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Vitamin E Research at the Faculty of Science, Mahidol University 

Prapon Wilairat 
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University. 

Abstract 

 During the past 50 years, research at the Faculty of Science, Mahidol University on vitamin E 
function in man and experimental animals have led to a clearer understanding of this fat-soluble 
vitamin, both as an antioxidant and in novel non-antioxidant roles. 

Keywords: cholesterol; Macaca fascicularis;  oxidative stress; thalassemia; vitamin E 

 
Research on vitamin E at the Faculty of 

Science could be considered to have started in 
1964 when Dr. Serene (Vimokesant) Piboon-
niyom joined the Department of Biochemistry, 
Faculty of Science.  Dr. James S. Dinning, the 
Rockefeller Foundation representative at the 
Faculty of Science at that time, had previously 
studied the effects of vitamin E deficiency in 
rhesus monkey and showed that the first sign of 
deficiency of this fat-soluble vitamin in 
primates is anemia, followed later by muscular 
atrophy and abnormal excretion of urinary 
nitrogenous compounds(4). Dr. Serene was soon 
able to demonstrate that anemia associated with 
protein-calorie malnutrition in man also 
responds to vitamin E therapy(24). It was 
subsequently demonstrated (by others) that 
vitamin E improves anemia in premature 
children(2).   

In order to understand the role of vitamin 
E in regulating erythroid development in man, a 
colony of young crab-eating monkeys, Macaca 
fascicularis, was established at the Faculty of 
Science.  Monkeys were fed a basal vitamin-E 
depleted diet in the form of baked cookies.     
After a period of 11 months, plasma vitamin E 
level decreases from a normal value of 3-7 
μg/ml to an undetectable level (less than 1 
μg/ml using a fluorescence assay), and signs of 
anemia appeared after 15 months (but growth 
rates of vitamin E-deficient monkeys are 
comparable with control)(19). Bone marrow 
picture of vitamin E-deficient monkeys revealed 
the presence of multinucleated erythroid cells 

and an accumulation of orthochromatophilic 
normoblasts.  Extracted bone marrow cells 
contain an increased amount of 4-5 RNA 
species, which are synthesized during the late 
stages of erythroid development(1).  Supple-
mentation with vitamin E (80 mg/day of 
tocopheryl acetate for 10 days) resulted in 
reticulocytosis and a return to normal bone 
marrow picture.  These results indicated that, in 
addition to the accepted function as an anti-
oxidant, vitamin E may also play a role in 
differentiation of certain cells, possibly in the 
control of cytokinesis or nuclear division. 

Red cells from vitamin E-deficient 
Macaca fascicularis, as expected, are sensitive 
to oxidant stress (hydrogen peroxide-induced 
lysis)(19). Although frank vitamin E deficiency is 
rare in humans, individuals with β-thalassemia, 
a hereditary anemia caused by point mutations 
in the β-globin gene resulting in diminished or 
complete absence of β-globin chain synthesis, 
have low plasma levels of vitamin E and have 
red cells that are also sensitive to hydrogen 
peroxide-induced lysis(5). A more serious 
consequence of the globin chain imbalance in β-
thalassemia erythroid cells is a severe anemia 
due to ineffective erythropoiesis (reduced 
production of erythroid progenitor cells in bone 
marrow) and hemolysis (reduced lifespan of 
circulating red cells).  Both phenomena stem 
from the inability of unmatched α-hemoglobin 
molecules to form homotetrameric α-hemo-
globin (in contrast to the situation in α-thalas-
semia where homotetrameric β-hemoglobin, Hb 
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H, exists), and the unstable monomeric α-
hemoglobin precipitates onto membranes of 
erythroid cells where they produce oxidative 
damage to both membrane lipid and protein 
components. This produces membrane defects 
that result in apoptosis of erythroid precursor 
cells in bone marrow and accelerated clearance 
of effete red cells by the body’s reticulo-
endothelial system. Chronic oxidative stress in 
β-thalassemia individuals consumes the body’s 
store of the natural lipid-soluble antioxidant, 
vitamin E, and hence accounts for the hypo-
vitamin E status.   

Unlike anemia in premature children or 
protein-calorie malnutrition, vitamin E supple-
mentation (525 IU for 3 months) does not 
improve anemia of β-thalassemia but can restore 
plasma vitamin E to (near) normal level(6,8,21).  
However, plasma vitamin E level returns to the 
original avitaminosis state upon withdrawal of 
the vitamin supplement. Nevertheless, various 
oxidative damages to the lipid components of 
red cell membrane, viz. lipid peroxidation, 
exposure of phosphatidylserine (PS) at the cell 
surface (due to loss of phospholipid asym-
metry), activation of prothrombinase activity, 
are corrected.  Disruption to the asymmetric 
organization of phospholipids in thalassemic red 
cell membrane bilayer allowing PS to be 
exposed on the outer surface affords an 
explanation for enhanced erythrophagocytosis 
and thrombotic episodes and cardiopulmonary 
anomalies frequently observed in β-thalassemic 
patients. Long term studies of the possible 
beneficial role of vitamin E supplementation in 
β-thalassemia are clearly needed. It is worth 
pointing out that there are about 600,000 
thalassemic patients (1% of the population) in 
Thailand, with 12,000 new cases born each year 
(about one thalassemic child per hour), which 
will increase (if there are no control measures) 
due to the increase in population. 

Although studies in vitamin E-deficient 
monkey can be directly translated to man, 
maintenance of a primate colony at the Faculty 
of Science proved untenable due to both health 
and ethical concerns. When Dr. Prayad Koma-
ratat returned from her PhD studies in Canada in 

1974, Dr. Serene encouraged her to develop an 
alternative experimental animal model.  Vitamin 
E deficiency requires the feeding a basal diet 
devoid of vitamin E to a rapidly growing 
animal, so as to allow depletion of endogenous 
vitamin E store. Literature indicated that 
rodents, such as mouse and rat, are rather 
refractory to depletion of this fat soluble 
vitamin (due to a relative small increase in body 
size), and so the choice fell on the rabbit. 

One-month old weanling rabbits, 1 kg in 
weight, when fed a vitamin E-depleted basal 
diet (in powder form) have growth rates similar 
to control animals for the first 40 days, but 
thereafter cease to grow and their body weights 
decline(22).  Rabbits were considered deficient in 
vitamin E when plasma vitamin E fell to an 
undetectable level, red cells were sensitive to 
hydrogen peroxide lysis and animals showed 
signs of muscular weakness. 

As a tool to probe possible perturbation to 
membrane function resulting from depletion of 
vitamin E, incorporation of radiolabeled fatty 
acids (oleic and palmitic) into red cells were 
compared between experimental and control 
rabbits, revealing that uptake of both kinds of 
fatty acids is 2-fold higher in vitamin E-
deficient red cells(20). This is not due to a 
decrease in fatty acid pool size or an increase in 
acyltransferase activity, and the phenomena 
were ascribed to a higher turnover of phospho-
lipids, supporting a role of vitamin E in 
maintaining membrane stability postulated by 
Professor Jack Lucy(13).  

It is well recognized that properties of 
membrane-bound enzymes are influenced by 
the nature of membrane lipids, which would 
have been affected by vitamin E depletion.  In 
order to examine the effects of vitamin E 
deficiency on such enzymes, Arrhenius profiles 
(plot of log of enzyme activity versus reciprocal 
of absolute temperature) were obtained for 2 
mitochondrial (oligomycin-sensitive ATPase, β-
hydroxybutyrate dehydrogenase), 2 microsomal 
(glucose-6-phos-phatase, NADH cytochrome C 
reductase) and one sarcoplasmic reticulum (SR 
Ca2+-ATPase) membrane-bound enzymes.  In 
control rabbit, all 5 enzymes exhibit a single 
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discontinuity in the Arrhenius plot over the 
range 16-19°C, whereas those from vitamin E-
deficient animal are linear or have multiple 
discontinuities(22). These results were interpreted 
as reflecting alterations in the vitamin E-
depleted lipid microenvironment, which in turn 
impact on membrane-associated enzymes.   

However, we concluded the paper with 
the statement: “These modifications to the 
membrane lipid components may not be 
amenable for detection by the usual chemical 
analysis”(22).  This was to take into account the 
prevailing concept at that time of “annular 
lipids”, which provide a proper micro-
environment to integral membrane proteins, an 
attractive notion, but evidences for their 
existence were equivocal(17).  Professor Dennis 
Chapman and his colleagues had employed a 
number of physical techniques demonstrating 
that the discontinuity in the Arrhenius plot of 
SR Ca2+-ATPase as measured using rate of ATP 
hydrolysis can be rationalized in terms of a 
sudden change in conformational and aggre-
gational states of the enzyme and independent 
of the type of lipids in which it is dissolved(7). 
When delipidated SR Ca2+-ATPase from 
vitamin E-deficient rabbit was reconstituted 
with lipids from control SR, it still retains the 
original properties, namely, low ATPase 
activity and a lack of discontinuity in the 
Arrhenius plot, whereas in the converse 
experiment delipidated normal SR Ca2+-ATPase 
in the presence of lipids from vitamin E-
deficient SR has reduced ATPase activity but 
retains the Arrhenius discontinuity(14).  These 
results demonstrated that the altered (Arrhenius) 
property of SR Ca2+-ATPase is due to direct 
changes in Ca2+-ATPase and not from the lipid 
environment. The reduction in ATPase activity 
was interpreted as owing to inhibition by 
cholesterol, which is elevated in SR from 
vitamin E-deficient atrophic muscle(11).   

In order to obtain a more consistent 
preparation of vitamin E-deficiency SR Ca2+-
ATPase (it was difficult to judge when a rabbit 
had become sufficiently vitamin E-deficient to 
manifest the changes in SR Ca2+-ATPase 
properties), a chemically-induced enzyme 

mimic was successfully produced by treating 
normal rabbit SR with ascorbic acid and ferrous 
sulfate in the cold(16). This allowed more 
extensive biochemical investigations of the 
altered enzyme to be conducted.  Both iron-
ascorbate-treated and vitamin E-deficiency 
Ca2+-ATPase contain half the normal sulfhydryl 
content, but disulfide and free amino contents 
are unaltered, indicating that loss of sulfhydryl 
groups (possibly through lipid peroxidation) is 
responsible for the altered properties(12). The 
extent of protein crosslinking employing 
dimethyl suberimidate and copper-phenan-
throline reagent at above and below the 
Arrhenius discontinuity temperature is similar 
for the three SR Ca2+-ATPase preparations 
(iron-ascorbate-treated, vitamin E-deficiency 
and control), ruling out changes to protein 
aggregational state in the experimental samples 
as an explanation for the aberrant Arrhenius 
profiles.  

Access to an autopsied muscle of a young 
woman with severe β-thalassemia allowed 
preliminary studies to be conducted on human 
SR Ca2+-ATPase.  Surprisingly the enzyme 
preparation is similar to that of vitamin E-
deficient rabbit enzyme(25).  Muscle wasting is a 
common feature in the terminal stage of 
thalassemia, but how much of this stems from 
the consequence of low vitamin E status 
remains unclear. (Unfortunately a case control 
autopsy sample was not available at that time.) 

The observation that muscle from vitamin 
E-deficient rabbit contain higher levels of 
cholesterol than control animal led to a series of 
studies on the relationship between vitamin E 
and cholesterol metabolism.  Within 10 weeks 
on a vitamin E-depleted diet, weanling rabbits 
become hypercholesterolemic, with a plasma 
cholesterol some 1.6-folds higher than control 
animals, and this elevation in cholesterol is 
found in LDL and VLDL fractions, whereas 
HDL-cholesterol remains unchanged(3).  Rabbits 
fed the basal diet supplemented with vitamin E 
(21 to 2100 IU per week for 9 weeks) have no 
signs of vitamin E deficiency, but there are 
dose-dependent decreases in plasma LDL- and 
VLDL-cholesterol with increase in vitamin E 
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dosage, whereas there is an elevation in the 
level of (beneficial) HDL-cholesterol(10).   

These results suggested that vitamin E 
supplementation should be able to ameliorate 
hypercholesterolemia.  Rabbits were fed a diet 
containing from 0.25-0.5% (w/w) cholesterol, 
with and without 2100 IU vitamin E per 
week(15).  In the first 4 weeks plasma cholesterol 
increases 10-fold in all experimental groups, but 
declines in rabbits given vitamin E, reaching a 
level half of that of the unsupplemented group 
in the 8th week.  Again the decline in plasma 
cholesterol is associated with LDL and VLDL 
fractions and HDL-cholesterol is unchanged.   

Plasma cholesterol is taken up by the 
liver, via chylomicron and LDL receptors, 
where it utilized in a number of ways: used for 
steroid synthesis, incorporated into membrane, 
stored in esterified form, exported in VLDL and 
excreted into gall bladder.  Activity of liver 
microsomal cholesterol 7α-hydroxylase (now 
known as CYP7A1, a member of the large 
family of cytochrome P450 enzymes), the rate 
limiting enzyme in the conversion of cholesterol 
to bile acids, is reduced in vitamin E-deficient 
rabbit (9th or 10th week) to 20% of control 
value(3).  Liver microsomal cholesterol content 
in diet-induced hypercholesterolemic rabbit is 
reduced when supplemented with vitamin E, 
concomitant with an increase in cholesterol 7α-
hydroxylase activity, and furthermore, there is a 
rise in bile acid concentration with improved 
lithogenic indices(15).  

The explanation afforded is that the rapid 
onset of hypercholesterolemia in the rabbit is 
due to an inability to shunt the abnormally 
excessive dietary cholesterol (which is normally 
minimal for a herbivore) into the bile.  Pharma-
cological concentration of vitamin E elevates 
liver cholesterol 7α-hydroxylase activity, 
allowing cholesterol to be excreted and thereby 
reducing the amount that is exported into 
plasma. To eliminate the possibility that the 
action of vitamin E is also due to enhanced 
LDL-mediated liver uptake, pharmacokinetic 
studies were conducted of radiolabeled (human) 
LDL injected into the experimental animals, 
which demonstrated no differences between 

cholesterol-fed rabbits with and without vitamin 
E dosing (Porntadavity C, Komaratat P, Wilairat 
P, unpublished).  It is not clear how vitamin E 
regulates liver cholesterol 7α-hydroxylase 
activity.  The original notion was that vitamin E 
protects against oxidative damage of the redox-
sensitive cytochrome P450 enzyme.  More 
recently, cultured human hepatocytes treated 
with vitamin E [(RRR)-R-tocopherol] have 
altered gene expression that is distinct from that 
elicited by another antioxidant, N-acetyl 
cysteine(23).  In particular, vitamin E causes a 
significant decrease in the levels of mRNAs 
encoding HMG-CoA reductase, the rate limiting 
enzyme in cholesterol de novo biosynthesis, and 
LDL receptor.  How vitamin E modulates rabbit 
hepatic genes expression awaits future dis-
covery. 

Vitamin E deficiency in subjects with 
chronic cholestasis is sometimes associated with 
areflexia, peripheral neuropathy, cerebellar 
involvement with gait and limb ataxia and 
decreased propioperception and vibration sense, 
all of which can be reversed by correcting the 
avitaminosis-E status(18). Rabbits fed a high 
vitamin E diet (300 mg/100 g of diet for 10 
weeks) have a higher density of glutamate 
receptors in cerebellar membrane than those fed 
a lower vitamin E diet (0.56 and 3 mg/100 g 
diet) over the same period(9), suggesting that this 
vitamin is able to influence glutamate binding 
sites in this region of brain, either by affecting 
membrane structure directly and/or through 
modulating expression of the receptors. 

What is the future of vitamin E research?  
Much current attention is being focused on non-
antioxidant properties of vitamin E (and 
metabolites), including transcriptional regula-
tion, apoptosis, cell adhesion and inhibition of 
enzymes(26).  This is rather satisfying given the 
prescient statement 30 years ago by neophytes 
in vitaminology that “vitamin E may also play a 
role in differentiation of certain cells”(19).   

Acknowledgements 

The author thanks all colleagues who 
were involved in the research, especially 
Associate Professor Prayad Komaratat, the 
principal investigator of the rabbit studies. The 



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา : รวมบทความวชิาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

5 

author is indebted to the skill and dedication of 
the graduate students who made the work 
possible.  Parts of the article have previously 
appeared in Settasatian NC, Wilairat P, 
Komaratat P.  Effect of vitamin E status on 
hepatic cholesterol 7α-hydroxylase.  In CRC 
Handbook of Free Radicals and Antioxidants in 
Biomedicine, Vol II  (Miquel J, Quintanilha AT, 
Weber H, ed).  CRC Press Inc, Boca Raton, 
Florida 1989; p. 161-5; and Wilairat P, Koma-
ratat P. Hypocholesterolemic effect of vitamin 
E.  Biochem (Life Sci Adv) 1993;12: 53-5.   

References 
1. Boonjawat J, Wilairat P, Vimokesant SL.  

Alteration in bone marrow RNA of vitamin E-
deficient monkey, Macaca fascicularis. Am J 
Clin Nutr 1979;32:2065-7.  

2. Chadd MA, Fraser AJ. Vitamin E deficiency in 
premature infants. Inter J Vit Res 1970;40:604-
9. 

3. Chupukcharoen N, Komaratat P, Wilairat P.  
Effects of vitamin E deficiency on the 
distribution of cholesterol in plasma lipoproteins 
and the activity of cholesterol 7α-hydroxylase in 
rabbit liver. J Nutr 1985;115:468-72.  

4. Dinning JS, Day PL.  Vitamin E deficiency in 
the monkey.  I.  Muscular dystrophy, hematolo-
gic changes, and the excretion of urinary 
nitrogeneous constituents.  J Exp Med 1957;105: 
305-402. 

5. Fucharoen S, Winichagoon P.  Hemoglobinopa-
thies in Southeast Asia: molecular biology and 
clinical medicine. Hemoglobin 1997;21:299-
319.  

6. Fucharoen S, Chantharaksri U, Wilairat P, 
Bunyaratvej A, Pootrakul P. Oxidative stress in 
thalassemia: a reappraisal. Trends Biomed 
Finland 1998; 1 Suppl :15-6. 

7. Hoffmann W, Sarzala MG, Chapman D. 
Rotational motion and evidence for oligomeric 
structures of sarcoplasmic reticulum Ca2+-
activated ATPase.  Proc Natl Acad Sci USA 
1979;76:3860-4. 

8. Kasemsant S, Wilairat P. Effect of vitamin E on 
red blood cell procoagulant activity in β-
thalassemia/Hb E disease. In: Packer L, Traber 
MG, Xin W, editors. Proceedings of the 
International Symposium on Natural Anti-
oxidants: Molecular Mechanisms and Health 
Effects.  USA: AOCS Press; 1996. p. 162-6.  

9. Kittiwatanapaisan W, Wilairat P, Kotchabhakdi 
N, Govitrapong P. Effect of dietary vitamin E on 
L-[3H]glutamate binding in rabbit cerebellum. J 
Nutr Sci Vitaminol 1993;39:81-8. 

10. Komaratat P, Chupukcharoen N, Wilairat P. 
Effect of vitamin E on cholesterol plasma 
lipoprotein distribution and metabolism in 
rabbit. Intern J Vit Nutr Res 1985;55:167-71 

11. Liewsaree P, Yuthavong Y, Wilairat P, Koma-
ratat P.  Protein and lipid composition of 
sarcoplasmic reticulum from dystrophic muscles 
of vitamin E-deficient rabbits. Nutr Reports 
Intern 1980; 22: 853-62.  

12. Nirdnoy W, Komaratat P, Wilairat P. Compari-
son of sarcoplasmic reticulum Ca2+-adenosine 
triphosphatase from vitamin E-deficient 
dystrophic rabbit skeletal muscle with iron-
ascorbate-treated and untreated enzyme. J 
Biochem 1988;103:309-12. 

13. Lucy JA. Functional and structural aspects of 
biological membranes: a suggested structural 
role for vitamin E in the control of membrane 
permeability and stability. Ann NY Acad Sci 
1972:203:4-11. 

14. Patipaporn K, Wilairat P, Komaratat P. Altered 
property of sarcoplasmic Ca-ATPase from 
vitamin E-deficient dystrophic rabbit is 
associated with the protein and not the lipid 
component. Biochem Intern 1983;6:334-8. 

15. Phonpanichrasamee C, Komaratat P, Wilairat P.  
Hypocholesterolemic effect of vitamin E on 
cholesterol-fed rabbit. Intern J Vit Nutr Res 
1990; 60:240-4. 

16. Promkhatkaew D, Komaratat P, Wilairat P.  
Ascorbic acid-Fe2+ treatment mimics effect of 
vitamin E deficiency on sarcoplasmic Ca-
ATPase of rabbit muscle. Biochem Intern 
1985;10:937-43. 

17. Quinn PJ, Chapman D. The dynamics of 
membrane structure.  CRC Crit Rev Biochem 
1980;8:1-117. 

18. Ricciarelli R, Argellati F, Pronzato MA, 
Domenicotti C. Vitamin E and neuro-
degenerative diseases. Mol Aspects Med 
2007;28:591-606. 

19. Santiyanont R, Yaipimol C, Wilairat P.  Accu-
mulation of orthochromatophilic normoblasts in 
bone marrow of vitamin E-deficient monkey, 
Macaca fasicularis [sic]. J Nutr 1977;107:2026-
30. 

20. Ucchin P, Komaratat P, Wilairat P. Effect of 
vitamin E deficiency on fatty acid uptake of 
rabbit erythrocyte. In: Khor HT, Ong KK, Oo 
KC, editors. Food and nutritional biochemistry.              
Kuala Lumpur: Malaysian Biochemical Society, 
Malaysia; 1980. p. 237-47. 

21. Unchern S, Laoharuangpanya N, Phumala N, 
Sipankapracha P, Pootrakul P, Fucharoen S, 
Wanachivanawin W, Chantharaksri U. The 
effects of vitamin E on platelet activity in β-



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา : รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 6 

thalasaemia patients. Br J Haematol 2003;123: 
738-44.  

22. Vajanamarhutue C, Wilairat P, Komaratat P.  
Effects of vitamin E deficiency on the activities 
of lipid-requiring enzymes in rabbit liver and 
muscle.  J Nutr 1979;109:848-55.  

23. Valastyan S, Thakur V, Johnson A, Kumar K, 
Manor D. Novel transcriptional activities of 
vitamin E: inhibition of cholesterol biosynthesis.  
Biochemistry 2008;47:744-52. 

24. Whitaker JA, Fort EG, Vimokesant S, Dinning 
SJ.  Hematologic response to vitamin E in the 
anemia associated with protein-calorie malnu-
trition.  Am J Clin Nutr 1967;20;783-9. 

25. Wilairat P, Komaratat P. Sarcoplasmic reticulum 
Ca-ATPase in vitamin E deficiency. In: 
Hayaishi O, Mino M, editors. Clinical and 
nutritional aspects of vitamin E.  Elsevier 
Science Publishers; 1987.  p. 85-8. 

26. Zingg JM, Azzi A. Non-antioxidant activities of 
vitamin E. Curr Med Chem 2004;11:1113-33. 

 

 
 



 

 
7 

Chemical Biology: Addressing Biological Questions from Chemical 
Perspectives 

Chutima Jiarpinitnun 
Department of Chemistry and Center for Innovation in Chemistry, Faculty of Science,                        
Mahidol University. 

Abstract 

 To unravel complex biological problems, multidisciplinary collaborative efforts, particularly, 
between chemists and biologists are highly requisite. For the past decade, chemical biology has 
emerged as a new vibrant scientific venue. Its origin involves scientific interest at the interface 
between chemistry and biology.  Chemical biology prospers as the results of complemented skills and 
unique chemical and biological perspectives.  The field is built on its foundation in chemistry, and the 
chemical biology community is extending its reach to understand and manipulate sophisticated 
biological systems.  This review aims to highlight few chemical biology researches in order to 
illustrate the significance of fundamental chemistry in embarking upon the unaddressed biological 
questions. Multidisciplinary research has recently been center of attention in Thai scientific 
community.  Chemical biology is emerged as a new scientific field of interest. The perspective on the 
research transition and the opportunity of conducting chemical biology research in Thailand will be 
discussed.   

Keywords: chemical biology; natural product chemistry  

Introduction 

 Chemical biology is difficult to define. 
Like other disciplines that concerned chemistry-
biology interface such as biochemistry, chemical 
biology is a highly interdisciplinary field that 
requires skills and knowledge in chemistry and 
biology to solve scientific questions. While 
biochemistry can be described as the study of 
chemical interactions and reactions of biological 
molecules in biological systems, chemical 
biology research, on the other hand, can be less 
directed toward understanding nature and 
focuses more on exploiting chemical principle to 
manipulate biological components or systems. 
Therefore, chemical biology research can take 
advantage of chemical thinking to go beyond the 
molecules or systems offered by nature since the 
unique materials can be generated via chemical 
synthesis. These synthetic materials allow 
researchers to ask biological questions that 
would be difficult or impossible to address by 
using natural compounds or natural systems.  
Perhaps, the difference between chemical 

biology and other disciplines that concerned 
with chemistry-biology interface is that, in the 
broadest sense, chemical biology applies 
chemical approaches to address biological 
questions.  New compounds and new chemistry 
are developed and exploited as toolbox to 
facilitate in tackling the problem.  Accordingly, 
in chemical biology, chemistry and biology 
cannot be advanced without one another. As the 
celebration of the 50th anniversary of the Faculty 
of Science, Mahidol University, several past and 
current researches at the Faculty of Science, 
Mahidol University, would be highlighted. 

Addressing Biological Questions with 
Chemical Perspective 

 Chemical biology research is highly 
interdisciplinary, containing broad scope of 
knowledge and techniques from many scientific 
disciplines such as chemical sciences, medicinal 
chemistry, molecular biology, biochemistry, 
structural biology, bioinformatics, proteomics, 
genetics, and many more. As mentioned prior, 
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the definition of chemical biology is quite 
difficult to encapsulate, probably depending on 
the person defining it.  As a result, the re-
searches in this field cover very broad extent; 
yet, primarily, the focus is on developing of 
small molecules as research tools and their 
potential applications for solving biological 
problems that particularly concerned with 
advancing therapeutics.   

 Small molecules have been associated 
with biological discoveries for long period of 
time.  It was considered to play a crucial role in 
the ‘central dogma’ of molecular biology(22), 
where the sequential information is flowing 
through the biological macromolecules: from 
DNA to RNA to proteins.  Cells do not survive 
with only macromolecules; indeed, cells 
produce natural small molecules and trigger the 
signaling cascades in response to their 
recognitions to the small molecules in their 
environments.  Chemical biologists focus on the 
design and development of small molecules that 
further be exploited in exerting controls over 
biological functions or probing the function of 
the biomolecules. Numerous chemical biology 
researches have significantly advanced the 
chemistry and biology. However, only few 
examples can be highlighted in this review. 

Controlling Functions of Biological 
Macromolecules with Synthetic Small 
Molecules  

Since the completion of Human Genome 
Project in 2003, the main challenge is to decode 
the information encoded in the functional 
genome. The number of human protein-coding 
genes is estimated to be around 20,000(12).  With 
the processes such as splicing and post-
translational modification, the number of 
functional proteome is expanded. It has been 
estimated that at least 106 biological molecules 
are required to maintain the function of human 
cells(3). To understand the roles of these 
biological molecules in cellular processes, the 
general approach is to perturb or disrupt the 
target biological molecules and evaluate the 
consequences.  Molecular genetics can be used 
to eliminate specific proteins by knocking out 
genes of interest, or to alter the function of a 

protein by making specific mutations in the 
genes. However, these approaches would be 
difficult for large genomes.  

Chemical biologists utilize small mole-
cules as a tool to study the roles of these 
biological molecules and cellular processes. The 
small molecules can bind to protein, modulate 
its functions, and perturb the cellular systems; 
therefore, molecular mechanisms underlying the 
biological processes can be revealed. The main 
idea is similar to molecular genetic approach; 
yet, instead of permanently alter or disrupt the 
function of a protein, small molecules can exert 
temporal or spatial controls over protein 
functions and biological processes, and these 
molecules can be useful for further therapeutic 
development. The small molecule approach is 
referred to as “chemical genetics.”   

To discover the small molecules for each 
specific protein function, chemical biologists 
have exploited high-throughput approaches to 
synthesize chemical libraries for screening(21). 
Solid phase combinatorial synthesis using split 
and pool strategy is generally employed as 
synthetic methods.  The approach is not only 
ease the purification step but also increase the 
ability of organic synthesis of produce huge 
collections of small molecules in short period of 
time. For instance, a library of 10,000 small 
molecules can be synthesized via three to four 
chemical reactions, of which each step using 
approximately ten chemical building blocks, and 
completed within days. The key factor for 
finding a small molecule for a particular protein 
is the composition of the library used in 
screening. For the proteins that their structures 
are solved or their endogenous ligands are 
known, the chemical library can be rationally 
designed, where the small molecule collections 
share common structural features that facilitate 
in binding to the preselected protein target. 
However, most proteins do not have the luxury 
of accessible structural information or of known 
ligand.  To identify a small molecule selective 
for these proteins, the chemical library has to 
compose of structurally diverse compounds. 
Diversity oriented synthesis (DOS) is developed 
as a strategy for rapid synthesis of a collection 
of compounds that are complex and diverse in 
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protein-protein interactions and their importance 
in biology could potentially be revealed. 

Small Molecules as Tools to Probe 
Biological Signaling  

In the post-genomic era, one of the main 
challenges is to determine how proteins function 
together in complex networks that direct a 
diverse set of cellular processes. Only 
manipulating or disrupting the function of 
biomolecule is not adequate to illuminate the 
complicated signaling network. To dissect 
complex cellular processes, the ability to 
visualize biomolecules within their native 
physiological condition or to track the small 
molecule modulators is additionally required.  

In the past decade, the studies of protein 
functions have been heavily based on auto-
fluorescent proteins; in fact, the discovery and 
development of green fluorescent protein (GFP) 
was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 
2008(2). Despite the impressive discoveries 
based on auto-fluorescent proteins, genetically 
encoded tag such as GFP can cause significant 
perturbations to the structure of labeled protein.  
In addition, some crucial biomolecules or some 
enzymatic activities cannot be detected by auto-  
fluorescent proteins. Fundamental chemistry has 
been playing an important role in the 
development of tools for biomolecular imaging. 
Synthetic fluorescent small molecules have been 
developed  as  complement  approaches  to  auto- 

 

developed  as 

developed as complement  approaches  to  auto-
fluorescent proteins to gain new insights into 
cellular networks. For example, the sensor, 
based on a Cu(II) complex of fluorescein 
derivative, has been developed to directly detect 
the second messenger, nitric oxide(14) (Figure 
2A). The fluorescent based sensor is cell 
permeable and shows high specificity for nitric 
oxide over other reactive nitrogen or oxygen 
species.  This fluorescent small molecule allows 
the visualization of nitric oxide formation in 
living cells. Another great example demon-
strated how chemical thinking can be cleverly 
incorporated into the design and synthesis of 
chemical probes is the development of latent-
fluorophores(13) (Figure 2B). The ‘trimethyl 
lock’ fluorogenic probe is converted from a non-
fluorescent to highly fluorescent species by 
cytosolic esterases.  Esterases cleave the ester 
functional group on the trimethyl lock, leading 
to rapid lactonization, subsequently releasing the 
highly fluorescent fluorophore. With this 
synthetic small molecule, the internalization of 
labeled biomolecules can be visualized with 
temporal and spatial resolution in living cells. 

         Networks of interacting biomolecules, 
ions, and metabolites are driving a complex 
array of cellular processes in living cells. Few 
biomolecules naturally possess unique features 
that allow the direct detection in the complex 
milieus; yet, many of them do not. The chemical 

 Figure 2.  Small molecules as fluorescent based sensors.
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tool for tagging biomolecules has been 
developed  from  the  chemical  biology  com- 
munity.  Antibody conjugates have been widely 
used to track biomolecules in living cells; 
however, the large size of antibody conjugates 
hinders its access.  Small molecules provide a 
better access to intracellular compartments. 
However, to use a small molecule to track 
biomolecules in the living cells, specificity is 
crucial. Most types of biomolecules contain 
nucleophilic functionality that can be readily 
conjugated to most types of chemical probes 
such as biotin or fluorophores. Thus, it is 
chemically challenging to develop the site-
specific chemical modification of biomolecules 
within their native environment. Chemical 
biologists pioneered the development of 
bioorthogonal chemical reporter strategy. In 
brief, the chemical reporter is incorporated into 
the target biomolecules(17) (Figure 3). The 
incorporation can be achieved via the cellular 
machinery.  For example, unnatural amino acids 
bearing bioorthogonal functional group can be 
incorporated into target proteins in residue-
specific manner using auxotrophic strains of 
E.coli(23) or  in  site-specific  manner  using  non-
sense suppression approach(15); likewise, mono-
saccharide derivatives bearing bioorthogonal 
functional groups can be introduced into glycans 
via enzymes in the glycan biosynthetic path-
ways.  Once the bioorthogonal chemical reporter 
is introduced into a biomolecular target, the  

reporter can be  covalently  reacted  with  the 
chemical probe bearing a complementary 
chemical moiety. The reaction between the 
chemical reporter and the chemical probe 
requires high specificity; the chemical moieties 
on both the chemical reporter and chemical  
probe  must  be inert to the non-target molecules 

in the cellular milieu.  Beyond that specific re-
quirement, the reaction must be done in a 
physiological condition. With the reaction 
condition constraints, only a small number of 
chemical transformations can be employed. 

However, these handful examples can 
evidently illustrate the impact of chemical 
thinking in biological discoveries.  For instance, 
Professor Tsien and his co-workers(8) have 
cleverly taken advantage of unique combination 
of amino acid side chains to create new 
functionality that suit the criteria of bio-
orthogonal chemical reporter. The sequence 
containing tetracysteine motif –CCXXCC– can 
react selectively to membrane permeable biarse-
nical dyes, which contain ethanedithiol substi-
tuents to prevent the labeling of any bio-
molecules bearing isolated cysteine residues. 
This tetracysteine-biarsenical dye system pro-
vides an alternative route to visualize protein of 
interest.  However,  this  strategy  is  limited  to 
proteins since the tetracysteine tag is unlikely to 
be tolerated by biosynthetic enzymes of other 
biomolecules and metabolites. Smaller chemical 
reporter is desired.  Azides have  emerged  as an 
alternative chemical reporter as they are hardly 
found in any natural biomolecules and do not re 
act with water as well as are resistant to 
oxidation.  The bioorthogonal reactions with 
azides have been developed. These include the 
Staudinger ligation of azides with the chemical 
probes bearing phosphines(19) and the copper-
catalyzed [3+2] cycloaddition between azides 
with terminal alkynes(1); both reactions can 
readily proceed in physiological conditions. 
These chemical reporters have been exploited in 
monitoring biomolecules and enzyme activities 
in cellular systems. 

- 

 

 

 

 

 

 

Figure 3  Bioorthogonal chemical reporter.
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 By developing small molecule to potently 
exert control over biological functions and 
expanding its use of many discovered bio-
logically active compounds, the chemical 
biology community not only provides chemical 
probes to investigate the biological signaling 
pathways and also new candidates for therapeu-
tic development. As chemical tools, chemical 
biologists have shown their creativity to 
innovate the strategies and techniques, based on 
fundamental chemistry, to extend the study of 
complicate biological systems that would be 
difficult or impractical to accomplish otherwise. 
Highlighted in this review are only few 
examples that underscore the great impact that 
chemical biology has had on life sciences.  

From Thai Medicinal Herbs to Chemical 
Biology 

As many exciting unaddressed questions 
in science lie at the interfaces between scientific 
disciplines, the multidisciplinary research has 
recently been center of attention in Thai 
scientific community. Clearly, the traditional 
boundaries between scientific disciplines have 
become seamless.  Many Thai scientists have 
put in substantial effort to interweave ideas from 
chemistry and biology to solve trivial problems.  

Chemistry research in Thailand has roots 
in natural product chemistry. At the beginning, 
the natural product research mainly focused on 
the isolation and characterization of Thai 
medicinal herbs. Several bioactive molecules, 
isolated and characterized from Thai medicinal 
herbs, have been making significant contribution 
to therapeutic development.  Excellent example 
is the finding of gambogic acid constitution by 
Professor Stang Mongkolsuk(16), the founder of 
the Faculty of Science at Mahidol University, 
and his co-workers.  Gambogic acid was found 
to possess significant anti-cancer activity both in 
vitro and in vivo(9).  Professor Vichai Reutrakul 
and co-workers(18) further carried out the 
structure-activity relationship of the gambogic 
acid; the finding facilitates the design and 
development of potent gambogic acid deri-
vatives.  Following on these accomplishments, 
part of the current natural product chemistry 
research is still focusing on the isolation and 

characterization of complicated unknown mole-
cules from the unique natural sources, including 
plants and microorganisms, found locally. 
Another main area of natural product research is 
focusing on the bioactive natural products and 
the establishment of arrays of enzyme and cell-
based, and in vivo assays, fostering the develop-
ment of new synthetic strategies to gain under-
standing of molecular structure-function rela-
tionship.  These research advances provide a 
golden opportunity for chemical biology 
researchers in Thailand in utilizing the natural 
product molecules to expose biological path-
ways. 

The chemistry-biology interface in 
Thailand had been initiated in the pursuing 
bioactive natural products.  Collaborative efforts 
between Thai chemists and biologists drive the 
success of natural product research in Thailand. 
As demonstrated in the discovery of VR-3848, a 
novel natural cyclic peptide isolated from 
Euphobiaceae (locally known as Takhe khum- 
wang), subsequent to the isolation and charac- 
terization of the structurally complicated com-
pound, VR-3848 was tested for its ability to 
inhibit tumor growth in tumor cell lines(29). The 
compound was shown to exert potent growth-
inhibitory effects in many tumor cell lines.  
With the effective collaboration with the 
biologists, the mechanism underlying the ability 
of VR-3848 to kill tumor cells was investigated. 
The study revealed that VR-3848 potently 
induced the activation of multiple apoptotic 
pathways in mitochondria-dependent manner, 
with the IC50 of low nanomolar(28). 

Identification of the biomolecular target of 
the bioactive small molecules would facilitate in 
the elucidation of the signaling pathways that 
lead toward the observed in the corresponding 
biological activities. The binding partner of 
many of the bioactive natural products found in 
Thai natural sources have not yet been iden-
tified. Natural products can be used as a tool to 
probe for their biological target; this aspect, 
which is using small molecules to explore 
biological pathways, is heavily emphasized in 
chemical biology research. Laboratory of 
Associate Professor Palangpon Kongsaeree at 
the Faculty of Science, Mahidol University, 
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immobilized natural product of interest to the 
magnetic nanoparticle.  Taking advantage of the 
magnetic property, the natural product-target 
protein complex can be pulled out, leaving the 
unbound molecules behind.  The complex is 
then cleaved from the magnetic nanoparticle and 
subsequently analyzed by mass spectroscopy. 
The identification of the natural product target 
would potentially open up more research venues 
in chemistry and biology and provide new 
therapeutic targets. 

Regarding to the therapeutic develop-
ment, the great hallmark of antimalarial thera-
peutic developments in Thailand has empha-
sized the accomplishment when chemistry and 
biology are merged. Antifolate antimalarial 
small molecules function by inhibiting dihydro-
folate reductase (DHFR), thereby reducing 
amount of the essential folate cofactor of the 
parasite(30). The resistance of these antifolate 
antimalarials is resulted from the change in 
DHFR, decreasing the binding ability of the 
inhibitor.  Professor Yongyuth Yuthavong and 
his co-workers(24) employed molecular genetics 
and structural biology to obtain the useful 
insights for the development of antifolates to 
overcome the resistance.  In collaboration with 
Professor Yodhathai Thebtaranonth and his co-
workers, new antifolate antimalarial small mole-
cules are rationally designed(25).  In addition, the 
team has developed a high-throughput method 
for screening inhibitor of DHFR mutants as well 
as synthetic methodologies that are applicable 
for synthesizing chemical libraries(27, 31).  

It should also be highlighted that the 
cutting edge research in chemical biology 
highlighted above is made possible by the 
investment in the state of the arts facilities and 
equipment by The Faculty of Science Mahidol 
University, Center for Innovation in Chemistry 
(PERCH-CIC), and National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology (BIOTEC). 

Conclusions 

The examples mentioned above well 
illustrate how chemical biologist utilize 
chemical thinking to innovatively create small 
molecules to investigate complex biological 
systems. The discoveries have been making 

significant advances in both fields of chemistry 
and biology. In Thailand, natural product 
chemistry has traditionally been the field of 
interest and now provided a basis to advance of 
chemical biology research in the country. 
Chemical biology research offers the ways to 
expand the application of natural compounds in 
life sciences. The precious small molecules 
isolated from unique natural sources in Thailand 
provide an invaluable opportunity for chemical 
biology research. Utilizing these molecules to 
exert controls over biological functions or 
developing chemical tools to expand the use of 
these molecules could potentially make signi-
ficant impact. At the present, Thai scientific                   
community has actively initiated the field of 
chemical biology. Many chemical biologists 
have been invited to give lectures in Thailand. 
The funding agencies have provided financial 
supported interdisciplinary research grant. The 
research and postgraduate training program in 
the area of chemical biology has also been 
supported by the Center for Innovation in 
Chemistry (PERCH-CIC). Hence, Thai re- 
searchers are equipped to prosper in the 
chemical biology research.  
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International Forensic Science Arena 
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Abstract 

The Master of Science in Forensic Science International Program at the Faculty of Science, 
Mahidol University was established in 2004, with the aim of producing forensic scientists with 
professional skills and ethics.  The program was designed to fulfill the country’s needs for forensic 
science personnel by providing postgraduate education for existing or future law enforcement 
personnel and forensic laboratory analysts.  This article discusses the establishment of the program, its 
activities, the curriculum and training scheme, and university’s role in developing forensic 
practitioners. 
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Introduction 

Forensic Science is a popular field for the 
Thai postgraduate study market during the past 
several years. The re-trial of the high profile 
case of MP Hangthong Thamwattana, the 
renown of the Thai forensic scientist Dr. Porntip 
Rojanasunan, together with the “CSI” television 
series, has made Forensic Science became more 
familiar and better known to the Thai 
community.  The Hangthong case created an 
alert to the Thai nation on the criminal justice 
procedure.  The high-profile case was re-trialed 
twice due to the lack of knowledge, 
understanding, and competent forensic science 
skill in justice.  In this case, requests had been 
made for foreign forensic experts to testify and 
give expert opinions.  These made the nation 
questioned the law enforcement and the 
criminal justice system and it was realized since 
then that Thai judicial and law enforcement 
authority lacks forensic practitioners to 
scientifically clarify the matters and to give 
expert testimony. Taking these matters into 
consideration, the Faculty of Science, Mahidol 
University launched the first and only Master of 
Science in Forensic Science International 
Program in Thailand(17). 

 Crimes have no borders.  Forensic labora-
tories work to a common high standard to 
enable cross-laboratory communication. 
Laboratory accreditation is a platform to 
maintain standards across different forensic 
laboratories.  Indeed, ‘good forensic science’ is 
needed for achieving accreditation. Forensic 
science involves the selection, recovery, 
analysis, interpretation and reporting of physical 
evidences(12).  Although there is no room for 
error in forensic activity, mistakes can still 
happen in forensic science processes that are 
systematically designed.  It is important for the 
forensic scientist on duty to understand what 
needs to be done and why.  So, good forensic 
science requires that a competent forensic 
scientist properly applies good science to 
produce “quality” work, and provides adequate 
explanations to assist the court(12).  This would 
certainly help minimize chance of miscarriage 
of justice or wrongful convictions. 

From Past to Present 

In 2004, Faculty of Science, Mahidol 
University launched the Master of Science in 
Forensic Science (International Program) to 
fulfill the country’s need for qualified forensic 
practitioners, experts, and to help drive Thai 
forensic science into the international arena(17,18).  
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Establishment of the program was a colla-
borative effort between the Faculty of Science 
and the Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
University, with close connection to the Centre 
for Forensic Science (former Forensic Science 
Unit), University of Strathclyde in UK, with 
support from the two major government 
forensic science agencies: the Royal Thai Police 
Office of Forensic Science (RTPOFS), Royal 
Thai Police, and Central Institute of Forensic 
Science (CIFS), Ministry of Justice.  Every 
academic year, the program committee makes 
20 offers to potential candidates.  The average 
class size is 15 post-graduate students. 

To date, there have been five classes, in 
which  45  students  have  completed  their  M.Sc.                                    

staff development programs of RTPOFS and 
CIFS were continuously assisted by SCFS.  
Since 2005, CIFS continuously supported two 
forensic officers to continue postgraduate study.  
More recently, the Australian Federal Police 
(AFP), which has been working closely to 
RTPOFS and CIFS, endorsed a supportive 
scheme to develop Thai forensic staff through 
SCFS.  Generally, foreign scholarships are 
usually offered for students to study at a 
university located in the country offering the 
scholarships. However, in this case, six 
scholarships valued at 300,000 THB each were 
granted to Thai Government Forensic staff to 
study the Master of Science degree in Forensic 
Science (International Program) at the Faculty 
of Science, started in May 2008.   The scholar- 

 
 

 

 

 
 

degree, with an average period of study of one 
and a-half years.  The second semester is tough 
for the M.Sc. candidates, as they have to 
complete the thesis research, as well as the 
coursework.  Within the second semester, all 
coursework are finished and students are guided 
through the thesis research process. The 
minimum duration of study is 12 months.  In 
addition, adjunct staffs from forensic agencies 
and visiting professors/lecturers from well 
established and accredited forensic courses are 
invited to participate in the program to ensure 
that the content of the curriculum is 
international and serves the need of the country. 

Education is a key component in the 
development of a profession.  The educational 
process familiarizes practitioners with the 
knowledge and skills to enable them to develop 
and   be   recognized  as   ‘professionals’(3).   The 

ship covers tuition, research and thesis fees for 
one academic year, as well as English courses.  
Moreover, AFP continues to support another six 
scholarships for the academic year, 2009. This 
certainly shows that the program is well 
accepted at international level.  

Research is an essential component of the 
postgraduate degree course. Since 2006, each 
M.Sc. candidate is required to publish his/her 
own research to satisfy the M.Sc. graduation 
requirements(23) of the Commission on Higher 
Education for assuring the quality of post-
graduates. This is also compatible with the 
Forensic Science Education Program Accre-
ditation Committee (FEPAC) accreditation 
standards guide that each graduate student is 
required to complete an independent research 
project, the results of which shall be presented 
orally in a public forum for evaluation. In 
addition, contributions should be made to the 

 

M.Sc. (Forensic Science) class activity involves lectures, seminars, 
laboratory practices, mock case scenario, and visits to professional 
offices and laboratories.
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knowledge base of forensic science, including 
research directed at improving the practice of 
forensic science(8).  Currently, the program has 
resulted in three international publications, six 
national publications and nine proceedings 
articles. 

 
 

 

A number of research questions were 
developed in collaboration with the RTPOFS 
and CIFS forensic staffs.  For example, three 
research theses were conducted to clarify 
questions concerning DNA profiling of the 
Tsunami victims in 2004.  Bandhaya et al.(2) 
designed research on “Optimization and 
recovery of DNA from toothbrushes” in order to 
establish an optimized working protocol for 
obtaining reference DNA profiles for 
comparison.  Toothbrush is a personal item 
from which DNA can be extracted from the 
buccal cells deposited in the bristles.  In this 
work, the number of bristle bundles and period 
of usage were determined, as well as 
comparison of two DNA extraction methods(2). 
Phengon et al.(22) designed experiments on DNA 
analysis from degraded tissue by using porcine 
meat as a model.  The experiments related the 
chance of obtaining DNA profiles from 
materials exposed to three conditions, i.e. left 
dried in an open environment, immersed in salt 
water and immersed in fresh water, in relation to 
time period.  More recently, there are research 
from two theses involve forensic work on the 
terrorist problems in Thailand.  Boonpanya et 
al.(4), reported forensic investigation of the 
explosion cases in the four south provinces of 
Thailand, namely Pattani, Narathiwat, Yala, and 
Songkla, which are targets for terrorist 
activities.  The study revealed a partial signature 

of bomber(s) using 14 variables in evidence 
classification. However, the officer’s safety was 
the major limitation to evidence collection in 
these continuing terrorist activities.  Jaijarat et 
al.(11) determined appropriate collection 
methods for oil-contaminated fingerprints and 
fingerprints on oil-coated surfaces which were 
developed by different techniques.  The outcome 
of Jaijarat’s research provides technical support 
to the crime scene and fingerprint examiners.  
Latent fingerprint is another area of colla-
borative research.  Studies were conducted on 
enhancement, development, and collection 
techniques and methods.  Examples of these are 
“Detection of latent fingerprint on wet non-
porous surface”(25), “Latent fingerprint recovery 
using scenescope-RUVIS UV imager”(16), 
“Study of appropriate concentration of 
ninhydrin for latent fingerprints on various 
papers”(10),  “The study and comparison of 
chemical reagents for visualization of bloody 
fingerprint on different surfaces”(15), etc.  In the 
area of questioned documents, research was 
conducted on the alteration of ink compositions 
with time(24).  Concerning quality issues, a 
survey on the current status of forensic DNA 
laboratories in Bangkok was conducted in 2007.  
It is reported that Thai forensic DNA labora- 
tories are aware and alert to work towards the 
international accreditation scheme, though none 
are as yet accredited(21).  This collaborative 
research provides mutual benefits to Mahidol 
University and the two forensic agencies; 
RTPOFS and CIFS.  

Forensic Science research at the Faculty 
of Science has also been linked to the Office of              
Narcotics Control Board (ONCB), another 
stakeholder in the Thai forensic industry.  
Research theses contributing to the analysis of 
Cannabis sativa L. using chemical and 
biological methods to discriminate the ‘fiber-
type’ from ‘drug-type’ Cannabis(26), analysis of 
Cannabis sativa L. traces (14), and a survey of 
Cannabis sativa L. ‘fiber-type’ cultivated in 
Thailand (using gas chromatography-mass 
spectrophotometry data) was recently pub- 
lished(13).   

The Australian Government Forensic Science 
Scholarship presentation ceremony, May 2008.  
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All of the above examples showed that 
the linkage between university and the end user 
has been established, providing a channel to 
enhance the professional competency of 
forensic practitioners and boost the quality of 
Thai forensic science.  

Extracurricular activities are scheduled 
throughout the academic year.  There are two 
main types of activities; one is to promote 
forensic science itself, and the other is to use 
forensic science as a media to encourage 
students to become interested in science.  
During the past few years, forensic science was 
promoted through “Special Lectures” and the 
internal seminar “Science Café” hosted by the 
Faculty of Science.  These events opened up the 
opportunity for faculty members, including 
students, to interact with forensic science stake-
holders and stimulated internal collaborations 
on multidisciplinary research.  Annual events 
hosted by the faculty such as the “Open House”, 
the Faculty of Science’s open day, and “Science 
Avenue”, target to promote science at school 
level. Current M.Sc. students are the key 
players.  Activities organized demonstrate the 
integration of various science disciplines and 
introduce the use of scientific methods, 
deductive and inductive logic in a simple crime 

scene reconstruction scenario.  We found that 
the most attractive activity was demonstration 
of evidence search and collection in a mock 
case, with two-way interaction between the 
audience and demonstrators.  This resulted in a 
very stimulating event, making students 
interested in science and wanting to ‘learn’ and 
‘do’ more science. 

Forensic Science graduates are employed 
by the two main government agencies, 
universities, and the private sector.  A small 
number of graduates pursue their further study 
at the Ph.D. level.  In addition, employment 
opportunities in the private sectors for M.Sc. 
graduates in Forensic Science also depend on 
the first degree which they obtained.  This 
suggests that there may be a need in particular 
forensic specialty areas in near future. 

Future Directions 

The university plays the major role in 
training, education, and research.  University 
also provides specialist advice and services  to 
forensic science users and providers(19).  In a 
conference, Professor G. Henderson outlined the 
key findings from the “Forensic Science on 
Trial” report of the Parliament Select 
Committee   on  Science  and   Technology,  UK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A part of extra curricular activities of the Forensic Science Program. 
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regarding role of university in providing a way 
for “better management of the technology 
transfer process to facilitate the exploitation of 
academic research with potential for 
applications in crime prevention and detection 
technologies”(6).  This can also be applied in the 
Thai situation. 

An aim of the educational program is to  
develop new forensic practitioners.  However, 
the job market must also be considered.  Fryer, 
K. mentioned in his talk that “employers look 
for ‘best value’ and ‘work-ready graduates’(6,19).  
Interaction between the educational institute and 
employer is an essential factor for developing 
the prospective competency of forensic practi-
tioners to suite the employer’s need.  Students 
benefit from integrating the experience of 
forensic practitioners into the academic area.  
However, precautions need to be taken in this 
manner of learning; scientific must be 
distinguished from unscientific matters.  As 
Evett(7) expressed in the FSS spring meeting, in 
1995, that “Science is not so much about 
common sense as about ‘challenging’ common 
sense. Believing something to be so just because 
of something called ‘experience’ is, in my view, 
essentially unscientific” and he also quoted 
Buam quotation “the trouble with ‘experience’ 
as a way of approximating to reliable 
knowledge is that all of us tend to reinterpret 
each individual experience in the light of a 
previously held conceptual framework”. 

The quality of forensic science education 
will be reflected by the competency of graduates.  
The Forensic Education Programs Accreditation 
Commission (FEPAC) of the American Academy 
of Forensic Science (AAFS) accreditation 
standards for forensic science education program 
was recently revised in July, 2008(8).  It is 
essential to ensure that each student meets the 
general curriculum requirements, i.e. to under-
stand the underlying scientific knowledge that is 
essential to forensic science, be able to apply 
basic forensic science concepts and specialty 
knowledge to problem solve scenarios, be 
oriented in professional values, concepts and 
ethics; and successfully demonstrate the ability to 
integrate the acquired knowledge and skills 

through a capstone experience such as compre-
hensive examinations, thesis, and/or research 
projects.  On the UK side, 28 undergraduate and 
four postgraduate courses delivered by 11 (out of 
60-70 institutions offering courses entitled with 
“forensic”) universities, not all, preceded accre-
ditation through the Forensic Science Society 
(FSS).  Nevertheless, the quality of these unac-
credited programs still reaches the standards of 
UK degree programs(5).  Although foreign univer-
sities are out of the scope of FEPAC and FSS 
accreditations, their accreditation guides can be 
useful resources for revision, self-evaluation, and 
adjustment of existing forensic science degree 
programs.  

There is an opportunity for universities to 
co-ordinate formal training courses for forensic 
professionals and law enforcement agencies in 
Thailand.  Practitioners/scientific investigators 
with “broad knowledge” covering a consi-
derable part of the work are more competent to 
carry out assignments(3).  In addition, because 
science and technology evolve fast, there are 
needs for continuing education to develop and 
maintain the competency of forensic practi-
tioners.  There are different forms of continuing 
education; training courses and workshops, 
seminars, meetings and conferences, and 
involvement in research(3,9,19).  If the university 
is able to co-ordinate formal training courses, 
competency of participants may then be 
evaluated by the university system.  In this way, 
the quality of the training would be assured, at 
least in some form, according to the university 
system.  However, it is necessary to emphasize 
that training and workshops do not substitute for 
formal educational programs.  

University is the key player to carry out 
pure and applied research, focusing on the 
application of science and technology to 
forensic science(19). There is a need to co-
ordinate research and development through a 
proper program, as well as to increase the level 
of funding for forensic science research.  
Research is a requirement of the degree program 
and research experience is a recommendation 
included within any forensic graduate degree 
program(1,8). External funding to support 
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research is essential to any university degree 
program, so that future forensic practitioners 
can be adequately educated.  The quality of Thai 
Forensic Science would then be sustainably 
maintained through research.  

Conclusions 

Forensic Science is a discipline that is 
becoming more mature in the Faculty Science, 
Mahidol University.  From past to present, the 
program has developed and gained international 
acceptance.  In the future, there is opportunity 
for university to play a critical role in providing 
academic support for developing and 
maintaining the ‘competency’ of forensic 
practitioners and experts through education, 
training and workshops, and research.  These 
developments would then be the driving force 
for Thai forensic science to have a sustainable 
place in the international arena. 
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การพัฒนาเซลลสืบพันธุและกระบวนการปฏิสนธิในกุงกุลาดํา  

รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ1,2 และ ประเสริฐ โศภน1 
1ภาควิชากายวิภาคศาสตร  2ศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

 การผสมพันธุของกุงกุลาดําเกิดภายหลังที่กุงตัวเมียลอกคราบ และอยูในภาวะเปลือกออน โดยกุงตัวผูจะทําการสอด
ใสถุงอสุจิเขาไปเก็บไวในอวัยวะสําหรับเก็บอสุจิ (thelycum) ของกุงตัวเมียเปนระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่กุงตัวเมียพัฒนารัง
ไขจนมีความสมบูรณเต็มที่แลว แมกุงจะวางไขโดยปลอยไขและอสุจิออกมาผสมกันภายนอกตัว  หลังการปฏิสนธิ ไขที่
ไดรับการผสมจะพัฒนาเปนตัวออนกุงตอไป การศึกษาการพัฒนาของเซลลสืบพันธุในกุงกุลาดําพบวา กระบวนการสราง
เซลลไขเกิดในรังไขของแมกุงวัยเจริญพันธุ โดยสามารถแบงการพัฒนาเซลลไขไดเปน 5 ขั้นตอน ไดแก  oogonia และ 
oocyte ขั้นที่ 1-4 ในเซลล ไขขั้นที่ 4 นั้นมีการปรากฏของแทงวุน (cortical rods) ซึ่งวางตัวอยูดานนอกของเซลลไข สวน
กระบวนการสรางเซลลอสุจินั้นเกิดขึ้นในทอสรางอสุจิ (seminiferous tubules) ในอัณฑะ หลังจากนั้นเซลลอสุจิจะถูกสงไป
เก็บไวในทอนําอสุจิซึ่งสวนปลายพองออกเปนถุงอสุจิ  (spermatophore) อยางไรก็ตามเซลลอสุจิที่เก็บจากกุงตัวผูนั้นไมมี
ความสามารถในการปฏิสนธิกับเซลลไข เซลลอสุจิจําเปนตองผานกระบวนการพัฒนาความพรอมสําหรับการปฏิสนธิ 
(capacitation) กอน ซึ่งมีหลักฐานบงช้ีวากระบวนการนี้เกิดเมื่อถุงอสุจิถูกกักเก็บไวใน thelycum ของกุงตัวเมีย ในกระบวน 
การปฏิสนธิระหวางเซลลไขและเซลลอสุจินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเซลลสืบพันธุทั้งสองชนิดขึ้น เซลลไขจะ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเมื่อสัมผัสกับน้ําทะเล โดย cortical rods หลุดออก กลายเปนช้ันวุนที่อยูรอบไข นอกจากนี้ยังมี
การสรางเยื่อหุมเหนียวรอบไข  (hatching envelope)  ขึ้นมาอีกดวย สวนของเซลลอสุจินั้นจําเปนจะตองถูกกระตุนใหเกิด 
กระ บวนการ acrosome reaction โดยโมเลกุลจากเซลลไขเปนตัวกระตุนใหเซลลอสุจิเกิดกระบวนการนี้ ความรูความเขาใจ
ถึงชีววิทยาการสืบพันธุของกุงนี้เปนองคประกอบพื้นฐานสําหรับการนําไปศึกษาเพื่อพัฒนาและประยุกตใชในอุตสาหกรรม

การเพาะเลี้ยงกุงตอไป 

คําสําคัญ:  กุงกุลาดํา; เซลลสืบพันธุ; การปฏิสนธ ิ

Abstract 

In black tiger shrimp, Penaeus monodon, male mates with a soft-shell newly molted female. During 
mating, the male inserts sperm sacs (spermatophores) into female sperm storage organ thelycum. At the 
time of spawning, female containing fully mature ovary spawns its eggs and sperm together into the 
surrounding seawater where fertilization takes place.  Differentiating of female germ cells in the ovary can 
be divided into five steps: oogonia and four steps of oocytes (Oc1-4), based on changes in their 
morphological characteristics.  The unique characteristic of the mature oocyte (Oc4) is presence of cortical 
rods, egg jelly precursors, which are located at the periphery of the oocyte.  Spermatogenesis in P. 
monodon occurs in seminiferous tubules within the testis which is connected to the vas deferens, where  
spermatophores containing mature sperm are formed and located at its distal end that opens at the base of 
the 5th walking legs.  The male germ cells in the testis can be classified into spermatogonia, spermatocytes, 
spermatids, and spermatozoa.  The structure of spermatozoa can be divided into three parts: 1) main body 
containing highly decondensed chromatin fibers surrounded by a thin cytoplasmic rim, 2) acrosomal 
region containing a sac-like structure and an anterior spike, and 3) subacrosomal region.  Spermatozoa of 
close-typed thelycum, such as that of P. monodon undergo both morphological and biochemical changes 
and gain their fertilizing ability during storage in the female thelycum, a process referred to as 
capacitation.  During spawning, sperm and egg undergo a series of structural changes to achieve the 
fertilization process.  Spawned eggs are activated upon contact with seawater, which causes such changes 
as protrusion and solubilization of cortical rods from egg periphery into the seawater, and formation of the 
hatching envelope.  In addition, the spermatozoa undergo acrosome reaction, which is a prerequisite step 
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for successful fertilization.  This acrosome reaction can be induced by substances dissociated from the 
spawned egg. Morphological changes of spermatozoa during acrosome reaction include spike 
disappearance, swelling of acrosomal cap, exocytosis and spherical mass formation. Finally, fertilization 
is completed when there is fusion of the egg and spermatozoon nuclei. 

Keywords:  Penaeus monodon; spermatogenesis; oogenesis; fertilization; acrosome reaction 

 

บทนํา 

กุงกุลาดําเปนกุงที่มีขนาดใหญ โตเร็ว และมีราคาดี 
เปนที่ตองการของตลาดโลก อีกทั้งยังเปนกุงที่มีถ่ินกําเนิด
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  จึงเหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงในประเทศไทย  โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยงกุง
กุลาดํานั้นตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติซึ่งมีอยูอยาง

จํากัดและจํานวนลดลงอยางมาก อีกทั้งประสิทธิภาพการ
สืบพันธุของกุงที่เลี้ยงแบบกักขังในโรงเพาะฟกยังมีการ

ลดลงอีกดวย นอกจากนี้เกษตรกรผู เลี้ยงกุงยังประสบ
ปญหาการที่ลูกกุงโตชาและโรคระบาด ทําใหเกิดความไม
แนนอนในการเลี้ยง อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามใน
การแกปญหาเหลานี้ โดยผลิตพอแมพันธุจากบอเลี้ยง และ
พัฒนาสายพันธุ กุงกุลาดําที่สามารถสืบพันธุไดดีและ

ปราศจากการติดเชื้อขึ้น ซึ่งในปจจุบันไดมีการผลิตพอแม
พันธุจากกุงเลี้ยงไดเปนผลสําเร็จ(21) โดยศูนยวิจัยและพัฒ- 
นาสายพันธุกุง (ศวพก.) ซึ่งเปนหนวยงานของศูนยพันธุ-
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และยังมี
การดําเนินงานเพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดํา

อีกดวย นอกจากการคัดเลือกสายพันธุที่โตเร็วและมีความ
ตานทานสูงตอโรคระบาดแลว สายพันธุที่มีประสิทธิภาพ
ในการสืบพันธุสูง คือ มีจํานวนครั้งของการวางไขและให
ปริมาณลูกกุงจํานวนมาก ยังเปนลักษณะสืบสายพันธุ 
(trait) ที่สําคัญในการคัดเลือกอีกดวย  

อยางไรก็ตาม  ยังมีขอจํากัดอยูมากในการบงช้ีวา
สายพันธุใดมีประสิทธิภาพในการสืบพันธุสูง และใหเซลล 
สืบพันธุ (ไขและอสุจิ) ที่มีคุณภาพดี อีกทั้งยังขาดขอมูลใน
เชิงลึกถึงกระบวนการสรางและพัฒนาเซลลสืบพันธุ

ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิของกุงกุลาดํา ซึ่งความรู

ความเขาใจในขอมูลเหลานี้เปนองคประกอบพื้นฐานใน

การพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําและการพัฒนาประสิทธิภาพ

การผสมพันธุของกุง ทั้งนี้หนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัย 
หลายแหงเชน สวทช. และสกว.ไดเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษาในเรื่องนี้ จึงใหทุนเพื่อดําเนินการศึกษา งานวิจัย
ในเรื่องนี้บางสวนดําเนินการโดยอาจารย  นักศึกษา  และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ทั้งในและตางประเทศ  ในชวงระยะเวลา 5-6 ปที่ผานมานี้ 
จึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ใน
ระบบสืบพันธุของกุงมากขึ้น และไดมีการเผยแพรผลงาน
ระดับนานาชาติจํานวนหนึ่ง บทความนี้จึงรวบรวมความรู
ความเขาใจตางๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควา และงานวิจัย
ทางดานชีววิทยาการสืบพันธุของกุงกุลาดําไวเพื่อเปน

ประโยชนสําหรับผูที่สนใจและใชในการศึกษาตอไป 
การผสมพันธุและการวางไข 
 การผสมพันธุตามธรรมชาติของกุงกุลาดํานั้น  เกิด
ภายหลังที่กุงแมพันธุลอกคราบ  ซึ่งจะมีเปลือกหุมลําตัวที่
อยูในภาวะเปลือกออน  กุงพอพันธุจะผสมพันธุกับกุงแม
พันธุที่อยูในภาวะเปลือกออนนี้  โดยทําการสอดถุงอสุจิที่
เรียกวา spermatophore (รูปที่ 1A) ซึ่งประกอบดวยเซลล
อสุจิที่ถูกหุมดวยสารเมือกใส เขาไปในกุงตัวเมียที่ลอก
คราบใหมและยังอยูในภาวะเปลือกออน  ถุงอสุจินี้จะถูก
เก็บไวระยะหนึ่งในอวัยวะสําหรับเก็บอสุจิของตัวเมียที่

เรียกวา  thelycum ซึ่งเปนชองที่มีฝาปดอยูบริเวณหนาอกที่
อยูระหวางขาเดินคูที่หาของกุงตัวเมีย (รูปที่ 1B)  เมื่อกุงตัว
เมียพัฒนารังไขจนถึงระยะสมบูรณเต็มที่  แมกุงจะวางไข
โดยปลอยไขและอสุจิมาผสมกัน(12,17) หลังจากการปฎิสนธิ
จะไดตัวออนของกุงในระยะที่เรียกวา  nauplius ตัวออนนี้
จะพัฒนาไปเปนระยะ protozoea , mysis   และ  postlarva 
ตามลําดับ 

ปจจุบันไดมีการใชวิธีการผสมเทียมกุงกุลาดําใน

การเพาะเลี้ยง ซึ่งมีขอดีคือมีความแนนอนของการผสม
ระหวางพอแมพันธุ และยังสามารถเลือกพอพันธุตัวที่
ตองการมาผสมกับแมพันธุได การผสมเทียมนี้ทําไดโดย
การสอดใส spermatophore จากกุงพอพันธุเขาไปเก็บไวใน 
thelycum ของกุงแมพันธุที่อยูในภาวะเปลือกออน ซึ่งก็คือ
ภายหลังจากแมพันธุลอกคราบ การรีดเอาถุงอสุจิออกมา

จากกุงพอพันธุนั้นทําไดโดยการบีบดวยปลายนิ้วมือลงไป

บนบริเวณโคนขาเดินคูที่  5 ของกุงพอพันธุ   หรือการ
กระตุนดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่ (~   25 มิลลิแอมแปร)  เขา
ไปบริเวณดานขางลําตัวของกุงพอพันธุ  กุงพอพันธุจะ
ปลอยถุงอสุจิออกมา  ในกุงที่มี  thelycum ชนิดปดนี้ เชน 
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กุงกุลาดํา  กุงแมพันธุจะสามารถวางไขไดหลายครั้งทั้งๆ ที่
มีการสอดใสถุงอสุจิเพียงครั้งเดียว(3)  นั่นคือเซลลอสุจิ
สามารถมีชีวิตอยูใน  thelycum ไดนานเปนสัปดาหถึงเปน
เดือน  แตเมื่อกุงแมพันธุลอกคราบ thelycum ที่มีอสุจิอยู
นั้นจะหลุดออกมาพรอมคราบเกาทั้งหมดและมีการสราง 
thelycum ใหมขึ้นมาทดแทน  ดังนั้นหลังจากกุงแมพันธุ

ลอกคราบ หากไมมีการสอดใสถุงอสุจิเขาไปใหมจะไมมี
การปฏิสนธิของไขกับอสุจิขึ้น เนื่องจากไมเหลืออสุจิภาย 
ใน thelycum อยูเลย อยางไรก็ตาม กุงแมพันธุไมไดสูญเสีย
ความสามารถในการวางไข  โดยจะสามารถวางไขไดอีก
เมื่อรังไขมีการพัฒนาตัวเต็มที่  ถึงแมวาจะไมไดรับการ
สอดใสถุงอสุจิก็ตาม  แตไขที่ถูกปลอยออกมาจะไมมีการ
พัฒนาเปนตัวออน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบสืบพันธุของกุงเพศผูและการพัฒนาเซลล
สืบพันธุ  
 ระบบสืบพันธุของกุงกุลาดําตัวผูวางตัวอยูในสวน

หัวของกุง ประกอบดวย อัณฑะ (testis) วางตัวอยูบนตับ 
(hepatopancreas) มีลักษณะแบนคลายนิ้วมือแผยื่นออกไป
เปนพู สามารถแบงไดเปนพูคูหนา 1 คู และพูทางดานขาง 
6 คู ดานบนของอัณฑะมีหัวใจวางทับอยู ทางสวนทายของ
อัณฑะติดตอกับทอนําอสุจิ (vas deferens)(2,16) (รูปที่ 2A-
B) เมื่อกุงโตจนถึงวัยเจริญพันธุได เซลลอสุจิจะถูกพัฒนา 
ขึ้นในอัณฑะและสงผานมายังทอเก็บและนําสงเซลลอสุจิ

สูทอนําอสุจินี้ โดยเซลลอสุจิจะถูกเคลือบดวยสารเมือกใส
ตลอดความยาวของทอนําเซลลอสุจิ ทอนําอสุจินี้มี 1 คู ซึ่ง
เปนทอยาววางตัวออมไปทางดานหนาของตัวกุง ที่สวน
ปลายสุดของทอนี้พองออกเปนกระเปาะเปนถุง spermato-
phore ซึ่งภายในบรรจุเซลลอสุจิที่ถูกลอมรอบดวยสาร

เมือก spermatophore มีสองขางอยูที่บริเวณโคนขาเดินคูที่ 

5 ซึ่งพรอมสําหรับการสอดใสเขาไปเก็บไวใน thelycum 
ของกุงแมพันธุเมื่อมีการผสมพันธุ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการพัฒนาเซลลสืบพันธุของกุงกุลาดําตัว

ผูเกิดในอัณฑะซึ่งภายในบรรจุทอสรางอสุจิ (seminiferous 
tubules) อยูมากมาย ภายในมีเซลลสืบพันธุระยะตางๆ ที่มี
ความแตกตางกันทั้งขนาดและลักษณะของเซลล รวมถึง
ลักษณะการเรียงตัวของเสนใยโครมาทินภายในนิวเคลียส

ของเซลลระยะตางๆ เริ่มตั้งแตเซลลต้ังตน (spermatogo-
nia) เซลลระยะ spermatocyte, spermatid และเซลลอสุจิ 
(spermatozoa) ลักษณะของเซลลที่ปรากฏภายในทอสราง
อสุจิตางๆ นั้นแสดงถึงลักษณะการพัฒนาของเซลลแบบ
พรอมกันทั้งทอ  (synchronization) กลาวคือ ภายในทอ
สรางอสุจิชวงหนึ่งๆ จะพบเซลลสืบพันธุเพศผูระยะเดียว 
กันเกือบทั้งหมด ยกเวนกลุมของเซลลต้ังตนที่รวมตัวกัน
อยูกลุมหนึ่งติดกับผนังทอสรางอสุจิเสมอ เมื่อเซลลอสุจิ
ถูกสรางภายในทอสรางแลวจะถูกสงออกไปยังทอนําอสุจิ

ยอยซึ่งทอสวนปลายจะรวมกันตอกับทอนําอสุจิ ภายใน
ทอนําอสุจินี้จะพบวาเซลลอสุจิถูกลอมรอบดวยสารเมือก

หนาที่ยอมติดสีชมพูของสี hematoxylin-eosin ทอนําอสุจิ
นี้มีผนังคอนขางหนาในสวนตน และบางลงในสวนปลาย
ดานนอกถูกลอมรอบดวยช้ันของกลามเนื้อ ที่สวนปลาย
ของทอพองออกเปนกระเปาะ spermatophore ซึ่งภายใน

บรรจุดวยอสุจิที่ถูกลอมรอบดวยสารเมือกที่ยอมติดสีชมพู

เชนกัน  

 สําหรับการพัฒนาขั้นสุดทายของเซลลอสุจินั้น 
พบวาในขั้นเซลล spermatid กอนที่จะเปนเซลลอสุจิมีการ
พัฒนา acrosomal vesicle ซึ่งเปนถุงที่มี granule อยูภายใน 
ถุงนี้เปนโครงสรางเริ่มตนของ  acrosome ถุง acrosomal 
vesicle นี้วางตัวอยูทางดานหนาสุดของ spermatid ระยะ

รูปท่ี 1  รูปถายแสดงถุงอสุจิ  (spermatophore) ในกุงกุลาดํา    
ตัวผู (A) และอวัยวะสําหรับเก็บอสุจิ (thelycum) ของ
กุงกุลาดําตัวเมีย  

รูปท่ี 2 รูปถาย ( A )  และแบบจําลอง ( B )  แสดงระบบ
สืบพันธุของกุงกุลาดําตัวผู   Ant. Tes, anterior 
t e s t i s ;  L a t .  T e s ,  l a t e r a l  t e s t i s ;  H e p , 
hepatopancreas; Vas, vas deferens; Spp, 
s p e r m a t o p h o r e ;  C D ,  c o l l e c t i n g  d u c t 
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ทายๆ ยังสังเกตเห็นโครงสรางที่พัฒนาเปนสวนของแทง
ปลายแหลม (spike) ยื่นออกไปอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวา
เสนใยโครมาทินภายในนิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอยางมาก กลาวคือมีการคลี่และกระจายออก
มากเปนลําดับจากใน spermatid ระยะตนๆ จนถึงขั้นเซลล
อสุจิ ซึ่งมีการคลี่ออกของใยโครมาทินอยางเต็มที่ 

 เมื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

ผาน เซลลอสุจิของกุงกุลาดํานั้นมีลักษณะเปนเซลลรูปราง
กลม มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 7-8 ไมโครเมตร มีสวน
แทงที่มีปลายแหลมยื่นออกไปทางดานหนาหนึ่งอัน 
สวนตัวเซลลอสุจิที่มีลักษณะกลมนั้น ประกอบดวย นิว- 
เคลียสที่มีขนาดใหญเกือบเต็มเซลล ซึ่งบรรจุดวยเสนใย
โครมาทินที่คลี่กระจายออกเต็มนิวเคลียส แสดงถึงลักษณะ
การคลี่ออกของใยโครมาทินในนิวเคลียส สวนของไซโท- 
พลาซึมที่อยูโดยรอบนิวเคลียสปรากฏเปนเพียงแถบบางๆ 
เทานั้น ทางดานหนาตรงบริเวณฐานของ  spike มีโครง 
สรางคลายถุงอยู 2 ขาง ซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนตําแหนงของ 
acrosome (รูปที่ 3A) และบริเวณใต  acrosome (บริเวณ
รอยตอระหวาง acrosome กับนิวเคลียส)เปนสวนของ sub-
acrosome ซึ่งพบวามีใย cytoskeleton ที่ประกอบดวยแอก
ทินบรรจุอยู(16) ในเซลลอสุจิของกุงกุลาดําที่พัฒนาเต็มที่
แลว ไมพบเยื่อหุมนิวเคลียส เนื่องจากอาจมีการสลายของ
เยื่อหุมนิวเคลียสของเซลล เพื่อทําใหโครมาทินจากอสุจิมี
ความพรอมที่จะรวมกับโครมาทินของเซลลเดิมทันทีหลัง

การปฏิสนธิกับไข 

เซลลอสุจิที่พบในทอสรางอสุจิและภายในทอนํา

อสุจิรวมถึงอสุจิที่พบภายใน thelycum มีลักษณะโครง 
สรางที่คลายคลึงกันเมื่อเปรียบเทียบโครงสรางหลักของ

เซลล อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวา

เซลลอสุจินั้นมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางละเอียด

บางประการ  กลาวคือ มีการเพิ่มขึ้นของระดับการคลี่        
กระจายของเสนใยโครมาทินภายในนิวเคลียส  นอกจากนี้ 
ยังพบ 

ยังพบวาบริเวณ  subacrosome ของเซลลอสุจิที่พบใน

อัณฑะ ทอนําอสุจิ  และถุงเก็บสวนปลายยังพัฒนาไมสม- 
บูรณ คือ ยังคงสังเกตเห็นเปนชองวางภายในอยูบาง ขณะที่
เซลลอสุจิที่พบใน thelycum แสดงลักษณะเต็มโดยไมมี

ชองวางอยูในสวน subacrosome  
ระบบสืบพันธุของกุงตัวเมียและการพัฒนาเซลล
ไข 
 ระบบสืบพันธุของกุงกุลาดําตัวเมียประกอบดวยรัง

ไข ซึ่งวางตัวอยูเหนือตับเชนเดียวกับอัณฑะ  ทอนําไข ซึ่งมี
รูเปดอยูที่บริเวณโคนขาเดินคูที่ 3   และอวัยวะสําหรับเก็บ
อสุจิหรือที่ เรียกวา  thelycum ซึ่ง เปนชองที่อยูบริ เวณ
หนาอกที่โคนขาเดินคูที่ 5 (รูปที่ 1B) thelycum ของกุงกุ-
ลาดํานี้เปนชนิดปด  ประกอบดวยโครงสรางที่เปนเปลือก
แข็งภายนอก ภายในมีลักษณะเปนชองที่มีของเหลวบรรจุ
อยู ฝาปดของ thelycum มี  3 แผน ประกอบดวยฝาที่อยูตรง
กลาง 1 ฝา (median plate) และฝาดานขาง 2 ฝา (lateral 
plates) )15 (  ที่ฝาปดดานขางของ thelycum นั้นมีกลามเนื้ออยู
ภายใน และมีโครงสรางลักษณะคลายตอมอยูจํานวนมาก 
ซึ่งอาจมีหนาที่หล่ังสารที่เปนสวนประกอบของของเหลว

ที่เปนองคประกอบของ thelycal fluid ซึ่งนาจะมีบทบาท
สําคัญในการเตรียมความพรอมของเซลลอสุจิใหมีความ 
สามารถในการผสมพันธุ ในกุงบางชนิดนั้น thelycum มี

ลักษณะเปนแบบเปด กลาวคือไมมีชองสําหรับเก็บเซลล
อสุจิที่มีฝาปด โดย thelycum เปนเพียงแองที่บริเวณ

หนาอกของกุงเพศเมีย ซึ่งมีไวสําหรับใหถุงเซลลอสุจิมา
แปะติดไวเทานั้น กุงที่มี thelycum แบบเปดนี้พบไดในกุง
ขาวแปซิฟก (Penaeus vannamei) และกุงกามกราม (Ma-
crobrachium rosenbergii) )4(  เปนตน  

 การพัฒนารังไขของกุงกุลาดําสามารถแบงไดเปน 5 
ระยะตามลักษณะและการปรากฏของรังไขซึ่งสังเกตได

จากภายนอก(8) คือ 

  

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3   แสดงเซลลอสุจิของกุงกุลาดาํปกติ (A) และ

เซลลอสุจ ิ เมื่อเกิดกระบวนการ  acrosome 
reaction (B) 
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 ระยะที่ 1: รังไขปรากฏเห็นเปนเสนบางๆ ทางดาน 
หลังของสวนหัวกุง (ระยะ spent) 
 ระยะที่ 2: รังไขปรากฏเห็นเปนเสนที่หนามากขึ้น 
(ระยะ developing) 
 ระยะที่ 3: รังไขปรากฏเห็นเปนเสนที่หนาขึ้นอยาง
ชัดเจน มีการขยายใหญของรังไขไปทางสวนลําตัวทางดาน 
หลัง และมีสีเขมขึ้นเปนสีเขียว (ระยะ nearly ripe) 
 ระยะที่ 4: รังไขปรากฏเปนเสนหนาใหญ ขยาย
ขนาดไปทางดานหลังจนถึงหาง และสวนหัวทางดานหนา 
ในระยะนี้รังไขมีสีเขมมากขึ้นเปนสีเขียวเขม กุงจะวางไข
ในระยะที่ 4 นี้ โดยปลอยไขออกมาทางทอนําไข ซึ่งมีรูเปด
อยูที่โคนขาเดินคูที่ 3 ตามที่กลาวมาแลว (ระยะ ripe) 
 ระยะที่ 5: ระยะหลังการวางไข ในระยะนี้ รังไขจะ
ปรากฏลักษณะคลายกับระยะที่ 1 คือเปนเพียงเสนบางๆ 
หรือถามีการวางไขเพียงบางสวน (partial spawning) อาจ
พบเห็นสวนของรังไขที่ปรากฏเปนเสนหนาเปนชวงๆ 
(ระยะ post-spawning) 

 นอกจากนี้เมื่อศึกษาการพัฒนาของไขภายในรังไข

พบวา เซลลไขแบงออกเปน 5 ขั้น(9) ไดแก  oogonia และ
เซลลไข oocyte ขั้น 1 ถึง 4 (Oc1, Oc2, Oc3 และ Oc4) ใน
รังไขระยะที่ 2 นั้น เซลลไขสวนมากเปนเซลลไขขั้นที่ 1 
และ 2 (Oc1, Oc2) เปนเซลลขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 36-49 ไมโครเมตร ไซโทพลาซึมติดสีน้ําเงินเขม 
เนื่องจากเซลลประกอบดวยไรโบโซมจํานวนมาก สวนใน
รังไขระยะที่ 3 เซลลไขจะมีขนาดใหญขึ้น โดยประกอบ 
ดวยเซลลไขขั้น Oc3 เปนสวนใหญ (เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 142 ไมโครเมตร) ไซโทพลาซึมติดสีแดง ซึ่งอาจ
เกิดจากกระบวนการสรางโปรตีนจําเพาะภาย ในเซลล เชน 
vitellogenin รังไขในระยะที่ 4 ซึ่งเปนระยะเจริญเต็มที่
พรอมวางไข เซลลไขเกือบทั้งหมดเปนขั้น Oc4 ซึ่งมีขนาด
ใหญ ขึ้ นอี ก  ( เ ส นผ านศู นย กล างประมาณ  2 2 1 . 5 
ไมโครเมตร) และมีโครงสรางใหมปรากฏขึ้นที่บริเวณริม
เซลลไข มีลักษณะเปนแทงวางตัวอยูโดยรอบเซลลไข เปน
โครงสรางที่อยูนอกเยื่อหุมเซลล โครงสรางที่เปนแทงนี้
เรียก cortical rods (รูปที่ 4A-B) ซึ่งจะหลุดออกกลายเปน
ช้ันวุนที่หุมรอบไขเมื่อไขถูกปลอยออกมาภายนอกตัวแม

กุง สวน cortical rods นี้มีไกลโคโปรตีนเปนสวนประกอบ 
และอาจมีสวนประกอบสําคัญที่กระตุนใหเซลลอสุจิเกิด

การพัฒนาความพรอมกอนการปฏิสนธิกับเซลลไข ที่
เรียกวา acrosome reaction (AR) ซึ่งเปนกระบวนการที่
จําเปนและสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการปฏิสนธิ (1 1 ) 
ช้ันนอกสุดของไขถูกลอมรอบดวยเยื่อ vitellin บางๆ(14) 

 

 

 

 

การปฏิสนธ ิ 
 การปฏิสนธิของไขกับเซลลอสุจิเปนกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก และมีความซับซอนอยางยิ่ง ได
มีการศึกษากระบวนการปฏิสนธิของไขและเซลลอสุจิ

อยางละเอียดในกุง Sicyonia ingentis ซึ่งเปนกุงที่มี thely-
cum ชนิดปดเชนเดียวกับกุงกุลาดํา(6) พบวาเซลลอสุจิของ
กุง S. ingentis นั้นจะจับกับเซลลไขโดยใชสวนของ spike 
ไปแตะกับเปลือกหุมดานนอกของไขที่ประกอบดวยช้ัน 
vitellin ในระยะนี้ เซลลอสุจิจะถูกกระตุนดวยปจจัย          
จากเซลลไขใหเกิดกระบวนการ AR ผลจากการนี้ทําใหถุง 
acrosome ซึ่งอยูที่สวนหัวของเซลลอสุจิแตกออก (exocy-
tosis)(10,13) ภายในถุงบรรจุเอนไซมที่จําเปนในการยอยสาร
ตางๆ ที่หุมรอบไข(22) ทําใหเซลลอสุจิสามารถแทรกตัวเขา
ไปปฏิสนธิกับเซลลไขที่อยูภายใตสารเคลือบไขได แต      
ถาหากวาเซลลอสุจิไมไดรับการกระตุนใหเกิด  AR กอน 
เซลลอสุจินั้นจะไมสามารถเขาไปปฏิสนธิกับเซลลไขได

เปนผลสําเร็จ  

 กระบวนการเกิด AR ในเซลลอสุจิของกุงกุลาดํา

นั้นเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 นาที(11) และ

สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดไดดวยการกระตุนโดยของเหลวที่

ปลอยออกมาพรอมกับการวางไข (egg water)(1,11,13) แสดง
ใหเห็นวาองคประกอบที่หล่ังออกมาจากไขเปนตัวกระตุน

ใหเกิดการพัฒนากระบวนการ AR ของเซลลอสุจิ นอก 
จากนี้ ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมพบวาโมเลกุลของ cortical 
rods ที่หลุดออกมาขณะที่ไขสัมผัสกับน้ําทะเลเพื่อกลาย 
เปนช้ันวุนรอบไขอาจเปนตัวกระตุนใหเซลลอสุจิเกิด 
AR(11) การเปลี่ยนแปลงของเซลลอสุจิในระหวางเกิด AR 
นั้น ประกอบดวย การหดหายไปของ spike การบวมขึ้น

และแตกออกของสวน acrosome และการปรากฏตัวของ

กอนกลมเนื้อทึบแสงขึ้นมาทดแทนตําแหนงของ spike 

รูปท่ี 4 (A) เซลลไขของกุงกุลาดํายอมดวยสี hematoxylin-
eosin(9) (B) เซลลไขหลังจากแมกุงวางไข แสดงการ
หลุดออกของ cortical rods (CR) และ (C) เซลลไข
หลังจากแมกุงวางไข แสดง hatching envelope 
(HE)(14) 
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(รูปที่ 3B)(11,13) กอนกลมใหมที่ปรากฏตัวขึ้นนี้มีโปรตีน 
แอกทินเปนสวนประกอบ และอาจเกิดมาจากการรวมและ
เรียงตัวกันใหมของโปรตีนแอกทินที่อยูภายใน  sub-
acrosome ของเซลลอสุจิเอง(16)  

 ไขมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางขึ้นเชนกัน เมื่อ
ไข ถูกปลอยออกมาขณะแมกุงวางไข  มันจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับน้ําทะเล กระบวน 
การดังกลาวเรียกวา egg activation การเปลี่ยนแปลงที่เกิด 
ขึ้น ไดแก มีการหลุดออกของแทงวุนที่อยูรอบไขซึ่งจะ
ละลายกลายเปนช้ันวุนที่ลอมรอบไข หลังจากนั้นจะเกิด
กระบวนการสรางแผนเยื่อเหนียวมาหุมรอบไข (hatching 
หรือ fertilization envelope) (รูปที่ 4C) หลังจากที่มีตัวอสุจิ
ตัวแรกเขาไปผสมกับไข ซึ่งช้ันนี้จะชวยปองกันไมใหอสุจิ
เขาไปผสมกับไขมากกวาหนึ่งตัว และยังชวยปกปองตัว
ออนที่เจริญอยูภายใน อยางไรก็ตาม การพัฒนาโครงสราง
แผนเยื่อเหนียวรอบไขนี้เกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัยอสุจิ

เปนตัวกระตุน ในแมกุงที่ไมมีการสอดใสถุงอสุจิเขาไป
เลย แตมีการพัฒนารังไขจนพรอมวางไขไดนั้น พบวาไขที่
ถูกปลอยออกมานั้น cortical rods มีกระบวนการหลุดออก
และสราง hatching envelope ได แตจะไมมีการพัฒนาตอ 
ไปเปนตัวออน กระบวนการดังกลาวนี้เกิดขึ้นอยางรวด 
เร็ว เมื่อสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของไขภายใตกลองจุล- 
ทรรศนที่ระยะเวลาตางๆ พบวา cortical rods หลุดออก

และละลายกลายเปนวุนรอบไขภายในเวลาเพียง 1 นาที
หลังจากที่ไขสัมผัสกับน้ําทะเล  หลังจากนั้น hatching 
envelope เริ่มสรางขึ้นในเวลา 5 นาที และเสร็จสิ้นภายใน 
13-15 นาที(14) การที่ไขมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
อยางรวดเร็วนี้ เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการพยายามทําการ
ผสมเทียมในกุงกุลาดํา โดยใชไขและอสุจิมาปฏิสนธิกัน
ในหลอดทดลองยังไมประสบความสําเร็จ สําหรับปจจัยที่
เปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของไขนี้ 
ในการศึกษาเบื้องตนพบวาอาจเกี่ยวของกับความเขมขน

ขององคประกอบของแรธาตุในน้ําทะเล โดยเฉพาะความ
เขมขนของแมกนีเซียมอิออน  

 จึงเห็นไดวาการพัฒนาของไขในระหวางการปฏิ- 
สนธินั้น ไมจําเปนตองอาศัยเซลลอสุจิเปนตัวกระตุนเลย 
แตการเกิด AR ของเซลลอสุจินั้นจําเปนตองอาศัยสารจาก
ไขเปนตัวกระตุน ความสามารถของเซลลอสุจิในการ
แสดงการเกิด AR นี้ สามารถใชเปนตัวบงช้ีถึงความพรอม
ของเซลลอสุจิในการปฏิสนธิได การศึกษาในกุงกุลาดํา
และกุง S. ingentis พบวาเซลลอสุจิที่เก็บมาจากกุงพอพันธุ
ไมสามารถกระตุนใหเกิด AR ไดโดย egg water ในขณะที่

เซลลอสุจิที่เก็บจาก thelycum ของกุงแมพันธุถูกเหนี่ยวนํา
ใหเกิด AR ไดมากถึง 80-90%(5,17) นอกจากนี้ยังพบวาเซลล
อสุจิมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางละเอียดเมื่อถุงอสุจิถูก

สอดใสไวใน  thelycum กลาวคือ  เมื่อศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนพบวา สวนของ spike ของเซลลอสุจิ
ที่นํามาจากพอพันธุมีลักษณะเปนเกลียว ในขณะที่เซลล
อสุจิที่นํามาจาก thelycum ของแมพันธุจะไมพบลักษณะ

ดังกลาว นอกจากนี้พบวาภายในสวนของ subacrosome 
ของเซลลอสุจิมีการพัฒนาโครงสรางตางๆที่สมบูรณเมื่อ

เซลลอสุจิถูกบรรจุอยูภายใน thelycum(5,20) ขอมูลนี้แสดง
ใหเห็นวาการพัฒนาความพรอมของเซลลอสุจิเพื่อใหมี

ความสามารถในการปฏิสนธิไดนี้อาจเกิดขึ้นภายใน 
thelycum นอกจากนี้ ยังมีขอมูลบงช้ีวา เซลลอสุจิมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลเมื่ออยูใน thelycum อีกดวย 
กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ผิวเซลลอสุจิ 
โดยมีการหลุดออกของโปรตีนบางตัวที่ผิวของเซลลอสุจิที่

ถูกกักเก็บไวภายใน thelycum และมีการดูดซับโปรตีนจาก
น้ํา thelycum บางตัวไวที่ผิวเซลลอสุจิเพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง
พบวาเซลลอสุจิมีระดับของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
tyrosine phosphorylation ของโปรตีนในเซลลเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งกระบวนการที่กลาวถึงนี้เปนดัชนีบงช้ีที่สําคัญอีกอัน 
หนึ่งของกระบวนการเตรียมความพรอมของเซลลอสุจิใน

การปฏิสนธิที่เรียกวากระบวนการ capacitation(7,18) 

 กระบวนการ capacitation นี้มีการศึกษาอยางมาก

ในเซลลอสุจิของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม โดยเปนกระบวน 
การที่พัฒนาเซลลอสุจิใหพรอมปฏิสนธิซึ่งเกิดขึ้นภายใน

ทางเดินอวัยวะสืบพันธุของสัตวเพศเมียภายหลังจากการ

ผสมพันธุเสร็จสิ้นแลว กระบวนการเกิด capacitation ของ
เซลลอสุจิในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมดังกลาว สามารถ
เหนี่ยวนําใหเกิดขึ้นไดภายนอกในหลอดทดลอง (in vitro) 
โดยใช capacitating medium ที่เหมาะสมและจําเพาะกับ
เซลลอสุจิในสัตวแตละชนิด  ในสภาวะที่ เหมาะสม 
โดยทั่วไปสารที่ใชในการเหนี่ยวนําใหเกิด capacitation นี้ 
ประกอบดวย bovine serum albumin, HCO3

-, KCl(19) เปน
ตน แตทวาปจจัยที่สงผลใหเกิดกระบวนการ capacitation 
ในกุงนั้นยังไมมีการศึกษาวาปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวน 
การนี้คืออะไร ซึ่งนาจะเกิดขึ้นใน thelycum ของกุงแม
พันธุ โดยเฉพาะในกุงที่มี thelycum ชนิดปด อยางไรก็ตาม 
การพัฒนาใหเกิด in vitro capacitation ในกุงอาจทําได 
ทั้งนี้ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยจําเพาะตางๆ ที่จําเปน
ตอการพัฒนาเซลลอสุจิใหมีความพรอมในการปฏิสนธิ 
และพัฒนา capacitating medium จําเพาะตอเซลลอสุจิของ
กุงซึ่งนาจะมีประโยชนในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง 
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กระบวนการสรางและพัฒนาเซลลสืบพันธุ ตลอด 
จนกระบวนการปฏิสนธิของกุงกุลาดํานั้นมีความซับซอน

เปนอยางมาก เซลลอสุจิตองมีการพัฒนาความพรอมโดย
อาศัยอิทธิพลของสารคัดหลั่งจาก thelycum ซึ่งกระบวน 
การนี้เกิดเมื่อถุงอสุจิถูกกักเก็บไวใน thelycum ระหวาง

การผสมพันธุ  เซลลไขก็มีการพัฒนาความพรอมเชน 
เดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาของ cortical rods ซึ่งเมื่อ

ละลายในน้ําทะเลขณะที่ถูกปลอยออกไปสามารถปลอย

สารที่กระตุนกระบวนการ AR ในเซลลอสุจิที่จะนําไปสู

การรวมตัวระหวางเซลลสืบพันธุทั้งสองชนิด ถึงแมวาใน
ปจจุบันจะมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ระดับหนึ่งแลว แต
ยังคงมีคําถามที่ตองหาคําตอบอีกมากเพื่อความเขาใจและ

นําไปสูการพัฒนาวิธีการใหมๆ  ที่นําไปใชไดจริงใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง และการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ
กุงกุลาดํา เชน ทําอยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการสืบ 
พันธุของกุงในโรงเพาะฟก และตัวบงช้ีใดที่บงช้ีคุณภาพ
ของทั้งไขและอสุจิของกุงพอแมพันธุ เปนตน ดังนั้นการ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีโจทยวิจัยอยูอีกมากที่รอใหนักวิจัย

เขามาศึกษาหาคําตอบ 
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การพัฒนาวัคซีนตอโรคพยาธิใบไมตับ  

กุลธิดา ชัยธีระยานนท และ ประเสริฐ โศภน 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

โรคพยาธิใบไมตับเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ  Fasciola hepatica  หรือ  F. gigantica ในสัตวเลี้ยงและสัตว
เศรษฐกิจโดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ และสามารถติดเชื้อในมนุษยไดโดยบังเอิญ การรักษาโดยการใชยามีคาใชจาย

คอนขางสูงและยังไมคอยมีประสิทธิภาพเนื่องจากเชื้อมักเกิดการดื้อยา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการปนเปอนสารเคมีที่ตกคาง
ในผลิตภัณฑสัตวที่นํามาประกอบเปนอาหารและในสิ่งแวดลอม ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการปองกันการติดเชื้อคือการใช
วัคซีน ซึ่งนาจะควบคุมโรคพยาธิใบไมตับไดดีโดยใหผลเปนระยะเวลายาวนานกวา ปจจุบันนี้ไดมีการศึกษาถึงศักยภาพของ
วัคซีนแตละชนิด โดยศึกษาในสัตวทดลองขนาดเล็กและสัตวใหญ วัคซีนที่มีการทดสอบในปจจุบัน คือโปรตีนที่สําคัญตอ
การดํารงชีพของพยาธิ ไดแก fatty acid binding protein, cathepsin L/B, glutathione-S-transferase, leucine aminopeptidase 
และ saposin-like protein ศักยภาพของวัคซีนเหลานี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกันของโฮสต 
การศึกษาสวนใหญในการพัฒนาวัคซีนไดกระทําในพยาธิ F. hepatica มากกวาใน F. gigantica โดยใชโปรตีนเชิงเดี่ยวและ
แบบรวม นอกจากนี้ยังมีการแสวงหาวัคซีนตัวอื่นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การใชแอนติเจนจากผิวของพยาธิโดยใชวิธี
ทาง proteomic และ microarray รวมทั้งศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกันของโฮสตตอวัคซีนตัวเลือกเหลานี้ดวย 

คําสําคัญ:  F. hepatica;  F. gigantica; โรคพยาธิใบไมตับ;  การพัฒนาวัคซีน;  แอนติเจน 

Abstract 

Fasciolosis is caused by either Fasciola hepatica or F. gigantica in ruminants or accidentally in 
humans.  Control by drug treatment is not totally effective due to the development of drug resistance by 
the parasites, cost of treatment and contamination of drug residues in food and environment.  As an 
alternative and more sustainable approach, vaccination can confer long-term protection.  Currently, 
several major vaccine candidates have been identified and tested in the laboratory as well as in large 
animal models. These proteins, all of which are essential for maintaining parasite metabolism and 
survival, including fatty acid binding protein, cathepsin L/B, glutathione-S-transferase, leucine 
aminopeptidase and saposin-like protein stimulate significant host immune responses, and thus confer 
some degree of protection against the parasites.  Vaccinations have been studied more in F. hepatica than 
F. gigantica.  Efficacy of the vaccine may be increased using combinations of these proteins in a cocktail 
vaccination.  Furthermore, more effective vaccine candidates, viz, those derived from the tegument, 
should be explored through proteomic and microarray approaches as well as by studying host immune 
responses to these candidate vaccines. 

Keywords:  fasciolosis; F. hepatica; F. gigantica; vaccine development; antigens 

 
บทนํา  

โรคพยาธิใบไมตับ (fasciolosis) เกิดจากพยาธิ 
Fasciola hepatica ในประเทศเขตหนาว และ F. gigantica 
ในประเทศเขตอบอุน พบในแถบทวีปแอฟริกาและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทย(44) และเวียดนาม พยาธิใบ- 
ไมตับเปนปรสิต และเจริญเปนตัวเต็มวัยในสัตวเคี้ยวเอื้อง  

เชน วัว ควาย แพะ แกะ สวนมนุษยอาจติดเชื้อปรสิตนี้ได
แตพบไมบอยนัก การติดเชื้อเกิดจากการรับประทานผัก
จําพวกพืชน้ําหรือดื่มน้ําจากลําหวย หนองน้ํา หรือ ทุงนา 
ที่มีตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียอยูโดยไมไดตมใหสุก

กอน มีรายงานการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ในมนุษยต้ังแตป
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ค.ศ. 1980 ซึ่งพบวามีมากกวา  40 ประเทศ ทั้งในทวีป
แอฟริกา อเมริกา เอเชีย และยุโรป โดยเฉพาะแถบอเมริกา 
ใต พบการระบาดของพยาธิ F. hepatica เปนจํานวนมาก 
คาดการณวามีมนุษยที่ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ราว 2.4-17 ลาน
คนทั่วโลก(48) และประมาณ 180 ลานคนจัดอยูในกลุมเสี่ยง
ตอการติดเชื้อ(19,30) ดังนั้นโรคพยาธิใบไมตับจึงกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจ สุขภาพของสัตวเลี้ยง และ

มนุษยทั่วโลก คิดเปนมูลคาความสูญเสียประมาณ 3.2 ลาน
เหรียญสหรัฐตอป(29,49)  

วงจรชีวิตของพยาธิใบไมตับ (รูปที่ 1) เริ่มขึ้นเมื่อ 
สัตวเคี้ยวเอื้องหรือมนุษยกินหญาหรือผักหรือดื่มน้ําที่มีตัว

ออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ตัวออนระยะนี้สามารถมีชีวิต
อยูไดยาวนานถึง 1 ปขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความชื้น 
เมื่อเขาสูรางกายของโฮสตแลว พยาธิตัวออนจะถูกยอย 
โดยนํ้ายอยจากกระเพาะอาหารและออกจากซีสตบริเวณ 
ลําไสเล็กสวนตน หลังจากนั้นพยาธิตัวออนระยะที่ 1 จะไช
ทะลุผานผนังลําไสเล็กสูชองทองแลวเขาสูเนื้อตับ ทําให
เนื้อตับของโฮสตที่มีพยาธิอาศัยอยู ถูกทําลายและมี 
เลือดออกมาก จึงทําใหเกิดภาวะซีดและหากมีการกินพยาธิ 
เขาไปจํานวนมาก อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสัตวถึงตาย 
ไดโดยเฉพาะในสัตวที่อายุยังนอยและมีขนาดเล็ก หลังจาก 
นั้นเมื่อตัวออนมีอายุประมาณ 8-12 สัปดาห มันจะไชเขา 
ไปอยูในทอน้ําดีและถุงน้ําดี เพื่อเจริญไปเปนพยาธิตัวเต็ม 
วัย  พยาธิ 1 ตัวสามารถผลิตไขไดวันละประมาณ 20,000-
50,000 ฟอง โดยปลอยไขออกมากับน้ําดีแลวผานเขาสู 
ระบบทางเดินอาหารแลวออกมากับอุจจาระ ไขจะลอยอยู 
ในน้ําประมาณ 9-15 วันจึงเจริญเปนไมราซีเดียม วายไป 
ในน้ําและไชเขาสูโฮสตตัวกลางที่หนึ่ง คือ หอย ในโฮสต
นี้ ไมราซีเดียมเจริญเติบโตตอไปเปนสปอรโรซีสต เรเดีย 
และ เซอรคาเรีย ตามลําดับ ในที่สุดเซอรคาเรียจะออกจาก 
หอย วายไปเกาะพืชน้ําซึ่งเปนโฮสตตัวกลางที่สอง แลว 
สลัดหางทิ้งเพื่อสรางผนังหุมซีสต (encyst) กลายเปนพยาธิ
ตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ซึ่งเปนระยะที่ติดเชื้อใน

โฮสตจําเพาะ คือสัตวเคี้ยวเอื้องหรือมนุษย(31) 

วิธีการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
ในสัตวเลี้ยงที่เปนสัตวเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมไดมี 
การใชยาฆาพยาธิ(16) เชน closantal, clorsulon, rofoxanide, 
nitroxynil และ triclabendazole ซึ่งสวนใหญใชรักษาพยาธิ 
ใบไมเลือด  (Schistosoma spp.) และนํามาใชรักษาโรค 
พยาธิใบไมตับในสัตวเคี้ยวเอื้องดวย แตการใชยาฆาพยาธิ 
ในสัตวอาจกอใหเกิดสารเคมีตกคางในสัตวและสิ่งแวด 
ลอม นอกจากนี้มีรายงานวา ยาฆาพยาธิบางชนิดสามารถ 

ใชไดผลดีกับพยาธิตัวแกเทานั้น และใหผลนอยลงใน 
พยาธิตัวออนเชน  ยา ABZ (methyl-[(5-propylthio)-1H-
benzimidazol-2-yl] carbamate) ที่ใชควบคุมพยาธิที่มีอายุ 
มากกวา 12 สัปดาหขึ้นไป อยางไรก็ตามวิธีการรักษาโดย 
การใชยาอาจไมไดผลเมื่อตองใชยาซ้ําอีกหลายครั้ง เนื่อง 
จากพบการดื้อยาเกิดขึ้น การใชยา triclabendazole รักษา

โรคพยาธิ  F. hepatica ในหลายๆ ประเทศ เชน ออสเตร-
เลีย(40)  สก็อตแลนด(32)  เวลล(55) เนเทอรแลนด(18,33) และ
สเปน (5) พบวาพยาธิมีการดื้อยาเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเริ่มมี
แนวคิดในการพัฒนาวัคซีนขึ้นโดยใชโปรตีนจากพยาธิ

ชนิดตางๆ ที่มีคุณสมบัติเปนแอนติเจนและเปนโปรตีนที่
จําเปนตอการดํารงชีพของพยาธิมาพัฒนาเปนวัคซีน

ทดสอบในสัตวทดลอง เชน fatty acid binding protein 
(FABP), cathepsin L/B (CatL/B), glutathione-S-
transferase (GST), leucine aminopeptidase (LAP) และ 
saposin-like protein (SAP) ฯลฯ ขอมูลพ้ืนฐานสวนใหญ
เกี่ยวกับการศึกษาวัคซีนมาจากงานวิจัยพยาธิ F. hepatica  
สวนงานวิจัยในทํานองเดียวกันของ F. gigantica ยังมีนอย 
ทั้งๆ ที่พยาธิทั้งสองชนิดกอใหเกิดความเสียหายในระดับ
ใกลเคียงกัน 

 

 
รูปท่ี 1  วงจรชีวิตของพยาธิใบไมตับ F. hepatica และ F. gigantica 

Fatty Acid-binding (FABP) Proteins  

โปรตีน FABP พบมากในเนื้อเยื่อ parenchyma 
ของพยาธิ ทําหนาที่ขนสง long-chain fatty acids สายยาว 
acyl-CoA esters และ cholesterol เขาสูเซลลพยาธิ เนื่อง 
จากพยาธิไมสามารถสรางโมเลกุลดังกลาวได ดังนั้น จึง

ตองนําโมเลกุลเหลานี้จากเลือดของโฮสตเพื่อเขาไปใชใน

กระบวนการเมทาบอริซึมของไขมันและการซอมสรางเยื่อ

หุมผิวที่มีการผลัดเปลี่ยนที่รวดเร็วมาก การใช FABP ผลิต
เปนวัคซีนจะมีผลไปขัดขวางการขนสงกรดไขมันจาก

โฮสตเขาสูพยาธิซึ่งอาจจะทําใหพยาธิตายได(51)  
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ในป ค.ศ. 1977 Hillyer และคณะ(20) สกัดโปรตีน 
FABP ซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 12 kDa (nFh12) จาก
พยาธิใบไมตับ F. hepatica ตัวเต็มวัย พบวา FABP 
สามารถทําปฏิกิริยาขาม (cross reaction) กับแอนติบอดี 
ของพยาธิใบไมเลือด Schistosoma mansoni ได FABP ที่
ถูกคนพบนี้เมื่อนําไปทดสอบการใชเปนวัคซีนในวัวโดย

ใชปริมาณโปรตีน 500 μg ผสมกับ Freund’s complete 
adjuvant (FCA) สามารถลดจํานวนพยาธิไดถึง 55%(23) 
และยังใชไดผลดีในหนู mice ทดลอง โดยสามารถลด 
จํานวนพยาธิลงถึง 69-78%(22) สวนในกระตายสามารถ 
ปองกันการติดเชื้อไดถึง 40%(37) ตอมาในป ค.ศ. 1992 
คณะของ Rodriguez-Perez(47) ตองการเพิ่มปริมาณโปรตีน 
ใหมากขึ้น จึงใชการสังเคราะหตามวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
เนื่องจาก FABP ที่ไดจากธรรมชาติโดยการสกัดจากตัว 
พยาธิไมเพียงพอตอการนําไปใชเพื่อผลิตเปนวัคซีน ดังนั้น 
จึงไดทําการโคลนยีนนี้โดยวิธี immunoscreening จากการ
ใชแอนติเซรุมตอ nFh12 ทําปฏิกิริยากับ cDNA expression 
library ของพยาธิตัวเต็มวัย F. hepatica ซึ่งทําใหคนพบ 
rFh15 ที่มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 14.8 kDa และมีลําดับ
การเรียงตัวของกรดอะมิโนคลายกับ FABP ที่พบจาก           
S. mansoni (Sm14) ประมาณ 44%(35) หลังจากทําการผลิต
โปรตีนลูกผสม FABP (rFh15) จึงนํามาทดสอบการเปน 
วัคซีนในกระตาย ผลปรากฏวา สามารถปองกันการติดเชื้อ 
พยาธิใบไมในตับไดถึง 40-76% โดยทั้งขนาดของพยาธิ  
จํานวนไขและรอยโรคในตับลดลง(6) ตอมาจึงมีการทดลอง 
ในสัตวที่มีขนาดใหญ เชน แกะ โดยผสม rFh15 กับ FCA 
พบวาวัคซีนนี้ไมไดผลในการลดจํานวนพยาธิ โดยพบแต 
เพียงการลดขนาดของพยาธิและปริมาณไขของพยาธิใน 
อุจจาระเทานั้น(45) แตเมื่อไดมีการพัฒนา adjuvant เพื่อทํา
ใหโปรตีน FABP อยูไดเปนระยะเวลานานขึ้นในสัตว 
ทดลอง เชน ADAD ซึ่งประกอบดวยสาร saponin ที่สกัด 
จาก Quillaja saponaria เปน adjuvant และมี hydroalco-
holic extract จาก Polypodium leucotomos เปน immuno-
modulator รวมกับ non-mineral oil (montanide) เปนสารที่ 
ใชละลายแอนติเจน พบวาวัคซีนนี้ใชไดผลดีเมื่อทดลอง 
กับแกะและหนู mice อัตราการมีชีวิตรอดของหนูเพิ่มขึ้น 
ไดเปน 40% สวนในแกะพบจํานวนพยาธิเพียง 24.5% การ
เติบโตของพยาธิชาลงถึง 35% พบจํานวนไขในน้ําดี 
58.1% และในอุจจาระ 40.3% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม 
ควบคุม(28) งานวิจัยนี้สอดคลองกับการนํา rFh15 มาใช 
รวมกับ adjuvant ใหมนี้ในหนู mice(38) พบวาอัตราการมี 
ชีวิตรอดประมาณ 50-62.5% เมื่อเปรียบเทียบกับการ       
ทดลองในอดีตที่ใช nFh12 และพบวาโปรตีนลูกผสม  

rFh15 ใหผลดีกวาโปรตีนธรรมชาติ nFh12 สวนในแกะ 
วัคซีนที่ใช rFh15 ใหผลดอยกวาการใช nFh12 ทั้งๆ ที่ใช 
adjuvant และวิธีการทดลองแบบเดียวกัน โดยพบจํานวน 
พยาธิ 43% จํานวนไขในอุจจาระลดลงเหลือประมาณ 
38%(26,27) นอกจากนี้ในบางการทดลองไดนํา FABP ทั้ง 
nFh12 และ rFh15 ของ F. hepatica และ FABP ที่ไดจาก 
S. mansoni (Sm 14) มาทดสอบการเปนวัคซีนขามสาย 
พันธุพบวา nFh12 และ rFh15 สามารถปองกันการติดเชื้อ 
ของพยาธิ S. bovis ในหนู mice ไดสูงถึง 96% และ 72% 
ตามลําดับ(1,2) สวน Sm 14 ก็สามารถใหผลดีในการปองกัน 
การติดเชื้อพยาธิทั้ง  S. mansoni  และ F. hepatica(4,54,58)  

ในกรณีของพยาธิใบไมตับ F. gigantica มีการ 
ทดสอบความเปนวัคซีนของ FABP โดยนักวิจัยเพียง 2 
กลุมเทานั้น คือ Estuningsih และคณะ(15) ไดทดสอบความ 
เปนวัคซีนของ FABP ในวัว โดยใชทั้งโปรตีนธรรมชาติ
และโปรตีนลูกผสม พบวา FABP ธรรมชาติที่สกัดจาก 
พยาธิใบไมตับ F. gigantica สามารถลดจํานวนพยาธิในวัว 
ไดเพียง 31% แตวัคซีนโปรตีน FABP ลูกผสมใชไมไดผล 
ตอมาในป ค.ศ. 2005 Nambi และคณะ(39) ไดทดสอบ
วัคซีนนี้ในควาย (Bubalus bubalis) โดยใชโปรตีน FABP 
ลูกผสมที่สังเคราะหจาก bacterial system ผสมกับ FCA 
พบวาจํานวนพยาธิที่อยูในควายลดลงประมาณ 35.8% 
สวนน้ําหนัก ขนาดความกวางและความยาวของพยาธิลด 
ลงเพียง 13.4%, 12.6% และ 9.8% ตามลําดับ เมื่อเปรียบ 
เทียบกับกลุมควบคุม  

Cathepsin L-protease (CatL)  
Cysteine proteases เปนเอนไซมที่พบในพยาธิ 

เกือบทุกชนิด เอนไซมชนิดนี้ถูกหลั่งออกมาจากพยาธิตัว
เต็มวัย เพื่อใชยอยเซลลเม็ดเลือดและเซลลตับของโฮสต

และทํ าล าย เมทริ กซ ภ าย ใน เซลล ของโฮสต  เ ช น 
fibronectin, laminin และ คอลลาเจนธรรมชาติ หลังจาก 
นั้น เอนไซม dipeptidyl peptidase และ aminopeptidase 
จะยอยเปปไทดเสนสั้นๆ ตอเพื่อใหไดกรดอะมิโนซึ่งจะ 
ถูกดูดซึมผานลําไสเขาตัวพยาธิ และเอนไซมนี้ยังถูกนํามา 
ใชในการยอยเน้ือเยื่อของโฮสต เชน ยอยผนังลําไส เนื้อ 
ตับและผนังของถุงน้ําดี เพื่อเคลื่อนเขาสูอวัยวะเปาหมาย 
ตามแตละชวงอายุของพยาธิ และยังใชเอนไซมชนิดนี้ 
เสริมการปองกันตัวจากระบบภูมิคุมกันของโฮสต โดย 
การยอยอิมมูโนโกลบุลินของโฮสต(9) นอกจากนั้นแลวยัง 
มีหลักฐานที่แสดงวาเอนไซม CatL ยังมีบทบาทในการ 
สรางไขอีกดวย (9,56) ในปจจุบันพบวาพยาธิใบไม ตับ             
F. hepatica มี CatL 5 แบบ (isoforms) แตนักวิจัยสวน
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ใหญมุงศึกษาศักยภาพการเปนวัคซีนเฉพาะ CatL1 และ 
CatL2  

 Wijffels และคณะ(60) ไดนํา CatL ที่ไดจากการ 
สกัดพยาธิตัวเต็มวัย F. hepatica มาทดสอบการเปนวัคซีน 
ในแกะ พบวาจํานวนของพยาธิไมลดลง มีแตเพียงจํานวน 
ไขเทานั้นที่ลดลง และการเจริญเติบโตของพยาธิตัวออน 
เปนตัวเต็มวัยมีอัตราใกลเคียงกับกลุมที่ไมไดใชวัคซีน 
หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1999 Piacenza และคณะ(42) ไดทํา 
การสกัด CatL1 and CatL2 จากสารคัดหลั่ง (excretory-
secretory antigen) ของพยาธิแลวใชทดสอบการเปนวัคซีน 
ในแกะ พบวาเอนไซมทั้ง 2 ชนิดสามารถลดจํานวนพยาธิ 
ไดใกลเคียงกันประมาณ 33% แตเมื่อใหพรอมกันทั้ง 2 
ชนิด ปรากฎวาไดผลสูงถึง 60% รวมทั้งจํานวนไขก็ลดลง 
ถึง 81% แตงานวิจัยนี้ไมไดผลดีในแกะพันธุ Australian 
Merino ที่ไมสามารถปองกันการติดเชื้อได มีเพียงจํานวน 
ไขเทานั้นที่ลดลงประมาณ 69.4%(52) สวนในวัวไดผลดีใน 
การปองกัน คือ สามารถลดจํานวนพยาธิลงไดมากกวา 
40%(8,10) ในป ค.ศ. 2005 มีการคนพบ procatL (FhCL3) 
จากพยาธิตัวออน พบวาวัคซีน FhCL3 ที่สังเคราะหจาก 
baculovirus system สามารถปองกันการติดเชื้อพยาธิใน 
หนู rat ไดประมาณ 52% แตวัคซีนนี้ใหผลไมดีเมื่อใชโปร- 
ตีนชนิดเดียวกันนี้ที่สังเคราะหจากยีสต (Saccharomyces 
cerevisiae) อาจเปนเนื่องจากการเกิด posttranslational 
modifications ที่ไมเหมือนกัน โดยระบบที่สังเคราะหจาก 
ยีสตจะให glycosylation มากกวา(46) อยางไรก็ตาม มีการ 
ทดสอบวัคซีนชนิดนี้ พบวาสามารถปองกันการติดเชื้อ 
พยาธิใบไมตับ F. hepatica ในหนู rat ไดถึง 78-80%(24) ใน
วัว 54.2% และ ในแกะ 56.5% ทั้งที่โปรตีนที่สังเคราะหนี้
ไดจาก inclusion bodies โดยระบบการสังเคราะหใน 
แบคทีเรียที่ CatL อยูในรูป mature protein ซึ่งใหผลดีกวา 
ในรูป proprotein(59) 

นอกจากนี้แลวมีนักวิจัย(42) ไดทดสอบวัคซีนที่มี 
แอนติเจนหลายๆ ชนิดรวมกัน (cocktail vaccine) พบวา 
วัคซีนที่มีองคประกอบของ FhCL1, FhCL2 และ leucine 
amino peptidase (LAP) สามารถปองกันการติดเชื้อพยาธิ 
ได ถึง  79% นอกจากนั้นยังมีการนําแอนติ เจนที่ เปน 
haemoglobin (Hb) ที่มีน้ําหนักโมเลกุล >200 kDa ซึ่งพยาธิ 
ใชโปรตีนชนิดนี้ในการขนสงออกซิเจนหรือเก็บออกซิเจน 
ไวในชวงที่สัมผัสกับสภาวะที่มีออกซิเจนรวมทั้งยังชวย 
สรางไขดวยมาผสมกับ CatL2 วัคซีนรวมดังกลาว สามารถ
ลดจํานวนพยาธิไดประมาณ 72.4% มากกวา CatL1 ผสม
กับ Hb (51.9%) รวมทั้งจํานวนไขก็ลดลงถึง 98% ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวาวัคซีนทําให Hb ไมสามารถขนสงออกซิเจน
ไดและทําใหเกิดการยับยั้งการสรางไขซึ่งเปนกระบวน 
การที่ตองอาศัยออกซิ เจน (8) สวนพยาธิใบไม ตับ  F. 
gigantica มีการทดลองในควายโดย CatL ที่สกัดจากสาร
คัดหลั่งของพยาธิพบวา จํานวนพยาธิไมลดลง(15) 

Glutathione-S-transferase (GST) 
 เอนไซม GST เกี่ยวของกับขบวนการทําลายพิษ 
จากสิ่งแปลกปลอมที่เขามาสูรางกายและสารที่กอใหเกิด 
พิษ โดยเฉพาะอนุมูลเสรีที่เกิดในรางกาย GST มี 5 
isoforms น้ําหนักโมเลกุลประมาณ 23-26.5 kDa โดยแตก 
ตางกันที่ลําดับเบสบริเวณ N-terminal พบ GST ในเนื้อเยื่อ 
parenchyma ของผิวพยาธิและเยื่อบุผิวลําไส มีการนํา GST 
มาทดสอบเปนวัคซีน ในป ค.ศ. 1990 โดย Sexton และ 
คณะ(50) พบวา GST ที่สกัดออกมาจากพยาธิผสมกับ FCA 
สามารถลดจํานวนของพยาธิในแกะที่ติดเชื้อ F. hepatica 
ได 57% และปองกันการติดเชื้อในวัวได 49-69%(34) โดย 
ใช Quil A/SM เปน adjuvant หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1999  
Spithill และคณะไดทําการทดลองอีกครั้งหนึ่ง แตไดผล 
การทดลองที่ไมสอดคลองกับผลเดิม(53) ตอมาในป ค.ศ. 
2003 De Bont และคณะ(11) ไดนํา S. bovis GST ลูกผสม 
(rSb28GST) ผสมกับ aluminium hydroxide, Quil A, หรือ 
FCA แตการทดลองนี้ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไม 
สามารถปองกันการติดเชื้อ F. hepatica ในวัวได  

 การศึกษาใน F. gigantica ไมสามารถแสดงไดวา 
GST มีศักยภาพเปนวัคซีน(15,41) อาจเปนเพราะวาไมไดไช 
FCA เปน adjuvant หรืออาจเกิดจากความแตกตางระหวาง 
พยาธิทั้ง 2 ชนิด แตจากงานวิจัยลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2008(43) 
พบวาเมื่อนํา GST ลูกผสม (rFgGST26) มาทดสอบความ 
เปนวัคซีนในหนู mice พบวาใชไดผลเมื่อฉีดเขาสัตว 
ทดลองทั้ง 3 ทาง คือ ใตกลามเนื้อ ใตผิวหนัง และชั้นหนัง 
แท โดยสามารถปองกันการติดเชื้อไดถึง 77-84%   

Leucine aminopeptidase (LAP) 
เอนไซม LAP เปน exopeptidase ที่ยอยกรดอะมิ-

โนในเปปไทดจากดาน NH2 terminal เอนไซมชนิดนี้ 
สามารถวัดปริมาณไดดวยการตัดซับสเตรตที่ตําแหนง 
leucine-7-amino-4-methlycoumarin (NHMec) เอนไซม

กระจายอยูในเซลลเยื่อบุผิวลําไสของพยาธิใบไมตับ ไดมี 
การนํา LAP ที่สกัดจากพยาธิ F. hepatica มาทดสอบการ 
เปนวัคซีน พบวา LAP สามารถปองกันการติดเชื้อไดถึง 
89% และเมื่อนํามาใชรวมกับ CatL1 หรือ CatL2 สามารถ 
เพิ่มการปองกันการติดเชื้อไดมากกวาการใช CatL1 หรือ 
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CatL2 เพียงอยางเดียว(42) ในป ค.ศ. 2008 มีผูสังเคราะห   
LAP ลูกผสม แลวนําไปทดลองในกระตาย พบวาสามารถ 
ลดการติดเชื้อ F. hepatica ไดถึง 78%(3) 

Saposin-like protein (SAP) 
Saposin-like protein เปนโปรตีนในลําไสของ 

พยาธิใบไมตับ  F. hepatica มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 
11.5 kDa มีลักษณะคลายกับ NK-lysin(12) ทําหนาที่สลาย 
เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของโฮสต มีการทดลองใช 
โปรตีนลูกผสม FhSAP2 ทดสอบการเปนวัคซีนใน 
กระตาย ซึ่งใหผลการปองกันการติดเชื้อไดถึง 81.2% และ 
จํานวนไขที่พบในน้ําดีและอุจจาระ รวมท้ังพยาธิสภาพ 
ของการติดเชื้อในตับของกระตายก็ลดลงเชนกัน(13,14) 

สรุป 

การทดสอบศักยภาพการเปนวัคซีนของโปรตีน

ชนิดตาง ๆ ของพยาธิใบไมในตับ ใช F. hepatica มากกวา 
F. gigantica ซึ่งปรากฎวาวัคซีนบางตัวสามารถลดจํานวน 
พยาธิ ยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิไมใหกลายเปนตัว 
เต็มวัย ลดจํานวนไขหรือลดพยาธิสภาพของโรคที่ตับได(17) 
แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีวัคซีนชนิดใดที่สามารถนํามาผลิต
เพื่อใชงานจริงได เนื่องจากมีอุปสรรคหลายๆ ประการ 
เชน การทดลองสวนใหญกระทําในสัตวทดลองขนาดเล็ก 
เชน  หนู  mice   หรือ  rat หรือกระตาย เพื่อทดสอบประ- 
สิทธิภาพความเปนวัคซีนกอน เนื่องจากตองการประหยัด
งบประมาณ  และเมื่อไดผลการทดลองที่ดีจึงคอยมา
ทดสอบวัคซีนอีกครั้งในสัตวขนาดใหญ เชน วัว ควาย แต
การใชสัตว เล็กเปนตนแบบทดสอบวัคซีนมีขอจํากัด 
เนื่องจากสัตวแตละชนิดมีระบบภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ 
พยาธิใบไมตับไมเหมือนกัน เชน หนู mice ติดเชื้อพยาธิ 
ไดงายกวาหนู rat และมีโอกาสที่หนู mice จะตายหลังจาก 
การติดเชื้อพยาธิดวยเมทาเซอรคาเรียจํานวนเพียง 2 เม็ด
ภายใน  28 วัน(31) การใช adjuvant ระยะเวลาและวิธีการ
บริหารวัคซีนที่ไมเหมือนกัน อีกทั้งวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ
การใหวัคซีนทางปากโดยการปนกับอาหาร ถึงแมวาไดมี
การพัฒนา adjuvant ขึ้นมาใหมแทนการใช FCA ซึ่งไม

เปนที่ยอมรับในทางปฎิบั ติ  แตขณะนี้ยั งไมประสบ 
ความสําเร็จเนื่องจากทดสอบกับแอนติเจนเพียงชนิดเดียว 
คือ FABP ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อ 
พยาธิเพียง 43% ในแกะ ซึ่งใหผลที่ใกลเคียงกับการใช 
FCA และตองใหวิธีฉีดเขาใตผิวหนัง(27)  

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีทางชีวภาพมาชวย 

เพิ่มการผลิตโปรตีนแอนติเจนที่จะใชเปนวัคซีน โดยหวัง 
วาการสังเคราะหโปรตีนลูกผสมจะทําใหไดโปรตีน 
จํานวนมาก แทนการใชการสกัดโปรตีนจากตัวพยาธิซึ่ง 
ยากกวา เนื่องจากตองผานกระบวนการในการทําให 
โปรตีนบริสุทธิ์หลายขั้นตอน และโดยมากจะใหปริมาณ 
โปรตีนที่ตํ่า แตการทําโปรตีนลูกผสมนี้ตองอาศัยการผลิต
ผานระบบแบคทีเรียหรือยีสต ซึ่งในบางครั้งอาจไมประสบ 
ความสําเร็จ โดยเฉพาะโปรตีนที่มีองคประกอบเปน

คารโบไฮเดรตอยูดวย และคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการ 
เปนวัคซีนคือ โปรตีนตองเปนสารที่กระตุนการสรางภูมิ 
ตานทานไดดีและควรเปนโปรตีนที่พบไดต้ังแตพยาธิตัว 
ออน เชน Cathepsin B (CatB)(25) ที่หล่ังออกมาจากลําไส 
ของพยาธิที่ระยะ newly excysted juvenile ใชในการสลาย 
เนื้อเยื่อโฮสตเพื่อพยาธิตัวออนเคลื่อนไปที่ตับได การใช 
CatB เปนวัคซีนอาจปองกันการติดเชื้อได เนื่องจากพยาธิ 
ตัวออนที่เพิ่งออกมาจากซีสต มีขนาดเล็กและถูกทําลายได 
งายโดยเซลลหรือแอนติบอดีจากระบบภูมิคุมกันของ 
โฮสต อีกทั้งพยาธิตัวออนยังไมพัฒนาระบบหลีกหนีจาก
ระบบภูมิคุมกันของโฮสตได การใหวัคซีนในชวงนี้ จะ

ประสบความสําเร็จมาก นอกจากนี้การใชวัคซีนที่เปน 
โปรตีนจากผิวพยาธิเชน โปรตีน 28.5 kDa(7) ซึ่งพบใน
ปริมาณมากและกระจายอยูในชั้นผิวและอวัยวะระบบสืบ 
พันธุเพศเมียเทานั้น จากการตรวจสอบโดยใชโมโนโคล- 
นัลแอนติบอดี (รูปที่ 2) ซึ่งโปรตีนนี้ก็เปนอีกแนวทาง 
หนึ่งของการพัฒนาวัคซีน เนื่องจากผิวพยาธิเปนแนวที่ 
สัมผัสกับเซลลของระบบภูมิคุมกันของโฮสตอยูตลอด 
เวลา การเสาะแสวงหาโปรตีนอื่นๆ ที่อาจจะนํามาใชเปน 
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ควรจะทํา แตปจจุบัน ยัง
ขาดขอมูลรหัสพันธุกรรมของโปรตีนแตละชนิดที่อาจจะ

นํามาพัฒนาเปนวัคซีนได ขอมูลพ้ืนฐานสวนใหญไดจาก
พยาธิใบไมเลือด (Schistosoma spp.) จึงตองมีการศึกษา
รหัสพันธุกรรมของยีนแตละชนิด จาก cDNA library ของ 
F. hepatica  และ  F. gigantica ตอไป เชน การศึกษา 
expressed sequence tag ที่ดําเนินการโดยสถาบัน Sanger 
(http://www.sanger.ac.uk/ Projects/Helminths/) เพื่อเปน 
รากฐานในการศึกษาระดับ proteomics และ genomics 
ของพยาธิชนิดนี้ตอไป  

ในปจจุบันแอนติเจนที่นาจะเหมาะสมที่สุดคือ 
FABP, LAP, CatB และ SAP เนื่องจากสามารถลดจํานวน 
พยาธิหรือปองกันการเจริญเติบโตของพยาธิ ลดปริมาณ 
ไข และลดพยาธิสภาพของโรคที่ตับได ซึ่งควรจะนํามา 
ทดลองทั้งแบบเชิงเดี่ยวและการใหพรอมกันแบบเปน 
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cocktail vaccine ในสัตวใหญ ๆ ที่เปนสัตวเศรษฐกิจ ที่
สําคัญของประเทศ 

 

 
 

รูปที่ 2    กลุมควบคุมที่ใชเซรุมจากหนูที่ไมไดติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
(ภาพ A) เมื่อเปรียบเทียบกับพยาธิใบไมตับตัวเต็มวัย               
F. gigantica ยอมดวยโมโนโคลนัลแอนติบอดีตอโปรตีน
น้ําหนักโมเลกุล 28.5 kDa(7) พบการกระจายของแอนติเจน 
ที่ผิว (Te) เซลลสรางผิว (Tc) และระบบอวัยวะสืบพันธุ 
เพศเมียคือ ไข (Ov), Mehlis gland (Mg) แตไมพบใน 
อัณฑะ (Ti))  (ภาพ B-G) 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยที่ชวยสรางองคความรูในเรื่องนี้ไดรับการ

สนับสนุนเงินทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
และมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความเครียดกระทบกระเทือนระบบภมูิคุมกันของรางกายอยางไร 

สุพีชา คุมเกต ุ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

บทคัดยอ 

การศึกษาผลของความเครียดที่มีตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย ใชความรูในสาขาวิชาจิตวิทยา ประสาทวิทยา และ
วิทยาภูมิคุมกัน โดยอาศัยทั้งการวิจัยในสัตวทดลอง และในกลุมคนที่มีความเครียด แสดงใหเห็นการตอบสนองของรางกาย
ตอความเครียดที่เช่ือมโยงกันอยางนอย 3 ระบบ ไดแก ระบบประสาท ตอมไรทอ และภูมคิุมกัน ผานทางการผลิตฮอรโมนที่
เกี่ยวของกับความเครียด การเปลี่ยนแปลงหนาที่ของเซลลและกลไกชนิดตางๆ ในระบบภูมิคุมกันซึ่งจะทําใหผูที่มี
ความเครียดและอยูในภาวะกดดันมีโอกาสในการติดเชื้อสูงขึ้น มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น หรือประสิทธิภาพในการ
สรางภูมิตานทานโรคหลังไดรับวัคซีนต่ําลง  

คําสําคัญ: ความเครียด; ฮอรโมน; ภูมิคุมกัน  

Abstract  

Stress and negative emotions have strong impact on immune functions. Knowledge gained from the 
field of psychoneuroimmunology, using both animal and human models, has shown that coping with 
stress induces responses involving three systems: central nervous, endocrine and immune.  Experiencing 
stressful events generates stress hormones, which alter the functions of several immune cells, thereby 
increasing risk of infection, enhancing disease severity as well as reducing immune resistance following 
vaccination. 
 

Keywords:  stress; endocrine; hormone; immunity 
 

บทนํา 
 ความเครียดสามารถเกิดขึ้นไดกับผูคนทุกระดับใน

สังคมโดยไมจํากัดวาอยูในชวงวัยใด เชน ในวัยทํางาน 
ความเครียดมาจากปญหาการเงิน การมีหนี้สิน ปญหาการ
งาน ความผิดหวังจากการเลื่อนขั้นหรือตําแหนง ปญหา
ครอบครัว การหยารางหรือสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
อยางกระทันหัน ปญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเรื้อรังทั้งของ
ตนเองหรือการที่ตองดูแลผูเจ็บปวยในครอบครัว สวนใน
เด็กวัยเรียนและวัยรุนอาจมีความเครียดจากการแขงขันใน

เรื่องการเรียน การสอบ และความสัมพันธในหมูเพื่อน 
สถานการณ ‘เครียด’ นั้นจะกระตุนความคิดและอารมณ
ทางลบ เกิดจากการที่ผูรับรูประเมินสภาวะแวดลอมที่

เผชิญอยูวา กําลังอยูในระดับเกินที่ตนจะสามารถควบคุม
หรือแกไขได หรือหากตองการผานพนสถานการณนั้นก็
ตองใชความพยายามหรืออดทนในขั้นที่สูงกวาปกติ (7) 
การบูรณาการความรูในเชิงจิตวิทยา ประสาทวิทยา และ
วิทยาภูมิคุมกัน  (psychoneuroimmunology) โดยอาศัยผล 
การวิจัยทั้งในคนและสัตวแสดงใหเห็นวา  ภาวะความ 

เครียดสูงและบอยๆ หรือมีความกดดันทางอารมณยาวนาน
สงผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย  ทําใหมี
โอกาสเปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสูงขึ้น มี
แนวโนมที่โรคจะรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งการสรางภูมิ
ตานทานตอเช้ือโรคหลังไดรับวัคซีนดอยประสิทธิภาพลง

ดวย(15)   
รูปแบบความเครียดและการตรวจวัดความเครียด  

ลักษณะความเครียดที่ เกิดขึ้นแบงไดโดยอาศัย

ระยะ เวลาสั้น-ยาว และความตอเนื่องของสิ่งกระตุน(32) 
เกิดเปนความเครียด 2 ระดับ ดังนี้ 

1.  แบบเฉียบพลัน เปนความเครียดที่เกิดขึ้นทันที
และคงอยูในชวงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อสิ่งกระตุนความ 
เครียดหมดไปรางกายจะเขาสูภาวะปกติ เชน ความเครียดที่
เกิดในชวงการสอบ ในภาวะคับขัน อันตราย ในสถานที่มืด 
แคบ สูง หรืออุณหภูมิรอนหรือเย็นเกินไป เปนตน 

2.  แบบเรื้อรัง เปนความเครียดที่เกิดขึ้นยืดเยื้อยาว 
นาน เนื่องจากสาเหตุแหงความเครียดคงอยูอยางตอเนื่อง 
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ตัวอยางเชน การเจ็บปวยจากโรคเรื้อรัง หรือการดูแลผูปวย
เรื้อรัง ตกงาน มีหนี้สิน หรือปญหาความสัมพันธระหวาง
บุคคล เปนตน  

โดยสวนใหญ  การตรวจวัดระดับความเครียด
สามารถกระทําไดโดย 1) วิธีทางจิตวิทยา ไดแก การใช
แบบประเมินความเครียด โดยผูตอบตองใหขอมูลความถี่
ของอาการที่เกี่ยวของกับความเครียด เชน นอนไมหลับ 
วิตกกังวล  ซึมเศรา  ฟุงซ าน  ขาดสมาธิ  หรือปวดตึง
กลามเนื้อที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่กําหนด (สัปดาห-
เดือน) รวมทั้งใหน้ําหนักความรุนแรงของอาการไดวา
มาก-นอยเปนคะแนน  แลวนํามาวิ เคราะหหาระดับ
ความเครียดตามวิธีมาตรฐานไดแก global assessment of 
recent stress scale(27) และ the stress response inventory 
scale(23,24) เปนตน และ 2) วิธีทางชีววิทยา ไดแก การ
ตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจ การวัดความดันโลหิต 
อัตราการหายใจ และการเปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีภายใน
รางกาย  เชน  ฮอรโมนและไซโทไคนที่ เกี่ยวของกับ
ความเครียดในเลือดหรือสารคัดหลั่งตางๆ(11)  

กลไกการตอบสนองตอความเครียด  
ความเครียดสงผลกระทบตอการทํางานของ

รางกายของเราอยางนอย  3 ระบบ ไดแก ระบบประสาท
สวนกลาง ตอมไรทอ และภูมิคุมกัน(31) โดยสวนใหญการ
รับรูถึงความเครียดจะกระตุนการทํางานที่เปนโครงขาย

เช่ือมโยงของระบบสมองสวนไฮโพทาลามัส-ตอมใต
สมอง -ต อมหมวกไต  (hypothalamic-pituitary-adrenal 
axis; HPA) และระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก-ตอม
หมวกไตสวนใน (sympathetic-adrenal medullary axis; 
SAM)(6,11,37)  

สมองสวนไฮโพทาลามัส-ตอมใตสมอง-ตอมหมวก
ไต 

ไฮโพทาลามัสเปนสมองสวนหนาประกอบดวย

กลุมเซลลประสาททํางานแบบนอกเหนืออํานาจจิตใจ ทํา
หนาที่ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ  และความ
ตองการพื้นฐาน  เชนความหิว กระหายน้ํา  และความ
ตองการทางเพศ บริเวณสวนหนาของไฮโพทาลามัสมีสวน
เช่ือมตอกับตอมใตสมอง เมื่อไฮโพทาลามัสรับสัญญาณ
ความเครียดจะหลั่งสาร corticotrophin releasing factor สั่ง
ตอมใตสมองสวนหนาใหผลิตฮอรโมนอะดรีโนคอรติโค-
โทรฟน (adrenocorticotrophic hormone; ACTH) ไป

ควบคุมเปลือกตอมหมวกไต  (adrenal cortex) ใหหล่ัง

ฮอรโมนกลูโคคอรติคอยด ซึ่งมีบทบาทตอการทํางานของ
เซลลหลายชนิดในระบบภูมิคุมกัน (15) 

ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก-ตอมหมวกไต
สวนใน   

ระบบประสาทอัตโนมั ติ  ประกอบดวย เสน 
ประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป 
ทํางานในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดอันตรายหรือตกใจ เรงการ
ทํางานของหัวใจ ซึ่งทําใหเราตองตัดสินใจทันทีวาจะสู
หรือถอย (‘fight or flight’) ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพา-
เทติกกระตุนตอมหมวกไตสวนในใหหล่ังฮอรโมน

อะดรีนาลีนหรือเอพิเนฟริน และ นอรอะดรีนาลีน หรือ 
นอรเอพิเนฟริน(2) โดยฮอรโมนที่ผลิตจากทั้ง 2 ระบบนี้จะ
หล่ังออกมาเมื่อรางกายอยูในสถานการณตึงเครียด จึงอาจ
กลาวไดวาเปนฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความเครียด(2, 15)    

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน  
รางกายของเรามีกลไกการตานทานสิ่งแปลก 

ปลอมและเชื้อจุลินทรียที่อาจกอใหเกิดโรคอยู  2 ระบบ 
ไดแก 1) innate immunity เปนระบบที่พรอมทํางานได
ทันที ปองกันตัวเราไดต้ังแตเกิด สิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด

อาศัยกลไกที่มีอยูในระบบนี้ในการดํารงชีวิต และ 2) 
acquired/adaptive immunity พบเฉพาะในสัตวที่มีกระดูก
สันหลัง เปนระบบที่พัฒนาขึ้นใหมีความจําเพาะเจาะจงสูง 
มีประสิทธิภาพ สามารถจดจําเชื้อโรคไดอยางแมนยํา แต
อาศัยระยะเวลาในการกระตุนการทํางานนานหลายวัน 
โดยเซลลที่ทําหนาที่หลักในระบบนี้ ไดแก เซลลลิมโฟ-
ไซตชนิดที  (T-lymphocyte) และชนิดบี  (B-lymphocyte) 
ผานทางโปรตีนที่ทําหนาที่จับแอนติเจนที่ผิวของลิมโฟ-
ไซตชนิดที (T-cell receptor) และในรูปของแอนติบอดีที่
ถูกหลั่งออกมาจากเซลลพลาสมาซึ่งเปนเซลลที่เปลี่ยน 
แปลงมาจากลิมโฟไซตชนิดบี   

Innate Immunity  

สิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรียสามารถผานเขาสู

รางกายของเราไดหลายทาง ไดแก ผิวหนัง ทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ซึ่งตามธรรมชาติ บริเวณ
เหลานี้มีกลไกที่ปองกัน  ยับยั้ ง  กําจัดและทําลายสิ่ ง
แปลกปลอมและเชื้อจุลินทรียในเบื้องตน โดยอาศัยเซลล
เยื่อบุผิวที่มีขนโบกพัด (cilia) และขับเมือก สภาพเปนกรด
ในกระเพาะอาหาร ไขมันจากตอมไขมันที่ผิวหนัง และ
เหงื่อจากตอมเหงื่อที่มี pH 3-5 ชวยลดการเจริญของจุลิน- 
ทรียไดหลายชนิด และรางกายยังสรางโปรตีนที่ทําหนาที่
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เฉพาะในการทําลายเชื้อจุลินทรียที่ผานเขาสูรางกายหรือ

อวัยวะตางๆ เรียก antimicrobial peptide ซึ่งมีหลายชนิด 

อยางไรก็ตาม หากสิ่งแปลกปลอมหรือเช้ือสามารถ
รุกรานเขาสูรางกายตอไปได ยังมีเซลลในระบบภูมิคุมกัน 
ไดแก กลุมเซลลกลืนกิน (phagocytes) ทําหนาที่จับกิน

และทําลายสิ่งแปลกปลอมเหลานี้โดยกระบวนการกลืนกิน 
นําเชื้อนั้นเขาเซลลสูภายในแวคิวโอล กอนที่หลอมรวม
กับไลโซโซมซึ่งบรรจุเอนไซมและสารพวก oxidative free 
radical เพื่อยอยหรือทําลายจุลินทรีย เซลลในกลุมนี้ที่
กระจายอยูทั่วไปในเนื้อเยื่อตางๆ ไดแก เซลลแมโครเฟจ 
และเซลลเดนดริทิก นอกจากนี้ เซลลกลุมกลืนกินชนิดนิว
โทรฟลที่มีอยู เปนจํานวนมากภายในหลอดเลือดยัง

สามารถแทรกตัวผานเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือดออกมายัง

เนื้อเยื่อโดยรอบไดโดยอาศัยกลไกการอักเสบ(19) 

เมื่อเช้ือจุลินทรียสามารถหลุดผานเขาไปในเนื้อเยื่อ

ของรางกาย เซลลแมโครเฟจและเดนดริทิก ซึ่งตามปกติมี
อยูแลวจํานวนหนึ่งจะเริ่มกระบวนการกลืนกิน พรอมกัน
นั้นเซลลที่เปนสวนประกอบหลักของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น 
เชน keratinocyte บริเวณผิวหนัง และ hepatocyte ที่ตับ

สามารถตรวจจับสิ่งแปลกปลอมไดเชนกัน เซลลเหลานี้จะ
รวมกันสงสัญญาณในรูปของไซโทไคนออกไปเพื่อ

กระตุนเซลลที่มีที่รับจําเพาะกับไซโทไคนชนิดนั้นๆ ให
ทํางาน ในกรณีของการอักเสบ ไซโทไคนที่ถูกผลิตออกมา
จะเปนชนิด pro-inflammatory ซึ่งมีหลายชนิด เชน inter-
leukin (IL)-1, IL-6, tumor-necrosis factor ทําใหมีเลือด
ไหลมาเลี้ยงบริเวณนั้นในปริมาณมากขึ้น จึงเพิ่มปริมาณ
ใหเซลลกลืนกินทั้งนิวโทรฟลและโมโนไซตออกจาก

เลือดแทรกเขาสูเนื้อเยื่อที่มีสิ่งแปลกปลอมอยูมากขึ้น โม
โนไซตในเลือดที่แทรกเขาไปในเนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนเซลล

แมโครเฟจ สภาวะนี้จึงมีทั้งเซลล ของเหลวและโปรตีน
ตางๆ  มาสะสมในเนื้อเยื่อพรอมกัน  ทําใหเกิดอาการ
รวมกับการอักเสบที่พบไดบอย คือ ปวด บวม แดง รอน (19) 

เซลลกลืนกินทั้งชนิดแมโครเฟจและเดนดริทิก 
นอกจากทําหนาที่ กลืนกิน เพื่ อยอยหรือทํ าลายเชื้ อ 
จุลินทรียแลว ยังสามารถเดินทางจากบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการ
ติดเชื้อไปยังตอมน้ําเหลืองหรือมาม ซึ่งเปนอวัยวะใน
ระบบน้ําเหลืองที่มีกลุมของเซลลลิมโฟไซตชนิดทีและบี 
อยูเปนจํานวนมาก หากเซลลลิมโฟไซตเหลานี้ไดรับการ
กระตุน  จะเปนการเริ่มการตอบสนองแบบ  acquired 
immunity     

 

Acquired/Adaptive Immunity ชนิดตอบสนอง
แบบอาศัยเซลล (Cell-mediated Immune Response)  

เซลลลิมโฟไซตชนิดที สวนใหญกระจายอยูใน
บริเวณเปลือกนอกของตอมน้ําเหลือง บนผิวเซลลมีที่จับ
แอนติเจน จึงสามารถจับแอนติเจนที่เปนโปรตีนในรูป 
เปปไทดที่จับมากับโมเลกุล histocompatibility complex 
(MHC) บนผิวเซลลที่ติดเชื้อไดแบบจําเพาะ โดยเซลลลิม-
โฟไซตแตละตัวจะมีที่จับแตกตางกันไป ทําใหมีความ 
จําเพาะตอแอนติเจนตางกัน ลิมโฟไซตชนิดนี้ยังสามารถ
แบงออกเปน 2 กลุม คือ ลิมโฟไซตชนิดทีที่แสดงโมเลกุล 
CD8 บนเยื่อหุมเซลล (CD8+ T lymphocyte) และ ลิมโฟ-
ไซตชนิดทีที่แสดงโมเลกุล CD4 (CD4+ T-lymphocyte) 

CD8+ T-lymphocyte มีหนาที่หลักในการทําลาย

เซลลที่ติดเชื้อไวรัส โดยการหลั่งสารที่สะสมในแกรนูล 
ผานเขาไปยังเซลลที่ติดเชื้อ กระตุนใหเซลลที่ติดเชื้อไวรัส
นั้นตายแบบอะพอพโทสิสโดยไมทําลายเซลลอื่นๆ ที่ไม
ติดเชื้อขางเคียงเลย ดังนั้นเซลลชนิดนี้จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือ
หนึ่งวา cytotoxic หรือ cytolytic T-lymphocyte (CTL) 
เซลลทุกชนิดที่มีนิวเคลียสเมื่อติดเชื้อไวรัสสามารถนําสาย

เปปไทดของไวรัสจับไวกับโมเลกุล MHC class I แลว
แสดงออกมาที่ผิวเซลล ซึ่งโมเลกุล MHC class I รวม

กับเปปไทดนี้จะกระตุน CD8+ T-lymphocyte ใหทํางาน 

CD4+ T-lymphocyte ทําหนาที่หลักในการกระตุน
ลิมโฟไซตชนิดบีใหเปลี่ยนเปนเซลลพลาสมาแลวหล่ัง

แอนติบอดีออกมา ดังนั้น จึงเรียกลิมโฟไซตชนิดทีกลุมนี้
วา helper T-lymphocyte (Th)   CD4+ T-lymphocyte จะมี
ที่รับแอนติเจนที่จําเพาะกับเปปไทดที่จับมากับ MHC class 
II ที่ผิวของเซลลพิเศษอีกกลุมหนึ่ง ที่เรียกวา  antigen        
presenting cell (APC)   

Antigen presenting cell มีอยู 3 ชนิดเทานั้น ไดแก  
เซลลแมโครเฟจ เดนดริทิก และ ลิมโฟไซตชนิดบี บทบาท
ของ APC นอกจากสงเปปไทดรวมกับ MHC class II ไป
ยังที่จับจําเพาะบน Th แลวยังสามารถกํากับให Th มีการ
เปลี่ยนแปลงตอไปอีก (บางครั้งเรียก Th ขณะนี้วา Th0) 
โดย APC หล่ังไซโทไคน ชนิด IL-12 ทําให Th0 กลาย 
เปน Th1 ทําหนาที่หลักในการตอบสนองการติดเชื้อโรค
ภายในเซลล และเมื่อ Th0 กลายเปน Th1 จะผลิตไซโท-
ไคนชนิดแกมมาอินเตอรเฟยรอน (γ-interferon; IFN-γ) 
ออกมาในปริมาณสูง แตถา APC ผลิตไซโทไคนชนิดอื่น 
ไดแก IL-4 หรือ IL-5 จะทําให Th0 กลายเปน Th2 ทํา
หนาที่ตอบสนองตอเช้ือโรคที่อยูภายนอกเซลล ไดแก  การ
ติดเชื้อพยาธิ รวมทั้งการไดรับสารพิษและสารกอภูมิแพ
ตางๆ(1)  
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Acquired/Adaptive Immunity ชนิดตอบสนอง
แบบอาศัยแอนติบอดี (Humoral Immune Response) 

การตอบสนองแบบนี้อาศัยลิมโฟไซตชนิดบี ซึ่ง
รวมตัวกันอยูภายในถุงเล็ก (follicle) ในตอมน้ําเหลือง  

ลิมโฟไซตชนิดบีรับสัญญาณกระตุนจาก CD4+ T-
lymphocyte ที่กลาวขางตน แลวพัฒนาตอไปเปนเซลล
พลาสมาเพื่อทําหนาที่ผลิตแอนติบอดีหล่ังออกมาใน
กระแสเลือด และสวนที่เปนของเหลวนอกเซลลได แอนติ- 
บอดีมี  5 ชนิดไดแก อิมมูโนโกลบุลิน (immunoglobulin, 
Ig) ชนิด IgD, IgM, IgE, IgA และ IgG แอนติบอดีแตละ
ชนิดมีคุณสมบัติและหนาที่แตกตางกันไป สัญญาณที่      
ลิมโฟไซตชนิดบีรับจาก Th นั้นมีสวนกําหนดชนิดของ
แอนติบอดี กลาวคือ หากเปนสัญญาณจาก Th1 แอนติบอดี
ที่ ถูกผลิตขึ้นมีหนาที่โดดเดนในการเพิ่มศักยภาพของ
ขบวนการกลืนกินโดยเซลลกลืนกิน แตถาสัญญาณมาจาก 
Th2 จะไดแอนติบอดีที่ใชทําลายพิษ ยับยั้งเชื้อโรคไมให
เขาสูเซลลได รวมทั้งกระตุนเซลลจําพวกอีโอสิโนฟลและ
เซลลมาสตใหหล่ังสารภายในแกรนูลออกมาทําลายเชื้อ
โรคที่อยูภายนอกเซลล  (1) 
ความสัมพันธระหวางความเครียดและการตอบ 
สนองของระบบภูมิคุมกัน  

ความเชื่อมโยงโดยตรงที่ เดนชัดระหวางความ 
เครียดและระบบภูมิคุมกันของรางกาย คือ เมื่อรางกายรับรู

ถึงความเครียด จะกระตุนโครงขาย HPA และ SAM ให
หล่ังฮอรโมนที่ เกี่ยวของกับความเครียดออกมา  และ
เนื่องจากเซลลหลายชนิดที่ทําหนาที่ในระบบภูมิคุมกัน

ดังที่กลาวมาขางตนนั้นมีที่รับฮอรโมนเหลานั้นอยู เมื่อรับ
แลวจะมีผลใหเซลลทําหนาที่เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอยาง
แสดงในตารางที่1 

นอกจากนี้ ไซโทไคนที่เซลลหลายชนิดของระบบ
ภูมิคุมกันผลิตขึ้นยังสามารถยอนกลับขึ้นไปควบคุม         
ไฮโพทาลามัสใหผลิต corticotrophin releasing factor มาก
ขึ้น เพิ่มการหลั่งฮอรโมนความเครียดตอไปอีก จึงอาจ
กลาวไดวาความสัมพันธระหวางระบบประสาท ตอมไร
ทอ และภูมิคุมกัน ทํางานผานโครงขาย HPA และ SAM 
ซึ่งเปนไปดังแสดงในรูปที่ 1 
ความเครียดเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อโรคและเพิ่ม
ความเสี่ยงท่ีโรคมีความรุนแรง 

งานวิจัยในสัตวทดลองแสดงใหเห็นวาความเครียด

มีผลตอการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ศึกษาโดยการจํากัด
บริ เวณของหนูทดลองใหอยูในขอบเขตเฉพาะที่หนู

สามารถเดินหนาและถอยหลังไดเทานั้นโดยไมสามารถ

หมุนตัวกลับได จนเกิดความเครียด (restraint stress) แลว
ใหหนูรับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

 หลังจากนั้นตรวจการตอบ 

ตารางที่ 1   ความสัมพันธระหวางเซลลที่สามารถตอบสนองตอฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความเครียดชนิดตางๆ 
 

ฮอรโมน เซลลที่มีที่รับฮอรโมน ผลที่มีตอเซลล เอกสารอางอิง 

ACTH โมโนไซต เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเซลล (12) 

 ลิมโฟไซตชนิดที กลุม CD4+Th หลั่ง IL-4  สูงขึ้น มีการพัฒนา Th2 มาก (30) 

กลูโคคอรติคอยด เซลลเดนดริทิก ยับย้ังการเจริญของเซลลเดนดริทิก                              
ลดการผลิตไซโทไคน  IL-6, IL-12 และลดการนํา
แอนติเจนเปปไทดบน MHC class I  

(10,36) 

 นิวโทรฟล ลดประสิทธิภาพในการกลนืกิน                                  
และลดการสราง oxidative free radicals  

(21,35) 

 โมโนไซต ควบคุมการหลั่งไซโทไคนและการอักเสบ (38) 

 ลิมโฟไซตชนิดที กลุม CD4+Th กระตุนการพัฒนา Th2  (28,39) 

อะดรนีาลนี 
(เอพิเนฟริน) 

เซลลเดนดริทิก ลดการหลั่งไซโทไคน IL-6, IL-12 , IL-23  (17) 

นอรอะดรนีาลนี      
(นอรเอพิเนฟริน) 

ลิมโฟไซตชนิดที กลุม CD8+ 
CTL 

ลดการสราง TNF-α และ การทาํงานของ CTL   (8,20) 

 ลิมโฟไซตชนิดที กลุม CD4+Th กระตุนการผลิต IFN-γ และการพัฒนา Th1 (34) 
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รูปท่ี 1  ความสัมพนัธเชื่อมโยงของระหวางระบบประสาท ตอมไรทอ และภูมิคุมกัน เมื่อไดรับความเครียดผานโครงขาย HPA  และ SAM 
 

สนองของระบบภูมิคุมกัน เปรียบเทียบกับหนูกลุมที่ไมได
ถูกจํากัดบริเวณ พบวา หนูที่เครียดมีระดับ IL-1 กลไกการ
อักเสบ และการแทรกตัวของเซลลกลืนกินเพื่อทําลายไวรัส
ที่เนื้อเยื่อปอดต่ํากวากลุมทดลอง(25) และมีปริมาณเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญในปอดสูงกวากลุมทดลอง(18) การตานทานเชื้อ
ไวรัสไขหวัดใหญที่ลดลงนี้ยังพบไดในหนูที่มีความเครียด

อีกลักษณะหนึ่ง  คือ หนูที่มีประวัติการถูกแยกจากแม
ในชวง 1-14 วันหลังคลอดอีกดวย(3) อยางไรก็ตาม เมื่อให
สาร glucocorticoid receptor antagonist เพื่อยับยั้งการ

ทํางานของฮอรโมนกลูโคคอรติคอยด พบวาการตอบ 
สนองที่ ผิดปกติดังกลาวลดลง  และปริมาณเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญลดลงจนใกลเคียงกับกลุมควบคุม(33) 

การทดลองในสัตว เชน ลิงวอก (rhesus macaque) 
ซึ่งมีความใกลเคียงกับคน การสลับสับเปลี่ยนสมาชิกใน
กลุมลิงบอยๆ จะทําใหเกิดภาวะเครียดทางสังคม การศึกษา
ผลการตอบสนองตอเช้ือ simian immunodeficiency virus 
เปรียบเทียบระหวางลิงกลุมที่มีความเครียดนี้กับลิงที่ไมมี

การสลับสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุมซึ่งไมมีภาวะดังกลาว

พบวา ลิงกลุมแรกมีปริมาณไวรัสในเลือดสูงกวาและมี

อัตราการอยูรอดต่ํากวากลุมที่ไมมีความเครียด(4,5) ผล

การศึกษาผูปวยติดเชื้อ human immunodeficiency virus 
หรือไวรัสกอโรคเอดสก็แสดงใหเห็นวาภาวะเครียดทาง

สังคมสูงกระตุนใหมีการแสดงอาการในผูปวยที่ไมเคย

แสดงอาการมากอนและทําใหพัฒนาการของโรครุนแรง

ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 ป(26)  

การติดตามนักศึกษาแพทยที่ติดเชื้อไวรัส Epstein-
Barr ซึ่งเปนไวรัสที่พบไดทั่วไปและมักแอบแฝงอยูโดยไม
แสดงอาการ  พบวา ภาวะความเครียดในชวงการสอบ
กระตุนใหไวรัสมีการเจริญและเพิ่มจํานวนออกจากเซลล

มากขึ้น ระดับลิมโฟไซตชนิดที กลุม CD8+ CTL ที่จําเพาะ
กับไวรัสลดลงกวาในภาวะที่ไมมีความเครียด(16) ผลการ

วิเคราะหเพิ่มเติมพบวา ฮอรโมนความเครียดกลูโคคอรติ-
คอยด เปนตัวการหลักในการสงเสริมการเจริญของไวรัส
ดังกลาว(13)   

ความเครียดทําใหประสิทธิภาพในการสรางภูมิ
ตานทานโรคชาลงหลังไดรับวัคซีน 

การรับวัคซีนเปนการกระตุน acquired immunity 
ทั้งแบบอาศัยแอนติบอดีและอาศัยเซลลใหรูจักและจดจํา

เช้ือที่ออนกําลังหรือแอนติเจนจากเชื้อในวัคซีน  แลว
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สามารถตานทานการติดเชื้อโรคไดจริงอยางมีประสิทธิ- 
ภาพโดยผูรับวัคซีนจะไมเปนโรค 

ความเครียดสงผลกระทบตอการสรางภูมิตานทาน 
หลังไดรับวัคซีน การศึกษาในกลุมคนที่มีความเครียด        
เรื้อรังจากภาระหนาที่ตองดูแลคูสมรสที่ปวยดวยโรคสมอง

เสื่อม (dementia) พบวา หลังไดรับวัคซีนปองกันไขหวัด
ใหญจะมีการสรางแอนติบอดีและไซโทไคน IL-2 ใน

ระดับต่ํากวากลุมคนเพศและชวงอายุเดียวกันที่ไมตองรับ

หนาที่ดังกลาว(22) ซึ่งจะสงผลตอการตานเชื้อ รายงาน
ลักษณะคลายคลึงกันยังพบไดกับการรับวัคซีนปองกันโรค

หัด(29) และไวรัสตับอักเสบชนิดบี(14) โดยกลุมคนที่มีความ
วิตกกั งวลหรือมีภาวะซึม เศร าจะมีระดับการสร าง

แอนติบอดีและปริมาณลิมโฟไซตชนิดที ลดลงกวากลุมคน
ควบคุมที่ไมมีความเครียด  

สรุป 
 ความเครียดมีผลรบกวนการทํางานของรางกายที่

เ ช่ือมโยงกัน  ต้ั งแตระบบประสาท  ตอมไรทอ  และ
ภูมิคุมกัน  การมีความเครียดเรื้อรังทําใหรางกายหลั่ง
ฮอรโมนที่มีผลเปลี่ยนแปลงการทํางานของเซลลในระบบ

ภูมิคุมกันที่มีหนาที่ทั้ง innate และ acquired immunity บั่น
ทอนการมีสุขภาพที่ดี โดยทําใหภูมิตานทานตอเช้ือโรค
ตํ่าลง การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหากลไกการยับยั้งผลกระทบ
ดังกลาวและการหาวิธีลดความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนแนวทางในการคนควาที่จะชวยใหมนุษยมีชีวิตใน

สังคมปจจุบันไดอยางมีความสุขมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ดร.ณัฐพล ออนปาน ในการวาดภาพ 
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สารตานอนุมูลเสรี กบัทางสายกลาง 

ระพี บุญเปล้ือง   
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

ปจจุบัน มีการนําสารตานอนุมูลเสรีมารับประทานเพื่อเสริมสุขภาพกันเปนจํานวนมาก เกิดจากแนวคิดที่วา สารตาน
อนุมูลเสรีมีคุณสมบัติในการกําจัดสารอนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยาตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุของโรคนานาชนิด สารตานอนุมูล
เสรีมีทั้งชนิดที่เปนเอนไซม เชน ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส แคทาเลส และกลูตาไธโอนเพอรออกซิเดส เปนตน และสารตาน
อนุมูลเสรีชนิดที่ไมใชเอนไซม เชน วิตามินอี วิตามินซี และบีทาแคโรทีน เปนตน การไดรับสารตานอนุมูลเสรีในปริมาณ
มากเกินไป นอกจากจะไมกอประโยชนแตอยางใดแลว อาจเปนอันตรายตอรางกายก็เปนได 

คําสําคัญ:  อนุมุลเสรี; สารตานอนุมูลเสรี; วิตามินอี; วิตามินซี; แคโรทีนอยด; เอนไซมซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส;      
                    เอนไซมแคทาเลส; เอนไซมกลูตาไธโอนเพอรออกซิเดส  

Abstract 

Nowadays, consumption of antioxidant-containing food supplements has become a common 
practice in hope of ridding the body of free radicals and reactive compounds, the main cause of aging and 
various diseases. Antioxidant agents are categorized into two main groups: enzymatic antioxidants, 
including superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase, and non-enzymatic antioxidants, 
including tocopherol (vitamin E), ascorbic acid (vitamin C) and β-carotene. Over consumption of these 
antioxidants could lead to undesirable adverse effects.  

Keywords:   free radicals; antioxidant; vitamin E; vitamin C; carotenoid; superoxide dismutase; catalase;  
glutathione peroxidase; adverse effect 

บทนํา 
เมื่อกลาวถึง อนุมูลเสรี (อนุมูลอิสระ หรือ free radi-

cals) และสารตานอนุมูลเสรี (antioxidant) คนทั่วไปมักคิด
วาอนุมูลเสรีเปนสิ่งเลวราย เพราะเปนสาเหตุสําคัญของการ
แก(25,32) และการเกิดโรคนานาชนิด เชนพารกินสัน (Parkin- 
son’s disease)(34) อัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)(31,42,49) 
ฮันติงตัน (Huntington’s disease)(26) ความดันโลหิตสูง(56) 
โรคมะเร็ง(72) และโรคไต(10) เปนตน รวมทั้งยังเกี่ยวของกับ
การเปนหมันในเพศชาย(71) แตคนทั่วไปมักเชื่อวา สารตาน
อนุมูลเสรีเปนสิ่งที่ดี มีคุณประโยชนตอรางกาย จึงมีการใช
สารตานอนุมูลเสรีเพื่อชะลอการแกรวมท้ังปองกันและ

รักษาโรคตางๆ ซึ่งไดผลดีในระดับหนึ่ง แตการใชสารตาน
อนุมูลเสรีในปริมาณมากเกินไป อาจนํามาซึ่งผลรายที่คาด
ไมถึง 

อนุมูลเสรี คือ อะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนจํา 
นวนคี่ (1 1)  ทําใหไม เสถียร  และจัดเปนสารไวปฏิกิริยา
เนื่องจากพยายามแยงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่น ๆ   เพื่อให 

 

ตนเองเสถียร จึงทําใหเกิดความเสียหายกับชีวโมเลกุล       
อื่นๆ หลายชนิด(46) เชน ดีเอ็นเอ (DNA) อารเอ็นเอ (RNA) 
โปรตีน และไขมัน เปนตน(1,15,29) 

นอกจากสารอนุมูลเสรีแลว ยังมีสารอีกกลุมหนึ่งที่
คนทั่วไปอาจไมคอยคุนเคย คือ สารไวปฏิกิริยา ซึ่งแบง 
เปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก สารไวปฏิกิริยาที่ประกอบดวย
ออกซิเจน  (reactive oxygen species; ROS) และสารไว
ปฏิกิริยาที่ประกอบดวยไนโตรเจน  (reactive nitrogen 
species; RNS) สารในสองกลุมนี้มีทั้งชนิดที่เปนและไม

เปนอนุมูลเสรี ดังแสดงในตารางที่ 1  

แหลงกําเนิดที่สําคัญของสารไวปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด
ที่กลาวขางตน พบไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย เราจึง
หลีกเลี่ยงสารเหลานี้ไดยาก ตัวอยางของแหลงกําเนิดของ
สารไวปฏิกิริยาที่พบภายนอกรางกาย ไดแก รังสีแกมมา 
และรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งสามารถแยกโมเลกุลของน้ํา
ใหกลายเปน  OH• (อนุมูลไฮดรอกซิล)(29)  และยังสามารถ 
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ตารางที่ 1  สารไวปฏิกิริยาที่ประกอบดวยออกซิเจน (reactive oxygen species หรือ ROS) และสารไวปฏิกิริยาที่ประกอบ  
ดวยไนโตรเจน (reactive nitrogen species หรือ RNS)(29)  

 

สารไวปฏิกิริยา สารอนุมูลเสรี สารที่ไมเปนอนุมูลเสรี 
ROS Superoxide radical, O2•

- Hydrogen peroxide, H2O2 
 Hydroxyl radical, OH• Hypochlorous acid, HOC1 
 Peroxyl radical, RO2• Ozone, O3 
 Alkoxyl radical, RO•  
 Hydroperoxyl radical, HO2•  

RNS Nitric oxide radical, NO• Nitrous acid, HNO2 
 Nitrogen dioxide radical, NO2• Dinitrogen tetroxide, N2O4 
  Dinitrogen trioxide, N2O3 
  Nitrous acid, HNO2 
  Peroxynitrite, ONOO- 
  Peroxynitrous acid, ONOOH 
  Nitronium cation, NO2

+ 

  Alkyl peroxynitrites, ROONO 
 

กระตุนใหเกิดการสราง OH• และ O2•
- (อนุมูลซูเปอร

ออกไซด) ภายในเซลล(63) จึงสามารถทําใหโปรตีนภายใน
เซลลเสียหายไดอีกดวย(18) สวนแหลงกําเนิดภายในรางกาย
ของสารไวปฏิกิริยานั้น มีอยู 4 แหลงดวยกัน(1,72) คือ  

1 .  กระบวนการขนส งอิ เ ล็ กตรอน  (electron 
transport chain) เพื่อสรางพลังงานในไมโทคอนเดรีย หาก
เกิดการผิดพลาดในการถายโอนอิเล็กตรอน (ดังแสดงใน
รูปที่ 1) จะทําใหออกซิเจนประมาณรอยละ 2-3 ที่เซลลใช
ในการสรางพลังงาน  ถูกเปลี่ยนเปน O2•

- OH• และ           
H2O2

(55,68) มีการประมาณวา ในเซลลหนูแตละเซลลนั้น มี
การสราง O2•

- และ  H2O2  มากถึง 2 หมื่นลานโมเลกุลตอ 
วัน(1) ในขณะที่ในรางกายมนุษยแตละคนนั้น เฉลี่ยแลวมี
การสราง O2•

- มากถึง 2 กิโลกรัมตอป (29 ) และสารไว
ปฏิกิริยาที่สรางขึ้นเหลานี้ กอใหเกิดความเสียหายตอสาร
พันธุกรรมภายในเซลลไดมากถึง 1 แสนครั้งตอวันตอเซลล
หนูหนึ่งเซลล และมากถึง 1 หมื่นครั้งตอวันตอเซลลมนุษย
หนึ่งเซลล(1) 
 
 

 

รูปท่ี 1   กระบวนการถายโอนอิเล็กตรอนใหกับออกซิเจน ซึ่งทําให
เกิดสารไวปฏิกิริยาในแตละขั้นได(1) 

2.  เซลลเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุมกัน ซึ่งปกติทํา
หนาที่กําจัดสิ่งแปลกปลอม เชน ไวรัสและแบคทีเรีย ดวย
วิธีการกลืนกิน (phagocytosis) และสิ่งแปลกปลอมเหลานี้
จะถูกทําลายดวย NO• (อนุมูลไนตริกออกไซด) O2•

- 
และ 

H2O2 ที่ถูกสรางขึ้นภายในเม็ดเลือดขาวเอง หากมีการติด
เช้ือแบคทีเรียอยางตอเนื่อง จะทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรัง 
และมีการผลิตสารไวปฏิกิริยาอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจกอให 
เกิดความเสียหายของสารพันธุกรรมและเปนสาเหตุสําคัญ

ของโรคมะเร็งได(1) 

3.  เพอรออกซิโซม (peroxisome) เปนออรแกเนลล 
ที่พบในเซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส หรือเซลลยูแคริโอต ทํา
หนาที่ยอยสลายกรดไขมันโดยมี H2O2 เปนผลพลอยได

(1) 
นอกจากนี้ ยังพบวา มีการสราง NO• และ O2•

- ภายใน       
เพอรออกซิโซมอีกดวย(17,19) ซึ่งหากสารไวปฏิกิริยาเหลานี้
หลุดรอดออกมาจากเพอรออกซิโซมได ยอมจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวโมเลกุลอื่นๆ ภายในเซลลไดเชนกัน(1) 

4.  การทํางานของเอนไซมในกลุมไซโทโครมพี-
450 (cytochrome P-450) ในกระบวนการกําจัดสารพิษ
ภายในเซลล มีผลทําใหจํานวนอิเล็กตรอนของออกซิเจน
ลดลง กลายเปน O2•

- ซึ่งเปนสาเหตุของความเสียหายของ
โมเลกุลอื่นๆ ภายในเซลล(1,22) 
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ถึงแมเราไมอาจปองกันการสรางสารไวปฏิกิริยาได 
แตในรางกายของสิ่งมีชีวิตมีกลไกในการควบคุมสารไว

ปฏิกิริยาเหลานี้ เพื่อไมใหกอความเสียหายแกเซลลไดโดย
ผานการทํางานของสารตานอนุมูลเสรี  ซึ่งเปนสารที่
ปองกัน กําจัด รวมทั้งซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากสาร
อนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยา สารตานอนุมูลเสรีเหลานี้มี
ทั้งชนิดที่เปนเอนไซม ไดแก ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส 
(superoxide dismutase หรือ SOD) แคทาเลส (catalase 
หรือ CAT) และกลูตาไธโอนเพอรออกซิเดส (glutathione 
peroxidase หรือ GPx) เปนตน(30,67) และชนิดที่ไมใชเอน- 
ไซม เชน โทโคฟรอล (tocopherols หรือ วิตามินอี) กรด
แอสคอบิค (ascorbic acid หรือ วิตามินซี) และแคโรที-
นอยด (carotenoid) เปนตน 

สารตานอนุมูลเสรีในรางกาย หากมีปริมาณไมเพียง
พอที่จะกําจัดหรือควบคุมปริมาณสารอนุมูลเสรี และสาร
ไวปฏิกิริยาไมใหกอความเสียหายได จะเกิดสภาวะที่
เรียกวา ออกซิเดทีฟสเตรส (oxidative stress) ซึ่งจะทําให
สารพันธุกรรม โปรตีน และไขมันภายในเซลลเสียหาย 
และอาจทําใหเซลลตายไดในที่สุด(1,38,67) อันเปนสาเหตุ
สําคัญของการแก(25,32) และโรคดังกลาวขางตน 

สารตานอนุมูลเสรีชนิดท่ีเปนเอนไซม 

สารตานอนุมูลเสรีที่เปนเอนไซม ไดแก ซูเปอร-
ออกไซดดิสมิวเทส แคทาเลส และกลูตาไธโอนเพอรออก-
ซิเดส  เมื่อทํางานรวมกัน  จะเปลี่ยน O2•

- ใหกลายเปน 
H2O2 และตอมาเปลี่ยนเปนน้ําและออกซิเจนในที่สุด (ดัง
แสดงในรูปที่ 2) โดยในคน ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส ซึ่ง
เปนเอนไซมตานอนุมูลเสรีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดภายใน

เซลล มีอยู 3 ชนิดหลักๆ ไดแก  1) แมงกานีสซูเปอรออก- 
ไซดดิสมิวเทส (Mn-SOD) ในไมโทคอนเดรีย  2) คอป-
เปอร/ซิงคซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส (Cu/Zn-SOD) ในไซ-
โทซอล  และ  3) ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทสชนิดที่พบภาย 
นอกเซลล (extracellular SOD หรือ EC-SOD) หนาที่หลัก
ของซูเปอรออกไซดดิสมิวเทสเหลานี้ คือ เปลี่ยน O2•

- ให
กลายเปน H2O2  ซึ่งมีความไวปฏิกิริยานอยกวา

(72) 

แคทาเลสเปนเอนไซมตานอนุมูลเสรีที่พบไดใน

เพอรออกซิโซม มีประสิทธิภาพมากในการเปลี่ยน H2O2 

ใหเปนน้ําและออกซิเจน มีการประเมินวา แคทาเลส 1 
โมเลกุล  สามารถกําจัด H2O2 ไดถึง  6 ลานโมเลกุล (7 2 ) 
ในขณะที่กลูตาไธโอนเพอรออกซิเดสเปนกลุมเอนไซม

ตานอนุมูลเสรีที่มีอยูดวยกัน  5 ชนิดยอย ( 8 )  ทําหนาที่
เชนเดียวกันกับแคทาเลส คือ เปลี่ยน H2O2ใหเปนน้ํา แต

เกิดควบคูกับปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เปลี่ยนรีดิวซกลูตาไธ-
โอน (reduced glutathione หรือ GSH) ใหเปนออกซิไดซ-
กลูตาไธโอน (oxidized glutathione หรือ GSSG) ดังแสดง
ในรูปที่ 2  

 
 รูปที่ 2  การทํางานของเอนไซมตานอนุมูลเสรีในการเปลี่ยน O2•- ให

กลายเปนน้ําและออกซิเจน (O2•-:อนุมูลซูเปอรออกไซด, 
H2O2: ไฮโดรเจนเพอรออกไซด, SOD: ซูเปอรออกไซดดิส-
มิวเทส, GPx: กลูตาไธโอนเพอรออกซิเดส, CAT: แคทาเลส, 
GSH: รีดิวซกลูตาไธโอน, GSSG: ออกซิไดซกลูตาไธโอน, 
NO•:อนุมูลไนตริกออกไซด, ONOO-: เพอรออกซีไนไตรท, 
NO2

-:ไนไตรทอิออน )(22,72)  

หากปริมาณของเอนไซมตานอนุมูลเสรีเหลานี้มีไม

เพียงพอ O2•
- และ H2O2  สามารถทําปฏิกิริยากับอิออนของ

โลหะ เชน เหล็ก (Fe2+) หรือทองแดง (Cu+) ผานปฏิกิริยา
เฟนตัน (Fenton reaction ปฏิกิริยาที่ 2 ในรูปที่ 3) และ
ปฏิกิริยาฮารเบอรไวซ (Harber-Weiss reaction ปฏิกิริยาที่ 
3 ในรูปที่ 3)(38) เกิดเปน OH• ซึ่งเปนอนุมูลเสรีที่ไวปฏิกิริยา
มาก และกอใหเกิดความเสียหายตอชีวโมเลกุลภายในเซลล
ไดเชนเดียวกับสารไวปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ(22,72) 

 
รูปท่ี 3 การสราง OH• (อนุมูลไฮดรอกซิล) จาก O2•

- (อนุมูลซู-
เปอรออกไซด) และ H2O2 โดยมีโลหะ (Mn+ เชน เหล็ก 
(Fe2+) หรือทองแดง (Cu+) เปนตัวเรงปฏิกิริยา(22,38,72) 

มีรายงานผลการทดลองจํานวนมากที่แสดงใหเห็น

วา การเพิ่มปริมาณของเอนไซมตานอนุมูลเสรีทั้งโดยวิธี 
การทางพันธุวิศวกรรม และโดยวิธีอื่นๆ ทําใหสัตวทดลอง
เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมและกําจัดสารอนุมูล

เสรีและสารไวปฏิกิริยาได 

มีผลการทดลองในหนูดังนี้ ปริมาณแคทาเลสที่เพิ่ม 
ขึ้นโดยวิธีทางพันธุวิศกรรม ชวยลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกอวัยวะภายในของหนูที่มีอายุมากขึ้นได และยังลดความ
เสี่ยงตอโรคมะเร็งลงดวย(69) อีกทั้งสามารถเพิ่มอายุขัยเฉลี่ย
ของหนูขึ้นไดถึงรอยละ 21(65) เมื่อเพิ่มปริมาณซูเปอรออก- 
ไซดดิสมิวเทสโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม พบวา สามารถ
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ชวยปองกันความเสียหายของจอตาของหนูที่เปนโรคเบา 
หวานได(35,39) ชวยลดพิษของควันบุหรี่(52) และชวยชะลอ
การสูญเสียความสามารถในการเรียนรูและการจดจําในหนู

ที่มีอายุมากขึ้น(33) และการเพิ่มปริมาณกลูตาไธโอนเพอร-
ออกซิเดสดวยวิธีทางพันธุวิศวกรรม สามารถปกปองเซลล
ตับออนที่ผลิตอินซูลิน (47) กลามเนื้อหัวใจ (66 ,7 7) เซลล
ประสาท(23,74,75) ทนทานตอสภาวะออกซิเดทีฟสเตรส(45) 
รวมทั้งยังชวยใหเซลลตายลดลง(27) และตานทานการเจริญ 
เติบโตของเซลลมะเร็งอีกดวย(40) 

การศึกษาสมองของนกและหนูพบวา เมื่อมีอายุมาก
ขึ้น จะมีการสะสมของสารอนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยา
ในสมองมากขึ้นตามไปดวย และพบวาสารที่มีฤทธิ์แบบ
เดี ยว กับซู เปอร ออกไซดดิสมิ ว เทสและแคทา เลส 
(SOD/catalase mimetic) สามารถลดปริมาณของสารอนุมูล
เสรีและสารไวปฏิกิริยาในสมองของสัตวเหลานี้ลงได(64) 

เมื่อใหสารที่มีฤทธิ์แบบเดียวกับซูเปอรออกไซด-
ดิสมิวเทสและแคทาเลสกับหนอนปลอง Caenorhabditis 
elegans สายพันธุปกติ พบวา สามารถลดปริมาณของสาร
อนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยาลงไดเชนกัน(62) และหนอน
ปลองเหลานั้นมีอายุขัยเฉลี่ยมากกวาหนอนที่ไมไดรับสาร

ดังกลาวถึงรอยละ 54 และยังพบอีกวาในหนอนปลอง        
C. elegans ที่แกเร็วผิดปกติ เปนเพราะขาดยีน mev-1 ซึ่ง
เปนยีนที่ผลิตไซโทโครม บี (cytochrome b) ในกระบวน 
การถายโอนอิเล็กตรอน เปนผลทําใหมีอนุมูลเสรีและสาร
ไวปฏิกิริยาสะสมภายในเซลลจํานวนมาก จึงทําใหมีอายุขัย
เฉลี่ยสั้นกวาหนอนสายพันธุปกติถึงรอยละ 37 แตเมื่อ
ไดรับสารที่มีฤทธิ์แบบเดียวกับซูเปอรออกไซดดิสมิวเทส

และแคทาเลส พบวาหนอนเหลานี้มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา
เทากับหนอนสายพันธุปกติที่ไมไดรับสารดังกลาวได(43)  

นอกจากนี้ยังพบวา  สารที่มีฤทธิ์แบบเดียวกับ
ซูเปอรออกไซดดิสมิวเทสและแคทาเลสสามารถปกปอง

เซลลที่สรางฮอรโมนอินซูลินในตับออนของมนุษยจาก

สารไวปฏิกิริยาได(48) สวนสารเอบซีลิน (ebselen) ซึ่งเปน
สารที่มีฤทธิ์แบบเดียวกับซู เปอรออกไซดดิสมิวเทส 
สามารถปองกันหนูทดลองจากการคุกคามของสารอนุมูล

เสรีและสารไวปฏิกิริยาได(28,70)  

จากตัวอยางทั้งหมดขางตนทําใหสรุปไดวา อนุมูล
เสรีและสารไวปฏิกิริยาเปนสาเหตุสําคัญของการแก และ
โรคภัยไขเจ็บตางๆ ดังนั้น หากสามารถควบคุมและกําจัด
สารเหลานี้ได อาจจะทําใหคนเรามีชีวิตยืนยาวและปลอด
โรคบางชนิดได(43) อยางไรก็ตาม มีรายงานจํานวนมาก
เชนกันที่ระบุวา สารตานอนุมูลเสรีเหลานี้ ถึงแมวาจะ

ปองกัน กําจัด และลดความเสียหายจากการคุกคามโดยสาร
อนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยาไดก็จริง แตไมไดมีผลทําให
สัตวทดลองมีอายุยืนยาวขึ้นแตประการใด 

การทดลองในแมลงวันบาน หนอนปลอง C. elegans 
และแมลงหวี่ เมื่อใหรับสารมีฤทธิ์แบบเดียวกับซูเปอร-
ออกไซดดิสมิวเทสและแคทาเลส พบวา สารเหลานี้ชวยลด
ปริมาณสารอนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยาลงไดจริง แตไม
มีผลทําใหสัตวทดลองเหลานั้นมีอายุยืนยาวขึ้นแตอยาง          
ใด(2,20,36,37,41)  

มีรายงานที่บงช้ีวา การมีปริมาณสารตานอนุมูลเสรี
มากเกินไป  อาจเปนอันตรายตอชีวิตก็ได เชน หนูที่มี
ปริมาณกลูตาไธโอนเพอรออกซิเดสชนิดที่อยูในพลาสมา 
(plasma glutathione peroxidase หรือ GPx-P) เพิ่มขึ้นดวย
วิธีทางพันธุวิศวกรรม ทนตอสภาวะอุณหภูมิสูงไดนอยกวา
หนูสายพันธุปกติที่อยูในสภาวะเดียวกัน(44) และหนูทดลอง
ที่มีปริมาณกลูตาไธโอนเพอรออกซิเดสชนิดที่พบใน       
ไซโทซอล (cytosolic glutathione peroxidase หรือ GPx-1) 
เพิ่มขึ้นดวยวิธีทางพันธุวิศวกรรม  มีความออนแอตอ
สภาวะออกซิเดทีฟสเตรสที่เกิดจากการไดรับยาแกปวด  
อะเซตามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลเกินขนาด(45) หรือการ
ไดรับสารที่เปนพิษตอระบบประสาท(8) มากกวาหนูสาย
พันธุปกติ  จึงอาจเปนไปไดวา การที่มีปริมาณกลูตา-ไธ
โอนเพอรออกซิเดสมากกวาปกติถึง 4-6 เทา จะเขาไป
รบกวนสมดุลของระบบตานสารอนุมูลเสรี ทําใหระบบ
ดังกลาวลมเหลวและออนแอตอสภาวะออกซิเดทีฟสเตรส

ในที่สุด(8,44,45) 

สารตานอนุมูลเสรีชนิดท่ีเปนเอนไซม 
แคโรทีนอยด  เปนกลุมของสารรงควัตถุที่สั ง 

เคราะหในพืชและจุลินทรีย ประกอบดวย บีทาแคโรทีน 
(β-carotene) และแอลฟาแคโรทีน (α-carotene) พบมากใน
ผักผลไมสีเหลือง และสีสม ไลโคปน (lycopene) พบมาก
ในผลมะเขือเทศ และลูทีน (lutein) พบมากในผักใบเขียว

เขม(57) สารจําพวกแคโรทีนอยดมีความสามารถในการ
กําจัดสารอนุมูลเสรีโดยการสูญเสียอิเล็กตรอนใหกับสาร

อนุมูลเสรี ทําใหกลายเปนแคโรทีนอยดที่เปนสารอนุมูล
เสรี แตสารแคโรทีนอยดที่เปนอนุมูลเสรีนี้ มีความเสถียร
กวาอนุมูลอิสระอื่น (รูปที่ 4) จึงไมทําใหเกิดปฏิกิริยา
ตอเนื่องที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวโมเลกุลอื่นๆ 
เชน ไขมันและโปรตีน เปนตน(22,57,72) มีรายงานวาบีทาแค-
โรทีน ซึ่งเปนสารในกลุมแคโรทีนอยดสามารถลดความ
เสี่ยงการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ(76) ในขณะที่ไลโคปน
ซึ่งเปนสารในกลุมแคโรทีนอยดมีผลในการลดความดัน



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา : รวมบทความวชิาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 53 

โลหิต ลดความเสี่ยงจากภาวะกระดูกพรุน และลดภาวะมี
บุตรยากในเพศชายลงได(57)  

ในแตละประเทศ มีการกําหนดปริมาณไลโคปนที่
ควรไดรับในแตละวันแตกตางกันไป  เชน  3 .7-16.2              
มิลลิกรัมในประเทศสหรัฐอเมริกา  25.2 มิลลิกรัมใน
ประเทศแคนาดา 1.3 มิลลิกรัมในประเทศเยอรมนี และ 1.1 
มิลลิกรัมในประเทศอังกฤษ แตอยางไรก็ตาม สําหรับผูที่มี
สุขภาพดีแลว ไลโคปนปริมาณ 5-7 มิลลิกรัม เพียงพอที่จะ
ปองกันโรคภัยไขเจ็บไดดี ในขณะผูที่ปวยเปนโรคตางๆ 
เชน โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจ อาจตองการ             
ไลโคปนสูงถึง 35-70 มิลลิกรัมตอวันเลยทีเดียว(57) 

 
รูปท่ี 4   การทํางานของสารตานอนุมูลเสรีชนิดที่ไมใชเอนไซม (R•: 

สารอนุมูลเสรี, R: สารที่ไมเปนอนุมูลเสรี, Vit E: วิตามินอี, 
Vit E •: วิตามินอีที่เปนสารอนุมูลเสรี, Vit C: วิตามินซี,         
Vit C •: วิตามินซีที่เปนสารอนุมูลเสรี, Car : แคโรทีนอยด, 
Car •: แคโรทีนอยดที่เปนสารอนุมูลเสรี)(14,22,72)  

อยางไรก็ตาม มีรายงานวา การรับประทานบีทา-     
แคโรทีนมิไดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตา

เสื่อม (aged related macular degeneration; AMD)(21) และ
ยังพบอีกวา บีทาแคโรทีนปริมาณสูง แทนที่จะชวยลด
ปริมาณสารอนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยา กลับทําใหเกิด
สารอนุมูลเสรีและสารไวปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น และไปยับยั้ง
การตายของเซลลมะเร็งบางชนิด รวมทั้งยังอาจเพิ่มความ
เสี่ยงตอโรคมะเร็งปอดมากขึ้นดวย  ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา 
ในสภาวะที่มีระดับออกซิเจนสูง บีทาแคโรทีนปริมาณสูง
จะเปนตัวกระตุนสภาวะออกซิเดทีฟสเตรสเสียเอง (72) 
นอกจากนี้ แคโรทีนอยดยังเปนองคประกอบสําคัญในการ
สังเคราะหวิตามินเออีกดวย โดยเหตุที่ วิตามินเอนั้นมี
ความสําคัญตอสายตาและการเจริญเติบโตเปนอยางยิ่ง(57) 
จึงทําใหมีการบริโภควิตามินเอในปริมาณสูง เพื่อหวังใหมี
ผลดีตอสายตาและลดการตายของทารกในครรภ(73) มีการ
กําหนดปริมาณวิตามินเอที่ผูใหญควรไดรับในแตละวันไว

ที่ 700-900 ไมโครกรัม(5) สวนหญิงตั้งครรภควรไดรับ
วิตามินเอประมาณวันละ 1,200-1,300 ไมโครกรัม แตใน

วิตามินรวม 1 เม็ด อาจมีวิตามินเอสูงถึง 5,000 หนวยสากล 
ซึ่งเทียบไดกับ 1,500 ไมโครกรัมวิตามินเอโดยประมาณ(50) 
ซึ่งอาจมากเกินไป เนื่องจากการรับประทานวิตามินเอใน
ปริมาณที่สูงกวาปริมาณที่แนะนําในแตละวัน  อาจจะ
รบกวนการทํางานของวิตามินดีในการดูดซึมแคลเซียมจาก

อาหาร(24,50) และทําใหเกิดภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นได(51,58) 

วิตามินอีเปนกลุมสารซึ่งมีคุณสมบัติละลายไดใน

น้ํามัน แบงเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก กลุมโทโคฟรอล 
ประกอบดวย แอลฟาโทโคฟรอล (α-tocopherol) บีทาโท-
โคฟรอล (β-tocopherol) แกมมาโทโคฟรอล (γ-toco-
pherol) และเดลทาโทโคฟรอล (δ-tocopherol) สวนอีก

กลุ มหนึ่ ง  ไดแก  กลุมโทโคไทรอีนอล  (tocotrienol) 
ประกอบดวย  แอลฟาโทโคไทรอีนอล  (α-tocotrienol)          
บีทาโทโคไทรอีนอล (β-tocotrienol) แกมมาโทโคไทรอี-
นอล (γ- tocotrienol) และเดลทาโทโคไทรอีนอล (δ-toco-
trienol) แอลฟาโทโคฟรอลเปนวิตามินอีสวนใหญที่พบได
ในธรรมชาติ เชน ในน้ํามันพืช ในเมล็ดถั่ว และในผักใบ
เขียว เปนตน ในแตละวัน รางกายควรไดรับวิตามินอี 
ประมาณ 15-30 มิลลิกรัม(5,59) 

วิตามินอี มีบทบาทสําคัญในการกําจัดอนุมูลเสรี(78) 
โดยการสูญเสียอิเล็กตรอนใหกับสารอนุมูลเสรี ทําให
กลายเปนวิตามินอีที่เปนสารอนุมูลเสรี ซึ่งในที่สุดจะถูก
วิตามินซี เปลี่ยนใหกลับมาเปนวิตามินอีอีกครั้ ง  (รูป                  
ที่  4)(22,59,72) ถึงกระนั้นก็ตาม มีรายงานวา วิตามินอีไม
สามารถลดภาวะความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด
หัวใจและโรคเบาหวานลงได  และยิ่งไปกวานั้น  การ
บริโภควิตามินอีมากเกินไป อาจกอใหเกิดอันตรายอีกดวย 
เชน เพิ่มความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย และทําใหการติด
เช้ือในระบบหายใจเรื้อรังยาวนานขึ้น(9,16) 

วิตามินซี หรือ กรดแอสคอรบิค พบไดทั่วไปใน
ผลไมหลากหลายชนิด เชน ฝรั่ง สม มะเขือเทศ มันฝรั่ง 
เปนตน วิตามินซีเปนสารที่มีคุณสมบัติละลายน้ํา ทําหนาที่
สําคัญในการสังเคราะหคอลลาเจน ซึ่งเปนสวนสําคัญของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในรางกาย ชวยในการสังเคราะหน้ําดี การ
ดูดซึมธาตุเหล็ก(12) และสําคัญอยางยิ่งในการกําจัดสาร
อนุมูลเสรี โดยการสูญเสียอิเล็กตรอนใหกับสารอนุมูลเสรี 
ทําใหกลายเปนวิตามินซีที่เปนสารอนุมูลเสรี (รูปที่ 4) ซึ่ง
ไมทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซที่จะทําลายชีวโมเลกุลอื่นๆ 
รวมทั้งยังทํางานรวมกับวิตามินอีในการกําจัดอนุมูลเสรีอีก

ดวย(22,59,60,72,78) แตเนื่องจากรางกายมนุษยไมสามารถ
สังเคราะหวิตามินซีไดเอง จึงมีความจําเปนตองไดรับ
วิตามินซีใหพอเพียง ในแตละประเทศมีการกําหนดปริมาณ
วิตามินซีที่ควรไดรับในแตละวันแตกตางกันออกไป 
ผูใหญควรไดรับวิตามินซีประมาณ 30-70 มิลลิกรัม(5) และ
ตองสูงขึ้นกวานี้อีกหากเปนหญิงที่กําลังตั้งครรภหรืออยู

ในชวงใหนมบุตร(60) การไดรับวิตามินซีอยางพอเพียง จะ
ชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจลงได(76) 
แตการไดรับวิตามินซีมากเกินไป  ( เชน  สูงถึง  6,000 
มิลลิกรัมตอวัน) อาจทําใหเกิดอาการทองรวง และเพิ่ม
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ความเสี่ยงตายในทารกกอนคลอดหรือแรกเกิดได(60,61) จึงมี
การกําหนดไววา หญิงมีครรภควรไดรับวิตามินซีไมเกิน 
2,000 มิลลิกรัมตอวัน(60) นอกจากนี้ยังมีรายงานวา วิตามิน
ซีอาจลดประสิทธิภาพของยารักษามะเร็งบางชนิดอีก        
ดวย(79) สวนการใหวิตามินซีและวิตามินอีในหญิงตั้งครรภ
เพื่อเปนการปองกันภาวะความดันโลหิตสูงจากการ

ต้ังครรภ (pre-eclampsia)(13) อาจไมไดผลและยังเสี่ยงตอ
การที่ทารกที่เกิดมาโดยมีน้ําหนักนอยกวาปกติอีกดวย(54)  

สรุป 
ในปจจุบัน มีการนําสารตานทานอนุมูลเสรี เชน 

วิตามินตางๆ ในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารมาใชกัน
อยางแพรหลาย เพื่อปองกันโรคตางๆ แตวิตามินเหลานั้น
อาจไมใชยาอายุ วัฒนะอยางที่ เ ช่ือถือกัน  ตามรายงาน
การศึกษาจํานวนมากที่สามารถนํามาสรุปไดวา การไดรับ
วิตามินตางๆ ในปริมาณสูงไมไดชวยลดความเสี่ยงในการ
เปนโรคมะเร็งในทางเดินอาหาร โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด
หัวใจ ระบบประสาท สายตา ผิวหนัง หรือไขขอ(3,5,7,53) ทั้ง
ยังอาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอโรคตางๆ และเพิ่มอัตรา
การเสียชีวิตได(4,6) ดังนั้น หากตองการรับวิตามินเสริมเพื่อ
บํารุงสุขภาพ  ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ 
กลาวคือ ในแตละวัน ใหไดรับวิตามินเอไมเกิน 3,000 
ไมโครกรัม วิตามินซีไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม และวิตามินอี
ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม (5) มิฉะนั้นอาจไดรับผลเสียตอ
สุขภาพแทนก็เปนได  
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โรคฉี่หนู: ภัยท่ีมากับน้ํา 

กัลลยานี  ดวงฉวี    
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

  โรคฉี่หนูมีผลกระทบตอชีวิตผูคนที่อยูใกลชิดสิ่งแวดลอมซึ่งปนเปอนเชื้อกอโรคโดยไมรูตัว จากวิถีการดํารงชีวิต
ของเกษตรกรและชาวนาไทยซึ่งสวนใหญมีการใชแหลงน้ําธรรมชาติรวมกับสัตว และจากภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนเกือบทุกแหงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทําใหเกิดพายุรุนแรง ฝนตกผิดฤดูกาลหรือภาวะน้ําทวมขัง
ยาวนาน จากแนวโนมการระบาดของโรครับจากสัตวสูคน เชนโรคฉี่หนู ที่พบบอยขึ้นและกออันตรายตอชีวิตผูปวยสูงขึ้น 
อะไรเปนปจจัยที่กระตุนใหโรคทวีความรุนแรง ในการระบาดแตละครั้งของแตละภูมิภาคกอคําถามสําคัญตามมาคือ อะไร
คือสาเหตุของการแพรเช้ือโรคมาสูคนที่แทจริงและเกิดจากเชื้อสายพันธุใด เหลานี้เปนปญหาที่ยังรอการศึกษาวิจัย ทั้งนี้
ความสัมพันธระหวางคน สัตว และสิ่งแวดลอมจะเกี่ยวโยงกับโรคนี้ในประเทศไทยอยางไร ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับการตรวจติดตามสถานการณของโรคฉี่หนูที่เหมาะสมไดสอดคลองกับความเปนจริงจะมีประโยชนตอการปองกัน

และควบคุมการระบาดหรือรักษาโรคไดตรงเปาหมายที่สุด 

คําสําคัญ:  เช้ือฉี่หนู; โรครับจากสัตว; การแพรเช้ือ  

Abstract 

 Leptospirosis is an important zoonotic disease and a global public health problem.  Epidemics of 
leptospirosis have increased unexpectedly with environmental changes.  A number of agricultural workers 
in Thailand develop undifferentiated febrile illness, and some cases recover without treatment while a 
small number have severe manifestations that can be fatal.  Factors that affect disease severity and the 
zoonotic sources of leptospirosis transmission to humans in Thailand remain unknown.  In order to control 
transmission, an integrated approach is needed including appropriate and effective diagnostic tools to help 
identify leptospirosis cases.    

Keywords:  leptospira; zoonosis; transmission  

บทนํา 

โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) เปน
โรคที่รับจากสัตว (zoonosis) และรายแรงถึงแกชีวิตได มัก
เกิดในชวงฤดูฝนและในที่มีน้ําทวมขัง ถือเปนปญหาสา-
ธารณสุขสําคัญของนานาประเทศทั่วโลก(20,22,28,30) รวมทั้ง
ประเทศไทย จากสถิติเมื่อป พ.ศ. 2543 ไทยเปนประเทศที่มี
อุบัติการณสูงเปนอันดับ 7 รองจากประเทศเซเชลล 
ตรินิแดด และโตเบโก บารเบโดส จาไมกา คอสตาริกา 
และศรีลังกา (ขอมูลจาก The International Leptospirosis 
Society, ILS, worldwide survey ป ค.ศ. 2003) กลุมอาชีพ
เสี่ยงไดแก ชาวนา เกษตรกร ที่ทํางานไถหวาน งานปศุสัตว 
ตลอดจนกิจกรรมที่สัมผัสน้ํา พบโรคในคนหลังการแชน้ํา
นานๆ หรืออยูในบริเวณพื้นที่ช้ืนแฉะที่มีการปนเปอนเชื้อฉี่
หนูและไมไดสวมใสรองเทาปองกัน หรือเกิดบาดแผลที่ผิว 

หนังจากการเหยียบย่ําเปลือกหอย (รายงานการสอบสวน
โรคผูปวยเสียชีวิตดวยโรคเลปโตสไปโรซิส ของจังหวัด
บุรีรัมย  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดย Surveillance 
and Rapid Response Team สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

 ผูที่ตองสงสัยวาเปนโรคฉี่หนู ไดแก ผูที่แสดง
อาการไขเฉียบพลันโดยไมทราบสาเหตุชัดเจน  ไมมี          
โรคประจําตัวเรื้อรังหรือไขนานไมเกิน  3 สัปดาห ไมมี          
ลักษณะทางคลินิกที่บงช้ีโรคติดเชื้ออื่นๆ เชน ไขหวัด 
มาลาเรีย ไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ สครับไทฟส หรือ 
เมลิออยโดสิส สวนผูปวยอาจมีอาการแสดงไมจําเพาะ

หรือไมมีอาการใดๆ จนกระทั่งรุนแรงเสียชีวิตดวยภาวะ
ตับและไตวาย(16) แตสวนมากผูปวยมักมีอาการไมรุนแรง
และหายไดเอง ภายใน 2 สัปดาห ในกรณีผูปวยมีอาการ
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แสดง มักปวดศีรษะ ปวดตามกลามเนื้อ ตาแดง หรือเลือด 
ออกที่เยื่อบุตา เปนตน ซึ่งอาการทางคลินิกดังกลาวไมใช
ลักษณะจําเพาะ พบไดกับโรคที่มีสาเหตุอื่นๆ เชน  กัน(40) 
จึงจําเปนตองอาศัยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หาก
วินิจฉัยโรคไดทันการ จะสามารถรักษาผูปวยใหหายได
ดวยยาปฏิชีวนะ ผูปวยที่ เสียชีวิตมักเกิดจากไดรับการ
วินิจฉัยลาชาและการรักษาที่ไมเหมาะสม การเสียชีวิต
เฉียบพลันเกิดเนื่องจากอาการแทรกซอน เชน ไอเปนเลือด 
ความดันโลหิตต่ํา อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ตับวาย ไต
วาย ปสสาวะนอย ระบบหายใจลมเหลว ดังนั้นโรคฉี่หนูจึง
เปนปญหาทางสาธารณสุขที่เราควรตระหนักและรับรูไว

เพื่อปองกันตน เนื่องจากมหันตภัยน้ําทวมที่เกิดขึ้นทั่วทุก
หนแหงบนโลกขณะนี้ไมอาจรับประกันไดวาในอนาคตจะ

ไมแฝงดวยภัยตางๆ รวมทั้งเชื้อฉี่หนูที่มาไดพรอมกับน้ํา  
แหลงเก็บกักเชื้อในธรรมชาติ 
 เช้ือฉี่หนูแยกไดครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1916 โดยนัก 
วิจัยชาวญี่ปุน  เปนเวลาเกือบศตวรรษที่ เรารู จัก เชื้ อ
แบคทีเรียชนิดนี้เพิ่มกวา 250 สายพันธุมีทั้งชนิดที่กอโรค
และไมกอโรคในคน มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตรตามการจัด
กลุมตามลักษณะทางพันธุกรรมหรือจีโนไทป  เปน 
genomospecies หรือจําแนกโดยวิธีการทางวิทยาเซรุม 
(microscopic agglutination test; MAT)  เปน serovar ดังตัว 

(microscopic agglutination test; MAT) เปน serovar ดัง
ตัวอยางแสดงในตารางที่ 1 และ 2 เช้ือถูกทําลายไดหลาย
วิธีทั้งการใชยาฆาเชื้อ ความรอน ความแลง หรือสภาพ
ความเปนกรด-ดาง (pH) ตํ่ากวา 6 หรือสูงกวา 8 และพบ
ไดตามแหลงน้ําธรรมชาติ พ้ืนดินที่ช้ืนแฉะหรือมีรังโรค
ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหรือสัตวเลือดอุน ซึ่งเลี้ยงตาม
บานเรือนหรือฟารม ไดแก วัวควาย สุกร สุนัข แมว กวาง 
แกะ และ มา(6,9,13,39) สัตวเหลานี้มักพบความผิดปกติ เชน 
ลูกตายในทอง แทงลูก โรคไตและตาอักเสบ เปนตน หรือ
พบไดในสัตวอาศัยตามธรรมชาติแตมีโอกาสใกลชิดกับ

คนหรือสัตวเลี้ยงเชน สกั้งค แรคคูน คางคาว กระรอก หนู
นา  และหนูทอ (18,31,37 ) ที่สําคัญคือ  การสัมผัสเชื้อจาก
ปสสาวะของสัตวดังกลาวโดยไมรูตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนูทอที่มักพบชุกชุมตามแหลงขยะ ตลาดสด หรือชุมชน
แออัด ที่มีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขไม        
ดี (2 4 ,29 ,3 5 ,3 6 ) ทั้ งนี้ เปนที่ทราบวาหนู เปนแหลงรังโรค 
(reservoir) ที่สําคัญ หนูเหลานี้สะสมเชื้อที่ไตโดยไมเปน
อันตรายตอตัวมันเองและยังปลอยเช้ือทางปสสาวะได

ตลอดเวลา ตราบใดที่เรายังไมสามารถควบคุมมิใหหนู
แพรขยายพันธุอยางรวดเร็วหรือขจัดเชื้อฉี่หนูที่ถูกเก็บกัก

ในตัวหนูจนตลอดอายุขัยของมันได คนจะมีโอกาสเสี่ยง
ตอการรับเชื้อหรือเกิดโรคนี้จากสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนได

ตลอดเวลา 

ตารางที่  1     ตัวอยางชื่อเรียกและชนิดของเช้ือฉี่หนู (The Committee on the Taxonomy of Leptospira, The International   
                     Union of Microbiological Societies, IUMS, 2002, แหลงขอมูล:  Institute Pasteur Genetics Server) 

Genus and Genomospecies Serovar Strain 

Leptospira interrogans 
Leptospira kirshneri 
Leptospira noguchii 
Leptospira santarosai 
Leptospira borgpetersenii 
Leptospira weilii 
Leptospira wolbachii 
Leptospira inadai 
Leptospira meyeri 
Leptospira biflexa 
Turneria parva (proposed) 
Leptonema illini 
Leptospira genomospecies 1 
Leptospira genomospecies 2 
Leptospira genomospecies 3 
Leptospira genomospecies 4 
Leptospira genomospecies 5 

Icterohaemorrhagiae 
Cynopteri 
Panama 
Shermani 
Javanica 
Ranarum 
Codice 
Lyme 
Semaranga 
Patoc 
Parva 
Illini 
Pingchang 
Manhao3 
Holland 
Hualin 
Saopaulo 

RGA 
3522 C 
CZ 214 
1342 K 
Veldrat Batavia 46 
Iowa City Frog (ICF) 
CDC 
10 
Veldrat Semarang 173 
Patoc I 
H  
3055 
80-412 
L 60 
Waz Holland (P438) 
LT 11-33 
Sao Paulo 
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ตารางที่ 2   การจําแนกเชื้อฉี่หนูโดยวิธีทางวิทยาเซรุม 

  Genomospecies  Serogroup Recommended  serovar **   

1. L. interrogans 1 Australis Australis 
 [pathogenic] 2 Autumnalis Autumnalis 
   3 Ballum Castellonis 
   4 Bataviae Bataviae 
   5 Canicola Canicola 
   6 Celledoni  
   7 Cynopteri Cynopteri 
   8 Djasiman  
   9 Grippotyphosa Grippotyphosa 
   100 Hebdomadis Hebdomadis 
  11 Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae Copenhageni 
   12 Javanica Javanica 
   13 Louisiana  
   14 Lyme  
   15 Manhao  
   16 Mini  
   17 Panama Panama 
   18 Pomona Pomona 
   19 Pyrogenes Pyrogenes 
   20 Ranarum  
   21 Sarmin  
   22 Sejroe Sejroe  Wolffi   Hardjo 
   23 Shermani  
   24 Tarassovi Tarassovi 
  25 New or undesignated  
2. L. biflexa 1 Andamana  
 [non-pathogenic] 2 Codice  
   3 Semaranga Patoc 
3. L. borgpetersenii    
4. L. weilii     
5. L. kirshneri     
6. L. meyeri     
7. L. wolbachii     

         ** สายพันธุที่ควรมีรวมอยูในชุดตรวจ  MAT 

 
นอกจากสัตวและคนที่อาศัยอยูบนบกสามารถติด

เช้ือไดจากแหลงน้ําจืด หนองน้ําธรรมชาติหรือสัมผัสดิน  
ช้ืนแฉะที่มีการปนเปอนปสสาวะจากสัตวที่เปนรังโรคแลว 
ยังพบวามีสิงโตทะเลปวยและเสียชีวิตดวยโรคไตจากเชื้อฉี่

หนู(18) ในการศึกษาตอมา ผูสํารวจใหขอมูลวาสุนัขนาจะ
เปนแหลงแพรเช้ือตามชายฝง(33) จากขอสังเกตพบวาสัตว

ทะเลประเภทนี้จํานวนมากปวยดวยอาการปอดบวมและ

ตรวจพบเชื้อฉี่หนูเพิ่มขึ้นและถี่ขึ้นทุก  4-5 ป  ตามแนว
ชายฝงอเมริกาแถบ California-Oregon(19,34,38) อาจเปนเพราะ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและบอยขึ้น 
ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจึงรวมมือเพื่อสํารวจปจจัยอื่นๆ ที่
อาจเกี่ยวโยงถึงสัตวจําพวก แมวน้ํา ปลาวาฬ ตลอดจนกลไก
ที่เช้ือแพรกระจายลงสูทะเลไดอยางไร เพื่อหาทางปองกันมิ 
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ตารางที่ 3  รายงานการระบาดโรคฉี่หนูของนานาประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2541-2543 

ประเทศ/Region 2541 2542 2543 รวม  

ไทย 2,230 6,080* 14,285* 22,595 
เม็กซิโก 269 264 789* 1,322 
อินเดีย/Chennai 353 344 624* 1,321 
อินเดีย/Kerala 160 206 278 644 
อินเดีย/Andem 126 149 157 432 
อุรุกวัย 21 24 51* 96 
ปานามา 1 0 6 7 

* หมายถึงพบจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง    

ฝร่ังเศส (cont.) 684 759 534 1,977 
ฝร่ังเศส /I.Reun 52 25 42 119 
จีน/ hubei 1,261 259 253 1,773 
ออสเตรเลีย 168 273 207 648 
สหรัฐอเมริกา/Hawaii 65 39 48 152 
ญ่ีปุน 0 21 3 24 

ตัวเนน เปนจํานวนผูปวยในปที่มีการระบาดมาก  
 

ตารางที่  4   รายงานเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สัปดาหที่ 1-47 
          (30 ธ.ค. 2550-22 พ.ย. 2551) 

โรครับจากสตัว ผูปวย อัตรา:ประชากร 1 แสนคน ตาย อัตรา:ประชากร 1 แสนคน 

Rabies  3 0.00 3 0.00 
Leptospirosis  3,224 5.11 58 0.09 
Scrub Typhus  3,668 5.82 4 0.01 
Anthrax   0.00  0.00 
Trichinosis  37 0.06  0.00 
Streptococcus suis   0.00  0.00 
Brucellosis   0.00  0.00 
  

ใหกระทบหรือกออันตรายแกนักทองเที่ยว ผูคนที่เกี่ยวของ
และสิ่งแวดลอมทางทะเลในอนาคต(21) 

ขอสังเกตและสถานการณโรคฉี่หนูในประเทศไทย 

 หากยอนดูเหตุการณในชวงป พ.ศ. 2541-2543 ที่มี
การระบาดของโรคฉี่หนูในหลายประเทศทั่วโลก(22,41) ซึ่ง
ขอมูลรายงานของ ILS บงช้ีวาประเทศไทยมีผูปวยติดเชื้อ
ฉี่หนูอยูในลําดับสูงสุดและสูงขึ้นตอเนื่องในชวงดังกลาว 
(ตารางที่ 3) โดยผูปวยสวนใหญเปน ชาวนา เกษตรกร 
หรือผูที่สัมผัสน้ําเปนเวลานาน ขณะเดียวกัน พบหนูแพร 
กระจายอยูในพื้นที่หลายลานตัว (ขอมูลจากคณะทํางาน
โครงการศึกษาวิจัยรวมโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตวรัง

โรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2542) เมื่อสุมตรวจ
หนูเหลานี้จํานวนหนึ่งพบวาในหนูแตละตัวมีเช้ือสะสมอยู

พรอมกันหลายสายพันธุและเปนชนิดกอโรคตอคนได 
ดวย(14) จนถึงขณะนี้ยังมีรายงานเฝาระวังพบผูเสียชีวิตดวย
โรคฉี่หนูอยูในลําดับตนๆ  ของกลุมโรครับจากสัตว 
(ตารางที่ 4) จึงเปนขอยืนยันวา มนุษยมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อในธรรมชาติตอไปไดอีกนาน(11,17) 

ในประเทศไทย พบโรคนี้ไดต้ังแตชวงตนฤดูฝน

ประมาณเดือนพฤษภาคมไปจนถึงชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตราว

เดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นผูปวยจะลดลงหรือหายไป
จนกวาจะยางเขาสูฤดูฝนในปถัดไป จากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงรุนแรง มีฝนตกนอกฤดูกาล น้ําทวมขังนาน
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ขึ้น ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ในพื้นที่ที่ไมเคยมี
การระบาดไปยังคนกลุมใหม (ขอมูลรายงาน-จังหวัด
บุรีรัมย ยังไมไดตีพิมพ) ดังนั้น โรคฉี่หนูที่พบจึงไมได
จํากัดเฉพาะพื้นที่และอาชีพเทานั้น แตมีการระบาดในกลุม
นักทองเที่ยวในตางประเทศ(9) และประเทศไทย(1-4) (สตูล-
พังงาพ.ศ. 2550-2551)   ในกลุมผูใชแรงงาน ขุดไถดินนอก
ฤดูกาล (รอยเอ็ด พ.ศ. 2549) กลุมทหารเกณฑที่สัมผัส

โคลน (นครนายก พ.ศ. 2550)  และกลุมผูรับผลกระทบ
จากอุทกภัยทั้งในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดมากอนและกลุม

ระบาดใหมต้ังแตทางภาคเหนือของประเทศ (เชียงราย  
นาน พะเยา และแพร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ และบุรีรัมย) ภาคกลาง (อยุธยา) หรือภาคใต 
(พังงา) รวมทั้งในกลุมผูที่จับและนําหนูมาประกอบเปน

อาหารซึ่งไดรับเชื้อโดยไมรูตัวและปวยเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล  
 กระทรวงสาธารณสุขไทยไดตระหนักถึงปญหาดัง 
กลาว จึงมีการประกาศพื้นที่ เสี่ยงใหประชาชนทราบ 
รณรงคใหประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปวยที่สงสัย

หรือสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนปสสาวะของสัตวรังโรค ให
รูจักการปองกันตนเอง เชน การใช ถุงมือ ถุงเทา รองเทา 
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเพื่อปองกันความตื่น

ตระหนกของคนในพื้นที่ที่ไมเคยมีการระบาดมากอน 
สําหรับกรุง เทพมหานครไมมีรายงานผูปวยชัดเจน 
นอกจากการสํารวจพบหนูทอและสัตวคลายหนู (shrew) ที่
มีเช้ือฉี่หนูซึ่งอาจกออันตรายตอคนได(14,25,31)    

 ทุกประเทศทั่วโลกไดเฝาระวังควบคุมโรคอยาง

ตอเนื่อง มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
รายงานสถานการณทุกครั้งที่พบการระบาด  มีองคกร
ประสานงานระหวางชาติ (ILS) ซึ่งกําหนดใหมีการ

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณเปนระยะทุก 3 ป เพื่อเรง
แกไขและควบคุมปญหาความรุนแรงของโรค ดวยเหตุที่
แตละภูมิภาคบนโลกมีปจจัยเสี่ยงและเชื้อกอโรคแตกตาง

กันไป ทําใหขอมูลการระบาดทั่วโลกประมาณ 350,000-
500,000 คนตอป นาจะต่ํากวาความเปนจริง(41) เนื่องจาก
ระบบเฝาระวังและติดตามโรคฉี่หนูยังไมครอบคลุมทั่วถึง

และปญหาการขาดแคลนชุดตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสม  

การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค        
ในประเทศไทยใชการยืนยันวินิจฉัยโรคฉี่หนูตาม

มาตรฐานสากลที่มีอยูหลายวิธี ทั้งนี้แตละหนวยงานจะ
เลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับปจจัยและความพรอม โดยสรุปมี 2 
แนวทางคือ      

1.  การตรวจหาเชื้อ spirochaete ที่มีลักษณะเปน
เกลียว โดยใชกลองจุลทรรศนพ้ืนมืด (dark field micro-
scope) แมการเพาะแยกเชื้อจะใหผลแนนอน แตเปนที่

ทราบดีวาปญหาและความยุงยากของเทคนิคมีหลาย

ประการ เชน การเพาะเลี้ยงเชื้อจากผูปวยในหลอดเลี้ยงมัก
ไมประสบผลสําเร็จ หากเชื้อมีการเจริญเติบโตไดก็มักใช
เวลานานเปนสัปดาหจนถึงหลายเดือน จึงไมสามารถใชใน
การวินิจฉัยโรค สวนการตรวจหาแอนติเจนหรือสาร
พันธุกรรมของเชื้อยังอยูระหวางการวิจัยพัฒนาและมีการ

ใชตรวจในสัตว (34) และสิ่ งแวดลอมบาง (17 ) กําลังรอ
ประยุกตใชกับโรคในคน(26,27)         

 2.  วิธีที่นํามาใชเพื่อการวินิจฉัยไดบางแตไมเหมาะ 
สมกับทุกราย คือการตรวจวัดระดับไตเตอรของภูมิคุมกัน
หรือแอนติบอดีตอเช้ือโรคฉี่หนูดวยวิธี MAT และวิธี 
ELISA(10,12) สําหรับวิธี MAT ยังคงเปนที่นิยมใช แมจะมี
ขอจํากัดและความยุงยากจากการเตรียมเช้ือหลายสายพันธุ

(ตารางที่ 2) พรอมกัน ซึ่งควรเปนเชื้อกลุมที่เคยกอโรค
ประจําถิ่นและกลุมที่คาดวาจะเกิดระบาดใหม วิธีนี้จึง
เหมาะสําหรับหองปฏิบัติการที่มีความพรอมดานบุคลากร 
เครื่องมือและเชื้อในชุดทดสอบ รวมท้ังการแปลผลการ
ตรวจขึ้นกับเงื่อนไขตางๆ เพื่อการวินิจฉัยโรค คือ อยาง
นอยตัวอยางสงตรวจครั้งแรกที่ไดมาควรใหผล MAT ไต
เตอรมากกวา 1:400 หรือคาเปรียบเทียบระหวางตัวอยางสง
ตรวจ 2 ครั้งซึ่งเก็บหางกัน 1-2 สัปดาห มีไตเตอรเพิ่มขึ้น
ต้ังแต 4 เทาขึ้นไป ซึ่งวิธี MAT  จะยืนยันผลไดในผูปวยที่
มีอาการแสดงเกินสัปดาหหรืออยางนอย 8-10 วัน(39) แต
อาจพบปญหาที่ตางจากขอกําหนดขางตน คือ ผูปวยที่มี       
ไตเตอร ตํ่ากวา เกณฑกําหนด  (1:50-1:200) ตองมีการ
ประเมินและพิจารณาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม หรือในกรณี
ตรวจพบไตเตอรในผูที่ไมมีอาการแสดง(5,9,32) เปนตน 

 นอกจากวิธีดังกลาวขางตนแลว ยังมีวิธีตรวจคัด
กรองอื่นๆ เพื่อขอมูลทางระบาดวิทยา เชน Lepto-
Dipstick, indirect hemagglutination, indirect immuno-
fluorescence, macroscopic slide agglutination(7), micro-
capsule agglutination, Lepto Tek,  Lateral Flow, Lepto 
Tek Dri-Dot เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีขอจํากัดแตกตางกันไป
และเนื่องจากเปนชุดทดสอบที่นําเขาจากตางประเทศ เช้ือ
ที่ใชเตรียมมักไมครอบคลุมและแตกตางจากเชื้อกอโรค

ของประเทศไทย ผลที่ไดไมอาจรองรับสถานการณจริง 
ขอมูลที่ไดจึงคลาดเคลื่อนหรือตํ่ากวาความจริง(9) จากการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบแบบ IgM immunoblot(15) 
ใหผลการประเมินที่ยืนยันโรคได และรวดเร็วกวาวิธี
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มาตรฐาน MAT อยางไรก็ตามยังตองการพัฒนาเปนชุด

ทดสอบใหเหมาะกับการใชในภาคสนามตอไป    

 กลาวโดยสรุป ปจจัยจากสิ่งแวดลอมและน้ําใน
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จึงไมอาจคาด 
การณไดวาโรคฉี่หนูจะเปนปญหาระบาดใหมและระบาด

ซ้ํามากนอยอยางไร  แตสิ่งสําคัญอันดับแรกที่ตองเรง

พัฒนาในปจจุบันคือ วิธีการตรวจวินิจฉัยที่สะดวก รวดเร็ว  
สะทอนปญหาการระบาดของโรคได ถูกตอง  เพื่ อ
ประโยชนในการลดอัตราการเสียชีวิตหรือปวยโดยไม

ทราบสาเหตุใหนอยลง และเมื่อภัยนี้หมุนกลับมาอีกครั้งก็
จะควบคุมไดทันหรือไมรุนแรงตอไป    
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Abstract 

Parkinson’s disease is a severe movement disorder with a mysterious cause.  It is a puzzle that 
challenges all researchers in the field.  Nevertheless, the end result is established, the severe 
degeneration of the dopamine releasing neurons in the substantia nigra pars compacta.  It has become 
more evident that microglial involvement is crucial in the process of neurodegeneration.  This review 
introduces Parkinson’s disease and microglia and discusses related research findings on the effect of 
activated microglia in Parkinson’s disease.  An unidentified insult may cause acute primary damage to 
neurons leading to the activation of microglia, which can further induce secondary damage to neurons 
through chronic inflammation.  However, this process can be blocked by selectively inhibiting or 
knocking out cyclooxygenase-2, suggesting a potential therapeutic intervention for Parkinson’s 
disease by reducing the progressive loss of dopaminergic neurons.  

Keywords:  microglia; inflammation; Parkinson; oxidative stress; COX-2; neurodegeneration; 
neurons; dopamine; LPS; cytokines; SNpc 

Introduction 

Parkinson’s disease (PD) is a prolonged 
and age-related locomotor impairment. There 
are over 1.5 million North Americans diagnosed 
with PD.  Parkinson’s disease patients comprise 
about one percent of all sixty five year olds and 
five percent by age eighty-five.  The classic 
symptoms are tremor, rigidity, and postural 
instability. Parkinson’s disease was first 
described in an 1817 essay by the British 
physician James Parkinson.  He called it “the 
shaking palsy”. The disease was named after 
him who identified the major symptoms.  For 
about 150 years, scientists could only define its 
range of symptoms, distribution among the 
population, and prospects for cure.  Finally in 
the early 1960s, they identified the pathological 
basis of the motor defect, which is due to the 
loss of the dopamine (DA) producing neurons in 
the SNpc.  The neurotransmitter dopamine helps 
direct muscle activity. The diagnosis of PD is 
still generally based on clinical symptoms and 
confirmed with neuropathological examination 
post-mortem. The most prevalent treatment is 
replacing the dopamine normally produced in 
the substantia nigra pars compacta (SNpc) by 

supplying the DA precursor, L-dopa.  
Unfortunately, the treatment is only effective for 
a short time. Eventually, patients develop an 
unusual movement (dyskinesia) as one of the 
major side effects.  Psychotic episodes also 
occur in patients taking L-dopa.  In addition, L-
dopa treatment does not stop or slow the 
progression of the disease.  As a result, there is 
a need to find new treatments for PD. 
Nevertheless, finding a cure remains a difficult 
task because the etiology of PD is still 
unknown.  

Microglia in Neuroinflammation 

There have been advances in research in 
this field and several factors, both genetic and 
environmental, have been shown to induce PD 
or increase the risk of developing PD.  Genetic 
factors account for only 20% of the causes of 
PD.  With the exception of a small number of 
patients with familial PD, most patients have 
idiopathic PD.  Several lines of evidence 
suggest that inflammation may be involved in 
the etiology of several neurodegenerative 
diseases, such as: amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS), Alzheimer’s disease and PD(5,9,29).  
Major participants in neuroinflammation are 
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microglia.  These glia are resident macrophages 
of the brain sharing similar properties with 
macrophages(39,43) and constituting 10% of brain 
cells(26).  Once activated, microglia undergo a 
transformation from striated bodies into large 
round, amoeboid bodies with short thick 
processes.  In PD, activated microglia in the 
SNpc have been found to express the major 
histocompatibility (MHC) II complex HLA-
DR(29), the macrophage marker EMB11(3), tumor 
necrosis factor-α (TNF-α)(6,19), interleukins (e.g. 
IL-1β, IL-6), interferon-γ, the low affinity 
immunoglobulin E receptor CD23(19), inducible 
nitric oxide synthase (iNOS)(17,22), cyclo-
oxygenase-2(22), complement 3 receptor(3,33) and 
increased levels of ferritin(33).  

Cyclooxygenase-2 and Activation of 
Microglia 

There are two isoforms of the enzyme 
cyclooxygenase (COX), namely COX-1 and 
COX-2, both of which limit the prostaglandin 
production rate, and use arachidonic acid as 
their substrate(40, 53).  Most tissues of the body 
regularly express a constant level of COX-1, 
and only COX-2 is increased in response to 
pathophysiological inflammatory stimuli (e.g. 
bacterial lipopolysaccharide (LPS), interleukin-
1β (IL-1β), and multiple growth factors(24,37). 
Reactive oxygen species (ROS) are the by-
products of the enzymatic reaction catalyzed by 
COXs(38), and they can induce microglial 
activation as can endotoxin (LPS), mitogens, 
cytokines, and many inflammatory mediators(36). 
Generally, oxidative stress can activate 
microglia(8). The widely used indicators for 
microglial activation in research are the up-
regulation of macrophage antigen complex-1, 
phagocytosis, and the production of cytotoxic 
molecules including: ROS, nitric oxide (NO), 
and various proinflammatory cytokines, e.g.        
IL-1β(2,12,16).  Activated microglia are able to 
phagocytose other cells, physically help in the 
immunological process, or release substances 
that can directly or indirectly promote survival 
or death of nearby, or distant cells. They 
constitutively express complement receptors 
and transform into activated immunocompetent 
antigen-presenting cells in response to various 

stimuli(7).  Activated microglia cluster around 
dopaminergic neurons in phagocyto- 
sis(3,22,25,28,29,50). Vulnerable dopaminergic neu-
rons display nitrosylation of proteins(13), express 
receptors for TNF-α(6) and produce downstream 
intracellular effector molecules like the nuclear 
transcription factor NFκB(18). These data 
indicate an aggressive, selective and active 
microglia-related inflammatory process pro-
moting cell death in PD. 

Linking Microglia to PD 

Accumulating evidence from studies in 
PD patient(8,14) and animal models(41,46) indicates 
increased activation of microglia as has been 
observed in other diseases with neuro-
degeneration(11,23,27).  First of all, there are 
increased levels of inflammatory cytokines, 
including TNF-α, IL-6, and IL-1β in PD 
patients’ brains(6,34,35). In addition, many 
investigators have found that there is a high 
density of microglia in the SNpc(21,26).  Our 
previous research(49) supports the importance of 
microglial activation in the degeneration of 
neurons, revealing a strong correlation between 
selective COX-2 inhibition or deficiency of 
COX-2 and a reduction in activated microglia.  
Another group of investigators had shown 
reduced microglial activation with selective 
COX-2 inhibitor treatment in a rat 6-hydroxy 
dopamine-induced PD model(20).  They used this 
model to induce PD in rats while our group used 
another toxin of the nervous system, 1-methy-4-
phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP), to 
imitate human PD in mice.  Our group demon-
strated that MPTP induced a high number of 
activated microglia in wild type mice, while 
heterozygous mice having only one functional 
COX-2 allele had lower numbers of microglia.  
In homozygous COX-2 knock-out mice the 
level of activated microglia was the lowest.  As 
a result, we postulated that COX-2 may be 
instrumental in sustaining several years of 
inflammation and activation of microglia in 
people or monkeys exposed to MPTP(4,25,30). 
Inhibition of microglial activation should reduce 
the secondary neuronal loss due to pathogenic 
inflammation. Indeed, reduction in COX-2 
activity, through inhibition or knocking out 
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COX-2, correlated well with the numbers of 
activated microglia and the death of dopa-
minergic neurons after MPTP intoxication.  
Thus, our previous study demonstrated that 
treatment with valdecoxib (a selective COX-2 
inhibitor) and COX-2 deficiency decreases 
MPTP-induced behavioral impairments.  

Microglial Involvement in Neuronal 
Injury 

Microglial activation seems to happen 
before the loss of the neurons producing 
dopamine(45). Reactive oxygen species (ROS) 
derived from COX-2 probably mediate 
excitation of microglia(8). So COX-2 inhibition 
should affect secondary microglial incitation 
that perpetuates long-term inflammation in PD 
induced by MPTP.  Our group and others have 
discovered that the death of dopaminergic 
neurons resulted from microglial release of 
NO(1,19,32,52), superoxide free radicals(10), or 
proinflammatory cytokines like TNF-α(6). Other 
mechanisms include beading of neurites(47) or 
stripping dendritic synapses(42) thus breaking 
neuronal connections and trophic factors(20,51). 
Secondary injury is likely mediated by 
microglia releasing NO, ROS, and cytokines. 
This process is significant with respect to 
progressive neuronal death and the conti-
nuation of the inflammation uncovered in PD. 
Studies in cultured microglia have found that 
inhibition of COX-2 decreases the level of 
iNOS in microglia stimulated by LPS(31). This, 
in turn, reduces NO production, suggesting a 
positive feedback effect of COX-2 in releasing 
toxic molecules from induced microglia. The 
metabolism of DA by dopaminergic neurons in 
the SNpc and autoxidation produce ROS, 
making them susceptible to oxidative stress 
from inflammatory processes(44). As a 
consequence, COX-2 involvement in dopa-
minergic neurodegeneration is due to the 
oxidation of DNA(38) or dopamine (to toxic 
dopamine quinone)(15) and the augmentation of 
activated microglia. Both parts lead to 
prolonged inflammation. 

 

 

Time and space of microglia 

Our studies suggest that activation of 
microglia and degeneration of neurons are 
related, temporally and spatially(49). The 
involvement of these related events along with 
COX-2 up-regulation, have been supported by 
others(46,48,54). Apparently, COX-2 may modulate 
stimulation of microglia and magnify the 
inflammation and other toxic effects, which 
exacerbate degeneration of dopaminergic 
neurons.  Since MPP+ (MPTP metabolite) 
causes initial death of dopaminergic neurons, 
and increases in COX-2 levels and microglial 
activation were observable a few days after the 
MPP+ exposure(46,48), COX-2 and activated 
microglia must be significantly involved in 
causing the secondary damage of the neurons 
and in the perpetuation of inflammation. Injured 
nerve cells can stimulate microglia, and 
inhibiting microglia by minocycline stops    
neurotoxicity by blocking the production micro-
glial IL-1β, NADPH-oxidase and iNOS(54).  So, 
the excitation of microglia and the release of 
their toxins must happen prior to the progressive 
secondary dopaminergic neurodegeneration. 
Thus, chronic oxidation and inflammation 
following the primary insult can lead to the 
death of neurons with reversible injury(46).  
Inhibition of microglial activation by COX-2 
inhibition or gene disruption can, directly or 
indirectly, reduce the MPTP-induced degenera- 
tion of dopaminergic neurons and the develop-
ment of motor impairments.  

Conclusions 

The initiation and progression of PD 
seems to involve the activation of microglia. 
Thus, inhibition of microglial activation with a 
selective COX-2 inhibitor would be an effective 
therapeutic approach alleviating the progression 
of PD.  Continued exploration of the mecha-
nisms of action underlying the involvement of 
microglia in neurodegeneration and the inhi-
bitory effect of a selective COX-2 inhibitor on 
microglial activation is highly justified. 
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Sex Hormones and the Activation of Cardiac Machinery 
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Abstract 

Cardiovascular diseases top the list of causes of mortality in Western and developing countries 
including Thailand (www.trcdreducerisk.com).  Many risk factors clearly correlate with the disease 
incidence with the factor of gender receiving the highest attention in most studies.  The significantly 
lower prevalence of cardiovascular disease in young women compared to that in age-matched men 
raises the issue of differential effects of sex hormones on cardiovascular function.  The theme of this 
review is therefore focused on a series of investigations from our laboratory exploring the hypothesis 
that sex hormones directly regulate the myocardial physiology.  Following deprivation of ovarian sex 
hormones, we have identified changes in cardiac contractile activation that lead to cardiac failure.  On 
the other hand, male sex hormones possibly exert a biphasic influence on myocardial functions.  

Keywords:  estrogen; testosterone; myofilament activation; calcium handling; extracellular matrix;  
         cardiac hypertrophy  

 
Introduction 

The direct effect of female sex hormones 
on the heart is undoubtedly supported by the 
presence of both estrogen and progesterone 
receptors in cardiac myocytes and fibro-
blasts(17,20).  Dysfunctions of both systolic and 
diastolic activities of the heart have been 
reported in female sex hormone-deprived 
patients(12,35,36,42).  As compared to age-matched 
premenopausal women, cardiac systolic dys-
function, indicated by a greater left ventricular 
wall thickness with a lower mid-wall fractional 
shortening(42), and diastolic dysfunction, sug- 
gested by a lower left ventricular filling, were 
detected in menopausal women(12).  The bene-
ficial role of female sex hormones in cardiac 
systolic and diastolic functions was further 
confirmed by increases in the ejection fraction 
and the filling of blood in the ventricle after 
hormone replacement therapy(1,35).  Also, the 
presence of estrogen receptors in male cardiac 
myocytes strongly supports a direct role of 
female sex hormones in cardiac activation(34).   

It is still arguable whether testosterone 
exerts a beneficial or adverse effect on the heart.  
The presence of androgen receptors in cardiac 

myocytes imply a direct effect of male sex 
hormones on contractile activities(31,39).  A high 
incidence of cardiac sudden death in men 
receiving androgen therapy or in men taking 
high doses of testosterone has been docu-
mented(11,30).  A recent clinical study has also 
demonstrated a close correlation between varia-
tions in androgen receptor genes and the 
incidence of hypertrophic cardiomyopathy(28).  
These human studies thus point to the poten-
tially harmful effects of testosterone on cardiac 
performance.  By contrast, studies in castrated 
animals found suppressed contractile function 
with reductions in many subcellular activi- 
ties(14,15,40), which could be restored by testo-
sterone supplementation.  Based on this body of 
evidence, testosterone appears to have a role in 
the maintenance of normal cardiac activities.  It 
is therefore possible that testosterone might 
have a biphasic influence on the heart. 

In this review, the impact of both female 
and male sex hormones on various aspects of 
the heart, including contractile machinery 
activation, intracellular Ca2+ handling, and 
extracellular matrix components, is examined.  
The protective effect of estrogen and the 
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adverse effect of overdoses of testosterone are 
also discussed.  

Estrogen and the Cardiac Myofilament 
Activation 

 The role of estrogen in maintaining the 
systolic function of the heart has been the focus 
of cardiovascular research for decades. 
Beneficial effects of estrogen on cardiac 
contractile performance have been demonstrated 
in clinical studies in postmenopausal women as 
well as in an ovariectomized (OVX) animal 
model(40-42).  It was firstly reported by Schiable 
et al.(40) and Scheuer et al.(41) that estrogen 
prevented reductions in the stroke volume and 
the ejection fraction of hearts isolated from 
OVX rats.  The preserved systolic function in 
OVX rat hearts by estrogen was found to 
correlate with the myosin Ca2+-ATPase 
activity(40,41). As summarized in Figure 1, a 
series of experiments have been performed by 
our group exploring the role of estrogen in 
cardiac contractile activation. A decrease in 
maximum Ca2+-dependent actomyosin Mg-
ATPase activity combined with an increase in 
the Ca2+-responsiveness of the myofilaments 
were clearly shown in OVX rat hearts and these 
changes could be reversed by estrogen supple- 
mentation (Figure 1, No.1)(52,54). Strikingly, the 
increased myofilament Ca2+-sensitivity detected 
in the hearts of OVX rats was similar to changes 
reported in both human and animal cardio-
myopathic hearts(49,55). Interestingly, mechanical 
measurements of the contractile machinery 
demonstrated a specific induction of Ca2+ 
hypersensitivity in heart but not skeletal muscle 
after ovariectomy(53). These similar results 
strongly suggest an increased risk of developing 
heart disease after estrogen deprivation. 

 Many underlying mechanisms have been 
hypothesized to explain the estrogen effect on 
cardiac function. The significant effect of 
estrogen on cardiac myofilament activation has 
been one an active area of investigation. 
Although possible changes in the myofibrillar 
regulatory proteins were implied from the Ca2+ 
hypersensitive response, so far no evidence of 
changes in the level of myofibrillar protein in 

response to the presence or absence of estrogen 
has been demonstrated. However, qualitative 
changes like isoform shifts and phosphorylation 
of myofilament proteins might be occuring. 
Similar to that observed in the failing hearts, an 
isoform shift of the cardiac myosin heavy chain 
(MHC) from a fast α-isoform to a slow β-
isoform ATPase activity has been clearly shown 
in OVX rats(53). This isoform shift of MHC 
supports the regulatory effect of estrogen on 
maximum myofilament ATPase activity.  Using 
the combined conditions of estrogen and insulin 
deprivation, we further found that estrogen not 
only affects MHC expression but also has a 
significant impact on the interaction among 
myofilament proteins(46). 

 The possibility that estrogen may alter 
phosphorylation levels of many cardiac 
contractile proteins was indirectly indicated 
from the upregulation of β-adrenoceptors in 
OVX rats, which returned to normal levels 
following estrogen supplementation (Figure 1, 
No.5)(47). Alterations of the phosphorylation 
status either by protein kinase A (PKA) or 
protein kinase C (PKC) can affect cardiac 
myofilament activities under physiological 
conditions and in many heart diseases(48,49).  
Phosphorylation of troponin I by PKA and PKC 
results in a decreased sensitivity of troponin C 
to Ca2+(44).  While the effects of PKC phospho-
rylation on troponin T (TnT) vary depending on 
the site of TnT phosphorylation and the type of 
PKC isoforms(45), an increased Ca2+ sensitivity 
at submaximal levels of cardiac contraction was 
detected after myosin light chain (MLC) 
phosphorylation by PKC(16).  There is so far no 
direct evidence of an effect of estrogen on PKA 
activation but the upregulation of β-adreno-
ceptors in OVX rat hearts has been reported(47). 
There is also indirect evidence showing the 
inhibition of PKCε translocation from the 
cytosol to the nucleus after ovariectomy(19) that 
might be associated with increased MLC 
phosphorylation, and therefore, modification of 
the myofilament Ca2+ sensitivity(16,48).  Taken 
together, it is highly possible that estrogen plays 
a  positive  role in  the  regulation of a number  of 
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Figure 1 Impacts of sex hormones on cardiac myofilament Ca2+ activation, intracellular Ca2+ handling, and 

extracellular matrix components.  Ca2+-induced Ca2+ release (CICR) from the sarcoplasmic reticulum 
(SR) activates myofilament contraction. Ca2+ is then pumped into the SR and extruded by a Na+-Ca2+ 
exchanger (NCX) leading to myofilament relaxation.  The activation can be modulated by β1-
adrenoceptors but stabilized by heat shock protein (HSP).  Effects of estrogen and testosterone on 
myofilament Ca2+ activation, intracellular Ca2+ handling, and extracellular matrix are summarized in 
the boxes.  and  represent with and without regulatory effect, respectively. ? represents no or 
controversial information.    

Effects of Androgen 

1. Myofilament Ca2+ activation:  
  Cross-bridge kinetic 
  Ca2+ sensitivity  

2. CICR (Golden et al., 2002) 
  L-type Ca2+ channel expression  

?   RyR-CRC expression  
3. SR Ca2+ uptake: 

? SERCA activity & expression 
? Phospholamban phosphorylation 

4. Ca2+ extrusion: 
? Na+-H+ exchange activation 

 ?  NCX protein expression  
5. Adrenergic stimulation: 

  β1-Adrenergic receptor expression
   β1-Adrenoceptor sensitivity 
6. Protective proteins: 

? Heat shock protein 70 expression 
7. Extracellular matrix: 

? Collagen production  

Effects of Estrogen 

1. Myofilament Ca2+ activation:  
  Cross-bridge kinetic 
  Ca2+ sensitivity  

2. CICR (Chu et al., 2006) 
   L-type Ca2+ channel expression  
          RyR-CRC expression  

3. SR Ca2+ uptake: 
   SERCA activity & expression 
   Phospholamban phosphorylation 
4. Ca2+ extrusion: 

  Na+-H+ exchange activation 
 ?  NCX protein expression  
5. Adrenergic stimulation: 

  β1-Adrenergic receptor expression 
  β1-Adrenoceptor sensitivity 

6. Protective proteins: 
  Heat shock protein 70 expression 

7. Extracellular matrix: 
? Collagen production  
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proteins on the contractile machinery of the 
heart. 

Estrogen and the Intracellular Ca2+ 
Handling 

 The role of estrogen in the regulation of 
cardiac contractility involves mobilization of 
intracellular Ca2+. It is the amount of Ca2+ 
binding to troponin C on the thin filament that 
determines the number of cross-bridge inter-
actions underlying cardiac contractility. An 
effect of estrogen on contractility is indicated by 
the observation that a reduction in the amplitude 
of the intracellular Ca2+ transients with a 
prolonged Ca2+ decay time was detected in the 
hearts of the 8-week and 10-week OVX rats by 
our group and others(7,37).  By contrast, one 
recent study in 6-week OVX rats(24) reported an 
increased amplitude with a faster decay of 
cardiac Ca2+ transients. The time-dependent 
responses from these controversial data suggest 
both direct and indirect regulatory effects of 
estrogen on the cardiac Ca2+ handling activity.    

 Estrogen may regulate the Ca2+ handling 
activity by acting on only one or both of the two 
processes of intracellular Ca2+ mobilization, 
Ca2+-induced Ca2+ release (CICR) and cytosolic 
Ca2+ removal (Figure 1, No. 2 and 3).  Although 
the evidence is not yet conclusive, estrogen 
seems to be involved in both regulatory 
processes of the Ca2+ handling. A direct 
regulatory effect of estrogen on CICR has been 
shown by an increased expression of L-type 
Ca2+ channels in the hearts of estrogen receptor 
knockout mice and OVX rats(9,22).  Increases in 
the activities of both L-type Ca2+ channels and 
ryanodine receptor Ca2+ release channels were 
also detected in 6-week OVX rat hearts(23,24).  
The data suggest an increase in the amplitude of 
Ca2+ transients during the early phase of 
estrogen deprivation.  By contrast, there is so far 
no report concerning the effect of long-term 
estrogen deprivation on the CICR process.  

 Estrogen also regulates the handling of 
intracellular Ca2+ by affecting cytosolic Ca2+ 
removal.  Reuptake of Ca2+ by the sarcoplasmic 
reticulum (SR) Ca2+-ATPase (SERCA) pump 
and extrusion of Ca2+ by Na+-Ca2+ exchanger 
(NCX) result in muscle relaxation and therefore 

diastole of the ventricles(3).  Suppressed SERCA 
expression is considered a standard marker to 
indicate a pathological state of the heart(33,50).  
While there was no change in SERCA 
expression in 4- and 6-week OVX rat hearts(9,24), 
significant reductions in both protein and 
mRNA levels of SERCA were clearly detected 
in 10-week OVX rats with decreases in 
maximum SR Ca2+ uptake and SERCA 
activities(6).  In as much as SERCA levels are 
directly correlated with the amount of heat 
shock protein 72 (HSP72)(29), the reduced 
SERCA in OVX rats might have resulted from 
decreased HSP72 as detected in our study 
(Figure 1, No.6)(5). The reduced quantity and 
quality of SERCA in 10-week OVX rat hearts 
are also similar to that found in failing hearts 
and thus supports a possible risk of pathological 
induction after chronic deprivation of estrogen.  

 Results regarding estrogen effects on 
NCX activity are rather controversial (Figure 1, 
No.4). While the mRNA expression of NCX 
was decreased in 4-week OVX rats(9), there was 
no change in the protein level.  In contrast, a 
three-fold increase in NCX activity was 
reported in 6-week OVX rats(24), which might 
underlie the faster Ca2+ decay observed. 
However, NCX upregulation is expected in 
most heart diseases in conjunction with a 
suppression of SERCA in order to compensate 
for the Ca2+ overloading of the heart(18,33).  It is 
presently unknown how NCX activity and 
expression are altered after chronic deprivation 
of estrogen. However, our laboratory has shown 
an increased Na+-H+ exchange (NHE1) activity 
in 10-week OVX rat hearts(7) which is probably 
associated with intracellular Na+ accumulation, 
and subsequent activation of the reversed-mode 
NCX activity. As such, estrogen may indirectly 
regulate NCX activity via modification of NHE1 
and thus slow the process of Ca2+ extrusion, 
resulting in a prolonged Ca2+ transient decay.    

Estrogen and the Cardiac Extracellular 
Matrix  

Estrogen has significant effects on the 
extracellular matrix components of many tissues 
and may be able to prevent cardiac fibrosis 
(Figure 1, No.7)(1,35).  Physiologically, the extra-
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cellular matrix is a significant contributor to 
cardiac diastolic function. Decreased ventricular 
blood filling appears when collagen is over-
expressed(25).  Given the presence of estrogen 
receptors in cardiac fibroblasts(17), there is no 
doubt that estrogen can exert a direct impact on 
the synthesis of the extracellular matrix.  In in 
vitro studies, estrogen inhibits the growth of 
cardiac fibroblasts and therefore decreases 
collagen synthesis in a dose-dependent 
manner(56). The data raise the possibility of a 
correlation between the effect of estrogen 
deficiency and collagen-induced myocardial 
stiffness, and therefore ventricular filling.  
While no change in cardiac collagen was 
reported in 6-week OVX rats(26,32), myocardial 
infarction-induced collagen deposition was 
significantly greater in OVX mice compared to 
sham(8,43). Despite clear evidence of some 
estrogen dependent effect on collagen synthesis, 
it seems to exert a significant effect only under 
pathological insults. The hypothesis that this 
estrogen effect is pathology-dependent is 
currently under investigation by our group.  

Testosterone Deficiency and Cardiac 
Contractile Activation 

 Testosterone has also been found to play 
a significant role in the maintenance of cardiac 
function. Castration in either pre- or post-
pubertal male rats is associated with reduced 
ventricular functions, including decreases in 
cardiac output, peak systolic pressure and 
ejection fraction. The depressed cardiac 
functions are well correlated with a reduced 
myosin ATPase activity and a shift in myosin 
isoenzymes from a predominant V1 to V3 

form(40,41).  Suppression of the amplitude of the 
intracellular Ca2+ transient along with a 
prolonged Ca2+ decay was also observed after 
castration(13,15) in synchronization with the 
down-regulations of the L-type Ca2+ channel 
and NCX.  These changes somewhat resemble 
the characteristics of heart failure.  All of the 
cardiac changes in castrated rats disappear after 
testosterone supplementation, thus validating 
the crucial role of testosterone in contractile 
performance (Figure 1).  As mentioned earlier, 
androgen receptors are expressed in both male 

and female hearts. The use of testosterone 
derivatives in females has also been found to 
increase the risk of heart failure.  Sudden death 
with cardiac ischemia has been reported in 
transsexual women receiving testosterone 
supplementation(21).  Diastolic dysfunction of 
the heart was reported in women with 
polycystic ovaries who have marked increases 
in the plasma testosterone level(51).  Taken 
together, these lines of evidence suggest both a 
significant positive impact as well as some 
conditionally adverse effects of testosterone on 
cardiac contractile activity. 

Testosterone and Cardiac Hypertrophy 

 Consumption of testosterone to increase 
the strength of skeletal muscle is prohibited in 
sport competition and in body building due 
mainly to its detrimental effects.  Induction of 
muscle hypertrophy in both skeletal and cardiac 
tissues is a well recognized effect of testo-
sterone.  It is the anabolic steroid action of 
testosterone that directly mediates cardiac 
hypertrophy through androgen receptors(4,31).  It 
is presently unclear whether the cardiac 
hypertrophy effect of testosterone is physiologic 
or pathologic. 

 The impacts of testosterone on the heart 
are mostly accomplished by pathological 
adaptation.  Chronic treatment of rats with 
androgenic steroids induced cardiac hyper-
trophy together with cardiac fibrosis(38).  In 
transgenic cardio-myopathic mice, the hyper-
trophy and fibrosis of the heart can be reduced 
by androgen inhibition or castration and 
enhanced by high doses of testosterone(27).  The 
involvement of pathological signals, such as 
MAPKs, has been suggested in many studies to 
potentially be the cause of testosterone-induced 
cardiac hypertrophy. While injection of 
testosterone, before ischemic-reperfusion, in 
castrated male rats induced further increases in 
the phosphorylation of p38-MAPK and JNK in 
the heart(10), an androgen receptor antagonist 
suppressed apoptotic activity and reduced p38-
MAPK phosphorylation. Moreover, acute 
testosterone exposure in guinea pig cardio-
myocytes causes an increased phosphorylation 
of Akt, a well-accepted physiologic hypertrophy 
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signal(2). While this evidence clearly points to 
the involvement of physiologic signals in 
testosterone-induced cardiac hypertrophy, their 
exact role has not been well defined. 

Conclusions 

Sex hormones directly regulate various 
aspects of cardiac contraction/relaxation, from 
activation of the contractile machinery to the 
regulation of intracellular Ca2+ and the compo-
nents of the extracellular matrix.  Many mecha-
nistic roles, as assessed by our group, underlie 
the positive regulatory impact of estrogen on 
cardiac contraction. The significance of 
estrogen in cardiac relaxation is also being 
investigated in our laboratory.  In addition, the 
mechanism of action of testosterone on the 
induction of cardiac hypertrophy is being 
evaluated in our laboratory. 
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Abstract 

ATP-binding cassette transporters are ubiquitous transmembrane proteins that bind ATP and 
use the energy of its hydrolysis to translocate various molecules across biological membranes, a 
process pivotal for most aspects of cell physiology.  Their dysfunction is associated with a number of 
human disorders as well as with multidrug resistance to antibiotics and cancer therapeutic drugs.  In 
this paper, the function of human ABC transporters is reviewed, highlighting genetic defects that may 
lead to biomarker applications for human diseases.  
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Introduction 

ATP-binding cassette (ABC) transporters 
belong to a superfamily of ATPases that are 
integrated in cellular membranes.  They usually 
share a common basic structure formed by two 
nucleotide-binding domains, which contain 
conserved sequences involved in ATP binding 
and hydrolysis, and two transmembrane 
domains that form the pathway through which 
substrates cross the membrane and are believed 
to determine the substrate specificity of the 
transporters. ABC transporters are ubiquitous in 
biological systems, and are present in virtually 
all living organisms ranging from archaea to 
humans(12,15). These transporters mediate uni-
directional transport under physiological 
conditions, either inwards or outwards, and 
therefore are either importers (permeases or 
uptake systems) or exporters (efflux-pumps or 
extruders), respectively.  They are fundamental 
to the membrane transport of a broad variety of 
substrates including lipids, amino acids, 
peptides, proteins, saccharides, lipopolysaccha- 
rides, inorganic ions, metals, and drugs(15).  
These proteins not only move a variety of 
substrates into and out of the cell, but also are 
involved in intracellular compartmental 
transport.  They therefore play a vital role in 
numerous cellular functions including the 
transport of metabolic products, lipids and 
sterols across cell membranes(6).  

Several ABC transporters account for 
multidrug resistance (MDR) traits in both 
human cancer cells and pathogenic micro-
organisms. Furthermore, mutation(s) and/or 
deletion(s) in genes encoding ABC transporters 
in humans are the molecular bases of several 
diseases involving transport deficiency(6).  At 
present, there are 49 ABC transporters that have 
been identified in humans, which are divided 
into seven subfamilies (denoted ABCA to 
ABCG) based on genomic organization, order 
of domains and sequence conservation.  Table 1 
displays a list of all 49 known human ABC 
transporters indicating their distribution, trans-
porting substrates and related diseases or 
phenotypes.  To date, there are many initiatives 
that aim to accelerate the verification and 
validation of ABC transporters as biomarkers 
for early disease diagnosis and as therapeutic 
targets, particularly of those that participate in 
MDR.  This review provides an overview of the 
function of ABC proteins in each subfamily 
with an emphasis on their potential application 
as biomarkers for certain diseases. 

ABCA Subfamily 

The human ABCA subfamily comprises 
13 transporters, which are found only in multi-
cellular eukaryotes.  Most of ABCA proteins 
exert their functions in the control of cellular 
lipid  transport.     Loss-of-function mutations in  
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Table 1   Human ABC transporters, their expression, transporting substrates and related diseases. 

Name Alias Expression Transporting substrate(s) Disease(s)/Phenotype(s) 

Subfamily A 

ABCA1 ABC1 Ubiquitous Cholesterol Tangier disease,                
familial hypoapoproteinemia 

ABCA2 ABC2 Brain, kidney, lung, heart Steroid derivatives, lipids Alzheimer’s disease 

ABCA3 ABC3 Lung Unknown Neonatal surfactant deficiency 

ABCA4 ABCR Retina N-retinylidiene-
phosphatidylethanolamine 

Stargardt’s disease,              
retinitis pigmentosa,             
cone-rod dystrophy,  

age-related macular degeneration 

ABCA5 ABC13 Muscle, heart, testis Unknown - 

ABCA6  Ubiquitous Unknown - 

ABCA7 ABCX Spleen, thymus Phospholipid Sjögren syndrome 

ABCA8  Heart, liver, ovary Unknown - 

ABCA9  Heart, brain, fetal tissue Unknown - 

ABCA10  Heart, brain, muscle Unknown - 

ABCA12  Stomach Lipids Lamellar ichtyosis type 2, 
Harlequin ichtyosis 

ABCA13  Trachea, testes, bone marrow Unknown - 

Subfamily B 

ABCB1 MDR1, 
PGP 

Many tissues especially with 
barrier functions: liver, blood-
brain barrier, kidney, intestine 

Hydrophobic xenobiotics, 
amphipathic drugs 

Drug hypersensitivity,          
ulcerative colitis 

ABCB2 TAP1 Ubiquitous Peptides Immune deficiency 

ABCB3 TAP2 Ubiquitous Peptides Immune deficiency 

ABCB4 MDR2 Brain, liver Phosphatidylcholine Progressive familial intrahepatic 
cholestasis type 3 

ABCB5  Ubiquitous Unknown - 

ABCB6 MTABC3 Mitochondria Iron in heme, porphyrin - 

ABCB7 ABC7 Mitochondria Iron-sulfate complexes X-linked sideroblastosis  anemia 
and ataxia 

ABCB8 MABC1 Mitochondria Unknown - 

ABCB9 TAPL Testes, heart, brain Peptides - 

ABCB10 MTABC2 Mitochondria Peptides - 

ABCB11 BSEP, 
SPGP 

Liver Bile salts Progressive familial intrahepatic 
cholestasis type 2 

Subfamily C 

ABCC1 MRP1 Ubiquitous  Leukotriene C4, anionic drug 
conjugates, GSH, GSSG 

Drug hypersensitivity 

ABCC2 MRP2 Liver, intestine, kidney, blood-
brain barrier, placenta, lung 

Bilirubin glucuronides,         
bile salts, organic anions 

Dubin-Johnson syndrome 

ABCC3 MRP3 Liver, intestine, kidney, 
placenta 

Sulfate and glucuronide 
metabolites 

- 

ABCC4 MRP4 Ovary, testes, kidney, lung Nucleotide analogues - 

ABCC5 MRP5 Ubiquitous Nucleotide analogues - 
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Name Alias Expression Transporting substrate(s) Disease(s)/Phenotype(s) 

ABCC6 MRP6 Kidney, liver Unknown Pseudoxanthoma elasticum 

ABCC7 CFTR Exocrine tissues Chloride ion Cystic fibrosis,                 
congenital bilateral absence of 

the vas deferens 

ABCC8 SUR1 Pancreas Sulfonylurea Familial persistent 
hyperinsulinemic hypoglycemia 

of infancy 

ABCC9 SUR2 Heart, muscle Sulfonylurea Dilated cardiomyopathy with 
ventricular tachycardia 

ABCC10  MRP7  Low in all tissues except 
pancreas 

E(2)17betaG - 

ABCC11  MRP8 Kidney, spleen, colon, brain E(2)17betaG, steroid sulfate, 
glutathione conjugates 

- 

ABCC12  MRP9 Brain, breast, skeletal, ovary Unknown - 

ABCC13  PRED6 Fetal liver, bone marrow Unknown - 

Subfamily D 

ABCD1 ALD Peroxisomes Very long chain fatty acids Adrenoleukodystrophy 

ABCD1 ALDR Peroxisomes Very long chain fatty acids - 

ABCD1 PMP70 Peroxisomes Very long chain fatty acids Zellweger syndrome 2 

ABCD1 PMP69 Peroxisomes Very long chain fatty acids - 

Subfamily E 

ABCE1 OABP, 
RNS41 

Ubiquitous Oligoadenylate - 

Subfamily F 

ABCF1 ABC50 Ubiquitous Unknown - 

ABCF2  Ubiquitous Unknown - 

ABCF3  Ubiquitous Unknown - 

Subfamily G 

ABCG1 ABC8, 
white 

Ubiquitous Cholesterol, phospholipid - 

ABCG2 BCRP, 
MXR 

Placenta, intestine, liver, 
breast, stem cells,             
blood-brain barrier 

Sterols, steroids, polyphenols, 
porphyrins, amphipathic drugs 

Drug hypersensitivity, 
protoporphyria IX 

ABCG4 White2 Brain, thymus, lung, eye Cholesterol - 

ABCG5 Sterolin1 Liver, intestine Sterols Sitosterolemia 

ABCG8 Sterolin2 Liver, intestine Sterols Sitosterolemia 

the ABCA proteins reveal their pivotal roles in 
specialized lipid secretory pathways of the cell 
including high-density lipoprotein (HDL) bio-
synthesis (ABCA1), lung surfactant production 
(ABCA3), retinal integrity (ABCA4) and skin 
lipid barrier formation (ABCA12). ABCA1 
mediates the transport of cholesterol and 
phospholipids to apolipoprotein acceptors in the 

bloodstream(36), a crucial step for HDL forma-
tion. ABCA1 mutations can cause Tangier 
disease, a rare inherited disorder of severe 
HDL-deficiency characterized by cholesterol 
deposition in tissue macrophages and prevalent 
atherosclerosis.  Several studies have also 
shown that ABCA1 polymorphisms are 
associated with an increased risk of coronary 
heart disease, metabolic syndrome and type-2 
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diabetes(36). Another well-studied ABCA 
protein, ABCA4, transports retinoid-lipid com-
plexes out of photo-receptor cells.   Mutations in 
the ABCA4 gene can lead to an autosomal 
recessive form of juvenile macular degeneration 
known as Stargardt’s disease(2).  ABCA4 dys-
function also causes cone-rod dystrophy, 
retinitis pigmentosa, and age-related macular 
degeneration(3). 

ABCB Subfamily 

The ABCB subfamily comprises both full 
and half transporters.  ABCB1, the first cloned 
and characterized human ABC transporter, 
mediates the efflux of a broad range of 
xenobiotic compounds. ABCB1 over-expression 
is responsible for decreased drug accumulation 
and often mediates a multidrug resistance 
phenotype in cancer cells. In normal tissues, 
ABCB1 is found in the apical border of many 
secretory cell types such as those in the kidney, 
gastrointestinal tract, and liver, suggesting its 
role in drug uptake, distribution, and elimination 
at these sites.  Thus, ABCB1 often mediates the 
bioavailability of, and the level and duration of 
exposure to, its substrate drugs(21).  ABCB1 also 
plays a protective role in biological barriers 
such as the blood-brain barrier, the blood-testes 
barrier, and the placenta(21). Several polymor- 
phisms have been identified in both the ABCB1 
gene as well as its promoter.  They alter the 
gene’s transcriptional level which may lead to 
different drug susceptibility in each indivi-
dual(31). The heterodimers of the half-
transporters ABCB2 and ABCB3 transport 
peptides across the endoplasmic reticulum into 
the membrane-bound compartment for presenta-
tion by the major histocompatibility complex 
(MHC) class I molecules.  Mutations in these 
genes are associated with immune deficiency 
due to a defective antigen presenting process(13).  
ABCB9 is localized in lysosomal compartments 
and forms homodimers which share structural 
and functional similarities to ABCB2/3; 
however, its biological role seems to be 
unrelated to MHC I antigen processing(13).  
ABCB4 and ABCB11 are both expressed in the 
liver, where they transport components of the 
bile. Mutations in ABCB4 and ABCB11 are 

responsible progressive familial intrahepatic 
cholestasis type 3 and 2, respectively.  ABCB4 
is the canalicular membrane transporter of 
phosphatidylcholine, a major and exclusive 
component of mammalian bile(30). ABCB11 
facilitates the secretion of monoanionic bile 
salts, including glycocholate and taurocholate, 
through the canalicular membrane(10). These 
transporters provide the major driving force for 
the generation of bile flow.  Alterations in the 
function of ABCB4 and ABCB11 by either 
inherited mutations or acquired processes, such 
as inhibition by drugs or disease-related down-
regulation, may lead to a wide spectrum of mild 
to severe forms of liver disease. Furthermore, 
many population based studies have revealed 
that single nucleotide polymorphisms in the 
ABCB4 and ABCB11 genes serve as biomarker 
candidates for predicting the progression and 
prognosis of hepatic disorders such as primary 
biliary cirrhosis and intrahepatic cholestasis(1).  
The half transporters ABCB6, ABCB7, ABCB8 
and ABCB10 are located in mitochondria, 
where they function to maintain iron homeo-
stasis and are necessary for the formation of 
iron-sulfur protein complexes.  Two distinct 
missense mutations in ABCB7 are found in 
patients with X-linked sideroblastic anemia and 
ataxia(28). 

ABCC subfamily 

Members of the ABCC subfamily are full 
transporters that function in a wide range of 
cellular activities including ion transport, cell 
surface reception, and toxin secretion.  ABCC1 
transports a diverse spectrum of therapeutic 
agents and physiological substrates such as 
conjugated organic anions and its over-
expression confers drug resistance to several 
types of cancer cells(5).  For example, in our 
laboratory, we identified MRP1 expression as a 
marker of prognostic significance and a 
potential target for chemotherapeutic schemes in 
patients with advanced stages of nasopharyngeal 
carcinoma(24). The role of ABCC1 polymor-
phisms in normal cellular physiology as well as 
clinical drug resistance and toxicity is in-
creasingly evident based primarily on in vitro 
studies using site-directed mutant proteins(8). 
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Similar to ABCC1, ABCC2-5 proteins are all 
organic anion pumps, but they differ in substrate 
specificity, transport kinetics and tissue distribu-
tion (Table 1).  Acquired or hereditary defi-
ciency of ABCC2 results in Dubin-Johnson 
syndrome, which is characterized by an 
increased concentration of bilirubin glucuro-
nosides in the blood.  The association of this 
rare but benign condition of the liver with the 
loss of expression and function of ABCC2 led 
to the identification of a number of naturally 
occurring disease-causing genetic variations in 
this transporter(26).  The substrate specificity of 
ABCC6 is still unknown; however, defects in 
ABCC6 cause pseudo-xanthoma elasticum, a 
heritable disorder characterized by calcification 
of connective fibers in the skin, retina, and 
arteries(16).  ABCC7 is a unique ABC transporter 
as it functions as a chloride-ion channel that 
plays a role in exocrine secretion. Mutations in 
ABCC7 introduce a range of clinical symptoms 
from congenital bilateral aplasia of the vas 
deferens to severe cystic fibrosis(27). Cystic 
fibrosis is an autosomal recessive disease that 
causes the production of abnormally thick and 
sticky mucus in several different parts of the 
body, predominantly in the lungs and other parts 
of the respiratory system.  Genetic variations in 
ABCC7 and combinations of particular alleles at 
several polymorphic loci, yielding ABCC7 
proteins with functional differences, have been 
extensively investigated in order to improve the 
capacity to predict cystic fibrosis outcomes(27). 
Unlike other ABCC members, ABCC8 and 
ABCC9 proteins have no identified transport 
function, but instead function as sulfonylurea 
receptors that regulate potassium channels 
involved in the modulation of insulin secretion.  
Mutations in either subunit can alter the 
potassium balance.  In the case of ABCB8, 
mutations found in neurons and insulin-
secreting pancreatic beta cells are the cause of 
familial persistent hyperinsulinemic hypogly-
cemia during infancy and neonatal diabetes(11). 
ABCC9 dysfunction has been found to be 
associated with dilated cardiomyopathy with 
ventricular tachycardia(32).  

 

ABCD Subfamily  

All ABCD subfamily members are half 
transporters that are located in peroxisomes. 
They are proposed to form a functional 
homodimeric or heterodimeric transporter, 
which can potentially mediate the peroxisomal 
transport or catabolism of very long chain fatty 
acids(14).  Mutations in the ABCD1 gene result in 
elevated levels of very long-chain fatty acids 
and reduced β-oxidation in peroxisomes.  These 
mutations are the underlying cause of a severe 
neurodegenerative disorder called X-linked 
adrenoleukodystrophy, which is characterized 
by adrenal deficiency and progressive demye-
lination of the nervous system(34).  Defects in the 
ABCD3 gene have been associated with Zell- 
weger syndrome, a genetically heterogeneous 
disorder of peroxisomal biogenesis(34). The 
ABCD proteins exhibit overlapping substrate 
specificities, however, their detailed physio- 
logical functions are still largely unknown.  

ABCE and ABCF subfamilies 

The ABCE and ABCF proteins possess 
two nucleotide-binding domains, which are con- 
served throughout other ABC superfamily 
proteins, but lack the transmembrane domains. 
They are ubiquitously expressed and have not 
been associated with any membrane transport 
processes.  The ABCE subfamily consists of 
one single member, ABCE1 (alternatively 
referred to as 2'-5'-oligoadenylate-binding 
protein, that inhibits the activity of RNase L, an 
essential part of the cellular innate immune 
response.  Activation of RNase L leads to the 
inhibition of protein synthesis through the 
degradation of cellular RNAs(4).  There are three 
members in the ABCF subfamily. The best 
characterized member, ABCF1, serves as a 
component of ribosomal complexes, which are 
involved in translation initiation and elonga-
tion(19). Although these proteins are highly 
conserved in eukaryotic genomes, there are no 
human diseases/phenotypes linked to these 
subfamilies. 

ABCG Subfamily 

The ABCG subfamily contains five half-
transporters with a single nucleotide-binding 
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domain at the amino terminus followed by a 
transmembrane domain. They form homo- or 
obligate heterodimers to become fully active 
membrane transporters. ABCG1 is predomi-
nantly localized in intracellular compartments 
including the endoplasmic reticulum and the 
Golgi membranes. ABCG1 plays a significant 
role in the efflux of excess cholesterol to HDL 
in macrophages, the most relevant step with 
respect to atherosclerosis(35).  Excess cholesterol 
in the body must be exported from macrophage 
foam cells, and then converted or dissolved into 
bile acids in the liver, followed by excretion in 
the feces.  Over-expression of ABCG1 has been 
found in macrophages from patients with 
Tangier disease(25). Recently, we found that 
ABCG1 is expressed in cancerous cholangio- 
cytes, but not in normal cells, supporting its role 
in cholesterol homeostasis(23).  Even though 
there is significant evidence for the involvement 
of ABCG1 in cholesterol and phospholipid 
transport, no loss-of-function mutations in the 
ABCG1 gene have been identified that would 
help to clarify the physiological function of 
ABCG1. ABCG2 was initially cloned from the 
placenta and multidrug-resistant cancer cell 
lines that did not express either ABCB1 or 
ABCC1.  Over-expression of ABCG2 has been 
observed in several human cancer cell lines that 
had been selected for drug resistance as well as 
in tumor samples of cancer patients.  Several 
studies demonstrated that ABCG2 transports a 
wide range of clinical agents as well as 
endogenous substrates such as sterols, porphy-
rins and a variety of dietary compounds(9,17,18,33).  
ABCG2 expression in the apical membrane of 
cells in tissues with excretory functions, such as 
hepatocytes, enterocytes, endothelial and syncy- 
tiotrophoblast cells, suggests a role in forming a 
protective barrier or in the secretion of environ- 
mental or clinically administered compounds.  
Variations in the ABCG2 gene appear influential 
in affecting inter-patient drug disposition and 
the bioavailability of certain chemotherapeutic 
drugs(7,18). Several reports on ABCG2 pharma-
cogenetics have identified prevalent ABCG2 
polymorphisms in many populations, however, 
there are many conflicting results regarding the 
functional effects of these polymorphisms(7). 

ABCG4 shares approximately 70% similarity in 
amino acid sequence to the human ABCG1. 
Similar to ABCG1, ABCG4 is able to transfer 
cholesterol to HDL in vitro(35); however, its 
physiological role has not yet been elucidated. 
ABCG5 and ABCG8 expression is confined to 
the liver and intestines.  ABCG5/ABCG8 are 
obligate heterodimers and are dependent on one 
another for sterol transport across the 
endoplasmic reticulum and for the excretion of 
hepatic sterol into the bile.  Mutations in either 
ABCG5 or ABCG8 cause sitosterolemia, an 
autosomal recessive disorder characterized by 
impaired absorption and retention of both plant-
derived (primarily sitosterol) and animal-
derived (cholesterol) sterols in plasma and 
tissues(29). Certain polymorphisms in the 
ABCG5 or ABCG8 genes are also associated 
with several facets of cholesterol metabolism, 
including the baseline cholesterol level, 
cholesterol kinetics, the individual respon-
siveness of plasma cholesterol to dietary and 
pharmaceutical interventions for hypercholes-
terolemia, and an increased risk of gallstones(29). 

ABC Transporters in Non-human 
Organisms 

Homologs and orthologs of seven ABC 
subfamilies are found across eukaryotic 
genomes. Conveniently, ABC transporters in 
animal models have been identified and used to 
probe the function and regulation of selected 
genes.  Characterization of the ABC transporters 
from model organisms as well as the human 
genome will certainly provide additional 
insights into normal physiology and human 
disease.   Recently, we reported the results of 
our studies on the ABC multidrug transporters 
in the rock oyster(20). The levels of ABC 
proteins in oysters can be useful as indicators in 
monitoring the effects of general environmental 
stress.  We also attempted to characterize the 
ABCB1, ABCB11, ABCC1 and ABCG2 ortho- 
logs in the giant liver fluke and found that they 
potentially play a role in bile salt detoxification 
and resistance to anthelmintics(22). As anthel-
mintic resistance is emerging in some countries, 
understanding the resistance mechanisms, 
especially in regard to the role of the ABC 
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transporters, may provide a glimpse for fascio-
licidal targets. 

Conclusions 

The ABC superfamily is one of the 
largest protein families and is found across a 
broad range of organisms. Members of this 
superfamily transport a diverse set of substrates 
across membranes.  Several techniques have 
been used to identify substrates and inhibitors of 
these proteins and subsequently assess the effect 
of genetic mutations on transport, both in vitro 
and in vivo.  There is a significant variation in 
the ABC encoding genes, resulting in alterations 
at the transcriptional and translational level as 
well as protein function.  Such genetic varia-
bility in the ABC transporters underlines the 
features of the aforementioned diseases or 
phenotypes in humans as well as the inter-
individual variability in the absorption, 
distribution, metabolism, and excretion of 
compounds, ultimately resulting in differences 
in clinical endpoints.  Therefore, investigation 
of these variations including polymorphisms, 
mutations, expression levels and protein 
functions will provide us a window into the 
usefulness of the ABC transporters as 
biomarkers for human diseases. 
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Abstract 

 Since a major outbreak in Nicaragua in 1995, leptospirosis has been recognized as one of the 
important infectious diseases that affects human populations worldwide.  In Thailand, according to a 
recent report from Center of Epidemiological Information, Bureau of Epidemiology, Ministry of 
Public Health, there were 3,437 reported cases of leptospirosis, of which 59 patients died from the 
disease.  The severity of leptospirosis ranges from a relatively mild flu-like illness to a severe, 
potentially fatal syndrome of multi-organ involvement resulting in clinical manifestations such as 
jaundice, renal failure and/or pulmonary hemorrhage.  Little knowledge of the pathogenic mechanisms 
of this organism exists. One of the key reasons for this is the lack of genetic tools.  During the past 
decade, tools for gene manipulation in Leptospira spp. have been progressively established. 
Introduction of a gene into Leptospira can be achieved via transformation by electroporation or 
conjugation.  In addition, techniques for random and targeted mutagenesis have been developed.  The 
availability of these new tools for genetic analysis in Leptospira provides a basis for future molecular 
studies of the physiology and pathogenic mechanisms in this organism.  

Keywords:  leptospirosis; genetic tools; virulence factors 

 

Introduction 

Leptospirosis is now regarded as one of 
the important emerging infectious diseases with 
the latest outbreaks occurring in Nicaragua, 
Brazil, India, Malaysia, Thailand and the United 
States(31).  In Thailand, a major outbreak in 2000 
resulted in a peak of 14,285 reported cases of 
leptospirosis, since then the annual number              
has declined to about 3000-4000 reported            
cases(18,19,56). This disease is caused by 
spirochetal bacteria in the genus Leptospira. 
Reservoir hosts of the infection are wild, 
peridomestic and domestic animals, especially 
rodents.  Leptospires persist and proliferate in 
the proximal renal tubules of these maintenance 
hosts and the organisms are shed in the urine of 
asymptomatic carriers throughout their life-
time(4). Humans are accidental hosts in the 
transmission cycle. The infection is usually 
through either direct or indirect contact with 
infected animals, contaminated urine or urine-
contaminated water or moist soil(20). Clinical 
manifestations of leptospirosis range from 
subclinical illness to severe manifestations like 

jaundice, renal failure and/or pulmonary 
hemorrhage(58).  The mortality rate can be up to 
23%(61).  

Many leptospiral proteins such as: haemo-
lysins(30,44), sphingomyelinase(44,55), phospholi- 
pase(44), haemolysis-associated protein-1 (Hap1 
or LipL32)(23) and a leptospiral immunoglo-
bulin-like protein (Lig)(36) have been implicated 
as potential virulence factors.  However, there is 
little evidence directly linking these factors to 
pathogenesis. One factor that has impeded 
progress in this area is the lack of appropriate 
genetic tools.  This review will focus on current 
development of new methods for genetic mani-
pulation in Leptospira.    

Taxonomy and Classification 

Leptospires are members of the class, 
Spirochaetes, in the order, Spirochaetales, 
which contains the families; Spirochaetaceae, 
Serpuli-naceae and Leptospiraceae(46). The 
family Spirochaetaceae contains two genera of 
medical importance; Borrelia, the causative 
agent of Lyme disease/relapsing fever and 
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Treponema, the causative agent of syphilis(26).  
The family, Leptospiraceae, is divided into 
three genera: Leptonema, Turneria (previously 
Leptospira parva) and Leptospira, the only 
genus of the group containing members that 
cause disease(21). Two systems currently exist 
for the classification of members of genus, 
Leptospira.  One is serology based and the other 
is based on DNA relatedness.  In the older 
serology based system the genus Leptospira 
consists of two species, the free-living, 
saprophytic, nonpathogenic Leptospira biflexa 
(L. biflexa) and the pathogenic, L. interrogans.  
Both species are classified into serovars defined 
by agglutination after cross-absorption with 
anti-sera to homologous antigens(31). Anti-
genically related serovars are grouped into 
serogroups. This serological classification 
divides the “biflexa” complex (later L. biflexa 
sensu lato) into over 60 serovars and the 
“interrogans” complex (later L. interrogans 
sensu lato) into more than 200 serovars 
comprising 24 serogroups(4). More recently, a 
genotypic system, which is more taxonomically 
consistent, has been used to classify Leptospira 
based on DNA relatedness. This method divides 
the genus Leptospira into 16 genomospecies 
(excluding L. parva): L. interrogans (referred to 
as L. interrogans sensu stricto), L. santarosai, L. 
borgpetersenii, L. kirschneri, L. noguchii, L. 
weilii, L. inadai, L. fainei, L. biflexa (referred to 
as L. biflexa sensu stricto), L. meyeri, L. 
alexanderi, L. wolbachii, and genomospecies 1, 
3, 4, 5(8).  However, this genotypic classification 
is incompatible with the older system of 
serogroups and serovars that has been used for 
many years(31).  Therefore, strains of Leptospira 
are still generally referred to by serovar. 

Microbiology 

Leptospires are thin, flexible, helically 
shaped, Gram-negative bacteria with pointed 
ends that are usually bent or hooked (Figure 1).  

The size of the organisms is approxi-
mately 0.1 μm in diameter and 6-20 μm in 
length, thus leptospires can pass through 0.2 μm 
pore-size filters(59). The organisms can be 
directly visualized using a dark-field or phase-
contrast microscope.  Leptospires are obligately 

aerobic bacteria with an optimum growth tem-
perature between 28 and 30°C and an optimal 
pH range for growth of 7.2-7.6(21).  The bacteria 
are chemoheterotrophs and use long-chain fatty 
alcohols as carbon and energy sources. They 
cannot use carbohydrates or amino acids as 
major sources of energy(27).  Leptospires can be 
cultured in simple media containing long-chain 
fatty acids as a source of carbon, ammonium 
salts as a nitrogen source, and vitamins B2 and 
B12 as growth factors(31).  A commonly used 
growth medium is Ellinghausen-McCullough-
Johnson-Harris (EMJH) medium containing 
Tweens as a source of fatty acids and BSA as a 
detoxifier(21).  When grown in a solid medium, 
the bacteria will form colonies just beneath the 
surface of the medium.                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figure 1  A darkfield micrograph of leptospires.   
         Arrows indicate the hooked ends. 

Spirochetes have a distinct double-
membrane structure consisting of a cytoplasmic 
membrane that is closely associated with a 
peptidoglycan layer followed by a periplasmic 
space and an outer membrane-like structure 
called an outer membrane sheath (Figure 2). 

The outer membrane sheath of spirochetes 
appears to be fluid and labile(23) consisting of 
lipopolysaccharide (LPS) and outer membrane 
proteins (OMPs). LPS extracted from L. 
interrogans serovar Canicola had lower 
endotoxic activity than E. coli LPS(25).  It has 
been shown that leptospiral LPS activates 
human cells through the Toll-like receptor 2 
(TLR2)(41,60), whereas it activates murine cells 
through TLR2 and TLR4(41).  Leptospiral OMPs  
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For example, an outbreak in 1998 was reported 
after triathlons in Wisconsin and Illinois(38).  In 
2000, an outbreak occurred in Thailand that was 
associated with heavy flooding, while a second 
outbreak in Malaysia was linked to the 
EcoChallenge Sabah 2000 competition in 
Borneo(31). 

Leptospira infection in animals such as 
dogs, marsupials, bats and rodents often results 
in renal carriers.  Transmission to humans is 
usually from direct or indirect contact with urine 
of infected animals or exposure to urine-
contaminated water or soil(21). The excreted 
leptospires can survive as free-living organisms 
for months in a moist and relatively neutral to 
alkaline (pH 6.2-8) environment at temperatures 
exceeding 22°C(59). The organisms cannot 
survive in dry and acidic environments. It is 
believed that the organisms enter their host 
through abrasions or breaches of the surface 
integument such as those that can occur during 
prolonged immersion of the skin in water. The 
organisms are also able to enter through the 
mucosal surfaces of the eye, mouth and 
nasopharynx(21). 

The majority of cases of Leptospira 
infection may result in a mild form of disease 
with severity ranging from subclinical or very 
mild symptoms to a self-limited febrile illness. 
Nevertheless, some cases can be severe and 
possibly fatal and these cases are of major 
concern. Two severe disease forms, icteric 
leptospirosis (also known as Weil’s disease) and 
severe pulmonary haemorrhage syndrome 
(SPHS) have been reported(37). Weil’s disease, 
found in about 5-10% of all leptospirosis 
patients, is characterized by jaundice and renal 
failure and has a 5-15% mortality rate(31). 
Leptospirosis-associated SPHS has been 
recognized since a major outbreak in Nicaragua 
in 1995(58) and is now a major cause of death 
with over 50% case fatality(37).  The illness 
usually starts, after an average incubation period 
of 10 days, with headache, fever and severe 
muscular pain, particularly in the thighs, calves, 
lumbosacral region and abdomen(59).  In some 
studies, it has been reported that the majority of 
leptospirosis patients display conjunctival 
suffusion(31). The clinical presentation of this 

disease is biphasic with an acute, septicemic or 
leptospiremic phase lasting about a week, 
followed by an immune or leptospiruric phase 
that is characterized by the production of 
antibodies and the excretion of leptospires in the 
urine.  During the acute phase, leptospires can 
be recovered from the blood and cerebrospinal 
fluid (CSF). The immune phase is usually 
accompanied by the disappearance of lepto-
spires in the blood(31).  In addition to its 
importance as a human pathogen, Leptospira 
infection is also a significant problem for 
domestic and commercial livestock that can lead 
to abortion, stillbirth, infertility, decreased milk 
production, and death(21).  

Leptospiral Virulence Factors 

 The various pathologies of Leptospira 
infection are thought to be the result of the 
direct effects of the organism on the host and 
the effects of the host's immune response to 
infection(4).  Up until now, little is known about 
the pathogenesis of this disease. After host 
infection, pathogenic leptospires must rapidly 
get into the bloodstream and quickly 
disseminate to target organs in order to evade 
the host immune response.  Thus, motility and 
chemotaxis may be crucial during initial 
infection and dissemination of spirochetes(4).  
Leptospiral outer membrane proteins (OMPs) 
are thought to be important for host 
interactions(16).  Examples of these are two 
groups of lipoproteins that have been identified 
as potential afimbrial adhesins. The first group 
consists of three Lig (leptospiral immuno-
globulin-like repeat) proteins, LigA, LigB and 
LigC, belonging to the superfamily of bacterial 
immunoglobulin-like (Big) repeat domain 
proteins(36).  The Lig proteins are detected only 
from leptospires isolated from infected animals 
and are lost in highly passaged, culture-
attenuated, leptospires(36).  It was shown that 
LigA and LigB bind to fibronectin and 
fibrinogen(13,33).  The second leptospiral adhesin 
is LfhA (Lsa 24), a putative factor H binding 
protein that binds the extracellular matrix 
protein laminin(2,57).  Evidence suggesting that 
the OMPs are involved in pathogenesis includes 
the observations that genes encoding the Lig 
proteins and LfhA are absent in nonpathogenic 
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L. biflexa(51). Moreover, it was shown that the 
expression of some surface-exposed outer 
membrane proteins like Q1p42(42), LipL36(43), 
pL50(15), pL24(15) were regulated in response to 
environmental signals similar to those 
encountered during host infection. These 
included: growth phase, growth temperature, 
iron availability and osmolarity.  It is possible 
that the response to these changes in the 
environment might allow virulent leptospires to 
adapt to the new environments they encounter 
inside or outside the host.  

 Leptospiral invasion may be mediated by 
the secretion of enzymes that degrade host cell 
such as: sphingomyelinase C (sphA)(55), haemo-
lysin (sphH)(30) phospholipase D, collagenase 
and metalloprotease(44). Genes encoding 
proteins with homology to animal proteins that 
have functions involved in haemostasis such as: 
pafAH (encoding the mammalian platelet-
activating factor acetyl hydrolase), vwa 
(encoding von Williebrand factor type A 
domains) and pon (encoding paraoxonase), have 
also been identified in the genomes of L. 
interrogans(53). 

Genetic Tools for Use in Leptospira  

A breakthrough for genetic exchange in 
Leptospira began with the discovery that the 
temperate bacteriophage, LE1, in L. biflexa 
serovar Patoc strain Patoc1 replicates in the 
prophage state as a circular plasmid(54).  This led 
to the construction of a L. biflexa-E. coli shuttle 
vector, pGKLep1, which contains a 5.2-kb DNA 
fragment spanning the LE1 origin of replication 
that allows maintenance of the plasmid in 
leptospires and a selectable kanamycin resis-
tance cassette from Enterococcus faecalis(54). 
Using electrotransformation, this shuttle vector 
could be stably transformed into L. biflexa 
serovar Patoc strain Patoc1 and another 
saprophytic species, L. meyeri serovar 
Semaranga strain Veldrat Semarang 173 with 
high efficiency(54).  Unfortunately, attempts to 
transformation of pGKlep1 into three patho-
genic species, L. interrogans, L. inadai and L. 
fainei, were unsuccessful(54).  Subsequently, a 
first  L. biflexa flaB knockout mutant was 
generated by the same group of researchers 

from the Institut Pasteur using allelic gene 
exchange techniques(48). The critical step for 
successful gene replacement in leptospires was 
the use of UV irradiated or alkaline treated 
suicide plasmid DNA to enhance the frequency 
of homologous recombination(48). The flaB 
mutant did not possess periplasmic flagella and 
was non-motile providing direct evidence that 
the periplasmic flagella function in motility(48).  
Moreover, the fact that the flaB mutant retained 
its helical shape suggested that leptospiral 
periplasmic flagella did not determine the shape 
of the cell.  These results were in contrast to 
those observed in a Borrelia flaB mutant that 
lost its flat-wave morphology and adopted a 
rod-like shape(39).  Following this study, a L. 
biflexa recA mutant(28), a L. biflexa hemH 
mutant(22), a L. meyeri trpE mutant(3) and L. 
meyeri metW, metX, metY mutants(49) were 
constructed to gain insight into the functions of 
their respective gene products. Successful 
complementation was then performed in the L. 
meyeri trpE mutant using plasmid, pGKLStrpE, 
a derivative of pGKLep1 containing a 2.2-kb 
LE1 origin of replication, a spectinomycin 
cassette from Staphylococcus aureus as a 
second selectable marker and L. meyeri trpE(3). 

Another major advance for genetic 
analysis in Leptospira is the use of the Himar1 
mariner transposon to perform random inser-
tional mutagenesis in L. biflexa(34) as well as in 
pathogenic L. interrogans(6,40). Transposon 
mutagenesis allows the identification of novel 
genes that might be involved in a process of 
interest. This is particularly useful since a 
comparative whole genome analysis of three 
pathogenic leptospires: L. interrogans serovars 
Lai and Copenhageni as well as L. borgpeter-
senii, and the nonpathogenic leptospire, L. 
biflexa, revealed that 893 of the 1431 pathogen 
specific genes encode proteins of unknown 
function(51). The random mutagenesis approach 
would help in identifying those genes that play a 
role in pathogenesis by looking for transposon 
insertion mutants that exhibit a decrease in 
virulence. 

The Himar1 mariner transposon, ori-
ginally isolated from the horn fly Haematobia 
irritans, can function in diverse organisms that 
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can be either eukaryotes or prokaryotes because 
transposition does not require host-specific 
factors(29). Although the original plasmid, 
pSC189(12), carrying the hyperactive transposase 
C9 and transposon terminal inverted repeats 
flanking a kanamycin resistance gene, was 
successfully utilized to deliver the kanamycin-
resistant Himar1 transposon in both L. biflexa 
and L. interrogans; however, lower numbers of 
L. interrogans mutants were obtained(6).  In 
order to increase the yield of L. interrogans 
insertion mutants, two derivatives of pSC189, 
pMKL and pMSL, were constructed by 
replacing the original promoter of the C9 
transposase with the B. burgdorferi flgB 
promoter.  This results in an increase in 
transposase expression and thus, an increase in 
the numbers of transposon insertion mutants. 
Plasmid pMKL carries transposon terminal 
inverted repeats flanking an Enterococcus 
faecalis kanamycin resistance cassette, whereas 
pMSL carries transposon terminal inverted 
repeats flanking a Staphylococcus aureus 
spectinomycin cassette(6). Eventually, targeted 
mutagenesis was successfully performed in        
L. interrogans using an allelic gene exchange 
method similar to that previously described in L. 
biflexa.  Although it was shown that proteins in 
the Big superfamily, such as intimin from 
enteropathogenic E. coli(45) and invasin from 
Yersinia pseudotuberculosis(47), are associated 
with virulence, analysis of a L. interrogans ligB 
insertion-mutant revealed that the ligB deficient 
strain retained its ability to cause acute 
leptospirosis in a hamster model system with an 
LD50 similar to that of the wild-type strain(14). 
The efficiency of the L. interrogans ligB mutant 
to induce renal colonization in experimental rats 
(Rattus norvegicus) was comparable to that of 
the wild-type.  In addition, the disruption of ligB 
had no effect on the organism’s ability to attach 
to MDCK cells. 

Besides electroporation, the introduction 
of foreign DNA to Leptospira spp. can be 
achieved by conjugation(50). A recent report 
revealed evidence of conjugal DNA transfer 
between a donor strain, E. coli β2163(17), 
carrying RP-based broad-host-range plasmids, 
to a recipient, either L. biflexa or L. 

interrogans(50). This offers one more available 
tool to facilitate genetic manipulation in 
Leptospira. 

Conclusions 

 As compared to other well studied 
bacteria, genetic study in Leptospira is still in 
its early phase.  Characterization of most lepto-
spiral genes was performed by complementa- 
tion studies in E. coli mutants.  However, whole 
genome analysis of  L. interrogans serovars 
Lai(53), Copenhageni(44), L. borgpetersenii(9) and 
L. biflexa(51) suggested that many leptospiral 
genes are distinctive from those of E. coli. 
Therefore, the availability of new genetic tools 
will make possible functional studies of those 
unique leptospiral proteins.  Moreover, since 
leptospires are facultative parasites that can live 
as free-living organisms for months prior to 
infection of mammalian hosts, the organisms 
must have the ability to regulate gene 
expression in response to drastic changes in 
their environment.  To date, it is not known how 
leptospires regulate gene expression in response 
to environmental cues.  After host infection, 
virulent leptospires must adapt to the new 
environment inside the host and evade the host 
immune response in order to survive and 
proliferate within host tissues.  The new genetic 
tools will make it possible to better understand 
the regulatory network(s) controlling gene 
expression that allow Leptospira to sense and 
adapt to growth as either a parasitic or free-
living organism. 
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How Malaria Genes are Regulated 
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Abstract 

The malaria pathogen has been a great evolutionary force throughout the natural history of 
mankind.  Its footprint on our genome is palpable through the widespread presence of thalassemic 
traits in the world’s population.  It has already been the subject of two Nobel prizes.  Still, the dream 
of eradicating malaria is unrealized.  Within the last decade, the parasite’s genome was sequenced, 
which has made available a plethora of genetic information.  Instead of revealing the secrets behind its 
biology, the parasite’s genetic repertoire is packed with uncommon codes, which cannot be deciphered 
based on our current knowledge of gene regulation.  The aim of this review is to provide a general 
overview of our understanding of malaria gene regulation and to attract newcomers to join this 
exciting field. 

Keywords:  malaria; gene regulation; antigenic variation; rRNA switching 

 

Malaria Genes and Genomes 

Plasmodium falciparum, the deadliest 
malaria pathogen, was identified more than a 
hundred years ago, and it has been the subject of 
extensive research ever since.  The parasites can 
switch between mosquito and human hosts. 
They are also adept in handling challenges from 
host immune responses, environmental stresses, 
therapeutic drugs, etc.  Hence, it caught many 
well-informed scientists by surprise to learn that 
little is known about how the genes of this 
deadly parasite are regulated, and how the 
parasites alter their expression patterns to adapt 
to the human host.  Even though P. falciparum 
displays stage-specific gene expression patterns, 
the parasite does not show stress-induced 
changes in its transcription profile. Studies in 
yeast, plants, and humans showed changes in 
gene expression to adjust to environmental 
perturbations.  Challenges by stresses such as 
anti-malarial drugs do not significantly alter 
malaria gene expression.  It is believed that the 
P. falciparum transcription machinery is ‘hard-
wired’ and fundamentally different from those 
of other organisms(14).  

The whole-genome sequencing of P. 
falciparum and its sibling species has made 

possible comparative genome analyses which 
have revealed similarities in the gene organi-
zation among several Plasmodium species(4,15,19). 
The P. falciparum genome is about 23 Mbp in 
size and in its blood stage is haploid with 
fourteen chromosomes.  It is estimated that there 
are approximately 5,400 genes in P. falciparum. 
One of the distinct features of the P. falciparum 
genome is its high AT content (>80%)(15).  The 
high AT content obstructs bioinformatic 
searches for regulatory sequences such as the 
TATA box. The obscurity of putative cis-regula- 
tory elements hints at the unique gene control 
mechanisms of P. falciparum.  Successful trans-
cription requires cooperation between general 
and specific transcription factors. General 
transcription factors comprise the minimum 
components necessary for the basal level of gene 
expression. Specific transcription factors act on 
a limited set of genes to make them express only 
at certain times and in specific locations. P. 
falciparum has a complicated life cycle with 
stage-specific gene expression patterns during 
its infection of mosquito and human hosts.  
However, it does not contain close homologues 
of known specific transcription factors based on 
several search attempts using sequence 
similarity algorithms(1,7,15). Callebaut et al.(3) 



10

วิทยาศาสตรเพื

 00 

analyzed
falciparu
called t
analysis 
search 
identity, 
such as:
subunits
using t
transcrip
Apicomp
homolog
Proteins 
to bind t
roles in g

Ev
malaria 
mechani
with a 
controlle
gene reg
antigen 
antigenic
controlle
example
different
feature f
active ri
points. 
intriguin
malaria g

Malaria

M
switchin
proteins 
system. 
protein 
erythroc
encoded
located 
somal r
chromos
interactio
various h
in path
controlle
gene fam
groups, 

พือ่การพฒันา : รวมบ

d the tran
um using a
two-dimensi
(HCA).  HC

for homolo
and several 

: TBP, TFII
 of the TFII
this method
ption factor
plexan AP2
gue of the 

in the ApiA
to GC-rich e
gene regulati

ven though w
gene regu

isms in P. fa
glimpse of

ed.  Malaria
gulation me
proteins to 
c variation m
ed at the tran
e is a swit
t stages of P
for protozoa 
ibosomal RN
Our review

ng examples 
gene regulati

a Antigenic

Malaria anti
ng the expr

that are ex
 The family 

antigens, 
yte membra

d by about 
at subtelom

regions in 
somes(15). P
ons between
human cells 

hogenesis(18).
ed at the tra
mily can b
namely: up

บทความวิชาการ ฉลอ

nscription 
a more sen
ional hydro
CA is a usef
ogues with 
general tran
IA, TFIIE, 
H core have

d(3). Recent
r was ide
2 (ApiAP2)

plant AP2
Ap2 gene fam
elements in v
ion are not y

we do not kn
ulation, tw
alciparum ha
f how mal
a parasites u
echanism to 

avoid host 
mechanism w
nscription le
tch of ribos

P. falciparum
to switch b

NA genes a
w will rely 

to discuss th
ion. 

c Variation

igenic vari
ression of 
xposed to th

of highly d
Plasmodiu

ane protein 
60 var ge

meric and c
thirteen ou

PfEMP1 pr
n infected red

which play 
 Antigenic
anscription l
e divided i

psA, upsB, u

องครบรอบ 50 ป แหง

factors in 
nsitive prog
ophobic clu
ful techniqu

low seque
scription fac
TFIIF, and 

e been identi
tly, a spec
entified ca
), which is

2/ERF famil
mily were sho
vitro(8), but t

yet clear. 

now much ab
wo well-stud

ave provided
aria genes 

use an elabo
switch surf
detection(6).

was found to
vel(21).  Ano
somal RNA

m.  It is a uni
between exis
at different t

on these 
he complexity

n 

ation invo
variant surf

he host imm
ivergent surf

um falcipa
1 (PfEMP1)

enes which 
central chrom
ut of fourt
oteins med

d blood cells 
important r

 switching 
level.  The 
nto four m

upsC and up

งการสถาปนาคณะวิท

P. 
gram 
uster 
e to 
ence 
ctors 

the 
ified 
cific 
alled 
s a 
ly(8).  
own 
their 

bout 
died 
d us 

are 
orate 
face 
. Its 
o be 
other 
A at 
ique 
sting 
time 
two 
y of 

lves 
face 

mune 
face 
rum 
), is 

are 
mo-
teen 

diate 
and 
oles 

is 
var 

major 
psE, 

bas
que
enc
sho
acid
enc

sing
gen
des
is 
sho
surp
ster
exo
nei
tran
mig
mu

 
Fig

spe
ide
an 
hom
mig
telo
esc
sile
lati

ทยาศาสตร มหาวทิยา

sed on th
ences(16).  T
codes an ext
ort trans-mem
dic termina
coded by exo

An indiv
gle var gene
ne is active
signated to b
called mutu

own to be co
prisingly has
rile RNA tr
on 2 region(2

ther transpo
nslated in t
ght play a 

utual exclusio
 

gure 1  Mutua
genes
gene 
direct
promo
promo
parasi
var ge
switch

Even th
ecific for th
ntified, histo
important r

mologue of 
ght cause v
omeric regio
cape of su
encing(10). F
ion at an acti

าลัยมหิดล 

eir non-cod
The first exo
tracellular bi
mbrane doma
al segment 
on 2(16).  

vidual paras
e at a time. 
ely transcrib
be silenced(6)

ual exclusion
ontrolled by t
s promoter a
ranscripts c
,9,22).  These 
orted out o
the cytoplas
physical rol

on.   

ally exclusiv
s. Parasites ex
at a time. Th

tion of trans
oter or bid
oter.  In the n
ites can contin
ene using the 
h to another v

hough a tra
he var gene
one modifica
role in var 

yeast histo
var gene s

on. Sir2 disru
ubtelomeric 

Furthermore, 
ive var gene

ding upstre
on of each v
inding doma
ain.  The cyt

(ATS) do

ite expresse
 When only
bed, the ot
).  This phen
n (Figure 1
the var intro
activity and 
corresponding

sterile transc
of the nuc
sm(11).  Hen
le in the co

ve expression
xpress only a 
he arrows rep
cription from

directional va
next erythrocy
nue to express
memory mec
ar gene.  

anscription 
es has not y
ation is know
gene regula

one deacetyl
silencing wi
uption result

var gene
histone hy

 promoter in

 

eam se-
var gene 
ain and a 
toplasmic 
omain is 

es only a 
y one var 
thers are 
nomenon 
).  It is 

on, which 
produces 
g to the 
cripts are 
leus nor 

nce, they 
ontrol of 

 

n of var 
single var 

present the 
m the var 
ar intron 
ytic cycle, 
s the same 
chanism or 

factor(s) 
yet been 

wn to play 
ation.  A 
lase Sir2 
ithin the 
ted in the 
es from 
ypoacety-
n the sub-



 

 

telomeri
of PfSir
the subte
of var 
unaffecte

An
var gene
gene is m
be recog
such tha
again in
nism ke
parasites
types of
recogniz
parasite 

Ep
major r
Howeve
mutual 
designed
in mutu
scientists
new the
antigenic
vulnerab

Ribosom

An
expressio
The pr
ribosome
machine
molecule
eukaryot
rRNA g
gene is t
are proc
molecule
ribosoma
compone

Int
contain 
Asexual 
in mamm
sites and
S-type r
rRNA g

c region is 
r2.  Howeve
elomeric var

genes nea
ed by the del

nother exam
e expression
marked with 
gnized by th
at the mark

n the next cy
eps the var 
s switch surf
f surface an
zed resulting
by the host i

pigenetic co
role in con
r, the exa
exclusion 

d to identify 
ual exclusio
s around the
erapies can 
c variation 
ble to malaria

mal DNA S

nother imp
on can be co
ocess requi
es to work 

ery.  Ribosom
es and ribo
tic organism

genes arrang
transcribed i
cessed into 
es.  The 18S
al subunit, a
ents of the la

terestingly, P
two types

ribosomal g
malian hosts
d mating cell
ribosomal ge
genes found 

วิทยาศาส

correlated w
er, the chang
r genes since
ar centrome
letion of PfS

mple of epige
n memory(5). 

epigenetic c
e transcriptio
ed gene wi
ycle.  This m
switching r

face antigens
ntigens will
g in the c
immune syst

ontrol is lik
ntrolling mu
act mechani

is still un
regulatory f

on are bein
e world with

be develop
and make

a vaccines. 

Switching 

portant step
ontrolled is pr
ires mRNA
together in 

mes are com
osomal prote

ms contain m
ged in tande
into rRNA p
18S, 5.8S a

S rRNA is p
and 28S and 
arge ribosom

P. falciparum
s of ribos
genes (A-typ
s. Sexually-c
ls in mosqui
enes.  The 
in P. falcip

สตรเพือ่การพฒันา :

with the abse
ge is specific
e the express
eric regions
Sir2(13). 

enetic contro
  An active 

codes, which 
onal machin
ll be expres
memory mec
rate low.  If 
s too quickly
l eventually
clearing of 
em(6).  

kely to play
utual exclus
ism underly
nclear. Stu
factors invol
ng pursued 
h the hope 
ped to pert

e the paras

p where g
rotein synthe

A, tRNA, 
the transla

mposed of rR
eins. Genera

multiple ident
em arrays. E
precursors wh
and 28S rR

part of the sm
5.8S rRNAs

mal subunit(23)

m was found
omal genes
e) are expres
committed p
itoes express
numbers of 
arum are fe

รวมบทความวชิาการ

ence 
c to 
sion 
s is 

ol is 
var 
can 

nery, 
ssed 
cha-

f the 
y, all 
y be 

the 

y a 
sion.  
ying 
dies 
lved 

by 
that 
turb 
sites 

gene 
esis. 
and 

ation 
RNA 
ally, 
tical 

Each 
hich 

RNA 
mall 
s are 
).   

d to 
s(20).  
ssed 

para- 
s the 

the 
ewer 

tha
rRN
two
The
diff
Ho
tran
circ
the 
gam
rRN
rRN
viva

 
Fig

mig
men
men
nee
ma
tran
tran
com
tran
tha
diff
glu
ind
swi
rRN

ร ฉลองครบรอบ 50 ป

n those fou
NA genes w
o genes each
e parasites 
ferent deve
wever, one
nscripts tha
culation migh

parasites 
metocytes(24)

NA was repo
NA was fou
ax oocysts. 

gure 2   Stage
parasi
riboso
and t
huma
and 
comm
switch

It is high
ght play a r
nt.  Due to d
nts between

ed to dram
chinery.  Ea
nslation of
nscripts, an
mpensate fo
nscription fa
t rRNA swi
ferent cultu

ucose concen
duces gameto
itching.  The
NA gene is 

ป แหงการสถาปนาค

und in others
were identifie
h for A-type 

switch bet
elopmental 
caveat is th

at are dete
ht have com
committed 
.  In additi
orted in P. v

und to be hig

-specific rRN
ites can switch
omal RNA ge
the S-type. 
n host propag
express A

mitted to the 
h to the S-type

hly possible 
role in mala
drastic differ

its two host
matically ad
ach type of rR
f certain 
d this rRN

or the lack 
actors.  Rec
itching could

ure condition
ntration in P
ocyte formati
e transcriptio
decreased af

คณะวิทยาศาสตร มหา

s species. O
ed in P. fal
and S-type r

tween two 
stages (Fig

hat the S-typ
ected in th
e from the fr
to become

ion, a third 
vivax(17).  Thi
ghly express

RNA express
h between tw

enes, namely t
The parasite

gate by asexu
A-type rRNA

sexual stage,
e rRNA expre

that rRNA s
aria parasite 
rences in the 
ts, the paras
dapt its tr
RNA might 
groups of 

NA switchin
of known 

cently, it wa
d be observ
ns(12). Lowe
P. falciparum
ion and caus

on level of th
fter lowering

าวิทยาลัยมหิดล 
 

1

Only four 
lciparum: 
rRNA(12). 
types at 

gure 2). 
pe rRNA 
he blood 
raction of 
e mating 

type of 
is O-type 
sed in P. 

ion. The 
wo types of 
the A-type 
es in the 
ual mitosis 
A. Once 
, parasites 
ession.  
switching 
develop-
environ-

ite might 
ranslation 
favor the 

mRNA 
ng could 

specific 
as shown 
ved under 
ering the 
m culture 
ses rRNA 
he A-type 
g glucose 

01 



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา : รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 102 

concentration and is replaced by S-type rRNA 
transcripts(12).  The switch might coincide with 
the change from the glucose-enriched blood to 
the mosquito gut. The mechanism of rRNA 
switching is not known. The 5′ upstream regions 
of A-type and S-type rRNA genes are different 
from one another, which might indicate the 
binding of different transcription factors(12).  It is 
worth noting that rRNA switching is a novel 
example of how transcription and translation can 
work together to regulate gene expression. 

Conclusions 

 Here, we provided a brief summary of the 
state of the malaria gene regulation field.  As 
one might notice, there is much unknown 
territory in regard to the study of malaria gene 
regulation.  New findings will likely improve 
our chance in eradicating the disease and will 
provide a more complete picture of the 
transcription machinery in parasitic protozoa.  
The unique biology of malaria gene regulation 
reflects the parasite’s complex life cycle and its 
elaborated survival strategy.  The field is wide 
open for newcomers to make their mark in the 
fight against one of the deadliest foes of the 
human race.  
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คณิตศาสตรในการจัดการคลังยาในโรงพยาบาล 

ระวี สุวรรณเดโชไชย   
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

 ในปจจุบันคณิตศาสตรมีบทบาทอยางแพรหลายในธุรกิจตางๆ โดยการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการนําไปใชในการจัดการคลังยาในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของโรงพยาบาลและการขาดแคลนยาของผูปวย การจัดการคลังยาที่เหมาะสมจะชวยลดมูลคา
ยาที่จัดเก็บในคลัง ลดคาใชจายในการสั่งซื้อยา เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวย ลดขยะและลดการทําลาย
สิ่งแวดลอม  การจัดการคลังยาที่ดีจะตองอาศัยคณิตศาสตรในการหาจุดสั่งซื้อและปริมาณยาที่ตองสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับรูปแบบของปริมาณการใชยาแบบตางๆ บทความนี้เสนอตัวอยางกรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐ 1 แหงใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชสูตรในการคํานวณหาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสําหรับยาชนิดตางๆ เพียงสูตรเดียว และขอมูล
ที่ใชในการคํานวณหาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้ออาจไมไดสะทอนถึงปริมาณการใชยาที่เกิดขึ้นจริง  หากตองการให
การจัดการคลังยามีประสิทธิภาพ สูตรที่ใชในการคํานวณควรจะแตกตางกันตามรูปแบบของปริมาณความตองการใชยา 
โรงพยาบาลหลายแหงมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการบริหารจัดการคลังยา อยางไรก็ตาม การประยุกตใช
โปรแกรมตางๆ ในการจัดการคลังยาในโรงพยาบาลเพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองเลือกใชสูตรใหสอดคลอง
กับรูปแบบปริมาณการใชยา  ในการประยุกตใชสูตรตางๆ จะตองทําความเขาใจถึงขอจํากัดและทําการศึกษาอยางละเอียด 
หากเลือกสูตรไมเหมาะสม ผลลัพธจะไมเปนไปตามเปาหมาย  

คําสําคัญ:  การจัดการคลังยา; จุดสั่งซื้อ; ปริมาณสั่งซื้อยาที่เหมาะสม; รูปแบบปริมาณการใชยา 

Abstract 

 Mathematics currently plays an important role in business; especially in applications to real world 
problems. The article describes how mathematics has been applied to inventory management in a hospital. 
Managing hospital warehouse is very important as it has a high impact on hospital investment cost and 
drugs supply.  Proper inventory management not only reduces average inventory in warehouse and 
ordering cost, but also increases the quality of services for patients, reduces waste and helps preserve the 
environment. The goal of inventory management in a hospital warehouse is to identify reorder points so as 
to allow the order of quantities that balances effectively demand and supply.  This case study at one 
government hospital in Bangkok, indicated that the hospital considered only information on reorder points 
and order quantities, so that results did not reflect the real demand.  Importantly, only one formula has 
been used.  Different policies should be used for each demand pattern.  Although many hospitals have 
bought ‘Enterprise Resource Planing’ packages to manage their inventory, problems can occur if they do 
not match each formula provided in the package to the right demand pattern. 

Keywords:  inventory management; reorder point; order quantity; demand patterns 

บทนํา 
 การจัดการคลังยาในโรงพยาบาลมีความสําคัญเปน

อยางมาก เนื่องจากหากมีการจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควรอาจจะทําใหยาบางชนิดมีไมเพียงพอใหบริการ

แกผูปวย หากผูปวยเปนโรครายแรงอาจจะทําใหถึงแกชีวิต 

ได นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจมีมากเกินไป ทําใหตองเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษาเกินความจําเปนซึ่งสงผลให

ตนทุนของโรงพยาบาลสูงขึ้น  การเก็บยามากเกินไป
อาจจะทําใหยาบางสวนหมดอายุกอนจะนําออกมาใช 
โดยเฉพาะยาหรือเวชภัณฑที่มีอายุคอนขางสั้น  เชน 
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tuberculin ที่มีอายุการเก็บเพียง 5 เดือน การเก็บยามาก
เกินไปอาจทําใหนําออกมาใชไมทัน  

 ยาบางชนิดเมื่อหมดอายุ โรงพยาบาลจะทําการสง 
คืนบริษัทยา สวนยาที่เหลือจะตองนําไปทําลาย ซึ่งอาจใช 
บริการของบริษัทกํ าจั ดสาร เคมีหรือโรงพยาบาล

ดําเนินการเอง ซึ่งทําไดหลายวิธีแลวแตชนิดของยา เชน 
นําไปฝงดิน เผา หรือละลายน้ํากอนทิ้งลงในบอกําจัดน้ํา
เสีย การทําลายยานอกจากจะทําใหเสียคาใชจายในการ
ทํ าลายและเสียทรัพยากร  ยั งอาจส งผลกระทบตอ          
มนุษยและสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม  สุรฉัตร             
งอสุรเชษฐ และคณะ(1) ไดทําการศึกษาผลการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลตางๆ พบวาโรงพยาบาลขนาดใหญสวน
ใหญจะประสบปญหาขาดทุน อยางไรก็ตาม โรงพยาบาล
เหลานี้สามารถอาศัยการบริหารจัดการในดานการจัดสรร

บุคลากรและดานการจัดการคลังยาที่ดีมาชวยปรับปรุง

แกไขเพื่อชวยลดตนทุนได ดังนั้นการจัดการคลังยาที่ดีจะ
ชวยลดตนทุนของโรงพยาบาล ลดมูลคายาที่จัดเก็บในคลัง 
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวย ลดขยะและ
ลดการทําลายสิ่งแวดลอม  

   การจัดการคลังยาในโรงพยาบาลเปนเรื่องของฝาย
บริหารจัดการ แลวคณิตศาสตรเกี่ยวของกับการจัดการคลัง
ยาอยางไร ในความเปนจริงแลว การจัดการคลังยาเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับคณิตศาสตรโดยตรง เนื่องจากการจัดการคลัง
ยาจะตองทราบวาควรจะสั่งซื้อยาแตละชนิดเมื่อใดและ

ควรสั่งซื้อปริมาณเทาใด การวิเคราะหขอมูลของยาแตละ
ชนิดและสรางสูตรในการคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณที่

ควรจะสั่งซื้อเปนการนําคณิตศาสตรมาประยุกตใชโดยตรง 
อยางไรก็ตาม การนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ
แกปญหานั้น นอกจากการนําขอมูลมาวิเคราะหแลวจะตอง
ศึกษาขอจํากัดตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย 

 “โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานตนแบบในอุตสาหกรรมบริการ:โรงพยาบาล” 
เปนโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยทําการศึกษาการจัดการโซอุปทานและโลจิส- 
ติกสภายในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง เพื่อใหไดตนแบบการ

บริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของโรงพยาบาล

ในประเทศไทย  งานวิจั ยโครงการนี้สวนหนึ่ ง เปน
การศึกษาการจัดการวัสดุคงคลังยา โดยทําการศึกษาคลังยา
ใหญและคลังยายอยรวมทั้งสิ้น  7 หอง แบงเปนหองยา
ผูปวยนอกจํานวน 5 หอง ไดแก หองยากลาง หองยาหนวย
ฉุกเฉิน หองยาตา หองยาสูตินารีเวช และหองยาเด็ก และ

หองยาของหอผูปวยในจํานวน 2 หองซึ่งตางแผนกกัน ซึ่ง
หองยายอยแตละหองรับภาระจายยาใหกับผูปวยตามแผนก

ตางๆ ที่หองยารับผิดชอบ ดังนั้นหองยายอยแตละหองจะมี
จํานวนและรายการยาที่แตกตางกันโดยมีเภสัชกรแตละ

หองยาเปนผูดูแล และหองยายอยเหลานี้จะทําการเบิกยา
จากคลังยาใหญ  

 ในการสั่งซื้อยา คลังยาจะพิจารณาคา Msale หรือ 
monthly sale ซึ่งเปนคาที่ใชในการชวยตัดสินใจปริมาณ
การสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ  Msale คือ ปริมาณการใชโดย
เฉลี่ยในแตละเดือน โดยในทุกๆ วัน คลังยาใหญจะทําการ
พิจารณาปริมาณยาในคลัง หากปริมาณยาในคลังยาใหญตํ่า
กวา 70% ของ Msale คลังยาจะสงขอมูลใหฝายจัดซื้อเพื่อ
ทํ าการติดต อบริษัทยาและดํ า เนินการสั่ งซื้ อ  โดย
กําหนดการสั่งซื้อแบบเต็มเติม  นั่นคือ  สั่งซื้อเพื่อให
ปริมาณยารวมในคลังยามีประมาณ 100-150% ของ Msale 
คาของ Msale จะมีการปรับทุกๆ เดือน เพื่อใหสอดคลอง
กับปริมาณความตองการยา โดย Msale ในเดือนปจจุบันจะ
คํานวณไดจากคาเฉลี่ยระหวาง Msale ในเดือนที่ผานมากับ
คาเฉลี่ยของปริมาณการใชยาในเดือนที่ผานมา  ดังนี้ 

2
-nD-nMsale

nMsale 11+=  

โดย Msalen แทนคา Msale ในเดือนที่ n และ D n  แทน 
คาเฉลี่ยของปริมาณการใชในเดือนที่ n จะเห็นไดวาทาง

โรงพยาบาลใหการสั่งซื้อแบบ  (s,S) โดย s แทนระดับของ
การสั่งซื้อซึ่งมีคาเทากับ 70% ของ Msale และ S แทนจุด
เติมเต็มซึ่งคือระดับของปริมาณยาในคลังเมื่อทําการเติม

เต็มแลว หากกําหนดให Q แทนปริมาณการสั่งซื้อ ดังนั้น   

ปริมาณการสั่งซื้อ Q = S-s 

 นโยบายของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อยา คือ ใน
ทุกๆ วันจะตรวจสอบปริมาณยาในคลัง ถาปริมาณยาใน
คลังลดลงต่ํากวา s จะทําการสั่งซื้อดวยปริมาณ Q  

 ปญหาที่เกิดขึ้นในคลังยาใหญ คือ สูตรการคํานวณ 
หาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อมีเพียงสูตรเดียวซึ่งคิด

จากคา Msale และการปรับคา Msale ทําเพียงเดือนละครั้ง 
ดังนั้นหากปริมาณความตองการเปลี่ยนไป คา Msale จะไม
ปรับตามจนถึงเดือนถัดไป จึงสงผลใหเกิดปญหาปริมาณ
ยาในคลังใหญเนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บยามีคอนขางจํากัด 
และยาบางชนิดอาจมีการสั่งซื้อมากเกินไปทําใหใชไมทัน 
สงผลใหมียาบางสวนหมดอายุและจําเปนตองทําลายทิ้ง 
ในขณะเดียวกันยาบางชนิดมีปริมาณไมเพียงพอตอความ

ตองการใช  หากพิจารณาจากสูตรที่ ใชพบวา  Msale 
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เปรียบเสมือนคาการพยากรณปริมาณการใชในเดือนหนา

โดยใชขอมูลของความตองการใชยาต้ังแตมีการเริ่มใชยา

จนถึงการใชยาในเดือนที่ผานมาและเปนการพยากรณแบบ

ถวงน้ําหนัก  
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 การสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลของรัฐมีหลายขั้นตอน 
โดยเฉล่ียจะใชเวลาประมาณ 10-12 วัน คือใชเวลาในการ
ขออนุมัติการสั่งซื้อ  5-7 วัน จากนั้นอีกประมาณ  5 วัน
สําหรับการจัดสง ดังน้ันการคํานวณจุดสั่งซื้อยาจึงมี

ความสําคัญสําหรับโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่

ใชเวลาในการสั่งซื้อคอนขางนานมาก หากสั่งซื้อยาชา
เกินไปอาจทําใหยาขาดหรือมียาไมเพียงพอใหบริการ

ในชวงการสั่งซื้อ หรือหากสั่งซื้อยาเร็วเกินไปจะทําให
สิ้ น เปลื องค า ใช จ า ย  ดั ง น้ัน  การจั ดการคลั งย าใน
โรงพยาบาลของรัฐจะตองคํานึงถึงการพยากรณความ

ตองการลวงหนาเพ่ือใชในการคํานวณจุดสั่งซื้อ เน่ืองจาก
ใชเวลาในการสั่งซื้อท่ีคอนขางนานดังกลาว ซึ่งตางจาก
โรงพยาบาลเอกชนบางแหงที่โดยปกติจะใชเวลาการสั่งซื้อ

ยาเพียง 1 วัน และในกรณีเรงดวนสามารถไดรับยาภายใน
วันที่สั่งซื้อได  

รูปที่ 1 แสดงถึงการเชื่อมโยงในการระบบการซื้อ
ขายยา ระหวาง คนไข คลังยายอย คลังยาใหญ ฝายจัด       
ซื้อและบริษัทยา โดยแสดงการไหลของยาและการไหล
ของขอมูล  การเบิกยาของหองยายอยจะคํานวณจาก

ปริมาณการซื้อยาของคนไขในแตละหอง และปริมาณการ
สั่งซื้อยาโดยคลังยาใหญจากบริษัทยาจะใชตัวเลขของ

ปริมาณการเบิกยาของหองยายอย บริษัทจะทําการจัดหายา
โดยใชขอมูลการซื้อยาจากโรงพยาบาลตางๆ จะเห็นไดวา
การที่คลังยาใหญและบริษัทยาไมทราบปริมาณการใชจริง

ทําใหเกิดปรากฏการณ bullwhip effect ซึ่ง Lee และคณะ(3) 
อธิบายไววาเปนปรากฏการณท่ีคลังยายอยสั่งยาเผื่อโดยมี

การเก็บมูลภัณฑนิรภัย  (safety stock) ไวสวนหน่ึง

เน่ืองจากปริมาณการใชยามีความไมแนนอนในแตวัน ใน
ขณะเดียวกันคลังยาใหญก็จะสั่งยาจากบริษัทโดยเก็บมูล

ภัณฑนิรภัยเพ่ิมขึ้นอีก ซึ่งในโซอุปทานของยานี้หากผูท่ี
เก่ียวของอยูหางจากผูบริโภคมากเทาไหร จะพบวาขอมูล
ปริมาณความตองการจะแปรปรวนมากทําใหตองมีการเก็บ

มูลภัณฑนิรภัยมากขึ้นซึ่งจะทําใหตนทุนของผูเก่ียวของทุก

ภาคสวนเพ่ิมขึ้นตามกันไปดวย  การศึกษาของ Eppen(2) 
บงช้ีวาคาใชจายเหลาน้ีสามารถลดลงไดหากคลังยาใหญ

สามารถทราบถึงปริมาณความตองการใชจริงจากคลังยา

ยอย และหากทางบริษัทยาสามารถทราบถึงขอมูลปริมาณ
ความตองการใชจริงของผูปวยจะทําใหคาใชจายของ

บริษัทลดลงดวยเชนกัน การคิดสูตรในการคํานวณหาจุด
สั่งซื้อและปริมาณการใชยาที่เหมาะสมจึงตองเริ่มจาก

การศึกษารูปแบบความตองการใชยาที่ เ กิดขึ้นจริ ง 
เน่ืองจากยาในโรงพยาบาลมีไมตํ่ากวา  2,000 ชนิด การที่
จะศึกษารูปแบบของความตองการยาทุกชนิดจึงทําได

คอนขางยาก ดังน้ัน จึงตองทําการจําแนกยาออกเปนกลุมๆ 
เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการและเพื่อเลือกชนิดของยาที่

จะศึกษา 

 

รูปท่ี 1   การเชื่อมโยงในการระบบการซื้อขายยา                แสดงการไหลของยาและ               แสดงการไหลของขอมูล     

คนไข

คลังยาใหญ 

คลังยายอย 

บริษัทยา 

คลังยายอย คลังยายอย คนไข คนไข
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หากพิจารณาการจําแนกสินคาโดยทั่วไปจะมีหลาย

รูปแบบ เชน การวิเคราะหแบบ ABC, FSN, HMD และ
VEN เปนตน การวิเคราะหแบบ ABC เปนการวิเคราะหท่ีมี
การใชกันอยางแพรหลายโดยใชมูลคาสินคาทําการจําแนก 
โดยแบงสินคาออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A กลุม B และ
กลุม C ซึ่งทางทฤษฎีพบวา กลุม A เปนกลุมสินคาที่มี

ความสําคัญมาก ซึ่งมีมูลคาสูงประมาณ 70-80% ของมูลคา
ของสินคาทั้งหมด และคิดเปนประมาณ 10-20% ของ

สินคาทั้งหมด กลุม B มีมูลคาประมาณ 15-20% ของมูลคา
สินคาทั้งหมดและคิดเปนจํานวนประมาณ 30-40% ของ

สินคาทั้งหมด และกลุม C มีมูลคาประมาณ 40-50% ของ
มูลคาสินคาทั้งหมดและคิดเปนจํานวนประมาณ 5-10% 
ของสินคาทั้งหมด  

อยางไรก็ตาม สําหรับยาซึ่งมีความสําคัญในการ
รักษาผูปวย ยาบางชนิดไมสามารถขาดไดถึงแมวาจะไมมี
การใชเปนประจํา เชน ยาชวยชีวิต ยาประเภทนี้มีความ 
สําคัญไมนอยไปกวายาที่มีปริมาณการใชท่ีคอนขางมาก จึง
ควรทําการวิเคราะหแบบ VEN ซึ่งเปนการจําแนกสินคา 
โดยพิจารณาตามความสําคัญของสินคา โดยแบงออกเปน 
3 กลุม โดยสินคาในกลุม “V” ยอมาจาก vital เปนสินคาที่
มีความ สําคัญอยางมาก ซึ่งสําหรับโรงพยาบาลเปนยาที่ไม
สามารถขาดได สินคาในกลุม “E” ยอมาจาก essential เปน
สินคาที่มีความจําเปนซึ่งเปนยาที่อาจจะขาดไดเปนบางครั้ง 
แตมีผลกระทบตอใหบริการของโรงพยาบาล สินคาใน
กลุมสุดทายคือ “N” ยอมาจาก non-essential หากยาในกลุม
น้ีขาดโรงพยาบาลสามารถหายาชนิดอื่นมาทดแทนไดโดย

ไมมีผลกระทบตอการบริการ การวิเคราะหแบบ ABC/ 
VEN สามารถเขียนเปนเมทริกซไดดังแสดงในตาราง โดย
ยาในกลุมแรกประกอบดวยยาในกลุม AV+BV+CV+ AE+  

 

AN ในกลุมที่สองประกอบดวยยาในกลุม BE+CE+BN 
และในกลุมที่สาม คือกลุม CN ดังน้ันในการเลือกศึกษา
รูปแบบของการใชยาจึงตองใหความสนใจยาในกลุมแรก 
ซึ่งมีรูปแบบตางๆ  จากการศึกษาพบวา  สามารถแบง
ปริมาณการใชยาออกเปน 3 รูปแบบ คือยาที่มีปริมาณการ
ใชคอนขางคงที่ ยาที่มีปริมาณการใชคอนขางคงที่แตมี

ความแปรปรวนสูง และยาที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

 V E N 
A AV AE AN 
B BV BE BN 
C CV CE CN 

เน่ืองจากปริมาณความตองการใชยามีหลากหลาย

รูปแบบ จึงตองพิจารณาหาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
ยาที่เหมาะสม หากพิจารณาปริมาณการสั่งซื้อจากสูตรที่
ขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของปริมาณการใชในอดีตเทาน้ัน วิธีน้ีจะ
ใชไดดีในกรณีท่ีมีปริมาณการใชยาแบบไมมีแนวโนมและ

มีความแปรปรวนต่ํา (รูปที่ 2) แตหากปริมาณความตอง 
การใชยามีความแปรปรวน (รูปที่ 3 และ 4) ปริมาณการ
สั่งซื้อและจุดสั่งซื้อจะตองขึ้นอยูกับความแปรปรวนที่

เพ่ิมขึ้นดวย นอกจากความแปรปรวนแลว เวลาที่ใชในการ
สั่งซื้อเปนตัวแปรสําคัญในการหาจุดสั่งซื้อดวย เวลาที่ใช
ในการสั่งซื้อหรือเวลานําคือเวลาที่นับต้ังแตเริ่มทําการ

สั่งซื้อจนกระทั่งไดรับยา ถาใชเวลาในการสั่งซื้อนาน
จะตองทําการสั่งซื้อเร็วขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่ตองคํานึงถึงใน
การสั่งซื้อคือปริมาณยาที่อยูระหวางการจัดสง หากในการ
สั่งซื้อดูเฉพาะปริมาณยาที่อยูในคลัง เมื่อทําการสั่งซื้อไป
แลวในวันน้ี หากในวันพรุงน้ียังไมไดรับยาจะทําการสั่งอีก
ครั้ง ซึ่งเปนการสั่งซื้อมากเกินไป 

 
  

  
 

 
 
 
 
รูปท่ี 2   ปริมาณความตองการใชยาไมมีแนวโนมและมีความแปรปรวนต่ํา: TUBP = Tuberculin, แกน X = เดือน/วันที่, แกน Y = จํานวนที่ใช 
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รูปท่ี 3   ปริมาณความตองการใชยาไมมีแนวโนมแตมีความแปรปรวนสูง: DORM = Dormicum, แกน X = เดือน/วนัที่, แกน Y = จํานวนที่ใช   

 

 
 

 
 
 
 
  
 
รูปท่ี 4   ปริมาณความตองการใชยามีแนวโนมและมีความแปรปรวนสูง: OMPZ = Omeprazole, แกน X = เดือน/วันที่, แกน Y = จํานวนที่ใช   

 

 กลาวโดยสรุป ปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อยาแต
ละชนิดควรจะขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของ

ปริมาณความตองการใชยา  เวลาที่ ใช ในการสั่ งซื้ อ 
แนวโนมของปริมาณความตองการใชยาในอนาคต และ
ปริมาณยาที่อยูระหวางการจัดสง การคํานวณปริมาณการ
สั่งซื้อและจุดสั่งซื้อยาควรจะทําการปรับคาทุกวันและ

ขอมูลท่ีใชในการคํานวณควรจะตองสะทอนถึงปริมาณการ

ใชจริง การสรางสูตรในการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อและ
หาจุดสั่งซื้อยาที่สามารถนําไปใชไดจริง ควรจะกําหนด
เปาหมายอยางชัดเจนและจะตองไมซับซอนมากเพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการคํานวณเมื่อนําไปใชจริง เน่ืองจากยา
ท่ีใชในโรงพยาบาลมีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ขอมูลท่ีใช
ควรสะทอนปริมาณความตองการที่แทจริง  

 เน่ืองจากรูปแบบความตองการของการใชยาที่มี 3 
รูปแบบดังแสดงในรูปที่ 2-4 จึงสามารถทําการสรางสูตร

การคํานวณสําหรับยาในรูปแบบตางๆ โดยกําหนดให r 
แทนจุดสั่งซื้อ μ และ σ2 แทนคาเฉลี่ยและความแปรปรวน

ของปริมาณความตองการใชยาในแตละวัน L แทนเวลานํา 

N แทนเวลาที่ตองการเก็บยาไวในคลัง S แทนการสั่งซื้อ
สําหรับปริมาณความตองการที่ทราบลวงหนา (แบบพิเศษ) 
และ y แทนปริมาณยาที่กําลังดําเนินการจัดสง k แทนระดับ
การใหบริการโดยที่ 0 < k < 1 เมื่อ k เขาใกล 1 หมายถึง 
อัตราความตองการยาของผูปวยท้ังหมดไดรับยา min order 
แทนปริมาณต่ําสุดที่ทางบริษัทยากําหนดในการสั่งซื้อแต

ละครั้ง P (DL ≤ r) แทนความนาจะเปน 

สูตรที่ 1: สําหรบัปริมาณการใชยาไมมีแนวโนม
และมีความแปรปรวนต่ํา 

r = μL 

order}min,
boxperunit

ySNmax{Q -+
=

μ  
สูตรที่ 2: สําหรบัปริมาณการใชยาไมมีแนวโนมแต

มีความแปรปรวนสูง 
P (DL ≤ r) = k 

order}min,
boxperunit

ySNmax{Q -+
=

μ  
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โดย DLแทนตัวแปรสุมของปริมาณความตองการ

ในระหวางเวลานํา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ μ(L+1) และคา

แปรปรวนเทากับ (L+1)σ2 

สูตรที่ 3: สําหรบัปริมาณการใชยาที่มีแนวโนมและ
มีความแปรปรวนสูง 

P (DL ≤ r) = k 
P (DN ≤ Y) = k 

order}min,
boxperunit
ySYmax{Q -+

=  

สําหรับปริมาณความตองการที่มีแนวโนมจะหา

ปริมาณการใชยาในอนาคต ใชสมการการถดถอยเชิงเสน
ในการพยากรณ ซึ่งใชสัญลักษณ f(x) แทนคาพยากรณ

สําหรับวันที่ x 
bxaf(x) ˆˆ +=  

โดยที่ â  และ b̂  แทนพารามิเตอรของสมการถดถอยเชิง
เสนซึ่งคํานวณไดจากขอมูลในอดีต M วัน DL แทนปริมาณ
ความตองการใชยาลวงหนาในชวงเวลานํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

∑
+

=

LM

Mi
i )f(x และคาความแปรปรวน (L+1)MSE และ DN 

แทนปริมาณความตองการลวงหนา N วัน ซึ่งมีการแจกแจง

แบบปกติและมีคาเฉลี่ยเทากับ ∑
+

=

NM

Mi
i )f(x  และคาความ

แปรปรวน N*MSE  

 นโยบายในการสั่งซื้อยา  

           กําหนดให I แทนปริมาณยาในคลัง  
           ถา I +y < r จะทําการสั่งซื้อดวยปริมาณ Q 

 ผลจากการวิเคราะหเชิงตัวเลขแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพของสูตรและนโยบายที่เสนอแนะ นอกจากนี้
ยั งพบว าหากสามารถลด เวลาในการสั่ งซื้ อ ย า ใน

โรงพยาบาลของรัฐจะสามารถลดมูลคาสินคาในคลัง

ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ขอมูลของยาบางชนิดช้ีใหเห็นวา
ปริมาณการใชยาบางชนิดสามารถทราบลวงหนาได เชน 
การใชยาฉีดใหกับนักศึกษาแพทยกอนขึ้นหอผูปวยในชวง

การเรียนการสอน การที่แพทยนัดคนไขที่ตองการใชยาเปน
จํานวนมากใหมารับยาทุกๆ เดือน เปนตน ดังนั้นในการ
คํานวณปริมาณการสั่งซื้อ หากแยกขอมูลของปริมาณความ
ตองการใชยาที่ทราบลวงหนากับปริมาณความตองการใช

ยาที่มีความไมแนนอนจะทําใหผลที่ไดมีความแมนยํามาก

ขึ้น 

 โรงพยาบาลหลายแหง ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เขามา
ใชในการจัดระบบการจัดซื้อยา ERP เปนเครื่องมือที่นํามา 
ใชในการบริหารธุรกิจ สําหรับการวางแผนการและบริหาร
ทรัพยากรตางๆ โดยรวมระบบการจัดซื้อจัดจาง การผลิต 
การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลเขาดวยกันและ
เช่ือมโยงขอมูลตางๆ อยางทันทีทันใด การซื้อโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับระบบ ERP ทั้งระบบเพื่อใชในการบริหาร
คลังยาใหญและคลังยายอยจะเสียคาใชจายสูงมากไมคุมคา

กับการลงทุน โรงพยาบาลสามารถลดคาใชจายโดยการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการ

สินคาคงคลังสําหรับคลังยาใหญได  

           อยางไรก็ตาม การใชโปรแกรมสําหรับคลังยาใหญ
เพียงแหงเดียวอาจทําใหเกิดปญหาในการจัดซื้อสําหรับ

หองยายอยเนื่องจากโปรแกรม ERP เปนโปรแกรมที่สราง
สําหรับการบริหารธุรกิจทั่วไป เมื่อนํามาใชกับโรงพยาบาล
จะตองทําการปรับโปรแกรมที่มีอยูใหเขากับระบบทํางาน

ของโรงพยาบาล สูตรการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อและ
จุดสั่งซื้อในโปรแกรม  ERP มีหลายรูปแบบ การเลือกใช
สูตรเพียงสูตรเดียวอาจจะไมสอดคลองกับปริมาณความ

ตองการใชยาสําหรับยาทุกชนิด ดังนั้น การเลือกสูตรตางๆ 
ใหเหมาะสมกับรูปแบบปริมาณความตองการใชยาควร

ตองพิจารณาอยางระมัดระวัง ทางเภสัชกรสามารถเปนผู
ตัดสินใจเนื่องจากทราบถึงรูปแบบการใชยาแตละชนิดเปน

อยางดี  อยางไรก็ตามในการประยุกตใชสูตรควรจะตองทํา
การเขาใจถึงขอจํากัดของสูตรตางๆ อยางละเอียดเสียกอน 
หากเลือกสูตรที่ไมเหมาะสมผลลัพธจะไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

 นอกจากระบบ  ERP ที่ใชในการจัดการภายใน

โรงพยาบาลแลว องคการเภสัชกรรมซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ยาไดเริ่มใชระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) ซึ่ง
เปนระบบที่ผูขายสินคาเขาไปชวยดูแลคลังยาของลูกคา ใน
การนี้ องคการเภสัชกรรมจะเขาไปชวยดูแลคลังยาใหกับ
โรงพยาบาลผานระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหโรงพยาบาลมี
ปริมาณยาที่เหมาะสม โดยจะนํายาไปเติมเต็มคลังยาในโรง 
พยาบาลเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ ในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลจะสง
ขอมูลปริมาณยาชนิดตางๆ ในคลัง ที่ทําสัญญากับองคการ
เภสัชกรรม ในทางทฤษฏีน้ันการที่ทางโรงพยาบาลไมตอง
บริหารคลังยาเองทําใหตนทุนในการสั่งซื้อสินคาและความ

ผิดพลาดเกี่ยวกับการสงขอมูลลดนอยลง การจัดซื้อทําได
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดเวลาในการจัดซื้อ นอกจาก 
น้ีการที่องคการเภสัชกรรมสามารถทราบขอมูลปริมาณยา
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ในคลังของโรงพยาบาลทําใหสามารถทําการพยากรณ

ความตองการยา เตรียมพรอมในวางแผนการผลิตและ
แผนการกระจายสินคา ชวยลดการขาดแคลนยาได ทําให
ประสิทธิภาพในการบริการยาแกผูปวยสูงขึ้น ในทาง

ปฏิบัติระบบ VMI จะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพหาก

ปริมาณยาในคลังสะทอนถึงปริมาณความตองการยาจริง 
ดังนั้น หากองคการเภสัชกรรมเห็นปริมาณยาในคลังใหญ
เพียงแหงเดียวการเพิ่มหรือลดของยาในคลังจะไมสะทอน

ถึงความตองการใชจริง หากตองการทราบปริมาณความ
ตองการยาที่แทจริงควรจะใชปริมาณยาในคลังรวมทั้งหมด 

 จึงเห็นไดวาในปจจุบันการจัดการดานโลจิสติกส

และหวงโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญที่

จะทําใหธุรกิจตางๆ ดําเนินไปได ซึ่งในการดําเนินการตอง
เริ่มต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา น่ันก็คือต้ังแตผูผลิตจนถึง
ผูบริโภค ตองมีกระบวนการวางแผนการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ การจัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคา คณิตศาสตรสามารถ
นําไปประยุกตใชในกระบวนการตางๆ เหลานี้ ซึ่งบทบาท
ของคณิตศาสตรประยุกตในการจัดการคลังยาเปนเพียง

ตัวอยางหนึ่งเทานั้น  

สรุป 
 คณิตศาสตรประยุกตมีบทบาทที่สามารถนําไปใช

ในการจัดการคลังยาในโรงพยาบาลเพื่อลดตนทุนของ

โรงพยาบาล ลดมูลคายาที่จัดเก็บในคลัง ลดคาใชจายใน
การสั่งซื้อยา เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวย 
ลดขยะและลดการทําลายสิ่งแวดลอม  บทความนี้ได
ยกตัวอยางกรณีศึกษาของโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง 
โดยไดพิจารณาคลังยาใหญและหองยายอย การคํานวณจุด
สั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อใชตัวเลขจากการเบิกยาของ

หองยายอยซึ่งมิไดสะทอนถึงปริมาณความตองการที่

แทจริง 

สูตรที่ใชในการคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการ

สั่งซื้อมีเพียงสูตรเดียวและขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของการเบิกยา

ของแตละเดือนเทานั้น ในการสรางสูตรทางคณิตศาสตร
ในการหาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่ เหมาะสม

จะตองศึกษาถึงองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอจุดสั่งซื้อและ
ปริมาณการสั่งซื้อ เนื่องจากยาที่หมุนเวียนในคลังมีไมตํ่า
กวา  2,000 ชนิด การเลือกกลุมยาที่จะศึกษาไดจากการ
วิเคราะหแบบ  ABC/VEN ในการจัดกลุมยา รูปแบบ
ปริมาณความตองการใชยาสามารถแบงออกเปน  3 กรณี 
คือ ความตองการใชยาแบบไมมีแนวโนมและมีความ
แปรปรวนต่ํา ความตองการใชยาแบบไมมีแนวโนมแตมี

ความแปรปรวนสูง และความตองการใชยาแบบมีแนวโนม
และมีความแปรปรวนสูง คณะผูวิจัยจึงเสนอสูตรในการ
คํานวณจุดสั่ งซื้อและปริมาณการสั่ งซื้อที่ เหมาะสม 
สอดคลองกับรูปแบบความตองการใชยาซึ่งสรางจาก

แนวโนมของปริมาณความตองการใชยา คาเฉลี่ยความ
แปรปรวนและเวลาที่ใชในการสั่งซื้อยา  ในปจจุบัน
โปรแกรมระบบ  ERP และ VMI ไดถูกนํามาใชในการ
จัดการคลังยาในโรงพยาบาล อยางไรตาม การเลือกใชสูตร
การคํานวณจะตองทําการศึกษาอยางละเอียดและเขาใจ

ขอจํากัดของสูตรตางๆ เพ่ือทําการเลือกใหเหมาะสมกับ
รูปแบบความตองการใชยาจริง  
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การรักษาผิวหนังอักเสบระคายสัมผัส 
 

วรรณจรัส รุงพิสุทธิพงษ1 และ ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย2 
1
ภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  

2ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดยอ 

 โรคผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสมีสาเหตุเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานถึงรอยละ 80 ของโรคผิวหนังอักเสบจากการ

สัมผัสทั้งหมด การรักษาจําเปนตองทราบสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารนั้น ในเบื้องตน ตอง
ลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ําซึ่งเจือจางดวยกรดหรือดางออนที่มีฤทธิ์ตรงขามกับสารที่กอการระคายสัมผัส ยาทาที่นิยมและใช
บอย ไดแก คอรติโคสตีรอยด เนื่องจากเปนยาที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือรุนแรงอาจบําบัดดวยแสง 
หรือใชยากดภูมิคุมกัน 

คําสําคัญ: ผิวหนังอักเสบระคายสัมผัส; ยาทาคอรติโคสตีรอยด 

Abstract 

 Irritant contact dermatitis is a common occupational-related and accounts for 80 percents of all 
cases of contact dermatitis.  Identification and avoidance of potential irritants are the mainstay of 
treatment.  Early treatment is to wash with large amounts of water and weak acid or base depending on 
type of irritant.  Topical corticosteroid is effective and commonly used in irritant contact dermatitis.  In 
severe or chronic cases, phototherapy and immunosuppressive drugs may be effective.  

Keywords:   irritant contact dermatitis; topical corticosteroid  
 

บทนํา  

โรคผิ วหนั ง อั ก เสบจ ากการสั มผั ส  (contact 
dermatitis) แบงเปน 2 ประเภท คือ ผิวหนังอักเสบระคาย
สัมผัส (irritant contact dermatitis) และผิวหนังอักเสบ

ภูมิแพสัมผัส (allergic contact dermatitis) บทความนี้

กลาวถึงโรคผิวหนังอักเสบระคายสัมผัส เนื่องจากพบได
บอยถึงรอยละ 80 ของโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส

ทั้งหมด  โดยพบไดบอยในบุคลากรที่ทํางานทางสาย
วิทยาศาสตรและดานอุตสาหกรรมเนื่องจากตองทํางาน

เกี่ ยวกับสารเคมี  การหาสาเหตุและหลีกเลี่ ยงสารที่
กอใหเกิดการระคายเคืองและแพจึงเปนสิ่งสําคัญ แต

บางครั้งก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นเมื่อตองทํางานที่
เกี่ยวของกับสารเคมี จึงจําเปน ตองใชอุปกรณปองกัน หาก
มีการสัมผัสจําเปนตองรักษาหรือบรรเทาอาการเบื้องตน  

โรคผิวหนงัอักเสบจากการสัมผัส 
            โรคผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสสามารถเกิดไดใน 

การสัมผัสสารเปนครั้งแรกโดยไมตองอาศัยปฏิกิริยาผาน

ระบบภูมิคุมกัน อาจเกิดในเวลาเปนนาที หรือใน 2-3 
ช่ัวโมงหลังสัมผัสสาร ตอมาผิวหนังอาจอักเสบรุนแรงจน
เปอยยุย สําหรับผูปวยที่มีผิวบอบบางจะเกิดอาการที่รุนแรง
กวาผูที่มีผิวหนาได ความรุนแรงยังขึ้นกับระยะเวลาที่
สัมผัสสารและความเขมขนของสาร อาการเดน คือ รูสึก
เจ็บปวดและแสบรอน(8) สารที่ทําใหเกิดการระคายสัมผัส
ชนิดนี้ไดแก 

1.  สารที่มีฤทธิ์ เปนดาง เชน สบู น้ํายาทําความ
สะอาดเตาอบ และน้ํายาลางหองน้ํา เปนตน การใชกรด
ออนๆ ประเภทน้ําสมสายชู น้ํามะนาว หรือกรดมดออนๆ 
ลางบริเวณผิวหนังที่สัมผัสสาร จะชวยบรรเทาความรุนแรง
ลงได(8)  

2.  สารที่มีฤทธิ์เปนกรด เชน กรดไฮโดรฟลูออริก 
ซึ่งใชในการละลายตะกรันในทอประปา เปนสวนผสมใน
น้ํายาฆาเชื้อโรค ใชอุตสาหกรรมพลาสติก และงานแกะ 
สลักแกว เปนตน ทําใหเนื้อเกิดแผลและเนาได กรดไนตริก 
ซึ่งมีฤทธิ์การกัดกรอนสูง ทําใหเนื้อเยื่อเปนสีเหลือง  
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กรดซัลฟูริก ซึ่งใชในวงการอุตสาหกรรมอยางแพร 
หลาย ทําใหผิวหนังไหมเปนสีน้ําตาล กรดออกซาลิกทําให
ปลายนิ้วชา เขียวและเนาได และยังทําใหเล็บเปนสีเหลือง 
วิธีการสะเทินกรดขางตนที่ดีที่สุดคือ การใช milk of mag-
nesia สําหรับ ฟนอล หรือ กรดคารบอลิก ซึ่งในปจจุบัน มี
การนํามาใชในการลอกหนาเพื่อความงามกันคอนขาง

แพรหลาย ทําใหเกิดรอยดางขาวบนผิวหนัง ไตอักเสบ หัว
ใจเตนผิดจังหวะ และเกิดอาการชาเปนบางครั้งบางคราว 
หากสะเทินดวย 65% ethyl หรือ isopropyl alcohol จะชวย
ได   

นอกจากนี้ยังมีสารที่มีฤทธิ์เปนกรดอีกหลายชนิดที่

สามารถทําใหเกิดผิวหนังอักเสบเชนนี้ได ในการรักษาให
ลางดวยน้ําปริมาณมากๆ ทันที และลางตอดวยสารที่มีฤทธิ์
เปนดาง เชน sodium bicarbonate, calcium hydroxide และ
น้ําสบู(8) 

3.  สารเคมีบางชนิด ตองใชการดูแลพิเศษ  เชน 
fluorine ใหสะเทินดวย magnesium oxide สําหรับกรณีที่มี
รอยไหมบริเวณรอบๆ เล็บ ควรใช 10% calcium gluconate 
เพื่อลดความรุนแรงของเนื้อเยื่อที่จะถูกทําลาย กรดไฮโดร-
ฟลูออริก ทําใหระดับแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทส- 
เซียมในเลือดตํ่าลงได หากเปนฟอสฟอรัส ควรใชน้ํา       
จํานวนมากลางออกและใช copper sulfate รวมดวย แตถา
สัมผัสสาร titanium hydrochloride หากใชน้ําลางจะทําให
เกิดการเผาไหมที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใชการเช็ดสาร
ออกเทานั้น(8) 

4.  ผิวหนังอักเสบจากถุงลมนิรภัย เมื่อมีการเบรก
รถยนตอยางกระทันหัน สาร sodium azide และ supric 
oxide ที่อยูในหลอดเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนไดจะถูกกระตุนและ
ปลอยแกสไนโตรเจนออกมา ทําใหถุงลมนิรภัยพองตัว
ออกในอัตรา 160 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สารตางๆ ภายใน
ไดแก ผงแปง sodium hydroxide และ sodium carbonate 
จะถูกปลอยออกมาในถุงลม การเสียดสีและสัมผัสกับเคมี
เหลานี้จะเกิดผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสได การใชยาทา 
สตีรอยดอาจไดผลดีกับการอักเสบแดงตื้นๆ แตหากเปน
ลักษณะผิวหนังเปนรอยไหมนูนหนา อาจตองรักษาดวย
การผาตัด และการปลูกถายเนื้อเยื่อเพิ่มเติม(2) 

5.  ผิวหนังอักเสบจากใยแกว พบในผูปวยที่มีอาชีพ
ที่เกี่ยวของกับใยแกว ซึ่งมีที่ใชในอุตสาหกรรม แผนมาน 
ฉนวนความรอนในรถยนต ถังเชื้อเพลิงและยานอวกาศเปน
ตน ผูปวยมีประวัติสัมผัสโดยขาดความระมัดระวัง ใยแกว
เล็กๆจะซึมผานผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ มีลักษณะนูน
แดง มีรองรอยเกาและคันมาก ในกรณีที่รุนแรงจะเกิดรูขุม

ขนอักเสบลักษณะเปนผื่น บางครั้งคันมากจนมีลักษณะ

คลายกับติดเชื้อหิดหรือถูกตัวไรกัด การรักษาเบื้องตน ตอง
ลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ําปริมาณมากๆ การทาแปงตาม
บริเวณรอยพับตางๆ บนรางกายจะทําใหใยแกวไมเกาะ
ติดตามผิวหนัง ในการทดสอบเพื่อประเมินคนงานที่จะเริ่ม
ทํางานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมใยแกวควรใชแผนแปะตอ 
epoxy resins(7) 

6.  ฝุนหรือแกสบางชนิดอาจระคายเคืองผิวหนังใน
สภาวะที่ความรอนและชื้น เชน ขณะมีเหงื่อออก ฝุนที่
สามารถกอสภาวะนี้ได ไดแกฝุนไม ฝุนจากสาร arsenic 
สังกะสี ตนไลมและเปลือกตนควินิน เปนตน ฝุนจาก
เปลือกผลไมเปลือกแข็ง เชนเกาลัด อาจทําใหเปลือกตา
บวม มีผ่ืนที่ใบหนา แขน และลําคอ ในผูปวยที่ทํางานใน
โรงงานอาจเกิดการระคายเคืองมาก  ทําใหเกิดผื่นทั่ว
รางกายได (5) 

7.  พริก/capsicin ทําใหเกิดการระคายเคืองที่มือ มัก
เกิดจากอาหารเผ็ดรอนที่มีสวนประกอบของพริกไทย  
สเปรยพริกไทยซึ่งมีความเขมขนสูงที่ทางการตํารวจใช

กอใหเกิดรอยโรคที่แสบไหมได การใชน้ําเย็นรักษามักไม
ชวยเนื่องจากพริกไทยไมละลายน้ํา ควรใชน้ําสมสายชู/
กรดแอซิติก 5% หรือ ยาลดกรด สามารถบรรเทาอาการ

แสบรอนไหมไดดีแมใชหลังสัมผัสพริกนานเปนช่ัวโมง

แลวก็ตาม และควรใชอยางตอเนื่องจนกวารอยโรคจะหาย
ดี (9) 

8.  ผิวหนังอักเสบจากแกสน้ําตา สารในแกสน้ําตาที่
เคยใชเพื่อควบคุมการจลาจล ไดแก chloroacetophenone  
(แกส CN; mace) หรือ trichloroethane ซึ่งใชในรูปสเปรย  
ในปริมาณสูงอาจกอใหเกิดผิวหนังอักเสบระคายสัมผัส 
การรักษาใหถอดเสื้อผาที่เปอนออก ลางบริเวณผิวหนังดวย
น้ํานม CN เคยใชในเวียตนาม ในปจจุบันสารที่ใชเปนแกส
น้ําตาอยางแพรหลาย คือ chlorobenzylidone malononitrile 
(แกส CS) ซึ่งมีความเปนพิษต่ํากวาและไมอันตรายเทา CN 
โดยผสมกับ methylene chloride การไดรับแกส CS 
นอกจากทําใหน้ําตาไหล แสบตา มีผลตอระบบหายใจและ
อื่นๆ แลว ยังทําใหระคายผิว และแสบรอนบริเวณสัมผัส 
ใหผูสัมผัสออกไปอยูในที่โลง ลางบริเวณสัมผัสดวยน้ํา
และใชกรดบอริกลางตา(6)   

สารที่เคยใชเปนอาวุธเคมี ไดแก sulfur mustard gas 
(yperite) ซึ่งใชในสงครามอิรักและอิหราน เนื่องจากมี
คุณสมบัติเปนของเหลวที่ระเหยงาย (ไมใชแกส) จึงใชใน
รูปฉีดพนเปนละอองฝอย หากมีการสัมผัสรุนแรงอาจเกิด
ผ่ืนที่ผิวหนังและเยื่อบุคลายผื่นแพยาชนิดรุนแรง (toxic 
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epidermal necrolysis) ใหถอดเสื้อผาออก ฟอกบริเวณปน 
เปอนดวยสบูและน้ําและสะเทินดวยน้ําคลอรีนเจือจาง(8)     

  9.  ไฮโดรคารบอน สารประกอบประเภทไฮโดร 
คารบอนมีคุณสมบัติละลายไดดีในไขมันรวมถึงคุณสมบัติ

ความหนืดที่แปรผกผันกับความสามารถในการละลายใน

ไขมัน น้ํามันดิบเปนหนึ่งในสารประเภทนี้ กอใหเกิด
อาการคัน รูขุมขนอักเสบและเกิดสิวได สวนน้ํามันที่กลั่น
แลวจะเกิดความระคายเคืองตอผิวไดนอยกวาน้ํามันที่ยัง

ไมไดผานการกลั่น กลุมไฮโดรคารบอนที่ทําใหเกิดผิวหนัง
อักเสบชนิดรุนแรงนอย ไดแก benzene และ naptha เปน
ตน กลุมสาร napthalene สามารถกออาการไดมากกวากลุม
พาราฟน นอกจากนี้ พยาธิสภาพบริเวณผิวหนังอาจเกิดจาก
การสัมผัสกับน้ํามันที่มีเกลือแรตางๆ น้ํามันปโตรเลียมที่มี
คุณภาพต่ํา และครีโอโซต  

คนที่ทํางานเกี่ยวของกับน้ํามันหลอล่ืนจะพบวาเกิด

ผิวหนังอักเสบมากกวาผูอื่น น้ํามันหลอล่ืนนี้แบงเปน 2 
ประเภทไดแก น้ํามันหลอล่ืนชนิดไมละลายในน้ํา ทําให
เกิดผิวหนังอักเสบคลายสิวบริเวณหลังมือ แขนทอนลาง 
ใบ หนา หนาขา และหลังลําคอ การสัมผัสสารเหลานี้
นอกจากทําใหเกิดรอยคล้ําและผิวหนังหนาแลว ยังมีความ 
สัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งที่อัณฑะ สวนน้ํามันหลอล่ืน
ชนิดละลายในน้ําและน้ํามันสังเคราะหตางๆ ที่ใชใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ จะเกิดผิวหนังอักเสบคลายผื่น
แพ พบบอยบริเวณหลังแขนทอนลางและมือ  

น้ํามันจากหินเฌลทําใหเกิดผื่นแดงและการอักเสบ

ของรูขุมขนจนกระทั่งผิวหนังหนาตัวขึ้น ซึ่งจะเปนบริเวณ
ที่กลายเปนมะเร็งตอไปได จากสถิติพบวาคนงานที่ทํางาน
เกี่ยวกับน้ํามันหินเฌล  มีประมาณครึ่งหนึ่งที่มีปญหา

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิง ทํา
ใหเกิดผิวหนังอักเสบจากสวนของน้ํามันดิน (coal tar) ที่
เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมถานหิน การสัมผัสยาง 
มะตอย และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มาจากน้ํามันดิน สามารถ
กอใหเกิด melanoderma ได การสัมผัสน้ํามันดิบ น้ํามันดิน 
และ paraffin ที่ไมบริสุทธิ์หรือที่มีคุณภาพต่ําบอยๆ อาจทํา
ใหรูขุมขนหนาตัวและสีเขมขึ้น มักเกิดบริเวณดานหลัง

ของนิ้วมือ แขน ขา และอก โดยเริ่มจากรูขุมขนอักเสบ 
ตอมาจะเปนสีคล้ําออกสีน้ําตาลหรือสีมวง ถารุนแรงขึ้นจะ
เปนผื่นกระจายออกไป  โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ 
อาการแสดงนี้จะคลายคลึงกับ pityriasis rubra pilaris หรือ 
lichen spinulosus นอกจากนี้ยังมีโรคมะเร็งที่มักเกิดบริเวณ
อัณฑะซึ่งเกิดจากการสัมผัสเขมาควันสะสมที่ผิวหนัง        
จนผิวหนังเกิดหนาตัวเรียก soot wart และเปลี่ยนแปลงเปน

มะเร็งในเวลาตอมา    เรียกอีกช่ือหนึ่งวา  chimney sweep’s 
cancer(8,10)  

10.  ตัวทําละลาย (solvents) เปนสาเหตุของผิวหนัง
อักเสบระคายสัมผัสที่เกิดจากการทํางานประมาณรอยละ 
10 สาเหตุจากการใชตัวทําละลายลางมือเพื่อขจัดคราบ
น้ํามันตางๆ อาจเกิดผิวหนังอักเสบ มีรอยแตกเปนรองลึก 
นอกจากนี้ บริเวณปลายประสาท และระบบน้ําเหลืองอาจ
อักเสบไดดวย การที่ตองสูดดมสารเหลานี้จะทําใหปาก
และจมูก อักเสบบวมแดง สารละลายที่เปอนบนผาเช็ดหนา
ทําใหผูใชเกิดเปนผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสได การ
หายใจ/สูดดม trichloroethylene ซึ่งใชในอุตสาหกรรม

เครื่องเย็นและซักแหง ทําใหผิวหนังอักเสบแดง เยื่อบุ
ผิวหนังกัดกรอนและหลุดลอก มีเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด 
eosinophil ขึ้นสูงและตับอักเสบ กรณีตัวทําละลายเปน
แอลกอฮอลชนิด cetyl และ stearyl สามารถกอใหเกิด
ผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสแบบผื่นลมพิษได(8) 

ผิวหนังอักเสบภูมิแพสัมผสั 
ผิวหนังอักเสบภูมิแพสัมผัสเกิดจากปฏิกิริยาตอบ 

สนองทางอิมมูนชนิดที่ 4 (delayed type/cell-mediated 
hypersensitivity) ผูปวยตองเคยสัมผัสสารที่กอใหเกิด

อาการแพมากอน แตไมจําเปนตองพบในทุกคนที่สัมผัส
สาร  กลไกการเกิดเริ่มดวยรางกายดูดซึมสารประเภท 
hapten เขาทางผิว หนังกอน เมื่อ haptenไปจับกับโปรตีนที่
ผิวหนังแลว จะผานกระบวนการโดย Langerhans cell ที่อยู
บริเวณชั้นผิวหนังกําพรา และตอมานําเสนอตอ CD4+ T-
cell ในรูปสารเชิงซอน (complex) กับ HLA-DR ที่ผิวนอก
ของเซลล สูกระบวนการสราง sensitized T-cell ที่มี

ความสามารถจดจําสาร hapten ที่แพได กระบวนการนี้จะ
ใชเวลาประมาณ 7-10 วันเรียกระยะนี้วา sensitized phase 
จากนั้น sensitized T-cell จะกลับสูกระแสโลหิต บางสวน
ไปอยูบริเวณผิวหนังทั่วรางกาย เมื่อผูปวยสัมผัส hapten ที่
แพ แลวสารซึมเขาสูผิวหนังไปจับกับโปรตีนกลายเปน
แอนติเจน เมื่อเกิดปฏิกิริยาระหวาง sensitized T-cell กับ 
receptor-CD3 complex สารที่กอการอักเสบจะถูกปลอย

ออกมา เรียกระยะนี้วา elicitation phase ซึ่งจะเกิดภายใน 
24 ช่ัวโมง อาการแสดงของผิวหนังจะเปนตุม บวมแดง 
และคันมาก ความรุนแรงของการอักเสบขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ไดแก พันธุกรรม เพศ อายุ เช้ือชาติ โรคทางผิวหนัง
ที่ผูปวยมีอยูเดิม และระยะเวลาที่สัมผัสสาร เปนตน(8) 

การปองกัน  
 การหาสาเหตุและปองกันสิ่งระคายเคืองที่ทําใหเกิด 
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ผิวหนังอักเสบระคายสัมผัสเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด แตใน
บางครั้งผูปวยไมสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองดังกลาว

ได ดังนั้น จึงจําเปนตองใชอุปกรณปองกันเชนถุงมือผา
สําหรับงานที่ไมเปยกหรือถุงมือยางที่ทําจาก polyvinyl 
chloride (PVC) หรือ polyethylene (PE) สําหรับงานที่
เปยกน้ํา นอกจากนี้การใชครีมทาปองกัน (barrier cream) 
ที่มีสวนผสมของ ceremide หรือ dimethicone ก็สามารถ
ปอง กันการสัมผัสสารไดบางเชนกัน(1) 

การรักษา 

ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบ

ระคายสัมผัส ไดแก ยาทาคอรติโคสตีรอยด ซึ่งเปนยาที่ใช
บ อย  และอาจร วมกับการใหสาร เพิ่ มความชุ ม ช้ืน 
(emollient) ในกรณีที่ผ่ืนเปนแบบเรื้อรังหรือรุนแรง อาจใช
การรักษาดวยแสง (phototherapy) หรือยากดภูมิคุมกัน เชน 
azathiopine และ cyclosporin เปนตน ยาทาที่เปน 
calcineurin inhibitor เชน pimecrolimus อาจใชแทนยาทา
คอรติโคสตีรอยดที่มีความแรงต่ํา ยาปฏิชีวนะสามารถใช
ในกรณีที่ติดเชื้อแทรกซอนบริเวณผิวหนัง(1)  

 ยาคอรติโคสตีรอยด มีฤทธิ์ตานการอักเสบ กดภูมิ 
คุมกัน ยับยั้งการแบงเซลล และทําใหหลอดเลือดหดตัว 
โดยยาไปจับเปนสารประกอบเชิงซอนกับ receptor ใน         

ไซโทพลาซึมของเซลลแลวเคลื่อนยายเขาสูนิวเคลียส ซึ่ง 
drug-receptor complex จะจับกับ corticosteroid responsive 
element ซึ่งอยูบนยีนตางๆ สงผลใหลดการสราง activator 
protein 1 และ nuclear factor kappa B ซึ่งเปนโปรตีนที่
เกี่ยวของกับการอักเสบ  และยังไปเพิ่มการสราง lipocortin
และp11/calpactin-binding protein รวมทั้งลดการหลั่ง 
arachidonic acid นอกจากนี้ lipocortin ยังยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม phospholipase A2 ทําให prostaglandin และ 
leukotriene ลดลง เปนผลใหลดการอักเสบที่เกิดขึ้นที่
ผิวหนังและเยื่อบุ คอรติโคสตีรอยดยังสามารถกดภูมิคุมกัน
โดยทําใหจํานวน lymphocyte, neutrophil, fibroblast และ 
mast cell บริเวณที่เกิดการอักเสบลดลง สามารถยับยั้งการ
แบงเซลลโดยกระบวนการไมโทซิสและสังเคราะหดีเอ็นเอ 
และยังทําใหหลอดเลือดหดตัวเนื่องจากทําใหสารที่มีฤทธิ์

ขยายหลอดเลือด เชน histamine, bradykinin และ 
prostaglandin ลดลง  

ยาทาคอรติโคสตีรอยดที่มีใชในประเทศไทยแบง

ไดเปน 7 กลุม ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 1(3,4) ยาทา         
คอรติโคสตีรอยดชนิดเดียวกัน เมื่ออยูในรูปแบบที่แตกตาง
กัน อาจใหความแรงไมเทากัน โดยทั่วไปแบบขี้ผ้ึงแรงกวา
ครีม และแบบครีมแรงกวาโลช่ัน 

ตารางที่ 1  การจําแนกยาทาคอรติโคสตีรอยดตามความแรงเรียงลําดับจากมากไปหานอยโดยวิธี  vasoconstriction assay 
 

ยาทาคอรติโคสตีรอยด ชื่อสามัญ ชื่อทางการคา 
Class 1 - Superpotent 
 
 
Class 2 - Potent 
 
Class 3 - Potent, upper   
               mid-strength 
Class 4 - Mid-strength 
 
Class 5 - Lower mid-strength 
 
 
 
 
Class 6 - Mild strength 
Class 7 - Least potent 

Clobestasol propionate 0.05% 
Augmented betamethasone dipropionate 
0.05%  
Betamethasone dipropionate 0.05% 
Desoximetasone 0.25% 
Betamethasone dipropionate 0.05% 
Amcinonide 0.01% 
Triamcinolone acetonide 0.1% 
Mometasone fuorate 0.1% 
Prednicarbae 0.1% 
Betamethasone dipropionate 0.05% 
Betamethasone valerate 0.1% 
Triamcinolone acetonide 0.1% 
Triamcinolone acetonide 0.02% 
Aclometasone dipropionate 0.05% 
Hydrocortisone 0.5%, 1.0%, 2.5% 

Dermovate cream 
Diprotop cream, ointment 
 
Diprosone ointment 
Topicort/esperson cream 
Diprosone cream 
Visderm cream/lotion 
TA/aristocort ointment 
Elomet cream 
Dermatop cream 
Diprosone lotion 
Betnovate cream 
TA/aristocort cream/lotion 
TA/aristocort cream 
Alcovate cream/ointment 
Hydrocortisone cream 
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หลักในการใชยาทาคอรติโคสตีรอยด ในกรณีที่มี
การอักเสบแบบเฉียบพลัน ไมหนา เปนที่บริเวณใบหนา
และบริเวณที่อับช้ืน ควรเลือกยาที่ความแรงต่ํา หรือปาน
กลาง แตในกรณีที่เปนผื่นหนาเรื้อรังหรือบริเวณที่ผิวหนัง
หนา เชนฝามือและฝาเทา ควรเลือกยาที่ความแรงสูงหรือ
สูงมาก หากรอยโรคเปนบริเวณกวางหรือในเด็กและผูสูง 
อายุควรใชยาที่ความแรงต่ําหรือปานกลาง เนื่องจากยา

สามารถถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดงายและอาจไปกด

การทํางานของตอมหมวกไต ยาที่มีความแรงสูงมากไม
ควรใชตอเนื่องนานเกิน 2 ถึง 3 สัปดาห และไมควรใชเกิน
สัปดาหละ 45 กรัม และยาที่มีความแรงปานกลางถึงสูงไม
ควรใชตอเนื่องเกิน 3 เดือน เมื่อผูปวยอาการดีขึ้นตองรีบลด
ความแรงของยาลง แตถาจําเปนตองใชยาเปนเวลานานควร
จะหยุดยาบ า ง เปนระยะๆ  เพื่ อป องกันการลดการ
ตอบสนองตอยา (tachyphylaxis) และยาที่ความแรงต่ําหรือ
ปานกลางไมควรใชเกินสัปดาหละ 100 กรัม  

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในการใชยาทาบริเวณ
ผ่ืนผาออมในเด็ก ควรใชยาที่มีฤทธิ์ออน และไมควรทายาที่
หัวนมและเตานมกอนใหนม ผลขางเคียงเฉพาะที่ของยา 
ไดแก ผิวหนังเหี่ยว ผิวบางลง แตกลาย หลอดเลือดขยาย สี
ผิวบริเวณที่ทาจางลง มีขนขึ้น เกิดสิว และผิวหนังติดเชื้อ
ตางๆ ไดงาย นอกจากนี้อาจเกิดผิวหนังอักเสบแพสัมผัส
จากยาทาคอรติโคสตีรอยดเองหรือสารที่ใชกันบูดในตัวยา 
เชน paraben, polyethylene glycol และ benzyl alcohol 
เปนตน ในกรณีที่ทายาบริเวณกวางและเปนเวลานาน หรือ
ใชยาที่มีความแรงสูงมาก โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุ 
อาจเกิดผลขางเคียงทั่วรางกาย เชน ตอกระจก ตอหิน กด
การทํางานของตอมหมวกไต  หรือในเด็ก  ทําใหการ
เจริญเติบโตชาลงได เปนตน(3) 
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Abstract 

 Influenza A viruses are infectious respiratory pathogens that continue to cause widespread 
morbidity and mortality.  Cross-species transmission of a highly pathogenic H5N1 avian influenza A 
virus directly from birds to humans has raised concern that this may give rise to the next influenza 
pandemic.  Administration of antiviral drugs is thus an important first line of defense against the virus.  
Current antiviral drugs are effective against seasonal influenza virus infection, and some have been 
used in the treatment of patients infected with the avian influenza virus.  However, the emergence of 
drug-resistant viruses could become a major problem in the future.  Identification of new antiviral 
drugs is clearly needed in order to better control influenza infection.  In this article, some new antiviral 
strategies are reviewed and proposed, which may be developed as future therapies. 

Keywords: influenza; avian influenza; drug resistance; antivirals; adamantanes;  
                     neuraminidase inhibitors 

 

Introduction 

Influenza A viruses are significant 
respiratory pathogens causing seasonal flu 
epidemics each year and potentially infrequent 
pandemics.  In the United States, 5-20% of the 
population acquires the flu and about 36,000 
people die from flu each year(6), indicating that 
the viruses remain a major cause of morbidity 
and mortality in the United States.  In the past 
100 years, there have been three major influenza 
A virus pandemics: Spanish flu in 1918, Asian 
flu in 1957, and Hong Kong flu in 1968; all 
claimed several millions of lives.  Currently, 
there is an influenza virus pandemic among 
birds, predominantly involving the highly 
pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 virus, 
occuring throughout many parts of the world.  It 
is now clear that the avian influenza virus is 
able to be directly transmitted from birds to 
humans.  Although the prevalence of direct 
transmission is low, the mortality rate in 
infected individuals is high (~60%, according to 
the data from World Health Organization).  The 
emergence of an avian influenza H5N1 virus 
that aquires the capacity to effectively infect 
humans would pose a serious public health 

threat that could result in the next pandemic.  In 
fact, a recent study has shown that an H5N1 
virus isolated from a fatal human case can bind 
to a human-type receptor, suggesting the 
selection of mutant virus strains that have 
adapted to more easily infect humans(1).  
Although annual vaccination is the primary 
strategy for preventing infections, current 
vaccines are not effective against avian 
influenza viruses.  The use of influenza antiviral 
drugs therefore remains to be a key approach to 
control illness and transmission. Several pieces 
of evidence have demonstrated that the 
appearance of antiviral drug-resistant strains of 
influenza viruses are increasing, highlighting 
the urgent need for novel antiviral drugs(9,13,16).  
In this article, the current influenza antiviral 
drugs are reviewed and recent developments 
pointing to potential new antiviral drugs against 
influenza infections are described.   

Antigenic Variations: a Reason for the 
Emergence of Influenza Virus Variants 

The major antigenic determinants of the 
influenza A virus are the viral surface glyco-
proteins, hemagglutinin (H) and neuraminidase 
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(N).  The different subtypes of both H (H1-H16) 
and N (N1-N9) were identified in wild birds, the 
natural reservoir of influenza A viruses. The 
proofreading activity of viral RNA polymerase 
is not efficient and this creates a high rate of 
transcription errors in the viral genome, 
including genes that encode antigenic deter-
minants.  Some of these virus variants have 
mutations in the surface glycoproteins, such as 
in the antibody binding sites of the 
hemagglutinin, thus enabling the virus to evade 
pre-existing host humoral immunity. This 
process is termed “antigenic drift,” and 
generally results in epidemics. Some virus 
variants have mutations in proteins that are 
targets of antiviral drugs, generating drug-
resistant virus strains. The second form of 
antigenic variation is “antigenic shift.”  The 
segmented RNA genome of the virus allows a 
process called gene reassortment, that occurs 
when different subtypes of influenza viruses 
infect the same cell.  RNA gene segments are 
then mixed, resulting in new viruses that contain 
new combinations of the viral RNA segments. 
Thus, a pandemic may arise if the virus with a 
new subtype of hemagglutinin and/or neurami- 
nidase has emerged(18). 

Factors that Contribute to the 
Appearance of Drug-resistant Viruses 

 The error rate of viral RNA polymerase is 
not the only factor that contributes to the emer-
gence of drug-resistant influenza viruses.  The 
concentration and duration of exposure to 
antiviral drugs at the site of infection are also 
important factors contributing to the emergence 
of drug resistance. In order to survive, the 
viruses have the capacity to adapt themselves to 
fit better in the environment.  Moreover, the 
type and virulence of the influenza strain, the 
nature of the host immune response, and 
pharmacokinetics differences between patients 
all appear to play a role in determining the 
emergence of drug-resistant viruses. Therefore, 
an influenza virus infected individual has to be 
treated with antiviral drugs early and at the 
appropriate dose in order to help minimize the 
likelihood of the emergence of drug resistant 

virus.  In addition, the use of combination 
antiviral therapy may be useful as well(11). 

The Current Antiviral Drugs against 
Influenza A Virus Infections 

 Two classes of anti-influenza drugs have 
been approved for treatment and prophylaxis of 
influenza. They are adamantane derivatives 
(amantadine and rimantadine) and neurami- 
nidase inhibitors (NAIs; zanamivir and oselta-
mivir)(14), which block the function of the viral 
matrix-2 (M2) ion channel protein and neurami-
nidase surface glycoprotein, respectively.  Both 
classes need to be promptly administered within 
48 hours after the onset of symptoms in order to 
obtain optimum drug efficacy. 

 The influenza A virus M2 protein is an 
ion channel protein that plays an important role 
in the viral uncoating process.  Once the virus is 
taken up by the cells through receptor-mediated 
endocytosis, the virus in the endosome requires 
an acidic environment in order to release its 
genome into the cytosol and subsequently the 
nucleus for viral replication.  The M2 protein 
transports hydrogen ions (H+) into the inter-
nalized virus particle, providing an acidic en- 
vironment inside the particle.  Adamantane 
derivatives bind to the transmembrane region of 
the viral M2 protein; thus, blocking the 
membrane pore and preventing the viral 
uncoating process.   

 The use of adamantanes could be limited 
in the future due to the high occurrence rate of 
adamantane-resistant viral isolates. Several 
studies have demonstrated that adamantane-
resistant viruses are generated during treatment 
with the drug both in tissue culture and infected 
individuals(20).  Resistant viruses were found to 
have acquired a single point mutation in the M2 
transmembrane region, thus preventing adaman-
tane binding(19)

.  These resistant viruses were 
shown to remain as pathogenic and transmissi-
ble as wild type viruses(10).  In the United States, 
from 1995 to 2002, the rate of adamantane 
resistance was 2%. That number has subse-
quently increased significantly to 92.3% in the 
2005-2006 flu seasons(3).  Moreover, the emer-
gence of adamantane-resistant virus was 
observed in avian influenza virus isolates(23), 
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posing an added concern.  Therefore, alternative 
antiviral strategies are clearly needed to treat 
influenza virus infection.  

 The second class of anti-influenza virus 
drugs is the neuraminidase inhibitors (NAIs).  
The NAIs inhibit the enzymatic activity of the 
viral neuraminidase (N ) protein, which plays an 
important role in the viral replication cycle, 
specifically in viral release from the infected 
cell.  Neuraminidase removes sialic acid from 
cell-surface receptors that allows viral progeny 
to be released to infect new cells.  The influenza 
virus that is deficient in N activity would result 
in inhibition of virus propagation.  Since the 
crystal structure of the N is solved(8), structure-
based design of NAIs is one of the most 
common approaches in the development of anti-
influenza virus drugs.  These efforts have 
resulted in the licensing of the drugs zanamivir 
and oseltamivir.  Both drugs target the active 
site of the N protein and have been shown to be 
effective inhibitors both in vitro and in vivo(7).  
Although zanamivir and oseltamivir are similar 
in their mode of action, oseltamivir is more 
commonly prescribed to treat influenza virus 
infection.  A major reason for this is due to 
differences in route of administration.  The ease 
of drug administration becomes an important 
factor for current drug development.  The 
bioavailability of zanamivir is poor, thus the 
drug has to be administered by inhalation.  By 
contrast, oseltamivir is in the form of a pro-drug 
that is administered orally.  As a consequence, 
many organizations in many countries stockpile 
oseltamivir for the prevention of influenza virus 
infection and in preparation for the next 
pandemic. 

 The occurrence of resistance to NAIs is 
not zero; however, it is much fewer than that 
resistance to adamantanes. Several studies 
demonstrated that influenza viruses that are 
resistant to the NAIs have been isolated in vitro 
and in vivo.  These mutant viruses were found to 
exhibit amino acid changes either in the active 
site of the N or in the H(14). The alteration in the 
H protein reduces the affinity of the protein for 
the sialic acid receptor, thus presumably 
facilitating more viral exit which depends 

mainly on N protein.  More studies also showed 
that the NAI-resistant viruses often have their 
growth impaired in cell culture and have their 
infectivity and transmissibility reduced in 
animal infections(12).  This may explain the few 
emergences of NAI-resistant viruses that are 
recovered from patients treated with NAIs.  
Nevertheless, drug resistance in patients 
infected with avian H5N1 virus was reported in 
Vietnam(9).  Thus, it would be prudent to 
prepare or develop additional antiviral drugs in 
order to better treat and prevent influenza virus 
infections. 

Ongoing Researches and Future 
Perspectives for Anti-influenza Drugs 
Development 

 Several strategies have been pursued in 
order to identify new anti-influenza drugs.  
Some of these show promising results 
suggesting that they may become effective in 
the clinic.  Each strategy provides both benefits 
and drawbacks; as a result, careful evaluation of 
using each potential antiviral drug is needed. 

 RNA interference (RNAi) is a well 
known pathway that involves specific inhibition 
of target mRNA expression by introducing 
sequence-specific double-stranded RNA duplex, 
or short interfering (si)RNA.  RNAi has been 
shown to display antiviral activity both in vitro 
and in vivo against several viruses, including 
influenza A virus(4).  For anti-influenza virus, 
siRNAs were designed to target degradation of 
viral nucleoprotein, polymerase, and matrix 
genes.  The results showed that viral replication 
was suppressed in tissue culture and virus yields 
in the lungs of infected mice were reduced 
significantly.  The antiviral effect was demon-
strated to be mRNA specific and effective 
against different subtypes of human and avian 
influenza viruses(22).  The benefits of RNAi-
based therapeutics are that siRNA can be 
synthesized within short period of time and the 
cost of synthesis is relatively low.  However, a 
concern is raised because there have been 
reports showing that non-specific degradation of 
some host genes was observed when using some 
antiviral siRNA molecules.  Therefore, speci-
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ficity for the target gene degradation has to be 
carefully examined. 

 Influenza viruses, similar to many RNA 
viruses, replicate their virus genome via a 
replicative intermediate (RI), a double-stranded 
RNA intermediate.  Because host cells do not 
produce such molecules, the presence of RI in 
mammalian cells stimulates antiviral response.   
For the search of new antiviral drug, molecules 
that mimic the structure of RIs have been 
synthesized.  Studies have shown that synthetic 
dsRNA molecules composed of polyribo-
inosinic polyribocytidylic acid (poly[I:C]) are 
effective in battling influenza virus infection in 
cell culture(25).  However, in vivo data are not 
available.  This approach is still needed to be 
tested for its effectiveness in preventing 
influenza virus infection in human patients. 

 Structure-based approach has been 
successfully used to identify effective neurami-
nidase inhibitors.  Similar strategy then could 
also be conducted using other viral proteins that 
are essential for virus replication cycle as a new 
target.  The other influenza virus surface glyco-
protein, H, serves as a potential target for 
antiviral drugs because it is required for the 
initial stage of virus infection, receptor recog-
nition and membrane fusion of virus and cell 
membranes; and the crystal structures of H at 
neutral- and fusion-pH are available. After 
receptor binding, virus is in the endosome.  
Acidic pH in the endosome then triggers 
conformational change in H structure such that 
the protein is fusion-competent, mediating 
membrane fusion of virus envelope and cell 
endosomal membrane. Therefore, a molecule 
that prevents H rearrangement, thus inhibiting 
membrane fusion, is expected to be a powerful 
antiviral drug. 

 Indeed, several small molecules, such as 
tert-butyl hydroquinone (TBHQ), that block 
conformational change in H required for 
membrane fusion have been identified(17)

.  
However, problems persist because of numerous 
subtypes of H.  Limitations involve the lack of 
crystal structures of relevant H complexes and 
H group specificity (i.e. the compounds are 
effective against certain subtypes of H).  Perfect 

instances are the Hs of current seasonal 
influenza viruses (H1 and H3) and the Hs of the 
highly pathogenic avian influenza viruses (H5 
and H7).  Each member in each pair is grouped 
into different phylogenetic groups. Thus, 
understanding the structural basis of drug 
sensitivity and group specificity would aid in 
designing more potent inhibitors of anti-
influenza drugs. 

 Protein-protein interaction is a funda-
mental process that is important in all biological 
activities.  Identification of peptides that mimic 
the protein-protein interaction sites, thus inter-
fering the protein interaction, has been proved 
to be successful for antiviral drug development 
and useful tools for elucidating the mechanisms 
underlying the involving process.  For instance, 
the anti-human immunodeficiency virus (HIV) 
drug Fuzeon is a peptide derived from HIV 
membrane fusion protein and acts by blocking 
HIV entry(24).  Recently, a 20-amino acid 
peptide, EB, derived from the signal sequence 
of fibroblast growth factor 4 was shown to 
exhibit antiviral activity against influenza 
viruses in vitro and in vivo.  The antiviral 
activity is also active against the H5N1 subtype 
in vitro(12).  The EB peptide was demonstrated 
to bind to the viral H protein, blocking viral 
binding to cell surface receptor, thus preventing 
infection.  Therefore, it is of interest to obtain 
peptides corresponding to the H protein and test 
for antiviral activity against influenza viruses.  
The benefits are two-fold.  The peptides that 
exhibit antiviral activity can not only be 
developed as potential antiviral drugs, it can 
also aid us in understanding the underlying 
mechanisms of how the virus enters cells. In 
addition, the availability of crystal structures of 
H should assist further development of antiviral 
drugs that target H protein for the treatment and 
prevention of influenza virus infection. 

 Many current antiviral strategies focus on 
drugs that target the virus proteins that are 
essential for virus replication cycle.  With an 
increasing knowledge on influenza virus-host 
interactions, it is also possible that targeting 
critical cellular factors that play a role in the 
virus replication cycle can be another potential 
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antiviral strategy.  Chloroquine is a lysosomo-
tropic agent that elevates the endosomal pH.  
Previous studies have demonstrated that 
treatment of cells with chloroquine exhibits 
inhibitory effect on influenza virus replication 
in tissue cultures(15).  Several studies also report 
the importance of cellular lipid-rafts in the virus 
maturation process(5,21).  Lipid-rafts are specia-
lized microdomains in the cell membrane that 
are rich in cholesterol.  Treatment of cells with 
statin, which removes membrane-bound choles-
terol and thus disrupts lipid-raft membranes, 
was shown to inhibit the assembly process of 
influenza virus in tissue culture(2).  Although the 
available data is encouraging, both chloroquine 
and statin are needed to be further evaluated for 
anti-influenza drugs in humans.  Extra consi-
deration must be taken when working with 
antiviral drugs that target cellular factors.  Since 
the cellular factors can be critical to many 
cellular processes, it is necessary to confirm that 
inhibition of the cellular factors would not have 
any adverse effects on cells. 

Conclusions 

 Prevention for the next influenza virus 
pandemic has to be promptly prepared.  Since 
the last influenza virus pandemic, numerous 
studies were done on how the influenza virus 
interacts with its host. The increase in 
knowledge greatly enhances our understanding 
of the biology of the influenza virus, and thus 
facilitating the development of new antiviral 
drugs.  Many laboratories are currently working 
on antiviral drugs development, and it is clear 
that this process will not be a major limitation 
when the next pandemic arrives.  Rather, the 
challenge is the availability of anti-influenza 
drugs to the hands of affected individuals that 
live in many parts of the world.  The antiviral 
drugs must be easily mass produced with 
affordable cost and distributed to all parts of the 
world.  The challenge is difficult, but is realistic 
with the cooperation among researchers, 
government, and pharmaceutical industry. 
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ชุดเครื่องวัดภาคสนามสยามแกโซฮอล หนึ่งในนวัตกรรมครบรอบ 50 ปคณะวิทยาศาสตร 

กาญจนา อุไรสินธว และ ดวงใจ นาคะปรีชา  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

 แกโซฮอลเปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนที่ใชสําหรับยานยนต ไดจากการผสมเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงลงไปใน
น้ํามันแกสโซลีน ในระหวางการเก็บรักษา สภาวะแวดลอมอาจสงผลใหระดับความเขมขนของเอทานอลเปลี่ยนแปลงไปได 
เปนผลใหคาออกเทนของเชื้อเพลิงไมไดมาตรฐาน บริษัทผูผลิตจึงไดใหความสําคัญในการออกตรวจและติดตามวัดคาตางๆ 
รวมทั้งระดับความเขมขนของเอทานอลอยางใกลชิดและเปนประจํา เพื่อควบคุมคุณภาพของพลังงานเชื้อเพลิงชนิดนี้   ใหอยู
ในมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานดวย ซึ่งตามมาตรฐานแลวชวงที่ยอมใหคาคลาดเคลื่อนไดนั้นอยูในชวงแคบเพียง  1 % 
(v/v) ชุดเครื่องวัดภาคสนามสยามแกโซฮอล เปนชุดเครื่องวัดแบบเคลื่อนที่สําหรับควบคุมคุณภาพแกโซฮอล เปนผลงาน
นวัตกรรมเพื่อใชในการตรวจวัดภาคสนามสําหรับวัดระดับความเขมขนของเอทานอลในที่ตองทําเปนประจํา เครื่องวัดนี้
ไดรับการออกแบบพิเศษใหงายตอการใชงานและอานผลไดภายในเวลา 2 นาที และยังมีคุณสมบัติที่ดีในดานของความเที่ยง 
(3% RSD) ความแมนยําในการวัด (98-100%) และวัดคาเอทานอลในแกโซฮอลไดละเอียดในระดับ 0.3 % (v/v)  

คําสําคัญ:  เอทานอล; แกโซฮอล; ชุดตรวจวัด; การวัดภาคสนาม  

Abstract 

 Gasohol, a biofuel for automobiles, contains gasoline supplemented with ethanol of high purity.  
During storage, the ethanol content may vary due to some environmental conditions and as a result gasohol 
specification is changed as ethanol content determines ‘octane number’ of the fuel, an issue of concern for 
petrol companies producing gasohol.  After distribution to gas stations, petrol producers need to monitor 
this blended fuel closely and regularly to ensure that the ethanol content is within 1 % (v/v) of the 
specification designated by the Department of Business Energy.  Siam Gasohol-Kit (SG-Kit) is a portable 
test kit for quality control of gasohol.  SG kit is an innovation tool suitable for routine on-site measurement 
of ethanol in gasohol and has been designed specifically to offer a simple method for users.  Reading of 
ethanol content appears in 2 minutes.  SG-Kit provides high precision (3% RSD) and accuracy (98-100%).  
As SG-Kit provides a resolution of 0.3 % (v/v) ethanol in gasohol, the kit is suitable for use as part of 
quality control scheme in the gasoline industry. 

Keywords:  ethanol; gasohol; test kit; on-site analysis 
 

บทนํา 

 แกโซฮอลเปนหนึ่งในพลังงานทางเลือกเพื่อใชใน

การคมนาคมและการขนสง  นอกเหนือจากพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ เชน แกสเอ็นจีวี แอลพีจี และไบโอดีเซล ใน
ปจจุบัน รัฐบาลกําลังสงเสริมและรณรงคใหประชาชนหัน
มาใชพลังงานทดแทน เพื่อลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ราคาผันผวน และพรอมรับมือกับพลังงานเชื้อเพลิงที่เริ่มจะ
ขาดแคลน ซึ่งในปจจุบัน มีแกโซฮอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่
เกิดจากการผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลง

สภาพ สามารถนํามาใชทดแทนน้ํามันเบนซินพื้นฐานที่ได
จากน้ํามันดิบโดยตรง โดยการใชน้ํามันทดแทนประเภทนี้
เปนที่นิยมกันในประเทศแถบอเมริกา และยุโรป เชน 
บราซิล และสวีเดน เปนตน สําหรับในประเทศไทย น้ํามัน
แกโซฮอลเริ่มเปนที่รูจักในฐานะที่เปนโครงการตามแนว

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่ม
เมื่อป พ.ศ. 2528 เพื่อสงเสริมการแปรรูปผลิตผลจากภาค

การเกษตรใหเปนเอทานอลและเปนพลังงานทดแทน 
พรอมทั้งสามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําในคราว
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เดียวกัน จนกระทั่งในป 2543 การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย  (ปตท .) ดําเนินการทดสอบการใชแกโซฮอลใน
รถยนต และไดทดลองจําหนายครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2544(2) 

 การผสมเอทานอลในสัดสวนที่แตกตางกันลงไปใน

น้ํามันเบนซินแสดงไดจากคา ‘E-ตัวเลข’ ซึ่งตัวเลขเปนสิ่ง
ที่กําหนดคารอยละโดยปริมาตรของเอทานอลที่ผสมกับ

น้ํามันเบนซินพื้นฐาน ตามขอกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันเชื้อเพลิงแกโซฮอลโดยกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงานนั้น น้ํามันแกโซฮอลชนิด E10 ตองมี เอ
ทานอลผสมอยูรอยละ 9-10 โดยปริมาตร น้ํามันแกโซฮอล
ชนิด E20 ตองมีเอทานอลผสมอยูรอยละ 19-20 และน้ํามัน
แกโซฮอลชนิด E85 ตองมีเอทานอลผสมอยูไมตํ่ากวารอย
ละ 75 โดยระดับความเขมขนเปนรอยละตอปริมาตรนั้น

ตองไมเกินชวงที่ระบุไวดังกลาว หากระดับ    เอทานอลไม
เปนไปตามนี้  จัดวาน้ํ ามันเชื้อ เพลิงนั้นต่ํ ากวา เกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว ดังประกาศของกระทรวงฯ ปรากฎ
ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ

ของน้ํามันแกโซฮอล พ.ศ. 2551(1) 

 บทความวิชาการนี้นําเสนอภาพรวม เหตุผล และ
ความจําเปนในการวัดระดับเอทานอลในน้ํามันแกโซฮอล 
วิธีการโดยทั่วไปสําหรับการควบคุมคุณภาพน้ํ ามัน              
แกโซฮอล พรอมทั้งการเสนอผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการวัดระดับ
เอทานอลในน้ํามันแกโซฮอลแบบภาคสนาม 

บทบาทของเอทานอลกับการควบคุมคาออกเทน 
ของแกโซฮอล 

สาเหตุที่ตองควบคุมใหระดับเอทานอลเปนไปตาม

มาตรฐาน โดยไมตํ่ากวาหรือสูงกวารอยละที่กําหนดไว คือ
เนื่องจากเอทานอลเปนสารที่นอกจากจะเติมลงไปเพื่อเปน

พลังงานทดแทนแลว ยังทําหนาที่ เปนตัวเพิ่มและหรือ
ควบคุมคาออกเทนของน้ํามันแกโซฮอลดวย ซึ่งเอทานอล
สามารถควบคุมคาออกเทนทดแทนสารควบคุมตัวเกาคือ 
methyl tertiary butyl ether (MTBE) เพื่อควบคุมคาออก
เทนใหได 91 หรือ 95 ตามฉลากที่ระบุเพื่อจําหนาย ซึ่งนั่น
หมายถึง ระดับเอทานอลตองเปนไปตามที่ระบุไว มิฉะนั้น
คาออกเทนจะผิดเพี้ยนไปจากที่กําหนดไวได และมีผลทาง
กฎหมายดวย 

เอทานอลมากหรือนอยไปสงผลกับเครื่องยนต
อยางไร? 

เนื่องจากเอทานอลเปนตัวเพิ่มคาออกเทนใหกับเชื้อ 

เพลิงเพื่อใหไดตามมาตรฐานที่ระบุ และใหออกเทนตรง
กับฉลากที่ติดไวตามสถานีบริการขณะจําหนาย ดังนั้นหาก
ระดับเอทานอลเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลกับคาออกเทน 
ของน้ํามันขณะจําหนายดวย  และสุดทายทําใหน้ํามัน        
แกโซฮอลที่ เ ติมให กับรถยนตนั้ นไม เหมาะสมกับ

เครื่องยนตเนื่องจากมีเอทานอลต่ํากวาที่ระบุไว สงผลใหมี
คาออกเทนต่ํากวามาตรฐาน 

แตในกรณีที่มีเอทานอลสูงกวาที่ระบุไว เชน สูง
กวารอยละ 10 โดยปริมาตร แตวาเอทานอลไดถูกเติมลงไป
เกินกวามาตรฐานของ E10 เชน มีการเติมลงไปเพราะราคา        
เอทานอลต่ํากวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน เอทานอลที่มี
ระดับสูงเกินมาตรฐานนี้จะสงผลกับรถยนตโดยเฉพาะรุน

เกา ทําใหเกิดความฝดในทอเช้ือเพลิง สงผลใหเครื่องยนต
กระตุกหรืออาจดับไดเปนบางครั้ง 

สาเหตุท่ีอาจทําใหระดับเอทานอลเปล่ียนแปลงไป
จนไมไดมาตรฐานหลังการผลิต 

ระดับเอทานอลสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได

เอง ภายหลังผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานและผลิตเปน  
แกโซฮอลแลว และแนนอนยอมทําใหคาออกเทนเปลี่ยน 
แปลงไดดวย โดยอาจสรุปสาเหตุไดดังนี้ 

1. การระเหย 
เนื่องจากทั้งน้ํามันเบนซินพื้นฐานและเอทานอล

ตางก็เปนสารระเหยงาย และระเหยไดตลอดเวลาหลังผสม 
ดังนั้นระหวางการเก็บรักษากอนจําหนาย หากตองเก็บไว
เปนเวลานาน ระดับเอทานอลก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุ
ไวได 

2. การปนเปอนดวยน้ําในถังเก็บทําใหเอทานอล
ลดลง 

ภายในถังเก็บน้ํามันของสถานีบริการ หรือแมแต
คลังน้ํามัน จะมีปรากฎการณที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดและเกิด 
ขึ้นเอง คือ มีการปนเปอนของน้ําเขาไปอยูภายในถังเก็บ
น้ํามัน เกิดจากการควบแนนของไอน้ําภายในถัง ซึ่งจะเกิด
ไดดียิ่งขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เย็นตัวลง ทํา
ใหเกิดการควบแนนของไอน้ําเปนหยดน้ํา หรือเหง่ือน้ํามัน
ภายหลังการเกิดน้ําแลว สวนที่เปนน้ําจะอยูที่ระดับลางสุด
ของถังเก็บเชื้อเพลิง และการที่มีน้ําอยูในถังแบบนี้ทําให      
เอทานอลในชั้นน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากเอทานอล

ละลายในน้ําไดดีกวาในน้ํามันมาก เอทานอลจะเคลื่อนตัว
มาละลายในชั้นน้ํา ซึ่งหากเกิดน้ําขึ้นภายในถังเก็บ ระดับ 
เอทานอลจะลดลงกวามาตรฐาน จึงทําใหคาออกเทนของ 
แกโซฮอลนั้นลดลงได 
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3. การปลอมปน 
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและ

มีวัตถุดิบตลอดจนมีนโยบายผลักดันใหมีการผลิตเอทา-
นอลมากเพื่อเปนพลังงานทดแทน จนกระทั่งในที่สุด ราคา         
เอทานอลจะต่ํ ากว าน้ํ ามัน เบนซินพื้นฐานที่ ใช เปน

สวนผสมในการผลิตแกโซฮอล ดังนั้น หากมีการปลอมปน
โดยการเติมเอทานอลลงไปเองภายหลังการสงแกโซฮอล

ใหกับสถานีบริการในเครือขายของบริษัทแลว ก็จะทําใหมี
ระดับเอทานอลมากกวาปกติ ซึ่งสงผลเสียกับเครื่องยนตที่
ประชาชนใชอยู ตลอดจนเสียภาพพจนของบริษัทผูผลิตได 

การควบคุมคุณภาพน้ํามันแกโซฮอล โดยภาครัฐ
และบริษัทผูผลิต  

1.  การออกตรวจดวยรถตรวจคุณภาพเคลื่อนที่ 
          โดยปกติแลวบริษัทผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงมีการดูแล
และควบคุมคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงอยางเปนระบบ อีกทั้ง
ประเทศไทยยังมีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
คอยควบคุมดูแลคุณภาพอยูโดยตลอด ซึ่งทั้งภาครัฐและ
บริษัทผูผลิตจะมีรถออกตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง

ทุกประเภทตามสถานีบริการตาง ๆ โดยบริษัทน้ํามันนั้นจะ
ออกตรวจสอบทุกๆ สถานีบริการที่มีทั่วประเทศ สวน
ภาครัฐจะใชวิธีสุมตรวจทั่วประเทศ รูปที่ 1 แสดงภาพรถ
ตรวจสอบของกระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 
   รูปท่ี 1  รถตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง ซึ่งภายในมีหัองปฏิบัติการ  
                ภาคสนาม 

2.  วิธีการตรวจวัดระดับเอทานอลดวยรถตรวจ  
 สอบเคลื่อนที่ 

วิธีการที่ภาครัฐและบริษัทน้ํามันสวนใหญใชตรวจ

เมื่อออกตรวจดวยรถตรวจคุณภาพเคลื่อนที่มักใชหลักการ

ผสมแกโซฮอลกับน้ําในกระบอกตวง (ดังแสดงในรูปที่ 2) 
ซึ่งผูวัดจะวัดระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น แลวนําระดับที่เพิ่มขึ้นไป
คํานวณเทียบกลับมาเปนระดับเอทานอล การวัดแบบนี้มีคา
ความถูกตองต่ํา เนื่องจากสเกลของกระบอกตวงนั้นหยาบ
มาก จึงไมเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการตรวจวัดซึ่งตองการ
ความละเอียดสูงมาก เชน E10 ตองวัดไมใหมีเอทานอลต่ํา

กวารอยละ 9 และไมเกินรอยละ 10 ซึ่งเครื่องมือวัดที่
เหมาะสมนั้นควรตองอานไดอยางนอยใหแยกความ

แตกตางไดในชวงรอยละ 0.5 เชน วัดคาเอทานอลได 9.5 + 
0.5 สําหรับ E10 และวัดคาเอทานอลได 19.5 + 0.5 สําหรับ 
E20 เปนตน 

   

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 2  แสดงการใชกระบอกตวงในภาคสนาม (สําหรับรถตรวจ  
                 คุณภาพเพื่อวัดเอทานอลในแกโซฮอล 

3.  การวัดระดับเอทานอลในหองปฏิบัติการและ 
 แบบวิธีมาตรฐาน (เคล่ือนที่ไมได) 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีนักวิจัยทําการพัฒนา
วิธีการตรวจวัดคุณภาพเอทานอลในหองปฏิบัติการหลาย

วิธีดวยกัน ตัวอยางเชน การตรวจวัดระดับเอทานอลโดย
เทคนิค liquid chromatography(8) การตรวจวัดการดูดกลืน
แสงอินฟาเรดของเอทานอลในน้ํามันแกโซฮอลดวย

อุปกรณ attenuated total reflectance (ATR)(3) และ fourier 
transform-near infrared (FT-NIR)(4)การตรวจวัดคุณ      
สมบัติทางกายภาพเกี่ยวกับการวัดคาความตานทาน

โดยรวมของน้ํามันแกโซฮอลซึ่งมีปริมาณเอทานอลตางๆ(6) 
อยางไรก็ดี วิธีการขางตนที่อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ

อาจเกิดความผิดพลาดไดงาย เนื่องจากน้ํามันแกโซฮอล
ของแตละบริษัทผูผลิตน้ํามันมีองคประกอบที่แตกตางกัน

จึงสามารถสงผลตอความถูกตองและแมนยําของการ

ตรวจวัดได และในป พ.ศ. 2551 ไดมีผลงานวิจัยของคน
ไทยที่อาศัยหลักการวิเคราะหแบบไหลตอเนื่องเพื่อ

ตรวจวัดคุณภาพน้ํามันแกโซฮอล(5) โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี
ที่มีความเฉพาะเจาะจงตอเอทานอลและองคประกอบตางๆ 
ในน้ํามันแกโซฮอล ไมรบกวนการวิเคราะห  

วิธีการมาตรฐานสําหรับการตรวจวัดปริมาณเอทา

นอลในแกโซฮอลที่ใชกันในหองปฏิบัติการของบริษัท 
ผูผลิตรวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

คุณภาพน้ํามันของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานคือ 

After Before 
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การใชเครื่องมือขนาดใหญ ไดแก Gas chromatograph 
(GC) เพื่อทําการวัดระดับเอทานอล วิธีนี้เปนการวัดแบบ
มาตรฐานสากล ASTM D4815(7) เครื่องมือ GC นี้ใช

สําหรับวัดสารระเหยไดทั่วๆ ไปในปโตรเคมีและเหมาะ 
สมที่จะใชวัดเอทานอลในแกโซฮอลดวย การวัดดวย GC 
ใหคาความถูกตองสูง มีความละเอียดเพียงพอ อยางไรก็ดี 
เครื่องมือนี้ไมสามารถเคลื่อนยายได การวัดดวยวิธีนี้จึงตอง
เก็บรวบรวมตัวอยางจากสถานีบริการทั่วประเทศแลวสง

เขาวัดในหองปฏิบั ติการเทานั้น  แตหลังจากการเก็บ
ตัวอยางและรอเขาวัดดวย GC นั้นระดับเอทานอลจะ

เปลี่ยนไปไดอีก ดังนั้น กวาตัวอยางจะไดรับการตรวจสอบ
ระดับเอทานอลที่อานไดก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแลว 

Siam Gasohol Kit (SG-Kit): ชุดเครื่องมือแบบ
เคล่ือนท่ีสําหรับวัดเอทานอลในแกโซฮอล ท่ีแมนยํา
และถูกตองเทียบเทา GC มาตรฐาน ASTM  

คณะนักวิจัยจาก FIRST Labs ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงปญหานี้ จึงได
ทําการคิดคนและประดิษฐชุดเครื่องวัดคุณภาพแกโซฮอล

สยามขึ้น (Siam Gasohol Kit หรือ SG-Kit) โดยในการวิจัย
และพัฒนาไดรับความอนุเคราะหคําปรึกษาจากทีมฝายวิจัย

เช้ือเพลิงและหลอล่ืน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
และปรึกษาหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เพื่อขอความเห็นในการพัฒนาจนประสบความสําเร็จใน

การผลิตเปนชุดเครื่องมือวัด (รูปที่ 3) ผลงานชุดนี้ไดยื่น
เสนอเพื่อขอจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยมหิดลแลว 
เมื่อป พ.ศ. 2550 

หลักการ SG-Kit 

SG-Kit ใชหลักการที่มีกระบวนการเกิดขึ้น 2 
กระบวนการพรอมๆ กัน คือ การสกัดเอทานอลลงในชั้น
น้ํายาเคมี และการเกิดปฏิกิริยาระหวางเอทานอลที่สกัดได
กับน้ํายาจนสีเปลี่ยนไป ซึ่งระดับความเขมของสีนั้นถูก
อานดวยเครื่องมือวัด และแสดงผลที่หนาจอของเครื่องเปน
ระดับรอยละของเอทานอล เชน 10%v/v เปนตน ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดนี้ถูกควบคุมดวยโปรแกรมอัตโนมัติ

เพื่อใหมีความแมนยําสูง และการเทียบกับสารมาตรฐาน
กอนการวิเคราะหในลักษณะเดียวกับการใชงานของ pH 
meter  

คุณลักษณะเดนของ SG-Kit 

1.  ความถูกตองและแมนยําสูงมากเทียบเทา GC ผล
การเปรียบเทียบกับการวัดดวย  GC (ASTM D4815) ซึ่งทีม
ฝายวิจัยเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

   
  รูปท่ี 3  แสดงภาพภายนอกและภายในชุดเครื่องวัด SG-Kit รุน 
                 Exclusive class 

ปตท. ใหความอนุเคราะหทําการวัดเพื่อเปรียบเทียบ ดัง
แสดงในรูปที่ 4  ขอเดนพิเศษของเครื่องมือนี้ คือ อานคาได
ละเอียดในชวงรอยละ 0.3 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4   แผนภูมิแสดงปริมาณเอทานอลในแกโซฮอลที่วิเคราะห  
              ดวย SG-Kit เปรียบเทียบกับวธิีมาตรฐาน (GC-FID) จํานวน 

12 ตัวอยาง ซึ่งทั้ง 2 วิธีไดผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%  (Paired t-Test)  

2.  อานคาไดรวดเร็วมาก  คือภายใน  2 นาที จึง
เหมาะกับการใชงานภาคสนามที่ตองทราบคาทันที 

3.  ชุดเครื่องมือมีขนาดเล็ก บรรจุในกระเปาเหล็กบุ
กันกระแทก ภายในกระเปามีเครื่องมือ น้ํายาและอุปกรณ
ครบครัน เมื่อเปดกระเปา จึงพรอมใชงานไดทันที  

4.  ขั้นตอนการใชงานงาย ผูใชสามารถฝกการใช
งานไดภายใน 2-3 ช่ัวโมง 

5.  ชุดเครื่องมือมีราคายอมเยาและคาใชจายในการ
วัดต่ํากวาเมื่อใช GC 10 เทา คือคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 250 
บาท/ตัวอยางแกโซฮอล/สถานีบริการ 

คุณลักษณะอื่นๆ ของเครื่อง SG-Kit แสดงในตาราง
ที่ 1 

SG-Kit เปนนวัตกรรม 

SG-Kit เปนผลงานคิดคนวิจัยโดยคณะอาจารยและ
นักศึกษา เปนผลงานใหม ยังไมมีที่ใดนําเสนอมากอน ถือ
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เปนนวัตกรรมในวงการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
และเปนผลงานจากประเทศไทย ซึ่งคาดวาตอไปจะสราง
ช่ือเสียงใหกับประเทศไทยในเรื่องของการสนับสนุน

นโยบายพลังงานทดแทนในระดับชาติและนานาชาติตอไป  

การใชSG-Kit วัดคุณภาพ ณ โรงผลติแกโซฮอล 

นอกจาก SG-Kit เหมาะสําหรับการมีเพื่อไวใชใน
รถออกตรวจคุณภาพน้ํามันภาคสนามแลว ยังเหมาะสมกับ
การตรวจคุณภาพเพื่อวัดระดับเอทานอลภายหลังการผสม

กับน้ํามันเบนซินพื้นฐาน ณ โรงผลิตแกโซฮอลดวยเพื่อ
ควบคุมคุณภาพการผลิต เพราะอานผลไดทันทีหลังการ
ผสม กอนที่จะสงเขายืนยันดวย GC อีกครั้ง หากตองการ
เรงการใชพลังงานทดแทน SG-Kit จึงสอดรับกับนโยบาย
พลังงานแหงชาต ิ

จุดออนในการประชาสัมพันธพลังงานทดแทนใน
ปจจุบัน 

แกโซฮอลถือเปนกาวแรกของการใชพลังงาน

ทดแทนในประเทศไทย ไดมีการประชาสัมพันธขาวสาร
เพื่อกระตุนใหเกิดความเชื่อมั่นในพลังงานทดแทนตัวนี้มา

โดยตลอดตั้งแตเริ่มใหมีการจําหนายเชิงพาณิชยเปนครั้ง

แรกในป พ.ศ. 2544  

การประชาสัมพันธ เริ่มตนจากรณรงคการใช

พลังงานแกโซฮอล เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่นกับ 

พลังงานแกโซฮอล เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่นกับ
คุณภาพวา สามารถใชแกโซฮอลไดโดยไมมีผลเสียตอ
เครื่องยนต  เริ่มโดยเนนประชาสัมพันธการใช  E10 
โดยเฉพาะการใชสื่อทางโทรทัศน ที่ดําเนินการทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ซึ่งจะเห็นวาตองใช เวลานานมากกอนที่
ประชาชนจะยอมรับ  

ตอมาเริ่มจึงประชาสัมพันธ  E20 ซึ่ งปจจุบันผู 
บริโภคซึ่งมีรถยนตรุนเกาและตองไปปรับเครื่องยนต

เสียกอนจึงจะใช E20 ไดนั้น ยังมีที่ไมมั่นใจอยูเปนจํานวน
มากอยางไรก็ดี จะเห็นไดวาในการประชาสัมพันธทุกครั้ง 
มีเพียงการยืนยันจากหลายฝายวาใชได แตยังขาดการ
ประชาสัมพันธในเรื่องวิธีการควบคุมคุณภาพแกโซฮอลที่

ภาครัฐและบริษัทผูผลิตนํามาใชวา มาตรฐานเชิงปฏิบัตินั้น
เปนอยางไร นับจากวันที่ผลิตจนกระทั่งวันที่เติมลงใน
รถยนต 

ดังนั้น หากมีการประชาสัมพันธที่ดี โดยเพิ่มเติม
ดวยว า  ปจจุบันไดมีการผลิต เครื่ องมือ เพื่ อ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ นับตั้งแตผลิตจนออกจากหัวจายน้ํามัน
จนกระทั่งถึงรถยนตของผูบริโภควา มีการใชเครื่องวัด
ติดตามโดยตลอด ประชาชนผูใชรถก็จะมั่นใจมากขึ้นวา 
พลังงานแกโซฮอลสามารถใชได เครื่องยนตไมเสีย ไม
กระตุก  

    ตารางที่ 1  คุณลักษณะและประสิทธิภาพของชุดเครื่องวัดภาคสนามสยามแกโซฮอล 

คุณลักษณะ 
การตรวจวัด ใชหลอด LED วัดการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่นจําเพาะ 

ประสิทธิภาพ 
ความแมนยํา 98 % 
ความละเอียดในการวิเคราะห + 0.3 % (v/v) ethanol 
ความเที่ยงตรง  3 % RSD 
ชวงการวัด 5 – 20 % (v/v) ethanol 
ปริมาตรแกโซฮอลที่ใช 200 ไมโครลิตร 
เวลาในการอานผล 2 นาที 
หลักการและผลการวัด Single standard calibration. (อานผลในหนวย % (v/v) ethanol) 
น้ําหนัก 8 กิโลกรัม 
หนาจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด 
แหลงจายไฟ 220 V และแบตเตอรี่  
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SG-Kit จุดแข็ง กับนโยบายของกระทรวงพลังงาน  
หากกระทรวงพลังงาน เห็นประโยชนจากนวัต- 

กรรม SG-Kit และเห็นพองตอไปอีกวาควรใหมีการ

ผลักดันเชิงนโยบายในแงของเทคนิคการวัดที่คิดคนดวย

ทีมนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยผลักดันใหมีการใชงาน 
SG-Kit เพื่อตรวจสอบคุณภาพแกโซฮอลทั่วประเทศ 
นอกจากจะเปนการคุมครองผูบริโภคในแงคุณภาพ

เช้ือเพลิงแลว ยังสามารถใช SG-Kit เปนสวนหน่ึงในการ
ประชาสัมพันธโดยสื่อทางโทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพได
ดวย เนื่องจากประชาชนจะใหความสนใจยิ่งขึ้นทุกๆ ครั้งที่
มีการใชองคความรูและบุคลากรทางวิชาการมาเกี่ยวของ

ในการประชาสัมพันธเรื่องตางๆ  

SG-Kit กับการประชาสัมพันธคุณภาพแกโซฮอล
ใหมชนิด E20 ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ในการคิดคนและวิจัย SG-Kit นั้น มหาวิทยาลัย 
มหิดลไดรับคําปรึกษาที่ดีมาโดยตลอดจากฝายวิจัย

เช้ือเพลิงและหลอล่ืน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
ตลอดจนใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพของ 
SG-Kit ซึ่งพบวามีความแมนยําและถูกตองใกลเคียงกับ
เทคนิคมาตรฐานโดยเทียบเทาเครื่องมือใหญแบบ GC 
นอกจากนี้ ยังไดใหการอนุเคราะหเพิ่มเติม โดยวาจางผลิต
แลว 1 ชุด เพื่อใหฝายตรวจสอบคุณภาพ คลังน้ํามันพระ
โขนง ปตท. ทดลองใชงาน (เริ่มตั้งแต 27 ธันวาคม 2550) 

ทั้งนี้ ฝายประชาสัมพันธ บริษัท ปตท. อาจสนใจที่
จะใช SG-Kit เปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธเชิงรุก 
สําหรับ E20 ซึ่งเชื่อวาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนเริ่มมั่นใจการใชพลังงานทดแทนแกโซฮอลที่มี

เอทานอลทดแทนมากกวา E10 เดิม โดยในครั้งนี้ สามารถ
เนนเนื้อหาการประชาสัมพันธในเรื่องที่มีการดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพอยางใกลชิดดวยเครื่องมือ SG-Kit ซึ่งมี
ประสิทธิภาพดานความถูกตองและแมนยําสูง สามารถออก
ตรวจสอบไดอยางสม่ําเสมอดวยรถตรวจคุณภาพของ 
ปตท. ที่เปนรถเคลื่อนที่ ซึ่งประชาชนสวนนอยเทานั้นที่

ทราบวามีการใชรถตรวจคุณภาพออกตรวจอยูแลวเปน

ประจํา 

สรุป 
 ชุดเครื่องวัดภาคสนามสยามแกโซฮอล  (Siam 
Gasohol Kit) เขามามีบทบาทชวยใหภาครัฐ บริษัทผูผลิต 
รวมถึงผูบริโภค ไดตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งผลงานนี้นับเปนหนึ่ง
นวัตกรรมในรอบ 50 ปแหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนวัตกรรมนี้เนนใหเห็นวาผลงาน
วิชาการที่พัฒนาขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยสามารถนํามา

ประยุกตใชงานไดจริง ไมใชเปนผลงานขึ้นหิ้งอีกตอไป อีก
ทั้งยังมีสวนชวยภาครัฐในการประชาสัมพันธใหผูบริโภค

เกิดความมั่นใจในการใชพลังงานทางเลือกอีกดวย 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และศูนยความเปนเลิศ
ดานนวัตกรรมทางเคมี  (PERCH-CIC) สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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Abstract 

 Malaria is one of the world’s most important parasitic infections in humans.  A sensitive, rapid 
and accurate diagnostic test for malaria is not only crucial for proper treatment of the individual 
patient but also essential for malaria control programs and epidemiological surveillance, which is 
needed to observe trends in malaria prevalence and anti-malarial drug resistance. Conventional 
microscopy is the gold standard for malaria diagnosis.  Although it is an accurate tool, it requires time 
and a well-trained staff.  Alternative methods [e.g. nested polymerase chain reaction (PCR), real-time 
quantitative PCR and immunochromatographic tests] have had several limitations making it difficult 
to adopt them for routine testing.  Currently, a novel, fast, simple, sensitive and inexpensive method 
called loop-mediated isothermal amplification (LAMP) has been used successfully to amplify the 
target gene for detection of malaria parasites in both humans and mosquitoes.  This method is easier 
and faster than other methods, in addition to being as sensitive and dependable as PCR.  The use of 
LAMP for malaria detection is reviewed in this paper,  

Keywords: loop-mediated isothermal amplification (LAMP); malaria 

Introduction 

 Malaria is one of the world’s most 
important parasitic infections and is the third 
leading cause of death attributable to an 
infectious disease worldwide.  Throughout the 
world, malaria causes disease in 300-500 million 
people and kills approximately 1.1-2.7 million 
people each year predominately in sub-Saharan 
Africa(20).  The causative agent of malaria is an 
intracellular protozoan parasite of the genus 
Plasmodium.  At least four species of malaria 
infect humans, P. falciparum, P. vivax, P 
malariae, and P. ovale.  Among the four species, 
P. falciparum is the major cause of severe 
clinical malaria and death.  The transmission of 
malaria to humans is via the bite of an infected 
female Anopheles mosquito.  Once inside the 
human host, parasites multiply exponentially in 
the liver hepatocytes and then in infected red 
blood cells.  When a mosquito ingests human 
blood containing the sexual stages of 
Plasmodium (an infective stage to mosquitoes), 
the parasites undergo another reproductive phase 
inside the mosquito before being passed on to a  

new human host to continue the cycle. A 
unique characteristic of P. vivax and P. ovale is 
the production of dormant liver stages called 
hypnozoites that are responsible for relapse(2). 

 A key to effective management of 
malaria is rapid and accurate diagnosis to guide 
prompt and effective therapy.  This is crucial to 
avoid non-target effects, to delay the develop-
ment of resistance, and to avoid the additional 
cost of alternative drug therapies.  Therefore, a 
cost-effective, simple, and rapid method for 
malaria diagnosis is an urgent need.  In this 
paper, the drawbacks of existing malaria 
diagnosis including conventional microscopy, 
nested polymerase chain reaction (PCR), real-
time quantitative PCR and immunochroma-         
tographic tests (ICT) are mentioned. The 
advantages of loop-mediated isothermal ampli-
fication (LAMP), a new and outstanding gene 
amplification procedure for the diagnosis of 
malaria infection, are reviewed in terms of: 
simplicity, rapidity, cost-effectiveness, high 
sensitivity and specificity. 
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Malaria Diagnosis 

 Conventional diagnosis: For malaria 
diagnosis, light microscopy of thick and thin 
blood smears stained with Giemsa, Wright’s or 
Field’s stain is the gold standard method.  It is 
cheap, rapid and enables identification of 
Plasmodium species and parasite quantification, 
both of which are essential to assess disease 
severity and to prescribe adequate therapy. 
However, it has several disadvantages, i.e. it is 
time-consuming and requires a microscope. 
Interpretation of the result requires considerable 
expertise, especially in the case of low levels of 
parasitemia or sequestered parasites. Miss 
interpretation potentially leads to false negative 
results or unreliable species determination 
leading to therapeutic delays.  Its sensitivity is 
only moderate, with a detection limit of 50 to 
500 parasites/μl (thick versus thin film smears)(6).  
Additionally, mixed infections are often missed, 
particularly with the presence of P. malariae or 
P. ovale(4). 

 Alternative diagnosis: In recent years, 
new technological methods have been evaluated 
as alternatives to microscopy including nucleic 
acid amplification methods, e.g. nested PCR and 
real-time quantitative PCR approaches. They 
have shown greater sensitivity as compared to 
traditional microscopy, are able to detect 
parasitaemia in samples containing as low as 1-5 
parasites/μl, and are more effective in detecting 
mixed infections(4,5,11,14-18).  However, in addition 
to their high cost the use of these tests is limited 
by the need for: specialized instruments, many 
costly reagents, skilled operators, long assay run 
times, and poor applicability and/or availability 
in the field. A recently developed immuno- 
chromatographic test represents a very simple, 
rapid and reliable tool for malaria diagnosis.  It is 
commonly relied on for the detection of the       
P. falciparum histidine-rich protein-2 (HRP-2)           
or Plasmodium-specific lactate dehydrogenase 
(pLDH) antigen.  Its sensitivity is only moderate, 
able to detect 50 to 100 parasites/μl, but its use 
has some limitations(6,13).  It cannot be used to 
determine the parasitaemia level.  It shows rather 
low sensitivity in the detection of malarial 
species other than P. falciparum.  It cannot be 

used to differentiate between non-P. 
falciparum species and cannot discriminate 
accurately between a mixed infection and a      
P. falciparum infection. 

Requirements for LAMP 

 LAMP is an easy, fast, specific and 
inexpensive nucleic acid amplification method. 
It is easier and faster, besides being as sensitive 
and dependable as compared to PCR.  From its 
feature, LAMP represents an evolving techno-
logy that can be applied in countries where 
cost-effectiveness is a crucial factor and 
simplicity of diagnostic test performance and 
training of personnel are also major consi-
derations.   

The LAMP Method 

 Principle of LAMP:  LAMP, a sensitive 
strand displacement technique, was originally 
described by Notomi et al.(9)  It can be per-
formed at an isothermal temperature using one 
type of enzyme as strand denaturation is done 
by strand displacement.  Its specificity is ex-
tremely high since it uses four primers which 
are constructed from six areas on the target 
DNA as shown in Figure 1.  LAMP amplifies 
the target DNA from a few copies to 109 copies 
in less than an hour with no special reagents 
required.  The LAMP reaction mechanism is 
briefly illustrated in Figure 2. LAMP reaction 
proceeds through two steps: 1) starting 
structure-producing step (Figure 2a) and 2) 
cycling amplification step (Figure 2b), using 
DNA polymerase with high strand dis-
placement activity.  The first step requires all 
four basic primers.  As shown in Figure 2a, at 
the starting structure-producing step, one of the 
inner primers (i.e. FIP) anneals to the target 
region and primes the replicative DNA 
synthesis by Bst DNA polymerase.  Then, the 
outer primer, F3, hybridizes to the area outside 
FIP of the target DNA and starts strand 
displacement DNA synthesis, releasing newly 
synthesized DNA strand. With the same 
process of BIP and B3, this generates the 
single-stranded dumbbell-DNA structure 
(structure 5) which is looped out at each end. 
This DNA construct is the starting substrate for 
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Figure 2  Schematic representation of the mechanism of Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) reaction. LAMP progresses through two steps, (1) starting structure-producing step 
(F.2a) and (2) cycling amplification step (F.2b). 
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Requirements for LAMP reaction: For 
DNA amplification, LAMP reaction consists of 
primer mixture, 2x reaction buffer with betaine 
to facilitate DNA strand separation, Bst DNA 
polymerase with strand displacement activity, 
dNTPs, DW, and the target DNA (Eiken 
Genome Co. Ltd, Tokyo, Japan).  For RNA 
amplification, an enzyme mix (AMV reverse 
transcriptase and Bst DNA polymerase) was 
used.  LAMP reaction does not need to denature 
double stranded DNA into a single stranded 
form.  The reaction mixture is incubated at 
isothermal conditions (normally between 60-
65°C) within less than 1 hr relying on the 
effectiveness of the developed primers and 
template DNA.  The reaction is inactivated at 
80°C for 5 min (Figure 3). The major advantage 
of LAMP is that only a water bath or heating 
block is used to maintain the required 
temperature.  The reaction can also be done 
using the real-time or the end point turbid-
meter, a specific device for LAMP. 

Detection of Amplified Products 

 Visual detection: LAMP amplified 
products can easily be assessed by visualization 
the amount of white precipitate of magnesium 
pyrophosphate (an insoluble salt) produced 
during DNA elongation(7).  The production of 
magnesium pyrophosphate is made from 
combination of the pyrophosphate ion released 
from the substrate [deoxyribonucleotide triphos- 
phates (dNTPs)] as a by-product and 
magnesium ion (a divalent metallic ion) in 
LAMP reaction buffer.  The turbidity of 
magnesium pyrophosphate is produced in 
proportion to the amount of amplified products. 
LAMP can produce a remarkably large amount 
of DNA (as high as 400 μg/ml) allowing the 
detection of turbidity by only the naked eye. 
LAMP products can be seen on a UV 
transilluminator or a black light by incor-
porating intercalating agents (ethidium bromide, 
etc.) directly into LAMP-amplified tubes as 
shown in Figure 3(9).   The visual detection can 
be improved by adding manganese ion and 
calcein, a fluorescent metal indicator, to the 
reaction to increases the sensitivity and to help 

to visual discriminate the results as recently 
described by Tomita et al.(19) 

 Electrophoresis detection: The ampli-
fied product can be observed by an agarose gel 
stained with an intercalating agent e.g. ethidium 
bromide or SYBR Green I. LAMP amplified 
products are not observed as a single band as in 
PCR.  As LAMP generates products of different 
lengths of stem loop structures, the product 
sizes vary from 300 bp upto the loading well, 
which can be seen as the smear and the ladder 
pattern of the band at the bottom of the gel as 
shown in Figure 3. This is a typical pattern for 
LAMP. Because of the amplified product is 
extremely high at the end, detecting LAMP 
products by gel electrophoresis can cause 
contamination in subsequent amplifications.  
Therefore, accurate prevention of contamination 
is essential. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3  Schematic representation of the LAMP 

procedure. The LAMP reaction is done at 
a constant temperature. The amplified 
product can be detected by an agarose gel 
stained with an intercalating agent or by 
visualization of the turbidity or the 
fluorescence in the reaction. 
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 Real-time detection: The turbidity and 
fluorescent detection of LAMP products can be 
real-time monitored by a real-time turbidimeter 
and by using this machine; the quantitative 
LAMP analysis of the target genes can be 
determined.  

Application of LAMP for Detection of 
Malaria Parasites 

 To date, there are only 4 publications 
regarding the use of LAMP to detect malaria 
parasites.  The first report was described by 
Poon et al.(12) In this study, the authors 
developed a novel strategy using LAMP to 
detect P. falciparum from heat-treated blood 
samples from 102 patients with P. falciparum 
infection and 100 healthy volunteers.  LAMP 
primers were designed by targeting the highly 
conserved 18S ribosomal RNA (rRNA) gene of 
falciparum malaria.  As compared to PCR, the 
sensitivity and specificity of LAMP were 95% 
and 99%, respectively.  LAMP detection limit 
was ∼ 5 parasites/μl.  Interpreting LAMP reac-
tion with the naked eye gave consistent results 
with those deduced from the real-time turbid-
meter.  Poon et al.(12) calculated that the running 
cost for LAMP is ∼ 1/10 of that of normal PCR.  

 Paris et al.(10) evaluated LAMP for the 
detection of P. falciparum in 115 patients with 
fever using two different DNA template 
preparation methods, i.e. QIAamp DNA MiNi 
Kit and heating of samples, and three different 
endpoints [1) commercial DNA extraction 
method and gel electrophoresis, 2) heat-treated 
samples and gel electrophoresis, and 3) heat-
treated samples and turbidity visual detection]. 
The sensitivity of LAMP using conventional 
DNA extraction and gel electrophoresis showed 
the highest agreement with nested PCR [a 
reference method (81.7%, κ = 0.64)], with 
sensitivity of 76.1% and specificity of 89.6%. 
These results were in contrast with a higher 
accuracy in the study conducted by Poon et        
al.(12) These two studies used the same primer 
sets for the detection of P. falciparum.  
Regarding the discrepancy between the two 
studies, Paris et al.(10)  mentioned that it could 
have been from the use of the same primer set 
between PCR and LAMP in the study by Poon 

et al(12). This could have resulted in an 
overestimation of the quality of LAMP. 

 The use of LAMP to detect genus and 
species specificity of all four species of human 
malaria, P. falciparum, P. vivax, P. malariae, 
and P. ovale, for clinical diagnosis has been 
validated by Han et al.(3) This study was 
conducted using 68 samples positive for malaria 
and 53 samples negative for malaria by 
conventional microscopy which was used as the 
gold standard to compare the sensitivity and 
specificity with nested PCR and LAMP.  The 
target sequence of LAMP and nested PCR 
primers for Plasmodium genus specificity 
consists of conserved regions of 18S rRNA 
gene only and for species specificity consists of 
both conserved and variable regions of the same 
gene. LAMP demonstrated that a detection limit 
of the target 18S rRNA genes for P. malariae 
and P. ovale is 10 copies and for the genus 
Plasmodium, P. falciparum, and P. vivax is 100 
copies.  The results from this study showed that 
LAMP had a resemble sensitivity and a greater 
specificity as compared to the reference method 
and LAMP produced results resemble to those 
of nested PCR in a shorter turnaround time. 

 Recently, Aonuma et al.(1) demonstrated 
that LAMP was appropriate for diagnosis of 
Plasmodium in both humans and mosquitoes. 
LAMP was applied to detect Plasmodium-
carrying mosquitoes to survey pathogen-
transmitting vectors. In this study, a 
Plasmodium-transmitting experimental model 
was performed using P. berghei and Anopheles 
stephensi.  The detection sensitivity limit of the 
target P. berghei SPECT2 gene was 1 × 102 of 

purified Plasmodium parasites collected from 
both the blood and vector stages (sporozoites). 
This detection limit was enough for reliable 
identification of infectious mosquitoes.  It was 
revealed that LAMP has its ability to detect both 
Plasmodium oocysts and sporozoites from an 
“all-in-one” template using whole mosquito 
bodies.  Moreover, LAMP successfully detected 
even just one oocyst in an infectious mosquito, 
a level which can easily be missed by a 
conventional microscopy. 
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Conclusions 

 LAMP for detection of malaria parasites 
is simple; it does not require thermal cyclers, 
expensive reagents (time-consuming steps) to 
purify DNA for efficient DNA amplification, 
down-stream processing for product detection, 
or skilled technicians.  The assay positivity can 
be verified by visual interpretation.  It is highly 
specific since the reaction progresses using four 
different highly specific primers.  As compared 
to normal PCR, LAMP has higher ability to 
amplify target DNA, shorter assay time only 
one third, and lower cost for running the assay ∼ 
1/10. As compared to nested PCR, LAMP is at 
least equal or more sensitive and similar 
specificity for detection of target DNA.  From 
its feature, LAMP is a promising technique, 
which the first time enables a molecular 
diagnosis of malaria parasites in both humans 
and mosquitoes in a setting with limited 
resources.  Therefore, LAMP can be useful for 
clinical diagnosis and active surveillance of 
malaria parasites in malaria endemic countries. 
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Abstract 

Tuberculosis continues to be a major global public health problem, since it is now the leading 
infectious disease in the world in addition to the increasing prevalence of multidrug-resistance 
Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB).  Moreover, the need for a prolonged current anti-TB 
chemotherapy, which is a consequence of the presence of persistent M. tuberculosis under hypoxic 
milieu within granulomas and increasing emergence of drug-resistant strains, poses a significant 
problem for effective control.  These situations have stimulated much scientific interest in developing 
new antimycobacterial agents.  Therefore, treatment of patients with M. tuberculosis strains resistant 
to existing drugs, and shortening of the duration of short-course treatment to improve patient 
compliance should be established.  Many emerging fluorescence-technologies for high-throughput 
applications are being developed for both in vitro and cell-based high-throughput screening (HTS).  
Several types of reporter gene assays are also available for use in mycobacteria.  The majority of such 
tools are based on classical reporter genes such as lacZ, cat, and luciferase genes.  As a result of the 
importance of the intracellular lifestyle for many pathogenic mycobacterial species, it seems desirable 
to develop approaches for visualization of mycobacteria infecting inside macrophages and monitoring 
their gene expression in intracellular environment.  Along with an assay that is capable of non-
invasive detection and is convenient, these concepts encouraged the recent development of green 
fluorescent protein (GFP) reporter systems. Recent reporter-based applications for anti-TB drug 
screening will be reviewed and limitations associated with the detection of fluorescence signal in 
fluorescence-based HTS assays demonstrated by previous investigations will be summarized. A recent 
approach to achieve a high-level GFP expression directed by an acetamidase promoter in 
mycobacteria will be illustrated.  Potential directions of development of reporter-based system for 
anti-TB drug discovery will also be discussed. 

Keywords:  GFP; luciferase; reporter gene; acetamidase promoter; drug screening; mycobacteria 

Introduction 

A number of approaches may be taken to 
identify lead compounds that inhibit cellular 
activity or a particular target of an infectious 
agent.  The most comprehensive approach is 
high throughput screening (HTS) and indeed 
this may be the only way forward when there are 
no other clues to guide discovery.  HTS have 
provided a way for the identification of primary 
hits.  It is common to screen a massive number 
of compounds, maximizing the structural 
diversity by including synthetic compounds and 
natural products.  One of main challenges faced 
in the process of drug discovery is the 
development of the efficient screening of large 
libraries of these compounds and the identi-

fication of new lead drug candidates.  In the case 
of tuberculosis, the target will differ according 
to whether the final drug will be used to treat 
actively growing or persisting organisms. 
Experimental evidence to validate the target 
may include the demonstration that the target is 
essential at a particular stage during the 
infection process(23).  In addition, the compound 
will be evaluated for cytotoxicity in mammalian 
cultures. The next stage of screening uses a 
macrophage infection assay to determine if the 
compound can inhibit the growth of 
Mycobacterium tuberculosis in its intracellular 
environment. Generally, fluorescence-based 
assay technologies can offer equivalent 
sensitivity to other detection systems 
(radioactive-based methods), but have the added 
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advantages of greater versatility, stability, 
capability of HTS, safe handling, and ease of 
disposal. 

Reporter Gene Assays 

The term reporter gene is used to describe 
a gene with a readily quantifiable phenotype that 
can be distinguished easily over a background of 
endogenous proteins. Reporter gene-based 
assays have been established as popular tools in 
a variety of applications, such as studying of 
gene expression and promoter analysis(6), gene 
delivery system(26), drug screening(20), cyto-
toxicity(14) and other cell-based assays.  The 
main advantages of the reporter gene assays are 
higher sensitivity, reliability, easy detectable 
system, convenience, and adaptability to large-
scale screening.  A number of reporters are 
available in either naturally occurring or 
genetically engineered form.  These include β-
galactosidase(20), chloramphenicol acetyl trans-
ferase (CAT)(27), firefly or bacterial luciferase 
(luminescent protein), and green fluorescent 
protein (GFP) or red fluorescent protein (RFP) 
as well as their mutants(11,19).  Excellent reporter 
genes should be environmentally safe, not toxic 
to cells, easy to use and highly sensitive. They 
should support a variety of detection methods, 
yield high signal-to-noise ratio and have wide 
dynamic response. Only luminescent and 
fluorescent proteins fulfill most of these criteria. 

Luminescent and Fluorescent Proteins 

Luminescent and fluorescent molecules 
are widely used as probes for monitoring growth 
and other cellular activities in a number of 
applications in diverse research areas.  Because 
they are proteins that can be genetically 
engineered and expressed continuously in living 
cells, they have been applied to a majority of 
biological studies to investigate cellular actions, 
such as localizing specific proteins in viruses, 
organelles, cells as well as multicellular orga-
nisms.  

Luciferase refers to a family of enzymes 
that catalyze the oxidation of various substrates 
(e.g. luciferin), resulting in light emission.  The 
most commonly used luciferases for reporter 
gene assays are bacterial luciferases (Vibrio 

harveyi and V. fischeri)(15), firefly luciferase 
(Photinus pyralis)(7), and more recently Renilla 
luciferase (from the bio-luminescent sea pansy, 
Renilla reniformis)(29). The development of 
luciferase assays was investigated in which cell 
metabolism (ATP and O2) is determined using 
either bacterial or firefly luciferase. The 
bacterial luciferase uses reduced riboflavin 
phosphate (produced by viable cells) to oxidize 
an added aldehyde substrate, which is 
accompanied by the production of light at 490 
nm.  Firefly luciferase is dependent upon ATP 
generated by cells to decarboxylate luciferin, 
resulting in the production of light at 562 nm. 
Light production may be measured easily using 
a luminometer in a high-throughput system.  
However, the application of the luminescent 
proteins is somewhat restricted by the require-
ment of addition of a substrate (i.e. luciferin or 
η-decacyl aldehyde).   

Fluorescence assays based on Aequorea 
victoria gfp gene encoding GFP or its mutants 
have been used widely. GFPs have several 
properties, which are advantageous for the use 
as a reporter for bacterial viability and growth, 
including no substrate requirement, low toxicity, 
continuous production during replication, ease 
of imaging and quantification with a variety of 
techniques including fluorescence microscopy(1), 
confocal scanning laser microscopy(24), flow 
cytometry(12), and spectrofluorometry(2,4).   

GFP Applications in Mycobacteria 

 Several types of reporter gene assays are 
available for use in mycobacteria (table 1).  The 
majority of such tools are based on the classical 
reporter genes such as lacZ, cat, and luciferase 
genes.  As a result of the importance of the 
intracellular lifestyle for many pathogenic 
mycobacterial species, it is desirable to develop 
approaches for visualization of mycobacteria 
infected inside macrophages and for monitoring 
their gene expression in intracellular environ-
ment.  Along with an assay that is capable of 
non-invasive detection and is convenient, these 
concepts have encouraged recent developments 
of GFP reporter systems. Like with other 
bacteria,   GFP-based  assay  is  widely  used  in a  
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Table 1  Commonly used reporter genes in mycobacteria. 

 

variety of mycobacterial studies including moni-
toring in vivo gene expression(8),  in vivo traffick- 
ing(22), promoter isolation(30), protein locali-
zation(5), antiseptic screening(31), and drug 
screening(2,4,9).  

In Vitro Drug Screening Methods for 
Mycobacterium tuberculosis 

The recent worldwide increase in the 
incidence of tuberculosis has caused a renewed 
interest in evaluating the activity of new 
compounds(25) and new analogs of existing 
drugs(16) to combat tuberculosis and the 
significant emergence of multidrug-resistance  
M. tuberculosis (MDR-TB) cases.  Also, there is 
an urgent need to generate new lead compounds 
and drugs rationally designed for new specific 
targets in mycobacteria and to establish rapid 
and reliable screening methods to evaluate large 
numbers of compounds generated from natural 
biodiversity and combinatorial chemistry.  The 
most straightforward method of identifying lead 
compounds is to screen for agents that have 
activity against M. tuberculosis in vitro.  
However, M. tuberculosis has the disadvantage 
of being a slow grower.  As a result, screening 
tests can take several weeks to finish.  Biosafety 
level 3 containment facilities are required 
because this pathogen is a highly infectious 
microorganism. These impede the ability to 

execute screening of vast numbers of 
compounds.  In general, conventional broth and 
agar-based culture methods for susceptibility 
testing are laborious, time consuming and 
expensive.  In broth dilution methods, which are 
more common used for screening minimum 
concentrations required to inhibit bacterial 
growth, a series of tubes or wells containing 
serial dilutions of the extracts in inoculated 
broth is required. 

Established Standard Methods for Drug 
Screening in Mycobacteria 

Rapid radiometric methods utilizing 
measurement of generated radioactive carbon 
dioxide (BACTEC™ 460 TB system; Becton 
Dickinson, Sparks, Md.) have been established 
for in vitro testing of antimycobacterial 
compounds or for susceptibility testing of 
clinical isolates(17,21) and can provide results 
within 4 to 8 days compared with 3 to 4 weeks 
for conventional methods. The greater 
sensitivity of this method allows rapid diagnosis 
and convenient quantitation of the therapeutic 
effect of anti-TB drugs. Nevertheless, the 
BACTEC system has limited throughput due to 
its high cost and technical difficulties involved 
in measuring radioactive carbon dioxide, and 
the disposal of radiolabeled materials.  Also the 

Reporter gene Advantage Disadvantage 

Chloramphenicol 
acetyltransferase( CAT) 

No endogenous activity; automated 
ELISA available. 

Narrow application range; use of 
radioisotopes. 

β-Galactosidase 

 

Well-characterized, simple colorimetric 
readout; sensitive bio- or chemilumi- 
nescent assays. 

Endogenous activity in mammalian 
cells; stability. 

Luciferase (bacterial or 
firefly)  

High specific activity; no endogenous 
activity; broad dynamic range; well-
characterized and convenient assays. 

Requires substrate (luciferin or 
aldehyde) and presence of O2 and 
ATP; not suitable for mammalian 
cells.                

Green fluorescent protein 
(GFP) (jellyfish) 

Autocatalytic fluorescence (no 
substrate needed); a variety of detection 
techniques available; mutants with 
altered spectral and intensity qualities 
available. 

Requires presence of O2 for 
chromophore formation; low to 
moderate sensitivity (no signal 
amplification); quite stable and 
detectable background fluorescence. 
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large volume of BACTEC™ media requires 
large amounts of tested compounds.  Another 
widely-used established method utilizes a redox 
dye, Alamar blue (resazurin), which changes 
color from blue to pink in the presence of viable 
M. tuberculosis(18).  This assay has the advantage 
of being simple and does not require radioactive 
substrate, but takes several days (from 4 to 7) to 
obtain antimycobacterial results.  The need to 
preload the dye, its expense as well as laborious 
and invasive procedures involved have impeded         
its optimal performance and development into a 
high throughput screening.  

Reporter Gene Assay as an Alternative 
Tool for Anti-TB Drug Screening 

A number of alternative HTS assays have 
been developed using reporter genes such as     
β-galactosidase, luciferase and GFP as a viability 
marker. β-Galactosidase has been used for rapid 
in vitro screening of antimycobacterial drugs and 
a good correlation was found between inhibition 
of β-galactosidase production and viability of 
recombinant rapidly growing M. aurum in the 
presence of anti-TB drugs(10).  However, the 
assay has not been applied for M. tuberculosis 
because of the requirement for cell lysis.  Thus 
this reporter assay is not amenable for the large-
scale drug screening.  

The use of luciferase reporter strains of 
mycobacteria expressing Vibrio (luxAB) or 
firefly (FFlux) luciferase for rapid susceptibility 
testing or rapid screening of antimycobacterial 
compounds has been widely reported(13) due to 
its rapid turnaround time (2 to 4 days).  Despite 
the fact that it is a well-characterized radio-
isotope-free system whose susceptibility results 
showed a good correlation with that of standard 
BACTEC™ method, it has been pointed out that 
while luminescence provides an immediate 
measure of physiological status in bacteria, the 
ability to form colonies is influenced by drug-
induced changes that occur during the 
subsequent weeks in culture and that front-line 
anti-TB drugs exert variable effects on 
luminescence output in short-term assays(28).  
These limitations of the luciferase readout as a 
marker for drug activity and cell growth in 
addition to requirement of preloaded substrates 

(luciferin and aldehyde) indicate potential roles 
of other alternative reporter constructs in further 
optimization of the reporter assay for drug 
screening. 

Previously, recombinant M. tuberculosis 
H37Ra strain carrying Phsp60::gfp construct 
has been utilized in GFP microplate assay 
(GFPMA) to assess minimal inhibitory 
concentration (MIC) of known antimyco-
bacterial drugs(4).  The degree of fluorescence of 
M. tuberculosis during the growth phase 
appears to correlate well with the increase of 
cell growth in culture.  The GFPMA MICs 
result could be obtained within 7 days.  A good 
correlation of MIC results was found between 
BACTEC 460 and GFPMA method. With its 
non-invasive procedure that precludes substrate 
addition, GFP can be utilized as a reporter for 
rapid in vitro screening for anti-TB compounds, 
which is labor-efficient and cost-effective.  
However, there are unique problems associated 
with the detection of fluorescence signal, which 
have compromised many potential fluores-
cence-based HTS assays in the past. The 
problems are: 1) the signal can be subject to 
quenching by compounds, plastics, and media; 
2) fluorescence emission can be scattered by 
particulates; and 3) the signal can be masked by 
autofluorescence (from proteins or compounds).  

Screening for antituberculosis compounds 
using GFP driven by a heat shock promoter 
(Phsp60) has been of limited utility due to the 
low signal to noise ratio. Recently, we 
demonstrated the evaluation of a newly 
identified promoter from M. smegmatis MC2155 
with acetamide-independent high-level constitu-
tive promoter activity to enhance the sensitivity 
of GFP detection during microplate-based 
culture as well as the assessment for response to 
18 established antimicrobial agents using  
GFPMA(2). A GFP reporter plasmid that 
contains a gfp gene driven by an unusual 
acetamidase promoter (Pace) of M. smegmatis 
was constructed and transformed into M. 
tuberculosis H37Ra and M. smegmatis MC2155.  
By using flow cytometric analysis, GFP-
mediated fluorescence of recombinant strains of 
mycobacteria with the Pace::gfp construct was 
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8-fold higher than the strain bearing Phsp60::gfp 
construct.(2) 

This remarkable acetamidase promoter can 
direct GFP protein production in mycobacteria 
of up to 8-20% of total protein, while the hsp60 
promoter achieved only 3% total protein.              
In addition, fluorescence curves of M. 
tuberculosis strains H37Ra, H37Rv, and Erdman 
harboring the Pace::gfp construct correlated well 
with growth curves of  the  corresponding  strains  

(shown in Figure 1) and the kinetic response to 
twofold serial dilutions of antimycobacterial 
agents was easily detected by fluorescence 
reading of the microplate cultures after 1 week 
(shown in Figure 2 for M. tuberculosis H37Rv 
Pace::gfp against isoniazid or rifampin).  MICs 
of known antimycobacterial drugs determined 
by GFPMA against laboratory M. tuberculosis 
gfp strains are in excellent agreement with those 
determined by the reference microplate Alamar 
blue assay(2). 
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Figure 1 GFP fluorescence (bar) and growth curve (line) of M. tuberculosis H37Rv strain harboring either 

Pace::gfp (green) or Phsp60::gfp (red) construct.  H37Rv wild type strain containing no vector was 
included (black).  Cells were grown in 7H12 minimal broth at 37oC. 
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Figure 2 Isoniazid and rifampin dose-response curves for M. tuberculosis H37Rv gfp determined by   
fluorescence. 
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Conclusions 

The recently developed GFPMA using 
Pace::gfp construct represents the most sensitive 
fluorescence-based assay available for anti-
tuberculosis drug screening in vitro.  However, 
screening for new antimicrobial agents is rou-
tinely conducted only against actively repli-
cating bacteria.  In addition, it is now widely 
recognized that a physiological state of non-
replicating persistence is responsible for anti-
microbial tolerance in many bacterial infections. 
In tuberculosis, the key to shortening the 6-
month regimen is based on targeting this 
dormant sub-population.  Preliminary study of 
the application of gfp strain in drug screening 
under low oxygen condition resembling non-
replicating dormancy state of M. tuberculosis 
showed that fluorescence signals are highly 
detectable in such low oxygen condition where 
bacteria were expected to become non-
replicating and dormant, indicating the unusual 
stability of GFP that accumulates inside the 
cells.  Such limitation in utilization of stable gfp 
strains as described previously demands future 
development of unstable or de-stabilized gfp 
strains of M. tuberculosis in order to expand the 
application of gfp stains for detection of viability 
of dormant or non-replicating cells.  Recently, a 
high-throughput, luminescence-based low-
oxygen recovery assay (LORA) has been 
developed to screen antimicrobial agents against 
non-replicating persistence (NRP) mycobac-
teria(3).  M. tuberculosis H37Rv containing a 
plasmid with the acetamidase promoter driving a 
bacterial luciferase gene was adapted to low 
oxygen conditions and was then exposed to 
drugs under anaerobic conditions followed by an 
oxygen recovery phase.  Luminescent signals 
were found to be proportional to the numbers of 
colony forming units determined prior to the 
recovery phase. Thus, the LORA method is 
sufficiently robust for use for primary high-
throughput luciferase-based screening of com-
pounds against non-replicating persistent M. 
tuberculosis. The acetamidase-driven luxAB 
construct also showed promising application for 
TB research in macrophage and mice infection 
models. 
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Abstract 

 A calculation technique for the band gaps in polymeric systems using the oligomer 
extrapolation techniques is presented as a viable approach for studies of structure/property 
relationships, and specifically the relationships between polymer main chain conformations and 
energy gaps, in solid-state polymers. This technique is computationally inexpensive, provides 
flexibility in altering the main chain conformations, and gives accurate results as compared with other 
techniques with higher levels of sophistication. The calculations have been completed using a 
personal computer with modest specifications within a reasonable amount of computing time.  

Keywords: oligomers; band gap; density functional theory, DFT  

Introduction 

 Understanding the relationship between 
molecular structures and electronic properties 
has always been a focus of material studies and 
plays a crucial role in material design and fabri-
cation.  This is especially true for polymers due 
to their unique characteristics of combined 
physical and chemical properties, including 
flexibility, chemical processibility and inherited 
physical properties of semiconducting materials.  
In general, polymers are composed of a number 
of atoms and have complex molecular struc-
tures. These complexities are further enhanced 
in the case of polymers in a solid phase due to 
the effects of molecular packing.  As a result, a 
good understanding of structure/property rela- 
tionships serves as guidance as to which new 
materials one should be constructing. 

 One out of many physical properties that 
is fundamental to the new material fabrication is 
the electronic band gap. The band gaps are 
found in many solid-state crystals and 
polymeric systems that exhibit structural 
periodicity.  In molecular orbital terminology, 
the band gap separates the highest occupied 
molecular orbital (HOMO) and lowest 
unoccupied molecular orbital (LUMO). 
Electrons in a LUMO can make transitions to 

the higher energy levels when the excitation 
energy is equal to or greater than the “energy 
gap,” which is the energy difference between 
the HOMO and LUMO levels.  The excitations 
are commonly in the form of photo-excitation.  
In contrast to the absorption process, if the 
excited electrons in the HOMO level or above 
are to relax back to lower states, the transition 
will occur across the band gap and we have an 
emission process.  There will be photons asso-
ciated with emission processes.  The energy of 
the emitting photons, once again, depends on 
the size of the energy gap. Consequently, 
absorbance and emission profiles obtained 
experimentally from photo-absorption and 
photo-emission measurements are direct 
observations of the magnitude of the energy 
gap. 

 The importance of controlling the band 
gap is apparent, especially in optical related 
applications such as for polymer light emitting 
diodes, solar cells and photocells.  Each 
application requires photons to be absorbed or 
emitted at some particular wavelengths. Some 
may require the absorbing/emitting region to be 
very narrow, while some may require broad 
spectra.  The way to manipulate the band gap is 
through variations of the atomic construction of 
the material.  Different atomic constructions 
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will have different distributions and arrange-
ments of electrons among constituent atoms 
which ultimately affect the band gap of the 
system as a whole.  Because there is a countless 
number of ways how a material can be 
constructed, a trial and error approach is very 
inefficient and wasteful. More systematic 
approaches are preferred. This is how molecular 
modeling comes into the picture. 

 There are many levels of sophistication 
in molecular modeling, ranging from purely 
theoretical (high level of sophistication) to 
purely experimental (low level of sophistica- 
tion).  Each level has its own advantages and 
disadvantages. One key comparison between 
different levels of sophistication is the computa-
tional cost. The costs include hardware, 
software, implementation and computing time.  
As a general rule, a higher the level of 
sophistication involves higher computational 
costs.  Thus most popular models at a time 
when computers are expensive are ones 
intermediate between the two, i.e. semi-
empirical models.  However, even today when 
the computing technology has improved 
tremendously from decades ago, the calcu-
lations with a high level sophistication are still 
not easily carried out.  This is because the 
materials of interest have also grown in numbers 
and complexities.  As a result, the optimization 
between the computational cost and accuracy is 
still an ongoing research topic. 

 In many circumstances, computing re-
sources are a rare commodity. Not every 
researcher can gain access to high-end 
computing facilities.  However, PC computers 
are ubiquitous nowadays and these PCs are 
powerful enough to perform moderately 
complex calculations within a respectable 
amount of time.  This suggests that if some 
questions can be answered using an approach 
that a single PC can handle, then this could help 
reducing some reliance on high-end computing 
facilities and give the available PCs effective 
uses. 

Motivation and Problem 

 The main problem to be answered here is 
the relationship between the conformations of 

the polymer main chain and the associated 
energy band gaps. The polymers to be             
considered here are conjugated polymers.  
Electrons in conjugated polymer chains are 
considered to be able to move freely along the 
chains.  This is referred to as “electron        
delocalization”. Because of the electron 
delocalization, this class of polymer has an 
ability to conduct electricity.  The extent of 
electron delocalization is called the “conju-
gation length.”  It is well-known that the energy 
gap increases with an increase in the main chain 
torsion angle.  This is because a high torsion 
angle decreases the electronic coupling between 
adjacent molecular orbitals, which leads to 
shorter conjugation lengths.  As a consequence, 
the associated energy gaps increase. 

 The sensitivity to which the torsion angle 
affects the energy gap depends on the molecular 
construction of the individual conjugated 
polymer.  If a polymer chain under consi-
deration is a single molecule in the gas phase, 
and the temperature is absolute zero, the 
optimized structure will be the one that has the 
lowest energy.  This is usually a tran-planar 
conformation (the torsion angle of 180°) in the 
case of unbranched polymers.  However, the 
calculations for these conditions do not reflect 
real world situations where the polymers are 
commonly cast as solid films at room 
temperature.  Under solid-state conditions the 
steric repulsions from chain-to-chain packing 
are very likely to force the polymer main chain 
into conformations that deviate from the lowest 
energy conformation.  As a result, the bulk solid 
polymers could end up with mixtures of various 
main chain conformations.  Because the energy 
gap depends on the main chain conformation, 
this will affect the photoabsorption and photo-
emission behaviors of the solid polymers. If the 
conformation/energy gap relationship shows a 
strong dependence, this would suggest that 
control of the polymer conformation is crucial 
to the final behavior of the material to be fabri-
cated. On the other hand, if the dependence is 
weak, this leads to a material that is con-
formation-insensitive and could make the 
material fabrication less structurally demanding. 
Being able to determine the relationship 
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between the polymer main chain conformation 
and their corresponding energy gap will provide 
a deeper insight to the structure/property 
relationships along with technological implica- 
tions.   

 A standard way to calculate band gaps of 
polymeric materials is by finding their band 
structures.  There are many molecular modeling 
packages readily available to perform the 
calculations.  However, in this particular study 
of chain conformations and energy gaps there 
are two main reasons why the conventional 
approaches are not ideal. 

  First, to obtain a band structure of a 
polymeric system, periodic boundary conditions 
must be imposed on a unit cell, the material’s 
primitive building block.  Both ends of the unit 
cell must match exactly for the polymeric 
system to be constructed.  This makes the study 
of various main chain conformations somewhat 
difficult since at some torsion angles the unit 
cell has to be made very large to accommodate 
the boundary condition requirements.  The large 
unit cell lengthens the computing time required 
to complete the calculations. 

 Second, because the goal is to be able to 
determine the energy gaps of conformations 
quickly and cost effectively, the calculation of 
the band structures just to gain information on 
the energy gap can be considered excessive.  To 
solve the current problem, an energy gap 
calculation technique that provides great 
accuracy and does not demand high computing 
resources is needed. 

Computational Approach 

  A computational approach that fits 
current demands follows Kertesz’s scheme,(10) 
for which great success was the prediction of 
band gaps of conjugated polymers based on 
extrapolating the calculated band gaps of related 
oligomers.  The process starts with geometry 
optimization followed by the energy level 
calculation of a short-chain oligomer. The 
calculations are then repeated on subsequently 
longer-chain oligomers until the asymptotic 
behavior is observable; in their report the 
behavior was a linear relationship between the 

band gap and the reciprocal of the oligomer 
chain length.  The choice of the theoretical level 
and basis set used in the geometry optimization 
and energy level calculation is crucial.  The 
combinations that provide accurate results in 
comparison with the experimental data are 
B3LYP/PM3 and B3LYP/B3LYP, where x/y 
refers to geometry optimization at the “y” 
theoretical level followed by energy level 
calculations at the “x” level.  B3LYP represents 
the hybrid density functional theory (DFT) 
method that includes Becke’s three parameter 
hybrid functional(1) with the Lee-Yang-Parr(5) 
correlation functional.  PM3 represents para-
metric method 3(9) which is a parameterized 
self-consistent field, the Hartree-Fock method.  
The basis set used in the geometry optimization 
step is 6-31G(d) and the basis set in the energy 
level calculation step is 6-311G(d,p).  The later 
basis set is expected to enhance the quantitative 
accuracy of the computed energy gaps.  The 
energy gap of each individual oligomer is 
extracted directly from the energy difference 
between the HOMO and LUMO energy levels. 

 Trial calculations using a less sophis-
ticated level of theory, specifically the HF 
method, have been performed. Although the 
calculation times were considerably lower, all of 
the calculated band gaps were substantially 
overestimated.  This is to be expected because 
of the lack of electron correlations in the HF 
method.  On the other hand, the PM3 method is 
considered expensive from a computational cost 
perspective. At this theoretical level, the 
geometry optimization of a moderate-size 
oligomer takes longer than a week to converge 
on the available PC. As a consequence, the 
method used here as a compromise between 
computational cost and accuracy was chosen to 
be B3LYP/B3LYP.  At this theoretical level the 
geometry optimization of the oligomer with 19 
primitive units was completed in less than 2 
days. 

 All calculations described in this work 
were performed using the Gaussian 03 
package(3).  The computer used in trials is a PC 
with a Dual Core Processor running at 2.8 GHz 
with 2 GB of accessible RAM.  
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 To explore the applicability of the stated 
approach, a newly discovered class of materials, 
polytitasilanes, was chosen for study. In a 
primitive configuration, polytitasilane is com-
posed of silicon (Si) and titanium (Ti) along the 
polymer main chain bonded solely to hydrogen 
atoms without branching.  Polytitasilanes have 
emerged recently among significant efforts 
toward the design and synthesis of polymers 
with a narrow band gap (a few eV) to achieve 
the fabrication of light emitting diodes operating 
in the IR region. The study reports for 
polytitasilanes are still scarce.  However, the 
band gap calculated by DFT has been reported 
by Feng and coworkers(2) to range from 2.7 eV 
to 3.4 eV depending on the Si-Ti sequence and 
unit cell used in the calculations. Although the 
synthesis of polytitasilane has not been realized, 
TiH4 has been experimentally identified(4) while 
the pure silicon polymers, polysilanes, have 
been studied extensively for more than two 
decades(6-8).  So this is one of many classes of 
polymer that is worth investigating. 

 The atomic sequencing of oligotitasilane  
that gives the lowest energy gap is the one with 
alternating Si and Ti atoms throughout the 
polymer chain, terminated with an extra Si 
atom.  Thus the oligomers, in this communi-
cation, are Sin+1TinH4(n+1), where n is the number 
of Ti atoms.  The oligotitasilanes having n = 1 
to n = 9 were used as examples. As a prelimi-
nary calculation, the main chain conformations 
in all of the oligotitasilanes are constrained to 
the trans-planar configuration. 

Extrapolation of Band Gaps 

 The obtained energy gaps E, in eV are 
shown in Table 1.  As aforementioned, one of 
the well-known characteristics of conjugated 
polymers is the reduction of the band gap in 
longer polymer chain.  

The data in Table 1 clearly show this 
characteristic.  Furthermore, the calculated band 
gaps exhibit asymptotic behavior. This behavior 
can be observed more succinctly by plotting the 
calculated band gap as a function of 1/N. The 
plot is shown in Figure 1.  The downward trend 
toward smaller 1/N, i.e. longer chain lengths, 

reaches a linear regime at approximately N = 7. 
Following the analysis suggested by Kertesz, 
this linear trend can be expressed by a linear 
equation: 

( ) ,g
aE N b
N

= +  

where the value of a and b are determined by 
linear regression. The value of b or the y-
intercept represents the prediction of the 
polymer band gap where N is very large (1/N 
approaches zero).  Therefore b is the predicted 
band gap of polytitasilane.  The value of a is a 
scaling factor specific to each individual class of 
polymers.  Different classes of polymers are 
expected to have different values of a when 
computed by the oligomer extrapolation 
technique. 

Table 1  Calculated HOMO-LUMO energy gaps (Eg)  
of oligotitasilanes of varying length. n is the 
number of Ti atoms. N is the total number 
of Ti and Si atoms.  

n N = 2n+1 Eg (eV) 
1 3 3.876981 
2 5 3.242699 

3 7 3.043789 

4 9 2.971136 

5 11 2.935762 

6 13 2.912633 

7 15 2.879708 

8 17 2.871817 

9 19 2.861477 
 

 The last two data points (indicated by 
triangles) in Figure 1 were excluded from the 
linear regression analysis to ensure that only 
data within the linear regime are being used in 
the regression. From the included points 
(indicated by circles), the values of a and b are 
1.9339 and 2.7581, respectively.  This means 
that the estimated band gap of polytitasilane is 
2.76 eV.  The results agree reasonably well with 
the reported value of 2.73 eV using the periodic 
boundary condition DFT method.  The asso- 
ciated coefficient of determination (R2) of 



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา : รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

 151 

98.93% implies a high goodness of fit and 
provides strong confidence in the extrapolation. 

 
Figure 1 Plot between calculated HOMO-LUMO 

energy gaps (Eg) in eV and 1/N, where N 
is the total number of constituent atoms 
in oligotitasilanes.  

 The value of “a” obtained here was found 
to be much smaller than those for other π-
conjugated polymers, including poly (p-phy-
lene) polythiophene, poly (p-phenyleneviny-
lene), polyacetylene, polypyrrole, and poly 
(thienylvinylene), as previously reported.  The 
values of a for those π-conjugated polymers 
ranged from 17.2 to 18.4 while the value of a 
for polytitasilane is 1.9.  The smaller value of a 
is, however, expected since the variation in 
energy gaps among oligomers having a very 
narrow band gap is limited within a narrower 
range than those of materials with large band 
gaps.  

 The computing time to complete the 
calculations to obtain the energy gaps from 
oligomers ranges from a couple of hours for 
small n to approximately 2 days for the longest 
oligomers used in the current example. The 
complete extrapolation as shown in Figure 1 
was completed within 4 days. The total calcu-
lation time could be reduced further by 
exploiting the fact that the progression of data 
points reaches the linear regime very quickly. 
Therefore, the computation of very large chains 
can be excluded in actual application of the 
technique.  This could result in the reduction of 
the computing time by approximately 20%.  
Additionally, the PC used in the present 
examples is equipped with AMD Athlon X2 

5600 (2.8 GHz) CPU with 2 GB of memory 
which can be classified as a very modest speed 
and specifications by today standard.  

 By adopting a PC with a faster CPU 
speed and better hardware configurations that 
are available today, the total computation time 
could be reduced even further.  

Conclusions 

 The calculation of polymer energy gaps 
by the oligomer extrapolation technique was 
presented and suggested as a way to facilitate 
the study of the relationships between polymer 
main chain conformations and energy gaps. The 
technique offers many advantages over conven-
tional approaches. First, this technique performs 
the calculation on oligomers so there are no 
requirements on periodic boundary conditions to 
be met.  Second, the oligomers are small enough 
for any modest PC to handle the computation.  
Thus this technique can be simply applied using 
already available PCs.  When applied to polyti-
tasilane, a newly discovered class of narrow 
band gap materials, the results agree well with 
those from the calculations using higher levels 
of sophistication.  The benefits from the low 
computational cost, the flexibility in altering 
molecular conformations and accessibility of the 
computing machines make this technique a very 
attractive alternative for the study of the rela-
tionships between polymer chain conformations 
and their energy gaps.  
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เนื้อในเมล็ดมะมวง ของดีท่ีถูกมองขาม 

ปราณี  อินประโคน 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ  

 ในแตละป การบริโภคและการแปรรูปมะมวงในประเทศไทย กอใหเกิดขยะเนื้อในเมล็ดมะมวงที่ถูกทิ้งและทําให
เกิดปญหาแกสภาพแวดลอมในปริมาณที่สูงถึง 57,200 ตัน ขยะเมล็ดมะมวงเหลานี้เปนของดีที่ถูกมองขามจากสังคมไทย
อยางนาเสียดาย ผลงานวิจัยที่ทันสมัยในปจจุบันไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนของเมล็ดมะมวง ซึ่งเปนแหลงอาหารที่ให
คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไขมันทดแทน
เนยโกโกและเนยขาวปราศจากไขมันทรานสซึ่งมีมูลคาสูงและไมสามารถผลิตไดในประเทศเขตรอนช้ืน นอกจากนี้ เนื้อใน
เมล็ดมะมวงยังอุดมไปดวยสารตานอนุมูลเสรีที่มีฤทธิ์สูง การรับประทานเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนอาหารเสริมจะชวย
เสริมสรางภูมิคุมกัน และปองกันรางกายจากพยาธิสภาพตางๆ ที่เกิดจากอนุมูลเสรี เชน โรคความจําเสื่อม โรคหัวใจ และ
มะเร็ง เนื้อในเมล็ดมะมวงมีคุณสมบัติทางเครื่องสําอางเพราะชวยใหความนุมชุมช้ืนและชะลอการแกของเซลลผิวหนังและ
สามารถใชเปนอาหารเลี้ยงสัตวที่มีราคาถูกไดอีกดวย 

คําสําคัญ: เนื้อในเมล็ดมะมวง; สารตานอนุมูลเสรี; สารกันเสียชีวภาพ; เครื่องสําอาง 

Abstract 

 In Thailand, at least 57,200 tonnes of mango kernels are discarded annually as waste from 
consumption and industrial processing of mango and thus have become a source of environmental 
pollution.  Unfortunately, high value-added use of this mango seed waste has not realized.  Recent 
research has indicated the usefulness of mango seed as a potential food source which contains high 
nutritional carbohydrate, fat and protein.  The fat portion can be used as a cocoa-butter substitute as well 
as raw material for the production of trans-fatty acid-free shortenings which are not available in tropical 
countries.  Moreover, mango seed kernel is a rich source of potent antioxidants.  Food supplementation 
with mango kernel extract, therefore, helps to increase our immunity as well as preventing free radical 
induced-diseases such as loss of memory, atherosclerosis and cancer.  Due to its emollient and anti-ageing 
properties, mango seed kernel is suitable for cosmetics.  In addition, mango seed kernel can also be 
utilized as alternative source of animal feed stuff.  

Keywords: mango seed kernel; antioxidants; biopreservative; cosmetics 
 

บทนํา 

 “มะมวง” นอกจากเปนผลไมที่คนไทยรูจักกัน

แพรหลายแลว ยังเปนที่รูจักเปนอยางดีสําหรับนักวิจัย       
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสารตานอนุมูลเสรีวา  มีคุณคาสูงมาก          
ทุกสวนของมะมวง ไมวาจะเปนใบ เปลือกของตน ดอก 
ผล และเมล็ด มีสารกลุมแทนนิน (tannin) ฟลาโวนอยด 
(flavonoids) พอลิฟนอล (polyphenols) และฟนอลิก 
(phenolics) (รูปที่ 1) ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลเสรีในปริมาณที่
สูงมาก(26-27) มะมวงเปนผลไมที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน 

และเปนผลไมที่มีผูนิยมบริโภคมากที่สุดชนิดหนึ่งใน

ประเทศ มีพันธุใหเลือกรับประทานหลากหลาย ทั้งแบบ
ผลดิบ เชน เขียวเสวย แรด หนองแซง พิมเสนมัน และ
รับประทานผลสุก เชน อกรอง น้ําดอกไม หนังกลางวัน 
หรือในรูปของมะมวงแปรรูป เชน น้ํามะมวง มะมวงกวน 
มะมวงแชอิ่ม มะมวงดอง โดยเฉพาะมะมวงพันธุที่นิยม
นํามาดองนั้น คือ แกว สามป และตลับนาค มะมวงนับเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยมีปริมาณ

การผลิตมากเปนอันดับที่  4 ของโลกรองจากอินเดีย        
จีนและเม็กซิโก   โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ    572,000 
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รูปท่ี 1   สารตานอนุมูลเสรี ประเภทพอลิฟนอล และ สารฟนอลิก ที่พบในเนือ้ในเมล็ดมะมวง 

เมตริกตันตอป มะมวงทั่วโลกมีอยูประมาณ 793 พันธุ โดย
ชนิด (species) ที่พบในประเทศไทยคือ มะมวงกะลอน
หรือมะมวงปา (Mangifera duperrana Chochinchina), M. 
indica, M. caloneura, M. siamensis, M. oblongifolia 
Malaca, M. camptosperma และ M. lagenifera การบริโภค
และการแปรรูปมะมวงในระดับอุตสาหกรรมไดกอใหเกิด

ปญหาทางสภาพแวดลอมที่สูงมาก ทั้งนี้เปนผลมาจากการ
ใชเฉพาะสวนเนื้อมะมวงเทานั้น สวนอื่นๆ ของผลมะมวง   
จะถูกทิ้งเปนขยะสูงถึง 40-60% โดยไมมีการนํามาใช       
ประโยชน ทั้งนี้แบงเปนเปลือก 12-15% เศษเนื้อมะมวง 5-
10% และเปนเมล็ดมะมวง 15-20% ในประเทศอินเดีย

ประเทศเดียวมีเมล็ดมะมวงที่ถูกทิ้งจากการบริโภคและ

อุตสาหกรรมการแปรรูปมะมวงสูงถึง 300,000 ตัน/ป เพื่อ
ลดปญหาของขยะเมล็ดมะมวงจํานวนมหาศาลนี้ จึงมีการ
วิจัยเพื่อนําเอาเมล็ดมะมวงมาใชประโยชนทั้งเปนอาหาร 
อาหารเสริม เครื่องสําอาง ยา และอาหารสัตว(17) ในขณะที่
ประเทศไทยซึ่งมีขยะเมล็ดมะมวงในปริมาณสูงถึง 95,000 
ตัน/ป โดยคิดเปนเนื้อในเมล็ดมะมวงที่มีคุณคาที่ถูกทิ้งสูง

ถึง 57,200 ตัน/ปนั้น ยังไมมีการทําวิจัยหรือการใหขอมูล
ถึงคุณคาของเมล็ดมะมวงอันจะเปนการกระตุนใหวงการ

วิจัยเกิดความสนใจในการนําเอาขยะเมล็ดมะมวงกลับมา

ใชประโยชนแตอยางใด ขยะเมล็ดมะมวงจึงเปนของดีที่ถูก
มองขามอยางนาเสียดายและกลับถูกทิ้งใหกลายเปนปญหา

ตอสภาพแวดลอม จึงสมควรที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
ใหความรูที่เกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของเมล็ดมะมวง

เพื่อกระตุนใหนักวิจัยหันมาสนใจศึกษาอยางจริงจังและ

เพื่อใหคนไทยหันมาใหความสนใจตอของดีใกลตัวและ

นํามาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอไป 
องคประกอบของเนื้อในเมลด็มะมวง 

การวิจัยในปจจุบันยังคงจํากัดอยูที่เนื้อในเมล็ด

ของมะมวงสายพันธุ M. indica จากประเทศอินเดีย อียิปต 
และไนจีเรียเทานั้น สวนมะมวงสายพันธุอื่นๆ ยังไมมี
รายงานการศึกษาวิจัย  ทั้งนี้  ผลการวิจัยใหความรูว า 
องคประกอบของเนื้อในเมล็ดมะมวงมีความแตกตางกัน

เล็กนอย ขึ้นอยูกับแหลงภูมิศาสตรที่เพาะปลูกและสภาพ
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ภูมิอากาศ เมื่อกะเทาะเปลือกเมล็ดออกจะเห็นเนื้อในสีขาว 
เนื้อในของเมล็ดมะมวงสดนั้นมีความชื้นประมาณ 51% มี
รสขม เมื่อนําไปละลายน้ําประมาณ 50 เทาจะมีความเปน
กรดเล็กนอย (pH 5) และเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลอยางรวดเร็ว
เมื่อสัมผัสอากาศ แสดงถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันของสาร        
ฟนอลิกดวยเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (polyphenol 
oxidase)(4) เมื่อทําใหแหงดวยวิธีตางๆ เชน ตากแดด หรือ 
อบดวยความรอน  จะเหลือความชื้นประมาณ  9-12% 
นอกจากนี้ เนื้อในเมล็ดมะมวงแหงยังประกอบดวยโปรตีน 
5-6% ไขมัน 9-16% คารโบไฮเดรต 73-80% เสนใย 2-3% 
เถา 2-3% และแทนนิน 1%(7,20,29)  

การประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร 

เนื้อในเมล็ดมะมวงมีคุณคาทางโภชนาการสูง

เพราะอุดมไปดวยโปรตีน ไขมัน แปง และเสนใย และมี

ความปลอดภัยสูงหากใชบริโภค ชนพื้นเมืองและคน
ยากจนของอินเดียและทวีปแอฟริกาบริโภคเนื้อในเมล็ด

มะมวงโดยนํามาคั่วหรือตม เพื่อทดแทนอาหารจําพวกแปง
มาแตสมัยโบราณ และอาหารอินเดีย เชน จาปาตีและสุพารี 
ในบางทองถิ่นมีแปงเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนสวนผสม

สําคัญ แปงที่ไดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนแปงจากผลไม
ที่มีปริมาณของแปงซึ่งไมถูกยอย (resistance starch) ใน

ปริมาณที่สูงมาก (75-80%) ดังนั้นหลังจากการรับประทาน
แปงชนิดนี้จึงทําใหคาดัชนีน้ําตาล (glycemic index) ตํ่า(24)  

โดยองคประกอบของแปงนี้มีปริมาณแอมีโลส (amylose) 
40%  และปริมาณแอมีโลเพกทิน  (amylopectin) 61% 
คุณสมบัติของเม็ดแปง คุณสมบัติในการละลาย ความหนืด 
และการขึ้นรูปคลายคลึงกับแปงจากธัญพืชที่นิยมบริโภค

กันทั่วไป เชน แปงมันฝรั่ง แปงขาวเจา และแปงสาลี จึง
สามารถนําแปงเมล็ดมะมวงมาใชทดแทนหรือผสมกับแปง

เหลานี้ได(15) โดยเฉพาะแปงสาลีซึ่งเปนสวนประกอบของ
ขนมหลายประเภทนั้น ตองพึ่งพาการนําเขาและมีราคาแพง  

การทดแทนแปงสาลีดวยแปงที่มีราคาถูกกวา เชน
แปงเมล็ดมะมวงนับวานาสนใจอยางยิ่งเพราะแปงเมล็ด

มะมวงมีความสามารถในการดูดน้ําสูง จึงเหมาะที่จะ

นํามาใชในการทําโดและขนมอบ จากการศึกษาผลกระทบ
ตอคุณภาพของขนมปงกรอบเมื่อทดแทนแปงสาลีดวยแปง

เมล็ดมะมวงบางสวน พบวาแปงเมล็ดมะมวงสามารถใช
แทนแปงสาลีในสูตรการผลิตขนมปงกรอบไดสูงถึง 50% 
โดยที่ผูบริโภคไมสามารถบอกความแตกตางจากขนมปง

กรอบสูตรที่ใชแปงสาลี 100%ได ทั้งในดานรสชาติ ความ
กรอบ สี และกลิ่น จากการวิเคราะหองคประกอบของแปง
เมล็ดมะมวง แปงสาลี แปงผสมเมล็ดมะมวงกับแปงสาลี 
และขนมปงกรอบที่ผลิตจากแปงผสมดังกลาว พบวามี
องคประกอบและคุณคาทางโภชนาการที่ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1(5) 

ตารางที่ 1    องคประกอบของแปงเมล็ดมะมวง แปงสาลี แปงผสม เมล็ดมะมวง:แปงสาลี  (50:50) และ 
                                     ขนมปงกรอบที่ผลิตจากแปงผสม(5) 

องคประกอบ(กรมั/กิโลกรัม) 
ชนิดของแปง ขนมปงกรอบที่ผลิตจาก       

แปงผสม เนื้อในมะมวง สาล ี แปงผสม 
ความชื้น 91.0 136.8 122.9 77.1 
โปรตีน 66.1 134.0 93.0 68.1 
ไขมัน 94.0 10.0 65.1 182.0 
เสนใย 28.0 3.8 13.8 10.3 
คารโบไฮเดรตที่ละลายน้ํา  (ในรูปน้าํตาลซูโครส) 27.5 31.9 57.0 179.0 
แปง 500.0 657.0 594.7 336.1 
คารโบไฮเดรตทั้งหมด 182.6 20.4 46.3 136.5 
แคลอรี (kJ/กิโลกรัม) 16.6 14.5 15.4 18.9 
pH 4.5 4.4 4.4 4.4 
ความเปนกรด (เทียบกับกรดซิตริก) 17.5 7 10.5 10.5 
กรดแอสคอบิก 0.17 0.08 0.09 0.00 
แทนนิน (เทียบกับ แคทเทชิน) 23.4 0.6 15.1 1.3 
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สําหรับแปงบางชนิดที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา

เชน แปงมันสําปะหลัง แปงขาวโพด แปงขาวฟาง การ
ผสมกับแปงเมล็ดมะมวงจะทําใหปริมาณไขมันและ

โปรตีนของแปงเหลานี้สูงขึ้น(3) ปริมาณของคารโบไฮเดรต
ที่สูงทําใหแปงชนิดนี้เหมาะที่จะนํามาใชเปนสารตั้งตนใน

การยอยดวยเอนไซมแอลฟาแอมีเลส (α-amylase) และ

กลูโคแอมีเลส (glucoamylase) เพื่อผลิตน้ําเชื่อมกลูโคส(28) 

แปงเนื้อในเมล็ดมะมวงนี้ถึงแมวาจะมีปริมาณ

โปรตีนคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโปรตีนใน

แปงที่ใชบริโภคทั่วไป (ตารางที่ 1) แตนับวาเปนแหลง
โปรตีนที่สําคัญเนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย

เปนสวนประกอบในอัตราสวนสูงถึง 32% ของกรดอะมิ-
โนทั้งหมด และกรดอะมิโนจําเปนที่พบในเนื้อในเมล็ด
มะมวงนี้มีคาสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนดโดย FAO/WHO  

(ตารางที่ 2)(1) ยกเวน methionine, threonine และ tyrosine 

เมื่อพิจารณาในแงปริมาณและคุณคาเชิงพาณิชย

เพื่อการผลิตน้ํามันสําหรับบริโภค น้ํามันจากเนื้อในเมล็ด
มะมวงมีศักยภาพในการนํามาผลิตในระดับอุตสาหกรรม

เพราะมีปริมาณไขมันในระดับ 11-18% ซึ่งนับวาเปน
ปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ ที่มี
การผลิตอยูในปจจุบัน เชน ขาวโพดมี 5% ถ่ัวเหลือง 18% 
เมล็ดฝาย 15%(10)  สวนกระบวนการผลิตและการทําให
น้ํามันบริสุทธิ์นั้นไมยุงยากและมีตนทุนต่ํา เพราะน้ํามัน
เมล็ดมะมวงทนตอการเกิดออกซิเดชัน และมีปริมาณของ
เอนไซมลิเพส (lipase) คอนขางนอย ทําใหน้ํามันมีความ
เปนกรดต่ํา น้ํามันพืชที่ผลิตจากประเทศเขตรอนช้ืนทั่วไป
นั้นประกอบดวยกรดไขมันสายโซยาวปานกลางและอิ่มตัว 
เชน กรดลอริก (lauric acid) ที่มีปริมาณมากในน้ํามัน

มะพราว หรือกรดปาลมิติก (palmitic acid) ในน้ํามันปาลม

    ตารางที่ 2   องคประกอบของกรดอะมิโนของแปงเมล็ดมะมวง (mean± SD, n=4) เปรียบเทียบกับโปรตีนมาตรฐานที่     
กําหนดโดย  FAO/WHO (กรัมของกรดอะมิโน/100 กรัมของโปรตีน)(1) 

กรดอะมิโน เนื้อในเมล็ดมะมวง มาตรฐาน FAO/WHO 

Leucine 
Isoleucine 
Methionine 
Phenylalanine 
Lysine 
Threonine 
Tyrosine 
Valine 

6.9± 0.2 
4.4± 0.2 
1.2± 0.1 
3.4± 0.1 
4.3± 0.2 
3.4± 0.2 
2.7± 0.1 
5.8± 0.3 

4.8 
4.2 
2.2 
2.8 
4.2 
4.0 
4.1 
4.2 

กรดอะมิโนที่จําเปนทั้งหมด 32.1± 2.2  

Aspartic acid 
Glutamic acid 
Serine 
Proline 
Glycine 
Alanine 
Histidine 
Arginine 

6.5± 0.4 
18.2± 0.8 
3.3± 0.1 
3.5± 0.2 
4.0± 0.4 
4.2± 0.4 
5.5± 0.6 
7.3± 0.8 

 

กรดอะมิโนที่ไมจําเปนทั้งหมด 52.2± 2.1  
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แตน้ํามันเมล็ดมะมวงมีคุณคาทางโภชนาการสูง และ
แตกตางจากน้ํามันพืชทั่วไปในเขตรอนช้ืนเนื่องจากมี

ปริมาณกรดไขมันจําเปน คือ กรดโอเลอิก (oleic acid) 
และกรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ในปริมาณที่สูงคลาย 
คลึงกับน้ํามันมะกอก (ตารางที่ 3) มีสารตานอนุมูลเสรี
กลุมที่ละลายในน้ํามัน คือฟอสโฟลิปด (phospholipids) 
และกลุมไฟโทสเตอรอล (phytosterol) เชน สควาลีนสเต
อรอล (squalene sterol) และโทโคฟรอล (tocopherol) ถึง 
0.34 % นับเปนปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับน้ํามันที่บริโภค

ทั่วไปซึ่งมีปริมาณของไฟโทสเตอรอล 0.1-0.5%(16) 

เมื่อพิจารณาถึงชนิดและปริมาณของกรดไขมันที่

เปนองคประกอบของไตรกลีเซอไรดในน้ํามันเมล็ดมะมวง

นั้น พบวามีลักษณะพิเศษมากเพราะมีความคลายคลึงกับ
น้ํามันที่หายาก คือเนยโกโก ทั้งชนิดของกรดไขมัน และ
ตําแหนงของกรดไขมันบนไตรกลีเซอไรด ดังแสดงใน
ตารางที่ 3(11) 

มะมวงก็จะเปนสิ่งที่ตรวจสอบไดยากมาก(8) ในปจจุบัน 
ทวีปแอฟริกาผูกขาดการผลิตเนยโกโก   และปริมาณที่ผลิต

ไดก็ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพอากาศ จึงทําใหเนยโกโกมี
ราคาคอนขางแพง ดังนั้น ในประเทศที่ไมสามารถผลิตเนย
โกโกได เชนประเทศไทย การผลิตน้ํามันเมล็ดมะมวงมา
ทดแทนเนยโกโกจึงนาสนใจ เปนความทาทาย และจะทํา
ใหการผลิตช็อกโกแลตมีราคาถูกลง ในแถบเอเชีย ปจจุบัน
มีการผลิตน้ํามันเมล็ดมะมวงในระดับอุตสาหกรรมใน

ประเทศอินเดียเทานั้น  

เนยขาว (shortening) เปนสวนผสมที่สําคัญของ

ขนมปง ขนมปงกรอบ และ เคก ซึ่งเนยขาวนั้นมีไขมันที่มี
กรดไขมันสายโซยาวและอิ่มตัว เชน กรดปาลมิติก และ
กรดสเตอริกเปนองคประกอบ เนยขาวทางการคาผลิตโดย
กระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) ซึ่งมีขอเสีย

คือกระบวนการนี้จะกอใหเกิดกรดไขมันทรานส (trans-
fatty acid) สูงถึง 20-40% ปจจุบันมีรายงานทางการแพทย 

 

  ตารางที่ 3   ปริมาณของกรดไขมัน (%) ของน้ํามันเนื้อในเมล็ดมะมวง เนยโกโก และ น้ํามันมะกอก(11) 
 

ชนิดของกรดไขมัน 
ปริมาณของกรดไขมัน (%) ของน้ํามัน 

เนื้อในเมล็ดมะมวง เนยโกโก มะกอก 
กรดไมริสติก (C14:0) 0.5± 0.1 - 0.0-1.5 
กรดปาลมิติก (C16:0) 5.8± 0.3 23-26 7.5-20 
กรดสเตอริก (C18:0) 38.3± 1.2 35-37 0.5-5.0 
กรดโอเลอิก (C18:1) 46.1± 2.3 34-37 55.0-83.0 
กรดไลโนเลอิก (C18:2) 8.2± 2.3 1-3 3.5-21.0 
กรดไลโนเลนิก (C18:3) 1.2± 0.2 - 0.0-1.5 

  

เนยโกโกมี ลักษณะพิ เศษมากและ เปนองค 
ประกอบหลักของช็อกโกแลต มีน้ํามันเพียงไมก่ีชนิดที่มี
คุณสมบัติเชนนี้ คือมีจุดหลอมเหลวที่ 35oC ใกลเคียงกับ
อุณหภูมิของรางกายมนุษย จึงทําใหหลอมละลายอยาง
รวดเร็วในปากขณะที่กําลังเคี้ยว คุณสมบัติเชนนี้เปนเพราะ
เนยโกโกมีสวนประกอบของกรดปาลมมิติก กรดสเตอริก 
และกรดโอเลอิกในอัตราสวนที่เหมาะสม และกรดโอเล-
อิกจะตองอยูที่ตําแหนง sn-2 ของไตรกลีเซอไรด ฉะนั้น
น้ํามันเมล็ดมะมวงนับวาเปนน้ํามันเพียงไมก่ีชนิดที่มี

ปริมาณของกรดปาลมมิติก กรดสเตอริก และกรดโอเลอิก
ที่ตําแหนง sn-2 ซึ่งคลายคลึงกับเนยโกโกมากจนถึงขนาด
ที่หากมีการปลอมแปลงเนยโกโก   โดยการเติมน้ํามันเมล็ด 

วากรดไขมันทรานสเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดโรค 
หัวใจ ทําใหปริมาณของไขมัน HDL ในเลือดลดลงในขณะ 
ที่ปริมาณของไขมัน LDL สูงขึ้น การบริโภคกรดไขมัน 
ทรานสในอัตราสวนที่สูงกวา 4% ของแคลอรีทั้งหมดจะ

เพิ่มปริมาณไขมันชนิดเลวในเลือดใหสูงขึ้น ดังนั้น จึงไดมี
ความพยายามที่จะผลิตเนยขาวที่ปราศจากกรดไขมัน 
ทรานสขึ้น  และน้ํ ามันเมล็ดมะมวงมีองคประกอบที่
เหมาะสมเพราะมีกรดสเตอริกในปริมาณสูง การผลิตเนย
ขาวนั้นจะตองสกัดน้ํามันเมล็ดมะมวงเพื่อแยกเอาสวนที่มี

กรดสเตอริกสูงดวยตัวทําละลาย และพบวาสวนดังกลาว

นั้นซึ่งปราศจากกรดไขมันทรานส มีปริมาณสูงถึง 55% ที่
สามารถใชทดแทนเนยขาวทางการคาในการผลิตขนมปง 
เคกและขนมปงกรอบได ถึงแมเนยขาวจากเนื้อในเมล็ด
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มะมวงจะมีราคาแพงกวาเนยขาวที่ผลิตโดยกระบวนการ

เติมไฮโดรเจน  แตมีขอดีที่ประมาณคามิไดคือความ

ปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค(22)  

 การใชเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนอาหารจะตองคํานึง 
ถึงรสชาติและความปลอดภัยควบคูกันไป ตามปกติเนื้อใน
เมล็ดมะมวงมีรสฝาดเนื่องจากมีสารแทนนินเปนสวน 
ประกอบในปริมาณสูง แตสารแทนนินละลายน้ําไดดี 
ดังนั้นการลดปริมาณแทนนินจึงทําไดงายโดยแชเนื้อใน

เมล็ดมะมวงในน้ําหรือนําไปอบหรือตมที่อุณหภูมิสูง 
วิธีการเหลานี้สามารถลดปริมาณของแทนนินได ถึง          
48% เช่ือวาการบริโภคเนื้อในเมล็ดมะมวงนั้นนาจะมีความ
ปลอดภัยสูง เพราะมีการรับประทานมาตั้งแตสมัยโบราณ 
สวนการศึกษาทางวิทยาศาสตรนั้นพบวาคนที่มีน้ําหนักตัว 
70 กิโลกรัมสามารถรับประทานเนื้อในเมล็ดมะมวง 400 
กรัม หรือแปงของเนื้อในเมล็ดมะมวงที่ผานกระบวนการ 
800 กรัมไดโดยไมกอใหเกิดอันตราย(23) 

การประยุกตใชในผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 
สารกันเสีย และสารกันหืนธรรมชาติ 

เนื้อในของเมล็ดมะมวงนั้นอุดมไปดวยสารที่มี

ฤทธิ์ตานอนุมูลเสรีสูง ประเภทพอลิฟนอล เชน แทนนินที่
สลายไดเมื่อทําการแยกสลายดวยน้ํา (hydrolyzable tannin) 
และแกลโลแทนนิน (gallotannin) แทนนินที่แตกตัวหรือ
สลายดวยน้ําไดยาก (condensed tannin) หรืออีกนัยหนึ่งคือ              
โปรแอนโทไซยานิดิน (proanthocyanidin) และสารฟนอ-
ลิก เชน กรดแกลลิก (gallic acid) กรดแอลลาจิก (ellagic 
acid) และเอพิแคทเทชิน (epicatechin) (รูปที่ 1)(6, 20) กรด
แกลลิกที่พบในเมล็ดมะมวงมีจํานวนประมาณ 23-838 
มิลลิกรัม/100 กรัมของน้ําหนักแหง สวนกรดแอลลาจิกมี
ปริมาณตั้งแต 3-126 มิลลิกรัม/100 กรัม ขึ้นกับวิธีการสกัด 
สายพันธุมะมวงและแหลงที่ปลูก กรดแกลลิกและกรด
แอลลาจิกอาจอยูในรูปสารอิสระหรือสารประกอบโดย

การสรางพันธะเอสเทอร (ester bond) กับน้ําตาลในรูปของ
แกลโลแทนนิน(17) 

เปนที่ทราบกันวา สารพอลิฟนอลและสารฟนอลิก 
เปนสารที่มีฤทธิ์แรงทั้งในการตานอนุมูลเสรีและยับยั้งการ

เจริญของเชื้อจุลินทรีย (2) ดังนั้น สารสกัดจากเนื้อในเมล็ด
มะมวงจึงเปนทั้งสารกันหืนและสารกันเสียชีวภาพที่ชวย

ยืดอายุผลิตภัณฑตางๆ ได นอกจากนี้ ในน้ํามันของเนื้อใน
เมล็ดมะมวงยังพบสารกลุมฟอสโฟลิปดอีก 8 ชนิดไดแก 
phosphatidyl serine, lyso-phosphatidyl choline, phospha-
tidyl inositol, sphingomyelin, phosphatidyl choline, 

phosphatidyl ethanolamine, phosphatidic acid และ

สารประกอบของ glycerophosphatidyl ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูล
เสรีดวย ในประเทศอินเดีย มีการทดลองนําสารสกัดจาก
เนื้อในเมล็ดมะมวงที่มีทั้งสารฟนอลิกและฟอสโฟลิปด

เปนสวนประกอบมาใชเปนสารกันหืนในเนยกี (buffalo 
gee) ซึ่งเปนอาหารที่บริโภคกันมากในประเทศ จากการ 
ศึกษาพบวา ปริมาณของสารสกัด 5% มีคุณสมบัติตานการ
หืนในเนยกีไดดีกวา butylated hydroxyanisole (BHA) ซึ่ง
เปนสารกันหืนสังเคราะหในปริมาณที่อนุญาตใหเติมได 
0.02% โดยน้ําหนัก/ปริมาตร สารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะ- 
มวง 5% ยืดอายุการเก็บเนยกีไดนานถึง 928 ช่ัวโมงใน 
ขณะที่ BHA 0.02% ยืดอายุการเก็บเนยกีไดเพียง 210.6 
ช่ัวโมงเทานั้น(20) 

 นอกจากมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลเสรีแลว 
ในหลายประเทศยังใชสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงเปน

สารกันเสียอีกดวย ในประเทศญี่ปุนไดอนุญาตใหใชกรด
แอลลาจิกเปนสารกันเสียในอาหาร ในขณะที่แกลโลแทน
นินถูกจัดใหเปนสารเติมแตงอาหารที่คอนขางปลอดภัย 
(GRAS; generally recognized as safe) เนื่องจากในรางกาย
ของสิ่งมีชีวิต แกลโลแทนนินถูกยอยงายไดเปนกรดแกล-
ลิกหรือกรดแอลลาจิก การศึกษาโดยสกัดสารพอลิฟนอล
ดวยแอลกอฮอล 95% ไดสารสกัดที่มีปริมาณของสาร     
พอลิฟนอลเปนสวนประกอบสูงถึง 80% สารสกัดนี้มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่กอโรคในอาหารทั้งกลุม

แกรมบวกและลบที่ทําการทดสอบรวม 43 สายพันธุ(14) 
โดยมีคา MIC (minimum inhibitory concentrations) ต้ังแต
นอยกวา 50 ถึง 2500 ppm แตสามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียแกรมบวกไดดีกวาแบคทีเรียแกรมลบ ดังนั้น 
การใชสารสกัดเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนสารกันเสียจึง

จําเปนตองใชรวมกับสารกันเสียชนิดอื่นเพื่อใหความ 
สามารถในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบสูงขึ้น 

เคร่ืองสําอาง 

เนื้อในเมล็ดมะมวงใช เปนสวนประกอบของ

เครื่องสําอางที่ชวยชะลอความแกได เพราะประกอบดวย
น้ํามันที่ใหความชุมช้ืนพิเศษตอผิวหนัง และสารพอลิฟ-
นอล และสารฟนอลิก ซึ่งเปนสารตานอนุมูลเสรีที่มีฤทธิ์
แรงดังที่กลาวขางตน น้ํามันเมล็ดมะมวงมีกรดโอเลอิกเปน
องคประกอบ เมื่อผสมในเครื่องสําอางจะทําหนาที่เปนสาร
ใหความนุมชุมช้ืนเชนเดียวกับเนยโกโกและน้ํามันมะกอก 
นอกจากนี้ การที่น้ํามันชนิดนี้มีกรดสเตอริกในปริมาณสูง
จึงทําใหเหมาะที่จะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสบูกอนที่มี

เนื้อสัมผัสแข็ง มีผิวมันวาวเหมือนกับน้ํามันปาลม แตมีขอ
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ดีกวาน้ํามันปาลมคือสบูที่ผลิตจากน้ํามันเมล็ดมะมวงที่มี

กรดโอเลอิกเปนสวนประกอบหลักนั้นจะใหฟองสบูที่มี

ขนาดเล็กกวา ทนตอการฟอก และมีลักษณะเปนครีมนุม 
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังนอยกวาสบูจากกรดปาลมิติก  

 โดยปกติ อนุมูลเสรีในรางกายเกิดขึ้นตลอดเวลา
ทั้งจากมลภาวะภายนอกและความเครียดภายในรางกาย  
อนุมูลเสรีที่เกิดขึ้นมีผลในการทําลายเซลล เปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเคมีและหนาที่ทางชีวภาพของสารชีว-
โมเลกุลตางๆ เชนโปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิก ทําใหเกิด
การเสื่อมสภาพและการทําลายเซลลตางๆ เกิดเปนพิษ
เรื้อรังตอเนื้อเยื่อและพยาธิสภาพตอรางกาย เชน ทําให
ความจําเสื่อม หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ผิวหนังเหี่ยวยน 
สูญเสียน้ําและความยืดหยุนเปนตน(12) สารตานอนุมูลเสรี
ในเมล็ดมะมวงมีฤทธิ์แรงและจับกับอนุมูลเสรีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผลิตภัณฑที่มีสารสกัดจากเนื้อใน

เมล็ดมะมวงเปนสวนผสมจึงสามารถใชเปนเครื่องสําอาง

ชะลอความแก เปนสารบํารุงผิว(9) และใชเปนอาหารเสริม
ที่ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันรางกายจากพยาธิ

สภาพตางๆ ที่เกิดจากอนุมูลเสรี เชน โรคความจําเสื่อม 
โรคหัวใจ มะเร็ง เปนตน(27) บริษัท Snow Brand Milk 
Products ประเทศญี่ปุน มีลิขสิทธิ์การใชสารสกัดเนื้อใน
เมล็ดมะมวงเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Propionibacterium acnes ที่ทําให
เกิดสิว และ Streptococcus sanguinis ซึ่งเปนจุลินทรีย

ประจําถิ่นในคราบฟน ดังนั้นสบู แชมพู ครีม และยาทาผิว
ที่มีสารสกัดเนื้อในเมล็ดมะมวงเปนสวนประกอบจึง

อาจจะชวยปองกันหรือรักษาสิวได ในขณะที่อาหารเสริม 
ยาสีฟนและน้ํายาบวนปากที่มีสารสกัดเนื้อในเมล็ดมะมวง

เปนสวนประกอบนาอาจจะชวยปองกันการเกิดคราบ

หินปูนได โดยปริมาณที่แนะนําใหเติมในผลิตภัณฑคือ 
0.001-5%(18) 

การใชสารสกัดในผลิตภัณฑตางๆ จะตองคํานึงถึง
ความเสถียรของสารสกัดนั้นเมื่อผานกระบวนการผลิต 
หรือเมื่อนําไปเติมในผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติทางฟสิกส/
เคมีที่อาจจะทําใหสารสกัดเสียสภาพ เชน ที่อุณหภูมิ หรือ 
pH สูงหรือตํ่ามากๆ จากการศึกษาความเสถียรของสาร
สกัดเนื้อในเมล็ดมะมวง พบวาเปนสารที่เสถียรตอทั้ง
กระบวนการผลิตและตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องสําอางทั่วไป (pH 3-9 อุณหภูมิ -20 ถึง 121oC)  
ทําใหสามารถเติมสารสกัดเนื้อในเมล็ดมะมวงในอาหาร

และเครื่องสําอางทั่วไปได  

   

อาหารสัตว 

เนื้อในเมล็ดมะมวงซึ่งประกอบดวยแปง โปรตีน 
ไขมัน และสารพอลิฟนอล ทําใหสามารถใชเปนทั้งแหลง
อาหารหลักเพื่อการเจริญเติบโต  และเสริมสรางภูมิ
ตานทานของปศุสัตวได ไดมีการทดลองใชเนื้อในเมล็ด
มะม วง เปนอาหารทดแทนอาหารของลูกปลานิ ล 
(Oreochromis niloticus)(19) หรือใชแทนขาวโพดในการ
เลี้ยงไกเนื้อ(13)  พบวาเนื้อในเมล็ดมะมวงดิบใชทดแทน
อาหารหลักไดในปริมาณไมเกิน 10% แตถาใชเนื้อในเมล็ด
มะมวงที่ตมสุกแลวจะใชไดในปริมาณที่สูงขึ้นถึง 20% 
โดยไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสัตวเลี้ยง ไดมี
การศึกษาการเติมเนื้อในเมล็ดมะมวงในอาหารหลักเพื่อ

เสริมสรางภูมิตานทานในระบบฟารมที่มีการเลี้ยงสัตวน้ํา

อยางหนาแนนในบอ ซึ่งเปนวิธีการเลี้ยงที่ประสบปญหา
มาก เนื่องจากการเลี้ยงอยางหนาแนนจะทําใหสัตวน้ําตาย
งายเนื่องจากการติดเชื้อ ดังนั้น จึงจําเปนตองใชสารเคมี 
และยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรคติดเชื้อในปริมาณมาก 
กอใหเกิดการตกคางของยาปฏิชีวนะทั้งในรางกายของ

ผูบริโภคและในสภาพแวดลอม และอันตรายเนื่องจากยา
ปฏิชีวนะที่ตกคางอาจจะกอใหเกิดการคัดเลือกเชื้อดื้อยา 
เปนอันตรายตอสุขภาพและไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
ปจจุบันจึงมีความพยายามทดแทนการใชยาปฏิชีวนะดวย

วิธีทางธรรมชาติ เชน การใช สารเสริมชีวนะ (probiotics) 
สารเคมีจากพืชหรือพืชสมุนไพร(21) ซึ่งมีฤทธิ์ชวยกระตุน
และเพิ่มภูมิตานทานทําใหสัตวน้ํามีสุขภาพแข็งแรง  

เนื้ อในเมล็ดมะมวงใหสารที่ เปนประโยชน

มากมายจึงเปนที่สนใจอยางมากเนื่องจากเปนของเหลือ

และทิ้งไป หากคิดเปนมูลคาจึงมีราคาถูก ทั้งยังมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย รา ไวรัส สามารถใช
รักษาอาการอักเสบ รักษาโรคอหิวาตกโรค เปนสารตาน
อนุมูลเสรีปองกันการเกิดเนื้องอก จากการทดลองผสมผง
เนื้อในเมล็ดมะมวง 0.5%ในอาหารเลี้ยงลูกปลายี่สกเทศ 
(Labeo rohita) และใชเปนเวลา 60 วัน จากการวิเคราะห
เลือดปลาพบวา ภูมิต านทานแบบไมจํ า เพาะ  (innate 
response) สูงขึ้น โดยการสราง superoxide anion และ        
ไลโซไซม ซึ่งมีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อโรคที่เขามาในตัว
ปลาไดดีขึ้น นอกจากนี้พบวาระดับของโปรตีนแอลบูมิน
และโกลบูลินในเซรุมสูงขึ้นดวย  เมื่อนําปลายี่สกมา
ทดสอบโดยการใหเช้ือ Aeromonas hydrophila ซึ่งปกติ
แลวจะทําใหปลาตายดวยโรค motile aeromonas แตพบวา
หลังจากปลาไดรับเชื้อ 10 วัน ปลาซึ่งไดกินอาหารที่มี
สวนผสมเนื้อในเมล็ดมะมวง 0.5% มีอัตราการรอดชีวิต
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จากโรคดังกลาวถึง 98% เมื่อเปรียบเทียบกับปลายี่สกกลุม
ควบคุม ดังนั้น เนื้อในเมล็ดมะมวงจึงเหมาะสมที่จะนํามา 
ใชผสมในอาหารปลาเพื่อเพิ่มภูมิตานทานในการเลี้ยงปลา

ยี่สกเทศแทนยาปฏิชีวนะโดยไมมีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต ขอดีของเนื้อในเมล็ดมะมวงนี้นอกจากจะเปน
สารจากธรรมชาติที่ยอยสลายได ไมตกคางและปลอดภัย
ทั้งตอสภาพแวดลอมและผูบริโภคแลวยังเปนสารที่มีราคา

ถูก(25) 

สรุป 
ประโยชนของเมล็ดมะมวงไมควรมองขามอีกตอ 

ไป ในยุคที่อาหารกําลังมีจํานวนจํากัด พลังงานกําลังขาด
แคลน ขณะที่สารจากธรรมชาติกําลังเปนผลิตภัณฑมูลคา
สูงเปนที่ตองการของสังคมโลกเปนอยางมาก นอกจาก
ขยะเนื้อในเมล็ดมะมวงที่เกิดจากการบริโภคและการแปร

รูปในระดับอุตสาหกรรมแลว ในประเทศไทยเรายังมี
ขุมทรัพยของเนื้อในเมล็ดมะมวงจํานวนมหาศาลที่ยัง

ไมไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อนํามาใชประโยชนใหครบถวน 
เชนเนื้อในของเมล็ดมะมวงอีกหลายสายพันธุที่ไมเปนที่

นิยมของผูบริโภค เพราะมีเนื้อนอย รสชาติไมอรอย และมี
เมล็ดขนาดใหญเกินไป เชน มะมวงปาและมะมวงกะลอน 
นักวิจัยไทยจึงควรจะใหความสนใจศึกษาวิจัยเนื้อในเมล็ด

มะมวงและประยุกตใชอยางครบถวน อันจะเปนประโยชน
ในการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบและลดปญหาสภาพแวดลอมของ

ประเทศจากขยะเมล็ดมะมวงตอไป 
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ทรัพยากรพันธุกรรมกลวยในประเทศไทย...ทรัพยแหงสุวรรณภูม ิ

ศศิวิมล แสวงผล1 และ จามร สมณะ2 
1ภาควิชาพฤกษศาสตร  2ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

 ประเทศไทยตั้งอยูบนดินแดนสุวรรณภูมิในใจกลางภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปน

แหลงกําเนิดกลวย จากการสํารวจพันธุกรรมกลวยทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบพืชในวงศกลวย (Musaceae) 13 ชนิดจาก 
3 สกุล ในจํานวนนี้ มี 2 ชนิดที่นาจะเปนชนิดใหมที่ยังไมเคยมีรายงานมากอน และ 2 ชนิดเปนพอแมของกลวยพันธุปลูกไม
มีเมล็ดสวนใหญในโลก หนึ่งในสองชนิดนั้นคือ กลวยปา (Musa acuminata Colla) ซึ่งพบวามีถึง 4 ชนิดยอย (subspecies) ที่
พบในปาธรรมชาติ นอกจากนี้ในทองถิ่นตางๆ ยังมีการเก็บรักษากลวยพันธุปลูก (cultivar) อีกมากกวา 100 พันธุที่มีความ
แตกตางกันในรูปลักษณ และการใชประโยชน การพบความหลากหลายเชนนี้เนนย้ําความสําคัญของการอนุรักษทั้งสภาพ
พ้ืนที่ปาสมบูรณ และทรัพยากรพันธุกรรมกลวย ซึ่งจะมีความสําคัญตอการนําลักษณะทางพันธุกรรมบางประการ เชน สาย
พันธุทนแลง ทนน้ําทวม ทนเค็ม ผลผลิตสูง หรือการมีคุณคาพิเศษทางโภชนาการ มาใชประโยชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต 

คําสําคัญ:  สกุลกลวย; สกุลกลวยโทน; สกุลกลวยดารารัศมี; ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Abstract 
 Thailand, located at the heart of mainland Southeast Asia, is among the cradles of bananas.  Our 
extensive surveys throughout Thailand have revealed 13 species in three genera of the banana family, 
Musaceae.  Among these, two species are probably new and another two species have been parents of most 
of the world seedless edible cultivars.  One of the latter species Musa acuminata Colla has as many as four 
subspecies found in natural habitats.  More than 100 banana cultivars have been found in several native 
localities.  Species and cultivar diversity, i.e. unique morphology and utility, indicate the importance of 
conservation of natural forest areas and the banana genetic resources.  Such genetic traits as draught, flood, 
and salt tolerance, high yield and specific nutritional value would, in the near future, ensure food and 
agricultural security for the nation. 
Keywords:   Musa; Ensete; Musella; biodiversity 
 

บทนํา 
กลวยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ เปนผลไมที่มีการ

ผลิตเพื่อรับประทานผลเปนการคามากที่สุดในโลก คือราว 
73 ลานตันตอป (ขอมูลป พ.ศ. 2548) มูลคาของผลผลิต
กลวยในตลาดโลกสูงที่สุดเปนอันดับที่สี่รองจากขาว ขาว
สาลี และขาวโพด โดยประเทศอินเดียมีการผลิตกลวยมาก
ที่สุด(16) นอกจากมูลคาในตลาดโลกแลว กลวยยังเปน
ผลไมสําคัญในแงที่เปนแหลงอาหารหลักและแหลงธาตุ

อาหารสําคัญในทองถิ่นสําหรับประชากรหลายรอยลาน

คนซึ่งมีฐานะยากจนที่สวนใหญอาศัยอยูในเขตรอนใน

ทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต(14) 

กลวยผูกพันกับคนไทยมานานแสนนานและมี

ความสําคัญในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด นอกจาก
น้ํานมแลว เด็กทารกสวนใหญมักรับประทานกลวยสุกบด
เปนอาหารชนิดแรก  เพราะยอยงายและมีคุณคาทาง

โภชนาการสูง กลวยไมเปนเพียงผลไมเพื่อรับประทานผล
สุกและแปรรูปเทานั้น คนไทยยังสามารถใชประโยชนจาก
กลวยทั้งตนอีกมากมาย เชน หยวก ปลี ผลออนเปนผัก 
กาบใชทําเชือก และกระดาษ ใบใชหอขนมและอาหาร 
รวมทั้งนําลําตน กาบ หรือใบมาใชในงานศิลปหัตถกรรม
ตางๆ นอกจากนั้น กลวยยังมีความสําคัญในการประกอบ
พิธีกรรมของผูคนทุกชนช้ันมาตั้งแตโบราณ เชน ใชในพิธี
ขึ้นอู บายศรีสูขวัญ บูชาแมโพสพ บวชนาค ยกขันหมาก 
แมกระทั่งในพิธีศพ 
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ในประเทศไทยมีแหลงปลูกกลวยเพื่อการคาหลาย

แหง เชน กลวยหอมในอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี กลวย
ไขในจังหวัดกําแพงเพชร กลวยเล็บมือนางในจังหวัด
ชุมพร กลวยหินในจังหวัดยะลา และกลวยตานีในอําเภอ               
สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  เปนตน  ในป  พ .ศ .  2550 
ผลผลิตเพื่อสงออกซึ่งสวนใหญเปนกลวยไขและกลวย

หอม มีปริมาณราว 15 และ 3 ลานตัน ตามลําดับ(1) สวน
กลวยชนิดอื่นๆ มักใชบริโภคภายในทองถิ่น 

ประเทศไทยตั้งอยูในบริเวณรอยตอของเขตพืช

พรรณสําคัญของโลก ไดแก อินโดจีน และซุนดาแลนด ซึ่ง
มีภูมิอากาศแตกตางกันมาก ทําใหภูมิภาคแถบนี้เปนแหลง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดใน 8 ลําดับแรก
ของโลก มีพืชพรรณรวมแลวมากกวา 10% ของพืชพรรณ
ทั้งหมดในโลก(17,22) 

ผลการสํารวจกลวยในอดีต แสดงใหเห็นวาดินแดน
อินโดจีนและปาปวนิวกีนีเปนแหลงกําเนิดกลวยที่สําคัญ

ที่สุดของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย  มีการคนพบ
กลวยปา  Musa acuminata Colla ถึง 4 ชนิดยอยจากทั้ง 
หมด 5 ชนิดยอย(20) และมีกลวยพันธุปลูกไมมีเมล็ดเกือบ
ครบทุกกลุมจีโนมจากกลวยกวา 60 พันธุที่รวบรวมพันธุ
เมื่อป พ.ศ. 2527(9) อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมไดเขา
รวมการเก็บรักษาพันธุกรรมกลวยในธนาคารเชื้อพันธุ

กลวยระหวางประเทศ   (ITC-INIBAP, International 
Transit Center-International Network for the Improve-
ment of Banana and Plantain) ซึ่งดําเนินการในประเทศ
เบลเยียมรวมกับประเทศอื่นๆ อีก 18 ประเทศ อีกทั้งมี
ตัวอยางกลวยจากประเทศไทยในบัญชีรวมนอยมาก เพียง 
8 ตัวอยางจากจํานวนกลวยจากทั่วโลกทั้งหมดถึง 5,347 
ตัวอยาง(15) นอกจากนี้ ยังไมมีรายงานใดที่แสดงผลการ
สํารวจกลวยที่ครอบคลุมทั้งวงศกลวยในประเทศไทย 

กลวยแหงอุษาคเนย 

กลวยมีการกระจายพันธุทั่วไปในบริเวณเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และเอเชียตะวันออก และมี
หลักฐานวามีการนํากลวยไปปลูกในประเทศเขตรอนทั่ว

โลกมาตั้งแตยุคหินใหม ซึ่งมีการอพยพยายถิ่นจากแผนดิน 
ใหญ ใน เอ เชี ยตะวันออกเฉี ยงใต ไปยั งหมู เ กาะใน

มหาสมุทรแปซิฟกและแอฟริกา(11,18) นักวิชาการบางทาน
เสนอวากลวยอาจเปนพืชปลูกชนิดแรกๆ ของมนุษย(10) 
โดยมีการนําหนอกลวยมาปลูกใกลบานเพื่อเก็บผลและใช

ประโยชนจากสวนอื่นๆ มารโคโปโล นักเดินทางที่มี

โอกาสไดเห็นตนกลวยและความสําคัญของกลวยตอชน

ชาติตางๆ ในภูมิภาคแถบนี้ยังเรียกกลวยวา แอปเปลของ 

อดัม และ Linnaeus นักพฤกษศาสตรชาวสวีเดนยังไดต้ัง

ช่ือกลวยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภาษาละตินวา 
Musa sapientum และ M. paradisiaca แปลวาตนไมของ
นักปราชญ และตนไมจากสรวงสวรรค ตามลําดับ(10) 

นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา

แลว นักภาษาศาสตร(5-7) ช้ีแนะวา คําเรียกเผือก มัน กลวย 
สาเก [breadfruit--Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg] 
มะพราว ออย และคําเรียกเครื่องมือเพาะปลูก รวมทั้งสัตว
เลี้ยง เชน ควาย หมู และไก เปนคําเกาแก ซึ่งมีใชกันแพร 
หลายมานานแลวในกลุมคนที่ใชภาษากลุมออสโตร-ไต 
(Austro-Tai) ซึ่งเปนตนกําเนิดของภาษาไทย ลาว และ
ออสโตรนีเชียน ไดแก ภาษามาเลย อินโดนีเซีย และภาษา
ของชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก โดยเฉพาะกลวยและ
สวนตางๆ ของตนกลวย มีคําเรียกในภาษาตางๆ หลาย
ภาษา เชน ภาษายวย อินโดนีเซีย ธิเบโต-พมา เขมร และ
กะเหรี่ยง ฯลฯ 

อนุกรมวิธานของกลวย 

พืชในวงศกลวย (Musaceae) อยูในอันดับขิง ขา 
(Zingiberales) ซึ่งเปนอันดับของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มี

จํานวนสมาชิกกวา 2,500 ชนิด อันดับนี้มีวงศสําคัญอื่นอีก 
7 วงศ ไดแก วงศกลวยพัด (Steritziaceae) ธรรมรักษา 
(Heliconiaceae) ขิง ขา (Zingiberaceae)  เอื้องหมายนา 
(Costaceae) พุทธรักษา (Cannaceae) คลา (Marantheceae) 
และวานดอกเหม็น (Lowiaceae) ทั้งนี้หลักฐานทางชีวโม- 
เลกุลระบุวาวงศกลวยเปนวงศที่ดึกดําบรรพที่สุดในอันดับ

เดียวกัน(4) 

พืชในวงศกลวยจําแนกไดเปน 3 สกุล คือ สกุล
กลวย  (Musa) สกุลกลวยโทน  (Ensete) และสกุลกลวย
ดารารัศมี (Musella) พืชในสกุลกลวยและสกุลกลวยดารา-
รัศมีเปนพืชลมลุก อายุหลายป สวนสกุลกลวยโทนมีอายุ
เพียงปเดียว มีลําตนใตดินเรียกวาเหงา  [ลักษณะเปน 
rhizome หรือ  rootstock หรือบางชนิดเปนหัว (corm)] 
เหนือดินเปนลําตนเทียม  (pseudostem) อวบน้ํา ใบเรียง
เวียน กานใบเปนรอง เสนใบขนานแบบขนนก ชอดอก 
เรียกวาปลีหรือหัวปลี (เมื่อเจริญเปนผลแลวเรียกวาเครือ) 
เจริญจากลําตนใตดินผานแกนกลางลําตนเทียมขึ้นมา ชอ
ดอกประกอบดวยดอกที่ออกเปนกลุมเรียงเวียนบนแกนชอ

ดอก แตละกลุมมีใบประดับ 1 ใบรองรับ ดอกยอยแตละ
กลุม (เมื่อเจริญเปนผล เรียกวาหวี) เรียงเปนแถว 1-2 แถว 
แถวละ 3-10 ดอก กลุมดอกที่เกิดกอนใกลกานชอดอกเปน
ดอกเพศเมียหรือดอกสมบูรณเพศ ปลายชอดอกเปนกลุม
กลุมดอกเพศผู ดอกมีรังไขใตวงกลีบ กลีบรวม (compound 
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tepal) สีครีม อาจมีแตมสีชมพู หรือมวงแดง ปลายกลีบ
รวมแยกเปน 5 กลีบ กลีบแยก (free tepal) สีครีมโปรงใส 
เกสรเพศเมีย 1 เกสรเพศผู 5 ผลกลวยปามีเมล็ดประมาณ 
60-200 เมล็ด ในพันธุปลูกกินผลเปนผลลม  (partheno-
carpic fruit) ไมมีเมล็ดหรือมีเมล็ดนอย 1-5 เมล็ดเทานั้น 
รูปที่ 1 แสดงปลีกลวยตานีและผลกลวยปาซึ่งมีเมล็ด
จํานวนมาก 

รูปท่ี 1  ปลีกลวยตานี  (ซาย) ปลีและผลกลวยปา (กลางและขวา) 

ทรัพยากรพันธุกรรมกลวยแหงสุวรรณภูมิ 

การสํารวจและวิจัยกลวยโดยอาจารยและนักศึกษา

ร ะดั บป ริ ญญ าต รี แ ล ะ โทขอ งคณะวิ ท ย า ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาจนถึง

ปจจุบัน พบกลวยปาในปาธรรมชาติในประเทศไทย 2 
สกุล รวม 10 ชนิด (species) 4 ชนิดยอย (subspecies) และ
กลวยประดับนําเขา 4 ชนิด และ 1 ชนิดยอย (ตารางที่ 1) 
และกลวยปลูกกินผลซึ่งไมมีเมล็ดมีประมาณ 100 พันธุ

ปลูก (cultivar) ลักษณะของกลวยบางชนิดแสดงในรูปที่ 2  

รูปท่ี 2  แถวบน: กลวยดารารัศมี (ซาย) กลวยนวล (กลาง) กลวยผา  
             (ขวา)  แถวลาง: กลวยบัวสีชมพู (ซาย) กลวยบัวสสีม (ขวา) 

กลวยพันธุปลูกที่ไมมีเมล็ดเกือบทั้งหมดเปนกลวย

ลูกผสม หรือกลายจากกลวยปา 2 ชนิดในสกุลกลวย ไดแก
กลวยปาหรือกลวยแข  (M. acuminata Colla) และกลวย
ตานี  (M. balbisiana Colla) กลวยทั้งสองชนิดมีโครโม- 
โซม 2 ชุด (diploid: 2n=2x=22) ในขณะที่กลวยปลูกซึ่งไม
มีเมล็ดสวนใหญมีโครโมโซม 3 ชุด (triploid: 2n=3x=33)  
ทั้งนี้พันธุปลูกบางพันธุมีลักษณะคลายกลวยปา บางพันธุมี
ลักษณะคลายกลวยตานี เมื่อนักวิชาการ(9,19) ใหคะแนน
ลักษณะสัณฐาน 15 ลักษณะของพันธุปลูก และกําหนดให
พันธุที่ไดคะแนนต่ําเปนพันธุกลุม A (acuminata) พันธุที่
ไดคะแนนสูงเปนกลุม B (balbisiana) ประกอบกับการนับ
จํานวนโครโมโซมและการทดสอบดวยโมเลกุลคลอโรพ

ลาสต(21) ทําใหสามารถจําแนกพันธุปลูกในประเทศไทยได
เปนกลุม ดังนี้ 

กลุมกลวยไข (AA) เชน กลวยเล็บมือนาง กลวยไข 
กลุมกลวยหอม (AAA) เชน กลวยหอม กลวยนาก 
กลุม AAB เชน กลุมแพลนเทน  (plantain หรือ

cooking banana) ไดแก กลวยกลาย กลวยงาชาง และกลุม
กลวยเปร้ียวหรือไมซอร (mysore-เรียกตามช่ือเมืองในรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอิน เดี ยที่มีความ

หลากหลายของกลวยกลุมนี้) เชน กลวยจีน กลวยทองสม 
กลุม ABB/BBA เชน กลุมกลวยหักมุก เชน กลวย

หักมุกสวน หักมุกสม หักมุกนวล หักมุกเขียว กลวยนมหมี 
กลุมกลวยน้ําวา ซึ่งเปนกลุมที่พบความหลากหลายมากที่ 
สุดในประเทศไทย(21) ทําใหสันนิษฐานวานาจะมีกําเนิดใน
ประเทศไทย เชน กลวยน้ําวาสวน น้ําวาคอม น้ําวาไสดํา 
น้ําวาไสเหลือง น้ําวานวล เปนตน และกลุมกลวยเทพรส-
ทิพรส ซึ่งเดิมเขาใจวาเปนกลวยที่มีโครโมโซม 4 ชุดแบบ 
BBBA(9) แตในภายหลังเมื่อใชเทคโนโลยีวิเคราะหขนาด
จีโนมและปรับวิธีการตรวจสอบจํานวนโครโมโซม ทําให
พบวากลวยในกลุมนี้มีโครโมโซม  3  ชุด เท านั้น (13 )  
นอกจากกลวยเทพรส-ทิพรส ตอมาไดพบอีก 1 พันธุปลูก
ที่มีลักษณะคลายกันคือ กลวยชาง 

กลุมกลวยเล็บชางกุด  (BBB) พบไดนอยมากใน
โลก เชน กลวยเล็บชางกุดในประเทศไทย และกลวยซาบา 
(Saba) ในประเทศฟลิปปนส 

ทั้งนี้นักวิชาการนิยมระบุกลุมจีโนมประกอบกับช่ือ

พันธุที่เปนช่ือทองถิ่น เชน กลวยนางพญา เขียนวา Musa 
(ABB) ‘Nang Phaya’ และกลวยนิ้วนางรํา คือ Musa (AA) 
‘Nio Nang Ram’ เปนตน 

การจําแนกกลุมจีโนมกลวยมากกวา 100 พันธุปลูก
ที่เก็บรวบรวมจากทั่วประเทศไทย ดวยลักษณะสัณฐาน
วิทยาและวิธีการวิเคราะหขนาดจีโนมดวยเครื่องมือ flow 
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cytometer(3) ไดตัวอยางกลวยดังในตารางที่ 2 และลักษณะ
ผลและ/หรือเครือของกลวยพันธุปลูกบางชนิดในประเทศ
ไทยแสดงในรูปที่ 3 และ 4 

กลวย...ทรัพยคาอนันต 
กลวยนับเปนอาหารหลักของประชากรที่ยากจน 

กวา 400 ลานคนทั่วโลก ในทวีปแอฟริกา คนทองถิ่นนิยม
ปลูกกลวยกลุมแพลนเทนซึ่งมีผลขนาดใหญและมีแปง

มากโดยตมรับประทานสุกแบบเดียวกับการรับประทาน

หัวเผือก หัวมัน และมีแพลนเทนบางพันธุที่เหมาะนํามา
หมักทําเบียร(23) 

 

ตารางที่ 1  กลวยที่พบในประเทศไทย 

# ชื่อสกลุ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย ชื่ออื่น สถานภาพ 

1.1 Musa M. acuminata Colla subsp. 
malaccensis (Ridl.) Simmonds 

กลวยปา กลวยเถื่อน พบในภาคใต 

1.2 Musa M. acuminata Colla subsp. 
microcarpa (Becc.) Simmonds 

กลวยปา - พบใน จ. ประจวบคีรีขันธ 

1.3 Musa M. acuminata Colla subsp. siamea 
Simmonds 

กลวยปา กลวยแข พบทุกภาค ยกเวนภาคใต 

1.4 Musa M. acuminata Colla subsp. truncata 
(Ridl.) Kiew 

กลวยปา - นาจะเปนการรายงานครั้ง
แรกในประเทศไทย 

1.5 Musa M. acuminata Colla subsp. zebrina      
(Van Houtte ex Planch.) Simmonds 

กลวยทหารพราน กลวยเสือพราน, กลวยเลือด ไมประดับนําเขาจาก
ประเทศอินโดนีเซยี 

2 Musa M. balbisiana Colla กลวยตานี กลวยพองลา,  กลวยพังลา 
(ใต),  กลวยกีบมา,  ตานีใน, 
ชะนีใน,  เมล็ด (สุรินทร),         
งู (พิจิตร) 

พบนอยมากในธรรมชาติ 
แตปลูกแพรหลายทั่ว
ประเทศ 

3 Musa M. itinerans Cheesman กลวยหก กลวยไหล, กลวยแดง พบในภาคเหนือ 

4 Musa M. ornata Roxb. กลวยบัวสีชมพ ู กลวยบัว                                     
กลวยบัวชมพู (กลาง) 

ไมประดับนําเขาจาก
ประเทศอินเดยี 

5 Musa M. laterita Cheesman กลวยบัวสีสม กลวยบัวสม,  กลวยบัว 
(กรุงเทพ),  กลวยแข (เหนือ),  
กลวยแวก, ยะมอง, ยะโม            
(ปกากะญอ แมฮองสอน) 

พบในภาคเหนือและภาค
ตะวันตก 

6 Musa M. velutina H. Wendl. & Drude กลวยรุงอรุณ - ไมประดับนําเขาจาก
ประเทศอินเดยี 

7 Musa M. gracilis Holttum กลวยศรีนรา ปซังกะแต,  ปซังเวก,                  
ปซังโอนิก (นราธิวาส) 

พบใน จ. นราธิวาส 

8 Musa M. coccinea Andrews รัตกัทลี กัทลี ไมประดับนําเขาจาก
ประเทศอินเดยี-จีน 

9 Musa Musa sp. 1 กลวยลานนา - นาจะเปนชนิดใหม 

10 Musa Musa sp. 2 กลวยบัวสีกุหลาบ - นาจะเปนชนิดใหม 

11 Ensete E. glaucum (Roxb.) Cheesman กลวยนวล กลวยญวน, กลวยโทน (นาน),  
กลวยหัวโต (กรุงเทพ),              
กลวยศาสนา (เชียงใหม),            
อะแพละ (ปกากะญอ 
แมฮองสอน) 

พบในภาคเหนือและภาค
ตะวันตก ปลูกแพรหลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12 Ensete E. superbum (Roxb.) Cheesman กลวยผา กลวยครก พบบนภูเขา-หนาผา ทุกภาค 

13 Musella Musella lasiocarpa (Franch.) H. W. 
Li 

กลวยดารารัศมี กลวยคุนหมิง (กรุงเทพ) ไมประดับนําเขาจาก
ประเทศจีน 
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กลวยเปนพืชสารพัดประโยชน ผลกลวยแตละพันธุ 
มีรสชาติ กลิ่น ลักษณะเนื้อและแปง รวมทั้งคุณคาทาง 
โภชนาการแตกตางกัน ซึ่งนอกจากรับประทานผล             
สุกแลว คนไทยยังมีกรรมวิธีในการแปรรูปดวยการ ตม  ปง   
ทอด กวน เช่ือม ตากแหง อบแหง ทําเปนผง หั่นเปนแผน
แลวทอดเปนกลวยฉาบ บดเปนอาหารเหลวสําหรับเด็ก 
หรือผสมในขนมอบ ปน กรองเปนน้ํา ทําเปนน้ําหวาน
เขมขน และไวน สําหรับหยวก ปลีและผลออนนั้น คนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนิยมนํามารับประทานเปนผัก และ
ใชเปนอาหารสัตว ใบกลวยตานีและกลวยน้ําวาใชสําหรับ
หอของ หอขนม แหนม หมูยอ และใชทํางานประดิษฐพวก
บายศรี สําหรับเสนใยจากกาบกลวยยังอาจใชทํากระดาษ
และเชือก ทั้งนี้ในฟลิปปนสและเอควาดอร มีการผลิตเสน
ใยปานมะนิลา (abaca หรือ manila hemp) จากกาบกลวย 
อะบาคา (M. textilis Nee: จํานวนโครโมโซม 2n=2x=20) 
ซึ่งมีคุณภาพดีมากเหมาะสําหรับใชทํากระดาษทิชชู เทป 
สายเคเบิลโทรศัพท ฉนวนลวด กระดาษกรอง ถุงชากาแฟ 
ปลาสเตอรปดแผล ฟลมเอ็กซเรย กระดาษ พิมพธนบัตร 
เชือกสมอเรือ แผนวัสดุเพื่อใชบุฝาผนังและเพดาน(12)  

สําหรับในการใชกลวยเปนยานั้น ปรากฏหลักฐาน  

เรื่องการใชสวนตางๆ ของกลวยเปนยารักษาโรคและ
อาการตางๆ(2) รวมทั้งการใชยางกลวยรักษาอาการที่เกิด
จากพิษงู(8) นอกจากนั้นยังมีการปลูกกลวยหลายชนิดเปน
ไมประดับเพื่อการคา โดยเฉพาะกลวยบัวสีชมพู กลวยบัวสี
สม และรัตกัทลี รวมทั้งกลวยแคระ กลวยที่มีใบ-ผลสีแดง
หรือแตมแดง เชน กลวยนาก กลวยทหารพราน และที่มีใบ
ดาง เชน กลวยน้ําวาดาง เปนตน 

ในป  พ.ศ. 2549 องคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ  (FAO) แสดงความกังวลวากลวยจะสูญ

พันธุ โดยเฉพาะในอินเดียซึ่งเปนแหลงพันธุกรรมสําคัญ
ของกลุมกลวยหอมและกลุมกลวยกลาย มีผลผลิตกลวย
ลดลงอยางเห็นไดชัดและกลวยปาซึ่งเปนพอแมของกลวย

เหลานี้ กลายเปนพืชหายากจากการแผวถางทําลายปา
ธรรมชาติ ทั้งนี้แมวาจะมีโครงการปรับปรุงพันธุกลวยใน
ทวีปแอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต แตพอแมพันธุ
มาจากสายตน (clone) เพียง 1-2 สายตนเทานั้น ทําใหรุน
ลูกที่ไดอาจมีความออนแอตอโรค ดังที่เคยเกิดการระบาด
ของ  Panama disease ในกลุมกลวยหอม ‘Gros Michel’ 
และเกษตรกรในทวีปอเมริกากลางและใตซึ่งเปนผูผลิต

สําคัญตองสูญเสียผลผลิตกลวยไปเปนจํานวนมาก16) 

ตารางที่ 2   ตัวอยางกลวยพันธุปลูกในประเทศไทย 

กลุมท่ี กลุมจีโนม ชื่อกลุมพันธุ ตัวอยางชื่อพันธุปลกู 

1 AA กลวยไข กรัน, ไข, ไขสวนผึง้, ทองขี้แมว, เนื้อทอง, สาวกระทืบหอ 

  กลวยเล็บมือนาง ไขทองเงย, เล็บมือนาง, สา, หอมจันทน, หอมจําปา 

  กลวยอื่นๆ แซลอ, ทองดอกหมาก, น้ําหมาก, นิ้วนางรํา,  แสมา 

2 AAA กลวยหอม เขียวปากชอง, ไช, มัน, หอมกะเหรี่ยง, หอมเขียวคอม, หอมเขียวตนสูง, หอมคอม,        
หอมทอง, หอมโปรย, หอมศรีสะเกษ 

  กลวยนาก กุงเขียว, นาก, นากกะเหรี่ยง, นากคอม, นากทองผาภูมิ 

  กลวยหอมทิพย ไขทองรวง, ไขหอม, ตํานวล, ตีนเตา, ทองแขก, สายน้ําผ้ึง, หอมทองปา, หอมทิพย,        
หอมผลสั้น  

3 AAB กลวยกลาย กลาย, กาไน, งาชาง, จี, ตะโหลน 

  กลวยเปร้ียว กอกหมาก, ไขศรีสะเกษ, จีน, ทองสม, ลังกานครสวรรค 

  กลวยหวาน กรบูร, ขม, ไขดํา, ไขโบราณ, นมนาง, นมสาว, นมสาวตะนาวศรี, รอยหวี 

  กลวยน้ํา น้ํา, น้ําเชียงราย, น้ําไทย, น้ํานม, น้ําฝาด 

4 ABB/BBA กลวยตีบ-หักมุก ไขมหาสารคาม, ตีบ, ตีบคํา, นมหมี, พมาแหกคุก, สมมง, หักมุกเขียว, หักมุกทอง,       
หักมุกนวล, หักมุกสม  

  กลวยน้ําวา 
 

น้ําวากาบขาว, น้ําวาเขียว, น้ําวาคอม, น้ําวาดํา, น้ําวาตะนาวศรี, น้ําวานวล, น้ําวามะลิออง, 
น้ําวาลูกไสดํา, น้ําวาสวน, น้ําวาไสแดง, น้ําวาไสเหลือง 

  กลวยเทพรส ชาง, เทพรส-ทิพรส 

  กลวยอื่นๆ นางกราย, นางพญา, นิ้วมือนาง, สามเดอืน, หิน 

5 BBB กลวยเล็บชางกุด เล็บชางกุด 
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รูปท่ี 3 (บน)  
           แถว 1: กลวยหักมุก (ABB; ซาย) กลวยหอม (AAA; ขวา) 

แถว 2: กลวยน้ํานม (AAB; ซาย) กลวยเทพรส (BBA; ขวา) 
           แถว 3: กลวยกลาย (AAB; ซาย) กลวยน้ําฝาด (AAB; ขวา) 

แถว 4: กลวยกาไน (AAB; ซาย) กลวยเล็บชางกุด (BBB; ขวา) 

รูปท่ี 4 (ขวา)  
 กลวยเล็บมือนาง (AA) จ. ชุมพร (บน) 
 กลวยไข (AA) จ. กําแพงเพชร (กลาง) 
 กลวยน้ําวาไสเหลือง (BBA; ลางซาย) 
           กลวยหักมุกนวล (ABB; ลางขวา) 

หนทางเดียวที่จะรักษาความมั่นคงทางอาหารและ

เกษตรของประชากรที่จําเปนตองพึ่งพากลวยเปนอาหาร

และเปนรายไดสําคัญของครอบครัว คือ การนําพันธุกรรม
ที่มีคุณคา เชน การทนแลง ทนน้ําทวม ทนเค็ม รวมทั้ง
ทนทานตอโรคตางๆ มาใชในการปรับปรุงพันธุ และ
หนทางสู เป าหมายนี้จะตองเริ่มตนที่การสํารวจเชื้อ

พันธุกรรมในแหลงกําเนิดดั้งเดิมที่ยังมีความหลากหลายสูง

อย างกว างขวางครอบคลุม  โดยไมปลอยให พ้ืนที่ที่
เปราะบางตองถูกทําลายไปกอนที่เราจะคนพบอัญมณีมีคา

อนันต...ทรัพยแหงสุวรรณภูมิ 

หมายเหตุ: เนื้อหาในบทความนี้ ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
ศศิวิมล แสวงผล และคณะ(3) (สวนบทนํา) 
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เทคโนโลยีชีวภาพพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุยางพารา 

จรัญญา ณรงคะชวนะ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญมากในประเทศไทย นํารายไดเขาสูประเทศประมาณ 3.5 แสนลานบาท/ป 
โดยที่ความตองการใชยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วโลกมีปริมาณสูงขึ้นทุกป ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกมีอยูจํากัด ดังนั้น
งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายาง ตลอดจนลดปญหาที่ทําใหผลผลิตน้ํายางตกต่ําจึงมีความจําเปนมาก สําหรับประเทศไทย

ปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราจากภาคใตไปทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งเปน
พ้ืนที่ใหมคอนขางแหงแลงสําหรับการปลูกยางพารา จึงมีความจําเปนเรงดวนในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุยางที่

สามารถปรับตัวใหผลผลิตสูงในแตละพื้นที่  ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพพืชมีความกาวหนารวดเร็วมาก กอใหเกิดประโยชน
ทั้งในดานการพัฒนาพืชพันธุดีตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชมากมาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของทั้งดานการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ การคนหายีน และการทําพันธุวิศวกรรมพืชสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิรูปการผลิตยางธรรมชาติทั้งในระยะสั้น เพื่อชวยรนระยะเวลา แรงงาน และเพิ่มความแมนยําใน

ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุยางใหม รวมทั้งใชพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการเฝาตรวจระวัง และจัดการระบบเพื่อใหได
ผลผลิตสม่ําเสมอและคุณภาพดีในปริมาณสูงอยางมีประสิทธิภาพ  และในระยะยาว  การคนหายีนที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงพันธุยางจะสามารถนําไปประยุกตใชดัดแปลงพันธุกรรมตนยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุใหมีคุณสมบัติตรงตาม

ความตองการ และ/หรือจัดการใหตนยางพาราสรางผลิตภัณฑใหมได  

คําสําคัญ:   ยางพารา; เทคโนโลยีชีวภาพพืช; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช; เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ;                       
การคนหายีน; พันธุวิศวกรรม 

Abstract 

Rubber tree is one of the major cash crops in Thailand and due to a continuous increase of the 
world industrial utilization of natural latex and its products, the future of rubber tree looks very promising. 
Thailand earns about 350,000 millions bath annually from rubber export.  Rubber tree plantation area has 
expanded from the traditional southern to the more marginal northeast and north areas.  Thus, selection of 
rubber clones with high yield potential, as well as stress-tolerance, and of suitable growth conditions for 
the various plantation areas are needed.  Plant biotechnology is a rapidly expanding field within modern 
biotechnology and has resulted in crop improvement and production of novel products through plant 
molecular farming.  Such approaches as plant tissue culture, molecular marker-assisted breeding, gene 
tagging, and genetic engineering will contribute to solve production problems so as to ensure the country's 
position as the world's leading producer and exporter of natural rubber.  Marker-assisted selection plays an 
important role in selection of genotypes, which will greatly increase efficiency and effectiveness   
compared to conventional breeding methods.  Rubber clones suitable for each plantation area will help 
increase natural rubber latex production and its market value, which would have a high financial benefit  
for all involved, both at agricultural and end-user levels.  In addition, emphasis also is being directed 
towards genetic modification of latex for the production of commercially valuable proteins.  As one of the 
main suppliers of natural rubber latex and products, Thailand stands to benefit the most from basic and 
applied researches in rubber tree.   
Keywords: rubber tree; plant biotechnology; plant tissue culture; molecular marker assisted breeding;  

gene tagging; genetic engineering 
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บทนํา 

ตนยางพาราจัดอยูใน Family Euphorbiaceae, 
Genus Hevea, Species brasiliensis แมใน Genus Hevea มี
ตนยางมากกวา 20 ชนิด แตยางพารา (Hevea brasiliensis) 
เปนชนิดที่ใหน้ํายางมากที่สุด และเนื้อยางมีคุณสมบัติใน
การนําไปใชประโยชนดีกวายางที่ไดจาก Hevea ชนิด       
อื่น ๆ จึงมีการปลูกตนยางพาราใชประโยชนอยาง

แพรหลาย ในป พ.ศ. 2550 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ประเทศไทย รายงานวา พ้ืนที่ปลูกยางธรรมชาติทั้งโลกมี
ประมาณ 63 ลานไร ใน 24 ประเทศ โดยประเทศ

อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศ
ไทย และมาเลเซีย รวมพ้ืนที่ปลูกยางทั้ง 3 ประเทศ เปน
รอยละ 73 ของพื้นที่ปลูกยางของโลก(9) นับตั้งแตป พ.ศ. 
2534 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดกาวขึ้นเปน
ผูผลิตและสงออกยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก การที่
ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติสูงถึง 
3 ลานตันตอป เปนผลสืบเนื่องจากปจจัยแรกคือ การขยาย
พ้ืนที่ปลูกยางเพิ่มขึ้น  จากแหลงปลูกยางเดิมใน 14 จังหวัด
ภาคใต และใน 4 จังหวัดภาคตะวันออก ไปยังแหลงปลูก
ยางใหมในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และปจจัยที่สองซึ่งมีบทบาทสําคัญ
มาก  คือ  การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่โดยการปลูก
ทดแทนดวยยางพันธุดี ประเทศไทยสามารถทํารายไดจาก
การสงออกในรูปยางแผนดิบ ผลิตภัณฑยางแปรรูป และ
ผลิตภัณฑจากไมยางพารา คิดเปนมูลคาทั้งสิ้นกวา 3.5 
แสนลานบาทตอป ยางพาราจึงเปนพืชที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอันดับตนๆ  อีกทั้งยังมี
ความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของชาวสวนยางซึ่งคิด

เปนรอยละ 10 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ปจจุบัน
รัฐบาลไดใหการสงเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของ

ประเทศ  ยางพาราจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่ เกษตรกรทั่ว
ประเทศไทยใหความสนใจตองการปลูกเพิ่มขึ้น นับเปน

พืชที่มีอนาคตสดใส อีกทั้งทั่วโลกยังมีความตองการใชยาง
ธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก คาดการณวาปริมาณการใช
ยางธรรมชาติของโลกในอีก 7 ปขางหนา จะสูงขึ้นถึง 10.6 
ลานตัน กอปรกับในปจจุบันโลกไดเขาสูยุคขาดแคลน
น้ํามัน ความสามารถในการผลิตยางสังเคราะหที่ทํามาจาก
น้ํามันจึงมีแนวโนมลดนอยลง ในขณะที่ยางธรรมชาติที่
ผลิตไดจากพืชจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการรักษา
สถานภาพและจุดเดนความเขมแข็งดานการผลิตยางพารา

ของประเทศไทย จึงตองมุงเนนการเพิ่มผลผลิตตอหนวย
พ้ืนที่ โดยการสงเสริมเรื่องการจัดการเลือกใชพันธุยางให

เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ วิทยาการ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชไดเขามามีบทบาทอยางมาก 
บทความนี้เปนการรวบรวมความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการนําเทคโนโลยีชีวภาพพืชมาประยุกตใชชวยในการ

ปฏิรูปการผลิตยางธรรมชาติ ในระยะสั้นใชในการพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวของกับลักษณะพึงประสงคของ

ตนยาง เพื่อชวยรนระยะเวลา  แรงงาน และเพิ่มความ
แมนยําในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุยางใหมที่มีคุณสมบัติ

ตามตองการในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุยางที่ดําเนินอยู 
รวมทั้งใชพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสําหรับการเฝาตรวจ

ระวัง และจัดการระบบการปลูก การกรีด การดูแลตนยาง
เพื่อใหไดผลผลิตสม่ําเสมอ และสูงตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สามารถใชระบุ จําแนกพันธุ
เพื่อการอนุรักษพันธุ เพื่อจัดการเรื่องตนพันธุสําหรับการ
ปลูกและจัดการทางการคาไดเปนอยางดี สวนในระยะยาว
การคนหายีนที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุยาง 
ตลอดจนการศึกษาใหเขาใจองคความรูพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ

กับตนยางพาราในทุกดาน จะสามารถนําไปประยุกตใช
ดัดแปลงพันธุกรรมตนยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุใหมี

คุณสมบัติตรงตามความตองการ และ/หรือจัดการใหตน
ยางพาราสรางผลิตภัณฑใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การทําสวนยางพาราในประเทศไทย 
การทําสวนยางในประเทศไทยเริ่มจากภาคใต 

พัฒนาการของการทําสวนยางในประเทศไทยแบงไดตาม

การปรับตัวของระบบการทําสวน การตลาด และ การ
อุตสาหกรรม สามารถจัดแบงออกไดเปน 5 ชวงเวลา คือ 
ยุคระบบการผลิตแบบดั้งเดิม หรือ ปายาง ต้ังแตเริ่มปลูก
ยางพาราในประเทศไทย จนถึง พ.ศ. 2502 สวนมากใช
พันธุซึ่งมีตนกําเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย ยุคนี้เปนการ
ปลูกยางแทนปาไมโดยการโคนลมพืชพันธุเกา แลวทําการ
ปลูกยางโดยตนกลาที่เพาะจากเมล็ด ปลอยใหยาง

เจริญเติบโตแขงกับพืชชนิดอื่น ยุคปฏิวัติเขียว หรือ สวน
ยางพันธุดี ในชวงป พ.ศ. 2503-2512 เมื่อยางถูกจัดเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดอยาง
เปนรูปธรรมแกเกษตรกร กอปรกับมีการพัฒนาวิทยา

การเกษตรแผนใหมภายใตการสนับสนุนของรัฐผานทาง

สถาบันวิจัยยาง และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง เกิดการทําสวนยางพันธุดีขึ้นโดยการปลูกจาก

เมล็ดยางที่ผานการคัดเลือกแลววาใหผลผลิตดี เริ่มใชยาง
พันธุใหมที่ใหผลผลิตสูง ยุคระบบการผลิตยางสมัยใหม ป 
พ.ศ. 2513-2522 มีการขยายเนื้อที่ปลูกยางอยางตอเนื่อง 
และเกษตรกรเริ่มมีการรวมกลุมกันขายยางเพื่อสราง
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อํานาจตอรองดานการตลาด ยุคระบบการผลิตยางพารา
ทางเลือก ในชวงปพ.ศ. 2523-2532 มีวิชาการดานการ

ปรับปรุงพันธุยางเพื่อใหผลผลิตสูงขึ้น เริ่มมีการขยายพันธุ
โดยการติดตาเพื่อปองกันการกลายพันธุ มีการดําเนินการ
สงเสริมการปลูกโดยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
เกิดการโคนลมปายาง ปลูกทดแทนยางเกาดวยยางพันธุดี 
มีสวนยางสงเคราะหภายใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต

จากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ยุคระบบการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม ยุคนี้เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2533 ถึงปจจุบัน 
สวนยางสวนมากจะเปนสวนยางสงเคราะห มีการสงเสริม
การปลูกยางในภาคอื่นๆ ของประเทศ ยุคนี้รัฐบาลมุงเนน
ใหเกิดอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศมากขึ้นเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มในประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา

จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดกาวขึ้นเปนผูผลิตและ

สงออกยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก มีปริมาณการผลิต 
การสงออกและการใชในประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกป จากการ
สํารวจในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางรวม
ประมาณ 15 ลานไร ในจํานวนดังกลาวมีพ้ืนที่ที่ตนยาง
สามารถกรีดไดแลวประมาณ 11 ลานไร ปริมาณการผลิต
ยางของไทยมีทั้งสิ้นประมาณ  3 ลานตันตอป คิดเปน
สัดสวนรอยละ 34 ของผลผลิตทั้งหมดของโลก ทํารายได
ใหประเทศคดิเปนมูลคาทั้งสิ้นกวา 3.5 แสนลานบาทตอป  

การปรับปรุงพันธุยางพารา 
ยางพาราไดถูกนําเขามาปลูกในทวีปเอเชียครั้งแรก

ในราว ป พ.ศ. 2419 โดยเปนเมล็ดยางที่ Henry Wickham 
รวบรวมมาจากริมฝงแมน้ํา Tapajos ในมลรัฐ Para ของ
ประเทศบราซิล ซึ่งเปนแหลงของยางชนิดที่ใหผลผลิตดี
ที่สุด ตอมามีผลการศึกษาของบริษัทฟอรดมอเตอรยืนยัน
วา พันธุยางพาราที่ถูกนํามานี้มีผลผลิตสูงและคุณภาพ

ดีกวาพันธุอื่นๆ การปรับปรุงพันธุยางในแถบเอเชียดําเนิน
ไปอยางตอเนื่องชาๆ ยางบางพันธุนิยมปลูกกันมานานกวา 
30 ปแลว มีงานวิจัยเพื่อพัฒนายางพันธุใหมดําเนินการอยู 
แตกวาจะไดพันธุใหมที่ดีกวาเดิมนั้นตองใชเวลานานหลาย

สิบป  สํ าหรับประเทศไทยมีผลงานสํ าคัญจากการ

ดํ า เนินงานด านปรับปรุ งพันธุ ย างของนัก วิชาการ

สถาบันวิจัยยางของไทยที่เห็นชัดเจน คือ สามารถทําให
ผลผลิตจากเดิม 96 กิโลกรัม/ไร/ปในป พ.ศ. 2530 เพิ่มขึ้น
เปน 218 กิโลกรัม/ไร/ปในป พ.ศ. 2540 เนื่องจากปจจุบัน
การเพิ่มพื้นที่ปลูกจะมีขอจํากัดขึ้นเรื่อยๆ จึงควรมุงเนน
การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่ โดยการสงเสริมเรื่องการ
จัดการเลือกใชพันธุยางใหเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกทั่วทุก

ภาคของประเทศ ชวยลดปญหาที่บั่นทอนผลผลิตคือ โรค

หรือแมลงศัตรูยางพารา ซึ่งเขาทําลายที่ใบ ก่ิงกาน ลําตน 
หรือราก ขึ้นอยูกับชนิด ความรุนแรงของโรค แหลงปลูก 
พันธุยาง และสภาพอากาศในแตละป นอกจากนี้ยังมี
อ าการ เปลือกแห งของตนยางที่ ไม ผ ลิตน้ํ า ย างอัน

เนื่องมาจากการเลือกใชพันธุยาง รวมกับสภาพแวดลอมไม
เหมาะสม เชน สภาพที่ดินไมมีความอุดมสมบูรณเพียงพอ 
ความชื้นในดินไมเหมาะสม หรือเกิดจากระบบการกรีด 
การใชสารเคมีไมเหมาะสม และอื่นๆ จึงควรมีการสงเสริม
เรื่องการจัดการพันธุยาง ระบบปลูก ระบบกรีด และการ
ดูแลสวนยางที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตสูงสม่ําเสมอ 
และมีคุณภาพดีสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

สําหรับการปรับปรุงพันธุยางของประเทศไทย 
หนวยงานหลัก คือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแบงการทํางานดานการ
ปรับปรุงพันธุยาง ออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ต้ังแตป 
พ.ศ. 2476-2507 สวนใหญเปนการคัดเลือกยางพันธุพ้ืน 
เมืองที่มีลักษณะดีมารวบรวมไว เพื่อทดลองและคัดเลือก
พันธุดีไวสําหรับสงเสริมแนะนําใหชาวสวนยางปลูกและ

ใชเปนพอแมพันธุสําหรับผสมพันธุยางตอไป ระยะท่ี 2 
ต้ังแตป พ.ศ. 2508 จนถึงปจจุบัน เปนชวงที่มีการปรับปรุง
พันธุยางอยางจริงจัง มีการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุ และนํา
ความรูทางวิชาการใหมๆ เขามาใชในการปรับปรุงพันธุ
ยาง ขณะเดียวกันก็มีโครงการแลกเปลี่ยนพันธุยางกับ

ตางประเทศดวย สําหรับขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุยาง 
เพื่อใหไดยางพันธุดี ถึงมือเกษตรกรนั้น  จะตองผาน
ขั้นตอนตางๆ เปนเวลายาวนานตามวิธีการ คือ การผสม
พันธุยางโดยการนําเกสรตัวผูจากตนที่มีลักษณะดีเดน

ตามที่ตองการ ไปผสมกับเกสรดอกตัวเมียบนตนแมที่มี

ลักษณะดีเดนเชนกันในสภาพแปลงปลูกตามธรรมชาติ ซึ่ง
วิธีการเปนที่นิยม เนื่องจากสามารถทราบประวัติของพันธุ
พอ-แม และสามารถติดตามการถายทอดลักษณะตางๆ ใน
ลูกผสมไดเมื่อนําไปปลูกทดสอบ การคัดเลือกพันธุยางที่
ไดจากการผสมพันธุจะตองผานหลายขั้นตอน ทั้งนี้

เนื่องจากยางพาราเปนพืชยืนตนกวาจะปลูกใหไดขอมูล

ผลผลิตและลักษณะอื่นๆ ที่ตองตรวจสอบในแตละขั้น 
ตอน ตองใชเวลายาวนาน กลาวคือหลังจากผสมพันธุแลว 
ตองนําเมล็ดยางลูกผสมที่ไดไปปลูกคัดเลือกในแปลง

คัดเลือกพันธุยางซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3 ป เพื่อคัดเลือก
สายพันธุลูกผสมที่มีลักษณะดีตามที่ตองการ สําหรับนําไป
ปลูกในแปลงเปรียบเทียบพันธุขั้นตนซึ่ งใช เวลาอีก

ประมาณ 10 ป หลังจากนั้นจะตองทําการคัดเลือกสายพันธุ
จากแปลงเปรียบเทียบพันธุขั้นตน ไปปลูกทดสอบใน

แปลงเปรียบเทียบพันธุขั้นปลายในทองที่ตางๆ โดยใช
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เวลาอีกประมาณ 13 ป ดังนั้นกวาจะไดยางพันธุแนะนํา
ช้ันหนึ่งเพื่อแนะนําใหเกษตรกรปลูกโดยทั่วไปอยางมั่นใจ 
ตองใชเวลาดําเนินการประมาณ 30 ป 

เนื่องจากยางพาราที่ปลูกอยูในประเทศตางๆ ใน
แถบเอเชีย ไดรับการพัฒนามาจากพันธุยางจากแหลง 
กําเนิดในประเทศบราซิลเพียง 22 ตน ที่ Henry Wickham 
นําเขามาเมื่อป พ.ศ. 2419 จึงนับวายางพาราในแถบนี้มีฐาน
พันธุกรรมแคบ ทําใหการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิตทํา
ไดยาก หากยางพารามีฐานพันธุกรรมกวางขึ้นจะทําให

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาพันธุที่ปรับตัวไดกับ

สภาพแวดลอมไดดีขึ้น ยางสายพันธุปามีความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมสูง แมวาสายพันธุปาสวนใหญใหผลผลิต

น้ํายางต่ํา แตมีลักษณะที่ดีอื่นๆ อีกหลายลักษณะที่มี
ประโยชนตอแผนการปรับปรุ งพันธุ ย างระยะสั้ น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ลักษณะลํา
ตนตรง เรียบ แตกกิ่งในระดับสูง และตานทานตอโรคทาง
ใบ เหมาะสําหรับใชเปนแหลงพันธุกรรมสําหรับการ
ปรับปรุงพันธุยางเพื่อผลิตเนื้อไม สวนการปรับปรุงพันธุ
เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายางจําเปนตองใชแผนระยะยาวโดยการ

ปรับปรุงประชากรพันธุปาใหดีขึ้นกอน เพื่อเปนการขยาย
ฐานพันธุกรรมของยางในประเทศไทย สําหรับลักษณะ
หลักของพันธุยางที่พึงประสงค คือ ใหผลผลิตน้ํายางและ
เนื้อไมสูง สวนลักษณะรอง คือ การเจริญเติบโตเร็วและ

สม่ําเสมอทั้งกอนกรีดและหลังกรีด เปลือกลําตนมีความ

หนา เปลือกที่ถูกกรีดไปแลวมีการสรางใหมไดเร็ว และ

หนาใกลเคียงกับเปลือกเดิม มีลักษณะโครงสรางของตนที่
ดี ลําตนตรง เรียบ แตกกิ่งขนาดปานกลาง-เล็ก ทรงพุม
สมดุลย ตานทานโรคและแมลง เกิดอาการเปลือกแหงนอย 
ตานทานลมแรง ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมตางๆ เชน 
ทนแลง และอุณหภูมิสูง มีคุณภาพไมที่เหมาะสมกับการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมไม มีคุณสมบัติของน้ํายางที่เหมาะ 
สมกับอุตสาหกรรมยาง และความสามารถที่จะปลูกใน
พ้ืนที่ลาดชัน และ/หรือในพื้นที่หนาดินตื้น 
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพนัธุพชื 

เทคโนโลยีชีวภาพพืช เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ พืช  และใชพืชใหเกิดประโยชน  โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารและผลิตภัณฑ

อื่นๆ ใหเพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนชวยใน
การรักษาสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูสุขภาพและความ

เปนอยูที่ดีขึ้นของประชากร ในอดีตไดมีการใชเทคโนโลยี 
ชีวภาพพืชแบบพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุพืช จนถึงยุค
ปฏิวัติเขียว (green revolution) มีการผลิตสายพันธุพืชที่

ใหผลผลิตสูง หลังจากนั้น จึงเขาสูยุคของการปฏิวัติยีน 
(gene revolution) เริ่มรูจักยีนและใชเทคโนโลยียีนในการ
ศึกษาวิจัยในแนวลึกมากขึ้น มีการศึกษาขอมูลลําดับเบส
ของยีนตางๆ ตลอดจนทั้งจีโนมของพืชและสิ่งมีชีวิตตางๆ 
รูจักการถายโอนยีน (gene transfer) เขาสูพืช จนกระทั่งใน
ป พ.ศ. 2537 ไดมีการผลิตและจําหนายพืชถายโอนยีน 
(transgenic plant) ชนิดแรก และเมื่อเขาสูยุคหลังจีโนม 
(post-genomic) การศึกษาวิจัยทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การทํางานของยีนมากขึ้น ทําใหสามารถนําความรูมาใชใน
การปรับปรุงพันธุพืชใหตรงตามความตองการอยางแมนยํา

มากยิ่งขึ้น(6) 

เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน  เชน การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อยางพารามีประโยชนทั้งในแงการอนุรักษพันธุ การ
สรางตนกลาปลอดโรค การขยายพันธุเพื่อการปรับปรุง
พันธุ การขยายพันธุ เดียวในเวลาอันรวดเร็วใหไดตน
สม่ําเสมอเพื่อการเกษตรกรรมและการคา เปนประโยชน
รองรับการปรับปรุงพันธุยางโดยวิธีการดัดแปลงพันธุ 
กรรม และอื่นๆ สวนเทคโนโลยียีนสามารถเขามาชวยใน
การปฏิรูปการผลิตยางธรรมชาติไดโดย 1) ใชสรางแผนที่
ทางพันธุกรรมและเครื่องหมายโมเลกุล  เพื่อใชระบุ 
จําแนกพันธุ เพื่อการอนุรักษพันธุ เพื่อจัดการเรื่องตนพันธุ
สําหรับการปลูก และจัดการทางการคา สามารถใชชวยรน
ระยะเวลา แรงงาน และเพิ่มความแมนยําในขั้นตอนการ
คัดเลือกพันธุยาง ในการปรับปรุงพันธุยาง อีกทั้งยังใชใน
การคนหายีนที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ 2) ใช
ศึกษาเพื่อใหเขาใจองคความรูพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับตน

ยางพาราในทุกดาน เพื่อการประยุกตใช 3) ใชพัฒนา
โมเลกุลเครื่องหมายในการเฝาตรวจระวังและจัดการระบบ

การปลูก  การกรีด  การดูแล  ตนยางเพื่อใหไดผลผลิต
สม่ําเสมอ  และสูงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ         
4) ใชดัดแปลงพันธุกรรมตนยางเพื่อการปรับปรุงพันธุใหมี
คุณสมบัติตามตองการ และ 5) ใชเพื่อสรางตนยางพันธุ
ใหมที่สามารถใชเปนแหลงผลิตเวชภัณฑหรือสารอื่นๆ ที่
มีคุณคาทางอุตสาหกรรม และ/หรือ เกษตรกรรม 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา  
ปกติฝกยางประกอบดวย 3 เมล็ด ซึ่งในธรรมชาติ

จะตองไดรับการผสมครบทุกเมล็ดกอน จึงจะสามารถมี

การพัฒนาตอเปนเมล็ดแกได หากไดรับการผสมเพียง 1 
หรือ 2 เมล็ด ก็จะมีการพัฒนาตออีกระยะสั้นๆ แลวรวงไป 
ไมไดเมล็ดสมบูรณในที่สุด ซึ่งตางจากพืชไมผลทั่วไปที่

แมผสมไมครบทุกเมล็ดก็สามารถพัฒนาเปนเมล็ดแกได 
ปจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากลูกผสมยางที่มีอายุ
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เพียง 3-5 วันหลังจากผสมพันธุ โดยเนื้อเยื่อจากสวนเมล็ด
ออนที่เรียกวา คัพภะของเมล็ดยาง มีความเหมาะสมที่สุด
ในการนํามาเพาะเลี้ ยงในหลอดแกว  สามารถนํามา
เพาะเลี้ยงบนอาหารเทียมแลวชักนําใหพัฒนาเปนตน

สมบูรณได โดยจาก 1 เมล็ดสามารถเพาะเลี้ยงใหได 1 ตน 
หรืออาจเพาะเลี้ยงใหเปนหลายตนก็ได ดังนั้น เมื่อนํา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงคัพภะนี้มาใช ฝกยางพาราที่มีการ

ผสมติดแมเพียง 1 เมล็ด ก็สามารถนํามาเพาะเลี้ยงใหเปน
ตนสมบูรณไดมากมาย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ผสมพันธุยางไดมากขึ้น นอกจากนี้ตนยางใหมที่ไดรับก็

สามารถขยายพันธุตอในหองปฏิบัติการใหไดปริมาณมาก

ตามที่ตองการ ดีกวาวิธีการเดิมที่จะไดเพียง 1 ตนตอ 1 
เมล็ดเทานั้น(9) ขอดีของการที่สามารถเพาะเลี้ยงคัพภะของ
เมล็ดยาง คือ สามารถมั่นใจในที่มาของพอและแมพันธุที่
ใช ทําใหสามารถติดตามลักษณะเดนและลักษณะดอยที่

สําคัญในลูกผสมที่ได ในการผสมพันธุยางที่ผานมา นิยม
ใชวิธีผสมเกสรดวยแรงคน โดยมีรายงานวา อัตราความ 
สําเร็จ หรืออัตราการผสมติดอยูในระดับต่ํามาก คืออยู

ระหวาง 2-5 % เทานั้น และยังมีขั้นตอนที่ยุงยาก และมี
ปจจัยหลายอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับผลสําเร็จทั้งที่ควบคุม

ไดและไมได เพราะเมล็ดที่ผสมนี้อยูในสภาพธรรมชาติ 
และเมล็ดจะใชเวลาถึง 5 เดือนจึงจะพัฒนาเปนเมล็ดแก ซึ่ง
ในชวงดังกลาว เมล็ดก็ตองเสี่ยงอยูในสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ จึงมีผลใหความสําเร็จอยูในอัตราต่ํา นอกจากนี้
ปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการผสมพันธุยางในหลอดแกว 
เปนการควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม โดยนําเอา

เกสรจากดอกตัวผูที่ใชเปนพอพันธุไปผสมกับดอกตัวเมีย

ที่ใชเปนแมพันธุ ดําเนินการในหลอดแกวในหอง 
ปฏิบัติการ เมื่อผสมติดก็นําไปเพาะเลี้ยงตามวิธีการที่กลาว
ขางตน ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ
ยางแลว ยังสามารถดําเนินการไดในปริมาณมากใน

ระยะเวลาสั้นกวาและใชพ้ืนที่นอยกวาดวย   

แผนที่ทางพันธุกรรมและเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อ
การปรับปรงุพันธุยางพารา  
 พันธุยางที่ใชปลูกทั่วไปในปจจุบันบางพันธุมี

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่คอนขางแตกตางกัน

ชัดเจน สามารถจําแนกดวยวิธีการงายๆ และทันทีในแปลง
ปลูก ไมตองมีการเก็บตัวอยางพืช และไมตองอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรที่ยุงยากซับซอนแตอยางใด แตในงาน

ทดลองที่มีวัตถุประสงคเพื่อการจําแนกพันธุยางลูกผสมที่

มีสายพันธุ ใกล เคียงกันมากจนมิอาจจําแนกลักษณะ

สัณฐานวิทยาภายนอกได หรือเนนการรับรองการขึ้น

ทะเบียนพันธุพืช และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 
การจําแนกลักษณะประจําพันธุยาง โดยวิธีการจัดทําลาย
พิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ซึ่งเปนวิธีการจําแนกพันธุ
ที่มีความแมนยํา  

การสรางแผนที่ทางพันธุกรรมมีหลายวิธีการ ซึ่ง
วิธีการตางๆ นั้นก็จะใหขอมูลที่แตกตางกันที่ระดับของ
รายละเอียด สามารถนําไปประยุกตใชในการตอบปญหา
ทางพันธุศาสตรที่แตกตางกัน ในการสรางแผนที่จีโนม 
(linkage map) การเลือกประชากรสําหรับการสรางแผนที่
โมเลกุลเครื่องหมายสัมพันธนั้น จะเกี่ยวของกับการเลือก 
พอ แม วิธีการผสม และชนิดของโมเลกุลเครื่องหมายที่จะ
ใชก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคของงานทดลอง ซึ่งองคประกอบ
ขอมูลที่สําคัญในการสรางแผนที่จีโนมมี 3 ประการ คือ 1)  
ประชากรท่ีมีการกระจายตัว (segregating population) 
อาจจะเกิดจากการผสมระหวางพันธุแท (inbred line) 2 
พันธุ ซึ่งนิยมใชในพืชผสมตัวเอง และ พืชผสมขาม หรือ
อาจจะเกิดจากการผสมระหวางพันธุทาง 2 พันธุ หรือพันธุ 
ทางผสมพันธุแทก็ได ตัวอยางของประชากรที่สามารถใช
ในการสรางแผนที่จีโนม  คือ  ประชากรของ  doubled 
haploid  ประชากรของลูกผสมรุนที่ 2 ประชากรของลูก 
ผสมกลับ (backcross) หรือ ประชากรของ recombinant 
inbred lines 2) ขอมูลพันธุลักษณะ (genotype) ของ
ประชากร ซึ่งสามารถใชเครื่องหมายทั้งทางกายภาพและ
ระดับโมเลกุลเปนตัวบงบอก สามารถสรางขึ้นโดยใช
เทคนิคตางๆ เชน restriction fragment polymorphism 
(RFLP), random amplified length polymorphism 
(RAPD), amplified fragment length polymorphism 
(AFLP), simple sequence repeat (SSR), sequence tag site 
(STS), express sequence tag (EST) และยังมีโมเลกุล
เครื่องหมายลักษณะอื่นๆ ที่กําลังมีการพัฒนาขึ้นอีกเรื่อยๆ 
3) ขอมูลลักษณะที่แสดงออกมาภายนอก (phenotype) 
ของประชากร เปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การวิเคราะหหาจํานวน ตําแหนง และบทบาทของยีน ซึ่ง
ลักษณะตางๆ ที่เราเห็นอยูนั้นเปนผลของการแสดงออก
ของยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นๆ และสภาพแวดลอมที่เปน
ตัวสนับสนุนสงเสริมหรือยับยั้งการแสดงออก (phenotype 
= genotype + environment) คุณลักษณะทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยาที่แสดงออกมาภายนอกเปนผลจากกรรมพันธุ

และสิ่งแวดลอม ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาอาจ
แบงตามการแสดงออกไดเปน 2 กลุม คือ ลักษณะทาง
คุณภาพ (qualitative traits) เปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีน
ไมก่ีตัว การแสดงออกในประชากรที่มีการกระจายตัว
สามารถแบงเปนกลุมไดชัดเจน และการแสดงออกนั้นไม
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ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน สีดอก สวนลักษณะทาง

ปริมาณ (quantitative trait) เปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีน
จํานวนมาก การแสดงออกในประชากรที่มีการกระจายตัว
ไมสามารถแบงเปนกลุมไดชัดเจน หรือเปนการกระจายตัว
แบบตอเนื่อง  การแสดงออกของลักษณะนั้นมักจะมี

อิทธิพลของสภาพแวดลอมมาเกี่ยวของ เชน ผลผลิต ความ
สูง ความตานทานโรค(10) 

การสรางแผนที่จีโนมอาศัยหลักการที่ยีนหรือ

โมเลกุลเครื่องหมายที่มีตําแหนงอยูใกลกันบนจีโนมจะถูก

ถายทอดไปดวยกันจากรุนหนึ่งไปยังรุนถัดไป ยิ่งใกลกัน
มากเทาไรโอกาสที่จะพบโมเลกุลเครื่องหมายทั้งสองใน

รุนลูกตนเดียวกันก็มีมากเทานั้น หลักการนี้ใชมาเปนตัว 
กําหนดระยะหางระหวางโมเลกุลเครื่องหมาย โดยระยะ 
หางระหวางโมเลกุลเครื่องหมายทั้งสองคํานวณจากความถี่

ของการเกิด recombination ในรุนลูก  การวิเคราะหหา
จํานวน ตําแหนง และบทบาทของยีนควบคุมลักษณะ

ปริมาณ (quality trait loci) เปนการหาความสัมพันธระ 
หวางลักษณะทางปริมาณที่สามารถชั่งตวงวัด และลักษณะ
ทางกายภาพที่กระจายตัวในประชากรกับโมเลกุล

เครื่องหมายดีเอ็นเอที่กระจายตัวในประชากรนั้นๆ ซึ่งการ
วิเคราะหความสัมพันธดังกลาวจะตองอาศัยองคประกอบ

หลัก คือ ประชากรที่มีการกระจายตัว และขอมูลพันธุ
ลักษณะของประชากรรวมกับแผนที่จีโนมที่มีขอมูล

ลักษณะที่แสดงออกของประชากร คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ
และลักษณะเชิงปริมาณที่สําคัญทางการเกษตร เชน ผล 
ผลิตและองคประกอบของผลผลิต คุณภาพของผลผลิต 
ลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขตกรรม ความตานทาน
โรค ความตานทานตอความเครียด ในการศึกษาทางดาน
พันธุศาสตรของลักษณะตางๆ  เหลานี้ เพื่อใชในการ
ปรับปรุงพันธุ นักปรับปรุงพันธุจะตองศึกษาวา มียีน
จํานวนเทาไรที่ควบคุมลักษณะนั้น ยีนเหลานั้นอยูที่ใดบน
โครโมโซม แตละยีนมีผลตอการแสดงออกเทาเทียมกัน

หรือไม การทํางานรวมกันของยีนเหลานั้นเปนอยางไร 
การกระจายตัวของลักษณะดังกลาวเปนผลมาจากยีนเทาไร 
และสภาพแวดลอมเปนอยางไร เพื่อชวยใหการปรับปรุง

พันธุพืชเปนไปอยางแมนยําและไดผล  

เนื่องจากการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิมใชเวลา 
นานและขึ้นกับสภาพแวดลอม ลักษณะตางๆ ที่สําคัญใน
การปรับปรุงพันธุอาจตรวจวัดไดยาก หรือเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอม ดังนั้น การใชโมเลกุลเครื่องหมายทําให
การคัดเลือกพันธุไมตองขึ้นกับปจจัยเหลานี้ สามารถทําได
ต้ังแตพืชยังมีขนาดเล็ก  พอที่จะแยกดี เอ็นเอออกมา

ตรวจสอบได  ทําใหเพิ่มความแมนยําในขั้นตอนการ
คัดเลือกพันธุ สําหรับใชทดสอบในขั้นตอๆ ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งชวยรนระยะเวลาในการคัดเลือกไดมาก
ในกรณีของยางพารา นอกจากนั้น โมเลกุลเครื่องหมายที่
พัฒนาขึ้นนั้น อาจนําไปสูการคนพบยีนที่ควบคุมหรือ
เกี่ยวของกับลักษณะพึงประสงคตางๆ ที่จะใชประโยชน
ตอไปไดมากมาย ทั้งการเผยองคความรูเกี่ยวกับยางพารา 
และการดัดแปลงพันธุใหมีลักษณะพึงประสงค ยางพารามี 
18 โครโมโซม (2n = 36)  ปจจุบันหนวยงานวิจัย CIRAD 
ประเทศฝรั่งเศส สามารถสราง saturated genetic linkage 
map ของยางพารา ทั้ง 18 โครโมโซม แผนที่จีโนมของยาง 
พาราดังกลาว ไดแสดง 717 โมเลกุลเครื่องหมาย กระจาย
ตัวบน 18 linkage groups แผนที่นี้ประกอบดวย 301 
RFLP, 388 AFLP, 18 microsatellite และ 10 isozyme 
markers  ศึกษาโดยใชประชากรจาก RRIM600 x PB217(3) 
และโดยความรวมมือระหวาง CIRAD กับนักวิจัย

สถาบันวิจัยยางของไทย ไดพยายามทําแผนที่พันธุกรรม
ยางใหละเอียด มีการตรวจสอบความถูกตอง แมนยํามาก
ขึ้น(4) และปจจุบันมีการขยายความรวมมือพยายามพัฒนา
โมเลกุลเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับผลผลิตน้ํายางและการ

เจริญเติบโต รวมถึงลักษณะอื่นๆ ซึ่งคาดวาจะมีประโยชน
มากในระบบการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุยางพาราใน

อนาคตอันใกล   

การคนหายีนท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ
ยางพารา  

เครื่องหมายโมเลกุลทางดีเอ็นเอถูกนํามาใชในการ

สืบหายีนควบคุมลักษณะตางๆ ของพืช ทําใหการปรับปรุง
พันธุพืชมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น การใชเครื่องหมาย

โมเลกุลชวยในกระบวนการหายีนควบคุมลักษณะตางๆ 
ทางพันธุกรรมนั้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชวิธี
สืบหายีน (gene tagging) และการวางตําแหนงของยีน 
(gene mapping) การคนหายีนในพืชมีเปาหมายสูงสุด คือ 
การคนใหพบยีนที่ควบคุมความแตกตางของลักษณะ

ดังกลาว การสืบหาเครื่องหมายโมเลกุลที่อยูใกลกับยีน 
เปนวิธีการคนหายีนที่มีความเกี่ยวพันกับลักษณะทาง

กายภาพ ลักษณะทางสรีรวิทยาหรือทางเคมี โดยอาศัย
เครื่องหมายโมเลกุล การสืบหายีนนั้นสามารถสืบหาใน

กลุมของประชากรชนิดตางๆ ที่ เกิดจากการผสมพันธุ
ระหว างพอและแม พันธุ ที่ มี ความแตกต า งกันทาง

พันธุกรรมของลักษณะที่ตองการ โดยหลักการสําคัญ คือ 
การสรางกลุมตัวแทนสองกลุมที่มีความแตกตางของ

ลักษณะที่จะทําการศึกษาอยางชัดเจน เครื่องหมายโมเลกุล
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จะถูกนํามาใชเพื่อสืบหาความแตกตางระหวางกลุมทั้งสอง 
โดยที่ เครื่องหมายโมเลกุลใดก็ตามที่ใหความแตกตาง

ระหวางกลุม ถือวาเปนเครื่องหมายที่มีความเกี่ยวพันกับ

ความแตกตางของลักษณะในกลุมทั้งสองนั้น และนาจะอยู
ใกลกับยีนที่ควบคุมลักษณะนั้น การคนหายีนมีหลาย

แนวทางดวยกันขึ้นกับวาเราทราบขอมูลจําเพาะอะไรบาง

ของยีนนั้น เชน ลําดับเบสของยีน ตําแหนงยีนบน

โครโมโซม ความจําเพาะในการแสดงออกของยีน ทราบ
หนาที่การทํางานของยีน การคนหายีนอาจทําไดเมื่อทราบ
ขอมูลลําดับเบส/ลําดับกรดอะมิโน และถือเปนการคนหา
ยีนที่ตรงไปตรงมาที่สุด เนื่องจากลําดับเบส/กรดอะมิโนจะ
ถูกนํามาใชในการออกแบบ primers ในการขยายปริมาณ
และโคลนยีน หรืออาจนํามาใชออกแบบ probe เพื่อใชใน
การคัดเลือก clone จาก genomic libraries หรือ cDNA 
libraries ไดโดยตรง ในกรณีที่สามารถแยกโปรตีนบริสุทธิ์
ได โปรตีนดังกลาวอาจใชในการสราง polyclonal 
antibody จําเพาะเพื่อใชในการตรวจหาโคลนจาก 
expression library ไดโดยตรง เมื่อไดโคลนยีนแลวจึง
นํามาทดสอบหนาที่ตอไป อีกแนวทางหนึ่งในการคนหา
ยีน  คือ  การคนหายีนเมื่อทราบความจํา เพาะในการ
แสดงออกของยีน ยีนบางชนิดมีการแสดงออกอยาง

จําเพาะเจาะจง (differential gene expression) กับชวงเวลา 
(temporal) และบริเวณที่แสดงออก (spacial) ทั้งนี้

เนื่องจากยีนเหลานี้มีลําดับเบสที่ควบคุมการแสดงออกของ

ยีน (regulatory sequence) ที่ตอบสนองตอสิ่งเรา หรือ 
ระยะการเจริญเติบโต  หรือชนิดของเนื้อ เยื่อ  ( tissue 
specific gene expression) การโคลนยีนในกรณีนี้ตองมี 
cDNA library ที่สรางจากตัวอยางที่ยีนนั้นๆ กําลัง
แสดงออก  นอกจากนี้  เรายังสามารถคนหายีนแบบ 
insertional mutagenesis โดยที่ยีนปกติเมื่อมีดีเอ็นเอเขามา
แทรกในตําแหนง  coding sequence  หรือ  regulatory 
sequence อาจทําใหการแสดงออกเปลี่ยนไปมาก จนทําให
ลักษณะที่ยีนเหลานี้ควบคุมอยูเปลี่ยนไปจนสังเกตไดดวย

ตาเปลา อาศัยระบบการถายยีนที่ทรงประสิทธิภาพ ยีนทุก
ยีนบนจีโนมก็อาจถูกแทรก จนทําใหเราสามารถศึกษา
ทราบหนาที่ของแตละยีนนั้นได  หนวยงานวิจัย  IRD 
ประเทศฝรั่งเศสรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
และนักวิจัยสถาบันวิจัยยางไดเนนในเรื่องการคนหายีน

และศึกษาหนาที่ของยีนในยางพาราที่มีความสําคัญในการ

ปรับปรุงพันธุและการพัฒนาเปนโมเลกุลเครื่องหมาย 
สําหรับการคัดเลือกพันธุ การจัดการระบบปลูกระบบกรีด 
ยาง รวมทั้งมีการสรางและเก็บรวบรวม genomic library, 
cDNA library และ expressed sequence tags ของยางพารา 

เพื่อใชสําหรับการคนหายีนที่มีประโยชนในการปรับปรุง

พันธุยางซึ่งคาดวาจะมีประโยชนมากในอนาคตอันใกล(2,8) 

การดัดแปลงพันธุกรรมยางพารา 
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมพืชสามารถทําไดโดย

การผสมพันธุแบบดั้งเดิม การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางพันธุกรรมโดยวิธีการทางฟสิกส เคมี และชีววิทยาซึ่ง
มักเปนแบบไมจําเพาะเจาะจง การทําใหยีนที่มีอยูเดิมไม
แสดงออก หรือการเพิ่มยีนที่พืชนั้นไมมีอยูเดิมแบบ

จําเพาะเจาะจง สวนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการปรับปรุง
พันธุพืชมีหลายรูปแบบ ไดแก เทคโนโลยีการควบคุมดวย
วิธีการทางฟสิกสและเคมี การเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะ การเปลี่ยนจํานวนชุดโครโมโซม protoplast การ
กลายพันธุ และการถายโอนยีนซึ่งเปนการสรางพืช

ดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified plants or 
transgenic plants) เพื่อการปรับปรุงพันธุใหมีคุณสมบัติ

ตามตองการ ขั้นตอนพื้นฐานในการสรางพืชดัดแปลง

พันธุกรรม คือ เลือกยีนที่สนใจและนําไปใสในดีเอ็นเอ

พาหะ เตรียมเซลลหรือเนื้อเยื่อเพื่อทําหนาที่เปนตัวรับยีน 
การนําพาดีเอ็นเอเขาไปในเซลลหรือตัวรับ และวิธีการ
คัดเลือกเซลลหรือเนื้อเยื่อที่ไดรับยีนตามตองการ นอกจาก
การเลือกยีนที่ถูกตองแลว ยังตองคํานึงถึงการจัดการให
เกิดการแสดงออกของยีนเปาหมายอยางถูกตําแหนง ถูก
เวลา การกําหนดการแสดงออกทําไดโดยการเลือกบริเวณ 
promoter ที่ควบคุมการถอดรหัสใหแมนยําซึ่งมี

ความสําคัญมาก หากตองการถายยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
ที่ไมใชพืช จะตองมีการปรับใชรหัสการแปลยีน (codon 
usage) ใหถูกตองตรงกับพืชตัวรับยีนอีกดวย สําหรับใน
ยางพารา มีความพยายามที่จะคนหา latex cell-specific 
promoters เพื่อใชในการควบคุมใหยีนแสดงออกเฉพาะใน
ทอน้ํายางเทานั้น ซึ่งจะมีประโยชนในการประยุกตใชตน
ยางพาราผลิตสารสําคัญๆ  ซึ่งนักวิจัยจากสถาบันวิจัย 
IRD/CIRAD ประเทศฝรั่งเศส รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดรายงานการคนพบ latex cell-specific promoter ชนิด
หนึ่งที่พิสูจนวาสามารถใชงานได นอกจากนั้นยังอยูใน
ระหวางการศึกษา ethylene-inducible promoters ใน

ยางพาราเพื่อใชในการควบคุมการสั่งใหยีนแสดงออกเมื่อ

ตองการไดอีกดวย(5) 

การใช พืช เปนแหล งผลิตสาร เวชภัณฑและ

อุตสาหกรรม (plant molecular farming) เปนงานวิจัยที่
กําลังไดรับความสนใจและนาจะไดรับการยอมรับสูงกวา

พืชดัดแปลงยีนเพื่ออาหาร ในชวงเวลาที่ผานมา การผลิต
สารสําคัญทางเวชกรรมในสิ่งมีชีวิตจะทําในแบคทีเรียหรือ
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ยีสต รวมไปถึงเซลลเพาะเลี้ยงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
เซลลเพาะเลี้ยงของแมลง และสัตวถายโอนยีน สําหรับการ
ศึกษาวิจัยในระบบพืชถายโอนยีน  มีรายงานวามีขอ
ไดเปรียบหลายประการ เชน ราคาถูกกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับระบบที่ใชยีสตหรือแบคทีเรีย ขยายปริมาณไดงาย 
ปลอดภัยเนื่องจากไมมีเช้ือกอโรคของคนเมื่อเปรียบเทียบ

กับความเสี่ยงของการผลิตในสัตว และงายตอการสกัดและ
นําสารมาใช ขณะนี้มีประมาณ 11 บริษัททั่วโลกที่กําลังจะ
มีผลงานวิจัยในดานนี้ออกมาสูตลาด(7) สําหรับยางพารา 
ไดมีหนวยงานวิจัยหลายแหงทั่วโลกมีแนวคิดการใช

ยางพาราเปนแหลงผลิตสารสําคัญทางการแพทยและ

อุตสาหกรรม โดยตองการบังคับใหตนยางผลิตสารสําคัญ
ออกมากับน้ํายางแบบเดียวกับที่แมวัวใหน้ํานม เพื่อความ
สะดวกในการเก็บเกี่ยวไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อไมของยางพาราให

สอดคลองกับความตองการอีกดวย ความกาวหนาขณะนี้มี
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราบางพันธุ

อยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการถายยีน การ
เลือก regulatory sequence ควบคุมการแสดงออกของยีน
เปาหมายและอื่นๆ โดยมีหลายหนวยงานทั่วโลกรายงาน
ความสําเร็จในการสรางยางพาราดัดแปลงพันธุกรรมใน

หองปฏิบัติการ เชน สถาบันวิจัยยางของประเทศมาเลเซีย 
ไดรายงานความสําเร็จการผลิตตนยางพาราดัดแปลง

พันธุกรรมใหสามารถผลิตสารสําคัญทางการแพทยบาง

ชนิดไดแลวรวมทั้งมีการจดสิทธิบัตรระบบนี้ไวดวย(1) จึง
เปนไปไดวาแนวคิดการใชตนยางพาราในการผลิตสาร

เวชภัณฑและอุตสาหกรรมอาจจะถูกนํามาใชจริงใน
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สารพิษจากเชื้อรากับบทบาทตอความสามารถในการกอโรคพืช 

ทิพา อัศวรักษ     
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

เช้ือรามีบทบาทสําคัญในทางการเกษตรในฐานะของเชื้อกอโรคพืชที่ทําใหเกิดความเสียหายตอพืชเศรษฐกิจไดอยาง

มาก ในจํานวนเมแทบอไลตหลายชนิดที่เช้ือราใชในกระบวนการกอโรคพืชนั้น สารพิษของเชื้อรามีบทบาทสําคัญในการ
ปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรากอโรคและพืชใหอาศัย สารพิษที่เกี่ยวของกับกระบวนการกอโรคนี้มีทั้งที่เปนสารพิษจําเพาะตอ
พืชใหอาศัย  (host-selective toxins)  ซึ่งออกฤทธิ์ตอพืชใหอาศัยเฉพาะสายพันธุหรือบางจีโนไทปเทานั้น และสารพิษไม
จําเพาะตอพืชใหอาศัย (non host-selective toxins) ซึ่งออกฤทธิ์ตอพืชหลายชนิด สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยสวนใหญเปน
สารทุติยภูมิที่มีขนาดโมเลกุลตํ่าและมีเพียงไมก่ีชนิดเทานั้นที่เปนโปรตีน  สารพิษจําเพาะหลายชนิดมีบทบาทสําคัญตอ
ความสามารถในการกอโรคพืชของเชื้อราหรือตอความรุนแรงของโรคพืช ตัวอยางของสารพิษเหลานี้รวมถึงสารพิษจําเพาะ
ทุติยภูมิที่รูจักกันดี เชน T-toxin, victorin, HC-toxin และสารพิษที่เปนโปรตีน เชน Ptr-toxin เปนตน ในปฏิสัมพันธระหวาง
เช้ือราที่สรางสารพิษจําเพาะและพืชใหอาศัยนั้น ความไวตอสารพิษมักขึ้นอยูกับยีนเพียงหน่ึงยีนในพืชใหอาศัย ในขณะที่เช้ือ
รามักอาศัยยีนหลายยีนรวมกันในการสังเคราะหโมเลกุลของสารพิษที่เปนสารทุติยภูมิ โดยยีนที่ใชในการสังเคราะหเหลานี้
มักเปนกลุมยีน    

คําสําคัญ:  เช้ือรา; เช้ือรากอโรคพืช; สารพิษ; สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัย 

Abstract 

 Filamentous fungi are known for their ability to cause devastating plant diseases.  During the 
pathogenesis process, fungi utilize several metabolites in order to penetrate and successfully colonize  host 
plants. Among these metabolites, toxins are known to be involved in several fungal-host plant interactions.  
Phytotoxins produced by fungal pathogens include host-selective toxins (HSTs), which target only host of 
specific genotypes, and non host-selective toxins, which are active against a wide range of hosts.  Most 
known HSTs are low molecular weight secondary metabolites, although a few protein toxins have been 
described.  In some pathosystems, HSTs play essential roles in pathogenesis or virulence.  Examples of 
such HSTs include the well known secondary metabolites T-toxin, victorin and HC-toxin, and protein 
toxins, Ptr-toxin.  In most interaction between a HST producer and its host plant, sensitivity to HST is 
determined by a specific host plant gene.  Biosynthesis of HST, however, commonly involves several 
genes that are usually clustered together.   

Keywords:  fungi; fungal plant pathogen; toxin; host-selective toxin 

บทนํา 

เช้ือรามีบทบาทสําคัญในทางการเกษตรในฐานะ

ของเชื้ อกอโรคพืชที่ทํ าให เกิดความเสียหายตอพืช

เศรษฐกิจไดอยางมาก กระบวนการกอโรคพืชของเชื้อรา
อาจแบงออกไดเปน 2 กระบวนการหลักคือ การชอนเขาสู
พืช  (penetration) และการยึดครอง (colonization) เริ่ม
ต้ังแตการที่เช้ือราสัมผัส และยึดเกาะกับผิวของพืช    เมื่อ

เจริญและอยูในบริเวณที่เหมาะสมแลว     ก็จะชอนลึกเขาสู 

 

ภายในพืชและเจริญอยูภายใน จนในที่สุดจะเจริญออกมา
ภายนอกตนพืชอีกครั้งเพื่อสรางและแพรกระจายสปอร(29) 
ในกระบวนการดังกลาวนี้เช้ือราจะสรางเมแทบอไลตหลาย

ชนิดเพื่อชวยในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการกอโรคพืช 
ความสําคัญของเมแทบอไลตจากเชื้อราในการกอโรคพืช

นั้นแตกตางกันไปในแตละปฏิสัมพันธ บางชนิดอาจมี

ความจําเปนตอการกอโรค หรืออาจมีผลตอความรุนแรง
ของโรคที่เกิด หรืออาจไมมีความจําเปนในการกอโรคก็       
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ได(29) นักวิจัยใหความสําคัญกับการศึกษาปฏิสัมพันธ

เหลานี้อยางมากเนื่องจากความเขาใจถึงกระบวนการการ

กอโรคของเชื้อราอาจนําไปสูการปองกันและควบคุมโรค

พืชที่สรางความเสียหายตอพืชเศรษฐกิจได ในจํานวน       
เมแทบอไลตที่มีบทบาทในการกอโรคพืชนั้น สารพิษ
นับเปนอาวุธสําคัญของเชื้อราที่ใชในการกอโรคพืชใน

หลายปฏิสัมพันธ สารพิษของเชื้อราอาจมีผลโดยตรงตอ
เซลลของพืชซึ่งมักเกี่ยวของกับการรบกวนการเลือกผาน

ของเยื่อหุมเซลล หรืออาจไปรบกวนการสรางหรือการ
ทํางานของเมแทบอไลตของพืช(10)   

  สารพิษของเชื้อราที่มีความเกี่ยวของกับความ 
สามารถในการกอโรคพืชอาจแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 
สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัย (host-selective toxins) ซึ่ง
เปนพิษตอพืชบางสายพันธุเทานั้นและสารพิษไมจําเพาะ

ตอพืชใหอาศัย (non host-selective toxins) ซึ่งมีผลตอพืช
ไดหลายชนิด(5,25) ในบทความนี้จะกลาวถึงตัวอยางของ

สารพิษที่มีบทบาทสําคัญในปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรากอ

โรคพืชและพืชใหอาศัย โดยมุงเนนที่ตัวอยางตนแบบของ
สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยที่มีการศึกษาถึงการออกฤทธิ์

และการสังเคราะหในระดับชีวโมเลกุลแลว   

สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศยั 

สารพิษจําเพาะที่สรางโดยเชื้อรากอโรคพืชสวน

ใหญเปนสารทุติยภูมิที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าและมีความเปน

พิษจําเพาะตอพืชบางพันธุหรือบางจีโนไทปเทานั้น มีเพียง
สวนนอยที่ เปนโปรตีน (27) สารพิษจําเพาะหลายชนิดมี
ความสําคัญตอความสามารถกอโรคพืชของเชื้อราและ

ความรุนแรงของโรคในพืชใหอาศัย(12,25) แมจะมีรายงานถึง
เช้ือราหลายสกุลที่สามารถสรางสารพิษจําเพาะได แต
สารพิษจําเพาะที่เปนสารทุติยภูมิสวนใหญสรางโดยเชื้อรา

ในสกุล Alternaria และ Cochliobolus(26) ที่นาสนใจคือเช้ือ
รามักใชยีนหลายยีนรวมกันในการสังเคราะหสารพิษทุติย

ภูมิแตละชนิด โดย    ยีนเหลานี้มักรวมกลุมกันอยูเปนกลุม
ยีน   (gene cluster) ในขณะที่พืชจะมีเพียงยีนเดียวที่ทําให
เกิดความไวตอสารพิษจําเพาะ (27) ตัวอยางตนแบบของ
สารพิษจําเพาะที่เปนสารทุติยภูมิที่รูจักกันดี ไดแก T-toxin, 
victorin และ HC-toxin  นอกจากสารทุติยภูมิแลวยังมีราย 
งานถึงสารพิษจําเพาะบางชนิดที่เปนโปรตีน เชน Ptr-toxin 
อีกดวย(21,27)    

T-Toxin  
T-toxin เปนสารพิษในกลุมพอลีคีไทดสายตรง           

ที่มีความยาวประมาณ  35-49 คารบอน สรางโดยเชื้อรา 

Cochliobolus heterostrophus ซึ่งกอโรคใบไหม (southern 
corn leaf blight) ในขาวโพด(3) โดยทั่วไปแลว C.  
heterostrophus กอโรคใบไหมในขาวโพดอยางไมรุนแรง
นัก(3) จนตอมามีการระบาดของโรคใบไหมขาวโพดที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก 
จากการวิจัยพบวาเชื้อรา  C. heterostrophus สายพันธุที่
กอใหเกิดการระบาดอยางรุนแรงในชวงเวลานั้น คือ C. 
heterostrophus race T ซึ่งแตกตางจากสายพันธุเดิมคือ race 
O ตรงที่  race T สามารถสราง T-toxin ไดและมีความ 
สามารถกอโรคในขาวโพดสายพันธุ Texas male sterile 
cytoplasm (T-cytoplasm) ไดอยางรุนแรง(25,28)  

ความไวตอ  T-toxin ของขาวโพดสายพันธุ T-
cytoplasm เกิดจากยีน T-urf13 ซึ่งใหผลผลิตเปนโปรตีน
ขนาด 13 กิโลดอลตันเรียกวา URF13 ซึ่งอยูที่เยื่อหุมช้ันใน
ของไมโทคอนเดรีย โดยโปรตีนนี้นอกจากจะทําใหเกิดการ
เปนหมันทางไซโทพลาซึมของเพศผูในขาวโพด  T-
cytoplasm แลว  ยังทําหนาที่เปนตัวรับของ T-toxin อีก  
ดวย(23) ในขาวโพด T-cytoplasm นั้น T-toxin จะจับกับ
โปรตีน URF13 ทําใหเกิดการขยายตัวของรูเปดในเยื่อหุม
ช้ันในของไมโทคอนเดรียและรบกวนการเลือกผานของ

เยื่อหุมช้ันในของไมโทคอนเดรีย นําไปสูการรั่วไหลของ
อิเล็ก-โทรไลต(23) การแสดงออกของ URF13 ในสิ่งมีชีวิต
ชนิดตางๆ  เชน  Escherichia coli และ Saccharomyces 
cerevisiae ทําใหเกิดความไวตอ T-toxin ในสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโปรตีนนี้ในฐานะตัวรับ

จําเพาะของ T-toxin(4,15) สารพิษชนิดนี้ไมมีผลตอขาวโพด
สายพันธุ  normal cytoplasm  (N-cytoplasm) ซึ่งไมมี 
URF13 ในเยื่อหุมช้ันในของไมโทคอนเดรีย ดังนั้น C. 
heterostrophus race T จึงไมกอโรคอยางรุนแรงใน

ขาวโพด N-cytoplasm เชนเดียวกับ race O(28) 

การศึกษาทางพันธุศาสตรแสดงใหเห็นวาเชื้อรา C. 
heterostrophus สายพันธุ race O และ race T  นี้เกือบจะ
เปนสายพันธุ isogenic โดย race T ตางจาก race O ที่ 2 
โครโมโซม ซึ่งคาดวาเกิดจากการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของ
โครโมโซม 6 และโครโมโซม 12 ของ race O เกิดเปน
โครโมโซม 6;12 และโครโมโซม 12;6 ใน race T นอก 
จากนี้ ยังมีการแทรกของชิ้นสวนดีเอ็นเอแปลกปลอมขนาด
รวม  1.2 เมกะเบสเขาตรงบริเวณตําแหนงที่มีการแลก 
เปลี่ยนบนโครโมโซมทั้งสองที่เกิดใหม(3,17) ยีนของ C. 
heterostrophus ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ก า ร สั ง เ ค ร า ะห  T-toxin 
ประกอบดวยยีนหลายยีนอยูบน Tox1 loci ซึ่งประกอบ 
ดวย Tox1A และ Tox1B  loci โดย loci ทั้ง 2 นี้อยูใน

ช้ินสวนดีเอ็นเอขนาด 1.2 เมกะเบสที่พบเฉพาะใน race T 
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เทานั้น(3) จากการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพบวามี
ยีนบน Tox1 loci อยางนอย 7 ยีน ไดแกยีนสําหรับ poly-
ketide synthases (PKS1 และ PKS2) ยีนที่มีความคลายคลึง
กับยีนสําหรับ Lambda crystalline (LAM1) บน Tox1A 
และยีนสําหรับ decarboxylase (DEC1) และ reductases 
(RED1, RED2 และ RED3) บน Tox1B(25) โดยยีน PKS1, 
PKS2, LAM1, DEC1, RED2 และ RED3 มีความจําเปนตอ
การสังเคราะห T-toxin และตอความรุนแรงของโรคใน

ขาวโพด T-cytoplasm(3,25,28) 

PM-toxin 

 นอกจาก T-toxin แลว URF13 ยังทําใหเกิดความ
ไวตอ PM-toxin ซึ่งเปนสารพิษจําเพาะที่สังเคราะหโดยเชื้อ
รา Didymella zeae-maydis ซึ่งทําใหเกิดโรคใบไหมเหลือง 
(yellow leaf blight) ในขาวโพด(15) เปนที่นาสนใจวาถึงแม
เช้ือรา D. zeae-maydis จะมีลักษณะสัณฐานวิทยาและวงจร
ชีวิตที่แตกตางจาก C. heterostrophus แต PM-toxin มีทั้ง
การออกฤทธิ์และโครงสรางที่คลายกับ T-toxin อยางมาก 
โดยโครงสรางโพลีคีไทดสายตรงของ PM-toxin มักสั้น

กวา T-toxin คือมีความยาวประมาณ 33-35 คารบอน(25)    

ยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห PM-toxin อยูรวม 
กันบน MzTox1 locus ยีนบน locus นี้ที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการสังเคราะหสารพิษ ไดแก polyketide synthase 
(MzPKS1) และ reductases (MzRED1 และ MzRED2)(25) 
เมื่อเปรียบเทียบกับยีนที่อยูบน Tox1 loci ของ C. hetero-
strophus แลวพบวา MzPKS1 ของ D. zeae-maydis นาจะ
เปนยีนที่มีตนกําเนิดเหมือนกับ   PKS1 ของ C. hetero-
strophus(3)  ในขณะที่  MzRED1 และ MzRED2 ของ D. 
zeae-maydis และ RED1, RED2 และ RED3 ของ C. 
heterostrophus มีลําดับกรดอะมิโนและโครงสรางของยีน
ที่แตกตางกัน(25)  

Victorin  

Victorin อยูในกลุมของ cyclic pentapeptides  
สรางโดย   C. victoriae  ซึ่งกอใหเกิดโรคไหม (victoria 
blight) ในขาวโอต(27)  สารพิษชนิดนี้มีความจําเปนตอการ
กอโรคของ C. victoriae ในขาวโอต และพบเฉพาะในสาย
พันธุที่สามารถกอโรคได เทานั้น (27) ความจําเพาะตอ 
victorin พบในขาวโอตสายพันธุ Victoria ซึ่งมีอัลลีลเดน
ของยีน Vb(8) ซึ่งขาวโอตสายพันธุนี้มียีน Pc-2 ซึ่งทําใหเกิด
ความทนทานตอโรคราสนิม Puccinia coronata(19) เนื่อง 
จากความทนทานตอโรคราสนิมและความไวตอ victorin 
ไมสามารถแยกจากกันไดในการศึกษาทางพันธุศาสตร ทํา

ใหเปนที่คาดกันวา Pc-2 และ Vb อาจเปนยีนเดียวกันหรือ
เปนยีนที่ยึดเรียงกัน(19)   

 ที่นาสนใจคือสารพิษชนิดนี้มีผลกระตุนใหเซลล

ของพืชมีปฏิกิริยาคลายคลึงกับปฏิกิริยาการปองกันตนเอง

ของพืช เชน การสรางสารตานจุลชีพอยาง phytoalexin 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มักพบในกระบวนการ

ตานทานโรค และการตายของเซลลอยางรวดเร็วคลายคลึง
กับการเกิดอะพอพโทสิส เปนตน ซึ่งปฏิกิริยาเหลานี้อาจ
เปนผลมาจากความไวตอสารพิษชนิดนี้ และความตานทาน
ตอโรคราสนิมถูกควบคุมโดยยีนเดียวกันหรือยีนที่ยึดเรียง

กัน (9,19) นอกจากนี้สารพิษชนิดนี้ยังจับอยางจําเพาะกับ
โปรตีนซึ่งเปน  subunit ของ glycine decarboxylase 
complex ของไมโทคอนเดรีย และมีผลยับยั้งกิจกรรมของ
กลุมเอนไซมนี้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการหายใจเชิงแสง

ของพืชดวย(8) โดยคาดวากระบวนการออกฤทธิ์ของ 
victorin นั้น เริ่มจากปฏิสัมพันธของสารพิษชนิดนี้กับเปา 
หมายซึ่งเกี่ยวของกับผลผลิตของยีน Vb ในพืช นําไปสูการ
ตายของเซลลในลักษณะคลายกับอะพอพโทสิส ซึ่งมี

ขั้นตอนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเลือกผานของเยื่อ

หุมไมโทคอนเดรียทําใหสารพิษชนิดนี้สามารถเขาไปจับ

กับ P-subunit ของ glycine decarboxylase complex ได (8)   

สําหรับกระบวนการสังเคราะหสารพิษชนิดนี้ยัง

ไมมีงานวิจัยที่บง ช้ีถึงยีนที่ เกี่ยวของกับกระบวนการ

สังเคราะหมากนัก แตเปนที่คาดกันวายีนบน Tox3 locus ที่
ใชในการสังเคราะหนาจะประกอบดวย nonribosomal 
peptide synthetase เนื่องจากโครงสรางของสารพิษชนิดนี้
เปนแบบ cyclic pentapeptides(25, 26, 27) 

HC-toxin  

HC-toxin เปน cyclic tetrapeptide ที่สังเคราะห
โดยเชื้อรา  C. carbonum race 1 ซึ่งกอโรคใบไหม 
(northern corn leaf blight) ในขาวโพด(26) ความจําเพาะของ 
HC-toxin พบในปฏิสัมพันธระหวาง  C. carbonum race 1 
กับขาวโพดที่มียีนดอยแบบฮอโมไซกัสที่ Hm1 และ Hm2 
loci โดยสารพิษนี้จะยับยั้งเอนไซม histone deacetylase ซึ่ง
คาดวามีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการปองกันตนเองของ

พืชจาก  C. carbonum(26)   

ถึงแมวา HC-toxin จะถูกจัดอยูในกลุมของสารพิษ
จําเพาะ แตสารพิษชนิดนี้มีกลไกความจําเพาะตอพืชให
อาศัยแตกตางไปจากสารพิษจําเพาะชนิดอื่นๆ ที่กลาว
มาแลวอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ T-toxin ซึ่งความไว

ของพืชใหอาศัยขึ้นอยูกับการมีโปรตีนที่สรางโดยยีน T-
urf13 และ  victorin ซึ่งความไวขึ้นอยูกับการมีอัลลีลเดน



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา: รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 182 

ของยีน Vb แลว  จะเห็นไดวาความไวตอสารพิษทั้งสอง
ชนิดดังกลาวขึ้นอยู กับการมีเปาหมายพิเศษในพืชให        
อาศัย(25,27) ในขณะที่ความไวตอ HC-toxin ขึ้นอยูกับการ
ขาดหายไปของผลผลิตของยีน Hm1 และ Hm2 ที่ปกติมีอยู
ในขาวโพด แตสูญเสียไปจากการผาเหลาในขาวโพดสาย
พันธุที่ไวตอ HC-toxin(26) ขาวโพดสายพันธุที่มีอัลลีลเดนที่ 
Hm1 หรือ Hm2 จะมีความตานทานตอ HC-toxin เนื่องจาก
ยีนทั้งสองนี้ตางใหผลผลิตเปนเอนไซม HC-toxin reduc-
tase (HCTR) ซึ่งจะขจัดพิษของ HC-toxin โดยการรีดิวซ 
กลุมคารบอนิลให HC-toxin อยูในรูปไมมีการออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ(2) แมการมีอัลลีลเดนที่ Hm1 หรือ Hm2 เพียง
ยีนเดียวจะทําใหเกิดความตานทานตอ HC-toxin ได แต 
Hm1 จะใหความตานทานที่สมบูรณกวา Hm2(24) นอกจาก
ขาวโพดแลวยังพบ   Hm1 ในธัญพืชหลายชนิดซึ่งอาจเนื่อง 
จากวาพืชตระกูลนี้สวนใหญรักษายีนนี้ไวเพื่อปองกันพืช

จากการทําลายของ HC-toxin(24,26)  

การสังเคราะห HC-toxin อยูภายใตการควบคุม

ของ Tox2 locus ซึ่งเปนกลุมยีนขนาดรวมมากกวา 0.5           
เมกะเบส(1)  ประกอบดวยยีนอยางนอย 7 ยีน ไดแก ยีน
สําหรับ nonribosomal peptide synthetase เรียกวา HC-
toxin synthetase (HST1),  transport protein (TOXA), beta 
subunit ของ fatty acid synthase (TOXC), dehydrogenase 
(TOXD), transcription factor (TOXE), amino acid 
transminase (TOXF) และ alanine racemase (TOXG)(1) ซึ่ง
ยีน HST1, TOXA, TOXC, TOXE, TOXF และ TOXG มี
บทบาทในการสังเคราะห HC-toxin(1) นอกจากนี้ยังมียีนอีก
หลายยีนบน Tox2 ที่อาจจะเกี่ยวของกับกระบวนการสัง- 
เคราะห HC-toxin เชน ยีนที่เขารหัสเปน alpha subunit 
ของ fatty acid synthase เปนตน(26)  โดยยีนบน Tox2 นี้พบ
อยูหลายชุดในจีโนมของเชื้อรา   C. carbonum สายพันธุที่
สราง HC-toxin (race 1) เทานั้นและไมพบในสายพันธุอื่น
ที่ไมสราง HC-toxin(26)   

Ptr-toxin 
ตามที่กลาวแลววาสารพิษจําเพาะสวนใหญที่สราง

โดยเชื้อรากอโรคพืชเปนสารทุติยภูมิ และมีไมก่ีชนิดที่เปน
โปรตีน(27)  ตัวอยางที่มีการศึกษาถึงการออกฤทธิ์และการ

สังเคราะหแลว ไดแก  Ptr-toxin สรางโดย Pyrenophora 
tritici-repentis ซึ่งกอโรคใบจุด (tan spot หรือ yellow leaf 
spot) ในขาวสาลี โดยทําใหเกิดแผลจากการตายของเนื้อ 
เยื่อหรือเกิดภาวะพรองคลอโรฟล(11) เปนที่นาสนใจวา

ความสามารถในการกอโรคและอาการของโรคนั้นขึ้นอยู

กับจีโนไทปของพืชใหอาศัย และสายพันธุของเชื้อราซึ่งมี

อยางนอย 8 สายพันธุ  (race 1 - race 8)(18) โดยเชื้อรา P. 
tritici-repentis แตละสายพันธุจะกอโรคและใหอาการของ
โรคในขาวสาลีจีโนไทปตางๆ แตกตางกันไป แสดงวาเชื้อ
รานี้อาจสรางสารพิษจําเพาะหลายชนิด(7, 18) 

มีการศึกษาถึงสารพิษจําเพาะของ  P. tritici-
repentis แลวอยางนอย 3 ชนิด ไดแก Ptr ToxA, Ptr ToxB 
และ Ptr ToxC(22) โดย Ptr ToxA และ PtrToxB เปนโปรตีน 
ในขณะที่ PtrToxC เปนสารขนาดโมเลกุลตํ่า(11,20) นอก 
จากนี้ ยังมีรายงานเบื้องตนถึงสารพิษจําเพาะอีก 2 ชนิดใน
ช่ือ Ptr ToxD(22) เช้ือราทั้ง 8 สายพันธุจะสรางสารพิษ

จําเพาะที่แตกตางกันไปดังแสดงในตารางที่ 1 อาการของ
โรคพืชที่เปนผลจาก Ptr-toxin นี้มีทั้งการตายของเนื้อเยื่อ 
(Ptr ToxA) และภาวะพรองคลอโรฟล (Ptr ToxB และ Ptr 
ToxC)(22) อาการที่เกิดจะเปนชนิดใดขึ้นอยูกับยีนพิเศษของ
พืชใหอาศัย โดยความไวตอสารพิษที่นําไปสูอาการตาย
ของเนื้อเยื่อนั้นกําหนดโดยอัลลีลเดนของยีน Tsn1 ในขณะ
ที่ความไวตอสารพิษที่นําไปสูภาวะพรองคลอโรฟล

กําหนดโดย quantitative trait loci (QTL)(21)   

ในการสังเคราะหสารพิษ Ptr ToxA ซึ่งเปนโปรตีน
ขนาด 13.2 กิโลดอลตัน สรางโดยยีน ToxA ซึ่งใน P. 
tritici-repentis race 2 จะมียีนนี้เพียงชุดเดียว(7,20) สวน Ptr 
ToxB ซึ่งเปนโปรตีนขนาดประมาณ  6.6 กิโลดอลตัน 
สังเคราะหโดยยีน ToxB ซึ่งใน P. tritici-repentis race 5 มี
ยีน ToxB อยูหลายชุดในจีโนม(22) 

สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศยัชนดิอ่ืนๆ 
นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีสารทุติยภูมิที่

จัดอยูในกลุมสารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยอีกมากกวา 20 
ชนิด ซึ่งหลายชนิดมีบทบาทในความสามารถกอโรคพืช
หรือตอความรุนแรงของโรคพืช(26,28) ตัวอยางที่นาสนใจ 
เชน Alternaria alternata ซึ่งมีถึง 7 pathotypes ที่สราง
สารพิษที่มีความจําเพาะตอพืชใหอาศัยแตกตางกัน ไดแก 
tomato pathotype, strawberry pathotype, tangerine 
pathotype, Japanese pear pathotype, rough lemon 
pathotype, apple pathotype และ tobacco pathotype ซึ่ง
สรางสารพิษ AAL-toxin, AF-toxin, ACT-toxin, AK-
toxin, ACR-toxin, AM-toxin และ AT-toxin ตามลําดับ(16) 
โดยสารพิษทั้ง  7 ชนิดนี้มีโครงสรางที่แตกตางกันไป 
ยกเวน AF-toxin, ACT-toxin และ AK-toxin ซึ่งมี 9,10-
epoxy-8-hydroxy-9-methyl-decatrienoic acid moiety ที่
เหมือนกันในโครงสรางของโมเลกุล(14,16) นอกจากนี้ ยังมี
สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยที่เปนสารทุติยภูมิ ซึ่งสราง
โดยเชื้อราในสกุลอื่นๆ  อีก   เชน  Periconia circinata  ซึ่ง 
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ตารางที่ 1   ตัวอยางสารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยที่มีบทบาทในการกอโรคพืชของเชื้อรา 

สารพิษ โครงสรางหลัก เชื้อราสายพันธุท่ีสงัเคราะหสารพิษ 
ตําแหนงยีน (locus) ท่ีเกี่ยวของ
กับการสังเคราะหสารพิษ (และ
ยีนท่ีทราบบนตําแหนงยีนนั้นๆ) 

ยีนท่ีใหความ 
จําเพาะในพืช   
ใหอาศัย 

เอกสาร    
อางอิง 

T-toxin พอลีคีไทดสายตรง C. heterostrophus race T Tox1A (PKS1, PKS2 และ 
LAM1) และ Tox1B (DEC1, 
RED1, RED2 และ RED3) 

T-urf13  (3, 25, 28) 

PM-toxin พอลีคีไทดสายตรง D. zeae-maydis MzTox1 (MzPKS1, MzRED1, 
MzRED2) 

T-urf13  (3, 25) 

Victorin Cyclic 
pentapeptide 

C. victoriae Tox3 (ยังไมมีรายงานในระดับ
ยีน) 

อัลลีลเดนที ่ 
Vb locus  

(8, 26, 27) 

HC-toxin Cyclic tetrapeptide C. carbonum race 1 Tox2 (HST1, TOXA, TOXC, 
TOXD, TOXE, TOXF  และ 
TOXG) 

อัลลีลดอยที ่           
Hm loci                
(Hm1 และ Hm2) 

(1, 26) 

Ptr-toxin โปรตีน (Ptr ToxA 
และ Ptr ToxB) 
และสารโมเลกุลตํ่า  
(Ptr ToxC) 

P. tritrici-repentis race 1 (Ptr ToxA, 
Ptr ToxC); race 2 (Ptr ToxA);  
race 3 (Ptr ToxC); race 5 (Ptr 
ToxB); race 6 (Ptr ToxB, Ptr ToxC);  
race 7 (Ptr Tox A, Ptr ToxB)  และ  
race 8 (Ptr ToxA, Ptr ToxB, Ptr 
ToxC) 

ยีน ToxA สําหรับ PtrToxA หรือ  
ยีน ToxB สําหรับ PtrToxB 

Tsn1 (Ptr ToxA) 
และ QTLs 
จําเพาะ 
(PtrToxB) 

(18, 21, 22) 

 
 

สายพันธุที่กอโรคพืชสามารถสราง peritoxins ที่ออกฤทธิ์
เฉพาะตอขาวฟางบางจีโนไทปได(6) เปนตน  

โปรตีนที่เปนสารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยนั้นมี

การรายงานและศึกษาในระดับชีวโมเลกุลอยูนอยมาก ชนิด
หนึ่งในกลุมนี้คือ  Sn toxin ของเชื้อรา Stagonospora 
nodorum ซึ่งกอโรค S. nodorum blotch ในขาวสาลี เช้ือรา
ชนิดนี้สรางสารพิษจําเพาะไดอยางนอย   3 ชนิด คือ Sn 
ToxA, Sn Tox1 และ Sn Tox2(13) ที่นาสนใจคือ Sn ToxA 
มีความจําเพาะกับผลผลิตของยีน Tsn1 ในขาวสาลี ซึ่งเปน
ตัวรับของ Ptr-toxin เชนกัน สวนความไวตอ Sn tox1 และ 
Sn Tox2 นั้นเกิดจากยีน Ssn1 และ Ssn2 ในขาวสาลี 
ตามลําดับ(13) 

สรุป 

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากอใหเกิดความเสียหายตอ

ผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมากในแตละฤดูกาล 
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรากอโรคและพืชใหอาศัย

นับวามีความสําคัญอยางยิ่ ง  เนื่องจากความเขาใจถึง
กระบวนการกอโรคของเชื้อราอาจนําไปสูการปองกันและ

ควบคุมโรคพืชที่สรางความเสียหายตอพืชเศรษฐกิจได  
สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยเปนหนึ่งในจํานวนเมแทบอ-

ไลตที่มีความสําคัญในการกอโรคหรือตอความรุนแรงของ

โรคในหลายกรณี(12, 25) สารพิษจําเพาะตอพืชใหอาศัยเปน
สารพิษกลุมหนึ่งที่สรางโดยเชื้อรากอโรคพืชโดยออกฤทธิ์

เฉพาะตอพืชบางสายพันธุหรือบางจีโนไทปเทานั้น (27) 
สารพิษกลุมนี้มีบทบาทสําคัญตอความสามารถในการกอ

โรคหรือตอความรุนแรงของโรคในหลายปฏิสัมพันธ

ระหวางเชื้อราและพืชใหอาศัย (16, 18) สารพิษจําเพาะสวน
ใหญเปนสารทุติยภูมิและมีเพียงไมก่ีชนิดเทานั้นที่เปน

โปรตีน(13, 27) ถึงแมจะมีการศึกษาถึงสารพิษจําเพาะตอพืช
ใหอาศัยมาเปนเวลานานแตมีจํานวนนอยที่มีการศึกษา

อยางละเอียดและมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นบทบาทสําคัญ

ในการกอโรคพืชอยางชัดเจน บทความนี้ไดกลาวถึงตัว 
อยางตนแบบของสารพิษจําเพาะหลายชนิดที่มีความสําคัญ

ในการกอโรคพืชซึ่งมีการศึกษาถึงความจําเพาะในการออก

ฤทธิ์และยีนที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหของ

สารพิษดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรา
ที่สรางสารพิษจําเพาะกับพืชใหอาศัยที่ไวตอสารพิษแตละ

ชนิดในตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาความจําเพาะของ
สารพิษในกลุมนี้มักขึ้นอยูกับยีนเพียงยีนเดียวในพืชให

อาศัย (27) โดยสวนใหญแลวยีนที่ทําใหเกิดความไวตอ
สารพิษจําเพาะจะพบเฉพาะในพืชใหอาศัยสายพันธุหรือ       
จีโนไทปที่ไวตอสารพิษเทานั้นและไมพบในพืชสายพันธุ
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อื่น โดยผลผลิตของยีนนี้มักจะทําหนาที่เปนตัวรับเฉพาะ
ของสารพิษ(24) ยกเวนในกรณีของ HC-toxin ที่ความไวตอ
สารพิษเกิดจากการขาดหายไปของยีนซึ่งมีอยูโดยทั่วไปใน

พืชหลายชนิด ทําใหไมสามารถตานทานตอสารพิษได(26) 
การสังเคราะหสารพิษจําเพาะที่เปนสารทุติยภูมินั้นมัก

อาศัยยีนหลายยีนที่มักจะอยูรวมกันเปนกลุม(25) นอกจาก
การออกฤทธิ์ผานตัวรับจําเพาะในพืชใหอาศัยแลว สารพิษ
บางชนิด เชน victorin ยังกระตุนใหพืชเกิดปฏิกิริยาคลาย 
คลึงกับที่เกิดในกระบวนการตานทานโรค(19, 27) ซึ่งเปนที่
นาสนใจศึกษาถึงความสําคัญของปฏิกิริยาดังกลาวตอการ

กอโรคของเชื้อราที่สรางสารพิษนั้นๆ  
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“ยุงลาย” รายกวาที่เคยคิด 

จินรภา โพธิกสิกร1 ระพี บุญเปล้ือง2 วิไล หนุนภักดี3 และ สุภาวดี ราชมณี4 
1ภาควิชาจุลชีววิทยา 2ภาควิชาชีววิทยา 3ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล                                                          
4ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 4.1 กาญจนบุรี 

บทคัดยอ  
ยุงลายบาน (Aedes aegypti) และ ยุงลายสวน (Ae. albopictus) มีรูปรางลักษณะคลายคลึงกัน และทั้ง 2 ชนิดสามารถ

นําโรคไขเลือดออก ไขเหลือง และโรคชิคุนกุนยา มาสูคนได รวมทั้งสามารถนําโรคพยาธิฟลาเรียของสัตวไดดวย 
นอกจากนี้ ยังพบวายุงลายสวนออกหากินไดตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะที่ยุงลายชนิดอื่นๆ ในปาก็สามารถนําโรคบางอยางมาสู
คนไดเชนกัน เชนโรคที่เกิดจากพยาธิเทาชางชนิด Wuchereria bancrofti เปนตน จึงควรพัฒนาการวิจัยทางชีววิทยาและ
ศึกษาความสามารถในการนําโรคของยุงลาย    

คําสําคัญ: ยุงลายบาน; ยุงลายสวน; พาหะนําโรค   

Abstract 
Aedes aegypti and Ae. albopictus are morphologically similar and are vectors of dengue 

hemorrhagic, yellow and chikungunya fevers in humans, and of dirofilariosis in dogs.  These mosquitoes 
are widespread in several locations of Thailand.  Ae. albopictus has been recognized as a diurnal-nocturnal 
feeder.  Many species of mosquitoes in the genus of Aedes are not well characterized and some could act 
as vectors of diseases caused by filarial parasites, viz. Wuchereria bancrofti.  Research on the biology of   
Aedes mosquitoes and the disease they transmit should be pursued. 

Keywords:  Ae. aegypti; Ae. albopictus; vectors      
  

บทนํา 
            “ยุง” เปนแมลงขนาดเล็ก มีปกบางใส 1 คู รูปราง
บอบบาง ลําตัวแบงเปน 3 สวนอยางชัดเจนคือ หัว อก และ
ทอง ลวดลายที่ปรากฏบนตัวของยุงเกิดจากการเรียงตัวกัน
ของเกล็ดขนาดเล็ก ซึ่งนํามาใชในการจําแนกชนิดของยุง
ได จากหลักฐานทางซากดึกดําบรรพพอจะสันนิษฐานได
วา ยุงถือกําเนิดขึ้นในโลกตั้งแตปลายยุค Paleozonic ซึ่ง

เปนยุคดึกดําบรรพประมาณ 200 ลานปมาแลว โดยเชื่อกัน
วายุงกนปลอง (Anopheles)  เปนยุงที่เกิดขึ้นกอนเปนพวก
แรก ซึ่งคุณลักษณะพิเศษบางประการที่ทําใหยุงสามารถ
ปรับตัวเพื่อการอยูรอดมาไดยาวนานและเพิ่มจํานวน

มากมายถึงทุกวันนี้ไดก็คือ การที่ยุงมีรางกายขนาดเล็ก จึง
ไมตองการอาหารมาก สามารถอาศัยอยูไดทุกที่และมี
ความวองไวสูงในการหลบหลีกศัตรู  

 หากนับรวมกันทั่วโลก ยุงมีมากมายหลากหลาย
สายพันธุและอาจนับไดถึงหมื่นชนิด อาจแบงยุงตาม
คุณสมบัติในการเปนพาหะออกเปน  2  กลุมใหญๆ ไดแก
กลุมที่เปนพาหะนําโรค และกลุมที่ไมเปนพาหะนําโรค 

สําหรับยุงในประเทศไทยนั้นพบวามีถึง  436 ชนิด 
(species) จาก 23 สกุล (genus) และ 48 สกุลยอย (sub- 
genus)(20) แตที่เปนพาหะนําโรคที่สําคัญมีเพียง 4 สกุล
เทานั้น คือ ยุงลาย  (genus Aedes)  พาหะในการนําโรค
ไขเลือดออก ยุงรําคาญ  (genus Culex) พาหะนําโรคไข
สมองอักเสบ ยุงกนปลอง (genus Anopheles) พาหะนําโรค
มาลาเรีย และ ยุงเสือหรือยุงเหลือง  (genus Mansonia) 
พาหะนําโรคเทาชาง เปนตน โดยที่ในแตละสกุลที่กลาวมา
นี้ตางก็ยังประกอบไปดวยชนิดตางๆ อีกนับรอยชนิด 
ดังเชน ยุงในสกุลของยุงลายในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 45 
ชนิด(21) และทุกชนิดก็เรียกวา “ยุงลาย” เพราะตางมีสีสัน
ของเกล็ดบนลําตัว มองเห็นเปนลายขาวสลับดํา  

อยางไรก็ตาม ยุงลายที่เปนที่รูจักของคนทั่วๆ ไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชุมชนสังคมเมืองนั้นมีเพียงชนิด

เดียวคือ ยุงลายบาน (Ae. aegypti) สรางความเดือดรอนตอ
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยพอสมควรโดยกอใหเกิด

อาการ คัน รําคาญจากการถูกกัดเพื่อดูดกินเลือดของยุงเพศ
เมีย และยังสามารถนําโรครายแรงถึงชีวิตและทรัพยสินมา
สูผูที่ถูกกัดไดอีกดวย เพราะเปนตัวการสําคัญในการนํา
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โรคไขเดงกีและไขเลือดออก ซึ่งตอมานักวิจัยพบวายังมี
ยุงลายสวน  (Ae. albopictus)  อีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนํา
โรคไขเลือดออกไดเชนกัน โดยที่ยุงชนิดนี้เปนยุงที่มีแหลง
ที่อยูตามชนบทและปาเขา จึงนับเปนการแบงเขตทองที่นํา
โรคแยกจากยุงลายบาน  

บทความนี้ไดรวบรวมความนารูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ยุงลายไว  ทั้ งจากการศึกษาคนควาและจากงานวิจัย
บางสวน เพื่อนําเสนอใหทราบวาแทที่จริงแลวยุงลายยังมี
เรื่องรายๆ  ที่นารูซอนไวอีกมากมายกวาที่เราเคยทราบมา
กอนมิใชนอย จนอาจกลาวไดเลยวา “ยุงลาย” รายกวาที่เคย
คิด  

ประวัติของยุงลาย  
ยุงลาย  Aedes aegypti  พบเปนครั้งแรกในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ต้ังแตกอนป พ.ศ. 2443(10) หรือใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาล 
ที่  4 โดยเชื่อกันวายุงลายบาน  มีแหลงกําเนิดในทวีป           
แอฟริกา แลวเขาสูผืนแผนดินของทวีปเอเชียดวยการติดมา
กับการขนสงระหวางประเทศ ทั้งทางน้ําและทางบก เพราะ
มีหลักฐานในการพบยุงลายในบริเวณชายฝงทะเลกอน 
โดยเฉพาะบริเวณทาเรือขนสงสินคา จากนั้นจึงเริ่มพบลึก
เขามาในเขตแผนดินในเวลาตอมา(30) ในป พ.ศ.2463 เกิด
การระบาดของโรคไขเหลืองในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และจากการสํารวจยุงในบริเวณทาเรือขนสงสินคา พบวา
ยุงลาย Ae. aegypti เปนพาหะที่สําคัญในการนําโรคไข

เหลือง(9,12) ตอมาในป พ.ศ. 2480 มีรายงานจากการศึกษาวา
พบยุงลายชนิดเดียวกันนี้ในอีกหลายจังหวัด  

นับตั้งแตมีการระบาดของโรคไขเลือดออกเปน

ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2497(1) และการระบาด
ครั้งใหญของโรคไขเลือดออกในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
ในป พ.ศ. 2500(15) เปนตนมา ยุง Ae. aegypti ซึ่งไดรับการ
พิสูจนยืนยันวาเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก(23) ก็เปนที่

รูจักของคนทั่วไปในประเทศไทย ในชื่อเรียกสามัญวา 
“ยุงลาย” และดวยเหตุที่พบทั้งเชื้อกอโรคและตัวยุงเปน
ครั้งแรกในตัวเมืองกรุงเทพฯ  จึงทําใหในชวงแรกๆ 
นักวิจัยคิดวาโรคไขเลือดออกเปนโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับ

คนที่อาศัยอยูในเขตเมืองเทานั้น แตตอมาอีกไมนานมี

รายงานการพบผูปวยดวยโรคไขเลือดออกหลายรายใน

ตางจังหวัดที่หางไกล และแมแตในหมูบานเล็กๆ ตาม
ชนบท  ทําใหตองมีการเริ่มตนศึกษากันอีก  และจาก
การศึกษาถึงเขตการแพรระบาดของโรคควบคูไปกับการ

ปรากฏตัวของยุงลายพบวา นอกจากยุงลาย Ae. aegypti ที่
เคยเชื่อวาเปนพาหะเพียงชนิดเดียวแลว ยังมียุงลายอีก       

ชนิดหนึ่ง คือ Ae. albopictus ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันก็
สามารถนําโรคนี้ไดเชนกัน(7,8,22-24)   ชนิดหลังนี้พบมากใน
เขตพื้นที่ชนบทและปาเขา จากเหตุผลดังกลาวทําใหยุงลาย 
ตองมีช่ือขยายความเพื่อแบงออกจากกันเปน 2 ชนิดให
ชัดเจนคือ ยุงลายบาน (Ae. aegypti) และยุงลายสวน (Ae. 
albopictus) ต้ังแตนั้นมา 

ยุงลายสวน เช่ือกันวามีจุดกําเนิดอยูในเอเชีย เปน
ยุงที่แพรพันธุไดรวดเร็ว หากินเกงจนไดช่ือวา “ยุงเสือแหง
เอเชีย” หรือ “Asian tiger mosquito” เพราะมีความดุราย 
กัดเจ็บ เขาจูโจมเหยื่อเกง มีการแพรระบาดมาแลวมากกวา 
20 ประเทศทั่วโลกในชวงเวลาเพียง 26 ป (ขอมูลป ค.ศ. 
1979-2004) และเชื่อวายังคงจะแพรระบาดไดตอไปอีก
อยางกวางขวางโดยยากที่จะปองกันได เนื่องจากความ
ทนทานของไขยุงที่มันมักวางไวในยางรถยนตเกาๆ ที่ถูก
ทิ้งไว หรือยางรถยนตที่เก็บไวเพื่อการคา ถึงแมวาน้ําที่เคย
ขังอยูจะแหงไปนานแลวหรือยางนั้นถูกทิ้งทามกลางแดด

รอนจัดหรือแลงจัดเพียงใดก็ตาม  ไขของยุงลายสวน
สามารถที่ จะมี ชี วิตอยู รอดได  ยุงลายสวน  หรือ  Ae. 
albopictus จึงถูกจัดไวเปน “หนึ่งในรอยชนิดของยุงที่พบ
แพรระบาดมากที่สุดในโลก” ชนิดหนึ่ง(5) 

อนุกรมวิธาน และการจําแนกลักษณะ 
 ยุงลาย จัดอยูในสกุล Aedes วงศ Culicidae อันดับ 
Diptera ไฟลัม Arthropoda ยุงลายที่พบในกลุมประเทศ

แถบเอเชีย มีทั้งสิ้น 24 สกุลยอย ประมาณ 252 ชนิด(4) ใน
จํานวนนี้พบในประเทศไทย 14 สกุลยอย จํานวนสมาชิก
รวม 45 ชนิด (ในวงเล็บ)(20,21)  ไดแก 

1.  Aedimorphus  (9)   
2.  Alanstonea  (1) 
3.  Bothaelia  (2) 
4.  Cancraedes  (2)   
5.  Christophersiomyia  (3) 

  6.  Diceromyia  (5)  
 7.  Edwardsaedes  (1)   
 8.  Fredwardsius  (1)    
 9.  Isoaedes  (1)      
 10. Lorrainea  (2)     

11. Neomelaniconion  (1)     
12. Paraedes  (2)                     
13. Scutomyia  (1)                   
14.Stegomyia  (14)       

 ยุงลายที่นําโรคตางๆ เชน โรคไขเลือดออก ไข
เหลือง โรคเทาชาง และมีเปนจํานวนมากในประเทศไทย
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นั้น  เปนยุงลายบานและยุงลายสวน  ที่อยูในสกุลยอย 
Stegomyia โดยช่ือเต็มตามหลักอนุกรมวิธาน คือ Aedes 
(Stegomyia) aegypti และ Aedes (Stegomyia) albopictus  
แตโดยทั่วไปในตําราตางๆ เราจะพบเพียงช่ือที่เขียนยอไว
เปน Aedes aegypti (Ae. Aegypti) และ Aedes albopictus 
(Ae. albopictus) เทานั้น 

ที่นาสนใจคือ ผลจากการสํารวจในชวงป พ.ศ. 
2550-2551 ในทองที่ปาสวนยาง เขตตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ของผูเขียนและคณะ พบการ
ปรากฏตัวของยุงลายตางๆ (เฉพาะที่ชอบกินเลือดมนุษย) 
มีเพียง 7 ชนิด จาก 2 สกุลยอย ดังตอไปนี้ 

ลําดับ สกุลยอย ชนิด 
1 Aedimorphus  vexans 
2 Stegomyia  aegypti 

 albopictus 
 annandalei 
 desmotes 
 gardnerii sub species 
imitator 
 pseudalbopictus 

พบวา ในจํานวนยุงลาย 7 ชนิดนี้ มี 4 ชนิด ไดแก 
Ae. annandalei, Ae. desmotes, Ae. imitator และ Ae. 
albopictus  (รูปที่ 1) เปนยุงที่สามารถนําโรคพยาธิฟลาเรีย
ระยะติดตอในธรรมชาติ (natural vector) ไดอีกดวย(6,10,18) 

การจําแนกระหวางยุงลายบานและยุงลายสวนนั้น 
หากมองโดยผิวเผินแลว  จําแนกออกจากกันไดยาก 
เนื่องจากยุงทั้งสองชนิดมีลักษณะที่คลายคลึงกัน กลาวคือ
มีลายสีขาวดําบนสวนหัว อก ทอง และขาคลายๆ กัน        
(รูปที่ 2)  แตเมื่อมองภายใตกลองจุลทรรศนแบบสามมิติ 
(stereomicroscope) หรือเลนสขยาย จะพบวา ลวดลายจาก
การเรียงตัวของเกล็ดสีขาวบนสวนบริเวณดานหลังของ

สวนอกของยุงลายบาน เปนรูปเคียว 2 เสนขนาบขาง
เสนตรงเสนบางๆ 2 เสน สวนลวดลายในบริเวณเดียวกัน
ของยุงลายสวนนั้นจะมีเพียงเสนตรง 1 เสนเทานั้น (ดัง
แสดงในรูปที่ 3) 

เพื่อความสะดวกในการจําแนก บางครั้งอาจใช
เพียงภาพวาดแสดงลักษณะเดนคราวๆ เมื่อมองภายใต
กลองจุลทรรศนแบบสามมิติ(14) ก็ได อยางไรก็ตาม ยุงที่มี
ลวดลายบนอกคลายคลึงกับยุงลายบานและยุงลายสวน ยัง
มีอีกหลายชนิด ดังนั้นในการจําแนกชนิดยุง จึงตองใช
ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก และ
จําเปนตองใชรายละเอียดจากกุญแจยุงตามที่กลาวขางตน

มาประกอบดวยจึงจะสามารถสรุปไดวาเปนยุงชนิดใด 

ชีววิทยาของยงุลาย 
 ยุงลายพบไดเกือบทั่วโลก แตจะพบมากในเขต
รอนช้ืนและเขตอบอุน ชุกชุมในฤดูฝน มีการเปลี่ยนรูปราง
แบบสมบูรณ เชนเดียวกับยุงชนิดอื่นๆ 
 วัฏจักรชีวิต 

การเจริญเติบโตแบงเปน 4 ระยะ คือ 

   
Aedes annandalei Aedes desmotes Aedes imitator Aedes albopictus 

รูปท่ี 1  ภาพถายยุงลายทั้ง 4 ชนิดที่พบวาสามารถนําพยาธฟิลาเรียระยะติดตอในธรรมชาติได 
 

การจําแนกชนิดยุง 
หลักในการจําแนกชนิดของยุงคือ การใชรูปราง

ลักษณะตางๆ ลวดลายการเรียงตัวของเกล็ดบนตัวยุงและ
ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุเปนหลัก โดยดูเทียบกับกุญแจ
ยุง  (mosquitoes key)  ตางๆ เพื่อการตัดสินที่ถูกตอง 
สําหรับในประเทศไทยนั้น กุญแจยุงที่นิยมและใชอยูใน
ปจจุบันไดแกกุญแจยุงของ Rattanarithikul และคณะ(20)   

1. ระยะไข (egg) ยุงเพศเมียจะวางไขหลังจากการ
ดูดกินเลือดเต็มที่แลวประมาณ 2-3 วัน จํานวนไขที่วางมี
ต้ังแต 10-300 ฟอง ไขมีลักษณะวางเดี่ยวๆ เกาะติดตาม
ภาชนะที่มีน้ําขัง บริเวณเหนือผิวน้ําเล็กนอย ไขใหมจะมีสี
ขาว จากนั้นประมาณ 1-2 ช่ัวโมงจะเปลี่ยนเปนสีดํา ระยะ
ฟกตัวประมาณ 2-4 วัน(3) เมื่อมีน้ําทวมถึง ไขจะฟกเปนตัว
ลูกน้ํายุงภายในเวลา 10 นาที ถึง 2 วัน แลวแตความสม
สมบูรณของไข( 1 8 )  และอยูในที่แหงไดนานเปนปในสภาพ 
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ยุงลายบาน 

 
ยุงลายสวน 

รูปท่ี 2  ลักษณะรูปรางโดยทั่วไปของยงุลายบาน และยุงลายสวน 

  

ยุงลายบาน 
 (Aedes. aegypti) 

ยุงลายสวน  
(Aedes. albopictus) 

รูปท่ี 3   รูปรางลักษณะเฉพาะของยุงลายบาน และยุงลายสวน  
เมื่อมองภายใตกลองจุลทรรศนแบบสามมิติ 

 
แวดลอมที่พอเหมาะ 

2. ระยะลูกน้ํายุง (larva) หลังจากฟกออกจากไข 
เรียกลูกน้ําระยะที่ 1 (first instar larva หรือ larva stage 1) 
มีขนาดประมาณ 0.1-0.15 ซม. เริ่มกินอาหาร มีการเจริญ 
เติบโตโดยการลอกคราบทุกครั้ งที่ เปลี่ยนขนาดของ

รางกาย รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง การลอกคราบแตละครั้ง จะแยก
ออกเปนระยะตางๆ ไดแก ระยะ 2 ระยะ 3 และระยะ 4  
ตามลําดับ ใชเวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 7-10 วัน จึง
จะลอกคราบครั้งสุดทายเพื่อเปนตัวโมงหรือดักแด (pupa 
stage) แตเมื่อเลี้ยงในหองปฏิบัติการ พบวาลูกน้ํายุงลาย
สวนจากปายางพารา สามารถอยูในระยะ 3 และ 4 ไดนาน
ถึง 2 เดือน และสามารถทยอยกันเติบโตเปนตัวเต็มวัยได
เกือบทั้งหมด(18) 

3. ระยะดักแด หรือตัวโมง (pupa stage) เปนระยะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปราง ลําตัวหดสั้นลง โดยสวนหัวจะ
มาเชื่อมตอกับสวนอก และโคงงอ รูปรางคลายเครื่องหมาย
จุลภาค ไมกินอาหาร เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีทอหายใจ 1 คู
อยูที่สวนหัว เรียก  ทรัมเปต  (trumpets) จึงมักลอยตัว เอา
สวนหัวและหลังติดผิวน้ําใหทอหายใจสัมผัสผิวน้ํา เพื่อใช

ในการหายใจ ระยะนี้ใชเวลา 1-3 วัน จึงลอกคราบเปนตัว
เต็มวัย   

4. ระยะตัวเต็มวัย (adult stage) ยุงเพศผูมักจะโผล
ออกจากคราบดักแดกอนยุงเพศเมีย และเริ่มผสมพันธุได
เมื่ออายุประมาณ 24 ช่ัวโมง เมื่อยุงเพศเมียโผลออกจาก
คราบดักแดแลว จะพรอมผสมพันธุไดในเวลา 1-2 วัน โดย
ผสมพันธุเพียงครั้งเดียว แตจะวางไขไดหลายครั้งจนตลอด
อายุขัย (ประมาณ 2 ถึง 5 เดือน หรืออาจมากกวานั้นถาจํา
ศีล) ในขณะที่ยุงเพศผูตัวหนึ่งๆ สามารถผสมพันธุไดหลาย
ครั้ง โดยทั่วไปยุงเพศผูจะมีอายุประมาณ 1 สัปดาห ยกเวน
ในกรณีที่มีอาหารและความชื้นพอเหมาะ ก็จะสามารถอยู
ไดนานเปนเดือนหรือมากกวานั้น(2, 3) ยุงเพศเมียจะออกหา
เหยื่อเพื่อดูดกินเลือด หลังจากกินเลือดอิ่มแลว จะเกาะพัก
ในบริเวณที่มืด อับลม และอยูไมไกลจากแหลงอาหารและ
แหลงเพาะพันธุเดิมเปนเวลาประมาณ 3-4 วัน หลังจากนั้น 
เมื่อไขเจริญเต็มที่แลว จะบินไปหาที่วางไขตามภาชนะที่มี
น้ําสะอาดขงัตอไป 

แหลงเพาะพันธุ  

ในป พ.ศ. 2509 องคการอนามัยโลก (WHO) ได
กอต้ัง The Aedes Research Unit (ARU) ซึ่งเปนหนวยงาน
เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการวิจัยยุงลายขึ้นในประเทศไทย โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาแหลงเพาะพันธุและการปองกันกําจัด

ยุงลายทั้ง 2 ชนิดดังกลาว นักวิจัยผูทําการสํารวจไดเริ่มตน
โดยการใชวิธีการของ Sheppard(25) ในการเก็บลูกน้ํายุง

เพียงตัวเดียวจากภาชนะที่พบวามีน้ําขังอยูทั้งในและนอก

บานเรือน รวมทั้งตามแหลงในธรรมชาติอื่นๆ(30) จากผล 
การวิจัยพบวา  ยุง  Ae. Aegypti  เปนยุงที่พบไดเกือบทุก
ทองที่ และเกือบทุกภาชนะที่มีน้ําขัง แตมีเปนจํานวนมาก
ในแถบชุมชนเมืองมากกวาในแถบชนบท สวนบริเวณปา
เขานั้นพบนอยมากหรือไมพบเลย ขณะที่ยุง Ae. albopictus 
พบไดตามชานเมือง ชนบท หรือตามปาเขา มากกวาในเขต
ตัวเมือง(30) ผลการวิจัยในระยะเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน ก็
ยังคงยืนยันผลการสํารวจวา  ยุง Ae. aegypti  มีแหลงเพาะ 
พันธุที่สําคัญอยูในเมืองมากกวาในชนบท โดยมักพบ
ลูกน้ํายุงลายบานในภาชนะขังน้ําที่มนุษยกอขึ้น เชน ตุมใส
น้ํา ถังซิเมนตใสน้ํา บอคอนกรีตในหองน้ํา จานรองขาตู
กับขาว กระปอง แจกัน กะลามะพราว ฯลฯ ซึ่งสวนมากจะ
อยูภายในบริเวณบานคนและอยูในที่รม ขณะที่มักพบ

ลูกน้ํายุงลายสวน  Ae. albopictus  ตามแหลงที่มีน้ําขังตาม
ธรรมชาติและอยูหางจากบริเวณตัวบานมากกวา เชน ใน
สวนผลไม  สวนยาง  ตามโพรงไม  กระบอกไมไผ 
กะลามะพราว กาบใบกลวย กระปอง ถังพลาสติกที่ถูกวาง
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ทิ้งในปา และแมแตถวยรองน้ํายางจากตนยางที่วางหงาย
ไว อยางไรก็ตาม สามารถพบยุงทั้ง 2 ชนิดอยูรวมกันได
บอยในบางพื้นที่ที่อยูระหวางเมืองกับชนบท(3,11,13,19,26,29) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยางรถยนตเกาที่ถูกทิ้งไว สามารถพบ
ลูกน้ํายุงลายทั้ง 2 ชนิดได แตจะพบลูกน้ํายุงลายสวน
มากกวาลูกน้ํายุงลายบานอยางมีนัยสําคัญ(5,26, 29) อยางไรก็
ตาม ไขของยุงลายทั้ง 2 ชนิดตางก็มีความคงทนตอสภาพ 
แวดลอมไดดีกวาไขของยุงอื่นๆ โดยในสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสม คือ ไมแหงแลงหรือรอนจนเกินไป ไขของยุง 
ลายสามารถรอดชีวิตอยูไดโดยปราศจากน้ํานานเปนป 
และมีรายงานวา ไขของ Ae. vexans และ Ae. sticticus มี
ชีวิตรอดไดนานถึง 3 ป(2) 

อาหาร และพฤติกรรม   

อาหารของยุงลายทั้ง 2 เพศ ไดแก น้ําหวานจาก
เกษรดอกไมและผลไมเพื่อใชเปนพลังงาน แตยุงลายเพศ
เมียเกือบทุกชนิดยังตองการโปรตีนจากเลือดมนุษยหรือ

สัตวเพื่อชวยในการเจริญของไขและเปนแหลงพลังงาน

ดวย  ยกเวนยุงบางชนิดเชน Ae. togoi ที่ไมจําเปนตองกิน
เลือด ไขก็สุกไดโดยใชอาหารที่สะสมไวในตัวเทานั้น 
เรียกวาเปนพวก autogeny(2,3) ยุงแตละชนิดชอบกินเลือด
ตางกัน พวกที่ชอบกินเลือดสัตวเรียกวา zoophilic พวกที่

ชอบกินเลือดคนเรียก anthrophilic แตยุงลายเกือบทุกชนิด
กินทั้งเลือดคนและเลือดสัตวได จากการวิจัยพบวายุงลาย
บานรอยละ 99 ชอบกินเลือดคนมากกวาเลือดสัตว โดย
อาจกินเลือดสัตวอื่นๆ เชน หมูและสุนัขไดบางในยามอด
อยาก แตไมพบวากินเลือดวัวและเลือดไก ในขณะที่ยุงลาย
สวนนั้น สวนใหญชอบกินแตเฉพาะเลือดคน(17)  

สถานที่หาอาหารของยุงลายบานมักอยูภายใน

บานเรือนของมนุษย เพื่อฉวยโอกาสในการดูดกินเลือด มัก
ออกหากินอยูในชวงเวลากลางวัน อาจมีบางในชวงย่ํารุง
และพลบค่ํา แตพบจํานวนมากในชวงเวลา 09.00-11.00 น.
และ 13.00-14.30 น.(1)  และเมื่อกินอิ่มแลว ก็จะเกาะพักอยู
ตามมุมมืดภายในบานนั้นๆ เชนมุมมืดในหองน้ํา ในตู
เสื้อผา มุง มาน เพื่อรอใหไขเจริญเติบโต เรียกชวงนี้วา 
gonotrophic cycle จากนั้นจะบินหาภาชนะที่มีน้ําขังใน
บริเวณบานเพื่อวางไขเพาะพันธุตอไป ขณะที่ยุงลายสวน
จะมีแหลงที่อยูและหาอาหารอยูตามสุมทุมพุมไมนอกบาน 
เชนในสวนผลไม สวนยาง คอยดักผูคนที่เดินทางผานใน
บริเวณนั้นๆ และเขาโจมตีเพื่อดูดกินเลือดแลวบินหนีไป
ไดอยางรวดเร็ว แหลงเพาะพันธุก็จะอยูในบริเวณใกลเคียง 
สําหรับชวงเวลาออกหากินนั้น เคยมีรายงานวา ยุงลายสวน
มักออกหากินเฉพาะชวงกลางวัน คือระหวาง 06.00-         

18.00 น. เทานั้น(1)  แตจากผลการศึกษาวิจัยในชวงป พ.ศ. 
2550-2551 ของผูเขียนและคณะพบวา ยุงลายสวนออกหา
กินตลอด 24 ช่ัวโมง โดยพบยุงลายสวนออกหากินสูงสุด
ในชวง 13.00 น. (ช่ัวโมงที่ 8) ถึง 18.00 น. (ช่ัวโมงที่ 13) 
ดังแสดงในรูปที่ 4 

การบิน  
 ยุ งล ายบ านมั กจะบิ นไปไม ไกลจากแหล ง

เพาะพันธุมากนัก โดยทั่วไปจะมีรัศมีการบินหาอาหาร
ประมาณ 100 เมตรจากแหลงเพาะพันธุ(1) และสามารถบิน
ไดไกลประมาณ 30-300 เมตรเทานั้น ในขณะที่ยุงลายสวน
บินไดไกลกวา คือประมาณ 400-600 เมตร สําหรับยุงชนิด
อื่นๆ เชน ยุงกนปลอง พบวามีรัศมีการบินไดไกลระหวาง 
200 เมตรถึงหลายกิโลเมตร(3) 

การผสมพันธุ 

 การผสมพันธุตามธรรมชาติ สวนใหญเกิดขึ้นใน
อากาศ (แตในหองปฏิบัติการ พฤติกรรมการผสมพันธุของ
ยุงลายเกิดขึ้นไดเสมอ แมจะอยูในที่จํากัด)โดยยุงเพศผูจะ
บินวนเปนกลุม เรียกวาเกิด swarming โดยเฉพาะในชวง

เวลาหัวค่ํา และใกลรุง ตามพุมไม ทุงโลง หรือบริเวณใกล
กับเหยื่อ เชน เหนือศีรษะคนเปนตน ยุงเพศเมียจะบินเขา
ไปเพื่อผสมพันธุ ซึ่งสวนใหญจะผสมพันธุเพียงครั้งเดียว
โดยจะเก็บน้ําเชื้อของยุงเพศผูไวในถุงเก็บ และสามารถใช
ไปไดตลอดชีวิตของมัน จึงมักพบวายุงเพศเมียที่จับไดใน
ธรรมชาติมักมีน้ําเชื้ออยูในถุงเก็บแลวเสมอ สวนยุงเพศผู
นั้นสามารถผสมพันธุไดหลายครั้งตลอดอายุขัย 

   
รูปท่ี 4  แผนภูมิแทงแสดงชวงเวลาการออกหากินของ ยุงลายสวน 
            จากชั่วโมงที่ 1-24 (06.05-06.00น.ของวันรุงขึ้น)(18) 

ความสําคัญของยุงลาย 
ยุงลาย นอกจากเปนพาหะนําโรคที่สําคัญหลาย

โรคดังที่กลาวมาแลว คนยังไดรับผลกระทบจากการถูกกัด
โดยตรง โดยน้ําลายของยุงจะเขาไปกระตุนใหรางกาย
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดเปนผื่นคันที่ผิวหนัง เปนตุม

บวม หลังจากโดนกัดประมาณ 15-30 นาที ในกรณีที่แพ ผู
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ถูกกัดจะคันมาก และแผลที่เกิดจากการเกาอาจมีการติดเชื้อ
แบคทีเรีย กลายเปนแผลพุพอง เปนหนองได และยังกอ
ความรําคาญเนื่องจากเปนยุงที่หากินกลางวันซึ่งเปนเวลา

เดียวกันกับการทํางานของมนุษย 

สรุป 
“ยุงลาย” เปนแมลงขนาดเล็กที่กอปญหาใหญ 

เพราะนํามาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมวล

มนุษยชาติที่เกือบทั่วโลกยังหาทางกําจัดใหหมดสิ้นไป

ไมได ยุงลายในประเทศไทยมีประมาณ 45 ชนิด แตที่รูจัก
กันเปนอยางดีมี 2 ชนิด คือยุงลายบาน (Ae. aegypti) และ 
ยุงลายสวน (Ae. albopictus) ขณะที่ยังมีอีกหลายชนิดที่ยัง
ขาดผูใหความสนใจที่จะทําการศึกษาคนควาทางชีววิทยา

รวมทั้งความสําคัญในการนําโรคตางๆ แมแตบทบาทของ
ยุงลายสวนที่ถูกจัดวาเปนที่รูจักกันดีแลวก็ตาม ความรู
ตางๆ เกี่ยวกับยุงลายชนิดนี้ก็ยังเพิ่งเริ่มพัฒนาในชวงเวลา 
10 กวาปที่ผานมานี้ โดยพบวา ยุงลายสวนก็สามารถนํา
โรคสําคัญตางๆ ไดไมนอยไปกวายุงลายบานเชนกัน หรือ
อาจจะมากกวาเสียอีกหากพยาธิระยะติดตอที่พบในยุงลาย

สวนที่จับไดในปาสวนยางพาราดังกลาวขางตนเปนระยะ

ติดตอของพยาธิ  Wu. Bancrofti  ซึ่งกอโรคเทาชางในคน
เนื่องจากทองที่ที่พบพยาธิในยุงดังกลาวเปนทองที่ที่สํานัก

ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข จัด
ไววาเปนเขตระบาดของโรคเทาชางชนิดนี้มาหลายปแลว  

กิตติกรรมประกาศ 
ผลจากงานวิจัยในรายงานนี้ไดรับความชวยเหลือ

ดานทุนวิจัยจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา

นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BRT, TRF/ 
BIOTEC) และการสนับสนุนจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งความรวมมือใน
ดานตางๆ จากเจาหนาที่ของสํานักควบคุมโรคติดตอนํา
โดยแมลง ที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงสาธารณสุข    
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นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ...การเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร และ กรณีศึกษา                           
ปลาเฉพาะถิ่นที่ใกลสูญพันธุ 

เจนจิต คูดํารงสวัสดิ์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษเปนศาสตรที่อาศัยความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรประกอบเขาดวยกัน 
รวมทั้งตองใชขอมูลภายในหองปฏิบัติการตลอดจนถึงการเก็บขอมูลภาคสนาม การดําเนินงานวิจัยในดานนี้จึงไมไดจํากัดอยู
แตในหองปฏิบัติการหรือพ้ืนที่ในธรรมชาติเทานั้น แตยังตองครอบคลุมไปถึงชุมชนเมืองที่มนุษยสรางขึ้น เพราะการกระทํา
ของมนุษยทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งโดยทางตรงและทางออม การอนุรักษสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตวที่ใกลสูญ
พันธุที่พบอยูในบริเวณชุมชนเมืองและชนบทจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากมนุษยดวย ผลจากการดําเนินงานวิจัยเชิง
อนุรักษสามารถกอใหเกิดประโยชนทางดานวิชาการและตอชุมชนอีกดวย 

คําสําคัญ: นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ; สัตวที่ใกลสูญพันธุ; วิทยาศาสตร; สังคมศาสตร; ชุมชน  

Abstract 

Conservation ecology is a discipline that requires knowledge and skills from both natural and social 
sciences.  Information obtained from both laboratory and field work is necessary.  Research in this 
discipline is not only confined to indoor spaces or natural habitats, but also extends to human communities 
since anthropogenic activities directly and indirectly affect living organisms.  Thus, conservation of these 
biotic components, especially endangered animals that co-exist with humans, unavoidably involves 
cooperation from humans.  Results of such research can contribute to basic knowledge and also provide 
some benefits to mankind. 

Keywords: conservation ecology; endangered species; science; social science; community  

บทนํา 

นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ (conservation ecology) เริ่ม
เปนที่รูจักแพรหลายและมีบทบาทอยางมากในปจจุบัน

เนื่องมาจากผลกระทบของการกระทําของมนุษยตอ

ธรรมชาติ ศาสตรนี้ไมใชเพียงแคการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
(environment study) หรือเปนการลงพื้นที่เพื่อสํารวจชนิด
ของสิ่ งมี ชี วิตในพื้นที่หนึ่ งๆ  หรืองานอนุกรมวิธาน 
(taxonomy) ตามที่คนสวนมากเขาใจ การคนพบสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหมดู เหมือนจะเปนแรงจูงใจที่ทําใหคนสนใจ

การศึกษาธรรมชาติ ถึงแมวาการคนพบนี้เปนจุดเริ่มตนที่
สําคัญจุดหนึ่งของงานดานนิเวศวิทยา แตไมใชหัวใจของ
นิเวศวิทยาดังที่คนสวนมากเขาใจ 

  

 

งานวิจัยเชิงอนุรักษโดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญ

พันธุจําเปนตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะให
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ถ่ินที่อยูอาศัย และอื่นๆ 
ที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตที่ทําการศึกษา นอกจากนี้การ 
ศึกษาในหองปฏิบัติการยังไดขอมูลเชิงโมเลกุล สรีรวิทยา 
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ขอมูลเหลานี้เปนสวน
เริ่มตนของการอนุรักษที่ถูกวิธี แตเปนที่นาเสียดายที่องค
ความรูมักจะถูกเก็บไวโดยไมมีการนํามาใชประโยชนอยาง

เต็มที่ เชนเดียวกับความรูดานสังคมศาสตรซึ่งมีความสําคัญ
ตองานอนุรักษ แตมักจะถูกมองขามจากบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร หากมีการนําความรูทั้งสองดานมาประยุกตใช
ในงานอนุรักษ จะชวยใหงานอนุรักษดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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วิทยาศาสตรกับงานวิจัยเชงิอนุรักษ 
เมื่อกลาวถึงการอนุรักษสิ่งมีชีวิต องคความรูทาง

ชีววิทยามีบทบาทอยางมาก โดยเฉพาะทางสายนิเวศวิทยา
และสิ่งแวดลอมซึ่งจะใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
เชน โครงสรางประชากร ลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย อาหาร 
การสืบพันธุ การยายถิ่นที่อยู การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ 
เปนตน การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบเหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตนั้นๆ งานวิจัยในลักษณะนี้สวน
ใหญเปนงานในภาคสนาม และนักอนุรักษตองทํางานใน
สภาพแวดลอมที่มีตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได 

ในการอนุรักษสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุ  การ
ทราบจํานวนประชากรที่ยังคงเหลืออยูในธรรมชาติ มี
ความสําคัญตอการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
อยางไรก็ตาม จํานวนประชากรที่ปรากฏอยูในธรรมชาติใน
ชวงเวลาที่ทําการศึกษา มิไดบงช้ีถึงจํานวนประชากรใน
อนาคต จึงไมสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนงาน
อนุรักษอยางมีประสิทธิภาพได(1) ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
ตองศึกษาในระดับสรีรวิทยาและโมเลกุลดวย ขอมูลเหลานี้
ตองอาศัยการวิจัยในหองปฏิบัติการ โดยอาจมีการทดลอง
สกัดสารพันธุกรรมหรือสารอินทรียตางๆ จากตัวอยางของ
สิ่งมี ชี วิตที่ศึกษา  ความรูที่ไดอาจมีประโยชนในการ
วิเคราะหปญหาและอาจนําไปสูการแกปญหาไดตรง

เปาหมาย 

ตัวอยางงานอนุรักษสิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธุ เชน 
หมีแพนดา เปนที่รูจักแพรหลาย งานสวนใหญเปนการ
พยายามเพิ่มจํานวนประชากรและการฟนฟูถ่ินที่อยูอาศัย

ของหมีแพนดา แมวาแผนงานอนุรักษมีมานานแลว แตหมี
แพนด าก็ ยั งมี แนวโนมที่ จะสูญพันธุ  งานวิ จั ยของ 
Gittleman(6) ที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพและวิวัฒนาการ

ของหมีแพนดาบงช้ีวา หมีแพนดาอยูในกลุมเดียวกับสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมประเภทกินเนื้อ แตหมีแพนดา กลับกินแต
ใบไผเปนอาหารเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ตัวออนของหมี
แพนดายังมีอัตราการเกิดและการรอดชีวิตตํ่า เมื่อรวมกับ
ลักษณะการกินที่เฉพาะเจาะจงและการทําลายปาไผโดย

ฝมือมนุษย จึงไมแปลกที่หมีแพนดามีความเสี่ยงสูงตอการ
สูญพันธุในขณะที่สัตวอื่นๆ ที่มีสายวิวัฒนาการใกลเคียง
กันกลับมีความเสี่ยงนอยกวาเพราะมีการปรับตัวไดดีกวา 
ขอมูลเหลานี้สามารถนําไปประยุกตในการบริหารจัดการ

กลุมประชากรของหมีแพนดาที่ยังเหลืออยูใหถูกวิธี โดย
อาจเพิ่มการดูแลตัวออนในระยะแรกเปนพิเศษเพื่อใหมี

อัตราการอยูรอดเพิ่มขึ้น และใหมีการอนุรักษและฟนฟูปา
ไผเพื่อเปนที่อยูอาศัยของหมีแพนดา เนื่องจากการจับหมี

แพนดาหรือสิ่งมีชีวิตมาอยูในสวนสัตว หรือสถานอนุรักษ
นั้น ไมเพียงพอตอการเพิ่มจํานวนประชากรแบบยั่งยืน  

อีกตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงการนําความรูทาง

วิทยาศาสตรมาใช ไดแก การศึกษาปลาที่ใกลสูญพันธุ(4) 
คือ ปลา boulder darter (Etheostoma wapiti) ในวงศ 
Percidae ซึ่งอยูรวมกลุมกับปลา darters อื่นๆ อีก 5 ชนิด 
ในสกุลยอย Nothonotus (subgenus Nothonotus) ปลา
เหลานี้ เปนสัตวเฉพาะถิ่นทางตอนใตของทวีปอเมริกา

เหนือ จากการศึกษาพบวา ปลาในกลุมนี้สวนใหญมักจะ
วางไขในบริเวณแหลงน้ําที่พ้ืนลําธารมีหินขนาดใหญและ

ขนาดกลาง จึงพบไดทั่วไปในปริมาณที่มากพอสมควรตาม
ลําธารตนน้ํา ยกเวนปลา boulder darter ที่ลดจํานวนลง
อยางรวดเร็ว ขอมูลดานนิเวศวิทยาของปลาชนิดนี้มีอยู
อยางจํากัด  การศึกษาเพิ่มเติมทําไดยากเพราะจํานวน
ประชากรมีนอยและพบไมบอย แตเนื่องจากปลาชนิดนี้มี
สายสัมพันธทางวิวัฒนาการใกลชิดกับปลาอื่นๆ อีก 5 ชนิด
ในสกุ ล ย อ ย  Nothonotus จึ ง อ า จนํ า ม าอ า ง อิ ง ได ว า
พฤติกรรมและลักษณะทางนิเวศวิทยามีความคลายคลึงกัน 
ซึ่งหมายความวา boulder darter นาจะวางไขในบริเวณลํา
ธารที่มีพ้ืนเปนหินขนาดใหญและขนาดกลาง เมื่อพิจารณา
ถึงที่อยูอาศัยของ  boulder darter  ในชวงเวลาที่ประสบ
ปญหาก็พบวากอนหินขนาดใหญและขนาดกลางไดมีการ

ถูกเคลื่อนยายจากลําธารเพื่อไปทําเปนแนวรั้วริมตลิ่ง การ
กระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหจํานวนประชากรของ 
boulder darter  ลดลงเนื่องจากไมมีภูมิสภาพที่เหมาะสม
สําหรับการวางไข ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสําหรับการ
อนุรักษและฟนฟูประชากร boulder darter จึงควรเปนการ
ปรับปรุงพื้นที่ในลําธารใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ

ปลาชนิดนี้  

ตัวอย า งทั้ งหมดข างตนแสดงได เห็นถึ งการ

ดํา เนินการอนุรักษที่มีแบบแผนโดยมีการใชความรู

ภาคสนาม ไดแก การสํารวจจํานวนประชากรและลักษณะ
ที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมกับความรูที่ไดจากการศึกษา
ระดับโมเลกุลของสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จึงทําให
การวางแผนมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยง
ความรูหลายดานเขาดวยกันจะทําใหการวิเคราะหขอมูล

และการวางแผนการแกปญหามีโอกาสสําเร็จมากขึ้น(14) 
อยางไรก็ตาม ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นไดวา ขอมูลทาง
วิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการอนุรักษใน

ระยะยาว การฟนฟูและปกปองถิ่นอาศัยของหมีแพนดา
ตองใช กํ าลั งทรัพย และกํ าลั งคนอย างมหาศาล  ซึ่ ง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชนเดียวกับ
การฟนฟูสภาพแหลงน้ําเพื่อใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา: รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
197 

ของ boulder darter ก็ตองใชความรวมมือของผูคนที่อาศัย
อยูบริเวณลําธาร การทําใหมวลชนกลุมนี้เขาใจถึงความ 
สําคัญและใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งมีชีวิตจึง

ตองการขอมูลดานอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตรกับงานวิจัยเชงิอนุรักษ 
ความรูทางสังคมศาสตรไมวาจะเปนดานรัฐศาสตร 

มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร สังคมศึกษา กฎหมาย ปรัชญา
และศาสนา มีความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งมีชีวิตไมนอย
กวาขอมูลทางวิทยาศาสตรเพราะเปนการศึกษาความ 
สัมพันธระหวางหนวยตางๆ ของสังคมรวมทั้งพฤติกรรม
ของมนุษยในแงมุมของมนุษยดวย เนื่องจากงานอนุรักษมี
ความสัมพันธและสําคัญตอชุมชนมนุษย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปญหาเรื่องการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสวนใหญมีสาเหตุ

มาจากการกระทําของมนุษย(5) ไมวาจะเปนการทําลายถิ่น 
อาศัยของสิ่งมีชีวิต การทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งมีชีวิต การหา
ประโยชนเกินควร การนําสิ่งมีชีวิตตางถิ่นไปปลอยในที่ที่
ไมใชถ่ินเดิม เปนตน(13) ซึ่งการกระทําเหลานี้มักจะมีสาเหตุ
มาจากปริมาณประชากรมนุษยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ

ความตองการที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอยูรอด

ของตนและครอบครัว หรือในบางกรณีอาจเปนความมัก
งายและความตองการที่ไมมีจุดสิ้นสุด  

ตัวอยางงานวิจัยเชิงอนุรักษสายสังคมศาสตร ไดแก 
การอนุรักษชะนีมือขาวในลุมน้ําลาง จังหวัดแมฮองสอน 
การศึกษาจํานวนประชากรชะนีมือขาวที่เหลืออยูระหวางป 
ค.ศ. 2004-2005 พบวา บริเวณที่ประชากรชะนีมีความ
หนาแนนสูงอยูใกลกับชุมชนกะเหรี่ยงที่มี วัฒนธรรม

อนุรักษชะนี(18) การศึกษาบทบาทของชุมชนชาวเขาใน

จังหวัดแมฮองสอนยืนยันเรื่องนี้ เพราะชาวเขาเหลานี้เช่ือวา
การบริโภคเนื้อชะนีจะทําใหประสบโชคราย(17) จึงไมนิยม
ลาชะนี งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงพลังของชุมชนในการ
อนุรักษสิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาเปนหวงคือความ
เช่ือเหลานี้คอยๆ หมดไป ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของ
สังคมเมืองที่ตองการอยูรอดโดยตักตวงประโยชนจาก

ทรพัยากรธรรมชาติใหมากที่สุดเริ่มเพิ่มขึ้น การลาชะนีเพื่อ
บริโภคและการคารวมทั้งการทําลายปาเพื่อเพาะปลูกทําให

การอนุรักษ เปนไปอยางยากลําบากมากขึ้น  กฎหมาย
คุมครองสัตวปาไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิ- 
ภาพในพื้นที่ดังกลาว  ดังนั้น  แผนการอนุรักษชะนีใน       
กรณีนี้จึงจําเปนตองอาศัยชุมชนในการสรางและฟนฟู

คานิยมเกี่ยวกับการอนุรักษชะนีและปาใหแกคนรุนใหม 

ตัวอยางอื่นๆ พบไดจากงานอนุรักษชางปาซึ่งเปน
สัตวคูบานคูเมืองของไทยมานาน ปจจุบันชางปาประสบ

ปญหาจํานวนประชากรที่ลดลงอยางรวดเร็วเพราะมีการลา

ชางเพื่อการทองเที่ยว เพื่อนํางาไปจําหนาย และการขาด
แคลนพื้นที่หากินเนื่องจากถูกรุกรานพื้นที่ปาเพื่อการ

เพาะปลูก การแกปญหาการลดลงของจํานวนประชากรยัง
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ขอมูลดานวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับชางทั้งในระดับโมเลกุล สรีรวิทยา กลุมประชากร 
และพฤติกรรมนั้นมีอยูจํากัด จึงยังตองใชเวลาพอสมควร
ในการศึกษาและเก็บขอมูล แตการอนุรักษไมสามารถรอ
วิทยาศาสตรได เพราะคนกับชางปามีความสัมพันธใกลชิด 
เนื่องจากอาศัยอยูในแหลงหรือบริ เวณเดียวกัน  และ
ถึงแมวามีการบังคับใชกฎหมายอนุรักษสัตวปาแลว แตก็
ไมเพียงพอเพราะไมมีการระบุถึงการอนุรักษที่อยูอาศัยของ

ชาง เมื่อพ้ืนที่หากินของชางลดลงจึงเกิดปญหาชางปาเขามา
ในเขตชุมชน ทําลายพืชผลการเกษตร(15) เปนปญหาเรื้อรัง
มายาวนานกวา 10 ป แตยังไมสามารถดําเนินการแกไข

ระยะยาวได การแกปญหาเฉพาะหนาคือการไลชางออก
จากบริเวณพื้นที่เพาะปลูกโดยมีการวางยามเฝาระวัง การ
ใชอุปกรณที่ไม เปนอันตรายถึงชีวิต  เชน  การฉายไฟ
สปอรตไลท การจุดประทัด การเปดสัญญาณไซเรนเพื่อให
ชางตกใจไมกลาเขาใกลพ้ืนที่การเกษตร เปนตน(12) ซึ่งเปน
เพียงการแกปญหาชั่วคราวเทานั้น และยังทําใหสิ้นเปลือง
กําลังงานมากขึ้นโดยชาวบานตองเสียสละเวลาและ

แรงงานมาเปนอาสาสมัครเฝายาม การยายที่ทํากินหรือ
ปลูกพืชที่ไมใชอาหารชางก็เปนการแกปญหาที่ไมตรงจุด 
เพราะการยายที่เพาะปลูกอาจนําไปสูปญหาเดิมในที่แหง

ใหม สวนชางปาก็ยังคงตองออกจากปาเพื่อหาอาหาร
ดังเดิม ดังนั้นการฟนฟูสภาพปาใหเหมาะแกการอยูอาศัย
ของชางนาจะเปนทางเลือกที่ดีกวา การแกปญหาระยะยาว
จําเปนตองอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรมาเปนแนวทางใน

การวางแผน ในขณะเดียวกันควรใหชุมชนมีสวนรวมใน
การแกปญหาดวย รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งมีชีวิตคูบานคูเมืองและการดูแลรักษาปาควบคูกันไป 

ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวางานดานการอนุรักษ

มีความจําเปนที่ตองอาศัยพลังและความรวมมือจากชุมชน

ในการดํ า เนินงาน  และศาสตรสาขาต างๆ  ในสาย
สังคมศาสตร ลวนมีเครื่องมือที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
และสรางองคความรูในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยทั้ง

ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ(11) โดยเฉพาะใน
การวางแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษรวมไปถึงการปฏิบัติ

จริง เนื่องจากนักวิชาการสวนใหญไมไดเปนผูปฏิบัติและ
ไมไดอยูในพื้นที่ตลอดเวลา การปลูกฝงใหคนทองถิ่นและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของรักและรูจักรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึง

มีความสําคัญตอการอนุรักษแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการ
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รวมในการสรางองคความรู ผลิตสื่อ และถายทอดความรู
แกชุมชนเพื่อนําไปใชปฏิบัติ ในขณะเดียวกันควรมีการ

วางรากฐานการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติใหนาสนใจเพื่อคน

รุนใหมจะไดเขาใจ มีจิต สํานึกที่ดีตอสิ่งมีชีวิตและตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กรณีศึกษา: การใชวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรใน
การอนุรักษปลาเฉพาะถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาปลาเฉพาะถิ่น (endemic species) ที่กําลัง
ใกลสูญพันธุ ที่ช่ือวา Vermilion darter (Etheostoma 
chermocki) ปลาชนิดนี้อยูในกลุมสกุลยอย Ulocentra 
(subgenus Ulocentra) รวมกับปลาอื่นๆอีกประมาณ 20 
ชนิด(3) ถ่ินอาศัยของ  Vermilion darter  พบในลําธารเพียง
แหงเดียวในชวงเพียง 11.6 กิโลเมตรนอกเมืองเบอรมิง- 
แฮม มลรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนปลาในชวงป ค.ศ. 1995-1997 
พบวาจํานวนลดลงอยางรวดเร็วจนถึงขั้นที่ไมพบปลาชนิด

นี้ในบริเวณที่เคยพบเปนประจํา(2) ดังนั้น ในป ค.ศ. 2001 
Vermilion darter  จึงไดถูกขึ้นทะเบียนคุมครองเปนสิ่งมี 
ชีวิตที่ใกลสูญพันธุ โดยหนวยงาน United States Fish and 
Wildlife Service ในเบื้องตน หนวยงานนี้มีแผนการซื้อ
ที่ดินของเอกชนในบริเวณรอบลําธารที่เคยพบ Vermilion 
darter แตเนื่องจากไมมีงบประมาณเพียงพอและการขาด

แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูประชากรแบบยั่งยืน ทาง
หนวยงานจึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยอลาบามาใน

การวางแผน ซึ่งงานอนุรักษและฟนฟูประชากรปลาชนิดนี้
จําเปนตองอาศัยขอมูลทางชีววิทยาเพื่อเปนแนวทาง แตไม
พบวามีขอมูลบันทึกไวมากนัก จึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติม(8) 

เนื่ องจากปลาชนิดนี้ ได รับการคุ มครองตาม

กฎหมายแลว จึงไมสามารถไปเก็บตัวอยางจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติได จึงมีการนําตัวอยางจากพิพิธภัณฑมาใชศึกษา 
แตจํานวนที่มีในพิพิธภัณฑยังคงไมเพียงพอตอการศึกษา 
จึงตองอาศัยขอมูลจากการศึกษาปลาชนิดอื่นที่มีสาย

สัมพันธทางวิวัฒนาการใกลชิดกัน(7) จากขอมูลความสัม- 
พันธทางวิวัฒนาการของปลากลุมนี้ระบุวา Warrior darter 
เปนปลาที่มีความใกลชิดทางวิวัฒนาการกับ Vermilion 
darter มากที่สุด จึงนาจะใหขอมูลที่ใกลเคียงมากที่สุด 
Warrior darter  พบไดทั่วไปตามลําธารสามแหงในมลรัฐ 
อลาบามาเชนกัน(16)  ซึ่งหนึ่งในสามนี้เปนลําธารคูขนานกับ
ลําธารที่เปนแหลงอาศัยของ Vermilion darter ดังนั้น ปลา 
Warrior darter  จากลําธารนี้จึงถูกสุมตัวอยางเพื่อนํามา

ศึกษาเพราะอยู ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่

เหมือนกัน นอกจากนี้ตัวอยางของ Warrior darter ที่เก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑก็ถูกนําใชประกอบการศึกษาดวย  

ผลการศึกษายืนยันวา ลักษณะของ Vermilion 
darter ไมแตกตางจาก Warrior darter และปลาชนิดอื่นๆ ที่
อยูในสายวิวัฒนาการใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญ(10) แตสิ่ง
ที่แตกตางกันอยางชัดเจนคือสภาพของถิ่นอาศัยของ 
Vermilion darter ที่ถูกคุกคามอยางหนักจากการพยายาม 
“พัฒนา” พ้ืนที่โดยการสรางถนน สะพานและศูนยการคา
ผลของการพัฒนาคือ ที่อยูของปลาชนิดนี้เสื่อมสภาพลง
เพราะมีตะกอนและเศษขยะเปนจํานวนมากไหลลงสูลําธาร

ทําใหเกิดการตื้นเขิน บริเวณริมตลิ่งที่เคยปรากฏพืชน้ํา

หลายชนิดก็ถูกทําลาย ซึ่งสงผลโดยตรงตอการดํารงชีวิต
และแพร พันธุ  สิ่ ง เหล านี้ น าจะ เปนสา เหตุที่ ทํ า ให 
Vermilion darter มีแนวโนมที่จะสูญพันธุในเวลาอันใกล 
ในขณะ เดียวกันที่อยูอาศัยของ Warrior darter ในบริเวณ
ใกลเคียงยังคงอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต  

อยางไรก็ตาม การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ 
กรรมของ Vermilion darter และ Warrior darter โดยใช 
microsatellite DNA(9) พบวาปลาทั้งสองชนิดมีปริมาณ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมใกลเคียงกับปลาน้ําจืด

ทั่วไปที่ไมไดถูกคุกคาม จึงอาจกลาวไดวา มีโอกาสสูงที่จะ
ฟนฟูและอนุรักษ Vermilion darter(7) แตจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากรัฐและชุมชนบริเวณนั้นในการดูแลรักษา

ลําธารแหงนั้นใหอยูในสภาพที่สมบูรณ นอกจากนี้การ
ตรวจสอบจํานวน โครงสรางประชากร และความหลาก 
หลายทางพันธุกรรมของ Vermilion darter เปนระยะๆ จะ
ทําใหสามารถประเมินแผนงานอนุรักษได โดยเปาหมาย
จํานวนประชากรที่ควรมีเพื่อใหปลาชนิดนี้คงอยูไดโดยไม

ตองเสี่ยงกับการสูญเสียความหลากหลายจากความไมแน 
นอนทางพันธุกรรม (genetic drift) สามารถคํานวณไดจาก
ขอมูลทางพันธุกรรม ตัวเลขที่ไดจากการคํานวณจะถูกใช
เปนตัวอางอิงของสถานภาพของกลุมประชากร แตตัวเลขนี้
เพียงอยางเดียวไมไดเปนตัวบงบอกถึงความสมบูรณของ

สิ่งมีชีวิตหากแตเปนเพียงการประมาณในกรณีที่ไมมีดัชนี

ที่สามารถนํามาใชในการประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิต

ได การตรวจสอบสถานภาพของสิ่งมีชีวิตนั้นควรดูจาก
ลักษณะอื่นดวย นอกเหนือไปจากจํานวนประชากรและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม เชน ลักษณะทางกายภาพ 
อัตราการเจริญเติบโต ขนาดของตัวเต็มวัย เปนตน 

การไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้ตองไดรับความรวมมือ

จากชุมชน การเก็บตัวอยางมาศึกษาจําเปนตองผานเขาไป
บริเวณที่ดินสวนบุคคล แมวาพื้นน้ําจะเปนของรัฐก็ตามแต
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เอกชนสามารถถือครองที่ดินบริเวณริมตลิ่งได ถาปราศจาก
คําอนุญาตใหผานเขาไปบริเวณที่สวนบุคคล งานวิจัยก็ไม
อาจทําสําเร็จได เอกชนบางรายไดปฏิเสธการอนุญาตให
เขาพื้นที่สวนบุคคล  เนื่องจากเกรงวาการสํารวจพบ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายอาจนําไปสู

ความยุงยากในการใชที่ดินสวนตัวเพราะตองมีการยื่นเรื่อง

ตอศาลใหพิจารณาอนุมัติการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในที่ดินของตนเองได อยางไรก็
ตาม ยังมีผูคนอีกจํานวนหนึ่งที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
เพราะเขาใจถึงความสําคัญของการอนุรกัษ 

ขอมูลจากการศึกษาลักษณะการดําเนินชีวิตของ 
Vermilion darter  ถูกนําไปแสดงเปนหลักฐานตอศาล
ยุติธรรมเรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการกอสรางบาน

จัดสรรขนาดกลางที่กําลังจะมีขึ้นบนพื้นที่ติดริมตลิ่งของลํา

ธารที่ Vermilion darter อาศัยอยู งานกอสรางโครงการนี้ทํา
ใหชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบไมพอใจอยูแลว 
เนื่องจากเกรงวาอาจกอใหเกิดปญหาดานการจราจรและ

มลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง โดยที่ฝายผูกอสรางไมได
วางระบบการจัดการเรื่องเหลานี้ไว การยกเรื่องกฎหมาย
คุมครองสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบ

จากการกอสราง ทําใหศาลตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
โครงการกอสรางบานจัดสรรเปนโครงการที่ชวยให

ประชากรไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง แตผูรับเหมาก็ควร
เพิ่มความระมัดระวังในการกอสรางไมใหสงผลกระทบตอ

ลําธาร ซึ่งขอเสนอแนะก็ไดถูกยื่นใหมีการพิจารณาดวย 
ศาลจึงสั่ งใหมีการสอบพยานหลักฐานอีกครั้ ง  ฝ าย
ผูรับเหมากอสรางไมพอใจและไมเช่ือถือขอมูลจากงานวิจัย 
จึงไดวาจางบริษัทเอกชนใหทําการสํารวจบริเวณดังกลาว 
บริษัทนี้ไดทําการสํารวจ แตในรายงานไมปรากฏวามีสัตว
ที่ใกลสูญพันธุอาศัยอยูในลําธาร การสํารวจจึงถูกทําอีก
ครั้งโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยในจุดเดียวกับที่บริษัททํา 
แตเนื่องจากเวลาไดผานมาระยะหนึ่ง ปลาไดเปลี่ยนแหลง
หากินตามฤดูกาล ณ จุดที่มีการสุมตัวอยาง น้ําในลําธารได
แหงจนเกือบหมดซึ่งก็เปนปกติตามธรรมชาติของลําธารใน

แถบ น้ี  อุณหภูมิของน้ํ า เพิ่ มขึ้ นสู ง เกินกว า ระดับที่ 
Vermilion darter จะอาศัยอยูได อยางไรก็ตาม หางไปเพียง 
200-300 เมตร ลําธารก็มีความลึกมากขึ้น พ้ืนที่เริ่มมีตนไม
อยูริมตลิ่งเปนจํานวนมาก อุณหภูมิของน้ําในจุดนี้ตํ่ากวาจุด
ที่บริษัทไปสํารวจเกือบ 10oC ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตของ
สัตวอีกหลายอยาง แมวาจะไมพบ Vermilion darter แตก็
พบปลาอีกชนิดหนึ่งที่ไดถูกขึ้นทะเบียนคุมครองอาศัยอยู

ในลําธารเชนกัน ดังนั้นขอมูลนี้จึงถูกนําไปใหศาลพิจารณา 
พรอมทั้งเสนอใหทางผูรับเหมากอสรางและบริษัทที่ศึกษา

สิ่งแวดลอม ไปสํารวจแหลงน้ําอีกครั้ง ในที่สุดศาลมีมติให
ผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อ

ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอลําธาร หลังจากนั้น 3-4 
เดือนโครงการกอสรางก็ถูกยกเลิก เนื่องจากผูรับเหมาไม
สามารถปรับโครงการกอสรางใหสอดคลองกับขอเสนอได 
ดังนั้นพื้นที่นั้นจึงถูกขายใหแกรัฐเพื่อใชสรางโรงเรียนแทน 
ซึ่ งการกอสร างนี้สามารถปรับไม ให เกิดผลเสียตอ

สภาพแวดลอมได นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนนั้นมี
ความยินดีที่จะใหมีการสรางโรงเรียนมากกวาอาคารที่อยู

อาศัย เพราะลูกหลานจะไดมีสถานศึกษาใกลบานเปนการ
ลดปญหาการจราจรและปญหาสังคมอื่นๆ 

งานวิจัยช้ินนี้มีทั้งสวนที่เปนการสรางองคความรู

ทางวิชาการและไดประสบการณการนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน การทํางานดานอนุรักษที่ดีนั้นไม
สามารถดําเนินการไดเพียงลําพังดวยตัวคนเดียว ตองอาศัย
ทีมงานที่สามารถเขากันไดดี และจําเปนตองมีความรู
ความสามารถหลายๆ ดานนอกเหนือจากที่ไดรับจากใน
หองเรียน เชน ความรูดานนิติศาสตร ในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย มีกฎหมายคุมครองสัตว แตยังไมมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยเฉพาะในประเทศที่กําลัง
พัฒนาและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เปนหลักมักให

ความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

มากกวาการอนุรักษระบบนิ เวศและสิ่งมี ชี วิต  แตใน
ประเทศที่พัฒนาแลว อยางเชน สหรัฐอเมริกา มีการบังคับ
ใชกฎหมายคุมครองสัตวอยางจริงจัง และมักจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษเมื่อถูกอางอิง ดังนั้นงานอนุรักษใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีแนวโนมประสบผลสําเร็จจึงควร

มีการประนีประนอมระหวางนักวิชาการที่ตองการปกปอง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนที่ตองการอยูอาศัย

อยางสงบและยั่งยืน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย 

สรุป  
นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 

ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม

ซึ่ งมีการ เปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การจะอนุรักษ
ทรัพยากรเหลานี้ ใหคงอยู  ตองอาศัยความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ตองมีการทําวิจัย เก็บขอมูล 
และใชขอมูลให เปนประโยชน  เปนแนวทางในการ
แกปญหา ในขณะเดียวกันความรูดานสังคมศาสตรทําให
งานอนุรักษเกิดขึ้นได การใหความรูแกชุมชนเพื่อใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ รวมทั้งการบังคับใช
กฎหมายในการอนุรักษสัตวใกลสูญพันธุ เชน หมีแพนดา 
ชางปา ชะนีมือขาว และปลาน้ําจืดหลายชนิด จะทําให
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับระบบนิเวศวทิยา 

กรกนก บุญวงษ 
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 

พลศาสตรประชากรอธิบายไดวา ประชากรในรุนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเปนประชากรในอีกรุนหนึ่งอยางไร องค 
ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งหมดสามารถแบงไดเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ การเกิด การ
ตาย อัตราสวนเพศ โครงสรางอายุ และการกระจายตัว แตทั้งหมดนี้จะไรความหมายทันที ถาไมนําเรื่องของเวลามารวม
พิจารณาดวย ไมวาจะเปนเวลาแบบวิยุตหรือเวลาแบบตอเนื่องก็ตาม ดวยเหตุนี้ กระบวนการศึกษาพลศาสตรประชากรจึงมี
ประโยชนมากกวาการศึกษาเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง และในหลายกรณี สิ่งมีชีวิตแตละหนวยมีอันตรกิริยากับสิ่งมีชีวิตหนวย
อื่นเปนจํานวนจํากัด (เฉพาะที่เปนเพื่อนบาน) จึงทําใหปรากฏการณทางนิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ อันเนื่องมาจากพื้นที่ การเฟนสุม 
และความวิยุตของสิ่งมีชีวิตแตละหนวยมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากไมสามารถจําลองไดดวยระบบแบบคาเฉลี่ย ดังนั้น จึงควร
มีการพัฒนาแบบจําลองเชิงพื้นที่โดยปริยายและแบบจําลองเชิงพื้นที่ชัดแจง โดยใชวิธีการทั้งแบบเชิงตัวเลขและเชิงวิเคราะห 

คําสําคัญ:  พลศาสตรประชากร; แบบจําลองเชิงพื้นที่โดยปริยาย; แบบจําลองเชิงพื้นที่ชัดแจง; การประมาณแบบคาเฉลี่ย;   
                    การประมาณแบบคู 

Abstract 

Population dynamics describe how one generation can change to the next generation.  All changes in 
population can be divided into five basic components namely birth, death, sex ratio, age structure and 
dispersal.  These processes become meaningless when they are divorced from their continuous or discrete 
temporal context.  Therefore, population dynamics provides a more useful picture rather than single 
snapshots.  Moreover, in many circumstances individuals only interact with a limited number of other 
individuals (their neighbors), and then spatial ecological phenomena due to space, stochasticity and 
discreteness of individuals play a key role.  This cannot be modeled by mean-field systems and spatially 
implicit and explicit models need to be developed using both numerical and analysis approaches.  
Keywords: population dynamics; spatially implicit model; spatially explicit model; mean-filed and pair 
                   approximation 

บทนํา 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร คือ การนําเซตของ
สมการและสูตรมาใชจําลองระบบที่สนใจ หรืออีกนัยหนึ่ง 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ก็คือ การอธิบายระบบที่สนใจ
ในรูปของตัวแปร  ตัวแปรเสริมหรือพารามิเตอร และ
คาคงที่ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนตัวแทนคุณสมบัติบางอยาง

ของระบบนั่นเอง(7) แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ดีตอง
สามารถดุลระหวางความยุงยากซับซอนของระบบในโลก

แหงความเปนจริงที่ทําใหยากตอการแกสมการ และการ
ลดทอนความซับซอนในแบบจําลอง ซึ่งทําใหงายและ
สะดวกตอการแกสมการได แบบจําลองทางคณิตศาสตร
สามารถแบงประเภทไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 

 

คุณสมบัติของระบบและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา เชน 

แบบจําลองพลศาสตร (dynamic models) หรือแบบ 
จําลองสถิต (static models) ซึ่งใชการเปลี่ยนแปลงของเวลา
มาพิจารณา โดยแบบจําลองสถิตใชอธิบายระบบ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง ในขณะที่แบบจําลองพลศาสตรเหมาะที่จะใช
อธิบายระบบที่เวลามีการเปลี่ยนแปลง Prévost และคณะ(13) 
ไดนําทั้งแบบจําลองพลศาสตรและแบบจําลองสถิตมาใช

คะเนความชุกชุมของปลากอนที่จะทําการประมง  

แบบจําลองที่เวลาเปนแบบวิยุต (discrete time 
models)  หรื อแบบจํ าลองที่ เ วล า เปนแบบต อ เนื่ อ ง 
(continuous time models) ซึ่งใชรูปแบบของการเปลี่ยน 
แปลงของเวลาเปนตัวพิจารณา โดยเวลาที่ใชในแบบจําลอง
แบบเวลาวิยุตนั้น จะเพิ่มขึ้นทีละขั้น หรือจะมองเวลาในรูป
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ของจํานวนเต็มก็ได สวนเวลาที่ใชในแบบจําลองแบบเวลา
ตอเนื่องนั้นจะอยูในรูปของจํานวนจริง  ตัวอยางเชน 
ประชากรที่มีฤดูการผสมพันธุชัดเจน เชน ดอกทานตะวัน 
ซึ่งใหเมล็ดในชวงเวลาใกลเคียงกัน หากผานพนชวงเวลา
ดังกลาวนี้ไปแลว ก็จะไมมีการใหกําเนิดเมล็ดอีก จนกวา
จะถึงฤดูการผสมพันธุอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจํานวนประชากร
จึงสามารถพิจารณาในรูปแบบเปนรุนๆ เชน รุนทวด รุน
ปูยาตายาย รุนพอแม รุนลูก และรุนหลานได ซึ่งเหมาะที่จะ
นําแบบจําลองแบบเวลาวิยุตซึ่งนิยมเขียนอยูในรูปของ

สมการเชิงผลตางมาใชอธิบายได  อยางไรก็ตาม  ถา
ประชากรมีลักษณะเปนแบบไมมีฤดูการผสมพันธุที่ชัดเจน 
เชน คน แตละคนสามารถใหกําเนิดลูกหลานเมื่อใดก็ได 
ดังนั้น  จึงจําเปนตองนําจํานวนประชากรมาพิจารณา

ตลอดเวลา โดยเวลาอยูบนเสนจํานวนจริง แบบจําลองที่

เหมาะสมจึงเปนแบบจําลองแบบเวลาตอเนื่องซึ่งนิยม 
เขียนอยูในรูปของสมการเชิงอนุพันธ Nedorezov และ 
Nedorezova(11) ไดทําการศึกษาแบบจําลองทั้งสองในเชิง

เปรียบเทียบ 

แบบจําลองเชิงกําหนด (deterministic models) หรือ 
แบบจําลองสโทแคสติก (stochastic models) ใชสถานะ
ของระบบ ณ เวลาถัดไปเปนตัวพิจารณา โดยสถานะของ
ระบบ ณ เวลาถัดไปในแบบจําลองเชิงกําหนดจะขึ้นอยูกับ
สถานะของระบบ ณ เวลาปจจุบันและเวลาในอดีต ดังนั้น 
ภายใตคาตัวแปรเสริมชุดเดียวกัน ผลที่ไดจากการคํานวณ
แบบจําลองจะเหมือนกันทุกครั้ง ไมวาจะทําซ้ําอีกกี่ครั้งก็
ตาม ในขณะที่สถานะของระบบ ณ เวลาถัดไป สําหรับ
แบบจําลองสโทแคสติกสามารถเปนไปไดหลายรูปแบบ

เพราะการเฟนสุม  ดังนั้น  การคํานวณซ้ําอาจใหผลที่

แตกตางกันได ทั้งนี้แบบจําลองเชิงกําหนดเหมาะสมกับ
การอธิบายพฤติกรรมของประชากรที่มีขนาดใหญ สวน
แบบจําลองสโทแคสติกเหมาะสมกับการอธิบายพฤติกรรม

ของประชากรที่มีขนาดเล็ก West และ Thompson(18) ได
สรางแบบจําลองทั้งสองขึ้นเพื่อใชอธิบายการแพรระบาด

อยางงาย และเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ  

นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพทมาจากคําในภาษา
กรีก คือ oikos หมายถึง บาน และ logy หมายถึง การศึกษา 
ดังนั้น นิเวศวิทยา จึงหมายถึงศาสตรที่ศึกษาถึงความ 
สัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมทั้ง
อันตรกิริยาที่สิ่งมีชีวิตแตละหนวยมีตอกันดวย โดยนัก 
สัตววิทยาชาวเยอรมัน ช่ือ Ernst Haeckel เปนคนแรกที่นํา
คํ านี้ มาใช  ในป  พ .ศ .  2413  Hofbauer( 5 )และ  Rough-
garden(15) แบงการศึกษานิเวศวิทยาออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  

1.  ระดับรายหนวย รวมถึงนิเวศวิทยาทางสรีรวิทยา  
ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางสิ่งมีชีวิต

แตละหนวยและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การศึกษากลไกที่สิ่งมีชีวิตแตละหนวยใชเพื่อความอยูรอด

ของตนเอง ไมวาจะเปนกลไกทางพฤติกรรมหรือทาง
สรีรวิทยา    

2.  ระดับประชากร  เปนการศึกษาเกี่ยวกับการ
เติบโตและอันตรกิริยาของประชากรทั้งหมดเมื่อเวลาแปร

เปลี่ยนไป โดยประชากรที่สนใจอาจมีเพียงกลุมเดียวหรือ
หลายกลุมก็ได 

3.  ระดับระบบนิเวศหรือชุมนุมสิ่งมีชีวิต เปนการ 
ศึ กษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุมนุ มสิ่ ง มี ชี วิ ตทั้ งหมดและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เชน ทะเล ทะเลทราย และปา เปนตน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดรับการพัฒนาขึ้น 
เพื่ อชวยศึกษานิ เวศ วิทยาในทุกระดับ  ทั้ งนี้  ทฤษฎี
ประชากรมีประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับแบบจําลองยาว 
นานที่สุด โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใช มีช่ือเรียก
เฉพาะวา แบบจําลองพลศาสตรประชากร  

แบบจําลองพลศาสตรของประชากร (Population 
Dynamics Models) 

แบบจําลองที่เกาแกที่สุดแบบหนึ่งสรางขึ้นในป 
พ.ศ. 1745 โดย Fibonacci นักคณิตศาสตรชาวอิตาลี เขียน
ลงในหนังสือ ช่ือ Liber Abaci เนื้อหาเปนเรื่องแบบจําลอง
ของประชากรกระตาย เริ่มตนในเดือนแรกดวยกระตายวัย
ออน 1 คู เปนเพศผูและเพศเมียอยางละ 1 ตัวเสมอ ภายใต
เงื่อนไขที่วา กระตายวัยออนจะเติบโตเปนกระตายตัวเต็ม
วัยในเดือนถัดมา และกระตายตัวเต็มวัย 1 คู จะใชเวลาใน
การตั้งครรภ 1 เดือนและใหกําเนิดกระตายวัยออน 1 คู ทุก
เดือน นอกจากนี้ กระตายทุกตัวไมมีวันตาย ดังนั้น จํานวน
กระตายที่นับเปนคูในแตละเดือน นับตั้งแต เดือนที่  1        
จึงสามารถเขียนใหอยูในรูปของลําดับไดดังนี้ 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... ลําดับนี้ มีช่ือเรียกวา Fibonacci sequence ตอมาในป 
พ.ศ. 2341 Malthus ไดสรางแบบจําลองที่แสดงใหเห็นวา 
ประชากรมีการ เติบโตแบบเลขชี้ กํ าลั ง  ( exponential 
growth) นั่นคือ  

[ ] [ ]Nr
dt
Nd

=  

เมื่อ [ ])(tN  แทนขนาดของประชากร ณ เวลา t  และ r  
แทนอัตราการเจริญเติบโต  ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับผล 
การทดลองในสภาวะที่มีอาหารและปจจัยสําคัญสําหรับ

การดํารงชีวิตที่เพียบพรอมสมบูรณ อยางไรก็ตาม ในโลก
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แหงความเปนจริงนั้น อาหาร ที่อยูอาศัย และปจจัยตางๆ 
มักมีอยูอยางจํากัด ในป พ.ศ. 2378 Verhulst จึงไดสราง
แบบจําลองขึ้นใหม โดยเพิ่มตัวแปรเสริม K  แทนความจุ
ที่สิ่ งแวดลอมจะรองรับสิ่ งมี ชี วิตไดสูงสุด  (carrying 
capacity) ในสมการ ดังนี้  

[ ] [ ] [ ]
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

K
NNr

dt
Nd 1  

การเติบโตของประชากรตามสมการนี้เรียกวา การเติบโต
ตามทรัพยากร และเรียกแบบจําลองนี้วา แบบจําลองตาม
ทรัพยากร อยางไรก็ตาม แบบจําลองทั้งสองนี้ยังคงเปน
แบบจําลองสําหรับประชากรเพียงชนิดเดียว จนกระทั่งใน
ป พ.ศ. 2468 Lotka และในป พ.ศ. 2469 Volterra ไดคิดคน
แบบจําลองพลศาสตรของประชากร  2 ชนิด  น่ันคือ 
แบบจําลองผูลา-เหยื่อ ดังนี้ 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]221

2

211
1

NmNNb
dt
Nd

NNaNr
dt
Nd

−=

−=
 

เมื่อ [ ])(1 tN  แทนจํานวนของเหยื่อ  ณ เวลา t , [ ])(2 tN  
แทนจํานวนของผูลา ณ เวลา  t ,  [ ]1 2N N   แทนจํานวน 
ของผูลาและเหยื่อที่มีอันตรกิริยาตอกัน  r   แทนอัตราการ 
เติบโตในตัวหรืออัตราการเกิดตามธรรมชาติของเหยื่อ      
b แทนอัตราการแพรพันธุของผูลาตอเหย่ือ 1 ตัวที่ถูกกิน 
a  แทนอัตราการตายของเหยื่อจากการถูกลา และ m
แทนอัตราการตายตามธรรมชาติของผูลา  ตามลําดับ 
เนื่องจากระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญในระยะแรกๆ ยัง
เปนสมการแบบคาเฉลี่ยที่สนใจขอมูลระดับประชากร แต
ไมใหความสําคัญในเรื่องของพื้นที่ โดยใชเงื่อนไขที่วา
สมาชิกแตละหนวยมีโอกาสพบปะกันไดอยางทั่วถึงราว

กับโมเลกุลของแกสที่สามารถแพรกระจายไดทั่วไป

ภายในภาชนะปด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาเคมี จะ
พบวา เทอมที่ประชากรมีอันตรกิริยาตอกันนั้น สามารถใช
กฎการกระทําของมวล(12) อธิบายไดดังนี้ 

[ ] [ ] [ ][ ]
[ ] [ ][ ] [ ]221

2

211
1

NmNNb
dt
Nd

NNaNr
dt
Nd

−=

−=
 

ในความเปนจริง อันตรกิริยาเชิงนิเวศวิทยา อาทิ
เชน การลาเหยื่อ ภาวะปรสิต การแพรระบาด การแกงแยง
ทรัพยากร และการสืบพันธุมักพบในกลุมที่มีมาตราสวน
เชิงพื้นที่เล็กกวาประชากรทั้งหมด และขอมูลเชิงพื้นที่จะ

ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกถาสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ไดใน

แวดวงจํากัด ในกรณีเชนนี้ การอธิบายอันตรกิริยาของ
ประชากรดวยกฎการกระทําของมวลจึงไมคอยเหมาะสม 

แบบจําลองเชงิพื้นท่ีโดยปรยิาย (Spatially Implicit 
Models) 

ในป พ.ศ. 2512 Levins(4) ไดริเริ่มสรางแบบจําลอง
เชิงพื้นที่โดยปริยายขึ้นในชื่อ ประชากรกลุม แบบจําลองนี้
แมไมมีตัวแปรที่เกี่ยวของกับพื้นที่ปรากฏในสมการ แตก็
ไดมีการแบงประชากรออกเปนกลุมยอยหลายๆ กลุม โดย
มีการยายเขาและยายออกเปนตัวเช่ือมระหวางกลุมดังนี้ 

euuu
dt
du

−−= )1(λ  

เมื่อ u  แทนสัดสวนของพื้นที่ที่ถูกครอบครอง λ  แทน
อัตราการยึดครองพื้นที่วาง และ e  แทนอัตราการสูญพันธุ
เฉพาะที่ ตามลําดับ ถาจัดรูปสมการใหม จะเปนดังนี้ 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−=

λ

λ
e

uue
dt
du

1
1)(  

หากเปรียบเทียบกับแบบจําลองตามทรัพยากร พบวามี

โครงสรางคลายกัน โดยที่ e−λ  แทนอัตราการเพิ่มขึ้น
ของ  u   ในภาวะการเขาครอบครองต่ํา  หรือ

  u  
 มีขนาด 

เล็ก และ 
λ
e

−1  เทียบเทากับความจุที่สิ่งแวดลอมสามารถ 

รองรับสิ่งมีชีวิตไดสูงสุด นอกจากนี้ ประชากรที่อาศัยอยู
ในพื้นที่เล็กๆ แตละแหงยังสามารถใชสมการชุดเดียวกัน
ได และยังยอมใหมีการยายเขาและ/หรือออกจากพื้นที่หนึ่ง
ไปยังอีกพื้นที่หนึ่งไดเล็กนอย มีแบบจําลองสําหรับพื้นที่
เล็กๆ ที่ Morris(10) นําเสนอซึ่งเปนสมการ ดังนี้ 

∑+−−−=
=

N

i
iiiii

i u
N

ueuuu
dt
du

1
)1( μμλ  

โดย iu  แทนจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่อยูในกลุมประชากร

ยอย i , μ  แทนการคูควบระหวางกลุมของประชากรยอย 
และคาเฉลี่ยวงกวาง ตามลําดับ และ N  แทนจํานวนกลุม
ที่ถูกคูควบ ทั้งนี้ มีนักวิจัยหลายทาน(3,5,8) ไดนําแนวคิด
แบบประชากรกลุมนี้ไปใชศึกษาปรากฏการณทางชีววิทยา

ที่พบในนิเวศวิทยาเชิงประชากร นิเวศวิทยาเชิงภูมิทัศน 
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ 
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แบบจําลองเชงิพื้นท่ีชัดแจง (Spatially Explicit 
Models) 

แบบจําลองเชิงพื้นที่ชัดแจงกําเนิดขึ้นในเวลาตอมา

โดยแบงเปน 2 แบบ คือ แบบพื้นที่ตอเนื่อง และแบบพื้นที่
ไมตอเนื่อง สําหรับแบบจําลองแบบพื้นที่ตอเนื่องนั้น มัก
ถูกนําเสนอในรูปของสมการเชิงอนุพันธยอย ยกตัวอยาง
เชน แบบจําลองการแพรปฏิกิริยา ซึ่งนําเสนอในป พ.ศ. 
2480 โดย Fisher เพื่ออธิบายการแพรกระจายของยีน 

),(2 tufuD
t
u

+∇=
∂
∂  

เมื่อ ),( txu  แทนความหนาแนนของประชากรเฉพาะที่ 
ณ ตําแหนง x  และเวลา t  ใดๆ, 2∇  แทนลาปลาเซียน 
(Laplacian), D  แทนสภาพแพร  และ  ),( tuf  แทน
ฟงกชันไมเชิงเสนที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประชากร

สุทธิจากการเกิดและการตาย ตามลําดับ ขอจํากัดของแบบ 
จําลองประเภทนี้ คือ หาคําตอบเชิงวิเคราะหไดยาก จึงมัก
ตองใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ทําให
ตองปรับความตอเนื่องของพื้นที่ใหเปนแบบไมตอเนื่อง  
ตามขอจํากัดของสมรรถนะของคอมพิวเตอร สวนแบบ 
จําลองที่พ้ืนที่ไมตอเนื่องนั้นนิยมนําเสนอในรูปของแบบ 
จําลองแลตทิซ (lattice model) ในกรณีที่ตัวแปรสถานะมี
ความตอเนื่อง แบบจําลองที่ใชจะเปนแบบคัพเพิลแมพ 
แลตทิซ (coupled map lattice: CML) แตถาตัวแปรสถานะ
มีความไมตอเนื่อง แบบจําลองที่ใชจะเปนแบบเซลลูลาร 
ออโตเมตอน (cellular automaton: CA) แบบจําลองแลต- 
ทิซนั้น ประกอบดวยจุด เสน และโครงสรางของประชากร
ที่เนนความสัมพันธของสมาชิกแตละตัว ดังนี้          . 

 
จะเห็นไดวา แตละจุดอาจถูกสิ่งมีชีวิตชนิด A หรือ N 
ครอบครองหรือไมถูกสิ่งมีชีวิตใดๆ ครอบครองเลยก็ได 
โดย [A] คือ จํานวนของจุดเดี่ยวที่ถูก A ครอบครอง ซึ่งมี
คาเทากับ 6 และ [AN] หรือ [NA] คือ จํานวนของคู AN 
หรือ NA ที่มีความสัมพันธตอกัน ตามลําดับ ซึ่งมีคาเทากัน
คือเทากับ 5 สวน [AA] คือ จํานวนของคู AA ที่มีความสัม 
พันธตอกัน ซึ่งมีคาเทากับ 2 (ตองนับทั้ง 2 ทิศทาง)  [NAN] 
คือ จํานวนของสามจุด NAN ที่มีความสัมพันธตอกัน ซึ่งมี

คาเทากับ 2 และ [AANA] หรือ [ANAA] คือ จํานวนของสี่
จุด AANA หรือ ANAA ที่มีความสัมพันธตอกัน ตาม 
ลําดับ ซึ่งมีคาเทากันและเทากับ 1  

 จากตัวอยางขางตน สามารถเรียงสัญลักษณตางๆ 
ตามอันดับ ไดดังนี้ [A] มีอันดับเทากับ 1 [AN] [NA] และ
[AA] เทากับ 2 [NAN] เทากับ 3 [AANA] และ [ANAA] 
เทากับ 4 นอกจากนี้ การครอบครองจุดยังสามารถเปลี่ยน 
แปลงไดตามเหตุการณ อาทิเชน การเกิด การตาย และการ
ยายเขา-ยายออก เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป ขอจํากัดของการ
วิเคราะหแบบจําลองแลตทิซก็คือ จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
พ่ึงพาคอมพิวเตอร  ซึ่งมักใช เวลาในการคํานวณนาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อระบบประกอบดวยสมาชิกจํานวน

มาก และ/หรือเมื่อเหตุการณมีการปรับเปลี่ยนแบบเฟนสุม   

ในป พ.ศ. 2535 นักวิจัยชาวญี่ปุนไดบุกเบิกนํา
แนวคิดการประมาณแบบคูมาใช กับแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรที่ใชอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศ โดย Matsuda และคณะ(9) นําแนวคิดของการประ- 
มาณแบบคูไปประยุกตใชกับแบบจําลองของ Lotka และ 

Volterra  ดวยวิธีสรางระบบสมการเชิงอนุพันธที่มีความ

หนาแนนทั้งหมดและความหนาแนนเฉพาะถิ่นเปนตัวแปร 
โดยความหนาแนนทั้งหมดประกอบไปดวยความหนาแนน

ของจุดเดี่ยวและความหนาแนนของคู สวนความหนาแนน
เฉพาะถิ่นเปนตัวบงช้ีความหนาแนนรอบๆ จุด  Sato และ
คณะ(16) เรียกวิธีการดังกลาวนี้วา การประมาณแบบคูสามัญ 
และไดทําการปรับปรุงวิธีการประมาณแบบคูดังกลาว 
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่ทั้งผูใหอาศัยและจุลชีพ

กอโรคตางก็ใหกําเนิดรุนลูกหลาน ณ บริเวณพื้นที่ใกลๆ 
กับตัวผูใหกําเนิด ซึ่งเปนผลทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมี
แนวโนมที่จะอาศัยอยูใกลๆ กัน โดยเรียกวิธีการประมาณ
แบบนี้วา การประมาณแบบคูที่ปรับปรุงแลว ในขณะที่ 
Rand(14) เริ่มตนดวยการสรางสมการครอบ คลุม

ตัวอยางเชน แบบจําลองเอสไออาร (SIR model)  
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เมื่อ [ ])(tS  คือจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่อาจติดเชื้อได ณ 
เวลา t , [ ])(tI  จํานวนของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อ ณ เวลา t ,
[ ])(tR  จํานวนของสิ่งมีชีวิตที่หาย/ปลอดเช้ือแลวและมี
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ภูมิคุมกัน ณ เวลา t , มีจุดเดี่ยวทั้งหมด N  จุดในระบบ, 
[ ]ij  เปนจํานวนของคู ij  ที่มีความสัมพันธตอกัน, [ ]ijk   
เปนจํานวนของสามจุด ijk  ที่มีความสัมพันธตอกัน, β  
คืออัตราการติดเชื้อ, γ  คืออัตราการหายปวย และ γ  คือ
อัตราการตายและเกิดในเวลาเดียวกันของ R  จะเห็นไดวา 
สมการครอบคลุมจะประกอบดวยสมการเชิงอนุพันธที่ใช

จํานวนของจุดเดี่ยว จํานวนของคู จํานวนของสามจุด และ
จํานวนของจุดที่มากขึ้นซึ่งมีความสัมพันธตอกันเปนตัว

แปร โดยการเปลี่ยนแปลงของจุดเดี่ยวจะเกี่ยวกับคูและการ
เปลี่ยนแปลงของคูก็จะเกี่ยวของกับสามจุด ดังนั้น สมการ
ครอบคลุมจึงประกอบดวยสมการจํานวนอนันต จึงตองใช
การประมาณแบบโมเมนตโคลสเชอะ (moment closure 
approximation) มาชวยประมาณปริมาณที่มีอันดับสูงกวา
ใหอยูในรูปของปริมาณที่มีอันดับต่ํากวา โดยการประมาณ
แบบคาเฉลี่ยเปนการประมาณแบบโมเมนตโคลสเชอะ 
อันดับที่ 0 และการประมาณแบบคูเปนการประมาณแบบ
โมเมนตโคลสเชอะอันดับที่ 1 ซึ่งถานํามาใชประมาณ
สมการครอบคลุมก็จะทําใหไดระบบสมการเชิงอนุพันธ

ใหม มีเฉพาะจํานวนของจุดเดี่ยวและจํานวนของคูเทานั้นที่
เปนตัวแปรและมีจํานวนสมการลดลง ซึ่งสมการชุดนี้มีช่ือ
เรียกวา สมการสหสัมพันธ แนวคิดนี้ถูกนําไปใชอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ เชน การคัดสรรญาติ(2,17) วิทยาการ

ระบาด(1) และภาวะปรสิต(6) เปนตน 
สรุป 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรมีรูปแบบที่หลากหลาย 
บทความนี้มุงเนนใหเห็นความแตกตางระหวางแบบจําลอง

ที่ไมคํานึงถึงพื้นที่และแบบจําลองที่คํานึงถึงพื้นที่ พรอม
ทั้งประโยชนใชสอย การเลือกใชแบบจําลองที่เหมาะสม
จําเปนตองพิจารณาจากระบบที่ตองการศึกษา และปญหาที่
ตองการหาคําตอบ หากระบบที่สนใจนั้นมุงศึกษากลุม
ประชากรที่มีขนาดใหญ การสรางแบบจําลองในระดับราย
หนวยยอมทําใหการหาคําตอบเต็มไปดวยความยุงยาก

ซับซอนและใช เวลาในการคํ านวณนาน  ในขณะที่

แบบจําลองเชิงกําหนดมีขั้นตอนที่งายกวา และใหภาพ
โดยรวมไดดี เพราะเปนการศึกษาพฤติกรรมของประชากร
โดยเฉลี่ยอยูแลว แตถากลุมประชากรที่กําลังสนใจนั้นมี
ขนาดเล็กหรือสนใจศึกษาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

ระดับรายหนวย จะละทิ้งอันตรกิริยาของประชากรไป
ไมได แบบจําลองที่เหมาะสมจึงตองนําแนวคิดเชิงพื้นที่เขา
มาเกี่ยวของดวยเสมอ  

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูรวมงานและบุคลากรในคณะวิทยา- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทานที่ใหการสนับสนุนใน
การเขียนบทความนี้ ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่เห็น
ความสําคัญและใหทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการประมาณ

แบบคูสําหรับแบบจําลองเชิงพื้นที่   

เอกสารอางอิง  
1. Bauch CT. Moment closure approximations in   

epidemiology.  Ph.D. Thesis. Coventry: University of 
       Warwick; 2000. 
2. Bunwong K. Spatial Modeling in evolutionary eco-

logy. Ph.D. Thesis. Coventry: University of 
Warwick; 2006.  

3. Ferreras P. Landscape structure and asymmetrical 
inter-patch connectivity in a metapopulation of the 
endangered Iberian Iynx. Biol Conserv 2001;100: 
125-36. 

4. Hanski I, Gilpin M. Metapopulation dynamics: brief 
history and conceptual domain. Biol J Linn Soc 
1991;42:3-16.  

5. Hofbauer J, Sigmund K. The theory of evolution and 
dynamical systems. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press; 1988. 

6. Keeling MJ. The ecology and evolution of spatial 
host-parasite systems. Ph.D. thesis. Coventry: 
University of Warwick; 1998. 

7. Ljung L, Glad T.  Modeling of dynamic systems. 
New Jersey: Prentice Hall; 1994.  

8. Lundquist JE, Klopfenstein NB. Integrating concepts 
of landscape ecology with the molecular biology of 
forest pathogens. Forest Ecol Manag 2001;150:213-
22. 

9. Matsuda H, Ogita N, Sasaki A, Sato K. Statistical-
mechanics of population - the lattice Lotka-Voltera 
model. Prog Theor Phys 1992;88:1035-49.  

10. Morris AJ. Representing spatial interactions in 
simple ecological models. PhD thesis. Coventry: 
University of Warwick; 1997. 

11. Nedorezov LV, Nedorezova BN. Correlation 
between models of population dynamics in 
continuous and discrete time. Ecol Model 1995;82: 
93-7. 

12. Neuhauser C. Mathematical challenges in spatial 
ecology. Not AMS 2001;48:1304-14. 

13. Prévost E, Crozier WW, Schön PJ. Static versus 
dynamic model for forecasting salmon pre-fishery 
abundance of the River Bush: a Bayesian compare-
son. Fish Res 2005;73:111-22.  



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา: รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
206 

14. Rand DA. Correlation equations and pair approxi-
mations for spatial ecologies. Warwick Preprint; 
1998. 

15. Roughgarden J. Theory of population genetics and 
evolutionary ecology: an introduction. New Jersey: 
Prentice Hall; 1996. 

16. Sato K, Matsuda H, Sasaki A. Pathogen invasion and 
host extinction in lattice structured populations. J 
Math Biol 1994;32:251-68.  

17. Van Baalen M, Rand DA. The unit of selection in 
viscous populations and the evolution of altruism. J 
Theor Biol 1998;193:631-648.  

18. West RW, Thompson JR. Models for the simple 
epidemic. Math Biosci 1997;141:29-39. 



 207 

Phytoremediation of Heavy Metals and Bioaccumulation in Food Plants 

Pahol  Kosiyachinda 
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Abstract 

 Heavy metals are major constraints of plant growth and development, and heavy metal stress 
can affect agricultural productivity. Heavy metal accumulation in food plants creates risks for human 
exposure. Thus, there are growing concerns over environmental and ecological safety. Several 
approaches have been used to reduce hazards, including regulations to restrict anthropogenic activities 
in contaminated areas and promoting awareness in the general population. The hazards can be limited 
in several ways; nevertheless, biological methods are believed to be more sustainable and 
environmentally friendly. Various plant species are being studied for their potential to remediate 
heavy metal contamination. Since each species responds differently to heavy metal stress, some have 
become useful tools for assessing environmental quality, while others have been used for 
phytoremediation. This paper aims to present broad overview of the evidence and current knowledge 
on phytoremediation of heavy metals and its implication for food plants.  

Keywords:  heavy metal; phytotoxicity; phytoremediation; plant development;  
                    physiological response 

Introduction 

 Contamination of heavy metals is one of 
the major environmental and public health 
problems. It is generally believed that this 
problem is restricted to industrial areas. 
However, in fact, contamination of heavy 
metals is a problem for everyone because heavy 
metals in soil can be taken up by food plants 
and incorporated into the food chain(12,24), 
poisoning animals(9,12) and humans(11,31,45).  
These heavy metal contaminants have been 
attributed to both geogonic and anthropogenic 
sources.  Then, both abiotic and biotic processes 
in the environment affect heavy metals in their 
distribution, precipitation, adsorption onto and 
desorption from mineral surfaces, dissolution, 
interactions with living organisms, and 
bioavailability(25,29,39).  Unlike organic contami-
nants, heavy metals do not degrade and are not 
generally metabolized by microorganisms; so, 
they can persist in the environment for long 
periods of time(38). Consequently, heavy metal 
contaminations may have a major impact on 
human and animal life, and exposure to heavy 
metals may cause diseases(7,45). 

 Learning from many occurrences of catas-
trophic heavy metal contaminations, scientists 
have developed an assortment of technologies to 
clean up contaminated sites, or to reduce the 
impacts of such contaminations. These 
technologies include land filling, soil flushing, 
solidification, vitrifaction, and phytoreme-
diation. While biological approaches provide 
alternatives to efficient, but costly, physico-
chemical approaches, it is important to select 
the most appropriate approach for each 
contaminated location carefully.  The method of 
remediation is often determined by the desired 
rate of the cleanup process, the scale of the 
contamination, the financial situation, the nature 
of the contaminated sites, and the relevant 
hazards.  

 Phytoremediation may be a promising 
technology for large scale remediation.  This is 
a plant-based environmental technology for 
cleaning up contaminated sites by means of 
degradation, extraction, containment, immobili- 
zation, or a combination of these approaches(50). 
Phytoremediation takes advantage of the fact 
that a living plant acts as a solar-driven 
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mechanism, which can extract and concentrate 
certain heavy metals from the environment. 
Since heavy metals are often non-essential for 
plants and a high concentration of heavy metals 
may be lethal to the plant, several plant species 
have evolved mechanisms to cope with  
metals(8,33,54).  Those plants with constitutive and 
adaptive mechanisms for accumulating or 
tolerating high contaminant concentrations may 
be used to remediate contaminated soil.  Phyto-
remediation is a remediation technology that 
maintains the biological properties and physical 
structure of the soil; as a result, it is considered 
environmentally friendly, and potentially cost-
effective. Moreover, phytoremediation may not 
only be a tool for remediation but may also help 
restore the ecosystem in situ(13).   

Mechanisms for Phytoremediation of 
Heavy Metals  

 Phytoremediation can be classified based 
on the mechanisms involved, namely extraction 
of contaminants from the environment, 
concentration of the contaminants in plant 
tissues, and immobilization of contaminants in 
the root zone of the plants, etc. Since heavy 
metals cannot be degraded with biological 
mechanisms, whether in planta or by micro-
organisms associated with the plants(22,38),  
plants with phytoremediation potential take up 
heavy metals and accumulates them within its 
tissues. This is called phytoextraction or 
phytomining, which offers the possibility of bio-
recovery of the heavy metals.  Nevertheless, 
specific mechanisms responsible for these 
processes still need to be discovered.   

 A good plant candidate for phyto-
extraction requires high translocation power, as 
the plant needs to accumulate high levels of 
heavy metal to achieve the phytoremediation 
objective. A number of success stories on 
phytoextraction of lead, cadmium, zinc, and 
arsenic have been reported(26,34,44,52).  Many plant 
species use compartmentalization to prevent 
heavy metal toxicity; thus, the plant does not 
distribute the accumulated metals evenly in its 
body. There are certainly mechanisms that 
control accumulation in the root and in the 
shoot.  In the laboratory, there have been 

attempts to elucidate these mechanisms and 
even to engineer plants with an improved 
mechanism for phytoremediation purposes(15,49). 
In field studies investigating uptake and translo-
cation of cadmium, chromium, lead, arsenic, 
and mercury by different parts of rice (Oryza 
sativa), the results showed that rice grain 
contained significantly lower amounts of the 
five metals than straw and root in all samples, 
whereas the root part accumulated cadmium, 
arsenic, and mercury at a significantly higher 
levels than other plant parts(23).  

 In addition, a plant species may not 
perform phytoextraction equally well with all 
heavy metals. For example, vetiver grass 
(Vetiveria zizanioides) showed a poor efficiency 
for chromium and copper (both less than 0.1% 
in shoots and roots in a 30-day experiment), but 
showed high capability for lead and zinc uptake 
(0.4% in shoots and 1% in roots for lead, and 
1% both in shoots and in roots for zinc in a 30-
day experiment)(4).  Moreover, different species 
of related plants performed differently in 
phytoextraction.  For example, V. zizanioides 
could accumulate more lead from soil than V. 
nemoralis.  Although lead toxicity was observed 
from the decrease in biomass of both V. 
zizanioides and V. nemoralis when the lead 
concentration was increased, V. zizanioides 
appeared to be more tolerant, as it showed 
greater biomass than V. nemoralis(6). 

 A plant can accumulate very high levels 
of heavy metals, and in the case of 
hyperaccumulator plants, the concentration of 
metal accumulated exceeds the concentration in 
the environment.  Several plant species have 
been reported to hyperaccumulate lead(30,48), 
arsenic(20,34,52), and cadmium(40,46,47,51).  Attempts 
to understand the molecular basis of 
hyperaccumulation and differences in accu-
mulation potential have been made by 
transcriptome technology(8,15).  Like the example 
of vetiver abovementioned, it is unlikely that 
different hyperaccumulator plants use the same 
molecular mechanism for hyperaccumulation. 
Nevertheless, that should not be generalized 
either as the similarities in molecular plant 
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responses of Thlaspi caerulescens to cadmium 
and lead compounds had been reported(21). 

 The other mechanism for phytoreme-
diation of heavy metals is phytostabilization, 
which immobilizes the heavy metals in the 
contaminated sites.  A plant absorbs the heavy 
metals and accumulates them in or on its roots; 
thus, preventing the contaminant from spreading 
by wind and water erosion, leaching, and soil 
dispersion. Phytostabilization often involves 
microorganisms in the root zone of the plants.  
To achieve the full potential, it is important to 
understand microenvironment conditions of the 
soil, pertaining soil microbiology and soil 
chemistry, since the physico-chemical proper-
ties of the soil, such as soil pH and presence of 
certain compounds may alter the outcome of 
phytoremediation(16,41). Microenvironment con-
ditions of the soil can change metal solubility 
and mobility or impact dissociation of organic 
compounds. Application of plant growth-
promoting rhizobacteria, including nitrogen-
fixing bacteria, and phosphate and potassium 
solubilizers, may help us understand and further 
develop phytoremediation techniques. The 
presence of these beneficial bacteria may 
stimulate plant growth and provide protection 
against metal toxicity to achieve higher 
efficiency of phytoex-traction(5,10,17). 

 In addition, plants with heavy metal 
hyperaccumulation ability show a physiological 
difference in many of their enzyme activities 
when exposed to heavy metals.  Several of these 
activities have been reported as protection 
mechanisms for plant cells from environmental 
stresses including intrinsic oxidative stress 
reactions from heavy metals.  Elevated levels of 
peroxidase activities, and changes in the 
production of phytochelatins (PCs), non-protein 
thiols (NP-SH), glutathione, and antioxidative 
chemicals which are parts of the plant defense 
system are among major processes that indicate 
detoxification mechanisms(19,28,32). 

Limitations for Phytoremediation  

 Even though phytoremediation appears to 
be one of the cleanest and most economical 
cleanup technologies for heavy metal conta-
minants, phytoremediation has several limita-

tions.  First, the plants must be able to take up 
the heavy metal contaminants from their 
substrate. Whether the substrate is soil, 
sediment, or water, the primary limitation for 
phytoremediation is at the root contact.  Without 
a good contact here, efficiency of the uptake 
will be compromised.  Secondly, the heavy 
metals must be available for the absorption. 
This largely involves the physico-chemical 
conditions of the heavy metals in the substrate.  
Then, the plants must be able to translocate 
metals into their shoots.  

 To overcome these limitations, scientists 
have devised various approaches to enhance 
phytoextraction efficiency. An example of 
induced phytoextraction is the chemically-
assisted mobilization of heavy metals with 
chelating agents.  Several chelating agents have 
been shown to increase bioavailability of heavy 
metals from the soil solid phase to soil pore 
water. Common ethylenediaminetetraacetic 
acid, S,S-ethylenediaminedissucinic acid, and 
other organic acids have been reported for their 
application for enhanced phytoextraction of 
heavy metals(27,36).  

 Furthermore, when phytoextraction is 
selected as the remediation approach, the extent 
of the contamination, the metal concentration 
that can accumulate in the biomass, and the 
amount of biomass must be considered.  Most 
hyperaccumulators, studied or reported so far, 
generally possess low biomass and slow growth 
rate.  This means that the total amount of heavy 
metals removed might be low, and the 
remediation process may take a greater amount 
of time to restore the ecosystem, as compared to 
other more traditional cleanup technologies.  In 
this case, a plant that extracts a lower 
concentration of metals, but has a much greater 
biomass than the hyperaccumulators, may be 
more desirable because of their greater rate of 
heavy metal removal(43,53).  Even though sites 
with widespread but low contamination level 
within the root zone may be the best candidates 
for the phytoremediation processes, high 
concentrations of the contaminants may inhibit 
plant growth and affect development of the 
plants(37).  As a result, this could limit the 
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application of phytoremediation on some 
locations.  

Heavy Metal Contamination and Effects on 
Food Plants 

 Heavy metals can be absorbed and 
accumulated in different parts of the plant.  
Excessive amount of heavy metals can cause a 
number of toxicity symptoms in plants, e.g. 
stunted growth, chlorosis, blackening of the root 
system, and even death.  Heavy metals can 
interfere with plant physiological processes, 
such as photosynthesis, mineral nutrition and 
water balance, hormonal status, and integrity of 
membrane structure and its permeability. These 
effects are strongly governed by soil and plant 
factors, and differ significantly with plant 
species, as mentioned previously.  At molecular 
level, several heavy metals are known to be 
effective in displacing various cationic metals 
from roots, suggesting that they may also play a 
role in destabilizing physiological barriers to 
solute movement in the root system(8,42,53).  

 Our research group has been interested in 
biology of plants in response to heavy metal 
stress, with projects ranging from studies of 
heavy metal homeostasis in plants to bioaug-
mentation.  We have been inspired to work on 
this major environmental problem when we had 
an opportunity to visit another campus of 
Mahidol University in Kanchanaburi Province, 
Thailand a few years ago.  Near this campus, is 
a field site in which Professor Dr. Maleeya 
Kruatrachue from Department of Biology, 
Faculty of Science, Mahidol University located 
and had established a project to remediate the 
Bo Ngarm Lead Mine, near Kriti Village where 
lead contamination was found at very high 
concentrations. Lead toxicity has manifested 
itself in local villagers, although the Bo Ngarm 
Lead Mine had ceased its operation for many 
years (Figure 1).  

 On our visit, we observed that many 
villagers, who had been employed to work in 
the mine, refused to relocate and were farming 
to feed their families on the very same land as 
the lead mine.  Workers, remaining in the Kriti 
Village, became vegetable farmers to earn their 
living.  For those who own a larger piece of 

land, vegetables may be grown for commercial 
purposes (Figure 2).  Many of these vegetables 
would reach the market and become parts of  
someone’s dinner.  We were shocked by this 
finding, since plants grown in lead contaminated 
soils can accumulate lead from the adherence of 
dust and translocation into the plant tissue(31,33).  
The amount of lead compounds taken up and 
stored in these plants will vary, depending on 
the plant species, the type of soil, agricultural 
practices, and the concentration of lead in the 
soil. This chain reaction could have been 
minimized, if not prevented.  At this point, this 
lead contamination problem is no longer 
restricted to the local villagers of the Kriti.  This 
is just one example of the problems of using 
former mining areas as agricultural land.  

    

 

         There have been attempts to elucidate 
heavy metal  accumulation  levels and  their per-
taining health risk due to dietary intake of the 
food plants grown in contaminated 
areas(1,3,13,55,56).  However, there have been few 
studies in Thailand.  A report on accumulation 
of heavy metals in water spinach (Ipomoea 
aquatica) cultivated in the Bangkok region of 
Thailand has suggested that the plants 
accumulated mercury compounds, but not lead 
and cadmium, to the levels exceeding its safety 
standard(13). Other reports of situations in 
Thailand were mostly performed in animal 
systems, such as fish(2,18), and crustacean(35).  

 Figure 1  Lead contamination manifests its toxic  
                 effect on the surrounding area of the 
                 former mine. 
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Figure 2  Field of collard in the Kriti Village. 

 As mentioned above, different plant 
species respond differently to heavy metals. 
Therefore, it is important that crop plant 
candidates be tested for their tolerance to the 
heavy metal contamination, for their potential to 
be grown as crop plants in the contaminated 
areas, and for their safety to be consumed and 
incorporated into the food chain. Of no less 
importance, such information should be made 
public to raise awareness and concerns on heavy 
metal toxicity.  

 Several of our projects have been 
supported by Thailand Research Fund and 
Mahidol University, especially under the higher 
education development projects under the 
Science and Technology Postgraduate 
Education and Research Development Office 
(PERDO), of the Commission on Higher 
Education, Ministry of Education, Thailand.  
Such support includes scholarships for graduate 
students who are interested in and concerned by 
environmental problems. 

Conclusions 

 Plants with phytoremediation potential 
should have the desirable characteristics of 
accumulation or tolerance to high level of heavy 
metals, which may occur through the mecha-
nisms of phytoextraction and phytostabili- 
zation. Meanwhile, scientists are making 
discoveries of hyperaccumulator plants and 
trying to understand basic mechanisms of heavy 
metal hyperaccumulation. In other cases, 

phytostabilization may be more practical when 
there are attempts to carry on agriculture in a 
contaminated area, especially where access 
cannot be restricted.  Nevertheless, the actual 
and not just perceived risks of health hazards 
must not be compromised with possible 
economic or agricultural uses of the contami-
nated sites to ensure that the vegetables comply 
with the food quality standards on the heavy 
metal contamination. 
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แนวโนมการพัฒนาอุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรีย 

สมศักดิ์ แดงติบ๊ ธนากร โอสถจันทร และ สมบุญ สหสิทธิวัฒน  
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  

บทคัดยอ  

อุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรีย (โอแอลอีดี) ถือกําเนิดขึ้นเมื่อเกือบ 20 ปที่แลว และเริ่มมีความสําคัญเชิงพาณิชย
ในบทบาทเปนจอแสดงผลแบบแบน ศักยภาพของอุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรียยังไมอิ่มตัว ซึ่งมีแนวโนมที่จะทวี
บทบาทและความสําคัญเชิงพาณิชยไดอีกมาก การพัฒนาและวิจัยในเชิงลึกจึงมีสวนสําคัญจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เปลงแสง ความเขมการสองสวาง รวมถึงชวยลดกําลังไฟที่ตองจายใหอุปกรณลง โครงสรางของอุปกรณเปลงแสงประกอบ
ไปดวย ซับสเตรต แอโนด ช้ันฟลมบางของสารอินทรียเปลงแสง และแคโทด เมื่อผานกระแสไฟฟาให อุปกรณจะเปลงแสง 
สีที่เปลงออกมาขึ้นอยูกับชนิดหรือโครงสรางของสารอินทรีย ประสิทธิภาพของการเปลงแสงถูกกําหนดจากระดับพลังงาน
สัมพัทธระหวางชั้นตางๆ ในโครงสรางของอุปกรณ ทิศทางการเปลงแสงเลือกจากความโปรงแสงของชั้นอิเล็กโทรด และ
สถาปตยกรรมดานโครงสรางในตัวอุปกรณ อุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรียแตละดานยังสามารถพัฒนาตอไปไดอีกมาก  

คําสําคัญ:  อุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรีย; โอแอลอีดี; สารอินทรียเปลงแสง; จอแสดงผลแบบแบน   

Abstract 

Organic light emitting device (OLED) was developed some 20 years ago and has already been 
utilized commercially, mainly in flat panel display.  However, OLED has not reached its full potential and 
its commercial role continues to grow. In-depth research and development will further improve OLED 
performance in terms of luminous efficiency, luminance and reduction in power consumption.  OLED 
consists of substrate, anode, electroluminescence organic layer and cathode.  When a current is injected 
into the device, light is emitted and the emission wavelength or colour depends on the nature of the 
organic material.  Luminous efficiency is governed by the electronic structures between neighbouring 
layers.  Direction of emission depends on transparency of electrodes and structure of the device.  Trends in 
research and development of OLED are discussed.  

Keywords: organic light emitting devices; OLED; electroluminescence organic materials;    
                    flat panel display 

 

บทนํา 

           ในปจจุบันอุปกรณ เปลงแสงจากสารอินทรีย 
(organic light emitting devices) หรือไดโอดเปลงแสงจาก
สารอินทรีย (organic light emitting diodes; OLED) ไดรับ
ความนิยมกันอยางแพรหลายในอุปกรณตาง ๆ ไมวาจะ
เปนโทรศัพทมือถือ โทรทัศน แผนไฟสองสวาง หรือ
อุปกรณแสดงผลอยางอื่นๆ และคาดวา จะเปนอุปกรณ

หลักเพื่อการแสดงผลที่จะมาทดแทนการแสดงผลแบบ

ผลึกเหลวหรือแบบพลาสมา ช้ันสารอินทรียเปลงแสงเปน
แหลงกําเนิดแสงโดยตรงไมตองอาศัยแหลงกําเนิดแสงอื่น  

OLED จึงกินพลังงานไฟต่ํ า  และแสงที่ เปลงออกมา
สามารถครอบคลุมมุมการมองเกือบรอบทิศทาง 180 องศา 
ช้ันสารอินทรียที่ใชเปนช้ันฟลมบางเปลงแสงมีความหนา

เพียง 100 นาโนเมตร เมื่อรวมกับความหนาของชั้นฟลม
บางอื่นๆ แลว ทําใหสามารถพัฒนาอุปกรณใหมีขนาดที่
บาง ตลอดจนควบคุมสีที่เปลงออกมาโดยการควบคุมชนิด
หรือโครงสรางของโมเลกุลของสารอินทรีย ทําใหสามารถ
เลือกการเปลงสีแดง เขียว น้ําเงิน หรือขาว จากโมเลกุลที่
เหมาะสมได นอกจากนี้ OLED สามารถตอบสนองได
รวดเร็วกวาจอแสดงผลแบบอื่นมากถึง 100 เทา ปจจุบัน
เริ่มมีการนํา เครื่องรับโทรทัศนที่มี จอแสดงผลจาก
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สารอินทรียเปลงแสงที่หนาไมเกินสามมิลลิเมตรออก

วางขายในทองตลาดแลว 

ศักยภาพของเทคโนโลยี OLED เปนสิ่งที่ไมควร
มองขาม ถึงแมวาอุปกรณชนิดนี้จะมีการพัฒนามายาวนาน
พอสมควร แตเทคโนโลยีนี้ยังตองการการวิจัยและพัฒนา    
เชิงลึกตอไปอีกเพื่อหาจุดที่เหมาะสม ใหกาวขามปญหา
เรื่องอายุการใชงาน  ประสิทธิภาพของการสองสวาง 
กอนที่จะกาวเขามาทดแทนเปนอุปกรณแสดงผลหลักได

อยางสมบูรณ  

ประเทศไทยมีศักยภาพและความแข็งแกรงทางเคมี

อินทรียพอลิ เมอร  และเคมีสัง เคราะห  รวมถึงความ 
สามารถดานเครื่องมือและประสบการณดานการประกอบ

อุปกรณ จึงนาสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี 
OLED ใหเขมแข็งขึ้น บทความนี้ไดกลาวถึงเสนทางการ
พัฒนา  หลักการการทํางาน  แนวโนมของการพัฒนา 
OLED ทั้งในดานวัสดุและกระบวนการตลอดจนนําเสนอ
ผลงานวิจัยบางสวนที่เกี่ยวเนื่อง 

เสนทางการพฒันาอุปกรณเปลงแสงจากสาร            
อินทรีย 

ประวัติศาสตรของ OLED เริ่มมาจากงานวิจัยของ 
Bernanose และคณะ(4)  ในชวงตนป พ.ศ. 2500 เปนกลุม
แรกที่ศึกษาการเปลงแสงจากสารอินทรีย โดยการกระตุน
ดวยกระแสไฟฟาจากการจายไฟฟากระแสสลับความตาง

ศักย สูงใหแกผลึกของ acridine orange และ quinacrine ที่
เปนฟลมบางๆ หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2508 Helfrich และ 
Schneider(8) พบว า เมื่ อ ใหกระแสไฟฟ าผ าน เข าผลึก 
anthracene ที่เช่ือมตอเซลลเคมีไฟฟา ผลึกนี้จะเปลงแสงสี
ฟาออกมาได ตอมา Vincett และคณะ(13) ไดทําการปรับ 
ปรุงการสราง OLED โดยการทํา anthracene เปนฟลมบาง
ดวยวิธีระเหยผง anthracene ในสุญญากาศและใชขั้วโลหะ 
สงผลให OLED เปลงแสงไดที่ความตางศักยที่ตํ่าลงมาก 

 OLED ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดถูกสรางขึ้นโดย 
Tang และคณะ(11)  แหงบริษัท Kodak ในป พ.ศ. 2530 ได
ทํา OLED ที่ประกอบดวยโครงสรางสารอินทรียสองชั้น
โดยแยกเปนช้ันเปลงแสงและนําอิเล็กตรอนจาก Alq3 และ
ช้ันนําโฮลจากสาร aromatic diamine พบวา ประสิทธิภาพ
ของ OLED สูงขึ้นจากเดิมหลายสิบเทา ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เนื่องจากสมดุลระหวางอิเล็กตรอนและโฮลที่ถูกฉีดเขาสู

ช้ันเปลงแสงถูกทําใหดีขึ้นดวยโครงสรางเชนนี้ ผลงานนี้
ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหการวิจัยและพัฒนาดาน OLED 
เติบโตและกาวหนามาจนถึงในปจจุบัน  

 แนวความคิดนี้ถูกนําไปตอยอดกับดานโพลีเมอร 
โดย Burroughes และคณะ (5) ไดตีพิมพผลงานเกี่ยวกับ        
พอลิเมอรที่ เปลงแสงสีเขียวที่ประสิทธิภาพสูงมากใน

วารสาร Nature ในป พ.ศ. 2533 จากนั้นความสนใจในงาน 
วิจัยและพัฒนาดาน OLED ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอด 
จนมีการพัฒนาและสังเคราะหสารอินทรียชนิดใหมๆ ที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ OLED ใหสูงขึ้นดวย  

การใชประโยชนเชิงพาณิชย  
 เทคโนโลยี OLED ไดรับการยอมรับและประยุกต 
ใชในเชิงพาณิชย(10) เชน จอแสดงผลขนาดเล็กของโทร- 
ศัพทมือถือ เครื่องเลน MP3 แบบพกพา วิทยุในรถยนต 
กลองถายรูปดิจิตอล และจอแสดงผลความละเอียดสูงใน
อุปกรณแสดงผลแบบสวมศีรษะ การนําไปใชงานสะทอน
ใหเห็นถึงขอดีของ OLED ที่ใหความคมชัดแมในที่มีแสง
สวางจาและความประหยัดไฟ การใชงานอุปกรณแสดงผล
แบบพกพาเปนแบบชวงๆ ทําใหอายุการใชงานที่จํากัดของ 
OLED ไมใชอุปสรรค อุปกรณแสดงผลตนแบบที่บิดงอ
และมวนเริ่มมีใหเห็นบางแลว บริษัทผลิตโทรศัพทมือถือ 
เชน โมโตโรลา และซัมซุง รวมไปถึง โซนี่ อิริกสัน เชน
รุน Z610i และโซนี่วอลคแมนบางรุนไดนํา OLED ไปใช
ในสวนแสดงผล นอกจากนั้น ยังพบไดในเครื่องเลน MP3 
รุนสราง สรรค เชน v/v plus โนเกียเริ่มนํา OLED ไป
ประยุกตใชในโทรศัพทมือถือรุนปริซึม 7900 และอารต 
8800 ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 บริษัทโนเกียได

เปดตัวสมาชิกใหม ซีรีเอ็น รุน N85 ที่ใชจอแสดง ผลแบบ 
AMOLED (active matrix OLED) ขนาด 2.6 นิ้ว ซึ่งถือวา
มีขนาดใหญที่สุดในกลุมโทรศัพทมือถือ GSM ขณะที่ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550  โซนี่เปนบริษัทแรกที่ประกาศ
สรางโทรทัศน OLED รุน XEL-1 ขนาด 11 นิ้ว และเริ่ม
วางจําหนายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา และ
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดนําเสนอจอ แสดงผล
ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×200 จุด ที่มีความหนา
เพียง 0.2 มม. และจอแสดงผลความละเอียด 960×540 จุด 
ความหนา 0.3 มม. ซึ่งเปนขนาดความหนาของจอเพียง
หนึ่งในสิบของโทรทัศนรุน XEL-1 ที่ความกวางและความ
ละเอียดเทากัน 

โครงสรางและการทํางานของอุปกรณเปลงแสงจาก
สารอินทรีย 
 โครงสราง OLED ประกอบดวยซับสเตรต ช้ัน
แอโนด ช้ันนําไฟฟา ช้ันเปลงแสง และ แคโทด ในอุปกรณ
แสดงผลที่ใชงานจริงจะมีกาวอีพอกซีและกระจกชั้นบน 
เพื่อหุมหออุปกรณทั้งหมดไว (รูปที่ 1)  
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                                                     (ก)  (ข) 

รูปท่ี 1   (ก)โครงสรางของจอแสดงผล (ข) ภาพขยายของโครงสรางของแตละพิกเซลในจอแสดงผล (ดัดแปลงจาก1) 

เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผาน  ช้ันฟลมบางสาร 
อินทรียหรือสารประกอบโลหะอินทรียจะปลดปลอยแสง

ออกมาผานทะลุขั้วไฟฟาดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน ดัง
แสดงในรูปที่ 2 ซับสเตรตในโครงสราง OLED เปนวัสดุ
ยอมใหแสงผานได เชน แผนกระจกแกวหรือพลาสติกใส 
ซับสเตรตจะถูกเคลือบดวยขั้วไฟฟาแอโนดโปรงแสง ซึ่ง
มักจะใชออกไซดของอินเดียมที่เจือดวยดีบุก (tin-doped 
indium oxide; ITO) ช้ันแอโนดมีความหนาประมาณ 100 
นาโนเมตร จากนั้นจะมีช้ันฟลมบางที่ชวยการนําไฟฟา
ของพาหะโฮล ความหนาอยูระหวาง 10 ถึง 100 นาโน
เมตร และตอมาจึงทําการเคลือบช้ันสารอินทรียที่ทําหนาที่
เปลงแสง  ความหนาไมเกิน  100 นาโนเมตร  ช้ันสาร 
อินทรียที่ เปลงแสงเปนสารอินทรียที่มีชองวางระดับ

พลังงานในชวงแสงที่ตามองเห็นและสามารถเกิดปรากฏ 
การณวาวแสง (fluorescence) ได เชน สารประกอบ Alq3 
หรือสารพอลิเมอรที่มีพันธะคอนจูเกต อาทิเชน poly-phe- 
nylene vinylene (PPV) และ polyfluorene (PF)   

ดานบนของฟลมเปลงแสงเคลือบดวยขั้วไฟฟาที่มีคา

ฟงกชันงานใกลเคียงกับคา lowest unoccupied mole- cular 
orbit (LUMO) ในฟลมเปลงแสงเพื่อลดระดับกําแพงศักยที่
อิ เล็กตรอนตองขามจากชั้นแคโทดไปยังช้ันฟลมสาร 
อินทรีย โดยทั่วไปอาจเลือกใชโลหะแคลเซียมหรือลิเธียม
เปนแคโทด แลวเคลือบทับดวยอลูมิเนียมเพ่ือปองกันการ
ทําปฏิกิริยากับน้ําและออกซิเจน ความหนารวมของชั้นแค- 
โทดไมตํ่ากวา 100 นาโนเมตร รูปที่ 2 แสดงระดับพลังงาน
สัมพัทธระหวางแตละช้ันฟลม อยางไรก็ตาม อาจมีการ

ปรับปรุงโครงสราง OLED โดยการเพิ่มช้ันชวยการนําอิ- 
เล็กตรอนระหวางชั้นฟลมเปลงแสงและแคโทดเพื่อชวย

ปรับระดับพลังงานของอิเล็กตรอนระหวางชั้นแคโทดและ

ฟลมเปลงแสง ในการออกแบบโครงสราง OLED จึงตอง
พยายามปรับปริมาณการเคลื่อนที่ของพาหะโฮลและอิเล็ก- 
ตรอนจากชั้นแอโนดและแคโทดใหเหมาะสม เพื่อใหเกิด
การรวมตัวกันของอิเล็กตรอนจากชั้น LUMO และโฮล 

 
รูปท่ี 2   โครงสรางและระดับพลังงานสัมพัทธระหวางฟลมชั้นตาง ๆ ในOLED  ลูกศรสีน้ําเงินแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและโฮล  

และลูกศรสีเหลืองแทนทิศทางของแสงที่เปลงออกมา (ดดัแปลงจาก1) 

Transparent 
substrate 

Conducting 
polymer 

 
LUMO 

 
HOMO 

h+ h+

แอโนด
(ITO) 

Emissive   
organic 

 
 

     LUMO 
 

     HOMO 

e– e–

h+

แคโทด 

แสง 

ความหนา                    ~ 100 nm              <100 nm   
ของชั้นฟลม             10 – 100 nm                                >100 nm 

แอโนด (ITO) 
พอลิเมอรนําไฟฟา 
สารอินทรียเปลงแสง 

แคโทด  (Li/Al, Al) 

กระจกทับหลัง 

กาวอีพอกซี่ 

พอลิเมอร 
นําไฟฟา 

ซับสเตรตกระจก 

แอโนด 

แคโทด 

สารอินทรีย 
เปลงแสง 
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จากชั้น highest occupied molecular orbit (HOMO) อยาง
เหมาะสมและพอดีในชั้นของฟลมสารอินทรียเปลงแสง 

 โดยทั่วไปสารอินทรียเปลงแสงจะมีการนําไฟฟาที่

ตํ่า คือ มีคาสภาพเคลื่อนที่ไดของพาหะโฮลในชวง 10-7 ถึง             
10-3cm2/Vs ในขณะที่คาสภาพเคลื่อนที่ไดของอิเล็กตรอน
จะนอยกวา 10-100 เทา ซึ่งการนําไฟฟาต่ําเปนผลมาจาก
ความไมเปนระเบียบของการเรียงตัวของโมเลกุลในฟลม 
และการที่สารอินทรียนําโฮลไดดีกวาอิเล็กตรอน เพราะ
โฮลมีศักยออกซิเดชันต่ํา(3)  กลไกการเคลื่อนที่ของพาหะ

อิสระในสารอินทรียนี้ เปนการกระโดด (hopping) ของ
พาหะระหวางสถานะในแตละโมเลกุล จากผลการวัด
สภาพเคลื่อนที่ไดของพาหะในโครงสราง OLED ดวยวิธี
ตางๆ พบวาคานี้จะเปลี่ยนไปตามคาสนามไฟฟาที่ปอนให
ในแตละชวง ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยการเกิดโพลารอน 
โดยพาหะจะมีอันตรกิริยาคอนขางแรงกับการสั่นของ

โมเลกุลและโมเลกุลใกลเคียง นั่นคือ ความสามารถในการ
เคลื่อนที่ของพาหะขึ้นกับอุณหภูมิ โดยทั่วไปถาอุณหภูมิ
สูงขึ้นการเคลื่อนที่ของพาหะจะดีขึ้น 

ที่บริเวณรอยตอระหวางขั้วไฟฟาและสารอินทรีย  
โดยปกติระดับพลังงานของพาหะในโลหะและสารอินทรีย

จะมีกําแพงศักย เนื่องจากความตางกันของระดับพลังงาน
อยู แตเมื่อมีการถายเทพาหะไปยังสถานะกับดัก (trapped 
state) ในสารจะเกิดศักยที่สามารถลดกําแพงศักยนี้อยาง

มากในบริเวณรอยตอ ซึ่งเรียกวาศักยแรงเสมือน ทําให
พาหะสามารถถูกฉีดเขาสูสารอินทรียได จากนั้นพาหะจะ
กระโดดเขาไปในสารตามแนวของสนามไฟฟาภายนอกที่

ปอนให 

เพื่อให OLED เปลงแสงออกมาใหมีความเขมมาก
นั้น จําเปนตองใหมีการฉีดกระแสที่ความหนาแนนตอ
หนวยพ้ืนที่สูงมาก เขาไปยังสารอินทรียที่มีสภาพเคลื่อนที่
ไดของพาหะนอยมาก จึงจะทําใหมีการสะสมของประจุ

จํานวนมาก  ดวยสนามไฟฟาที่ปอนใหกับโครงสราง 
OLED จะทําใหประจุเหลานี้ปรับการกระจายตัวใหม และ
ความสัมพันธระหวางกระแสและความตางศักยที่ไดจึงมี

ลักษณะคลายกับกระแสไฟฟาที่ไหลในกระบวนการจํากัด

กระแสดวยประจุ ซึ่งกระแสจากกระบวนการนี้จะขึ้นกับ
ความตางศักยยกกําลังคาตาง ๆ และยังขึ้นกับลักษณะและ
ปริมาณของสถานะกับดัก  

การพัฒนาให OLED มีประสิทธิภาพทางพลังงาน
สูง หรือทําใหแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแสงให
เปลงออกมามากที่สุดนั้น นอกจากจะเปนประโยชนตอการ
ใชงานแลว ยังชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ OLED 
ดวย เพราะชวยลดการเกิดพลังงานความรอนในอุปกรณให
นอยลง ประสิทธิภาพของ OLED นี้ขึ้นกับประสิทธิภาพ
การเปลงแสงของโมเลกุล อัตราสวนการปลดปลอยโฟ
ตอนจากผิวของอุปกรณ อัตราสวนการเกิดเอ็กซิตอน 
(exciton) ตอการไหลของกระแสไฟฟา และอัตราสวนการ
เกิดเอ็กซิตอนเดี่ยวตอเอ็กซิตอนที่ไมเกิดการเปลงแสง จาก
การประมาณทางทฤษฎี ประสิทธิภาพสูงสุดของ OLED 
จะถูกจํากัดอยูประมาณ 25% ของประสิทธิภาพการเปลง 
แสงจากโมเลกุล 

คุณลักษณะของอุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรีย 
ลักษณะเฉพาะที่ดีของ OLED วัดไดจากหลายพารา 

มิเตอร เชน ความหนาแนนกระแสที่สูงเมื่อผานความตาง
ศักยไฟตรงให แตนอยลงมากเมื่อผานความตางศักยยอน 
กลับ [รูปที่ 3(ก)] คาสูงสุดของความสองสวางที่ไดเมื่อผาน
ความตางศักยให [รูปที่ 3(ข)] และคาความตางศักยทํางานที่
ตํ่าเมื่อเริ่มใหความสองสวางอยางนอย 100 cd/m2 ซึ่งเพียง 
พอสําหรับการนําไปใชเปนจอแสดงผล แตสําหรับการใช
เพื่อเปนแหลงกําเนิดแสงสวาง เชน หลอดไฟ จะตองใช
ความสองสวางเพิ่มมากขึ้นเปน 1000 cd/m2 

     (ก) 
 

       (ข) 
 

 (ค) 
 

     (ง) 

รูปท่ี  3  ความสัมพนัธระหวางคุณลักษณะของอุปกรณ (ก) ความหนาแนนกระแสกับความตางศักย (ข) ความสองสวาง กับความตางศักย                          
(ค) ประสิทธิภาพกบัความสองสวาง และ (ง) ประสิทธิภาพกับความตางศักย  (ดัดแปลงจาก1) 
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สถาปตยกรรมดานโครงสรางของ OLED  
 การวางเรียงช้ันฟลมใน OLED อางอิงกับซับ-
สเตรต โดยใหซับสเตรตเปนดานลาง การกําหนดทิศทาง 
การเปลงแสงยึดการอางอิงแบบเดียวกัน อุปกรณในยุค
ตนๆ เปนแบบเปลงแสงทางดานลางผานแอโนดและซับ-
สเตรตที่โปรงแสง รูปที่ 4 เปนตัวอยาง OLED ที่เปลงแสง
ทางดานลางโดยใชกระจกเปนซับสเตรต  ITO เปนแอโนด
และอะลูมีเนียมเปนแคโทด 

ตอมาไดมีการปรับใชวัสดุโปรงแสงเปนช้ันแค- 
โทดดวย  ทําใหอุปกรณ เปลงแสงสามารถใหแสงทั้ง
ดานบนและดานลาง เปนอุปกรณเปลงแสงแบบโปรงใส 
(transparent organic light-emitting device; TOLED) [รูป
ที่ 5(ก)] ซึ่งเมื่อยังไมทํางานจะสามารถมองทะลุผานชั้น
ฟลมบางทั้งหมดทุกช้ัน เห็นขอความที่อยูทางดานหลังของ
อุปกรณได และเมื่อทํางานแสงที่เปลงออกมาจะบังขอ 
ความที่อยูทางดานหลังไป [รูปที่ 5(ข)] TOLED มีขอดีคือ 
ชวยเพิ่มความเปรียบตางสี  (contrast) ใหมากขึ้น ทําใหการ
แสดงผลในบริเวณที่มีแสงจาดีขึ้น เชน การแสดงผลบน
หนากากสวมหัวหรือบนเลนสแวนตา  

ผลแบบผลึกเหลว การวางโครงสรางแบบเปนช้ันๆ ชวย
เพิ่มอํานาจการจําแนกสีอีกอยางนอย 3 เทา และยังชวยการ
แสดงผลแบบสีเต็ม  อุปกรณเปลงแสงแบบกลับโครงสราง 
(inverted OLED; IOLED)  เปนโครงสรางที่แตกตางจาก 
OLED ปกติที่ใหแผนแอโนดอยูบนซับสเตรต  IOLED จะ
วางขั้ วแคโทดบนซับสเตรตแทนเพื่อใหตอกับดาน            
สายระบายของทรานซิสเตอรแบบฟลมบางชนิดเอ็น                 
(n-channel TFT) ทําใหสามารถนําเอาซิลิกอนแบบอสัณ-
ฐานมาใชเปนระนาบหลังของทรานซิสเตอรแบบฟลมบาง

ที่ ใชประกอบการแสดงผลแบบแอกทีฟเมตริกซได
(AMOLED)  ซึ่งชวยลดราคาตอหนวยอุปกรณลง  

แนวโนมการพัฒนาดานขั้วไฟฟาโปรงใส 
ออกไซดของอินเดียมที่เจือดวยดีบุกหรือ ITO จัด 

เปนวัสดุหลักที่ใชทําแอโนด เนื่องจากนําไฟฟาไดดี มี
สภาพตานทานไฟฟาเพียง 10-4 Ω-cm ขณะที่ยอมใหแสง
สองผานไดมากกวา 85% ITO มีคาฟงกชันงานสูงประมาณ 
4.7-5.0 eV จึงชวยเสริมการฉีดโฮลเขาสูช้ันพอลิเมอร  ITO 
เมื่อถูกเจือดวยซีเซียม จะมีคาฟงกชันงานที่ลดลง สามารถ
ที่จะนํามาใชเปนช้ันแคโทด(12) ชวยใหอุปกรณทั้งหมด

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปท่ี 4   OLED แบบเปลงแสงผานซับสเตรตดานลาง (ก) ขณะปด และขณะเปด (ข) สีแดง (ค) สีเขียว และ (ง) สีน้ําเงิน  (ตัวอักษรภาษาญี่ปุนเปน  
ชื่อมหาวิทยาลัย Tokyo Polytechnic University) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 5  อุปกรณเปลงแสงสีเขียวแบบโปรงใส (ก) ขณะปด และ  
            (ข) เปด  

อุปกรณ เปลงแสงแบบซอนเปนช้ันๆ  (stacked 
OLED) มีโครงสรางที่นําเอาสวนแสดงผลที่เปนแมสีแดง 
เขียว และน้ําเงินมาซอนกันเปนช้ัน แทนการวางเรียงขางๆ 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชในหลอดภาพแสดงผลและจอแสดง  

เปนอุปกรณโปรงใส (TOLED) การเคลือบฟลมบาง  ITO 
ทําโดยการฉาบดวยโลหะ เมื่อตองการใช ITO ช้ันแคโทด
บนซับสเตรตที่มีช้ันสารอินทรียเปลงแสงเคลือบอยูอาจ

ประสบปญหาเรื่องการเสียสภาพของชั้นสารอินทรีย เมื่อ
ใชระบบฉาบดวยโลหะที่มีเปา  ITO และซับสเตรตวางอยู
ตรงขามกัน อาจตองมีการปรับ ปรุงระบบไปใชโครงสราง
แบบ  facing target ที่ใชเปา ITO คูวางตรงขามกัน แลววาง
ซับสเตรตดานขางแทน(6)   

จากการประมาณการมูลคาการตลาดของอิเล็ก-         
โทรดโปรงใส ITO ในปจจุบัน อยูที่ 8 พันลานเหรียญ      
สหรัฐฯ(2)  ขณะที่มูลคาอิเล็กโทรดโปรงแสงจากวัสดุอื่นอยู
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ที่ 1.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เทานั้น เช่ือกันวา ITO จะยัง
ครองสวนแบงหลักนี้ไปอีกอยางนอยประมาณ 10 ป คาด
กันวามูลคาการตลาดของ  ITO จะอยูที่ 9.4 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในป  พ.ศ. 2558 ทวาปญหาของอินเดียมที่มีราคา
แพงและปริมาณแหลงแรสํารองที่มีจํากัด จึงเริ่มมีการมอง
หาวัสดุทดแทน คุณสมบัติพ้ืนฐานที่สําคัญของวัสดุที่จะนํา 
มาใชเปนอิเล็กโทรดโปรงใสแทน ควรมีสมบัติทางไฟฟา
และทางแสงใกลเคียงหรือดีกวา ITO มีเสถียรภาพที่ดี และ
ตองการการอบผสานเนื้อดวยอุณหภูมิที่ไมสูงนัก ไมเสีย
สภาพการทํางานเมื่อถูกโคงงอ เพื่อใหรองรับการเคลือบ
บนซับสเตรตที่ยืดหยุนได เชน พลาสติกทนรอนและที่คง
รูปเมื่ออุณหภูมิไมเกิน 200°C เทานั้น 

แนวโนมการพัฒนาดานสารอินทรีย 
 นับแตมีการนําพอลิเมอรมาประยุกตใชเปนสาร 
อินทรียเปลงแสง ต้ังแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา นักวิจัย

หลายกลุมได เริ่มหันมาใหความสนใจในการนําสาร            
อินทรียและสารประกอบโลหะอินทรียชนิดใหมหลาก 
หลายชนิดมาใชสราง OLED โดยมีการทดลองนําสาร
เหลานั้นมาใชเปนสารเปลงแสง สารเจาบาน สารนําโฮล 
หรือสารนําอิเล็กตรอนตามแตคุณสมบัติของสารนั้นๆ 

สารที่ใชเปนสารเปลงแสงตองมีความสามารถใน

การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแสงไดดี และ/หรือ
ใหสีที่เปลงออกมาตามความตองการ เชน สีแดง เขียว หรือ
น้ําเงิน เปนตน รูปที่ 6 แสดงตัวอยางสารที่ถูกใชเปนสาร
เปลงแสง 

ตามทฤษฏีแลว การเปลงแสงจากกระบวนการวาว

แสงดวยการใหพลังงานไฟฟา สามารถมีประสิทธิภาพสูง

ไดถึง 25% ทั้งนี้เพราะการวาวแสงเกิดจาก singlet exciton 

ซึ่งมีอัตราการเกิดเทากับ  1:3 เมื่อเทียบกับการเกิด triplet 
exciton ดังนั้น หากตองการเพิ่มประสิทธิภาพของ OLED
ตองเพิ่มกระบวนการเรืองแสง  (phosphorescence) เขามา
ดวยการเติมสารที่ เรืองแสงดวยกระบวนการเรืองแสง 
ตัวอยางของสารประกอบโลหะอินทรียที่เรืองแสงไดดวย

กระบวนการเรืองแสงนี้แสดงในรูปที่ 7 

สีของแสงที่เปลงออกมาจาก  OLED อาจปรับแตง
ไดโดยการเลือกใชสารเปลงแสงที่ใหสีที่ตางกันไป หรือ
จากการผสมสารเปลงแสงที่เปนสีที่แตกตางกันเขาดวยกัน 
เชน การผสมสารที่เปลงแสงในชวงสีแดงกับน้ําเงินใน
อัตราสวนที่เหมาะสม ทําใหไดแสงสีขาวเปลงออกมาจาก 
OLED ซึ่งเหมาะสมกับการใชเปนแหลงกําเนิดแสงตางๆ 
เชน ใชเปนแหลงกําเนิดแสงพื้นหลังในจอ  LCD หรือใช
แทนหลอดไฟได 

ในกรณีที่ถูกใชเปนสารเจาบาน สารอินทรียหรือ
สารประกอบโลหะอินทรียตองมีแถบตองหามกวางกวา

สารเปลงแสงที่ถูกผสมเขาไป เพื่อใหพลังงานสามารถถาย 
เทจากสารเจาบานที่มีระดับพลังงานในสภาวะเราที่สูงกวา

ไปยังสารเปลงแสงได ทั้งนี้แสงที่เปลงออกมาจะขึ้นกับ
สารเปลงแสงที่ผสมเขาไป เชน สําหรับ OLED เปลงแสงสี
แดง อาจใชสารที่มีแถบตองหามไมกวางนัก เชน Alq3 เปน
สารเจาบานได แตสําหรับ OLED เปลงแสงสีน้ําเงิน จํา 
เปนตองใชสารที่มีแถบตองหามกวางมากขึ้น เชน AND 

วิธีการหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของ OLED ทํา
ไดโดยการปรับสมดุลระหวางอิเล็กตรอนและโฮลที่ถูกฉีด

เขาสูช้ันสารเปลงแสง ซึ่งเปนที่ที่พาหะทั้งคูจะสามารถ
รวมตัวกันเปนเอกซิตอน และอาจสลายตัวใหพลังงานแสง
เปลงออกมาได สารอินทรียสวนใหญมีการนําโฮลไดดีกวา 
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รูปท่ี 6  ตัวอยางสารอินทรียและสารประกอบ 
โลหะอินทรียที่ถูกใชเปนชั้นเปลงแสง
แบบวาวแสง 
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  รูปท่ี 7   ตัวอยางสารประกอบโลหะอินทรียที่ถูกใชเปนชั้นเปลงแสง
แบบฟอสฟอเรสเซนท 

 
อิเล็กตรอน สงผลใหจํานวนโฮลที่เขาสูช้ันสารเปลงแสงมี
จํานวนมากกวาอิเล็กตรอน โฮลสวนเกินจึงไหลออกจาก
ช้ันเปลงแสงไปโดยเปลาประโยชน ดังนั้น การเพิ่มช้ันนํา
อิเล็กตรอน เชน Alq3 หรือช้ันปองกันโฮล เชน BCP แทรก
ระหวางชั้นสารเปลงแสงกับแคโทดจึงสามารถเพิ่มประ- 
สิทธิภาพของ OLED ได นอกจากนี้ ยังพบวาการเพิ่มช้ัน
นําโฮล เชน TPD, NPB หรือพวก phthalocyanines เปนตน 
แทรกระหวางชั้นสารเปลงแสงกับขั้วแอโนด สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ OLED ได ทั้งนี้เนื่อง 
จากวัสดุโปรงแสงที่ใชทําขั้วแอโนดมักเปน ITO ซึ่งมี
ฟงก ชันงานสูง  แตสารอินทรีย เปลงแสงสวนใหญมี 
HOMO ที่ตํ่ากวานั้น ดังนั้น การเลือกใชสารนําโฮลที่มี 
HOMO ใกลเคียงกับฟงกชันงานของ ITO ทําใหโฮลถูกฉีด
จาก ITO เขามายังช้ันสารอินทรียนําโฮลเพื่อสงตอไปยัง

ช้ันสารอินทรียเปลงแสงไดสะดวกขึ้น อีกทั้งช้ันสารนํา
โฮลนี้ยังสามารถปองกันไมใหอินเดียมจาก ITO แพรผาน
เขาไปยังช้ันสารเปลงแสง ซึ่งทําใหอายุการใชงานและ
ประสิทธิภาพของ OLED ตํ่าลงได 

 โดยปกติสารอินทรียหรือสารโลหะอินทรียที่ใชใน

การสราง OLED มีคุณสมบัติเปนฉนวน มีความสามารถ
ในการนําพาหะทางไฟฟาต่ํา การเติมสารบางชนิดเขาไป
ในสารอินทรียเหลานี้เพื่อใหเปนสารกึ่งตัวนําและนําพาหะ

ทางไฟฟาไดดีขึ้นเปนอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของ OLED การทําใหช้ันสารนําโฮลนําพาหะบวกไดดีขึ้น
หรือการเจือแบบ p (p-type doping) ทําไดโดยการเติมสาร 
เจือ(14) ตัวอยางเชน F4-TCNQ ซึ่งโมเลกุลของสารนี้มีหมู

ดึงอิเล็กตรอนอยูจํานวนมาก เมื่อเจือเขากับสารนําโฮลจะ
ทําใหสารนําโฮลเกิดสภาวะพรองอิเล็กตรอนและสามารถ

นําโฮลไดดีขึ้น ตัวอยางสารอินทรียและสารประกอบ

โลหะอินทรียที่ ถูกใชในหนาที่อื่นๆ  นอกจากเปนตัว
เปลงแสง แสดงในรูปที่ 8  

 การทําใหช้ันนําอิเล็กตรอนนําอิเล็กตรอนไดดีขึ้น

หรือการเจือแบบเอ็น (n-type doping) มักทําโดยการเจือ
ช้ันสารนี้ดวยไอออนโลหะ  เชน  ลิ เธียมหรือซี เซียม       
ไอออน(14) ซึ่งเปนตัวใหอิเล็กตรอนที่ดีลงในชั้นสารนํา
อิเล็กตรอน เชน Alq3 กรณีที่ใชลิเธียมไอออน ทําโดย
เคลือบช้ัน LiF หนาประมาณ 1 นาโนเมตร ลงบนชั้นสาร
นําอิ เล็กตรอน  จากนั้นดวยการเคลือบขั้วโลหะ  เชน 
อลูมิเนียมทับช้ัน LiF นี้ พลังงานความรอนจากการเคลือบ
ขั้วโลหะนี้จะสงผลใหลิเธียมไอออนแพรเขาสูช้ันสารนํา

อิเล็กตรอนได ขอเสียของการใชลิเธียม คือ มีขนาดอะตอม
ที่เล็ก ลิเธียมจึงแพรเขาไปยังช้ันสารอินทรียไดงาย เมื่อ
แพรเขาไปยังช้ันสารอินทรียเปลงแสง ลิเธียมเปนตัวระงับ
การเปลงแสงได สงผลใหประสิทธิภาพและอายุการใชงาน
ของ OLED ลดลงในที่สุด ตรงกันขาม ซีเซียมมีขนาด
อะตอมที่ใหญกวาลิเธียมมาก จึงยากตอการแพรเขาสูช้ัน
สารอินทรีย ในการเจือสารอินทรียดวยซีเซียมมักทําไป
พรอมกับการเคลือบช้ันสารอินทรีย  ทั้งนี้ผลจากการ
ทดลอง พบวาการใชซีเซียมเจือแบบเอ็นในสารอินทรียนํา
อิเล็กตรอนไมไดสงผลลบตออายุการใชงานของ OLED(9) 

 นอกจากสารอินทรียโมเลกุลเล็กที่กลาวมาแลว 
สารอินทรียประเภทพอลิเมอรก็ไดถูกศึกษาเพื่อนํามา       
ใชในการสราง  OLED เชนกัน โดยเริ่มจากงานวิจัยของ 
Burroughs และคณะในป พ.ศ. 2533 ซึ่งใช poly(p-
phenylene vinylene) (PPV) เปนสารเปลงแสง นับเปนการ
เปดทางสูการศึกษา OLED ที่ใชพอลิเมอรเปนสารเปลง 
แสง และยังมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชพอลิเมอร 
เปนช้ันนําโฮลดวย โดย Gustafsson และคณะ(7) ในป พ.ศ. 
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รูปท่ี 8  ตัวอยางสารอินทรียและสารประกอบโลหะอินทรียที่ถูกใชในการสราง OLED โดยทําหนาที่อื่น ๆ ที่ไมใชเปนตัวเปลงแสง 

2535 นํา polyaniline ที่ถูกโดปดวย camphor sulphonic 
acid ใหนําไฟฟาได มาใชเปนช้ันนําโฮลสําหรับ OLED ที่
มี  poly[2-methoxy,5-(2′-ethyl-hexoxy)1,4-phenylene-       
vinylene] เปนช้ันเปลงแสง 

 พอลิเมอรที่นิยมนํามาใชเปนช้ันเปลงแสงมาจาก

สาร 3 กลุมไดแก 1) PPV และอนุพันธของมัน 2) polythio-
phene และอนุพันธของมัน และ 3) polyfluorene และ

อนุพันธของมัน นอกจากโฮโมพอลิเมอรเหลานี้จะถูก

สังเคราะหและนํามาใชในการสราง OLED แลว ยังมีการ
สังเคราะหและนําโคพอลิเมอรมาใชดวย ตัวอยางพอลิ-
เมอรที่ถูกใชในการสราง OLED แสดงในรูปที่ 9 

 อายุการใชงานของ OLED ขึ้นกับเสถียรภาพของ
สารอินทรียที่ใชในการสราง OLED และโลหะที่ใชทําขั้ว 
ไฟฟา โดยทั่วไปสารอนินทรียที่ใชในการสราง OLED มัก
วองไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลาวคือ งายตอการถูก
ออกซิไดซดวยออกซิเจนและไฮโดรไลซดวยน้ํา เชนเดียว 
กับโลหะที่ใชทําช้ันแคโทด ซึ่งเพื่อความเหมาะสมควรมี
ฟงกชันงานที่ใกลเคียงกับ LUMO ของสารอินทรีย ที่มีคา
ในชวง -2 ถึง -3 eV เพื่อใหการฉีดอิเล็กตรอนจากขั้วโลหะ
เขาสู ช้ันสารอินทรียเปนไปไดโดยงาย แตโลหะที่มีคา
ฟงก ชันงานในชวงนี้ วองไวตอการเกิดปฏิ กิริยากับ

ออกซิเจนและน้ําเชนกัน ดังนั้นในการยืดอายุการใชงาน
ของOLED จําเปนตองมีการปองกันไมใหออกซิเจนและ
น้ําเขาไปสัมผัสกับสารอินทรียและขั้นโลหะ โดยการ
หอหุม OLED ซึ่งอาจทําไดดวยการใชแผนโลหะหรือ
กระจกปดหุมดานหลังของ OLED และดวยการหอหุมที่ดี
พบวา OLED สามารถมีอายุการใชงานไดสูงถึง 65,000 
ช่ัวโมง (Kodak claimed, www.oled-info.com) ซึ่งเพียงพอ
สําหรับการนําไปใชในการทําจอแสดงผลสําหรับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสทั่วไป หรือนําไปใชเปนแหลงกําเนิดแสง
ทดแทนหลอดไฟ ซึ่งคาการสองสวางที่มากขึ้นจะสงผลให 
OLED มีอายุการใชงานสั้นลง โดยนักวิจัยของบริษัท 
Universal Display Corporation อางวา สามารถสราง 
OLED เปลงแสงสีขาวที่มีพอลิเมอรเปนช้ันเปลงแสงซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงถึง 75 lm/w และมีอายุ
การใชงานมากกวา 35,000 ช่ัวโมง ที่ความสองสวาง
เริ่มตน 1,000 cd/m2 
แนวโนมการพัฒนาดานอื่น ๆ  

เปนที่ทราบกันดีวา  ระบบสุญญากาศมีราคาที่

คอนขางแพง ดังนั้นแนวโนมหนึ่งของการพัฒนา OLED 
จึงเปนการเปลี่ยนหรือทดแทนบางสวนของการเคลือบ

ฟลมดวยระบบเคลือบแบบการหมุนเหว่ียงที่ไมตองใช

ระบบสุญญากาศ  หรือใชการพิมพแบบพนหมึก หรือ
เทคโนโลยีการพิมพแบบสกรีนซึ่งจะชวยเพิ่มความ

ไดเปรียบของ OLED เทียบกับการแสดงผลแบบอื่นๆ 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาวัสดุที่ใชทําซับสเตรตเพื่อทดแทน
กระจกโดยเพิ่มคุณสมบัติความโคงงอได เพื่อใหสามารถ
ประยุกตเปนจอแบบมวนได หรือสามารถแสดงผลบน
เสื้อผาหรือเครื่องนุงหมได รูปที่ 10 แสดงตัวอยางอุปกรณ
เปลงแสงที่ทําบนพลาสติกที่โคงงอได 

สรุป  
บทความนี้นําเสนอแงมุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุป- 

กรณเปลงแสงจากสารอินทรีย รวมทั้งเสนทางการพัฒนา
หลักการทํางาน คุณลักษณะหลักๆ ของอุปกรณ สถาปตย-
กรรมดานโครงสราง ซึ่งบูรณาการศาสตรดานฟสิกส เคมี 
และศิลปดานวิศวกรรมโครงสรางของตัวอุปกรณ เพื่อการ
ตระหนักและเขาถึงความสําคัญและเห็นแนวโนมของการ

พัฒนาอุปกรณเปลงแสงจากสารอินทรีย 

CN

CN

NC

NC

FF

FF
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เซลลแสงอาทิตยแบบสียอมไวแสง 

สุภาวดี เกียรตเิสวี1 และ ยุทธนา ตนัติรุงโรจนชัย1,2 
1ภาควิชาเคมี ศูนยพลังงานทางเลือก และศูนยนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล                                           
2โครงการ Computational Nanoscience Consortium ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

บทคัดยอ  

เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงไดรับความสนใจเปนอยางมากทั้งในวงการวิจัยเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย  
เนื่องจากเซลลประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟาสูงใกลเคียงกับเซลลแสงอาทิตย

ชนิดฟลมบางจากสารอนินทรีย ประกอบกับไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่สูงนัก ทําใหมีแนวโนมคอนขางสูงที่จะ
สามารถผลิตไดในราคาตนทุนที่ตํ่ากวาเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางจากสารอนินทรีย บทความนี้จึงรายงานความเปนมา
และประเภทของเซลลแสงอาทิตย โครงสรางและหลักการทํางาน รวมทั้งเสนอขอมูลความกาวหนาของการพัฒนาเซลล
แสงอาทิตยชนิดสยีอมไวแสงในปจจุบัน 

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง; เซลลแสงอาทิตย; สียอม; พลังงานทางเลือก 

Abstract 

 Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have gained recent significant interests from both academic and 
industrial researchers, as DSSCs have achieved high energy conversion efficiency comparable to that of 
thin-film solar cells based on inorganic materials.  In addition, this type of cell can be manufactured with 
potentially more cost-effective compared to silicon- or inorganic-based solar cells.  This report summarizes 
the history of DSSCs development, their structures and principles of operation, including the latest 
research and development. 

Keywords:  dye-sensitized solar cells; solar cells; dyes; alternative energy  

 

บทนํา 

วิกฤติน้ํามันฟอสซิลกําลังเปนปญหาใหญที่สงผล

กระทบตอการดํารงชีวิตและภาคเศรษฐกิจของประเทศที่

ตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับการผลิตพลั ง ง านไฟฟ าซึ่ งนับว า เปน

ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศยังจําเปนตอง

ใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก ทําใหประเทศ
ไทยตองมุงความสนใจไปที่การพัฒนาพลังงานทางเลือก

และพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใชเช้ือเพลิงจาก

ฟอสซิลและเพื่อสรางเสถียรภาพดานพลังงานของประเทศ

อยางจริงจัง  

พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทางเลือก

หนึ่งที่สําคัญยิ่ง เพราะพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ดู
เหมือนจะไมมีวันหมดสิ้น โลกของเราดูดกลืนพลังงาน

แสงอาทิตยประมาณ 3,850 zettajoules (ZJ) ตอป (zeta = 
1021) พลังงานจากดวงอาทิตยเพียง 1 ช่ัวโมงมีปริมาณ

มากกวาพลังงานที่มนุษยโลกใชทั้งป ค.ศ. 2002(22) พลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดที่ไมกอใหเกิดมลพิษกับ

สิ่งแวดลอม แตกตางจากแหลงพลังงานอื่น เชน เช้ือเพลิง
ฟอสซิลที่ปลดปลอย CO2 หรือพลังงานนิวเคลียรฟชชันใน

ปจจุบันซึ่งอาจเกิดปญหาการแพรกระจายสารกัมมันต- 
ภาพรังสี นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตยยังเปนตนกําเนิด
ของพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน พลังงานลม เปนตน ซึ่ง
การดูดซับพลังงานแสงอาทิตยของบรรยากาศของโลก 
สงผลใหมีการถายเทความรอน  การระเหยและการ
ควบแนนของไอน้ํา  สุดทายทําให เกิดกระแสลมและ
กระแสน้ํา 

ต้ังแตโบราณกาลมนุษยใชประโยชนจากแสงและ

ความรอนจากดวงอาทิตย ในปจจุบันมนุษยเราพยายาม
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เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับ

เครื่องใชไฟฟาตางๆ แตปญหาสําคัญที่สุดของการนํา

พลังงานแสงอาทิตยมาใช คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหมีการคิดคนเซลลแสงอาทิตยขึ้น  

เซลลแสงอาทิตย เปนอุปกรณที่ เปลี่ ยนแปลง

พลังงานแสงอาทิตยเปนกระแสไฟฟาโดยอาศัยหลักการ

ของปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ถือกําเนิดเปนครั้งแรกใน
ป ค.ศ. 1883 โดยนักวิทยาศาสตรช่ือ Fritts ซึ่งใชแวนผลึก
ซี ลี เนียมเปนองคประกอบ (21) ตอมาในป  ค .ศ .  1954 
Pearson, Fuller และ Chapin นักวิจัยจากหองปฏิบัติการ 
Bell ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคิดคนเซลลแสงอาทิตยจาก
แวนผลึกซิลิกอนขึ้นเปนครั้งแรก และพัฒนาโดยมีแรง
ขับเคลื่อนจากโครงการสํารวจอวกาศของ NASA และ

ปญหาวิกฤติน้ํ ามันในป  ค .ศ .  1973 หลังจากนั้นเซลล
แสงอาทิตยไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จนในชวงทศวรรษที่ 80-90 กําลังการผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยสูงขึ้น 10-20 เปอรเซ็นตตอป และตั้งแตป ค.ศ. 
2002 เปนตนมา อัตราการเติบโตเทากับ 48 เปอรเซ็นตตอป 
โดยในชวงป ค.ศ. 2006 กําลังการผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยของทั้งโลกรวมกันมีคามาก กวาในป ค.ศ. 2000 
ถึง 6 เทา(5,23)  

เซลลแสงอาทิตยในปจจุบันมีทั้งแบบดั้งเดิมซึ่งมี

การใชแวนผลึกซิลิกอน ทั้งแบบเปนผลึกเดี่ยวและผลึก
ผสม และยังมีเซลลแสงอาทิตยแบบใหมที่ใชเทคโนโลยี
ฟลมบางมาใชในการผลิต ประเภทที่สองนี้ใชวิธีสรางชั้น
สารที่ไวตอแสงที่บางมากๆ บนแผนรองซึ่งอาจจะเปนแกว 
โลหะ หรือพลาสติก เพื่อลดตนทุนการผลิต เนื่องจากแวน
ผลึกซิลิกอนนั้นมีราคาสูง แรงขับเคลื่อนสําคัญสําหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีฟลมบางนี้เริ่มจากการขาดแคลนพอลิ-
ซิลิกอนหรือซิลิกอนผลึกผสมในป ค.ศ. 2004 ตอมาในป 
ค.ศ. 2006 พอลิซิลิกอนมากกวาครึ่งที่ผลิตออกมาถูกสงเขา
ไปสูกระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตย แทนที่จะถูกนําไป
ผลิตชิปคอมพิวเตอร ถึงแมวาประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
พลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย

ชนิดฟลมบางนี้จะยังไมสูงเทียบเทากับเซลลประเภท

ซิลิกอนแบบดั้งเดิม แตเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง
สามารถถูกนําไปใชประโยชนไดหลากหลายกวา เนื่องจาก
ความยืดหยุนของวัสดุที่ใชและดวยราคาตนทุนที่ตํ่ากวา 
เพราะเซลลชนิดซิลิกอนมีคาใชจายในการผลิตที่สูง ใน
กระบวนการผลิตมีการใชพลังงานจํานวนมากในการ

เตรียมซิลิกอนใหมีความบริสุทธิ์ตามตองการ  

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางมีหลายประเภท วัสดุ
ที่นิยมใชมาสรางฟลมบางกันมากที่สุดคือซิลิกอนแบบ 
อสัณฐาน (a-Si:H) และยังมีการพัฒนาใชวัสดุใหมอื่นๆ อีก
ดวย เชน CuInSe2 GaAs และ CdTe รวมท้ังฟลมบางของ
ผลึกซิลิกอนบนแผนรองราคาถูก เปนตน ในกรณีของฟลม
บางของผลึกซิลิกอนนั้น ความหนาของแผนฟลมอยูที่ 10-
30 μm ซึ่งบางกวาความหนาของแวนผลึกซิลิกอนถึง 10 
เทา(1) เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางที่กลาวไปขางตนนี้

ลวนแตมีสารอนินทรียเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ยัง
มีเซลลแสงอาทิตยแบบอินทรียชนิดฟลมบาง (organic thin 
film solar cells) และเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง 
(dye-sensitized solar cells หรือ DSSCs หรือ DSCs)  

เซลลแสงอาทิตยแบบอินทรียชนิดฟลมบางนั้นใช

สารกึ่งตัวนําที่เปนสารอินทรียมาประกอบเปนฟลมบางๆ 
หนาประมาณ 100 nm(13) สารกึ่งตัวนําอินทรียเหลานั้น 
ไดแก สารโมเลกุลเล็ก เชน copper phthalocyanin สาร 
ประกอบพอลิเมอร เชน polyphenylene vinylene และสาร
โมเลกุลใหญอยาง fullerene ในขณะที่เซลลแสงอาทิตย

ชนิดสียอมไวแสงอาศัยการดูดกลืนแสงของสียอม ซึ่งสวน
ใหญเปนสารเชิงซอนของรูธีเนียมที่ยึดเกาะบนฟลมบาง

ของสารกึ่งตัวนํา TiO2 ที่เปนอนุภาคเล็ก ๆ 

ตารางที่ 1 สรุปประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย
ประเภทตางๆ พบวาเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางจาก  
สารอนินทรียใหประสิทธิภาพคอนขางสูง อยางไรก็ตาม 
ขั้นตอนการผลิตสารกึ่งตัวนําอนินทรียตองใชเทคโนโลยี

ขั้นสูงและยังกอใหเกิดมลพิษมากมาย ดังที่ไดกลาวมาแลว 
ในขณะที่เซลลแสงอาทิตยแบบอินทรียชนิดฟลมบางมี

ระยะการแพรของเอ็กซิตอน (exciton เปนสภาวะที่อิเล็ก- 
ตรอนรวมตัวกับ hole) คอนขางสั้น ซึ่งไปจํากัดประสิทธิ- 
ภาพของตัวเซลล ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงให
เปนพลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไดถูกรายงานไวมีคา 3-5% ตาง
จากเซลลประเภทสียอมไวแสงซึ่งใหประสิทธิภาพที่สูง

กวา ขอดีของเซลลชนิดหลังนี้คือ สามารถประยุกตใชกับ
วัสดุที่หลากหลาย ในการผลิตเซลลใชเพียงเทคโนโลยีการ
พิมพสกรีนซึ่งทําใหตนทนุการผลิตต่ํากวาเซลลประเภทอื่น

ที่ตองใชวัสดุก่ึงตัวนําในปริมาณมาก จึงทําใหมีการวิจัย
มากมายที่พยายามพัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไว

แสงในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปจจัยที่ตอง
พัฒนาเซลลประเภทนี้ใหดียิ่งขึ้นอีก เชน ความคงทนของ
เซลลเมื่ออยูภายใตความรอนและแสงแดดเปนเวลานาน 
และการปดผนึกเซลลเพื่อปองกันไมใหสารละลายภายใน

รั่วไหลออกมา 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟาสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยประเภทตางๆ 

ประเภทของเซลล ประสิทธิภาพรวม (η)* เอกสารอางอิง 

ซิลิกอนผลึกเดี่ยว (Single crystalline silicon) 24.7% (28) 
ซิลิกอนผลึกผสม (Multicrystalline silicon หรือ Polysilicon) 20.3% (20) 
เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางของซิลิกอนอสัณฐานและไมโครคริสตัลไลน
ซิลิกอน (a-Si/μc-Si) 

11.7% (4) 

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางของ Cu(In,Ga)Se2 หรือที่เรียกวา CIGS 18-19.4% (15) 
เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางของ CdTe 16.5% (2) 
เซลลแสงอาทิตยแบบอินทรียชนิดฟลมบาง 3-5% (3,12,19,27) 
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง 9.5-11.18% (6,14) 

*η คือ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา คํานวณไดจาก 

เมื่อ Voc คือ open circuit voltage, Jsc คือ ความหนาแนนกระแสไฟฟาลัดวงจรตอหนึ่งหนวยพื้นที่ของโฟโตอิเล็กโทรด (short circuit current 
density), I0 คือ ความเขมแสงที่ตกกระทบตอหนึ่งหนวยพื้นที่ของโฟโตอิเล็กโทรด  

และ ff คือ คา fill factor คํานวณไดจาก      โดย Pmax คือ คากําลังสูงสุดของเซลลแสงอาทิตย 

η ปกติจะถูกวัดที่ AM 1.5 โดย AM เปนตัวยอของ air mass คือความเขมของแสงอาทิตยที่ตกกระทบถึงผิวโลก สามารถอธิบายไดในรูปของมวล
อากาศ โดยคา AM = 1/cosθZ เมื่อ θZ คือมุม zenith มุมนี้คือมุมระหวางแนวดิ่ง (เสนตรงในแนวตั้ง) กับดวงอาทิตย เชน เมื่อดวงอาทิตยอยูตรง
ศีรษะพอดี มีคา θZ = 0o ผลรวมระหวางมุม Zenith กับมุมมองดวงอาทิตยมีคาเทากับ 90° 

เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงนั้นมี

ประสิทธิภาพใกลเคียงกับเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง

จากสารอนินทรีย  และในการผลิตไมจํ า เปนตองใช
เทคโนโลยีขั้นสูงนัก  ทําใหมีแนวโนมคอนขางสูงที่
ประเทศไทยจะสามารถแขงขันในการพัฒนาเซลล

แสงอาทิตยประเภทนี้กับนานาประเทศได บทความนี้
กลาวถึงหลักการทํางาน และความกาวหนาของการพัฒนา
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง 

โครงสรางและหลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย
ชนิดสียอมไวแสง 

เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (dye-sensitized 
solar cell; DSSC) ถูกพัฒนาในชวงตนทศวรรษที่ 90 โดย
ศาสตราจารย Grätzel(18) (Laboratory for Photonics and 
Interfaces, Swiss Federal Institute of Technology, 
Lausanne ประเทศสวิตเซอรแลนด) เปนเซลลไฟฟาจาก
พลังงานแสง (photovoltaic cell) ที่เลียนแบบกระบวนการ
สังเคราะหแสงในธรรมชาติ มีการใชสียอมเปนตัวรับ
พลังงานแสงอาทิตย (light sensitizer) เพื่อทําใหเกิดการ
กระตุนอิเล็กตรอนในสียอมไปอยูในสถานะเรา พรอมจะ
สงถายตอไปยังสารกึ่งตัวนํากลุมไทเทเนียมไดออกไซด 
(TiO2) ขนาดโครงสรางระดับ 250-300 นาโนเมตร ที่มี
พ้ืนที่ผิวจํานวนมากเพื่อเพิ่มปริมาณโมเลกุลสียอม หลังจาก
นั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วอิเล็กโทรดโปรงแสงที่

เคลือบดวยช้ันสารนําไฟฟาอยาง fluorine-doped SnO2 

(FTO) แลวเคลื่อนสูวงจรภายนอก (load หรือ storage)  
อิเล็กตรอนจะกลับมายังขั้วอิเล็กโทรดอีกดานที่มีตัวเรง

ปฏิกิริยาทางไฟฟาเคมี (Pt) เคลือบอยู โดยมี I3
- รับ

อิเล็กตรอนหรือที่เรียกวาถูกรีดิวซไปเปน I - และเคลื่อนที่สู
สียอม เพื่อคืนอิเล็กตรอนตอสียอม จึงครบกระบวนการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน สามารถสรุปกลไกการทํางานของ
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง ดังแสดงในรูปที่ 1 

ความกาวหนาของการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิด
สียอมไวแสง 

ความกาวหนาสําคัญที่ทําใหเซลลแสงอาทิตยชนิดสี

ย อมไวแสง เป นที่ สน ใจอย า งม าก  เ กิ ด จ ากการที่
ศาสตราจารย Grätzel ไดเปลี่ยนแปลงการใชผลึก TiO2 ที่สี

ยอมมายึดจับไดในลักษณะฟลมช้ันเดียวมาเปนการใช

ไทเทเนียมไดออกไซดโครงสรางระดับนาโนเมตรที่มีรู

พรุนจํานวนมาก มีพ้ืนที่ใหสียอมจับเกาะไดเปนปริมาณ
มาก ทําใหเกิดการปรับปรุงคาประสิทธิภาพการเปลี่ยน
พลังงานแสงไปเปนกระแสไฟฟ าที่ สู งขึ้นมาก  ซึ่ ง
ศาสตราจารย Grätzel ไดรายงานถึงระบบฟลม meso-
porous TiO2 ที่มี Ru(2,2’-bipyridine-4,4’-dicarboxylic 
acid)3 [Ru(dcbpy)3] และ cis-Ru(dcbpy)2(H2O)2 เปนสียอม

ซึ่งมีคาของ incident photon to current conversion 
efficiency (IPCE) ถึง 80% ที่ความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืน
แสงสูงสุดของ  Ru(dcbpy)3 ตอมามีการ เปลี่ ยนมาใช 
Ru(dcbpy)2(NCS)2 หรือ N3 dye พบวาเมื่อทําการวัดภายใต

η   =   J S C  x  V O C  x  f f / I 0   x   1 0 0

f f    =
P m a x

J S C   x   V O C
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ความเขมแสงที่ AM 1.5 ใหคาประสิทธิภาพรวม (η) ที่ 
10% ซึ่งคาสูงสุดในปจจุบันที่มีรายงานไวเทากับ 11.18%(6)  
  
IPCE คือประสิทธิภาพการเปลี่ยนโฟตอนเปนกระแสไฟฟาของเซลล

แสงอาทิตยซึ่งขึ้นกับความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบ คํานวณไดจาก  

IPCE[%]    =
1240[eV.nm] x JSC[μAcm-2]

λ[nm] x φ[μWcm-2]
x 100

           
เมื่อ φ คือความเขมแสงที่ตกกระทบตอหน่ึงหนวยพื้นที่ของโฟโตอิเล็ก- 

โทรด และ λ คือความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ 

กระบวนการรับแสงโดยสียอมอาจถูกพิจารณาวา

เปนการสรางอิเล็กตรอนและ hole โดยจะมีการเคลื่อนที่

ของอิเล็กตรอนผาน TiO2 ขณะที่การเคลื่อนที่ของ hole ใน
กรณีนี้ คือการเคลื่อนที่ของ I - ที่นําอิเล็กตรอนคืนกลับมา
ยังสียอม ซึ่งกระบวนการรับแสงโดย light sensitizer เชนนี้
มีขอดีคือชวยลดกระบวนการรวมตัวของอิเล็กตรอนและ 
hole (electron-hole recombination) ดังเชนที่เกิดในระบบ
ซิลิกอน แตก็ทําใหเกิดรอยตอ (interface) จํานวนมาก ซึ่ง
ประสิทธิภาพโดยรวมจะขึ้นกับอัตราการถายเทอิเล็กตรอน

ภายในองคประกอบยอยและระหวางรอยตอตางๆ  มี
การศึกษาทดลองถึงอัตราการถายเทอิเล็กตรอน พบวา
กระบวนการถายเทอิเล็กตรอนจากสียอม N3 ไปยัง TiO2 
ใชชวงเวลาประมาณ 50 ± 25 fsec(8,24) ขณะที่การถาย

อิเล็กตรอนยอนกลับใชเวลานานกวามากคืออยูในชวง 
μsec-msec และการถายอิเล็กตรอนยอนกลับไปจาก TiO2 
สูอิเล็กโทรไลตก็ใชเวลานานในชวง msec-1 sec การถาย
อิเล็กตรอนคืนจากอิเล็กโทรไลตสูสียอมที่ถูกกระตุนแลว

ใชเวลาประมาณ 110 nsec และเชื่อกันวาปจจัยที่นาจะ       
กําหนดอัตราการถายเทอิเล็กตรอนนาจะอยูในสวนของ

โครงสรางที่เปนรูพรุนของ TiO2 เพราะจะเปนบริเวณที่มี

รอยตอระหวางกันมากที่สุด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
จะประพฤติตัวตามกฎการแพร จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา 
TiO2 ที่มีโครงสรางเปนระเบียบเพ่ือชวยใหอัตราการถายเท

อิเล็กตรอนดีขึ้น เชนเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของอิเล็ก-
ตรอน การเคลื่อนที่ของ hole หรือ I -/ I3

- electrolyte ก็เปน
ปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบ เนื่องจากเปนกลไก
การเคลื่อนที่ตามกระบวนการแพร ซึ่งถูกคาดวาเปนสวนที่
เปนขั้นกําหนดอัตราเร็วในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล

แสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง จึงมีความจําเปนตองเขาใจ
ปจจัยเหลานี้วามีผลตอขนาดของปริมาณดังกลาวอยางไร 
เชน อะไรเปนปจจัยใดตอการ photoharvest หรือการถายเท
อิเล็กตรอนไปยังอิเล็กโทรดโปรงแสงซึ่งเปนที่มาของ

โจทยวิจัยที่ตองการพัฒนา ปรับปรุง และศึกษาพื้นฐานของ
โครงสรางองคประกอบตางๆ ของเซลลแสงอาทิตยชนิดสี

ยอมไวแสง เพื่อใหเขาใจความสัมพันธของโครงสรางและ
คุณสมบัติ ตลอดจนความสัมพันธขององคประกอบตางๆ 
ที่สงผลตออัตราการเคลื่อนที่บริเวณรอยตอ ดังนั้นการ
พัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงจึงตองศึกษา

หลายองคประกอบควบคูกันไป  ซึ่งสามารถสรุปได 4 
แนวทางหลัก ดังนี้  

1.  การพัฒนาและสังเคราะหโมเลกุลสียอมไวแสง
ชนิดใหมที่มีความทนทานตอแสงแดดเปนเวลานาน และมี
ความสามารถในการดูดกลืนแสงตลอดชวงความยาวคลื่น

แสงตาเห็นจนถึงแสงชวงใกลอินฟราเรด 
2.  การพัฒนาและศึกษาดานไฟฟาเคมีของอิเล็ก-

โทรไลตเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูง 
3.  การพัฒนาโครงสรางของอนุภาค TiO2 เพื่อใหมี

ระยะทางการแพรของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น  
4.  การพัฒนาขั้วอิเล็กโทรดโปรงแสงใหมีความ

ยืดหยุน เพื่อการใชงานไดหลายรูปแบบ 

การพัฒนาและสังเคราะหโมเลกุลสียอมไวแสง 

  สียอมเปนสวนที่รับแสงโดยตรงมาจากแสงอาทิตย 
สารพวกนี้เปนสารพวกที่มีสี จึงมักเรียกวาสียอม และเปน
ที่มาของชื่อเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้ เพื่อใหประสิทธิภาพ
ของเซลลแสงอาทิตยมีคามากที่สุด โมเลกุลสียอมจะตองมี
สมบัติ 5 ประการ คือ 

1.  ประสิทธิภาพการดูดกลืนแสงสูง บริเวณชวง

แสงจากดวงอาทิตย (ชวงกวางที่ตามองเห็นไดจนถึงชวง
ใกลอินฟราเรด) 

2.  สามารถถายเทอิเล็กตรอนไปยัง TiO2 ไดดีโดยมี

พลังงานพอดีกับ energy gap ของมัน 
3.  สามารถถายทอดอิเล็กตรอนกลับจากอิเล็กโทร-

ไลตไปยังสียอมที่ถูกออกซิไดสไดดี  
4.  สามารถนํามายึดเกาะกับพื้นผิวของสารกึ่งตัวนํา

ไทเทเนียมไดออกไซดได 
5.  มีความคงทนตอการใชงานหรือการถูกแสง 

อาทิตยเปนเวลานาน 

โมเลกุลที่ถูกนํามาใชกันมากจึงมักเปนสารประ-
กอบเชิงซอนของธาตุโลหะทรานสิชัน (Fe Ru Os) กับที่มี 
pi-conjugation มากๆ เพราะมีความสามารถในการถาย 
ทอดอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลไดดี เชน porphyrin, bipyri-
dine, terpyridine โดยชนิดที่มีคุณสมบัติดีที่สุดนั้นพัฒนา
โดยกลุมของศาสตราจารย Grätzel ซึ่งใชลิแกนดอินทรีย

กลุมพอลิไพรีดิลขนาดโมเลกุลใหญยึดจับกับโลหะรูธิ

เนียมตรงกลางในลักษณะสารเชิงซอน สียอมที่รูจักกัน        
ดีคือ  cis-dithiocyanatobis(4,4′-dicarboxy-2,2′-bipyridine) 
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รูปท่ี 1  กลไกการทํางานของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (ดัดแปลงจาก7) 

ruthenium (II) (N3 หรือ red dye), cis-dithiocyanate-N,N′-
bis-(4-carboxylate-4′-tetrabutyl-ammonium-carboxylate-
2,2′-bipyridine) ruthenium (II) (หรือ N719), trithio-
cyanato(4,4′,4′′-tricarboxy-1-2,2′:6′,2′-terpyridine) ruthe- 
nium(II) complex (หรือ black dye) และสียอม K19 โครง 
สรางดังแสดงในรูปที่ 2 

สียอม N3 มีคาประสิทธิภาพ IPCE ที่สูงถึง 80% แต
ดูดกลืนแสงไดเพียงในชวงความยาวคลื่น 400-600 nm 
เทานั้น และมีคา molar extinction coefficient (ε )ที่ตํ่า ใน 
ขณะที่สียอม K19 มีคา ε = 18.2×103

 
M-1cm-1 ซึ่งนับวา

คอนขางสูง สวน ε ของสียอม N719 มีคาเทากับ 14.0×103
 

M-1cm-1) ในแงประสิทธิภาพ (η) ภายใตสภาวะเดียวกัน 
N3 (10%) จะใหประสิทธิภาพสูงกวา K19 (7.0%) และ 
N719 (6.7%) นอกจากนี้เซลลแสงอาทิตยจากสียอม K19 
สามารถคงทนอยูภายใตแสงที่ 60°C ไดนานกวา 1,000 
ช่ัวโมง โดยไมเสียสภาพ แตเทาที่มีรายงานมา black dye 
คือสียอมที่ดีที่สุด เนื่องจากมีความสามารถในการดูดกลืน
แสงตลอดชวงที่ตามองเห็นจนถึงชวงใกลอินฟราเรด คือที่ 
920 nm และใหประสิทธิภาพ IPCE 80% และ η >10% ที่
สูงกวาสียอมชนิดอื่นๆ(16)  

ในขณะเดียวกัน มีผูใหความสนใจกับการพัฒนาสี
ยอมกลุมสารอินทรียและสียอมจากธรรมชาติ เชนในกลุม
ของ cyanidine dyes, perylene pigments, xanthene ตลอด 

จน coumarin derivatives ซึ่งมีรายงานถึงคาประสิทธิภาพ
η ในยาน 5-6% โดยขอจูงใจของสารสียอมกลุมอินทรียมา
จากราคาที่ถูกกวาและสังเคราะหไดงายกวา(9-10) อยางไรก็
ตาม สียอมกลุมหลังนี้ยังไมคงทนเทียบเทากับกลุมสาร
เชิงซอนของรูธิเนียมได 

การพัฒนาและศึกษาดานไฟฟาเคมีของอิเล็กโทร-
ไลต 

อิเล็กโทรไลตทําใหการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ครบวงจร  ระยะแรกๆ  นิยมใชระบบของคูปฏิกิริยารีดอกซ 
I-/I3

- ดังที่ไดกลาวไปแลวเนื่องจากเปนของเหลว ทําให

เตรียมไดงาย แตเมื่อระบบอยูใตสภาวะการใชงานจริงที่
อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 70-80°C พบวาความดันไอที่สูงขึ้นทํา
ให เกิดแรงดันเพิ่มขึ้นสงผลให เกิดการรั่วซึม  และมี
ความชื้นเขามาปนเปอนในระบบ ทําใหเซลลแสงอาทิตย
ชนิดสียอมไวแสงมีอายุการทํางานที่สั้น จึงมีการพัฒนานํา
ของเหลวไอออนที่มีจุดเดือดสูงขึ้นและสามารถนําไฟฟา

ไดดีมาใชแทน(26) เชน เกลือของ imidazolium แตพบวายัง
มีปญหาเรื่องการรั่วซึมอยู และมีคา η ไมสูงนัก เนื่องจาก
ของเหลวไอออนนี้มีความหนืดสูง ทําให I- เคลื่อนที่ไดชา 
จากนั้นมีการพัฒนาใชของผสมระหวาง 1-methyl-3-pro- 
pylimidazolium iodide, 1-methyl-3-ethylimidazolium 
dicyanamide และ lithium iodide กับเซลลสียอมไวแสงที่
ใชสารประกอบเชิงซอนโลหะรูธิเนียม ซึ่งสามารถใหคา η  

Pt/แกว (อิเล็กโทรดเคานเตอร) FTO/แกว 

 สียอม TiO2 

ขั้นที่ 1 สียอม (S) ดูดกลืนแสงอาทิตย อิเล็กตรอนของสียอมถูกกระตุน 
 S  +  hν  -->  S* 
ขั้นที่ 2 อิเล็กตรอนจากสียอมถูกถายเทไปยัง FTO โดยผาน TiO2 
 S*  -->  S+  +  e- (ไปยัง TiO2) 
ขั้นที่ 3 อิเล็กตรอนเคลื่อนไปยังอเิล็กโทรดเคานเตอรหลังจาก 

เคร่ืองใชไฟฟาไดรับพลังงานไปแลว 
ขั้นที่ 4 ที่อิเล็กโทรดเคานเตอร  

1/2I3
-  +  e- (จากขั้ว Pt)  -->   3/2I- 

ขั้นที่ 5 ที่สียอม  3/2I-  -->  1/2I3
-  +  e- 

 S+  +  e-  -->  S            
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รูปท่ี 2   โครงสรางของสียอม N3, black dye, N719 และ K9 (TBA = Bu4N-) 

ที่สูงถึง 6.6% เพราะอัตราเร็วในการคืนอิเล็กตรอนตอสี

ยอมดังกลาวเพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการใชวัสดุแข็งและกึ่งเหลวกึ่ง 
แข็ง(17) ไดแก พอลิเมอรเจล พอลิเมอรอิเล็กโทรไลต หรือ
การนําของเหลวไอออนผสมกับพอลิ เมอร เจลที่ เปน 
อิเล็กโทรไลต ดังเชนที่มีรายงานการใช 1-methyl-3-
propylimidazolium iodide กับ poly(vinylidenefluoride-co-
hexa-fluoropropylene) ซึ่งอยูในรูป quasi-solid state elec-
trolyte พบวาใหคา  η = 5.3% ลดลงกวาการใชสารละลาย 
I2/I3

- เพียงเล็กนอย ภายใต AM 1.5(25)  

นอกจากระบบที่กลาวขางตน ยังมีการใชสารอื่นๆ 
เชน นาโนคอมโพสิท และอิเล็กโทรไลตที่เปนฟลมบาง 
เปนตน ซึ่งยังตองไดรับการพัฒนาตอไปอีก 

การพัฒนาโครงสรางของอนุภาค TiO2 

TiO2 อิเล็กโทรดเปนสวนประกอบที่สําคัญของ

เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอม TiO2 มีคุณสมบัติเปนสารกึ่ง
ตัวนําที่มี band gap คอนขางกวาง (3.2 eV) เสถียร มีราคา
ถูก และ TiO2 ใน anatase phase มีพ้ืนที่ผิวที่ไวตอปฏิกิริยา
สูงทําใหสามารถซึมซับสียอมลงบนพื้นผิวไดมาก ผลึก
ระดับนาโนของ TiO2 มีหนาที่รับอิเล็กตรอนตอจากสียอม 
และเปนที่ยึดเกาะของสียอมดวยหมูคารบอกซิลิกที่เปน

สวนประกอบของสียอม หมูฟงกชันนี้จึงมีอยูในสียอม
ตางๆในรูปที่ 2 ขนาดของผลึกระดับนาโนนั้นมีความ 
สําคัญตอความสามารถในการถายเทอิ เล็กตรอนมาก 
เนื่องจากยิ่งขนาดเล็กยิ่งมีพ้ืนที่ผิวมากสําหรับการถายเท 
นอกจากนี้สียอมที่ดียังตองระดับพลังงานในสภาวะเราที่

สัมพันธกับ energy gap ของ TiO2 โดยทั่วไปจะเตรียมจาก

สารคอลลอยด TiO2 โดยใชเทคนิคการพิมพสกรีนลงบน

แผนแกวที่เคลือบดวย ITO (indium tin oxide) หรือ FTO 
รายละเอียดของวิธีการเตรียม ความบริสุทธิ์ ขนาดความ
พรุน ความเปนผลึก และรูปรางผลึก ของ TiO2 รวมถึง
อุณหภูมิเผา ความหนาของชั้นฟลม และสาร binder ที่ใชมี
ผลตอการยึดติดของสียอมและการเคลื่อนที่ของประจุเปน

อยางมาก และถึงแมจะมีการศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัย
เหลานี้มาบางแลว แตยังไมมีขอสรุปที่แนนอน TiO2 จึง

ยังคงตองไดรับการศึกษาพัฒนาตอไปอีกอยางตอเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพรวมของเซลลแสงอาทิตยสียอมไวแสง

ใหสูงขึ้น 

การพัฒนาขั้วอิเล็กโทรดโปรงแสง 

ขั้วไฟฟาสําหรับเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง

ต้ังแตระยะเริ่มแรกจนถึงปจจุบันยังนิยมใชแกวที่เคลือบ

ดวย ITO หรือ FTO แมวาขั้วไฟฟาประเภทนี้จะมีการใช
อยางแพรหลาย สามารถหาซื้อไดงายในอุตสาหกรรม และ
ใหเซลลที่มีประสิทธิภาพสูง แตการประยุกตใชงานมี
ขอจํากัด เปราะแตกงาย แตกตางจากลักษณะของแผนรอง
พลาสติกโปรงแสงหรือขั้วอิเล็กโทรดที่มีพลาสติกเปน

องคประกอบที่มีความยืดหยุน น้ําหนักเบา พับงอได ไม
เปนสนิม ทนตอการกัดกรอนไดดี โดยทั่วไป อนุภาคระดับ
นาโนสามารถยึดเกาะเปนแผนฟลมบนพื้นผิวพลาสติกได

โดยใชเทคนิคตางๆ เชน การใชแรงกดอัด การใชรังสี
ไมโครเวฟ การตกผลึกแบบไฮโดรเทอรมัล electrophoretic 
deposition และ film transfer เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหา
สําคัญของการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง

บนแผนรองพลาสติกคือ  การเผาเพื่อใหเปนเนื้อเดียว 
(sintering) ของ TiO2 บนพลาสติกนั้นตองทําที่อุณหภูมิ
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คอนขางต่ํา  เพราะพลาสติกไมอาจทนกระบวนการที่
อุณหภูมิสูงเชนแบบที่ใชเตรียมเซลลสียอมไวแสงปกติได 
(ประมาณ 400°C) จึงกอใหเกิดปญหาการไมเกาะติดของ
ช้ัน  TiO2 บนแผนรองยืดหยุน  ทํ าใหการบิดงอและ
ประสิทธิภาพของเซลลที่ไดมีขอจํากัด (η ประมาณ 2%)(11) 
สงผลใหในปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมขั้วไฟฟา

โปรงแสงนี้บนพลาสติกออกมานอยมาก แตเมื่อไมนานมา
นี้ มีรายงานชิ้นแรกจากกลุมวิจัยในประเทศสิงคโปร
เกี่ยวกับการเตรียมลวดนาโนของสารกึ่งตัวนํา ZnO ดวยวิธี
ไฮโดรเทอรมัลบนแผนรองที่เปน polyethylene terephta- 
late (PET)/ITO ที่อุณหภูมิ 85°C เพื่อใชเปนขั้วอิเล็กโทรด
สําหรับเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง โดยทดสอบกับ
สียอม  N719 พบวาเซลลที่ไดสามารถทนแรงบิดไดดี 
แผนฟลมไมเปราะเมื่อบิดงอ และมีประสิทธิภาพที่ดีกวา
เซลลยืดหยุนอื่นๆ ที่ไดเคยมีรายงานมากอน ถึงแมวาจะยัง
ไมดีเทากับเซลลปกติที่ใชแกวเปนอิเล็กโทรด ดังนั้น จึง
ยังคงตองมีการวิจัยพัฒนาหาแนวทางการผลิตเซลลบน

พลาสติกที่ยืดหยุนตอไป 

สรุป 

เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงสามารถไดรับ

การพัฒนาใหมีขีดความสามารถที่จะถูกผลิตในเชิงพาณิชย

และทดแทนเซลลแสงอาทิตยแบบซิลิกอนที่ใชอยูใน

ปจจุบันได โดยตองพัฒนาองคประกอบทั้งสี่ควบคูกันไป 
ไดแก สียอม ระบบอิเล็กโทรไลต อนุภาคนาโน TiO2 และ
ขั้ วอิ เล็ กโทรด  เพื่ อ ให เหมาะกับการใช ง านจริ ง  มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความคงทน  ซึ่งจําเปนตองใช
นักวิทยาศาสตรหลายสาขาเขามาแกปญหาจากมุมมองที่

หลากหลาย ทั้งนักเคมีอินทรีย นักเคมีอนินทรีย นักเคมี
วิเคราะห นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร นักเคมี
เชิงฟสิกส และนักฟสิกส เพื่อการพัฒนาใหเกิดเปนเซลล
แสงอาทิตยจากองคความรูของคนไทยที่ใชงานไดในขั้น
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การประยุกตใชกลองจุลทรรศนแรงอะตอมในการศกึษาทางชีววิทยา 

ธีราพร พันธุธีรานุรักษ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดยอ 

กลองจุลทรรศนแรงอะตอม (atomic force microscopy; AFM) ประดิษฐขึ้นในป ค.ศ. 1986 เพื่อใชในการศึกษา
พ้ืนผิวของวัสดุแข็งในระดับอะตอม ตอมาไดถูกนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
กายภาพ วัสดุศาสตรและอุตสาหกรรม ประโยชนของเครื่อง AFM ที่เหนือกวากลองจุลทรรศนชนิดความละเอียดสูงประเภท
อื่นๆ คือ สามารถศึกษากระบวนการทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลในระบบที่ใกลเคียงกับภาวะทางสรีรวิทยา ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาดวยเครื่อง AFM มีประโยชนในการนําไปประยุกตใชไดหลากหลาย และการศึกษาสภาพภูมิลักษณของพื้นผิว
ไมไดเจาะจงเฉพาะตัวอยางที่เปนผลึกเทานั้น หากแตยังสามารถศึกษาโมเลกุลชีวภาพตางๆ รวมทั้งเซลลและอื่นๆ  
ตัวอยางเชน สามารถใชเครื่อง AFM ศึกษาคุณสมบัติการเขาจับกันแบบจําเพาะของโมเลกุลชีวภาพตางๆ ในระบบทาง
ชีววิทยาได การนํา AFM มาประยุกตใชในงานวิจัยทําใหเกิดการบูรณาการความรูและเปนการเปดโลกทัศนสูการนําไป

ประยุกตใชศึกษาปรากฏการณทางชีววิทยาที่ยากตอการศึกษาโดยวิธีการอื่นๆ  

คําสําคัญ:  กลองจุลทรรศนแรงอะตอม; โมเลกุลชีวภาพ; การเขาจับกันของโมเลกุลแบบจําเพาะ 

Abstract 

Atomic force microscopy (AFM), developed in 1986 to explore atomic details on hard material 
surfaces, has proven to be a powerful tool for biological studies.  The numbers of AFM applications in life, 
physical and material sciences, and in industries have exploded.  The particular advantage of AFM over 
other high-resolution methods commonly used in biological sciences is that AFM allows biomolecules to 
be investigated not only under physiological conditions but also while biological processes are at work. 
The information generated with AFM can provide several applications. The detailed topological 
information is not restricted to crystalline specimens, hence, single biomolecules, cells and others samples 
can be directly monitored.  AFM can also provide insight into binding properties of biological systems.  
Application of AFM in biological research can pave a way for a better understanding of how to integrate 
AFM into biological studies, especially in observing various biological phenomena that are hard to observe 
in real space.   

Keywords:  atomic force microscopy; AFM; biomolecule; single-molecule recognition 
 
บทนํา 

ปจจุบันองคความรูแบบบูรณาการของวิทยาศาสตร

สาขาตางๆ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร 
สามารถกอประโยชนอยางมากตอความกาวหนาทางดาน

งานวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต และใชอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ ในธรรมชาติไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในโลกทาง
ชีววิทยายังคงมีคําถามอีกมากมายที่รอนักวิจัยมาชวยกัน

คนควาหาคําตอบ การพัฒนาเทคนิควิธีวิจัยใหมๆ จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อนําไป 
สูการตอบโจทยปญหาในระดับโมเลกุล ในภาวะทางสรีร- 

วิทยาใหมากที่สุด การเขาใจคุณสมบัติตางๆ ของสสารใน
ระดับโมเลกุลหรืออะตอมนั้นจะทาํใหเขาใจพฤติกรรมของ

สสารนั้นในระดับโครงสรางที่ใหญขึ้นไดเปนอยางดี 
ปจจุบันศาสตรทางดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนได

ถูกนํามาประยุกตใช กันอยางแพรหลายมากขึ้น  เชน 
การศึกษาชีววิทยาโครงสราง (structural biology) ของ
โมเลกุล การตรวจวิเคราะหโรค (clinical diagnostics) การ
ใหยาเขารางกาย (drug delivery) เปนตน(13,14,17) การศึกษา
ทางดานเทคโนโลยี ชีวภาพระดับนาโนนั้นสามารถ

ดําเนินการไดโดยใชเครื่องมือหลากหลายชนิด อยางไรก็ดี
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การศึกษาที่ภาวะใกลเคียงกับภาวะจริงทางสรีรวิทยายังมี

ขอจํากัด กลองจุลทรรศนแรงอะตอม (Atomic Force 
Microscopy; AFM)(1) เปนหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะสม

สําหรับการศึกษาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน

ในภาวะที่ใกลเคียงกับภาวะทางสรีรวิทยา โดยเครื่องมือนี้
สามารถตรวจวัดสมบัติของพื้นผิวและแสดงภาพของ

พ้ืนผิวตางๆ ไดในระดับอะตอม และจากการที่เครื่อง AFM 
สามารถนําไปใชศึกษาพื้นผิวไดหลากหลายชนิด และมี
ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพื่อการศึกษาที่ไมยุงยาก ราคา
ไมแพง  สามารถไดขอมูลแบบสามมิติ (3-dimensional 
information) และยังมีขอดีอื่นๆ อีกมากมาย จึงทําใหมีการ
ประยุกตใชเครื่อง AFM กันอยางแพรหลาย โดยเริ่มตนจาก
การนําไปใชศึกษาทางดานวัสดุศาสตร (material science) 
และวิทยาศาสตรกายภาพ (physical science) รวมถึงนําไป 
ใชทางดานอุตสาหกรรม และเมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา 
ไดมีการประยุกตใชกับการศึกษาทางดานชีววิทยา(12,26)  

เครื่อง AFM จัดอยูในกลุมเครื่องมือ scanning 
probe microscopy (SPM) โดยเครื่องมือในกลุมนี้จะใช

ปลายแหลมที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรลากไปบนพื้นผิว

และตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นผิวนั้นทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ เชน วัดแรงกระทําระหวางอะตอมที่ปลายเข็ม
กับอะตอมหรือโมเลกุลบนพื้นผิว หรือวัดการลอดผานได
แบบ ควอนตัมของอิเล็กตรอน ปลายแหลมที่มีขนาดเล็ก
ระดับอะตอมหรือโมเลกุลนั้นทําใหสามารถวัดคุณสมบัติ

ตางๆ ระดับอะตอมหรือโมเลกุลไดอยางละเอียดเชนกัน 
สงผลใหการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร

สามารถทําไดอยางถูกตองและแมนยํา เครื่อง AFM ถูก

พัฒนาจากเครื่อง scanning tunneling microscopy (STM) ที่
ประดิษฐขึ้นในป ค.ศ. 1981 โดยนักวิทยาศาสตรสาขา

ฟสิกส 2 ทาน คือ Binning และ Rohrer ซึ่งเปนชาวเยอรมัน
และสวิสเซอรแลนด ตามลําดับ ไดรวมกันพัฒนาเครื่องมือ
นี้ในขณะที่ทํางานอยูที่ศูนยวิจัย IBM เมืองซูริก ประเทศ
สวิสเซอรแลนด และจากการคิดคนประดิษฐเครื่อง STM 
นั้นสงผลใหทั้งสองไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสในป 
ค.ศ. 1986 และในปเดียวกันนั้นเอง Binning และคณะฯ อีก 
2 คนคือ Quate และ Gerber ไดรวมกันประดิษฐเครื่อง 
AFM เครื่องแรกสําเร็จ(1) จากความสําเร็จในการประดิษฐ
เครื่อง STM และ AFM ถือเปนการเปดประตูสูโลกของ

พ้ืนผิวในระดับนาโนเทคโนโลยี โดยสามารถทําการศึกษา
วัสดุตางๆ ในระดับอะตอมและทราบถึงโครงสรางการ
จัดเรียงตัวของอะตอมไดเปนอยางดี จึงนํามาสูองคความรู
และความเขาใจที่มีประโยชนอยางมากในสาขาวิชาตางๆ 

เครื่องมือในกลุม SPM ยังถูกพัฒนาอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
โดยทําใหเกิดเครื่องมือทางเทคนิคใหมๆ มากกวา 20 ชนิด
ที่อาศัยหลักการใชปลายแหลมขนาดเล็กเพื่อตรวจคุณ 
สมบัติดานตางๆ ของพื้นผิวที่แตกตางกัน เชน เครื่อง 
electrostatic force microscopy (EFM), force modulation 
microscopy (FMM), Kelvin probe force microscopy 
(KPFM), magnetic force microscopy (MFM) เปนตน จาก
การพัฒนาและวิจัยอยางกวางขวางประมาณ 20 ปที่ผานมา 
ทําใหเกิดกลุมวิจัยในประเทศตางๆ มากมาย ทั้งในแถบ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย และยังมีการเชื่อมโยง
ระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทผูผลิตตางๆ เชน บริษัท 
Agilent Technologies (www.nano.tm.agilent.com) และ 
Veeco Instruments Inc. (www.veeco.com) นอกจากนั้นยัง
มีการประชุมทางวิชาการประจําปเกี่ยวกับเครื่องมือ SPM 
อยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทย การศึกษาวิจัยโดยใช
เครื่องมือในกลุม SPM ยังมีอยูคอนขางนอยมากและจํากัด
อยูเพียงการประยุกตใชสําหรับการตรวจวัดคุณสมบัติของ

วัสดุทางฟสิกสและพอลิเมอร บทความนี้กลาวถึงการ
ศึกษาวิจัยทางชีววิทยาในระดับโมเลกุล โดยใชเครื่อง 
AFM เนื้อหาครอบคลุมหลักการทํางานของเครื่องมือ 
รวมถึงแนวทางการนําไปประยุกตใชเพื่อการทํางานวิจัย

ทางดานชีววิทยา เพื่อเปนการเปดโลกทัศนสูการนําไป
ประยุกตใชใหกวางขวางมากขึ้นในวงการวิจัยของประเทศ

ไทย 

หลักการทํางานของกลองจุลทรรศนแรงอะตอม 
เครื่อง AFM เปนเครื่องมือสําหรับใชงานดาน

วิทยาศาสตรระดับนาโน โดยสามารถศึกษาแบบความคม 
ชัดสูง (high resolution) ที่มีความละเอียดมากอยูในระดับ
ถึง 0.1 นาโนเมตร เครื่อง AFM ประกอบดวยอุปกรณ

ตรวจจับหรือหัวตรวจ (probe) ที่มีปลายแหลมเล็กซึ่งติดอยู
กับคานยื่นที่โกงงอได (cantilever) (รูปที่ 1) โดยปลายหัว 
วัดหรือ AFM tip นั้นมีรัศมีที่ปลายเข็ม (end radius) อยูใน
ระดับเพียงไมก่ีนาโนเมตร (โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 5-
20 นาโนเมตร) ดังนั้นกระบวนการผลิตคานยื่นชนิดนี้จะ
อาศัยการผลิตแบบ microlithography คลายคลึงกับการ

ผลิตชิป (chip) ของคอมพิวเตอร เมื่อเครื่อง AFM ลากสวน
ปลายเข็มแหลมนี้ไปบนพื้นผิวของตัวอยาง จะมีแรงกระทํา
ระหวางอะตอมที่ปลายเข็มแหลมกับอะตอมหรือโมเลกุล

บนพื้นผิวเกิดขึ้นเชน แรง van der Waals และแรงพันธะ
เคมีอื่นๆ จากแรงกระทํานี้เองสามารถทําใหคานยื่นเบน
หรือ โกงงอ (เกิด deflection ซึ่งเปนไปตาม  Hooke’s law) 
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รูปท่ี 1   ภาพแสดงหัววัด (probe) คานยื่น (cantilever) และปลาย  

แหลม (AFM tip) (Veeco Instruments Inc.) 

และจะถูกตรวจวัดไดดวยแสงเลเซอรที่สองผานไปกระทบ

ที่สวนปลายของคานยื่นและสะทอนมายังจุดรับแสง 
(photodiodes หรือ laser detector) นั่นเอง (แสดงในรูปที่ 2) 
ถึงแมวาแรงกระทําจะมีขนาดนอยมากในระดับพิโคนิวตัน 
(picoNewton, pN) ก็ตาม แตเครื่อง AFM ก็สามารถตรวจ 
วัดขนาดของแรงปฏิสัมพันธระหวางความสัมพันธเชิง

ตําแหนงของสวนปลายเข็มแหลมกับพื้นผิวของวัตถุใน

ขณะที่ลากไปบนพื้นผิวไดดวยความชวยเหลือของอุปกรณ

ควบคุมตําแหนง (piezoelectric tube) ซึ่งจะถูกนํามาแปร
สัญญาณและประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามา

สรางเปนภาพสามมิติของพื้นผิวที่มีกําลังขยายสูงไปแสดง

บนมอนิเตอร ทําใหสามารถศึกษาลักษณะเชิงโครงสราง

ของพื้นผิวในระดับอะตอมหรือโมเลกุล รวมทั้งขนาดและ
การจัดเรียงตัวได 

 

รูปท่ี 2  หลักการทํางานของเครื่อง Atomic force Microscopy (AFM) 

          ระบบการทํางานของเครื่อง AFM สามารถแบงออก
ไดเปน 2 แบบ คือ แบบสัมผัส (contact mode) และแบบ
พลศาสตร (dynamic mode หรือ intermittent contact 
mode) ลักษณะการทํางานของเครื่องแบบสัมผัสนั้น ปลาย
เข็มแหลมจะสัมผัสพื้นผิวตลอดเวลาในขณะที่ลากไปบน

ผิวตัวอยาง เครื่องจะควบคุมใหแรงระหวางปลายเข็มกับผิว
มีคาคงที่โดยอาศัยสัญญาณปอนกลับของคานยื่นที่โกงงอ 
ขอเสียของวิธีนี้คือ จะทําใหเกิดแรงตานในแนวของการ
เคลื่อนที่ซึ่งขนานกับพื้นผิวขึ้น หากใชวิธีนี้จึงควรใชหัววัด
ที่มีคานยื่นชนิดที่มีคาคงที่ของสปริงนอยมาก สวนวิธีการ
ทํางานของเครื่องแบบพลศาสตร คานยื่นจะแกวงกวัดหรือ
สั่นใกลเคียงความถี่เรโซแนนซหรือฮารมอนิก ทําใหปลาย
เข็มแหลมสัมผัสพื้นผิวเปนระยะเวลาสั้นๆ ในแนวตั้งฉาก
กับพื้นผิว เครื่องจะควบคุมแอมพลิจูดการสั่นใหคงที่ ดวย
ลักษณะการสัมผัสแบบนี้แรงตานในแนวขนานกับพื้นผิว

จึงเกิดนอยกวาวิธีสัมผัส เครื่องแบบพลศาสตรนี้จึงใชกัน
มากกับตัวอยางทางชีวภาพ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกช่ือไดตางๆ 
กันตามแตวิธีการทําใหคานสั่น เชน tapping mode อาศัย
กระแสไฟฟาจาก piezoelectric element หรือ magnetic AC 
mode (MAC mode) ที่อาศัยสนามแมเหล็ก เปนตน  

จากการตรวจวัดคุณสมบัติของพื้นผิวดวยเครื่อง 
AFM สามารถไดขอมูลหรือสัญญาณหลายชนิดประกอบ
กัน ทั้งนี้ ขึ้นกับวิธีการทํางานของเครื่อง เชน วิธีสัมผัสจะ
ไดสัญญาณภาพรายละเอียดเฉพาะสวนของพื้นผิว 
สัญญาณความเบนหรือโกงงอของปลายเข็ม สัญญาณความ
เสียดทานระหวางปลายเข็มกับพื้นผิว สวนวิธีพลศาสตร
นั้นจะไดสัญญาณภาพรายละเอียดเฉพาะสวนของพื้นผิว 
สัญญาณความเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูด สัญญาณความ
เปลี่ยนแปลงของเฟส และยังสามารถวัดสภาพยืดหยุนของ
พ้ืนผิว การยึดติดหรือประสาน และความแข็งตึงของพื้นผิว
ตัวอยางไดอีกดวย 
การประยุกตใชกลองจุลทรรศนแรงอะตอมในการ 
ศึกษาทางชีววิทยา 

เครื่อง AFM สามารถนําไปประยุกตใชในการ 
ศึกษาพื้นผิววัสดุไดมากมายหลากหลายชนิดเชน พ้ืนผิว
โลหะ แกว พอลิเมอร เซรามิก และรวมถึงโมเลกุลชีวภาพ
ตางๆ เชน โปรตีน เซลล ดีเอ็นเอ และยังสามารถตรวจวัด
พ้ืนผิวทั้งชนิดที่นําและไมนําไฟฟาไดอีกดวย ซึ่งถือเปน
คุณลักษณะจําเพาะพิเศษของเครื่อง AFM ที่มีมากกวา

เครื่อง STM นอกจากนี้เครื่อง AFM ยังสามารถศึกษา

คุณสมบัติของพื้นผิวไดทั้งในสภาพแหงและในสภาพที่อยู

ในน้ํา และไมจําเปนตองมีการเคลือบพื้นผิว ดวยโลหะหรือ
คารบอนใหเปนพื้นผิวที่นําไฟฟา ซึ่งจําเปนตองทําในกรณี
การศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
(scanning electron microscope, SEM) นอกจากนี้ยังไม
จําเปนตองอาศัยระบบสุญญากาศซึ่งมีราคาแพงในการติด 
ต้ังอีกดวย ดังนั้น เครื่อง AFM จึงสามารถนํามาประยุกตใช
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ในการศึกษาโมเลกุลชีวภาพไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสามารถศึกษาในระบบที่ใกลเคียงกับภาวะทางสรีรวิทยา

ไดอีกดวย อยางไรก็ดี การประยุกตใชเครื่อง AFM ยังคงมี
ขอจํากัดอยู คือตัวอยางที่ตองการศึกษาเชน เนื้อเยื่อ เซลล 
โปรตีน หรือดีเอ็นเอ น้ันจะตองยึดติดกับพื้นผิวรองรับ เชน 
แผนไมกา กระจกปดสไลด ซิลิคอนแผนบาง ไดเปนอยางดี 
อยางไรก็ตาม นักวิจัยไดพัฒนาวิธีการตางๆ ในการยึดติด
โมเลกุลชีวภาพซึ่งโดยปกตินั้นจะอยูในสภาพลองลอยใน

ของเหลวใหติดแนนบนพื้นผิวรองรับได ตัวอยางเชน การ
ใชบัฟเฟอรที่มีไอออนของโลหะชวยในการยึดติดดีเอ็นเอ

บนพื้นผิวแกวหรือไมกา(11) การใชกรดอะมิโน poly-L-
lysine หรือการใชสารประกอบ Cell-Tax ในการชวยยึดติด
เซลล เม็ด เลือดแดงและเซลลชนิดต างๆ  บนกระจก           
สไลด (10,23) หรือการใชเจละตินในการชวยยึดติดเซลล
แบคทีเรียบนแผนไมกา(7) เปนตน ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถ
ใชปฏิกิริยาทางเคมีหรือใชหมูเคมีของพื้นผิวในการเชื่อม

ติดตัวอยางกับพื้นผิวรองรับดวยพันธะโคเวเลนซไดอีกดวย 
ตัวอยางเชน การยึดติดแอนติบอดีซึ่งเปนโปรตีนและถูก
ดัดแปลงโดยการเพิ่ม  thiol group  กับพื้นผิวทองดวย 
disulfide bridge(9)  อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใชยึดติดโปรตีน
บนพื้นผิวได เปนอยางดีคือ  การใชแรงยึดติดระหวาง 
nitrilotriacetate (NTA) และ histidine 6 (His6) เรียกวา 
NTA-His6 system(6) 

การศึกษาทางสัณฐานวิทยาของเซลลและชีววิทยา

ระดับโมเลกุลมีประโยชนอยางมหาศาลตอการพัฒนาดาน 

 

 

 

การแพทย เทคนิคการแพทย และการสาธารณสุข เชนการ
พัฒนายาเพื่อการรักษาโรคตางๆ และการพัฒนาชุดตรวจ
โรค(13,14) เปนตน ลักษณะตางๆ ของเซลลสิ่งมีชีวิตและ
กลไกการทํางานของเซลล สัณฐานวิทยาและการเคลื่อนที่ 
รวมถึงผลกระทบของเซลลตอโมเลกุลชีวภาพหรือสารเคมี

ตางๆ ยังคงเปนเปาหมายที่นักวิจัยตองการคนหาและทํา
ความเขาใจใหมากที่สุด เทคนิคการประยุกตใชเครื่อง 
AFM ในการศึกษาทางชีววิทยาจึงมีบทบาทสําคัญอยาง
มากในวงการวิจัยเพื่อนําไปสูเปาหมายดังกลาวขางตน 
เนื่องจากการศึกษาดวยเครื่อง AFM สามารถศึกษาเซลลได
หลากหลายชนิดทั้งเซลลสัตว แบคทีเรียและไวรัสในสภาพ
จริงหรืออยูในระบบที่ใกลเคียงกับภาวะทางสรีรวิทยา(12,26) 
การศึกษาดวยเครื่อง AFM กับระบบทางชีววิทยาไดถูก
ประยุกตใชอยางแพรหลายในระยะเวลาไมก่ีปที่ผานมา 
เชน การศึกษาโครงสรางของเซลล เยื่อหุมเซลล แขนงของ
เซลล เชน filopodia, lamellipodia, membrane ruffles, 
microspike และ microvilli รวมถึงการศึกษาโปรตีนบนผิว
เซลลและเยื่อจําลอง เปนตน(2,15,19,20,24) ดังตัวอยางการศึกษา
สัณฐานวิทยาของเซลลและการกระจายตัวของโปรตีนบน

เยื่อจําลองดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ(19,20) 

การประยุกตใชเทคนิค AFM รวมกับเทคนิคการ
ยอมดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนซและเทคนิคการศึกษา

การนําพาไอออน (patch-clamp technique) สามารถชวยใน
การระบุโปรตีนแบบจําเพาะได (24)  อยางไรก็ตาม ไดมีการ
พัฒนาเทคนิคใหมๆ ขึ้นเสมอ ทําใหเครื่อง  AFM  สามารถ                       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 3    ตัวอยางการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล  A. ภาพ deflection AFM ของเซลล Chinese hamster ovary (CHO) ที่ยังมีชีวิตที่ถกูเพาะเลีย้ง
บนพื้นผิวกระจก จากภาพแสดงรูปราง ขนาด และโครงรางของเซลล (cytoskeleton)  B. ภาพ deflection AFM ของเซลล osteoblast 
(เซลลกระดูกชนิดหนึ่ง) ที่ถูกคงสภาพดวย 4% paraformaldehyde จากภาพแสดงในเห็นรายละเอียดของผิวเซลลและแขนงของเซลลไป
ยังเซลลขางเคยีงไดอยางชัดเจน    [ภาพโดย ธีราพร พันธุธีรานุรักษ] 
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รูปท่ี 4    ตัวอยางการศึกษาการกระจายตัวของโปรตีนบนเยื่อจําลอง  A. ภาพ topographical AFM ของเยื่อจําลอง (lipid bilayer membrane) บน

พื้นผิวไมกา  B. ภาพ topographical AFM ของเยื่อจําลองภายหลังการใสโปรตีนฆาลูกน้ํายุง Cry4Ba toxin  
                [ภาพโดย ธีราพร พันธุธีรานุรักษ] 
 
ระบุโปรตีนจําเพาะบนผิวเซลลไดโดยไมจําเปนตองยอม

ดวยสารฟลูออเรสเซนซอีกตอไป การพัฒนาเทคนิคนี้

ดําเนินการโดยกลุมวิจัยของ Prof. Hinterdorfer รวมกับ

บริษัท Agilent Technologies โดยเรียกเทคนิคนี้วา TREC 
(Topography and RECognition System) ซึ่งไดรับรางวัล 
R&D 100 Awards จากนิตยสาร R&D ในป ค.ศ. 2004 อีก
ดวย ตัวอยางงานวิจัยที่ใชเทคนิค TREC เชน การศึกษา
โปรตีน vascular endothelial-cadherin บนผิวเซลล mouse 
myocardium(5) และโปรตีน human ether-a-go-go-related 
(hERG) K+ channel บนผิวเซลล HEK 293(4) เปนตน 

เครื่อง AFM ยังสามารถประกอบเขากับชุดควบคุม
สภาพแวดลอมไดแก เครื่องควบคุมอุณหภูมิและปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซด และสามารถเปลี่ยนถายอาหาร
เลี้ยงเชื้อหรือใสสารที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในขณะทําการ

ทดลองไดอีกดวย ทําใหสามารถศึกษารูปรางและขนาด

ของเซลลที่ยังมีชีวิตอยู และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
เซลลหรือโมเลกุลชีวภาพนั้นๆ ตอสภาวะตางๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางของอาหารเลี้ยงเช้ือหรือ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบตอเนื่องตามเวลาจริง (real-
time)ไดอีกดวย(26) ตัวอยางงานวิจัยไดแก การศึกษาผล 
กระทบของสารสลายโปรตีนโครงรางตอรูปรางและขนาด

ของเซลล(25) การหลุดออกของไวรัส (exocytosis) จากเซลล
ที่ติดเชื้อ(16) และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเกล็ดเลือด(8) 
เปนตน 

เครื่อง AFM สามารถวัดแรงกระทําไดถึงระดับ        
พิโคนิวตัน จึงสามารถใชในการศึกษาคุณสมบัติการเขา          
จับกันแบบจําเพาะของโมเลกุลชีวภาพตางๆ เชน โปรตีน-
โปรตีน ดีเอ็นเอ-ดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอ-โปรตีน และแอนติบอดี-

แอนติเจนไดเชนกัน โดยยึดติดโมเลกุลชีวภาพจําเพาะที่
ปลายเข็มแหลม จากนั้นนําไปเขาจับกับเซลลหรือโมเลกุล
ชีวภาพบนพื้นผิวตัวอยาง แลวจึงดึงปลายเข็มแหลมออก 
(ดังในรูปที่ 5) วิธีการนี้เรียกวา force-distance cycle ซึ่ง
สามารถวัดแรงกระทํา (unbinding force, fu) ที่ใชในการ
แยกโมเลกุลชีวภาพบนปลายเข็มออกจากเซลลหรือ

โมเลกุลชีวภาพบนพื้นผิวแบบจําเพาะได ตัวอยาง
การศึกษาดวยวิธีนี้ เชน การศึกษาการเขาจับของแอนติบอดี
แบบจําเพาะกับโปรตีนขนสงโซเดียมและกลูโคสบนผิว

เซลลที่ยังมีชีวิต และศึกษาการเขาจับของน้ําตาลชนิดตางๆ 
ทําใหสามารถเขาใจโครงสรางและคุณสมบัติการขนสง

น้ําตาลของโปรตีนขนสงนี้ไดดียิ่งขึ้น(18,20,21) วิธีการนี้ยัง

สามารถประยุกตใชในการศึกษาคุณสมบัติการคลายตัว 
(unfolding) ของโปรตีน(3) และสามารถวัดความยืดหยุน
ของเซลล(22) ไดอีกดวย จึงเห็นไดวาเครื่อง AFM  มีประ- 
สิทธิภาพมากและสามารถนําไปประยุกตใชในงานวิจัยทาง

ชีววิทยาไดเปนอยางดี 

สรุป 
เครื่อง AFM เปนเครื่องมือที่ใชงานทางวิทยาศาสตร

ระดับนาโน โดยถูกพัฒนาและประยุกตใชในการศึกษา
คุณสมบัติทางโครงสราง รูปรางและขนาดของโมเลกุล
แบบที่มีความละเอียดในระดับสูงมากถึง 0.1 นาโนเมตร 
และยังสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาทางชีวภาพ

ไดเปนอยางดี โดยระบบทางชีวภาพที่นํามาศึกษานั้น
สามารถอยูในรูปแบบที่ใกลเคียงกับภาวะทางสรีรวิทยาได

อีกดวย  ทําใหสามารถนําไปสูการเปดโลกทัศนโดย
ประยุกตใชใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นในงานวิจัยดานตางๆ   
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        รูปท่ี 5  ภาพจําลองวิธีการศึกษาการเขาจับกันแบบจําเพาะ 
                      ของโมเลกุลดวยวิธ ีforce-distance cycle 
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การประยุกตใชสมการเลเวลเซตในศาสตรดานอื่นๆ 

พัลลภ ฮวบสมบูรณ   
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ  

วิธีการเลเวลเซตเปนกลวิธีเชิงตัวเลขที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชติดตามวิวัฒนาการของหนาสัมผัส มีจุดเดนคือ สามารถใช
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหนาสัมผัสในกรณีที่วิธีการอื่นไมสามารถกระทําได เชน กรณีที่หนาสัมผัสแตกออกจากกัน 
หรือกรณีที่หนาสัมผัสรวมตัวกัน เปนตน วิธีการเลเวลเซตไดถูกประยุกตใชในดานตางๆ มากมาย ตัวอยางเชน การจําลอง
ปรากฏการณ การปรับความชัดเจนของภาพถาย การสรางเรขภาพคอมพิวเตอร และการพยากรณภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปน
ตน 

คําสําคัญ: วิธีการเลเวลเซต 

Abstract 
 Level set methods are numerical techniques for tracking a moving interface over time.  As these 
methods can handle such topological changes as merging or breaking interfaces.  They have many 
applications, e.g. simulation of various phenomena, improving image quality, computer graphics and 
prediction of natural disasters. 

Keywords: level set methods 

บทนํา 

วิธีการเลเวลเซต (level set methods) คิดคนโดย 
Osher และ Sethian ในป ค.ศ. 1988(7) เปนกลวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical techniques) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชติดตามวิวัฒนา 
การของหนาสัมผัส (interface) สมการเลเวลเซตมีรูปแบบ
ทั่วไปอยูในรูปของสมการอนุพันธยอยดังนี้ 

0|| =∇+
∂
∂ φφ F
t

     (1)  

เมื่อ ),,( tyxφ  คือฟงกชันเลเวลเซต และ F คือ

ฟงกชันความเร็วของการเคลื่อนที่ของหนาสัมผัส โดยที่
ตําแหนงของหนาสัมผัส ณ เวลา t ใดๆ จะถูกนิยามโดยเซต 
{ }0),,(|),( =tyxyx φ  (รูปที่ 1) 

วิธีการเลเวลเซตมีจุดเดนคือ ความสามารถในการ
จําลองการเปลี่ยนแปลงของหนาสัมผัสในกรณีที่วิธีการอื่น

ไมสามารถทําได เชน กรณีที่หนาสัมผัสแตกออกจากกัน  
หรือหนาสัมผัสรวมตัวกัน เปนตน จุดเดนอีกประการหนึ่ง
ของวิธีการเลเวลเซตคือ คาตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ของหนาสัมผัสสามารถคํานวณไดโดยตรงจากฟงกชัน     
เลเวลเซต เชน ความโคงของหนาสัมผัสสามารถคํานวณได 

 

จากสมการ  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇
∇

⋅−∇=
|| φ

φκ  

หรือทิศทางที่ ต้ั งฉากกับหนาสัมผัส  สามารถ
คํานวณไดจากสมการ ||/ φφ ∇∇=nr  เปนตน  

 
รูปท่ี 1   ฟงกชันเลเวลเซต (รูปสีแดง) และหนาสัมผัส (ขอบของรูป 

สีเทาดานบน) ณ เวลาตางๆ กัน กรอบสี่เหลี่ยมสีฟาคือ
ระดับซึ่งมีคาเทากับศูนย  ดังนั้นรอยตัดระหวางกรอบสีฟา
กับรูปสีแดงคือตําแหนงซึ่งฟงกชันเลเวลเซตมีคาเทากับ

ศูนย  (ภาพจาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Level_set_ 
method)   
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สมการเลเวลเซตถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใชพ้ืนฐานทาง

ทฤษฎีของการหาผลเฉลยของสมการ Hamilton-Jacobi ซึ่ง
มีรูปแบบทั่วไปของสมการ คือ 

0),( =∇+
∂
∂ φφφ H
t

    (2) 

ซึ่งทฤษฎีนี้เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและมีการพิสูจน

ความถูกตองของผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการดังกลาว 
ดังนั้นเราจึงสามารถประยุกตใชกลวิธีในการหาผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการ Hamilton-Jacobi เขากับการหาผลเฉลย
ของสมการเลเวลเซตได 

วิธีการเลเวลเซตไดถูกประยุกตใชในดานตางๆ 
จํานวนมากเชน การบูรณะภาพถาย การเติบโตของผลึก 
เปนตน บทความนี้กลาวถึงการประยุกตใชสมการเลเวล
เซตใน 4 ดาน คือ 1) การประยุกตดานการจําลอง
ปรากฏการณทางธรรมชาติ 2) การประยุกตที่เกี่ยวของกับ
ภาพถาย 3) การประยุกตในอุตสาหกรรมภาพยนตร และ 4) 
การประยุกตที่เกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ ซึ่งการประยุกตใน
แตละกลุมมีขั้นตอนที่คลายคลึงกัน กลาวคือ เริ่มตนดวย
การสรางสมการในรูปแบบของสมการ (1) หรือ (2) โดย
การเพิ่มพจน (term) ลงไปในสมการ พจนที่เพิ่มเขาไปนี้จะ
มีความหมายทางกายภาพและสวนใหญมีฟงกชันเลเวลเซต

ปรากฏอยู ในบางกรณีเราอาจจะสรางสมการเลเวลเซต
มากกวาหนึ่งสมการเพื่ออธิบายเหตุการณตางๆ พรอมกัน 
ขั้นตอนตอมาคือ หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการที่สราง
ขึ้นมานี้โดยใชวิธีการหาผลเฉลยของสมการ Hamilton-
Jacobi และขั้นตอนสุดทายคือการสรางภาพจําลองหรือ
แสดงผลลัพธโดยพิจารณาเฉพาะตําแหนงที่ฟงกชันเลเวล

เซตมีคาเทากับศูนย ในบทความนี้ จะแสดงเฉพาะสมการ
เลเวลเซตที่ เกี่ยวของกับการประยุกตใชในแตละกรณี 
จากนั้นจะแสดงผลลัพธจากการคํานวณ โดยไมกลาวถึง
การหาผลเฉลยของสมการ หรือกลาวถึงคาของพารามิเตอร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสมการเลเวลเซตนั้นๆ  

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลเวลเซต สามารถหา
อานไดจากหนังสือ 2 เลมที่นิพนธโดย Osher และ

Fedkiw(5) และ Osher และ Sethian(9)สวนภาพเคลื่อนไหวที่

สวยงามของการประยุกตใชวิธีการเลเวลเซตในดานตางๆ 
สามารถดูไดที่ http://physbam.stanford.edu/~fedkiw/ 

การประยุกตใชสมการเลเวลเซตดานการจําลอง
ปรากฏการณทางธรรมชาติ  
 การจําลองการกระจายตัวของควัน  สมการที่
เกี่ยวของมีรูปแบบของสมการ(1) คือ 

( ) fpVV
t
V

+∇−∇⋅−=
∂
∂    (3) 

เมื่อ p คือ แรงดันของแก็ส f คือ แรงที่กระทําจากภายนอก 
และ V คือฟงกชันของ vu,  และ w  ในที่นี้ V  คือ
ฟงกชันเลเวลเซต ผลลัพธจากการคํานวณแสดงในรูปที่ 2 

 

รูปท่ี 2   ภาพตอเนื่องแสดงการจําลองการเคลื่อนที่ของควัน โดยที่
ควันถูกพนออกมาจากทางซาย (ภาพมุมบนซาย)  และควัน
จะคอยๆ กระจายตัวออกไปทางขวา  (ภาพจาก1)  

การจําลองการไหลของน้ํา สมการที่เกี่ยวของมีรูป 
แบบของสมการ(1) คือ 

0=∇⋅+
∂
∂ φφ V
t

             (4) 

เมื่อ ),,( wvuV =  และ φ  คือ ฟงกชันเลเวลเซต
ที่ถูกใชเพื่อหารอยตอระหวางน้ํากับอากาศ ผลลัพธจากการ
คํานวณแสดงในรูปที่ 3  

    

 

การจําลองการลุกไหมของไฟ สมการที่เกี่ยวของมี
รูปแบบของสมการ(1) คือ  

( ) fpVV
t
V

+
∇

−∇⋅−=
∂
∂

ρ
            (5) 

                  รูปท่ี 3   ภาพจําลองการเทน้ําใสแกว (ภาพจาก1) 
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รูปท่ี 4   ภาพจําลองการติดไฟของลูกบอลเมื่อเคลื่อนผานเปลวไฟ  (ภาพจาก1) 
 

เมื่อ ),,( wvuV =  p คือ แรงดันของแก็ส, ρ คือ 
ความหนาแนนของเชื้อเพลิง และ  f  คือ แรงที่กระทําจาก
ภายนอก ผลลัพธจากการคํานวณแสดงในรูปที่ 4 

การประยุกตใชสมการเลเวลเซตที่ เก่ียวของกับ
ภาพถาย 
 การหาขอบของวัตถุในภาพถาย  เนื่องจากภาพของ
วัตถุที่เราตองการหาขอบเขตจะมีสีแตกตางจากสีของฉาก

หลังของภาพถายและสีสองสีที่แตกตางกันจะมีสนาม

เวกเตอรที่มีทิศทางตรงขามกัน ดังนั้น ตําแหนงที่สนาม
เวกเตอรของสีสองสีชนกันจะมีเวกเตอรที่มีคาเทากับศูนย

และเนื่องจากวิธีการเลเวลเซตจะใหความสําคัญเฉพาะคา

ของฟงก ชันเลเวลเซตที่มีคาเทากับศูนย  ดังนั้นเราจึง
สามารถประยุกตใชวิธีการเลเวลเซตในการหารอยตอหรือ

ขอบเขตของวัตถุในภาพถายได 

 สมการเลเวลเซตที่ใชในการหาขอบเขตของวัตถุที่

อยูในภาพถายมีรูปแบบสมการ(4) คือ 

( ) φβ
φ
φαφφ
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t
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และตัวอยางการหาขอบเขตของวัตถุในภาพถายแสดงใน

รูปที่ 5 

 

รูปท่ี 5   ภาพของตัวเลขที่ไมชัดเจน (ภาพซาย) และขอบเขตของตัว 
เลขของภาพทางซาย หลังจากใชวิธีการเลเวลเซตชวยในการ
หาขอบเขต (ภาพขวา) (ภาพจาก4) 

 

รูปท่ี 6   ภาพถายตนฉบับที่ความชัดเจนสูง (ภาพหลังสุด ) ภาพที่ถูก
รบกวน (noised image) ( ภาพกลาง) และภาพที่ไดรับการ
ปรับความชัดเจนโดยวิธีการเลเวลเซต (ภาพหนาสุด) จะ
เห็นวาภาพดานหนาสุดมีความชัดเจนใกลเคียงกับภาพถาย

ตนฉบับ (ภาพจาก8) 

การปรับความชัดเจนของภาพ  บอยครั้งที่พบวา
ภาพถายจากดาวเทียมมีความชัดเจนคอนขางต่ําเนื่องจาก

ภาพถายไดถูกรบกวนในระหวางที่สัญญาณจากดาวเทียม

สงภาพมายังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ดวยเหตุนี้ เรา
จําเปนตองปรับความชัดเจนของภาพถาย สมการเลเวลเซต
ที่ใชในการปรับความชัดเจนของภาพมีรูปแบบของ      
สมการ(8) คือ 
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และตัวอยางของภาพถายที่ไดถูกปรับความชัดเจนแสดงใน

รูปที่ 6 
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การประยุกตใชสมการเลเวลเซตในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร 
           ปจจุบันเรขภาพคอมพิวเตอร (computer graphics)
เขามามีบทบาทอยางมากในอุตสาหกรรมภาพยนตร วิธี
การเลเวลเซตมีสวนชวยในการสรางรูปทรงสามมิติที่

คอนขางซับซอน โดยเริ่มดวยการสรางจุดที่อยูบนผิวของ
รูปทรงสามมิติ (รูปที่ 7) จากนั้นใชวิธีการเลเวลเซตสราง
ผิวหุมจุดเหลานั้น สมการเลเวลเซตในกรณีนี้มีรูปแบบ
ของสมการ(10) ดังนี้ 

φ
φ
φ

φ
φφ

∇⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∇
∇

⋅∇+
∇
∇

⋅∇=
∂
∂ dd
t

          (8) 

เมื่อ ),()( Sxdistxd rr
=  คือ ฟงกชันระยะทาง และ S

คือ เซตของจุดที่เราสรางในตอนเริ่มตน 

 

 

 

ตัวอยางภาพยนตรที่ประยุกตใชวิธีการเลเวลเซต

โดยใชกลวิธีขางตน คือ ภาพยนตรเรื่อง Pirates of the 
Caribbean: Dead Man’s Chest ซึ่ง Ronald Fedkiw (ผู 
พัฒนาวิธีการเลเวลเซต) เปนผูสรางเรขภาพคอมพิวเตอร 
และภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับรางวัลออสคารสาขาผลพิเศษ

ทางภาพ (visual effects) ในป ค.ศ. 2007 อีกดวย ใน
ภาพยนตรเรื่องนี้ ตัวละครที่ช่ือ Davy Jones (แสดงโดย 
Bill Nighy) ไดถูกสาปใหมีหนาตาคลายหมึก ในการสราง
ภาพใบหนาของ Davy Jones นั้น จุดหลายจุดจะถูกเขียน
บนใบหนาของนักแสดง จากนั้นภาพสามมิติของหนวด
หมึกจะถูกสรางโดยใชวิธีการเลเวลเซตที่กลาวขางตน 

อีกตัวอยางหนึ่งของภาพยนตรที่ใชวิธีการเลเวล

เซตชวยจําลองปรากฏการณทางธรรมชาติ คือ ภาพยนตร
เรื่อง Poseidon มีการจําลองการทะลักของน้ําทะเลเขามา
ในเรือเดินสมุทร และภาพยนตรเรื่องนี้ยังไดถูกเสนอชื่อ
เพื่อชิงรางวัลออสคารสาขาผลพิเศษทางภาพในป ค.ศ. 
2007 เชนกัน 

 นอกจากนี้ยังมีภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ที่ใชวิธีการ
เล เวลเซตในการสร างผลพิ เศษทางภาพ  อาทิ เชน 
ภาพยนตรเรื่อง Terminator 3: Rise of the Machines เรื่อง 
Star Wars Episode III: Revenge of the Sith และเรื่อง 
Harry Potter and the Goblet of Fire เปนตน (ดูไดที่ http:// 
en.wikipedia. org/wiki/Ronald_Fedkiw) 

การประยุกตใชสมการเลเวลเซตที่เก่ียวกับภัยทาง
ธรรมชาติ 
 ไฟไหมปาเปนหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบบ 
จําลองทางคณิตศาสตรที่ใชคํานวณหาตําแหนงของหนา

ไฟหรือรอยตอระหวางบริ เวณที่ ถูกไฟไหมแลวและ

บริเวณที่ยังไมไดถูกไฟไหม มีสมการซึ่งอยูในรูปของ

สมการเลเวลเซต(3)  ดังนี้   

0|| =∇+
∂
∂ φφ F
t

                        (9) 

โดยที่ F คือ ฟงกชันความเร็วของการเคลื่อนที่ของหนา
ไฟและมีรูปแบบของสมการ(2) ดังนี้ 
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⎨
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เมื่อ U คือ ความเร็วของลม θ คือ มุมระหวางทิศทางตั้ง
ฉากกับหนาสัมผัสและทิศทางของลม (วัดทวนเข็มนา-   
ฬิกา ) μ ≈ 2-4 คือ คาคงที่ที่ใชกําหนดรูปรางของไฟปา 
และ vf , β และ ε  คือ ฟงกชันที่กําหนดความเร็วของไฟใน
ตําแหนงดานหนา ดานขาง และดานหลัง ตามลําดับ 

 การพยากรณหาตําแหนงของหนาไฟมีอยู  2 
ขั้นตอน คือ เริ่มจากการหาตําแหนงของหนาไฟ ณ เวลา
ปจจุบัน  และขั้นตอนตอไปคือการหาผลเฉลยของ   
สมการ (9) ในขั้นตอนแรก เปนการใชเทคนิคของการหา
ขอบเขตของวัตถุในภาพถายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อ
ชวยในการหาขอบเขตของไฟปาจากภาพถายดาวเทียม 
(รูปที่ 8) หลังจากนั้น นําคาของฟงกชันเลเวลเซตที่ไดจาก
ขั้นตอนแรกมาเปนคาเริ่มตนสําหรับการคํานวณหาผล

เฉลยเชิงตัวเลขในสมการ (9) (รูปที่ 9) 

สรุป 
 จึงเห็นไดวาสมการคณิตศาสตรเพียงรูปแบบเดียว 
คือ “สมการเลเวลเซต” สามารถนํามาประยุกตใหเกิด

ประโยชนอยางมากในแตละสาขาวิชาที่แตกตางกัน แตใน
วิชาคณิตศาสตร ยังมีสมการอีกหลายรูปแบบที่สามารถ
นํามาสรางประโยชนในดานตางๆ ใหกับเรา ดวยเหตุนี้

รูปท่ี 7   เซตของจุดที่อยูบนพื้นผิวของรูปทรงสามมิติที่ตองการ 
สราง (ภาพซาย ) และรูปทรงสามมิติที่สรางขึ้นมาโดย
ใชวิธีการเลเวลเซต (ภาพขวา) (ภาพจาก10) 
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หากนักวิจัยหรือผูปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความ
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผูนิพนธขอขอบคุณ Springer Science & Business 
Media ที่ไดเอื้อเฟอภาพประกอบรูปที่ 2-7 
(caroline.davis@springer.com; www.springer.com/rights) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
เอกสารอางอิง 
1.  Fedkiw R. Simulating Natural Phenomena. In: 

Osher S, Paragios N, editors. Geometric level set 
methods in imaging, vision, and graphics. New 
York: Springer Verlag; 2003. p. 461-79. 

2.  Fendell FE, Wolff MF. Wind-aided fire spread. In: 
Johnson EA, Miyanishi K, editors. Forest fire: 
behavior and ecological effects. San Diego: 
Academic Press; 2001. p. 171-223. 

3.  Huabsomboon P. Implicit level set methods for a 
fire spread model. Proceedings of the 2nd 
International Conference on Asian Simulation and 
Modeling; 2007 Jan 9-11; Chiang Mai, Thailand. 

4.  Kimmel R. Fast edge integration. In: Osher S, 

Paragios N, editors. Geometric level set methods in 
imaging, vision and graphics. New York: Springer 
Verlag; 2003. p. 59-77. 

5.  Osher S, Fedkiw R.  Level set methods and 
dynamics implicit surfaces. New York: Springer 
Verlag; 2003. 

6.  Osher S, Paragios N. Geometric level set methods 
in imaging, vision and graphics. New York: 
Springer Verlag; 2003. 

7.  Osher S, Sethian JA. Fronts propagating with 
curvature dependent speed: algorithms based on 
Hamilton-Jacobi formulations. J Comp Physics 
1988;79:12-49. 

8.  Rudin L, Lions PL, Osher S. Multiplicative 
denoising and deblurring: theory and algorithms. In: 
Osher S, Paragios N, editors. Geometric level set 
methods in imaging, vision, and graphics. New 
York: Springer Verlag; 2003. p. 103-19. 

9.  Sethian, JA. Level set methods and fast marching 
methods: evolving interfaces in computational 
geometry, fluid mechanics, computer vision, and 
materials science. Cambridge University Press; 
1999. 

10.  Zhao H, Osher S. Visualization, analysis and shape 
reconstruction of sparse data. In: Osher S, Paragios 
N, editors. Geometric level set mehtods in imaging, 
vision, and graphics. New York: Springer Verlag; 
2003. p. 361-80. 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 9   ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนของการพยากรณหาตําแหนงของ  
               หนาไฟ เสนสีแดงแสดงถึงตําแหนงของหนาไฟที่พยากรณ

โดยใชวิธีการเลเวลเซต 

 รูปท่ี 8  ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนของการหาตําแหนงของหนาไฟ
จากภาพถายดาวเทยีม เสนโคงสีน้ําเงนิจะคอย ๆ หดตัวเพื่อ
หาขอบเขตของบริเวณที่ถูกไฟไหม (บริเวณที่มีสีสม-แดง) 
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การควบคุมการตายของเซลลสัตวเพาะเลี้ยงที่ใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

อิษฎา มุงสันตสิุข   
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการผลิตโปรตีนจากเซลลลูกผสมที่เพาะเลี้ยงในถังชีวปฏิกรณสวนหนึ่งมุงเนนไปที่การพัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตโปรตีนในปริมาณสูงที่สุด แตอะพอพโทสิสเปนกระบวนการตายที่พบไดบอยในเซลล
สัตวเพาะเลี้ยงที่ใชในอุตสาหกรรม  การตายของเซลลเพาะเลี้ยงจากสาเหตุนี้จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการผลิตโปรตีน
ลูกผสม ทําใหเกิดการศึกษาวิจัยในแงมุมที่นํากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อเพิ่มความอยูรอดและลดอะพอพโทสิสในเซลล
เพาะเลี้ยง   

คําสําคัญ:  อะพอพโทสิส; วัฏจักรเซลล;  โปรตีนลูกผสม; เซลลตัดแตงพันธุกรรม 

Abstract 

 One of the aims for production of proteins from recombinant animal cells in bioreactors has been to 
develop processes to achieve the highest possible yield.  However, apoptosis is the major cause of cell 
death in industrial animal cell lines and is a significant hindrance to large scale production of recombinant 
proteins.  Many strategies have been devised to enhance cell viability and reduce apoptosis in cell cultures.  

Keywords:  Apoptosis; cell cycle; recombinant proteins; cell engineering 
 

บทนํา 
อุตสาหกรรมที่นําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใช

มีการพัฒนาและกาวหนาไปอยางรวดเร็วเพื่อสนองตอ

ความตองการของตลาดในการผลิตโปรตีนชนิดตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรตีนที่ใชในทางการแพทย ในปจจุบัน 
มีการนําเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม  (recombinant DNA 
technology) มาใชในการผลิตโปรตีนหลายชนิด ซึ่งผลผลิต
สวนใหญมาจากเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม อยางไรก็ตาม 
ผลผลิตโปรตีนที่ไดนั้นถูกจํากัดดวยการที่เซลลเพาะเลี้ยงมี

กําหนดเขาสูระยะการตาย ซึ่งโดยมากมาจากการตายแบบ 
อะพอพโทสิส  (apoptosis) หรือการตายของเซลลแบบที่มี
การโปรแกรมไวลวงหนาแลว (programmed cell death) 
การที่เซลลเพาะเลี้ยงมีจํานวนลดลงเนื่องจากอะพอพโทสิส 
เปนผลใหปริมาณโปรตีนที่ผลิตไดมีจํานวนลดลงตามไป

ดวย นอกจากนี้ ยังทําใหกระบวนการหาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการแสดงออกของโปรตีนในระดับอุตสาหกรรมถูก

จํากัด ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองหาวิธีการรักษาการ
เจริญเติบโตของเซลลไว เพื่อใหไดผลผลิตโปรตีนใน

ปริมาณสูงๆ การควบคุมอะพอพโทสิสในเซลลเพาะเลี้ยงจึง
มีความสําคัญเปนอยางมาก    

อะพอพโทสิสสามารถเกิดไดในเซลลเพาะเลี้ยงที่ใช

เปนโฮสตสําหรับการผลิตโปรตีนลูกผสม (recombinant 
protein) เชน เซลล myeloma และ Chinese hamster ovary 
(CHO) เปนตน(14,26,28,30,40)  ดังนั้น ความรูที่วากระบวนการ
ตายของเซลลถูกควบคุมอยางไร จึงมีประโยชนอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาใหได

ผลผลิตของเซลลในปริมาณสูง 

บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของการใชเซลล

สัตว เพาะเลี้ยงในการผลิตโปรตีนหรือชีวเภสัชภัณฑ 
คว ามสั มพั น ธ ร ะหว า ง วั ฏ จั ก ร เ ซลล แ ล ะก า ร เ กิ ด                         
อะพอพโทสิส รวมถึงกลยุทธการตัดแตงพันธุกรรมของ
เซลลซึ่งเปนวิศวกรรมดานเซลลในการปองกันหรือชะลอ

การเกิดอะพอพโทสิสในเซลลสัตวเพาะเลี้ยงที่ใชในระดับ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตโปรตีนจาก

เซลล 

การผลิตโปรตนีลูกผสมท่ีใชเปนเภสชัภัณฑ 
ปจจุบันความตองการของโปรตีนที่ใชในทางการ 

แพทยมีเพิ่มมากขึ้น นําไปสูการเพิ่มจํานวนของโรงงาน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มีการนําเทคโนโลยีดีเอ็น-
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เอลูกผสมมาประยุกตใชในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 ซึ่ง
ไดมีการตัดตอยีนในเซลลโฮสตที่เปนจุลชีพ โดยเฉพาะใน 
แบคทีเรีย Escherichia coli เนื่องจากทําไดงาย และเซลล
เจริญเติบโตไดรวดเร็ว  โปรตีนที่มีความแตกตางกัน 
(heterologus protein) สามารถที่จะแสดงออกไดโดยการใส
ยีนลูกผสมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในเซลลแบคทีเรีย  
ต้ังแตมีการผลิตอินซูลินของมนุษยใน E. coli ซึ่งไดรับการ
ยอมรับในป  ค.ศ. 1982 การผลิตยาชีวภาพในรูปแบบดัง 
กลาวก็มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องและแพรหลาย  
ตลอดทศวรรษที่ 1980 มีการนําเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม
มาใชในการผลิตโปรตีนซึ่งมีความคลายกับโปรตีนดั้งเดิม 
เพื่อใชในทางการแพทยเปนจํานวนมาก ระหวางทศวรรษที่ 
1990 ไดมีการใชเทคนิคนี้เพื่อผลิตโปรตีนที่ลดความ 
สามารถในการกระตุนภูมิคุมกัน มีเวชภัณฑหรือยาชีวภาพ
มากกวา 165 ชนิดที่ไดรับการยอมรับในประเทศสหรัฐ- 
อเมริกาและทวีปยุโรป(44)  ตัวอยางของผลิตภัณฑเหลานี้

ไดแก recombinant interferon (IFNs)  interleukin (ILs), 
recombinant hormones, recombinant blood factors, 
haematopoietic growth factors, vaccines, mAb-based 
products, nucleic acid-based drugs, therapeutic enzymes 
และผลิตภัณฑอื่นๆ ตัวอยางของโปรตีนและโฮสตที่ใชใน
การผลิตแสดงในตารางที่ 1 ในป ค.ศ. 2004 ผลิตภัณฑ

เหลานี้มีคาการตลาดประมาณ 33 ลานเหรียญสหรัฐ และ
คาดวาจะถึง 70 ลานเหรียญสหรัฐในปลายทศวรรษนี้ โดย
ยาชีวภาพที่ขายดีที่สุดคือ erythropoietin (EPO) และ 
recombinant EPO ตางๆ ซึ่งในป ค.ศ. 2005 มีมูลคาการขาย
มากถึง 10.7 ลานเหรียญสหรัฐ 

การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวเพื่อใชในการผลิตโปรตีน

ใหไดปริมาณตามความตองการของตลาดนั้นไดมีการ

พัฒนาในสวนของการขยายขนาดการเพาะเลี้ยง  การ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและราคา การผลิตโปรตีน
จําเพาะใหไดปริมาณมากสามารถทําไดโดยการใชเทคนิค  
ดีเอ็นเอลูกผสม โดยนํายีนที่ตองการหรือที่สนใจมาตัดแตง
และวางไวภายใตการควบคุมของ promoter และ enhancer 
เพื่อใหยีนแสดงออกไดเพียงพอ และการใหไดมาซึ่งโปรตีน
ตามตองการนั้นจะตองเลือกโฮสตที่ เหมาะสมดวย ซึ่ง
โปรตีนลูกผสมหลายชนิดที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป

แลว สามารถผลิตไดในแบคทีเรีย เชน  E. coli ในยีสต เชน 
Saccharomyces cerevisiae  และในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม เชน CHO, human embryonic kidney (HEK293), 
mouse myeloma derived (NS0), human retina derived 
(PerC6) และ baby hamster kidney (BHK) หรือในเซลล
แมลง(1, 2, 7, 18, 47)  เปนตน โดยที่ไดมีการพิจารณาปจจัยตางๆ 

ไดแก ความตองการใหโปรตีนนั้นๆ มีการดัดแปลงหลัง 
จากการแปลรหัส (post-translational modification) โปรตีน
สามารถหลั่งออกมาจากเซลลได เสถียรภาพและการพับ
กลับไดของโปรตีน รวมถึงคาใชจายตางๆ อีกดวย แม        
E. coli และเซลลจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมถูกนํามาใชเปน
โฮสตหลักในการผลิตยาชีวภาพ โดยโปรตีน 9 ใน 31 ชนิด
ที่ใชในการรักษาซึ่งไดรับการยอมรับในป ค.ศ. 2003 ผลิต
ใน E. coli และ 17 ชนิดผลิตในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
การผลิตโปรตีนที่ตองผานกระบวนการไกลโคสิเลชันยังคง

ตองใชเซลลสัตว หากตองการเพิ่มผลผลิตจําเปนตองมีการ
พัฒนา expression construct และตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ
เมแทบอลิซึมและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลสัตวดวย 
ในปจจุบัน สามารถผลิตโปรตีนลูกผสมไดถึง  5 กรัมตอ
ลิตร ซึ่งเปนปริมาณที่มากกวาในสมัยกอนถึงสิบเทา งาน 
วิจัยที่กําลังดําเนินการในปจจุบันสวนหนึ่งจึงมุงเนนไปยัง

การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเซลลและการตัดตอยีนเพื่อปองกัน

หรือยับยั้งการตายของเซลลโดยอะพอพโทสิส สามารถยืด
อายุการผลิตโปรตีน และการลดไกลโคสิเลชันที่ตางแบบ
กัน(3) 

การควบคุมการเจริญเติบโตและการแบงตัวของ
เซลล 

วัฏจักรของเซลลแบง เปนระยะอิน เตอร เฟส 
(interphase) คือการเตรียมตัวใหพรอมที่จะแบงเซลล และ 
ระยะการแบงตัวของเซลล  (M) โดยระยะอินเตอรเฟสนี้

สามารถแบงออกเปน  3 ระยะยอยๆ คือระยะกอนสราง       
ดีเอ็นเอ  (G1) ซึ่งเซลลมีการเจริญเติบโตเต็มที่และมีการ

สรางสารบางอยางเพื่อใชในการสรางดีเอ็นเอ ตอมาเปน
ระยะสรางดีเอ็นเอ  (S) ซึ่งเปนชวงที่ถูกควบคุมโดยปจจัย
หลายอยาง ไดแก origin recognition complex, mini-
chromosome maintenance proteins และ cyclin dependent 
kinases (Cdks) โดยปจจัยเหลานี้ชวยปองกันไมใหดีเอ็นเอ
เพิ่มจํานวนขึ้นใหมหลังจากที่มีการถอดแบบดีเอ็นเอไปแลว 
และระยะหลังสรางดีเอ็นเอ (G2) ซึ่งเปนระยะที่เซลลมีการ
เจริญเติบโตและเตรียมความพรอมเพื่อจะแบงโครโมโซม

และไซโทพลาซึม เซลลจะใชเวลามากที่สุดในระยะ G1 
เพื่อเพิ่มมวลของเซลลหลังจากที่มีการแบงเซลลไปแลว การ
เพิ่มมวลของเซลลเปนผลมาจากการสังเคราะหสารโมเลกุล

ใหญ การเจริญเติบโตของเซลลจะถูกกระตุนดวยปจจัยการ
เจริญเติบโต (growth factor) ตางๆ อยางไรก็ตาม หากเซลล
ไมไดรบัปจจัยการเจริญเติบโตที่เพียงพอจะทําใหเซลลออก

จากระยะ G1 เขาสูระยะ G0 ซึ่งจะไมมีการเจริญเติบโต  
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ตารางที่ 1  ตัวอยางโปรตีนที่ใชเปนยาชีวภาพที่ไดรับการยอมรับในยุโรปและสหรัฐอเมริกา(44) 
 

Product Examplesa Sources of production Therapeutic indication 

Recombinant 
interferons and 
interleukins 

PEGinterferon α-2a 
PEGylated rIFN- α-2a 
rhIFN-α-2b 
rh IFN-β-1a 
r IFN-β-1b 
r IL-1 receptor antagonist 
r IL-11 
 
r IL-2 

E. coli 
E. coli 
E. coli 
CHO cells 
E. coli 
E. coli 
E. coli 
 
E. coli 

Hepatitis B, C, Cancer 
Chronic hepatitis C 
Hepatitis B, C, Cancer 
Relapsing/remitting multiple sclerosis 
Relapsing/remitting multiple sclerosis 
Rheumatoid arthritis 
Prevention of chemotherapy-induced  
    thrombocytopenia 
Renal-cell carcinoma 

Recombinant 
hormones 

Insulin, rh insulin 
rh FSH 
rh luteinizing hormone 
rh TSH 
rh GH 

E. coli, S. cerevisae 
CHO cells 
CHO cells 
CHO cells 
E. coli, S. cerevisae 

Diabetes mellitus 
Infertility, Anovulation and  
    superovulation 
Some forms of infertility 
Thyroid cancer 
Growth failure 

Recombinant 
growth factor 

r EPO, rh EPO 
 
 
r GM-CSF 
GM-CSF 
 
 
rh PDGF 

CHO cells 
BHK cells 
NS0 myeloma cells  
E. coli 
Namawa cells 
Endothelial cells 
Fibroblast 
S. cerevisae 

Anemia 
 
 
Chemotherapy-induced neutropenia 
 
 
 
Lower-extremity diabetic neuropathic  
     ulcers 

Recombinant 
vaccines 

r HBsAg 
r OspA, a lipoprotein 
Influenza 
 
Smallpox 
Mumps 

S. cerevisae 
E. coli 
Chick embryo 
CHO cells 
Rabbit kidney cells 
Human diploid cells 

Immunization against hepatitis A and B 
Lyme disease vaccine 
Influenza  
 
Smallpox 
Mumps 

Recombinant 
blood factors 

rh Factor VIII  
rh Factor IX 
Anticoagulant 
rh tPA 
r tPA 

CHO cells, BHK cells 
CHO cells 
S. cerevisae 
CHO cells 
E. coli 

Hemophilia A 
Hemophilia B 
Prevention of venous thrombosis 
Acute myocardial infraction 
 

Monoclonal 
antibody-based 
products 

Humanized mAbs NS0 myeloma cells 
Hybridoma cells  
CHO cells 
EBV-infected B-cells    
(human) 

e.g. Non-Hodgkins lymphoma, 
Carcinoma of the colon, 
Prevention of acute kidney transplant  
    rejection 

Other 
recombinant 
products 

Dornase-α, rDNase 
rh hyaluronidase 
 
rh TNF- α 
 
r TNFR-IgG 

CHO cells 
CHO cells 
 
E. coli 
 
CHO cells 

Cystic fibrosis 
Adjuvant to increase absorption and  
    dispersion of other drugs 
Adjunct to surgery for subsequent  
   tumor  removal 
Rheumatoid arthritis 

aAbbreviations: DNase, Deoxyribonuclease; EPO, Erythropoietin; FSH, Follicle-stimulating hormone; GM-CSF, 
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HBsAg, Hepatitis B surface antigen; GH, growth hormone; IgG, 
Immunoglobulin type G; IFN, Interferon; IL, Interleukin; mAbs, Monoclonal antibodies; OspA, Outer-surface protein A; 
PDGF, Platelet-derived growth factor; PEG, polyethylene glycol; r, Recombinant; rh, Recombinant human; TNF, Tumor 
necrosis factor; TNFR, TNF receptor; tPA, Tissue plasminogen activator. 

 
การเปลี่ยนแปลงรูปรางระหวางการเจริญเติบโต

ของเซลลเกิดขึ้นเมื่อ Cdks ไดรับการกระตุนใหทํางาน ซึ่ง
จะไปเติมหมูฟอสเฟต (phosphorylation) ใหกับโปรตีน
เปาหมายที่ตําแหนงเซอรีนและทรีโอนีน ปกติแลว Cdks 
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จะทํางานไดก็ตอเมื่ออยูรวมกับ cyclin ซึ่งการรวมกันนี้จะ
เกิดขึ้นในวัฏจักรของเซลลที่ตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่ทํา

ใหเกิดการแบงตัว(29) แต Cdk-cyclin complexs จะไม

สามารถทํางานไดเมื่อไปจับกับ p16, p21 และ p27 (23,32) 
เมื่อเซลลอยูในสภาวะที่ไมเหมาะสม เชน อาหารหมด 
เซลลมีความหนาแนนมาก มีสารพิษสะสม หรือไดรับ
สารเคมี รังสียูวี เปนตน เซลลจะหยุดการเจริญเติบโตและ
อยูในระยะนิ่ง (stationary phase) ไมแบงตัวและเปน

ชวงเวลาที่ทําการประมวลผลเพื่อตัดสินใจวาจะทําอะไร

ตอไปดี เชน หากดีเอ็นเอถูกทําลายหรือโปรตีนมีการพับที่
ผิดปกติเนื่องจากไดรับสารเคมีหรือรังสียูวี ก็จะทําการ
ซอมแซม หากซอมแซมไมไดก็อาจจะทําลายตัวเองโดย
กระบวนการอะพอพโทสิส อยางไรก็ตาม หากเซลลไดรับ
อาหารและปจจัยกระตุนการแบงตัวตางๆ อยางเพียงพอ 
หรือไดรับอาหารใหมที่ปราศจากสารพิษ เซลลจะกลับเขา
สูวัฏจักรการเจริญและแบงเซลลใหมไดอีก มิเชนนั้นเซลล
จะเขาสูชวงระยะตาย (death phase) 

การตายแบบอะพอพโทสิสในเซลลสัตวเพาะเลี้ยง 
อะพอพโทสิส(19)  เปนกระบวนการตายของเซลลที่

ถูกควบคุมโดยยีน  มีความสําคัญตอการพัฒนาของตัวออน 
ทําใหเกิดภาวะธํารงดุล (homeostasis) ในเนื้อเยื่อของ

อวัยวะในตัวเต็มวัย การกําจัดเซลลและการแกของเซลล  
ลักษณะของเซลลที่ เกิดอะพอพโทสิส  คือ เซลลมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางที่จําเพาะ ไดแก การหดตัว เยื่อหุมเซลล
เกิด blebling มีการแตกหักของชิ้นดีเอ็นเอ การหดตัวของ
โครมาทิน และตอมาเยื่อหุมเซลลเกิด ruffling ซึ่งจะแตก

เปนอะพอพโทติกบอดี (apoptotic bodies) นอกจากนี้ ยังมี
การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลบนผิวเซลลเพื่อใหเซลลกลืน

กิน (phagocyte) ที่อยูขางเคียงสามารถจดจําและมากลืนกิน 
กระบวนการนี้ไมนําไปสูการอักเสบหรือมีการอักเสบเพียง

เล็กนอย ระหวางการเกิดอะพอพโทสิสนั้น สวนประกอบที่
เปนฟอสโฟลิพิดที่ผิวเยื่อหุมเซลลช้ันใน ที่เรียกวา ฟอส
ฟาทิดิลเซอรีน (phosphatidylserine) จะยายไปสูเยื่อหุม

เซลลช้ันนอก ทําใหเซลลเปนเปาหมายของการถูกกลืนกิน
ตอไปได นอกจากนี้ เซลลที่เกิดอะพอพโทสิสยังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีตางๆ ภายในเซลลอีกดวย 

อะพอพโทสิสเปนการตายที่พบไดมากในเซลล

สัตวเพาะเลี้ยงที่ใชในการผลิตโปรตีนในอุตสาหกรรม ทํา
ใหการผลิตโปรตีนลดลง ดังนั้นการตรวจอะพอพโทสิส
ต้ังแตระยะแรกๆ ของการเพาะเลี้ยงเซลลจะทําใหทราบ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในเซลลกอนที่เซลล

ทั้งหมดจะตายไป และยังชวยลดคาใชจายในการเพาะเลี้ยง

เซลลในระดับอุตสาหกรรมลงอีกดวย ความรูความเขาใจ
ในการควบคุมการเกิดอะพอพโทสิสจึงมีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อใชผลิตโปรตีนในระดับ

อุตสาหกรรม 

ในเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การตายแบบ             
อะพอพโทสิสจะเกิดขึ้นเปนขั้นตอน  โดยเซลลจะรับ
สัญญาณจากสิ่งเราทั้งภายนอกหรือภายในเซลลขึ้นอยูกับ

ความสมดุลยของสัญญาณความอยูรอดและความตาย ซึ่ง
การตัดสินใจนี้จะนําไปสูการเกิดอะพอพโทสิส สัญญาณ
จะถูกสงผานโดยตัวรับ (receptor) บนผิวเซลลหรือโมเลกุล
นําสัญญาณภายในเซลล  และขอมูลที่ ถูกสงมาจะถูก
วิเคราะหในขั้นควบคุม (control stage) โดยผานวิถีตัวรับ
ความตาย (death receptor pathway) และ/หรือวิถีไมโท-
คอนเดรีย วิถีเหลานี้สงผลใหมีการขยายสัญญาณและเกิด
การทํางานของเอนไซมคาสเพส (เปนเอนไซมชนิดโปรตี-
เอสที่ตัดโปรตีนหลังกรดอะมิโนแอสปารติค) ในชวง
กระทําการ (execution phase) และในที่สุด สัญญาณที่สราง
จากอะพอพโทติกบอดีจะทําใหเซลลนี้ถูกกลืนกิน โดย
เนื้อเยื่อบริเวณดังกลาวไมเกิดการอักเสบแตอยางใด  

วิถีการเกิดอะพอพโทสิสโดยอาศัยตัวรับและ                
ลิแกนดบนผิวเซลล (รูปที่ 1) เชน Fas-FasL และ TNFR1-
TNFα จะสงสัญญาณกระตุนใหกลุมเอนไซมคาสเพสตั้ง
ตน (caspase-2, -8 และ -10) ทํางานได เอนไซมคาสเพสจะ
ทํางานเปนขั้นตอนตอเนื่อง  (caspase cascade)  โดย            
คาสเพสตั้งตนจะกระตุนใหคาสเพสปฏิบัติการ (caspase-3, 
-6 และ -7) ทํางานโดยไปยอยโปรตีนที่จําเพาะ และยังพบ 
วาคาสเพสตั้งตนสามารถกระตุนใหเซลลเกิดอะพอพโท-
สิสผานวิถีไมโทคอนเดรียไดอีกดวย  โดยคาสเพส -8 
สามารถตัดโปรตีน Bid ในไซโทพลาซึม ซึ่งเปนโปรตีนใน
กลุม Bcl-2 ออกเปน 2 สวน ขนาด 11 และ 15 กิโลดาลตัน 
โปรตีน Bid ที่มีขนาด 15 กิโลดาลตันจะจับกับโปรตีน Bax 
และยายไปอยูที่ เยื่อช้ันนอกของไมโทคอนเดรีย ทําให       
ไซโทโครมซี (cytochrome C) และโปรตีนอื่นๆ ที่เกี่ยว 
ของกับการเกิดอะพอพโทสิส เชน apoptotic inducing 
factor เปนตน(34) รั่วออกมา ไซโทโครมซีจะทําใหอะพอพ-
โทโซม (cytochrome c/Apaf-1/ATP/dATP/ procaspase-9) 
ทํางาน คาสเพส-9 จะกระตุนคาสเพสปฏิบัติการใหทํางาน
ตอ  นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงที่ไมโทคอนเดรียยัง
สามารถควบคุมไดโดยโปรตีนชนิดอื่นๆ ในกลุมของ Bcl-
2 ที่ปองกันการเกิดอะพอพโทสิส (เชน Bcl-2, Bcl-xL,  
Bcl-w, Bag-1, Bag-3, Mcl-1, A1 และ Boo) โดยโปรตีน 
ในกลุมนี้อาศัย Bcl-2 homology (BH)-3 domain ไปจับกับ 
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รูปท่ี 1  วิถีการเกิดอะพอพโทสิสในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
 

โปรตีนในกลุมของ Bcl-2 ที่ทําใหเกิดอะพอพโทสิส (เชน 
Bax, Bak, Bid, Bad, Bok, Bik, Bim, Bcl-xS, Noxa, Hrk, 
NBIP3 และ NBIP3L) 

ในป ค.ศ. 1996 Shimizu และคณะ(36)  รายงานวา

การแสดงออกที่มากเกินไปของยีนในกลุม Bcl-2 ที่ปองกัน          
อะพอพโทสิสนี้สามารถยับยั้ ง เอนไซมคาสเพสและ             
อะพอพโทสิสได และการเกิดอะพอพโทสิสยังขึ้นกับ
ปริมาณสัมพันธของโปรตีนในกลุม  Bcl-2 ที่ทําใหเกิด       
อะพอพโทสิสและปองกันการเกิดอะพอพโทสิสอีกดวย 
เชน การแสดงออกที่มากเกินไปของ  Bax ในเซลลที่มี          
Bcl-xL แสดงออกต่ํา จะทําใหมีการกระตุนคาสเพสและ
การตายแบบอะพอพโทสิส ในขณะที่อะพอพโทสิสไมเกิด
ในเซลลที่มี Bcl-xL แสดงออกในระดับสูง(37) นอกจากนี้ 
การเกิดอะพอพโทสิสยังสามารถเกิดผานวิถีร างแห           
เอนโดพลาซึม (endoplasmic reticulum) จากการกระตุน
โดยคาสเพส-12 ไดอีกดวย ซึ่งวิถีนี้อาจเกิดมาจากการมี
ปริมาณของแคลเซียมไอออนที่มากจนเกินไปหรือจากการ

กระตุนของยีนที่แสดงออกเมื่อมีการพับของโปรตีนที่

ผิดปกติไป เปนตน 

อะพอพโทสิสและวัฏจักรเซลล 
 อะพอพโทสิสและการเจริญเติบโตของเซลลเปน

กระบวนการพื้นฐานที่ทําใหเซลลปกติสามารถดํารงชีวิต

ตอไปได และเปนกระบวนการกัมมันตที่มีการควบคุมที่
ซับซอน ซึ่งตองอาศัยปจจัยที่ทําใหเซลลเจริญเติบโตและ
อยูรอดได กลไกที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล

และอะพอพโทสิสนั้นจะมีสวนที่เช่ือมโยงกัน หากกลไก
เหลานี้มีความบกพรอง เซลลจะไมตายและอาจสามารถ
นําไปสูการเกิดเซลลมะเร็งได หรืออาจทําใหภูมิคุมกันตัว 
เองเกิดผิดปกติ นอกจากนี้สัญญาณที่ไมสามารถเขากันได
ในสวนที่ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเหนี่ยวรั้ง

ของวัฏจักรเซลลจะทําใหเกิดอะพอพโทสิสได การเกิด   
อะพอพโทสิสสามารถเกิดไดทุกชวงของวัฏจักรเซลล

ขึ้นกับวาอยูชวงใดในขณะที่เกิดเหตุการณ หรือหากเซลล
ไดรับสารพิษ เชน เซลล human promyelocytic leukemia 
(HL-60) เมื่อไดรับสารกอมะเร็ง (DW2282) จะกระตุนให
เกิดอะพอพโทสิสหลังจากที่ชวง G2/M ถูกเหนี่ยวรั้ง(31 ) 
หรือเซลลชนิดเดียวกันจะเกิดอะพอพโทสิสหากไดรับการ

กระตุนดวยไซโคลเฮกซาไมดในชวง  G0/G1 และ S(9)  
เปนตน  

 ในขณะที่เซลลเพาะเลี้ยงมีชีวิตและเจริญเติบโต

จะตองอาศัยปริมาณอาหารที่เพียงพอและสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เชน อาหาร
จํากัด การเปลี่ยนของคาความเปนกรดดางและออสโมลา- 
ริตีของอาหารเลี้ยงเซลล การเกิดรีแอคทีฟออกซิเจนสปชีส  
เซลลจะหยุดเจริญและเกิดการกระตุนอะพอพโทสิสซึ่ง

นําไปสูการตาย นอกจากนี้ การตายแบบอะพอพโทสิสยัง
สามารถถูกกระตุนจากสารเคมีบางชนิด เชน cisplatin, 
tunicamycin และ hydrogen peroxide เปนตน(21) การขาด
สัญญาณอยูรอด (survival signals) เชน ฮอรโมนไซโทไคน 
(cytokine) อินทิกริน  (integrin) และปจจัยที่ทําใหเจริญ 
เติบโต และยังถูกกระตุนไดดวยจุลชีพ เชน เช้ือไวรัสและ
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แบคทีเรีย(6,12) หรือดวยผลผลิตสุดทายจากเมแทบอลิซึม

ของเซลล เชน กรดแลคติกและแอมโมเนีย ซึ่งเปนผลผลิต
จากการใชน้ําตาลกลูโคสและกลูตามีนในอาหารเพาะเลี้ยง

เซลล ตามลําดับ(21) 

การปองกันการเกิดอะพอพโทสิสในเซลลสัตว
เพาะเลี้ยง 
 วัตถุประสงคขอหนึ่งในการผลิตโปรตีนจากเซลล

สัตวคือการพัฒนากระบวนการผลิตใหไดผลผลิตปริมาณ

สูงหรือมากที่สุด อยางไรก็ตาม อะพอพโทสิสที่เกิดขึ้นนั้น
เปนอุปสรรคที่สําคัญของการผลิต เนื่องจากเซลลที่ใชใน 
ทางการคา เชน BHK, CHO, hybridoma และ NS0 นั้นงาย
ตอการเกิดอะพอพโทสิส จึงมีการศึกษาถึงกลยุทธในการ
ลดหรือปองกันการเกิดอะพอพโทสิส ดังตารางที่ 2 ซึ่ง

คาดหวังเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตโปรตีนลูกผสม การปองกัน
การเกิดอะพอพโทสิสอาจทําไดโดยการปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมของการเพาะเลี้ยง เชน เลี้ยงเซลลแบบมีการ
เติมอาหารสม่ําเสมอ เปนตน หรือโดยการตัดแตงพันธุ- 
กรรมของเซลลเพื่อใหมีความตานทานหรือชะลอการ

เกิดอะพอพโทสิส เชน การทําใหยีน bcl-2 แสดงออกได

มากขึ้นในเซลล myeloma และ CHO(33,41,42) หรือการทําให 
hybridoma มีความตานทานตอการขาดสารอาหารและ

สารพิษที่เกิดจากการเลี้ยงในระบบหรือสภาวะที่ไมเหมาะ 
สมหรือรุนแรง(40) 

การศึกษาในเซลล hybridoma พบวาเซลลที่มี Bcl-2 
แสดงออกมาก  จะมี ชี วิตอยู รอดและมีผลผลิตที่มาก          
ขึ้น(38)  ในป ค.ศ. 1999  Mercille  และ  Massie(27) ไดศึกษา  

เซลล myeloma ที่ตัดแตงพันธุกรรมเพื่อให E1B-19K 
(adenovirus Bcl-2 homologue) มีการแสดงออก เปนผลให
เซลลเจริญไดหนาแนนเพิ่มมากขึ้นถึงสองเทา และสามารถ
ผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 40 
นอกจากนี้ ยังมีการใชเทคนิคของ small interfering RNA 
เพื่อทําใหโปรตีนสองชนิดที่ชักนําใหเกิดอะพอพโทสิส คือ 
Bax และ Bak ไมทํางาน(22) ทําใหสามารถขยายเวลาการอยู

รอดของเซลลและเพิ่มผลผลิตของอินเตอรเฟยรอนแกมมา

ในเซลล CHO ไดรอยละ 35 การเพิ่มหรือลดอัตราการเจริญ 
เติบโตของเซลลเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นยังสามารถทําได

โดยการตัดแตงยีนที่เกี่ยวของกับวัฏจักรเซลลเพียงอยาง

เดียว เชน c-myc, p21, interferon regulatory factor 1, p27 
หรือตัดแตงยีนดังกลาวรวมกับยีนที่เกี่ยวของกับอะพอพ-
โทสิส เชน ในเซลล CHO ที่มีการแสดงออกของยีน c-myc 
และ bcl-2 ที่มากนั้นจะทําใหเซลลเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและ
มีความหนาแนนสูงสุด อีกทั้งยังชวยลดอะพอพโทสิสลง
ดวย(16)  นอกจากนี้ การตัดแตงยีนใหสามารถบอกถึงการ
ตายโดยการเรืองแสงของเซลลยังสามารถชวยใหทราบ

สภาพของเซลลในชวงการเพาะเลี้ยงไดกอนที่เซลลจะตาย

ทั้งหมด เชน การตัดตอยีนที่กระตุนใหเกิดการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลลและการทําลายดีเอ็นเอ (GADD153) 
เขากับเวกเตอรที่ถอดรหัสใหโปรตีนเรืองแสงฟลูออเรส-
เซนตในเซลล  NS0 นั้น  เมื่อ เซลลอยู ในสภาวะที่ ไม         
เหมาะสม ยีน GADD153 จะมีการแสดงออกพรอมกับการ
เรืองแสงของเซลล ทําใหสามารถทราบถึงสถานการณของ
การเพาะเลี้ยงไดอยางรวดเร็ว จึงเหมาะกับการนําไปใชกับ
การเพาะเลี้ยงเซลลขนาดใหญในถังชีวปฏิกรณ(21)  

ตารางที่ 2  ตัวอยางกลยุทธในการปองกันหรือชะลอการเกิดอะพอพโทสิสในเซลลสัตวเพาะเลี้ยง 

Events   Cell types References 
1. Manipulation of the culture environment 

1.1 Supplement media with nutrients (fed-
batch) 

 
1.2 Use of anti-apoptosis chemicals, e.g., 

suramin, N-acetylcysteine and pancaspase 
zVAD-fmk 

 
2. Manipulation (engineering) of the cell 
   2.1 Genetic modifications 
         2.1.1 Over-expression of e1B-19K, hsp70,  
                           bcl-2, bcl-xL, aven, XIAP, CrmA,  
                  htert, neo, etc. 
          
         2.1.2 RNAi to Bak, siRNA to Alg2 etc. 
                 
    2.2 Use of cell-cycle arrest to avoid apoptosis  
              e.g. expressing p27, IRF-1, p21, p53, c-myc  
             and anti-sense c-jun 

 
CHO, NS0  
 
 
CHO, NS0  
 
 
 
 
 
CHO, NS0, hybridoma, BHK, 
HEK293 
 
 
CHO  
 
 
CHO, BHK, NS0  

 
(21, 28) 
 
 
(4, 24, 25)  
 
 
 
 
 
(5, 8, 10, 16, 17, 20, 27, 35, 41, 
42, 43)  
 
 
(22, 46)  
 
 
(11, 13, 15, 45) 
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สรุป 
การเกิดอะพอพโทสิสในเซลลเพาะเลี้ยงสามารถ

ควบคุมไดโดยการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมในการ

เพาะเลี้ยงเซลลใหเหมาะสมในระหวางการเพาะเลี้ยง หรือ
การใช เซลลที่ ไดรับการตัดแตงพันธุกรรมเพื่อใหมี

ความสามารถในการเจริญเติบโตไดยาวนานขึ้น และชะลอ
การเกิดอะพอพโทสิสโดยการทําใหยีนที่ปองกันการเกิด 
อะพอพโทสิสแสดงออกมากขึ้น ถึงแมการปองกันการ
เกิดอะพอพโทสิสจะชวยใหเซลลมีการเจริญเติบโตมากขึ้น  
การผลิตโปรตีนบางชนิด เชน โมโนโคลนัลแอนติบอดีจะ
ผลิตไดดีในชวงที่เซลลอยูในระยะนิ่งเนื่องจากเซลลจะใช

พลังงานไปในการสรางโปรตีนทุติยภูมิมากกวาการแบง

เซลล ดังนั้น การศึกษาเพื่อใหไดเซลลลูกผสมที่สามารถ
ผลิตโปรตีนที่ตองการไดมากขึ้นนั้นจําเปนตองมีการ

คัดเลือกเซลลที่สามารถมีชีวิตอยูรอดไดนานและสามารถ

ใหผลผลิตตอเซลลสูงที่สุด นอกจากนี้ การตัดแตงยีนที่
เกี่ยวของในวิถีเมแทบอลิซึมของเซลลเพื่อใหเซลลใช

พลังงานเพิ่มขึ้นและลดความเปนพิษของผลผลิตจาก        
เมแทบอลิซึม ยังเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่จะทําใหเซลลมีชีวิต
อยูรอดไดนาน ลดการเกิดอะพอพโทสิสและเพิ่มผลผลิต
โปรตีนไดมากขึ้น 
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Abstract 

DNA analysis is a powerful tool in forensic science.  The technique provides information  
linking the suspect with the crime scene, identifies individuals, and enables kinship analysis.  
Moreover, DNA can be used for analysis of both human and non-human DNA specimens.  In this 
article, applications of current DNA technology in forensic science and other promising technologies 
for the future are discussed. 

Keywords:  DNA technology; forensic science; human DNA; non-human DNA 

 

Introduction 

Biological evidence found at the crime 
scene can play a crucial role in forensic 
investigation. Deoxyribonucleic acid (DNA) 
from biological materials can be extracted and 
analyzed.  The resulting DNA profiles can be 
utilized for identity testing to link or exclude an 
individual from involvement in a crime. DNA is 
found in nucleus, mitochondria and chloroplast. 
Both nuclear and mitochondrial DNA are found 
in human, animals, and plants, while chloroplast 
DNA is found only in plant.  Due to advances in 
molecular biology techniques, some 628 
genomes of living species have been charac-
terized, 36 of these are eukaryotic genomes(29).  
This facilitates the study of DNA polymor- 
phisms, which are variations in the DNA 
sequence of the genome.  The DNA polymor- 
phisms can be single base variations (single 
nucleotide polymorphisms or SNPs) or variable 
numbers of DNA repeats (satellite DNA).  
Because of these variations, they can be 
employed as DNA markers to differentiate one 
living organism from another(32). Hence, the 
analysis of DNA polymorphisms is an essential 
tool which has forensic dimensions, i.e. 
identification, individualization, and reconstruc-
tion. 

 

Application of DNA Technology in 
Forensic Science 

Human DNA Analysis 

In 1986, repetitive DNA markers were 
first used in forensic science to identify the 
perpetrator in a sexual assault case(19).  
Currently, autosomal DNA markers which have 
been used in human identification are 
“microsatellites” or “Short tandem repeats” 
(STR) markers, Gender marker (XY-homolo-
gous amelogenin gene) and non-autosomal 
markers which are mitochondrial DNA and 
male-specific markers on Y-chromosome.  
Short Tandem Repeats (STRs) are length 
polymorphisms that are scattered throughout the 
human genome.  They consist of 2-6 nucleotide 
units.  The number of repeats varies between, 
and differs among individuals, except in 
identical twins(36).  Forensic STR markers are 
usually 4 nucleotide repeats and their length 
varies between 100-400 bp.  Because of their 
short length, STR is amenable to amplification 
using polymerase chain reaction (PCR). 

PCR is an enzymatic reaction which 
target DNA can be rapidly amplified using 
optimal PCR components in a tube by using 3 
different temperatures.  PCR is a very sensitive 
technique, so that a small amount of starting 
DNA template can be analyzed.  For example, 
trace amounts of skin cells on handled item or 
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latent fingerprints can provide sources of 
DNA(10,33).  Moreover, DNA profiles can be 
obtained from a single cell containing less than 
100 picogram of DNA, which can also be 
amplified by increasing the number of PCR 
cycles from 28 into 34 cycles.  The technique is 
called Low Copy Number DNA analysis 
(LCN). Nonetheless, cross-contamination of 
other human DNA is possible in forensic 
analysis. Cellular components from other 
persons may be presented in crime scene 
samples. Laboratory technicians are also 
sources of DNA contamination. PCR inhibitors 
will also affect the enzymatic reaction.  Heme 
compounds from blood and urea from urine, are 
potential inhibitors of Taq DNA polymerase.  
Therefore, it is necessary to perform controls 
including a negative control with no DNA and a 
positive control with DNA to make sure that 
PCR has no contaminants and inhibitors, 
respectively(8).  

Multiplex-PCR enables multiple DNA 
markers to be analyzed in one reaction. The use 
of multi-color analysis, with fluorescent-based 
labeling of the amplified DNA product, thereby 
allows multiple STR loci to be simultaneously 
amplified in a tube.  Such analyses may consist 
of 9-15 autosomal STR markers which will 
decrease the random match probability. 
Additionally, a gender marker, amelogenin 
gene, is added in commercial kits to indicate the 
gender of contributor.  Amplified STR products 
would then be determined for a set of genotypes 
by capillary electrophoresis.  At present, there 
are many commercial kits that are widely used 
for human identity testing. 

A capillary electrophoresis instrument 
consists of narrow capillary where high 
separation voltage can be applied without 
overheating problems. Samples are consecu-
tively injected, separated, and detected. DNA 
samples are automatically analyzed; so many 
samples can be loaded into the machine at the 
same time.  A minute amount of DNA sample is 
then drawn into a capillary by electrokinetic 
injection. The run time of each sample is 
approximately 30 minutes, which is faster than 
conventional slab gel electrophoresis. How- 

ever, the cost of instrument is still higher than 
that of gel-based electrophoresis(27). 

A DNA profile, consisting of a combi-
nation of genotypes of STR loci, from a crime 
scene sample must be compared with that from 
the reference sample. If the DNA profile 
generated from a crime scene sample and a 
reference sample match, the likelihood ratio 
would then be calculated to compare the 
probability of 2 competing hypotheses for DNA 
evidence; the prosecutor’s hypothesis and the 
defendant’s hypothesis. If likelihood ratio is 
greater than 1, it then supports the prosecutor’s 
hypothesis. On the other hand, if likelihood 
ratio is less than 1, this would support the 
defendant’s hypothesis.  

DNA plays role as an investigative tool in 
forensic casework, human identity testing in 
mass disaster, and kinship testing(12).   In 1983, a 
15-year-old girl was found raped and murdered. 
A semen sample which was taken from the dead 
body presented type A blood group and an 
enzyme profile.  However, the perpetrator had 
not been arrested at the time.  Three years later, 
another 15-year-old girl was found sexually 
assaulted in the same town.  Blood group from 
semen sample matched the previous case.  It 
was believed that the perpetrator was the same 
man but he denied this.  In 1985, DNA analysis 
was used to prove the case.  The first suspect 
was exonerated by using DNA profiling.  Then 
another suspect, Colin Pitchfork, was arrested 
because his DNA profile matched with the 
profiles from the semen of both murders.  This 
was the first case in which DNA was used in 
criminal case. 

DNA can not only identify an offender 
but also exonerate an innocent who is wrongly 
convicted.  The INNOCENCE project has been 
established for re-investigating convicted crimi-
nal cases by using DNA analysis. Thomas 
Webb, convicted as a sexual offender by hair 
evidence, was later shown to be wrongly 
convicted.  Analysis of hair evidence collected 
from the crime scene was shown to be 
consistent with that from Mr. Webb.  Then, in 
1996, DNA testing revealed that Mr. Webb was 
innocent.  He was exonerated after 13 years of 
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wrongful conviction. Now, at least 200 
prisoners have been exonerated by DNA 
testing(20,37).  

In mass disasters, dead bodies or human 
remains cannot be identified by positive 
identification methods. DNA analysis can be 
used as a method of choice for identification(39). 
Biological specimens from victims or human 
remains are sources of DNA for typing. 
Reference DNA profile can be typed from 
personal belongings, such as a toothbrush or 
inferred from kinship analysis (3). Two well 
known examples of human DNA identity testing 
are the terrorist attacks on the World Trade 
Center in 2001, and the devastating Tsunami 
hitting South East Asia in 2004.  The high level 
of biological sample degradation challenges 
human remain identification. The remains were 
exposed to extreme conditions; light, tem-
perature, humidity and microorganisms, which 
all affected the quality of DNA.  The chance of 
obtaining a complete DNA profile would be 
reduced if the remains are highly degraded(14).  
Thus, miniSTR markers were developed to 
analyze highly degraded DNA.  Large STR loci 
are re-designed by using primers to produce 
shorter STR fragments (miniSTRs)(2). 

According to Mendelian inheritance, the 
biological father and mother pass on half of 
their genetic materials to the child.  DNA can 
thus be used for parentage testing.  In 1999, a 
medical student who disappeared was killed by 
her boyfriend. Bloodstains and decomposed 
muscle tissue were collected for DNA analysis.  
The DNA profiles matched DNA profile of 
victim’s putative parents.  The result of pa-
rentage analysis suggested that biological 
samples came from the victim(34).  In some cases 
that few STR loci mismatch, if DNA mutation 
is not taken into account this could lead to false 
exclusion of paternity. Generally, at least 12 
STR markers distributed on at least 10 different 
chromosomes would be examined in paternity 
cases. An unusual immigration case was 
reported in 2006. The alleged mother was 
excluded from maternity of a male child. This 
had been regarded as a deficiency case. It was 
then questioned if the 2 different STR loci was 

an exclusion of the putative father or the 
existence of 2 mutations out of 22 autosomal 
STR loci. This case was then clarified by further 
analysis of Y-STR markers(21). 

Mitochondrial DNA and Y-chromosomal 
DNA are also used as lineage markers for 
kinship analysis.  Because the mother passes on 
mitochondrial DNA to both son and daughter, 
the children would then possess the same 
mitochondrial DNA as their mother and 
maternal relatives. Sequence-specific oligo-
nucleotide typing and minisequencing are 
employed to examine the polymorphic site 
across the hypervariable regions of mito-
chondrial DNA.  The result is reported in term 
of their variation from the Anderson reference 
sequence.  The father only passes on Y chromo-
some to his son.  The son will thus have the 
same Y-STR markers as his father and paternal 
relatives.  Because mitochondrial DNA and Y-
STR are lineage markers, their discrimination 
powers are lower than those of autosomal STR 
markers.  Nevertheless, mitochondrial DNA is 
still useful when analysis of autosomal STR 
markers fail. Typing of mitochondrial DNA is 
useful for highly degraded forensic samples.  
Because of the high copy number of mito-
chondrial DNA in a cell and mitochondria are 
resistance to extreme environment conditions. 
Under such conditions, it is more likely to 
obtain mitochondrial DNA profile than nuclear 
STR profile. Mitochondrial DNA can be 
recovered from minute amount of samples such 
as teeth, hair shaft, bone fragments, latent 
fingerprints, human feces, and highly degraded 
samples. 

Linkage testing was demonstrated by 
classic “Romanov family” case using mitochon-
drial DNA analysis.  In 1994, human bones 
were discovered and suspected to be of the 
Romanov family. The bones were then 
subjected to analysis of gender markers, 
autosomal STR markers and mitochondrial 
DNA.  The mitochondrial DNA sequence of 
putative Tsar Nicolas matched that of living 
maternal relatives.  The mitochondrial DNA of 
putative Tsarina Alexandra also matched that of 
3 skeleton remains and His Royal Highness 



วิทยาศาสตรเพือ่การพฒันา: รวมบทความวิชาการ ฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 260 

Prince Philip who is a maternal descent 
relative(6,18). 

Heteroplasmy is defined as an event that 
more than one type of mitochondrial DNA is 
detected within an individual.  There are 3 types 
of heteroplasmy in an individual: a) an 
individual may show more than one mito-
chondrial DNA type in a single tissue- 
heteroplasmy, b) an individual may have 
heteroplasmy in one tissue sample and homo-
plasmy in another tissue, and c) an individual 
may exhibit more than one homoplasmic types 
in different tissue types.  Hence, heteroplasmy 
and tissue types must be considered when 
questioned and known samples are compared. 

Y-STRs markers play an important role in 
criminal cases and paternal cases.  In the most 
serious crimes such as sexual offences, 
perpetrators are often male.  Therefore, Y-STRs 
are used to differentiate male from mixed 
evidence collected from sexual offences.  It is 
difficult to resolve a mixed DNA profile if the 
female’s DNA content is higher than the male’s.  
However, the chance of detecting the male’s 
DNA would be increased if Y-STRs are 
analyzed.  In case of the perpetrators are 
azoospermic or vasectomized, no sperm will be 
found.  Thus, Y-STRs can be used to detect 
male components from biological fluids(8).  All 
males in the same paternal lineage have 
identical Y-STR haplotypes. Because there is no 
recombination on the male-specific region, the 
biological father can pass genetic information in 
this region unchanged to his son unless 
mutations occurred(4).  Y-chromosome analysis 
has been applied to help identify Saddam 
Hussein.  In this case, a man had been captured 
in the village of Ad Dawr, Iraq in December 
2003.  Autosomal STR and Y-STR were ana-
lyzed and compared to the profile of his son. 
The results showed that Y-STR profile of the 
captured man matched those of Saddam’s sons 
as well as sharing autosomal STR markers(5,8). 

Non-human DNA Analysis 

DNA analysis is also applied for 
identifying animals and plants in forensic 
casework.  Forensic non-human DNA analysis 

was applied not only for species identification 
but also for linkage analysis.  The most 
common used DNA markers for animal species 
testing is cytochrome B (cytB) gene(26). Other 
DNA markers reported are such as 12S, 16S 
rDNA, cytochrome C oxidase subunit I (COI).  
For plants, trnL-trnF and rbcL regions on the 
chloroplast DNA, ITS gene on nuclear DNA are 
common DNA markers.  In addition, short 
tandem repeat markers are also used for 
defining individuals.  Forensic DNA analysis 
for non-human identification has also been 
applied to wildlife crimes, narcotic plants, 
domestic animal cases, food authentication, and 
bioterrorism(1,15,38). 

Trade of endangered species is illegal.  
The Convention on the International Trade in 
Endangered Species of Flora and Fauna 
(CITES) is an agreement among governments 
listing 28,000 plant species and 5,000 animal 
species as protected species. For instance, Asian 
and African elephants are listed in Appendix I 
of CITES.  Elephants are poached for ivory.  
Identification of protected elephant species from 
ivory has been developed by using the cytB 
gene.  Lee et al. reported ivory identification by 
DNA profiling of the cytB gene (24).  Moreover, 
cytB and microsatellites have been developed 
for identifying tiger species and indivi-
duals(25,40).  Tigers are endangered species and 
listed in Appendix I of CITES and their organs 
are illegally used as an ingredient in traditional 
Chinese medicine.  

Cannabis sativa L. is classified into two 
types, “drug type” or “marijuana” and “fiber 
type” or “hemp”.  The cultivation of drug type 
C. sativa L. is illegal because it contains a high 
level of narcotic chemical substance, δ-9-
tetrahydrocannabinol (THC). Various C. sativa 
L. DNA markers have been studied for example 
the intergenic spacer sequence, the ITS region 
as well as short tandem repeats(16,17).  Moreover, 
DNA markers from THC synthase gene has also 
been developed for marijuana identification in 
order to differentiate the drug type from fiber 
type(22). 

Microbial DNA is also used as evidence 
to support forensic investigation.  For example, 
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human immunodeficiency virus (HIV) DNA 
was used to prove a linkage between 2 persons. 
In 1998, an American physician injected the 
HIV into his girlfriend after taking a vial of 
blood from his HIV-infected patient.  Results 
showed that the viral DNA from the victim and 
the patient matched almost exactly, though the 
HIV genome rapidly mutated(28). 

Domestic animals may sometimes be 
involved in crime scenes, being as a witness, 
victim, or perpetrator.  Both cytB and STR 
markers have been developed for domestic 
animal species testing and identity testing. An 
example of a dog attack, which dog saliva 
would be left as evidence, the dog DNA was 
analyzed by canine-STR typing. Identity of dog 
can be revealed though large amount of human 
blood was present(11,30).  

DNA also plays role in food authentica-
tion. It is necessary to verify food ingredients to 
prevent substitution in foodstuffs, fraud labeling 
and contamination.  Analysis of pork DNA in 
halal food is an example of contaminant 
identification.  Processed food and raw mate-
rials are subjected to DNA analysis by using 
cytB gene markers to confirm species of 
origin(1).  

New Technology in Forensic Science 

Even though the available DNA markers 
and technology are still useful in forensic DNA 
testing, novel DNA markers and technology 
should be developed to overcome limitations as 
well as to provide fast, reliable and low cost 
analytical methods.  Currently, single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) markers have been 
developed for identity testing, lineage analysis, 
and phenotypic analysis(7,9).  There are some 
108 candidate SNPs that are currently reported 
for human identification, based upon at least 40 
populations; however, validation by several 
laboratories and casework application must be 
tested in order to demonstrate robustness and 
reliability(31). To provide information for 
identifying people, informative SNPs for foren-
sic identity testing should have high hetero-
zygosity and low inbreeding coefficient (Fst) in 
all populations because there are only few SNPs 

would that give high levels of discrimination 
power.  At least 50 loci of SNPs must be used to 
give the same discrimination power as 10-13 
STR markers.  However, larger STR fragment, 
often fails to amplify from highly degraded 
DNA, resulting in an incomplete or no DNA 
profile.  SNPs testing might be useful for highly 
degraded DNA sample. In addition, it is 
difficult to resolve DNA sample of mix origin 
by SNPs analysis. To date, there is no com- 
mercial kit available for identity testing(9).  It is 
expected that core SNPs panel for identity 
testing will be soon launched into the forensic 
DNA community. Moreover, informative phe-
notypic SNPs have been developed to associate 
physical traits, such as skin, eye color, etc of an 
individual.  For example, SNPs on melanocortin 
1 receptor gene and human pigmentation gene, 
were suggested for determination pigment 
variation of individuals(7).  

Novel instruments are miniaturized into 
portable devices. This would allow DNA 
analysis to be performed in a mobile lab to 
immediately support the crime scene in-
vestigation.  Furthermore, instruments are also 
designed for high-throughput analysis. Exam-
ples of emerging technologies are microchip 
capillary electrophoresis (microchip CE), STR 
hybridization array, microchip-based PCR, and 
mass spectrometry. The development of a 
microchip CE device has been ongoing since 
1990, which allow reduced run time for DNA 
separation.  It is expected that a microchip CE 
will be available for routine DNA analysis in 
the near future(13). STR hybridization array and 
microchip-based PCR device are miniaturized 
devices for DNA testing in the field. A 
microchip-based PCR device also reduces PCR 
reagents as well as the amount of precious 
forensic samples subjected to the analysis(23). 

Matrix-assisted laser desorption ioniza-
tion time-of-flight mass spectrometry (MALDI-
TOF MS) is a high-throughput instrument so it 
has potential application in forensic science in 
terms of high-throughput analysis. Analysis 
time typically takes less than an hour for each 
sample.  Unfortunately, the cost of MALDI-
TOF MS system is still high, so it is still not 
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available for forensic STR-based DNA analysis.  
However, it may be available when SNPs 
markers are widely used for forensic purpose(35). 

Conclusions 

DNA markers and PCR technology are 
very powerful investigative tools.  DNA has 
been used in forensic science to link the 
evidence to the suspect, and for identification of 
individuals and species.  To date, both human 
and non-human DNA analysis has been reported 
to aid forensic investigation.  DNA evidence not 
only links the suspect with the crime scene but 
also help exclude the innocent.  It can be used to 
identify missing persons and victims in mass 
disasters when there is a lack of positive 
identification methods.  In paternity testing, 
DNA of Putative parents can also be tested to 
see whether or not they are biological parents of 
the child.  In addition, DNA provides informa-
tion on kinship relation i.e. maternal lineage and 
paternal lineage of people who have different 
surnames. In non-humans, DNA plays im-
portant role in species identification such as in 
wildlife crimes, narcotic plants, microbes, 
domestic animals, and food authentication and 
can also provide linkage of samples to an 
organism.  However, there are some limits to 
DNA analysis of forensic samples.  Highly 
degraded samples are difficult to type.  Novel 
DNA makers such as autosomal SNP markers 
and phenotypic SNP markers will soon be 
introduced to forensic community and thus 
contribute information to forensic casework.  
Miniaturization of instrumentation was de-
veloped to support on site analysis as well as 
high-throughput to perform analysis of large 
numbers of samples in the laboratory.  Novel 
markers and emerging technology will enable 
“fast, reliable and low cost” DNA analysis in 
the future, thus, enhancing the power of DNA 
technology in forensic science. 
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Abstract 

This review introduces the useful applications of gold nanoparticles, particularly in biology.  
The synthesis method is focused on gold nanoparticles protected by small molecules and 
macromolecules.  The classic and popular Frens method of gold nanoparticle synthesis is introduced 
in detail because it is a very useful method. Increase in the stability of gold nanoparticles by using 
Brust synthesis, and recent simplification of the Brust method, are then introduced.  Finally, work on 
gold nanoparticles encapsulated with a polymer focusing on poly-N-isopropylacrylamide, is presented. 
The ability to carefully synthesize and tailor the physical or chemical properties of gold nanoparticles 
is essential for their applications in physics, chemistry, biology and medicine. 
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Introduction 

Nanoparticles have attracted great interest 
during the past decade due to their potential 
applications in biomedical, electronic and optical 
materials. Sizes, shapes, and compositions of 
metal nanoparticles can be systematically varied 
to produce materials with distinct light scattering 
properties. Nanomaterials are suitable, especially 
for bio-diagnostic assays because of their i) 
small size (1-100 nm) and correspondingly large 
surface-to-volume ratio, ii) chemically tailored 
physical properties, iii) unusual target binding 
properties, and iv) overall structural robust-        
ness (12).  Only noble metals like gold are able to 
exist in the unoxidized state at the nanoscale and 
offer a unique surface chemistry that allows 
them to be used as platforms for self-assembling 
layers of organic molecules. Surprisingly, 
nanoparticles have been used in bioconjugation 
and as cellular labeling agents for the past four 
decades.  However, new synthesis, fabrication, 
and characterization methods for gold nano- 
particles have evolved to the point that deliberate 
modulation of their size, shape, and composition 
is possible, therefore allowing exquisite control 
of their properties. The ability to carefully tailor 

the physical properties of gold nanoparticles is 
essential for their application.  

One example of the use of gold nano- 
particles is the detection of the missing base-    
pairs of oligonucleotides. Specifically, when 
13-nm gold nanoparticles were modified by 
attaching oligonucleotides, sequence-specific 
particle assembly events induced by the target 
DNA occurred and the color of the solution 
changed from red to blue.  The color change 
was due to the analyte-directed aggregation of 
gold nanoparticles, as a consequence of inter- 
acting particle surface plasmons and aggregate 
scattering properties. This phenomenon pointed 
out the use of gold nanoparticles as DNA 
detection agents in a type of “litmus test”(6).  
The modification with Raman active dyes 
reduced the detection limit down to 20 
femtomolar (4).  

In addition to the detection of nucleotides, 
Nam et al.(10) reported the ultrasensitive 
detection of proteins based on gold nano- 
particles. The system relies on microparticle 
probes with antibodies that specifically bind to a 
prostate-specific antigen, and nanoparticle 
probes that are encoded with DNA that is 
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unique to the protein target of interest and 
antibodies that can sandwich the target captured 
by the microparticle probes. This method can 
further reduce the sensitivity to 3 attomolar, six 
orders of magnitude better than for conventional 
methods that usually have sensitivity limits of 
about 3 picomolar. 

Mixing polymers and nanoparticles can 
create surprising materials. By tailoring the 
nanoparticle coating and size, Balazs et al.(1)  
have created self-healing materials for improved 
sustainability and self-corralling rods for 
photovoltaic applications. Gold nanoparticles 
smaller than 8 nm in diameter are promising    
as low temperature catalysts for carbon 
monoxide oxidation.  Using gold nanoparticles 
as catalysts can reduce air pollution because 
most pollution from automobiles is emitted in 
the first 5 min after start-up, but the conventional  
Pt- or Pd- based catalysts currently used in 
automobiles are inactive below 200oC. Therefore, 
gold nanoparticle-based catalysts present a 
potential solution to this cold-startup problem (3). 

Therefore, the synthesis of gold nano- 
particles is particularly important because it 
opens the window for the use of gold 
nanoparticles in the areas of physics, chemistry, 
and biology. Methods for synthesis that enable 
us to control the properties of gold nanoparticles 
such as size, shape, dispersity and composition 
are introduced hereafter. Some of the useful 
methods as well as major advances focusing on 
methodology for the synthesis of gold 
nanoparticles are introduced. Because gold 
nanoparticles prepared by chemical reduction of 
the gold salts in a solution yield a small and 
narrow size distribution, this review will focus 
mainly on chemical reduction. A quantitative 
reduction method that is popular even now is 
presented, followed by the Brust method that 
greatly improves the stability of gold nano- 
particles.  Recent advanced methodology for 
the synthesis of gold nanoparticles stabilized by 
small molecules and macromolecules focusing 
on poly-N-isopropylacrylamide is discussed.  

 

 

Synthesis of Gold Nanoparticles 
Stabilized by Small Molecules 

Among the several methods of synthesis 
of gold nanoparticles by reduction of gold deri- 
vatives, citrate reduction has been very popular 
and in use for a long time. Turkevitch(15)  
founded the method of synthesis of gold 
nanoparticles by citrate reduction in 1951. 

Twenty-two years later, Frens(7) modified the 
Turkevitch method and introduced a promising 
procedure for the preparation of a set of 
monodisperse gold nanoparticles with widely 
different particle diameters.  Frens reported 
that reduction of gold chloride with sodium 
citrate in aqueous solution could produce 
monodisperse gold nanoparticles with particle 
diameters varying from 16 nm to 150 nm. Two 
aqueous solutions are prepared: 0.01% HAuCl4 
by weight (aqueous solution I) and 1% sodium 
citrate by weight (aqueous solution II).  Then, 
50 mL of solution I is heated to boiling before 
the addition of 0.5 mL of solution II.  After 
approximately 2 min, the color of the solution 
changes to brilliant red, indicating the formation 
of monodisperse spherical gold nanoparticles.  
Reduction of gold chloride is practically 
completed after 5 min of boiling. By changing 
the amount of solution II, different diameter of 
gold nanoparticles can be obtained as 
demonstrated in Table 1.  The Frens method is 
convenient and still being used even now when 
a rather loose shell of ligand is needed around 
the gold core in order to prepare a precursor to 
valuable gold nanoparticle-based materials.  
Figure 1 shows gold nanoparticle of a diameter 
13 nm synthesized by Frens method. 

While the gold nanoparticles produced by 
the Frens method are stable in water, they will 
aggregate at high concentrations and cannot be 
isolated in dried form. The Brust method, 
published in 1994, has had a considerable 
impact on the overall field because it allowed 
the facile synthesis of thermally stable           
and air-stable gold nanoparticles(2).  Prepared 
by this method, gold nanoparticles can be 
repeatedly isolated and redissolved in common 
organic solvents without irreversible           
aggregation or decomposition.  Brust’s strategy.
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Table 1  Relationship between amount of sodium citrate solution (1% by weight) and diameter of gold 
nanoparticles obtained after reaction with 50 mL gold chloride 0.01% by weight aqueous solution. 

Amount of sodium citrate solution (mL) Particle diameter (nm) Color of particles 

1.00 

0.75 

0.50 

0.30 

0.21 

0.16 

16 

25 

41 

72 

98 

147 

Orange 

Red 

Red 

Dark red 

Violet 

Violet 

 

consisted in growing the gold nanoparticles with 
the simultaneous attachment of thiol on the 
growing nuclei. AuCl4

- was transferred from 
aqueous solution to toluene using tetra- 
octylammonium bromide as the phase transfer 
reagent and reduced with aqueous sodium 
borohydride in the presence of dodecanethiol 
(C12H25SH). The preparation technique was as 
follows: An aqueous solution of hydrogen 
tetrachloroaurate (30 mL, 30 mM) was mixed 
with a solution of tetraoctylammonium bromide 
in toluene (80 mL, 50 mM). The two phase 
mixture was vigorously stirred until all the 
tetrachloroaurate was transferred into the organic 
layer and dodecanethiol (170 mg) was then 
added to the organic phase.  A freshly prepared 
aqueous solution of sodium borohydride (25 mL, 
0.4 M) was slowly added with vigorous stirring 
for 3 hours. The organic phase was separated and 
purified with ethanol and the brown precipitate 
was filtered off. Compared to the Frens method 
in which citrate acts both as the reducing agent 
and stabilizing ligand, Brust used sodium 
borohydride as a reducing agent and thiol as a 
ligand that strongly binds gold due to the soft 
character of both Au and S. This was the first 
time that gold nanoparticles stabilized by thiol, 
could be handled and characterized as a simple 
chemical compound. However, gold nano- 
particles stabilized by thiols are so stable that 
ligand exchange or further modification of the 
gold nanoparticles is comparatively difficult 
when compared with those using weak ligands 
such as citrate, carboxylate or amine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Transmission electron microscope (TEM) 
image of gold nanoparticles synthesized by 
the Frens method. 

Recent investigation was attemptd to 
simplify the synthesis method to a one-pot 
synthesis. Kim et al.(9) introduced a facile one- 
pot synthesis of gold nanoparticles using alcohol 
ionic liquids.  The alcohol ionic liquids simulta- 
neously serve as both reductants and protective 
agents, so it significantly simplifies the process 
of nanoparticle preparation compared with 
Brust’s method. The concept is based on a simple 
idea because ionic liquids are literally ion 
compounds, and then the solvation and 
stabilization of gold ions by ionic liquids is 
superior. Alcohol is one of the best reducing 
agents. Therefore, gold nanoparticles can be 
easily obtained by simply mixing gold salt and 
alcohol ionic liquid in water without using a 
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thesized by polymerization of a PNIPAM shell 
onto a pre-coated gold nanoparticle-PNIPAM 
seed.  Etching of the gold core afterward with 
KCN results in hollow hydrogel nanoparticles (14). 
The product shows potential as a carrier for drug 
delivery and as a capsule for stabilizing the 
protein/enzyme. Citrate-stabilized gold nano- 
particles synthesized by the Frens method were 
used for the formation of polymerization seeds, 
due to the ease of their preparation and charac- 
terization. Then the gold nanoparticles were 
incubated with NH2-terminated PNIPAM for 10 
min at room temperature. The solution was 
cleaned by centrifugation to remove any non- 
adsorbed NH2-terminated PNIPAM followed by 
resuspension in DI water. The polymer-adsorbed 
gold nanoparticles were then heated to 70oC 
under a nitrogen atmosphere and stirred in a 
glass vial pre-cleaned with aqua regia. An 
aqueous solution of NIPAM, the cross-linker 
N,N-methylenebis(acrylamide) (BIS), and 65 μL 
of 0.1 M aqueous solution of the surfactant 
sodium dodecyl sulfate was added to the reaction 
vial.  After mixing for 1 hour, the reaction was 
initiated by injection of 130 μL of 0.1 M 
ammonium persulfate solution and the reaction 
was kept at 70oC for 4 hours. Nanogels obtained 
from this method can easily be tuned for particle 
size as well as the inner cavity by changing the 
thickness of the polymer shell or changing the 
size of the gold core. Therefore, the method is 
applicable for drug and gene delivery, for 
cellular imaging, as nanoreactors, as protective 
shells for enzymes, and as transfection vectors in 
gene therapy. 

Conclusions 

 Several useful methods as well as 
recent advanced techniques for the synthesis of 
gold nanoparticles have been introduced. The 
classic Frens synthesis with citrate reduction is 
practical and still very much used to prepare 
precursors. The stabilization of gold nano- 
particles by thiols and macromolecules is also 
very impressive. However, new synthesis and 
fabrication methods for gold nanoparticles are 
still needed for modulation of the size, shape, 
and composition of the nanoparticles. The ability 
to carefully tailor the physical or chemical 
properties of gold nanoparticles is essential for 

their applications in physics, chemistry, biology 
and medicine. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3  TEM image of gold nanoparticles coated       
by poly-N-isoproplyacrylamide. 
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Transparent Oxygen-Barrier Coating Based on Plasma Deposition of SiOx 
Thin Film on Polymeric Substrate  

Supa Wirasate 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University. 

Abstract 

 In order to prevent products from degradation due to oxidation process, O2-barrier property is 
required for packaging materials.  Polymer-based packaging materials have long been developed for 
various applications including replacements of glass containers, which are impermeable to oxygen.  In 
order to replace glass containers, improvement of the O2-barrier property of polymer is mandatory. 
Utilization of SiOx thin film to coat polymeric substrates is a promising application due to its 
transparency, high O2-barrier performance, recycling capability and tolerance to microwave radiation.  
O2-barrier performance of SiOx film depends strongly on such factors as chemical structure, surface 
morphology and defects, coating thickness and adhesion of deposited SiOx film.  The purpose of this 
review is to provide background and an understanding of the parameters affecting O2-barrier property 
of SiOx film deposited by plasma-enhanced chemical vapor deposition techniques.   

Keywords:  oxygen-barrier; SiOx film; plasma deposition;                                                                            
plasma enhanced chemical vapor deposition; PECVD; packaging material 

 

Introduction 

 Polymers have been used in many applica-
tions, including adhesive bonding, protective 
coating, packaging, biomaterial, microelectronic 
device, and medical device.  Usually, packaging 
materials are used to protect products from 
degradation, especially by oxidation process and 
to preserve product quality and hygiene.  
Therefore, gas barrier properties, especially 
oxygen (O2), are crucial for polymers used in 
this field.  However, several polymers have high 
oxygen permeation while other properties are 
suitable for packaging applications.  Examples 
of those polymers include polyethylene (PE), 
poly-propylene and poly(ethylene terephthalate) 
(PET).  Their oxygen permeability is shown in 
Table 1.  

 Gas barrier properties of these polymeric 
films can be improved by various techniques, 
including utilization of novel microstucture to 
control polymer free volume, use of polymer 
composites containing barrier materials and 
laminating by a polymer film that has excellent 
gas barrier properties, or depositing a thin metal 

film.  Polymer films having excellent gas barrier 
properties, including poly(vinylidene chloride), 
poly(vinyl alcohol), ethylene-vinyl alcohol co-
polymer and polyamide, have been applied by 
the laminating method (see Table 1).  However, 
the thickness of these polymeric films used to 
laminate poorer gas barrier polymers is in the 
micron range and usually an adhesive layer is 
required to promote adhesion between the 
barrier layer and the polymeric substrate.  In 
case of thin metal film deposition, such films 
provide excellent O2-barrier performance but it 
is not suitable for applications that require 
transparency and/or ability of the packaging to 
be microwaved.   

 It is known that bulk oxide materials 
including glass are impermeable to O2, H2O and 
a number of inert gases(1).  Therefore, numerous 
attempts have been made to investigate the gas 
barrier properties of thin oxide films such as 
SiOx and AlyOx

(2-3,6-7,9-14) although these thin 
oxide films do not possess the same level of 
barrier properties as their bulk counterparts.  
SiOx film is of interest due to its similarity in 
chemical structure to silicate glass, its chemical 
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inertness, and the variety of commercially 
available monomers that can be used to produce 
the film.   Various techniques have been used to 
deposit SiOx film, including sputtering, 
evaporation and plasma deposition (or 
sometimes called plasma polymerization or 
plasma enhanced chemical vapor deposition).  
Among these techniques, plasma deposition is 
most promising due to its low operational 
temperature, suitable for polymeric substrates.  
Furthermore, SiOx film produced by this method 
is flexible and has good adhesion to several 
polymers. 

result from ionization, dissociation and excita-
tion processes.  Collisions in a plasma medium 
arise involving electrons accelerated by the 
electric field, which induce ions, electrons, 
metastables, neutral molecules, photons and free 
radicals in ground and excited states(5).   Plasma 
constituents are associated with energy ranging 
from 0 to 40 eV while the bond energies of 
organic materials are in the range of 2 to 9 eV.  
Thus, the energies associated with a plasma or 
glow discharge are high enough to break 
chemical bonds during plasma processing.  The 
difference between plasma  polymerization  and 

 

       Table 1   Oxygen permeability of some polymers used as packaging materials(15). 

Polymer Oxygen permeability at 23oC,  
50% or 0% relative humidity [cm3 mm/(m2⋅day⋅atm)] 

Polyethylene (PE) 50-200 

Polypropylene (PP) 50-100 

Poly(ethylene terephthalate) (PET) 1-5 

Polyamide (PA) 0.1-1 

Poly(vinylidene chloride) (PVDC) 0.01-0.3 

Poly(vinyl alcohol) (PVA) 0.02 

Ethylene vinyl alcohol (EVOH) 0.001-0.01 

 

O2-barrier performance of SiOx film is 
dependent on such parameters as chemical 
structure, surface morphology and defects, 
coating thickness and adhesion.  Therefore, the 
background and an understanding of the effects 
of these parameters on O2-barrier property of 
SiOx films deposited by plasma deposition 
technique are reviewed in this article.  Also, 
plasma technique is described briefly. 

Plasma Techniques  

 Plasma is the fourth state of matter, which 
is an ionized gas.  Since the late 1960s, plasma 
processing has been used primarily in micro-
electronic industry for thin film deposition and 
for plasma etching of semi-conductors, metals 
and polymers.   

 The reactive species in a plasma  process  

plasma treatment is that plasma of a gas, which 
is not polymerizable (plasma treatment), will 
mainly interact with the polymeric substrate.  
On the other hand, plasmas of polymerizable 
gases mostly interact with monomer vapor(24).  
Film deposited by plasma processing usually 
contains branched and highly crosslinked 
structures.   

Gas-Barrier Properties of SiOx Film 

 Gas permeation rate or gas transmission 
rate is defined as the volume of gas at standard 
temperature and pressure (STP) passing through 
a unit area of the membrane per second divided 
by the pressure difference across the membrane.  
For coated polymer membrane, gas transport can 
occur based on solubility-diffusion mechanism 
and gas flow through defects.  In order to be 
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able to compare the effectiveness of coatings 
applied onto different polymers, barrier 
improvement factor (BIF) is utilized.  BIF is 
equal to the permeation rate of uncoated 
polymer divided by the permeation rate of 
coated polymer(4).  

 Normally, oxygen transmission rate 
(OTR) of food packaging films should be in the 
order of 1 cm3/(m2⋅day⋅atm) at STP(4).  As 
aforementioned, bulk silicate glass is 
impermeable to O2, due to the very tight 
interstitial spaces of Si-O lattice(1,17).  It has been 
proposed that SiOx coating on polymer film acts 
as a defective block to oxygen transport, which 
results in an improvement of the O2-barrier 
property of a polymeric substrate(22). 

 Various factors affecting on oxygen-
barrier properties of SiOx film produced from 
plasma deposition technique have been 
investigated.  These factors include chemical 
composition, surface morphology, thickness, 
defect and adhesion of the deposited SiOx film. 

Chemical Structure of Deposited SiOx 
Film 

Based on the article of Lamendola and 
d’Agostino(16), high content of carbonaceous 
compounds in deposited SiOx film results in a 
low degree of cross-linking and thus high gas 
permeability.  Numerous attempts have been 
performed to synthesize SiOx film with low 
carbon content and O to Si ratio close to that of 
silicate glass(6-8,10,13,21,23).  Several approaches 
have been used to achieve this goal including 
selection of a monomer to produce SiOx film, 
addition of O2 gas to silane or siloxane 
monomer, and modification of plasma 
deposition conditions.  Table 2 shows carbon 
contents, O/Si ratios of SiOx films deposited 
from various monomer/gasses and their oxygen 
transmission rates and BIF values.  Several 
monomers, such as hexamethyldisiloxane 
(HMDSO), tetramethoxy silane (TMOS), 
trimethyl silane, and tetraethoxy silane (TEOS) 
have been used to produce SiOx films by plasma 
deposition technique.  Inagaki et al.(12-14) 
employed TMOS instead of TEOS to prepare 
SiOx film as a gas barrier coating on 

poly(ethylene terephthlate) (PET), polypropy-
lene (PP) and poly(ethylene naphthalate) films.  
The selection of monomer was based on a lower 
C/Si atomic ratio of TMOS comparing to that of 
TEOS.  By using X-ray photoelectron spectro-
scopy (XPS) to determine the chemical compo-
sitions of deposited SiOx films obtained from 
TEOS and TMSO, they found that C/Si atomic 
ratios of the SiOx films prepared form TMOS 
(C/Si ratio are 1.4-1.7 (depending on RF power 
used), which were lower than that prepared from 
TEOS (C/Si ratio was 3.2), suggesting that SiOx 
film obtained from TEOS contains a higher 
content of carbonaceous compounds than that 
obtained from TMOS(13).  However, the O/Si 
atomic ratio of SiOx films deposited from both 
monomers are similar (1.7-1.9).  

The second approach was to add O2 gas 
during plasma deposition of SiOx film since O2 
gas plasma is known to create etching and 
oxygen incorporation effect to organic 
compounds.  Thus, adding O2 (mixing with 
silane or siloxane monomer) during plasma 
deposition SiOx film would reduce carbona-
ceous compounds in the final chemical structure 
of the SiOx film.  Results obtained from several 
investigators showed that SiOx films obtained 
from silane or siloxane monomer alone contain 
high content of carbonaceous compounds as 
shown in Table 2(8,13).  Inagaki et al.(13) found 
that C/Si atomic ratios of SiOx film deposited at 
a radio frequency (RF) power of 60 W from 
TMOS only and TMOS/O2 mixture is 1.5 and 
0.39-0.49 (depending on O2 mol %) respect-
tively.  O/Si atomic ratios of SiOx film deposited 
at the RF power of 60 W from TMOS only and 
TMOS/O2 mixture are 1.8 and 1.4 (at all O2   
mol %) respectively.  Oxygen transmission rate 
of SiOx film deposited from TMOS alone is 
about 28-29 cm3/(m2⋅day⋅atm), while oxygen 
transmission rate of SiOx film deposited from 
TMOS/O2 mixture is 0.60 and 0.10 cm3/ 
(m2⋅day⋅atm) for 40 and 60 mol % O2 respec-
tively.  Teshima et al.(21) found that as the 
fraction of O2 increases during plasma 
deposition of TMOS, the content of carbona-
ceous compound decreases.  SiOx film contain-
ing carbon-free and O/Si atomic ratio of 1.85 
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           Table 2  Carbon content, O/Si ratio of SiOx film deposited from various gases and their  
                         oxygen transmission rate and BIF values. 

Deposited gases Polymer/coating Characterization technique OTR 
cm3/(m2-atm-day) 

BIF References 

TMOS 

 

TMOS/O2 

 

TMOS/O2 

PET/SiOx 100 nm XPS: C/Si atomic ratio = 1.5 

         O/Si atomic ratio = 1.8 

XPS: C/Si atomic ratio = 0.42 

         O/Si atomic ratio = 1.4 

XPS: C/Si atomic ratio = 0.49 

         O/Si atomic ratio = 1.4 

 

27 

 

0.6 

 

0.1 

2 

 

73 

 

440 

(13) 

 

(13) 

 

(13) 

TEOS 

 

HMDSO 

PE 40 μm/SiOx 

 

PE 40 μm/SiOx 

XPS: C/Si atomic ratio = 1.97, 2.04

         O/Si atomic ratio = 1.55, 1.93

XPS: C/Si atomic ratio = 0.91-1.04

         O/Si atomic ratio = 1.59-1.8 

 

 2 

 

2 

(8) 

 

(8) 

HMDSO/O2 PET 12 μm/SiOx XPS: C content = 41 atomic % 

XPS: C content = 36 atomic % 

XPS: C content = 8 atomic % 

 

2.7 

1.82 

1.03 

37 

55 

97 

(10) 

(10) 

(10) 

HMDSO/O2 PET 23 μm/SiOx 60 nm EDX*: C content = 49 % 

            O/Si = 1.0 

EDX: C content = 18 % 

           O/Si = 1.5 

EDX: C content = 0 % 

           O/Si = 1.7 

70 

 

70 

 

1 

1 

 

1 

 

70 

(6) 

 

(6) 

 

(6) 

* Energy dispersive X-ray analysis. 

 

possesses an oxygen transmission rate as low as 
1.3 cm3/(m2⋅day⋅atm).  Walker et al.(23) also 
showed that without O2 during plasma deposi-
tion of HMDSO the SiOx films produced contain 
many carbonaceous compounds as evidence in 
Fourier transform infrared spectrum of peaks 
appearing at 2,960, 2,900 and 1,260 cm-1, which 
correspond to C-H stretching of -CH3 group.  
Due to these carbonaceous compounds the 
deposited SiOx film shows no significant 
improvement in O2 barrier performance.  At 
higher ratios of O2 to HMDSO used during 
plasma deposition, the SiOx film produced 
contains higher inorganic content and more 
crosslinks, which results in a reduction of 
diffusion coefficient of about 4 orders of 
magnitude. However, inhomogeneity and 
columnar growth with many micro-defects 
(pinholes) of the SiOx film are produced as 

HMDSO:O2 ratio went to 1:40, which in turn 
lowers O2-barrier performance.  Deshmukh and 
Shetty(8) modified polyethylene surface by 
depositing SiOx film from TEOS and HMDSO 
without adding O2 gas during plasma poly-
merization process.  Their results showed little 
improvement in barrier performance as 
compared to others.  Their barrier improvement 
factor (BIF) is approximately 2 for SiOx films 
produced from HMDSO and TEOS on PE 
substrate. 

Lastly, an adjustment of plasma process-
ing has been used to produce carbon-free SiOx 
film.  By using pulsed microwave plasma to 
deposit SiOx film from HMDSO/O2, Deilmann 
et al.(6-7) demonstrated a strong relationship 
between oxygen barrier property and chemical 
composition of SiOx film.  They reported that 
SiOx film containing carbon-free and a small 
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amount of hydrogen (in silanol form) possesses 
a residual oxygen permeation of 1.0 ± 0.3 cm3/ 
(m2⋅day⋅atm).  The best barrier film possesses an 
O to Si stoichiometry of 1.7 (measured by 
energy dispersive X-ray spectroscopy tech-
nique).  They reported BIF values of 65 and 
more than 1,000 for one-sided and two-sided 
coating respectively.  Gruniger et al.(10)  also 
reported an improvement of O2-barrier per-
formance of PET substrate coated with SiOx 
film as the carbon content in the SiOx film is 
reduced from 41 atomic % to 8 atomic %, 
corresponding to BIF value of 37 and 97, 
respectively.  

Surface Morphology and Defect of 
Deposited SiOx Film 

It has been reported by several investi-
gators that surface morphology and defect of 
deposited SiOx film play vital roles in O2-barrier 
performance(6,10,19,20).  Generally, two types of 
defects are found in thin oxide film, namely, 
micro-defect and nano-defect.  Micro-defect is 
composed of pinholes and micro-cracks, 
whereas nano-defect is caused by a non-
equilibrium thermodynamic nature of the plasma 
(and/or vapor) process.  Sobrinho et al.(19-20) 
successfully combined reactive ion etching in 
oxygen plasma and optical and/or electron 
microscopy techniques to detect micro- and sub-
micro-defects on ultra-thin transparent SiOx 
layer on transparent polymeric substrate.  They 
reported defect sizes ranging from 0.05 to 1.4 
μm and demonstrated that the main sources of 
defects are silica micro-particles produced 
during plasma processing and dust particles.  
Erlat et al.(9) used atomic force microscopy to 
probe surface texture and morphology of 
deposited SiOx film and showed that good 
barrier properties are related to the presence of 
densely packed, small and spherical SiOx grains 
and a smooth surface of SiOx film.  Once the 
barrier performance deteriorates it was noticed 
that the grains become irregular shaped and 
coalesce into larger features, which result in a 
rougher surface and more defect sites.  In their 
work, intergranular defects were detected by 

tunneling electron microscope.  Gruniger et 
al.(10) reported that a dense and smooth SiOx film 

is responsible for a high barrier improvement 
factor of 500 for PET substrate.   Deilmann et 
al.(6) used a method described by Sobrinho et 
al.(19-20) to determine defects in their SiOx films 
and attributed the defect formation firstly, to 
limitation of surface mobility during plasma 
deposition; secondly, to dust particles formed 
during plasma process; and finally, to the 
additives in PET substrate.  They also claimed 
that these defects were responsible for the 
residual permeation of O2. 

Coating Thickness 

Generally, the thickness of a barrier 
coating is 100-1000 times thinner than that of 
the polymeric substrate.  In order for the 
deposited SiOx film to act as a gas barrier layer, 
a critical film thickness needs to be reached.  
Diverse values of critical film thickness have 
been reported, ranging from 15 nm-700 
nm(3,7,20).  Although all these SiOx films are 
deposited by plasma deposition method, 
deposition conditions such as plasma excitation 
modes, power and monomer gas flow rate are 
different.  Thickness of the barrier coating 
depends partly on polymeric substrate surface 
roughness.  Rougher polymer surface requires 
thicker coating in order to cover the whole area 
of the substrate otherwise barrier properties will 
drop.  However, it has to keep in mind that thick 
coating tends to promote cracks. 

Adhesion between Deposited SiOx Film 
and Polymer Substrate 

Good adhesion between deposited barrier 
coating and polymeric substrate is crucial for 
packaging materials.  In the case of PET 
substrate, good adhesion between silicon oxide 
and PET is obtained without surface modifi-
cation of PET.  Formation of Si-O-C and Si-C 
bonds between silicon oxide and PET substrate 
were reported in literature(18).  However, for PE 
and PP, surface modification is required to 
promote interfacial adhesion.  Rotger et al.(18) 
showed that without N2 plasma treatment prior 
to SiOx deposition, the SiOx coating tend to form 
islands on untreated surfaces of PE.  The bonds 
linking silicon oxide and modified PE substrate 
were found to be Si-O-C and Si-N-C bonds.  
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Inagaki et al.(14) demonstrated that poor 
adhesion between SiOx film and oriented 
polypropylene (OPP) substrate results in no 
improvement of oxygen permeation rate                   
(> 2,000 cm3/(m2⋅day⋅atm) for both pure OPP 
and OPP coated with 100 nm thick SiOx film.  
However, after surface modification of OPP to 
improve adhesion, oxygen transmission rate is 
reduced to 37-52 cm3/(m2⋅day⋅atm). 

Conclusions 

 Chemical structures of deposited SiOx 
film strongly influence O2 transmission rate.  
SiOx films containing low content of carbona-
ceous compounds and O/Si ratio ranging from 
1.4-1.85 show large improvements in O2-barrier 
property.  Densely packed or highly cross-linked 
SiOx film possesses low O2 transmission rate 
than film having a lower density.  Smooth 
surface with well connected intergranular SiOx 
grains results in an enhancement of O2-barrier 
property.  Residual O2 transmission rate is 
caused by micro- and nano-defects.  Micro-
defects could be revealed by a combination of 
reactive oxygen etching and microscopy 
techniques.  A critical SiOx thickness is needed 
to be reached in order to obtain an efficient 
barrier improvement. Without sufficient 
adhesion between the SiOx film and polymeric 
substrate, improvement in O2-barrier cannot be 
achieved.  
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Abstract 

 Natural membranes provide key environments for many biological processes, including cellular 
communication and transport of small molecules.  To understand the complex behaviors associated 
with such membranes, it is important to gain biophysical knowledge of the membranes themselves.  
Supported planar lipid membrane offers a crucial link towards the understanding of biomembranes and 
their related biological activities.  This article presents a general overview of this type of model 
membrane, from preparation methods to exciting research arenas where supported membranes play an 
active role.  

Keywords: supported planar lipid membrane; bilayer; vesicle; lateral mobility 
 
 
Introduction 

 Living cells and organelles could not 
have existed and maintained their functions 
without a natural mechanism to create a 
boundary from the environment and to produce 
compartmentalization within cells.  Such mecha-
nism is provided by biological membrane, 
which consists of a lipid bilayer. In addition to 
cholesterol (in mammalian cells) and phospho-
lipids of various chain lengths and head groups, 
the bilayer also contains many proteins and 
carbohydrates inserted or attached to the 
membrane surface.  Integral proteins such as ion 
channels span the membrane asymmetrically. 
Peripheral proteins associate with the lipid 
bilayer either by partially immersing in the 
lipids, by anchoring to the lipids, or by 
interacting with other proteins in the membrane. 
Many peripheral proteins, such as the human 
ubiquitously expressed protein decay-acce-
lerating factor (DAF or CD55), anchor to 
exoplasmic membrane surface via a glycosyl-
phosphatidylinositol (GPI) linkage, which in 
turn is partially inserted into the lipid 
bilayer(9,23,25).   A high percentage of membrane 
proteins and lipids in human are also covalently 
linked to carbohydrates, which are thought to 
play a vital role in cell communication with the 
surroundings(34).   All of these molecular compo-

nents are held together non-covalently in the 
membrane, allowing most of them to have 
lateral mobility.  This ability of lipids and 
proteins to traverse in the two-dimensional plane 
is fundamental to many biological pro-
cesses(19,33). Together with the structural 
complexity of the membrane, the dynamics of 
various membrane components adds up to an 
already complicated picture of the living system, 
often too complex to be dissect scientifically. 

 Supported planar lipid membranes have 
proven to be a successful model for the study of 
membrane structure and protein dynamics, 
owing to a number of advantages. Lipids and 
reconstituted proteins in supported membranes 
retain lateral mobility(3).  Molecular properties 
of membrane constituents and their compo-
sitions can be systematically varied.  Moreover, 
these model membranes offer a thin, optically-
penetrable, two-dimensional structures that can 
be studied using a wide range of interface-
sensitive techniques that include total internal 
reflection fluorescence(18), atomic force spectro-
scopy(29,31), X-ray and neutron scattering(17,21), 
fourier-transform infrared spectroscopy(42), 

quartz crystal microbalance(20), surface Plasmon 
resonance(20,43), nuclear magnetic resonance(1), 
and even mass spectrometry(22).  This article 
presents a general overview of the physical 
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properties of supported planar lipid membranes, 
along with key aspects of their research 
applications. 

Supported Planar Lipid Membranes 

 The lipid bilayer is separated from the 
solid support by an ultrathin film of water 
molecules of thickness 5-20 Å(1,17) (see Fig 1).  
This water layer serves as a lubricant to relieve 
the membrane of motional friction with the 
underlying substrate surface, which is usually 
glass, mica, silicon, or quartz. The suppressed 
friction thus enables the lipids to move freely in 
a two-dimensional plane. The supported 
membranes are stably held onto the substrate by 
a combination of hydration, steric, electrostatic, 
and van der Waals forces(8).  The thermal and 
mechanical stability of the membrane is 
sufficient to withstand high flow rate of 
solution(40), making them very useful particularly 
in flow-based experiments. 

inability to incorporate membrane proteins into 
the bilayer because of the potential loss of 
proteins to the aqueous reservoir that suspends 
the monolayer.  In addition, during the transfer 
of the monolayer, proteins may be exposed to 
air and consequentially dehydrate, resulting in 
the denaturation of the proteins.  

 The second approach to prepare 
supported bilayers involves spontaneous fusion 
of the unilamellar lipid vesicles on solid 
substrate.  The fusion process is thought to 
initiate with low-density adsorption of the 
vesicles to the solid surface(20,49).  At a critical 
density of the adsorbed vesicles, they coalesce 
to form larger vesicles(31).  These vesicles 
ultimately rupture, fuse, and spread to form a 
lipid bilayer(31).   To make supported membranes 
biologically functional, vesicles with recon-
stituted  integral proteins  can  be  used  to infuse  

 
 

 
Figure 1    Schematic diagram showing the main structure of a supported planar lipid bilayer. 

 

 The supported lipid membranes are 
prepared by three general approaches: i) mono-
layer transfer by Langmuir-Blodgett (LB) and 
Langmuir-Schaefer (LS) techniques (Fig 2A); ii) 
spontaneous lipid vesicle fusion (Fig 2B); and 
iii) combination of the two (Fig 2C).  

In its simplest procedure, the first method 
involves vertically passing a solid substrate 
through a monolayer film of lipids suspended at 
air/water interface (LB) in order to deposit one 
layer of lipid membrane on the substrate. A 
bilayer is then formed by horizontally pressing 
the solid-supported monolayer to a suspended 
monolayer in a trough (LS).  The advantage of 
this technique is its easy manipulation of lipid 
composition and density of the membrane.  This 
means that the asymmetric properties of the 
membrane bilayer can be varied at will.          
However, the downside of this method is an   

the membranes.  Another powerful way to 
incorporate the proteins is to include some 
molecular anchors in the preformed planar 
bilayer and subsequently introduce proteins that 
have been tailored to specifically bind to those 
anchors. Since the vesicle fusion method 
primarily relies on the spontaneous fusion 
mechanism, a controlled variation of membrane 
compositions can be difficult to achieve.  The 
advantages of the LB/LS technique and the 
vesicle fusion can be combined in the third 
method, where the lower leaflet is first deposited 
onto the substrate by the LB procedure, 
followed by spontaneous fusion of the vesicles 
to obtain the bilayer. 

As noted earlier, the spacing between the 
bilayer and the solid support is only 5-20 Å(1,17). 
While this thin space may provide enough room 
to allow good lateral fluidity for lipids, it could 
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prove problematic for reconstituted transmem-
brane proteins.  Large integral proteins such as 
some ion channels likely protrude some distance 
from the membrane surface.  If this protruded 
portion is located at the inner leaflet, the protein 
may contact directly the bare solid surface (Fig 
3A), resulting in loss of protein mobility, 
functionality, and even complete denaturation.  
This problem can be overcome by adding a 
cushion between the membrane and the sub-
strate as illustrated in Fig 3B(41).  Polymer 
materials are good candidates for this purpose 
because of their generally hydrophilic proper-
ties, chemical stability, and good wetting 
properties at the interface.  A good example of a 
polymer cushion is regenerated cellulose, which 
has been shown to retain functionality of the 
incorporated proteins(12).  An alternative strategy 
to increase the membrane-substrate gap makes 
use of lipopolymer linkers(30).  The lipid-like 
ends of these linkers hook to the membrane 
while the macromolecular head groups act as a 
spacer (Fig 3C).  The unique benefit of this 
approach comes from the fact that the spacer 
length, density, and viscosity of the linker layer 
can be systematically controlled. Another 
intriguing choice of spacer is bacterial cell-
surface layer (S-layer) proteins(45).   However, 
the use of S-layer proteins has so far been 
l imi t ed  t o gold  a nd s i lver  s ubs t r a t es .  

limited to gold and silver substrates. 
Protein Interactions at the Membrane 
Interface 

 Supported planar lipid membranes 
provide an excellent environment for preserving 
much of a protein function over a large two-
dimensional macroscopic area. They are 
therefore a desirable model for investigations of 
molecular interactions at the membrane 
interface. The use of protein-functionalized 
supported membranes was first pioneered in the 
study of molecular recognition and associated 
dynamics in the immunological synapse(3).  An 
important event in adhesion and com-
munication of immune cells occurs when an 
antigen-presenting cell (APC) interacts with a T 
cell prior to activation of the immune response.  
This cell-cell interaction is strongly coupled 
with binding of T cell receptors (TCRs) on the T 
cell to peptide fragments carried by the major 
histocompatibility complex (MHC) on APC.  
The binding of multiple molecules creates a 
supramolecular activation cluster (SMAC). 
Upon binding, it is likely that the mobility of 
each protein will be altered. By using 
fluorescence video microscopy, Brian and 
McConnell(3) were able to visualize this crucial 
change in dynamics and demonstrate that
  

 
Figure 2  General procedures for the formation of supported bilayer. A, Langmuir-Blodgett (vertical dipping) 

is used to deposit the monolayer, followed by Langmuir-Schaefer (horizontal contacting) to 
complete the bilayer structure. B, vesicle fusion directly deposits the bilayer on solid substrate. C, a 
combined method uses LB to prepare a single monolayer and sequentially introduces the upper 
leaflet via vesicle fusion 
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Figure 3.  Degree of interaction of a transmembrane protein with three types of supports. A, bare solid support. 

B, hydrated-polymer cushioned support. C, support cushioned by lipopolymer tethers. 
 
immobile peptide-MHC could activate the 
cytotoxic T cells.  This sophisticated use of 
supported membranes had led since to many 
more immunological transmembrane communi-
cation findings(5,13,39,44).   

 The dynamic trajectory for immunolo- 
gical synapse has been found to start with an 
initial diffuse protein distribution and end with a 
static protein organization.  In addition to a 
better description of immunological synapse, 
accurate quantitative information has been 
accumulated over the years.  For example, it has 
been reported that total MHC accumulation at 
the synapse has a strong correlation with the 
half-time of TCR-peptide-MHC binding(13), and 
that at least 60 peptide-MHC per m2 in SMAC 
is needed for proliferation(13).  Together with 
theoretical modeling, it was further suggested 
that the increased accumulation of peptide-MHC 
is necessitated by the low TCR-peptide-MHC 
binding affinity and also helps level off the 
strong signal by inducing endocytosis of acti-
vated TCRs(13).   

 The lenient membrane environment for 
proteins, the versatile geometry of the supported 
membrane systems, and the insulating properties 
of the bilayer all provide a suitable platform for 
electrochemical sensing, particularly in the 
study of ion channels(2).   The set up is analogous 
to the traditional patch-clamp technique, which 
involves sealing a fine glass pipette tip with a 
cell or patch of membrane and monitoring the 
electric current activity as ions pass through the 
ion channels.  In one such study, lipid bilayer 
with reconstituted gramicidin channels was 
polymer-cushioned on a semiconductor elec-
trode(2).  By using a combination of DC current 
recordings to observe channel activity and 
fluorescence imaging to simultaneously follow 

co-localization of the proteins, a strong 
correlation was observed between channel 
activity and dimerization of gramicidin(2).          
An improvement of sensitivity of this approach 
to the level of single-molecule events has        
been achieved later by using membranes 
supported on indium-tin-oxide(15) or semicon-
ductor materials(36,37) and analyzing with time-
resolved Fourier transform impedance spectro-
scopy.   

 The idea of a special form of membrane 
partitioning known as liquid-ordered, choles-
terol-rich domains or lipid rafts has attracted 
considerable interest over the past decade(4,35). 
These domains are thought to provide crucial 
platforms for many biological processes, 
including cell signaling, cell adhesion, and 
pathogenic infection.  Supported bilayers can 
serve as an indispensable tool for investigations 
of physical properties of domains that are 
normally difficult to study.  Using nanometer 
scale-sensitive, integrated technique of atomic 
force microscopy and near-field scanning optical 
microscopy, phase separation and dynamic 
nature of such domains could be followed in real 
time(28).  Particularly interesting is a stable 
existence of nanometer-sized domains, which 
were previously thought to be too thermo-
dynamically unstable to occur in cell mem-
branes(10,11).  A more relevant system to cell 
membranes utilizes peptide- and protein-
incorporated model bilayers, where it was found 
that -amyloid peptide A42 was preferentially 
localized in the domains(7).  In addition to 
peptides, a protein called synapsin in the neural 
synapse system was also found to have domain-
dependent activity(28).  
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Lipid Membrane Patterning 

 Due to the strong dependence on sup-
porting materials, two-dimensional shapes of 
planar lipid bilayers can be controlled by 
directly manipulating the solid supports.  If a 
substrate surface is overlaid with an array of 
lipid barriers, then an array of partitioned 
bilayers would be obtained. A variety of 
techniques, such as photolithography, electron-
beam lithography and contact printing, can be 
used to create the barriers.  Currently, two 
general schemes are used to generate the 
patterning.  The first method directly confines 
bilayers to specific locations on the surface.  
This can be achieved either by using an optical 
mask to spatially control the cross-linking of 
some lipids such as diacetylene lipid(26) or 
printing onto/blotting out certain areas of the 
membrane by using lipid-specific stamp such as 
polydimethylsiloxane(16).  Alternatively, lipid 
microarrays can be obtained by contact printing 
lipid-repellant barriers or hydrophobic proteins 
onto the substrate surface prior to the bilayer 
deposition(32).  These barriers effectively confine 
the bilayers within the untreated areas, resulting 
in corrals of membranes on the substrate.  Since 
the membrane fully retains its fluidity and 
bilayer structure in each corral(14), the 
micropatterned lipid membranes can potentially 
be used as platforms for combinatorial libraries 
of small molecules, proteins and other analytes. 
Parallel screening of candidates for drug 
discovery is also feasible.  

 In addition to biotechnological applica- 
tions, micropatterned lipid membranes offer new 
opportunities in cell membrane studies. In a 
study of immunological synapse, an array of 
100-nm-linewidth chromium barriers was 
deposited onto glass substrate using electron-
beam lithography(27).  Artificial patterned APC 
membrane was then prepared on the substrate. 
The patterned chromium grids then acted as 
diffusion barriers to individual patches of 
membranes.  When a T cell interacted with this 
patterned membrane, it was found that lipids, 
peptide-MHCs, as well as intercellular adhesion 
molecules (ICAMs) induced pattern formation 
of the TCRs and lymphocyte function-associated 
antigen 1 (LFA-1, a ligand of ICAM) on the T 

cell membrane as well.  The fact that the 
patterns on both membranes were governed by 
the arrangement of the chromium grids indicates 
that TCRs were not preclustered prior to contact 
with the membrane.  An observation that each 
TCR was located in the grid corner nearest to 
the SMAC center also suggests that the TCR 
organization is linked to the cytoskeletal 
network of the T cell(27). 

Hybrid Designs Using Supported                 
Membranes 

 The ability to preserve protein functions 
of bilayers has found broad applications in new 
technologies, including the field of micro-
fluidics.  The inner surfaces of microfluidic 
channels that are coated with lipid bilayers 
protect enzymes from denaturation and give 
strong signal-to-noise ratio(46).  When alkaline 
phosphatase is tethered to the lipid membrane-
coated channel via biotin-streptavidin linkage, 
the result was a better signal-to-noise reading 
and only a small amount of protein was needed 
to run the assay(24).   The application of fluidics 
to study enzymatic activity in supported 
membrane systems also resulted in greater 
sensitivity in data acquisition(24,46). 

 Supported planar lipid membranes also 
have been used as a biocompatible support for 
DNA-tethered vesicles(6).  Two vesicles fuse 
together when placed in a close proximity.  The 
rate of this fusion could be controlled by 
tweaking the degree of DNA hybridization(38), 
making this a potential tool for the study of 
membrane fusion.  If the vesicles are composed 
of charged lipids, the distance between any two 
vesicles could be adjusted using electric field 
parallel to the bilayer surface(48).  Vesicles can 
also be tethered to the bilayers with biotin-
streptavidin coupling.  It was demonstrated with 
single-molecule accuracy that yeast SNARE 
proteins incorporated in bilayer-tethered vesicles 
mediate fusion with free-standing SNARE-
vesicles(47).  

Conclusions 

 Biologically functional environment and 
versatile manipulation of supported planar lipid 
membranes have given researchers a powerful 
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tool to address important challenges in cell 
membrane phenomena.  Applications of this 
class of model membranes in immunological 
and neural synapse studies and in the lipid raft 
characterizations have yielded a plethora of 
insightful information.  Development of more 
sophisticated supported membranes is ongoing, 
and there is no reason not to expect more new 
discoveries on membrane interfaces.  Coupling 
between supported membranes and new 
analytical techniques marks a promising 
possibility for future technological inventions.  
In microfluidics applications, bilayers with 
functional proteins may give nanodevices an 
immunologically-benign shield and molecular 
specificity needed to make successful thera-
peutic agents. Patterning technology with 
greater precision and accuracy could pave the 
way for combinatorial biochemistry and 
membrane-active drug screening.  Supported 
bilayers also serve as a platform not only for 
functionalized vesicles, but also for pathogenic 
studies.  Model membranes may be constructed 
to resemble envelopes of viruses of interest. 
These membranes could then be used to reveal 
much of the unknown factors in viral infection. 
They can even be envisioned to provide core 
structures for new drug delivery systems.  
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Abstract 

 Whole-cell biocatalyst is expected to be one of the most important tools in industrial synthesis 
of bulk chemicals as well as pharmaceutical and agrochemical intermediates and bioactive 
compounds.  The use of whole cells not only provides a means for cost-effective production and 
regeneration of enzyme cofactors, such as NAD(P)H, but also allows the utilization of multi-
component and membrane-bound enzymes in biotransformation of chemicals.  As several potential 
substrates and products are, however, sparingly water-soluble or water-immiscible, a second phase of 
organic solvent is required.  Development of effective solvent-tolerant microbial platform is, 
therefore, a necessary step to make whole-cell biocatalyst applicable for production of water-
immiscible chemicals.  Several examples of whole-cell biocatalysts based on organic solvent-tolerant 
bacteria are presented. 

Keywords: biotransformation; organic-aqueous two-liquid phase system 

Introduction 
 Chemical industry not only consumes a 
tremendous amount of energy and non-
renewable resources, but also produces toxic 
wastes and pollutants.  Therefore, attempts 
have been carried out in order to develop more 
environmentally friendly industrial chemical 
processes.  The implementation of ‘green 
chemistry’ concept in which a chemical should 
be synthesized in a safe and energy-efficient 
manner with the lowest impact on environ-
ment(1) emphasizes the role of biocatalysis 
processes.  The fact that a high stereo- or 
enantiomerically pure product can be 
synthesized in a mild condition makes bio-
catalysts a promising alternative for production 
of several selective and complex chemicals(35). 

 Comparing to an isolated enzyme system, 
whole-cell biocatalyst is more cost-effective in 
terms of production, especially in systems that 
require regeneration of co-factors(16) and that 
involve multi-component or membrane-bound 
enzymes.  Various potential substrates and 
products, however, are water-immiscible and 
thus require the use of solvents for 
solubilization.  Although the solvent phase in 

organic-aqueous two-phase system can be used 
as a means to overcome the toxicity of 
substrates and products as well as to recover 
products in situ, toxicity of the solvent phase 
itself has become a major drawback in the 
applications of whole-cell biocatalysts.  For-
tunately, recent discovery of solvent-tolerant 
bacteria has made whole-cell biocatalysis in an 
organic-aqueous two-phase system more 
promising.  

Organic Solvent-tolerant Bacteria 

 Organic solvent-tolerant bacteria con-
stitute a unique group of extremophilic 
microorganisms that can thrive in an 
environment with high concentrations of 
solvents(19).  These bacteria have been consi-
dered to be potentially useful in many 
applications of microbial transformation for 
environmental remediation as well as for 
production of valuable chemicals(32).  Although 
most of the solvent-tolerant bacteria reported 
thus far are Gram-negative, a number of Gram-
positive bacteria, sometimes with even higher 
solvent tolerance level, were also reported 
(Table 1).  The adaptive mechanisms of solvent 
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Table 1   Examples of organic-solvent tolerant bacteria 

Microorganism %(v/v) 
Solvent 

Solvent (logPow) 
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Pseudomonas  putida NRRL B-18435 25 ‐  ‐  ‐  +  +  +  +  +  +  +  +  (6) 

Pseudomonas  putida S12 1 *  *  ‐  +  +  +  +  +  +  *  +  (40) 

Bacillus stearothermophilus BR325 Plate *  *  +  *  +  *  *  *  *  *  *  (26) 

Pseudomonas  putida DOT-T1 10 ‐  ‐  ‐  +  +  +  +  +  *  +  +  (29) 

Bacillus sp. SB1 Plate +  +  +  *  +  +  +  *  +  *  +  (32) 

Bacillus coagulans NBRC 12583 1 +  ‐  *  *  ‐  ‐  ‐  *  +  ‐  +  (24) 

Leuconostoc fallax NRIC 0210 1 +  ‐  *  *  ‐  ‐  +  *  +  +  +  (24) 

S. epidermis ATCC 14990 Plate *  *  +  *  +  +  +  *  *  *  *  (27) 

Rhodococcus opacus B-4 10 ‐  ‐  +  ‐  +  +  +  +  +  *  +  (25) 

Pseudomonas aeruginosa 50 ‐  ‐  ‐  *  ‐  +  +  *  +  +  +  (14) 

Enterobacter aerogenes 20 ‐  *  ‐  *  ‐  ‐  +  *  +  +  *  (15) 

Burkholderia cepacia ZZ8 0.2-2 *  *  ‐  ‐  ‐  ‐  +  +  +  *  *  (46) 

Staphylococcus sp. ZZ1 0.2-2 *  *  +  ‐  +  +  +  +  +  *  *  (46) 

Bacillus cereus ZZ3 0.2-2 *  *  +  ‐  +  +  +  +  +  *  *  (46) 

Plate = growth on agar plate overlaid with solvents; *unavailable data; + and –, positive and negative solvent   
            tolerance properties, respectively. 
  

tolerance have been discussed in detail 
elsewhere(16). 

 The value of logPow in Table 1 represents 
a partition coefficient of the solvent to octanol 
from the water phase.  Several studies have 
reported significant correlation between bio-
compatibility of an organic solvent and its 
logPow

(2,6,20,38).  The concentration of solvent 
present in the cell membrane actually depends 
on several factors including its concentration in 
the aqueous phase, partition coefficient into the 
membrane, and volume ratio of the two liquid 
phases.  Physical disruption of the cytoplasmic 
membrane usually occurs when the solvent 
concentration in the membrane reaches a 
certain level(16).  In general, solvents with 
logPow ranging between 1 and 4 are considered 
as being highly toxic. This is because a 

compound with logPow < 1 would be too 
hydrophilic to be incorporated into a cell 
membrane, while a compound with logPow > 4 
is barely soluble in water and thus cannot 
partition into the aqueous phase where the cell 
usually exists.  It should be noted, however, 
that several solvent-tolerant bacteria previously 
reported could tolerate highly toxic solvents, 
such as benzene and toluene, at very high 
concentrations.  

Organic-aqueous Two-liquid Phase Bio-
transformation System 

During the past decade, several whole-
cell biotransformations have been implemented 
using organic-aqueous two-liquid phase 
systems in various scales(16,22). The most 
commonly used genetic engineering host, 
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Escherichia coli, was found to be inappropriate 
in several cases, especially when substrates or 
products-of-interest are highly toxic(4,33,39). 
Therefore, several bio-transformation systems 
have been developed based on organic solvent-
tolerant bacteria (Table 2).  As the solvent-
tolerant bacteria do not always possess the 
desired properties, a number of genetically 
modified biocatalysts were created by intro-
ducing gene(s)-of-interest. Solvent-tolerant 
Pseudomonas was the most popular choice due 
to its excellent solvent tolerance and availabi- 
lity of geneticrinformation.  

Most of the solvent-tolerant biocatalysts 
discovered thus far, including Pseudomonas 
sp., are hydrophilic (Figure 1).  They are 
suitable for biotransformation of substrates that  

are somewhat soluble in water. This platform, 
however, will be less effective for water-
immiscible substrates such as naphthalene.  The 
need for more hydrophobic biocatalysts, with  
greater access to water-immiscible substrates, 
therefore, has created a niche for a unique 
group of hydrophobic solvent-tolerant bacteria, 
such as Rhodococcus opacus B-4(17) and R. 
erythropolis DCL14(9).  These hydrophobic 
biocatalysts can act at the interface(17) as well as 
being able to disperse evenly in an anhydrous 
solvent(45).  It should be noted, however, that 
the substrate and product of the hydrophobic 
platform should not be highly toxic because of 
the greater chance of a direct contact between 
the biocatalyst and the solvent. Having two 
different platforms, hydrophilic and hydro- 

Table 2   Examples of whole-cell biocatalysts from organic solvent-tolerant bacteria. 

Product Biocatalyst Organic Phase References 

Hydrocortisone derivatives Arthrobacter simplex ATCC 6946 Octanol (13) 
Indandiol Pseudomonas putida ATCC 55687 Silicone oil (3) 
 Rhodococcus sp. B264-1* Silicone oil (3) 
Toluene cis glycol Rhodococcus sp. MA 7249* Silicone oil (5) 
3-Methylcatechol Pseudomonas putida S12* Octanol (42) 

Pseudomonas putida MC2* Octanol (18) 
Pseudomonas putida DOT-T1E* Octanol (30) 

5-Methylpyrazine-2-
carboxylic acid 

Pseudomonas putida ATCC 33015 p-xylene (34) 

Carvone Rhodococcus erythropolis DCL14 n-dodecane (9) 
Indigo Acinetobacter sp. ST-550 Diphenylmethane (11) 

Rhodococcus opacus B-4* bis(2-ethylhexyl)phthalate) (17, 45) 
4-Androstene-3,17-dione Rhodococcus equi Tetrachloroethane (7) 

Mycobacterium sp. NRRL B-3805 bis(2-ethylhexyl)phthalate) (41) 
Phenol Pseudomonas putida S12* Octanol (43) 
o-Cresol Pseudomonas putida T-57 Octanol (12) 

Rhodococcus opacus B-4* bis(2-ethylhexyl)phthalate) (17) 
(-)-Perillyl alcohol Pseudomonas putida* bis(2-ethylhexyl)phthalate) (37) 
Decarboxycitrinin Moraxella sp. MB1 Ethyl acetate (10) 
(S)-Styrene oxide Pseudomonas sp. VLB120ΔC* bis(2-ethylhexyl)phthalate) (28) 
Vanillin Pseudomonas putida IE27 Dimethyl sulfoxide (44) 
Alkane hydroxylation Rhodococcus opacus B-4 bis(2-ethylhexyl)phthalate) (31) 

* indicates recombinant or mutated biocatalyst. 
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which stable water droplets can be easily 
separated by sedimentation.  It should be noted 
that this system greatly depends on the ability 
of the biocatalyst to act at the interface.  
Irrespective of an oil-in-water or a water-in-oil 
system, a continuous phase should be employed 
where the reaction substrate can be added 
because a continuous feeding of a toxic 
substrate at a sub-lethal concentration was 
shown to enhance the biotransformation even 
further(5).  

Conclusions 

 Recent discoveries of organic solvent-
tolerant bacteria have opened up the possibility 
of using whole cells in biocatalysis of water-
immiscible or toxic compounds.  An organic-
aqueous two-phase system not only helps to 
overcome poor substrate solubility, but also 
gives an opportunity to recover the product in 
situ.  Several whole-cell biocatalysts based on 
organic solvent-tolerant bacteria have been 
developed for production of various complex 
chemicals. So far, they have proven the 
potential of this system and have attracted 
increased attention to the field. 
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Friction Stir Welding of High Strength Aluminium Alloy 2024 
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Abstract 

 Friction stir welding (FSW) is a relatively new solid-state joining technique that provides 
several advantages over conventional fusion welding such as being environmentally-friendly and 
energy and weight saving.  In particular, this technique has been successfully used to join high 
strength aluminium alloys such as AA2024, which are difficult to weld with conventional fusion 
welding, to achieve excellent properties. In this article, the current state of understanding of 
microstructural evolution, hardness properties, corrosion behaviour and influence of welding 
parameters, in particular rotation and travel speeds for FSW AA2024 are discussed. 

Keywords: friction stir welding; aluminium alloy; AA2024 

 
Introduction 

High strength 2XXX series aluminium 
alloys such as AA2024 are commonly used for 
airframe structures. They are regarded as 
difficult to weld using conventional fusion 
welding techniques such as TIG or MIG due to 
solidification cracking and grain boundary 
melting in the weld zone.  Mechanical fastening 
is the current method used for joining aircraft 
structures. However, this technique is time-
consuming, and suffers from a weight penalty, 
insufficient strength and corrosion problems.  

Friction stir welding (FSW), a new solid-
state joining technique invented and developed 
by The Welding Institute (TWI), UK in 1991(25), 
is a promising technique to overcome these 
problems and it is currently being used for 
joining high strength aluminium alloys. In the 
short period of time after the invention of FSW, 
it has become a very successful and sufficient 
solid-state joining technique for high strength 
aluminium alloys in real aircraft applications 
such as airframes of the Airbus A380 and 
lightweight space shuttle tanks.  This is due to 
less generated heat, fewer microstructural 
changes and improved mechanical properties as 
well as corrosion behaviour relative to 
conventional fusion welding(27).  The amount of 
generated heat, which can affect the micro-
structural evolution, mechanical properties and 

corrosion behaviour in the weld zone, is largely 
a function of welding parameters such as 
rotation speed and travel speed.  The aim of this 
article is to address the current state of 
understanding of microstructure, hardness 
properties and corrosion behaviour of FSW in 
the high strength aluminium alloy AA2024.  The 
effect of welding parameters (rotation speed and 
travel speed) on the microstructure and 
corrosion behaviour is also reviewed. 

Friction Stir Weld Processing 

 FSW is produced by rotating and plunging 
a specially designed cylindrical and shouldered 
tool with a small diameter probe into the joint 
line, such as between two butted plates. The 
shoulder is pressed against the surface of the 
metal and the relative motion between the 
rotating tool and the metal generates frictional 
heat, which causes the metal to soften and 
allows the tool to traverse along the joint line. 
Friction stir welding is an asymmetrical 
technique, so the two sides of the weld are 
different. The “advancing side” of the weld is 
defined as that side of the weld on which the 
motion of the surface of tool owing to the tool 
rotation is in the same direction as the tool 
translation, while on the “retreating side” of the 
weld, the rotating motion of the tool is in the 
opposite direction to the tool translation(6,21).   In 
addition, the heat input can be modified by 
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varying the welding parameters.  For example, a 
higher rotation speed or a lower travel speed 
causes a higher heat input leading to a higher 
temperature associated with a longer period of 
time at an elevated temperature.  In addition, the 
peak temperature also increases with an increase 
in applied vertical pressure(18,28).  

Microstructure of FSW 

The FSW process generates three unique 
microstructural zones: the nugget, the thermo-
mechanically-affected zone (TMAZ) and the 
heat-affected zone (HAZ).  The different zones 
in FSW are illustrated in Figure 1.  The nugget 
is the region through which the toolpiece pin 
passes, and thus experiences high deformation 
and high heat.  Generally, the nugget region 
consists of fine recrystallised equiaxed grains(12). 
The TMAZ adjacent to the nugget is the region 
where the metal is plastically deformed as well 
as heated, but this is not sufficient to cause 
recrystallisation, leading to grains that have 
been rotated along the TMAZ/nugget boundary.  
A more diffuse boundary is observed on the 
retreating side compared with that on the 
advancing side(20).  The HAZ is the area located 
farther from the weld centre where the material 
experiences only a thermal cycle without plastic 
deformation. The HAZ region has a similar 
microstructure to the base metal.  In addition to 
the main three zones described above, the FSW 
tool also creates a broader deformation zone 
with a shallow depth, which appears as the 
shoulder contact region. Dissolution and 
coarsening of strengthening precipitates as well 
as the formation of wide precipitate-free zones 
are found in the weld region. 

Figure 1  Schematic of FSW zone(19). 
 
 

Microstructure of FSW AA2024 

The microstructure in the weld region of 
FSW AA2024 has been investigated by a 
number of authors(4,9-10,14,17,19,23-24,28) for butt 
welds produced with various rotation speeds 
(150-2400 rpm) and travel speeds (60-272 
mm/min) as well as different plate thicknesses 
(1.5-25 mm). 

Grain Structure in the Nugget Region 

The nugget region contains fine recrys-
tallised grains with sizes of 0.3-10 μm (1-3,5,16-

17,19,23-24,28) depending on the position in the 
nugget region and welding parameters.  Across 
the thickness of the weld, there is a decrease in 
grain size in the nugget region from top to 
bottom due to a higher temperature near the top 
surface(3,19,24).  

Sutton et al.(23) showed that the grain size 
in the nugget decreases when increasing the 
weld line energy.  However, work done by 
Kristensen et al.(17) illustrated that even when the 
line energy is fixed, the grain size in the nugget 
can still decrease with lower rotation and lower 
travel speeds.  It is likely that there is no 
relationship between the grain size in the nugget 
region and line energy. Comparing Sutton’s 
work and Kristensen’s work, there is one thing 
in common: the smallest grain size in the nugget 
region was observed in the weld produced with 
the lowest rotation and travel speeds.  Thus, the 
grain size in the nugget region of weld is likely 
to be dependent on either the rotation speed or 
travel speed.  

The investigation by Yang et al.(28) 

showed that a slow travel speed weld gives a 
finer grain size in the nugget than a fast travel 
speed weld. However, the two welds were not 
produced at the same rotation speed (the slow 
weld was produced at a lower rotation speed), so 
there was still no conclusion as to whether 
rotation speed or travel speed controls the grain 
size of the weld in AA2024 in this study. 

A systematic study on the effect of 
welding parameters on the grain structure in the 
nugget region was performed later by 
Jariyaboon and colleagues(14).  They showed that 
the rotation speed has a primary role to 
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influence the grain size in the nugget region.  At 
fixed travel speed, the higher rotation speed 
welds increase the grain size as a result of 
higher heat input while at fixed rotation speed, 
there is no significant change in grain size when 
changing the travel speed. 

Particle Distribution and Hardness 

Since friction stir welding is a thermo-
mechanical process, the stirring action affects 
constituent intermetallic particles while the heat 
influences the precipitate particles. The 
temperature in the nugget region of FSW 
AA2024 is found to be typically in the range of 
350-500oC(13).  The temperature in the TMAZ 
and HAZ is lower than that in the nugget (e.g. 
425oC in the TMAZ and below 350oC in the 
HAZ(13)). However, the temperature in each 
region can be varied depending on the welding 
parameters used. 

 Constituent Intermetallic Particles 

The constituent intermetallic particles are 
found to be fragmented in the nugget region(1-

2,4,14,23,28) leading to an increase in particle 
number density(23,28).  The average particle size 
in the nugget region is approximately 1-5 μm in 
diameter whereas outside the nugget region is 
approximately 7 μm(23,28).  More fragmented 
constituent intermetallic particles can be 
observed when increasing rotation speed(14). 

Hardness and Precipitate Particles 

Nugget Region 

Across the thickness of the weld in the 
nugget region, the maximum hardness is always 
seen at the top of the weld and the lowest 
hardness is at the bottom of the weld. Some 
authors(4-5) suggested that the recovery of 
strength in the nugget region is a result of the 
fine grains corresponding to the Hall-Petch 
relationship as illustrated in Equation 1: 

σy  = σo  +  kyd-1/2                            Eq 1 

where σy is the yield strength, σo and ky are 
constants for a particular material and d is the 
average grain diameter. 

Considering the grain size distribution in 
the nugget region mentioned earlier and the 

hardness behaviour in the nugget region across 
the thickness of weld in this section, the larger 
grains are found near the top surface where the 
hardness is higher compared with the bottom 
surface, where the grain size is smaller and the 
hardness is lower.  Therefore, the reduction of 
grain size in the nugget region is unlikely to be 
the explanation for the variation in hardness. 

It is well known that the hardness is 
strongly related to precipitate particles, so the 
hardness behaviour of weld is more likely to 
depend on the precipitate particles rather than on 
the grain size.  According to TEM and DSC 
data(9,13), GPB zones and fine S′ precipitates are 
found in the nugget region.  These precipitates 
form after welding by natural ageing and cause 
the recovery of hardness.  This implies that the 
temperature in the nugget region is high enough 
to cause the partial dissolution of particles, 
which are then able to reprecipitate during 
natural ageing.  

HAZ and TMAZ Regions 

A high density of coarse S-phase 
precipitates at grain boundaries associated with 
precipitate-free zones (PFZ) as well as the 
precipitates within the grains are found in the 
minimum hardness region in the TMAZ(9) or 
HAZ (4,13).  Thus, the minimum hardness occurs 
at the temperatures where precipitate particles 
grow until they lose their coherency.  

A “W” pattern of hardness profiles across 
the FSW AA2024 can be observed in most 
published results, in which the lowest hardness 
is in either the TMAZ or HAZ region and a 
recovery in hardness occurs in the nugget 
region(4-5,9,13,17,28).  However, Jariyaboon et al.(14) 
showed that the hardness profiles can have 
either a “W” shape or “U” shape depending on 
the heat input, which is controlled by the 
welding parameters, especially the rotation 
speed.  For a low rotation speed weld, the lowest 
hardness area is in the nugget region where the 
coarse S-phase precipitate particles can be 
observed, whereas for the high rotation speed 
weld, the minimum hardness value is in the 
HAZ in association with a high density of the 
coarse S-precipitate particles.  
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Corrosion of FSW AA2024 
Studies of the corrosion behaviour of 

FSW AA2024 have revealed that the weld zone 
is generally more reactive than the base metal(1-

2,4,7,10-11,26) in which the corrosion attack areas are 
found in the nugget, TMAZ or HAZ zone.  
There are only a few investigations showing 
either similar or better corrosion behaviour in 
the weld region compared with the base 
metal(8,22). The variation of preferential 
corrosion attack in the weld region as described 
above is likely to be due to the difference in 
welding parameters (rotation and travel speeds) 
as well as the thickness of base metal used to 
produce FSWs, which affects the heat 
distribution across the weld region differently in 
each work, leading to variation in the location of 
predominant corrosion attack.  Thus, there was 
still no concrete explanation as to which factors 
affect the corrosion behaviour of welds.  
However, it was generally observed that one of 
the corrosion forms in the weld is intergranular 
corrosion.  

Later work by Jariyaboon et al.(14) 

provided a clear explanation of how the 
corrosion behaviour of FSW AA2024 can be 
related to microstructural changes, which are 
controlled by the welding parameters. They 
showed that rotation speed is a major parameter 
to control the corrosion behaviour of the weld. 
The welding parameters used in their work are 
shown in Figure 2. As seen from the gel 
visualisation test in Figure 2, the area most 

susceptible to corrosion is the nugget when 
producing the weld with low rotation speed (215 
rpm), whereas the main corrosion attack is in the 
HAZ region for the higher rotation speed (350-
468 rpm) weld regardless of the travel speed.  

The anodic reactivity is elevated in both 
the HAZ and nugget regions compared with the 
base metal for both low and high rotation speed 
welds, as shown by micro-electrochemical 
measurements (Figure 3).  However, the higher 
anodic reactivity in the nugget region compared 
with that in the HAZ region can be observed in 
low rotation speed welds as illustrated in Figure 
3(a), whereas for the higher rotation speed weld 
the highest anodic reactivity is in the HAZ 
region as shown in Figure 3(c).  For the cathodic 
reactivity, there is an enhancement of cathodic 
reactivity in the nugget region for both low and 
high rotation speed welds as shown in Figures 
3(b) and 3(d), respectively. The different 
locations of corrosion attack are due to the 
galvanic coupling between anodic and cathodic 
reactivities in the weld regions.  

The maximum anodic reactivity in the 
nugget region of low rotation speed welds is a 
result of the presence of both grain boundary 
and matrix precipitation of S-phase in the 
nugget region as the suitable temperature (250-
300oC) for S-phase precipitation is in this region 
as shown in Figure 4a.   For  the  higher  rotation 
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Figure 2  Gel visualisation test on the transverse cross section of FSW AA2024-T351 with different 
                         Weldng parameters after 22 hours of exposure(14). 
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Figure 3  (a) Anodic and (b) cathodic polarisation curves in 0.1 M NaCl of FSW AA2024-T351 produced with 
rotation speed of 215 rpm and travel speed of 75 mm/min, (c) anodic and (d) cathodic polarisation 
curves in 0.1 M NaCl of FSW AA2024-T351 produced with rotation speed of 468 rpm and travel 
speed of 75 mm/min(14). 

.

speed welds, a sufficient temperature for the 
growth of S-phase precipitates both in the grain 
boundary and matrix is found in the HAZ region 
where the highest anodic reactivity as well as 
the coarse grain boundary precipitation of S-
phase are found as illustrated in Figure 4b.  The 
grain boundary precipitation of S-phase will 
cause the precipitate-free zones adjacent to the 
grain boundary and this solute-depleted region 
acts as the anodic site, which leads to the 
intergranular corrosion attack as seen from the 
immersion test in Figure 5. 

Figure 4 FEG-SEM (BSE mode) images in (a)  
nugget region of FSW AA2024-T351 
produced with rotation speed of 215 rpm 
and travel speed of 75 mm/min and               
(b) HAZ region of FSW AA2024-T351 
produced with rotation speed of 468 rpm 
and travel speed of 75 mm/min(14) 

 

 

Figure 5  SEM (SE mode) images in (a) nugget 
region of FSW AA2024-T351 produced 
with rotation speed of 215 rpm and travel 
speed of 75 mm/min and (b) HAZ region 
of FSW AA2024-T351 produced with 
rotation speed of 468 rpm and travel 
speed of 75 mm/min after immersion test 
in 0.1 M NaCl for 24 h(14). 

Conclusions 

 The microstructural changes in the weld 
region as a result of FSW processing affect both 
mechanical and corrosion properties. The 
generated frictional heat causes microstructural 
changes that can be controlled by welding 
parameters such as rotation speed and travel 
speed.  The understanding of the relationship 
between heat distribution related to welding 
parameters and microstructural changes in the 
weld region will lead to predictions of 
mechanical and corrosion properties of FSW, 
which can then be used to produce tailor-made 
FSW structures and properties. 
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Abstract 

 This article underlines the importance of utilizing basic mathematical concepts to describe 
nanostructures, such as carbon nanotubes and C60 fullerenes.  By employing classical geometry and 
elementary mechanical principles, mathematical modeling of nanoscale systems can be achieved.  The 
chiral vector for carbon nanotubes is described in terms of fundamental vector analysis and the 
composition of polygonal rings on such carbon nanostructures is governed by Euler’s polyhedra 
theorem. Furthermore, the Lennard-Jones potential function for the non-bonded interaction energy 
between two molecules and the continuum approximation are examined to investigate the oscillatory 
behavior of double-walled carbon nanotubes.  Finally, some further uses of mathematics in 
nanotechnology are mentioned briefly. 

Keywords:  mathematics; carbon nanotubes; C60 fullerenes; Euler’s polyhedra theorem;  
gigahertz oscillators 

 

Introduction 

Nanotechnology is multidisciplinary, 
drawing from a number of fields such as 
physics, chemistry, biology, materials science, 
and mechanical and electrical engineering. The 
underlying theme of nanotechnology is the 
control and assembly of matter at the atomic 
and molecular levels where physical properties 
are size dependent.  The word “nano” is the 
prefix for 10-9, so one nanometer is one billionth 
of a meter.  To put this scale in context, the 
radius of a human hair is around 100,000 
nanometers and the size of a virus ranges from 
15 to 600 nanometers.  The word “technology” 
refers to the branch of knowledge that deals 
with device creation and implementation, such 
as in industrial arts, engineering, applied 
science, and pure science. Therefore, 
“nanotechnology” refers to the study of those 
small-scale objects that can be assembled to 
create novel devices. Examples of nano-
technology in modern use are the present day 
manufacture of textiles, the design of computer 
chips, ingredients for cosmetics, and carbon 
fibers used in optical wires. 

Worldwide nanotechnology is currently a 
major focus for scientific disciplines. Most 
research in this area deals with chemical, 
physical and biological issues or a combination 
of these areas, but to date very little work has 
been undertaken on mathematical modeling, 
which can significantly reduce the time taken in 
the trial-and-error processes leading to 
applications, and which in turn decreases the 
research cost. For example, as stated by 
Ferrari(10) 

“Novel mathematical models are 
needed, in order to secure the full import of 
nanotechnology into oncology.” 

Mathematical models are important not only for 
nanomedicine but in all areas of nano-
technology, where it is important to fully 
comprehend phenomena that are often subtle 
and complex.  In this article, some examples of               
utilizing basic mathematical principles and 
elementary mechanics are presented to model 
nanoscale systems.  
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Geometry of Nanostructures 

Carbon nanostructures including ful- 
lerenes, carbon nanotubes, nanocones and 
nanotori have received much attention because 
of their unique properties, such as their high 
flexibility and high thermal conductivity.  In 
addition, carbon nanotubes presently constitute 
the strongest materials known (9).  All the carbon 
nanostructures originate from the hexagonal 
graphene sheet, which may be rolled up to form 
a tube, or when adding pentagonal rings may be 
formed into a C60 fullerene, or twisted into a 
tube-like shape to form a torus.  Accordingly, 
we first examine the hexagonal network.  The 
discovery of carbon nanotubes in 1991 by 
Iijima(17) led to many scientific challenges for 
their adaptation to a wide variety of applications 
in nanotechnology. A single-walled carbon 
nanotube can be thought of as a graphene sheet 
that is rolled up to form a seamless cylinder.  
Multi-walled carbon nanotubes can be 
envisaged as multilayers of graphite sheets that 
are rolled up co-axially.   

The helical represented by (n,m), where n 
and m are integers such that m ≤ n, and a1 and a2 
are the basis structures of carbon nanotubes can 
be described by the chiral vector, C = na1 + ma2, 
usually vectors. Some parameters for the carbon 
nanotubes such as a circumference, diameter 
and chiral angle can be obtained directly from 
this chiral vector.  To start, we determine the 
positions of vectors a1 and a2 in a Cartesian 
coordinate system.  From Figure 1(a), the two 
vectors can be written as 

 
 
 

 

 
 

where a0 is the length of the unit vector, and 
from experiments a0 is found as √3 ac-c = 2.46 
Å. On substituting the two unit vectors into the 
equation for the chiral vector we obtain 
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Figure1   Diagram of (a) unit vectors and (b) the graphite plane of a graphene sheet that can be rolled up to form   

a  nanotube surface.
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so that the circumference of the tube is given by

2 2 2 2 2 20
03( 2 ) ( 2 ) ( )

2
C = + + + − + = + +

a n nm m n nm m a n nm m . 

The radius of the tube is then determined 
from r = |C|/(2π).  Moreover, the chiral angle α  
is also depicted in Figure 1(b).  There are three 
types of carbon nanotubes: armchair, zigzag and 
chiral. The armchair is the structure that has n = 
m and α = 30° and the zigzag has m = 0 and α = 
0°. A carbon nanotube which is neither armchair 
nor zigzag is termed chiral.  The electronic 
structure of carbon nanotubes can also be 
determined by (n,m).  If n-m is a multiple of 3, 
then the tube is metallic, otherwise, it is a 
semiconductor. Thus, for example, all armchair 
tubes are metallic. 

The C60 fullerene consists of precisely 60 
carbon atoms, and they are similar in structure 
to graphene, being composed of linked 
hexagonal and pentagonal rings such that the 
pentagonal rings are needed to close the surface 
into a spherical shape. The distance between 
two pentagons can also be determined from the 
chiral vector, which also identifies the 
symmetry group of the structure as well as the 
number of carbon atoms.  We refer the reader to 
the work of Fujita et al.(11) for the full details of 
the honeycomb lattice of C60 fullerenes. 

In terms of polygonal rings, all polygonal 
rings of carbon nanotubes are hexagons and in 
C60 fullerenes, a hexagonal lattice of any size or 
shape can only form a closed structure with 
exactly twelve pentagons, a result directly 
arising from Euler’s polyhedra theorem. Euler's 
polyhedra theorem, which can be applied to the 
topological structure of the molecule, states that 

F + V – E = χ ,                             (1)  

where F, V and E denote the numbers of faces, 
vertices and edges for the given polyhedron and 
χ is the Euler characteristic.  We note that any 
surface which is homeomorphic to a sphere has 
an Euler characteristic of 2, and further details 
of Euler's polyhedra theorem can be found in (7).  
The notation Pn is used to denote the number of          
n-gonal sides, e.g. P5 is the number of 

pentagonal sides.  Every atom is linked with 
three others in the sp2 structure, which is one of 
the hybridizations of carbon-carbon bonds; the 
details can be found in any first-year chemistry 
textbook.  Thus, the three terms on the left-hand 
side of equation (1) can be expressed as 

F   =   P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10, 

3V =   4P4 + 5P5 + 6P6 + 7P7 + 8P8 + 9P9 + 10P10, 

2E =   4P4 + 5P5 + 6P6 + 7P7 + 8P8 + 9P9 + 10P10. 

We note that one vertex is shared by three 
polygons and one edge is shared by two 
polygons. By substituting these three relations 
into (1) with χ = 2, Euler's polyhedra theorem 
simplifies to give 

2P4 + P5 – P7 – 2P8 – 3P9 – 4P10   =   12.       (2) 

For example, a C60 fullerene is formed by 
pentagons and hexagons, and (2) implies that 
there are precisely twelve pentagons required to 
close the spherical shape, as illustrated in Figure 
2.  This is a result of the number of hexagonal 
sides P6 being an invariant of (2) and we note 
that there are always exactly twelve pentagons, 
irrespective of the number of atoms in the 
fullerene. 

Mechanics of Nanostructures 

Elementary mechanical principles and 
classical applied mathematical modeling 
techniques are employed to formulate explicit 
analytical criteria and ideal model behavior in 
nanotechnology for which previously were 
available only from experiments and molecular 
dynamics simulations. One aspect that has 
attracted much attention is the creation of nano-
scale oscillators, the so-called gigahertz oscilla-
tors. While there are difficulties for micro-
mechanical oscillators, or resonators, to reach 
frequencies in the gigahertz range, because of 
their small size it is possible for nanomechanical 
systems to achieve such frequencies.  
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Figure 2 There are twelve pentagons in the closed                 

structure of a C60 fullerene, where               
the dashed and solid lines represent         
bonds in the background and foreground,                 
respectively. 

 

First, we use the Lennard-Jones potential 
function for the non-bonded interaction 
potential energy between two atoms and the 
continuum approximation, which assumes that 
the interatomic interactions can be modeled by 
smearing the constituent atoms uniformly across 
surfaces, to investigate the mechanical 
properties of double-walled carbon nanotubes.  
Using this approach, we may determine analytic 
expressions for the van der Waals interaction 
energy, the suction energy and the oscillatory 
behavior.  

The non-bonded interaction energy 
between two molecules can be obtained by 
summing the potential interaction for each atom 
pair 

( )φ ρ= ∑∑ ij
i j

E ,                    (3) 

where φ (ρij) is a potential function for atom i on 
the first molecule and atom j on the second 
molecule a distance ρij apart. Following 
Girifalco et al.(12) and Hodak and Girifalco,(16) 
the continuum approach assumes that the atoms 
are uniformly distributed over the surfaces of 
the molecules, and its validity as compared to 
the discrete atom-atom model is discussed by 
Girifalco et al.,(12)  

“from a physical point of view the 
discrete atom-atom model is not necessarily 
preferable to the continuum model.  The 

discrete model assumes that each atom is the 
center of a spherically symmetric electron 
distribution while the continuum model assumes 
that the electron distribution is uniform over the 
surface. Both of these assumptions are incorrect 
and a case can even be made that the continuum 
model is closer to reality than a set of discrete 
Lennard-Jones centers”. 

Thus, instead of the double summation in (3), 
the interaction energy can be obtained by 
performing double surface integrals, averaged 
over the surface of each entity 

1 2 1 2( )= ∫ ∫E dS dSηη φ ρ ,              (4)                       

where η1 and η2 are the mean atomic surface 
density of atoms on each molecule and ρ 
denotes the distance between two typical 
surface elements dS1 and dS2 on each molecule.  
In this study, the Lennard-Jones potential is 
employed, which is given by 

6 12( )φ ρ
ρ ρ

= − +
A B , 

where A and B are the attractive and repulsive 
constants, respectively. The van der Waals 
interaction force between two typical atoms of 
two molecules is given by 

= −∇vdWF E ,                          (5) 

where the energy E is defined by (4). 

 In terms of double-walled carbon nano-
tubes, the interaction between the inner and 
outer tubes in the continuum approximation is 
obtained by averaging the atoms over the 
surface of each tube and integrating the 
Lennard-Jones function over two cylindrical 
surfaces.  Figure 3 shows (a) the cross-sectional 
view and (b) the longitudinal view of a double-
walled carbon nanotube.  The distance between 
two surface elements is denoted by ρ and the 
distance between the centers in the longitudinal 
axis of the tubes is represented by Z.  We refer 
readers to the work of Baowan and Hill(3) for the 
full derivation and the detailed mathematical 
expressions of the force distribution for double-
walled carbon nanotubes. 
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Figure 3   Illustrations  of  double-walled  carbon 
                 nanotubes: (a) cross-sectional view and  
                 (b) longitudinal view. 

 
 The suction energy is defined as the total 
work performed by van der Waals interactions, 
given by (5), on a molecule entering a carbon 
nanotube.  In certain cases, the van der Waals 
force becomes repulsive as the entering particle 
crosses the tube opening. In these cases, the 
acceptance energy is defined as the total work 
performed by van der Waals interactions on the 
particle entering the nanotube, up until the point 
that the van der Waals force once again 
becomes attractive.  In Figure 4, we show an 
example for the acceptance condition of a 
particular molecule entering a carbon nanotube.  
It is rather like a roller-coaster; the molecule 
will be accepted if the interaction energy E 
inside the tube (positive Z) is less than the 
energy outside the tube.  Once the inner tube is 
entered inside the outer tube, the oscillatory 
behavior is investigated. 

Newton’s second law with any frictional 
effects neglected is used to describe the 
oscillatory behavior, to obtain 

2

2

∂
= −

∂
d Z EM
dt Z

, 

where M is the mass of the inner tube. 
Following Cumings and Zettl(8), the inner tube is 
pulled out a distance d and then released. By 
using the equations of motion and for the 
particular case when the initial velocity is zero, 
the oscillation frequency can be written as 

{ }
2

2 1

,
4 [2 ( )]

α
α

=
+ + −

df
d d L L

 

where α is the initial condition parameter given 
by α2 = |E(0)|/(ML1), E(0) is the potential 
energy at     Z = 0, and L1 and L2 are half-lengths 
of the inner tube and the outer tube, 
respectively. The frequency of double-walled 
carbon nanotubes when the inner tube oscillates 
is in the gigahertz range, which cannot be 
reached by a micro-material.  Furthermore, we 
observe that the longer the extrusion distance 
and the shorter the inner tube length, the higher 
the oscillatory frequency (3). 

Other Mathematical Research in           
Nanotechnology 

One of the most exciting applications of 
nanotechnology is the proposed use of nano-
structures for drug delivery, and in particular the 
targeted delivery of drugs using nanotubes.  
Targeted drug delivery would have many 
significant implications for the future treatment 
of patients, particularly those suffering from 
cancer. Understanding the encapsulation and 
expulsion of drug molecules from nanocarriers  

is vital for  the development of nanoscale drug 
delivery. In particular, the suction and 
acceptance of the anticancer drug molecules cis 
platin, paclitaxel and doxorubicin into a carbon 
nanotube is examined by Hilder and Hill(13,15).  
They also investigate an alternative drug deli-
very mechanism, namely a nano-syringe               
constructed from a double-walled carbon                  
nanotube(14).  In this case, rather than being 
directed to particular cells by chemical receptors 
attached to the nanotube surface, the                 
nano-syringe pierces the cell membrane and 
injects molecules such as drugs or DNA directly 
into the cell.  For each of these nanomedical 
applications specific nanotube radii are deter-
mined for acceptance and maximum drug 
uptake, and some overall design guidelines are 
provided(13-15).  

Cox and Hill(4) examine the conventional 
theory, which prescribes the geometric 
parameters of carbon nanotubes, and they find 
that it does not adequately account for the 
curvature inherent in the structure of nanotubes. 
By considering three postulates and then 
applying geometry and trigonometry, a poly-
hedral  model  is  proposed(4)  and  new  formulae 
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Figure 4  Typical interaction energy, where a particular molecule is accepted into (----) and rejected from (____)     
                 nanotubes of two distinct radii. 

are derived, which provide more precise 
expressions for geometric parameters such as 
the chiral angle, radius and unit length. 
Asymptotic expansions of the new expressions 
are also obtained to produce the conventional 
formulae as the leading order terms, which 
show that the polyhedral model is consistent 
with conventional theory for large values of (n, 
m).  

Following this, Cox and Hill(5) and 
Baowan et al.(1) describe approximately toroidal 
molecules that are formed from two(5) and 
three(1) distinct carbon nanotubes, which have 
defects that cause a bend in an otherwise 
straight nanotube.  The angle of the bend is 
determined using the variation in bond length 
method and then expressions are derived giving 
the dimensions for tori formed from a number 
of these bend defects.  Representative formulae 
for the ideal toroidal parameters, the generating 
radius and tube radius, are determined from 
integral expressions for the circumference and 
surface area of the ideal surface.  Furthermore, 
the perpendicular joining structures for carbon 
nanotubes and flat graphene is investigated. 
Two simple least squares approaches, which are 
the variation in bond length and the variation in 
bond angle, are employed by Baowan et al.(2) 
and the calculus of variations method is used by 
Cox and Hill(6).  Such a combined structure 

might constitute an electronic transmission 
platform for ultra-small computer chips.  

Conclusions 

 Nanotechnology is currently a timely and 
diverse research area that ranges from the study 
of simple biological systems to the creation of 
novel nano-devices.  Most research in this 
research area utilizes knowledge from physics, 
chemistry and biology, and very little 
mathematical modeling work has been 
undertaken.  This article highlights the use of 
mathematics for this area, and primarily the 
application of geometry and mechanics to 
describe the behavior of both carbon nanotubes 
and C60 fullerenes.  Our theoretical study 
provides simple mathematical models which 
give important insights into nanostructures, and 
which may also be exploited to guide future 
computational and experimental research. 
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A Survey of Approaches to Digital Image Matting 
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Abstract 

 Image matting is the operation concerned with extracting a foreground object from an image. 
The extracted foreground image, which is referred to as a matte, is used in image and video editing 
applications. In the current world of digital photography and digital movie special effects, compositing 
tasks often need mattes to combine two or more images or layers together into a final image.  With the 
need for high-quality mattes in digital multimedia applications, image matting research has received 
much attention in the past decade. This paper provides an introductory survey to image matting, a 
review of methods in image-based and video-based matting proposed in the past few years, and 
opportunities and challenges in the image matting research. 

Keywords: image matting; video matting; alpha channel; blue screen matte; trimap  

Introduction 

 The extracted foreground image which is 
referred to as a matte is used in image and video 
editing applications.  In the current world of 
digital photography and digital movie special 
effects, compositing tasks often need mattes to 
combine two or more images or layers together 
into a final image.  The goals of image matting 
are to calculate the foreground and background 
color components along with the opacity values 
(alpha values).  Figure 1 shows a typical step in 
the digital image composition task. 
 

 

 In the typical image matting framework, 
an image with a desired foreground object is 
given as an input.  Normally we work with a 
color image. Therefore, each pixel contains a 
color component .  The color in each pixel in 
the input image is modeled as a linear 
combination of a foreground color  and a 
background color  and  is the alpha value in 
the range of [0, 1]. The typical matting equation 
can be written as 

  1                      (1) 

 
                         (a)          (b)                                (c)        

 
                                (d)              (e) 

Figure 1  (a) An input image. (b) An extracted matte. (c) A color version of the matte. (d) A new background   
               image.  (e) A new composite. 
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The matting problem is to separate a 
given input image into a foreground object 
image, a background image, and an alpha matte. 
In a normal situation, we will have a 3-channel 
color image (e.g. RGB color components). So 
for each pixel, we have 7 unknowns to recover 
(3 for , 3 for , and 1 for ) from 3 known 
values ( )(8). This problem is an under-
constrained problem. Therefore, there were 
many methods proposed in the past several 
years to try to estimate these unknowns.  

 Image matting and image segmentation 
are related topics in the image processing, 
computer vision, and computer graphics 
research communities.  Image segmentation is a 
low-level operation to partition images into 
disjoint regions.  Each region will be given 
assigned a unique label. In the case of 
segmenting a foreground object from an image, 
each pixel will be assigned either 0 or 1. 
However, if the foreground object that we want 
to segment contains regions with small fine 
details or transparent materials, the pixels in 
those regions might contain both foreground and 
background parts. In this case, we cannot assign 
unique labels to them.  Using equation (1), the 
image matting problem will assume an alpha 
value between 0 and 1; however, the image 
segmentation will assume an alpha value of 
either 0 or 1.  

 To obtain reasonable mattes, many 
techniques can pull the mattes directly from 
normal photographs taken in natural scenes 
(natural image matting) using image processing 
and computer vision techniques, assume a 
known background or environment that can be 
controlled (i.e. blue screen matting), use 
multiple input images, or even use multiple 
cameras. In real-life situations, extracting fore-
ground objects can be quite tricky. Material 
properties (transparency, translucency, specu-
larity, etc.) of the objects can play important 
roles in the outcome of the mattes. Occlusion 
and shadow effects commonly occur in real 
photographs. The colors of the foreground 
object may be similar to the colors of the 
background scene. All these example situations 
are challenges to matting and compositing 
research and at the same time are considered 

good research opportunities to advance the state-
of-the-art of image matting. 

 This paper is organized to 1) describe 
several interesting and challenging foreground 
objects for the matting problem, 2) explain the 
levels of user interaction that the users have to 
provide to the existing matting algorithms, and 
3) provide a brief summary of the current state-
of-the-art matting techniques. 

Foreground Object 

 In digital image matting, desired fore-
ground objects can have complex shapes, 
materials, color components, etc.  Each type of 
foreground object may require different methods 
to extract a reasonable matte.  In this section, we 
will consider various cases that illustrate the 
difficulty of some matting tasks.  Figure 2 
shows examples of typical photographs taken in 
natural settings.  Matting of this type, for 
relatively arbitrary photographs, is known as 
natural image matting(3). Figure 3 shows 
foreground objects that need to be recovered not 
only for their color components, but also for 
their material properties.  Figure 3(a) shows a 
non-trivial task to extract the shape of the bottles 
along with their transparent and refractive 
properties.  Figure 3(b) illustrates a problem that 
occurs if we simply pull the foreground object 
with the reflective material and composite it to a 
new background image. The reflections of 
oranges will also be on the pot’s surface in the 
new composite.  Figure 4 shows that sometimes 
a user might want to extract not only the 
foreground object, but also its shadow.  
However, overlaying the extracted foreground 
object and its shadow on a new background 
scene may be problematic when the shadow has 
to be in front of another object.  The shape of 
the shadow must follow the background 
geometry in order to obtain a realistic 
composite.  Figure 5 shows quite difficult cases 
in which the colors of the foreground objects are 
similar to the colors of the background scenes 
and their shapes are quite complex for even to 
the human eye to distinguish.  

Levels of User Interaction 

 Since   the  matting  problem  is  closely  re- 
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lated to the segmentation problem and is 
considered an under-constrained problem, we 
should not expect to easily implement an 
automatic matting system.  It is reasonable to 
expect some levels of user interaction to provide 
some initial constraints to the problem.  One 
simple way to select a region in an image is to 
use the rectangular selection tool as shown in 
Figure 6(a).  This selection mode can be thought 
of as generating another small image that may 
reduce some ambiguities between foreground 
and background.  The “GrabCut”(12) system has 
shown some attempt to offer this simple 
selection feature and perform some initial 
“hard” segmentation and then followed by a 
border refinement procedure to get a reasonable 
matte.  This work has shown that in many cases, 
the user needs to provide some additional hints 
to the system.  Another popular user interaction 
in the current matting systems is to let the user 
draw a trimap to pre-define three separate 
regions in the image: background, foreground, 
and unknown.  Figures 6(b)-(c) show an exam-
ple of a trimap drawn on the input image using 
three different colors. An early Bayesian 
matting algorithm(3) has shown impressive 
results based on the user-supplied trimap. 
However, the manual creation of a trimap 
proves to be a quite tedious and time-consuming 
process. Thus, good trimap generation is 
subsequently becoming another important 
research topic.  One of the state-of-the-art image 
matting algorithms(6,8) uses stroke-based inter- 
faces to let the users roughly indicate fore-
ground and background regions using a few 
simple strokes.  The current results in the stroke-
based matting systems are quite impressive. 
However, the results depend also on the 
locations of the strokes.  Users may have to 
refine their strokes to obtain the results that they 
want.  Recently, the Soft Scissors system was 
introduced as an interactive tool for extracting 
high quality mattes(18).  This system lets the user 
draw along the foreground boundary and shows 
the matte and the final composite in real-time. 

Matte Extraction 

 In this section, we will present a survey 
of matting techniques and classify them into dif- 

 
                    (a)                     (b) 

Figure 2   (a)-(b) Photographs taken in natural  
                  settings where the challenges are in  
                  the extraction of hair. 

 
      (a)                   (b) 

Figure 3  (a) Extracted foreground objects should 
contain not only their color components, 
but also their transparency and refraction. 
(b) The extracted stainless pot has 
specular material property, which needs 
to be recovered along with its color. 

 
                  (a)                       (b) 

Figure 4  (a) An image of a thermos cup taken on a 
sunny day with its shadow.  (b) The shape 
of the shadow changes when it falls on to 
another 3D object. 

 
       (a)                   (b) 

Figure 5 (a)-(b) A foreground tree in front of a  
background scene with similar color 
components.  
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 The creation of a reasonable trimap is a 
time-consuming process. Also, the general 
matting problem is difficult to solve, especially 
when the background and foreground color 
distributions are similar. The GrabCut system(12) 
therefore attacks an easier problem by letting the 
user select the region of interest with a 
rectangular selection tool [similar to that in 
Figure 6(a)] and trying to compute a hard 
segmentation and followed by the border 
matting step.   

 Recently, more advanced algorithms have 
been proposed with a simpler user interaction. 
Users can now draw several strokes to indicate 
the foreground and background regions, Figure 
6(d).  The work based on the belief propagation 
technique(17) tries to estimate the alpha value for 
every pixel in the input image with user-drawn 
strokes.  This method has proven to work well 
with images with significant semi-transparent 
foreground regions.  However, due to the nature 
of its iterative non-linear optimization process, 
this technique is quite slow and may get stuck in 
a local minimum.  A closed-form solution for 
the natural image matting is introduced in(8). 
Based on local smoothness assumptions for the 
foreground and background colors  and , it is 
shown that one can analytically eliminate  and 

 from a derived cost function leaving a 
quadratic cost function in .  Therefore a global 
solution of this cost function can then be solved 
with a sparse linear system of equations. 
Subsequent work on Spectral Matting(9) extends 
ideas from spectral analysis for the hard 

segmentation task to the extraction of soft 
matting components.  This technique uses the 
eigen analysis of the matting Laplacian to 
automatically pull out the fore-ground matte by 
representing it in terms of fundamental matting 
components. Recent faster closed form 
optimization techniques called Easy Matting and 
Robust Matting(6,19) have been shown to 
outperform previous methods in terms of quality 
of mattes and performance. The Soft Scissors 
system(18) is the latest interactive matting tool 
that allows users to extract mattes as they paint 
or trace along the foreground edge. 

 Multiple-Image and Video Matting 

Flash Matting 

 Extracting a good foreground from an 
input image is still a difficult problem to solve, 
especially when the foreground and background 
pixels have similar colors.  In the Flash Matting 
technique(16), a high-quality matte of a (static) 
scene can be obtained by taking two pictures of 
the same scene, with flash and without flash 
(Figure 9), if we assume that the alpha value at 
the same pixel location of both pictures are the 
same. Then we have , , , ,  values to 
estimate from the observed  and , where the 
superscript  represents values from the flash 
version.  Furthermore, it assumes that  and  
are the same (the flash has a small effect on the 
intensity change of the background). The 
Bayesian matting is then extended to the so-
called Joint Bayesian flash matting:  

arg max , , , , , , | , arg max , , , | , , | ,

(3)                       

 

Figure 9  (a) An image taken without flash. (b) The same scene taken with flash.
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Figure 11 This sequence of images was taken from different camera locations. The plant in the back is 
occluded by the one in front. Their colors are very similar. With images from different viewpoints, 
one can hope to recover an accurate matte of the foreground plant. 

 
Conclusions  

 In this paper, an introductory survey of 
approaches in digital image matting and a 
review of proposed methods of image-based and 
video-based matting are presented.  There are 
still plenty of opportunities and challenges in 
image matting research. Different types of 
foreground objects might require different types 
of matting algorithms. The close relationships 
between image segmentation and matting are 
worth exploring more as we can see from the 
important theoretical research on spectral 
matting(9).  Using more than one image seems to 
be quite practical for extracting natural objects.  
Since there has been a lot of progress on natural 
image matting of a single image, one might 
imagine extending these state-of-the-art matting 
algo-rithms to multiple-image-based and video 
matting. Finally, with the advancement of 
computer hardware, parallel computation can be 
explored to create more interactive matting tools 
that have a real-time performance. 
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