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ประจําเดือนสิงหาคม 2550

องคการอาหารและยาสหรัฐฯ เริ่มหันมาใหความสําคัญดานความปลอดภัยจากเทคโนโลยี
นาโน
สืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑสขุ ภัณฑและยาชนิดใหมๆทีเ่ ขาสูตลาดผูบริโภคชาวสหรัฐฯในระยะหลังๆมัก
ปรากฏวาเปนผลผลิตจากเทคโนโลยีนาโน ดังนั้นองคการอาหารและยาสหรัฐฯหรือ FDA จึงใหความสําคัญใน
ผลิตภัณฑระดับนาโนเหลานี้โดยจัดตั้งคณะทํางานศึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะ จากรายงานที่เผยแพรประจํา
เดือนกรกฎาคมศกนี้ชื่อ Nanotechnology Task Force Report เสนอแนะให FDA พัฒนาจัดทําแนวทาง
ตลอดจนมีบทบาทมากขึ้นในการชี้ใหเห็นถึงประโยชนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑยาและอุปกรณทางการ
แพทยที่ใชเทคโนโลยีนาโน
เทคโนโลยีนาโนมีศักยภาพอยางใหญหลวงในการนํามาใชงานในผลิตภัณฑตางๆหลากหลายชนิด
และมีการยอมรับกันในปจจุบันวาเปนเทคโนโลยีอุบัตใิ หม (Emerging Technology) ที่มีแนวโนมพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นขอเสนอแนะดังกลาวจะชวยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหไดผลิตภัณฑทางนาโนที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รายงานไดสรุปประเด็นดานกฎหมายและดานวิทยาศาสตร ตลอดจนเสนอให FDA
จัดทําแนวทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีนี้ขึ้นเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและนักวิจัยใชเปน
คูมือ
ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับประเด็นดานวิทยาศาสตรนั้นมีการเสนอแนะใหสหรัฐฯเนนการปรับปรุงความรู
ดานวิทยาศาสตรของเทคโนโลยีนาโนเพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมดูแลทางกฎหมายจะมีประสิทธิภาพจริงๆ
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑทไี่ มอยูในขายทีต่ องขออนุญาต FDA กอนการนําเขาตลาดผูบริโภค ดังนั้นจึงจําเปนที่
ตองมีการประเมินวาเครื่องมือที่มีอยูในการอธิบายและประเมินวัสดุนาโนนั้นเพียงพอหรือไมตลอดจนการ
พัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติม สําหรับในดานกฎหมายนั้น FDA มีหนาที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบ
ของวัสดุนาโน ดังนั้นประเด็นที่ประเมินอยูบนพื้นฐานของคําถามที่วา FDA มีความสามารถในชีผ้ ลิตภัณฑที่มี
สวนประกอบของวัสดุนาโนไดหรือไมหรือขอบเขตหนาที่ของ FDA ในการประเมินความปลอดภัยและประสิท1

ธิผลของผลิตภัณฑนั้น นอกจากนี้ยังมีคําถามในเรื่องที่วา FDA ควรกําหนดใหมีการติดฉลากหรือใหมีการขอ
อนุญาตเพื่อติดฉลากผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑมีสวนประกอบวัสดุนาโน เปนตน
โดยทั่วไปแลว FDA มีอํานาจหนาที่กวางขวางในผลิตภัณฑที่กําหนดใหมีการขออนุญาตกอนจําหนาย
ในทองตลาด เชน ยา ผลิตภัณฑทางชีวภาพ (biological products) อุปกรณเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารและ
สารเติมแตง เชน สี เปนตน ดังนั้น FDA สามารถเรียกขอมูลรายละเอียดทางวิทยาศาสตรที่เห็นวาจําเปนใน
การพิจารณาดานความปลอดภัย ตลอดจนประสิทธิผลของผลิตภัณฑ แตสําหรับผลิตภัณฑที่ไมอยูในขาย
เบื้องตนดังกลาว เชน อาหารเสริม (Dietary Supplements) วิตามิน เครื่องสําอางและสวนประกอบอาหาร
(Food Ingredients) ที่เปน GRAS (Generally Recognized as Safe) ผูผลิตโดยทั่วไปไมจาํ เปนที่ตองเสนอ
ขอมูลให FDA กอนเขาตลาด ซึ่งเทาที่ผานมา FDA ไมสามารถเขาไปดูแลไดอยางทั่วถึง
คณะทํางานดังกลาวไดเสนอแนะใหแงกฎหมายหลายประการโดยเห็นควรเนนผลิตภัณฑทไี่ มอยูใน
รายชื่อที่ตองขออนุญาตกอนวางตลาดโดยใหเรียกรองขอมูลและขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับผลกระทบของวัสดุนาโน
ตอความปลอดภัยผูใชและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ และเสนอใหกําหนดแนวทางใหผูผลิตวาเมื่อใดที่มีการใช
สวนประกอบของวัสดุขนาดนาโนใหเสนอขอมูลเพิ่มเติมให FDA นอกจากนี้ใหผูผลิตหันมาใสใจเปนพิเศษใน
ประเด็นความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑที่ใชวัสดุนาโนและใหภาคอุตสาหกรรมติดตอ FDA ตั้งแตขั้น
ตอนตนๆ ในการพัฒนานกระบวนการผลิตที่ใชวัสดุเหลานี้ เปนตน
เปนที่คาดวารางแนวทางของ FDA ในเรื่องเทคโนโลยีนาโนจะเสร็จสิ้นใน 2-3 เดือนขางหนาและจะ
เปดรับฟงความเห็นสาธารณชนสหรัฐฯกอนที่จะจัดทําเปนแนวทางขัน้ สุดทายเพื่อยึดถือปฏิบัติสาํ หรับ
ผูประกอบการตอไป
(ที่มา : นิตยสาร Chemical & Engineering วันที่ 30 กรกฎาคม 2550)

องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯเสนอนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโน
องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (US EPA) เสนอโครงการดูแลดานสิ่งแวดลอมสําหรับวัสดุทผี่ ลิตขึ้น
ในระดับนาโน (Nanoscale) ตลอดจนนโยบายในการควบคุมดูแลวัสดุเหลานี้ภายใตกฎหมายการควบคุมสาร
พิษ (Toxic Substances Control Act) หรือ TSCA ที่มีใชอยูในปจจุบัน โครงการดังกลาวเปนการดําเนินการ
โดยความสมัครใจของผูเขารวม โดยเปนการเก็บขอมูลตางๆมาจากภาคอุตสาหกรรมผูผลิตเกี่ยวกับการใช
วัสดุ นาโน (nanomaterials) และสนับสนุนใหมกี ารดําเนินการจัดการดานความเสี่ยงที่ดี (good risk
management practices) ตลอดจนการพัฒนาดานขอมูลความเปนพิษสําหรับการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
สุขภาพและความปลอดภัยในอนาคต ผูเขารวมโครงการนี้จะถูกรองขอใหจัดหาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตวัสดุ
นาโนซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุและขอมูลการสัมผัสของคนงาน (exposure) หรือขอมูลการ
ติดตามตรวจสอบ (monitoring) ขอมูลเหลานี้จะสงใหองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมภายใตกฎหมาย TSCA ซึ่ง
ควบคุมดูแลสารเคมีใหมๆทีเ่ ขาสูเชิงพาณิชย
ทั้งนี้องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมไมไดพิจารณาวาสารประกอบ
ระดับนาโนแตกตางจากสารเคมีอื่นๆภายใตกฎหมาย TSCA แมวาจะมีคุณสมบัติหรือขนาดที่ดูจะผิดจาก
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ปกติทวั่ ไป แตจะเขมงวดยึดกับการตีความภายใตกฎหมาย TSCA โดยจะควบคุมดูแลวัสดุนาโนเสมือนสาร
ชนิดใหมหากแสดงคุณสมบัติทางเคมีจริง
การตีความขององคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯดังกลาวสรางความผิดหวังใหผูเชี่ยวชาญดานนาโน
เทคโนโลยีทั้งหลายเนื่องจากมีความเชื่อวาวัสดุนาโนมีคุณสมบัติทเี่ ฉพาะตัวไมเหมือนใคร (unique properties)
จึงควรมีการควบคุมดูแลตามกฎหมายเปนพิเศษจากสารอื่นๆโดยทั่วไป
(ที่มา : นิตยสาร Chemical & Engineering วันที่ 23 กรกฎาคม 2550)

รัฐสภาสหรัฐฯใหความเห็นชอบในกฎหมายการแขงขันของสหรัฐฯ
Legislation)

(Competitiveness

เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมารัฐสภาสหรัฐฯใหความเห็นชอบขั้นสุดทายตอกฎหมายที่มุงทําใหสหรัฐฯ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกโดยผานการเพิ่มงบประมาณวิจัยพัฒนาของรัฐบาลกลางในสาขา
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กฎหมายดังกลาวมีชื่อวา The America Competes Act (HR. 2272) ใหการสนับสนุนงบประมาณรวม
แลว 33.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯในชวง 3 ปขางหนาสําหรับโปรแกรมดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรม
และการศึกษาดานคณิตศาสตรในหนวยงานรัฐบาลทั้งหมด
นอกจากนี้ยังใหทุนสนับสนุนอยางใหเปลาตอ
หนวยงานตางๆเพื่อเพิ่มความรูแกครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในปจจุบันและผูท ี่จะมีอาชีพครูใน
อนาคต

House Science & Technology Committee Chairman Bart Gordon (D-Tenn.)

กฎหมายใหมดังกลาวยังเสนองบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาแกหนวยงานดานวิทยาศาสตร เชน
National Science Foundation (NSF) และ Office of Science ภายใตกระทรวงพลังงานสหรัฐฯภายใน 7 ป
ขางหนาและใหเพิ่มงบประมาณแกหนวยงานดานมาตรวิทยาสหรัฐฯคือ National Institute of Standard &
Technology ภายใตกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯภายใน 10 ปขางหนา และที่มองการไกลไดแกการจัดตั้งองคกร
อิสระ (autonomous) ภายใตกระทรวงพลังงานที่ดําเนินงานการวิจัยพลังงานที่มีความเสี่ยงสูงที่เรียกวา
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Advance Research Agency โดยตั้งงบประมาณป พ.ศ. 2551 ไว 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ คาดวางานวิจัย
ภายใตหนวยงานนี้จะไมไดรับการสนับสนุนตามปกติจากกระทรวงพลังงานหรือเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากมองไมเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน
การผานกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสหรัฐฯไดรับการสนับสนุนสรรเสริญ
ทันทีจากองคกรดานวิทยาศาสตรตางๆของสหรัฐฯเนื่องจากเปนเสมือนชัยชนะอยางใหญหลวงสําหรับ
ประชาคมวิทยาศาสตรในสหรัฐฯ เนื่องจากเปนการดําเนินการตามขั้นเสนอแนะจากการศึกษาของ National
Academies ในป พ.ศ. 2548 ในรายงานที่ชื่อวา Rising Above the Gathering Storm: Energizing and
Employing America for Brighter Economic Future ซึ่งสรุปสาระสําคัญวาสหรัฐฯกําลังลาหลังประเทศอื่นๆ
ในดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้งนี้รายงานการศึกษาพบวา 2 ใน 3 ของนักเรียนที่เรียนวิชาเคมีและ
ฟสิกสในโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศนั้นไดรับการสอนโดยครูที่ไมไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเปน
ผูเชี่ยวชาญในดานนี้เลย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผานมา สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯไดใหความเห็นชอบกฎหมายนี้โดยคะแนน
เสียง 367 ตอ 57 ขณะที่วุฒิสภาสหรัฐฯใหความเห็นชอบเปนเอกฉันทและประธานาธิบดีบุชไดลงนามใน
กฎหมายดังกลาวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมศกนี้ โดยกลาวสรรเสริญการเพิ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาและ
วิทยาศาสตร ขณะที่ประธานกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ นาย Bart
Gordon (D-Tenn) กลาววากฎหมายนี้จะชวยใหสหรัฐฯสามารถรักษางานดีๆไวในประเทศและมั่นใจไดวา
สหรัฐฯจะมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได
ทั้งนี้กระบวนการจะเริ่มจากระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ สูงและตามดวยความคิดริเริ่มตางๆและการลงทุนในทรัพยากรมนุษยในประเทศตนเอง อยางไรก็ตาม
จํานวนงบประมาณที่หนวยงานตางๆตามกฎหมายฉบับใหมที่ใชจายจริงจะตองมีการพิจารณาในขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมาธิการดานงบประมาณของทั้ง 2 สภา
(ที่มา : นิตยสาร Chemical & Engineering ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2550)

การรักษาโดยวิธียีนสเทอราปสามารถทําลายเซลมะเร็ง
ในป พ.ศ. 2550 มีคนอเมริกันที่วิเคราะหแลววาเปนโรคมะเร็งที่ตบั ออนมากกวา 37,000 คน และ
เกือบทุกกรณีมักจะไมมีทางรักษาได บัดนี้นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาการรักษาระดับยีนสหรือที่เรียกวายีนส
เทอราป (Gene Therapy) ที่สามารถฆาทําลายเนื้องอกในหนูทดลองโดยทําใหเซลเนื้องอกเหลานี้ทําลาย
ตัวเองไดสําเร็จ
ปกติโดยทั่วไปการรักษาในระดับยีนสจะใชเชื้อไวรัสที่ถกู ทําใหไรพิษเปนตัวนําพายีนสที่เปนตัวรักษา
(Therapeutic genes) ไปสูเซลเปาหมายในตัวคนไข แตการดําเนินการดังกลาวยังมีความเสี่ยงสูง ดังตัวอยาง
ในป พ.ศ. 2542 ที่มีการทดลองในคนไขชาวอเมริกันแตเกิดการเสียชีวติ จากปฏิกิริยาตอตานของภูมิคุมกัน
อยางรุนแรงซึ่งคาดวาเกิดจากตัวไวรัสทีใ่ ชเปนตัวนําพายีนสนั่นเอง
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว นักวิจัยจากศูนยวิจัย Anderson Cancer Center ในเมืองฮุสตัน มล
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รัฐเท็กซัส คือ นาย Mien-Chie Hung และทีมประสบความสําเร็จในการใสยีนสที่ทําลายตัวเอง (selfdestruction gene) ไวภายในฟองขนาดเล็กที่เรียกวา ไลโปโซม (liposomes) ซึ่งมีเสนผาศูนยกลาง 100-200
นาโนเมตร เทียบเทาขนาดของไวรัสและมีผิวที่ทําดวยโมเลกุลของไขมันเหมือนผิวเซลโดยทัว่ ไป เมื่อไลโปโซม
สัมผัสเซลในรางกายคนไขมันจะเชื่อมหลอมเขากับผิวของเซลอยางงายดายและปลอยยีนสที่เปนประหนึ่ง
สินคาที่นําพามาสูเซลดังกลาว จากนั้นยีนสที่พามาจะเปนตัวเปดใหกลไกการทําลายตนเองตามธรรมชาติของ
เซลดังกลาวเริ่มทํางานซึ่งเปนขั้นตอนตามปกติที่รางกายจะกําจัดเซลที่เสียหายออกจากตัว
นักวิทยาศาสตรพยายามหลีกเลี่ยงผลเสียขางเคียงโดยตองมั่นใจวายีนสที่ใสเขาไปนั้นจะสงผลเฉพาะ
ในเซลมะเร็งเทานั้น ทั้งนี้โดยการใสยีนสดังกลาวเขาไปในโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีลักษณะเปนวงกลมและ
ยีนสนั้นจะออกฤทธิต์ อเมื่อมีโมเลกุลของสารโปรตีนบางชนิดที่มีอยูเฉพาะในเซลมะเร็งของตับออนเทานั้น
จากผลการทดลองพบวาไลโปโซมสามารถนําพายีนสสูดีเอ็นเอตลอดรางกายสัตวทดลองและเนือ้ งอกในสัตว
ถูกทําลายในที่สุด
เมื่อหันมาทดลองกับเซลมนุษยที่เลี้ยงไวพบวาไลโปโซมฆาทําลายเซลมะเร็งตับออนโดยไมสงผลตอ
เซลปกติและมีการทดลองนําเซลมะเร็งตับออนจากคนปลูกใสในหนูทดลองและปลอยใหเกิดเนื้องอก จากการ
บําบัดดวยวิธนี ี้พบวาเนื้องอกหดตัวลง หนูทดลอง 50% มีชีวิตรอดอยางนอย 120 วันโดยไมมีเซลมะเร็ง สวน
หนูทดลองที่ไมไดบําบัดจะตายภายใน 45 วัน ทั้งนี้ไมพบหลักฐานวามีผลเสียที่เปนผลขางเคียงแตอยางใด
ถึงแมวิธีใหมดังกลาวจะแสดงผลดีและมีความจําเพาะกับเซลมะเร็ง แตพบวาไลโปโซมที่ฉีดเขากระแส
เลือดยังหาทางไปสูเซลมะเร็งอยางตามยถากรรม (random) ดังนั้นการที่จะยกระดับการบําบัดดังกลาวโดย
ยีนสเพื่อใชในมนุษยอาจจําเปนตองหาหนทางใหมเพิ่มเติมที่ตั้งเปาใหไลโปโซมเขาสูเซลมะเร็ง อยางไรก็ตาม
ระบบการนําพา (delivery system) ที่ทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่ใกลความเปนจริงมากขึ้นในการ
บําบัดโรคโดยยีนสโดยไมใชไวรัส
(ที่มา : นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2550)

นักดาราศาสตรประกาศการคนพบโมเลกุลอินทรียประจุลบในอวกาศ
การคนพบโมเลกุลสารอินทรียที่มีประจุลบ (anion) ในอวกาศจะชวยใหนักวิทยาศาสตรเขาใจลึกซึ้ง
มากขึ้นถึงการเกิดขึ้นของกรดอะมิโน (amino acid) น้ําตาลและสารประกอบกอนมีสิ่งมีชีวิต (pre-biological
compound) ที่อยูในกลุมกาซระหวางดวงดาวซึ่งเปนบริเวณที่เกิดของดาวฤกษและดาวเคราะหตางๆ
สารประกอบดังกลาวรูจักกันในนามวา ออกตาเตทเตรนิล (octatetraynyl) เปนหนึ่งใน 3 ของ
สารประกอบที่มีประจุลบทีม่ ีการคนพบในอวกาศตราบจนปจจุบันและเปนสารประกอบที่มีโมเลกุลยาวที่สุดใน
สารทั้ง 3 ชนิดดังกลาว ในหลายสิบปทผี่ านมานักวิจัยคนพบโมเลกุลที่เปนกลาง 130 ชนิดและมี 12 ชนิดที่มี
ประจุบวกในอวกาศ จนกระทั่งปที่แลวทีน่ ักดาราศาสตรเพิ่งคนพบสารที่มีประจุลบเปนครั้งแรก
นักดาราศาสตรบางฝายแสดงความคิดเห็นวาประจุลบจะอยูไดไมนาน เมื่อเปรียบเทียบกับประจุบวกที่
เกิดขึ้นไดงายโดยการที่รังสีคอสมิคกระทบสารประกอบที่เปนกลางที่อยูไดนานคงทนกวาและมีอยูมากมายกวา

5

ในอดีตนักวิจยั ละเลยไมสนใจพิจารณาสารประกอบที่มปี ระจุลบในแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเคมีดารา
ศาสตร (Astrochemical model) แตจากการคนพบครัง้ นี้แสดงวาสารประกอบประจุลบนาจะมีบทบาทสําคัญใน
เครือขายของสารเคมีเหลานี้ สิ่งนี้เปดประตูไปสูการวิจัยดานเคมีของอวกาศระหวางดวงดาว
การคนพบครัง้ นี้ดําเนินการโดย NASA’s Goddard Space Flight Center Greenbelt มลรัฐแมรี่แลนด
โดยพบวาสารออกตาเตทเตรนิลประกอบดวยคารบอน 8 อะตอมและมีไฮโดรเจน 1 อะตอม พบในกลุมกาซ
รอบดาวยักษอายุมากคือ IRC +10 216 ซึ่งหางจากโลกประมาณ 550 ปแสง ขณะนี้ยังมีการคนพบโดยทีม
นักวิจัยอื่นๆวาพบสารนี้ในกลุมเมฆหนาวเย็นทีเ่ รียกวา TMC-1 ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของดวงดาวที่หางจากโลก
450 ปแสง ทั้งนี้ทั้ง 2 ทีมใชอุปกรณคลื่นวิทยุโทรทัศน (radiotelescope) จาก Green Bank มลรัฐ
เวอรจิเนียตะวันตกเปนตัวบันทึกขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป
โมเลกุลของสารออกตาเตทเตรนิลที่เดี่ยวๆจะเคลื่อนไหวโดยอิสระและในขณะที่มันเปลี่ยนอัตราการ
หมุนจะปลอยสัญญาณคลื่นวิทยุที่จําเพาะออกมาซึ่งทีมของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวาดเคยเปดเผยความ
ถี่ของคลื่นวิทยุที่โมเลกุลเหลานี้ปลอยออกมา อยางไรก็ตามตราบจนปจจุบันยังไมมีใครสามารถวัดแถบรังสี
(spectra) ของสารโมเลกุลเหลานี้ ดังนั้นจึงไมมีขอมูลที่จะบอกวาสารประกอบเหลานีม้ ีอยูจริงในอวกาศ
สารประกอบที่อยูในบริเวณอวกาศสภาวะทีค่ วามหนาแนนต่ํามากๆจะมีประจุลบเนื่องจากอิเลคตรอนที่มาชน
หรือกระทบจะติดอยูกับโมเลกุลนั้นแทนที่จะปลิวออกไป การคนพบดังกลาวจะชวยใหนักวิจัยเขาใจสภาพทาง
กายภาพของอวกาศบริเวณเหลานี้และชวยใหความกระจางวาสารโมเลกุลอื่นๆที่สลับซับซอนมากกวานี้เกิดขึ้น
ไดอยางไร
(ที่มา : นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2550)

กาซโอโซนจะตัดกําลังในการเก็บคารบอนของพืช
จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change model) พัฒนาใหม
โดย Hadley Center for Climate Prediction and Research เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษซึ่งจะนําเสนอ
ในวารสาร Nature เดือนสิงหาคมศกนี้ พิสูจนไดแนชัดวาการเพิ่มขึ้นของกาซโอโซนในระดับต่ําของโลกที่
คาดการณวาจะเกิดขึ้นในศตวรรษหนานัน้ จะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชที่ปกคลุมโลกในหลายพื้นที่และกอ
ใหเกิดการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศโลกเร็วขึ้นกวาเดิมทีค่ าดการณไว
กาซโอโซนระดับต่ํา (low-altitude ozone) เปนชั้นกาซที่อยูในบรรยากาศโลกชัน้ Stratosphere เกิด
จากปฏิกิริยาระหวางกาซไนโตรเจนออกไซด คารบอนมอนอกไซดและมีเธน โดยมีรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวง
อาทิตยเปนตัวกระตุน ในยุคกอนโลกพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับของกาซโอโซนในระดับพื้นดิน (ground level)
มักอยูในชวงระหวาง 15 ถึง 30 สวนในพันลานสวน (parts per billion หรือ ppb) แตหลังจากโลกพัฒนาสูยุค
อุตสาหกรรมมีการปลอยมลพิษตางๆจากโรงงาน โรงไฟฟา รถยนต เปนตน ทําใหระดับกาซโอโซนในหลายๆ
พื้นที่ของโลกอยูในระดับมากกวา 40 ppb ปริมาณกาซโอโซนดังกลาวจะสามารถทําลายใบพืชใหเสียหายได
งายและสงผลลดการเจริญเติบโตของพืช
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ในอดีตที่ผานมา แบบจําลองทางคณิตศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไมไดนําตัวแปรการ
รอนขึ้นของโลกเนื่องจากผลของโอโซนที่มีตอพืช แตในปจจุบันแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชจะรวมผลจาก
โลกรอนขึ้นอันเนื่องจากกาซโอโซนในระดับต่ําเขาไวดว ย จากการคาดการณพบวากาซโอโซนในระดับต่ําจะ
สูงเกิน 40 ppb ในทุกพื้นที่ของโลกภายในป พ.ศ. 2643 หรืออีก 93 ปนับแตนี้ไป และยิ่งไปกวานั้นมีหลาย
พื้นที่รวมถึงยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา บราซิล และเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมี
ความเขมขนของกาซโอโซนเกิน 70 ppb

GROWING PROBLEM: Top map shows average ozone concentrations June through August today; bottom map predicts
concentrations in the year 2100. Estimated increases in ozone could suppress vegetation and thereby exacerbate global warming.
Reference: http://www.sciencenews.org/articles/20070728/fob3.asp

นักวิจัยใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกระหวาง พ.ศ. 2444
ถึง 2643 โดยใชขอมูลพื้นฐานจากศตวรรษที่ 20 เพื่อเปนตัวตั้งเช็คความถูกตอง (calibrate) ของแบบจําลอง
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ในป พ.ศ. 2444 พืชปกคลุมโลกดูดจับกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศโลกในแตละปเพื่อเก็บในรูปของ
คารบอนประมาณ 115 พันลานเมตริกตัน และจากการจําลองโดยเพิ่มจํานวนกาซคารบอนไดออกไซดโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาซโอโซนพบวาพืชจะเก็บคารบอนไวไดถึง 200 พันลานเมตริกตันตอป
ภายในป พ.ศ. 2643 แตเมื่อนักวิจยั ลองใชสมมติใหปริมาณความเขมขนของกาซโอโซนเพิ่มขึ้นดังที่ไดเคย
คาดการณไววาแนวโนมจะเปนเชนนั้นในอนาคต พบวาจะเกิดผลเสียหายตอพืชและลดการดูดซึมคารบอนลง
เหลือ 170 พันลานเมตริกตันตอป ดังนั้นสรุปไดวาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากผลของกาซโอโซนที่ทําใหพชื
เจริญเติบโตชาลงนั้นจะเปนคูแขงกับการที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากผลของกาซโอโซนเองที่มีคุณสมบัติเปน
กาซเรือนกระจก (green house effects) อยางไรก็ตามผลดังกลาวเปนเพียงจุดเริ่มตน นักวิทยาศาสตรใน
ปจจุบันมีขอมูลที่คอนขางจํากัดเกี่ยวกับพืชชนิดตางๆโดยเฉพาะในโซนศูนยสูตรวาจะถูกทําลายอยางไรเมื่อ
สัมผัสกาซโอโซน
(ที่มา : นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2550)

การกําจัดน้ํามันที่รั่วไหลในทะเลสงผลเสียตอปะการัง
จากผลการศึกษาลาสุดโดยสถาบันแหงชาติสมุทรศาสตร (National Institute of Oceanography) ณ
เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ซึ่งปรากฏในวารสาร Environmental Science & Technology เมื่อวันที่ 1
สิงหาคมศกนี้สรุปวา สารเคมีที่ใชเพื่อกระจายคราบน้าํ มันที่รั่วไหลในทะเลนั้นจะสงผลเสียตอปะการังมากกวา
ตัวคราบน้ํามันเอง ผลจากการศึกษาครั้งลาสุดนี้ตรงกันขามกับกฎเกณฑอยางงายๆ (Rule of Thumb) ที่ใช
กันอยูวาสารเคมีที่เปนสารทําหนาที่กระจายน้ํามันมีความเปนพิษนอยกวาหยดน้ํามัน สิ่งนี้เสนอแนะวาการใช
สารเคมีเพื่อกระจายคราบน้าํ มันบริเวณใกลแหลงปะการังนั้นควรพิจารณาแลววาเปนทางเลือกสุดทายจริงๆ
เมื่อคราบน้ํามันพัดพาเขาสูชายฝงทะเล

TOUGH BREAKUP: Workers on a barge spray dispersants onto a burning oil spill discharged by a well in the Gulf of Mexico.
Such chemicals may be more harmful to corals than the oil is.
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ในหลายๆกรณีดวยกัน หนวยงานที่ทาํ หนาที่กําจัดคราบน้ํามันมักจะพยายามอยางแรกในการกําจัด
คราบน้ํามันดวยวิธีใชเครื่องจักรกล แตหากสภาพภูมิอากาศมีสภาพแปรปรวนมากหรือคราบน้ํามันมีแนวโนม
ที่จะพัดพาสูชายฝงทะเลก็จะหันมาใชสารเคมีเปนทางเลือกขั้นตอไป สารเคมีทที่ ําหนาที่กระจายคราบน้ํามัน
นั้นทําจากสารลดแรงตึงผิว (surfactants) และสารละลายโดยจะทําหนาที่เสมือนผงซักฟอกในการแตกตัวคราบ
น้ํามันใหกลายเปนหยดน้ํามัน (droplets) ที่ผสมปนกับน้ําทะเลเพือ่ พัดพาไปกับกระแสน้ําหรือแมกระทั่งยอย
สลายไป อยางไรก็ตามคราบน้ํามันที่กระจายตัวมักจะจมลงสูเบื้องลางอยางรวดเร็วและทําลายปะการังในที่สดุ
จากการวิจัยทดสอบในหองปฏิบัติการพบวาสารเคมีทเี่ ปนตัวกระจายคราบน้ํามันจะทําลายกิ่งกานของ
ปะการังหรือลดการเจริญเติบโตของปะการังและยังยืนยันผลการวิจัยจากครั้งกอนๆวา ปะการังจะอยูไดดวยดี
กับคราบน้ํามันที่ไมไดถูกทําใหแตกกระจายตัว สารเคมีที่ใชมักจะเปนพิษอยางมากกับปะการัง ดังนั้นผูใชจึง
ตองมีความรูมากขึ้นในการประเมินสถานการณและการตัดสินใจที่จะใชกําจัดคราบน้ํามันภายใตสถานการณที่
ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญจาก Coastal Response Research Center ของ National Oceanic and
Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐฯแสดงความคิดเห็นวาเราจําเปนที่ตอ งมีการพิจารณา
สารเคมีที่ใชกาํ จัดคราบน้ํามันใหละเอียดมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากในสภาพสิ่งแวดลอมจริงๆนั้นไมเหมือนใน
การทดลองในหองปฏิบัติการ เชน ปะการังอาจจะไมไดสัมผัสกับสารเคมีในปริมาณเทาๆกันและในระยะเวลา
เดียวกัน
(ที่มา : นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2550)

ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการทดสอบความเปนพิษในสัตวทดลองในอนาคต
จากการศึกษาของ National Research Council ของสหรัฐฯเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาสรุปผลวาการ
ทดสอบสารเคมีในสัตวทดลองเพื่อวัดความเปนพิษในมนุษยนั้นควรจะลดลงและยกเลิกในทีส่ ุด และเสนอวา
ควรมีการทดลองในเซล เซลไลน (cell line) หรือสวนประกอบของเซล (cellular compound) แทน ทัง้ นี้
เนื่องจากปจจุบันวิทยาศาสตรมีความกาวหนามากในดานระบบชีววิทยาตลอดจนมีการคนพบวิธตี างๆในการ
ทดสอบเซลและเนื้อเยื่อซึ่งจะเปนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงในวิธีการที่นักวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินถึงความเสี่ยงของสารเคมี (risk chemical) ทีม่ ีตอมนุษย รายงานเสนอแนะใหใชวธิ กี ารใหมในการ
ทดสอบความเปนพิษของสารเคมีโดยอาศัยวิทยาการอุบัติใหมที่เกีย่ วกับการทําความเขาใจวายีนส โปรตีน
และโมเลกุลขนาดเล็กมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางไรในการทํางานตามปกติของเซล ความรูดังกลาวจะ
ชวยใหนักวิทยาศาสตรพิจารณาถึงผลของการสัมผัสสารเคมีวาอยูใ นระดับใดจึงจะทําใหการทํางานของเซล
และระบบชีวเคมีของรางกายไดรับผลกระทบจนกอใหเกิดโรค
ในปจจุบันวิธกี ารที่ใชคือใหสารเคมีในปริมาณเขมขนสูงเชน
ยาฆาแมลงแกสตั วทดลองและสังเกต
อาการของโรคที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งอาจจะไมตรงกับขอเท็จจริงในมนุษยเนื่องจากในชีวติ ประจําวันสัมผัสของ
มนุษยสัมผัสกับสิ่งที่เปนพิษในปริมาณต่าํ กวานี้
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นาย Melvin E. Andersen ผูอํานวยการแผนก Computational Biology สถาบันสุขภาพวิทยาศาสตร
แฮมเมอร ในมลรัฐนอรทแคโรไลนาแสดงความเห็นวาจากความรูทเี่ พิ่มมากขึ้นในปจจุบันดานชีววิทยา ทาง
การแพทย และเภสัชวิทยา (pharmacological science) เปนแรงบังคับใหมีการทดแทนการทดสอบที่มีใน
ปจจุบันที่เรียกวา High-dose animal test โดยอาศัยทางเลือกอื่นๆซึ่งรวมถึงระบบทดสอบอัตโนมัติที่รวดเร็ว
(Rapid, automation) ที่สามารถทดสอบสารเคมีหลายรอยหลายพันชนิดดวยความเขมขนตางๆกันพรอมๆกัน
ไป การทดสอบในหองทดลอง (In vitro) โดยใชเซล เซลไลน และสวนประกอบของเซลซึ่งสกัดจากมนุษย
จริงๆนาจะใหผลที่แนนอนเปนจริงกวาเพราะขอมูลจะตรงกับสิ่งที่ประชาชนสหรัฐฯตองเสี่ยงเผชิญกับการ
สัมผัสกับสารเคมีที่ใชในชีวติ ประจําวันมากกวาที่จะใชผลทดสอบในสัตวทดลองโดยใหปริมาณสารเคมีสูงเกิน
ความเปนจริงหลายเทา นอกจากนี้วิธีการใหมนี้ยงั เปนการประหยัดเวลา งบประมาณและที่สําคัญไมตอ ง
เผชิญกับองคกรเอกชนที่ตอ ตานการใชสตั วทดลองอีกดวย
รายงานดังกลาวมีชื่อวา Toxicity Testing in The Twenty-First Century: A Vision and Strategy หา
ดูไดจาก http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=11970
(ที่มา : Chemical & Engineering ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2550)
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