Press Release
ผลงานวิจัย/ร่วมวิจัย ไบโอเทค คว้ารางวัลจากงาน The 44th International Exhibition of Geneva
“Fruit Blotch Easy Kits” ชุ ด ตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคผลเน่ า แบคที เรีย ในพื ช ตระกู ล แตงที่ เกิ ด จากเชื้ อ Acidovorax
citrulli และ “ARDA AflaSensor Plus” เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน The 44th International Exhibition of Geneva ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย “Fruit Blotch Easy Kits” ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ (Special Prize)
จาก Taiwan Invention Association ส่วน “ARDA AflaSensor Plus” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ
(Special Prize) จาก Korea Invention Promotion Association
“Fruit Blotch Easy Kits” หรือ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax
citrulli ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงและเป็นเชื้อกักกันที่หลายประเทศบังคับให้ตรวจก่อนนาเมล็ดพันธุ์ของ
พืชตระกูลแตงเข้าประเทศ โดยคณะนักวิจัยได้พัฒนาชุดตรวจออกมาใน 2 รูปแบบ คือ Monoclonal antibody
captured-sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (MC-sELISA) และชุ ด ตรวจแบบรวดเร็ ว ใน
รูป แบบ immunochromatographic strip test โดยชุ ด ตรวจนี้ มี ค วามจ าเพาะเจาะจงสู งต่ อ เชื้ อ แบคที เรี ย A.
citrulli สามารถตรวจสอบเชื้อ A. citrulli ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่ทาการทดสอบ โดยไม่ทาปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ
แบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจวินิจฉัยทั้งในตัวอย่างต้นอ่อน ใบ และเปลือกของผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีราคา
ถูกกว่าชุดตรวจที่มีจาหน่ายที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพที่จะนาไปใช้ในการศึกษา
ด้านการระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูกเพื่อช่วยในการจัดการควบคุมโรค และการตรวจรับรองการปลอดเชื้อของ
เมล็ ด พั น ธุ์ ทั้ ง นี้ ชุ ด ตรวจ “Fruit Blotch Easy Kits” ได้ มี ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละเชิ ง
สาธารณประโยชน์แล้ว โดยมีการจาหน่ายแอนติบอดีและชุดตรวจให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเมล็ดพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการอนุญาตให้สิทธิกับบริษัททางด้านการเกษตรภายในประเทศเพื่อผลิตและจาหน่ายชุดตรวจ
ดังกล่าว

Fruit Blotch Easy Kits เป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยไบโอเทค ประกอบด้วย ดร.อรวรรณ หิมานันโต ดร.
อรประไพ คชนันทน์ คุณมัลลิกา กาภูศิริ และดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล ร่วมกับ รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสุรภี
กีรติยะอังกูร จากสานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตร
ส่วน ARDA AflaSensor Plus เป็นชุดตรวจอะฟลาทอกซินเครื่องแรกในโลกที่ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกิริยา
เคมี ไ ฟฟ้ า ของขั้ ว ไฟฟ้ า เคมี ที่ มี น วั ต กรรมเซ็ น เซอร์ เป็ น ขั้ ว ไฟฟ้ า กราฟิ น (Graphene-Base Strip) ที่ ส ร้ า งโดย
เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทาให้ได้เครื่องตรวจวัดสาหรับการตรวจคัดกรองสารปนเปื้อนอะฟลา

ทอกซิ น ในผลิ ต ผลทางการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรแปรรูป รวมไปถึ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและอาหารสั ต ว์ โดย
กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาเคมีจะถูกคานวนเป็นความเข้มข้นของดีเอ็นเอของเชื้อราในหลอดทดลองในกรณีที่
ใช้น้ายาแลมป์ หรือคานวนเป็นปริมาณสารอะฟลาทอกซินในกรณีใช้ แอนติบอดี และแสดงผลผ่านจอบนตัวเครื่อง
นอกจากนี้ยังอ่านค่าปริมาณอะฟลาทอกซินในหน่วยพีพีบี โดยให้ผลการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ แม่นยา รวดเร็ว
อีกทั้งยังมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีต้นทุนการผลิตต่า ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัด “ARDA AflaSensor Plus” เป็น
ผลงานรุ่นที่สองที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานเครื่องวัด “AflaSense” ใน 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวเครื่องอ่านค่าที่มีการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ งแผงควบคุ ม วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโปรแกรมวิ เคราะห์ ผ ลของเครื่ อ งที่ ง่ า ยต่ อ การผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม และส่วนของน้ายาเคมีที่พัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งน้ายาแลมป์ หรือ แอนติบอดี ในรูปแบบ
พร้อมใช้งานที่รวดเร็วและราคาถูก ปัจจุบันผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการผลิตเครื่องตรวจวัด จานวน 50
เครื่อง เพื่อส่งมอบให้บริษัทเอกชนนาไปทดลองใช้ ซึ่งได้รับการสนับ สนุ นทุนวิจัยจากสานักงานพั ฒ นาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ARDA AflaSensor Plus เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยเนคเทค ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คุณ
วัฒณสิทธิ์ พิมเพา คุณอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ คุณจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ คุณภาติยา ภาสกนธ์ และคณะนักวิจัยไบโอ
เทค ได้แก่ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณจันทนา คาภีร ะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพ
และการตรวจวัด หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ
งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559 โดยการสนับสนุนของรัฐบาล
สมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาแห่งโลก (The World Intellectual Property Organization : WIPO) เป็ นงานแสดงผลงานจากนั ก
ประดิษฐ์ทั่วโลก ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 1,000 ชิ้น มีผู้จัดแสดง 695 หน่วยงาน จาก 40 ประเทศทั่ว
โลก
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