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“VIP-Safe Plus”
ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร
อาหารเป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แต่ โ ดยทั่ ว ไปอาหารที่ เราบริ โ ภคมั ก มี ก ารปนเปื้ อ น
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะแบคทีเรีย ซึ่งหากมีการบริโภคอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่เป็นจานวน
มากอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะแบคทีเรียในกลุ่มก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางอาหารเป็นหลัก โดยจะทา
ให้เกิดความผิดปกติของการทางานของระบบทางเดินอาหารหรือที่รู้จักกันดีคือ “โรคอาหารเป็นพิษ” หรือบางชนิดที่
มีความรุนแรงสามารถแทรกซึมผ่านผนังลาไส้เข้าสู่กระแสเลือด ทาให้ เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้
ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการศึกษาและพัฒ นาด้านความปลอดภัยทางอาหารและระบบป้องกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อ า ห า รม าอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ร ะ บ บ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) แ ล ะ Good
Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งได้รับ การยอมรับ ในระดับนานาชาติ เพื่อน ามาใช้จัดการความเสี่ ยงต่อการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงพบการระบาดของโรคติดต่อทางอาหาร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสิ่งสาคัญในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคในอาหาร จาเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองในเบื้องต้นและการตรวจ
วินิจฉัย อย่างถูกต้องแม่นยา มีความจาเพาะสูง ใช้งานสะดวกรวดเร็ว และมีราคาถูก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร โดยการนาเทคนิคการเพิ่มปริมาณ
สารพัน ธุกรรมที่อุณ หภูมิคงที่ เรียกว่าเทคนิ คแลมป์ (Loop-mediated isothermal amplification; LAMP) ที่ มี
ความไวและมีความจ าเพาะสู ง ราคาถูก มาประยุกต์ใช้ ในการตรวจหาเชื้ อก่อโรคในอาหาร ร่ว มกับ เทคนิ คการ
ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก
แบบพกพาที่เหมาะกับการทางานในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรืองานภาคสนาม
คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด หน่วยวิจัย
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉั ยทางชีวภาพ ไบโอเทค หัวหน้าทีมวิจัย VIP-Safe Plus กล่ าวว่า “ชุดตรวจแลมป์
เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร หรือ VIP-Safe Plus เป็นผลงานของการ
ร่วมมือกันของ 3 สถาบัน คือ ไบโอเทค เนคเทค (นาโดย ดร. อดิสร เตือนตรานนท์) และมหาวิทยาลัยมหิดล (นาโดย
ดร. ป๋วย อุ่นใจ) ชุดตรวจดังกล่าวเป็นการรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน คือ 1. เทคโนโลยีแลมป์

เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคที่อุณหภูมิคงที่ ซึง่ เทคนิคนี้มีความไวและความจาเพาะ
สูง ใช้เวลาเพีย ง 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง 2. เทคโนโลยีการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า บนขั้วไฟฟ้า
กราฟีนแบบพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจวัดแบบใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอได้อย่าง
รวดเร็ว เราได้นาหมึกกราฟีนมาพิมพ์ลงบนผิวหน้าของขั้วไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ ผลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 3. เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ราคาแพงให้เป็นเครื่องมือ
ขนาดเล็กและพกพาได้ ทาให้กระบวนการตรวจวัดเชื้อก่อโรคในอาหารง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายลดลง”
คุ ณ วรรณ สิ ก า กล่ า วต่ อ ไปว่ า “ชุ ด ตรวจนี้ ส ามารถตรวจหาเชื้ อ ก่ อ โรคในอาหาร 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Vibrio
parahaemolyticus, V. cholerae และ Escherichia coli สายพันธุ์ 0157:H7 โดยใช้เครื่องตรวจวัด ขนาดพกพา
ร่วมกันเพียงเครื่องเดียว ชุดตรวจประกอบด้วย น้ายาแลมป์ อุปกรณ์ขั้วไฟฟ้าพิมพ์ได้ และเครื่องตรวจวัดขนาดพกพา
เพื่อใช้ในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ที่ง่ายต่อผู้ ใช้งาน มีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก
และงานภาคสนาม อีกทั้ งยั งเป็ น การประหยั ดเวลาและค่ าใช้จ่าย ซึ่ง VIP-Safe Plus จะเป็ นเครื่องมื อที่ นาไปสู่
แนวทางในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ และกระบวนการผลิตร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่นๆ เช่น HACCP หรือ GMP เพื่อช่วยลดการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคได้อีกด้วย”
VIP-Safe Plus หรือ ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้ าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร ได้รับ
รางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และเป็นนานาชาติเพียงประเทศเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ จากการประกวด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นงาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุ ง ไทเป
ไต้หวัน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
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