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อาหารสมอง
วิทยาศาสตรกาวหนากับคุณภาพชีวิต
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
ในรอบป ที่ ผานมามีป ระดิ ษ ฐกรรมหลายอย างซึ่ง อยู บ นพื้น ฐานความรูวิท ยาศาสตร
สมัย ใหมชวยใหชีวิต ผูคนสะดวกสบายขึ้น

ค าโสหุย ลดลง และอาจเปน พิษเปน ภัยต อสิ่ง แวดลอม

นอยลงดวย
เรื่องแรกก็คือแบตเตอรี่รถยนต เปนเวลายาวนานที่เราใชแบตเตอรี่รถยนตที่ใชตะกั่ว
เปน สารหลัก (lead-acid batteries)
กลายเปนกระแสไฟฟา

กลาวคือเปลี่ยนปฏิกิ ริย าทางเคมีระหวางขั้วบวกและลบให

ถึงเราจะเปนหนี้บุญคุณแบตเตอรี่ชนิดนี้อยางมากแตก็ทนความหนักไมไหว

อีกทั้งเมื่อเลิกใชแลวตะกั่วยังเปนภาระตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
มนุษยพยายามมานานที่จะหาสิ่งทดแทน และหลังจากการทดลองเนิ่นนานในที่สุดก็ได
lithium-ion batteries ซึ่งอยูบนหลักการของการเปลี่ยนแปลงสารเคมีเปนกระแสไฟฟาเชนเดิม
ใชสาร lithium แทนตะกั่ว

หากแต

แบตเตอรี่ชนิดใหมนี้ถึงแมจะมีตนทุนในการผลิตพลังงานสูงกวาแบตเตอรี่

ดั้งเดิมถึง 10 เทา แตก็ทนทานและเบากวา
บริษัท Indy Power Systems of Nobleville ของสหรัฐอเมริกาจึงเอาขอเดนและดอยของ
ทั้งสองมาผสมผสานกันเปนสิ่งที่เรียกวา blended battery packs
การใชสลับ ไปมาระหวางแบตเตอรี่ทั้ง สองชนิด

กลาวคือใชซอฟตแวรซึ่งทําใหเกิด

โดยเป นเทคโนโลยีเ ปลี่ย นผานกอนที่พลังงานจาก

lithium batteries จะถูกกวาปจจุบันมาก
ขณะนี้อุตสาหกรรมรถยนตกําลังคึกคักกับรถยนต Hybrid ของโตโยตา (พลังงานมาจาก
ไฟฟ าและน้ํ ามั น สลับ กั น ไป แลวแต ค วามเร็ วซึ่ ง ทํ าให ป ระหยั ด น้ํ ามั น ได พ อควร) และกั บ รถยนต
Chevy Volt ของ General Motor ซึ่งใชหลักการ Hybrid เชนกัน แตอาศัยการชารจแบตเตอรี่จากไฟฟา
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ผลพวงเหล านี้ ม าจากการทดลองหลายสิ บ ป ที่ จ ะผลิ ต แบตเตอรี่ ข นาดเล็ก ลง

เบาขึ้ น

ถูกยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากการพยายามผลิต แบตเตอรี่แ บบใหมแ ลว มนุ ษ ย ยั ง พยายามหาวิธีช าร จ
แบตเตอรี่ดวยเวลาที่สั้นลงอีกดวย

ในปที่ผานมาทีม MIT ไดเปดเผยเทคโนโลยีใหมซึ่งหากพัฒนาตอไป

จะสามารถชารจไฟเขารถยนตไดในเวลา 5 นาที แทนที่จะเปน 8 ชั่วโมงเชนทุกวันนี้
phosphate ฉาบ lithium ซึ่งอยูตรงใจกลางของมวลสารเล็ก ๆ ที่มีจํานวนมากมาย

หลักการก็คือใช
การฉาบเชนนี้ทําให

ions ของ lithium วิ่งขึ้นไปอยูในที่ควรจะเปนไดอยางรวดเร็ว จนทําใหระยะเวลาของการชารจไฟสั้น
ลงมาก
เรื่องที่สอง คือวัคซีนปองกันโรค AIDS ในเดือนกันยายนของปกอนทีมงานนานาชาติ
ทีมหนึ่งประกาศวาวัคซีนปองกันการติดเชื้อ HIV (ก็คือ AIDS นั่นแหละ แทจริง AIDS มิใชโรคหากเปน
กลุมอาการอันเกิดจากการติดเชื้อ HIV ซึ่งทําใหภูมิคุมกันบกพรอง) ของเขาหลังจากการทดลองกับมนุษย
พบวามีประสิทธิภาพสูงสามารถลดความเปนไปไดจากการติดเชื้อ HIV ลงถึงรอยละ 31
การทดลองทํากับมนุษย 16,000 คน ซึ่งทดสอบแลววาไมมีเชื้อ HIV เปนเวลา 3 ปครึ่ง
การทดลองกระทํากับมนุษยจํานวน 125 คน ซึ่งถูกทําใหเปดกวางตอการติดเชื้อ HIV โดยแบงออกเปน
2 กลุม ๆ แรกฉีดวัคซีนผสมปองกัน HIV และอีกกลุมฉีดวัคซีนหลอก
วัคซีนหลอก 74 คน ติดเชื้อ HIV

ผลปรากฏวาในขั้นสุดทายผูรับ

ในขณะที่ 51 คนที่เหลือซึ่งฉีดวัคซีนจริงไมติดเชื้อ

ผูทดลองไดกระทําซ้ํากับหลายกลุมหลายครั้ง และยืนยันวาวัคซีนมีประสิทธิภาพ ผูคน
ในวงการก็ตื่นเตนกับผลที่ไดถึงแมจะมีการทดลองวัคซีน AIDS กันมากมายหลายแหงในโลกตลอด 26 ป
ของการประสบโรคนี้ ผลการทดลองดูจะใหความหวังจากวัคซีนนี้คอนขางมาก จนมีแพทยสนับสนุน
มากกวาที่ผานมา
เรื่องที่สาม เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวาความลับของการแกชาคือการบริโภคแคลอรี่
นอยลง

การทดลองกับลิง Rhesus Macaques พบวาจํานวน 1 ใน 3 มีทางโนมที่จะเสียชีวิตจากโรคที่

เกี่ยวของกับความแก (เบาหวาน

สมองฝอ ความดัน มะเร็ง

แคลอรี่สูงกวาปกติประมาณรอยละ 30

โรคหัวใจ ฯลฯ) หากบริโภค
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สุนัข หรือแมแตแมลงมีอายุยืนขึ้นโดยไมทราบเหตุผล

แตจากการทดลองลาสุดกับสัตวที่เปนญาติ

ใกลชิดกั บมนุษย มากที่สุดโดย Richard Weindruch แห ง Wisconsin National Primate Research
Center และตีพิมพในวารสาร Science เมื่อปที่แลว เปนหลักฐานชิ้นแรกซึ่งยืนยันวาการควบคุมแคลอรี่
จะชวยใหสัตวประเภทลิงมีอายุยืนขึ้น
Weindruch ใชเวลา 20 ป ในการศึกษาลิงอยางอดทน (ใครทําอะไรกับลิงก็ตองอดทน
ทั้งนั้น

ใครที่มีลูกตอนเด็กซนเหมือนลิงคงซาบซึ้งดี)

กับความชรานอยกวาอยางชัดเจน
ดวย

ลิงที่ควบคุมแคลอรี่จะประสบกับโรคที่เกี่ยวพัน

นอกจากนี้ขนยังฟูสวยงามและรางกายล่ําสันกวาพวกกินเต็มที่อีก

การทดลองนี้จึงสรุปวามีทางโนมสูงที่เปนจริงกับคนดวย โดย “เราเปนอยางที่เรากิน (we are

what we eat)”
ขณะนี้ บ ริษั ท ยากํ าลัง ค น ควาหายาซึ่ง ก อใหเ กิ ด ประโยชนแก รางกายเสมือนได มีก าร
ควบคุ มแคลอรี่โดยไมต องควบคุ มจริง

พูด ง าย ๆ ก็ คื อ กิ น เต็ มที่ ต ามปกติ แต เ มื่ อกิ น ยาแลว จะได

ประโยชนเสมือนวาไดมีการควบคุมแคลอรี่ (ไอเดียอะไรชางบรรเจิดแท ๆ )
เมื่อป ที่ แ ลวมีที ม วิจัย รายงานในนิ ต ยสาร Nature วา rapamycin ซึ่ง เป น ยากดคุ ม
อิทธิฤทธิ์ของภูมิตานทาน (immune-suppressing drug) ที่มีอยูในตลาดแลวเพื่อชวยคนผาตัดเปลี่ยนไต
ชวยใหอายุของหนูยืนขึ้นถึงรอยละ 38
การทดลองกอนหนานี้พบวา rapamycin ขยายอายุของแมลงวัน และอาจลดการเปน
มะเร็ง ในสัต วเลี้ยงลูกด วยน้ํ านม

ผูค นตื่ นเต นกั บ การค น พบนี้พอควรจนเชื่อวาเป นอีก กาวหนึ่ งของ

การแพทยที่อาจทําใหชีวิตที่มีสุขภาพดีของมนุษยยาวนานขึ้นอีกถึงประมาณ 10 ป
ถาไมตองการกินยา rapamyđcin ที่มีผลขางเคียงแตอยากแกชาและอยูอยางมีสุขภาพดี
ไปอีกหลายป ก็จงบริโภคแคลอรี่นอยลง หรือพูดงาย ๆ วาจงกินนอยลงแลวโรคจะไมถามหาและแถมมี
อายุยืนขึ้นดวย
ถ าอยากได อานิ สงค จ ากความก าวหน าของวิท ยาศาสตรและการแพทย ใ นอนาคตก็
จําตองถนอมตัวเองในเวลา 10 ปขางหนาใหดีเพราะเชื่อวาจะมีอะไรพิเศษออกมาอีกมากมายที่จะทําให
คุณภาพชีวิตของมนุษยสูงขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
• ครูพูดกับนักเรียน “ทําไมมาเรียนสาย” นักเรียนตอบ “ผมบังเอิญตื่นสายครับ”
“แสดงวาเธอยังตองการนอนที่บานอีกอยางนั้นซิ”
• อาจารยผูสอนพูดกับชั้นเรียนเปนครั้งแรก “ถาใครในหองนี้คิดวาตัวเองเปนอีเดียต
(idiots) โปรดลุกขึ้นแสดงตัว”

มีนักศึกษาคนหนึ่งลุกขึ้น ครูจึงพูดวา “โอ นาสนใจมาก ทําไมเธอจึง

คิดวาเธอเปนอีเดียต” “เพราะผมไมอยากใหอาจารยยืนคนเดียวครับ” ลูกศิษยตอบ
• ชายหนุมจบ 18 หลุมของกอลฟดวยสกอรที่แยสุด ๆ จึงเอยกับแคตดี้วา “ผมไมเคย
เลนกอลฟที่แตมเลวขนาดนี้มากอนเลย”

แคตดี้ “ออ แสดงวานายเคยเลนกอลฟมากอนหนานี้ซิคะ”

• คนไขไปพบหมอเพื่อฟงคําตอบจากการตรวจโรค หมอบอกวา “ผมมีทั้งขาวดีและ
ขาวรายใหคุณ” “อะไรเปนขาวรายละครับ”

“คุณมีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือน”

“อะไรนะครับ แลว

ขาวดีละ” “คุณจะไดรับเกียรติสําคัญเพราะเขาจะตั้งชื่อโรคตามชื่อคุณ”
•

“หมอมีขาวดี แ ละขาวรายให คุ ณ ”

“เราตัดขาคุณผิดขาง
•
60 แลวนะ”

คนไขถ าม

“อะไรเป น ขาวรายละครับ ”

แตขาวดีก็คือขาขางที่เปนปญหากําลังดีขึ้น”
“หมอขอบอกคุ ณ วา คุ ณ จะอยู ถึ ง 60 อย างสบาย ๆ”

“แต ห มอครับ ผมอายุ

“ก็เห็นไหมละ หมอบอกคุณแลว”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
If a is success in life, then a equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is
keeping your mouth shut.
(Albert Einstein)
ถา a คือความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น a เทากับ x บวก y บวก z
y คือการเลน และ z คือการหุบปาก
.................................................

โดย x คือการทํางาน

