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ไบโอเซนเซอรสําหรบัตรวจวดัสารบงชีโ้รคไตในปสสาวะ
โดยใชพอลิเมอรรอยพิมพประทับครยัโอเจล

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
www.tab-rc.psu.ac.th

ไมโครอัลบูมินเปนโปรตีนที่พบในปริมาณนอยในปสสาวะในชวงแรกๆ ของโรค
ไตวายเร้ือรัง รวมถึงโรคเก่ียวกับหลอดเลือด และภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
ดังนั้นการตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปสสาวะจึงมีความสําคัญและไดรับความสนใจใน
การพัฒนาวิธีตรวจวัดอยางตอเนื่อง ไบโอเซนเซอรเปนระบบวิเคราะหที่อาศัยการ
ทํางานรวมกันระหวางวัสดุชีวภาพกับอุปกรณตรวจวัด โดยเฉพาะตัวตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟาซึ่งเปนที่สนใจ เนื่องจากใชงานงาย เคร่ืองมือราคาถูก  มีความจําเพาะและ
ความไววิเคราะหสูง อยางไรก็ตามวัสดุชีวภาพที่ใชมักมีราคาสูงและเสียสภาพไดงาย
ดังนั้นจึงไดนําพอลิเมอรรอยพิมพประทับ (molecular imprinted polymer: MIP)
มาใชแทนวัสดุชีวภาพ เนื่องจากราคาถูก สังเคราะหไดงาย และมีความคงทน

ในการสังเคราะห MIP ปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มสัญญาณการตรวจวัดคือพื้นที่ผิว
ของพอลิเมอร หากพื้นที่ผิวมากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหตรวจวัดไดดีขึ้น ครัยโอเจล
เปนวัสดุพอลิเมอรที่มีรูพรุนซึ่งเตรียมไดงายภายใตอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของน้ํา
เนื่องจากมีความเปนรูพรุนสูง ทําใหมีพื้นที่ผิวมากและสารตัวอยางสามารถเคลื่อนที่
ผานไดงาย จากขอดีดังกลาวจึงสังเคราะห MIP บนครัยโอเจล บนขั้วไฟฟารวมกับ
การใชแกรฟนและเฟอโรซีน (รูปที่ 1) ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความจําเพาะ
เจาะจงในการตรวจวัดไมโครอัลบูมินใหดีขึ้น

เมื่อมีการการจับกันของไมโครอัลบูมิน และ MIP พื้นผิวของขั้วไฟฟาจะเปน
ฉนวนมากขึ้น ดังนั้นสัญญาณที่วัดผานการสงผานอิเล็กตรอนของเฟอรโรซีนจะลดลง
โดยการลดลงของสัญญาณแปรผันตรงกับปริมาณไมโครอัลบูมิน (รูปที่ 2)
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ผลโดยสรุป
• การสังเคราะห MIP บนชั้นครัยโอเจลรวมกับกราฟน-เฟอรโรซีนสําหรับ

ตรวจวัดโปรตีนไมโครอัลบูมินทําไดงาย
• ครัยโอเจลที่มีรูพรุนและแกรฟนชวยเพิ่มความไววิเคราะห
• ระบบนี้มีความจําเพาะเจาะจงตอไมโครอัลบูมินสารอ่ืนไมมีผลรบกวนตอ

สัญญาณ

รูปท่ี 1  การสังเคราะห MIP บนครัยโอเจลรวมกับกราฟน-เฟอรโรซีน
สําหรับการตรวจวัดโปรตีนไมโครอัลบูมิน

รูปท่ี 2  การลดลงของสัญญาณเม่ือมีการเติมไมโครอัลบูมิน
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• ขั้วไฟฟาที่เตรียมขึ้นสามารถใชไดถึง 162 คร้ังทําใหประหยัดคาใชจาย
• ไบโอเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปสสาวะไดอยาง

มีประสิทธิภาพโดยใหผลสอดคลองกับวิธีที่ใชในโรงพยาบาล (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหไมโครอัลบูมินในปสสาวะดวยเทคนิค
ไบโอเซนเซอรทีพ่ัฒนาขึ้นกับเทคนิคที่ใชในโรงพยาบาล
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ระบบผลิตไบโอดเีซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันปาลมดิบ
ชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสม รวมกับคลื่น
อัลตราโซนคิ

รศ.กําพล ประทีปชัยกูร, รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ ดร.กฤช สมนึก
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: gumpon.p@psu.ac.th

คุณลักษณะของผลงาน/จุดเดน
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จะตองเปลี่ยนโครงสรางของไตรกลีเซอไรด

โดยใชปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น ซึ่งไตรกลีเซอไรดจะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล
แลวใชตัวเรงปฏิกิริยาเบสจะไดเมธิลเอสเทอร (ไบโอดีเซล) ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลที่ใชปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น คือการใช
ตัวเรงปฏิกิริยาเบส มีขอดีคือ ไดผลิตภัณฑเอสเทอรสูง และเรงปฏิกิริยาไดเร็วกวา
การใชตัวเรงปฏิกิริยากรด แตน้ํามันที่ใชตองมีคากรดไขมันอิสระนอยกวา 1% โดย
น้ําหนัก หรือคาความเปนกรด (acid value) นอยกวา 2 mgKOH.g-1 แตถาคาความ
เปนกรดมากกวาคาดังกลาว จะตองเพิ่มปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อทําใหกรดไขมัน
อิสระเปนกลางกอน และสารตั้งตนทั้งหมดตองปราศจากน้ํา ถามีน้ําจะทําใหเกิดสบู
และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง ในงานวิจัยนี้ไดนํา
น้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมมาใชเปนวัตถุดิบโดยเปนน้ํามันที่ไดจากการหีบเสนใยและ
เมล็ดในปาลมรวมกัน น้ํามันชนิดนี้จะมีคากรดไขมันอิสระประมาณ 8-13% โดยน้ําหนัก
จึงตองนําน้ํามันปาลมดิบไปทําปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันเพื่อลดกรดไขมันอิสระกอนที่
จะนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล ดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอรริฟเคชันดวยตัวเรงปฏิกิริยา
เบส จะไดไบโอดีเซลที่มีคาความบริสุทธิ์ของเมธิลเอสเทอรมากกวา 96.5% โดยน้ําหนัก
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การนําไปใชประโยชน
คุณภาพน้ํ ามั นไบโอดี เซลจากน้ํ ามั นปาลมดิบจากกระบวนการดั งกล าว

มีคุณภาพสูงในระดับเชิงพาณิชย ดังนั้นไบโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเคร่ืองยนตการ
เกษตรภายในชุมชนไดอยางแนนอน ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งสหกรณรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ
พืชน้ํามันทองถ่ิน หรือน้ํามันพืชใชแลวจากโรงอาหารของโรงเรียน โรงพยาบาล เก็บ
สะสมน้ํามันแลวนํามาผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชเติมเคร่ืองยนตการเกษตรของสมาชิก
ภายในกลุม

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
- ได รับทราบถึงประสิทธิภาพและเงื่อนไขที่ เหมาะสมสําหรับกระบวนการ

ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมดวยทอผสมแบบสถิตรวมกับคลื่ น
อัลตราโซนิค

- ไดนําผลงานวิจัยวิทยานิพนธเผยแพรในระดับนานาชาติและระดับชาติ

ติดตอสอบถามไดที่ http://etrc.me.psu.ac.th/ โทร.074-287198

รูประบบระบบผลติไบโอดีเซลแบบตอเน่ืองจากนํ้ามันปาลมดิบชนิดกรดไขมัน
อสิระสูงดวยทอผสมรวมกบัคลืน่อัลตราโซนิค
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การศึกษาฤทธิต์านการอักเสบจากผักพืน้บานภาคใต

ปยบุตร สีตะพงษ 1 ดร.จุฑา แซวอง 1 และ ดร.อธิป สกุลเผือก 2

1บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chutha.s@psu.ac.th

การอักเสบเปนกระบวนการตอบสนองของรางกายเพื่อกําจัดหรือลดอันตราย
จากสิง่แปลกปลอมที่เปนอันตรายตอเซลลหรือเนือ้เยื่อ ซึง่เม็ดเลือดขาว (macrophage)
จะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดังกลาว โดยจะผลิตไนตริกออกไซด (NO) ไปทําลาย
สิ่งแปลกปลอมเหลานั้น อยางไรก็ดี การมีระดับ NO มากเกินพอดีจะกอใหเกิดภาวะ
ช็อคจากการติดเชื้อ (septic shock) และทําลายตัวเอง (self-destruction) รวมไปถึง
ทําใหเกิดการอักเสบแบบเร้ือรัง (chronic inflammation) โดยการอักเสบแบบเร้ือรัง
สามารถพัฒนากลายไปเปนเซลลมะเร็งได  ดังนั้นการลดปริมาณ NO จึงเปนวิธีหนึ่ง
ที่ใชลดอาการที่เกิดจากการอักเสบและภาวะเสี่ยงในขางตน

ภาคใตของประเทศไทยเปนพื้นที่ที่ อุดมสมบูรณ และภูมิอากาศแบบรอนชื้น
สงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงผักพื้นบานนานาชนิด
แตเปนที่นาเสียดายที่ในปจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
เปนสาเหตุใหความตองการใชพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สงผลตอการบุกรุกแหลงผักพื้นบาน
และความนิยมในการบริโภคที่ลดลง ดวยเหตุนี้ผูทําการวิจัยไดหาวิธีการเพิ่มมูลคาใหกับ
ผักพื้นบานโดยการนําสารสกัดผักพื้นบาน เชน สะตอ (Parkia speciosa), ผักกาดนกเขา
(Emilia sonchifolia), ผักหนาม (Lasia spinosa), เถาคัน (Cayratia trifolia) และหมุย
(Clausenaex cavata) มาทําการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก น้ํากลั่น, เอทิล
แอลกอฮอล 50% และเอทิลแอลกอฮอล 95%  และนํามาทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบ
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โดยวัดการยับยั้งการหลั่ง NO ที่ผลิตโดยเซลล RAW264.7 (เซลลเม็ดเลือดขาวจาก
หนู) พบวาสารสกัดหมุยดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% ใหฤทธิ์การยับยั้ง NO ดีที่สุด คือ
IC50 (ระดับความเขมขนของสารทดสอบที่ทําใหการผลิต NO ลดปริมาณลง 50%)
เทากับ 4.40 mg/ml โดยเปรียบเทียบกับIbuprofen (ยาแกอักเสบ) ซึ่งแสดงคา IC50

เทากับ 36.60 mg/ml และเมื่อนําสารสกัดดังกลาวไปแยกใหไดสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการผลิต NO พบสารในกลุม flavonoid ไดแกquercetin-3-O-rutinoside หรือ
rutin แสดงคาการยับยั้ง IC50 เทากับ 45.18 mg/ml โดยไมแสดงความเปนพิษตอ
เซลลทดสอบที่ความเขมขน 100 mg/ml  อยางไรก็ตาม ทั้งสารบริสุทธิ์ rutin และ
สารสกัดที่แยกไดในสวนอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งต่ํากวาสารสกัดของหมุยที่
สกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% แสดงใหเห็นถึงแนวทางนําหมุยไปใชประโยชนใน
รูปแบบสารสกัดหยาบ มีผลในการรักษาการอักเสบมากกวาสารที่ผานการทําบริสุทธิ์

อยางไรก็ตาม การนําสารสกัดของหมุยที่สกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% หรือ
สารที่ผานการทําบริสุทธิ์ ไปใชประโยชนนั้นจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลาย
ขั้นตอน เชน กลไกการยับยั้ง NO และผลขางเคียงตอสัตวทดลอง เพื่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการรักษาการอักเสบ รวมไปถึงการเพิ่มความนิยมและความมั่นใจ
ของประชากรตอการบริโภคผักในทองถ่ิน
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พรไีบโอติกจากแกวมงักรมผีลตอการกระตุน
ระบบภมูิคุมกนัในหนูขาวใหญ

พัลลภา ปานซาย1 กรวรรณ ชากรี 1 ดร.ปฤษณา เรืองรัตน2 ดร.จุฑา แซวอง1

และ ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 1

1บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chutha.s@psu.ac.th

หากกลาวถึงปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพของคนในปจจุบัน คงหนีไมพนเร่ือง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ เก่ียวของกับการบริโภค  การออกกําลังกาย  รวมถึง
สิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถกําหนดไดดวยตัวเราเอง โดยสิ่งสําคัญ
สําหรับการดํารงชีพสําหรับคนรักสุขภาพคือ การเลือกรับประทานอาหาร ถาเลือกสิ่งที่ดี
ถูกตองและเหมาะสม ก็จะมีภูมิตานทานที่ดีในการตอสูกับผลรายที่เกิดกับสุขภาพได

แกวมังกร (Dragon fruit) เปนผลไมที่สวนเนื้อมีลักษณะเดนเฉพาะตัวเหมือน
เมล็ดแมงลักในน้ําแข็งใสและรสชาติอรอย นารับประทาน เหมาะสําหรับผูที่รักสุขภาพ
และผูที่มีปญหาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากมีสารสําคัญที่มีคุณสมบัติชวย
ในการขับถาย ลดอาการทองเสีย ทองอืดและความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งลําไส
เปนตน   จากการวิจัยที่ผานมาในระดับหองปฎิบัติการของหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เก่ียวกับสารสําคัญในเนื้อ
แกวมังกรที่มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก (Prebiotics, ใยอาหารที่สงเสริมการเจริญของ
จุลินทรียที่ดีในลําไส; โพรไบโอติก, probiotic) และจากพืชตางๆของไทย เชน ขนุน
เนื้อและจาวตาล รวมถึงสวนเนื้อและเปลือกของแกวมังกร พบวามีสารกลุมโอลิโก
แชคคาไรด (oligosaccharide, น้ําตาล) เปนองคประกอบ ซึ่งเอนไซมในรางกาย
ยอยไดนอยและมีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก กลาวคือ สามารถสงเสริมการเจริญเติบโต
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ของจุลินทรียโพรไบโอติกที่มีประโยชนตอรางกายที่อาศัยอยูบริเวณลําไสใหญของมนุษย
อีกทั้งยังพบวาสารพรีไบโอติกจากแกวมังกรมีผลกระตุนระบบภูมิคุมกันในหนูขาวใหญ
ปกติ เมื่อปอนสารสกัดแกวมังกรที่ผสมทั้งสวนเนื้อและสวนเปลือกขนาดบริโภค 1, 2
และ 4 กรัม/กก.น้ําหนักหนูตอวัน (g/kg/day) เปนเวลา 1 เดือน พบวาสามารถ
กระตุนระดับสารบงชี้ในระบบภูมิคุมกันในพลาสมาของหนูคือ อิมมูโนโกลบูลิน ชนิด A
และชนิด G (IgA และ IgG) ไดภายใน 2 สัปดาหดังภาพ ทั้งนี้หนูที่ไดรับสารสกัด
ที่ขนาดบริโภคสูงสุด 4 กรัม/กก.  ซึ่งเทียบเทากับคนที่ไดรับปริมาณ 38 กรัม/วัน
เปนระยะเวลา 28 วัน ไมพบความผิดปกติที่แสดงถึงอาการขางเคียงเมื่อไดรับสารสกัด
แกวมังกรในปริมาณมากเกินไป ไดแก ทองเสีย ทองอืด เบ่ืออาหารและซึมเศรา เปนตน
กลาวคือ สารสกัดจากแกวมังกรที่ผสมทั้งสวนเนื้อและสวนเปลือกมีผลดีในการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันและยังมีความปลอดภัยตอผูบริโภค

จากผลการวิจัยดังกลาวเปนประโยชนตอการวิจัยในอนาคตเก่ียวกับการศึกษา
ผลตอการลดการอักเสบและยับยั้งเซลลมะเร็ง เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับผูที่มี
ความบกพรองเก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน ไดแก ผูที่มีภาวะอักเสบ และผูปวยมะเร็ง
ลําไสใหญได เพื่อลดการใชยาหรือเคมีบําบัด และเปนทางเลือกหนึ่งของการปองกัน
และรักษาโรค รวมถึงลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ในปจจุบันได
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เครื่องมือตรวจวัดความตานทานการกดัเซาะ
ของดินรมิตลิ่ง

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท1 ผศ.ดร.ธนันท ชุปอุปการ1 และ สุรัติ เส็มหมัด2

1ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: tanit.c@psu.ac.th

ปญหาการกัดเซาะตล่ิงคลองอูตะเภา
การกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งเปนผลมาจากการไหลของน้ําในแมน้ํา

คลองอูตะเภาเปนลําน้ําสายหลักของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งในรอบหลายปที่ผานมา
ตลิ่งคลองอูตะเภาถูกกัดเซาะเปนอยางมากเนื่องจากสภาพตามธรรมชาติของคลอง
อูตะเภาที่ตลิ่งมีความลาดชันสูงและสภาพดินงายตอการถูกกัดเซาะ การถูกกัดเซาะ
ของตลิ่งคลองอูตะเภาสงผลกระทบหลายดาน  เชน  ผลกระทบตอการสูญเสียที่ดิน
ริมตลิ่งของประชาชนในพื้นที่  ผลกระทบตอการระบายน้ําของคลองอูตะเภาซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําเออลนตลิ่งและเกิดน้ําทวมในพื้นที่อําเภอหาดใหญ

ลักษณะการพังทลายของตลิ่งคลองอูตะเภา (รูปที่ 1) เกิดจากระดับน้ําหนาตลิ่ง
และความเร็วการไหลของน้ําสูง สงผลใหดินริมตลิ่งถูกกัดเซาะ และเมื่อระดับน้ําลดลง
ตลิ่งที่ถูกกัดเซาะไมสามารถรับน้ําหนักของมวลดินไหวจึงเกิดการพังทลาย   ในการ
คํานวณการกัดเซาะตลิ่งจําเปนตองทราบคุณสมบัติของดินที่เก่ียวของกับการกัดเซาะ
ซึ่งประกอบไปดวย  คาหนวยแรงเฉือนวิกฤต (Critical shear stress)  และคา
สัมประสิทธการกัดเซาะ (Erodibility coefficient) คาทั้งสองนี้สามารถประเมินไดจาก
การทดสอบโดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดินริมตลิ่ง (Sub-
merged jet device)
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ทฤษฎีการกัดเซาะตล่ิง
การกัดเซาะตลิ่ง หมายถึง การเคลื่อนยายมวลของดินที่ฐานหรือขอบของตลิ่ง

การกัดเซาะเกิดขึ้นเมื่อหนวยแรงเฉือนที่ขอบที่กระทําตอผิวของตลิ่งเนื่องจากการไหล
ของน้ํา มีคามากกวาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดิน (Critical shear stress)  อัตรา
การกัดเซาะตลิ่งสามารถคํานวณไดจากความแตกตางระหวางหนวยแรงเฉือนที่ขอบ
และคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดินคูณดวยสัมประสิทธิ์การกัดเซาะ ดังแสดงในสมการ
ที่ 1

 acdk   (1)

เมื่อ   คืออัตราการกัดเซาะ (Erosion rate, m/s), dk  คือคาสัมประสิทธิ์
การกัดเซาะ (Erodibility coefficient, m3/N.s),  คือคาหนวยแรงเฉือนเฉลี่ยที่ขอบ
(Average boundary shear stress, Pa),  c คือคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดิน
(Critical shear stress, Pa) และ a  คือคายกกําลังเอกซโพเนนเชียล โดยทั่วไปแลว
พิจารณาใหเปน 1

เครื่องมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน
เคร่ืองมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน (รูปที่ 2) ไดถูกพัฒนา

ขึ้นโดยศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

รูปท่ี 1  การพังทลายของตลิ่งคลองอูตะเภา
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สงขลานครินทร ตามมาตรฐาน ASTM D 5852 เพื่อใชในการตรวจวัดความตานทาน
การกัดเซาะของดินริมตลิ่ง โดยเปนเคร่ืองมือที่ใชงานไดสะดวกและสามารถเคลื่อนยาย
ไดงาย ทําใหเขาถึงพื้นที่ริมตลิ่งไดงาย อีกทั้งสามารถทดสอบกับดินหลายๆ ชนิดได

หลักการทํางานของเคร่ืองมือทดสอบนี้ (รูปที่  2) ประกอบดวย การฉีดน้ํา
(เพิ่มแรงดันโดยใชปมน้ําและอานคาแรงดันน้ําดวยมาตรวัดความดัน Pressure gauge)
ผานชองเปดขนาดเล็ก (Orifice) เพื่อแพรกระจายแรงเฉือนลงสูผิวดินที่ตองการทดสอบ
และเกิดรอยที่ถูกกัดเซาะ (Scour) ที่ผิวดิน  ทําการวัดระยะการถูกกัดเซาะของดิน
มาตรวัดระยะ (Point gage) ตามระยะเวลาที่กําหนด นําขอมูลทั้งหมดไปคํานวณคา
ความตานทานการกัดเซาะของดินหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแลว

ขั้นตอนการทดสอบความตานทานการกัดเซาะของดิน
ขั้ นตอนการติดตั้ งเคร่ื องมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะและการ

ทดสอบกับดินริมตลิ่ง สามารถสรุปเปนขั้นตอนดังตอไปนี้

รูปท่ี 2  เคร่ืองมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน
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1) เลือกบริเวณทดสอบริมตลิ่งที่ตองการ โดยที่หนาดินควรอยูในแนวราบหรือ
มีความชันนอย ทําการปรับหนาดินในตําแหนงที่ตองการทดสอบใหมีผิวเรียบ (รูปที่ 3ก)

2) ทําการตอกถังทดสอบ (Submergence tank) ใหจมลงในดินที่ปรับระดับไว
ประมาณ 7 ซม. พรอมทั้งตอกเหล็กยึด ดังแสดงในรูปที่ 3ข

3) ติดตั้งอุปกรณสวนที่เหลือเขากับถังทดสอบ จากนั้นเปดเคร่ืองสูบน้ําเพื่อเติม
น้ําเขาสูทอใสน้ําสําหรับฉีด (Jet tube) ที่ตอไปยังถังทดสอบ โดยในขั้นตอนนี้ตองทํา
การใชแผนก้ันน้ํา (Deflector plate) ปดทางออกของน้ําเพื่อเบ่ียงเบนน้ําไมใหไหลไป
กระทบกับผิวดิน หลังจากนั้นทําการไลฟองอากาศออกจากทอใสน้ําสําหรับฉีด โดยการ
ปรับวาลวปลอยอากาษ (Air relief valve) ดังแสดงในรูปที่ 3ค

4) ทําการปรับความดันใหเหมาะสมและรอจนกวาระดับน้ําในถังทดสอบคงที่
กระบวนการนี้ ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที ซึ่งเพียงพอในการทําใหผิวดินที่ทําการ

รูปท่ี 3  ขั้นตอนการติดต้ังเคร่ืองมือเพ่ือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน
ก) การปรับผิวดินเพ่ือติดต้ังเคร่ืองมือ  ข) การติดต้ังถังทดสอบบริเวณผิวดิน

ค) การติดต้ังอุปกรณทั้งหมดเพ่ือเร่ิมการทดสอบ  ง) การทดสอบบริเวณริมตลิ่งคลองอูตะเภา
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ทดสอบอ่ิมตัวไปดวยน้ํา สําหรับดินที่มีความซึมผานของน้ํานอยมากอาจจะเพิ่มเวลา
ในกระบวนนี้มากขึ้น เคร่ืองมือพรอมที่จะทดสอบเมื่อสิ้นสุดในขั้นตอนนี้

5) เปดแผนก้ันน้ําใหน้ําไหลกระทบกับผิวดิน  พรอมทั้งจับเวลาเพื่อเร่ิมการ
ทดสอบ ทําการวัดคาระยะการกัดเซาะดวยมาตรวัดระยะ (Point gauge) ทุกๆ 1, 3,
5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 นาที พรอมทั้งอานคาแรงดันน้ําดวยเกจวัด
ความดัน คาระยะการกัดเซาะ และคาแรงดันน้ํา (Pressure head) ทั้งสองนี้จะนําไป
คํานวณคาพารามิเตอรการกัดเซาะหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

ความตานทานการกัดเซาะกับดินริมตล่ิงคลองอูตะเภา
เคร่ืองมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะที่ ไดพัฒนาขึ้น ไดถูกนําไปใช

ทดสอบดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาหลายตําแหนง ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา
ตั้งแตอําเภอสะเดาไปจนถึงอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ผลการทดสอบความ
ตานทานการกัดเซาะ  โดยใชเคร่ืองมือนี้ไดแสดงในรูปแบบความสัมพันธระหวางคา
หนวยแรงเฉือนวิกฤต (Critical shear stress)    และคาสัมประสิทธการกัดเซาะ
(Erodibility coefficient) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปท่ี 4  ผลการตรวจวัดคาความตานการกัดเซาะของดินริมตลิ่งคลองอูตะเภา
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ดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาซึ่งสวนมากเปนดินทรายปนตะกอนทราย (Silty sand,
SM)  ดินทรายปนดินเหนียว (Clayey sand, SC)  ตะกอนทราย (Silt, ML)  และ
ดินเหนียวปนตะกอนทราย (Silty clay, CL) การทดสอบความตานทานการกัดเซาะ
โดยใชเคร่ืองมือนี้ กับดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาในหลายๆ ตําแหนง ทั้งบริเวณพื้นที่
อําเภอสะเดาและหาดใหญ   ผลการทดสอบบงชี้วาดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาสวนใหญ
มีคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตต่ํา (มีคาในชวง 1-5 Pa) และคาสัมประสิทธการกัดเซาะสูง
(มีคาในชวง 7–80 cm3/N.s) ซึ่งจัดวาเปนดินที่ทนตอการกัดเซาะไดนอย (Suscep-
tible to erosion) อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหตลิ่งคลองอูตะเภาถูกกัดเซาะและพังทลาย
ไดงายในชวงหนาฝน ผลที่ไดจากการทดสอบนี้สามารถนําไปประเมินและทํานายระยะ
การกัดเซาะในอนาคต และเปนขอมูลที่ สําคัญสวนหนึ่ งในการออกแบบปรับปรุง
เสถียรภาพของตลิ่งตอไป
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เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การผลติเชือ้เพลิงชวีภาพทีย่ัง่ยนื
จากวสัดเุศษเหลอืทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th

ผลงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
และการขนสงสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงดังกลาวสวนใหญแลว
ตองนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยประสบปญหาเก่ียวกับความเสียเปรียบ
ดานพลังงาน อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวนตลอดเวลา สงผลให
ประเทศไทยตองเผชิญกับความเสียเปรียบทางดานเศรษฐกิจ  การพิจารณาหาแหลง
พลังงานใหมๆ เพื่อใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงนําเขาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ และไดรับการ
ผลักดันจากหลายๆ ฝายอยางตอเนื่อง หนึ่งในพลังงานทดแทนที่นาสนใจคือไบโอดีเซล
ซึ่งไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล สามารถใชแทนกันได และมีขอดีกวา
คือกอใหเกิดมลพิษนอยกวา โดยไบโอดีเซลสามารถผลิตไดจากการทําปฏิกิริยากัน
ระหวางน้ํามันพืชและแอลกอฮอลซึ่ งเปนวัตถุดิบที่มีอยูและผลิตไดภายในประเทศ
อยางไรก็ตาม การใชน้ํามันพืชบริโภคไดเปนวัตถุดิบในการผลิตกอใหเกิดวิกฤตการณ
อาหารและทําใหราคาสินคาทางการเกษตรสูงขึ้น  สวนการใชไขมันจากสัตว น้ํามันที่
ใชแลว และน้ํามันเหลือใชจากรานอาหารมาแทนน้ํามันพืช ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวย
ลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลได แตปริมาณก็ยังไมเพียงพอกับความตองการเชื้อเพลิง
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบน้ํามันใหมที่มีศักยภาพทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ  โดยน้ํามันจากจุลินทรียถือเปนแหลงวัตถุดิบน้ํามันชนิดใหมที่มี
ศกัยภาพสงู เนือ่งจากจลุนิทรียมีการเจริญเตบิโตเร็วและน้ํามนัภายในเซลลมอีงคประกอบ
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คลายกับของน้ํามันพืชทําใหสามารถนํามาผลิตเปนไบโอดเีซลได เรียกจลุินทรียทีส่ามารถ
สะสมน้ํามันภายในเซลลไดสูงกลุมนี้วา “จุลินทรียไขมันสูง” ซึ่งมีทั้งแบคทีเรีย ยีสต
เชื้อรา และสาหราย

อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพื่อการผลิตน้ํามันนั้น จําเปนตองมีการ
ศึกษาการใชแหลงอาหารที่มีราคาถูกในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งศึกษากระบวนการและ
วิธีการในการเลี้ยงเชื้อเพื่อใหไดผลผลิตที่สูงดวย การศึกษาความเปนไปไดในการนํา
เอาวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณมากมาเพาะเลี้ยง
จุลินทรียเพื่อผลิตเปนแหลงวัตถุดิบใหมสําหรับผลิตไบโอดีเซลนั้น นอกจากจะเปน
การลดตนทุนการผลิตพลังงานทดแทนแลว ยังถือเปนการหมุนเวียนนําเอาทรัพยากร
ธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการเกิดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบทางการ
เกษตรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ทําใหไมเกิดวิกฤตการณอาหาร และไมทําใหราคา
สินคาทางการเกษตรสูงขึ้น และเนื่องจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรียจะใหผลผลิตตอหนวย
พื้นที่สูงกวาการปลูกพืชและใชเวลานอยกวา  ทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาสูระดับ
อุตสาหกรรม และยังสามารถประยุกตใชกับระบบบําบัดของโรงงานทําใหเกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถตอยอดและถายทอดใหกับอุตสาหกรรม เพื่อเปน
การสงเสริมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ ลดการนําเขาพลังงาน
และเพิ่มความยั่งยืนทางดานพลังงานของประเทศไทย

รูปที่  1 แสดงกรอบแนวความคิดของผลงานวิจัยการใชประโยชนจากวัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพสอง
ชนิดคือ น้ํามันและแอลกอฮอล หมายเลขในวงเล็บแสดงหมายเลขบทความวิจัยที่แนบ
มาดวย โดยรายละเอียดผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือ
สามารถสรุปไดดังนี้ กระบวนการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือใหเปนน้ํามันอาศัยการทํางาน
ของจุลินทรียไขมันสูง ไดแก ยีสต รา และสาหราย   โดยจุลินทรียแตละชนิดมีขอ
ไดเปรียบตางกัน  จึงจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของจุลินทรียกับชนิดของ
วัสดุเศษเหลือ ในการศึกษาคร้ังนี้พบวามียีสตหลายสายพันธุที่มีไขมันสูงและสามารถ
เจริญบนวสัดเุศษเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยหลายประเภท ไดแก
น้ําทิ้งจากเคร่ืองดีแคนเตอรของโรงงานน้ํามันปาลม หางน้ํายางจากโรงงานแปรรูป
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ยางพารา กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล น้ําทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
และกากน้ําตาล และจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญและสะสมน้ํามันของ
ยีสต  พบวาการใชวัสดุเศษเหลือผสมกันทําใหเชื้อมีการเจริญและผลิตน้ํามันไดดีกวา
การใชแหลงวัสดุเศษเหลือเพียงแหลงเดียว เนื่องจากวัสดุเศษเหลือของแตละโรงงาน
มีสารอินทรียที่แตกตางกัน  และในผลงานวิจัยนี้ยังไดนําเสนอกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันในเซลลยีสตเปยก  โดยไมผานกระบวนการทําใหเซลลแหงและสกัด
น้ํามันออกมากอน ทําใหสามารถลดกระบวนการและตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลได

นอกจากการใชยีสตแลว งานวิจัยนี้ยังศึกษาการผลิตน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือ
อุตสาหกรรมโดยใชสาหรายไขมันสูง เนื่องจากสาหรายมีขอดีคือสามารถใชคารบอน
ไดออกไซดในการสังเคราะหแสงเพื่อผลิตเปนน้ํามัน ทําใหชวยลดภาวะโลกรอนได
และสามารถเพาะเลี้ยงในน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อกําจัดทั้งอินทรียและอนินทรีย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ลดปญหามลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม และผลจากงานวิจัยยังพบวาสามารถเลี้ยงสาหรายไขมันสูงเพื่อกําจัด
กาซคารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพพรอมกับการผลิตน้ํามันได  เนื่องจาก

รูปท่ี 1  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม
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ปจจุบันกาซชีวภาพถือเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญในประเทศไทย ซึ่งการนํา
กาซชีวภาพไปใชงานตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกาซกอน หรือที่เรียกวาการอัพเกรด
กาซชีวภาพ (Biogas upgrading) เพื่อใหไดกาซมีเทนที่มีความบริสุทธิ์มากกวา 90%
(v/v) ซึ่งจะทําใหกาซชีวภาพมีคาพลังงานเพิ่มขึ้น   และจากการศึกษาการพัฒนา
กระบวนการผลิตพบวาการเลี้ยงยีสตและสาหรายรวมกันสามารถชวยสงเสริมใหมีการ
ผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้น เนื่องจากยีสตสามารถใชออกซิเจนที่ไดจากการสังเคราะหแสงของ
สาหราย และขณะเดียวกันสาหรายสามารถสังเคราะหแสงโดยใชคารบอนไดออกไซด
ที่ไดจากกระบวนการหมักของยีสต

นอกจากนี้ ยังศึกษาการคัดเลือกและเลี้ยงเชื้อราไขมันสูงบนวัสดุเศษเหลือ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อผลิตน้ํามัน  เนื่องจากเชื้อราสามารถผลิตเอนไซมออกมา
ยอยวัสดุเศษเหลือจําพวกลิกโนเซลลูโลสใหเปนน้ําตาลเพื่อไปใชในการเจริญ และสะสม
น้ํามันไดโดยตรง ทําใหสามารถลดขั้นตอนการผลิตน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือเหลานี้ได
และยังไดน้ํามันที่มีองคประกอบของกรดไขมันที่หลากหลาย ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือก
ในการนําน้ํามันที่ไดไปประยุกตใชตอ  นอกจากนี้ยังไดศึกษาการพัฒนากระบวนการ
เก็บเก่ียวเซลลสาหราย เนื่องจากเซลลสาหรายมีขนาดเล็ก หากใชเคร่ืองปนเหวี่ยง
ในการเก็บเก่ียวก็จะตองใชความเร็วรอบสูงและใชเวลาในการปนเหวี่ยงนาน  และหากใช
ระบบการกรองแบบสุญญากาศก็ตองใชพลังงานสูงและใชเวลานาน ดังนั้นจึงไดศึกษา
พัฒนาวิธีการทําใหเซลลสาหรายเขมขนกอนโดยการตกตะกอนดวยสารเรงการตก
ตะกอน ทําใหสามารถลดตนทุนและระยะเวลาในการเก็บเก่ียวเซลลสาหรายได

สําหรับการผลิตวัตถุดิบแอลกอฮอล ก็ถือเปนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่สําคัญ
ที่สามารถใชผสมกับน้ํามันเบนซิน (gasoline) เปนกาซโซฮอล (gasohol) และใชผสม
กับน้ํามันดีเซล (diesel) เรียกวา ดีโซฮอล (diesohol) โดยบิวทานอลเปนแอลกอฮอล
ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเมื่อผสมแลวจะรวมเปนเนื้อเดียวกันไดดี ไมเกิดการแยกชั้น
และไมทําใหเคร่ืองยนตเกิดการกระตุก (antiknok) ในการผลิตบิวทานอลนั้นสามารถ
สังเคราะหขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี  แตตนทุนการผลิตคอนขางสูง  ทั้งนี้เพราะ
สารเคมีที่ใชในการผลิตมีราคาแพง จากเหตุผลดังกลาวการใชเชื้อแบคทีเรียในการผลิต
บิวทานอลจึงไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากการผลิตบิวทานอลโดยเชื้อแบคทีเรีย
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สามารถใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตได    ซึ่งการนําวัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณมากในประเทศไทย ไดแก
วัสดุเศษเหลือจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง ตนปาลมน้ํามันที่โคนแลว เสนใยปาลม
และทะลายปาลมเปลามาใชประโยชนในการผลิตบิวทานอล นอกจากจะเปนการเพิ่ม
มูลคาของวัสดุเศษเหลือเหลานี้แลว ยังเปนการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศไทยอีกดวย โดยงานวิจัยเร่ิมจากการหาสภาวะที่เหมาะสม
ในปรับสภาพกากปาลม เนื่องจากกากปาลมมีองคประกอบลิกนินที่เอนไซมเซลลูเลส
ไมสามารถยอยได โดยลิกนินที่สกัดออกมาสามารถนําไปทําเปนวัตถุดิบในการผลิต
น้ําหมึกได สวนที่เหลือจะเปนเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสซึ่งนําไปยอยตอดวยกรดหรือ
เอนไซมเซลลูเลสเพื่อผลิตน้ําตาล จากนั้นจึงใชเชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนจากน้ําตาลใหเปน
บิวทานอล และยังไดศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตบิวทานอล จากกรดไขมันระเหยงาย
โดยเชื้อที่หยุดเจริญแลว ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหไดผลผลิตบิวทานอลตอสับสเตรท
ที่สูงกวาและใชตนทุนการผลิตต่ํากวาการใชเชื้อที่อยูระหวางการเจริญ
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ตัวดูดซับชนิดใหมสําหรับการวเิคราะหสารเรงเนื้อแดง
ในอาหารสตัว

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: proespichaya.k@psu.ac.th

ในอาหารสัตว ในบางกรณีอาจมีการเติมสารเรงเนื้ อแดงเพื่ อเพิ่ มปริมาณ
เนื้อแดงและลดไขมันในเนื้อสัตวทําใหเนื้อสัตวมีสีสันสดใสนารับประทาน แตหากสาร
เหลานี้ตกคางในเนื้อสัตวและผูบริโภคไดรับเขาไปจะทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย เชน
ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ มือสั่น ใจสั่น หัวใจเตนเร็วผิดปกติ และเกิดภาวะหัวใจ
ลมเหลวโดยสารที่นิยมใชคือสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต เชน ซาลบูตามอล
เคลนบูเทรอล และแรคโตพามีน  จากความเปนพิษดังกลาวการวิเคราะหสารเบตา
อะโกนิสตในอาหารสัตวจึงมีความจําเปน แตเนื่องจากในอาหารสัตวมีตัวรบกวนหลาย
ชนิดซึ่งสงผลทําใหการตรวจวิเคราะหทําไดยาก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีขั้นตอนการกําจัด
ตัวรบกวนเพื่อทําใหตัวอยางอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการวิเคราะห

ผูวิจัยไดพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุม
เบตาอะโกนิสตในตัวอยางอาหารสัตว โดยพัฒนาเปนตัวดูดซับของแข็งที่สามารถจับ
สารเรงเนื้อแดงไวในขณะที่ตัวรบกวนถูกกําจัดออกไป โดยตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นประกอบ
ดวยคารบอนนาโนทิวบที่ดัดแปลงผิวหนาดวยหมูซัลโฟเนตและคอมโพสิทกับโพลีไวนิล
แอลกอฮอลครัยโอเจล ซึ่งเปนวัสดุที่มีรูพรุน มีพื้นที่ผิวมากชวยลดปญหาการอุดตัน
ของตัวดูดซับไดเปนอยางดีลักษณะของตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่ง
ตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นไดนําไปใชเปนตัวดูดซับของแข็งในขั้นตอนการเตรียมตัวอยางดัง
แสดงในรูปที่ 2
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ตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการสกัดและการกําจัดสารรบกวนใน
ตัวอยางอาหารสัตวที่ดี โดยมีคารอยละการไดกลับคืนอยูในชวง 92.83.7 ถึง 104.4
2.3 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 6% ตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นมีขอดีคือ

- มีราคาถูก (27 บาทตอชิ้น)
- เตรียมไดงาย

รูปท่ี 1  แสดงตัวดูดซับชนิดใหมที่พัฒนาขึ้น

รูปท่ี 2  ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางโดยการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็ง



25

- มีความทนทาน
- ใหผลการทําซ้ําที่ดี
วิ ธี การเตรี ยมตั วอย างที่ พัฒนาขึ้ นสามารถนํามาประยุ กต ใช เพื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการวิเคราะหสารเบตาอะโกนิสตในตัวอยางอาหารสัตวไดหลากหลาย
ชนิด เชน อาหารหมู อาหารวัว อาหารไก โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้จะชวยลดปญหาจาก
สารรบกวนที่มีอยู ในอาหารสัตวไดเปนอยางดี ใหผลการวิเคราะหที่ ถูกตอง แมนยํา
และมีความนาเชื่อถือ
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ถุงมือซิลเวอรนาโนสําหรับบคุลากรทางการแพทย

สุภากิจ เภาเสน, ดร.จงกล สายสิงห และ ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nprc_psu@hotmail.com

องคการอนามัยโลกไดกําหนดใหบุคลากรทางการแพทยใชถุงมือเพื่อปองกัน
การติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเหตุของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลพบวาเกิดจากการสัมผัสผานมือของบุคลากรทางการแพทยไดบอยที่สุด
ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาถุงมือที่มีสารจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อโรค
มาเคลือบในถุงมือเพื่อลดปญหาขางตน

สรรพคุณของยูคาลิปตัส
 ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
 ฤทธิ์ตานการอักเสบ
 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
 ฤทธิ์ฆาแมลง

คณะผูวิจัยไดนําสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสมาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี
ซิลเวอรนาโนโดยใชเปนสารรีดิวซิ่งจึงทําใหซิลเวอรนาโนที่สังเคราะหไดมีคุณสมบัติ
ดังนี้

 ซิลเวอรนาโนพาทิเคิลมีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรจึงชวยเพิ่มพื้นที่ผิว
ในการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยการเกาะที่ผนังเซลลของเชื้อและแทรกเขาไปภายใน และ
จับกับสารที่มีกํามะถันและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ  เชน  DNA สงผลใหเชื้อโรค
ตายในที่สุด
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 ซิลเวอรนาโนพาทิเคิลไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ  ลดปญหาการดื้อยา
ของเชือ้แบคทเีรีย

 กระบวนการสังเคราะหซิลเวอรนาโนที่ใชสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเปนสาร
รีดิวซิ่ง ไมมีการใชสารเคมีที่เปนอันตรายในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงเปนวิธีการ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลการทดลอง

ภาพแสดงขนาดของซิลเวอรนาโนอยูในชวง 5-50 nm

ภาพแสดงการการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 422.19 nm ของซิลเวอรนาโน
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ตาราง  คาความเขมขนต่ําสุดซิลเวอรนาโนที่สามารถยับยั้ง (MIC) และ
ฆา (MBC) เชื้อแบคทีเรีย

           Bacterial Strains MIC/MBC (g/ml)

Acinetobacter baumannii ATCC19606 31.25/62.5
Escherichia coli ATCC 25922 7.80/62.5
Escherichia coli O157:H7 15.62/62.5
Klebsiella pneumoniae 15.62/62.5
Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 15.62/62.5
Enterococcus faecalis 7.80/62.5
Enterococcus faecium 15.62/62.5
Staphylococcus aureus ATCC 29213 7.80/62.5

จากผลการทดลองสรุปไดวาซิลเวอรนาโนที่สังเคราะหโดยใชสารสกัดจากใบ
ยูคาลิปตัสเปนสารรีดิวซิ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค ทั้งนี้คาดวาซิลเวอรนาโน
ที่ ไดเมื่อนําไปเคลือบในถุงมือยางทางการแพทยจะเปนการปองกันและลดการแพร
กระจายของเชื้อโรคผานมือระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
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ซีรัมแตมสิวจากสารบริสทุธิส์กดัจากใบกระทุ

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ,
รศ.พญ.เสาวรัตน เอื้อเพ่ิมเกียรติ และ สุทธิวรรณ วุนหนู
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nprc_psu@hotmail.com

การเกิดสิวเปนปญหาที่พบไดบอยในบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในวัยหนุมสาว
แมวาสิวจะไมใชโรครายแรง แตก็สงผลตอการดําเนินชีวิตและทําใหสูญเสียความมั่นใจ
ผูมีปญหาสิวสวนใหญมักจะใชยาปฏิชีวนะในการรักษา ซึ่งอาจสงผลขางเคียงได เชน
อาการแสบ แดง ผิวหนังลอก และอาการแพ

ไดมีการพัฒนาสูตรตํารับไลโปโซมโรโดไมรโทนสําหรับใชแตมสิวอักเสบ โดยใช
สารบริสุทธิ์โรโดไมรโทนที่แยกไดจากสารสกัดเอทานอลจากใบกระทุรวมกับไลโปโซม
ซึ่งชวยในการนําสงสารโรโดไมรโทนผานเขาสูผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
ทดสอบกอนนําไปใชกับอาสาสมัคร พบวาสูตรตํารับไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิว

กระทุ (Rhodomyrtus tomentosa)
 เปนไมพุม ใบเปนมันสีเขียวเขม ดอกสีชมพู
 มีสารสําคัญในกลุม แทนนิน, ฟลาโวนอยด

และเอซลิฟลอโรกลซูนิอล
 สารบริสุทธิ์โรโดไมรโทนเปนสารในกลุม

เอซลิฟลอโรกลูซนิอล
 มีฤทธิใ์นการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค

ไดหลายชนิด
 มีฤทธิ์ตานการอักเสบ
 มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
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กรณีศึกษา ผูปวยเปนสิวที่มีความรุนแรงระดับ 3 (IGA *) คือ มีความรุนแรง
ปานกลาง โดยมีรอยสิวอักเสบอยูบางทั้งชนิด ตุมสีแดงขนาดเล็ก (papule) และตุม
สีแดงขนาดเล็กมีหนองที่ยอด (pustule) แตตองมีรอยสิวชนิดที่เปนกอนแดงภายใน
มีหนองปนเลือด (nodule) ไมเกิน 1 แหง

ผลการรักษา สัปดาหที่  4 ของการรักษา โดยแตมดวยสูตรตํารับไลโปโซม
โรโดไมรโทนวันละ 2 คร้ัง พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงอยูระดับ 2 คือมีความ
รุนแรงเล็กนอย โดยมีรอยสิวอักเสบ 2-3 รอย เปนสิวชนิด papule และ pustule
แตไมมีรอยสิวชนิด nodule

ช่ือผลงาน: สูตรองคประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทน เจลที่มีองคประกอบของไลโปโซม
โรโดไมรโทน และกรรมวิธีการผลิตสูตรองคประกอบและเจลที่มี
องคประกอบดังกลาว
สิทธิบัตรเลขที่คําขอ 1201002043 ย่ืนคําขอวันที่ 27 เมษายน2555

*IGA: Investigation’s Global Assessment (U.S. FDA, 2007)
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สารสกัดใบกระทุชวยเสริมสรางภูมคิุมกนัตอตาน
การตดิเชื้อแบคทีเรียในปลานิล

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย1 ผศ.ดร.นเรศ ซวนยุก2 และ ปนอนงค ณ พัทลุง1

1สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

ปลานิลเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีการ
เพาะเลี้ยงอยางแพรหลายทั้งผูผลิตรายใหญและเกษตรกรรายยอย ในป 2556 ประเทศ
ไทยมีการสงออกปลานิลประมาณ 0.9 ลานตัน ซึ่งเปนประเทศผูสงออกปลานิลสูงเปน
อันดับที่ 4 ของโลก

ที่มาและปญหา
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงมักประสบปญหาผลผลิตลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ความหนาแนนของการเลี้ยง และ
การจัดการฟารมอ่ืนๆ ซึ่งสงผลตอสุขภาพของปลานิลทําใหงายตอการติดเชื้อโรค
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียในสกุลสเตรปโตคอกคสัที่เปนสาเหตุของโรคสเตรปโตคอกโคซีส
หรือโรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบ การติดเชื้อชนิดนี้ในปลานิลทําใหเกิดอัตราการ
ตายสูงถึง 40-60% ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห เกษตรกรมักแกปญหาโดยการใชยา
ปฏิชีวนะหรือสารเคมีในการควบคุมโรค แตการใชยาหรือสารเคมีดังกลาวในปริมาณสูง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการตกคางในเนื้อปลา ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค การนํา
สารสกัดจากธรรมชาติมาใชเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันจงึเปนอีกทางเลือกในการหลีกเลี่ยง
การใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับปลานิลชวยตอตาน
การติดเชื้อโรค



32

กระทุ (Rhodomyrtus tomentosa)

 เปนพืชสมุนไพรที่พบไดทั่วไปในพื้นที่เขตรอนชื้นทางภาคใตของประเทศไทย
 เปนไมพุม ใบมีลักษณะเปนรูปไขปลายมน ดอกสีชมพู เจริญไดดีในดินทราย

บริเวณชายฝง
 สารสกัดจากใบกระทุมฤีทธิท์างชีวภาพหลายชนดิ เชน ฤทธิต์านเชือ้แบคทเีรีย

กอโรคกรัมบวก  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  และฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันในเม็ดเลือดขาวของ
มนุษย

การเตรียมอาหารปลาสําเร็จรูปผสมสารสกัดใบกระทุ

ผลการศึกษา
ทําการทดลองโดยเลี้ยงปลานิลดวยอาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดใบกระทุ

เปนระยะเวลา 14 วัน หลังจากนั้นทําการทดสอบความตานทานการติดเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคในปลานิลโดยการฉีดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณชองทองและดูอัดตราการตายเปน
ระยะเวลา 14 วัน
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อัตราการตายเฉลี่ยสะสมของปลานิลที่ ใหอาหารผสมสารสกัดหยาบจากใบ
กระทุที่ความเขมขน 5, 50 และ 500 มก.ของสารสกัดตออาหารปลา 1 กก. มีคา 57,
40 และ 23% ตามลําดับ  ในขณะที่ปลานิลที่ไมไดรับสารสกัดมีอัตราการตายเฉลี่ย
สะสมมีคา 60% (รูปที่ 1)

รูปท่ี 1  อัตราการตายของปลานิลหลังจากติดเช้ือแบคทีเรียที่ไมไดรับสารสกัด และไดรับ
สารสกัดใบกระทุที่ความเขมขน 5, 50 และ 500 มก./กก.อาหาร เปนระยะเวลา 14 วัน
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ธรณฟีสิกสเพือ่การศกึษาพืน้ทีเ่สี่ยงภัยพิบตัิ
แผนดินไหวในภาคใต

ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน, รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ, ดร.กําแหง วัฒนเสน และ
ดร.เฮลมุทธ เดอรราส
สถานวิจัยธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sawasdee.y@psu.ac.th

นับตั้งแตเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw 9.1 ซึ่งนําไปสูคลื่นยักษสึนามิ
ถลมพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย อันประกอบดวย พื้นที่ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย
ศรีลังกาและภาคใตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จนทําใหเกิดการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมากจนไมอาจประเมินคาได   คนไทยรูสึก
ตื่นตระหนกและหวาดผวาทุกคร้ังที่ไดยินขาวแผนดินไหวจากสื่อตางๆ เพราะในชวง
ทศวรรษที่ผานมา ขอมูล ขาวสาร องคความรูและงานวิจัยทางดานแผนดินไหวไดรับ
การพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงขึ้นอีกหลาย
คร้ัง  เชน  แผนดินไหวขนาด Mw9.0 ทางชายฝงทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุน
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สงผลใหเกิดคลื่นสึนามิและเตาปฏิกรณของโรงไฟฟา
นิวเคลียรระเบิดติดตามมา   ในเดือนเดียวกันก็เกิดแผนดินไหวขนาด Mw 7.3 ใน
ประเทศเมียนมาร และลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน และ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง
หางกันเพียง 16 วัน ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw 7.8 และ 7.3 และ
อาฟเตอรช็อกอีกหลายคร้ังในประเทศเนปาล ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 8000 คน และ
บาดเจ็บอีกจํานวนมากเนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ถลมลงมา

นับไดวาแผนดินไหวเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คนไทยตองตระหนักรู และ
ตองพรอมรับมือในขณะนี้   คําถามคือแลวบริเวณใดหรือพื้นที่ใดในประเทศไทยที่มี
ความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดรุนแรงได  ถาพูดกันตามหลักการ เปนที่
ทราบกันดวีาแผนดินไหวเกิดจากการปลดปลอยพลังงานอยางมหาศาลในบริเวณรอยตอ
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ระหวางแผนเปลือกโลก และแนวรอยเลื่อนที่มีการสะสมความเคนและความเครียด
เอาไว ประเทศไทยคอนขางโชคดีที่ไมไดอยูติดกับแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก
อยางไรก็ตาม มีรายงานวามีรอยเลื่อนมีพลังอยูถึง 14 รอยเลื่อน โดยเฉพาะทางภาค
เหนือและภาคตะวันตก ซึ่งมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดใหญได  สําหรับพื้นที่ภาคใต
มีรอยเลื่อนมีพลังที่พาดผาน 2 แนว คือ แนวรอยเลื่อนระนอง และแนวรอยเลื่อนคลอง
มะรุยที่อาจทําใหเกิดแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางได เชน เหตุการณแผนดินไหว
ขนาด ML 4.3 เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต  และลาสุดขนาด M4.6 เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเปนแนวการเคลื่อนตัวของ
รอยเลื่อนคลองมะรุยนี้

ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมาทีมวิจัยจากสถานวิจัยธรณีฟสิกสไดทําการ
ศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนคลองมะรุยเพื่อหาตําแหนงและแนวการ
วางตัวของรอยเลื่อนเพื่อนําไปใชในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว โดยเร่ิมตน
จากพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีที่ทางกรมทรัพยากรธรณี (2553) รายงานวา
รอยเลื่อนคลองมะรุยผานออกอาวไทยที่ อ.ไชยา ผลการสํารวจธรณีฟสิกสในพื้นที่พบวา
ในอ.ทาฉางนาจะมีแนวรอยเลื่อนคลองมะรุยพาดผานดังแสดงในภาพตัดขวาง ผลการ

รูปท่ี 1 ภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือนของแนวสํารวจใน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี ที่
สามารถตรวจพบรอยเลื่อนคลองมะรุยไดอยางชัดเจน (CDP_X คือระยะทาง
บนพ้ืนดินมีหนวยเปนเมตร และสเกลทางแนวด่ิงเปนคาความลึกในหนวยเมตร)
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วิเคราะหขอมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนของแนวสํารวจดังรูปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหขอมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศ ซึ่งพบแนวเสนตรง (linea-
ment) ที่แสดงความแตกตางของคากัมมันตรังสีทอเรียม ยูเรเนียม และโพแทสเซียม
ตอเนื่องผาน อ.บานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และเขาในพื้นที่ อ.ทาฉาง คาดวา
แนวดังกลาวแสดงขอบเขตทางทิศใตของแถบรอยเลื่อนคลองมะรุย  นอกจากนี้ยัง
ตรวจพบหิน Silicified rocks ที่เปนหลักฐานรอยเลื่อนอยูไมไกลจากแนวที่สํารวจพบ
รอยเลือ่น

นอกจากนี้ ภัยพิบัติดานแผนดินไหวยังมีอีกหลายรูปแบบ เชน การสั่นสะเทือน
ของแผนดิน การเกิด liquefaction และการกระตุนใหเกิดดินถลม เปนตน โครงสราง
ของชั้นดินซึ่งรองรับอาคาร  บานเรือน  และสิ่งปลูกสราง  จะเก่ียวของโดยตรงกับ
เหตุการณแผนดินไหว ลักษณะการสั่นไหวของพื้นดินอาจมีความรุนแรงขึ้นจากการ
ขยายสัญญาณคลื่นแผนดินไหว (site amplification) ทําใหสิ่งปลูกสรางเกิดการ
พังทลายได  สําหรับประเทศไทยพบวาเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงหลายๆ คร้ังใน
แถบสุมาตราและประเทศเมียนมารส งผลใหมี การสั่ นไหวที่ รู สึกได ในอาคารสู ง
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสภาพดินสวนใหญเปน
ดินออนที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดินรุนแรงขึ้นเมื่อคลื่นแผนดินไหวเดินทาง
ผานไป ดังนั้นการศึกษาวิจัยเชิงทองถ่ินจึงมีความสําคัญในการประเมินและวางแผน
การกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน เชน อุโมงค
ทอสงน้ํา รถไฟใตดิน สายไฟฟา หรือเสนทางคมนาคม เพื่อใหปลอดภัยจากแผนดินไหว
ในอนาคต

การศึกษาชั้นดินโดยการวิเคราะหความเร็วคลื่นเฉือน (Shear wave velocity)
เปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชสําหรับงานดานวิศวกรรมแผนดินไหว เนื่องจากคุณสมบัติดาน
ความยืดหยุนของชั้นดินในระดับตื้นมีความสําคัญตอการศึกษาการตอบสนองของพื้นที่
กอสราง โดยเฉพาะการศึกษาความเร็วคลื่นเฉือนเหนือระดับความลึก 30-40 เมตร
ใตผิวดินมีประโยชนในการทํานายการตอบสนองของพื้นที่ตอการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
เมื่อเกิดแผนดินไหวในพื้นที่ที่มีตะกอนปดทับชั้นหินแข็งที่รองรับอยูดานลาง ผูวิจัยจึง
ไดประยุกตวิธีการนี้ในการจําแนกพื้นทีเ่สี่ยงตอการเพิ่มความรุนแรงขณะเกิดแผนดินไหว
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ในพื้นที่อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งมีลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาเปนแองตะกอน
เชนเดียวกับแองเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร  อ.หาดใหญ ถือไดวาเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการศึกษา ในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย
การขยายตัวของพื้นที่ทําใหมีความหนาแนนของประชากรและอาคารบานเรือนมากขึ้น
ประกอบกับความรูสึกไดถึงการสั่นไหวของอาคารสําหรับคนที่อยูบนตึกสูงในอ.หาดใหญ
หลังเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาดความแรง M 6.6 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ทําใหการศึกษาโครงสรางชั้นดิน
ในระดับตื้นในแองหาดใหญ มีความสําคัญอยางยิ่งในการเฝาระวังและวางแผนการ
กอสรางอาคารเพื่อรับมือกับแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผลการศึกษาพบวาสามารถจําแนกชั้นดินในอ.หาดใหญ จ.สงขลา ตามเกณฑ
ของ NEHRP* ไดเปน 4 กลุม คือ กลุม B (หิน) ตรวจพบทางดานทิศตะวันตกของ
พื้นที่ซึ่งอยูติดกับภูเขาหินแกรนิต และมีชั้นตะกอนปดทับในระดับตื้น กลุม C (ดินแข็ง
อัดแนน หรือหินที่ออน) ตรวจพบเปนบริเวณกวางในบริเวณตะกอนตะพักและตะกอน
เศษหินเชิงเขาทางดานตะวันออกและตะวันตกของพื้นที่  กลุม D (ดินแข็ง) ตรวจพบ

รูปท่ี 2  แผนที่จําแนกช้ันดินตามเกณฑของ NEHRP ของ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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ทางตอนกลางของพื้นที่ซึ่งเปนตะกอนสะสมตัวตามทางน้ําหลักคือ คลองอูตะเภาและ
ทางเหนือซึ่งอยูใกลกับทะเลสาบสงขลา และกลุม E (ดินออน) ตรวจพบเพียงจุดเดียว
ในบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งคาดวาเปนชั้นดินเหนียวออนที่มีความลึกกวา 30 เมตร
ดังนั้นอาคารและสิ่งปลูกสรางขนาดใหญที่อยู ในพื้นที่นี้มีโอกาสไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณแผนดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกลเคียงได

หมายเหตุ
National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) เปนขอ

กําหนดสากลที่ใชจําแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองดานแผนดินไหว โดยไดรวบรวม
ขอมูลแผนดินไหวและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของแผนดินที่เก่ียวของกับสภาพธรณี
วิทยาใตผิวดิน และไดแบงกลุมของชั้นดินออกเปน 5 กลุม ตามคาเฉลี่ยของความเร็ว
คลื่นเฉือนในระดับความลึก 30 เมตร (Vs30))
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การเพิม่มูลคาขยะโฟมพอลยีูเธนและผลิตภัณฑทีไ่ด

รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saadriyajan@hotmail.com

พอลิยูรีเทนเปนพอลิเมอรที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย
สองชนดิดวยปฏกิิริยาพอลเิมอไรเซชันคือ ไอโซไซยาเนท และกลุมไฮดรอซิล แอลกอฮอล
โดยมีตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑที่ ไดจากพอลิยูรีเทนเปนที่นิยม
และมีอยูหลากหลายชนิด เมื่อหมดอายุการใชงานหรือหมดความตองการจากการใช
สอยผลิตภัณฑพอลิยูรีเทนแลว จึงกลายเปนขยะที่มีอยูมากแสดงดังรูปที่ 1 เนื่องจาก
พอลิยูรีเทนเปนขยะพอลิเมอร ชนิดเทอรโมเซต ยากตอการยอยสลายและยากตอการ
นําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑใหม ทําใหเกิดปญหาตอสภาวะแวดลอมและปญหาสภาวะ
โลกรอนในปจจุบัน

รูปท่ี 1  ขยะโฟมพอลิยูรีเทน

จากงานวิจัยที่ผานมามีนักวิจัยไดนําโฟมพอลิยู รีเทนไปผสมลงในคอนกรีต
ทําใหคอนกรีตที่ ไดมีน้ําหนักที่ลดลง  ทนตอแรงอัด  และมีความหนาแนนลดลง
เนื่องจากพอลิยูรีเทนไปเพิ่มรูพรุนใหแกคอนกรีต จึงทําใหคอนกรีตมีน้ําหนักที่ลดลง
อีกทั้งยังมีนักวิจัยไดนําขยะพอลิยูรีเทนไปทําการบดใหมีขนาดเล็กลง เสร็จแลวจึงนําไป
ผสมกับปูนพลาสเตอร ทําใหปูนพลาสเตอรที่ไดมีความหนาแนนที่ลดลง สมบัติเชิงกล
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ลดลง แตทําใหปูนพลาสเตอรมีการทนความรอนที่เพิ่มขึ้น และมีน้ําหนักที่เบากวาวัสดุ
เดิม และยังมีนักวิจัยไดทําการยอยสลายพอลิยูรีเทน และนําผลิตภัณฑที่ไดไปขึ้นรูปเปน
ผลิตภัณฑทางการแพทย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนําขยะโฟมพอลิยูรีเทน (w-PUf) มาทํา
การแตกสลายทางเคมี ไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติเปนสารเชื่อมขวางชนิดใหม จากนั้นนํา
โฟมดัดแปรมาเชื่อมขวางกับยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR-20)   จากนั้นนํา ENR
ดัดแปรดังกลาวมาผสมกับยางแทง ทําใหไดยางชนิดใหมที่มีสมบัติทนตอความรอน
และและน้ําน้ํามันไดเปนอยางดี เพื่อทดแทนยางสังเคราะห เอทธิลีน พรอพิลีน ไดอีน

งานวิจยัเร่ืองนีเ้ปนการนําขยะพอลิยรีูเทนโฟมมาแตกสลายทางเคม ีไดผลติภัณฑ
ที่มีความสามารถเปนสารเชื่อมขวางในยางอิพอกซิไดซ (ENR) ชนิดใหม เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีราคาถูก  อีกทั้งเปนการชวยลดปญหาขยะพอลิยูรีเทนซึ่งเกิดการ
เสื่อมสลายไดยากโดยธรรมชาติ และเปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดปญหาสภาวะโลกรอนใน
ปจจุบัน ดังนั้นในโครงงานนี้จึงนําขยะโฟมพอลิยูรีเทน (w-PUf)  มาทําการแตกสลาย
ทางเคมี  ซึ่งจะไดสารที่มีสมบัติเปนสารเชื่อมขวางสําหรับยางธรรมชาติอิพอกไซด
(ENR-20) รวมไปถึงสารเรงปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง และสารตัวเติมอีกหลากหลายชนิด
ยางผสมที่ไดสมบัติเชิงกลดีขึ้น

ประโยชนที่จะไดจากการวิจัยนี้
1. ไดยางเกรดใหม สมบัติเชิงกลสูง ทนน้ํามัน
2. สามารถลดขยะจากโฟมพอลิยูรีเทน รักษาสิ่งแวดลอม และแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑเปนปรับสภาพสมบัติยาง
3. เพิ่มโอกาสการใชยางธรรมชาติในรูปแบบใหม
ตัวอยางผลิตภัณฑยาง (รูปที่ 2) แปรรูปเปนพื้นรองเทา และสารเชื่อมขวางที่

ไดจากขยะโฟมพอลิยูรีเธน (รูปที่ 3)

โครงการวิจัยนี้ไดรับรางวัลความคิดริเร่ิมสราวงสรรคจากสมาคมวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ป 2557 อีกดวย
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รูปท่ี 3  สารเช่ือมขวางจากขยะโฟมพอลิยูรีเธน

รูปท่ี 2  ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดจากยางเกรดใหม
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สบูยับยั้งแบคทเีรียจากสารสกัดเฟรนไซโคลซอรัส
เทอรมิแนนส  ทีม่ีความปลอดภัยและเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม

ผศ.ดร.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: songsri.k@psu.ac.th

เฟรนเปนพืชดึกดําบรรพที่มีมานานและมีวิวัฒนาการมาเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน
มีพืชในกลุมเฟรนถึง 250 สกุล กวา 12,000 ชนิด สวนใหญพบในปาหรือสถานที่ซึ่งมี
ความชุมชื้นสูงในเขตรอน แตในเขตก่ึงรอนและเขตหนาวก็พบเฟรนจํานวนมากตาม
ธรรมชาติเชนกัน  เฟรนเปนพืชชั้นต่ํา ไมมีดอก ไมมีเมล็ด ขยายพันธุโดยการสราง
สปอรและอาศัยน้ําในการสรางวงจรชีวิต และจัดเปนราชินีแหงไมประดับ  มีความ
งดงามที่ไมไดอาศัยดอกเปนตัวชวย แตมีใบที่งดงาม มีวิวัฒนาการที่หลากลาย มีสีสัน
สดใสและมีความพิเศษตรงความออนหวานในรูปทรงที่ โคง คด ดูนุมนวล ไมแข็ง
กระดางเหมือนไมยืนตนทั่วไป จึงเปนพืชที่มีเสนห ทําใหมีผูสนใจปลูกเลี้ยงและขยาย
พันธุเพื่อเปนไมประดับกันมากขึ้น นอกจากนี้เฟรนหลายชนิดยังใชเปนอาหารและเปน
สมุนไพรได

เฟรนไทยชนดิหนึง่ที่มชีือ่วทิยาศาสตรวา ไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส (Cyclosorus
terminans  หรือ Amphineuron terminans  หรือ Thelypteris terminans  วงศ
Thelypteridaceae) มีลักษณะคลายผักกูดที่เปนผักพื้นเมืองทางภาคใตของประเทศไทย
และจัดอยูในวงศ Thelypteridaceae เชนเดียวกับกูดออ (T. ornata) และกูดกานแดง
(T. truncata)  ยอดออนของเฟรนไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส นํามารับประทานเปน
อาหารได   โดยปกติจะเจริญเติบโตในที่รมหรือแดดรําไร ใตรมเงาของตนไมใหญ
ตองการความชุมชื้นในดินและในอากาศที่มีความชื้นสูง และอุณหภูมิของพื้นดินไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก มักขึ้นบนดินปนทราย บริเวณตามที่ลาดชันคอนขางแหงที่ระดับ
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ความสูง 600-1200 เมตร จากระดับน้ําทะเล ในประเทศไทยรายงานพบไดที่จังหวัด
นาน สกลนคร ฉะเชิงเทรา ตราด กาญจนบุรี นครศรีธรรมราชและสงขลา

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวาสารสกัดของเฟรน ไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส
มีฤทธิ์ดีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก ไดแก Methicillin-sensitive Staphlo-
coccus aureus (MSSA), Methicillin-resistant S. aureus, S. epidermidis และ
Bacillus subtilis โดยมีสารกลุมอินเตอรรับติน (interrupin) เปนสารออกฤทธิ์
ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนกระบวนการในการสกัดเฟรน ไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส ที่มี
สารออกฤทธิ์กลุมอินเตอรรับติน (interrupin) ในปริมาณสูงโดยมุงเนนวิธีการสกัด
ดวยตัวทําละลายชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green extraction) โดยเตรียม
สารสกัดทั้งในรูปแบบที่ละลายในน้ํามันและละลายในน้ํา เพื่อมาทําเปนสบูกอนและ
สบูเหลวยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดเฟรนไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส ทีม่ีความปลอดภัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Cyclosorus terminans
(J. Sm. ex Hook.) Panigrahi
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งานวจิยัสาขาวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุ
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ผลของการนวดไทยรักษาอาการหัวไหลติด

กชกร สุขจันทร อินทนูจิตร, ซูไฮลา สมูซอ, ฟาตีฮะห อามะ และ
รจนลักษณ เกื้อกูล
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kochakorn.s@psu.ac.th

ในปจจุบันประเทศไทยมีอุบัติการณการเกิดอาการหัวไหลติดเพิ่มมากขึ้น โดย
สวนใหญมักพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และพบในชวงอายุ 50-60 ป ซึ่งขอไหล
เปนขอที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การยกแขนขึ้น
เหนือศีรษะเพื่อทํางานในมุมสูง การยกของหรือห้ิวของเพื่อรับน้ําหนักมากๆ เมื่อเกิด
อาการหัวไหลติดสงผลใหเกิดการจํากัดองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในการใชงาน
และเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตในประจําวัน  เชน  การหวีผม  การสวมเสื้อผา
การเกาหลังและการถูสบูดานหลังของลําตัว เปนตน โดยสาเหตุของการเกิดหัวไหลติด
เชื่อวาเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุมขอและมีการหนาตัวของเยื่อหุมขอ ทําใหขอเกิด
การเคลื่อนไหวนอยลง การดําเนินของโรคในระยะแรกจะมีอาการปวดขอไหลโดยเฉพาะ
ปวดมากในเวลากลางคืน อาการจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของขอ  ระยะที่
สองอาการปวดจะนอยลง แตจะมีการเคลื่อนไหวนอยลง   ระยะที่สามจะเร่ิมฟนตัว
จะมีการขยับของขอดีขึ้น เมื่อเวลาผานไป 12-42 เดือนหากไมดีอาจจะพิจารณาผาตัด
ซึ่งแนวทางในการรักษานอกจากการผาตัดสามารถรักษาไดดวยวิธีการใชยา การทํา
กายภาพบําบัดและการนวดไทย ทั้งนี้วิธีการรักษาอาการในผูปวยสูงอายุ ทั้งการใชยา
และการผาตัดอาจพบภาวะแทรกซอนได และใชระยะเวลานานในการซอมแซมหรือ
การฟนฟูสภาพรางกายหลังผาตัด จึงทําใหผูปวยจํานวนไมนอยหันมาเลือกใชวิธีรักษา
ดวยการนวดไทย อีกทั้งมีกระแสของผลการตอบรับที่ดี ประหยัดคาใชจายและเปน
การอนุรักษภูมิปญญาไทยอีกดวย
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ดวยคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพการแพทยแผนไทย สาขาการนวดไทย และมี
ประสบการณในการรักษามานานกวา 30 ป ประกอบกับมีผลตอบรับดานประสิทธิภาพ
ของการรักษาอาการที่ดีขึ้น แตขาดขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการศึกษาเร่ืองนี้ขึ้น
เพื่อยืนยันประสิทธิผลของการรักษาอาการหัวไหลติดใหเปนแบบแผนที่ชัดเจน

วิธีการวิจัย
ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีอาการหัวไหลติดในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา

จํานวน 30 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 40-60 ป ที่ยินยอมเขารวม
โครงการ โดยทําการซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพ วัดองศาการเคลื่อนไหวของ
ขอไหลดวย Goniometer ในทากางแขนออกทางดานขาง (abductor) และทายื่นแขน
ออกไปทางดานหนา (flexion) ซึ่งคาปกติขององศาการเคลื่อนไหวทั้ง 2 ทา เทากับ
170-180 องศา และประเมินคาระดับความเจ็บปวดดวย visual analogue scale
(VAS) ซึ่งมีคาคะแนนตั้งแตระดับ 0 ถึง 10 คือไมเจ็บปวดเลยถึงเจ็บปวดมากที่สุด
โดยทําการวัดองศาการเคลื่อนไหวและประเมินคาระดับความเจ็บปวดเปรียบเทียบกัน
ระหวางกอนกับหลังการนวดรักษา และกอนกับหลังการนวดรักษา 1 สัปดาห (การ
ติดตามผล) โดยจุดนวดรักษามีทั้งหมด 15 ตําแหนง (ดังรูปที่ 1) กลุมตัวอยางจะ
ไดรับการนวดวันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง  นวดติดตอกัน 3 วัน  และมีการนัด
ติดตามผลเมื่อผานไป 1 สัปดาห เพื่อดูประสิทธิภาพการรักษาจากคาเฉลี่ยขององศา
การเคลื่อนไหวขอไหลและคาเฉลี่ยของระดับความเจ็บปวด

ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ผูปวยสวนใหญที่มาดวยอาการหัวไหลติด

เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 55 ป  ประกอบอาชีพรับราชการ  ซึ่งสาเหตุมาจากการ
เคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในทาเดิมซ้ําๆ กัน หรือการใชงานเปนประจํา
ของกลามเนื้อรอบหัวไหล จึงสงผลใหเกิดอาการปวดขอไหลและองศาการเคลื่อนไหว
ของขอไหลลดลง
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จากผลการศึกษาในคร้ังนี้  พบวา การนวดรักษาตามวิธีการของหมอคณิต
เขมะพันธุมนัส มีผลตอองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลและคะแนนระดับความเจ็บปวด
โดยพบวาหลังการนวดรักษาคร้ังที่ 3 และหลังการนวดรักษา 1 สัปดาห เปรียบเทียบ
กับกอนการนวดรักษา พบวาอาการหัวไหลติดของกลุมตัวอยางมีการดําเนินโรคที่ดี
ซึ่งสามารถดูประสิทธิผลของการรักษาไดจากองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลที่เพิ่มขึ้น
ในทั้ง 2 ทาของการประเมิน และคะแนนระดับความเจ็บปวดที่ลดลง โดยวิธีการนวด
รักษาทั้ง 15 ตําแหนง เปนการกดและยืดคลายมัดกลามเนื้อบริเวณรอบสะบัก บา
ตนแขน ตนคอ หนาอกและรักแร ซึ่งกลามเนื้อกลุมนี้มีหนาที่ในการเคลื่อนไหวของ
ตนแขน และสะบัก ซึ่งกระดูกตนแขนและกระดูกสะบักเปนองคประกอบของขอไหล
และทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอไหล นอกจากนี้ประโยชนของการนวดรักษาชวย

รูปท่ี 1  แสดงตําแหนงการนวดรักษาอาการไหลติดทั้ง 15 ตําแหนง (ในกรณีไหลขวา)
จุดที่ 1 จุดมุมบนของสะบักดานใน จุดที่ 2 จุดกลางสะบักดานใน
จุดที่ 3 จุดมุมลางของสะบักดานใน จุดที่ 4 จุดโคงคอ (แนวสายสรอยพาดผาน)
จุดที่ 5 จุดกึง่กลางบา จุดที่ 6 จุดบนหัวไหล
จุดที่ 7 จุดกึง่กลางตนแขนดานนอก จุดที่ 8 จุดขอศอกดานนอก
จุดที่ 9 จุดหนาคอ จุดที่ 10 จุดกึ่งกลางเหนือไหปลารา
จุดที่ 11 จุดกึ่งกลางใตไหปลารา จุดที่ 12 จุดหนาหัวไหล
จุดที่ 13 จุดใตรักแรดานหลัง จุดที่ 14 จุดใตรักแรดานหนา
จุดที่ 15 จุดกึง่กลางใตรักแร
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เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและกระตุนระบบประสาท ทําใหกลามเนื้อเกิดการคลายตัวและ
มีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น จึงสามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
ของขอไหลได

ดังนั้น การนวดตามวิธีการศึกษาในคร้ังนี้ จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษา
อาการหัวไหลติดได   และเปนการอนุรักษภูมิปญญาการแพทยพื้นบานไทยใหอยูคู
ประเทศไทยตอไป

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยขององศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในทากางแขนออกทาง
ดานขาง ทายื่นแขนออกไปทางดานหนา และคาเฉลี่ยของคะแนนระดับ
ความเจ็บปวด ในชวงกอนการนวดรักษา หลังการนวดรักษา และหลัง
การนวดรักษา 1 สัปดาห ของกลุมตัวอยางหัวไหลติดจํานวน 30 ราย

          การประเมิน คาเฉลีย่กอน คาเฉลีย่หลงั คาเฉลีย่หลงั
การนวดรักษา การนวดรักษา การนวดรักษา

(คาชวง) (คาชวง) 1 สัปดาห(คาชวง)

องศาการเคลื่อนไหวของขอไหล 97.3 144.8 155.0
  ในทากางแขนออกทางดานขาง (70-134) (85-170) (110-170)
องศาการเคลื่อนไหวของขอไหล 102.5 149.3 155.0
  ในทายื่นแขนออกไปทางดานหนา (45-140) (120-170) (110-170)
คะแนนระดับความเจ็บปวด 6.4 2.6 2.5

(3-8) (0-7) (0-6)
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ชุดตรวจสารพนัธุกรรมทํานายอาการแพยากันชัก
ในกลุมคารบามาซิพีน
อีกหนึ่งทรัพยสินทางปญญาทางการแพทยจากสงขลานครินทร

ดร.นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ และ รศ.ดร.นพ.พรพรต ล้ิมประเสริฐ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th

ที่มา
ยาคารบามาซีพีน (carbamazepine) เปนยาที่มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก

ใชรักษาโรคลมชัก ออทิซึม และโรคปวดประสาท (trigeminal neuralgia)   ผูปวย
มักจะตองรับประทานยาเปนระยะยาวเพื่อควบคุมอาการจากโรค ยาดังกลาวนี้มีผล
ขางเคียงที่อาจพบไมบอยแตรุนแรง ซึ่งรูจักกันในชื่อ “สตีเวนส จอหนสัน ซินโดรม”
ผูปวยที่แพยารุนแรงนี้จะมีผ่ืนผิวหนังหลุดลอก ปากลอก มีไข ในบางรายอาจตาบอด
และเสียชีวิตได

ในปจจุบัน มีการศึกษาพบวาผูปวยชาวเอเชียที่มีลักษณะพันธุกรรม “HLA-
B*15:02” จะมีความเสี่ยงสูงในการแพรุนแรงตอยาคารบามาซิพีน หากมีการตรวจ
คัดกรองลักษณะ HLA-B*15:02  กอนการใหยาคารบามาซิพีนก็จะสามารถชวยให
หลีกเลี่ยงการจายยาในผูปวยมีความเสี่ยงได    แนวปฏิบัตินี้ถือเปนมาตรฐานตาม
องคการอาหารและยาสหรัฐฯ และกําลงัพฒันาเปนนโยบายทีจ่ะประกาศใชในประเทศไทย
แมชุดตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02 ของตางประเทศจะมีวางจําหนายอยูกอนแลว
แตชุดตรวจที่มีในทองตลาดมักมีราคาแพง ตองใชเคร่ืองมือราคาแพง ใชเทคนิคที่ตอง
มีความชํานาญสูง นอกจากนี้บางชุดตรวจยังใหผลบวกปลอมตอลักษณะที่พบในบอยใน
ประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหเกิดคลาดเคลื่อนเมื่อนํามาใชจริง จาก
ขอจํากัดดังกลาว ทีมผูวิจัยจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร อันประกอบดวย นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ ดร.ธัญญา ศรีโพธิ์ และ
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รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิม้ประเสริฐ จึงไดริเร่ิมงานวิจยัพัฒนาวิธีการตรวจลักษณะพันธกุรรม
HLA-B*15:02 เพื่อบงชี้การแพยาคารบามาซีพีน โดยงานวิจัยนี้ไดรับความชวยเหลือ
จาก ผศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม หัวหนาหองปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตรและการ
แพทยเฉพาะบุคคล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี    และได รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบวิจัยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้พุงเปาที่การพัฒนาชุดตรวจ
ที่นํามาใชในบริบทของประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งแพทย
ผูปวย และโรงพยาบาล

หลักการ และคุณสมบัติของนวัตกรรม
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุมคารบา-

มาซิพีน เป นชุดตรวจระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดี เอ็นเอ
การตรวจคัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซีพีนเสมอ ผูปวยที่จะทดสอบดวย
ชุดตรวจดังกลาวจะตองเจาะเลือดเพื่อนําตัวอยางเลือดมาสกัดดีเอ็นเอกอนการทดสอบ
ชุดตรวจคัดกรองมีหลักการทดสอบสองขั้นตอน ขั้นแรกจากการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ
อยางจําเพาะ  ดวยเทคนิคที่เรียกวา allele-specific PCR  ผูที่มีผลลบจากตรวจ
คัดกรองขั้นแรกจะสามารถใชยาได ในขณะที่ผูที่มีผลบวกในขั้นแรกจะถูกนํามาทดสอบ
ในขั้นที่สอง ซึ่งทดสอบโดยเทคนิคที่เรียกวา direct dot blot hybridization คือ
การนําดีเอ็นเอที่ เพิ่ มจํานวนมาในขั้ นแรกมาตรวจจับอยางจําเพาะบนแผนไนลอน
ผลบวกที่ไดจะปรากฎใหเห็นเปนจุดสี (ดังรูปที่ 1)  ผลบวกตอการทดสอบจะหมายถึง
ผูปวยมีลักษณะ HLA-B*15:02 ซึ่ งเปนขอหามในการใชยาในกลุมคารบามาซิพีน
ผูปวยจะตองใชยาอ่ืนทดแทน ในขณะเดียวกันผลตรวจเปนลบจะบงชี้วาผูปวยไมมี
ลักษณะพันธุกรรมเพิ่มความเสี่ยงตอการแพยา

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองนี้ไดผานการทดสอบความแมนยําโดยใชตัวอยาง
ดีเอ็นเอ จํานวน 155 ตัวอยาง พบวา ชุดตรวจมีเปนความไว (sensitivity) 100%
ความจําเพาะ (specificity) 99.23% ซึ่งหมายความวาชุดตรวจคัดกรองดังกลาวนี้
สามารถระบุตัวอยางที่มี HLA-B*15:02 ไดทุกตัวอยางโดยไมปรากฏผลลบปลอม
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และมีอัตราการใหผลบวกตอตัวอยางที่ ไมมี HLA-B*15:02 ต่ํามาก  นอกจากนี้
ตนทุนตอการตรวจโดยชุดทดสอบนี้มีราคาไมเกินคร้ังละ 1,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่
รองรับตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลจากการพัฒนานี้ นํามาสูการใชงานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินทรชวย
แพทยตัดสินใจเลือกจายยา ชวยใหการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก อาศัยเคร่ืองมือที่มีในหอง
ปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยําที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากรประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชุดตรวจนี้มีศักยภาพในการตอยอดทางการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคําขอสิทธิบัตรของนวัตกรรมนี้อยูในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติ (เลขที่คําขอ 1301007163) นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่อยูใน
ระหวางการจัดสงตีพิมพ และผลิตภัณฑตนแบบที่อยูในระหวางพัฒนาในโครงการจัดทํา
ตนแบบผลงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อรองรับ
การถายทอดเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย โดยมีแผนสิ้นสุดงานพัฒนาตนแบบชุดทดสอบ
ภายในป พ.ศ. 2558 นี้

รูปท่ี 1 แสดงหลักการและผลการตรวจจากชุดตรวจคัดกรอง ขั้นตอนแรก (1.) การเพ่ิม
จํานวนดีเอ็นเออยางจําเพาะ (allele-specific PCR) ตัวอยางที่มีผลบวก (Positive)
จะปรากฏ แถบผลผลิต 2 แถบ ในขณะที่ตัวอยางที่มีผลลบ (Negative) จะปรากฏ
เพียงแถบเดียว (2.) ตัวอยางที่มีผลบวกจะทําปฏิกิริยาใหจุดสีบนแผนทดสอบ
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ประวัติผลงาน
2556 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวทิยาศาสตร

สุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย
2558 รางวัลเหรียญทอง (Gold medal award) 43rd International

Exhibition of Inventions Geneva สมาพันธรัฐสวิส
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อุบตัิการณของโรคนิว่ทางเดินปสสาวะในผูปวยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร

ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง1 และ พญ.พิชญภัสสร จันทรสวาง2

1 หนวยวิจัยการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยแบบองครวมในชุมชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: cthitiwo@medicine.psu.ac.th

บทนํา
นิ่วทางเดินปสสาวะ เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก

เชนเดียวกับประเทศไทย จากขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการเกิดโรคนิ่ว
ทางเดินปสสาวะของผูปวยในในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 99.25 ตอ 100,000 ของ
ประชากร ในป พ.ศ. 2550 เปน 102.46 ในป พ.ศ. 2554 โดยพบมากที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ตามลําดับ  จากการศึกษา
เก่ียวกับนิ่วทางเดินปสสาวะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2540-2543
พบวามีผูเขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เฉลี่ย 1,362 ราย/ป
และพบวานิ่วทางเดินปสสาวะยังคงเปนปญหาสําคัญในภาคใต เนื่องจากมีผูปวยเขารับ
การตรวจรักษาเปนจํานวนมาก (รูปที่ 1)

จากประชากรผูปวยจํานวน 4,588 คน ที่เขารับการรักษาในป พ.ศ. 2552-2555
พบวา มีอุบัติการณของนิ่วในไตมากที่สุด  รองลงมาเปนนิ่วในทอไต นิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ และนิ่วในทอปสสาวะ ตามลําดับ โดยพบวาอุบัติการณของนิ่วในไตและทอไต
มีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ ในปถัดๆ มา อุบัติการณการเกิดนิ่วทางเดินปสสาวะพบในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงในทุกตําแหนงการเกิดนิ่ว คิดเปนอัตราสวนชายตอหญิงเทากับ
1:1.5 โดยพบผูปวยมากที่สุดในชวงอายุ 51-60 ป ทั้งชายและหญิง (รูปที่ 2)
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ผูปวยโดยสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน (25.9%) รับราชการ (16.6%) และ
รับจาง (15.3%) ตามลําดับ และผูปวยมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลามากที่สุด คิดเปน
34.8% รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุงและสุราษฎรธานี คิดเปน 19.3% และ 11.5% ตาม
ลําดับ (รูปที่ 3)

ดังนั้น อัตราผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะในโรงพยาบาลสงขลานครินทรลดลง
ตอเนื่อง   พบวาเพศและอาชีพมีความสัมพันธกับการเกิดโรคนิ่วทางเดินปสสาวะ
ภูมิลําเนาของผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะอาศัยอยูรอบๆ ทะเลสาบสงขลา และ
พักอาศัยไมไกลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร

รูปท่ี 1  จํานวนผูปวยโรคไตโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่ไดรับการวินิจฉัยตาม  ICD-10

รูปท่ี 2 จํานวนผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร
แบงตามเพศ และอายุ
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รูปท่ี 3  ภูมิลําเนาของผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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กลุมการปรกึษาบรูณาการเพือ่สงเสรมิสขุภาพจติและ
ความยืดหยุนทนทานของทหารพรานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประเทศไทย

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ 1 พล.ตรี.นพ.สายัณห สวัสด์ิศรี 2

ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล1 และ จรรยา แผนสมบูรณ 3

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
3 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

คุณลักษณะสําคัญของผลงาน / จุดเดน
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิผลของกลุมการปรึกษาบูรณาการตอสงเสริม

สุขภาพจิตและความยืดหยุนทนทานใหกับทหารพรานที่ปฏิบัติหนาที่อยูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (จชต.) คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของทหารที่สงเขาไป
คลี่คลายสถานการณ 3 จชต. พบวาทหารเหลานี้มีความเครียดจากสถานการณรุนแรง
งานวิจัยเก่ียวกับสุขภาพจิตของทหารในตางประเทศ พบวามีการสรางโปรแกรมเพื่อ
สงเสริมความยืดหยุนทนทานของทหาร (Military resilience training: MRT) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประสบผลสําเร็จ คณะผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะนําการให
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การปรึกษากลุมแบบบูรณาการมาสงเสริมสุขภาพจิตและความยืดหยุนทนทานใหกับ
ทหารพรานที่พบวามีความเครียดในระดับสูง

กลุมการปรึกษาบูรณาการเปนกระบวนการกลุมที่ประกอบดวยการปรึกษาแบบ
อัตถิภาวะนิยม (Existential Therapy) ศิลปะบําบัดโดยการวาดภาพแมนดาลา  การ
ปรึกษาแบบรูคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) และกลุม Psycho-
education การปรึกษาแบบอัติภาวะนิยมเปนการปรึกษาที่เหมาะกับผูที่ตองเผชิญกับ
เหตุการณสะเทือนใจ เปนการปรึกษาที่เนนการสงเสริมใหผูรับคนพบปรัชญาชีวิตที่มี
ความหมายจากการดํารงอยู สิ่งที่ผูใหการปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมใหความสําคัญคือ
การตองเผชิญกับความบีบคั้นที่สาหัสเสมือนจะตองจบชีวิต ความวางเปลา ความ
โดดเดี่ยว ความไมมีอิสระ ผูวิจัยไดเลือกทฤษฎีนี้ เขามาบูรณาการโดยใหทหารพราน
ที่เขากระบวนการกลุมมีโอกาสเลาเร่ืองราวที่สะเทือนใจจากครอบครัว ประสบการณ
การถูกโจมตีหรือระหวางปฏิบัติหนาที่ ขณะเดียวกันสงเสริมใหมีการคนหาความหมาย
ของชีวิตหรือปรัชญาจากเหตุการณของแตละเร่ืองที่ผานเขามา มีการรวมแลกเปลี่ยน
เร่ืองราวจากชีวิตจริงและเร่ืองเลาที่คณะผูวิจัยคัดสรรมาเพื่อสงเสริมใหเกิดการรับเอา
ปรัชญาชีวิตที่เหมาะสม เชน การมีความหวังในชีวิต การปลอยวางเร่ืองรายๆ หรือ
เร่ืองราวทางลบ  การมองโลกในแงดี   ปรัชญาเหลานี้ลวนเปนเกราะปองกันปญหา
สุขภาพจิตและเพิ่มความยืดหยุนทนทาน

หลักการปรึกษาที่นํามาบูรณาการถัดมาคือ การใชศิลปะบําบัดโดยวาดภาพ
แมนดาลา  การเปดโอกาสใหวาดภาพ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหเร่ืองราวที่เก็บกดไว
มีโอกาสระบายออกโดยไมตองกังวลวาจะถูกประเมินจากผูที่รับฟงเหมือนการบอกเลา
สําหรับภาพแมนดาลานั้น หมายถึง การวาดภาพอะไรก็ไดที่มีลักษณะเปนวงกลม
คําวาแมนดาลาเปนคําสันสกฤต แปลวา วงกลม  ภาพแมนดาลาเปนรูปที่สงเสริมการ
ทําสมาธิในพุทธศาสนาแบบธิเบต

ทฤษฎีการปรึกษาที่ นํามาบูรณาการถัดมาคือ การปรึกษาแบบรู คิ ดและ
พฤติกรรมซึ่งใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดมากกวาการปรับแก
เหตุการณ  หนาที่สําคัญของผูบําบัดคือการชวยใหผูรับการบําบัดตระหนักถึงกระแส
ความคิดอัตโนมัติที่ไหลผานสมองอยูตลอดเวลา และสอนใหผูรับการบําบัดรูจักปรับ
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ความคิดอ่ืนที่ดีกวาเพื่อลดอารมณที่มีผลตอจิตใจ  ผูวิจัยไดประยุกตเอาแนวคิดทาง
ศาสนาพุทธมาปรับใชกับทฤษฎีนี้ โดยสอนใหทหารพรานที่เขากระบวนการกลุม เรียนรู
การคิดแบบกลางๆ ไมคิดบวกหรือคิดลบ เพื่อสรางภาวะอารมณที่เปนกลางแทนมีการ
ฝกใหอยูกับอารมณที่เปนกลาง โดยใชสมาธิและการเปาขลุย

ผลการวิจัยในเร่ืองนี้แบงเปน 2 สวนคือ ผลการวิจัยของกลุมตัวอยางจํานวน
384 คน พบวา กลุมตัวอยางกวาคร่ึงหนึ่ง (54.95%) มีระดับคะแนนความยืดหยุน
และทนทานในภาพรวมต่ํากวาปกติ  สําหรับคะแนนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย กลุม
ตัวอยางเกือบคร่ึงหนึ่ง (45.31%) อยูในระดับปกติ  สวนผลการวิจัยของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม พบวาทหารที่เขารวมกระบวนการกลุมมีคาคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต
และความยืดหยุนทนทานหลังการทดลองและในชวงติดตามผล 1 เดือน เพิ่มมากกวา
กอนเขารวม ขณะที่คะแนนเฉลี่ยดานลบของอาการทางจิตลดลงหลังการทดลองและ
ในชวงติดตามผลมากกวากอนการเขารวมทั้งนี้ไมพบการเปลี่ยนแปลงในกลุมควบคุม

จุดเดนของงานวิจัยนี้คือ 1) การไดนวัตกรรมกลุมการปรึกษาบูรณาการที่
สงเสริมสุขภาพจิตและความยืดหยุนทนทานแกทหารพราน 2) ทหารพรานจํานวน
ประมาณ 384 คนที่ปฏิบัติหนาที่ ในจังหวัดยะลา นราธิวาสและปตตานี ระหวาง
เหตุการณความไมสงบ 2554-2555 มีโอกาสเขารับการประเมินสุขภาพจิตและความ
ยืดหยุนทนทาน 3) ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอองคกรทหารพรานอยางเปนระบบ
โดยแบงเปนนโยบายใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิต นโยบายการดูแล สวัสดิการ
ทหารพรานที่ปฏิบัติหนาที่ นโยบายสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา นโยบาย
สงเสริมศักดิ์ศรีอาชีพทหารพราน 4) ไดงานวิจัยที่สะทอนการใชทฤษฎีสากลที่คํานึงถึง
บริบททางวัฒนธรรม โดยผสมผสานระหวางทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกกับจิตวิทยา
ตะวันออก 5) ไดรับการเผยแพรในงานวิจัยนี้ระดับนานาชาติ
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การนําไปใชประโยชนเชิงสังคม
1. สงเสริมใหมีการนําแผนกลุมที่พบวาประสบผลสําเร็จไปใชกับทหาร ตํารวจ

หรือประชาชน ที่พบวามีความเครียดสูงจากเหตุการณความไมสงบเพื่อเพิ่มสุขภาพจิต
และความยืดหยุนทนทาน

2. เผยแพรคูมือกลุมการปรึกษาบูรณาการแกนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก
ในสาขาจิตวิทยาและสาขาที่เก่ียวของ

3. เผยแพรคูมือกลุมการปรึกษาบูรณาการกับนักจิตวิทยาและผูที่เก่ียวของกับ
การเยียวยาสุขภาพจิตของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การรกัษาวณัโรคแนวใหม

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ และ ดร.ธันว สุวรรณเดชา
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
http://dds.pharmacy.psu.ac.th

วัณโรค  เปนโรคติดเชื้อที่ เกิดจากเชื้อกลุม  Mycobacteria  โดยเฉพาะ
Mycobacterium tuberculosis วัณโรคสามารถเกิดไดกับอวัยวะทุกสวนในรางกาย
เชน ตับ ไต กระดูก และปอด เปนตน   สําหรับวัณโรคปอด เมื่อเชื้อวัณโรคเขาสู
ทางเดินหายใจ รางกายจะตอบสนองโดยมีเซลลภูมิคุมกันที่เรียกวา ‘มาโครฟาจที่ปอด’
เขามาจับกินเชื้อวัณโรค แตเชื้อวัณโรคสามารถหลุดรอดจากการจับกินและทําลายของ
มาโครฟาจไปได และเจริญเติบโตอยูภายในเซลลของมาโครฟาจเมื่อเชื้อเพิ่มปริมาณ
มากขึ้นจะทําใหเซลลมาโครฟาจแตกออกและเชื้อวัณโรคจะกระจายไปตามกระแสเลือด
สูอวัยวะอ่ืนหรือเซลลภูมิคุมกันอ่ืน

การรักษาวัณโรคนั้นจะตองรับประทานยา 4 ชนิดควบคูกันไป เปนระยะเวลา
นานถึง 6 เดือน เนื่องดวยเชื้อวัณโรคนั้นมีมีความทนตอยาและมีอัตราการดื้อยาสูง
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มาก  ยาที่ใชรักษาวัณโรคมีผลขางเคียงสูง บางชนิดมีผลตอไต และประสาทหู อีกทั้ง
ตองใชระยะเวลาในการรักษานาน ทําใหผูปวยมักจะไมใหความรวมมือในการรักษา
มีการรับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือไมไดรับการรักษาตอเนื่อง ทําใหวัณโรคไมหาย
ขาดและเกิดการดื้อยามากยิ่งขึ้น

การนําสงยารักษาวัณโรคสูปอด
การนําสงยาเขาสูระบบทางเดินหายใจ เปนการนําสงอนุภาคยาขนาดเล็กเขาสู

ปอดสวนลาง ซึ่งแตเติมนั้นมีจุดมุงหมายในการรักษาโรคหืดและโรคทางเดินหายใจ
อุดก้ันเร้ือรัง แตก็สามารถนํามาประยุกตใชในการนําสงยาชนิดอ่ืนๆ เชน ยารักษา
วัณโรคที่มีเปาหมายที่ปอดเชนเดียวกัน โดยมีจุดมุ งหมายใหยาสามารถเขาถึงเชื้อ
วัณโรคไดโดยตรง  ใชปริมาณยาต่ําลง  และลดระยะเวลาในการรักษาวัณโรคลง
ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดเตรียมตํารับยาวัณโรคในรูปแบบยาสูดชนิดผงแหง โดยตัวยาตาน
วัณโรคถูกบรรจุไวในอนุภาคโปรลิโปโซม ซึ่งเตรียมโดยผสมตัวยาตานวัณโรคและสาร
ประกอบฟอสโฟลิปดเขาดวยกัน และทําใหเปนผงแหงดวยเทคนิคสเปรยดราย เมื่อ
ผงแหงของยาเขาสูปอดสวนลาง เซลลมาโครฟาจจะจับกินอนุภาคลิโปโซม และยาตาน
วัณโรคจะถูกปลดปลอยภายในเซลลมาโครฟาจเพื่อฆาเชื้อวัณโรคตอไป

เพื่ อใหมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการนํายาตานวัณโรคใน
อนุภาคโปรลิโปโซมไปใชจึงตองมีการการประเมินประสิทธิภาพยาสูดตานวัณโรคชนิด
ผงแหง   การประเมินแบงออกเปน 3 สวน คือ การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทํา
ภายนอกรางกาย การทดลองในสัตวทดลอง และการทดลองในมนุษย
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1. การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทําภายนอกรางกาย
การประเมินในขึ้นตนเปนการประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสูตร

ตํารับยาสูดชนิดผงแหง โดยวัดขนาดอนุภาคของผงยาใหนอยกวา 5 ไมครอน ซึ่งเปน
ขนาดที่สามารถนําสงสูปอดสวนลางไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินความคงตัว
ของสูตรตํารับยา และประเมินความเปนพิษเบ้ืองตนดวยการเพาะเลี้ยงเซลล รวมถึง
ทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อวัณโรคในเซลลมาโครฟาจที่ปอด

2. การทดลองในสัตวทดลอง
การทดลองในสัตวทดลองของสูตรตํารับยาสูดชนิดผงแหง โดยจะใหหนู

ทดลองสูดยาชนิดผงแหง ประเมินความเปนพิษแบบเฉียบพลันและระยะยาว รวมทั้ง
ติดตามปริมาณยาในเลือด   คํานวณรูปแบบเภสัชจนศาสตรของยาในสัตวทดลอง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทดลองในมนุษยตอไป

3. การทดลองในมนุษย
การทดลองทางคลินิกในมนุษยจะแบงออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 จะ

ทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อประเมินเภสัชจนศาสตรของยาในมนุษย ติดตาม
ผลขางเคียงและความเปนพิษจากการใชยา หากการทดลองในระยะที่ 1 ใหผลที่ดี
จะทําการทดลองในระยะที่ 2

การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 คือ ทดลองในผูปวยจริง เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคของยา รวมถึงมีเก็บขอมูลผลขางเคียงและความ
เปนพิษจากการใชยาเพิ่มเติมอีกดวย

หากงานวิจัยชิ้นนี้ผานการทดลองทางคลินิกในมนุษยใหผลที่ดี  ไมพบความ
เปนพิษที่รายแรง จึงสามารถจดทะเบียนตํารับยาและผลิตเพื่อรักษาผูปวยวัณโรคใน
ประเทศไทยไดตอไป
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ปจจัยทํานายคุณภาพชวีิตของผูปวยบาดเจบ็ศีรษะ
หลงัจําหนายจากโรงพยาบาลตตยิภมูภิาคใต

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1 ลัพณา กิจรุงโรจน1 สุมามิตา สวัสดินฤนาท1

ภินวนันทน นิมิตรพันธ2 และ นฤมล อนุมาศ3

1ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2พยาบาลระดับชํานาญการ หอผูปวยอุบัติเหตุและไฟไหมน้ํารอนลวก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
3พยาบาลระดับชํานาญการ หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

คุณภาพชีวิตหลังการบาดเจ็บศีรษะเปนดัชนีชี้วัดผลลัพธทางสุขภาพที่สําคัญ
ซึ่งสะทอนผลการฟนฟูสภาพรางกายและการไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง การศึกษา
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตในผูปวย
บาดเจ็บศีรษะหลังออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร   กลุมตัวอยางเปนผูบาดเจ็บ
ศีรษะที่ไดรับการรักษาหลังจําหนายจากโรงพยาบาลอยางนอย 1 เดือน จํานวน 200
ราย   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิตดานสุขภาพที่พัฒนาขึ้น
สําหรับผูปวยบาดเจ็บศีรษะโดยเฉพาะ และแบบสอบถามปจจัยที่เก่ียวของไดแก ปจจัย
ดานสุขภาพกาย (ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ระดับความรูสึกตัว และความ
พิการ)   ปจจัยดานจิตใจ (ความวิตกกังวล ซึมเศรา แรงสนับสนุนทางสังคม และ
การบูรณาการของตนเองในสังคม) และปจจัยดานประชากร เชน เพศ อายุ ระยะเวลา
หลังการบาดเจ็บการวิเคราะหขอมูลใชสถิติอางอิงและหาปจจัยทํานาย

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูปวยบาดเจ็บศีรษะสวนใหญเปนเพศชาย
(70.5%)   มีอายุเฉลี่ย 39 ป   ไดรับบาดเจ็บศีรษะเฉลี่ยมานานกวา 1 ปขึ้นไป
การวินิจฉัยแรกรับ เปนการบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรง จํานวนมากที่สุด (43.5%)
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รองลงมาคือ การบาดเจ็บศีรษะเล็กนอย (43%) และระดับปานกลาง (13.5%) ตาม
ลําดับ มีความพิการหลงเหลือระดับนอยพบมากที่สุด (41.5%) รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง (38%) มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมระดับปานกลาง (M = 69.69, SD =
14.85) สวนปจจัยที่เก่ียวของ พบวาระดับความรูสึกตัว แรงสนับสนุนทางสังคม และ
การบูรณาการตนเองในสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ยกเวนความวิตกกังวล ซึมเศรา ที่มีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   โดยพบวาปจจัยทั้งหาประการดังกลาว สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตไดถึง 58% ดังนั้นผูปวยบาดเจ็บศีรษะจึงควรไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิต
อยางตอเนื่องหลังจําหนายจากโรงพยาบาล โดยเพิ่มแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพิ่ม
วิธีการบูรณาการตนเองในสังคม และลดความวิตกกังวลและซึมเศรา รวมทั้งเนนถึง
ความสําคัญของการฟนฟูสภาพอยางตอเนื่องที่บาน
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ความปรารถนาในบั้นปลายชีวติของ
ผูปวยมะเรง็ระยะสดุทาย

พิมพพนิต ภาศรี, ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และ ผศ.ดร.อุไร หัถกิจ
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pim.panit@hotmail.com

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนผูปวยที่มีการลุกลามและแพรกระจายของโรค
จนไมสามารถควบคุมอาการได และไมสามารถรักษาใหหายขาดไดอีก ดวยความรุนแรง
ของโรคสงผลใหผูปวยมีความทุกขทรมานจากการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดตาม
ปกติ รวมถึงตองเผชิญกับความตายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูปวยจึงตองพึ่งพาการ
ดูแลชวยเหลือจากครอบครัวหรือบุคคลใกลชิด เพื่อที่จะสามารถใชชีวิตตอไปไดอยางมี
คุณคา และเตรียมความพรอมในการเผชิญกับวาระสุดทายของชีวิต สิ่งหนึ่งที่ชวยให
ผูปวยมีความพรอมในการเขาสูความตายไดอยางสงบคือ การไดทําตามความปรารถนา
ของตนเอง ซึ่งความปรารถนาในบ้ันปลายชีวิตของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายสามารถ
สรุปไดดังนี้

1. ผูปวยประสงคที่จะใชชีวิตในระยะสุดทายและเสียชีวิตที่บาน เพราะทําให
ผูปวยมีความอบอุนใจที่ไดอยูทามกลางสมาชิกในครอบครัว ทามกลางลูกหลานเมื่อ
อาการทรุดลง และจากไปอยางสงบ
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2. ใหการบรรเทาอาการโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น เชน การรักษาอาการติดเชื้อ
ดวยการใหยาทางหลอดเลือดดําเพื่อบรรเทาอาการการเจ็บปวย และผลการรักษาอาจ
ชวยใหผูปวยสุขสบายขึ้นได

3. ตองการใหนําพระ บาทหลวง โตะอิหมาม หรือบุคคลในศาสนาที่นับถือ
มาเยี่ยม   เนื่องจากตองการที่พึ่งทางจิตใจที่จะตอบสนองตอความตองการดานจิต
วิญญาณของตนเอง

4. ผูปวยระยะสุดทายมักรับประทานอาหารไดลดลง สูญเสียความอยากอาหาร
สงผลใหรับรูถึงความออนลาของรางกาย และการใหสารน้ําและสารอาหารทางหลอด
เลือดดําและทางสายยาง ชวยใหมีอาการดีขึ้นไดในชวงภาวะวิกฤติ

5. ไมตองการไดรับยาเพื่อชวยยื้อชีวิตและเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ ผูปวย
ในระยะสุดทายสวนใหญไมตองการการรักษาเพื่อยืดความตายออกไป โดยเฉพาะการ
รักษาดวยวิธีการหรือเคร่ืองมือสมัยใหมทางการแพทย เชน การชวยฟนคืนชีพ การ
รักษาดวยเคร่ืองชวยหายใจ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปวยไมตองการไดรับการรักษา
ที่จะเพิ่มความทุกขทรมานใหตนเองมากขึ้น

การดแูลผูปวยในระยะสุดทายถือเปนเร่ืองทีล่ะเอียดออนและซบัซอน การสงเสริม
ใหผูปวยสามารถเขาสูความตายไดอยางสงบถือเปนเปาหมายสําคัญในการดูแล การที่
ผู ปวยไดแสดงความตองการของตนเองในการตัดสินใจในแนวทางการดูแลรักษา
และไดรับการตอบสนองตอความปรารถนาคร้ังสุดทายในชีวิต จะชวยใหผูปวยสามารถ
ใชชีวิตในชวงเวลาที่เหลืออยูไดอยางมีคุณภาพ และสามารถยอมรับวาความตายเปน
สวนหนึ่งในธรรมชาติของทุกชีวิต สงผลใหสามารถเผชิญกับความตายไดอยางสงบ
(good death)
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รูปแบบการเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรทางการ
แพทยและการสาธารณสขุในการดแูลจติใจของผูประสบ
ภัยพิบัติน้ํามือมนุษยที่มีความละเอียดออนเชิงเพศ
ภาวะจากเหตกุารณความไมสงบจงัหวดัชายแดนภาคใต
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ1 ภัชรินทร เฉลิมบุญ2 วิลาวรรณ คริสตรักษา1 และ
กรวิกา บวชชุม1

1หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ศูนยความเปนเลิศดานปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชดานภัยพิบัติน้ํามือมนุษย
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จังหวัดสงขลา
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th

หลายเดือนที่ผานมา คณะผูวิจัยมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศชายแดนใต และ
การทําหนาที่ของพี่ๆ นองๆ บุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ประกอบ
ดวย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา อาสาสมัครสาธารณสุข เภสัชกร สตรีอาสา ซึ่งมี
หนาที่หลักในการดูแลเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ํามือมนุษยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต คณะผูวิจัยไดทําการพูดคุย สนทนากลุม สอบถามความคิดเห็น ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ ตลอดจนความประทับใจในการดูแลผูไดรับ
ผลกระทบเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรฯ ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวเปนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือที่ เรียกวา PAR นั่นเอง
คณะผูวิจัยใชแบบสอบถาม เคร่ืองมือในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลลัพธทาง
สุขภาพ โดยคํานึงถึงความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ (WHO Gender Analysis
Matrix: GAM) เพื่อวิเคราะหการทํางานภัยพิบัติน้ํามือมนุษย และความละเอียดออน
เชิงเพศภาวะ หรือ gender sensitivity ซึ่งหมายถึง การคํานึงถึงบทบาทและความ
สัมพันธของความเปนเพศที่ ไมระบุถึงความแตกตาง และความไมเทาเทียมกันของ
เพศหญิงและชาย ซึ่งสังคมมีความตระหนักแตไมมีการแกไขพัฒนา
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จากการรวมวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลลัพธทางสุขภาพทางดานปจจัย
เสี่ยงและความเปราะบาง การเขาถึง และการใชแหลงบริการสุขภาพ  พฤติกรรมการ
แสวงหาการชวยเหลือทางสุขภาพ ทางเลือกในการรักษา ประสบการณในการไปใช
แหลงบริการสุขภาพและผลลัพธทางสุขภาพ และผลตอเนื่องที่ตามมา โดยมีเงื่อนไข
ดานเพศภาวะ แยกเปนปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเขาถึง
และการใชทรัพยากร พบวาผูไดรับผลกระทบเพศหญิงตองการความชวยเหลือทาง
ดานรายไดที่มากขึ้นเพื่อทดแทนรายไดที่ เสียไป รวมทั้งการหากิจกรรมทําเพื่อคลาย
เครียด  ความตองการการชวยเหลือจากผูอ่ืน  และประเด็นที่ชายและหญิงมีความ
แตกตางกันทีมทํางานมองเห็นปญหาของความแตกตางทางเพศในการเขาถึงการ
บริการที่แตกตางความเทาเทียมของการบริการ และการที่สังคมมองวาผูหญิงออนแอ
ดังนั้นในแตละสังคม และผูไดรับผลกระทบแตละคนยอมมีความตองการ มีการสื่อสาร
มีทัศนคติมีภาพลักษณ มีทักษะในการเยียวยาตางกัน เชน การสัมผัสรวมทั้งบทบาท
ในครอบครัวที่แตกตางกัน  ซึ่งทีมบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขเองควรสราง
แรงจูงใจและความตระหนักในการดูแลตนเองได โดยลดการพึ่งพาสรางความเขาใจ
ในผูไดรับผลกระทบตอบทบาทของทีมเยียวยา และตองเขาใจปฏิกิริยาดานจิตใจของ
ผูไดรับผลกระทบ โดยที่ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานคือ ความลําเอียงในการดูแล
เยียวยา ซึ่งเกิดจากการสื่อสารประสบการณเดิม และทัศนคติในการเยียวยา

เปนที่นาประทับใจอยางยิ่งสําหรับคณะผูวิจัย มีขอคนพบวาบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขมีความตั้งใจ มีจิตอาสา เอาใจใสดูแล เยียวยาผูไดรับผล
กระทบ ไดแก ผูพิการ เด็กกําพรา หญิงหมาย ผูไดรับผลกระทบอ่ืนๆ เชน ครู ตํารวจ
เปนตน กลาวคือ บุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่



71

ดวยความเสียสละ มีวินัย เอาใจใส มีความเห็นอกเห็นใจผูไดรับผลกระทบ และให
บริการเสมือนญาติของตัวเอง นอกจากนี้ยังพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาจิตใจ โดยเฉพาะการประสานงาน ความลาชาในการจัดการ
รายกรณี การไมไดสงตอขอมูลการดูแล รวมทั้งปจจัยความไมตองการการเยียวยาจิตใจ
แตตองการเยียวยาจิตใจดวยวัตถุของผูไดรับผลกระทบ และความคับของใจในการ
ทํางาน เพราะบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบไมไดรับการ
เยียวยาจิตใจเทาผูไดรับผลกระทบที่เปนประชาชน  สงผลใหเห็นมุมมองของความไม
เทาเทียมกันของการใหบริการ

จากการรวมวิเคราะหประเด็นดังกลาวกับบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุข
ทําใหไดมาซึ่งรูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลเยียวยา โดยเพิ่มมุมมอง
ความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ ดังตอไปนี้

1) การพัฒนาความสามารถและแรงจูงใจในการดูแลตนเอง บุคลากรดานการ
แพทยและสาธารณสุขเห็นความสําคัญในการพัฒนาความรูและความสามารถในการ
ดูแลผูไดรับผลกระทบที่มีความเฉพาะเร่ืองเพศและวัยในแตละกลุม รวมถึงการมีแรง
จูงใจในการดูแลตนเอง เพื่อใหเกิดพลังและความสามารถในการดูแลเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบโดยคํานึงถึงความละเอียดออนเชิงเพศภาวะตอไปดังคํากลาวที่วา “ผมคิดวา
ปญหาอุปสรรคอยางหนึ่งคือ การทํางานนานๆ และคุนชินกับสิ่งที่ทําอยู ในทีมบางคน
เปนผูไดรับผลกระทบ ผมอยากใหทุกคนมีแนวทางในการดูแลตัวเอง มันจะเปนการ
พัฒนาตัวเองดวย”

2) ทัศนคติและมุมมองทางบวกจากการดูแลและการเยียวยา บุคลากรดาน
การแพทยและสาธารณสุขจําเปนตองมีทัศนคติที่ดี และมุมมองทางบวกตอการดูแล
ผู ได รับผลกระทบ  ไมไดทําไปเพราะหนาที่   หรือคิดวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบ
การดูแลผูไดรับผลกระทบดวยจิตสํานึกจึงตองเกิดจากภายในจิตใจ  การมีสํานึกรัก
ในการดูแลผูไดรับผลกระทบ ดังคํากลาวที่วา “เราดูแลเพราะเราเปนคนในพื้นที่ และ
อยากชวยเหลือคนในพื้นที่ใหเขาไดรับบริการมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะเรากับเขา
ก็เหมือนญาติพี่นองกัน”
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3) กิจกรรมทางเลือกภายใตมุมมองที่แตกตาง   ทีมบุคลากรจําเปนตองมี
ทางเลือก หรือกิจกรรมที่สามารถชวยเหลือผูไดรับผลกระทบแตละวิธี โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และตระหนักวาบุคคลมีความตองการการตอบสนองที่
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง การมีทางเลือกที่แตกตางเปนตัวชวยใหทีมบุคลากรดานการ
แพทยและสาธารณสุขสามารถเขาหา และสรางสัมพันธภาพ ดูแลผูไดรับผลกระทบ
ไดอยางตอเนื่องดังคํากลาวที่วา “จริงๆ แลว เราก็ตองหาหลากหลายวิธีไปชวยเหลือ
แตก็ยังตองการวิธีการชวยเหลืออ่ืนๆ ที่มันแปลกๆ ใหมๆ อยู ก็ควรจะเพิ่มลงไปดวย”

4) การเขาใจสิ่งที่รับรู การเผชิญปญหา และแหลงสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
การรับรูบทบาทหนาที่ของบุคคล  การเผชิญปญหา  และการหาแหลงสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพของทีมบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ชวยใหเกิดความเขาอก
เขาใจ  มีความรูสึกรวม  ไมตัดสินใจ  หรือตัดสินผูรับบริการถึงความตองการการ
ตอบสนอง การเขาใจสิ่งที่รับรู เปรียบเสมือนการสรางทัศนคติ และปลูกฝงความคิด
ที่ดีในการดูแลผูไดรับผลกระทบ ดังคํากลาวที่วา “อยากใหเพิ่มความรูเก่ียวกับการ
เขาใจปญหา และแหลงที่สามารถชวยเหลือผูไดรับผลกระทบได เชน โรงพยาบาล
เพื่อใหเกิดความสมดุลในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ”

5) ปรับบทบาทที่ เปลี่ยนแปลงและคงความรูสึกมีคุณคา ผูไดรับผลกระทบ
หลายรายมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตัวบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
ดวยที่ตองทําหนาที่ในการรูสึกเยียวยา การปรับบทบาทหนาที่ และการคงความรูสึก
มีคุณคาชวยใหบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขมีกําลังใจ แรงใจ มีคุณคาในตัวเอง
ในการดูแลผูไดรับผลกระทบตอไปดังคํากลาวที่วา “ทีมทํางานมีความภาคภูมิใจ ไมวา
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จะอยูหนาที่ไหนก็ตาม แตถาเรารูสึกวาเราอยากชวย และชวยเหลือเขาไดสําเร็จมันก็
เกิดความภูมิใจคะ”

จาก 5 องคประกอบดังกลาวขางตน เปนองคประกอบที่ชวยใหผูไดรับผลกระทบ
ไดรับการดูแลอยางมีความละเอียดออนในมิติของตน และไดรับการเอาใจใสตอความ
ตองการที่สงผลตอภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณความรุนแรงที่ประสบ

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากทีมบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุขมีความตั้งใจในการดูแลผูไดรับผลกระทบอยางดี เสมือน
ดูแลญาติของตนแลว ก็ไมมีอะไรยากตอการพัฒนาความสามารถของตนเองในการดูแล
ผูไดรับผลกระทบ ดังความปรารถนาของทีมบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขที่
ตองการใหเกิดการพัฒนาการดูแลผู ได รับผลกระทบอยางตอเนื่อง “อยากใหการ
ประสานงานเปนไปดวยความเร็วกวานี้ ” “อยากใหสงตอขอมูลในการดูแลผู ไดรับ
ผลกระทบดวย เพราะสวนใหญผู ได รับผลกระทบไมได รับการดูแลอยางตอเนื่อง”
“มีความลาชาในการเยี่ยมบานอยูมาก ควรปรับปรุง” จากขอความดังกลาวขางตน
ทําใหเห็นไดวา การดูแลผูไดรับผลกระทบดวยหัวใจความเปนมนุษย จะทําใหเกิดการ
พัฒนา และตอยอดการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไมมีที่สิ้นสุด
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การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการรบัประทานอาหาร
และการออกกําลังกายเพือ่ปองกันโรคเบาหวาน

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sununta.y@psu.ac.th

โรคเบาหวานเปนปญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยง
ทางดานพันธุกรรม พฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่มากเกินความตองการของ
รางกาย และการไมไดออกกําลังกายเปนประจํา ทําใหมีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน
ระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูงกวาปกติโรคเบาหวาน แบงไดเปน 4 ชนิดคือ 1)
โรคเบาหวานชนิดที่ 1, 2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2, 3) ภาวะเบาหวานระยะตั้งครรภและ
4) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus) พบไดในเด็กหรือวัยรุน
เนื่องจากตับออนถูกทําลายจากการติดเชื้อไวรัส หรือปฏิกริยาภูมิตานทานในรางกาย
ทําใหไมสามารถสรางฮอรโมนอินซูลินซึ่งทําหนาที่ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จึงทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (126 มก./ดล.) จําเปนตองไดรับการรักษา
โดยการฉีดอินซูลิน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) เกิดขึ้นเนื่องจากตับออน
สรางฮอรโมนอินซูลินไดนอยลง และรางกายมีภาวะดื้ออินซูลิน ทําใหประสิทธิภาพ
ความไวในการทําหนาที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดลดลง มีผลทําใหระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงกวาปกติ (126 มก./ดล.) หรือมีคารอยละของฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลเกาะสูงกวา
6.5%

ภาวะเบาหวานระยะตั้งครรภ (gestational diabetes mellitus) เปนภาวะ
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงที่ตรวจพบคร้ังแรกในระยะตั้งครรภ โดยสตรีที่เสี่ยงตอการเปน
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เบาหวานระยะตั้งครรภ ไดแก มีประวัติเบาหวานในครอบครัว และมีภาวะน้ําหนักเกิน
หรืออวน ซึ่งสตรีที่เปนเบาหวานระยะตั้งครรภมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่สองไดประมาณรอยละ 35-60% ภายในระยะเวลา 5-20 ป หลังคลอด

ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน (prediabetes) เปนภาวะ
ที่รางกายเร่ิมมีภาวะดื้ออินซูลินเนื่องจากมีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน รวมกับตับออน
สรางฮอรโมนอินซูลินลดลง หรือความไวในการทํางานเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ลดลง จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ โดยระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร
8-12 ชั่วโมง อยูระหวาง 100-125 มก./ดล. หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังการทดสอบ
ดวยการดื่มน้ําตาล 75 กรัม  อยูระหวาง 140-199 มก./ดล.  และคารอยละของ
ฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลเกาะสูง 5.7-6.4%

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพยาธิสภาพที่เก่ียวของกับภาวะเบาหวานระยะตั้งครรภ
และภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเองดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลงักาย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
ผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน เชน มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปน

โรคเบาหวาน มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน มีประวัติเปนเบาหวานระยะตั้งครรภ หรือ
เร่ิมมีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ ควรศึกษาขอมูลและสรางแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งมีแนวทางและวิธีการดังนี้

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน ขาวกลอง ปลา ไก ไข
ผัก เมล็ดธัญพืชชนิดตางๆ และผลไมที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา ในปริมาณและสัดสวนที่
พอเหมาะกับความตองการของรางกาย

2. เลือกวิธีการปรุงอาหารที่ ไมเพิ่มไขมันหรือน้ําตาล เชน การตม การนึ่ง
การอบ หรือการปงยาง โดยอาหารที่แนะนําใหรับประทาน ไดแก ขาวตม กวยเตี๋ยว
แกงสม ตมยํา แกงปา คั่วกลิ้ง ปลาตม/นึ่ง แกงเลียง ยําผักชนิดตางๆ น้ําพริก ผักลวก
ผักสด
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3. ลดหรืองดดื่มเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือฟรุกโตส ซึ่งในเคร่ืองดื่ม
แตละชนิดจะมีน้ําตาลอยูประมาณ 3-12 ชอนชา (50-200 กิโลแคลอรี) ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญทําใหมีระดับน้ําตาล และไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง มีการสะสมของเนื้อเยื่อ
ไขมันในรางกายทําใหอวน และเกิดภาวะดื้ออินซูลิน

4. ลดหรืองดรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของไขมันดัดแปลง (trans fat)
เชน น้ํามันพืชที่มีการเติมไฮโดรเจน เนย มาการีน ซึ่งเปนสวนผสมของอาหาร หรือ
ขนมที่ผลิตจากโรงงานตางๆ

5. ลดหรืองดรับประทานเนื้อสัตว (red meat) หรือผลิตภัณฑอาหารจากเนื้อ
สัตว เชน เฮม เบคอน โดยมีงานวิจัยพบวาผูที่รับประทานเนื้อสัตวเปนประจําเปนโรค
เบาหวานมากกวาผูที่ไมรับประทานเนื้อสัตวประมาณ 20%

6. ประยุกตใชหลักการรับประทานอาหารอยางมีสติ โดยพิจารณาเลือกชนิด
ของอาหารที่จะรับประทาน รับประทานอาหารชาๆ อยางนอย 30 นาทีในแตละมื้อ
และไมควรรับประทานอาหารในระหวางดูโทรทัศน

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการออกกําลังกาย
การเคลื่อนไหวรางกาย และการออกกําลังกายทําใหกลามเนื้อมีการใชกลูโคส

ไกลโคเจน หรือไขมันเปนพลังงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพความไวในการทํางานของ
อินซูลิน ทําใหระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดลดลง โดยมีขอแนะนําใหออกกําลังกาย
ระดับปานกลางอยางนอยสัปดาหละ 150 นาที โดยอาจจะออกกําลังกายวันละ 30
นาที 5 คร้ัง/สัปดาห หรือ 50 นาที 3 คร้ัง/สัปดาห แตไมควรหยุดออกกําลังกายเกิน
2 วัน ซึ่งสามารถออกกําลังกายไดหลากหลายรูปแบบ เชน การเดิน การวิ่ง วายน้ํา
ปนจักรยาน เตนแอโรบิค ไทชิ โยคะ หรือใชเคร่ืองอุปกรณในการออกกําลังกายชนิด
ตางๆ

งานวิจัยที่ผานมาสรุปไดวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกายมีผลดีในการปองกันโรคเบาหวานได   โดยผูที่มีน้ําหนักเกิน
สามารถลดน้ําหนักลงได 7% จะปองกันโรคเบาหวานได 58% และถาลดน้ําหนักลงได
10% ก็จะปองกันโรคเบาหวานได 90%



งานวจิยัสาขาเกษตรศาสตร
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การเพิม่คณุคาโปรตีนในอาหารสัตวเคีย้วเอ้ือง
โดยกระบวนการหมักกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ดวยเชือ้ยีสต

รศ.ดร.ปน จันจุฬา1,3 และ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู2,3
1ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pin.c@psu.ac.th

ปจจุบันการผลิตปศุสัตวในประเทศไทย เชน โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะ
มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว โดยใชปจจัย
ดานอาหารชวยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อและน้ํานมของสัตวใหมากขึ้น ก็จะ
ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบวาการนําผลพลอยไดทางการ
เกษตร เชน ทางใบปาลมสด มาหมักดวยจุลินทรียชวยเพิ่มคุณคาแหลงอาหารหยาบ
ไดดี (Abu Hassan and Azizan, 1992) ซึ่งมีศักยภาพสูงและมีจํานวนมาก สามารถ
นํามาพัฒนาเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอ้ืองทดแทนพืชอาหารสัตวได
ในทางปฏิบัติการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอ้ืองยังจําเปนตองเสริมอาหารขนซึ่งเปนแหลงของ
โปรตีนหลักที่สําคัญจากพืช เชน กากถ่ัวเหลือง แตเมื่อพิจารณาถึงตนทุนราคาตอหนวย
ของกากถ่ัวเหลืองแลวนับวามีราคาสูงมาก (ราคาประมาณ 18-20 บาท/กก.)

จากปญหาดังกลาวทางภาควิชาสัตวศาสตร และภาควิชาธรณีศาสตร จึงได
ทําการวิจัยในการใชโปรตีนทางเลือกอ่ืนๆ โดยคงความสามารถในการเพิ่มผลผลิตใหได
สูงที่สุด และสามารถปรับปรุงนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
แหลงของโปรตีนดังกลาวเกิดจากกระบวนการหมักเพื่ อเพิ่ มโปรตีนโดยเชื้ อยีสต
Saccharomyce cerevisiae ยีสตในสกุลนี้สามารถใชเปนแหลงของโปรตีนทดแทน
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กากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารขนบางสวน และ/หรือทั้งหมดสําหรับสัตวเคี้ยวเอ้ืองได
นับวาเปนแนวทางการพัฒนาการนําใชวัตถุดิบในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
นาศึกษาอยางยิ่ง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ืองรวมกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตปาลมน้ํามันและผลพลอยไดอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น
และนําไปใชประโยชนในการผลติของเกษตรกรทั้งระดับรายยอย และอุตสาหกรรมตอไป

สรุปผลการทดลอง
ผลการเปรียบเที ยบกากเนื้ อในเมล็ ดปาล มน้ํ ามั นหมั กยี สตทดแทนกาก

ถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารขนระดับตางๆ ไมมีผลตอปริมาณการกินได กระบวนการหมัก
ความสมดุลของไนโตรเจน และการใชประโยชนของไนโตรเจนในแพะทั้ง 5 กลุม ไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ของปริมาณการกินไดของไนโตรเจนทั้งหมด (Total
N intake) ในขณะที่ปริมาณการขับไนโตรเจน (N excretion) ในมูล (Fecal N) และ
ปสสาวะ (Urinary N) มีความแตกตางทางสถิติ (P<0.01) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
หมักยีสตในสูตรอาหารขนระดับตางๆ สงผลตอคาไนโตรเจนที่ถูกดูดซึม (Absorbed N)
และปริมาณการกักเก็บไนโตรเจนในรางกาย (Retained N) ไมมีความแตกตางทางสถิติ
(P>0.05) แตมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสตเพิ่มขึ้น
คากักเก็บไนโตรเจน (% of N intake) ของกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสตใน
สูตรอาหารขน มีผลทําใหคาไนโตรเจนที่ ถูกดูดซึม (61.02-72.72%) และคากักเก็บ
ไนโตรเจน (51.59-62.17%) ลดลงเมื่อระดับของกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสต
ในสูตรอาหารขนมากกวา 75%

จากผลการทดลองคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสต
สามารถนํามาใชเปนแหลงโปรตีนทดแทนกากถ่ัวเหลืองได 25-75% หรือใชได 5-15%
ในสูตรอาหารแพะ โดยไมสงผลกระทบตอปริมาณการกินได สัมประสิทธิ์การยอยได
ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ประชากรจุลินทรีย และสมดุลไนโตรเจน
หรือสมรรถภาพของสัตว จึงนับเปนลูทางในการใชวัตถุดิบในทองถ่ินที่มีตนทุนต่ํา
นับเปนการเพิ่มผลผลิตกําไรใหเกษตรกร  อยางไรก็ตาม ในกรณีของแพะขุนหรือแพะ
รีดนมยังคงตองมีการศึกษาในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรตอไป
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รูปท่ี 1   ก) การเตรียมเช้ือยีสต  ข) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน  ค) กากน้ําตาล
ง) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักดวยเช้ือยีสต

รูปท่ี 2   ก) การสุมเก็บตัวอยางของเหลวในกระเพาะรูเมนของแพะ
ข) การช่ังน้ําหนัก เพ่ือวัดอัตราการเจริญเติบโตของแพะ
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กาแฟโรบสัตาพนัธุพืน้เมอืงจงัหวัดสตลู…
คุณคาทีต่องอนุรักษไวในชุมชน

ดร.ระวี เจียรวิภา1 และ ชนินทร  ศิริขันตยกุล2

1ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จ.สงขลา
E-mail : rawee.c@psu.ac.th

การอนุรักษเพ่ือใชประโยชนจากกาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมือง
กาแฟจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ทํารายไดใหแกเกษตรกร รวมถึง

ผูประกอบการแปรรูปกาแฟ และผูจําหนายเคร่ืองดื่มกาแฟ จากความนิยมการดื่มกาแฟ
ของคนไทยทีเ่พิ่มขึน้อยางตอเนื่อง ทัง้ในรูปแบบผลติภัณฑกาแฟผงก่ึงสําเร็จรูป (instant
coffee)   กาแฟคั่ว/บด (roasted/blended coffee)   กาแฟสําเร็จรูปบรรจุกระปอง
(canned instant coffee)   การจําหนายในรานกาแฟพรีเมียม (coffee premium)
หรือแมแตโอเลี้ยงและกาแฟโบราณทีย่ังคงนิยมบริโภคของคนไทยทั่วไป

สําหรับการปลูกกาแฟในประเทศไทยนั้นมีทั้ง 2 สายพันธุ  คือ  สายพันธุ
อาราบิกา ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ สวนกาแฟโรบัสตา
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในเขตพื้นที่ทางภาคใตเนื่องจากในชวง 10 ป
ที่ผานมา ความนิยมปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันทางภาคใตของประเทศไทย ไดทําให
การปลูกกาแฟโรบัสตาบริเวณจังหวัดตางๆ ทางภาคใตลดลงอยางรวดเร็ว แตยังคงพบ
เห็นสวนกาแฟโรบัสตาไดในบางจังหวัด เชน ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบ่ี และระนอง
เปนตน เชนเดียวกับในจังหวัดสตูลบริเวณตําบลวังประจัน ตําบลควนโดน (เขตอําเภอ
ควนโดน) ตําบลทุงนอย (เขตอําเภอควนกาหลง) และตําบลคลองขุด (เขตอําเภอเมือง)
ที่ยังคงมีการอนุรักษพันธุตนกาแฟโรบัสตาไวบริเวณสวนไมผลหลังบาน บางก็นําไป
ปลูกเพื่อเปนการปองกันการกัดเซาะและการพังทลายของหนาดินบริเวณริมแมน้ํา
ลําคลอง ซึ่งเกษตรกรตางใหการยืนยันวาสวนใหญมีอายุตนไมนอยกวา 50-80 ป เนื่อง
จาก เปนตนพันธุกาแฟชุดเดียวกับที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซียสมัยรุนพอแมและ
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ยังคงสามารถใหผลผลิตไดทุกปโดยเฉพาะกลุมเกษตรกร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ที่ไดแปรรูปและชงกาแฟตามตนตํารับของชาวมาเลเซียมาตั้งแตในอดีต หรือเรียกตาม
ภาษามลายูวา “กูป” หรือ “โกป” จนสามารถสรางเปนผลิตภัณฑทองถ่ินชื่อวา “กาแฟ
โบราณควนโดน” รวมถึงกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ซึ่งไดนําสินคาไปวางจําหนายในสหกรณ
รานคา รานสะดวกซื้อในตลาด และหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง จนไดรับความนิยม
จากผูบริโภคที่ตองการซื้อเปนของฝากจํานวนมากและเร่ิมไมเพียงพอตอความตองการ
(รูปที่ 1)

การปลูกและดูแลรักษาตนกาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมือง
จากการที่ เกษตรกรบริเวณจังหวัดสตูลใหความสนใจขยายพื้นที่ ปลูกกาแฟ

โรบัสตามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราในอนาคต และ
เปนการเสริมรายไดอีกชองทางหนึ่งทําใหเกษตรกรบางรายสนใจนําตนกาแฟโรบัสตา
พันธุพื้นเมืองมาขยายพันธุเพื่อปลูกทดแทนมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการแปรรูปเปน
วัตถุดิบและการสรางผลิตภัณฑกาแฟโบราณของชุมชนในวันขางหนา อยางไรก็ตาม
ผลผลิตจากตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองสวนใหญยังคงมีปริมาณนอย เนื่องจาก
เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการจัดการ โดยเฉพาะการฟนฟูบํารุงตนกาแฟที่มีอายุมาก
ใหมีผลผลิตสูงขึ้น

รูปท่ี 1  การปลูกตนกาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมืองบริเวณริมแมน้ําลําคลองเพ่ือใชระบบราก
ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง (ก) ผลผลิตกาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมืองที่สามารถนําไปแปรรูป

(ข) และการรวมกลุมของเกษตรกรในชุมชนเพ่ือผลิตกาแฟโบราณ
(ค) ตัวอยางบริเวณอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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ผลการศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนําตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองมาปลูก
ทั้งในลักษณะสวนกาแฟเชิงเดี่ยวและการปลูกรวมในสวนยางพารา รวมทั้งแนวทาง
ฟนฟูสภาพตนกาแฟใหมีความสมบูรณภายใตสภาพแวดลอมสวนไมผลผสมผสานที่มี
การปลูกรวมกับลองกอง ขนุน ทุเรียน กลวย มังคุด มะพราว ฯลฯ พบวา ตนกาแฟ
โรบัสตาพันธุพื้นเมือง แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวไดดีในระบบนิเวศสวนไมผลผสมผสาน
แตตนกาแฟที่ไดรับสภาพรมเงาทึบตลอดทั้งวัน มักมีผลผลิตนอยกวาตนกาแฟที่ไดรับ
แสงในชวงเชาหรือบาย ทั้งนี้การตัดแตงก่ิงแหงและก่ิงแขนงภายในทรงพุมและใสปุย
บํารุงตนกาแฟอยางเพียงพอจะชวยใหมีปริมาณผลผลิตสูงขึ้นได เชน การใสปุยสูตร
15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/ป และปุยอินทรียบํารุงตนอัตรา 1-2 กก./ตน/ป และ
สูตร 13-13-21 บํารุงชวงใหผลผลิต ขณะที่การปลูกกาแฟในสวนยางพาราแมเจริญ
เติบโตไดดีเชนกัน แตมีการเจริญเติบโตชากวาสภาพโลงแจง ทั้งนี้ชวงอายุยางพารา
และสภาพสวนยางพารา รวมถึงการใหปุยอยางเหมาะสมทั้งตนกาแฟและยางพารา
จึงควรเปนสิ่งที่เกษตรกรตองนํามาพิจารณากอนตัดสินใจปลูกกาแฟในสวนยางพารา
ดวย (รูปที่ 2)

รูปท่ี 2  ลักษณะตนกาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมืองที่ปลูกในสวนไมผลผสมผสานที่ยังไมไดรับ
การฟนฟู โดยเจริญไดดีทั้งในสภาพกลางแจง (ก) และใตรมเงาพืชรวมอื่นๆ (ข) รวมทั้ง
ลักษณะตนกลากาแฟโรบัสตาพันธุพ้ืนเมืองที่ปลูกเชิงเด่ียว (ค) และปลูกรวมยางพารา

(ง) บริเวณอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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ดังนั้น การอนุรักษและฟนฟูตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองจึงเปนสิ่งที่เกษตรกร
ในชุมชนควรใหความสําคัญ เพราะนอกจากเปนการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑแลว
ยังอาจพัฒนาเปนผลิตภัณฑทองถ่ินที่มีอัตลักษณ (Uniqueness and branding) หรือ
อาจนําไปสูการรับรองเปนพืชประจําทองถ่ินหรือสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical
Indication: GI) ของจังหวัดสตูลในอนาคตไดอีกดวย อยางไรก็ตาม ยังจําเปนตองใช
เวลาสําหรับการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งดานลักษณะประจําพันธุ การขยายพันธุ การจัดการ
สวน การแปรรูป และการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุน
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของพืชปลูกไดอยางยั่งยืนใหแกชุมชน
ตอไป
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พืชรวมยาง:
ทางเลอืกหนึ่งในการแกปญหาการตกต่ําของราคายาง

รศ.ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล, พลากร สัตยซื่อ และ อริศรา รมเย็น
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: somboon.c@psu.ac.th

ปญหาการบุกรุกปาทั้งปาอนุรักษ รวมทั้งปาในลุมน้ําชั้นหนึ่งและชั้นสองเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งของประเทศ และ
เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ของภาคใต
สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับ
ปญหาความไมมีเสถียรภาพของราคายางพารา ซึ่งถูกกําหนดจากผลผลิตและความ
ตองการใชยางพาราของโลกเปนสําคัญ ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายเล็ก  การตกต่ําของราคายางพาราจึงสงผลกระทบทางเศรษฐกิจตอ
เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญอยางหลีกเลี่ยงไมได

การทําสวนยางพาราที่มีพืชรวมนาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาผลกระทบ
ปญหาดังกลาวขางตนไดอยางนอยในระดับหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห
ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระบบสวนยางพาราของคณะผูเขียน พบวา
แมระเบียบ สกย. ที่เอ้ือตอการมีพืชรวมในสวนยางพาราไมเกิน 15 ตนตอไร  แต
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษา (คือตําบลเขาพระ และตําบลตะโหมด) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูก
พืชรวมยางอยางเปนรูปธรรมมากที่สุดในภาคใตสวนใหญก็ยังทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยว
เปนหลัก

สําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชรวมยางในพื้นที่ศึกษานั้น เกิดจากการขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ เชน ตําบลเขาพระมีเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536 เปนองคกรขับเคลื่อน   ในขณะที่ตําบลตะโหมดมีสภา
ลานวัดตะโหมดซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2538 เปนแกนนํา สําหรับแนวคิดการปลูกพืช
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รวมยางในพื้นที่ศึกษามี 2 รูปแบบ คือ (1) แนวคิดธรรมชาติที่ปลอยใหพืชรวมซึ่งเปน
พันธุไมชนิดตางๆ ที่มีในสวนยางขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเปนรูปแบบที่พบนอยมาก
และ (2) แนวคิดจัดหาพืชรวมมาปลูก ซึ่งเปนรูปแบบที่เปนจริงในภาคปฏิบัติทั้ง 2 พื้นที่
ศึกษา ตัวอยางระบบการปลูกพืชรวมยางในพื้นที่ศึกษา เชน ระบบยาง-ตะเคียนทอง-
จําปาทอง ระบบยาง-ตะเคียนทอง-กฤษณา ระบบยาง-ลองกอง ระบบยาง-มังคุด
ระบบยาง-ไผมันปา เปนตน  โดยสวนใหญจะปลูกระหวางรองยาง และปลูกประมาณ
30-40 ตน/ไร

ความรูเชิงเทคนิคในการปลูกพืชรวมยางจากประสบการณตรงของเกษตรกร
ที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวาไมปาทุกชนิด เชน ตะเคียนทอง จําปาทอง
กฤษณา ยางนา ทัง พะยอม สักทอง เปนตน สามารถปลูกเปนพืชรวมยางไดทั้งหมด
และปลูกไดทุกสภาพพื้นที่ สวนไมเศรษฐกิจโตเร็ว เชน สะเดาเทียม และมะฮอกกานี
หากจะปลูกเปนพืชรวมยาง ไมควรปลูกระหวางรองยางเปนจํานวนมาก เพราะสะเดา
เทียม และมะฮอกกานี เปนไมโตเร็วที่จะไปแยงอาหารตนยาง ในขณะที่ไมผลที่ปลูก
เปนพืชรวมยางไดผลดี ไดแก ทุเรียน จําปาดะ กระทอน มะไฟ รังแข (ลูกปุย) รวมทั้ง
สะตอ เหรียง  อยางไรก็ตาม ไมผลที่ปลูกเปนพืชรวมยางดังกลาว จะโตชากวาไมผล
ที่ปลูกเปนสวนแยกอิสระ บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชรวมยางคือ ระหวางรองยาง
สวนความหนาแนนในการปลูกที่ เหมาะสมนั้น หากเจาของสวนเนนในเชิงเศรษฐกิจ
ควรปลูกพืชรวม 30-40 ตน/ไร สวนชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมสําหรับไมปา หรือไมผล
ตางๆ ควรปลูกในสวนยางออนที่ยังไมใหผลผลิตคือ ในชวงที่ตนยางมีอายุระหวาง 1-2
ป อยางไรก็ตาม สําหรับการปลูกไผมันปารวมยางสามารถปลูกไดเทาจํานวนตนยาง
คือประมาณ 72 กอ/ไร  โดยตองปลูกหลังจากยางใหผลผลิตแลว  เพราะจะทําให
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ลําไผพุงตรงหาแสงไดลําไผที่ตรงสวยงาม  การศึกษายังพบวาไมผล เชน สมโอ สม
เขียวหวาน ลองกอง มังคุด (ในสภาพดินที่แหง) มะมวง เงาะ ลําไย เปนพืชที่ไมเหมาะ
สําหรับปลูกเปนพืชรวมยาง เพราะไมผลเหลานี้จะไมคอยใหผลในเชิงเศรษฐกิจ

การวิเคราะหทางการเงินภายใตเงื่อนไขตนทุนและผลตอบแทนในป พ.ศ. 2557
โดยชวงดังกลาวราคาน้ํายางสด ณ ตลาดทองถ่ินอยูที่ 44.50 บาท/ กก. และใชอัตรา
คิดลด 9.25% /ป พบวาสวนยางพาราเชิงเดี่ยวใหอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน
เทากับ 1.31 หมายความวาลงทุน 1 บาท ไดผลตอบแทนที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน 1.31
บาท ในขณะที่สวนยางพาราที่มีพืชรวมระบบที่ 1 คือ ระบบยาง-ตะเคียนทอง-กฤษณา
(ปลูกยาง 72 ตน ตะเคียนทอง 18 ตน และกฤษณา 18 ตน)  ระบบที่ 2 คือ ระบบยาง-
ตะเคียนทอง-จําปาทอง (ปลูกยาง 72 ตน ตะเคียนทอง 18 ตน และจําปาทอง 18
ตน) และระบบที่ 3 คือ ระบบยาง-ไผมันปา (ปลูกยาง 72 ตน และไผมันปา 72 ตน)
ใหคาอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน  เทากับ  2.47  2.07  และ  1.83  ตามลําดับ
จะเห็นไดวาระบบสวนยางพาราที่มีพืชรวมใหผลทางเศรษฐกิจดีกวาสวนยางเชิงเดี่ยว
อยางชัดเจน   ทั้งนี้เพราะนอกจากจะไดผลตอบแทนในรูปของรายไดจากการขาย
น้ํายางสด และการขายไมยางหลังตัดโคนในปที่ 28 เชนเดียวกับสวนยางเชิงเดี่ยวแลว
การปลูกพืชรวมยางยังมีรายไดจากพืชรวมอีกดวย  โดยหากเปนพืชรวมจําพวกไมปา
เศรษฐกิจเกษตรกรสามารถตัดโคนไดในปที่ 28 พรอมกับการโคนยางพารา   สวน
ไผมันปาเกษตรกรสามารถตัดลําขายไดรายสัปดาหหรือรายเดือน ขึ้นกับความตองการ
เกษตรกรโดยทั่วไปที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยวมีทัศนคติตอพืชรวมยาง ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นยอยรวม
11 ประเด็น ระหวาง 3.6-4.4 (จากคะแนนเต็ม 5) ผลการศึกษาดังกลาว เปนปจจัย
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สําคัญอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนการปลูกพืชรวมยางใหกับเกษตรกรที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยว
อยูในปจจุบันใหหันมาปลูกพืชรวมยางอยางจริงจังมากขึ้นในอนาคต

ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เกษตรกรชาวสวนยางที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยวใน
ปจจุบันจํานวน 293 คน จาก 400 คน คิดเปน 73.3% ใหคําตอบวาจะตัดสินใจปลูกพืช
รวมยางในอนาคต 5 ป ขางหนา ในขณะที่เกษตรกรจํานวน 107 คน คิดเปน 26.7%
ที่ใหคําตอบวาจะไมปลูกพืชรวมยางในอนาคต 5 ปขางหนา ทั้งนี้เนื่องจากไมมั่นใจ
ในผลกระทบเชิงลบจากพืชรวมที่มีตอยางพารา และยังขาดความรูเก่ียวกับพืชรวมยาง
สรุปไดวาการปลูกพืชรวมยางมีความเปนไปไดเชิงเทคนิคในภาคปฏิบัติ (เพราะมีทั้ง
ความรูที่เปนตัวแบบและบทเรียนที่ไมควรซ้ํารอย) มีความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ คือ
ลงทุนปลูกพืชรวมยางมีความคุมคาทางการเงินมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการทํา
สวนยางเชิงเดี่ยว และในเชิงสังคมเกษตรกรที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยวก็มีทัศนคติดานตางๆ
ที่ดีตอพืชรวมยาง   และกวาคร่ึงของเกษตรกรกลุมนี้ตอบวาสนใจปลูกพืชรวมยางใน
อนาคต 5 ป ขางหนา อยางไรก็ตาม หากไมมีมาตรการใดๆ มาชวยขับเคลื่อน และ
ปลอยใหการปลูกพืชรวมยางเปนไปตามธรรมชาติ หรือตามอิสรภาพของเกษตรกร
เหมือนที่เปนมา การเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชรวมยางคงเปนไปไดยาก

ดังนั้น สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยยาง ควรผลิตงานวิจัยเก่ียวกับพืชรวมยาง
อยางตอเนื่อง และสงผานความรูจากงานวิจัยใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง นําไปเผยแพรใหแกเกษตรกรที่เดินเขามาในสํานักงานเพื่อขอทุนสงเคราะห
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับพืชรวมยางใหแกเกษตรกร  หรือ
กําหนดเปนเงื่อนไขในการรับทุนสงเคราะหวาตองมีการปลูกพืชรวมยางดวย เปนตน
หากเปนเชนนี้การปลูกพืชรวมยางนอกจากจะเปนทางออกในการแกปญหาการตกต่ํา
ของราคายางไดอยางเปนจริงแลว ยังมีสวนสําคัญในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการบุกรุกปาเพื่อปลูกยางพาราที่ผานมาไดอยางเปนรูปธรรมอีกดวย
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งานวจิยัสาขาสงัคมศาสตร
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การเตอืนตนเองดานการบริโภคอาหาร
โดยใชอินเตอรเน็ตในวัยรุนทีม่ีภาวะโภชนาการเกิน

ผลิดา หนุดหละ, รศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท และ ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: p_happy_4@hotmail.com

ปจจุบันภาวะโภชนาการเกินในวัยรุนเปนปญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพทั้ งทางรางกายและจิตใจ เชน
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งการสูญเสีย
ความมีคุณคาในตนเองและมีปมดอย ทําใหขาดความมั่นใจในการใชชีวิตและการเขา
สังคม สงผลใหวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกินบางสวนเลือกใชวิธีลดน้ําหนักโดยการ
รับประทานยาลดความอวน และการใชผลิตภัณฑอาหารเสริมตางๆ ที่มีขายทั่วไปตาม
ทองตลาด  ซึ่งวิธีการเหลานี้ลวนเปนอันตรายตอสุขภาพ และอาจเปนอันตรายทําให
เสียชีวิตได

สาเหตุของภาวะโภชนาการเกินในวัยรุนเก่ียวของโดยตรงกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมและขาดความสมดุล จากการรับประทานอาหารมากกวา
การใชพลังงานของรางกาย รับประทานอาหารตามใจตัวเองแบบไมมีวินัย โดยเฉพาะ
การรับประทานอาหารที่มีแปงและน้ําตาลสงูเกินความตองการของรางกาย เชน อาหาร
จานดวน อาหารสําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ และน้ําอัดลม เปนตน  เพราะฉะนั้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จึงเปนแนวทางสําคัญที่จะทําใหปญหาภาวะ
โภชนาการเกินในวัยรุนลดลง และเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยรุนได
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วยัรุนสามารถจดัการภาวะโภชนาการเกินไดดวย “การเตอืนตนเอง” ซึง่เปนวธิกีาร
สําคัญในการควบคุมน้ําหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหเหมาะสม
โดยขั้นตอนในการเตือนตนเองประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ

1. การสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารตนเอง จะทําใหทราบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของตนเอง โดยวัยรุนควรสังเกตสิ่งตอไปนี้ 1) ชนิด/ประเภทของอาหาร
ที่ตนเองบริโภคในแตละวัน 2) ลักษณะของการบริโภค และ 3) ปริมาณของอาหารที่
บริโภคในแตละมื้อ

2. การบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง มีความสําคัญเพราะจะ
ทําใหเห็นความกาวหนาของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง
โดยวัยรุนควรบันทึกประเภท จํานวน และความถ่ีของการบริโภคอาหารในแตละวัน
ทั้งนี้ เพื่อ  1) สามารถตรวจสอบไดวาในแตวันบริโภคอาหารชนิดใด  2) ปริมาณ
พลังงานที่ไดรับมีความเหมาะสมกับที่รางกายตองการหรือไม  และหากพบวาอาหาร
ชนิดใดที่ตนเองบริโภคไมเหมาะสมก็สามารถลดหรือปรับเปลี่ยนไดในมื้อตอไป รวมกับ
การบันทึกน้ําหนกัตัวสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการประเมนิวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของตนเองมีความถูกตองเหมาะสม สงผลใหน้ําหนักตัวลดลง ซึ่งจะ
ทําใหวัยรุนมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อน้ําหนักตัวลดลง

ผูวิจัยนําแนวคิดการเตือนตนเองมาประยุกตจัดทําเปนโปรแกรมการเตือน
ตนเองดานการบริโภคอาหารโดยใชอินเตอรเน็ตสําหรับวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
โดยสาระสําคัญประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 1) สื่อการเรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับวิธีการ
รับประทานอาหารที่ถูกตอง การคํานวณพลังงานจากอาหารที่รางกายตองการ การ
ประเมินภาวะโภชนาการดวยตนเอง และ 2) แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยจัดทําขึ้นในรูปแบบเว็บไซตสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธที่มีการโตตอบระหวาง
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ผูวิจัยกับกลุมผูใชงาน ซึ่งไดเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย เชื่อมตอขอมูล
เก่ียวกับการจัดการภาวะโภชนาการที่ถูกวิธีจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่สามารถใชงาน
ไดทุกที่ทุกเวลา และขอมูลมีการอัพเดทใหทันสมัย รวมทั้งมีความเปนสวนตัวตามความ
ตองการของวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญใหวัยรุนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตัวเอง โดยเมื่อมี
การบันทึกใสชื่ออาหารที่บริโภคลงในเว็บไซต ระบบจะแสดงผลปริมาณแคลอรีที่ไดรับ
จากอาหารนั้นๆ ในแตละวัน และสรุปจํานวนพลังงานที่รางกายไดรับตอวันไวในรูปแบบ
กราฟเสน พรอมทั้งประเมินผลวาในแตละสัปดาหน้ําหนักตัวเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม และจากการทดลองใชโปรแกรมฯกับวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
จํานวน 3 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห พบวาทําใหน้ําหนักตัวลดลงได 33% และ
ขณะนี้อยู ในขั้นตอนการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและน้ําหนักตัวในวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อประเมินกระบวนการ และ
ผลลัพธที่เหมาะสมตอการนําไปใชงานตอไป

สําหรับผู ที่ สนใจโปรแกรมการเตือนตนเองด านการบริ โภคอาหารโดยใช
อินเตอรเน็ตในวัยรุนที่ภาวะโภชนาการเกิน      สามารถเยี่ยมชมไดที่ เว็บไซต
“www.lifedietary.com/twish” หรือสามารถติดตอผูวิจัยไดโดยตรงตามที่อยูขางตน
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แนวทางการสรางเปาหมายในชีวิต... ของวัยรุนไทย

ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย, รศ.อุษณีย เพชรรัชตะชาติ และ ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: quantar.b@psu.ac.th

วัยรุนเปนวัยที่มีอายุระหวาง 10-19 ป ซึ่งเปนวัยแหงการเจริญเติบโตทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ความคิด และสติปญญา  จึงมีความสําคัญและเปน
อนาคตของประเทศชาติ  อยางไรก็ตาม สถานการณปจจุบันพบวากระแสโลกาภิวัตน
ที่นําพากระแสวัตถุนิยมทําใหระบบคุณคาที่ดีงาม จิตสาธารณะ และความเอ้ืออาทร
ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  และวัยรุนสวนหนึ่งดําเนินชีวิตอยางไรเปาหมาย และไม
ตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตของตนเอง และนํามาซึ่งปญหาตางๆ เชน การใชสื่อ
อินเตอรเน็ตที่มากเกินความพอดี การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การมีภาวะโภชนาการ
เกินและอวน การใชชีวิตดวยความประมาทที่ทําใหบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การฆาตัวตาย และการมีพฤติกรรม
รุนแรง

การมีเปาหมายในชีวิตเกิดจากการที่บุคคลรับรูถึงความมีคุณคาในตนเอง และ
เชื่อวาชีวิตของตนเองมีความสําคัญ อันจะนํามาซึ่งความรูสึกพึงพอใจในชีวิต มีความ
หวัง มีความเขมแข็ง และมีพลังที่จะดําเนินชีวิตตอไป   ดังนั้นการสงเสริมใหวัยรุน
ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มีเปาหมายในชีวิต และเขาใจเหตุผลของการมีชีวิตอยู
โดยรูวา “ตนเองมีชีวิตอยูเพื่ออะไร” เปนรากฐานชีวิตที่สําคัญที่ชวยใหวัยรุนดําเนินชีวิต
ในหนทางที่ถูกตอง  ดีงาม  เกิดภูมิคุมกันในตนเอง  และเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพ
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ผูที่เก่ียวของ เชน พอแม ครู และผูปกครอง สามารถสงเสริมการมีเปาหมาย
ในชวีิตของวยัรุนโดยการสนบัสนุนใหวัยรุนกําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง (My dreams
come true) ผานกิจกรรมตางๆ ไดดังนี้

1. สนับสนุนใหรับรูถึงความมีคุณคาในตนเอง (Who am I) โดยจัดกิจกรรม
ใหวัยรุนเขียนคําตอบใน 3 หัวขอ ไดแก (1) สิ่งที่รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง (2) สิ่งที่มีคา
ตอชีวิตของตนเอง และ (3) สิ่งที่อยากปรับปรุงในตนเอง หากวัยรุนตระหนักถึงคุณคา
ในตนเอง และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สงผลใหมีความมุงมั่น มั่นใจ และพยายามที่จะ
ทําใหเปาหมายในชีวิตเปนจริง

2. สนับสนุนใหมีบุคคลตนแบบที่ประทับใจ (My Idol) เพื่อใหวัยรุนไดเรียนรู
และศึกษาชีวิตของบุคคลตนแบบที่ประทับใจ และนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต  ซึ่งบุคคลตนแบบที่สําคัญและใกลตัว เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เปน
แบบอยางในทุกๆดาน การมีพอ แม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัวที่มีความรัก
ใหเกียรติ และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน และการมีครู รุนพี่หรือเพื่อนที่เปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเลาเสนทาง “แหงความ
สําเร็จ” ของรุนพี่แกรุนนอง

3. จัดกิจกรรมวาดภาพและเขียนบรรยายเปาหมายชีวิตหรือเสนทางชีวิต (My
purpose in life is…) โดยใหวัยรุนวาดภาพและเขียนบรรยายภาพในหัวขอ “เปาหมาย
ในชีวิตของฉันคือ...” หรือ “เสนทางชีวิตของฉัน” โดยมีแนวคําถามเพื่อใหแนวทาง
ในการทํากิจกรรม เชน (1) นองคิดวาชีวิตของนองมีความสําคัญอยางไร และสําคัญ
ตอกับใคร (2) นองอยากเห็นภาพตนเองเปนอยางไรในอนาคต (3) นองจะตองทํา
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อยางไรใหสิ่งที่อยากเห็น (ความฝน) เปนจริง และ (4) นองคิดวาจะมีอุปสรรคใดบาง
ในการสรางความฝนใหเปนจริง และจะปองกันอยางไร

4. บมเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีเพื่อสรางมนุษยที่ดี  (Being  a  good
person) วัยรุนที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตจะตองมีคุณลักษณะของ
การเปน “คนดี คนเกง” โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนใหวัยรุนใชชีวิตแบบพอเพียง เชน
การรับประทานอาหารหมดจาน และการออมเงิน การมีความเมตตา กรุณาตอตนเอง
และผูอ่ืน การแสดงความเคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณ เชน การชวยเหลือผูอาวุโส
และการแสดงความขอบคุณตอผูมีพระคุณ  และการปลูกฝงการมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม เชน การสงงานตรงเวลา และการชวยทํา
ความสะอาดบานหรือหองเรียน

หากผูที่เก่ียวของรวมสงเสริมวัยรุนใหเรียนรูการวางเปาหมายในชีวิต นับไดวา
เปนการรวมสรางคนดีและคนเกงสูสังคมวิธีหนึ่ง
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เครือขายองคกรภาคประชาสงัคมกับกระบวนการ
มีสวนรวมในการพฒันาพืน้ที่ปากบารา จงัหวัดสตูล

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ1 นายอุสมาน หวังสนิ2 นางสาวยาสมิน ซัตตาร1

นางสาวนิยาวาเฮร วาแวนิ1 และ นางสาวแกวตา สังคชาติ1

1สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต
E-mail: bussabong.c@psu.ac.th

ในจังหวัดสตูล มีองคกรภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชนเปนกลุมที่
คอยติดตามขอมูลแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต มีบทบาทในการใหความรู
แกชุมชนในดานการพัฒนาไดเขามาสนับสนุนองคกรภาคประชาชนใหมีความรูเทาทัน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   ที่ผานมาองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล มีการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา นอกจากนี้
ยังมีองคกรภาคประชาสังคม ไดแก กลุมองคกรชุมชนและกลุมกิจกรรมในจังหวัดสตูล
รวมเขามาเรียนรู สรางความสัมพันธและใหความสําคัญกับประเด็น “ปญหารวมของ
ชาวสตูล”

แนวทางหลักขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรภาคประชาสังคมในจังหวัด
สตูล ที่ เนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเหลานั้น จึงไดรวมกลุมจัดตั้ง “กลุมเครือขาย
ประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล” ขึ้น โดยมีองคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชา
สังคม องคกรชุมชนและกลุมชาวบานในพื้นที่รวมกันสนับสนุน เพื่อแสดงเจตจํานงถึง
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใหแกคนรุนตอไป

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพ ลักษณะ ความสัมพันธและการ
ดําเนินงานและความตองการการพัฒนาของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมกับการ
พัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (mixed method)
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ทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมยอย พรอมทั้ง
การใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณคือ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูเก่ียวของใน
พื้นที่กวา 400 ตัวอยาง

ผลการวิจัยพบวา สถานภาพขององคกรภาคประชาสังคมที่ดําเนินกิจกรรมใน
พื้นที่อยางตอเนื่องมีจํานวน 10 องคกร ทั้งองคกรจากชุมชน องคกรที่ประชาชนเขา
รวมและองคกรที่รวมมือกับภาครัฐ ซึ่งมีความสัมพันธกันกับองคกรพัฒนาเอกชนโดย
เนนทํางานเชิงพื้นที่และทํากิจกรรมรวมกันคือเครือขายประชาชนติดตามแผนพัฒนา
จังหวัดสตูล  ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก  1) การทํางานภายในชุมชน ไดแก การเสริม
องคความรูชุมชน  จัดกิจกรรมและเคลื่อนไหวรวมในการตอตานโครงการทาเรือน้ําลึก
ปากบารา และ 2) การทํางานภายนอกชุมชน ไดแก การสรางเครือขายรักจังสตูล
เปนเครือขายรวมระหวางองคกรภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน และการ
แสดงจุดยืนการแกปญหาดานการจัดการทรัพยากร และการตอตานโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญของรัฐเปนนโยบายสาธารณะ

ผลการสํารวจความตองการการพัฒนาในพื้นที่ปากบารา พบวาปญหาหลักของ
ชุมชนคือ ยาเสพติด โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก การวางงาน ความยากจนและการ
ทะเลาะวิวาทในชุมชน สวนระดับความไววางใจในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนพบวา
ประชาชนใหความไววางใจกับบุคลากรดานสาธารณสุข เครือขายรักจังสตูล เครือขาย
ประชาชนติดตามแผนพัฒนาพื้นที่ปากบาราและจังหวัดสตูลในระดับปานกลาง และ
ใหความไวใจในการเขารวมกับพัฒนากร และ ศอ.บต. ในระดับนอย และในสวนของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกในพื้นที่  ประชาชนในพื้นที่
เห็นวาอาจขาดแหลงทํามาหากินและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 78.8% ตองยายที่อยู
อาศัย 75.5% เกิดมลพิษที่สงผลตอสุขภาพ 73.8% วิถีชีวิตเดิมสูญหายและผลกระทบ
ตอการทองเที่ยว 70.0% และ 69.8% ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาปญหาหลักที่ประชาชน
ในพื้นที่กังวลมากวาคร่ึงคือการกอสรางทาเรือน้ําลึกและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

สําหรับการมีสวนรวมของเครือขายองคกรภาคประชาสังคม สามารถจําแนกได
เปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับเล็ก คือองคกรที่ปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนรอบอาว
ปากบาราหรือในตําบลปากน้ํา   2) ระดับกลาง คือองคกรที่ทํางานครอบคลุมพื้นที่
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ครอบคลุมในจังหวัดสตูล  และ  3) ระดับกวาง คือองคกรที่รวมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมหรือมีสวนรวมเฉพาะกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ 2 ระดับ ไดแก 1) เครือขายภาคประชาสังคมระดับ
ชุมชน  ควรเพิ่มการใชมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรม  เพิ่ม
ความสัมพันธระหวางเครือขายและชุมชน  ซึ่งผูนําทองถ่ินตองใหความรวมมือ  และ
2) เครือขายภาคประชาสังคมระดับองคกรควรสรางความรวมมือทําความเขาใจและ
ประสานงานรวมกับชุมชน โดยใชกลุมรักจังสตูลเปนหลักในการจัดเวทีใหขอมูลและ
ควรสรางความรวมมือทั้งในระดับทองถ่ิน  ระดับจังหวัด  ระดับชาติและนานาชาติ
ในการหนุนเสริมการทํางานของพื้นที่
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ชุมชนทองถิ่นกับกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการ
พืน้ที่ลุมน้ําในเขตความมั่นคงจังหวัดสงขลา*

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ1 โชคชัย วงษตานี1 อุสมาน หวังสนิ2

ยาสมิน ซัตตาร1 นิยาวาเฮร ไพบูลย1 และ อิมรอน ซาเหาะ1

1สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต
Email: bussabong.c@psu.ac.th

จังหวัดสงขลาตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ําคือ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 อําเภอในจังหวัดสงขลา 2 อําเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก (อาวไทย) ครอบคลุมพื้นที่
4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย   ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่จํานวน 40 ตําบล 360 หมูบาน ซึ่งพื้นที่ทั้งสี่อําเภอเปนสวนหนึ่งของ
พื้นที่ดานความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามประกาศในพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาการพัฒนาระดับ
พื้นทีลุ่มน้ํา พบวามีโครงการพัฒนาที่เก่ียวกับระบบสงัคมและระบบนเิวศลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาเพียงพื้นที่เดียว โดยยังใหความสําคัญกับพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกไมมาก
นักแมวาพื้นที่นี้ยังไมไดรับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนมากนักแตพื้นที่นี้ก็มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาดังเห็นไดจากการที่มีชุมชนหนาแนน มีทรัพยากรที่สมบูรณ
และเปนพื้นที่ที่ถูกเลือกใหเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงแยกกาซและ
ทอกาซไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟาจะนะ ดานชายแดนและการคาไทย-มาเลเซีย ที่ตําบล
ประกอบ แหลงทรัพยากรทางทะเล อาหารทะเล และสถานที่พักผอนที่อําเภอเทพา
เปนตน ซึ่งยอมมีผลทําใหชุมชนเกิดการขยายตัว มีการพัฒนาและการปรับตัวเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอชุมชนและตอสังคม สภาพแวดลอมที่อาจจะตอง
เปลี่ยนไปคาดวาจะมีสวนทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนตองปรับตัวเพื่อใหเทาทันกับ
บริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
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การจัดการลุมน้ําในพื้นที่ความมั่นคงจังหวัดสงขลานี้ ตองใหความสําคัญตอการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาพื้นที่    เพราะถาหากวาชุมชนทองถ่ินมี
สวนรวมนอย หรือไมไดรับทราบและมีสวนรวมในการพัฒนาจะทําใหเกิดการตอตานได
ปจจุบันการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมไมไดไปดวยกันนัก  ทั้งที่อําเภอจะนะเปน
เสมือนศูนยรวมของการพัฒนาในพื้นที่และเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ซึ่งไดแก โครงการทาเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจ
หรือ “แลนดบริดจ” (Land Bridge) สงขลา-สตูล  และอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
พลังงานในพื้นที่ ปญหาในเร่ืองการทําความเขาใจและการตอตานคัดคานโครงการหรือ
แผนพัฒนาจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งอาจรุนแรงขึ้นก็ได แตความเปนไปไดในการทํา
ความเขาใจ ปองกันและแกไขปญหาเหลานี้โดยการจัดทําแผนศักยภาพชุมชน (Poten-
tial Community Plan) ซึ่งเปนกระบวนการสังเคราะหปญหาและความตองการของ
ชุมชน เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการแกปญหาที่มาจากความตองการหรือความ
คิดเห็นรวมกันของชุมชนในการพัฒนาดานตางๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพและความ
พรอมของชุมชนเปนหลัก

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใชทรัพยากร ความ
ตองการและความพรอมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินในพื้นที่ความมั่นคงจังหวัดสงขลา
2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผนชุมชนและการจัดการพื้นที่ลุมน้ําอยางมีสวนรวม
และ 3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบกระบวนการประสานความรวมมือและบูรณาการจัดการ
พื้นที่ โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการสังเกตแบบ
มีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุมยอย พื้นที่ศึกษาประกอบดวย 16 ตําบล
4 อําเภอ ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย

ผลการศึกษา พบวา ความตองการและความพรอมของชุมชนในการจัดการ
ลุมน้ํา ใน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชน ตองการ
ใหรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นไวโดยอาศัยการมีสวนรวม และ
การมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของได (2) ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว โดยใหการพัฒนา
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อุตสาหกรรมอยูนอกชุมชน  และปฏิเสธอุตสาหกรรมขนาดใหญที่กระทบตอวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม หรือใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ใหชัดเจน
โดยตองใหอยูนอกเขตชุมชน ตลอดจนประชาชนตองไดรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
ของตนเอง (3) ดานคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม การจัดระเบียบชุมชน และการบริหาร
จัดการที่ดี พบวาปญหาที่ไดรับเสียงสะทอนเกือบทุกพื้นที่คือ ปญหายาเสพติด และ (4)
ดานโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคม ตองการใหมีการขยายโครงขายคมนาคม
ที่เปนถนนสายหลักและถนนสายรองเพิ่มขึ้น  ที่สามารถเชื่อมตอกับชายแดนและแหลง
ทองเที่ยวไดมากขึ้น  ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยว  และพื้นที่
สาธารณะอ่ืนๆ ใหมีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวได

ขอเสนอแนะคือ การกําหนดใหมีการพัฒนาแผนงานเปนขอมูลเพื่อเสนอและ
ผลักดันใหเปนยุทธศาสตรของจังหวัดสงขลา  โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานความมั่นคงควรรวมกําหนดแผนการพัฒนา และปรับยุทธศาสตรการพัฒนา
ทั้ง 4 อําเภอ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน ทั้งนี้ ใหใชขอมูลและกลไกในการวิจัยเปนแนวทางและ
ขอเสนอแนะสูการจัดการลุมน้ําโดยชุมชน

สําหรับขอเสนอดานกลไกการสรางความรวมมือของทองถ่ินในการจัดการพื้นที่
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกจังหวัดสงขลานั้น ชุมชนมีขอเสนอวาตองมีการประสานความ
รวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งในระดับพื้นที่ตําบล ระดับอําเภอ และระดับลุมน้ํา  โดย
กําหนดใหมีขั้นตอนในการจัดการ 4 ขั้นตอน  ไดแก  1) จัดตั้งเปนธรรมนูญพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่ลุมน้ําในเขตความมั่นคง (4 อําเภอ) จังหวัดสงขลา 2) จัดตั้ง
คณะทํางาน (โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด ที่มอบหมายใหดูแล 4 อําเภอ เปนประธาน)
3) จัดประชุมหนวยงานที่ เก่ียวของทุกภาคสวนและทําบันทึกขอตกลงรวม (MOU)
ระหวางชุมชน ทองที่ ทองถ่ิน ภาคราชการและสถาบันการศึกษา ในการวางแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ และ 4) นําแผนชุมชนที่เกิดจากการประชุมหารือใน
เวทีชุมชนที่ไดและรวมกันทุกภาคสวน โดยกําหนดใหอยูในกระบวนคิดแผนสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรม
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ที่ปรึกษาการวิจัย
1) รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2) ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) อาจารยดํารง เสียมไหม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ศักยภาพเครือขายชุมชนเมอืงในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบางของเทศบาลนครหาดใหญ:
เขมแข็งอยางไร

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1 ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย1 ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน1

นพ.ชนนท กองกมล2และ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย3

1ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

ปจจุ บัน ทุ กหน วยงานให ความสําคัญกับการเตรียมพรอมเพื่ อรับมือกับ
สาธารณภัยในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะกับอุทกภัย ที่มักเกิดขึ้นบอยในบางพื้นที ่ซึ่งพบวา
การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบางจําเปนตองอาศัยความรูและทกัษะ
ที่ จําเปนเพื่ อเพิ่ มความปลอดภัยและการรอดชีวิตการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาคร้ังนี้
มีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อประเมินตนทุนทางสังคม วิเคราะหปจจัยและอุปสรรคสูความ
สําเร็จในการพัฒนาระบบอาสาสมัคร (อสม.) ที่มีอยู ในชุมชนเมือง  รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบาง โดยเก็บขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับกลุมตัวอยางที่ เก่ียวของกับการชวยเหลือกลุมนี้  และ
ศึกษาในพื้นที่นํารองของเทศบาลนครหาดใหญ

ผลการศึกษา พบวาปจจัยที่นําสูความสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขายชุมชน
เมือง คือ 1) อสม. ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มีถ่ินฐานเดิมอยูในพื้นที่เสี่ยงตอน้ําทวมซ้ําซาก
ทุกคนมีจิตอาสาที่จะชวยเหลือกลุมเปราะบางในชุมชน มีแผนงานชวยเหลือประชาชน
กลุมเปราะบางเปนรายบุคคลภายใตการดูแลของเจาหนาที่ศูนยสาธารณสุขในแตละ
ชุมชน รวมทั้งมีความกระตือรือรนในการเรียนรูขอมูลใหมในการชวยเหลือประชาชน
ในชุมชน 2) เจาหนาที่ศูนยสาธารณสุขมีประสบการณในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
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และมีการควบคุมกํากับและซอมแผนการชวยเหลือประชาชนกลุมเปราะบางรวมกับ
อสม.อยูเปนประจํา 3) เทศบาลมีแหลงสนับสนุนดานงบประมาณ มีการจัดตั้งบาน
พี่ เลี้ยงมีแผนงานชวยเหลือผูประสบอุทกภัยที่บรรจุอยู ในแผนประจําป และจัดใหมี
การซอมแผนการชวยเหลือทุกป สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบเครือขาย
ชุมชนเมือง คือสัดสวนของ อสม. ในแตละชุมชนยังไมเหมาะสมการประสานระหวาง
หนวยงานตางๆ ยังไมมีโครงสรางที่ชัดเจน    จากการสํารวจความตองการเรียนรู
ของ อสม. เบ้ืองตนกอนเร่ิมโครงการ พบวา อสม. มากกวาคร่ึง (59.3%) ไมเคยมี
ประสบการณในการปฐมพยาบาล และไมมีประสบการณการเปนบานพี่เลี้ยง (54.6%)
รวมทั้ งไมมีประสบการณในการอพยพกลุมเปราะบางในชุมชน (63.0%) จึงมีความ
ตองการเรียนรูเพิ่มเติมในเร่ืองการปฐมพยาบาลกลุมเปราะบาง  ไดแก  การทําแผล
การเคลื่อนยายผูปวย การทํากายภาพบําบัดใหผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไมได การให
คําแนะนําเก่ียวกับอาหารสําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
การดูแลสุขภาพหลังน้ําลด อยางไรก็ตาม พบวาความรูและทักษะของ อสม. จํานวน
90 คน หลังเขารวมโครงการ การพัฒนาศักยภาพในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุม
เปราะบางสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) นอกจากนี้
ยังเกิดแผนการรับมือกับน้ําทวมและแผนการอพยพในกลุมเปราะบางของชุมชนเมือง
อยางเปนรูปธรรมดวย

จากการศึกษาคร้ังนี้สรุปไดวา เทศบาลนครหาดใหญมีตนทุนทางสังคมที่ดีที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาศักยภาพเครือขายชุมชนเมืองในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
กลุมเปราะบาง และพบวารูปแบบการมีสวนรวมของสามภาคสวน ไดแก อสม. เจาหนาที่
ศูนยสาธารณสุขและเทศบาลนครหาดใหญ  และกลุมเปราะบาง เปนปจจัยขับเคลื่อน
ในระดับชุมชนเมืองที่สําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือขายชุมชนเมือง
นอกจากนี้ รูปแบบที่ใชในการพัฒนาความรูและทักษะ อสม. แกนนําในการชวยเหลือ
กลุมเปราะบางที่ประสบอุทกภัย และสามารถเปนครู ก. ในการสอน อสม.อ่ืนๆ ตอไป
ไดดวย
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การสรางเสรมิศักยภาพชุมชนทองถิน่ในการดูแล
เด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต

ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล, ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท,
ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแกว, ผศ.ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และ อ.ณัฐยา เชิงฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sophen.c@psu.ac.th, pissamai.w@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญ
เด็กชวงอายุแรกเกิดจนถึง 5 ป เปนชวงสําคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก เนื่อง

จากเปนระยะที่ระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้ควรไดรับ
การดูแลอยางมีคุณภาพเพื่อใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
ซึ่งจะสงผลตอระดับสติปญญาดวย ดังนั้นผูที่เก่ียวของจึงควรสงเสริมใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  โดยเนนการสงเสริม
พัฒนาการสมองและการเรียนรูตามวัย การสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพ
ชองปากและฟน การเฝาระวังและปองกันโรค และการปองกันอุบัติเหตุและการไดรับ
สารพิษ รวมทั้งการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม แตจากสภาพสังคมและแบบแผน
การดําเนินชีวิตของประชาชนไทยในปจจุบันที่ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว
บิดามารดาตองประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหบิดามารดาจํานวนหนึ่งตองสงบุตรไปใช
บริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู ในชุมชนหรือพื้นที่ ใกลบานหรือสงเขาโรงเรียน
อนุบาลตั้งแตยังไมถึงวัยเรียน ลาสุดมีเด็กไทยวัย 2-5 ป เกือบหนึ่งลานคนที่ไดรับการ
ดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกือบ 2 แสนแหง ที่อยูในสังกัดของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และมีครู/ผูดูแลเด็กประมาณ 5 หมื่นคน ที่ทําหนาที่
ดูแลเด็กในชวงกลางวัน

จากผลการประเมินการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ป 2552 พบวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงยังขาดความพรอมในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานสิ่งแวดลอม ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานสุขภาพ
นอกจากนี้การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผานมา  พบวายังมีปญหาดาน
คุณภาพผูบริหารระดับพื้นที่ ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน
มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง
ชาติ, 2554) และจากผลการศึกษาสถานการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,466
แหงทัว่ประเทศ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ดานสุขภาวะของเด็ก คุณภาพของผูดูแล สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และการบริหารและการจัดการศึกษา ยังพบปญหาเด็กมีพัฒนาการไมเหมาะสมกับวัย
เด็กไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดผูดูแลเด็กที่มีความรูความชํานาญในการดูแล
เด็ก สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน อาคารสถานที่
ไมไดมาตรฐาน นอกจากนี้ ผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมพัฒนา
การเด็ก

โครงการหนวยวิชาการการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็ก
ปฐมวยั: พืน้ที่ภาคใต เปนการดําเนินงานตอเนือ่งของโครงการสรางเสริมศกัยภาพชมุชน
ทองถ่ินในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป: พื้นที่ภาคใต ซึ่งเกิดจากการรวมมือของทีมนักวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยมีพื้นที่ดําเนินงานเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15 แหงทั่วประเทศ (15 จังหวัด) ซึ่งพื้นที่ภาคใตมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ตองพัฒนา
ทั้งหมด 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสงขลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชงิทะเล
จังหวัดภูเก็ต โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (สํานัก 4) สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)

การดําเนินโครงการในระยะที่ 2 ชวงเดือนเมษายน 2556 - มิถุนายน 2557
ไดพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 5 ระบบ (ดาน) ประกอบดวย 1)
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2) การจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู
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3) การจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  4) การดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัย และ 5) การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองการดําเนินงานแตละระบบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
มีหลักฐานการปฏิบัติทีเ่ดนชัด มีการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอเนื่อง
และเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ เปนอยางดีตามศักยภาพและบริบทของศูนยฯ

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป ใหมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ซึ่งสงผลใหเด็กมีระดับสติปญญาที่ดี

การดําเนินงาน
การดําเนินงานของหนวยวิชาการการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการ

ดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใตเปนการพัฒนาศูนยเรียนรูและศูนยตนแบบอยางตอเนื่อง
ตามขอกําหนดดานกระบวนการและผลลัพธทั้ง 5 ระบบใหอยูระดับดีเลิศ พรอมทั้ง
สามารถพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายของแตละพื้นที่ใหเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และสรางใหเกิดความยั่งยืน
ของระบบการทํางาน  ระบบเครือขาย  การสงตอความรู  และการเชื่อมการทํางาน
ระหวางศูนยเรียนรู/ศูนยตนแบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขาย มีการดําเนินหลักๆ
ดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรู/ศูนยตนแบบ
พัฒนาศักยภาพตามความตองการของพื้นที่ โดยเนนการพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูความสามารถในการบริหารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจดัการสิ่งแวดลอม
ใหเอ้ือตอการเรียนรู การจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การ
ดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง รวมทั้ งหนุน
เสริมการทํางานของวิทยากรหลักในการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กทุกคน เพื่อใหมี
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการดูแลเด็กวัย 2-5 ป ไดแก การประเมินและสงเสริมการ
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เจริญเติบโต การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ การกูชีพเบ้ืองตน การดูแลและปฐม
พยาบาลเด็กที่เจ็บปวยและไดรับบาดเจ็บ การตรวจรางกายเด็กปฐมวัย 10 ทา การ
ประเมินและสงเสริมความฉลาดทางอารมณ การจัดประสบการณการเรียนรู และ
การคนหาทุนและศักยภาพของศูนยเครือขาย ซึ่งการดําเนินงานมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายในหัว
ดังกลาวใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายทั้ง 35 ศูนย รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่ กําหนดเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะทํางานใน
พื้นที่ตามความตองการเปนระยะอยางตอเนื่อง

2. หนุนเสริมการทํางานในพ้ืนที่
รวมคนหาศูนยเครือขายกับคณะทํางานในพื้นที่ โดยเปนการทํางานรวมกับ

คณะทํางานในพื้นที่เพื่อคนหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในจังหวัดเดียวกัน เพื่อเปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเครือขายที่พรอมพัฒนาศักยภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาคลายคลึงกับ
ศูนยเรียนรูหรือศูนยตนแบบดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายลงพื้นที่เยี่ยมชม สํารวจสิ่งแวดลอม
และคนหาทุนศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขาย เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายทั้ง 35 ศูนย

3. จัดทําระบบขอมูลพ้ืนที่
การพัฒนาเด็กวัย 2-5 ป อยางเปนระบบและตอเนื่องที่เนนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคมและชุมชน จําเปนตองมีระบบฐานขอมูลของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่สามารถใชรวมกันได ลดเวลาในการคนหาและเก็บรวบรวม ตลอดจนสามารถนํา
ใชในการดําเนินงานทั้งการวางแผนและการประเมินผล เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองจําเปนตองหนุนเสริมการพัฒนานักจัดการขอมูล
ของเรียนรูและศนูยตนแบบใหมีสมรรถนะในการนําใชระบบฐานขอมูลตามขั้นตอน ไดแก
การบันทึกขอมูล การสอบทานขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใช โดย
มีการมีจัดอบรมเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศของทีมคณะทํางานทั้ง 5 ภาค พัฒนา
การใชและการเก็บขอมูลของศูนยพฒันาเด็กเล็ก
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4. จัดทําขอเสนอนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเปนการยกระดับการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวน

ไดสวนเสียในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีผูรับผิดชอบ
ใหเกิดการดําเนินการดานการพัฒนาเด็กวัย 2-5 ป ตามขอเสนอของผูที่มีสวนเก่ียว
ของ ซึ่งจากการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 ดําเนินการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่อเด็กปฐมวัยในพื้นที่  4 จังหวัดที่รวมโครงการและไดปฏิญญาปฐมวัย ที่มาจาก
ขอเสนอนโยบายสาธารณะของทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาควิชาการ  และ
ภาคชุมชน

ผลการดําเนินโครงการ
จากการดําเนินงานโครงการหนวยวิชาการการสรางเสริมศักยภาพชุมชน

ทองถ่ินในการดูแลเด็กปฐมวัย:พื้นที่ภาคใต ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ทีมวิชาการ
ภาคมีการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมโครงการอยางตอเนื่อง โดยเนนให
ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมและรับรูกระบวนการทํางานในทุกการทํางาน สงผลให
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และหนุนเสริมการทํางานโดยปรับการทํางานใหเขากับ
บริบทของแตละพื้นที ่ซึง่เห็นผลอยางชัดเจนทัง้ในสวนของครู/ผูดูแลเด็กและศนูยพฒันา
เด็กเล็ก

1. ครู/ผูดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 ความรูและทักษะในการดูแลเด็ก
1.2 ทักษะในการถายทอดความรู
1.3 ความกลาแสดงออก และการสื่อสาร
1.4 มีภาวะผูนํามากขึ้น
1.5 ครู/ผูดูแลเด็กไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาดานโครงสรางทางกายภาพที่สงเสริมการ
เรียนรูและความปลอดภัยของเด็ก สงผลใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของศูนยเด็กเล็กแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ
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3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการยอมรับดานการดําเนินงานจากหนวยงาน
ตางๆ

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได รับรางวัลจาก
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชื่อรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการสงเสริมและจัดการศึกษา รางวัลดีเลิศ ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง
จ.สุราษฎรธานี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จ.พัทลุง

5. เกิดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทําใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง จัดการเผยแพรผลการดําเนินงานผานรายการ
โทรทัศนซึ่งจะทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามบริบทของแตละทองถ่ิน

จากการทํางานอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางเปนระบบของกระบวนการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนศูนยเรียนรู/ศูนยตนแบบ ทําใหเกิดการพัฒนาและ
ตอยอดนวัตกรรมและโครงการตางๆ มากมายที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ทําใหมีโครงการเดนและนวัตกรรมเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งจาก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทีมวิชาการภาค

นวัตกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
1. นวัตกรรมระบบการดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็กปฐมวัยโดยการ

มีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
2. นวัตกรรมการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัย
3. นวัตกรรม walk rally สํารวจจุดเสี่ยง
4. นวัตกรรม โครงการสถานศึกษา พรอมรับภัยพิบัติ
5. นวัตกรรม รักการอาน
6. นวัตกรรม ฮูลาฮูปมาแลวจา
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นวัตกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา จ.สงขลา
1. นวัตกรรมศูนยบอนวัวเกาสงขลาหัตถาปลอดโรค
2. นวัตกรรมโครงการ 3 วัย สานสัมพันธ
3. นวัตกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพ (ชีวิตสดใสใสใจสุขภาพ...ผาเช็ดมือ

สะอาด)
4. นวัตกรรมโครงการหนูนอยนักพอเพียง
5. นวัตกรรมโครงการสงเสริมระเบียบวินัย
6. นวัตกรรม ปศาจฝกทอง
7. นวัตกรรม เพื่อนไหวเพื่อน

นวัตกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน
1. ผูสูงวัยใสใจลูกหลาน 7 ฐานกิจกรรม
2. โครงการฟนสวยยิ้มใสเด็กไทยฟนดี

นวัตกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง จ.สุราษฎรธานี
1. โครงการเกษตรริมร้ัวสูเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการอุนรักดวยนิทาน
3. โครงการปลูกจิตสํานึก ปลูกคุณธรรม หนูนอยวัยใส
4. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย “การสงเสริมภาวะโภชนาการเด็ก

ปฐมวัย”
5. กิจกรรม Spa Music สงเสริมการนอนหลับกลางวันของเด็กปฐมวัย
6. กิจกรรมแกวงแขนลดพุง
7. โครงการหนูนอยยิ้มใส ฟนสวย
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางไอคิว อีคิวเด็กวัยแรกเกิด -

5 ป”
9. โครงการ Good Health Model Project
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สรุปผลการดําเนินโครงการ
โครงการหนวยวิชาการการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็ก

ปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ทีมวิชาการภาคมีการพัฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมโครงการอยางตอเนื่อง โดยเนนใหทุกภาคสวนได
เขามามีสวนรวมและรับรูกระบวนการทํางานในทุกการทํางาน สงผลใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องทั้ง 5 ระบบ และหนุนเสริมการทํางาน โดยปรับการทํางานใหเขากับ
บริบทของแตละพื้นที่  ซึ่งเห็นผลอยางชัดเจน ทั้งในสวนของครู/ผูดูแลเด็กที่มีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในดานตางๆ เชน ความรูและทักษะในการดูแลเด็ก ทักษะ
ในการถายทอดความรูความกลาแสดงออกและการสื่อสาร มีภาวะผูนํามากขึ้น ไดรับ
การยอมรับจากทุกภาคสวน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาดานโครงสรางทาง
กายภาพที่สงเสริมการเรียนรูและความปลอดภัยของเด็ก สงผลใหการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของศูนยเด็กเล็กแหงชาติ
และเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ไดรับการยอมรับดานการดําเนินงานจากหนวยงานตางๆ
ไดรับรางวัลระดับประเทศเกิดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทําใหทุก
ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการเผยแพรผลการดําเนินงานผาน
รายการโทรทัศนซึ่งจะทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามบริบทของแตละทองถ่ิน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ที่สนับสนุนทุนดําเนินโครงการ
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ และ
สาธารณูปโภคตางๆ
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอยางไร

ผศ.อัญญนิชตา รุงวิชานิวัฒน และ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email ruthsittichai@gmail.com

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาความรูและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมีจุดมุงหมายในการที่จะสงเสริม สรางความรูลึกซึ้งใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งใหมีความรูความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆ รวมไปถึงเพื่อการศึกษา
คนควา วิจัยและสรางสรรคความรูใหมๆ ผูที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงตองศึกษา
คนควาสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน การทํารายงาน การเขียนบทความ และการ
ทําวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุงเนน
ใหนักศึกษาคนควาอยางมีอิสระดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
อยางมีระบบ เพื่อใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสรางความรูใหมดวยตนเอง
รูจักการคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนาเสริมสรางสติปญญาของตนเอง และรูจักการนําความรู
จากแหลงวิทยาการตางๆ มาประยุกตใชในเชิงวิชาการและวิชาชีพของตน การศึกษา
คนควาดวยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
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จากการสํารวจนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญและวิทยาเขตปตตานี 297 คน พบวานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีวัตถุประสงคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธในระดับมาก
ที่สุด

แหลงสารสนเทศที่ใชในระดับมาก ไดแก สํานักวิทยบริการ   ในดานรูปแบบ
สารสนเทศมีความตองการสารสนเทศในลักษณะขอความที่มีเนื้อหาเต็ม (Full Text)
ในระดับมากที่สุด ประเภทงานสวนใหญที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาไดรับมอบหมายคือ
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

ทรัพยากรที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใชในระดับมากที่สุดคือโปรแกรมคนหา
เชน Google, Bing, Yahoo, Ask.com

เกณฑการประเมินสารสนเทศประเภทสิ่ งพิมพที่ นักศึกษาใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุดคือ  ความทันสมัยของแหลงขอมูล  การประเมินแหลงขอมูลหรือ
สารสนเทศในเว็บไซต นักศึกษาใหความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ ความนาเชื่อถือ
ของผูใหขอมูล  การศึกษาคนควางานที่เก่ียวของกับรายวิชา นักศึกษามีพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศระดับมากในเร่ืองการวางแผนการคนควา

โปรแกรมที่นักศึกษาใชเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยคนในระดับมากที่สุด คือโปรแกรม
แชรเอกสาร  สิ่งที่นักศึกษาใหความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ การทํารายงานเสร็จ
ความยากในกระบวนการคนควาในระดับมากคือการกําหนดหัวขอ    ฐานขอมูลที่
นักศึกษาใชในระดับมาก ไดแก DCMS, TDC, PSU Knowledge Bank และ ThaiLIS
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สวนฐานขอมูลรายการอางอิงที่ใชในระดับมากคือ Web of Science  ฐานขอมูลที่
สํานักวิทยบริการจัดทําขึ้นทุกฐาน นักศึกษามีการใชในระดับปานกลาง

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในระดับมากคือ Dissertations Full Text
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ ใช ในระดับมากคือ Education Research Complete
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศที่ประสบในระดับมาก ไดแก การกําหนดคําที่ใชในการ
สืบคนหนังสื อในสาขาวิ ชาที่ ศึ กษามี จํานวนนอย จํานวนพร้ิ นเตอร ไม เพี ยงพอ
อินเทอรเน็ตชา และปญหาการสืบคนขอมูลจาก OPAC



120



ผลงานดานนวตักรรม
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แผนแปะชนิดวองไวตอการกดอเนกประสงค
จากยางธรรมชาติ

ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณ1ี ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา1 ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร2

และ นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ3

1ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
2ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
3ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ekwipoo@gmail.com

แผนแปะชนิดวองไวตอการกดอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ คือการนํายาง
ธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลใหมีความเปนขั้วมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการ
เหนียวติดใหกับยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทําใหยางธรรมชาติสามารถใชงานเปนกาว
หรือสารเชื่อมประสานไดหลากหลายพื้นผิวมากขึ้น  โดยอาศัยคุณสมบัติเดนของยาง
ธรรมชาติไมวาจะเปนความตานทานตอแรงดึง ความตานทานตอการฉีกขาด ความ
สามารถในการกระเดงตัว รวมถึงความสามารถในการเหนียวติด ซึ่งคุณสมบัติของ
กาวที่ไดคือ มีความสามารถเหนียวติดไดเมื่อมีแรงกดเพียงเล็กนอย และตองสามารถ
ลอกออกไดอยางงายโดยไมทําลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีไดนิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้
สามารถนําผลิตภัณฑนี้ไปประยุกตใชไดหลากหลาย Application เชน สามารถเตรียม
แผนยางชนิดวองไวตอการกดผสมน้ํามันหอมระเหยตะไครหอม (Citronella oil) ได
โดยใหกลิ่นหอมนานอยางนอย 4 วัน อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมทราบถึงปริมาณสูงสุดที่
สามารถเติมน้ํามันหอมลงในแผนแปะ ซึ่งการเติมน้ํามันหอมระเหยที่มากขึ้นหมายความ
ถึงการเพิ่มแนวโนมระยะเวลาในการปลดปลอยกลิ่นใหนานขึ้น  นอกจากนี้ทีมวิจัย
ยังสนใจที่จะศึกษาความเปนไปไดในการใสน้ํามันหอมระเหยอ่ืนๆ เพื่อการใชงานใน
ผลิตภัณฑตางๆ ใหมากขึ้น
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ชุดอุปกรณรองรบัสิ่งขับถายจากทวารเทียม
ดวยยางพาราสกดัโปรตนี

นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ1 สมพร วรรณวงศ1 อับดุลอาซีด หนิมุสา1

จุไรวรรณ แสงทอง1 รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล2 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา2

ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี2 ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร3

นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ4 และ รศ.ดร.ประภาพร บุญมี3

1ภาควิชาศลัยศาสตร คณะแพทยศาสตร
2ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
3ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
4ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: worawitwanich@gmail.com

ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม ประกอบดวย 1) แผนติดผิวหนัง
รอบทวารเทียม  2) ถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม  3) ครีมปกปองผิวหนังรอบ
ทวารเทียม 4) แปงรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม และ 5) สายรัดหนาทองเพื่อ
พยุงถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม ชุดอุปกรณดังกลาวนํายางพารามาผลิตแทน
วัสดุพอลิเมอร โดยยางพาราที่นํามานั้นไดผานกรรมวิธีในการสกัดโปรตีน ทําใหลด
อาการแพที่จะเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ ทวารเทียม  สวนขอดีในเชิงคุณลักษณะของชุด
อุปกรณนี้เนื่องจากยางมีความยืดหยุนและมีความเหนียวและคงทน  สวนเร่ืองของ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากใชวัสดุดิบภายในประเทศทําใหมีราคาถูก ลดการ
นําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ อีกทั้งผูปวยที่มีรายไดต่ําสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพดีได สงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น
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น้ํายาบวนปากสารสกดัมะหาดผสมคลอเฮกซิดนีและ
น้ํายาบวนปากสารสกัดมะหาดผสมฟลูออไรด

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาด มีดวยกัน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ผสมฟลูออไรด
และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยไดนําประโยชนของมะหาดคือ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้ อกอโรคในชองปากทั้ งชนิดแกรมบวกและแกรมลบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดากอโรคในชองปากได จึงไดมีการศึกษาการนํามะหาด
มาผสมลงในฟลูออไรด และคลอเฮกซิดีน เพื่อชวยเสริมฤทธิ์ในการตานเชื้อกอโรคใน
ชองปาก และฟลูออไรดชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
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กาวสําหรับตดิยางกบัโลหะโดยใชกาวรองพืน้
(ไพรเมอร) และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค1 รศ. อาซีซัน แกสมาน2 และ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี3
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: charoen.na@psu.ac.th

กาวสําหรับติดยางกับโลหะตามการประดิษฐนี้  แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่เปนกาวรองพื้น และสวนที่เปนกาวยางธรรมชาติมาลิเอต   สําหรับการติดนั้น
ตองใช 2 สวนรวมกัน ซึ่งสงผลใหความสามารถในการติดประสานระหวางยางกับโลหะ
สูงใกลเคียงหรือเทียบเทากาวติดโลหะที่นําเขาจากตางประเทศ แตมีตนทุนต่ํากวามาก
อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหยางธรรมชาติซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
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กาวที่เตรียมไดมีความสามารถในการใชประโยชนในเชิงวิศวกรรมได   เพื่อ
ตอบสนองงานไดหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากปจจุบันการใชกาวยึดระหวางยางกับ
โลหะตางๆ  มีการใชงานที่ขยายตัวมากขึ้น  เนื่องจากผลิตภัณฑยางที่ใชในงานเชิง
วิศวกรรมสวนใหญ มีความจําเปนตองเสริมความแข็งแรงใหแกโครงสรางดวยโลหะ
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เครื่องกรองน้ําดื่มชนิดเซรามิกเมมเบรน 4 ไสกรอง

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1 รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2 ประเสริฐ พฤฒิคณ ี 3

และ มัณฑนา บริพันธ1
1สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร
2ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
3ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: darunee.b@psu.ac.th

ที่มาของการประดิษฐ
แม ว าเซรามิ กเมมเบรนที่ พัฒนาขึ้ นเองที่ ห องปฏิ บัติ การของสถานวิ จั ย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมแบรน จะมีคุณลักษณะที่สามารถกรองอนุภาคขนาด
เล็กกวา 1 ไมครอนได รวมทั้งสามารถกรองเชื้อกอโรคตางๆ ไดอยางดี แตเมื่อนํามา
ใชเปนเคร่ืองกรองเพื่อผลิตน้ําดื่มสะอาด ก็จะเกิดปญหาอุดตันอยางรวดเร็ว แมจะใช
กรองน้ําประปาเนื่องจากมีขนาดรูพรุนขนาดเล็ก 0.3–1 ไมครอน ทําใหจําเปนตองนํา
เซรามิกเมมเบรนออกมาลางทําความสะอาดกอนที่จะประกอบเขาไปใหม ตัวอยางเชน
เซรามิกเมมเบรนชนิดทอเดี่ยวจะกรองน้ําประปาไดปริมาตรน้ําดื่ม 30-40 ลิตร/ชั่วโมง
และจะอุดตันเมื่อใชไปเปนเวลา 4 ชั่วโมง ผลิตน้ําดื่มได 120–160 ลิตร ก็จําเปนตอง
ถอดเซรามิกเมมเบรนมาทําความสะอาด  ผูวิจัยจึงไดแกปญหาโดยสรางชุดกรองขึ้น
ใหมใหสามารถติดตั้งเซรามิกเมมเบรนจํานวน 4 ทอ โดยชุดกรองผลิตจากวัสดุ 2 ชนิด
คือแบบที่ 1 ผลิตจากทอ PVC สีฟา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. ความสูงทั้งหมด
55 ซม. พื้นที่ 0.11 ตร.เมตร ขนาดความจุ 2.5 ลิตร) แบบที่ 2 ผลิตจากทอเหล็ก
กลาไรสนิม SL 304 (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. ความสูงทั้งหมด 45 ซม. และ
พื้นที่ 0.09 ตร.เมตร ขนาดความจุ 2.2 ลิตร) ซึ่งชุดกรองดังกลาวเมื่อตอเขากับระบบ
น้ําประปาจะสามารถผลิตน้ําดื่มสะอาดไดเพิ่มขึ้นเปน 3-4 เทา ดวยอัตราการผลิต 110-
130 ลิตร/ชั่วโมง
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รูปท่ี 1  ปริมาตรน้ําที่ผานชุดกรองกับเวลาในการกรองของชุดกรอง PVC
4 ไสกรองและ 1 ไสกรองที่ความดัน 15 psi

รูปท่ี 2  ชุดกรอง PVC สีฟาชนิด 4 ไสกรองใชกรองน้ําด่ืม

รูปท่ี 3  ชุดกรอง PVC สีฟาชนิด 4 ไสกรองใชกรองน้ําหมักชีวภาพ
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ใชในการผลิตน้ําดื่มสะอาด และยังสามารถใชในอุตสาหกรรมเพิ่มความใส

ของน้ําผลไม เบียร ไวนและน้ําหมักชีวภาพ
2. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบกรองใหไดปริมาตรน้ําที่เพิ่มขึ้น  สามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีไปสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรมขนาดยอม
3. ประกอบกับชุดกรองในหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและ

งานวิจัยเพือ่ใชในการกรอง

ผลการวิจัย
1. การเพิ่มจํานวนไสกรองในชุดกรองจะทําใหไดปริมาตรน้ําเพิ่มขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการกรอง
3. สามารถแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็กออกจากน้ําหรือของเหลวทําใหใสขึ้น
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ตนแบบแหลงพลงังานประจใุหมไดดวยตวัเอง

รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และ นายภาณุ ไทยนิรมิตร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nantakan.m@psu.ac.th

ตนแบบแหลงพลังงานประจุใหมไดดวยตัวเอง (Power Bank) ภายใน Power
Bank จะมีวงจรไฟฟาเชื่อมตอที่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาต่ําที่ เหมาะสมตอการทําให
เกิดแรงดันไฟฟาตกครอมโหลดภายนอก (external load) เกิดกําลังไฟฟาพอเพียง
นําไปใชตอไดเปนอยางดี กําลังหรือพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาจากการกระทําทาง
กลตอวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเปนหลัก มีโมเดล 2 แบบดวยกัน โดยตนแบบโมเดลที่ 1
ประจุ power bank ดวยวิธีบีบ กด ไปเร่ือยๆ ใชกําลังมือหรือย่ําเทาเปนหลัก  สวน
ตนแบบโมเดลที่ 2 ใชวิธีเขยา สั่น หรือเพียงพกพาในระหวางที่เคลื่อนไหวรางกาย
อยูแลว นอกจากนั้นมีการเสริมการใชงาน 2 ประการคือ มีการแสดงระดับพลังงาน
ของแบตเตอร่ีดวยไฟแสดงสถานะวามีประจุเต็มหรือใชไปแลวก่ีเปอรเซ็นต   และมี
ชองทาง (option) ใหผูใชเลือกเชื่อมตอตนแบบกับไฟบานเพื่อประจุใหมได (AC input)
นอกเหนือไปจากการประจุใหมดวยวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่ถูกกดอัดหรือเขยา
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ตนแบบโอริงทนน้ํามัน

รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และ นายพิศาล สุขวิสูตร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nantakan.m@psu.ac.th

โอริงทนน้ํามันตนทุนต่ํา มีวัตถุดิบหลักคือ พอลิเมอรไฮโดรฟลูออรโรคารบอน
(hydrofluorocabon polymer) เปนพอลิเมอรที่มีการประยุกตใชงานในการเคลือบผิว
วัสดุตางๆ เพื่อปองกันการกัดกรอน ทําเปนสีเคลือบผนังและเสาอาคาร ฟลมหอของ
ปลอกหุมสายไฟฟา ทอน้ํา ขอตอทอน้ํา และทอหดยืดไดเพราะ ทนตอแรงกระแทกไดดี
ทนตอความรอน  ทําใหสามารถใชงานที่อุณหภูมิสูงถึง 150oC  ซึ่งพอลิเมอรไฮโดร
ฟลูออรโรคารบอนกลุมนี้ ไดแก พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด (polyvinylidene fluoride)
พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดไตรฟลูออโรเอทิลีน (polyvinylidene fluoride trifluoro-
ethylene)  และพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีน (polyvinylidene
fluoride hexafluoropropylene) โดยพอลิเมอรกลุมนี้ยังทนทานตอสิ่งเราภายนอก
เชน อุณหภูมิ สนามไฟฟา แรงกระทํา ฯลฯ  สามารถนํามาใชประโยชนแบบกาวหนา
มากกวาพอลิเมอรทั่วไป สมบัติพิเศษคือมีสมบัติการทนน้ํามัน และตนทุนต่ํามาก
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ยาน้ําสเปรยรักษาอาการอักเสบที่ผวิหนัง
จากสารสกดัใบพลู

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

ยาน้ําสเปรยรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากสารสกัดใบพลู  ที่มีสารสําคัญ
hydroxychavicol 0.2% w/v มี pH เทากับ 5.7 ซึ่งเปน pH ที่เหมาะสมสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนังคนและมีความคงตัวดี  เมื่อทดลองทาที่ผิวหนังยาสามารถ
ซึมผานผิวหนังไดดี สีของยาเขากันกับสีของผิวหนังไดดี และไมกอใหเกิดการระคาย
เคืองใดๆ
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ยาน้ําสเปรยสารสกัดบวับกรักษาอาการชองปากอักเสบ

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

ยาน้ําจากสารสกัดใบบัวบกสําหรับรักษาแผลในชองปาก   ใชสําหรับอาการ
อักเสบในชองปากและลําคอ เตรียมจากสารสกัดใบบัวบก โดยใบบัวบกจะมีสารสําคัญ
ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวบก เปนสารในกลุมเพ็นตะไซคลิกไตเตอรปน ซึ่งไดแก
เอเชียติก แอซิด (Asiatic acid)  มาเดคาสสิก แอซิด (madecassic acid)  เอเชีย
ติโคไซด (asiaticoside) และมาเดคาสโซไซด (madecassoside) โดยพบวาเอเชียติก
แอซิด มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ตานเชื้อแบคทีเรีย และตานมะเร็ง   มาเดคาสสิก แอซิด
มีฤทธิ์ตานการอักเสบและตานเชื้อแบคทีเรีย  เอเชียติโคไซด มีฤทธิ์สมานแผล  และ
มาเดคาสโซไซด มีฤทธิ์สมานแผล ตานการอักเสบ และตานอนุมูลอิสระ
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อุปกรณวดัเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสด

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ1 สากล จุลรัตน1 ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ2

ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลยชัย3 และ ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ4
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
3ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: mitchai@coe.psu.ac.th

อุปกรณวัดเนื้อยางแหงในน้ํายางสดและดิบ โดยใชการตรวจสอบทางออมคือ
การตรวจสอบดวยการสะทอนของคลื่นความถ่ีไมโครเวฟ เพื่อใหไดคา %DRC ของ
น้ํายางพารา ใชวัดเนื้อยางแหงในน้ํายางสด โดยใชเวลาเพียง 1-2 นาที จากเดิมที่
ทดสอบดวยวิธีทางเคมีแบบที่ ใช กันในปจจุบันเวลาในการทดสอบนานประมาณ 16
ชั่วโมง  และมีขั้นตอนที่ยุงยาก และสูญเสียเนื้อยาง  และอุปกรณวัดเนื้อยางแหงใน
น้ํายางพาราปจจุบันตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งยังมีราคาสูง
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อุปกรณวัดปริมาณน้ํามันในปาลม

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ1 บุรวิชญ ภมรนาค1 ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน2

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ2 และ สากล จุลรัตน1
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: mitchai@coe.psu.ac.th

อุปกรณวัดปริมาณน้ํามันในผลปาลมนี้  ใชหลักการประมวลผลสัญญาณภาพ
โดยใชคาสีจากภาพถายเปนหลัก ซึ่งประกอบดวยโครงสรางหลักหาสวนคือ สวนรับ
ภาพถายของผลปาลมสําหรับถายภาพผลปาลม, สวนวงจรควบคุมแหลงกําเนิดแสง
สําหรับควบคุมสภาวะแสงในการวัด,  สวนแสดงผลและรับคําสั่งการทํางาน,  สวน
ประมวลผลสําหรับประมวลผลการวัด และสวนภาคจายไฟ  ซึ่งอุปกรณวัดปริมาณ
น้ํามันในผลปาลมที่มีราคา สามารถวัดปริมาณน้ํามันในผลปาลมไดอยางถูกตองแมนยํา
ภายใตสภาวะแสงที่ถูกควบคุมดวยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม  อุปกรณวัด
ปริมาณน้ํามันในผลปาลมมีความสามารถใหผลการวัดไดอยางรวดเร็วกวาการวัดดวย
วิธีทางเคมี
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ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม

ผศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร1 รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร3 และ ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา1

1ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th, lwarakorn@yahoo.com

ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นมี 2 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพารา และชุดทดสอบสังกะสีในดินและในปุย ดังแสดงในรูปที่ 1 สําหรับชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราประกอบดวยสารละลาย Zn-ก  สารละลาย Zn-ข สาร
Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 13 และ 10 มล. หลอดทดสอบ
พลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือ มีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอนคือ การเตรียม
ตัวอยางและการทดสอบ ในขั้นการเตรียมตัวอยางดําเนินการดังนี้

1. ใชกระบอกฉีดยา ดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในน้ํายาง
ตัวอยาง 0.2 มล. เขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการ
ตกตะกอน

2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 7 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1 และเขยา  ในขั้นนี้เปนการแยกอนุภาคยางออกจากน้ํายาง โดยอนุภาคยางจะ
จับตัวเปนกอนและแยกออกจากสารละลาย

3. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอ่ืน โดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ

ในสวนของการทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยางปริมาตร 0.2 มล.

ใสในสารละลายขอ 1 เขยา อยางแรงดวยมือ 5 วินาที
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3. ประเมินผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย
โดย

- หากความเข มขนของไอออนสั งกะสี ในตัวอยางมีค านอยกวาค าที่
ตองการทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคาเทากับคาที่ตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคามากกวาคาที่ตองการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีมวงแดง

สําหรับชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย  ประกอบดวย  สารละลาย Zn-ก
สารละลาย Zn-ข สาร Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ
5 มล. หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือโดยมีวิธีการทดสอบ 2
ขั้นตอนเชนกัน   ในขั้นการเตรียมตัวอยางมีดังนี้

1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 5 มล. ใสในดินหรือปุย
ตัวอยาง 1 กรัม และเขยา ขั้นนี้เปนการสกัดสังกะสีออกมาจากตัวอยางดินหรือตัวอยาง
ปุยโดยใชสารละลายกรด

2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ
3. ใชกระบอกฉีดยาดดูสารละลายขอ 1 ปริมาตร 0.5 มล. เติมลงในสารละลาย

ในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกโดยการตกตะกอน และ
เปนการปรับ pH ของ สารใหอยูในสภาวะเบส

รูปท่ี 1  แสดงชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่พัฒนาขึ้น
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4. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอ่ืนโดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ
ในสวนของการทดสอบมีขั้นตอนเชนเดียวกันกับชุดชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

ความโดดเดนของผลงานวิจัย
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ราคา

ถูกกวาชุดทดสอบที่วางจําหนาย 2-5 เทา ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีคูมือการ
ใชงานที่ เขาใจไดงาย ผูใชไมจําเปนตองมีความชํานาญก็สามารถใชชุดทดสอบนี้ ได
สามารถใชชุดทดสอบไดทั้งในและนอกสถานที่ พกพาไดสะดวก ใชสารเคมีนอย ใหผล
การทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง
ในการลดผลรบกวนจากไอออนของโลหะชนิดอ่ืนๆ ที่มีอยูในตัวอยาง   ใชตัวรีดิวซ
(reducing agent) ซึ่งไมเปนอันตรายตอผูใชและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แทนไซยาไนด
ที่ใชในชุดทดสอบอ่ืนๆ สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ
ตามความตองการ  ไมตองทํา standard calibration curve  สามารถใชทดสอบ
สังกะสีในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน และ
ในปุย รวมทั้งทดสอบสังกะสีในตัวอยางอ่ืนที่เปนสารละลาย

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ไดใชชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นนี้ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

15 ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุย 5 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ทีไ่ดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟร่ีคฟัเปลพลาสมาออพตคิลัอีมิสชั่นสเปคโตรโฟโตมเิตอร
(Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)
ผลจากชุดทดสอบและจากวิธีมาตรฐาน ทั้ งในตัวอยางน้ํายางพารา ดิน และปุย
สอดคลองกัน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดสอบสังกะสีภาคสนามมีประโยชนอยางยิ่งตอ

- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพาราเพื่อนําไปใชพิจารณาแกไขหรือ
ดําเนินการปรับความเขมขนของสังกะสีในน้ํายางกอนสงเขากระบวนการผลิต
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- เกษตรกรเพื่อใชในการประเมินหรือติดตามภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินเพื่อ
สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อปุย
- เจาหนาที่ของรัฐทีเ่ก่ียวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพือ่ใชในการเฝา ระวงั

และจับกุมผูกระทําผิด
นอกจากนี้ ไดนําผลงานประดิษฐคิดคนนี้ ไปใชประกอบการการเรียนการสอน

รายวิชาเซนเซอรทางเคมีสําหรับสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปดสอนโดย
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และนําไปใชในการพัฒนาเปน
ชุดทดสอบสังกะสีในน้ําทิ้งและในเลือด สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

กลุมเปาหมายผูใชประโยชน
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามดานการเกษตรที่ประดิษฐขึ้นนี้เปนชุดทดสอบที่

ใชไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา  ใชสารเคมีนอย ราคาถูก รูผล
รวดเร็ว และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ ตามความ
ตองการ   โดยมีกลุมเปาหมายที่สามารถนําชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐ
คิดคนนีไ้ปใชคือ

- โรงอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
- โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน
- เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- ผูประกอบการ หรือเกษตรกรที่เก่ียวของกับการปลูกพืช เชน พืชไร ผลไม

เปนตน
- เกษตรกรที่ตองการทดสอบ เฝาระวัง ควบคุม หรือติดตามการแกปญหา

การขาดธาตุสังกะสีในดิน ทั้งกอนและหลังการใหปุยที่มีสังกะสี
- โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปุยที่มีการเพิ่มธาตุสังกะสี
- เกษตรที่ตองการทดสอบปุยสังกะสีเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
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- หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันที่เก่ียวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใช
ในการเฝาระวัง และจับกุมผูกระทําผิด

รางวัลที่เคยไดรับ
1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention

Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริมการประดิษฐ
ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA

3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน  นาสนใจ  ในงาน “Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริม
การประดิษฐของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

แหลงทุนที่ ใหการสนับสนุน: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน)

รูปท่ี 2  ผลงานสิ่งประดิษฐเร่ือง ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม “Zinc Field Test Kit”
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงินจากสมาคมสงเสริมการประดิษฐของเกาหลี

และรางวัลพิเศษ (special prize) จากประเทศไตหวัน ซ่ึงเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน นาสนใจ
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สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร    ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา    รศ.ดร.เพริศพิชญ

คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล  นางสาวณัฐทกาณ
หวันลาโสะ อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073
ออกใหเมื่อ 28 มีนาคม 2555 หมดอายุ 23 มิถุนายน 2558

2. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร   ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา   รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร   ยื่นขอรับสิทธิบัตร เร่ือง ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพาราภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1301004967 ยื่นเมื่อ 6/9/2556

3. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร    ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา    รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เร่ืองชุดทดสอบสังกะสีใน
ดินและปุยภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1303001048  ยื่นเมื่อ 6/9/2556
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เครื่องเลือ่ยไมยางพาราแบบใหมเพือ่ลดการสญูเสยี

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง, อดิเทพ สงรักษา และ นิติ เพชรสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: riya1968@gmail.com

เคร่ืองเลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสียสําหรับไมขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง (5-8 นิ้ว) ที่พัฒนาแลว    และสามารถขยายผลใหใชงานเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเลื่อยไมยางและเฟอรนิเจอรในอนาคต ที่ผานมานักวิจัยไดสรางตนแบบ
เคร่ืองเลื่อยใหม โดยปรับปรุงและพัฒนาตอยอดจากเคร่ืองเลื่อยไมยางพาราจาก
ตางประเทศใหเหมาะกับสําหรับเลื่อยไมยางพาราขนาดเล็ก-กลาง สําหรับลดการ
สูญเสียเนื้อไมและลดตนทุนการผลิต นอกจากสามารถเลื่อยไมยางพาราไดแลว ยัง
สามารถนําไปประยุกตใชกับไมประเภทอ่ืนๆ ไดอีกดวย
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แผนหนนุสะโพกจากยางธรรมชาติ

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง1 ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล1 ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล1

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช2 และ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ2
1ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: riya1968@gmail.com

แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ประกอบดวย ยางธรรมชาติ สารกระตุน
สารฟู สารตานการถูกออกซิไดซ สารตัวเรงปฏิกิริยา สารวัลคาไนซ และน้ํามันอโรมาติก
โดยกรรมวิธีการผลิตแผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ มีวิธีการโดยการนํายาง
ธรรมชาติมาบดผสมกับสารตางๆ ดังกลาวขางตน   จากนั้นนํายางคอมปาวดที่ไดไป
อัดรอนขึ้นรูปในแมพิมพ

การใชแผนหนุนสะโพกเปนการปองกันแบบภายนอกที่สามารถทําไดดวยตัวเอง
เปนการปองกันที่สามารถปองกันไดในทุกที่เมื่อสวมใสและไมมีผลขางเคียงกับรางกาย
ดวยขอดีดังกลาวการใชแผนหนุนสะโพกจึงเปนวิธีปองกันที่ดีที่สุดในปจจุบัน สามารถ
ที่จะลดความเสี่ยงของสะโพกหักในกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุได
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น้ํายางโปรตนีต่ําสําหรบัผลติภณัฑทางเภสชัภณัฑ

ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร1 ผศ.ดร.ประภาพร บุญมี1 และ ดร.วิรัช ทวีปรีดา2

1ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piwiwat@gmail.com

น้ํ ายางโปรตีนต่ําที่ ผลิ ตด วยเทคโนโลยี การลดปริมาณโปรตี นในน้ํ ายาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ
รูปแบบ ซึง่จดัเปนเทคโนโลยขีองการแกปญหาจากตนน้ําคอืวัตถุดบิเร่ิมตน โดยหลีกเลีย่ง
การใชแอมโมเนียเปนสารคงสภาพ เนื่องจากอาจกอใหเกิดการระคายเคืองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอเนื้อเยื่อออนและผิวหนังซึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑยางธรรมชาติโดยตรง แตได
เลือกใชสารที่มีความปลอดภัยในการใชมากขึ้น จากสารเกรดที่ใชยางยาหรือเคร่ือง
สําอาง ทําใหเพิ่มความมั่นใจดานความปลอดภัยในการใชกับผลิตภัณฑตางๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑสุขภาพไดเปนอยางดีโดยสําหรับผลิตภัณฑที่สามารถผลิตไดจากน้ํายาง
โปรตีนต่ํานี้ ไดแก แผนขจัดสิวเสี้ยน มาสคพอกหนาแบบเพสต แผนแปะผิวหนังชนิด
ถุงกักเก็บ แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม หมากฝร่ัง

น้ํายางโปรตีนต่ํา  ใชวิธีการเตรียมที่งาย  ไดน้ํายางโปรตีนต่ําที่ไมกอใหเกิด
อาการแพ หรือระคายเคือง (ปจจุบันสามารถลดปริมาณโปรตีนในน้ํายางได 100%)
สามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑตางๆ ในทางการแพทยและเคร่ืองสําอางไดดี
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ตํารบัโรโดไมรโทนสําหรบัรกัษาสวิ

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย1 จุฬาลักษณ ชอระชู1 และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ2

1ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

เจลแตมสิวตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิวนี้  เปนเจลที่มีองคประกอบของ
สารโรโดไมรโทน ซึ่งสกัดไดจากกระทุที่มีฤทธิ์ที่ดีในการตานเชื้อแบคทีเรีย และมีสาร
ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งชวยตอตานการออกซิเดชันของเซลลผิวหนัง จึงสามารถชวยชะลอ
ร้ิวรอยแหงวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกตนํานาโนเทคโนโลยีมาเตรียมอนุภาค
ขนาดเล็ก นั่นคือ เทคโนโลยีไลโปโซมมาชวยในการนําสงสารสําคัญโรโดไมรโทน
เนื่องจากไลโปโซมสามารถชวยในการซึมผานของสารโรโดไมรโทนที่เก็บกักภายในเขาสู
ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น
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ถงุบรรจเุจลาตนิละลายน้ําไดจากหนงัปลา

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล, ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน และ
ภควรรษ ทองนวลจันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: soottawat.b@psu.ac.th

ถุงบรรจุชนิดละลายน้ําไดผลิตจากฟลมเจลาติน โดยฟลมดังกลาวมีสมบัติเดน
คือ สามารถปองกันการซึมผานของกาซและสารระเหยตางๆ ละลายในน้ํารอนไดดี
ปองกันการปนเปอนของจุลนิทรียภายนอก หรือทําหนาที่เก็บกักสารเติมแตงอาหาร เชน
วัตถุกันเสีย สารชวยรักษากลิ่นรส ตลอดจนทําหนาที่ปองกันความเสียหายใหอาหาร
ระหวางการลําเลยีงและการขนสง

ถุงบรรจุชนิดละลายน้ําไดสามารถนําไปประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑ  ซึ่งเปน
ทางเลือกใหมของวัสดุสําหรับงานบรรจุภัณฑ อาทิ ใชในการบรรจุผงปรุงรสและน้ํามัน
ใสในซองบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป หรือบรรจุผงกาแฟ เพื่อลดการใชบรรจุภัณฑจากพลาสติก
หรือพอลิเมอรสังเคราะห
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อุปกรณปรับระดับเตยีงผูปวยแบบมอเตอร
ที่เคลื่อนยายได

ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ 1 และ เกษิณี เพชรศรี 2

1สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
E-mail: surapong.c@psu.ac.th

เตียงผูปวยในโรงพยาบาลที่พบเห็นในปจจุบัน มีลักษณะการปรับระดับของ
เตียงอยูสองประเภทคือ ประเภทที่ใชมือหมุนไกเตียงและประเภทที่ใชไฟฟาปรับระดับ
เตียงผูปวย โดยเตียงประเภทที่ใชมือหมุนจะมีทั้งแบบ 2 ไก และ 3 ไก ซึ่งจําเปนตองใช
แรงมือในการหมุนไกเตียงเพื่อปรับระดับของหัวเตียงและระดับของปลายเตียง เมื่อ
ตองการหมุนไกเตียงผูใชงานจะตองยอตัวลงใหเหมาะสมกับระดับของไกเตียง โดยทา
ในการหมุนไกเตียงจะมีผลตอสรีระของผูใชงานเนื่องจากจะทําใหกระดูกสันหลังโกงงอ
อีกทั้งทําใหผูใชมีอาการปวดหลังได นอกจากนี้จังหวะการหมุนปรับระดับเตียงก็สงผล
ตอผูปวยที่อยูบนเตียง อาทิเชน การหมุนที่รวดเร็วเกินไปจะทําใหมีความรูสึกที่ ไม
สบายนักโดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับการผาตัดสมองที่ใชเตียงประเภทนี้

สําหรับเตียงผูปวยประเภทไฟฟาที่ใชมอเตอรและควบคุมการทํางานดวยรีโมต
ควบคุมเพื่อใหงายในการใชงานจะมีราคาสูง  และตองมีการตรวจซอมบํารุงรักษาที่
มากกวาเตียงประเภทที่ ใชมือหมุนไกเตียง   ทําใหโรงพยาบาลในตางจังหวัดที่ไมมี
งบประมาณสนับสนุนเพื่อซื้อเตียงประเภทที่ใชไฟฟาปรับระดับเตียงผูปวยไมสามารถ
จัดหามาใชใหกับผูปวยได

จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดที่ จะพัฒนาเคร่ืองตนแบบของอุปกรณ
ปรับระดับเตียงที่เคลื่อนยายได และอุปกรณปรับระดับเตียงที่สามารถติดตั้ง ประกอบ
กับเตียงประเภทที่ใชมือหมุนไกเตียงเพื่อชวยใหพยาบาลหรือผูใชสามารถปฏิบัติงาน
ไดงาย ไมทําใหมีผลตอสรีระของผูใชงานและมีราคาไมสูง เพื่อเปนการสนับสนุนใหมี
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การพัฒนางานประจําใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เคร่ืองตนแบบของอุปกรณปรับ
ระดับเตียงที่เคลื่อนยายไดจะเปนการพัฒนาเก่ียวกับสิ่งประดิษฐที่สามารถทําใหเกิด
การพึ่งพาตนเองไดหากพัฒนาสู เชิงพาณิขย โดยไมตองสั่งเตียงผูปวยประเภทไฟฟา
นําเขาจากตางประเทศ ทําใหลดการสูญเสียเงินตราไปนอกประเทศ โดยทางทีมวิจัย
ไดมีการประดิษฐเคร่ืองตนแบบของอุปกรณปรับระดับเตียงที่เคลื่อนยายได  และได
ทดสอบเบ้ืองตนไปแลว

ความคาดหวังของผู วิจัย
ไดรับการนําไปใชในกลุมของโรงพยาบาลที่ยังคงใชเตียงผูปวยประเภทที่ใชมือ

หมุนไกเตียง

รูปท่ี 1  เคร่ืองตนแบบของอุปกรณปรับระดับเตียงที่เคลื่อนยายไดที่ประดิษฐขึ้น
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อุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กทีม่ีพัฒนาการชา

ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ1 ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ2 ปฐวีณา แกวแจง2

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ3 และ นายสงบ ธนบํารุงกูล4

1สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย
2ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
3ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4บริษัทกิสโค จํากัด
E-mail: surapong.c@psu.ac.th

เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือนแลวคอยังไมแข็ง หรืออายุ 9 เดือนยังไมคว่ํา หรือ
ยังไมคลานหรือกลามเนื้อแขนขาไมมีแรง หากลักษณะดังกลาวยังคงมีอยู  เมื่อเด็ก
เจริญเติบโตขึ้น เด็กกลุมนี้จะจัดวามีพัฒนาการทางดานรางกายชา   ซึ่งในปจจุบัน
วิธีการที่ใชรักษาคือ การฝกใหเด็กสามารถยืนและคุนเคยกับการยืน โดยใชอุปกรณชวย
ฝกยืนเพื่อชวยในเร่ืองการพัฒนากลามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต การสราง
สมดุลของรางกายทอนบน และมีผลทางออมในดานจิตวิทยา การเรียนรูทางสังคม
ของเด็กอีกดวย  แตราคาของ standing frame มีราคาสูง และตองนําเขาจากตาง
ประเทศจึงทําใหไมสามารถมีอุปกรณนี้ที่บานเพื่อชวยฝกการยืนของเด็ก อีกทั้งทําให
ผูปกครองตองเสียคาใชจายและเวลาในการที่จะตองนําเด็กมาฝกที่โรงพยาบาล

ดังนั้น นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรจึงไดรวมกับ
บริษัทกิสโค จํากัด ประดิษฐเคร่ืองตนแบบอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่ มี
พัฒนาการชาขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสรีระและการใชงานของเด็กไทย โดยมุงเนนให
เปนลักษณะที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได โดยทางทีมงานไดทําการออกแบบพัฒนาอยางจน
ไดรูปรางและการใชงานที่เหมาะสม ราคาของเคร่ืองตนแบบไมสูงมากนัก



151

จุดเดนของส่ิงประดิษฐ
- สามารถปรับระยะในแนวขางและความสูงได
- เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย
- สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
- สามารถถอดประกอบไดงาย
- มีราคาถูกกวาตางประเทศ

ความคาดหวังของผู วิจัย
- ไดรับการนําไปใชในกลุมของเด็กที่มีพัฒนาการชา ผูปกครองสามารถใชฝก

เด็กไดเองที่บาน ไมจําเปนตองมาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
- การทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยการบริจาคอุปกรณชวยฝกยืนแกผูปกครอง

ที่บุตรหลานมีพัฒนาการชา
- เคร่ืองตนแบบจะถูกพฒันาสูเชงิพาณิชย เพือ่ใหผูปกครองหรือสถานพยาบาล

สามารถหาซื้อไดในราคาที่ถูกลง

รูปท่ี 1  เคร่ืองตนแบบของอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการชา
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วสัดปุูสระน้าํจากยางธรรมชาติ

รศ.อาซีซัน แกสมาน1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค2 ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน1

และ นายสมคิด ศรีสุวรรณ1

1ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kaesaman_a@windowslive.com

แหลงเก็บกักนํ้ามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเปน
แหลงนํ้าสําหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูแลงแหลงนํ้าโดยธรรมชาติ เชน แมนํ้าคลอง
หนองบึง เปนตน ไมสามารถเก็บกักนํ้าไวไดนาน โดยปกติสระนํ้ามีประโยชนในการ
เก็บกักนํ้าชวยปองกันนํ้าไหลหลากและสามารถนํานํ้ามาใชในฤดูแลง ในตางประเทศ
มีการเก็บกักนํ้ าโดยการปูสระนํ้ าดวยแผนยาง โดยทั่ วไปผลิตจากยางสังเคราะห
สวนในประเทศไทยไดมีการผลิตยางปูพื้นสระซึ่งคาดวาจะใชยางธรรมชาติเปนหลัก
แตจะผลิตในรูปยางแผนขนาดใหญจากโรงงานแลวนําไปปูลงในสระสําหรับเก็บกักนํ้า
ซึ่งตองผลิตดวยเคร่ืองจักรขนาดใหญและใชเงินลงทุนมาก อาจไมเหมาะกับพื้นที่สระ
ขนาดเล็กมากนัก การสรางสระกับเก็บนํ้าโดยการปูดวยยางธรรมชาติที่ เสริมความ
แข็งแรงดวยการพนนํ้ ายางธรรมชาติชนิดครีมผสมโดยใชเคร่ืองพนดวยแรงดันลม
ลงไปบนผาแตละชั้นที่ปูลงไปในสระที่ไดแตงผิวใหเรียบระดับที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอน
การผลิตปลอยใหยางที่เคลือบลงไปสุกที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 สัปดาหไดยางปูสระ
ใสนํ้าลงไปสามารถเก็บกักนํ้าไวไดนานโดยไมมีการซึมลงไปในดิน
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