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สํานักวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร





 ป 2510 เปนปที่เริ่มสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ในชวงแรกของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมจะมุง
เนนดานการเรียนการสอนเพ่ือจะผลิตบัณฑิตในสาขา
ตาง ๆ  ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใตยังขาดแคลนกําลัง
คนในหนวยงานทั้งภาคราชการและเอกชน แตก็สนับสนุน
การวจิยัอยางตอเนือ่ง จนกระทัง่เมือ่มหาวิทยาลยัเริม่เขาสู
ปที ่40 มหาวิทยาลยัไดใหความสาํคญักบัการผลติงานวจิยั
และนวัตกรรมอยางจริงจังมากขึ้น โดยในป 2543 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายสําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย (Research 
Oriented University) โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมงาน
วจิยัอยางเขมขน มกีารวางระบบการสนับสนนุงานวจัิย จัด
ใหนกัวจิยัทีม่คีวามสนใจในดานตาง ๆ  มารวมตัวกนั จดัตัง้
เปนหนวยวจิยั สถานวจิยั สถานวจัิยความเปนเลศิและสาขา
ความเปนเลศิ รวมถงึสนบัสนนุงานวจิยัและนวตักรรมอยาง
จรงิจงั ไดจัดตัง้อทุยานวิทยาศาสตรภาคใตขึน้เพ่ือสงเสรมิ 
เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกไปสู
เชงิพาณชิย จนในป 2553 รฐับาลไดคดัเลอืกใหมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทรเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของ
ประเทศไทย

รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คํานํา
 ตลอด 50 ป ของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร มหาวิทยาลัยไดผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมไวเปน
จํานวนมาก และในโอกาสเมื่อครบรอบ 40 ป ของการสถาปนา
มหาวิทยาลัยไดทําการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมได
จาํนวน 52 ผลงาน จดัพมิพหนงัสอื ชือ่วา นวตักรรมและผลงาน
วจิยัดีเดนในโอกาสครบรอบ 40 ป มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

 ในชวง 10 ปทีผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทรไดผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสูสังคม
เปนจาํนวนมาก หลายผลงานไดรบัรางวลัท้ังในระดับชาตแิละจาก
หลายเวทใีนระดบันานาชาต ิผลงานไดรบัการจดสทิธบิตัรและอนุ
สิทธิบัตร และมีการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาเปนนวัตกรรมเพื่อ
ประโยชนของมวลมนุษยชาติ และนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

 เพ่ือเปนการรวบรวมผลงานของมหาวทิยาลัยอยางตอ
เนือ่ง มหาวทิยาลัยจงึไดคดัเลอืกผลงานวจิยัและนวตักรรมดเีดน
ของมหาวิทยาลัยในชวง 10 ปที่ผานมา จัดพิมพเปนหนังสือ 
“นวัตกรรมเพื่อประโยชนเพื่อนมนุษย” เพื่อเปนการรวมเฉลิม
ฉลองในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร สถาปนาครบรอบ 
50 ป ในปนี้
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 ปาลมนํา้มนัเปนทัง้พชือาหารและ
พืชพลังงานท่ีใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวย
พ้ืนท่ีสูงกวาพืชนํ้ามันอื่นทุกชนิดของ
โลก และจัดเปนพืชนํ้ามันอุตสาหกรรม
ชนิดเดียวของประเทศไทยที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืช
นํ้ามันชนิดอื่น ๆ เชน ถั่วเหลือง มะพราว 
เปนตน โดยมีมูลคาทางการตลาดภาย
ในประเทศในป พ.ศ. 2559 สูงมากกวา 
2 แสนลานบาท อีกท้ังยังกอใหเกิดการ
สรางอาชีพและการจางงานตลอดหวง
โซในภาคการผลิตเปนจํานวนมาก ในป 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลม
นํ้ามันประมาณ 5 ลานไร และยังคงมี
การขยายพ้ืนท่ีปลูกอยางตอเนื่องปละ
ประมาณ 4 แสนไร เพื่อใหมีพื้นที่ปลูกในป 
พ.ศ. 2567 จํานวน 10 ลานไร ตามแผน
ยุทธศาสตรความตองการใชประโยชน
นํ้ามันปาลมของชาติ การขยายพื้นที่ปลูก
ดังกลาวนี้ทําใหความตองการใชเมล็ด
ปาลมน้ํามันพันธุดีภายในประเทศสูงถึง
ปละประมาณ 12 ลานเมล็ด/ป ซึ่งพันธุดี
ดังกลาวจัดเปนพันธุลูกผสมเทเนอราท่ี
ตองไดจากกระบวนการปรับปรุงพันธุที่
ถูกตองตามหลักวิชาการเทานั้น และการ
ผลิตเมล็ดพันธุดีลูกผสมเทเนอราจําเปน
ตองมีการควบคุมการผสมระหวางตน
แมดูราและตนพอพิสิเฟอราที่ผานการคัด
เลอืกพนัธุและทดสอบพนัธุในชัว่รุนลกูแลว

พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.
พันธุปาลมนํ้ามันชนิดใหม:

1

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



ในการปรับปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ
1. เพื่อพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอราที่ใหผลผลิตนํ้ามันสูง และปรับ   
   ตัวไดดีกับสภาพแวดลอมในบางพื้นที่ปลูกของภาคใต

2. เพือ่พฒันาองคความรูในการปรบัปรงุพนัธุปาลมนํา้มนัท่ีสอดคลองกบัสภาพ 
   แวดลอมของประเทศไทย

กระบวนการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน 

ป พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมเช้ือพันธุกรรมปาลมน้ํามันลูกช่ัวรุนท่ี 2 (F2) ซึ่งผานการคัดเลือกมา
จากลูกชั่วรุนที่ 1 (F1) ของปาลมลูกผสมเทเนอราท่ีปลูกในประเทศไทย โดย
ทําการคัดเลือกจากแตละสวน ๆ ละ 1 ทะลาย แตละทะลายคัดเลือกไวเพียง 
4 ผล ทะลายที่คัดเลือกพิจารณาจากลักษณะทะลายที่มีขนาดใหญและมีลักษณะ
กะลาในผลปาลมบาง เมล็ดท่ีคัดไดนํามาเพาะกลาและปลูกในแปลงที่สถานีวิจัย
คลองหอยโขง คณะทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร จาํนวน 
1,038 ตน เมื่อป พ.ศ. 2532

ป พ.ศ. 2540 ตัดแตงใบตนปาลม และติดหมายเลขตนปาลมจํานวน 1,038 ตน 
ในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ป พ.ศ. 2541-2545 คัดเลือกตนพอแมพันธุปาลมนํ้ามันที่แปลงรวบรวมเชื้อ
พันธุกรรม ใชวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติโดยพิจารณาจากลักษณะทางการ
เกษตรของปาลมนํ้ามัน เชน ผลผลิตและการเจริญเติบโต ตนที่คัดเลือกไดนํามา
ผสมขามระหวางพอแมพันธุ (ดูรา x พิสิเฟอรา) เพื่อใหไดลูกผสมเทเนอรา และ
ขยายพนัธุตนแมพนัธุดรูาโดยวิธกีารผสมตวัเอง และผสมขามระหวางตนแมดรูา
ที่คัดเลือก หลังจากนั้นทําการปลูกทดสอบพันธุลูกผสมเทเนอรา และปลูกตนแม
พันธุดูราที่เกิดจากการผสมตัวเองและผสมขามระหวางตนแมดูราที่คัดเลือก

ป พ.ศ. 2545 ผสมขามระหวางตนแมดูราคัด กับตนพอพิสิเฟอราคัด ไดพันธุ
ลูกผสมเทเนอรา และผสมตัวเองของตนแมดูราคัด

ชวงเวลาและกิจกรรมที่ดําเนินการปรับปรุงพันธุแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
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      มีผลผลิตทะลายlสูง ที่อายุปาลม 3-6 ป 
ประมาณ 2.0-3.5 ตันทะลาย/ไร/ป และที่อายุ
ปาลม 7-9 ป ประมาณ 5.5-6.5 ตัน/ไร/ป มี
เนื้อในมล็ดมีขนาดปานกลาง และจัดเปนพันธุ
ที่มีพันธุกรรมที่สามารถปรับตัวเขากับดินที่มี
ความอุดมสมบรูณต่ํา และทนตอสภาพแหงแลง 

ลักษณะเดนของพันธุทรัพย ม.อ.1

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
E-mail: theera.e@psu.ac.th 
นายประกิจ ทองคํา, นายธีระพงศ์ จันทรนิยม 
และ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชวงเวลาและกิจกรรมที่ดําเนินการปรับปรุงพันธุแตละขั้นตอน มีดังนี้ 

ป พ.ศ. 2545-2546 ทําเมลด็งอก เพาะกลาและคดัเลอืกตนกลาปาลมทีส่มบรูณ 
อายุ 1 ป ไปปลูกทดสอบพันธุ

ป พ.ศ. 2547-2550 ปลูกทดสอบพนัธุลกูผสมเทเนอราท่ีเกดิจากการผสมขาม
ระหวางตนแมดูราคัด กับตนพอพิสิเฟอราคัด และปลูกลูกผสมตัวเองของตน
แมดูราคัดเพื่อขยายตนแมพันธุ

ป พ.ศ. 2550-2551 ประเมินศักยภาพการใหผลผลิต และลักษณะทางลําตน 
เมื่อปาลมนํ้ามันอายุระหวาง 3-4 ป

ป พ.ศ. 2553 ประเมินศักยภาพการใหผลผลิต เมื่อปาลมนํ้ามันอายุระหวาง 
7-8 ป

ป พ.ศ. 2553-2557 ตั้งชื่อพันธุลูกผสมเทเนอราท่ีผานการทดสอบความ
เสถียรในแปลงเกษตรกรวา “พันธุทรัพย ม.อ 1” และไดจดทะเบียนตนพอแม
พันธุปาลมนํ้ามันกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อใชในการผลิตเมล็ดพันธุเผยแพร
แกเกษตรกรและเอกชน

ป พ.ศ. 2557-ปจจุบัน ผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาพันธุทรัพย ม.อ 1  เผยแพร
แกเกษตรกรและเอกชนปละ 200,000-400,000 ตน/ป
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“

”

พันธุดูรา (Dura) และพอพันธุพิสิเฟอรา 
(Pisifera) เนื่องจากใหผลผลิตนํ้ามันดิบ
สูงกวาพอแมพันธุ ดวยความตองการที่
เพ่ิมขึ้น จึงประสบปญหาการนําพันธุปาลม
นํ้ามันที่ไมไดมาตรฐานและมีคุณภาพตํ่า ซึ่ง
ไมใชพันธุลูกผสมเทเนอรา มาปลอมปนและ
จําหนายใหเกษตรกร การสังเกตลักษณะ
ภายนอกของตนกลาปาลมนํ้ามัน จะไม

สามารถแยกไดวาตนพันธุดัง
กลาวเปนพันธุดีหรือไม 

จนกวาตนปาลมนํา้มนั
นั้นจะให ผลผลิต ซึ่ง

จะใชระยะเวลาประมาณ
3 ปหลังจากปลูก ซึ่งกอใหเกิดความสูญ

เสยีทางเศรษฐกจิ ดังนัน้จึงมคีวามพยายามท่ีจะหา
แนวทางในการตรวจสอบสายพันธุปาลมนํ้ามันดวย
เครื่องหมายโมเลกุล

 ปาลมนํ้ามันเป นพืชให นํ้ามันที่ ให 
ผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่สูง ในปจจุบันไดรับ
การสนับสนุนใหมีการปลูกปาลมนํ้ามันเปน
พืชเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองความตองการใช
ประโยชนทัง้การอปุโภคและบรโิภค อกีทัง้ยงัเปน
แหลงพลงังานทางเลอืกนัน่คอื “ไบโอดเีซล” 
ที่มีความตองการเพ่ิมมากขึ้น ในอนาคต
อันใกลนี้  จะตองมีการปลูกปาลมนํ้ามัน
ทดแทนสวนปาลมนํ้ามันเดิม และยังคาด
ว าจะต องขยายพ้ืนที่ปลูกปาล มนํ้ามัน
ออกไปเพ่ือรองรับความตองการที่ เพิ่ม
ขึ้น จากเดิมที่ปาลมนํ้ามันปลูกเฉพาะใน
พื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ก็สงเสริมให
เพาะปลูกในภูมิภาคอื่นจนทั่วประเทศ ตน
กลาปาลมนํ้ามันที่นิยมปลูกมีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา Elaeis guineen-
sis Jacq. สายพันธุลูกผสมเทเนอรา
(Tenera) ไดจากการผสมระหวางแม ”

แนวทางในการตรวจสอบสายพันธุปาลมนํ้ามันดวย
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ชุดตรวจสอบสายพันธุ
ปาลมนํ้ามันอยางรวดเร็ว
ดวยเทคนิค LAMP

การค  นหา เครื่ อ งหมาย
โมเลกุลสาํหรบัใชจาํแนกปาลมนํา้มนั
สายพันธุดูรา สายพันธุพิสิเฟอรา 
และสายพันธุเทเนอรา จากงานวิจัย
ที่ผานมาไดแก การใชเครื่องหมาย
โมเลกุลชนิด RAPD (Random 
Amplified Polymorphic DNA) 
ในการศึกษาแผนที่ แสดงตําแหน ง
ของยีน (Linkage map) เครื่องหมาย
โมเลกุลที่มีความสัมพันธกับลักษณะความ
หนาของกะลาปาลมนํ้ามัน (Moretzsohn et 
al., 2000) การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด 
Microsatellite และการใชเทคนิค Exon-Primed 
Intron-Crossing (EPIC) - PCR สําหรับจําแนกสายพันธุ
ปาลมนํ้ามันในระดับคูผสม 
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   องคความรูท่ีสะสมดังกลาวขาง
ตน ผูประดิษฐและคณะจึงออกแบบ
และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลให 
จําเพาะยิ่งขึ้น ดวยเทคนิค Sequence 
Characterized Amplified Region 
( SCAR ) - PCR  จนสามารถ คัด
เลือกปาล มนํ้ามันสายพันธุ  เทเนอ
ราได โดยพัฒนาไพรเมอร (Prim-
er)  จากข อมูลแบบแผนดี เอ็น เอ
ที่ มี ความแตกต  างร ะหว  างสาย
พันธุ ปาลมนํ้ามันใหจําเพาะสําหรับ
สายพนัธุเทเนอรา จํานวน 1 คูไพรเมอร 
เพ่ือใชสําหรับเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของ
ปาลมนํา้มนั ดวยเทคนคิปฏิกริิยาลกูโซ
หรือปฏิกิริยาพีซีอาร (Polymerase 
chain reaction; PCR) พบแถบดเีอน็เอ
ท่ีนาสนใจ 2 ขนาด ตอมาไดพฒันาวธิี
การตรวจสอบดวยเทคนิค Loop-
mediated isothermal amplifica-
tion และทาํเปนชดุตรวจสอบแบบงาย
ขึ้นมาใชงานได 

ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา 
E-mail: pamornra@yahoo.com
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, ดร.อลิษา หนักแก้ว,
ดร.เอกราช นวลละออง และ ดร.สุรีพร นวลแก้ว
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์
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 แคมไพโลแบคเตอร  (Campylo-
bacter) เปนเชื้อแบคทีเรียกอโรคอุจจาระรวง
ที่เปนปญหาสําคัญ โดยไดรับการปนเปอนมา
จากผลิตภัณฑจากสัตว โดยเฉพาะเนื้อไกและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก เนื่องจากประเทศไทยซ่ึง
เปนแหลงผลิตเนื้อไกรายใหญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ทีส่งออกเน้ือไกสูตลาดโลก จงึ
มคีวามจาํเปนทีต่องมกีารควบคมุคณุภาพความ
ปลอดภัยของเนือ้ไก ซึง่ตองผานการควบคมุทาง
จุลชีววิทยา อยางไรก็ดีปจจุบันแมวาจะมีวิธีการ
ตรวจหาเชื้อที่มีประสิทธิภาพหลายวิธี รวมถึงวิธี

มาตรฐานที่ใชอยู ไดแก วิธีเพาะเลี้ยงเชื้อ และ
ตรวจสอบทางชีวเคมี แตวิธีดังกลาวคอน
ขางซับซอน ตองใชบุคลากรที่มีประสบการณ 
รวมทัง้มคีาใชจายประมาณ 600-3,000 บาท/

ตัวอยาง และใชระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ดัง
นั้นหากสามารถพัฒนาระบบตรวจวิเคราะหท่ี
รวดเรว็ มปีระสทธภิาพสงู และราคาถกูขึน้ใชเอง
ในประเทศก็จะสามารถนําไปใชรับรองคุณภาพ
สนิคาเนือ้สตัวสงออกและสรางความเขมแขง็ และ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับธุรกิจการสงออก
เนื้อไกเปนอยางมาก

เปนแหลงผลิตเนื้อไกรายใหญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ทีส่งออกเน้ือไกสูตลาดโลก จงึ
มคีวามจาํเปนทีต่องมกีารควบคมุคณุภาพความ
ปลอดภัยของเนือ้ไก ซึง่ตองผานการควบคมุทาง
จุลชีววิทยา อยางไรก็ดีปจจุบันแมวาจะมีวิธีการ
ตรวจหาเชื้อที่มีประสิทธิภาพหลายวิธี รวมถึงวิธี

นั้นหากสามารถพัฒนาระบบตรวจวิเคราะหท่ี
รวดเรว็ มปีระสทธภิาพสงู และราคาถกูขึน้ใชเอง
ในประเทศก็จะสามารถนําไปใชรับรองคุณภาพ
สนิคาเนือ้สตัวสงออกและสรางความเขมแขง็ และ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับธุรกิจการสงออก
เนื้อไกเปนอยางมาก

นวัตกรรม
Campy 2 In One Apparatus 
สำหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอรในอาหาร
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 สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) ใหการสนับสนุน ศ.ดร.ศุภยางค 
วรวุฒิคุณชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
คณะในการประดิษฐระบบในการตรวจหาเช้ือแคม
ไพโลแบคเตอร นวัตกรรม Campy 2 In One 
Apparatus ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณแยกเชื้อจาก
อาหาร ใชคูกับชุดตรวจวินิจฉัยมัลติเพลกซ-พีซีอาร 
(Multiplex PCR) เพื่อใชบงชี้ชนิด (Species) ของ
เชื้อ โดยใชหลักการที่เชื้อสามารถเคลื่อนที่แบบเกลียว
สวาน (Corkscrew motility) จึงสามารถบีบตัว
ผานรูของแผนกรองขนาด 0.45 ไมครอน ซึ่งเคลือบ
ดวยอาหารเล้ียงเชื้อที่มีความหนืดได ทําใหสามารถ
แยกเชือ้แคมไพโลแบคเตอรท่ีมีชีวิตทีป่นเปอนในอาหาร
ได

Set of multiplex PCR for species identification

Diagram of Campy 2 In One apparatus

(Thai Patent Application No. 0801000381)

Container with 90 ml  Bolton broth (A)

A polypropylene funnel placed over the chamber (B)

A cone shape  0.45 µm filter coating with Bolton 
broth containing 0.5% agar (C) 

A lid was loosely fitted on the container (D)
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สามารถใชตรวจแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอรที่มีชีวิตจากเนื้อไกและผลิตผลเนื้อ
ไกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบงช้ีชนิดของเช้ือโดยใชเวลาเพียง 
24 ช่ัวโมง แบงเปนข้ันตอนในการแยกเชื้อ 18 ชั่วโมง และบงชี้ชนิดของเชื้อได
รวดเร็วเพียง 6 ชั่วโมง และมีความแมนยําดวยชุดตรวจวินิจฉัยมัลติเพลกซ-พี
ซีอารในระบบ Duo system

อปุกรณทีป่ระดษิฐขึน้อาศยัหลักการเคลือ่นท่ีของเชือ้แคมไพโลแบคเตอร ดังนัน้
เชือ้ทีต่รวจพบโดยการใชอปุกรณน้ีจงึเปนเชือ้ทีม่ชีวีติทีส่ามารถกอโรคไดเทานัน้ 
ซึ่งตางกับวิธีพีซีอารที่นิยมใชในปจจุบันที่ไมสามารถระบุไดวาเช้ือท่ีตรวจพบมี
ชีวิตหรือไม

เชื้อสามารถเจริญไดโดยไมตองเลี้ยงในตูเลี้ยงเช้ือแอนแอโรบ (Anaerobic 
chamber) ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพงมาก

สามารถตรวจแยกเช้ือแคมไพโลแบคเตอรทีม่ชีวิีตแตเพาะเลีย้งไมได (Viable but 
non-culturable) รวมทั้งเชื้อที่มีจํานวนนอย (10 เซลล/กรัม) ในอาหาร ซึ่งไม
สามารถตรวจพบโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบมาตรฐาน

นอกจากสามารถบงชีช้นดิของเชือ้ไดจากดเีอน็เอ (100 นาโนกรมั) ยังสามารถ
บงชีช้นดิของเช้ือไดโดยตรงจากเซลลแบคทเีรยี (2x105 เซลล) ทําใหยนระยะเวลา
และคาใชจายในการสกัดดีเอ็นเอจากเซลลแบคทีเรีย

สามารถใชตรวจหาจีน cdtB ที่มีรายงานเกี่ยวของการกอโรค จึงมีประโยชนใน
การศึกษาทางระบาดวิทยา

เปนอุปกรณที่ประดิษฐไดงาย สามารถประดิษฐใชไดเองในประเทศ มีราคาถูก 
ตนทุนประมาณ 200 บาท/ตัวอยาง ในการตรวจแยกเชื้อจากอาหาร และไมเกิน 
300 บาท ในการบงชี้ชนิด

จุดเดนของนวัตกรรม Campy 2 In One Apparatus ที่พัฒนาขึ้นนี้ 

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย1 
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
นายสืบตระกูล วิเศษสมบัต1ิ, 
รศ.ดร.วิจิตร วงค์ลํ่าซํา2, 
ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม2 
และ ผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์3
คณะวิทยาศาสตร1์, 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล2, 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3
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สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนต: 
ตัวเลือกใหมของอุตสาหกรรม
กุงแชเยือกแข็งไทย

เพื่อการสงออก

“

”
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้าโดยเฉพาะกุง เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ เนื่องจากสามารถนํารายไดเขาประเทศในแตละปเปนมูลคามากกวา 300 ลานดอลลาร 
และยงัเปนหนึง่ในอตุสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศท่ีมศัีกยภาพสงูในการสงออก ผลติภณัฑ

กุงที่สงออก ไดแก กุงทั้งตัว กุงปอกเปลือก รวมถึงกุงสุก ทั้งแบบสดและแบบแชเยือกแข็ง สําหรับ
กระบวนการผลิตกุงตมแชเยือกแข็ง กุงจะผานกระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน เชน การตมและการ
แชเยือกแข็ง ทําใหเกิดการสูญเสียความสามารถในการอุมนํ้า (Water-holding capacity) อันเนื่อง
มาจากการสญูเสยีสภาพธรรมชาติของโปรตนี (Protein denaturation) สงผลใหนํา้หนกัภายหลงั
ตม (Cooking yield) ลดนอยลง และการสูญเสียนํ้าเพิ่มสูงขึ้น (Cooking loss) เนื้อกุงมีลักษณะ
แหง ขาดความยืดหยุน ซึ่งไมเปนที่ตองการของผูบริโภค

 สารกลุ  มฟอส เฟตแล ะ ไบคาร  บอ เนต เป  นสาร เติ ม แต  งที่ มี การ ใช  อย  างแพร 
หลายในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ  งแช  เยือกแข็ง  เพื่ อปรับปรุงความสามารถในการอุ  ม
นํ้ า และ เ พ่ิม น้ําหนักของเนื้ อกุ  ง ในระหว างแปรรูปและการ เก็บรักษา แต อย างไรก็ตาม
ในปจจุบันสารกลุ มดังกลาวไมไดรับการอนุญาตใหใช ในกลุ มประเทศสหภาพยุโรปและแคน
นาคา ทําใหผู ประกอบการไทยประสบกับปญหาการสงออกผลิตภัณฑกุ งสดและกุ งตมแช
เยือกแข็งไปยังกลุมประเทศดังกลาว
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 นักวิจัยไดพัฒนาสารทดแทน
ฟอส เฟตและ ไบคาร บอ เนตสํ าหรับ
แปรรูปกุ ง ซึ่งสามารถปรับปรุงความ
สามารถในการอุ มนํ้าของผลิตภัณฑ
กุ งสดได  เทียบเท าสารฟอสเฟตและ
ไบคารบอเนต แตการใชสารทดแทน ฯ 
ดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของ
เนือ้กุง โดยเนือ้กุงสดมีสแีดงปนสม อกีทัง้
มกีลิน่คาวเกดิขึน้ในผลติภัณฑ ซ่ึงทาํใหไม
เปนทีย่อมรบัของผูบรโิภค ดงันัน้ผูวิจยัจงึ
ไดคิดคนสารทดแทน ฯ ในการเพิ่มความ
สามารถในการอุมนํ้าและการเพ่ิมนํ้าหนัก 
โดยพัฒนาตอยอดจากองคความรูและ
เทคโนโลยีที่ไดจากอนุสิทธิบัตรเดิม เพื่อ
ใหสามารถใชสารทดแทน ฯ ในผลิตภัณฑ

กุงสด ทําใหกุงสดไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
สี ไมมีกลิ่นคาวภายหลังจากการแชดวย
สารทดแทน ฯ อีกท้ังประสิทธิภาพใน
การในการอุมนํ้าของผลิตภัณฑ และการ
ยอมรับของผูบริโภคในผลิตภัณฑ ยัง
ใกลเคียงกับสารปรับปรุงคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตท่ีมีจําหนายตามทองตลาด 
ซึ่งมีสวนผสมของสารกลุมฟอสเฟตและ
ไบคารบอเนต
 สารทดแทนฟอสเฟตและ ไบ
คารบอเนตในการเพิ่มความสามารถใน
การอุมนํ้าและเพิ่มนํ้าหนักของเนื้อกุงสด
และกุงตมทีพ่ฒันาขึน้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่
แกไขปญหาเรื่องการเกิดสีแดงและกลิ่น
คาวในเนือ้กุงสด จากการใชสารทดแทน ฯ

ตามการประดษิฐกอนหนา (เลขท่ีคําขอเลข
ที่ 1503002118) แตยังคงประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําแก
ผลิตภัณฑ โดยสารทดแทนฯท่ีพัฒนา
ขึ้นประกอบดวยสารเคมีท่ีไดรับอนุญาต
ใหใชไดในอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล 
โดยนํามาผสมกันในสัดสวนที่เหมาะสมใน
ลักษณะผง โดยผงดังกลาวสามารถ
ละลายไดงาย ไดสารละลายที่มีลักษณะใส 
ไมมีกลิ่น
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• สารทดแทนนี ้สามารถเพ่ิมความสามารถใน
การอุมนํ้าและนํ้าหนักของเนื้อกุงสดและกุง
สุกโดยไมกอใหเกิดกลิ่นคาวและไมกอใหเกิด
สีแดงปนสมในเนื้อกุงสด

• สารทดแทนนี้  ให ลักษณะปรากฏของ
ผลิตภัณฑใกลเคียงกับกุ งที่ผานการแช
ดวยสารทางการคาท่ีจําหนายอยูท่ัวไปใน
ทองตลาด

• สารทดแทนนี้ ประกอบดวยสารเคมีท่ีผาน
การรับรองโดยองคการอาหารและยา 
(FDA) วาสามารถใชเติมลงไปในอาหารได
อยางปลอดภัย Generally recognized 
as safe (GRAS)

สารทดแทนท่ีไดจากงานวจิยัน้ี มีจดุเดน คอื 

• สารทดแทน ฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนําไป
ไดในอตุสาหกรรมการแปรรปูกุงเพือ่การสง
ออก เปนการแกปญหาการกีดกันทางการ
คา ที่มาจากขอกําหนดการหามใชสารกลุม
ฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการเพิ่มการ
อุมนํา้ของเนือ้กุง ปจจบุนัอยูในข้ันตอนการ
ทดลองใชกับกุงในโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปกุง  
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ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
E-mail: soottawat.b@psu.ac.th  
นายกฤษณะ นิลสุวรรณ และ
ดร. สุพัตรา กาญจนประทุม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Ajinomoto Award ป 2559 

รางวัลที่ไดรับ
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ไบโอแคลเซียม
จากกระดูกปลาทูนานึ่ง: 

ผลิตภัณฑที่มากคุณคาจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานปลาทูนากระปอง

แคล เ ซี ย ม เ ป  น ห นึ่ ง ใ น ธ า ตุ ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ พ บ ม า ก
ที่ สุ ด ในร  างกายมนุษย  ซึ่ งมี บทบาทสํ าคัญต อ

การทํางานของกระดูกและฟน นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใน
กระบวนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย ปจจุบัน
ทั่วโลกมีรายงานภาวะพรองแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน 
(Osteoporosis) ซ่ึงเป นผลมาจากการได รับปริมาณ
แคลเซียมที่ ไม  เพียงพอต อความต องการของร างกาย 
ไบโอ-แคลเซีย  มที่ประกอบไปดวยเปปไทดจัดเปนแคลเซียมที่มีชีว

ปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability) สูงกวาแคลเซียมบริสุทธิ์ 
โดยเปปไทดดังกลาวสามารถจับกับแคลเซียม (Calcium che-
lating) และชวยลดการตกตะกอนของแคลเซียมในระบบทาง
เดินอาหาร 
จากวสัดเุศษเหลอืสูผลติภณัฑเพิม่มลูคา “ไบโอแคลเซยีมที่
ปราศจากกลิ่นคาวและมีชีวปริมาณออกฤทธิ์สูง” 
 อตุสาหกรรมการแปรรปูสตัวนํา้โดยเฉพาะอยางย่ิงปลา
ทนูาบรรจุกระปองเปนอตุสาหกรรมทีมี่ความสาํคญัตอเศรษฐกจิ
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ของประเทศเนื่องจากสามารถสรางรายไดใหประเทศเปนมูลคา
หลายหมื่นลานบาทตอป ในระหวางกระบวนการแปรรูป กอให
เกิดวัสดุเศษเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งกระดูกปลาซ่ึงมีปริมาณ 
10-15% ของนํ้าหนักปลา กระดูกปลาจัดเปนวัตถุดิบที่นาสนใจ
เนื่องจากกระดูกปลามีปริมาณแคลเซียมสูงและยังอุดมไปดวย
คอลลาเจน ซึง่ในปจจบุนัไดนาํกระดกูปลามาแปรรปูเปนผลติภณัฑ
ตาง ๆ  มากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนผลติภัณฑไบโอแคลเซยีม 
แตผลิตภัณฑไบโอแคลเซียมที่ผลิตจากกระดูกปลาโดยเฉพาะ
กระดกูปลาทนูาซึง่เปนวัสดเุศษเหลอืภายหลงักระบวนการนึง่และ

แยกเนือ้ยงัมีขอจํากดัในเรือ่งของการนาํไปใช กลาวคือกระดกูมสีี
ดําคลํา้และมกีลิน่คาว (Fishy odor) รวมท้ังกลิน่หนื (Rancidity) 
ทําใหอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑสั้นลง ปญหาดานกลิ่นคาว
และสีที่ไมพึงประสงคจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการนํากระดูกไป
ใชเพื่อผลิตเปนไบโอแคลเซียม นวัตกรรมการผลิตท่ีพัฒนาขึ้น
นี้ชวยใหผลิตภัณฑไบโอแคลเซียมท่ีไดปราศจากกลิ่นคาวและมีสี
ขาวขึ้น ลดขอจํากัดในการนําไปประยุกตใชงาน ทําใหสามารถ
ใชเสริมในผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ หรือใชเปนผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสุขภาพ
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กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียม
จากกระดูกปลาทูน าที่ผ าน

การนึ่งสุกซ่ึงเปนวัสดุเศษเหลือจาก
กระบวนการผลิตเนื้อปลาบรรจุ
กระปอง เริ่มจากขั้นตอนการกําจัด
โปรตีนสวนที่ไมใชคอลลาเจน การ
กําจัดไขมัน การฟอกจางสี ตลอด
จนการบดกระดูกใหเปนผงจนไดผลิต
ภัณฑผงไบโอแคลเซียมที่ละเอียดมี
สีขาวครีมและไมมีกลิ่นคาว ซ่ึงผง
ไบโอแคลเซยีมทีไ่ดมคีวามสามารถใน
การละลายสูงกวาแคลเซียมบริสุทธิ์
เมื่อทดสอบในระบบจําลองทางเดิน
อาหาร (Gastrointestinal tract 
model system)

 กระบวนการผลิตที่พัฒนา
ขึ้ น นี้  ใช  อุปกรณ  เครื่ องมือ พ้ืน
ฐาน ในขณะที่การผลิตแคลเซียม
บริสุทธิ์ตองใชเตาเผาอุณหภูมิสูง 
ผงไบโอแคลเซียมที่ไดประกอบดวย
เปปไทดและคอลลาเจน ปราศจาก
กล่ินคาวและมีสีขาวครีม อีกทั้งยังมี
อนุภาคขนาดเล็กมาก (ไมโครเมตร) 
นอกจากนี้ผงไบโอแคลเซียมมีความ
สามารถในการละลายไดสูงกวา
แคลเซียมบริสุทธิ์

 ผงไบโอแคลเซียมท่ีไดจาก
กระบวนการผลิตที่ พัฒนาขึ้นนี้ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับอาหาร 
ในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมแคลเซียม 
เช น ใช ผลิตผลิตภัณฑคุกกี้ และ
แครกเกอรแคลเซียมสูงโดยไมมีผล
กระทบตอสมบัติทางประสาทสัมผัส 
นอกจากนี้สามารถนําไปประยุกต
ใช ในอุตสาหกรรมผลิตสวนผสม
ฟงกชันสําหรับการประยุกตใชใน
อาหารและอาหารเสริม
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สทิธบิตัร(เลขทีค่าํขอ 1601007332 เร่ือง กรรมวธิี
การผลิตไบโอ-แคลเซียมจากกระดูกปลา)

การจดทรัพยสินทางปญญา

Silver Medal, Geneva. 29 March - 2 April 
2017. Geneva, Switzerland.

Special Prize, Korea Invention Promotion 
Association at the 45th International Exhi-
bition of Inventions - Geneva. 29 March - 
2 April 2017. Geneva, Switzerland.

รางวัลที่ไดรับ

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล1

E-mail: soottawat.b@psu.ac.th
นายสุไลมาน หมัดอะหล2ี และ ดร.ธีระพล เสนพันธุ3์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร1,
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2์,
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ3้
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3 นวัตกรรมทางเลือกใหมเพื่อ
การเพาะเลี้ยงหอยหวาน
เชิงพาณิชยสำหรับเกษตรกรไทย

“หอยหวาน (Babylonia are-
olata Link 1807) เปนสัตว
นํ้าที่สําคัญทางเศรษฐกิจที่

เกษตรกรใหความสนใจ และหนวย
งานภาครัฐสนับสนุนสงเสริมใหมี
การเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยมากขึ้น 
เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ เปน
หอยทะเลที่มีคุณคาทางโภชนาการ
สูง จึงมีความตองการของตลาด
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหหอยมี
ราคาแพง แตการเลี้ยงขุนหอยจน
ไดขนาดตลาดนั้น จําเปนตองใชลูก
พันธุหอยเปนจํานวนมาก

 ปจจุบันการผลิตลูกพันธุ
หอย ยังขาดองคความรู อุปกรณ 
เครื่องมือและเทคนิควิธีการอนุบาล
ที่เหมาะสม ทําใหลูกหอยมีอัตราการ
รอดตายตํ่า จึงมีปริมาณไมเพียง
พอตอความตองการของเกษตรกร
ทีเ่พิม่สงูขึน้ ลกูพนัธุหอยมีราคาแพง
ในชวงเวลาที่ผานมา ซ่ึงเกษตรกร

ตองแบกรับภาระทั้งตนทุนการผลิตที่เพิ่ม
สงูขึน้ และไมสามารถกาํหนดแผนการผลิต
ใหสอดคลองกบัการตลาดได จงึจาํหนาย
ผลผลิตไมไดราคาเทาที่ควร และเปนเหตุ
ใหการทําตลาดขาดความตอเนื่อง
 ในอดีตการเลี้ยงขุนหอยหวาน
จนไดขนาดตลาด เกษตรกรนิยมเลี้ยงใน

บอคอนกรีตหรือบอผาใบ ใชทรายรอง
พื้นบอเลี้ยง มีทอเติมนํ้าเขาตรงหัวบอ 
และมีทอระบายนํ้าออกตรงทายบอ เติม
อากาศดวยหัวทราย ใหอาหารเปนปลา
สด ใชระยะเวลาเลี้ยง 8-12 เดือน ถือเปน
วธีิการเลีย้งขนุหอยแบบดัง้เดิมมานานนับ 
10 ป ซึง่ยงัมไิดพฒันาเทคโนโลยีการผลติ
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บอเลีย้ง เปนอนัตรายตอหอยทัง้ทางตรง
และทางออม อันสงผลตอกระบวนการ
ทางชีวเคมภีายในเซลล และระบบภมูคิุมกนั
ของหอย เชื้อโรคที่ปนเปอนอยูในนํ้าเจริญ
เติบโตและแพร ขยายพันธุ  ได รวดเร็ว 
เกษตรกรตองฉีดลางทําความสะอาด
ทรายรองพื้นบอยครั้ง หอยเครียดเพราะ

ใหเหมาะสมเทาทีค่วรการเลีย้งมปีญหา
ขอจํากัดหลายประการ เชน การผลิต
ที่ตองใชเวลานาน พ้ืนบอเลี้ยงจึงมี
การสะสมตะกอนของเสียในปริมาณ
สูง ทรายรองพื้นเนาเสียรวดเร็ว มีสี
ดําและสงกลิ่นเหม็น เหนี่ยวนําใหเกิด
สภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม ภายใน

ถูกรบกวน เกิดบาดแผลตรงอวัยวะและ
เปลือกบางสวน จึงมีอาการติดเชื้อและ
ตายเปนจํานวนมาก สงผลใหการเลี้ยง
ขุนหอยจนไดขนาดตลาด มีตนทุนในการ
ผลิตคอนขางสูง
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 ทมีวจิยั ใชเวลายาวนานกวา 13 ป ในการศกึษาคนควาเทคนคิวธิกีารเพาะเลีย้ง
หอยหวาน ที่เกษตรกรหาไดยากมากขึ้นจากการทําประมง จนสามารถพัฒนางานวิจัย 
เพิ่มขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชยใหแกเกษตรกรไทยได โดย
สามารถกาวขามปจจัยขอจํากัดด้ังเดิมที่มีอยู และมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองจน
กระทั่งสามารถสรางนวัตกรรม ที่นําไปใชงานไดจริง 3 นวัตกรรม ไดแก

1 นวตักรรมตะกราอนบุาลสตัวนํา้วัยออน ซึง่จะสามารถเพ่ิมอตัราการรอดตายให
แกลกูหอยไดสงูถงึ 69.71% มจีาํนวนลกูพนัธุหอยเพยีงพอรองรบัฟารมเลีย้งขนุ

หอยเนือ้ขนาดตลาด มลีกัษณะพเิศษ คอื เปนตะกราโครงสรางพลาสตกิโปรง บผุนงั
ภายในดวยตาขายรูพรุน มีครีบตาขายกั้นสวนบนยื่นออกมา ปองกันลูกหอยคลาน
ขึ้นโผลพนนํ้าและแหงตาย ยึดติดกับทุนลอยนํ้าได สามารถจัดการเลี้ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการรอดตายของลูกหอยใหสูงขึ้น (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7347)

2  นวัตกรรมโรงเลี้ยงสัตวนํ้าที่ใชแผนพอลิเอทิลลีน สรางฟารมเลี้ยงหอยหวาน
ตนทุนตํ่า ใชวัสดุหางายในทองถิ่น ลงทุนนอย เกษตรกรเขาถึงทําใชเองไดจริง 

ซ่ึงมีตนทุนคงท่ีเพียง 15.15% และตนทุนผันแปร 84.85% มีอัตรากําไรสุทธิตอ
ตนทุนทั้งหมด 38.24% และมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดภายใน 6 เดือน หรือ 1.0 รอบ
การผลิต ที่ราคาจําหนายหอย 240 บาท/กิโลกรัม มีลักษณะพิเศษเปนโรงเรือนแบบ
โปรง อากาศถายเทสะดวก โครงสรางโรงเรือนทําจากไมไผ หรือไมขนาดเล็กที่หาได
งายในทองถิ่น รวมกับการใชแผนพอลิเอทิลลีน สีดํา ทึบแสง มุงหลังคาและสรางบอ
เลี้ยง ชวยลดตนทุนคงที่และใชเงินลงทุนเริ่มตนสรางโรงเลี้ยงที่ตํ่าลง (อนุสิทธิบัตร
เลขที่ 7109)

3ระบบจดัการพืน้บอเลีย้งหอยหวาน ถูกคดิคนออกแบบใชสรางบรรยากาศภายใน
บอเล้ียง แบบระบบเดียวแตสรางกลไกการทํางานภายในบอเลี้ยงได 6 กลไก 

ไดแก (1) มวลนํ้าเกิดการไหลเวียนผานผิวชั้นทรายในแนวด่ิงเขาสูทอตะแกรงที่เจาะ
เปนรูพรุน (2) มวลนํ้าเกิดการไหลเวียนภายในบอเลี้ยงเปนวงแนวราบ (3) สามารถ
เติมนํ้าเขาตรงหัวบอเลี้ยงเหนือผิวนํ้าได (4) สามารถบังคับใหมวลนํ้าเคลื่อนที่จาก
พื้นบอขึ้นสูผิวนํ้าดานบนได (5) สามารถบังคับใหมวลอากาศเคลื่อนที่จากพื้นบอ
ดานลางลอยตัว ผุดขึ้นสูผิวนํ้าดานบน และ (6) การกําจัดตะกอนของเสียออกจาก
พื้นบอเลี้ยงโดยตรงในขณะที่ยังคงเหลือนํ้าภายในบอเลี้ยงไวไดบางสวน กลไกทั้ง 6 
ชวยตอบสนองพฤตกิรรมพืน้ฐานของหอยภายในบอเลีย้งไดอยางดีเยีย่ม ทาํใหหอย
กินอาหารไดดี สุขภาพแข็งแรง โตเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเล้ียงใหดี
ยิ่งขึ้น ใชระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง 4-6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได (กําลังยื่น
ขอสิทธิบัตร) 

นายอัมรินทร์ ทองหวาน
E-mail : amarin.t@psu.ac.th, 
i r o nwo l ve . t@gma i l . c om
ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต, 
ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย
และ ดร.จิติมา สุวรรณมาลา
ห น่ ว ย วิ จั ย แ ล ะ เ พ า ะ ฟั ก สั ต ว์ นํ้ า 
คณะวิ ทย าศ าสตร์ แล ะ เ ทค โน โลยี
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ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สูความสมดุลและยั่งยืน

 โลกรับรูแนวคิดการพัฒนา
อย  างยั่ งยืน  เมื่ อมี รายงานชื่ อ 
Brundtland Report ในป 2530 
และตื่นตัวอยางจริงจังอีกคร้ังหลัง
จากองคการสหประชาชาติประกาศ
เปาหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน (SDGs) 
ในป 2558 ระหวางชวงเวลานี้เอง 
องคการสหประชาชาติไดทูลเกลา
ถวายรางวัลเชิดชูเกียรติแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และ
สดุดีแนวคิดใหม ของการพัฒนา
ท่ีเน นความสมดุล องครวม และ
ยั่งยืน ภายใตชื่อ “ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” สหประชาชาตจิงึ
มีปณิธานท่ีจะสงเสริมประสบการณ 
และจุดประกายแนวคิดนี้ไปสู นานา
ประเทศ (2549) สําหรับประเทศไทย 
ไดตระหนักถึงปญหาการพัฒนาที่
ขาดความสมดุล และหันมาเนนการ
วางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือสราง 
“เศรษฐกิจสมดุลใหม” ตามแนว
ปรัชญา ฯ ซึ่งพระราชทานไวกวา 
30 ป โดยบรรจุไว ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
10 เปนตนมา
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 จากแนวคดิเกาสูแนวคดิใหม
 การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะในระยะ
แรก ๆ ของประเทศไทย (2504-2530) 
มุงเปาใหผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) เติบโตอยางรวดเรว็ จนกระทัง่
อัตราการเติบโตสูงเปนตัวเลขถึง 2 
ตําแหนง เศรษฐกิจท่ีเติบโตอยาง
รอนแรงนั้นนําประเทศไทยออกจาก
กลุมประเทศดอยพัฒนา เปนประเทศ
กําลังพัฒนา (กอน 2540) กลายเปน
ประเทศรายไดปานกลางในปจจุบัน 
เปนที่นาเสียดาย วาความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจเพียงเทานี้ แลกมาดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและสิ่ง
แวดลอมที่ออนแอลง ดังเห็นไดจาก
ดัชนีอยูเย็นเปนสุข (Well being in-
dex)  ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (สศช.) ในชวงป 2544-2549 
ภาคเศรษฐกิจมีคะแนนความเจริญ
เพียง 62 (จาก 100) ภาคสังคม (60) 
และทรัพยากรสิ่งแวดลอม (55)
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	 คะแนนนี้นอกจากจะถือว ่า
ค่อนข้างต�่าแล้ว	ยังไม่สมดุลระหว่าง	
3	มิตินี้	ด้วยแนวคิดใหม่ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ภายใต้ชื่อ	
“เศรษฐกิจสมดลุใหม่”	ซึง่มีความหมาย
ว่า	 “ระบบเศรษฐกิจท่ีมีดุลยภาพ	มี
ความพอด	ีพอเพียงและเป็นธรรม	หรือ
มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมี
ความมั่นคง	มีการเจริญเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพ	สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วม
กนั	ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
ยัง่ยนื	โดยจดุสมดุลสามารถปรับเปลีย่น
ไปตามกาลเวลา”	ซึ่งเป็นการพัฒนา
ภายใต้ระบบสิ่งแวดล้อมโลกที่มีพลวัต
สงู	เปรยีบเสมอืนลกูข่างท่ีตัง้อยูไ่ด้ด้วย
การหมนุอย่างได้ดลุ	และเคลือ่นทีต่ลอด
เวลา

	 แนวคิดองค์รวมสร้างความ
ตระหนักว่าสามมิติหลักนี้มีความเชื่อม
โยงกนั	ซึง่อาจเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั
หรอืขัดแย้งกนั	ถ้าเศรษฐกจิเตบิโตด้วย
การใช้ทรพัยากรประหยดั	และเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย	ค�านึง
ถึงสวัสดิการทางสังคมของแรงงาน	
ทั้งสามมิติจะเติบโตไปด้วยกัน	 แต่ใน
กรณีท่ีเทคโนโลยไีม่เป็นใจ	ทรพัยากรและ
แรงงานไม่ได้รับการดูแล	การพัฒนา
จะกลับไปสู ่สภาวะความไม่สมดุลดุจ
เดิม	ความเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่ระหว่าง
เศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยากรสิง่แวดล้อม	
เป็นวงจรปิด	การวางยุทธศาสตร์จึง
ต้องหาจุดเข้าสู่วงจรนี้อย่างเหมาะสม	
นัน่คือ	การสร้างเงือ่นไขให้เป็นข้อจ�ากดั
ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อห่วงอืน่	ๆ 	ใน
สายโซ่การพัฒนานี	้โดยใช้ผลกระทบเชงิ
ปริมาณและยึดหลักความพอประมาณ
เป็นตัวตั้งในการวางแผนยุทธศาสตร์
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 เสนทางสูเศรษฐกิจสมดุลใหม
 การวเิคราะหสถานภาพและสาเหตุความไมสมดลุภายในแตละภาคเศรษฐกจิ 
8 สาขา (เกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การเงิน ฯลฯ) ดานทรัพยากรมนุษย 
สังคม-วัฒนธรรม ดานการจัดการภาครัฐ และดานทรัพยากรส่ิงแวดลอมของ
ประเทศไทย โดยประเมินจากการเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี 
ชวยใหการจดัทาํยทุธศาสตรมทีศิทางชดัเจน และสามารถกาํหนดกลยทุธ มาตรการ 
ตลอดจนแผนงาน เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาและการพัฒนาในระยะสั้น ปานกลาง 
และระยะยาว อยางเหมาะสมและละเอยีดรอบดาน โดยมีเปาหมายเศรษฐกิจสมดลุใหม 
3 ดานดังนี้

 ดานเศรษฐกิจ : ยกระดับความมั่นคงทางอาชีพใหถึง 80% การสงออก
และตลาดในประเทศมีสัดสวน 50 : 50 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 5-7% ตอป

 ดานสังคม : ยกระดับสุขภาวะและสุขภาพจิต คุณธรรม เปน 80%

 ดานทรพัยากรส่ิงแวดลอม : พ้ืนทีป่าอยางนอย 40% ของพืน้ที ่และระบบ
นิเวศสมดุลเปน 80%
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การวิจัยฐานขอมูลเหตุการณ
จังหวัดชายแดนภาคใต
และคุณูปการตอองคความรู

นโยบายสาธารณะ

 ความขัดแย ง ท่ีรุ นแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต กลาย
เป นความยึดเยื้อ เรื้อรังมานาน
กว าทศวรรษ ประเด็นใจกลาง
คือ การเมืองแหงอัตลักษณ ที่
รวมเอาปจจัยทางประวัติศาสตร 
ชาติพันธุ และศาสนาเขาดวยกัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี ตั้งอยู ในพื้นที่
ความขัดแยงที่ไดชื่อวาเปนหนึ่งใน
พื้นที่ความขัดแยงรุนแรงแหงหนึ่ง
ในโลก แตเมื่อมีเหตุการณเริ่มเกิด
ขึ้นในป พ.ศ.2547 นั้นยังไมมีองค
ความรูและการวิจัยเร่ืองนี้โดยตรง 
ในฐานะที่ เป นสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีตั้งอยู  ในพ้ืนที่มานาน นักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยก็มีภาระท่ีจะตอง
แสวงหาความรูที่เหมาะสมตอการ
ชวยแกปญหาอยางย่ังยืน ในชวง
ปลายป พ.ศ.2547 ทามกลางการ
ขยายตัวของความรุนแรง นักวิจัย
กลุมหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัย ก็เริ่มเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบและวิเคราะห
เ หตุการณ  ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ชุดขอมูลถูกจัดการและ
พัฒนามานับแตนั้นใหเปนฟอรแมท
อนุกรมเวลาที่ครอบคลุมทุกดาน 
เพ่ือใหเหมาะสมกับการเผยแพรสู 
สาธารณะ เปนภาพของขอมูลและ
การวิจัย ศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใต และสถานวิจัยความขัด
แย งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใตจึงถูกตั้งขึ้น เพื่อ
ใหเปนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย
ความขัดแยงและสันติภาพ สถาน
วิจัยฯ ไดผลิตการวิเคราะหขอมูล
และการวิจัยจํานวนมาก เพื่อคนหา
สาเหตุความขัดแยงและทําขอเสนอ
แนะทางนโยบายแกรัฐบาลและทําขอ
เสนอแกสาธารณะ กลาวในอีกแง
หนึ่ง การวิจัยฐานขอมูลเหตุการณ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตชวยให
เกิดการมองภาพสัณฐานแบบใหม
ตอความขัดแยงที่รุนแรง ในขณะ
เดียวกนักส็งเสรมิแนวทางแกปญหา
อยางสนัตติอความขดัแยงทีย่ดึเยือ้
ยาวนาน
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 ชุดข อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ
ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใตแตเดิม
มีการพัฒนาขึ้นท่ีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ปตตานี โดย ดร.ศรีสมภพ จิตร
ภิรมยศรี ซึ่งดํารงตําแหนงรองคณบดี
ดานวิจัยในขณะนั้น เพ่ือทําความเขาใจ
และวิเคราะหเหตุความรุนแรงที่ปะทุขึ้นอีก
ระลอกในชวงนั้น เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2547 กระบวนการจัดเก็บขอมูลเริ่มตน 
แหลงที่มาของขอมูลประกอบดวยขาวที่
รวบรวมจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ผูวิจัย

ต้ังเปาหมายไววาจะพัฒนาฐานขอมูล
เกี่ยวกับความรุนแรงในชายแดนภาคใตท่ี
ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดปตตานี ยะลาและ
นราธิวาสกับอีก 4 อําเภอของจังหวัด
สงขลา โดยที่ฐานขอมูลดังกลาวมีสถิติ
รายวัน รายเดือนกับรายป เดิมผูวิจัย
ประสงคที่จะใชสถิติท่ีกรองและดึงออกมา
จากฐานขอมลูนีเ้พือ่วเิคราะหสถานการณ
และพยากรณแบบแผนของความรุนแรง
เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากนั้นบทวิเคราะหขอมูลไดรับ
การเผยแพรและตีพิมพ สรางความสนใจ

ในแวดวงนกัวจิยั นกัวชิาการ ส่ือและหนวย
งานรัฐ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
ฐานขอมูลนี้ถูกจัดวางใหสนับสนุนการ
พัฒนาฐานขอมูลสถานการณลักษณะ
เดียวกันท่ีหนวยงานรัฐอื่น ๆ จัดเก็บอยู
เพือ่สาธารณประโยชน มกีารนําฐานขอมูล
สถานการณไปใชเพือ่วเิคราะหนโยบายเปน
ครั้งแรกใน พ.ศ.2548 เมื่อคณะกรรมการ
อสิระเพือ่ความสมานฉนัทแหงชาต ิ(กอส.) 
ไดต้ังทีมวิจัยคนหาความจริงใหสืบสวน
สาเหตุและผลกระทบของความขัดแยงที่
รุนแรงซึ่งปะทุขึ้นนับตั้งแต พ.ศ.2547 
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 ฐานขอมูลสถานการณภาค
ใต ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน ฐานขอมูล
ศูนย  เฝ าระวังสถานการณภาคใต  
(DSID) จึงวิวัฒนาการกลายเปนแหลง
ขอมูลหลักเพื่อการอางอิงสําหรับการ
วเิคราะหนโยบายสาธารณะเกีย่วกบัการ
แกไขความขัดแยงและสรางสันติภาพ 
นอกจากจะรายงานตัวเลขผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บจากความรนุแรง การใชฐาน
ขอมลูยงัสามารถบงชีค้วามหลากหลาย
กบัแนวโนม แบบแผนท่ีสาํคญัของความ
ขัดแยงรุนแรงในพื้นที่ 

 ดวยเหตุท่ีความรุนแรงดําเนิน
ไปอยางตอเนื่องทุกวัน ทุกเดือน ทุก
ป เปนสถานภาพแหงความรุนแรงที่
ประกอบดวยการลอบยิงประชาชนกลุม
ตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตของตนตามปกติ
บาง การลอบวางระเบิดโจมตีสถานที่
สาธารณะตาง ๆ และทํารายเปาหมาย
ที่เปนเจาหนาที่รัฐบาง ลอบจูโจมฐานที่
มั่นตาง ๆ ของทหาร ตํารวจหรือกอง
กาํลงัอาสาสมคัรบาง การปะทะท่ีเกดิขึน้
ระหวางปฏิบัติการบุก ”ปดลอม ตรวจ
คน และจับกุม” กลุมกอความไมสงบ
โดยเจาหนาท่ีรฐับาง กระท่ังการสังหาร
ประชาชนผูบริสุทธิ์ เหตุการณรุนแรง
มักปรากฏเปนขาวและไดปรากฏในการ
วิเคราะหตาง ๆ

 แหล งข  อมู ล ท่ี เ ชื่ อ ถือ ได มี
คุณูปการตอการพัฒนาชุดขอมูลเฝา
ระวังเหตุความรุนแรง ในกระบวนการ
นี้เราจะเก็บขอมูลจากสี่แหลงคือ ศูนย
แจงเหตฉุกุเฉนิทีก่ระทรวงมหาดไทยเปน
ผูประสานในจังหวัดยะลา รายงานราย
วันที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรภาค 4 รายงาน
จากศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และศูนยขาวในพ้ืนที่
ของสือ่ตาง ๆ  ทุก ๆ  ศูนยจะรายงานทกุ
วันเขามายัง DSW และเจาที่ฐานขอมูล
จะเก็บและสอบทานความถูกตองของ
ขอมูลกับแหลงอื่น ๆ จากนั้นก็จะมีการ
เขารหัสขอมูลและใสเขาไปในชุดขอมูล
เพื่อปรับฐานขอมูลใหทันสมัยทุกวัน 
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
E-mail: srisompob@yahoo.com
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ คณะรัฐศาสตร์

 ในกระบวนการปอนขอมูล เจา
หนาท่ีจะระมัดระวังในเรื่องการเขารหัส
และปอนขอมูลเขาทุกวัน เมื่อสิ้นเดือน
ทางทีมจะมีกระบวนการบรรณาธิกร
และตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น
จะดําเนินการสรุปขอมูล จะมีการออก
รายงานสรุปภาพรวมรายเดือนภายใน
ทกุวนัที ่5 ของทุกเดอืน โดยจะรายงาน
เฉพาะขอมลูทีส่าํคญั ๆ  เทานัน้เชน ยอด
รวมของเหตุการณรุนแรงทั้งหมด 
จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ผู  ใช 
รายงานนี้สวนใหญคือสื่อสารมวลชน 
ทั้งภายในและตางประเทศ สถานทูต
ตาง ๆ  ท่ีประจาํอยูในประเทศไทย หนวย
งานทั้งรัฐและเอกชน รายงานสรุปราย
เดือน 
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“ จุดเริ่มตนของแผนรองรองเทา 
Smile feet เกิดจากผูประดิษฐ 
ไดดูแลผูปวยทีม่าโรงพยาบาลดวย

โรคสนเทาอักเสบ หรือโรครองชํ้า (Pan-
tar fasciitis) ที่มีจํานวนมาก ในระยะเริ่ม
แรก ผูปวยจะมีอาการเจ็บสนเทาในชวง
กลางคืน ชวงเชาตอนตื่นนอน และจะรู
สึกดีขึ้นหลังจากเดินไป 2-3 กาว แตเมื่อ
มีอาการมากขึ้นจะมีอาการปวดและเจ็บ
สนเทาไดตลอดเวลาซึ่งคนสวนใหญท่ีมี
อาการนี้ จะทรมานกับอาการเจ็บสนเทา
เปนอยางมาก จากการรักษาอาการดัง
กลาวอยางตอเนื่องจึงทําใหพัฒนางาน
ออกมาเพื่อใหผูปวย และผูรักสุขภาพใส
เพื่อปองกัน โดยพบวาการใสแผนรอง
รองเทาที่มีการออกแบบที่ดีถูกตองกับ
สรีระเปนประจําจะชวยรับแรงกระแทก 

สงผลใหชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคเอ็นสนเทาอักเสบ อีกท้ังชวยกระจาย
แรง สงผลดีตอขอเขา ขอสะโพก และหลัง 
นอกจากนี้ยังชวยลดอาการเม่ือยเทาและ
ขาจากการเดินหรือยืนนาน ๆ อีกดวย
 ในอดีตแผ นรองรองเท าหา
ซื้อไดยาก มีราคาแพง และตองนําเขา
จากตางประเทศ โดยในป พ.ศ.2552 ผู
ผลิตจึงไดรวมมือกับนักวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ทําแผนยางรองสน
เทาสําหรับผูป วยท่ีมีปญหา ทําใหไดรับ
รางวัลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  ในป นั้นเอง ทําให  ได รับการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องใหเผยแพรเพื่อ
ชวยเหลือสงัคมในวงกวาง เพราะนอกจาก
ชวยเหลือผูปวย ยังเนนใหคนเห็นคุณคา
ของการปองกันมากกวาการรักษา จาก

ทั้งหมดกลายมาเปนผลิตภัณฑแผนรอง
รองเทา Smile feet 
 แผนรองรองเทา Smile feet มี
คุณสมบัติที่ดีและแตกตางจากแผนรอง
รองเทาอื่น ๆ คือ 
 1. ถูกออกแบบใหมีลักษณะโครงสราง
สอดคลองกับสรีระของรางกาย ประกอบ
ดวย Cup shape of heels, Medial 
flexible arch, Anteria slope 4-6 
degrees
  2. วัสดุมีเหมาะสม ไดแก Special foam 
และ G-Gel ท่ีมคีณุสมบติัพิเศษสามารถดดู
ซับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากการ
เดินลงนํ้าหนัก และการเดินหรือยืนนาน ๆ 
นอกจากนี้ยังมี ผาไมโครไฟเบอรชนิด
พเิศษ เพือ่ชวยลดการสะสมของแบคทเีรยี

Smile feet : 
นวัตกรรมแผ่นรอง
รองเท้าเพ่ือสุขภาพ

29

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



“ สิง่ทีส่าํคญัเกีย่วกบัเรือ่งอปุกรณ
ทางการแพทย คือผลของการวิจัย
ทางการแพทย โดยผลการวิจัย

ทางการแพทยของ Smile feet นั้น ได
ใชมาตรฐานของการวิเคราะหในระดับ
มาตรฐานสากล โดยใช Australian Foot 
Score (Foot Health Status Ques-
tionnaire) ชวยในการประเมนิ พบวาแผน
รองรองเทา Smile feet มีประสิทธิภาพ
สูง อาการปวดเทาของกลุมทดลองลด
ลงมากกวา 75% และสุขภาพเทาทั่วไปดี
มากข้ึนกวา 95% ชวยปองกันการเจ็บ
สนเทา และชวยใหสุขภาพเทาดีขึ้น สงผล
ใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 Smile feet ไดถูกผลักดันออก
สูตลาดโดยไดรับความ รวมมือ และการ
สนบัสนนุจากอุทยานวทิยาศาสตรภาคโต 
ภายใต ศูนยบมเพาะ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร, สภาอุตสาหกรรมแหงชาติ, 
สํานักนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ ซึ่งการ
สนบัสนนุท้ังหมดนี ้ทําใหเกดิการขบัเคลือ่น
ของงานวิจัย และนวัตกรรมใหออกมาเปน
ผลิตภัณฑไดเร็วยิ่งขึ้น
 จากป พ.ศ. 2555 ในระยะเวลา 
1 ป ครึ่ง Smile feet ไดรับรางวัล 
ถึง 6 รางวัล ท้ังในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติจากประเทศสวิสเซอรแลนด 
(Specail prize by KIPA และเหรียญ
เงิน 41st international exhibition of 
inventions of Geneva) และเกาหลีใต 
(World inventor award 2012 Ko-
rea) 

 สิง่ทีส่าํคญัเกีย่วกบัเรือ่งอปุกรณ
ทางการแพทย คือผลของการวิจัย
ทางการแพทย โดยผลการวิจัย

ทางการแพทยของ Smile feet นั้น ได
ใชมาตรฐานของการวิเคราะหในระดับ
มาตรฐานสากล โดยใช Australian Foot 
Score (Foot Health Status Ques-
tionnaire) ชวยในการประเมนิ พบวาแผน
รองรองเทา Smile feet มีประสิทธิภาพ
สูง อาการปวดเทาของกลุมทดลองลด
ลงมากกวา 75% และสุขภาพเทาทั่วไปดี
มากข้ึนกวา 95% ชวยปองกันการเจ็บ
สนเทา และชวยใหสุขภาพเทาดีขึ้น สงผล
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 ป จจุบัน  Smi le feet 
เป นนวัตกรรมแผนรองรองเทา
เพ่ือสุขภาพที่ประสบความสําเร็จ 
สามารถพัฒนาจากงานวิจัยเขา
สู  เชิงพาณิชย  ได   โดยมีตัวแทน
จําหนายท่ีสามารถนําผลิตภัณฑไป
จําหนายในระบบโรงพยาบาลของ
ประเทศไทยมากกวา 40 แหง และ
จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สําหรับใช
เพื่อชวยเหลือและรักษาผูปวย เปน
ตัวอยางหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จ
ตามนโยบายของภาครัฐ ท่ีอยาก
เห็นงานวิจัยทางการแพทยหรือ
งานวิจัยนวัตกรรมตาง ๆ  สามารถ
ใช งานและตอยอดไดจริงในเชิง
พานิชย นอกจากนี้ไดมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เพ่ือใชในกลุมคน
ท่ีหลากหลายมากขึ้น ท้ังในกลุม
กีฬา และทองเที่ยว ทําใหไดเปดชอง
ทางและขยายชองทางการตลาดไป
สูตัวแทนจําหนายที่เชี่ยวชาญในแต
ละกลุม ทั้งในและตางประเทศตอไป 

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
E-mail: joesunton@gmail.com
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ
กายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์
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A-Knife : 
มีดผ่าตัดนิ้วล็อค

 โรคนิ้วล็อค (Trigger finger) 
เปนโรคที่เกิดขึ้นกับกลุมคนอายุวัยกลาง
คนขึ้นไป เปนไดทั้งในเพศหญิงและชาย 
สาเหตุจะสัมพันธกับการใชงานออกแรง
มือกําหยิบจับสิ่งของบอย ๆ ทําใหเอ็นงอ 
นิ้วมือมีการอักเสบและบวม เกิดการคับ
แนนทีป่ลอกหุมเอน็บริเวณโคนนิว้ มอีาการ
ปวดและติดขัดขณะเหยียดหรืองอนิ้วมือ 
ในรายที่เปนมากจะเกิดการล็อคคางของ

นิ้ว ไมสามารถเหยียดหรืองอนิ้วได สง
ผลใหความสามารถในการใชงานของมือ
ลดลง
 ในการรกัษาโรคนิว้ลอ็ค แพทยจะ
เริ่มจากใหกินยาตานอักเสบ ถาไมทุเลาก็
จะฉีดยาสเตอรรอยด แตถาไมตอบสนอง
ตอการกินยาและฉีดยา แพทยกจ็ะแนะนาํให
รักษาโดยการผาตัด วิธีผาตัดมาตรฐาน

ทีแ่พทยทัว่ไปใชคือ การผาผวิหนงัเปดแผล
ขนาดยาวประมาณ 1.5 ซม. ทีบ่ริเวณโคน
นิ้ว เพื่อเปดแผลเขาไปตัดคลายปลอกหุม
เอ็นท่ีเปนสาเหตุของการติดขัดของนิ้ว 
หลงัผาตัดผูปวยตองพกัฟน งดการใชนิว้
มอื ดแูลแผลผาตดัจนหาย และตดัไหมรวม
ระยะเวลาจากทําการผาตัดจนสามารถ
ทํางานได ตองใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห
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 ดวยนวัตกรรม “A-Knife” มดีที่
ออกแบบเพ่ือใชผาตดันิว้ล็อคแบบเจาะผาน
ผิวหนังที่ไดสรางมานี้ จะทําใหการผาตัด
รกัษานิว้ลอ็คทาํไดงายและรวดเร็ว ใชเวลา
ในการผาตัดประมาณ 1-2 นาทีเทานั้น ผู
ปวยจะมีอาการเจ็บเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 
เนือ่งจากเกดิการบาดเจบ็ของเน้ือเย่ือนอย
กวาการผาแบบแผลเปด การผาแบบเจาะ 
แผลผาตัดจะมีขนาดเล็กประมาณ 2 ม.ม. 
เทานั้น หลังผาตัดจะเจ็บนอย สามารถใช
มอืทํางานไดตามปกติเฉลีย่ภายใน 2-3 วนั 
บาดแผลหายเรว็และความเส่ียงตอการตดิ
เชื้อนอยมาก 

 A-Knife ทําดวยโลหะปลอดสนิม 
มลีกัษณะเดนคอื ปลายมดีมขีนาดเลก็และมี
ลักษณะมน เพื่อใชสําหรับเขี่ยหาปลอกหุม
เอ็นที่เปนสาเหตุของการล็อคของนิ้วโดย
ไมทําใหเกิดการฉีกขาดของเสนเอ็น และมี
คมมีดขนาดเล็กท่ีอยูถัดมาจากปลายมน
ของมดี ใชตดัคลายปลอกหุมเอน็เพือ่ปลด
การรัดเสนเอ็นไดอยางปลอดภัย 
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 การผาตัดรักษานิ้วล็อคโดย
ใช A-Knife สามารถทําไดงายและ
รวดเร็ว ใชเวลาในการผาตัดประมาณ 
2-3 นาที ไมตองใชหองผาตัด ไมตอง
ใชเครื่องมือรัดหามเลือดและไมตองใช
ชุดอุปกรณการผาตัดมาตรฐานแบบ
การผาเปดผิวหนัง ผูปวยจะเจ็บแผล
นอยเนือ่งจากการบาดเจบ็ของเนือ้เย่ือ
นอย แผลเล็กประมาณ 2 ม.ม. จึงไม
ตองเยบ็ปดบาดแผล และการกลบัมาใช
งานมอืทีผ่าไดเฉลีย่ท่ีระยะเวลา 2-3 วัน
หลงัผาตดั บาดแผลหายใน 2-3 วนั และ
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อนอยมาก

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
E-mail: asittich@medicine.psu.ac.th
คณะแพทยศาสตร์

ป 2555 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม การประกวด True 
Innovation Award 2012 เรือ่ง มดีผาตดันิว้ล็อคแบบ
เจาะผานผวิหนงั โดย บ.ทรคูอรปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)
ป 2556 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ดานสงัคม งานวัน
นวตักรรมแหงชาต ิป 2556 ผลงาน A-Knife มดีผาตดั
นิ้วล็อค โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ป 2557 รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม 
42nd International Exhibition of Inventions of 
Geneva ประเทศสวิสเซอรแลนด และรางวัล Special 
Prize จากประเทศไตหวัน

รางวัลที่ไดรับ

ขอมูล วิธีผาเปด วิธีผาเจาะดวย A-Knife

เวลาในการทํา 15 นาที 2-3 นาที

ขนาดของบาดแผล 1.5  ซม. 2  มม.

ระยะเวลาการรักษาแผล 7  วัน 1-2  วัน

การเย็บแผล ตอง ไมตอง

เวลาเฉลีย่ของการกลบัไป
ใชงานของมือ 7  วัน 1-2  วัน

การเปนซํ้า 0-1 % * 0-1 %*

เสนประสาทบาดเจ็บ 1 % * 1 % *

เปรียบเทียบ การผาตัดแบบเดิม (วิธีผา) กับวิธีใหม (แบบเจาะ)

 *  ขึ้นกับความชํานาญของแพทย
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ชุดอุปกรณผาตัดชุดอุปกรณผาตัดพังผืดพังผืด
รัดเสนประสาทขอมือ PSU-CTRPSU-CTR

 โรคพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ 
ทําใหผูปวยมีอาการชาที่มือ บริเวณนิ้ว 
และปลายนิ้วมือ คนที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการชาตลอดเวลา มือลีบและออนแรง
มากขึ้น แสดงวาเสนประสาทถูกกดทับ
รุนแรง และเสนประสาทอาจสูญเสียอยาง
ถาวร จากงานวิจัยพบวาเมื่ออายุ 45-60 
ป มีโอกาสเปนไดมากถึง 45.5% การ

รักษาโรคดังกลาวกอนหนาใชการรักษา
ดวยวิธีผาตัดแบบเปดทําใหแผลมีขนาด
ใหญ 3-5 ซม. ใชเวลาผาตัดนานถึง 30 
นาที และในบางรายผูปวยอาจตองนอน
พักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ผูประดิษฐได
เลง็เหน็ความสาํคัญจากปญหาขางตนจงึ
ไดพัฒนาอุปกรณ และเทคนิคการผาตัด
แบบใหมเพื่อการรักษาผูปวยที่ดีขึ้น 
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 PSU-CTR อปุกรณผาตดัพังผืด
รัดเสนประสาทขอมือจึงไดเริ่มพัฒนาใน
ป พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อชวย
รักษาผูปวยใหแผลผาตัดมีขนาดเล็กลง
จากวิธีการเดิม เหลือเพียง 1.5 ซ.ม. อีก
ทั้งใชเวลาผาตัดเพียง 8 - 10 นาที ทําให
ประหยัดคาใชจาย ผูปวยไมจําเปนตอง
นอนโรงพยาบาล แผลหายเร็ว และผูปวย
ฟนตัวเร็วกวาเดิมประมาณ 3 เทา

  อุปกรณผาตัด PSU-CTR ไดรับ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดานสังคม ใน
ป พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล
นวตักรรมทีป่ระเทศสวสิเซอรแลนด เกาหลี 
รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ทั้งหมด 13 รางวัล 
ซึ่งอุปกรณการผาตัด PSU-CTR และ
เทคนิคการผาตัด (Wongsiri tech-
nique) นี้ไดถูกตีพิมพพผลงานวิจัยใน
วารสารทางการแพทย BMC Septem-
ber, 2008 และ TBMJ 2013  จากความพิเศษของอุปกรณ 

PSU-CTR ท่ีสงเสริมความกาวหนาใน
วงการแพทย ในป พ.ศ. 2553 PSU-CTR 
จึงไดรับการจดสิทธิบัตรในตางประเทศ 
ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน

 จนปจจุบันการใชอุปกรณ PSU-
CTR และ Wongsiri technique สามารถ
รักษาและชวยเหลือผู ป วยไดมากกวา 
3,000 ราย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
ย่ิงไปกวานัน้ในป พ.ศ. 2559 ไดเกดิความ
ภูมิใจตอวงการแพทยเมืองไทย เนื่อง
ดวย Dr. Khosh Zaban ศัลยแพทยชาว
อังกฤษ ไดเดินทางมาเพื่อรับการผาตัด
ดวยอุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาท
ขอมือ PSU-CTR และ Wongsiri tech-
nique จนเกิดความประทับใจ เนื่องดวย
การใชอปุกรณและเทคนคิดงักลาวเปนการ
ผาตัดที่มีความเจ็บปวดเพียงเล็กนอย มี
แผลเล็ก และหายไดรวดเร็ว
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โดย PSU-CTR มีสวนประกอบหลักคือ

1) ปลายนําร อง 
(The Navigator 
tip) เพื่อสรางชอง
ในเนื้อ เ ย่ือภายใน
โดยมีที่กั้น 

2) ที่กั้น (Guard) เปนสวน
ชวยกําหนดระยะทาง จาก
นั้นแพทยจะสอดดานชอง
มอง 

3) ดามจับ (Handle)
ชวยทําใหหยิบจับได 
กระชับขึ้น

4) ช องมอง (Visual 
tube) แพทยจะสามารถ
มองเห็นเนื้อเย่ือที่ผาตัด
ไดชัดเจน และสามารถตัด
พงัผืดท่ีกดทบัเสนประสาท 
(Transverse carpal lig-
ament) ไดอยางสมบรูณ

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
E-mail: joesunton@gmail.com
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
และกายภาพบําบัด 
คณะแพทยศาสตร์
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สารสกัดยางพารา 
(Hb Extract) : 

ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจาก
เซรัม่นํา้ยางพารา

ยางพารา (Hevea brasil-
iensis, Hb) เป นพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต  นํ้า
ยางพาราท่ีตนยางสรางขึ้นมาในทอ
นํ้ายางนั้น มีสวนประกอบหลัก ๆ 2 
สวน คือ สวนที่เปนยาง (Rubber) 
ซึ่งสามารถสรางรายใหประเทศไดป
ละหลายแสนลานบาท และสวนที่ไมใช
ยาง (Non-rubber) ซึ่งไดแกสวน
ของของเหลวใสหรือเซรั่มนํ้ายางพารา  
ในสภาพธรรมชาติสวนที่เปนยางนั้น
จะอยู ในรูปอนุภาคนาโนที่บรรจุดวย

พอลเิมอรยาง โดยแขวนลอยอยูในนํา้ยาง 
อนุภาคยางจะถูกเหนี่ยวนําใหจับตัวเปน
กอนยางและทําหนาท่ีอุดตันทอนํ้ายาง
เพื่อยับยั้งการสูญเสียของตนยางเมื่อถูก
กรีด สวนธรรมชาติของสวนที่ไมใชยาง
หรือเซรั่มนํ้ายางพารานั้น จะประกอบไป
ดวยสารละลายชีวเคมี (พฤกษเคมี) นานา
ชนิด ที่ทําหนาที่ยับยั้ง/ปองกันการบุกรุก
ของเช้ือจุลชีพทางบาดแผลท่ีเกิดจาก
การกรีด พรอมทั้งทําหนาที่กระตุนใหเกิด
กระบวนการเยียวยาบาดแผล และสราง
เน้ือเยื่อเปลือกใหมขึ้นมาทดแทนสวนที่ถูก

กรีดออกไป ดังนั้นจะเห็นไดวา เซร่ัมน้ํา
ยางพาราอุดมไปดวยสารชีวเคมีนานา
ชนิดที่เหมาะสําหรับการเยียวยาบาดแผล  
จึงนาจะสามารถนําไปผลิตเพื่อประยุกต
ใชในรูปของเวชสําอางจากธรรมชาติ 
(Green cosmeceuticals) ซึง่กาํลงัเปนที่
ตองการของตลาดโลกดานอตุสาหกรรม
ความงาม โดยจะทําใหเราสามารถสราง
มูลคาใหมใหกับนํ้ายางพาราจากสวนที่
ไมใชยาง ทั้งนี้ภาคใตมีขอไดเปรียบดาน
แหลงวัตถุดิบที่มีอยูอยางมหาศาล
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 ทีมวิจัยไดประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนากระบวนการเตรียม
สารสกัดเอชบี (Hb Extract) โดยมี
ใบกํากับรับรองคุณภาพของสินคา 
(Certificate of analysis) ไดจาก
สวนเซรั่มนํ้ายางพาราที่แยกไดจาก
นํ้ายางสด การทดสอบประสิทธิภาพ
ดานการปรับปรุงสุขภาพผิวหนา

 นอกจากนั้นอาสาสมัครสวน
ใหญยังรายงานวาหนากระจางใสขึ้น
และริ้วรอยบนใบหนาลดลง โดยสรุป
สารสกัดเอชบี (Hb Extract) จาก
เซรั่มนํ้ายางพารา มี “คุณสมบัติ” ที่
สามารถฟนฟผิูวพรรณให ขาว ใส เตง
ตึง และ ลดสิว ฝา ริ้วรอย รอยหมอง
คลํ้า รอยลึกของหลุมสิว ไดภายใน
เวลาเพียง 9 สัปดาห

ของครีมเอชบี (Hb cream) ที่มีสวน
ผสมของสาร Hb Extract ปริมาณ 
5% กับอาสาสมัครที่เปนฝาและสิว
จํานวน 100 คน ใชทาหนาเปนเวลา 9 
สัปดาห โดยผลท่ีไดจากการประเมิน
ตนเองของกลุมอาสาสมัครที่เปนฝา 
จํานวน 64 คน พบวาทําใหหนาขาว
ขึ้น (98.4%) ฝาจางลง (96.8%) 

ผิวเรียบเนียนขึ้น (92.2%) หนามัน
นอยลง (53.1%) 
    สวนในกลุมอาสาสมัครที่เปน
สิวจํานวน 36 คน พบวามีการลดลง
ของอาการอกัเสบ (100%) จาํนวนสิว 
(100%) ความมนับนใบหนา (88.9%) 
และรอยลึกของหลุมสิว (86.1%)
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 ที มวิ จั ยสามารถค  นพบ
คุณสมบัติดานเวชสําอางของสาร
พฤกษเคมีท่ีมีอยูในเซรั่มนํ้ายางพารา 
และแปรรปูยางพาราสู “พชืแหงความ
งาม” เปนรายแรกของโลก โดยไดจด
สิทธิบัตรการคนพบดังกลาวไวแลว
ทั้งในและตางประเทศ เชน สิงคโปร 
จีน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
เปนตน และไดมีการนํางานวิจัยไป
ใชประโยชนเชิงธุรกิจครั้งแรก โดย
การนําสารสกัดเอชบี (Hb Extract) 

ไปทําเปนผลิตภัณฑปรับปรุงผิวในรูป
ของครีมหนาใสจากยางพารา (Hb 
Brightening Cream) และจําหนาย
ที่งาน BioAsia 2008 ระหวางวัน
ที่ 25-27 พฤศจิกายน 2551 ภาย
ใตสัญญาความรวมมือ/ขอตกลง
ระหวางมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
กับศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร (ศลช.) ซึ่งไดรับการตอบรับ
อยางลนหลาม 

ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 
E-mail: rapepun.w@psu.ac.th 
คณะวิทยาศาสตร์

ปจจบุนัมบีรษิทัตาง ๆ  หลายบรษิทั รวมทัง้ PSU-ITC ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสั่งซื้อสาร Hb Extract 
และนําไปผลิตผลิตภัณฑดานความงามจําหนาย
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หลายปที่ผานมาเกษตรกรชาวสวนยาง
ประสบปญหาราคายางพาราตกตํ่าซึ่ง

เกิดจากหลายสาเหตุ เชน ในประเทศมีการ
ขยายพื้นที่การปลูกไปเกือบทุกภูมิภาค รวม
ทัง้หลายประเทศในกลุมอาเซยีนตลอดจนทาง
ใตของประเทศจีน ทําใหมียางพาราออกมาสู
ตลาดเพ่ิมมากขึ้น ราคายางพาราในตลาด
โลกถกูกาํหนดโดยประเทศผูแปรรปูผลติภัณฑ
ยางลอ มีการนํายางสังเคราะหมาใชทดแทน 

 ปจจัยเหลานี้ทําใหราคายางพารา
ในตลอดระยะเวลาที่ผ านมาไม กระเตื้อง
ขึ้นมากนัก จากปญหาที่รุมเราสงผลตอ
ชีวิตความเปนอยู ของเกษตรกรสวนยาง 
เกิดการเรียกร องให ภาครัฐเข ามาแก ไข
ป ญหา ภาครัฐจึงได มีนโยบายต าง ๆ 
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว แนวทางหน่ึงคือ 
การเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในประเทศ 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญตอภาค
เกษตรกรชาวสวนยาง เกิดกระแส “เกษตร
อุตสาหกรรมยางพารา” ไปทั่วประเทศ มี
ความกระตือรือรนในการแปรรูปยางใหเปน
ผลิตภัณฑทั้งจากยางแผนรมควันและนํ้า
ยางขน เกิดการลงทุนในระดับวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ ฯ และ SMEs 

นํ้ายางข้นชนิดครีม : 
งานวิจัยเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
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 โดยผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากคือ 
หมอนและที่นอนยางพารา เน่ืองจากใชเทคโนโลยีและการลงทุน
ไมสูงมากนัก แตวัตถุดิบหลักคือ นํ้ายางขนตองสั่งซื้อจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ไมสามารถผลิตขึ้นเองจากน้ํายางสดใน
พื้นที่ได การวิจัยเพื่อคนหา “กระบวนการผลิตนํ้ายางขนอยาง
งายเปนโจทยหลักที่สําคัญ ใชเทคโนโลยีไมซับซอน การลงทุน
ไมสูงมากนัก ใชพลังงานในการผลิตตํ่า วัตถุดิบในพื้นที่ เปน
มติรกับสิง่แวดลอม ไมตองใชความเชีย่วชาญในการผลติขัน้สงู
มาก” การผลิตนํ้ายางขนแบบหนึ่งที่นาสนใจสําหรับโจทยวิจัยนี้
คอื กระบวนการผลตินํา้ยางขนโดยการใชสารเคมีเพ่ือใหเกดิการ
แยกช้ันของนํ้ายางสด ข้ันตอนและกระบวนการทําไดงายมาก 
โดยการนํานํ้ายางสดในพื้นที่มาใสแอมโมเนียเพื่อปองกันการเสีย
สภาพ ใสสารกาํจดัแมกนเีซยีมลงไปผสมใหเขากนั ตัง้ทิง้ไวใหตก
ตะกอน แยกนํ้ายางสดออกมาผสมกับสารกอครีม (Creaming 
agent) ในงานวจิยันีใ้ชไฮดรอ็กซเีอทลิเซลลโูลส (Hydroxyethyl 
cellulose, HEC) ชนิดและปริมาณตาง ๆ จากผลการวิจัยพบ
วา การใชเกรด HHRP250 ปริมาณ 0.4 - 0.5 % ตอนํ้าหนัก
เนื้อยางแหง จะทําใหเกิดการแยกชั้นที่ดีสุด 

 การขยายผลงานวจิยัเปนขอตอท่ีสาํคญัเพือ่ใหเกดิการ
ใชประโยชนในวงกวาง จึงไดสรางตนแบบการผลิต “นํ้ายาง
ขนชนิดครีม” ที่สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด 
ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กําลังการผลิตวันละ 1,500 กก. 
โดยใชนํ้ายางสดในพื้นที่ การขยายผลใหเกิดการผลิตตลอด
หวงโซคุณคายางพาราเปนเปาหมายหนึ่งของงานวิจัย จึงได
ตอยอดนํา “นํ้ายางขนชนิดครีม” ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
หมอนยางพารา ซึง่สามารถแปรรปูไดเชนเดียวกบัน้ํายางขนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
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 ความสําเร็จหรือจุดเดนของงานวิจัยคือ 
สามารถตอบโจทยหรือเปาหมายของการวิจัยได 
นอกจากนี้ยังสามารถ 

ป 2553 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจําป 
2553 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ป 2557 ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2557

ป 2557 รางวัลเหรียญทองแดง ดานเกษตรและ
อาหาร Inventions Geneva Salon Interna-
tional des Inventions Gen’ve

รางวัลที่ไดจากผลงานวิจัยนี้

เพ่ือใหเห็นประโยชนของนํ้ายางขนชนิดนี้ จึงทํางานวิจัย
ตอยอดในการสรางสระเก็บกักนํ้าโดยการนํานํ้ายางขน
ชนิดนี้ผสมกับสารเคมีทาหรือพนลงบนผาใบที่ใชเปนวัสดุ
รองสระและเสริมความแข็งแรง ขยายผลการใชประโยชน
ของวัสดุเสริมแรงที่ไดโดยรวมมือกับนักวิจัยทางดาน
วศิวกรรมศาสตรเพือ่ศึกษาการปองกนัการกดัเซาะตลิง่ใน
ชวงนํ้าไหลหลากซึ่งไดผลเปนอยางดี

 ดวยเทคโนโลยีการผลิต “นํ้ายางขนชนิดครีม” 
ท่ีมีขั้นตอนการผลิตไมสลับซับซอน ไดรับความสนใจจาก
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ ฯ และ SMEs ตองการนําผล
งานวิจัยไปใชประโยชน สรางคุณคาและมูลคายางพาราได
ตลอดท้ังหวงโซขึ้นในชุมชน สรางความเขมแข็งในกับภาค
เกษตรกรรมของประเทศ เปนรปูแบบหนึง่ในการแกไขปญหา
ยางพาราเพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาลลดตนทุนการผลิตนํ้ายาง

ขน และเพิม่มลูคาผลิตภณัฑ
ในขั้นปลายทาง ที่สําคัญ
เกิดการสรางคุณคาของ
วัตถุดิบตนทางคือ นํ้ายาง
สด สรางความเขมแขง็ของ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพารา

“

”

รศ.อาซีซัน แกสมาน
E-mail: azizon.k@psu.ac.th  
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์, 
ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 
และนายสมคิด ศรีสุวรรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา 
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 นวัตกรรมเจลยางพาราเพื่อ
ปองกันและลดแผลกดทับ ด็อกเตอรเอ็น 
เมดิเจล (Doctor N Medigel) เปน
นวัตกรรมเพื่อปองกันและลดการเกิด
แรงกดจากภายนอกที่กระทําตอผิวหนัง
โดยเฉพาะผิวหนังสวนท่ีหอหุมบริเวณปุม
กระดูกตาง ๆ หากมีการกดบริเวณนั้น
นาน ๆ  จะมโีอกาสเกดิความดนัสงูมากกวา
ปกติ ซึ่งจะทําใหเกิดเปนแผลกดทับ มักพบ
ในผูปวยท่ีอยูนิ่งในทาเดิมนาน ๆ เชน ผู
ปวยอัมพฤกต อัมพาต เจ็บปวยรุนแรง 
ผูปวยกระดูกหักที่ไมสามารถพลิกขยับตัว
ไดสะดวก โดยเฉพาะผูปวยที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดแผลกดทับ เชน ผูปวยสูงอายุ 
ผูปวยขาดสารอาหาร ผูปวยที่ผาตัดมา

   Doctor N Medigel 
นวัตกรรมเจล 
 ยางพารา
 ปองกัน
 และลด

แผลกดทับ
นานกวา 2 ชั่วโมง การผาตัดใหญ เชน 
การผาตัดหัวใจและหลอดเลือด ผูปวยท่ีมี
ปญหาทางดานหลอดเลอืด เชน ผูปวยเบา
หวาน ผูปวยสูบบุหรี่จัด สําหรับบริเวณท่ี
พบการเกิดแผลกดทับบอย ๆ เชน บริเวณ
ศีรษะ ใบหนา หัวไหล ขอศอก หลัง สะโพก 
สวนขา และสนเทา การปองกนัการเกดิแผล
กดทบัดกีวาการรกัษา เนือ่งจากคาใชจาย
ในการดแูลคอนขางสงู และตองใชบคุลากร
หลายฝาย ดงันัน้การปองกนัไมใหเกดิแผล
กดทับยอมดีกวา โดยควรเลือกใชวัสดุที่มี
คณุภาพและคณุสมบตัใินการปองกนัอบุตัิ
การณเกิดแผลกดทับ

 นวัตกรรมเจลยางพาราเพื่อ นานกวา 2 ชั่วโมง การผาตัดใหญ เชน 

  Doctor N Medigel
นวัตกรรมเจล 

แผลกดทับ

Doctor N Medigel
นวัตกรรมเจล 

แผลกดทับ
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 ดอ็กเตอรเอน็ เมดเิจล (Doc-
tor N Medigel) ผลติจากยางพารา
ธรรมชาติ 100% ดวยคุณสมบัติ
ยางพาราธรรมชาติ ที่มีความเหนียว 
ทนทาน ยืดหยุนสูง มีความคงตัว 
และไมยุบตัวงายเมื่อใชเปนระยะเวลา
นาน สามารถปรับรูปทรง ความแข็ง
นุม ตามความตองการ ยางธรรมชาติ 
สามารถระบายอากาศไดดี ทําใหไม
อมความรอนเหมือนยางสังเคราะห
หรือวัสดุอื่น มีความสามารถตาน
แบคทีเรียได ซึ่งแตกตางจากยาง
สังเคราะห   ผลิตภัณฑนี้สามารถ
โดนนํ้าโดยไมเปลี่ยนสภาพ ในงาน
วิจัยมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของ
ยางพาราในการลด และการกระจาย
แรงกดไดดี สามารถปรับความนุมและ
ความหนืดคลาย Viscoelastic โดย
พอลิยูริ เทนมีการปรับโครงสร าง
โมเลกุลดวยกรรมวิธีการผลิตชนิด
พิเศษมีลักษณะคลายเจล คุณสมับติ
พิเศษคือ มีการยืดหยุนสูง สามารถ
ชวยลดและกระจายแรงกดทับ ชวย
ลดอุบัติการณในการเกิดแผลกดทับ
ไดดี นําไปใชรองรับสวนตาง ๆ ของ
รางกาย บริเวณปุมกระดูกตาง ๆ 
โดยสามารถเลือกใชผลิตภัณฑได
ตามความตองการ ทั้งในกลุมสําหรับ
บุคคลทั่วไป ผูปวยที่มีโอกาสเกิดภาวะ
แผลกดทับ ผู ป วยที่ ได รับการดม
ยาสลบและผาตัดที่ใชระยะเวลานาน
กวา 2 ชั่วโมง หรือ ผูปวยเรื้อรังที่ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองในการพลิก
เปลี่ยนทาได
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 ผลิตภัณฑด็อกเตอรเอ็น เมดิ
เจล มีการทดสอบการลดความดัน
กดทับโดยเคร่ืองวัดมาตรฐานจาก
สหรัฐอเมริกา : เครื่อง Flexi Force 
โดยใชนํ้าหนัก 7.25 กก. ซึ่งใกลเคียง
กับนํ้าหนักศีรษะผู ป วยที่นอนตะแคง 
โดยคาที่วัดไดนํามาคํานวณตามคา
ความสัมพันธ ระหวางคาสัญญาณและ 
Sensor-load พบวา ผลิตภัณฑด็อก
เตอรเอ็น เมดิเจล สามารถลดความดัน
กดทับไดเกือบ 50% และเมื่อนํามาใชกับ
ผูปวย ทีเ่ขารบัการรกัษาผาตัดนานกวา 
3 ชั่วโมง พบวาผูปวย 68.6% ไมมีการ
เปลีย่นแปลงของผวิหนงับรเิวณท่ีสมัผสั
กบัหมอน และผูปวย 31.4% ผวิหนงัเกดิ
รอยแดงเล็กนอยบริเวณที่สัมผัสหมอน
และรอยทับสามารถหายสูสภาพเดิมใน
เวลา 30-60 นาที ผลิตภัณฑนี้สามารถ
ทดแทนวสัดรุาคาแพงทีต่องนาํเขาจาก
ตางประเทศ

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ1์

E-mail: nalinee_k2000@yahoo.com 
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย2

คณะแพทยศาสตร1์ ,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

นวัตกรรมยอดเยี่ยมทางการแพทยเหรียญทอง จาก
กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ป 2014 

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ป 2552

รางวัลที่ไดรับ

46

50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ทวารเทียม
จากยางพาราสกัดโปรตีน
เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยมะเร็งลำไสใหญ

“

”

“มะเร็งลําไสใหญเปนโรคมะเร็งที่พบ
ไดบอยเปนอนัดับตน ๆ  โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย และมีแนวโนมวาจํานวน

ผูปวยจะเพิม่มากขึน้ทกุป แตดวยเทคโนโลยี
การตรวจและการรักษาในปจจุบันมีความ
กาวหนามากขึ้น ทําใหการตรวจพบและ
การรักษาสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ได
ผลการรักษาที่ดีขึ้น สงผลใหผูปวยมีอายุ
ยนืยาว แตกระนัน้ การมีชีวิตท่ียืดยาวออก
ไป ผูปวยบางรายอาจจะไมไดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามไปดวย หลายรายมีความ
พิการบางอยางติดตามมา โดยเฉพาะ
การมีทวารเทียม ซึ่งเกิดจากการผาตัด

ลําไสใหญมาเปดที่หนาทองเพื่อผูปวยจะ
ไดขบัถายอจุจาระหรอืของเสยีแทนการขบั
ถายทางทวารหนักเหมือนกอน รูเปดเชนนี้
มีชื่อเรียกทางการแพทยวา “ทวารเทียม”
 ผูปวยท่ีมีทวารเทียมจะตองขับ
ถายอุจจาระทางรูเปดของลําไสที่ผนัง
หนาทองซึ่งไมมีหูรูดเหมือนทวารหนัก ดัง
นั้นจะมีของเสียไหลทั้งอุจจาระและผายลม
ออกมาไดตลอดเวลา จึงมีความจําเปน
ตองใชชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจาก
ทวารเทียมตลอดเวลา และบางรายจําเปน
ตองใชไปตลอดชวีติ ชดุอุปกรณดังกลาว
ประกอบดวยแปนตดิผวิหนงัและถงุรองรับ

สิ่งขับถายประกอบติดกัน สามารถถอด
นําถุงออกมาลางทําความสะอาดได แต
ปญหาที่สําคัญของการใชชุดอุปกรณ
รองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียมน้ีคือ 
ความขาดแคลน ไมสามารถเขาถึงบริการ
ของชดุอปุกรณท่ีมจีาํนวนจาํกดัและราคา
สูงได รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการใชอุปกรณดังกลาว เชน ผื่นแพ
ที่ผิวหนัง การหลุดลอกของชุดอุปกรณ
กอนเวลาอันควร ทําใหเกิดกลิ่นอันไมพึง
ประสงค สงผลใหเกิดผลเสียตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย

47

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



เภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 
ไดรวมกนัวจิยัคดิคนสตูรยางพาราแปรรูป 
เพื่อหาวัสดุทดแทนท่ีสามารถผลิตไดเอง
ในประเทศ ใชวัสดุภายในประเทศ และมีรูป
แบบของชุดอุปกรณที่ เหมาะกับผิวและ
ผนังหนาทองของคนไทย จึงเปนที่มา
ของการพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพารา
มาใช เป น “ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับ
ถายจากทวารเทียมจากยางพาราสกัด
โปรตีน” ที่สามารถใชไดในมนุษย มีความ
ปลอดภัยสูงและปราศจากการแพ ซึ่ง
ไดจดสิทธิบัตรสูตรยางพาราดังกลาว 
และอนุสิทธิบัตรการออกแบบอุปกรณ
ทวารเทียม เพ่ือใหผลิตภัณฑออกมาดี
ที่สุด โดยใชระยะเวลา 3 ป ต้ังแตป พศ. 
2556 - 2559 โดยใชงบประมาณทุนวิจัย
จากคณะแพทยศาสตร และจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในขั้น
ตอนการตอยอดและเพื่อประโยชนใชได

 กอนป 2558 โรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร ไดใชแปงและถุงทวารเทียมจาก
บริษัทตางประเทศ 2 ยี่หอ ราคาจําหนาย
ในโรงพยาบาล แผนละ 122-188 บาท ตาม
ขนาดและย่ีหอของผลิตภัณฑ การจัดซ้ือ
นัน้ผูปวยหรอืญาตติองเดนิทางมาติดตอ
ซื้อใหมที่โรงพยาบาลเกือบทุกเดือน และมี
จําหนายเฉพาะโรงพยาบาลใหญ ๆ บาง
แหงเทานั้น จากการคํานวณคาใชจายใน
การใชแผนตดิผิวหนงัรอบทวารเทยีมของ
ตางประเทศสาํหรับผูปวย มีมลูคาปละมาก
กวา 4,500,000 บาท และมีแนวโนมสูงขึ้น
ทุกป โดยยังไมไดคํานวณรวมคาใชจาย
ของผูปวยหรือญาติในการเดินทางมาซ้ือ
วัสดุ คาที่พัก และการสูญเสียเวลา
 จากปญหาดังกลาวทีมวิจัยซึ่ง
ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร ฝาย
บริการพยาบาลโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร คณะวิทยาศาสตร และคณะ

จริง และไดรับการสนับสนุนจากหนวย
งานตาง ๆ เชน อุทยานวิทยาศาสตร 
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพลาสติก
แหงประเทศไทย และ องคการอาหารและ
ยาดวย นอกจากนี้ยังเกิดการรวมมือกับ
เครือขายภายนอกดวยในการผลิตชุด
อุปกรณ โดยบริษัท Novatec จะเปน
ผูดําเนินการหลัก ไมวาจะเปนการผลิต
ยางพาราท่ีจะสงตอไปให บรษิทั SK-Poly-
mers ทําแปนทวารเทียม สวนถุงรองรับ
สิง่ขบัถาย ไดเมด็พลาสตกิจากบริษทั PTT 
global chemical แลวนาํไปข้ึนรูปถุงโดย
บรษิทั TBPI และขัน้ตอนเชือ่มแผงพลาสตกิ
กับตัวแปนทวารเทียมจะจัดทําโดยบริษัท 
Neoplast ซึ่งข้ันตอนทั้งหมดจะสงของ
และประกอบที่ บริษัท Novatec และการ
ทํามาตรฐานและวางแผนการธุรกิจโดย 
Novatec
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นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
E-mail: worawitwanich@gmail.com
คณะแพทยศาสตร์

ผลประโยชนจากการดาํเนนิ
การพัฒนาบริการผูปวย
เปนปจจยัสาํคญัทีส่ดุทีจ่ะ

ไดรับประโยชนจากการพัฒนางาน
นี้ เพื่อใหผูปวยที่เดือดรอนจากการ
เจ็บปวยและมีทวารเทียมสามารถ
เขาถงึบรกิารอยางเทาเทยีมกนั เพิม่
คุณภาพชีวิตใหกับผูปวย เพื่อลด
ชองวางทางสังคมและเศรษฐานะ
ของผูรับบริการ  ซึ่งหากมีการใช
ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจาก
ทวารเทียมที่ผลิตเอง ก็สามารถ
ลดคาใชจายของภาครัฐได และ
ประโยชนที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การ
มุงพัฒนาและใชวัสดุ ผลผลิต และ
ผลิตภัณฑที่ไดจากภายในประเทศ 
ทําใหลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
และสรางความม่ันคงใหกบัภาคสวน
ตาง ๆ ไดในระยะยาว  
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 วิ ธี ที่ ใ ช  เ ก็ บ ห ลั ก ฐ า น วั ต ถุ
พยานแบบ 3 มิติ ที่เจาหนาท่ีตํารวจใช
อยู ในปจจุบันมีหลากหลายเทคนิค เชน 
ปนูพลาสเตอร ดินนํา้มนั และการใชซลิโิคน 
ซ่ึงมีขั้นตอนยุงยาก ใชเวลานาน เสียรูป
งาย และหากเปนสนิคานาํเขากมี็ราคาแพง 

คณะผูวิจัยจึงพัฒนา “ยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติกลอกแบบ 3 มิติ” ขึ้นเพื่อ
ใชเก็บหลักฐานรองรอย 3 มิติ เชน Tool 
marks และการพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
โดยการพัฒนาคุณสมบัติของยางพารา
ใหเปลีย่นสภาพไดและนาํไปใชในท่ีเกดิเหตุได 

ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก 
สำหรับงานพิสูจนหลักฐาน
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“ ยางธรรมชาติ เ ทอร  โ ม
พลาสติกสามารถแปรรูปได
โดยอาศัยการใหความรอนท่ี

อุณหภูมิประมาณ 75 °C โดยแหลง
ความรอนที่หาไดงาย เมื่อไดรับความ
รอน จะเปลีย่นจากวสัดุคลายยางเปน
ออนนุมคลายดินนํ้ามัน แลวนําไปกด 
ณ จุดที่ตองการลอกลายไว รอจน
วัสดุเย็นตัวลง ใชเวลาประมาณ 10 
วินาที และปลอยใหวัสดุเย็นตัวลง ก็
จะไดภาพพิมพ 3 มิติ ตามรองรอย
ของพื้นที่หรือวัตถุนั้น และจะคงรูป
เชนเดิมจนกวาจะไดรับความรอนที่ 
75 °C อกีครัง้หนึง่ ในงานพสิจูนหลกั
ฐาน สามารถลอกลายรูกระสุนปน 
รองรอยการงัดแงะที่เกิดจากการใช
เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงานดาน
การพิสูจนเอกลักษณบุคคลจากศพ 
เชน ลายนิ้วมือ ฟน ฯลฯ
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 งานวิจัยนี้ไดรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 11992 และยังไดรับรางวัล
นวัตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน โลหเกียรติยศจาก Malaysian 
Association of Research Scientists (MARS) ประเทศมาเลเซีย และ
เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐ
เกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) Special 
Prize กลุมสิง่ประดิษฐเพ่ือความมัง่คัง่ โดยสภาวิจัยแหงชาติ (วช.)  รางวลั
ชนะเลิศ (ประเทศ) ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย – ผลิตภัณฑนวัตกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) รวมกับอุทธยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค  เปนตน

ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
E-mail: ekwipoo.k@psu.ac.th
ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล, พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์, 
น.ส.บงกช เศวตามร์ และ น.ส.ธีรรัตน์ เส้งสุข

คณะวิทยาศาสตร์

“  ขอเดนของยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติก คือ 

 สามารถลอกลายแบบ 3 มิติได 
โดยสามารถนําไปเปนแมพิมพเพ่ือการ
พิสูจนหลักฐาน ใชงานในภาคสนามได
งาย ใชเวลาเพียงเล็กนอย มีคุณภาพ
สูง ลายท่ีลอกจะไมเปลี่ยนแปลง มี
ความยืดหยุ นทําใหพกพาไปทําการ
พิสูจนตอในหองปฏิบัติการได สามารถ
นํากลับมาใชใหมได ประกอบกับเปน
ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่ส งเสริมการ
ใชยางธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทย 
ดวยตนทุนและราคาขายที่แขงขันไดจึง
มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชยได 
นอกจากการใชงานในดานพิสูจนหลัก
ฐานแลวยังสามารถนําไปประยุกตเพ่ือ
ใชในงานดานตาง ๆ  ทัง้ในงานดานการ
แพทยและการกีฬา, การศึกษาวิจัยดาน
สิ่งแวดลอม, การกอสราง เปนตน
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การผลิต
ยางแผนรมควัน
ดวยเชื้อเพลิง
ผสมระหวาง
ไมฟนและ

กาซชีวภาพ
จากการ

บำบัดนํ้าเสีย

 ประเทศไทยไดผลิตและสงออก
ยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก โดย 
90% สงออกเปนยางดิบแปรรูป ในรูป
ตาง ๆ เชน ยางแผนรมควัน ยางแทง 
นํ้ายางขน และยางอื่น ๆ โดยเฉพาะยาง
แผนรมควัน ปจจุบันเกษตรกรรวมตัวกัน
ในรูปแบบสหกรณกองทุนสวนยางจํากัด
เพื่อผลิตยางแผนรมควัน การรวมกลุม
การผลิตนี้ก อใหเกิดผลกระทบตามมา

คือ มลพิษอินทรียทางนํ้าในลักษณะที่เปน
จุด ๆ (Point source) ในปริมาณมาก 
ตามจํานวนการผลิตของสหกรณจาก
จาํนวนสหกรณยางแผนรมควนัทัว่ประเทศ
ที่มีประมาณ 350 แหง มีกําลังการผลิต
รวมประมาณ 2-3 แสนตัน/ป มลพิษดัง
กลาวสงผลกระทบทางนํา้และทางอากาศ 
สงกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชนรอบขาง
และสิ่งแวดลอมโดยตรง แมวาโรงผลิต

ยางแผนนี้จะมีระบบบําบัดนํ้าเสียอยู แตก็
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการจัดการ
มลพิษนี้ไดอยางย่ังยืนและมีปญหาการ
รองเรยีนจากชมุชนบอยครัง้ นอกจากนัน้
ตนทุนดานพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การผลติยางแผนรมควนัคอืไมฟนสาํหรบั
รมควันยางนั้นมีราคาสูงและขาดแคลนใน
บางชวง

เพื่อลดตนทุนและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
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 ดังนั้นในป พ.ศ. 2555 คณะวิจัย
ไดดําเนินโครงการ การประเมินศักยภาพ
การเพ่ิมอัตราการผลิตกาซชีวภาพดวย
การหมักรวมและอัตราการทดแทนเชื้อ
เพลิงไมฟนของสหกรณผลิตยางแผน
รมควัน ผลจากการดําเนินโครงการ ได
ขอมูลทางวิชาการท่ีเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับกลุมเกษตรกร และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเคราะหการ
ทาํสวนยาง กระทรวงพลงังาน กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน ในการสงเสริม
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยมีจุดเดนคือ
ไมตองการใชพลังงานในการเดินระบบ 
ดูแลรักษางายสามารถกระทําไดโดยกลุม
เกษตรกรเอง มีความคงทนถาวร มีระบบ
ความปลอดภัย สามารถใชกาซชีวภาพ
ทดแทนไมฟนไดสูงถึง 30% ทําใหเกิด
ผลตอบแทนจากการใชระบบดังกลาว
ประมาณ 100,000-300,000 บาท/ป ยาง

ที่ไดมีคุณภาพสูง พนักงานสามารถนําไป
ใชเปนกาซหุงตมไดโดยตรง สามารถหยุด
ใชงานในชวงยางผลัดใบไมมีการผลิต
ประจาํปและกลบัมาใชงานไดทนัที นอกจาก
นีย้งัลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกได
ประมาณ 48.3 ตันคารบอน/ป/สหกรณ 
 ปจจบุนัไดมกีารพฒันาปรบัปรงุ
และติดตั้งในสหกรณ 25 แหงกระจายท่ัว
ประเทศตัง้แตภาคใตจนถงึภาคตะวนัออก 
มีเกษตรกรผูไดรับผลประโยชนโดยตรง
ประมาณ 7,500 ราย และมีผูความสนใจ
ติดตอมาจากหลายองคกรเพื่อออกแบบ
และประเมินพื้นที่สําหรับการนําเทคโนโลยี
อีกกวา 30 แหง จนไดนําไปสูการสราง
แบบมาตรฐานนําข้ึนเว็บไซตสําหรับกลุม
เกษตรกรทีส่นใจนาํไปใชประโยชน และคาด
วาจะนาํไปสูการเปนมาตรฐานสาํหรบัการ
โรงงานผลิตยางแผนรมควันของประเทศ
ตอไป

  คณะผู  วิ จั ย ได  เ ริ่ มดํ า เนิน
โครงการ การประเมินระบบบําบัดนํ้า
เสียแบบไรอากาศที่เหมาะสมสําหรับ
โรงรมควันยางแผนสหกรณกองทุน
สวนยาง ในป พ.ศ. 2549 โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาแนวทาง
แล ะศั กยภาพการผลิตพลั งงาน
กาซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงาน
สหกรณยางแผนรมควัน จนกระทั่งใน
ป พ.ศ. 2552 ไดออกแบบและดูแลการ
กอสรางติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพ
ตนแบบของสหกรณยางแผนรมควัน
จนแลวเสร็จ ณ สหกรณกองทุนสวน
ยาง บานเการาง จํากัด อ.คลองหอย
โขง จ.สงขลา และรวมศึกษาตอยอด
การใชประโยชนของกาซชีวภาพสําหรบั
รมควนัยางแผน นบัเปนตนแบบการนาํ
เอาผลการวิจัยไปประยุกตสรางเปน
ระบบแบบ full scale และศกึษาตอยอด
รวมกันหาวิธีการนํากาซชีวภาพท่ี
ผลิตไดไปใชทดแทนไมฟนในการรม
ควันยางแผนลงไดอยางเปนรูปธรรม 
ทําใหสีของยางแผนรมควันใสขึ้น และ
การทํางานของผูควบคุมเตาสะดวก
ขึ้นโดยลดความถี่และปริมาณของการ
เติมไมฟนเขาเตา ลดการใชไมฟนลงได
สวนหนึ่ง
 การใชระบบผลิตกาซชีวภาพ
ในการบําบัดนํ้าเสียโรงงานสหกรณ
ยางแผนรมควัน นอกจากจะชวยขจัด
ปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากนํ้าเสียได
อยางสมบูรณ ไดกาซชีวภาพนําไปใช
รมยางและหุงตมแลว ยังนบัวาชวยลด
ตนทนุการผลิตยางแผนรมควัน และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการปลด
ปลอยกาซเรือนกระจก อยางไรก็ตาม
ขอมูลเชิงลึกดานประสิทธิภาพ ผลกระ
ทบสิ่งแวดลอม คุณภาพของยาง และ
ความคุมคาจากการติดต้ังและใชงาน
ระบบในระยะยาวนั้นยังไมสมบูรณ ซึ่ง
จะเปนปจจยัสาํคญัในการขยายผลจาก
งานวิจัยในวงกวาง
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“ ขณะน้ีนักวิจัยอยูระหวาง
การวิจัยต อยอดการเพ่ิม
มูลคานํ้าทิ้งจากระบบผลิต

กาซชีวภาพจากสหกรณยางรม
ควันดังกลาวเพื่อผลิตสารชีวภาพ
กระตุ นการเจริญเติบโตของพืช 
ซึ่งจะทําใหเกิดมูลคาและเปนการใช
ประโยชนจากนํ้ายางพาราอยาง
สูงสุดสําหรับสหกรณยางแผน
รมควัน ผู วิจัยตองขอขอบคุณ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิยั (สกว.) ทีไ่ดสนบัสนนุรเิริม่งาน
วิจัยยางพาราครั้งนี้ หนวยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ที่ไดมีสวนสนับสนุน
การดําเนินงาน และคณะผูรวมวิจัย
และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่มี
สวนรวมในการตอยอดขยายผลจน
นาํไปสูการใชประโยชนในวงการยาง
แผนรมควันไดอยางแทจริง

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์1
E-mail: sumate.ch@psu.ac.th
ผศ.ดร.ธันวดี เตชะภัททวรกุล2 และ น.ส.อิศรา รักงาม1

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร1์, 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม2 
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อิทธพิลของลมมรสมุตะวนัออก
เฉียงใตทําใหเกิดฝนตกหนัก
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในชวง

เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม
ของทุกป ในบางปท่ีมีนํ้ามากฝน
ตกหนักทําใหเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ที่
เปนท่ีราบนํ้าทวมถึงของทุกลุ มนํ้า
ยอยของจังหวัดสงขลา ถึงแมวาเรา

ไมสามารถปองกนัไมใหเกดินํา้ทวมได
แตเราสามารถลดความสูญเสียจาก
การเกิดนํ้าทวมได โดยใชระบบเตือน
ภัยนํ้าทวมลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ 
ทําใหประชาชนสามารถเตรียมความ
พรอมในบริบทตาง ๆ ทําใหความเสียหาย
จากการเกดินํา้ทวมลดลงอยางมาก ระบบ
ประเมินสถานการณนํ้าเพ่ือการเตือนภัย

นํ้าทวมลวงหนาของลุมนํ้าคลองนาทวี 
และลุมนํ้าคลองภูมี พัฒนาขึ้นเพื่อใชใน
การเตรียมพรอมรับมือการเกิดนํ้าทวม
ของประชาชนที่อาศัยอยู บริเวณพื้นท่ี
เส่ียงภัยของ อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ 
และอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งได
รับผลกระทบจากอุทกภัยเปนประจําเมื่อ
ถึงฤดูมรสุม

ระบบประเมินสถานการณนํ้า
เพื่อการเตือนภัยนํ้าทวม
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 การเตือนภัยนํ้าทวมลวงหนาทําไดโดยใชความสัมพันธ
ของระดับนํ้ากับเวลา จากบริเวณตนนํ้า มากลางนํ้า และปลาย
นํา้ โดยอาศยัหลกัการทีว่าเม่ือระดบันํา้สงูทีต่นนํา้ในอกีชวงเวลา
หนึง่มวลนํา้กจ็ะไหลมาทําใหระดบันํา้ทีป่ลายนํา้สงูขึน้หรอือาจเกดิ
นํ้าทวมได ระบบประเมินสถานการณนํ้าเพ่ือการเตือนภัยนํ้าทวม
ลวงหนา ประกอบดวยสถานีโทรมาตร ที่ประกอบดวยอุปกรณ
วัดระดับนํ้าแบบ Ultrasonic Sensor เพื่อใหทราบระดับนํ้าแบบ
เวลาจริง และกลอง CCTV สําหรับการมองภาพระดับนํ้าแบบ

เวลาจรงิทีช่าวบานสามารถตรวจสอบระดบันํา้ไดดวยตวัเองผาน 
Web application โดยทัง้สองอปุกรณใชพลงังานแสงอาทติย
ผานแผงโซลารเซลลเปนแหลงพลังงาน การแสดงผลของการ
เตือนภัยนํ้าทวมของพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลองนาทวี และลุมน้ําคลองภูมี 
สามารถเขาถึงทางอินเตอรเน็ตไดที่ www.nadrec.psu.ac.th 
ซึ่งไดแสดงขอมูลระดับนํ้าของทุกสถานีโทรมาตร และภาพถาย
จากกลอง CCTV แบบเวลาจริงทุก ๆ 15 นาที พรอมธงสีเขียว 
เหลือง และ แดง ที่แสดงถึงสัญญลักษณของการเตือนภัย 

57

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



 คณะผูวจิยัไดทดลองศกึษาระบบ
ประเมินสถานการณนํ้านี้ใน 2 ลุมนํ้าของ
จังหวัดสงขลา คือ ลุมนํ้าคลองนาทวี และ
ลุมนํ้าคลองภูมี 

 ในลุมนํ้าคลองนาทวี ไดทําการ
ติดตั้งสถานีโทรมาตรจํานวน 3 สถานี 
ไดแก สถานบีานปากนั ต.ทาประดู อ.นาทวี 
สถานตีลาดนาทว ีต.คลองทราย อ.นาทวี 
และสถานีบานคลองลึก ต.บานนา อ.จะนะ 
ในพื้นที่ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ตาม
ลําดับ สําหรับการเตือนภัยนํ้าทวมนั้นพบ
วา เม่ือระดับนํ้าในคลองนาทวีที่บริเวณ
พื้นที่ต นนํ้ามีระดับสูงถึงระดับ +6.50 
เมตร (รสม.) น้ําในคลองนาทวีใชเวลา

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท 
E-mail: tanit246@gmail.com, 
tanan2284@yahoo.com
ผศ.ดร.ธนันท ชุบอุปการ
ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต 
คณะวิศวกรรมศาสตร

เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เขาทวม
พ้ืนที่เศรษฐกิจของ อ.นาทวี สําหรับการ
พัฒนาระบบประเมินสถานการณนํ้าในลุม
นํ้าคลองภูมี ไดทําการติดตั้งสถานีโทร
มาตรจํานวน 2 สถานี ไดแก สถานีบาน
ควนดินแดง ต.เขาพระ และสถานีฝาย
ชะมวง ต.ทาชะมวง อ.รัตภมู ิในพืน้ทีต่นนํา้ 
และกลางนํ้า ตามลําดับ พบวาระดับนํ้าใน
คลองภมีูท่ีบริเวณพ้ืนท่ีตนนํา้มรีะดับสงูถงึ
ระดับ +5.00 เมตร (รสม.) ตองเฝาระวัง
สถานการณอยางใกลชิด โดยนํ้าในคลอง
นาทวใีชเวลาเดินทางประมาณ 5-7 ช่ัวโมง 
ถึงพ้ืนที่กลางนํ้า ซึ่งเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ของ อ.รัตภูมิ 
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การบำบัดน้ําเสียจากแหลง
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
โดยกระบวนการทางชีวภาพ
ดวยสาหรายและไรแดง

“ การบําบัดนํ้าเสีย
ภายในโรงงานโดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมที่
เกีย่วของกบัการแปรรปูน้ํา

ยางพารา การประมงและการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้ามักเปนระบบการเติม
อากาศลงไปในนํา้เสยีอยางตอเนือ่ง 
ก อนท่ีจะนําไปสู กระบวนการดัก
ตะกอน หลังจากนั้นจึงมีการปลอย
นํ้าท่ีผานกระบวนการบําบัด ไหลไป
รวมกันที่บอผ่ึงของโรงงาน กอน
ที่จะมีการปลอยนํ้าออกสูภายนอก
ตอไป การจัดการและการบําบัดนํ้า
เสียภายในโรงงานท่ีผานมาตาม
กระบวนการท่ีกลาวมานั้น จะเห็นได
วามีตนทุนในการจัดการที่สําคัญ
คือการใชพลังงานในการจัดการ
นํ้าเสีย เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนํ้าที่
ผานกระบวนการบําบัด ก็ถูกปลอย
ท้ิงไปโดยไมมีมูลคาเพิ่มใด ๆ กลับ
คืนมา อีกท้ังยังมีขอนากังวลอีก
ประการหนึ่ง คือ หากกระบวนการ
บําบัดภายในโรงงาน ไมสามารถ
จัดการไดเต็มประสิทธิภาพ นํ้าที่
ถูกปลอยออกสูภายนอกที่ยังมีสาร
ตกคาง อาจสงผลกระทบตอแหลง
นํา้และสิง่แวดลอมภายนอกโดยรวม
ไดอีกเชนกัน
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การบําบัดนํ้าเสียดวยกระบวนการทางชีวภาพ

 นํ้าเสียที่ เกิดจากกระบวนการ
แปรรปูนํา้ยางพารา หากมีการปลอยท้ิงไว
ตามธรรมชาติโดยไมมีการจัดการ จะเกิด
จากกระบวนการหมักและยอยสลายสาร
อนิทรยีโดยจลิุนทรยีในแหลงธรรมชาต ิซึง่
มักมีกลิ่นเหม็นและปลอยกลิ่นแพรกระจาย
ออกไปในวงกวาง สรางความรังเกียจ
ใหกับชุมชนที่อยู ในละแวกใกลเคียงกับ
โรงงาน อยางไรก็ตาม สิ่งที่เรียนรูไดจาก

ปรากฏการณน้ีคอืสิง่มชีวีติสามารถยอย
สลายสารตาง ๆ ท่ีมีอยูในนํ้าเสียแหลงนี้
ไดจึงทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสี
และกลิ่นของนํ้าเสียดังกลาว ดังนั้นจึงนา
จะนํากระบวนการทางชีวภาพมามาใชใน
การจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นโดยการปรับ
กระบวนการใหเหมาะสม ใหสอดคลองตาม
สภาพของนํา้เสยีโดยไมสงผลกระทบดาน
ลบตอสิ่งแวดลอม

 อุตสาหกรรมยางพาราเป น
อตุสาหกรรมหลกัอยางหนึง่ของประเทศ 
นํ้าเสียในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การแปรรูปยางพารา มีแหล งที่มา
ของนํ้าเสียแตกตางกันตามลักษณะ
ของกระบวนการผลิต เชน นํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมการผลิตน้ํายางขน เกิด
จากกระบวนการปนเหวี่ยงนํ้ายางเพื่อ
ใหไดเปอรเซ็นตเนื้อยางในนํ้ายางขน
ตามเกณฑที่กําหนด คือประมาณ 60% 
สําหรับนํ้าท่ีผานกระบวนการปนเหวี่ยง
ซึง่มกัเรยีกวาหางนํา้ยาง จะถกูนาํไปแยก
เนื้อยางที่เหลืออยูอีกครั้งหนึ่งดวยการ
เติมกรดกํามะถัน (Sulfuric acid) ลง
ไป กอนที่จะปลอยเปนนํ้าเสียเขาสูระบบ
บําบัดตอไป นอกจากนั้นยังมีนํ้าเสียที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตยางแผนและ
ยางกนถวย ซึง่มหีลกัการในการแยกเนือ้
ยางออกจากนํ้ายางคลายกัน คือการ
เติมกรดมดหรือกรดฟอรมิก (Formic 
acid) ลงไปในนํ้ายางเพื่อใหเนื้อยางจับ
ตัวเปนกอน แลวนําไปผานกระบวนการ
แปรรูปตามขั้นตอนที่ตองการ สวนของ
นํา้ท่ีตดิอยูกบักอนยางกก็ลายเปนน้ําเสีย
ท่ีตองมกีารจัดการบาํบดัภายในโรงงาน

ตอไป

นํ้าเสียจากการแปรรูปนํ้ายางพารา
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 กระบวนการบําบัดนํ้าเสียดวย
การประยกุตใชวธิกีารทางชีวภาพทีก่ลาว
มา จะเห็นขอดีอยูหลายประการ ไดแก 
ชวยลดการใชพลังงานและคาใชจายใน
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียภายในโรงงาน 
นํ้าเสียที่ผานกระบวนการบําบัด มีสมบัติ
ใกลเคียงกบัแหลงนํา้ธรรมชาตทิีส่ิง่มีชีวติ
ในนํา้สามารถอาศยัอยูได ผลติผลสดุทาย
จากกระบวนการบําบัด นอกจากไดนํ้าดี
ที่สามารถเวียนนํ้ากลับไปใชในโรงงานได
แลว ยังใหแพลงกตอนสัตว เชน ไรแดง ที่

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
และสิ่งแวดลอมได เชน การนําไปใชเปน
แหลงโปรตีนสําหรับผลิตเปนอาหารสัตว 
การนําไปเปนอาหารมีชีวิตเพื่อผลิตสัตว
นํ้าเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ หรือแมกระทั่ง
การปลอยไรแดงออกสูแหลงนํา้ธรรมชาติ
เพ่ือเปนอาหารสดสําหรับสัตวนํ้าสําหรับ
การสรางความอุดมสมบูรณใหกับแหลง
นํ้าและสิ่งแวดลอม ก็สามารถเปนแนวทาง
ที่สามารถทําไดเชนกัน

นํ้าเสียจากนํ้ายางพาราเพื่อการใชประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
E-mail: chonlatee.c@psu.ac.th
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“ หลกัสาํคญัในกระบวนการบาํบดั 
เริ่มตนดวยการนํานํ้าเสียหรือของ
เสีย เขาไปผานกระบวนการจัดการ

ของจุลินทรีย สาหรายเซลลเดียว และ
แพลงกตอนสัตว  ได ตามลําดับ โดย
จุลินทรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรีย
ที่มีโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็ก หลังจาก
นั้นสาหรายเซลลเดียวจะนําของเสียที่ถูก
ยอยสลายแลวกอนหนานี้ ไปใชเปนปุยเพื่อ
การเติบโต เมื่อถึงขั้นตอนนี้ของเสียที่มี
อยูในนํ้าจะถูกบําบัดไปจนเกือบหมดดวย
สาหรายเซลลเดียว หลังจากนั้น จึงเขาสู
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียขั้นสุดทาย คือ
การกําจัดสาหรายเซลลเดียวออกจากนํ้า
ดวยแพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 

เชน ไรนํ้า โดยจะมีการคัดเลือกชนิดและ
สายพันธุของแพลงกตอนสตัวตามความ
เหมาะสม ตามแตสภาพของนํ้าเสียท่ีเกิด
ขึน้ ผลผลติสดุทายจากกระบวนการบาํบดั
คือ นํ้าที่มีคุณภาพดีขึ้น พรอมปลอยออก
สูแหลงนํ้าภายนอก หรือสามารถนําไป
เก็บกักไวสําหรับเวียนกลับนําไปใชในการ
ทําความสะอาดภายในโรงงานใหมไดอีก
คร้ังหนึ่ง สําหรับผลผลิตแพลงกตอน
สตัวทีไ่ด สามารถนาํไปใชประโยชนเพือ่เปน
อาหารสัตวนํ้า สําหรับอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หรือปลอยลงสูแหลง
นํ้าธรรมชาติ เพื่อชวยสรางความอุดม
สมบรูณและความยัง่ยนืใหกบัแหลงนํา้ตาม
ธรรมชาติตอไป
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“รัฐบาลก�าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นชาติและสังคม 
พหุวัฒนธรรม (Multicultural  

society) ในพ้ืนที่ห ้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเน้นให้มีการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการวิธีชีวิต ประเพณี
แล ะความ เชื่ อ  เพื่ อ ใ ห ้ ทุ กภาคส ่ วน
ในสังคมสามารถอยู ่ร ่วมกันได้อย่าง
สันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถใช้ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้นทุนใน
การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภาย
ใต้นโยบายดังกล่าวสถานศึกษามีบทบาท
ส�าคัญในการแปลงเปลี่ยนนโยบายดัง
กล่าวไปสู ่การปฏิบัติทั้งในแง่ของการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม
ศึกษา แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนแนว 
พหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป ็นประเด็นที่ มีความ

ท้าทาย อีกทั้งยังขาดต้นแบบในการ
บริ หาร จัดการ ศึกษาตามแนวทาง 
พหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเชิงนโยบาย
ท่ีเกิดจากการมีส ่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข ้อง รวมถึงการก�าหนด
นโยบาย และการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการ
บริหารจัดการแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา 
แนวปฏิบัติทางด้านการเรียนการสอน
ที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม การ

ต้นแบบ
การขับ
เคลื่อน

ไปสู่
การปฏบิตัิ

โรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
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สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชมุชน การพัฒนาทกัษะความชํานาญดาน
พหุวัฒนธรรมใหแกบุคลากร  
 ทีมวิจัยไดทําการศึกษาโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลแหง
หนึ่งในจังหวัดปตตานีซึ่งต้ังอยูในชุมชน
ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม บริบท
โดยรอบของโรงเรยีนเปนชุมชนไทยมุสลมิ
ที่ประกอบอาชีพการประมง มีฐานะทาง
เศรษฐกจิคอนขางตํา่ นกัเรยีนในโรงเรยีน

มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมและนอกจากนี้มี
นักเรียนสัญชาติพมาหรือกัมพูชาเขามา
ศึกษาในโรงเรียนดวย
 โรงเรียนไดกําหนดภาระงาน
ใหมให กับครูคือ “งานพหุวัฒนธรรม
ศึกษา” อยูภายใตการบริหารงานท่ัวไป
ของโรงเรยีนซึง่ถอืเปนการบรหิารจดัการ
รูปแบบใหมและแตกตางจากโรงเรียน
อืน่ ๆ  ในพืน้ที ่นอกจากนีโ้รงเรยีนมกีารนาํ
นโยบายแนวพหุวัฒนธรรมไปสูการปฏบิตัิ

โดยคํานึงถึงอัตลักษณของโรงเรียนที่มี
ความหลายของคร ูและผูเรียน จดุเดนของ
โรงเรียนคือการกลาตัดสินใจท่ีจะทําปาย
โรงเรียนเปนภาษารูมี และภาษาไทย ซึ่งได
รับการตอตานจากผูปกครองไทยพุทธใน
ชวงตนแตกลับไดรับการยอมรับในชวง
เวลาตอมาเมื่อโรงเรียนประกาศนโยบาย
อยางชัดเจนท่ีตองการเนนความเปน
พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 
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นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีรูปแบบหลากหลายโดยเฉพาะ
การเนนทักษะทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน

ของโรงเรียนไดแกการสงเสริมการแตงกายตาม
ประเพณีของนักเรียนระหวางไทยพุทธและมุสลิม 
ตลอดจนการเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีโดด
เดนของโรงเรียน 5 อยางไดแก ลิเกฮูลู ศิลปะการ
พบัผา การทาํวาวบแูล ดนตรสีามวฒันธรรม (ไทย 
จีน มาลายู) และการทําขนมดอกจอก
 ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษา
ไดแสดงออกถึงความพยายามในการขับเคลื่อน
นโยบายของรฐัในการสงเสริมสงัคมพหวุฒันธรรม
และการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
นโยบายดังกลาว แตยังขาดองคความรูในแงของ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ รวมถึงการ
บูรณาการหลักสูตร และการจัดกิจกรรมที่สะทอน
พหุวัฒนธรรมศึกษาในช้ันเรียนซึ่งถือวาเปนหัวใจ
ท่ีมีความสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู บริหารยัง
ขาดความรูความเขาใจ ขาดภาวะผูนําท่ีเช่ือมโยง
กับแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา เนื่องจากมองวา
เปนเรือ่งท่ีมคีวามซบัซอนและตองอาศัยเวลาในการ
ทําความเขาใจ การขาดความตอเนื่องในการนํา
นโยบายไปสูการปฏบิติั รวมถงึความตระหนกัเกีย่ว
กับพหุวัฒนธรรมศึกษา ขาดแนวปฏิบัติทางดาน
การเรยีนการสอน ทําใหไมสามารถขบัเคลือ่นความ
เปนโรงเรยีนแนวพหวุฒันธรรมเตม็รูปแบบ ผลจาก
การวิจัยสะทอนใหเห็นวาการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามทางแนวทางพหุวัฒนธรรมจะ
ชวยใหครูและผูบริหารมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักตอการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมในชั้น
เรียน ตลอดจนการยอมรับซึ่งกันและกัน
 สถานศึกษาและรัฐโดยเฉพาะหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอบต.) ซึ่งกํากับดูแลพื้นที่ใน
เชิงนโยบาย ควรมีการสงเสริมการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาใหเกิดรูปธรรม 
ทั้งในแงของแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ และวิถีชีวิต
ของผูคนในพื้นที่ อันจะเปนการตอบโจทยในเชิง
นโยบายเพื่อที่จะนําพาใหสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใตมคีวามสนัตสิขุ ตลอดจนเกดิยอมรบั เคารพ
ในความแตกตางระหวางกัน โดยปราศจากการ
แบงแยกทางเชื้อชาติ ภาษาและศาสนา 

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
E-mail: ekkarin.s@psu.ac.th
ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, 
นายกิตติ รัษฏาวงศ์ และ 
นายเฉลิมเกียรติ ส้มเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
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กลุมการปรึกษากับความยืดหยุน
ของทหารพรานและสุขภาพจิต
ของตำรวจในเหตุการณความไมสงบ

“การเกิดเหตุการณความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําให
ประชาชนไดรับผลกระทบในหลาย

ดาน โดยเฉพาะผลกระทบดานสุขภาพจิต 
คือ ความเครียดถูกกระตุนจากเหตุการณ
ความรุนแรงตลอดเวลา กลุมอาชีพที่ได
รับผลกระทบทางจิตใจ มีความเครียด
มากที่สุดไดแก ทหาร รองลงมาไดแก 
ตํารวจ ครู และประชาชนทั่วไป โดย
สรุป ประชาชน ทหารและตํารวจเป น
กลุมที่ตองเผชิญกับความเครียดอยาง
มากจากสถานการณความไมสงบ สาํหรบั
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับทหารแมจะไดมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับทหารไทยในเรื่องของ
สุขภาวะ ความเครียด ขวัญและกําลัง
ใจในการทํางาน แตยังไมพบการศึกษา
ในเชิงทดลอง เพื่อเพ่ิมการมีสุขภาวะ 
หรือสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีผลตอการลด

ความเสี่ยงตอการพัฒนาอาการลบทาง
สุขภาพจิต ปจจุบันการมีภูมิคุมกันทาง
สุขภาพจิตเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจ 
การมีภูมิคุมกันทางสุขภาพจิต (Mental 
immunity) หรือการมีอนามัยท่ีดีทาง
จิต (Mental hygiene) แสดงถึงการ
มีความเส่ียงนอยตอการพัฒนาอาการ
ทางจิตเวช การมีความวิตกกังวล ความ
ซึมเศรา การโกรธในระดับต่ํา และการมี
กระบวนของจิตใจที่รู จักปองกันและฟน
พลังเม่ือประสบกับเหตุการณรายแรงใน
ชีวิต ภูมิคุมกันสุขภาพจิต ทั้งนี้ผูวิจัยใช
คําวา ความยืดหยุนทนทาน คณะผูวิจัย
มีความประสงคที่จะนําการใหการปรึกษา
กลุมแบบบรูณาการ มาสงเสรมิสขุภาพจติ 
และความยดืหยุนทนทานใหกบัทหารพราน
และตํารวจที่ปฏิบัติหนาท่ีอยูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเนนใหความสําคัญ

กับสุขภาพจิตที่มิไดจํากัดอยู กับเฉพาะ 
การลดแนวโนมของการพัฒนาอาการลบ
ทางจิตเวช แตขยายครอบคลุมมิติบวก
ของสขุภาพในแงภาวะทีด่ ี(Well- being) 
ไดแก การปรับตัว การตอบสนองความ
ตองการ การสรางสัมพันธภาพ และให
ความสาํคญักบัตวัแปรปองกนัสขุภาพจติ
ที่สําคัญคือ ความยืดหยุนทนทาน ทั้งนี้ได
ปรับปรุงวิธีการใชศิลปะโดยการวาดแมน
ดาลา เพิ่มเติมรูปแบบการใหการปรึกษา
คือ การปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม และ
ปรับรูปแบบการปรึกษาการรู การคิด และ
พฤติกรรม การปรึกษาแบบพิจารณา
ความเปนจริงจากท่ีใหความสําคัญกับ
การลดอาการลบทางจิตเวช เปนการ
ใหความสําคัญกับสุขภาวะที่ดีและความ
ยืดหยุนดวย
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 การ วิจั ยนี้ ม าจากงานวิ จั ย
ตนฉบับ 2 เรื่อง ซึ่งใชกระบวนการหลักที่
เรียกวากลุมการปรึกษา (Group coun-
seling) โดยนักวิจัยไดออกแบบโปรแกรม
กลุมที่แตกตางกัน กลาวคือ กลุ มการ
ปรึกษาเพื่อสงเสริมความยืดหยุ นและ
ทนทาน (Resilience) ของทหารพรานจะ
ใชทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม การวาดภาพแมน
ดาลา ทฤษฎี CBT และ Psychoeduca-
tion สวนกลุมการปรกึษาแกตาํรวจเนนไป
ท่ีการลดอาการท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ
จิต จะใชทฤษฎี CBT ทฤษฎีการพิจารณา
ความเปนจริง การแทรกแซงโดยในหลัก
ศาสนาและการวาดภาพแมนดาลา การ
เลือกใชทฤษฎีในกลุม การปรึกษาที่เหมาะ
สมกับธรรมชาติและคุณสมบัติของทหาร
พรานและตํารวจมีสวนชวยสงเสริมสุข
ภาวะ (Well-being) ของผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ความรุนแรง ทําใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานและเกดิมมุมองเชงิบวกตอการ
ดําเนินชีวิตทามกลางความไมปลอดภัย
ของสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์
E-mail: doungmani.c@psu.ac.th
นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และ 
ดร.จรรยา แผนสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ 
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 จากงานวิจัยที่เนนตัวแปรตาง
กัน คือ งานวิจัยทหารพรานจะเนนที่
ตวัแปรจติวิทยาทางบวกคอืความยดืหยุน
และทนทาน สวนงานวิจัยตํารวจเปนการ
เยยีวยาตวัแปรทีส่งผลทางลบ ดงันัน้การ
ออกแบบโปรแกรมกลุมการปรึกษาจึงมี
เอกลักษณเฉพาะกลุม กลุมการปรึกษา
ทหารพรานมีจํานวน 20 ครั้ง กลุมการ
ปรึกษาตํารวจ 12 ครั้ง เวลาที่ใชทํากลุม 
50 นาที - 1 ชั่วโมงครึ่งตอครั้ง

 งานวิจัยนี้ทําใหไดโปรแกรมกลุม
การปรกึษาทีใ่ชทฤษฎแีตกตางกันทีเ่หมาะ
สมกับบริบทที่ไมเหมือนกัน ทหารพราน
และตํารวจไดหลักการดําเนินชีวิต ได
ปรัชญาชีวิต ไดมีความหมายในชีวิต ได
ปรับกระบวนการคิดใหมๆ ตอการทํางาน
ที่มีความเสี่ยงแกชีวิตและมีความกดดัน
หลาย ๆ ดาน นอกจากนี้ยังไดขอมูลเชิง
นโยบายของทางทหารพรานและตํารวจ
ในดานสวัสดกิาร ขวญักําลงัใจสาํหรบัคน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ความไมสงบ

ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล
E-mail: penprapa.p@psu.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์ 
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“พลังของการเลาเรื่องราว”
สงเสริมสัมพันธภาพในพื้นที่แหง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 การยอมรับความหลากหลาย
ของพหุวัฒนธรรมเปนกระแสที่สังคมทั่ว
โลกใหความสนใจ เพราะการอยูรวมกัน
อยางสงบสขุไดนัน้ ผูคนควรมีการเคารพ
และยอมรับความแตกตางระหวางกันใน
ระดับหนึ่ง สวนสภาวะที่คนในวัฒนธรรม
หนึ่งไมเขาใจคนตางวัฒนธรรมที่มีการ
ถือปฏิบัติและความเชื่อแตกตางจากตน 
สภาพเชนนี้ก อใหเกิดความตึงเครียด 
ความรูสึกไมมั่นคง ความขัดแยง ความ
รู สึก ไม สมานฉันท   สภาวะนี้ปรากฏ

ชัดเจนขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนหลังจาก
เหตุการณความไมสงบซึ่งประทุขึ้นในป 
พ.ศ. 2547 จนถงึปจจบุนั กอนหนานัน้การ
ไมประสานกันทางวัฒนธรรม หรือการมี
อคติระหวางเช้ือชาติท้ังสองมีปรากฏไม
ชัดเจน และเปนปรากฏการณธรรมชาติใน
ทุกสังคมที่มีชนเช้ือชาติตางกันอาศัยอยู
รวมกัน อยางไรก็ตามอคติระหวางคน
ไทยพุทธและไทยมุสลิมเพิ่มมากขึ้นจากผล
ของการกอการราย ท่ีสงผลกระทบตอ
ทุก ๆ ดาน ตั้งแตความรูสึกไมปลอดภัย

“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”“พลังของการเลาเรื่องราว”

ในชีวิต ความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ตํ่ ากว า
จังหวัดอื่น ๆ การโยกยายถิ่นฐานไปอยู
ที่อื่นและความจํากัดตอการดําเนินชีวิต
อยางปกติ ชองวางระหวางคนสองเช้ือ
ชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขาดความไว
วางใจระหวางกัน การหลีกเลี่ยงการพูด
คยุเรือ่งราวความไมสงบ ทัง้นีเ้ปนประเดน็
ใหญของหนึง่ในปญหาสาํคญัของประเทศ
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ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล
E-mail: penprapa.p@psu.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์ 

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์
E-mail: doungmani.c@psu.ac.th
นายยูหามะสอและ วาเด็ง และ 
ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์ 

  เหตุการณความไมสงบสงผล
กระทบตอวัยเด็กในดานสังคม สังเกต
ไดจากบรรยากาศโดยรวมในการใชชีวิต
ประจําวันที่เปลี่ยนไป มีการแยกพื้นที่ใน
การอยูรวมกันของเด็กไทยพุทธและไทย
มุสลิมมากขึ้น ทําใหเกิดชองวางและความ
เหินหางทางสังคมตอกัน ซึ่งไมเปนผลดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความแข็งแกรง
ของความหลากหลายทางสังคมเปนส่ิงท่ี
ดีมีประโยชน เพราะชวยใหเด็กรูจักเรียนรู
เรื่องการปรับตัวและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
บนพื้นฐานความแตกตาง ชวยใหเด็กเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพตอชุมชน
ประเทศไทยและชุมชนของโลกได วิธีการ
ที่คณะนักวิจัยเล็งเห็นและไดศึกษา คือวิธี 
“การเลาเรื่องราว” ซึ่งเปนกลวิธีที่เกิดขึ้น
มาพรอม ๆ  กบัความเปนมนษุย เปนวธิกีาร
สื่อสารที่ชวยสรางสายสัมพันธเช่ือมโยง
ระหวางมนษุยดวยกนัอยางเปนธรรมชาติ
และมคีวามเหมาะสมกบัวยัเด็ก พลงัการเลา
เรื่องราวที่มีอิทธิพลกับวัยเด็กคือการเลา
นิทาน แตการเลาเรื่องราวไมจํากัดอยูแค
นิทาน หัวใจของการเลาเรื่องราวคือการ
รูจักฟงและคิดตามเรื่องราว รูจักยอมรับ
และช่ืนชมวัฒนธรรมอื่นหรือคนอื่น รูจัก
เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีสติรูตัววากําลังเกิด
ทัศนคติทางลบตอกลุมที่ไมเหมือนตน
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 กระบวนการทํางานของการเลา
เรื่องราว คือการมีพื้นท่ีสรางสรรคเรื่อง
ราวรวมกนัของเดก็ไทยพทุธและไทยมุสลมิ 
การไดทํางานรวมกัน 18 คร้ัง ๆ ละ 50 
นาที สัปดาหละ 2 ครั้ง โดยที่แตละครั้งจะ
มีลักษณะการสรางสรรคเรื่องราวที่แตก
ตางกันไป เชน เรื่องราวของฉัน เรื่องราว
จากพอแม เรื่องราวในกลุมฉัน โดยการ
ทาํงานกลุมเปนการผสมผสานระหวางเดก็
ไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งจะชวยการแตง
เรื่องราวท่ีแสดงมิตรภาพในการอยูรวม
กัน การไดรวมพูดคุยความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ผลวิจัยที่พบคือมีการยอมรับ
และตระหนกัรูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางมาก
ขึ้นในกลุมเด็กที่เขารวมการเลาเรื่องราว

 ไดเรือ่งราวท่ีเกดิจากการทํางาน
รวมกันของเด็กไทยพุทธและมุสลิม คือ 
นิทานแหงมิตรภาพ จํานวน 5 เรื่อง ที่มี
สะทอนเนื้อหาการไมมีอคติตอกัน แสดง
ความเปนเพือ่นท่ีมตีอกนัของเด็กไทยพทุธ
และไทยมสุลมิ ท่ีคาดหวงัวาจะย่ังยืนตลอด
ไปในพื้นที่ความไมสงบนี้
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ในหอผูปวยวิกฤติและ
ในผูปวยภาวะวิกฤติที่
มีปอดอักเสบจากการ

ใชเครื่องหายใจ

 ภาวะติดเชื้อรุนแรงและช็อกจาก
การติดเชื้อเปนหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญ
ที่สุดในการรับผูปวยภาวะวิกฤตเขารับ
การรักษาในหออภิบาลผูปวยวิกฤต และ
ยังคงเปนสาเหตุหลักของการทําใหผูปวย
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ การบริหารยา
ปฏิชีวนะอยางเหมาะสมและรวดเร็ว จึงมี
ความสําคัญตอการรักษาชีวิตผูปวย ใน
ระยะแรกของการติดเชื้อรุนแรงและช็อก
จากการติดเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
พยาธิสรีวิทยา ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอเภสัชจลนศาสตรของยา 
ไดแก ปริมาตรการกระจายและการกําจัด
ยาปฏิชีวนะที่ตองใชในการรักษาการติด
เช้ือ สงผลตอระดับความเขมขนของยา
ในเลือดและคาเภสัชพลศาสตรของยา
ปฏิชีวนะ 
 ยา meropenem เป นยา
ปฏิชีวนะ carbapenem ออกฤทธ์ิได

อยางกวางขวางตอเช้ือทรงแทงกรัม
ลบ ทรงกลมกรัมบวกและแบคทีเรียท่ีไม
พ่ึงออกซิเจน ยานี้ใชบอยในการรักษา
เชื้อแบคทีเรียด้ือยาท่ีทําใหเกิดการติดเช้ือ
รุนแรงและช็อกท่ีเปนอันตรายตอชีวิตใน
หออภิบาลผูปวยวิกฤต ยาปฏิชีวนะชนิด
นี้ก็เหมือนยาปฏิชีวนะในกลุม ß-lactam 
ที่ มีคุณสมบัติ เป นยาปฏิชีวนะประเภท 
time-dependent กลาวคือ เวลาที่
ระดับยาในเลือดอยู สูงกวาคาระดับยา
ตํ่าสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียเปนคาที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของ
ยา ขนาดยาปฏิชีวนะมาตรฐานสําหรับใช
รักษาการติดเช้ือมักไดมาจากการศึกษา
ในผู ปวยที่มีการติดเชื้อไมรุนแรง สวน
ขนาดยาปฏิชีวนะท่ีใชสําหรับการติดเช้ือ
รุนแรงและช็อก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ
แรกของการติดเชื้อยังไมมีขอมูลที่แนชัด 

 สาขาวิชาโรคติดเช้ือและสาขาวิขาเภสัชวิทยาคลินิก ภาค
วชิาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร
ไดทาํการศกึษาวจิยัการบรหิารยาปฏชิวีนะในผูปวยตดิเชือ้มาอยาง
ยาวนาน ในหนังสือนี้จะขอนําเสนอการบริหารยาปฎิชีวนะ 2 ชนิด

 วัตถุประสงค ของการศึกษา
วิจัยนี้ คือ 1. แสดงคาเภสัชจลนศาสตร
ประชากร 2. เพื่อประเมินความนาจะเปน
ของเปาหมายการใชยา meropenem 
ในระยะแรกของการติดเชื้อรุนแรง หรือ
ช็อกจากการติดเช้ือในผูปวยภาวะวิกฤต 
เพ่ือใหไดขนาดยาแนะนําที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การศึกษานี้ดําเนินการในผูปวยที่
มีการติดเช้ือรุนแรงหรือช็อกจากการติด
เชือ้ 24 ช่ัวโมงแรกของผูปวยในหออภบิาล
ผูปวยวกิฤตโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 
2556 ระดับความเขมขนของยา mero-
penem ในเลือดถูกนํามาคํานวณคา
เภสชัจลนศาสตรประชากรโดยใชโปรแกรม 
NONMEM และประเมินประสิทธิภาพของ
ขนาดยา meropenem ที่แนะนําโดยใช 
Monte Carlo simulation 

การบริหารยา ปฏิชีวนะ

 1. เภสัชจลนศาสตรประชากรและ Monte Carlo simulation 
ของยา meropemen ในผูปวยภาวะวิกฤตในระยะแรกของการติดเชื้อ
รุนแรง และช็อกจากการติดเชื้อที่รับไวรักษาในหออภิบาลผูปวยวิกฤต
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ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | Email : cvirasak@medicine.psu.ac.th
และ คณะ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 จากการศึกษา น้ีพบว า  ค  า
ปริมาตรการกระจายของยาสูงขึ้นและคา
การกําจัดยาของยา meropenem ลด
ลงเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนา
น้ีในผูปวยที่มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากน้ี
คาปริมาตรการกระจายและคาการกําจัด
ยาของ meropenem ก็ยังคงสูงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการศึกษา
กอนหนานี้ในผูปวยติดเช้ือระยะแรก ดัง
นั้น จึงแนะนําใหขนาดยา meropenem  
2 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง บริหารยาโดยหยด
ยาเขาหลอดเลือดดําใน 3 ช่ัวโมง เพ่ือให
ระดับยาในเลือดสูงเพียงพอที่จะใชรักษา
การติดเชื้อในผูปวยกลุมนี้ อยางไรก็ตาม
ควรจะตองดําเนินการศึกษาวิจัยซ้ําในผู
ปวยกลุมนี้ที่มีขนาดตัวอยางมากขึ้นเพื่อ
ยืนยันผลการศึกษา
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 ปจจุบันพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
เพ่ิมมากขึน้ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเช้ือ Pseudomonas aeruginosa 
และ Acinetobacter ในขณะที่การศึกษา
คนหายาปฏิชีวนะใหมที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษาเชื้อดื้อยานอยลง ทําใหแพทย
มีความยากลําบากในการรักษา เพื่อแก
ปญหานี้มีความจําเปนตองบริหารยาที่มี
อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในบรรดา
ยาปฏิชีวนะที่มีการสั่งใชเพื่อรักษาการติด
เชื้อในโรงพยาบาลพบวายาปฏิชีวนะใน
กลุม ß-lactam เปนยาที่มีความสําคัญ
มากทีส่ดุในการใชเพือ่ครอบคลมุแบคทเีรยี
ดื้อยา 

2. เภสัชพลศาสตรของยา doripenem ในผูปวยภาวะวิกฤตที่มีปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจจากเชื้อทรงแทงกรัมลบ

 Doripenem เปนยา carbape-
nem ที่อยูในกลุม ß-lactam ที่ออกฤทธิ์
ไดอยางกวางขวาง ยานี้ในสหรัฐอเมริกา
และยุโรปไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อใชรักษา
การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะและการติด
เช้ือในชองทอง และใชสําหรับการรักษา
ปอดอักเสบที่ เกิดขึ้นในโรงพยาบาลใน
กลุมประเทศยุโรป ยา doripenem เปน
เชนเดียวกับยาในกลุม ß-lactam เปน
ยาท่ีมีคุณสมบัติเปนยาปฏิชีวนะประเภท 
time-dependent คือ เวลาที่ระดับยาใน
เลือดอยูสูงกวาคาระดับยาตํ่าสุดในการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
เปนคาที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

ในการฆาเช้ือแบคทีเรียของยา อัตราตาย
ของผูปวยปอดอักเสบจากการใชเคร่ือง
ชวยหายใจยังสูง สาเหตุหนึ่งเกิดการ
ใชยาปฏิชีวนะท่ีไมเหมาะสมทั้งชนิดของ
ยา ขนาดยา วิธีการบริหารยาและระยะ
เวลาในการบริหารยา นอกจากนั้นเภสัช
จลนศาสตรของยาปฏิชีวนะยังมีการ
เปลีย่นแปลงไปในผูปวยกลุมนีเ้มือ่เทยีบกบั
ในอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง ทําใหมีผล
ตอคาปริมาตรการกระจายและการกําจัด
ยา ซ่ึงจะมผีลตอระดับความเขมขนของยา
ปฏิชีวนะในเลือดและคาเภสัชจลนศาสตร/
เภสัชพลศาสตรของยา 
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คณะแพทยศาสตร์ 

 การศึกษานี้จึงเป นการศึกษาเภสัช
พลศาสตรของยา doripenem ในผูปวยทีอ่ยูใน
ภาวะวิกฤตที่มีปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวย
หายใจ วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อแสดง
ถึงคาเภสัชจลนศาสตรประชากรและคาความนา
จะเปนของเปาหมายการใชยา doripenem ในผู
ปวยกลุมนีโ้ดยเปรยีบเทยีบระหวางการบรหิารยา
โดยหยดยาเขาหลอดเลือดดําใน 1 ชั่วโมง และ 4 
ชั่วโมง การศึกษานี้ทําในผูปวยปอดอักเสบจาก
การใชเคร่ืองชวยหายใจทีร่บัไวรกัษาในหออภิบาล
ผูปวยวิกฤตของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนตุลาคม 
2554 ใชคาํนวณหาคาเภสชัจลนศาสตรประชากร
โดยวิธี Taylor series expansion method 
และคํานวณความคาดหวังในประสิทธิภาพของ
ยาโดยใช Monte Carlo simulation

 การศึกษานี้พบวาคาปริมาตรการกระ
จายและคาการกําจัดยา doripenem ในผูปวย
กลุมนี้จะสูงกวาคาท่ีไดจากการศึกษากอนหนา
นี ้ดงันัน้ ขนาดยาทีจ่ะบรหิารเพ่ือฆาเช้ือแบคทเีรยี
ในผูปวยกลุมนี้ที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะตองได
รับยาปฏิชีวนะ doripenem ที่สูงกวาขนาดยา
มาตรฐานทั่วไป
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การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร
สำหรับการ
ตรวจวินิจฉัย

ตาเข
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 ตาเข หมายถึง อาการที่ตา 2 
ขาง ไมอยูในแนวตรงท่ีจะรับภาพพรอม
กนั หากไมไดรบัการแกไขตัง้แตวยัเดก็อาจ
จะทาํใหเกดิตาขีเ้กยีจ เปนการสญูเสยีการ
พัฒนาการมองเห็น ซึ่งจะตองไดรับการ
แกไขตั้งแตเด็กเล็ก เนื่องจากวา ถาหาก
การพัฒนาสิ้นสุดแลวการแกไขตาขี้เกียจ
ก็จะทําไดไมดี ในขณะเดียวกัน หากเด็กมี
ปญหาของสายตา เชน ตอกระจก สายตา
สั้น ยาว หรือเอียงมาก ๆ ก็จะทําใหเด็ก
เกิดตาเขตามมาได การตรวจคัดกรอง
สภาพตาจึงเปนทางออกหนึ่งซ่ึงจะทําให
พบความผิดปกติ และสามารถนําเด็กที่มี
ความผิดปกติทางสายตานั้นเขาสูระบบ
สขุภาพ ทําใหไดรบัการดแูลรกัษาอยางทนั
ทวงท ีผูทีม่คีวามสามารถในการตรวจคดั

กรองทีด่แีละสมบรูณท่ีสดุ นัน้คอืบคุลากร
ดานจักษุวิทยา โดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
จักษุกุมาร แตในขณะนี้ไมมีบุคลากรดาน
จักษุวิทยาเพียงพอที่จะใหการตรวจคัด
กรองดังกลาวไดทั้งหมด ทําใหมีเด็ก
จํานวนมากไมไดรับการรักษาหรือรักษา
ชาเกินกวาจะแกไขได นวัตกรรมชิ้นนี้จึง
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการ
ตรวจคัดกรองตาเขท่ีเหมาะสม สามารถ
ใชในวงกวาง
 นวัตกรรมช้ินนี้ไดรับการพัฒนา
มาเปนลําดับ สวนการพัฒนาคาที่นํามา
ใชในการวิเคราะหสภาพตาเขนี้ ไดจาก
การทํางานวิจัยในเด็กปกติที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง และไดนํานวัตกรรมช้ินนี้
ไปใชในการออกหนวยตาง ๆ  เพือ่วเิคราะห

หาความแมนยํา จนพบวาหากเด็กอยูใน
กลุมเสี่ยงสูงจะมีโอกาสเปนตาเขจริง 17 
เทาของประชากรทั่วไป 
 ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเด็ก
ไทยสายตาดีท่ีจะตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติของสายตาอยู แลว เพื่อจะตัด
แวนใหเด็กกลุมที่มีสายตาผิดปกติ ดังนั้น
หากเพิ่มเติมการถายภาพและนํามาใชการ
วิเคราะหทางคอมพิวเตอรน้ีก็จะแมนยํา
และครอบคลุมความผิดปกติไดดีย่ิงขึ้น 
หรือใชสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนที่ตองทํา
บัตรนักเรียน นอกจากนั้นยังสามารถใช
ตรวจคัดกรองในระดับชุมชน ในสวนของ
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ คลนิิกชมุชน 
เปนตน
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 โปรแกรมใชงานรวมกับกลอง
ถายภาพ เพ่ือตรวจผูรับการตรวจที่มี
ตาเขโดยอาศัยแสงสะทอนกระจกตา โดย
ภาพจากกลองถายภาพจะถูกสงเข า
เครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะทําการวิเคราะหตาเขจาก
ภาพ แลวทําการพิมพผลการวิเคราะหและ
คําแนะนําผานทางเครื่องพิมพ ทําใหไดรับ
การดูแลเบื้องตนอยางเหมาะสม เชน วัด
สายตาประกอบแวน หรือสงจักษุแพทย
เพราะมีโอกาสตาเขสูง หรือติดตามตรวจ
ในอนาคตเพราะอยูในเกณฑความเสีย่งต่ํา

 เริ่มตนใชงานโปรแกรมโดยการ
กรอกขอมูลพื้นฐานเชน ID ชื่อสกุล ที่อยู 
เบอรโทรศัพท วัน เดือน ปเกิด เปนตน 
จากนั้นโปรแกรมทําการเปดภาพผู รับ
การตรวจ ผูใชงานเลือกภาพผูปวยระยะ
ใกล/ไกล โปรแกรมจะทําการตรวจจับ
ดวงตา และตําแหนงตาง ๆ  เชน จดุสะทอน
แสงและขอบตาดํา เพื่อนํามาคํานวณ
เปนอัตราสวน แสดงตําแหนงบริเวณที่
ตรวจจับ และคาที่ไดจากการคํานวณ ซึ่ง
โปรแกรมถูกออกแบบใหสามารถตรวจ
จับและคํานวณไดอยางแมนยํา มีความ
ยืดหยุนในการใชงาน เชน ผูใชสามารถ
ปรบัเปลีย่นตาํแหนงการตรวจจับไดอยาง
อิสระ นอกจากนั้น ผูตรวจยังใชวิธีการ
วัดระดับสายตารวมดวย เพื่อใหผลการ
ตรวจมคีวามแมนยาํมากข้ึน ระดบัสายตา
จะถูกบันทึกแยกกันระหวางตาขวาและตา
ซาย เมื่อโปรแกรมทําการวิเคราะหแลวก็
จะเช่ือมเขากับชุดคําแนะนํา ที่จัดทําโดยผู
เชี่ยวชาญดานตาเขโดยเฉพาะ เพื่อแสดง
ผลตรวจและคําแนะนําที่เหมาะสมกับผูรับ
การตรวจ และผูใชงานสามารถพิมพใบ
รายงานผลได นอกจากนั้นประวัติการ
ตรวจของผูรับการตรวจ จะถูกเก็บลง
เปนโฟลเดอรท่ีเขาถึงงาย โดยจะเก็บทั้ง
ภาพ และผลการวัด รวมถึงคําแนะนํา และ
สามารถคนหาผู รับการตรวจท่ีทําการ
บันทึกไดจากเลข ID

หลักการทํางานของนวัตกรรม
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 การถายภาพและนํามาใชการ
วิ เคราะห ทางคอมพิวเตอรจะมีความ
แมนยําและครอบคลุมความผิดปกติตาเข
ไดดียิ่งขึ้น จุดเดนของผลงานนี้อยู  ท่ี
การพัฒนาขึ้นใชเองภายในประเทศ ทําให
สามารถพัฒนาตอยอดตอไปไดเรื่อย ๆ
ตามความตองการของประเทศ ใชงาน
งาย โดยบุคลากรทั่วไป ไมจําเปนตอง
เปนบุคลากรทางจักษุวิทยาซึ่งมีจํากัด 
ในขณะที่อุปกรณในทองตลาดที่มีขายอยู
ในตางประเทศมีราคาแพง และตองการผู
เชี่ยวชาญในการแปรผล

 การถายภาพและนํามาใชการ
วิ เคราะห ทางคอมพิวเตอรจะมีความ
แมนยําและครอบคลุมความผิดปกติตาเข
ไดดียิ่งขึ้น จุดเดนของผลงานนี้อยู  ท่ี
การพัฒนาขึ้นใชเองภายในประเทศ ทําให
สามารถพัฒนาตอยอดตอไปไดเรื่อย ๆ
ตามความตองการของประเทศ ใชงาน
งาย โดยบุคลากรทั่วไป ไมจําเปนตอง
เปนบุคลากรทางจักษุวิทยาซึ่งมีจํากัด 
ในขณะที่อุปกรณในทองตลาดที่มีขายอยู
ในตางประเทศมีราคาแพง และตองการผู
เชี่ยวชาญในการแปรผล

 ในการตรวจคดักรองจะสามารถ
แบงผูถูกตรวจเปน 3 กลุม กลุมความเสีย่ง
ตํ่า ไดแก กลุมที่มีแนวโนมจะปกติก็จะได
รบัคําแนะนาํใหดูแลสขุภาพตาและคดักรอง
ในอนาคต กลุมความเสี่ยงปานกลาง มี
แนวโนมจะเปนเรื่องสายตาสั้น ยาว เอียง
ก็จะไดรับคําแนะนําใหไปวัดแวนสายตา 
ซ่ึงอาจจะเปนรานแวนตา หรือจักษุแพทย 
หรือโรงพยาบาล สวนกลุมความเสี่ยง
สูง ซึ่งมีโอกาสเกิดตาเขและ/หรือความ
ผิดปกติในการมองเห็น จะไดรับคําแนะนํา
ใหไปพบจักษุแพทย ดังนั้นการท่ีแบงกลุม

รางวลั Gold Prize งาน 45th International Exhibition of Inventions 
Geneva เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สมาพันธรัฐสวิส
รางวลัผลงานนวัตกรรมยอดเย่ียม งาน ประกวดนวตักรรมซอฟตแวรดาน
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ประจาํป 2560 หัวขอ “ICT Innovations for 
eHealth and mHealth ประเภทบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 
2560 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต

รางวัลที่ไดรับ

ทําเปนเครื่องมือที่จะนําไปใชออกหนวยเคลื่อนที่

ใชในการถายภาพเด็กนักเรียนทุกคนในแตละโรงเรียน หรือ โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพ

ใชในการตรวจเด็กเล็กในโรงพยาบาลหรือศูนยเด็กเล็ก

ใชตรวจคัดกรองตาเขในประชาชนทั่วไป

พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อทําเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับโทรศัพทมือถือ

พัฒนาตอยอดเพื่อชวยจักษุแพทยในการวัดมุมเข

การนํานวัตกรรมนี้ไปใชประโยชนสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์1
E-mail: tsupapor@medicine.psu.ac.th
รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท2์ 
และนางสาววิรัญชนา คุ้มเดช3

คณะแพทยศาสตร1์ , 
คณะวิศวกรรมศาสตร์2, 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จ.อุดรธานี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข3

คนตามสภาพความผิดปกติจะเปนการ
กระจายทรัพยากรออกไปตามความ
จําเปนของแตละบุคคล ไมเกิดการกระจุก
ตวัอยูแตในโรงพยาบาล นวตักรรมช้ินน้ีจะ
เปนประโยชนในแงการกระจายทรัพยากร
ลงไปในแตละจุด ไมกระจุกตัว และเปนการ
ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางตาซึ่ง
ถอืเปนการเพิม่ประสิทธภิาพของประชากร
ใหมีความแข็งแรงและสุขภาพดี สามารถ
นําไปชวยในการตรวจเด็กเล็กไดงาย และ
พัฒนาตอยอดเพ่ือชวยจักษุแพทยในการ
วัดมุมเขในโรงพยาบาล
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ชุดตรวจวัด
ฟอรมาลดีไฮด :
ตรวจงาย ไดผลเร็ว
ฟอรมาลดไีฮด หรอืฟอรมาลนี เปนสาร

เคมีที่นิยมนํามาใชในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ หลายประเภท เชน โรงงานผลิต
กาวสาํหรบัผลติไมอดั โรงงานเฟอรนเิจอร 
โรงงานสียอม โรงงานกระดาษ เปนตน 
ดังน้ันจึงทําใหมีโอกาสปนเปอนและแพร
กระจายทั้งในโรงงานและที่พักอาศัย โดย
ฟอรมาลดีไฮดเปนสารเคมีที่มีความเปน
พิษสูง โดยเฉพาะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการ
ตรวจวัดปรมิาณฟอรมาลดไีฮดในอากาศ 
แตการตรวจวัดเฟอรมาลดีไฮดดวยวิธีที่
ใชอยูในปจจุบันมีคาใชจายสูง ไมสามารถ
ตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดไดทั่วถึง ดังนั้น
จึงไดพัฒนาชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮด

ที่สามารถเตรียมไดงาย มีราคาถูก และ
สามารถใชงานไดสะดวกเหมาะสมในการ
นําใปใชตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดท้ังใน
โรงงานอุตสาหกรรมและในที่พักอาศัย
 ชุดตรวจวัดฟอร มาลดี ไฮด 
ประดิษฐขึ้นโดยใช โซล-เจลเปนวัสดุกัก
อะซีติลอะซีโตนไวภายใน ซึ่งสามารถทํา
ปฏิกิริยากับฟอรมาลดีไฮด แลวเปลี่ยน
จากใส ไมมีสี เปนสีเหลือง โดยความเขม
ของสีแปรผันตามความปริมาณของ
ฟอรมาลดีไฮดในอากาศ ทําใหสามารถ
ตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดเบื้องตนไดทันที
โดยสงัเกตสทีีเ่กดิขึน้ และสามารถวิเคราะห
หาปริมาณที่แนนอนได โดยใชเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอรอยางงาย

สามารถบงชีไ้ดทนัทวีาสถานทีต่รวจนัน้มฟีอรมาลดีไฮดหรอืไมโดยการสงัเกตสี
ของเจลทีเ่ปลี่ยนจากใส ไมมีสี เปนสีเหลือง โดยความเขมของสีเหลืองจะบงบอก
ถึงปริมาณของฟอรมาลดีไฮดที่มีอยูในอากาศ

เตรียมไดงาย ทําไดเองในประเทศและมีราคาไมแพง

มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไดสะดวก

สามารถตรวจวัดปริมาณไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองมีการเตรียมตัวอยาง
กอนการวิเคราะห

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ ใชสารเคมีปริมาณนอยและสารเคมีท่ีใชมีความเปน
พิษนอย

ใหผลการวิเคราะหที่มีความจําเพาะเจาะจงโดยไมมีผลรบกวนการวิเคราะหจาก
สารอื่น ๆ

สามารถตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดแมมีปริมาณนอยได

จุดเดนของชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮด
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 ชุดตรวจวัดฟอร มาลดี ไฮด 
ที่ประดิษฐขึ้นนี้  ยังสามารถตรวจวัด
ฟอรมาลดไฮดไดหลายตาํแหนงทัว่โรงงาน 
เนื่องจากชุดตรวจวัดมีราคาถูก และ
ยังสามารถตรวจวัดตําแหนงละหลาย
ซํ้าได ทําใหไดผลการตรวจวัดที่มีความ

ถูกตองมากขึ้น ในขณะท่ีชุดตรวจวัดท่ี
มีจําหนายทางการคามีราคาสูง ทําให
จําเปนตองตรวจวัดเพียงบางตําแหนง 
ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดนีส้ามารถนาํไป
ใชตรวจวดัฟอรมาลดีไฮดในอตุสาหกรรม
ตาง ๆ เชนโรงงานไมอัด เพราะมีการใช

กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดเปนสวนประกอบ 
โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานกระดาษ 
โรงงานสียอม และโรงงานอื่น ๆ ที่มีการ
ใชฟอรมาลดีไฮด  
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รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
E-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร,
ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ 
ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
สถานวิจัยการวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555 รางวัลระดับดีเดน จากสภาวิจัย
แหงชาติ เรื่อง ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association) ป 2555

รางวัลที่ไดรับ

 นอกจากนีอ้งคการอนามัยโลกได
กําหนดใหความเขมขนของฟอรมาลดไีฮด
ภายในที่พักอาศัยไมเกิน 0.08 สวนในลาน
สวน ดังนั้นจึงตองมีการติดตามตรวจ
วัดฟอรมาลดีไฮดภายในอาคาร ที่พัก

อาศัยและสถานท่ี ที่มีโอกาสเกิดการแพร
กระจายของฟอรมาลดีไฮด ซึ่งชุดตรวจ
วัดฟอรมาลดีไฮดที่ประดิษฐสามารถนํา
ไปตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดในสถานท่ีเหลา
นี้ไดเชนกัน

82

50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



การวิจัย
พืชกระทอม : 
ผลกระทบตอ
สุขภาพและสังคม

พืชกระทอม (Mitragyna speciosa 
(Korth.) Havil.) จัดเปนยาเสพติด

ใหโทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 เนื่องจาก
กระทอมเปนพชืทองถิน่และเปนสารเสพติด
ที่มีผูใชมากที่สุดในภาคใตของประเทศไทย 

ทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
จึงไดสนใจดําเนินงานวิจัย เรื่อง พืช
กระทอม มาตั้งแตป พ.ศ.2545 จนถึง
ปจจุบัน โดยไดดําเนินโครงการวิจัย
ครอบคลุมในมิติวัฒนธรรม พฤติกรรม 
สุขภาพ วิทยาศาสตรและกฎหมาย
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“ จากการวิจัยที่ผานมา พบวา 
ชาวบานที่ใชพืชกระทอม โดยการ
เค้ียวใบสด เอากานใบออก เคีย้วครัง้

ละ 1-3 ใบขึ้นอยูกับขนาดของใบกระทอม 
บางคนใชเพียงวันละ 1 ครั้ง, ทุก ๆ 1 
หรือ 2-3 ชั่วโมงตอคํา หรือเค้ียวตลอด
วัน และสวนใหญใชกระทอมรวมกับเครื่อง
ดื่มประเภทตาง ๆ หรือรวมกับการสูบใบ
จาก ผูใชสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ใชใบ
กระทอมเพื่อใหสามารถทํางานไดทนนาน 

เพ่ือสังสรรค และเพื่อรักษาโรค ผูใชพืช
กระทอมสวนใหญมักเคยมีอาการ ‘เมา’ 
กระทอมเมื่อใชเปนคร้ังแรก เมื่อเคี้ยวใบ
กระทอมปริมาณมากติดตอกัน หรือใช
ในขณะที่ทองวาง หรือเมื่อใชใบกระทอม
ชนิดที่ทําใหเมา อาการเมากระทอมจะมี
อาการ แขนขาออนแรง เดินไมไหว หนา
แดงชาและตึง หูรอน หูอื้อและชา งวง 
ซึม ล้ินชา ตาลาย พรามัว มึนหัว ปวด
หัว ออนเพลีย คลื่นไส อยากอาเจียนแตไม

อาเจยีน พะอดืพะอม บางรายมอีาการมาก 
เวียนศีรษะ อาเจียน มือสั่น ตัวสั่น แนน
หนาอก ปวดปสสาวะอุจจาระแตไมถาย 
รอนไปทั้งตัว เหงื่อออก อาการเหลานี้มัก
จะหายไปเองภายใน 5-10 นาท ีถามอีาการ
มากตองนอนพกั สวนใหญผูใชจะมวีธิกีาร
รกัษาอาการดังกลาวดวยตนเอง เชน น่ัง
หรอืนอนพกั ทํางานใหเหงือ่ออก หรอือาบ
นํ้าเย็น กินนํ้าเย็น กินผลไมเปรี้ยว หรือกิน
อาหาร เปนตน

แบบแผนการใชพืชกระทอมและผลกระทบตอสุขภาพ
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“ ผูใชพืชกระทอมมีพฤติกรรมการใชและอาการที่สอดคลองกับหลักเกณฑสากลในการวินิจฉัยภาวะติดสารเสพติด รวมท้ังมี
อาการถอนยาจากใบกระทอม (Kratom withdrawal syndrome) ที่มีลักษณะเฉพาะ ภาวะเสพติดพืชกระทอมมีลักษณะดังนี้ 

• มคีวามตองการใชอยางมาก เวลาเดนิ
ทางไปที่อื่นตองพกพาใบกระทอมไป
ดวย หากไมสามารถพกพาใบกระทอม
ไปได ก็จะปฏเิสธหรอืหลีกเล่ียงการเดนิ
ทางนั้น จึงมีผลกระทบตอการทํางาน
และการดําเนินชีวิตประจําวัน 

• ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการ
ใช เคยพยายามเลิกใชกระทอมแต
ไมสําเร็จ ควบคุมตัวเองยากมาก
ที่จะไมใชกระทอม 

• มีอาการถอนยา เม่ือ
ลดปริมาณหรือหยุดใช

• มีอาการทนตอฤทธิ์
ข องพื ชกร ะท  อม 
(tolerance) ทําให
ต องใช  ในปริมาณ
มากขึ้นจึงได ฤทธิ์
เทาเดิม

• มีความหมกมุ นกับการใช 
กระทอม ตองหากระทอมมา
เคี้ยวใหไดทุกวัน บางคนตอง
มีกระทอมอยู ในปากตลอด
เวลา กังวลใจเสมอวาจะหา
กระทอมมาใชไดอยางไร
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 ชาวบานในพื้นที่ภาคใต ใชใบ
กระทอมในการรักษาอาการและโรค
ตาง ๆ หลายชนิด เชน อาการไอ ทอง
รวง ปวดทอง ปวดฟน มักจะใชใบ
กระทอมเปนครั้งคราวเมื่อมีอาการ และ
ยงัใชรกัษาโรคเรือ้รงั ไดแก โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสงู และใชทดแทนสาร
เสพติดชนิดอื่น เชน มีผูท่ีเคยติดยาบา 
เฮโรอิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ี
เปลี่ยนมาใชใบกระทอมทดแทนสาร
เสพติดเหลานั้น เปนตน ผูที่ใชเพื่อรักษา
โรคเรื้อรังหรือใชทดแทนสารเสพติด
ชนิดอื่น มักจะใชใบกระทอมเปนประจํา
จนเกิดภาวะติดกระทอม

 ปจจุบันใบพืชกระทอมมีการ
แปรรูปเพื่อสะดวกในการใช เชน แปรรูป
เปนกระทอมผง กระทอมตากแหง หรือ
นํานํ้าตมใบกระทอมไปผสมกับสาร/ยา
อื่นตามที่ตนเองหรือกลุมของตนอยาก
จะใหมีฤทธิ์ตามท่ีตองการ ซึ่งรูจักกัน
ในช่ือวา 4x100 ปจจุบันวัตถุประสงค
ในการใชพชืกระทอม รวมท้ังกลุมผูใช ได
ถูกเปล่ียนไปจากเดิม กลายเปนกลุมวัย
รุน ซึง่ใชเพือ่ความสนกุสนาน คกึคะนอง 
สิ่งท่ีตามมาคือ ปญหาอาชญากรรม 
เชน การลักขโมย การคากระทอม การ
รวมกลุมเพือ่ทาํพฤตกิรรมเสีย่งหรือผิด
กฎหมาย ซึ่งเปนปญหาสังคม น้ําผสม 
4x100 มีสวนผสมหลายชนิดข้ึนกับผู
ใช สวนผสมหลักคือ นํ้าตมใบกระทอม 
นํ้าอัดลม (โคก) และยาแกไอ หรือยา
อื่น ๆ ผลกระทบของการใชสี่คูณรอย
ขึ้นกับสวนผสม และปริมาณของสารที่
ใชรวม พืชกระทอมมีสารออกฤทธิ์ตอ
จติประสาท สวนนํา้อดัลมมสีารคาเฟอนี
ซึง่กระตุนสมองสวนกลาง ยาแกไอทําให
งวงซมึ หรอืยาชนดิอืน่ทีน่าํมาผสมอาจ
เปนยานอนหลับมีฤทธิ์กดประสาท เมื่อ
นํามาผสมเขาดวยกันจะออกฤทธิ์ท่ีเปน
อันตรายตอรางกายในระยะยาว 
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สมบัติทางเภสัชวิทยา

พบสารมิตรากัยนิน (Mitragy-
nine) ซึ่งเปนสารอัลคาลอยดหลักใน
พืชกระทอม มีสมบัติทําใหสามารถ ลด
ปริมาณอาหารและน้ําที่บริโภค ลดการ
เคลื่อนที่ของอาหารในลําไสเล็กสวนตน 
คลายกลามเนื้อ ระงับปวด เพิ่มอัตรา
การนํากลูโคสเขาสูเซลล บรรเทาอาการ
ถอนยาจากเอทานอลและมอรฟนในสัตว
ทดลองได ในการศึกษาความเปนพิษ
ของใบกระทอม พบวา เมื่อใหสารสกัด

เมทานอลจากใบกระทอมแบบเฉยีบพลนัใน
ขนาด 4.90กรัม/กก. หรือสารสกัดอัลคา
ลอยดในขนาด 173.20 มก./กก. จะทําให
สัตวทดลองตายไป 50% (LD50) การให
สารสกดัเมทานอลจากใบกระทอมในขนาด
สงูทาํใหระดบัเอนไซมในตับ ไตรกลีเซอไรด 
และโคเลสเตอรอลสูงขึ้น สวนสารสกัดใน
ขนาดสูง 1,000 มก./กก. ทําให creati-
nine สูงขึ้น ซึ่งอาจเปนพิษตอไต แตไมมี
ผลตอนํ้าหนักตัว ปริมาณอาหารและนํ้าที่

บรโิภค หรอืคาตางๆ ทางโลหิตวทิยา สวน
การใหสารสกัดพืชกระทอมแบบเรื้อรังไม
ไดกอใหเกิดอาการพิษท่ีเดนชัดในหนูขาว 
ดังนัน้ ถาบรโิภคพชืกระทอมในขนาดปกติ 
ความเปนพิษจะเกิดขึ้นนอยมาก รวมทั้ง
ไดพัฒนาวิธีวิเคราะหสารมิตรากัยนินใน
พืชกระทอมหรือในนํ้าตมกระทอม โดยใช
วิธี ELISA 
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 การศกึษาทีผ่านมาไดใหคําตอบเปน
อยางดีในดานแบบแผนการใชพืชกระทอม 
ลกัษณะอาการและอาการแสดงของภาวะตดิ
และภาวะขาดกระทอม มีการพัฒนาเครื่อง
มือคัดกรองและประเมินอาการของภาวะดัง
กลาว และภาวะสุขภาพระยะสั้นของผูท่ีใชใบ
กระทอม รวมท้ังองคความรูทางดานเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของพืช
กระทอมในมนุษยซึ่งทีมวิจัยพืชกระทอมจาก
คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตรกําลังดําเนินงานศึกษา
วิจัยในเรื่องนี้ เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนใน
การวางแผนมาตรการทางสาธารณสุขและ
การแพทยท้ังในการปองกันและดูแลรักษาผู
ที่มีปญหาสุขภาพจากการใชพืชกระทอมและ
ผูใชสารเสพตดิชนดิอืน่ รวมทัง้ในการพัฒนา
ศักยภาพของพืชสมุนไพรธรรมชาติใหเปน
ประโยชนอกีดวย พืน้ทีภ่าคใตของประเทศไทย 
เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะดําเนนิการศึกษา
วิจัยในประเด็นนี้ งานวิจัยดานพืชกระทอม
ยังเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาติดตาม
ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณ
ปจจบุนั ซึง่ตองการขอมลูทางวทิยาศาสตร 
และสังคมศาสตรมาใชในการปรับเปลี่ยน
กฎหมายดานยาเสพติดของประเทศ
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นวัตกรรมยาและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพรไทย
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 ปจจุบันมีการนําสารสกัดจาก
เหงาขมิ้นชัน มาใชประโยชนในผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพหลายชนิด ทั้งในรูปแบบยา
แผนโบราณ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
เครื่องสําอาง โดยสารสกัดขมิ้นชันมี
สารเคอรคูมินอยด เปนสารสําคัญซึ่งมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชนตอสุขภาพ
มากมาย ไดแก ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์
ตานการอักเสบ ฤทธิ์ตานมะเร็ง ฤทธิ์ตาน
การแพ และฤทธิ์ตานแบคทีเรีย เปนตน 
อยางไรก็ตาม การนําสารสกัดเคอรคู
มินอยดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สุขภาพยังมีขอจํากัดอยูมาก โดยเฉพาะ

เม่ือใชในรูปแบบรับประทาน เน่ืองจาก
สารเคอรคูมินอยดมีความสามารถใน
การละลายนํ้าไดนอยมาก โดยสารเคอร
คูมินสามารถละลายนํ้าไดนอยกวา 0.6 
ไมโครกรัม/มล. จึงถูกดูดซึมในทางเดิน
อาหารไดนอยมาก และยังสงผลใหมีการ
กําจัดออกจากรางกายอยางรวดเร็ว 
จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่เปนประโยชนตอรางกายได
นอยมาก ผลิตภัณฑเม็ดฟองฟูสารสกัด
เคอรคูมินอยดในรูปแบบที่เพิ่มการละลาย
นํ้า เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการรวมกัน
ของ 3 นวัตกรรม ไดแก การเตรียมสาร

สกัดเคอรคูมินอยดดวยวิธีการสกัดท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม, การเพ่ิมการละลาย
ของสารสกัดเคอรคูมินอยด โดยเตรียม
เปนสารประกอบเชิงซอนของสารเคอรคู
มินอยด กับไฮโดรอกซีโพลพิล-เบตา-ไซ
โคลเด็กตรินและโพลีไวนิลไพโรลิโดน เค30 
และ การเตรียมสารสกัดเคอรคูมินอยดใน
รูแบบเม็ดฟองฟู จึงทําใหสารสกัดเคอร
คูมินอยดในผลิตภัณฑดังกลาวสามารถ
ละลายนํา้และถกูดซูมึในทางเดินอาหารไดดี
ยิง่ขึน้ จงึถกูนาํไปใชประโยชนในการรกัษา
หรือปองกันโรคไดดียิ่งขึ้น

รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตกรรม 13th Taipei International 
Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน

นวัตกรรมนี้ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑเม็ดฟองฟูสารสกัดเคอรคูมินอยดในรูปแบบที่เพิ่มการละลายนํ้า
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 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัด
ไพลที่มีสารกลุมฟนิลบิวทานอยด โดยใช
วิธีการสกัดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สตูรแผนแปะแกปวดจากสารสกดัจากไพล 
ทีใ่ชสารเมอืกจากเมลด็แมงลกั เปนสารกอ
ฟลม โดยเตรยีมสารสกดัจากเหงาไพลทีมี่
สารกลุมฟนิลบิวทานอยด ไดแก ดีเอ็มพีบี
ดี, คอมพาวด ดี และ คอมพาวด ดี อะซิ
เทรต โดยสารเพิ่มความยืดหยุนในตํารับ
แผนแปะเปนตัวทําละลายในการสกัด และ
สามารถควบคุมคุณภาพสารสกัดไพล
และแผนแปะที่ได ดวยวิธีไฮเพอรฟอรแมน 
ลิควิดโครมาโตกราฟ (HPLC) จึงทําให

ผลติภัณฑท่ีเตรยีมไดมคีณุภาพเหมอืนกนั
ทุกคร้ังที่ผลิต โดยกรรมวิธีการดังกลาว
สามารถลดการใชตัวทําละลายอินทรียใน
การสกดัสารจากไพล และการนาํสารเมอืก
จากเมล็ดแมงลักมาใชเปนสารกอแผน
ฟลมในการเตรยีมแผนแปะแกปวด ยงัชวย
ลดการกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอ
ผิวหนังจากการใชสารเคมีชนิดอื่นในการ
เตรียมแผนแปะ และเปนนวัตกรรมแรก
ในโลกที่นําสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
มา ใช  เ ป  นสารก อแผ นฟ ล  ม ในการ
เตรียมแผนแปะ 

รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตกรรม 45th International Exhi-
bition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

นวัตกรรมนี้ไดรับรางวัล

แผนแปะแกปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใชสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเปนสารกอฟลม
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 คณะผู  วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสารตานมะเร็งจากผักพื้นบานของ
ไทย จากงานวิจัยเบื้องตน พบวา ใบ
ชะมวงซ่ึงไดรับความนยิมนาํมาตมกบัเนือ้
สัตวชนิดตาง ๆ ในการประกอบอาหาร
นั้น ใหสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานมะเร็งไดดี 
จึงไดศึกษาวิจัยตอ เพื่อแยกสารที่มีฤทธ์ิ
ตานมะเร็งจากสารสกัดใบชะมวง และคน
พบสารชนิดใหมเปนคร้ังแรกของโลก จึง
ตั้งชื่อสารชนิดใหมที่แยกไดจากใบชะมวง
ตามชือ่ภาษาไทยของพืชวา “ชะมวงโอน” 
และจาการทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเซลลมะเร็ง 
พบวา สารชะมวงโอน มีฤทธ์ิยับย้ังเซลล
มะเร็งปอดและมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดดี ดัง

นั้น สารสกัดจากใบชะมวงจึงเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งในการนํามาใชเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เพื่อลดความเส่ียงจากการ
เปนโรคมะเร็ง 
 แ ต  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร
สกัดสาร พบวา สารชะมวงโอน เปน
สารประกอบท่ีมีคุณสมบัติความไมมีขั้ว
สูง และจะถูกสกัดออกมาไดดีดวยเฮก
เซน ซึ่งเปนตัวทําละลายอินทรียท่ีไมไดรับ
อนุญาตใหใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและยาสมุนไพร จึงเปนที่มา
ของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ ท่ีตองการ
พัฒนาวิธีการสกัดสารชะมวงโอนจากใบ
ชะมวง โดยใชกรรมวิธีที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม ซึ่งเปนกรรมวิธีที่ประหยัดการ
ใชพลังงาน ลดการทําลายสิ่งแวดลอม 
และ ลดตนทุนการผลิต คณะวิจัยสนใจ
นํานํ้ามันพืชมาเปนสารสกัด เน่ืองจาก
นํ้ามันพืชเปนสารที่คุณสมบัติความไมมี
ขั้วคลายคลึงกับเฮกเซน และลดการใชตัว
ทําลายอินทรีย รวมถึงลดขั้นตอนการ
ระเหยตัวทําละลายออกหลังการสกัดสาร 
คณะผูวิจัยจึงไดทดลองนํานํ้ามันพืชชนิด
ตาง ๆ เปนสารสกัด

ผลิตภัณฑสารสกัดชะมวงโอนดวยนํ้ามันรําขาวเปนผลิตภัณฑอาหารเสริม
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“ จากการวิจัยพบวานํ้ามัน
รําขาว เปนนํ้ามันพืชที่เหมาะ
สมทีส่ดุในการนาํมาสกดัสาร

ชะมวงโอน เพราะนอกจากจะสกัด
สารชะมวงโอนไดในปริมาณสูงกวา
นํ้ามันพืชชนิดอื่นแลว นํ้ามันรําขาว
ยังมีกรดไขมันจําเปนที่มีประโยชน
ตอรางกาย และอุดมไปดวยสาร
ตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี และ 
แกมมา-โอรีซานอล ซ่ึงมีประโยชน
ในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดและหัวใจ และชวย
บํารุงผิวพรรณดวย และจากการ
วิจัยและพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดสาร ทําใหไดกรรมวิธีการ
เตรียมสารสกัดชะมวงโอนจากใบ
ชะมวงที่สกัดดวยนํ้ามันรําขาว โดย
ใชวิธีการสกัดดวยคล่ืนไมโครเวฟ 
กรรมวิธีการสกัดดังกลาวทําให
ไดสารสกัดที่มีสารชะมวงโอน 1.9 
มก./มล. และเมื่อนําสารสกัดที่ได
ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็ง
ที่เปนสาเหตุการตายอันดับตน ๆ 
3 ชนิด ไดแก มะเร็งลําไสใหญ มะเร็ง
เตานม และ มะเร็งปอด พบวาสาร
สกัดชะมวงโอนมีฤทธ์ิยับยั้งเซลล
มะเร็งดังกลาวไดดี ดวยคา IC50 

เทากับ 12-16 ไมโครกรมั/มล. และไม
เปนพิษตอเซลลปกติที่ความเขมขน
สูงถึง 50 ไมโครกรัม/มล. สามารถ
นาํกรรมวิธกีารผลตินีไ้ปใชประโยชน
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ที่บรรจุในแคปซูลนิ่ม หรือ 
ผลิตเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน 
นํา้มนัปรงุอาหาร หรอื นาํมนัสาํหรบั
ทํานํ้าสลัดเพื่อสุขภาพ เปนตน 

รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตกรรม 10th International 
Warsaw Invention Show” (IWIS 2016) ณ กรุงวอซอร ประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด

รางวัล Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & 
Innovation Society ประเทศมาเลเซีย ป 2016

รางวัล Special Award จาก Taiwan International Invention 
Award Winners Association ประเทศไตหวัน

นวัตกรรมนี้ไดรับรางวัล
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 เปลือกผลมังคุดเป นวัตถุดิบ
เหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าผล
ไม แตสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมี
คุณคาทางยามาก เนื่องจากสารสกัด
จากเปลือกผลมังคุดมีสารกลุมแซนโทน 
โดยเฉพาะสารแอลฟา-แมงโกสตินซ่ึงมี
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามาก เชน ฤทธ์ิตาน
จลิุนทรยี ตานการอกัเสบ ตานออกซเิดชนั 
และสมานแผล ดังนั้น จึงนิยมนําสารสกัด
จากเปลอืกผลมงัคดุมาใชในอตุสาหกรรม
ยาและเครื่องสําอาง 
 งานวิจัยนี้จึง มุ ง เน น ในการ
เตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดโดยใช
องคประกอบในตํารับยาครีม ไดแก ไอโซ

โพรพิล เมอรสิเทรต และ เซท ิแอลกอฮอล  เพือ่
เปนตวัทาํละลายในการสกดัสาร เนือ่งจาก
สารทัง้สองชนดินีม้คีวามมีข้ัวใกลเคยีงกบั
ไดคลอโรมีเทน แตมีความปลอดภัยและมี
ราคาที่ถูกกวา และสกัดสารดวยเครื่อง
ไมโครเวฟซ่ึงถือวาเปนวิธีการสกัดท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม วิธีการสกัดสารท่ี
คิดคนขึ้นเปนวิธีที่งาย ชวยลดระยะเวลา
และพลังงานในการสกัด และลดการใช
ตัวทําละลายอินทรียในการเตรียมสาร
สกัด และสามารถควบคุมคุณภาพของ
ยาใหมสีารออกฤทธิแ์อลฟา-แมงโกสตนิใน
ปรมิาณคงท่ีเหมอืนกนัทุกครัง้ท่ีผลติ สาร
สกัดที่ไดจากวิธีการนี้มีสารแอลฟา-แมง

โกสตินความเขมขนไมนอยกวา 2.0% 
w/w และสามารถนาํมาใชเตรยีมยาไดโดย
ไมตองผานขัน้ตอนการระเหยตัวทําละลาย
ออก ทําใหชวยลดตนทุนการผลิต และได
นําสารสกัดดังกลาวมาใชเตรียมยาในรูป
แบบยาเจลเพ่ือใชสําหรับรักษาแผลอักเสบ
ในชองปาก โดยยาเจลท่ีเตรียมไดมีความ
เขมขนของสารแอลฟา-แมงโกสตนิ เทากบั 
0.1% w/w และสามารถควบคุมคุณภาพ
ของยาใหมีสารออกฤทธิ์แอลฟา-แมง
โกสติน ในปริมาณคงท่ีเหมือนกันทุกครั้ง
ที่ผลิตยา

สารสกัดเปลือกผลมังคุดสําหรับรักษาแผลอักเสบในชองปาก

รางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม Brussels Innova Expo 2015 ประเทศเบลเยี่ยม 

Special Award “This is a Good Idea in 2015” จาก Taiwan Prominent Inventor Association ประเทศไตหวัน

นวัตกรรมนี้ไดรับรางวัล
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 เนื่องจากการใช ยาในรูปแบบ
ทิงเจอรนี้ ยังกอใหเกิดการระคายเคือง
บริเวณที่ทา โดยเฉพาะในบริเวณเน้ือเย่ือ
ออนหรือบริเวณท่ีมีแผลเปด และทําใหผิว
แหงจึงทําใหอาการคันเพิ่มขึ้น  ทําใหผูที่ใช
ยาไมยอมรบัในการใชยานีใ้นครัง้ตอไป  จงึ
ตองมกีารพัฒนาตํารบัยาเพ่ือลดปรมิาณ
แอลกอฮอลและเพ่ิมสารท่ีชวยทาํใหผิวหนงั
ชุมช้ืน ในตํารับ เพื่อลดการระคายเคือง
ผิวหนัง 
 นวัตกรรมนี้เปนวิธีการเตรียม
สารสกัดใบทองพันช่ัง ท่ีสามารถลดการ
ใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย โดย
การใชตัวทําละลายและวิธีการสกัดที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมแทน สามารถลดขั้น
ตอนในการระเหยตัวทําละลายออกจาก
สารสกัดทําใหลดตนทุนการผลิตได และ
ยงัควบคมุปรมิาณสารออกฤทธิไ์รนาแคน
ธนิ-ซใีนสารสกดัไดดวยวธิ ีHPLC รวมถงึ
ลดปริมาณคลอโลฟลลในสารสกัดไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการที่ใชอยูในปจจุบัน 
เมื่อนําไปเตรียมเปนยาทารักษาโรคกลาก
เกลื้อน โดยกําหนดใหตํารับยาน้ํามีความ
เขมขนของสารไรนาแคนธิน-ซี เทากับ 
0.1% w/w ทาํใหยาทีเ่ตรยีมไดมคีณุภาพ
สมํ่าเสมอทุกครั้งที่ผลิต

รางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม 27th International & Inno-
vation Exhibition (ITEX 2016) ประเทศมาเลเซีย และ Special Award จาก 
World Invention Intellectual Property Association ประเทศไตหวัน

นวัตกรรมนี้ไดรับรางวัล

 ยาทิงเจอรทองพันช่ัง เปนยาใน
รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึง
ปจจบุนั มสีรรพคณุใชทารกัษาโรคผวิหนงั
ที่เกิดจากเชื้อรา กลากเกล้ือน และนํ้ากัด
เทา อยางไรก็ตาม ยาทิงเจอรทองพันชั่ง
ยังไมมีการกําหนดชนิดและปริมาณสาร
สําคัญในการออกฤทธิ์รักษาที่แนนอน  
ระบุไวแตเพียงวา “ตัวยาสําคัญในยา
ทงิเจอรทองพนัชัง่ ประกอบดวย สารสกดั
เอทิลแอลกอฮอล (70%) จากใบทองพัน
ชั่งสด 10% w/v” เทานั้น ซึ่งขอกําหนด
ดังกลาวไมไดบงบอกถึงปริมาณตัวยา
สาํคัญทีอ่อกฤทธิใ์นการรกัษาโรคนี ้คอื ไร
นาแคนธิน-ซี และสารสําคัญดังกลาวอาจ

มีปริมาณแปรปรวนไดในแตละครั้งท่ีผลิต
ยา เนื่องจากมีปจจัยมากมายที่สงผลตอ
ปริมาณสารสําคัญในใบทองพันชั่ง เชน 
สถานที่เพาะปลูก อายุ ฤดูการเก็บเกี่ยว 
และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน 
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จึงสงผลกระทบตอ
คณุภาพของยาทิงเจอรทองพันช่ังท่ีผลติ
ขึ้นในแตละครั้ง ดังนั้น การที่ยังไมมีการ
กําหนดชนิดและปริมาณตัวยาสําคัญใน
ตํารับยาจากสารสกัดใบทองพันชั่ง จึง
ยังเปนจุดออนในการผลิตยาท่ีตองไดรับ
การพัฒนา เพ่ือใหไดยาท่ีมีตัวยาสําคัญ
เพียงพอตอการรักษาและเทากันทุกครั้ง
ที่ผลิตยา 

ยานํ้าสารสกัดใบทองพันชั่งสําหรับทารักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง

95

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



รศ.ดร.ภก. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์
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การศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบบีอยางตอเนื่อง
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และนำผลการศึกษามาใชในการดูแลผูปวย

 ไวรสับ ี(Hepatitis B Virus) เปน
เช้ือไวรัสที่ทําใหเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี
ฉับพลัน (Acute hepatitis B) ที่สําคัญ
ในภาคพื้นเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ในผู
ปวยทีม่กีารติดเชือ้ไวรสับนีานเกนิ 6 เดอืน 
ก็จะเปนไวรสัตบัอักเสบบเีรือ้รงั (Chronic 
hepatitis B) ซึ่งโรคไวรัสตับบีเรื้อรัง
เปนสาเหตุที่สําคัญและพบไดบอยของโรค
ตับแข็งและมะเร็งตับ พบวา 70-75% ใน
มะเร็งตับของผูปวยไทยเกิดจากไวรัสตับ
อกัเสบบเีรือ้รัง ซึง่มะเร็งตบัเปนมะเรง็ทีพ่บ
ไดบอย 6 อนัดบัแรกของมะเรง็ในประชากร
โลก ที่สําคัญมะเร็งตับยังเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตจากมะเร็งเปนอันดับหนึ่งของผู

ปวยชายไทย  จงึจดัไดวาไวรสัตบัอกัเสบบี
เร้ือรัง มีความสําคัญและเปนปญหาทาง
สาธารณสุขท่ีสําคัญมากในลําดับตน ๆ 
ของโลกรวมทั้งประเทศไทย 
 ผู  วิ จั ย เ ริ่ ม ศึ กษาวิ จั ย ไ ว รั ส
ตับอักเสบบีตั้งแต ป พ.ศ. 2539 และได
รวมกับทีมวิจัยไวรัสตับอักเสบบีมาตอ
เนื่องมาตลอดในระยะเวลา 20 ป ท่ีผาน
มาทั้งในแงความชุก การดําเนินโรค การ
ดูแลรักษา การปองกันและการพยากรณ
โรคไวรัสตับอักเสบบี 
 จากการศึกษาวิจัยพบวาความ
ชุกของไวรัสตับอักเสบบีเรื้อเรื้อรังใน
คนไทยจะประมาณ 3-5% และประมาณ 

44-50% ของผูปวยจะติดเชื้อไวรัสบีท่ีมี
การกลายพันธุ (Mutant HBV) ผูวิจัย
และทีมไดเปนนักวิจัยกลุมแรก ๆ ที่ทําการ
ศึกษาวิจัยการวัดปริมาณของเปลือก
ไวรสับ ี(HBsAg) ซึง่พบวาปรมิาณเปลอืก
ไวรัสบีสัมพันธกับระยะของโรคไวรัสตับ
อักเสบบีเรื้อรัง และสามารถบงชี้ถึงความ
เสีย่งในการเกดิมะเรง็ตบั และชวยแยกระยะ
ของโรคไวรัสบท่ีีมกีารกลายพนัธุกับระยะที่
ไวรัสหยดุแบงตัว ซึง่จากผลงานวจิยับาง
สวนของผูวิจัย ทําใหการตรวจปริมาณ
ของเปลือกไวรัสบีไดรับการรับรองและนํา
มาใชในผูปวยอยางกวางขวางทั่วโลก
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 ปจจุบันการรักษาไวรัสตับอัก
เสบบเีรือ้รงัจะมยีาอยูใน 2 กลุม คอื ยาฉดี
เพค็กเิลเต็ดอินเตอรเฟอรอน  (Pegylated 
Interferon) ซ่ึงมฤีทธิไ์ปกระตุนภูมคุิมกนั
ผูปวยใหตอสูกับไวรัสบี กับยารับประทาน
ที่มีฤทธ์ิไปยับยั้งการแบงตัวของไวรัสตับ
อักเสบบี (Nucleoside analogues) 
คณะผูวิจัยไดเปนกลุมผูบุกเบิกวิจัยการ
รักษาไวรัสตับอักเสบบีดวยยาฉีดเพ็คกิ
เลเต็ดอินเตอรเฟอรอน ซึ่งผลงานวิจัย
ดงักลาวไดพมิพในวารสารทางการแพทย
ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งคือ New England 
Journal of Medicine และผลงานวิจัย
ที่สําคัญ 2 เร่ืองนี้ เปนงานวิจัยที่ใชใน
การขอขึ้นทะเบียนยาฉีดเพ็คกิเลเต็ดอิน
เตอรเฟอรอนสําหรับรักษาไวรัสตับอัก
เสบบทีัว่โลก ผูวิจยัยงัไดวจิยัปจจยัตาง ๆ  
ทีส่มัพนัธกบัการตอบสนองตอการรกัษา 
เพื่อใชประกอบในการพิจารณารักษา และ
พิจารณาหยุดการรักษาในผูปวยที่จะไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยยาฉีดเพ็คกิ
เลเต็ดอนิเตอรเฟอรอน (Stopping rule) 
ซึ่ง Stopping rule จากการศึกษาวิจัย
นี้ไดมีการนําไปใชในแนวทางการรักษาทั่ว
โลก ทําใหสามารถหยุดรักษาในผูปวยที่จะ
ไมตอบสนองตอการรักษาซ่ึงสามารถลด
คาใชจายในการรักษาพยาบาลและผลขาง
เคียงในผูปวยกลุมนี้ได
 คณะผูวิจัยยังไดวิจัยการรักษา
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังดวยยาตานไวรัส
บีหลายตัว ตั้งแตระยะการศึกษาทดลอง 
จนมีการรับรองใชจริงในผูปวย จากผล
การศึกษาวิจัยใน พ.ศ. 2551 ไดเสนอ
การเริ่มรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง โดย
เริ่มใชยาที่มีราคาถูก แตใหมีประสิทธิภาพ
การรกัษาในระยะยาว ไดผลดเีทากบัเริม่ตน
รักษาดวยยาที่มีราคาแพง โดยใชในการ
เฝาระวังดูปริมาณไวรัสบีหลังการรักษา
ไปได 6 เดือน เพื่อประเมินผลการรักษา
และโอกาสเกิดการด้ือยา และพิจารณา
เพิ่มยาตัวที่ 2 ในผูปวยที่มีโอกาสเกิดการ

ดือ้ยาสงู โดยเรยีกวธิกีารนีว้า Roadmap 
concept ทําใหสามารถประหยัดคารักษา
แตไดผลการรกัษาทีด่ซ่ึีงเหมาะสมกบัภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย Roadmap 
concept นี้ไดถูกนําไปใชในหลายประเทศ
ของทวีปเอเชีย
 จากผลการศึกษาวิจัยถึงความ
คุมคาการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง 
(Cost effectiveness analysis) รวม
กับแพทยผูเชี่ยวชาญทางโรคตับในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดเสนอแนวทางการ
รักษาที่มีความคุมคาและเหมาะสมกับงบ
ประมาณทีม่ ีซึง่สามารถนาํมาใชพจิารณา
เลือกวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและคุม
คาการรักษากับผูปวยไทย และรวมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขในการขึ้นทะเบียน
ยาสําหรับรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ที่จําเปนแหงชาติ ทําใหการรักษาไวรัส
ตับอักเสบบีเรื้อรังสามารถครอบคลุม
ในประชากรไทยทุกสิทธิ์อย างทั่วถึง 
นอกจากน้ีผู วิจัยยังเปนแกนหลักรวม
กับสมาคมแพทยโรคตับแหงประเทศไทย

ในการจัดทําแนวทางการดูแลรักษาไวรัส
ตับอักเสบบีของประเทศไทย เพื่อใหแพทย
สามารถใชช วยในการดูแลผู ป วยใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู วิจัยเปนหนึ่งใน
คณะทํางานสรางแนวทางการดูแลรักษา
รักษาไวรัสตับอักเสบบี ในเอเชียแปซิฟก 
ซึ่งมีการนําใชอยางแพรหลายในประเทศ
ตาง ๆ
 ในระหว าง ท่ี ผู  วิ จัย ได ดํ ารง
ตําแหนงประธานสมาพันธศึกษาโรคตับ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟกในชวง พ.ศ. 2554 
ไดรวมกับประธานสมาพันธศึกษาโรคตับ
ของสหรัฐอเมริกา และประธานสมาพันธ
ศึกษาโรคตับของยุโรป ชวยกันผลักดัน
เร่ืองไวรัสตับอักเสบผานองคการอนามัย
โลก จนองคการอนามัยโลกไดประกาศ
ใหวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป เปนวัน
ตับอักเสบโลกเพ่ือรณรงคใหทุกคนได
ตระหนกัถงึโรคไวรสัตบัอกัเสบและรวมกนั
พัฒนาการดูแลรกัษา รวมถงึการปองกนั
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบรวมถึงฉีด
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรก
เกิดทุกคน
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รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ และคณะ
E-mail: teerha.p@psu.ac.th
สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ 
คณะแพทยศาสตร์

 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 คณะผูวิจัย
ยงัทาํวจิยัเรือ่ง Biomarkers ของไวรสับี 
อยางตอเนื่อง ทั้งการวัดปริมาณเปลือก
ไวรัสบี (HBsAg), ปริมาณจํานวนไวรัสบี 
(HBV DNA), HBeAg, AntiHBe, มา
ใชในการพยากรณการดําเนินโรค ความ
เสี่ยงการเกิดตับแข็ง มะเร็งตับ รวมทั้งใช
ในการพยากรณโอกาส การตอบสนอง
ตอการรกัษา และการกลับเปนซ้ําหลงัหยุด

การรักษา ซึ่งเปนการพัฒนาการรักษาให
เหมาะสมของผูปวยแตละราย (Personal-
ized therapy) ไดศึกษาการใชเครื่องมือ 
Fibroscan ตรวจวัดความแข็งของเนื้อ
ตบั เพ่ือประเมนิความรนุแรงของผังผืดใน
ผูปวยที่มีตับอักเสบเรื้อรัง ทําใหสามารถ
ประเมินผังผืดและตับแข็งไดโดยไมตอง
เจาะชิ้นเนื้อตับมาตรวจ 
 นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังสนใจ

    คณะผูวิจัย

1. รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
2. รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
3. ผศ.พญ.ณัยชญา จํารูญกุล
4. ผศ.พญ.พิมพศิริ ศรีพงศพันธุ
5. อ.นพ.ทีปวิทย วิถีรุงโรจน

ศึกษาวิจัยโรคตับอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ
อกีหลายเรือ่ง เชน ไวรสัตบัอกัเสบซเีรือ้รงั 
มะเร็งตับ ตับแข็ง และไขมันคั่งสะสมในตับ 
ซึ่งผลงานมากกวา 30 เรื่อง ไดรับการตี
พมิพในวารสารทางการแพทยทีม่ชีือ่เสยีง

6. อ.นพ.จักรสิน โสตถิสุพร
7. อ.นพ.สวางพงษ จันดี
8. น.ส.สุพรรณรังษี พงศพานิช
9. น.ส.ณัฐตินา วิชัยดิษฐ
10. น.ส.กิติยา คงทอง
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 ปญหาสุขภาพในชองปากของ
ประชาชนไทย โดยเฉพาะฟนผุเปนปญหา
สําคัญของชาติปญหาหนึ่ง โรคฟนผุพบ
ไดบอยในทกุเพศและวยั โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเด็กเล็ก เนื่องจากประชาชนขาดความ
รู ความเขาใจ และการดูแลเอาใจใสที่ดีพอ 
จากการที่พบวาเด็กไทยมีฟนผุจํานวนสูง 
การมฟีนผใุนวยัเดก็ ทาํใหเดก็เจบ็ปวด สง
ผลตอการกินอาหารที่มีคุณคาไดลดลง 
มีผลตอการเจริญเติบโตท้ังรางกายและ
สติปญญา มีฟนซอนเก และทําใหฟนแทมี
โอกาสผุงายในอนาคต นอกจากนีก้ารสญู
เสียฟนกอนวัยอันควร ยังสงผลเสียทาง
เศรษฐกจิอืน่ ๆ  ตามมา ในการตองเสยีงบ
ประมาณจํานวนมากเพ่ือรักษาและบูรณะ
ฟน เชน อุด ถอน และการใสฟนปลอม 
เปนตน แมปจจุบันจะมีความพยายามใน
การใชมาตรการตาง ๆ  เชน การใหความรู
ในการแปรงฟนเด็ก การใหฟลอูอไรด การ
ทาฟลูออไรดวารนิช การเคลือบหลุมรอง
ฟน เปนตน อยางไรก็ตามอัตราการเกิด
ฟนผุในเด็กยังคงสูงเชนเดิม

การพัฒนาโพรไบโอติก
เพื่อใชปองกันฟนผุ
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 การใชโพรไบโอติกเพื่อเสริมสุข
ภาพมีมานานนับพันป เปนการมุงหวัง
เพ่ือสขุภาพทีด่ใีนทางเดนิอาหาร คาํจาํกดั
ความของโพรไบโอติก หมายถึงจุลินทรีย
ที่มีชีวิต ซึ่งเม่ือรางกายไดรับในปริมาณ
ที่เพียงพอ จะทําใหเกิดผลที่เปนประโยชน
ตอรางกาย โดยโพรไบโอติกจะทําหนาที่
ในการสรางสมดุลของจุลินทรียในชอง
ทอง ควบคุมจํานวนของเช้ือกอโรค เปน
ผลจากการสรางสารตาง ๆ เชน โปรตีน 
กรดตาง ๆ ในการตานเช้ือโรค รวมท้ัง
การกระตุนภมูคิุมกนัของรางกาย จลุนิทยี
โพรไบโอติกหนึ่ง ๆ จําเปนตองผานการ
คดัเลอืกเพ่ือหาคณุลักษณะท่ีดี ในการตาน

เชือ้กอโรคได โพรไบโอตกิทีใ่ชในปจจุบนัมกั
มแีหลงท่ีมาจากชองทองของคนสุขภาพดี 
 ในเวลาตอมาไดมีการประยุกตใช
จุลนิทรยีโพรไบโอติกเหลานัน้ เพือ่เสริมสุข
ภาพในชองปาก ในการสรางสมดุล และ
ควบคุมเชื้อกอโรคในชองปาก พบวาบาง
สายพันธุ สามารถใหผลดีในการลดเชื้อ
กอโรค เชนลดชื้อกอโรคฟนผุได อยางไร
ก็ตามพบวาการนําโพรไบโอติกท่ีมีอยู 
ในปจจุบันมีแหลงที่มาจากชองทองและ
อื่น ๆ ไมเหมาะมาใชเปนโพรไบโอติกใน
ชองปาก เพราะไมสามารถคงอยูในชอง
ปากไดนาน
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สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชอง
ปากและวิทยาการระบาด คณะ
ทนัตแพทยศาสตร จงึไดคดัเลอืก

จุลินทรียโพรไบโอติกสายพันธุใหมไดแก 
แลคโตแบซิลลัล พาราเคเซอิ เอสดีหนึ่ง 
(Lactobacillus paracasei SD1) และ 
แลคโตแบซิลลัล แรมโนซัส เอสดีสิบเอ็ด 
(Lactobacillus rhamnosus SD11) เปน
สายพันธุที่มีแหลงที่มาจากชองปากของ
คนสขุภาพดี เพือ่มาใชเสรมิสขุภาพในชอง
ปากโดยเฉพาะ จลิุนทรยีเหลานีไ้ดผานการ
คัดเลือกวา มีความสามารถในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของโรคฟนผุไดในหอง
ปฏิบัติการ และไดนํามาศึกษาทางคลินิก 
ในอาสาสมัคร พบวาในอาสาสมัครที่ได
รับโพรไบโอติก พบการลดลงของเชื้อกอ

โรคฟนผใุนชองปาก และความเสีย่งในการ
เกิดโรคฟนผุลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู
ไมไดรับโพรไบโอติก และพบวาโพรไบโอ
ติกสามารถกระตุนภูมิคุมกันในนํ้าลายให
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไมพบอาการขางเคียง
หรืออาการไมพึงประสงคใด ๆ จากการ
ไดรบัโพรไบโอติก แสดงถงึความปลอดภยั
ของในการนาํมาใช ปจจบุนัไดนาํมาศึกษา
ผลการปองกนัโรคฟนผใุนศนูยพฒันาเดก็
เล็ก พบวามีการลดลงของเชื้อฟนผุ และ
ลดการเกิดฟนผุในเด็กเล็กได ผลงานดัง
กลาวไดรับการตีพิมพทางวิชาการและ
เปนทีย่อมรับในระดับนานาชาติ ผลงานดัง
กลาวจึงเปนตนแบบในการใชโพรไบโอติก
ในการปองกันฟนผใุนเดก็ จงึอาจเปนทาง
เลือกหนึ่งในการปองกันฟนผุในคนไทย ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

E-mail: rawee.t@psu.ac.th
สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและ
วิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์
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เซ็นเซอรสำหรับตรวจโปรตีน
กอแพจากยางพาราโดยการใช
เทคนิคพิมพประทับโมเลกุลบนโพลิเมอร

ผลิตภัณฑ ที่ เตรียมจากยาง
ธรรมชาติจะมีขอดอยจากเรื่อง
ปริมาณสารโปรตีนกอแพที่ไม

สามารถกําจัดออกไดหมดในระหวาง
กระบวนการผลิต เมื่อผู ที่แพสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑที่ทําจากยางพารา เชน ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ จะเกิดการแพ
ที่ผิวหนัง ซึ่งอาจลุกลามจนถึงอันตราย
ตอชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระตุ นของ
โปรตีนที่อยู  ในยางพารา ดังนั้นการที่
นักวิจัยสามารถหาวิธีการตรวจสอบ
โปรตีนตกคางในผลิตภัณฑจะชวยสราง

ความปลอดภัยใหกับผูใชผลิตภัณฑจาก
ยางธรรมชาติ และเปนตัวตรวจสอบ
กระบวนการผลิตที่ดี สามารถกําจัดสาร
กอแพออกไดหมดหรือใหออกไปมากที่สุด
เทาที่จะทําได
 เทคนิคดังกลาวเรียกวา เทคนิค
พิมพประทับระดับโมเลกุล ผนวกกับ ตัว
ตรวจวัดเชิงปริมาณสารออกมาได โดย
เริม่ตนจากการสกดัสารกอแพออกมา ซึง่
เปนโปรตีนสายยาว แลวนาํโมเลกลุโปรตนี
ซ่ึงมีโครงสรางสามมติไิปพมิพรอยลงบน
โพลิเมอร คลายการพิมพรอยลึกบนผนัง 

เมื่อพิมพเสร็จก็ลางเอาโมเลกุลโปรตีน
ออกไป ก็จะเหมือนโพลิเมอรรอยแมกุญแจ
ติดอยู เมื่อโมเลกุลเดิม (ลูกกุญแจ) มาจับ
ก็จะทําใหเกิดสัญญาณวัดเปนปริมาณได 
และเอาโพลิเมอรดังกลาวไปติดบนอิเล็ค
โตรด ซึ่งเปนเซนเซอรวัดสารที่มาจับน้ํา
หนักระดับไมโคร ผลิตจากผลึกหินควอรซ
คุณภาพสูง (Quartz Crystal Micro-
balance) และรายงานเปนปริมาณก็จะ
ทราบปริมาณสารกอแพจากตัวอยางได
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  ง า น วิ จั ย นี้ ศึ ก ษ า ก า ร
เตรียมพอลิเมอรฟลมที่มีรอยพิมพประ
ทับบนอิเลกโทรดของเซนเซอร วัสดุ
ท่ีคลายคลึงธรรมชาติที่สามารถเกิด
ปฏิกิ ริยาเหมือนกับการจับกันของ
แอนติเจน-แอนติบอดี้ ซึ่งสามารถนํา
มามาสรางเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ใช
สาํหรบัทางการแพทยและวนิจิฉยัสําหรับ
สารกอแพ เพื่อตรวจโปรตีนแมททริกซ 
ที่เปนสวนประกอบในนํ้ายาง รวมทั้ง
โปรตนีในผลติภณัฑ เครือ่งสาํอาง หรอื
ตรวจ Enantiomer ของยาไครัล โดย
ไดพฒันาอปุกรณการตรวจวดัสารหรือ
โปรตีนกอแพ โดยใชพอลเิมอรเทยีม เพือ่
เลียนแบบการจดจําและมีความจําเพาะ
เหมือนแอนติ เจนที่ เตรียมด วยการ
เตรียมพอลิเมอรเปนแมแบบ ใชเทคนิค
พิมพประทับ ทําใหเกิดโครงสรางสาม
มิติ ท่ีสําคัญเกิดการจดจําเหมือนที่เกิด
ในรางกายลงบน chip วัตถุประสงค
ของการออกแบบเซ็นเซอรสามารถ
ขยายขนาดการผลิตเพื่อตรวจโปรตีน
ในตัวอยางได และสามารถตรวจแบบ
ออนไลนได พอลิเมอรฟลมที่มีรอยพิมพ
ประทับ สามารถแยกความแตกตางได
ของโครงรางสามมิติได เชน แบงความ
แตกตางมือซายกับมือขวา ตัวพิมพ
ประทับทําใหเกิดโครงสรางสามมิติใน
ในรูและชองขนาดเล็กที่เชื่อมกันได และ
เมื่อลางตัวพิมพประทับออกก็สามารถ
นําพอลิเมอรไปประกอบกับ Flow cell 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณของสารวิเคราะหที่เขา
ออก Sensor layer  

“ คณะผูวิจัยจึงไดนําเทคโนโลยี
ทาง Biosensor มาประยุกต 
ใช  เพื่อ เตรียมเป นอุปกรณ เพื่อ

ตรวจวัดกรด Haloacetic ในนํ้า โดย
ใช Sensing element ท่ีเปนสารพอ
ลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับของโมเลกุล 
มาใช กับตัวแปลงสัญญาณ ซ่ึงพอลิ
เมอรที่ มีรอยพิมพประทับของโมเลกุล
สามารถ เ กิดอั นตรกริ ย ากั บสารที่
ตองการตรวจได พอลิเมอรพวกนี้จะมี
รอยจดจําเทียมท่ีถูกสรางขึ้นมาใหจดจํา

สารอยางจําเพาะ โดยในการเตรียม
พอลิเมอรจะเลือกโมโนเมอรที่ เหมาะสม 
สามารถเกิดปฏิกิริยากับตัวพิมพแบบ
ออน ๆ ซึ่งโดยมากมักจะเกิดพันธะชนิด
นอนโควาเลนท เชน พันธะไอออนิก หรือ 
พันธะไฮโดรเจน กับโมโนเมอร แลวทําการ
พอลิเมอไรเซชั่นกับคลอสลิงคโมโนเมอรที่
เหมาะสม ไดเปนพอลิเมอรแมททริกซ และ
เมื่อทําการสกัดเอาตัวพิมพออกจากพอ
ลิเมอรจะทําใหไดพอลิเมอรที่มีรอยจดจํา
สารตัวพิมพได
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รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจํา
ป 2555 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ระดับดี จาก สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

รางวัล Silver Prize 2015  จากงาน Seoul International 
Invention Fair (SIIF2015) จดัโดยสมาคมสงเสรมิการประดิษฐ
แหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Asso-
ciation; KIPA)

รางวัลที่ไดรับ

รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ 
E-mail: roongnapa.s@psu.ac.th
สถานวิจัยระบบนําส่งยาและเครือข่าย
นาโนเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์

 วัสดุรูพรุน บน MIP layer 
chip ชวยเพิ่มอัตราการเขาไปของสาร
ที่ต องการตรวจวิ เคราะห และมีความ
สามารถควบคุมการเกิดพันธะและการ
เปลี่ยนแปลง สัญญาณการตอบสนอง
ตามองคประกอบที่มีโปรตีน สัญญาณ
การเปลี่ยนแปลงจะแปรผันตามความเขม
ขนของไอโซเมอรท่ีไมมีองคประกอบของ
โปรตีนเมทรกิซ และทีม่อีงคประกอบของไล
โพโปรตนีเมทรกิซ แสดงการตอบไดอยาง
รวดเร็ว และถูกตองแมนยําสูง อีกทั้งยัง
ใชรวมกับการวิเคราะหภาพ และวัดแรง
ดวยกลองจุลทรรศนแรงอะตอม และการ
วิเคราะหหมูฟงกช่ันดวย Raman spec-
troscopy เพ่ือใหไดขอมูลรายละเอียดที่มี
ความถูกตองแมนยําในการตรวจยาในท่ี
มีการตอบสนองของภูมิคุมกัน
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สุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพ
ในอุษาคเนย:
ความหลากหลาย
และการเปลี่ยนผาน

อุษาคเนย หรือ Southeast Asia เปนอนุทวีปหนึ่งของ
เอเซียที่มีลักษณะพิเศษที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร การเมือง สังคมเศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพ 

ในทางภูมิศาสตร อุษาคเนย ประกอบดวยสวนของแผนดินใหญ
ตรงมุมตอระหวางชมพูทวีปกับประเทศจีน และสวนท่ีเปนหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต ดวยภูมิอากาศที่เปนเขตรอน มีฝนตกชุก ทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชีววิทยา ซ่ึงเปนท่ีมาของสนิคานานาชนดิ ภมูปิระเทศ
สวนที่เปนภูเขาทางตอนเหนือ และเกาะเล็กเกาะนอยทางตอนใตเปน
อุปสรรคตอการคมนาคมของผูคนในสมัยโบราณ ทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชาติพันธุ ยกเวนสวนลุมนํ้าขนาดกลางในแผนดิน
ใหญซึ่งมีชาติพันธุที่สามารถสรางอาณาจักรขับเคียวชิงความเปน
ใหญกันหลายศตวรรษ เม่ือความสามารถในการเดินเรือของมนุษย
มากขึ้น ชายฝงทะเลและหมูเกาะก็กลายเปนเสนทางการคาระหวาง
ประเทศ จนกระทั่งเมื่อถึงยุคการลาอาณานิคม ยุคสงครามโลก ยุค
สงครามเย็น และถึงยุคการรวมตัวของภูมิภาคในปจจุบัน ประเทศ
ในภูมิภาคนี้มีขนาดประชากรและขนาดพ้ืนที่แตกตางกันไป ต้ังแต
ประเทศสิงคโปรซึ่งเปนเสมือนเมืองหนึ่งเมือง เกาะชวาของประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งมีประชากรหนาแนนที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ไปถึงประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนลาว ซึง่มปีระชากรคอนขางเบาบาง ประชากรมี
ทัง้เขตเมอืง ทีอ่ยูกนัอยางหนาแนน เชน จาการตา มะนลิา กรงุเทพ ฯ 
และเขตชนบทซึ่งมีสภาพแรนแคน
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 ในครึง่ศตวรรษทีผ่านมา อายขุยั
ของประชากรในประเทศตาง ๆ ของ
อุษาคเนยดีขึ้นตามลําดับ ความแตกตาง
ของอัตราการตายในวัยผูใหญในประเทศ
ตาง ๆ ลดนอยลง การลดอัตราการ
ตายและการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญ
พันธุ ทําใหโครงสรางประชากรประกอบ
ดวยผูสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศไทยและสิงคโปร อยางไรก็ตามยัง
มีประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุสูง เชน 
ฟลิปปนส ซึ่งประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันแคธอลิก ซึ่ง
ไมสนับสนุนการวางแผนครอบครัว และ
ประเทศมาเลเซียซึ่งผู นํามีนโยบายเพ่ิม
ประชากร
 สาเหตุการตายของประชากรใน
อุษาคเนยเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว จากเดิม
ตายดวยโรคของความยากจน เชน จาก
การตัง้ครรภ และโรคตดิตอ กลายเปนการ
ตายจากโรคไมติดตอ เชน โรคหลอดเลือด
หัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และ
อุบัติภัยจราจรมากข้ึน ความทาทายทาง
ดานสาธารณสขุในปจจบุนัจงึอยูทีก่ารลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเหลานี้
 อัตราการเกิดโรคติดตอ เชน 
วณัโรคในประเทศตาง ๆ  ของอษุาคเนย พบ
วาตางกนัมาก ความแตกตางนีอ้ธิบายได
จากฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เฉล่ียประเทศที่มีรายไดเปนสองเทา จะมี
อัตราการปวยดวยวัณโรคประมาณหนึ่ง
ในส่ีของประเทศที่จนกวา ในทางกลับกัน 
ประเทศที่มีรายไดสูงเชน สิงคโปรและบรูไน
จะมีอัตราปวยดวยโรคเบาหวานมากกวา
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ มาก 
 อษุาคเนยเปนพืน้ทีซ่ึง่มธีรรมชาติ
แปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติไดงาย เชน 
ไตฝุนซึ่งเร่ิมจากฟลิปปนส  แผนดินไหว 
ภเูขาไฟในอนิโดนเีซยี ไฟปาในเกาะสมุาตรา 
และบริเวณภาคเหนือของไทย พมา ลาว 
และเวียดนาม ซึง่เปนสาเหตสุาํคญัของโรค
ทางเดินหายใจในภูมิภาค ภาวะแปรปรวน
ทางภูมิอากาศจาก El nino และ La nina 
ยังมีผลที่ชัดเจนเพิ่มเติมปญหาภาวะโลก
รอนดวย
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 ระบบบริการสุขภาพเป น
ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่ง ซึ่งสง
ผลถงึสุขภาพของประชาชน อุษาคเนย
ซึ่งเขาสูระบบแพทยแผนปจจุบันหลัง
ยุคอาณานิคม ไดกลายเปนคาใช 
จายขนาดสูงของแตละประเทศ ดวย
ประชากรสูงอายุที่มากขึ้น และการเขา
ถึงบริการสาธารณสุขกลายเปนสิทธิ
พื้นฐานของมนุษย อุปสงคตอบริการ
สุขภาพจึงสูงขึ้นมาก กลายเปนโจทย
ทางการคลงัทีร่ฐัตองเขาไปแกไข การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในเมือง
ใหญทําใหเกิดความพรอมที่จะจาย
สาํหรบับรกิารทางการแพทยคณุภาพ
สูง ซึ่งมีภาคเอกชนตอบสนองเปน
หลกั การแพทยกลายเปนสินคาบรกิาร
นํารายไดเขาประเทศของบางประเทศ
ในอษุาคเณย เชน ประเทศไทย สงิคโปร 
และมาเลเซีย นํามาซึ่งความขัดแยง
กับความตองการแพทยสําหรับพื้นที่
ยากจนในชนบท ความเหลื่อมลํ้าเหลา
นี้นับวันจะรุนแรงขึ้น

 การเกิดภาวะฟองสบูทาง
เศรษฐกิจแตกในป 2540 สงผลตอ
สุขภาพจิตของประชาชนและระบบ
บรกิารสขุภาพในอษุาคเนย เนือ่งจาก
ความขาดแคลนทางการคลัง ในขณะ
เดียวกันก็เกิดกระแสเรงใหประเทศ
ตาง ๆ  สรางหลกัประกนัทางสขุภาพ
สําหรับประชาชนใหครอบคลุมถวน
หนา นับไดวาภูมิภาคอุษาคเนยโดย
เฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ไดจุด
ประกายใหท่ัวโลกเห็นและช่ืนชมผลดี
ของหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ซึง่
ไมตองรอใหประเทศมัง่คัง่กอนกท็าํให
บรรลุได
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ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ ์
E-mail: cvirasak@medicine.psu.ac.th
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

	 จุดส�ำคัญประกำรสุดท้ำย	
คือ	 ควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพของ
ประเทศตำ่ง	ๆ	ในอำเซียน	ปัญหำหนัก
ท่ีอำเซยีนและโลกเผชิญในต้นศตวรรษ
นี้	 คือ	 โรค	 SARS	ซึ่งน�ำควำมเสีย
หำยมำสู ่สังคมและเศรษฐกิจของ
ภูมิภำคและของโลก	ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศได้ช่วยให้โรคนีส้งบเรว็	
และ	สร้ำงควำมร่วมมือในโครงกำร 
อื่น	ๆ	ตำมมำ	นักกำรสำธำรณสุขใน
ภูมิภำคเห็นคล้องต้องกันว่ำ	สุขภำพ
ของประชำชน	ต้องเป็นส่วนหน่ึงที่
ต้องค�ำนึงเม่ือมีกำรตกลงทำงกำร
ค้ำระหวำ่งประเทศ	เช่น	ไม่ควรเปิดเสรี
เรือ่งกำรค้ำยำสบูและสำรทีม่อีนัตรำย
ต่อสุขภำพ	ไม่ควรมีประเทศใดประเทศ
หนึ่งที่ได้ก�ำไรจำกควำมล้มเหลวทำง
สุขภำพของประเทศอื่น	ๆ	ก้ำวต่อไป
ในควำมร่วมมือ	คือ	กำรพิจำรณำ
กำรเคล่ือนย้ำยวิชำชีพระดับสูงข้ำม
ประเทศ	ซึ่งต้องค�ำนึงว่ำไม่เกิดภำวะ
สมองไหลข้ำมประเทศและแม้กระทั่ง
ภำยในประเทศเอง

	 โดยสรุป	 ประ เทศในกลุ ่ม 
อษุำคเณย์ได้ผ่ำนวกิฤตทำงสงัคมและ
สุขภำพท่ำมกลำงควำมหลำกหลำย	
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและร่วมมือ
กันแก้ปัญหำ	ได้กลำยเป็นค่ำนิยมและ
เครื่องมือใหม่ในกำรแก้ปัญหำของ
ภูมิภำคและของโลกไปแล้ว

ทีมวิจัย
Kai Hong Phua
Mui Teng Yap
Nicola	S	Pocock
Jamal H Hashim
Rethy	Chhem
Siswanto	Agus	Wilopo
Alan	D	Lopez
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การรักษาวัณโรคแนวใหม
ดวยยาสูดสูทางเดินหายใจ

“ วัณโรคเปนโรคติดเช้ือ ท่ีเกิด
จากเชื้อกลุม Mycobacteria โดย
เฉพาะ Mycobacterium tuber-

culosis วัณโรคสามารถเกิดไดกับอวัยวะ
ทุกสวนในรางกาย เชน ตับ ไต กระดูก 
และปอด เปนตน สําหรับวัณโรคปอด เมื่อ
เชื้อวัณโรคเขาสูทางเดินหายใจ รางกาย
จะตอบสนองโดยมีเซลลภูมิคุมกันท่ีเรียก
วา ‘มาโครฟาจที่ปอด’ เขามาจับกินเช้ือ

วัณโรค แตเช้ือวัณโรคสามารถหลุดรอด
จากการจับกินและทําลายของมาโครฟาจ
ไปไดและเจริญเติบโตอยูภายในเซลลของ
มาโครฟาจ เมื่อเชื้อเพิ่มปริมาณมากขึ้น
จะทําใหเซลลมาโครฟาจแตกออกและเช้ือ
วัณโรคจะกระจายไปตามกระแสเลือดสู
อวัยวะอื่น หรือเซลลภูมิคุมกันอื่น
 การรักษาวัณโรคนั้นจะตองรับ
ประทานยา 4 ชนิดควบคูกันไป เปนระยะ

เวลานานถงึ 6 เดอืน เนือ่งดวยเชือ้วณัโรค
นั้นมีความทนตอยาและมีอัตราการดื้อยา
สงูมาก ยาทีใ่ชรกัษาวณัโรคมผีลขางเคยีง
สูง บางชนิดมีผลตอไต และประสาทหู อีก
ทั้งตองใชระยะเวลาการรักษานาน ทําใหผู
ปวยมักจะไมใหความรวมมือในการรักษา 
มีการรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ หรือไม
ไดรับการรักษาตอเนื่อง ทําใหวัณโรคไม
หายขาดและเกิดการดื้อยามากยิ่งขึ้น
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การนําสงยารักษาวัณโรคสูปอด

 การนําสงยาเขาสูระบบทางเดิน
หายใจ เปนการนําสงอนุภาคยาขนาดเล็ก
เขาสูปอดสวนลาง ซึ่งแตเติมนั้นมีจุดมุง
หมายในการรักษาโรคหืดและโรคทางเดิน
หายใจอุดกั้นเร้ือรัง แตก็สามารถนํามา
ประยุกตใชในการนําสงยาชนิดอื่น ๆ เชน 
ยารักษาวันโรคที่มีเปาหมายที่ปอดเชน
เดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายใหยาสามารถ
เขาถงึเช้ือวัณโรคไดโดยตรง ใชปรมิาณยา
ต่ําลง และลดระยะเวลาในการรกัษาวณัโรค
ลง ในงานวจิยัชิน้นีเ้ตรยีมตํารบัยาวณัโรค

ในรูปแบบยาสูดชนิดผงแหง โดยตัวยา
ตานวัณโรคถูกบรรจุไวในอนุภาคโปรลิโป
โซม ซึ่งเตรียมโดยผสมตัวยาตานวัณโรค
และสารประกอบฟอสโฟลิปด เขาดวยกัน 
และทําใหเปนผงแหงดวยเทคนิคสเปรย
ดราย เมื่อผงแหงของยาเขาสูปอดสวน
ลาง เซลลมาโครฟาจ จะจับกินอนุภาคลิ
โปโซม และยาตานวณัโรคจะถกูปลดปลอย
ภายในเซลลมาโครฟาจ เพือ่ฆาเชือ้วณัโรค
ตอไป

“ ระบบการนําส งยารักษา
วัณโรคนี้สามารถนําสงยาไป
สู ตําแหนงที่มีการติดเชื้อไดดี

ขึ้น คือบริเวณถุงลมปอด ซึ่งคาดวา
สามารถรักษาวัณโรคท่ียังไมลุกลาม
จากบริเวณเนื้อปอด (Lung paren-
chyma) ไดดี เนื่องจากรูปแบบยา
ชนิดนี้คาดวาจะมีระดับยาที่เนื้อปอด
สูงจึงสามารถทําลายเชื้อวัณโรคไดดี 
อีกทั้งมีระดับยาในเลือดตํ่ากวาที่ปอด
มาก จึงเกิดอาการขางเคียงจากยา
นอยกวาวธิรีบัประทาน และมคีวามเปน
ไปไดวาระบบการนําสงยาที่พัฒนานี้ 
จะใชเวลาสั้นกวาในการรักษาวัณโรค
โดยวิธีรับประทานเชนกัน นอกจากนี้
การใชยารักษาวัณโรคชนิดสูดสูทาง
เดินหายใจ อาจสามารถแกปญหา
การดื้อยาได เนื่องจากการนําสงยา
ไปยังตําแหนงที่ติดเชื้อโดยตรงท่ีทาง
เดินหายใจสวนลาง สามารถฆาเชื้อ
ไดอยางรวดเร็วและเปนจํานวนมาก 
จึงคาดวาการพัฒนาของเชื้อวัณโรค
ไปสูสายพันธุที่ดื้อยามีโอกาสเกิดขึ้น
นอยกวา แมวายาในรปูแบบรับประทาน
สามารถฆาเชื้อวัณโรคท่ีปอดไดดีเปน
จํานวนมาก แตการกําจัดเชื้อที่อาศัย
อยูในมาโครฟาจในทางเดินหายใจเปน
ไปไดยาก
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 เพื่อใหมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการนํายาตานวัณโรคในอนุภาคโปรลิโปโซมไปใช จึงตองมีการการประเมิน
ประสิทธิภาพยาสูดตานวัณโรคชนิดผงแหง การประเมินแบงออกเปน 3 สวนคือ การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทําภายนอกรางกาย 
การทดลองในสัตวทดลอง และการทดลองในมนุษย

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนําส่งยา 
คณะเภสัชศาสตร์

การประเมินในขั้นตนเปนการประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสูตรตํารับ
ยาสดูชนดิผงแหง โดยวดัขนาดอนภุาคของผงยาใหนอยกวา 5 ไมครอน ซึง่เปน
ขนาดท่ีสามารถนาํสงสูปอดสวนลางไดอยางมปีระสทิธภิาพ การประเมนิความ
คงตัวของสูตรตํารับยา และประเมินความเปนพิษเบื้องตนดวยการเพาะเลี้ยง
เซลล รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อวัณโรคในเซลลมาโครฟาจที่ปอด

1. การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทําภายนอกรางกาย

การทดลองในสตัวทดลองของสตูรตํารบัยาสดูชนดิผงแหง โดยจะใหหนทูดลอง
สูดยาชนิดผงแหง ประเมินความเปนพิษแบบเฉียบพลัน และระยะยาว รวมทั้ง
ติดตามปริมาณยาในเลือด คํานวณรูปแบบเภสัชจนศาสตรของยาในสัตว
ทดลอง เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทดลองในมนุษยตอไป

2. การทดลองในสัตวทดลอง

การทดลองทางคลินิกในมนุษยจะแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 จะทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อประเมินเภสัชจนศาสตรของยา
ในมนษุย ติดตามผลขางเคยีงและความเปนพิษจากการใชยา การทดลองในระยะ
ที่ 1 ใหผลที่ดีจึงไดทําการทดลองในระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 คือ ทดลองในผูปวยจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค
ของยา รวมถึงมีเก็บขอมูลผลขางเคียงและความเปนพิษจากการใชยาเพิ่มเติม
อีกดวย

3. การทดลองในมนุษย

“ งานวิจัยชิ้นนี้ผานการทดลองทางคลินิกในมนุษยใหผลท่ีดี ไมพบ
ความเปนพิษที่รายแรง กําลังอยูในขั้นตอนการจดทะเบียนตํารับยา
และผลิตเพื่อรักษาผูปวยวัณโรคในประเทศไทยไดตอไป
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การผลิตโครงรางทดแทน
กระดูกแบบใหม

มีผู ป วยจํานวนมากที่มีการสูญเสีย
กระดูกบริเวณขากรรไกรและใบหนา

เนื่องจากสาเหตตาง ๆ อาทิเชน อุบัติเหตุ 
การประทุษราย การผาตัดเน้ืองอกหรือ
มะเร็ง หรือแมแตจากกระบวนการละลาย
ตัวตามธรรมชาติของกระดูกขากรรไกร
ในผูสงูอายุ ซึง่จาํเปนตองไดรบัการบรูณะ 
และเสริมสรางกระดูกท่ีสูญเสียไปใหกลับ
มาใกลเคียงปกติมากท่ีสุด อันจะทําให
คุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น จากอดีต
การรักษารอยการสูญเสียของกระดูก
ดังกลาวดวยวิธีการปลูกกระดูกที่นํามา
จากตัวผูปวยเอง (Autogenous bone 
grafting) จากบริเวณสันกระดูกสะโพก 
(Iliac crest) ถือเปนวิธีการมาตรฐาน 
(Gold standard method) เนื่องจาก
ไดทั้งกระดูกที่เปนโครงรางค้ํายัน และ
เซลลกระดูกที่มีชีวิต ซึ่งสามารถกอใหเกิด
กระบวนการสรางกระดกูใหมข้ึนมาทดแทน
กระดูกที่สูญเสียไปได 

เพื่อรักษาการ
สูญเสียของ

กระดูกขากรรไกร
และใบหนา
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อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวตองเพ่ิมตําแหนงของการผาตัดอีกหน่ึง
ตําแหนง ซึ่งจะเพิ่มการบาดเจ็บ และความพิการใหแกผูปวยมากขึ้น ทาง
เลอืกทีเ่ปนทีน่ยิมในปจจบุนัคอืการใชกระดกูจากสัตว (Xenogenic bone) 
เชน กระดูกวัว (Bovine bone) หรือกระดูกจากบุคคลอื่นที่เสียชีวิตแลว 
(Allogenic freeze-dried bone) ซึง่ยงัคงมคีวามเส่ียงจากโรคตดิตอ
ตางสายพันธุ และ ในบางกรณีอาจจะไมเปนที่ยอมรับจากผูปวยที่ตองได
รับการปลูกกระดูก นอกจากนั้นวัสดุดังกลาวสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศซ่ึงมีราคาแพงมาก จึงทําใหผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องคาใชจาย
ไมสามารถเขาถึงการรักษาดังกลาวได
 ในชวงหลายปท่ีผานมา มคีวามพยายามผลติวสัดทุดแทนกระดกู
แบบสังเคราะห (Synthetic bone substitutes) หลากหลายชนิดเพื่อแก
ปญหาดังกลาวขางตน ซึ่งมักผลิตออกมาในรูปแบบของโครงรางคํ้ายัน 
(scaffolds) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิว (Surface properties) รูพรุน (Pore 
size) และ ความพรุน (Porosity) ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการสราง
กระดูกใหมเมือ่ใสเขาไปในตําแหนงท่ีมีการสญูเสยีกระดูก โดยในตางประเทศ
มกีารพัฒนากรรมวธิผีลติโครงรางดงักลาวอยางตอเนือ่ง อยางไรกต็าม
วธิกีารเหลานัน้สวนใหญยงัตองใชสารตวัทําละลาย (Solvents) หรอื สาร
ที่ทําใหเกิดความพรุน (Porogens) ซึ่งอาจเปนพิษตอเซลล และ เนื้อเยื่อ
ของผูปวย หรอืเกดิการแพหากขจดัออกไมหมด นอกจากนัน้บางวธิตีอง
ใชเครือ่งมือผลติท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอรซึง่พ่ึงพาเทคโนโลยรีะดบัสูงที่
มีราคาแพงมาก

 คณะผูวจิยั และ สถานวิจยัวิศวกรรม
เนื้อเย่ือแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขา
กรรไกร ไดพัฒนาวิธีการใหม 2 วิธี สําหรับใช
ในการผลติโครงรางคํา้ยันเพ่ือทดแทนกระดกู
เปนผลสําเร็จ ไดแก วิธี Melt Stretching 
and Multilayer Deposition (MSMD) 
และวิธี modified Melt Stretching and 
Multilayer Deposition (mMSMD) หรือ 
Melt Stretching and Compression 
Molding (MSCM) โดยสามารถผลิตโครง
รางซึ่งสลายตัวไดดวยกระบวนการทาง
ชีวภาพ (Biodegradable Scaffolds) ที่มี
สมบตัเิหมาะสมตอการสรางกระดกูใหม ซ่ึงวิธี
การดงักลาว ผลติไดงาย รวดเรว็ และมีราคา
ถกูกวาโครงรางทีน่าํเขาจากตางประเทศมาก 
จึงสามารถลดตนทุนคาใชจายในการรักษา
ผูปวยใหตํ่าลงได ทําใหผูปวยดอยโอกาสซึ่ง
มีปญหาเรื่องคาใชจายสามารถเขาถึงการ
รักษาที่เหมาะสมไดมากขึ้น
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“ หลักการผลิตโครงร างด วย
วิธีการนี้  ใช วิธีการหลอมผสม 
(Melt-blending) ซึ่งถือเปนวิธี

ที่สะอาด และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีใน
ขั้นตอนการผลิต โดยการผสมวัสดุหลัก 
ไดแกโพลีเมอรชนิดโพลีคารโปรแลกโตน 
(Polycaprolactone; PCL) กบั วัสดรุอง 
หรือ ฟลเลอร (Fillers) ซึ่งสามารถเลือก
ใชไดหลายชนิด การหลอมผสมจะทําใน
เครื่องหลอม-ฉีด ซึ่งออกแบบประดิษฐขึ้น
เปนการเฉพาะ เมื่อวัสดุสองชนิดผสมเปน
เนือ้เดยีวกนัแลวจะทาํการฉดีวสัดอุอกจาก
เครือ่ง ไดเปนเสนใยเดีย่วของวสัดผุสม ซึง่
สามารถเก็บไวเพื่อใชผลิตเปนโครงราง
ดวยวิธีการทั้งสองวิธี 

 ในการผลิตโครงรางดวยวิธี 
MSMD จะนําเสนใยเด่ียวมาขึ้นรูปโดย
สานเปนโครงรางตาขายบนแผนโพลีไว

นิล ทําการเชื่อมจุดสัมผัสของแตละเสนให
ติดกันเพื่อใหไดเปนแผนโครงรางชั้นเดี่ยว 
โดยการกดดวยแผนกดในนํ้าอุน การขึ้น
รปูเปนโครงรางสามมติ ิทําไดดวยการนาํ
แผนโครงรางชั้นเดี่ยวซอนกันตั้งแตสอง
ชั้นขึ้นไป จากนั้นเชื่อมแตละชั้นใหติดกัน
ดวยวธีิการกดดวยแผนกดในนํา้อุนเชนกนั 

 วิธี mMSMD หรือ MSCM ได
รับการพัฒนาตอจากวิธีการเดิม โดยมี
ขอดีกวาคือ ผลิตโครงรางไดงาย และ
รวดเร็วขึ้นโดยศัลยแพทยสามารถผลิต
โครงรางดวยวิธีปราศจากเช้ือไดดวยตัว
เองในระหวางผาตัด โดยมีขั้นตอนคือ นํา
เสนใยเด่ียวมาทําการขึ้นรูปเปนโครงราง
สามมิติ โดยการกดในเบาหลอแกวเพื่อให
เสนมีการเรียงตัวเปนลักษณะโครงราง
สามมิติ จากนั้นนําไปจุมลงในน้ําอุนเพื่อ
ใหจุดสัมผัสของเสนเชื่อมยึดติดกัน
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ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
E-mail: nuttawut.t@psu.ac.th
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพ่ือ
กะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 
คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงรางที่ผลิตจากทั้งสองวิธีนี้ ไดรับการทดสอบ
คณุสมบตัทิัง้ในหองปฏบตักิาร และในสตัวทดลองแลว
วา มีความเขากันไดทางชีวภาพ และ สามารถทําให
เกิดการสรางกระดูกใหม ไดเปนอยางดี โดยโครงราง
ที่ผลิตดวยการขึ้นรูปจากเสนใยเดี่ยวนี้ มีขอดีหลาย
ประการคือ

1. สามารถเลอืกใชฟลเลอรเปนวัสดุตางๆ ไดหลากหลาย
ขนิด ซึ่งทําใหไดโครงรางที่มีสมบัติแตกตางกันออกไป 
ตามสมบัติของวัสดุนั้นๆ

2. เสนใยเด่ียวสามารถผลิตไดในปรมิาณมาก และรวดเรว็ 
ซึง่สามารถเก็บไวใชในการผลิตโครงรางไดหลากหลายรูป
แบบ เชน การผลติดวยวธิกีาร MSMD และ MSCM หรอื
แมแตการนําไปสานเปนแผน (Weaving)

3. โครงรางชัน้เด่ียวทีผ่ลติจากวธิ ีMSMD กส็ามารถเกบ็
ไวไดเชนกัน โดยการใชงานสามารถตัดแตงรูปรางตาม
ตองการไดงายดวยมดีหรอื กรรไกร ดังนัน้เมือ่ใชรวมกับ
ภาพรังสี CT-scan และ แบบจําลองจากเครื่องพิมพสาม
มติจิะสามารถตดัแตงโครงรางไดตามขนาดของรอยการ
สูญเสียของกระดูก

4. โครงรางสามมิติท่ีผลิตดวยวิธี MSCM สามารถ
เตรยีมไดในระหวางการผาตดัโดยตวัศลัยแพทยเอง หรอื
ผูชวย โดยโครงรางสามารถถูกผลิตในเบาหลอแกวซึ่ง
เปนระบบปดที่ปราศจากเชื้อ
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“ การรักษาการฝอลีบของของ
กระดูกสันเหงือกบริเวณกระดูกขา

กรรไกรทีเ่กดิภายหลงัการสญูเสยีฟนดวย
สาเหตุตาง ๆ เชน อุบัติเหตุ โรคปริทันต 
หรือการละลายตัวของกระดูกสันเหงือก
ในผูสูงอาย ุมกัตองอาศยัการปลูกกระดกู
ที่ไดจากกระดูกปลูกจากตัวผูปวยเอง ซึ่ง
ตองอาศัยการผาตัดเพื่อนํากระดูกปลูก
จากตําแหนงอื่น ๆ ในรางกายมาใช อัน
เปนการกอใหเกิดการเจ็บปวดหรือภาวะ
แทรกซอนอื่น ๆ กับผูปวย จึงไดมีการ
พัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกเพ่ือลดการใช

การใชฟนเพื่อเปนวัสดุทดแทนกระดูก
ในการบูรณะการฝอลีบของกระดูกสันเหงือก

กระดูกปลูกจากตัวผูปวยเอง โดยวัสดุ
ทดแทนกระดูกท่ีตองการมีคุณสมบัติท่ี
สําคัญคือ (1) มีโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติ
ชักนําใหเกิดการเหนี่ยวนําใหมีการสราง
กระดกูใหม (2) มคีวามสามารถในการเปน
โครงรางสาํหรบัการสรางหลอดเลือดและ
การยึดเกาะและการเจริญเขามาของเซลล
สรางกระดูก (3) สามารถสงเสริมใหเกิด
การสะสมแรธาตุและสามารถสลายตัวได
ดวยกระบวนการทางชีวภาพในระยะเวลา
ที่เหมาะสมเพ่ือใหกระดูกใหมสรางขึ้นมา

ทดแทนโครงรางคํ้าจุนของวัสดุทดแทน
กระดูก โดยไมทําใหมีการสูญเสียมิติของ
สันเหงือกที่ทําการบูรณะ
 ฟนเปนอวัยวะที่มีคุณสมบัติและ
สัดสวนของสารอินทรียและสารอนินทรีย
รวมถึงโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยว
นําใหเกิดการสรางกระดูกใหมเปนองค
ประกอบใกลเคียงกับกระดูก ซ่ึงโดยทั่วไป 
ฟนเมื่อนําออกจากรางกายผูปวยแลว
ถือเปนของเสียทางการแพทยที่ตองผาน
กระบวนการจัดการอยางเหมาะสม 
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 ออโตโลกสั ดมีนิเนอรราไลซทธูเม
ทริกซ หรือ aDTM เปนวสัดทุดแทนกระดกู
ทีเ่ตรยีมจากฟนของผูปวยเอง โดยนําฟน
ที่ไมไดใชประโยชน เชนฟนคุด ฟนที่ไมมีคู
สบ หรือฟนที่ไมสามารถรักษาหรือบูรณะ
ไดมาปรับปรุงคุณสมบัติ โดยฟนท่ีถูก
ถอนจะถกูนาํมากาํจดัเนือ้เยือ่ออน วสัดอุดุ
ตางๆบนตัวฟน เกบ็รกัษาทีอ่ณุหภูมิอยาง
นอย -20 °C เพื่อนํามาบดเพื่อเตรียมเปน
อนุภาคขนาดเล็กประมาณ 0.5-1.0 มม. 
นําอนุภาคฟนที่ไดมาปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภายดวยการลดปริมาณแร
ธาตุ กําจัดไขมัน ทําใหแหงแบบเยือกแข็ง 
และทําใหปราศจากเชื้อกอนนํามาใชในผู
ปวยเพื่อเปนวัสดุทดแทนกระดูก

 aDTM เปนวัสดุทดแทนกระดูกที่
ใชในผูปวยที่เปนเจาของฟน โดยกรรมวิธี
การผลิตกระทําใหวัสดุยังมีสวนของแร
ธาตุแคลเซียมอยู 37% และ ฟอสฟอรัส 
14% เรียงตัว ในลักษณะของผลึก
ไฮดรอกซีอะพาไทตและคงสภาพโปรตีน
หลักที่มีคุณสมบัติเหน่ียวนําใหเกิดการ
สรางกระดูกใหม และสามารถเก็บเพื่อใช
บูรณะการของกระดกูสนัเหงือกของผูปวย
เจาของฟน ในอนาคต aDTM สามารถ
เตรียมไดมีปริมาณ 1.5-2 กรัม ขึ้นกับ
ขนาดของฟนทีใ่ชเตรยีมและสามารถใชเปน
วัสดุทดแทนกระดูกในผูปวยที่จําเปนตอง
ไดรับการปลูกกระดูกเพื่อปองกันและแกไข
การฝอลีบของกระดูกสันเหงือกประเภท
ตางๆ เชน การคงขนาดกระดูกสันเหงือก
ภายหลังการถอนฟน การบูรณะกระดูก
สันเหงือกรอบรากฟนเทียม โดยผลการ
บูรณะการฝอลีบของกระดูกสันเหงือก
จากการใช aDTM ในทางคลินิกสามารถ
เทยีบเคียงไดกบัการใชวัสดทุดแทนกระดกู
ที่เตรียมจากกระดูกวัวที่นําเขาจากตาง
ประเทศซ่ึงมีขนาดบรรจุ 0.25-0.5 กรัม 
ซึ่งมีราคาแพงและใช  เป นวัสดุทดแทน
กระดูกหลักที่ใชอยูในปจจุบัน 
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 โดยสรุป aDTM เป นวัสดุ
ทดแทนกระดูกชนิดปลูกถายใหตนเอง 
ขั้นตอนกระบวนการเตรียมที่คิดคน
พัฒนาขึ้นทําใหวัสดุมีโครงสรางของ
ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทตเชนเดียวกับ
กระดูก รวมทั้งยังมีโปรตีนที่สามารถ
สงเสริมการชักนําการสรางกระดูก
ใหมได กระบวนการเตรียม aDTM 
สามารถทําทั้งหมดไดภายในสถาบัน 
ดวยเครื่องมือและสารเคมีพ้ืนฐาน จึง
สามารถเตรียมไดดวยตนทุนที่ตํ่ามาก
เมื่อเทียบกับวัสดุทดแทนกระดูกที่ขาย
อยูในปจจุบัน aDTM ผานการทดสอบ
คุณสมบัติในทางคลินิกสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพปลอดภัย สามารถ
ใชเปนวัสดุทดแทนกระดูกไดเทียบเทา
วัสดุทดแทนกระดูกชนิดที่เตรียมจาก
สัตวที่มีจําหนายในปจจุบัน

รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
E-mail: srisurang.s@psu.ac.th
ทพญ.วริศรา อุยยามวงศ์ และ 
ทพญ.มณทิรา แซ่เบ๊
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพ่ือ
กะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 
คณะทันตแพทยศาสตร์
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เทคโนโลยี
การหลอโลหะ

แบบสเลอร่ี
“        ความตองการช้ินสวนตาง ๆ ใน

อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส และ
ของเลน เชน ลอแม็กและพวงมาลัยรถยนต 

ชิ้นสวนมอเตอรป นไฟ ชิ้นสวนป มนํ้า ฝาครอบ
โทรศัพทมือถือ และช้ินสวนรถของเลน กําลังมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดังกลาว
 ในการผลิตชิ้นสวนเหลานี้ โรงงานผลิต
สวนใหญจะใชการหลอดวยนํา้โลหะซึง่มอีณุหภมิูสูง 
(Liquid casting) หมายถงึ การตมโลหะดวยความ
รอนสงูจนหลอมละลาย สามารถผลติช้ินงานไดเปน
จาํนวนครัง้ละมาก ๆ  แตมขีอเสยีอยูหลายอยาง เชน 
แมพิมพมีราคาสูง และเสื่อมตัวเร็ว การผลิตของ
แตละช้ินใชเวลานาน เพราะตองรอใหนํ้าโลหะท่ีรอน
เย็นตัวลงกอน ใชพลังงานในการหลอมสูง ตองใช
อุณหภูมิมากกวา 700 °C ตัวชิ้นงานภายในมีโพรง
อากาศและเมือ่เกดิการหดตัวทําใหช้ินงานเกดิความ
เสียหายเปนจํานวนมาก
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 เพื่อแกปญหาดังกลาว นักวิจัย
จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีที่ เรียกวา การ
หลอโลหะแบบกึ่งของแข็ง (Semi-solid 
casting) มาใชในอุตสาหกรรม ทําให
สามารถหลอชิ้นสวนไดที่อุณหภูมิตํ่า
ลง ชวยลดปญหาเรื่องการเกิดการไหล
ของนํ้าโลหะในเบาหลอมชิ้นงาน ทําใหได
ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง อายุแมพิมพใชได
นาน และเวลาในการผลิตแตละช้ินลดลง
ได แตการหลอโลหะแบบนี้ก็ยังมีขอจํากัด
หลายอยางที่ทําใหผู ประกอบการตอง
ลงทุนปรับปรุงโรงงานเพื่อใหสามารถใช
กับเทคโนโลยีนี้ได ดวยขอจํากัดดังกลาว 
ผูวจัิยจงึไดคดิคน วจิยั พฒันา และบกุเบกิ 
เทคโนโลยหีลอโลหะแบบใหมทีส่ามารถขจดั
ขอจาํกดัของการหลอโลหะแบบดัง้เดมิและ
แบบกึ่งของแข็งขึ้น เทคโนโลยีใหมนี้ เรียก
วา เทคโนโลยีการหลอโลหะแบบสเลอรรี่ 
(Slurry metal casting) 
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 เทคโนโลยีการหล อโลหะแบบ
สเลอรรี่ เปนกระบวนการหลอโลหะที่ทํา
ในสถานะท่ีโลหะเปน สเลอรรี่ ซึ่งหมายถึง 
สถานะที่ประกอบไปดวยนํ้าโลหะเปนสวน
ใหญและอนุภาคของแข็งท่ีละเอียดมากใน
ปริมาณไมเกิน 10 % โดยปริมาตร จึง
มีลักษณะคลายเบียรวุ น สเลอรรี่หรือ
เบียรวุ นนี้จะสามารถไหลไดดีในแมพิมพ 
ทําใหไมตองมีการปรับเปลี่ยนแมพิมพและ
เครื่องจักรตาง ๆ สามารถผลิตชิ้นงานที่
มคีณุภาพสงูขึน้กวาการหลอแบบเดมิโดย
มีตนทุนการผลิตท่ีลดลง เพราะสเลอรรี่
จะไมรอนมาก (อุณหภูมิตํ่ากวาการหลอ
นํ้า) และมีความหนืดมากกวานํ้าโลหะ จึง
ชวยลดปญหาเรื่องอายุแมพิมพและเวลา
ที่ใชการการผลิตชิ้นงานแตละชิ้น รวม
ถึงชวยลดปญหาเรื่องความปนปวนของ
การไหล และปญหาการหดตัวเนื่องจาก
โพรงอากาศ
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รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
E-mail: jessada.w@psu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์

    การนําไปใชประโยชน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ซึ่งเปนผูถือสิทธิ์
รวมของเทคโนโลยีไดมีการอนุญาต
ใหบริษัท กิสโค จํากัด ไดรับสิทธิ์
ในการดําเนินการเชิงพาณิชยแบบ 
Exclusive License เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2555 ซึ่งขณะนี้บริษัท 
กิสโค จํากัด ไดมีการนําเทคโนโลยี
นี้ไปผลิตเปนเครื่องจักรที่เรียกวา 
GISS Unit และไดนําไปใชจริงใน
อุตสาหกรรมแลว ในประเทศไทย
ไดแก บริษัท P.C.S. Die Casting 
จํากัด , บริษัท Summit Steering 
Wheel ในกลุมบริษัท ซัมมิท และ 
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของ
ไทย , ญี่ปุน , เกาหลี, จีน และอินเดีย
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ตนแบบสำหรับระบบการกรอง
ของเหลวเพื่อคุณภาพการบริโภค

“ ปจจุบันการแยกสารในตัวกลาง
ตาง ๆ  ดวยเมมเบรนถูกนํามาประยุกต
ใชงานในหลาย ๆ เปนกระบวนการแยก

สารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มคุณภาพ 
ดานตาง ๆ เช น การปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า การผลิตนํ้าด่ืมสะอาด การเพิ่มความ
เขมขนในนํ้าผลไม ใชแยกยีสตและอนุภาค
เล็ก ๆ ที่แขวนลอยในนํ้าหมักเพื่อการเก็บ
รักษานํ้าหมักโดยยังคงรักษาคุณภาพน้ํา
หมักท่ีดี การปนเป อนมลพิษอุตสาหกรรม 
กระบวนการกรองโดยใชเมมเบรน จะอาศัย
แรงดันทําใหนํ้าหรือตัวถูกละลายผานรูเย่ือ
เมมเบรน ( Pore size) แตโมเลกุลหรือส่ิง
สกปรกตาง ๆ ที่ใหญกวารูพรุนเยื่อเมมเบรน
จะไมสามารถผานได งานวิจยันีไ้ดทําการผลติ
เมมเบรนระดับ MF (Micro filtration) มี
รูพรุนขนาดเฉลี่ย 0.3 ไมครอน โดยอาศัย
แรงดันในชวง 20 - 80 psi โดยวัสดุที่ในการ
เตรียเมมเบรนจะเปนชนิดเซรามิกผลิตจาก
วัสดุอลูมินา วัตถุดิบหลักนํามาขึ้นรูปและเผา
จนไดผลิตภัณฑเซรามิกคุณภาพดี มีความ
แข็งแรง เนื้อละเอียด ลักษณะเปนทอกลวง

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 - 52 มม. 
ยาว 100 - 250 มม. ความหนา 3 - 10 
มม. มีความพรุน 48 - 55% ขนาด
รูพรุนชวง 0.3 - 1 ไมครอน ซึ่ง
สามารถกักกันเชื้อโรค แบคทีเรีย 
ตะกอน และสิ่งปนเปอนตาง ๆ ได 
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 ที ม วิ จั ย ไ ด  นํ า ผ ล ง า น ม า
ประยุกต  ใช  ให  เกิดประ โยชน  โดยนํ า
เซรามิกเมมเบรนมาประกอบเปนโมดูลโดย
เลอืกทอ PVC เปนสวนประกอบกบัเซรามกิ
เมมเบรนและทอกรอง (Housing) และได
จดอนุสิทธิบัตรในช่ือ อุปกรณกรองสิ่ง
เจือปนในนํ้า (เลขที่อนุสิทธิบัตร 6029) 
ซึ่งเปนเครื่องกรองสิ่งเจือปนในนํ้าชนิด
เซรามิกทอเด่ียว ในสวนของเซรามิก
เมมเบรนท่ีประกอบอยูในทอกรองไดจด
อนุสิท ธิบัตร เรื่ องของสูตรผสมและ
กรรมวิธีการผลิตเมมเบรนชนิดเซรามิก 
(เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 6642) และตอมาได
พัฒนาตอยอดผลิตเปนเครื่องกรองนํ้า
ดื่มชนิด 3 ทอ ในระดับครัวเรือน และขยาย
ขนาดของเครื่องกรองและไสกรองใหมี
ขนาดใหญขึ้นเพื่อใหไดปริมาณนํ้าที่เพ่ิม
ขึ้นเพ่ือแกปญหาคุณภาพของนํ้าบริโภค-
อุปโภคในชุมชน และใชในการลดปริมาณ
ยีสตและอนุภาคท่ีแขวนลอยในนํ้าหมักผล
ไมเพื่อใชในการบริโภค
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“ การใชเซรามกิเมมเบรนมขีอดเีพราะมเีนือ้ละเอยีด มี
ขนาดรูพรุนเฉลี่ย 0.3 ไมครอน อายุการใชงานยาว 
(3-5 ป) แขง็แรงทนทาน ทาํความสะอาดงาย ทนตอ

สภาพทีเ่ปนกรดของนํา้หมักไดเปนอยางด ีทนตอการยอย
สลายโดยจุลินทรีย และมีการประกอบโมดูล (ชุดกรอง) ไม
ยาก สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดหลายดานนอก
เหนอืจากการกรองเชน ใชในการผลติน้ําสะอาด การบําบดั
นํ้าเสีย และใชในอุตสาหกรรมเพิ่มความใสของการผลิตนํ้า
ผลไม เบยีร ไวนและนํา้หมักชีวภาพ ใชเปนหวัวดัของเครือ่ง
ไฟฟา ตัวเซนเซอร และหัวโพรบตาง ๆ สามารถนําไปใชได
อุตสาหรรมและชุมชนที่เกี่ยวของกับการกรองได

ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ
E-mail: darunee.b@psu.ac.th  
รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ, 
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, 
นางสาวนุชรีย์ ชมเชย, นายประเสริฐ พฤฒิคณี 
และ นางสาวมัณฑนา บริพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

 หลักการทํางานของเคร่ืองกรอง
นี้ ทําโดยนําไสกรองที่ผลิตไดมาประกอบเปน
โมดลูโดยเลอืกทอ PVC หรอืทอสแตนเลสสตลิ 
เปนสวนประกอบกับเซรามิกเมมเบรนและทอ
กรอง (Housing) โดยตอกับปมแรงดัน นํา
ไปใชเปนเครื่องกรองสารตาง ๆ  ไดเชนเครื่อง
กรองนํ้าด่ืม ผลการวิจัย ไดพัฒนาตอยอด
ผลติเปนเคร่ืองกรองนํา้ดืม่ชนดิ 3 ทอ ในระดบั
ครัวเรือนสามารถกักกันเชื้อโรค แบคทีเรีย 
อนภุาคแขวนลอย และส่ิงปนเปอนตาง ๆ  ในนํา้
ไดเปนอยางดี และพัฒนาเปนชุดกรองนํา้หมกั 
สามารถลดปริมาณยีสต TBC (Total bac-
teria count) ในนํา้หมกั สวนปรมิาณนํา้ตาล 
พีเอช กรด ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ หลัง
กรองมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเม่ือเทียบ
กับกอนกรอง รวมทั้งยังคงมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย ผลการทดสอบประสาทสัมผัส
ของนํ้าหมักพบวา หลังกรองไดรับคะแนน
การยอมรับมากกวากอนกรองเปนอยาง
มาก ซึ่งเปนเพราะมีความใสมากขึ้น ดังนั้น
เพื่อใหไดปริมาตรสารหลังผานกรองท่ีมาก
ขึ้นจึงทําการขยายพื้นที่ของเครื่องกรอง
และขนาดของไสกรองใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อ
ใหไดปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชใน
อุตสาหกรรมขนาดยอมตอไป
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จอกยางนาโน กับ
สเปรยสมารทไวท : 

นวัตกรรมการเคลือบผิว

 การเกาะติดของของเหลวกับผิวภาชนะนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับสมบัติการเปยก (Wet-
ting) องคประกอบที่ชวยลดการเกาะติด คือ การลดพื้นผวิสัมผัสของของเหลวบนพื้นผิว นั่นคือ
สรางความขรขุระบนผิว เลยีนแบบใบบวั จากผิวใบบวัพบวา เปนโครงสรางท่ีมีความขรขุระปนกนั
ทั้งในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร เมื่อหยดของเหลวบนผิววัสดุขรุขระอยางใบบัว จะมีความ
กลม ย่ิงกลมยิง่แสดงวาวสัดนุัน้ไมชอบของเหลว และผลกัของเหลวออกจากพ้ืนผิว ดวยหลกัการ
ดังกลาว เปนทีม่าของงานวจิยั นวตักรรมการเคลอืบผิวของจอกยางนาโน และสเปรยสมารทไวท
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 เปนที่ทราบกันวาประเทศไทยเปน
ผู ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลกมา
เปนเวลานาน หากแตปจจุบัน ดวยสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอุปสงคและอุปทาน
ของยางพาราที่ไมสมดุลกันเปนปจจัย
กดดันราคายางใหบางชวงราคายาง
มีแนวโนมทรงตัวหรือผันผวนอยางผิด
ปกต ิยังไมนบัรวมการสญูเสยีนํา้ยางจาก
กระบวนการเก็บเกี่ยว ขนถาย และแปรรูป
การสญูเสยีดงักลาว ทาํใหประเทศไทยสญู
เสียเงินเปนมูลคาหลายลานบาทตอป 

 โดยทัว่ไปจะมกีารสญูเสยีนํา้ยาง
ในรูปของเศษยางเนื่องจากความเหนียว
ของนํ้ายางที่ เกาะติดภาชนะหรือถวย
รองรบันํา้ยางประมาณ 2-5 กรมั/ถวย ทกุ
วัน นอกจากนี้เศษยางที่ติดอยูที่ถวยยาง
ยังเปนที่เจริญเติบโตของเช้ือโรคซ่ึงกอให
เกิดกรดไขมันระเหยงาย (Volatile fatty 
acid; VFA) อนัจะทาํใหนํา้ยางเสือ่มสภาพ

อยางรวดเร็ว ปญหาการเกาะติดของนํ้า
ยางในระดับอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนรถ
ขนถาย บอพักนํ้ายาง หรือรางลําเลียง 
ทําใหผูประกอบการตองเสียเวลาและคาใช
จายในการจางคนงานเพ่ือลอกเศษยาง
ออก มูลคาทีต่องสญูเสยีจากการเกาะตดิ
ของนํ้ายางนั้นมีคามหาศาล

 จากปญหาการเกาะติดของนํ้า
ยางทําใหเกิดการคิดคนนํ้ายาพนเคลือบ
ผิวที่มีสมบัติกันการเกาะติดของนํ้ายาง
อยางยิ่งยวด สามารถสรางพ้ืนผิวท่ีมี
กลไกสําคัญที่ทําใหนํ้ายางไมสามารถ
ยึดเกาะพื้นผิวได เมื่อพนนํ้ายาเคลือบและ
ปลอยใหแหงแลว การทับถมของอนุภาค
ระดับตาง ๆ จะทําใหผิวเคลือบเกิดความ
พรนุและขรขุระคลายใบบวั-ใบบอน ลดการ
สัมผัสโดยตรงของนํ้ายางกับพื้นผิว จึง
ลดการเกาะติดของนํ้ายางลงไดมาก นํ้า
ยางทีส่มัผสักับพ้ืนผวิเคลอืบนํา้ยาจะไมแผ

กระจายออกแตจะมีลักษณะเปนหยดกลม 
มมีมุสมัผัสของนํา้ยางสูงกวา 160 องศา 
และมีมุมเอียงตํ่ากวา 3 องศา  

 หลังจากมีการ ใช ปร ะ โยชน 
ทางการคาของนํ้ายาเปนจอกยางนาโน 
มีการผลิตและทดสอบวิเคราะหที่ยืนยัน
วาคา VFA อันบงบอกถึงจุลินทรียในน้ํา
ยางตํ่ากวาถวยรองรับนํ้ายางท่ัวไปถึง 
10 เทา กลาวไดวาจอกยางนาโนทําให
ไดทําใหไดนํ้ายางในปริมาณมากขึ้นและมี
คุณภาพดีขึ้น เปนการสงเสริมคุณภาพ
นํ้ายางและอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต
ตนนํ้าน่ันเอง นํามาซึ่งการไดรับทุนของ 
บริษัท วอนนาเทค จํากัด จาก NIA 
หรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรและนวัตกรรมแหงชาติ (สว
ทน.) ประจําป 2558 โดยมีเปาหมายขยาย
การผลิตและจําหนาย ภายใตการดูแล
แนะนําจาก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม 
E-mail: chalongrat.d@psu.ac.th  
คณะวิทยาศาสตร์

จอกยางนาโน

129

นวัตกรรมเพ่ือประโยชนเพื่อนมนุษย



130

50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



 ผลิ ตภัณฑ  สํ า ห รั บ กั น นํ้ า มี
มากมายในทองตลาด แตคณุสมบัติกันนํา้ 
(Waterproofing) เพยีงอยางเดยีวอาจ
ยังไมพอ มากกวานั้นคือนํ้ายาที่มีกลไก
ทําความสะอาดตัวเอง (Self-cleaning) 
ดวยคุณสมบัติไมชอบนํ้าอยางยิ่งยวด 
(superhydrophobicity) ซึง่หยดนํา้จะมี
ความกลมมากทีส่ดุ ทัง้นีม้มุสมัผสัระหวาง
หยดนํ้ากับพ้ืนผิวตองมีคามากกวา 150 
องศาจึงสามารถลดความตึงผิวของ
วสัดใุหตํา่กวานํา้ได หากมคีวามเอยีงของ
โครงสรางวัสดุหรือปจจัยภายนอกชวย 
เชน ลม การเคลื่อนไหวรวมดวย หยดนํ้า
ก็จะไหลลื่นไดงาย
 โดยอาศัยการจับกันของหมู 
อะตอมกับอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน

เมตร ภายใตระยะเวลาและความเขมขน
ของตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมจึงทําใหสเปรย
สมารทไวทมีคุณสมบัติเดนท่ีชวยกันนํ้า
อยางยิ่งยวด ทําใหรองเทาผาใบมีพิ้นผิว
คลายกับผิวของใบบัวซึ่งนํ้าสามารถไหล
กลิ้งได ไมมีการยึดเกาะของสิ่งสกปรก
 ภายหลงังานวจัิย การเคลือบผิว
วัสดดุวยนํา้ยากนันํา้ยิง่ยวด ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและโอนสิทธิ์
ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางผู
ประกอบการ ‘บริษัท วอนนาเทค จํากัด’ 
ก็ได ขออนุญาตนํามาใช ประโยชนเชิง
พาณิชย เริ่มจากผลิตนํ้ายาจํานวนมาก
โดยยังคงคุณสมบัติเหมือนเพ่ิงออกจาก
หองทดลอง ตอยอดพัฒนาใหสเปรยได
พรอมทั้งมีการยึดเกาะรองเทาผาใบไดทน

นาน ทําใหรองเทาดูใหมและสะอาดตลอด
เวลา
 สเปรยสมารทไวท เปนผลติภณัฑ
ที่ใชเคลือบบนรองเทาผาใบสีขาว ชวยให
รองเทาไมเปยก ไมเลอะเปรอะเปอนจาก
โคลนหรือนํ้าครํา โดยสารที่เคลือบจะชวย
ใหรองเทาผาใบมีพื้นผิวคลายกับผิวของ
ใบบัวท่ีนํ้าโคลนสามารถกล้ิงไหลได ไมมี
การยึดเกาะ ชวยใหรองเทายังคงความ
สะอาด นาสวมใส ชวยลดภาระและประหยัด
เวลาในการดูแลรักษารองเทาผาใบสีขาว 
เหมาะกบัการใชชีวิตของคนทุกเพศทกุวยัที่
ตองการใชรองเทาผาใบสีขาวในกิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหรือนักกีฬา 
ทีต่องเจอกบัสภาวะรองเทาเปยกและเปรอะ
เปอนจากการใชงาน

รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต 
E-mail: nantakan.m@psu.ac.th  
คณะวิทยาศาสตร์

สเปรยสมารทไวท
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Smart farm
ดวยกลองถายภาพรากพืช 

“กลองถายภาพรากพืช (PSU-ARDA Minirhi-
zotron®) ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ สามารถชวยใหการ
ศกึษารากพืชทําไดรวดเรว็ โดยศึกษาในระดับความ

ลึกบริเวณระบบรากผิวดินถึงระดับความลึก 1 เมตร และ
สามารถติดตามการเจริญเติบโตของรากไดอยางตอ
เนือ่ง ซ่ึงมปีระโยชนในการปรบัปรุงการผลติพืชเศรษฐกจิ
ที่สําคัญ เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ออย มันสําปะหลัง 
เปนตน เพื่อเปนการยกระดับการจัดการผลิตพืชใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
 กลองถายภาพนี้ มีความสะดวกในการนําไป
ใชงานในภาคสนาม การออกแบบกลไกขับเคลื่อนระบบ
สายพานท่ีมคีวามเท่ียงตรงเพ่ือควบคมุการเคลือ่นทีข่อง
กลองถายภาพ และสั่งงานผานโปรแกรม RIA (Root 
Image Analysis) ควบคุมการทํางานของอุปกรณแบบ
อัตโนมัติ ประหยัดเวลาและใชแรงงานนอย 
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 อุปกรณถายภาพรากพืชน้ีใชทอ
อะคริลิคโปรงใสขนาดเสนผานศูนยกลาง 
10 ซม. ยาว 100 ซม. ที่ฝงทํามุม 45, 60 
หรือ 90 องศากับแนวระดับพื้นดิน จาก
นั้นใสอุปกรณถายภาพลงในทอเชื่อมตอ
อปุกรณเขากบัคอมพวิเตอรพกพาเพือ่สัง่
งานและเปนแหลงพลังงานเพื่อใหอุปกรณ
ถายภาพ การถายภาพจะเริ่มบันทึกจาก
ตําแหนงบนสุดใกลแนวระดับพื้นดินหรือ
บริเวณท่ีรากพืชหนาแนนจากน้ันกลอง
จะเคลื่อนที่ลงตามระยะที่ผู ใชกําหนดไว
ผานโปรแกรม RIA อุปกรณเริ่มถายภาพ
รากและสงขอมูลภาพกลับมาบันทึกยัง
โฟลเดอรที่กําหนดไวในคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมตอโดยอัตโนมัติ เมื่อการถายภาพ
ครบตามระยะท่ีตองการสามารถส่ังงาน
ใหกลองเริ่มกระบวนการถายภาพใหมได
ตอเนื่อง
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 กลองถายภาพรากพืชนี้จะมี
ประโยชนในการจัดการใหปุ ย ในระบบ 
Smart farm เพราะทําใหทราบถึงชวง
เวลาที่เหมาะสมในการใหปุยพืชสอดคลอง
กับชวงที่พืชมีการพัฒนารากหาอาหาร 
(Feeder roots) ทําใหพืชสามารถนําปุย
และนํ้าไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวย
ใหการกําหนดการใหปุ ยมีการจัดการ
ที่แมนยํา (Precise management) 
อันจะชวยลดการสูญเสียปุย ปจจุบันมี
บริษัทที่แจงความจํานงสนใจเปนตัวแทน
จําหนายในประเทศและภาคเอกชนที่จะ
นําไปใชประโยชนได คือ บริษัทผลิตพืช

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี1
E-mail: sayan.s@psu.ac.th  
ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน2์, นายสัตยา บุญรัตนช3ู,
ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา1 , ดร. เจษฎา โสภารัตน1์ 
และ นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม1

คณะทรัพยากรธรรมชาต1ิ, 
คณะวิศวกรรมศาสตร์2,
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์3

อุตสาหกรรม เชน ปาลมนํ้ามัน ยางพารา 
ออย มันสําปะหลัง เปนตน รวมถึงหนวย
งานราชการจะมีประโยชนในการคนควา
วิจัย เชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
ดานการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน พืช
ไร และกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน จากการ
ประเมินเบื้องตนของราคาจําหนาย พบ
วามีราคาถกูกวาเครือ่งมือนาํเขาจากตาง
ประเทศ ประมาณ 60% จึงมีศักยภาพใน
การแขงขันกับเครื่องมือจากตางประเทศ 
อันจะชวยลดการนําเขา และสามารถ
พึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศได
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ผักปลอดโรค 
ปลอดภัย 
และใสใจ
สิ่งแวดลอม
ดวยชีวภัณฑ 

 กระแสความนิยมเรื่องสุขภาพหลากหลายแนวที่
ตอบสนองไลฟสไตลของคนยุคใหมไมวาจะเปนการออก
กําลังกายรวมไปถึงความใสใจในการกินอาหารของคน
ไทยสมัยนี้ท่ีหันมานิยมการกินอาหารคลีนมากขึ้น ตัว
เลือกหนึ่งของอาหารคลีนคงตองนึกถึง ‘ผัก’ ทุกวันน้ี
ในศูนยการคาหรือตลาดมีผักไฮโดรโพนิกสวางขายใน
ราคาที่จับตองไดมากขึ้น ผักไฮโดรโพนิกสจึงเปนทาง
เลือกของการบริโภคอาหารเชิงปองกันเพื่อสุขภาพ หรือ 
Functional food ของยุคนี้ และเปนท่ีตองการของ
ตลาดเพ่ิมมากขึน้ อยางไรกต็ามหลายคนอาจเกดิคาํถาม
และยงัมคีวามกงัวลในคณุภาพและความปลอดภยัในการ
บริโภค การปนเปอนของสารเคมีในการปลูกผักท้ังจาก
การกําจัดศัตรูพืชและการควบคุมโรคตาง ๆ

Bacillus subtilis
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 ด วยความตระหนักในความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตและผลผลิต
ของผกัไฮโดรโพนกิส นกัวชิาการจากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร 
และศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย
แหงชาติ ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครนิทร จงึไดคดิคน “ชวีภณัฑ Bacillus 
subtilis” นวัตกรรมจากจุลินทรียที่มี
ประสทิธิภาพควบคมุโรคเพ่ือทดแทนการใช
สารเคม ีในการปองกนัโรครากเนาและใบจดุ 
ซึง่เปนปญหาหลกัทีส่รางความเสยีหายใน
กระบวนการผลติผกัในระบบไฮโดรโพนิกส
ในทุกชวงของการผลิต

 Bacillus subtilis Lpdd3-1 เปน
แบคทีเรียที่คัดเลือกจากดินในธรรมชาติ 
ซึ่งสามารถควบคุมโรครากเนาที่มีสาเหตุ
จากเชื้อรา Pythium sp. และโรคใบจุดที่
มีสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria sp. ได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษา
ในอุณหภูมิหองปกติไดนาน 2 ป ใชงาย 
สะดวก และใหผลตอบแทนคุมคาในการใช
งาน ชวยบํารุงระบบรากผักใหแข็งแรง
และตานทานตอโรคมากขึน้ ไมมผีลตอการ
สะสมไนเทรตของผัก ผลผลิตผักปลอด
โรค มคีวามสดอยูไดนานขึน้ มคีวามกรอบ
และไมมรีสขม นอกจากนีส้ารละลายทีเ่หลอื
ตกคางในระบบปลอดโรค สามารถนําไป
เปนธาตุอาหารใหกับพืชชนิดอื่นได ซ่ึง
ทาํใหลดปรมิาณปุยตกคางในสิง่แวดลอม
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รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
E-mail: ashara.p@psu.ac.th, 
pashara2000@yahoo.com 
ดร.จุฑามาศ แก้วมโน, 
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย,
นางสาวปรารถนา อัตตะมณี 
และนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ชีวภัณฑ Bacillus subtilis ได
ผานขั้นตอนการวิจัยอยางเปนระบบถูก
ตองตามหลกัวชิาการ เหน็ผลเชงิประจกัษ 
เปนที่ยอมรับ และไดรับรางวัลทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ และจากประสิทธิภาพ
แล ะความปลอดภัย ในการ นํามา ใช  
ชวีภณัฑ Bacillus subtilis จงึไดรบัความ

สนใจจากผูผลิตในการไดนํามาใชปองกัน
และควบคุมโรคแทนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชอยางตอเนื่อง และตั้งแตป 2558 
จนถึงปจจุบันมีการนําชีวภัณฑ Bacillus 
subtilis มาใชในการผลติผกัสลดัไฮโดรโพ
นกิสครอบคลุมทกุภมูภิาคของประเทศไทย
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ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพขาว

“ ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของปร ะ เ ทศ ไทย  ท้ั ง น้ี เพรา ะ
การเกษตรสวนใหญของประเทศ

ปลูกขาวเปนพืชหลัก ปจจุบันขาวยังเปน
ทีต่องการของตลาดท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ อยางไรก็ตามผลผลิตขาว
ตอไรสวนมากยังคอนขางตํ่า ซึ่งจัดเปน
ปญหาใหญของประเทศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

เกษตรกรจําเปนตองใชปุยเคมี ทําใหเพิ่ม
ตนทุน การใสปุยเคมีถึงแมจะชวยในการ
เจริญเติบโต หากใชในปริมาณท่ีมากเกิน
ไปก็จะเปนการสิ้นเปลือง อีกทั้งยังมีผล
กระทบในระยะยาวตอความอุดมสมบูรณ
ของดิน อีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญแตมัก
ถูกมองขามคือดินขาดธาตุสังกะสี ซ่ึง
มีบทบาทสําคัญในระบบชีวเคมีของการ

เจรญิเติบโตและการใหผลผลติของตนขาว  
สงักะสเีปนตวักระตุนเอนไซมตาง ๆ  ใหเกดิ
การสังเคราะหแสง สรางโปรตีน แปงและ
นํ้าตาล สรางเมล็ด รวมทั้งการตานทาน
โรคของตนขาวใหเปนไปอยางสมบูรณ  
พืชที่ขาดธาตุสังกะสีผลผลิตและคุณภาพ
ของขาวจะลดลด  
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 สาเหตุหนึ่งที่ทําใหดินขาดธาตุ
สังกะสีเกิดจากเมื่อตนขาวดูดธาตุสังกะสี
จากดนิไปใชแลวมกัไมมกีารเสรมิเพิม่ใหดนิ 
และเกดิจากการทีเ่กษตรกรใสปุย NPK มา
ยาวนาน ทําใหฟอสฟอรัสสะสมในดินมาก
และไปจับธาตุสังกะสี ทําใหธาตุสังกะสีไม
ไดอยูในรูปที่ตนขาวสามารถดูดมาใชได 
เมือ่ตนขาวไดรับสงักะสใีนปรมิาณไมเพยีง
พอ การเตบิโตจะไมสมบรูณ  ใหผลผลติตํา่ 
และเปนโรคไดงาย  ในกรณีที่ขาดสังกะสี

รุนแรงพืชจะแคระแกรน ใบเหลืองหงิกงอ
เปนกระจุก นอกจากนี้หากดินขาดธาตุ
สังกะสีจะสงผลตอการขาดธาตุสังกะสีใน
เมลด็ขาวดวย ซึง่จะสงผลกระทบโดยตรง
ตอสุขภาพของคนในสังคม โดยเฉพาะใน
กลุมที่มีรายไดตํ่า ไมมีกําลังซื้ออาหาร
เสรมิ ทีบ่รโิภคขาวเปนอาหารหลกั  ซึง่หาก
ขาวมีปริมาณธาตุสังกะสีตํ่ามาก ทําใหมี
โอกาสทีจ่ะขาดธาตุสงักะส ีเด็กท่ีขาดธาตุ
สงักะสจีะทาํใหภาวะภมูคิุมกนัของรางกาย

ลดลง ซ่ึงเปนสาเหตขุองการเสยีชีวติจาก
โรคอืน่ ๆ  ตามมา ในกรณผีูหญงิโดยเฉพาะ
หญิงต้ังครรภภาวะการขาดธาตุสังกะสี
จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการพัฒนา
ของสมองและพัฒนาการเจรญิเตบิโตของ
ทารก ดงันัน้การทดสอบสงักะสีในดินภาค
สนามจึงมีความสําคัญและจําเปนตองทํา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
ติดตามสภาวะของธาตุสังกะสีในดินได
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 ผลงานวิจัยนี้ไดใชชุดทดสอบ
สังกะสี ในดินภาคสนามร วมกับการ
วางแผนการปรบัปรงุดินโดยใชปุยชวีภาพ
รวมกับสังกะสี เพื่อชวยฟนฟูดิน ทําให
คุณภาพขาวดีขึ้น และชวยเพิ่มผลผลิต 
โดยองคความรูเหลานี้ไดมีการถายทอด
องคความรูเรื่องชุดทดสอบสังกะสีในดิน
ภาคสนาม และการปรับปรุงดินโดยการ
ใชปุยชีวภาพรวมกับสังกะสี (Bio-zinc 
fertilizer) ใหกับเกษตรกรมากวา 65 
ครั้ง และไดมีการนําไปใชสําหรับการปลูก
ขาวใน 17 จังหวัดของประเทศไทย 
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ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
E-mail: warakorn.l@yahoo.com
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา, 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, 
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
และ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ
คณะวิทยาศาสตร์

เปนชุดทดสอบแรกของโลก ทําใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการสงออกไปยัง
ประเทศที่มีการทําเกษตรกรรม เชน อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม พมา 
อินเดีย ปากีสถาน เปนตน

เปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย มีราคาถูก ลดการนําเขาจากตางประเทศ

ใชงานงาย พกพาไดสะดวก ใหผลการทดสอบที่รวดเร็ว ประมวลผลงาย

เปนชดุทดสอบทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอมเนือ่งจากใชสารเคมท่ีีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

สามารถทดสอบสงักะสเีชิงคณุภาพทีร่ะดบัความเขมขนตาง ๆ  ตามความตองการ ไม
ตองทํา Standard calibration curve

ใหผลการทดสอบทีแ่มนยาํ โดยการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทีไ่ดกบัเทคนคิมาตรฐาน
อินดักทีฟร่ีคัฟเปลพลาสมา-ออพติคัลอีมิสช่ันสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Inductively 
Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) พบวาใหผล
ไมแตกตางกัน

หลังจากทราบถึงภาวการณขาดธาตุสังกะสีในดิน เกษตรกรสามารถวางแผนการ
ปรับปรุงดินโดยใชปุยชีวภาพรวมกับสังกะสี (Bio-zinc fertilizer) เพื่อชวยฟนฟูดิน 
(Good soil) ทําใหคุณภาพขาวดีขึ้น (Better rice) และชวยเพิ่มผลผลิต (Highest 
yield) และชวยลดการสูญเสียของตนทุนและรายได

ชวยเพิ่มความภาคภูมิใจใหเกษตรกรไทยที่สามารถพึ่งพาตอนเองไดเนื่องจาก
เกษตรกรสามารถใชชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามอยางงายดวยตัวเอง และสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือวางแผนการแกปญหาไดดวยตัวเอง

องคความรูในการวิจัยดานการประดิษฐชุดทดสอบสังกะสีไมตองลงทุนซื้ออุปกรณ
ครุภัณฑราคาแพงในการผลิต

ชุดทดสอบสังกะสีในดินภาคสนามนี้ มีลักษณะโดดเดนหลายประการ ไดแก 

“นอกจากนั้นผลงานวิจัยนี้ ได 
ดําเนินการเชิงพาณิชย โดย
บ ริ ษัท  เ อ็ ม . เ อส . โอ .  ไบ โอ 

อินดัสตรีจํากัด ไดขออนุญาตใชสิทธิ
ใน IP หมายเลข 7073, 10373 และ 
1301004967 โดยมีการลงนามอยาง
เปนทางการในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2558 เพื่อนําชุดทดสอบสังกะสีในดิน
ไปขายเชิงพาณิชยโดยมีระยะเวลาการ
ขออนุญาต 5 ป โดยบริษัท เอ็ม.เอส.
โอ. ไบโอ อินดัสตรีจํากัด มีเปาหมาย
วางตลาดทั้งใน และตางประเทศ
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อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 

อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุยภาคสนาม เลขที่อนุสิทธิบัตร 10373  

สิทธิบัตร เรื่องชุดทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพาราภาคสนาม  หมายเลขคําขอ 1301004967

สิทธิบัตรการประดิษฐ เรือ่ง กรรมวิธีการเพิ่มปรมิาณธาตุสงักะสีในเมลด็ขาว หมายเลขคําขอ 
1601007080 

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ

รางวัลชนะเลศิ MOST Innovation Awards 2015 สาขานวตักรรมเชงิพาณชิย 
ผลิตภัณฑนวัตกรรม โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
Special Award  จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers 
ในงาน “43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva 
Inventions 2015” Geneva, Switzerland
Silver Medal Award ในงาน “43rd International Exhibition of Inven-
tions Geneva-Geneva Inventions 2015”  Geneva, Switzerland
Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร 
ในงาน “43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva 
Inventions 2015” Geneva, Switzerland 
Special Prize กลุมสิ่งประดิษฐเพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ ประจํา
ป 2558 
Gold Medal Award ในงาน “2014 Kaohsiung International Invention 
Exhibition (KIE 2014)” ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไตหวัน 
Leading Innovation Award จากInternational Intellectual Property 
Network Forum (IIPNF) ในงาน“2014 Kaohsiung International Inven-
tion Exhibition (KIE 2014)”ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไตหวัน 
Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion 
Association (INNOPA) ในงาน “2014 Kaohsiung International Inven-
tion Exhibition (KIE 2014)” 
Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award ในงาน 
“2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ณ 
เมืองเกาสง สาธารณรัฐไตหวัน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเเขงขัน True Innovation Awards 2014 
: The New Era Season 2 ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (INNO TREE) 
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557 
Special Prize ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
Silver Prize ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัลที่ไดรับ
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 สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเปนพื้นท่ี
เปราะบางทางการเมืองเชิงชาติพันธุ เปนพื้นที่ซ่ึงอยูในความ
สนใจของนักเคลื่อนไหวดานสันติภาพทั่วโลก ความรุนแรงครั้ง
ใหมในพืน้ที ่เริม่ตัง้แตตนป พ.ศ. 2547 เปนตนมา เปนสาเหตขุอง
การเสียชีวิตกวา 6,000 คน และบาดเจ็บพิการกวา 10,000 คน 
ถึงแมปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ระดับความรุนแรงจะลดลงแลว แต
ปมความขัดแยงซึ่งยังไมไดรับการแกไขใหถึงที่สุด อาจจะนําไปสู
ความรุนแรงระลอกใหมในอนาคต 
 ศานติ สันติ หรือ ที่เรียกวา สันติภาพ เหมือนสุขภาพ 
การมีสุขภาพดีไมไดหมายความวาไมปวย ไมพิการ หรือ ไม
ตายกอนวัยอันควรอยางเดียว ซ่ึงเปนสุขภาพดานลบ แตตอง
มีสุขภาพดานบวก คือ ความแข็งแรง แจมใสดวย ในทํานอง
เดียวกัน สันติภาพไมไดจํากัดอยูที่ภาวะปราศจากความรุนแรง
ซึ่งเปนสันติภาพดานลบ แตตองมีสันติภาพดานบวก คือ ความ
รูสึกมั่นคง เสมอภาค ยุติธรรม รักใครกลมเกลียวดวย

 การแกไขปญหาความขัดแยง มิไดอยูที่การเจรจาระดับ
สูงระหวางผูนําฝายรัฐบาลกับฝายกอการแตอยางเดียว (ซึ่ง
เรียกวา track I หรือเสนทางสันติภาพเสนแรก) แตอยูที่การ
สรางความเขาใจเห็นพอง ยอมรับการดํารงอยูของทุกฝาย ทุก
ระดับที่เกี่ยวของ ทั้งระดับปญญาชน ผูนําทั่วไป (track II) ที่ไม
ไดเกี่ยวของการกับการเมือง การทหาร และระดับประชาชนราก
หญาทั่วไป (track III)  การทํางานดานสุขภาพหรือสาธารณสุข
ในพ้ืนที ่เปนกระบวนสนัตภิาพอยางหนึง่ คอื ความรวมมอืระหวาง
บคุลากรสาธารณสขุและผูนาํทัง้สองชาตพินัธุในพืน้ที ่(track II) 
และการสรางสันติภาพในระดับชาวบาน (track III)
 ทฤษฎสีนัตภิาพเชิงบวก และทฤษฎแีกไขปญหาความขดั
แยงโดยมี track II และ track III รวมดวย ชวยอธิบายไดดีวา 
ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ รวมแกไขไฟใตอยางไร

เยียวยาในไฟใต
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 เมื่อแรกเริ่มสถานการณรุนแรง 
ระบบสาธารณสุขก็เผชิญความสับสน 
หวาดระแวง และหวาดกลัว เชนเดียวกับ
ประชาชนทั่วไป ชวงเวลาเดียวกันนั้น ไดมี
การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.)ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร โดยการสนับสนุนทางการเงิน
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  จากการ
ประชุมหารือของผูนําสาธารณสุขในพื้นท่ี
กับทีมงาน วพส. หลายครั้ง ไดมีความ
เห็นรวมกันวา ระบบสาธารณสุขไมใชเปา
หมายของผูกอความรุนแรง สิ่งที่ระบบ
สาธารณสุขควรทํา คือ การวางตัวเปน
กลาง ใหความยุติธรรมกับทุกฝาย ดูแล
ความปลอดภัยของบุคลากร ยืนหยัดการ
ทํางานชวยเหลอืประชาชนดานสขุภาพ และ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ เพื่อใหมีโอกาส
ไดฟนตัวทางดานสุขภาพและสังคม ดวย
ทิศทางการทํางานรวมกันนี ้ทําใหบคุลากร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีไดรับความยอมรับ
สูงสุดกวาหนวยงานของรัฐและผูนําอื่น ๆ  
ในทองที่ ระบบสาธารณสุขกลายเปนเสา
หลักคํ้ายันสันติภาพในพื้นที่ (local pillar 
of peace) ทําใหสังคมสามารถพลิกฟน
จากความสูญเสีย และความหวาดระแวง 
มองเห็นขอดีของการอยูรวมกัน
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 ผลการวิเคราะหสถานสุขภาพ
ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดน
ใต ทั้งกอนและระหวางเกิดเหตุการณ
ความรุนแรง พบวาภูมิภาคนี้ถูกทิ้งไว
ใหลาหลัง (left behind) โดยมีภาวะ
สุขภาพที่ย่ําแยมากกวาภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศ ประชาชนขาดพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวที่
เหมาะสม เนื่องจากอยูในสังคมปด ขาด
โอกาสรับรู และแสวงหาสุขภาพที่ดีกวา
ที่เปนอยู ทําใหเกิดโรคในเด็กที่ปองกันได 
นํามาซ่ึงการลาชาของพัฒนาการทาง
รางกายและสมอง และความสามารถใน
การแขงขนั การมรีะบบบรกิารสาธารณสขุ
ที่ดีและไดรับความไววางใจจากชาวบาน
ชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาได
ระดับหน่ึง แตความครอบคลุมของระบบ
บริการดขีึน้เฉพาะบางดาน เชน การคลอด
ในโรงพยาบาล แตยังไมดีในเรื่องการ
รับภูมิคุมกันและดานโภชนาการ ปจจัยที่
ทําใหการบริการเปนที่ยอมรับสวนหนึ่ง
เนื่องจากมีบุคลากรสาธารณสุขทั้งสอง
ชาติพันธุ ในการบริการดวยความกลม
เกลียว อกีสวนหนึง่ คอื วฒันธรรมองคกร
ของสาธารณสุขที่ใหบริการโดยไมจําแนก
และสรางความแปลกแยก
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 น อ ก จ า ก ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขแล ว วพส. ได ระดมนัก
วิชาการและนักกิจกรรมใน อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา และ จ.ปตตานี จัดตั้ง “ศูนย
ประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศวชต.)” ที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ดูแล
ประมวลขอมูลเหตุการณความรุนแรง 
และเปนฐานขอมูลในการเยียวยาใหความ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยัง
ติดตามเยี่ยมครอบครัวเหลานั้น เพื่อชวย
เหลือใหไดรับความปลอดภัยพนจากภาวะ
คุกคามและพลิกฟนชีวิตความเปนอยู ตอ
มางาน ศวชต. ขยายไปยังมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส และ
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนียะลา 
จ.ยะลา งานเยียวยาเหลานี้เกิดขึ้นกอน
โยบายของรัฐบาล ความแตกตางของ
การเยียวยาโดย ศวชต. กับการเยียวยา
โดยรัฐบาลอยูที่วิธีการและเนื้อหา รัฐบาล
เยียวยาโดยจัดสรรให”เงินเยียวยา” แก
ผู ไดรับผลกระทบซึ่งไดรับการรับรอง
จากทางราชการ แต ศวชต. เยียวยา
โดยไมจําแนกฝาย การเยียวของ ศวชต. 
เปนการเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ ระดมจัดหา
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาชวยผู
ไดรับผลกระทบตามความจําเปน และใน
ขั้นสุดทายคือ เสริมพลัง (Empower) 
เปลี่ยนสถานะผูไดรับผลกระทบจากผูรับ
การชวยเหลือไปเปนการรวมตัวกันให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบรายใหม
ที่ยังปรับตัวไมได
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 กลไกการใหบริการสาธารณสุข 
(วพส.) เปนกลไกแรก กลไกการเยียวยา
โดย ศวชต. เปนกลไกที่สอง กลไกที่สาม 
คือ กลไกบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร  (บอ.มอ.) เ ม่ือเริ่ม
เหตุการณความรุนแรง มหาวิทยาลัย
เองก็ไดรับผลกระทบไมตางกับหนวย
ราชการอื่น ขวัญกําลังใจของอาจารยใน
พื้นท่ีโดยเฉพาะที่วิทยาเขตปตตานีตกตํ่า
ลง เนื่องจากความกังวลดานความ
ปลอดภยั หนวยงานวิชาการทีเ่คยทาํงาน
วิจัยในพื้นที่ ไมสามารถทํางานในพ้ืนที่ได
เหมือนเดิม วพส.เห็นวาตองสรางความ
เขมแข็งของทุนสังคมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต โดยที่นักศึกษาจํานวนมาก
ของ มหาวิทยาลัยมาจากสามจังหวัด
ชายแดนใต ระบบการศึกษาตามปรกติ
ของมหาวิทยาลยัไมไดเตรยีมคนใหทาํงาน
ในพื้นที่ไดดีพอ วพส.จึงไดจัดตั้ง บอ.มอ. 
ฝกอบรมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมี
ทศันคตแิละทกัษะในการทาํงานพัฒนาชวย
เหลือชุมชน และเปนสะพานเชื่อม ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ตอมา โครงการ
ขยายครอบคลุมไปทั่วภาคใต และรับ
บัณฑิตจากทุกสถาบันในภาคใต หลังฝก
อบรมหนึง่ป บอ.มอ. ทีจ่บไปเปนทีต่องการ
ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งรัฐและองคกร
เอกชนดานการพัฒนา เนื่องจากมีความ
สามารถและความเปนผูนําสูง
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 กลไกประการที่สี่ของ วพส. คือ 
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต โดยความ
เชื่อที่ว าความรุนแรงมีพื้นฐานมาจาก
ความออนแอของสังคม วิชาการเปนส่ิง
ท่ีสรางความเขมแข็งใหแกสังคม การ
สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันในพื้นที่ 
และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการในพ้ืนที่
เปนกระบวนการสรางสันติภาพระยะยาว 
ในกลไกนี้ วพส. ไดสรางเครือขายสถาบัน
วิชาการในสามจังหวัดชายแดน ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตาง ๆ เชน 
มหาวิทยาสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยา
นราธิวาสราชนครินทร วิทยาลัยการพละ
ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
การสาธารณสุข สงเสริมทุนวิจัยเพื่อให
สถาบันเหลานั้นสามารถชวยเหลือชุมชน
และไดรบัความยอมรบัจากชมุชน นอกจาก
นี ้ยงัไดใหทนุการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
แกนกัวชิาการในพืน้ทีเ่ขาศกึษาในหลกัสูตร
ระบาดวิทยา ในขณะนี้ นักวิชาการเหลานี้
ไดเติบโตทางวิชาการเปนผูนําในสถาบัน
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ี สรางงานวิจัยและความ
เขมแข็งทางวิชาการแกสถาบันอยางเห็น
ไดชัด ดวยสถานการณที่ดีของพื้นที่ซึ่ง
บรรเทาความรนุแรง และดวยความพรอม
ท่ีเพิม่ขึน้ทางวชิาการ ในป พ.ศ. 2560 นกั
วชิาการสามารถเขาเกบ็ขอมลูดานสขุภาพ
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดทุก
พื้นที่ สรางความสวางทางวิชาการขับไล
อวิชชาหรือ ความไมรู อันเปนสาเหตุของ
ความรุนแรงออกไป
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 กลไกสุดทาย คือ กิจกรรมสันติภาพ
ขามชาติ การวิเคราะหทางประวัติศาสตรแสดง
ใหเห็นวาความรุนแรงเปนเหมือนเชื้อโรค ลุกลาม
ขามพรมแดนไดอยางรวดเร็ว ในชวงรอยตอ
ของสหัสวรรษ มีความรูสึกตองการแยกดินแดน
เปนอิสระในหลายภาคสวนของหลายประเทศใน
อุษาคเนย นอกจากในสามจังหวัดชายแดนแลว 
ในประเทศใหญที่สุดของอุษาคเนย คือ อินโดนีเซีย 
มีกระบวนการแบงแยกดินแดนอยูหลายจังหวัด 
สวนที่รุนแรงที่สุดคือจังหวัด อาเจะห ปลายเกาะ
สุมาตราดานตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงอยู ไมไกล
จากสามจังหวัดชายแดนใต ทั้งดานภูมิศาสตร
และวัฒนธรรมประเพณี การรบพุงในอาเจะห
ทําใหสูญเสียชีวิตทั้งฝายรัฐบาลและฝายแบงแยก
ดินแดนนับหมื่นคน ในปลายป พ.ศ. 2547 เกิด
เหตุการณมหันตภัยสึนามิในจังหวัดนั้น สราง
ความเสียหายอยางใหญหลวง มีผูเสียชีวิตทันที
นับแสน บานเมืองพินาศ สงผลใหยุติการรบพุง 
และนําไปสูการตกลงสันติภาพภายในเวลาหนึ่ง
ปตอมา ผูนํา วพส. ไดวิเคราะหวา นักรบของ
อาเจะหในอดีต ยอมเคยชวยเหลือกระบวนการ
แบงแยกดินแดนในประเทศไทย ดวยเหตุท่ีมีความ
คับของใจแบบเดียวกันและการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันชวยใหไดประโยชนทั้งสองฝาย คิดในทาง
กลับกัน กระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นกอนใน
อาเจะหควรจะเปนเงื่อนไขท่ีเสริมสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนใตดวย ดวยความชวยเหลือจาก
มลูนธิริอ็กกเีฟลเลอร ผูนาํ วพส. จงึเดนิทางเขาไป
อาเจะหในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2548 กอนครบรอบ
ปของสึนามิ ในขณะที่พ้ืนที่อาเจะหยังย่ําแยจาก
เหตกุารณ สบืหาทนุทางสงัคมของ มหาวทิยาลยั
ในอาเจะห คือ ศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร 
จนพบ และไดเขียนโครงการขอความชวยเหลือ
ทางการเงินจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร และมูลนิธิ
โรเบิรต-วูด-จอหนสัน ให มหาวิทยาลัยใหความ
ชวยเหลือแกอาเจะห ใหฟนตัวทางวิชาการจาก
สึนามิ มีการเดินทางแลกเปลี่ยนต้ังแตระดับผูนํา
ของมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยเซียกัวลาของ
อาเจะห ระดับอาจารย นักศึกษา อาสาสมัคร ไป
จนถึงปราชญชาวบาน อดีตนักรบหญิงของ
อาเจะหเดินทางมาดูงานการเยียวยาผูไดรับผล
กระทบในจังหวัดชายแดนใต อาจารยรุนใหมจาก
อาเจะหมาเรียนตอในมหาวิทยลัย เปนความรวม
มอืผกูพนัดานสนัตภิาพเชิงบวกในระยะยาวจนถงึ
ปจจุบัน
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 ในป พ.ศ. 2560 อันเป นปที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีอายุ
ครบครึ่งศตวรรษ สถานการณในสาม
จังหวัดชายแดนใตดีขึ้นกวาสิบปทีแลว
มาก ความรุนแรง และความหวาดระแวง
นอยลง การตดิตอสือ่สารดขีึน้ แตปญหา
ก็ยังไมหมดไป เน่ืองจากรากเหงาของ
ปญหาหลายอยางยังไมไดรับการแกไข ท่ี
ผานมา ควรมีการบันทึกในประวัติศาสตร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไววา 
ในทศวรรษที่ห าของมหาวิทยาลัยแหง
นี้ไดมีวิกฤตของสังคมอันเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย นอกจากมหาวิทยาลัยจะ
อดทนฝาวิกฤตมาไดแลว ยังไดอาศัย
วิกฤตเปนโอกาสทํางานสําหรับที่ทาทาย 
การใชความสงบในใจ ครุนคิดทบทวนหา
ทางหนีทีไล วิเคราะหจุดออนของสังคม
และตนทุนที่ตนเองมีอยู กลาทํางานรุก
คืบดวยความระมัดระวังทามกลางความ
เสี่ยง สรางพันธมิตร สรางความเขม
แข็งทางวิชาการ เปนการเรียนรูที่สําคัญ
ยิ่ง ทศวรรษท่ีหาจึงควรเปนทศวรรษที่
ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรควรจะ
ภูมิใจอยางเงียบ ๆ มองหาโอกาสทํางาน
ที่ทาทายในทศวรรษตอไป
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