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ไบโอเซนเซอรสําหรับตรวจวัดสารบงชีโ้ รคไตในปสสาวะ
โดยใชพอลิเมอรรอยพิมพประทับครัยโอเจล
สถานวิ จั ยการวิ เคราะห สารปริ มาณน อยและไบโอเซนเซอร
คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร
www.tab-rc.psu.ac.th
ไมโครอัลบูมินเปนโปรตีนที่ พบในปริมาณนอยในปสสาวะในชวงแรกๆ ของโรค
ไตวายเรื้ อรัง รวมถึงโรคเกี่ ยวกับหลอดเลือด และภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
ดั งนั้ นการตรวจวั ดไมโครอัลบู มิ นในป สสาวะจึ งมี ความสําคั ญและได รับความสนใจใน
การพั ฒนาวิ ธี ตรวจวั ด อย างต อเนื่ อง ไบโอเซนเซอร เป นระบบวิ เคราะห ที่ อาศั ยการ
ทํา งานร วมกั น ระหว างวั สดุ ชี วภาพกั บ อุ ป กรณ ตรวจวั ด โดยเฉพาะตั วตรวจวั ดทาง
เคมีไฟฟาซึ่งเปนที่สนใจ เนื่องจากใชงานงาย เครื่องมือราคาถูก มีความจําเพาะและ
ความไววิเคราะหสูง อยางไรก็ตามวัสดุชีวภาพที่ ใชมักมีราคาสูงและเสียสภาพไดงาย
ดังนั้ นจึงไดนําพอลิเมอร รอยพิมพประทับ (molecular imprinted polymer: MIP)
มาใชแทนวัสดุชีวภาพ เนื่องจากราคาถูก สังเคราะหไดงาย และมีความคงทน
ในการสังเคราะห MIP ปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มสัญญาณการตรวจวัดคือพื้นที่ผิว
ของพอลิเมอร หากพื้นที่ผิวมากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหตรวจวัดไดดีขึ้น ครัยโอเจล
เปนวัสดุพอลิเมอรที่มีรูพรุนซึ่งเตรียมไดงายภายใตอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของน้ํา
เนื่ องจากมีความเป นรูพรุนสูง ทําใหมีพื้ นที่ ผิวมากและสารตั วอยางสามารถเคลื่อนที่
ผานไดงาย จากขอดีดังกลาวจึงสังเคราะห MIP บนครัยโอเจล บนขั้วไฟฟารวมกับ
การใชแกรฟนและเฟอโรซีน (รูปที่ 1) ซึ่ งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความจําเพาะ
เจาะจงในการตรวจวัดไมโครอัลบูมินใหดีขึ้น
เมื่ อมีการการจับกันของไมโครอัลบูมิน และ MIP พื้นผิวของขั้วไฟฟาจะเปน
ฉนวนมากขึ้น ดังนั้นสัญญาณที่ วัดผานการสงผานอิเล็กตรอนของเฟอรโรซีนจะลดลง
โดยการลดลงของสัญญาณแปรผันตรงกับปริมาณไมโครอัลบูมิน (รูปที่ 2)
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รูปที่ 1 การสังเคราะห MIP บนครัยโอเจลรวมกับกราฟน-เฟอรโรซีน
สําหรับการตรวจวัดโปรตีนไมโครอัลบูมิน

รูปที่ 2 การลดลงของสัญญาณเมื่อมีการเติมไมโครอัลบูมิน

ผลโดยสรุ ป
• การสัง เคราะห MIP บนชั้ น ครัย โอเจลรวมกั บกราฟ น-เฟอรโรซีน สําหรับ
ตรวจวัดโปรตีนไมโครอัลบูมินทําไดงาย
• ครัยโอเจลที่มีรูพรุนและแกรฟนชวยเพิ่มความไววิเคราะห
• ระบบนี้ มี ค วามจําเพาะเจาะจงต อ ไมโครอั ล บู มิ น สารอื่ น ไม มี ผลรบกวนต อ
สัญญาณ
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ขั้วไฟฟาที่เตรียมขึ้นสามารถใชไดถึง 162 ครั้งทําใหประหยัดคาใชจาย
• ไบโอเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปสสาวะไดอยาง
มีประสิทธิภาพโดยใหผลสอดคลองกับวิธีที่ใชในโรงพยาบาล (ตารางที่ 1)
•

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหไมโครอัลบูมินในปสสาวะดวยเทคนิค
ไบโอเซนเซอรทพี่ ัฒนาขึ้นกับเทคนิคที่ใชในโรงพยาบาล
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ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันปาลมดิบ
ชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยทอผสม รวมกับคลื่น
อัลตราโซนิค
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร, รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ ดร.กฤช สมนึก
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: gumpon.p@psu.ac.th
คุ ณลั กษณะของผลงาน/จุ ดเด น
ในกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซล จะต องเปลี่ ย นโครงสร างของไตรกลี เ ซอไรด
โดยใชปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น ซึ่งไตรกลีเซอไรดจะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล
แลวใชตัวเรงปฏิกิริยาเบสจะไดเมธิลเอสเทอร (ไบโอดีเซล) ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลที่ใชปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น คือการใช
ตัวเรงปฏิกิ ริยาเบส มีขอดีคือ ไดผลิตภัณฑเอสเทอรสูง และเรงปฏิกิริยาได เร็วกวา
การใชตัวเรงปฏิ กิริยากรด แต น้ํามันที่ ใช ตองมี คากรดไขมันอิ สระนอยกวา 1% โดย
น้ําหนัก หรือคาความเปนกรด (acid value) นอยกวา 2 mgKOH.g-1 แตถาคาความ
เปนกรดมากกวาคาดังกลาว จะตองเพิ่มปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อทําใหกรดไขมัน
อิสระเปนกลางกอน และสารตั้ งตนทั้ งหมดตองปราศจากน้ํา ถามีน้ําจะทําให เกิดสบู
และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง ในงานวิจัยนี้ ไดนํา
น้ํามันปาล มดิบชนิดหีบรวมมาใชเปนวั ตถุดิบโดยเปนน้ํามั นที่ ได จากการหีบเสนใยและ
เมล็ดในปาลมรวมกัน น้ํามันชนิดนี้จะมีคากรดไขมันอิสระประมาณ 8-13% โดยน้ําหนัก
จึงตองนําน้ํามันปาลมดิบไปทําปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันเพื่อลดกรดไขมันอิสระกอนที่
จะนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล ดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอรริฟเคชันดวยตัวเรงปฏิกิริยา
เบส จะไดไบโอดีเซลที่มีคาความบริสุทธิ์ของเมธิลเอสเทอรมากกวา 96.5% โดยน้ําหนัก
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การนําไปใชประโยชน
คุ ณ ภาพน้ํ า มั น ไบโอดี เซลจากน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ จากกระบวนการดั งกล า ว
มีคุณภาพสูงในระดับเชิงพาณิชย ดังนั้นไบโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเครื่องยนตการ
เกษตรภายในชุมชนไดอยางแนนอน ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งสหกรณรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ
พืชน้ํามันทองถิ่น หรือน้ํามันพืชใชแลวจากโรงอาหารของโรงเรียน โรงพยาบาล เก็บ
สะสมน้ํามันแลวนํามาผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชเติมเครื่องยนตการเกษตรของสมาชิก
ภายในกลุม
ประโยชน ที่ ไดรั บจากการศึ กษา
- ได รับ ทราบถึ ง ประสิ ทธิ ภาพและเงื่ อนไขที่ เหมาะสมสํา หรั บ กระบวนการ
ผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ชนิ ดหี บรวมด วยท อผสมแบบสถิ ต ร ว มกั บคลื่ น
อัลตราโซนิค
- ไดนําผลงานวิจัยวิทยานิพนธเผยแพรในระดับนานาชาติและระดับชาติ
ติดตอสอบถามไดที่ http://etrc.me.psu.ac.th/ โทร.074-287198

รูประบบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งจากน้าํ มันปาลมดิบชนิดกรดไขมัน
อิสระสูงดวยทอผสมรวมกับคลืน่ อัลตราโซนิค
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การศึกษาฤทธิต์ านการอักเสบจากผักพืน้ บานภาคใต
ปยบุตร สีตะพงษ 1 ดร.จุฑา แซวอง 1 และ ดร.อธิป สกุลเผือก 2
1
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chutha.s@psu.ac.th
การอักเสบเปนกระบวนการตอบสนองของรางกายเพื่ อกําจัดหรือลดอันตราย
จากสิง่ แปลกปลอมที่เปนอันตรายตอเซลลหรือเนือ้ เยื่อ ซึง่ เม็ดเลือดขาว (macrophage)
จะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดังกลาว โดยจะผลิตไนตริกออกไซด (NO) ไปทําลาย
สิ่งแปลกปลอมเหลานั้น อยางไรก็ดี การมีระดับ NO มากเกินพอดีจะกอใหเกิดภาวะ
ช็อคจากการติดเชื้อ (septic shock) และทําลายตัวเอง (self-destruction) รวมไปถึง
ทําใหเกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง (chronic inflammation) โดยการอักเสบแบบเรื้อรัง
สามารถพัฒนากลายไปเปนเซลลมะเร็งได ดังนั้นการลดปริมาณ NO จึงเปนวิธีหนึ่ง
ที่ใชลดอาการที่เกิดจากการอักเสบและภาวะเสี่ยงในขางตน
ภาคใต ของประเทศไทยเป นพื้ นที่ ที่ อุดมสมบู รณ และภู มิอากาศแบบร อนชื้ น
ส ง ผลต อความหลากหลายทางชี ว ภาพของสิ่ งมี ชี วิ ตรวมไปถึ งผั กพื้ นบ า นนานาชนิ ด
แตเปนที่นาเสียดายที่ในปจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
เปนสาเหตุให ความตองการใชพื้ นที่ เพิ่ มมากขึ้ น ส งผลตอการบุ กรุกแหล งผักพื้ นบาน
และความนิยมในการบริโภคที่ลดลง ดวยเหตุนี้ผูทําการวิจัยไดหาวิธีการเพิ่มมูลคาใหกับ
ผักพื้นบานโดยการนําสารสกัดผักพื้นบาน เชน สะตอ (Parkia speciosa), ผักกาดนกเขา
(Emilia sonchifolia), ผักหนาม (Lasia spinosa), เถาคัน (Cayratia trifolia) และหมุย
(Clausenaex cavata) มาทําการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก น้ํากลั่น, เอทิล
แอลกอฮอล 50% และเอทิลแอลกอฮอล 95% และนํามาทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบ
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โดยวัดการยับยั้งการหลั่ง NO ที่ผลิตโดยเซลล RAW264.7 (เซลลเม็ดเลือดขาวจาก
หนู) พบวาสารสกัดหมุยดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% ใหฤทธิ์การยับยั้ง NO ดีที่สุด คือ
IC50 (ระดับความเขมขนของสารทดสอบที่ ทําใหการผลิ ต NO ลดปริ มาณลง 50%)
เทากับ 4.40 mg/ml โดยเปรียบเทียบกับIbuprofen (ยาแกอักเสบ) ซึ่งแสดงคา IC50
เทากั บ 36.60 mg/ml และเมื่อนําสารสกัดดังกลาวไปแยกใหไดสารบริสุทธิ์ ที่มี ฤทธิ์
ยับยั้งการผลิต NO พบสารในกลุม flavonoid ไดแกquercetin-3-O-rutinoside หรือ
rutin แสดงคาการยับยั้ง IC50 เทากับ 45.18 mg/ml โดยไมแสดงความเปนพิษตอ
เซลลทดสอบที่ความเขมขน 100 mg/ml อยางไรก็ตาม ทั้งสารบริสุทธิ์ rutin และ
สารสกัดที่ แยกไดในส วนอื่ นๆ มี ประสิทธิภาพในการยั บยั้ งต่ํากวาสารสกัดของหมุยที่
สกั ดด วยเอทิ ลแอลกอฮอล 95% แสดงให เห็ นถึ งแนวทางนําหมุ ยไปใช ประโยชน ใน
รูปแบบสารสกัดหยาบ มีผลในการรักษาการอักเสบมากกวาสารที่ผานการทําบริสุทธิ์
อยางไรก็ตาม การนําสารสกัดของหมุยที่สกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% หรือ
สารที่ ผ านการทําบริ สุ ทธิ์ ไปใช ประโยชน นั้ นจําเป นต องมี การศึ กษาเพิ่ มเติ มอี กหลาย
ขั้นตอน เชน กลไกการยับยั้ง NO และผลขางเคียงตอสัตวทดลอง เพื่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการรักษาการอักเสบ รวมไปถึงการเพิ่มความนิยมและความมั่นใจ
ของประชากรตอการบริโภคผักในทองถิ่น
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พรีไบโอติกจากแกวมังกรมีผลตอการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันในหนูขาวใหญ
พัลลภา ปานซาย1 กรวรรณ ชากรี 1 ดร.ปฤษณา เรืองรัตน2 ดร.จุฑา แซวอง1
และ ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 1
1
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chutha.s@psu.ac.th
หากกลาวถึงปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพของคนในปจจุบัน คงหนีไมพนเรื่อง
พฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิ ตที่ เกี่ ย วข องกั บการบริ โภค การออกกําลั งกาย รวมถึ ง
สิ่ งแวดลอมที่ อาศัยอยู ซึ่ งสิ่ งเหลานี้ สามารถกําหนดไดด วยตัวเราเอง โดยสิ่ งสําคัญ
สําหรับการดํารงชีพสําหรับคนรักสุขภาพคือ การเลือกรับประทานอาหาร ถาเลือกสิ่งที่ดี
ถูกตองและเหมาะสม ก็จะมีภูมิตานทานที่ดีในการตอสูกับผลรายที่เกิดกับสุขภาพได
แกวมังกร (Dragon fruit) เปนผลไมที่สวนเนื้อมีลักษณะเดนเฉพาะตัวเหมือน
เมล็ดแมงลักในน้ําแข็งใสและรสชาติอรอย นารับประทาน เหมาะสําหรับผูที่รักสุขภาพ
และผูที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากมีสารสําคัญที่ มีคุณสมบัติชวย
ในการขั บถ าย ลดอาการท องเสีย ท องอืดและความเสี่ ยงตอการเกิ ดโรคมะเร็ งลําไส
เปนตน จากการวิจัยที่ผานมาในระดับหองปฎิบัติการของหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย
สหวิ ทยาการผลิ ตภั ณฑ เสริ ม อาหารและอาหารสุ ข ภาพ เกี่ ย วกั บ สารสํา คั ญในเนื้ อ
แกวมังกรที่มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก (Prebiotics, ใยอาหารที่สงเสริมการเจริญของ
จุลินทรียที่ดีในลําไส; โพรไบโอติก, probiotic) และจากพืชตางๆของไทย เชน ขนุน
เนื้ อและจาวตาล รวมถึ งส วนเนื้ อและเปลื อกของแก วมังกร พบว ามี สารกลุ มโอลิ โก
แชคคาไรด (oligosaccharide, น้ํา ตาล) เป นองค ประกอบ ซึ่ งเอนไซม ในร างกาย
ยอยไดนอยและมีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก กลาวคือ สามารถสงเสริมการเจริญเติบโต
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ของจุลินทรียโพรไบโอติกที่มีประโยชนตอรางกายที่อาศัยอยูบริเวณลําไสใหญของมนุษย
อีกทั้ งยังพบวาสารพรีไบโอติกจากแกวมังกรมีผลกระตุนระบบภูมิคุมกันในหนูขาวใหญ
ปกติ เมื่อปอนสารสกัดแกวมังกรที่ผสมทั้งสวนเนื้อและสวนเปลือกขนาดบริโภค 1, 2
และ 4 กรั ม/กก.น้ําหนักหนูต อวัน (g/kg/day) เป นเวลา 1 เดื อน พบวาสามารถ
กระตุนระดับสารบงชี้ในระบบภูมิคุมกันในพลาสมาของหนูคือ อิมมูโนโกลบูลิน ชนิด A
และชนิด G (IgA และ IgG) ไดภายใน 2 สัปดาหดังภาพ ทั้งนี้หนูที่ไดรับสารสกัด
ที่ ขนาดบริโภคสูงสุ ด 4 กรัม/กก. ซึ่ งเทียบเท ากั บคนที่ ไดรับปริมาณ 38 กรัม/วัน
เปนระยะเวลา 28 วัน ไมพบความผิดปกติที่แสดงถึงอาการขางเคียงเมื่อไดรับสารสกัด
แกวมังกรในปริมาณมากเกินไป ไดแก ทองเสีย ทองอืด เบื่ออาหารและซึมเศรา เปนตน
กลาวคือ สารสกัดจากแกวมังกรที่ผสมทั้งสวนเนื้อและสวนเปลือกมีผลดีในการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันและยังมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
จากผลการวิจัยดังกลาวเปนประโยชนตอการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษา
ผลตอการลดการอักเสบและยับยั้งเซลลมะเร็ง เพื่ อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับผูที่ มี
ความบกพร องเกี่ ยวกั บระบบภู มิ คุ มกั น ได แก ผู ที่ มี ภาวะอั กเสบ และผู ป วยมะเร็ ง
ลําไสใหญ ได เพื่ อลดการใช ยาหรื อเคมีบําบัด และเปนทางเลือกหนึ่ งของการปองกัน
และรักษาโรค รวมถึงลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ในปจจุบันได
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เครื่องมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะ
ของดินริมตลิ่ง
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท1 ผศ.ดร.ธนันท ชุปอุปการ1 และ สุรัติ เส็มหมัด2
1
ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: tanit.c@psu.ac.th
ป ญ หาการกั ดเซาะตลิ่ งคลองอู ตะเภา
การกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ งเป นผลมาจากการไหลของน้ํา ในแมน้ํา
คลองอูตะเภาเปนลําน้ําสายหลักของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งในรอบหลายปที่ผานมา
ตลิ่ งคลองอู ตะเภาถู กกั ดเซาะเป นอย างมากเนื่ องจากสภาพตามธรรมชาติ ของคลอง
อู ตะเภาที่ ตลิ่ งมีความลาดชันสูงและสภาพดินงายต อการถู กกั ดเซาะ การถูกกัดเซาะ
ของตลิ่งคลองอูตะเภาสงผลกระทบหลายดาน เชน ผลกระทบตอการสูญเสียที่ดิน
ริมตลิ่ งของประชาชนในพื้นที่ ผลกระทบตอการระบายน้ําของคลองอู ตะเภาซึ่ งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําเออลนตลิ่งและเกิดน้ําทวมในพื้นที่อําเภอหาดใหญ
ลักษณะการพังทลายของตลิ่งคลองอูตะเภา (รูปที่ 1) เกิดจากระดับน้ําหนาตลิ่ง
และความเร็วการไหลของน้ําสูง สงผลใหดินริมตลิ่งถูกกัดเซาะ และเมื่อระดับน้ําลดลง
ตลิ่งที่ ถูกกัดเซาะไมสามารถรับน้ําหนักของมวลดินไหวจึงเกิ ดการพังทลาย ในการ
คํานวณการกัดเซาะตลิ่ งจําเปนตองทราบคุณสมบัติของดินที่ เกี่ ยวของกับการกัดเซาะ
ซึ่ งประกอบไปด วย ค าหน วยแรงเฉื อนวิ กฤต (Critical shear stress) และค า
สัมประสิทธการกัดเซาะ (Erodibility coefficient) คาทั้งสองนี้สามารถประเมินไดจาก
การทดสอบโดยใชเครื่องมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดินริมตลิ่ง (Submerged jet device)
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รูปที่ 1 การพังทลายของตลิ่งคลองอูตะเภา

ทฤษฎี การกั ดเซาะตลิ่ ง
การกัดเซาะตลิ่ง หมายถึง การเคลื่อนยายมวลของดินที่ฐานหรือขอบของตลิ่ง
การกัดเซาะเกิดขึ้นเมื่อหนวยแรงเฉือนที่ขอบที่กระทําตอผิวของตลิ่งเนื่องจากการไหล
ของน้ํา มีคามากกวาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดิน (Critical shear stress) อัตรา
การกั ดเซาะตลิ่ งสามารถคํานวณได จากความแตกต างระหว างหน วยแรงเฉือนที่ ขอบ
และคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดินคูณดวยสัมประสิทธิ์การกัดเซาะ ดังแสดงในสมการ
ที่ 1
a
(1)
  k d    c 
เมื่อ  คืออัตราการกัดเซาะ (Erosion rate, m/s), k d คือคาสัมประสิทธิ์
การกัดเซาะ (Erodibility coefficient, m3/N.s),  คือคาหนวยแรงเฉือนเฉลี่ยที่ขอบ
(Average boundary shear stress, Pa),  c คือคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตของดิน
(Critical shear stress, Pa) และ a คือคายกกําลังเอกซโพเนนเชียล โดยทั่วไปแลว
พิจารณาใหเปน 1
เครื่ องมื อตรวจวั ดความต านทานการกัดเซาะของดิ น
เครื่ องมื อตรวจวั ดความต านทานการกัดเซาะของดิน (รู ปที่ 2) ได ถูกพั ฒนา
ขึ้ นโดยศู นย วิ จั ยภั ยพิ บัติ ทางธรรมชาติภาคใต คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
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รูปที่ 2 เครื่องมือตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน

สงขลานครินทร ตามมาตรฐาน ASTM D 5852 เพื่อใชในการตรวจวัดความตานทาน
การกัดเซาะของดินริมตลิ่ง โดยเปนเครื่องมือที่ใชงานไดสะดวกและสามารถเคลื่อนยาย
ไดงาย ทําใหเขาถึงพื้นที่ริมตลิ่งไดงาย อีกทั้งสามารถทดสอบกับดินหลายๆ ชนิดได
หลั กการทํางานของเครื่ องมื อทดสอบนี้ (รู ปที่ 2) ประกอบด วย การฉี ดน้ํา
(เพิ่มแรงดันโดยใชปมน้ําและอานคาแรงดันน้ําดวยมาตรวัดความดัน Pressure gauge)
ผานชองเปดขนาดเล็ก (Orifice) เพื่อแพรกระจายแรงเฉือนลงสูผิวดินที่ตองการทดสอบ
และเกิ ดรอยที่ ถูกกัดเซาะ (Scour) ที่ ผิวดิ น ทําการวัดระยะการถูกกัดเซาะของดิน
มาตรวัดระยะ (Point gage) ตามระยะเวลาที่กําหนด นําขอมูลทั้งหมดไปคํานวณคา
ความตานทานการกัดเซาะของดินหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแลว
ขั้ นตอนการทดสอบความตานทานการกั ดเซาะของดิ น
ขั้ นตอนการติ ด ตั้ งเครื่ องมื อ ตรวจวั ด ความต า นทานการกั ด เซาะและการ
ทดสอบกับดินริมตลิ่ง สามารถสรุปเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
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1) เลือกบริเวณทดสอบริมตลิ่งที่ตองการ โดยที่หนาดินควรอยูในแนวราบหรือ
มีความชันนอย ทําการปรับหนาดินในตําแหนงที่ตองการทดสอบใหมีผิวเรียบ (รูปที่ 3ก)
2) ทําการตอกถังทดสอบ (Submergence tank) ใหจมลงในดินที่ปรับระดับไว
ประมาณ 7 ซม. พรอมทั้งตอกเหล็กยึด ดังแสดงในรูปที่ 3ข
3) ติดตั้งอุปกรณสวนที่เหลือเขากับถังทดสอบ จากนั้นเปดเครื่องสูบน้ําเพื่อเติม
น้ําเขาสูทอใสน้ําสําหรับฉีด (Jet tube) ที่ตอไปยังถังทดสอบ โดยในขั้นตอนนี้ตองทํา
การใชแผนกั้นน้ํา (Deflector plate) ปดทางออกของน้ําเพื่อเบี่ยงเบนน้ําไมใหไหลไป
กระทบกับผิวดิน หลังจากนั้นทําการไลฟองอากาศออกจากทอใสน้ําสําหรับฉีด โดยการ
ปรับวาลวปลอยอากาษ (Air relief valve) ดังแสดงในรูปที่ 3ค
4) ทําการปรั บความดันใหเหมาะสมและรอจนกวาระดับน้ําในถังทดสอบคงที่
กระบวนการนี้ ใช เวลาประมาณ 5-10 นาที ซึ่ งเพี ยงพอในการทําให ผิ วดิ นที่ ทําการ

รูปที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจวัดความตานทานการกัดเซาะของดิน
ก) การปรับผิวดินเพื่อติดตั้งเครื่องมือ ข) การติดตั้งถังทดสอบบริเวณผิวดิน
ค) การติดตั้งอุปกรณทั้งหมดเพื่อเริ่มการทดสอบ ง) การทดสอบบริเวณริมตลิ่งคลองอูตะเภา
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ทดสอบอิ่ มตัวไปด วยน้ํา สําหรับดินที่ มีความซึมผานของน้ํานอยมากอาจจะเพิ่ มเวลา
ในกระบวนนี้มากขึ้น เครื่องมือพรอมที่จะทดสอบเมื่อสิ้นสุดในขั้นตอนนี้
5) เปดแผนกั้ นน้ําใหน้ําไหลกระทบกับผิวดิ น พรอมทั้ งจั บเวลาเพื่ อเริ่ มการ
ทดสอบ ทําการวัดคาระยะการกัดเซาะดวยมาตรวัดระยะ (Point gauge) ทุกๆ 1, 3,
5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 นาที พรอมทั้งอานคาแรงดันน้ําดวยเกจวัด
ความดัน คาระยะการกัดเซาะ และคาแรงดันน้ํา (Pressure head) ทั้งสองนี้จะนําไป
คํานวณคาพารามิเตอรการกัดเซาะหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น
ความต านทานการกั ดเซาะกั บดิ นริ มตลิ่ งคลองอู ตะเภา
เครื่ องมื อตรวจวั ดความต า นทานการกั ดเซาะที่ ได พั ฒนาขึ้ น ได ถู ก นํา ไปใช
ทดสอบดินริมตลิ่ งคลองอู ตะเภาหลายตําแหนง ครอบคลุ มพื้ นที่ ลุ มน้ําคลองอู ตะเภา
ตั้ งแต อําเภอสะเดาไปจนถึ งอําเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลา ผลการทดสอบความ
ตานทานการกัดเซาะ โดยใชเครื่ องมื อนี้ ไดแสดงในรูปแบบความสัมพั นธ ระหว างคา
หนวยแรงเฉือนวิกฤต (Critical shear stress)
และคาสัมประสิทธการกัดเซาะ
(Erodibility coefficient) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผลการตรวจวัดคาความตานการกัดเซาะของดินริมตลิ่งคลองอูตะเภา
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ดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาซึ่งสวนมากเปนดินทรายปนตะกอนทราย (Silty sand,
SM) ดินทรายปนดินเหนียว (Clayey sand, SC) ตะกอนทราย (Silt, ML) และ
ดินเหนียวปนตะกอนทราย (Silty clay, CL) การทดสอบความตานทานการกัดเซาะ
โดยใช เครื่ องมื อนี้ กั บดิ นริ มตลิ่ งคลองอู ตะเภาในหลายๆ ตําแหน ง ทั้ งบริ เวณพื้ นที่
อําเภอสะเดาและหาดใหญ ผลการทดสอบบงชี้วาดินริมตลิ่งคลองอูตะเภาสวนใหญ
มีคาหนวยแรงเฉือนวิกฤตต่ํา (มีคาในชวง 1-5 Pa) และคาสัมประสิทธการกัดเซาะสูง
(มีคาในชวง 7–80 cm3/N.s) ซึ่งจัดวาเปนดินที่ ทนตอการกัดเซาะไดนอย (Susceptible to erosion) อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหตลิ่งคลองอูตะเภาถูกกัดเซาะและพังทลาย
ไดงายในชวงหนาฝน ผลที่ไดจากการทดสอบนี้สามารถนําไปประเมินและทํานายระยะ
การกั ด เซาะในอนาคต และเป น ข อมู ลที่ สํา คั ญ ส ว นหนึ่ งในการออกแบบปรั บ ปรุ ง
เสถียรภาพของตลิ่งตอไป
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เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพทีย่ งั่ ยืน
จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th
ผลงานวิ จั ยนี้ เป น การศึ กษาการประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อการผลิ ต
เชื้ อเพลิ งชี วภาพที่ ยั่ งยื นจากวั สดุ เศษเหลื อทางการเกษตรและโรงงานอุ ตสาหกรรม
เนื่ องจากปจจุบันประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
และการขนสงสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงดังกลาวสวนใหญแลว
ตองนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบ
ด านพลั งงาน อี กทั้ งราคาเชื้ อเพลิ งในตลาดโลกมี ความผั นผวนตลอดเวลา ส งผลให
ประเทศไทยตองเผชิญกับความเสียเปรียบทางดานเศรษฐกิจ การพิจารณาหาแหลง
พลังงานใหมๆ เพื่อใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงนําเขาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ และไดรับการ
ผลักดันจากหลายๆ ฝายอยางตอเนื่อง หนึ่งในพลังงานทดแทนที่นาสนใจคือไบโอดีเซล
ซึ่งไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล สามารถใชแทนกันได และมีขอดีกวา
คื อก อให เ กิ ดมลพิ ษน อยกว า โดยไบโอดี เซลสามารถผลิ ตได จากการทําปฏิ กิ ริยากั น
ระหว างน้ํ า มั นพื ชและแอลกอฮอล ซึ่ งเป นวั ตถุ ดิ บที่ มี อยู และผลิ ตได ภายในประเทศ
อยางไรก็ตาม การใชน้ํามันพืชบริโภคไดเป นวัตถุดิบในการผลิ ตกอให เกิด วิกฤตการณ
อาหารและทําใหราคาสินคาทางการเกษตรสูงขึ้น สวนการใชไขมันจากสัตว น้ํามันที่
ใชแลว และน้ํามันเหลือใชจากรานอาหารมาแทนน้ํามันพืช ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวย
ลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลได แตปริมาณก็ยังไมเพียงพอกับความตองการเชื้ อเพลิง
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบน้ํามันใหมที่มีศักยภาพทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยน้ํามันจากจุลินทรียถือเปนแหลงวัตถุดิบน้ํามันชนิดใหมที่ มี
ศักยภาพสูง เนือ่ งจากจุลนิ ทรียม ีการเจริญเติบโตเร็วและน้ํามันภายในเซลลมอี งคประกอบ
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คลายกับของน้ํามันพืชทําใหสามารถนํามาผลิตเปนไบโอดีเซลได เรียกจุลินทรียทสี่ ามารถ
สะสมน้ํามันภายในเซลลไดสูงกลุมนี้วา “จุลินทรียไขมันสูง” ซึ่งมีทั้งแบคทีเรีย ยีสต
เชื้อรา และสาหราย
อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพื่อการผลิตน้ํามันนั้น จําเปนตองมีการ
ศึกษาการใชแหลงอาหารที่มีราคาถูกในการเพาะเลี้ยง รวมทั้ งศึกษากระบวนการและ
วิธี การในการเลี้ ยงเชื้ อเพื่ อให ได ผลผลิตที่ สูงด วย การศึ กษาความเปนไปได ในการนํา
เอาวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณมากมาเพาะเลี้ยง
จุ ลิ นทรี ย เพื่ อผลิ ตเป นแหล งวั ตถุ ดิ บใหม สําหรั บผลิ ตไบโอดี เซลนั้ น นอกจากจะเป น
การลดตนทุนการผลิตพลังงานทดแทนแลว ยังถือเปนการหมุนเวียนนําเอาทรัพยากร
ธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการเกิดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบทางการ
เกษตรเพื่ อผลิตพลั งงานทดแทน ทําให ไมเกิ ดวิ กฤตการณอาหาร และไม ทําให ราคา
สินคาทางการเกษตรสูงขึ้น และเนื่องจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรียจะใหผลผลิตตอหนวย
พื้ นที่ สูงกวาการปลูกพืชและใช เวลานอยกว า ทําใหมี ศักยภาพในการพัฒนาสู ระดับ
อุตสาหกรรม และยังสามารถประยุกตใชกับระบบบําบัดของโรงงานทําใหเกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถตอยอดและถายทอดใหกับอุตสาหกรรม เพื่อเปน
การสงเสริมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ ลดการนําเขาพลังงาน
และเพิ่มความยั่งยืนทางดานพลังงานของประเทศไทย
รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิ ดของผลงานวิ จั ยการใช ป ระโยชน จากวั สดุ
เศษเหลื อทางการเกษตรและโรงงานอุ ตสาหกรรมเพื่ อผลิ ตเป นเชื้ อเพลิ งชี วภาพสอง
ชนิดคือ น้ํามันและแอลกอฮอล หมายเลขในวงเล็บแสดงหมายเลขบทความวิจัยที่แนบ
มาดวย โดยรายละเอียดผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือ
สามารถสรุปไดดั งนี้ กระบวนการเปลี่ยนวั สดุเศษเหลือให เปนน้ํามั นอาศัยการทํางาน
ของจุลินทรียไขมันสูง ไดแก ยีสต รา และสาหราย โดยจุลินทรียแตละชนิดมีขอ
ได เปรี ยบต างกัน จึ งจําเป นต องพิจารณาความเหมาะสมของจุ ลิ นทรี ย กั บชนิดของ
วัสดุเศษเหลือ ในการศึกษาครั้งนี้พบวามียีสตหลายสายพันธุที่มีไขมันสูงและสามารถ
เจริญบนวัสดุเศษเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยหลายประเภท ไดแก
น้ําทิ้ งจากเครื่ องดีแคนเตอร ของโรงงานน้ํามั นปาล ม หางน้ํายางจากโรงงานแปรรู ป
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รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม

ยางพารา กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล น้ําทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
และกากน้ําตาล และจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญและสะสมน้ํามันของ
ยีสต พบวาการใชวัสดุเศษเหลือผสมกันทําใหเชื้อมีการเจริญและผลิตน้ํามันไดดีกวา
การใชแหลงวัสดุเศษเหลือเพียงแหลงเดียว เนื่องจากวัสดุเศษเหลือของแตละโรงงาน
มีสารอินทรียที่แตกตางกัน และในผลงานวิจัยนี้ยังไดนําเสนอกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้ํามั นในเซลลยีสตเปยก โดยไมผานกระบวนการทําใหเซลลแหงและสกัด
น้ํามันออกมากอน ทําใหสามารถลดกระบวนการและตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลได
นอกจากการใชยีสตแลว งานวิจัยนี้ยังศึกษาการผลิตน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือ
อุตสาหกรรมโดยใชสาหรายไขมันสู ง เนื่ องจากสาหรายมีข อดีคื อสามารถใชคารบอน
ไดออกไซด ในการสั งเคราะห แสงเพื่ อผลิ ตเป นน้ํา มั น ทําให ช วยลดภาวะโลกร อนได
และสามารถเพาะเลี้ยงในน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อกําจัดทั้งอินทรียและอนินทรีย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําทิ้ งกอนปลอยลงสู แหลงน้ําธรรมชาติ ลดปญหามลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม และผลจากงานวิจัยยังพบวาสามารถเลี้ยงสาหรายไขมันสูงเพื่อกําจัด
ก าซคารบอนไดออกไซด ออกจากก าซชี วภาพพร อมกั บการผลิตน้ํา มั นได เนื่ องจาก
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ป จจุบั นก าซชี วภาพถื อเป นแหล งพลั งงานทดแทนที่ สําคั ญในประเทศไทย ซึ่ งการนํา
กาซชีวภาพไปใชงานตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกาซกอน หรือที่เรียกวาการอัพเกรด
กาซชีวภาพ (Biogas upgrading) เพื่อใหไดกาซมีเทนที่มีความบริสุทธิ์มากกวา 90%
(v/v) ซึ่ งจะทําให ก าซชี วภาพมี ค าพลั งงานเพิ่ มขึ้ น และจากการศึกษาการพัฒนา
กระบวนการผลิตพบวาการเลี้ยงยีสตและสาหรายรวมกันสามารถชวยสงเสริมใหมีการ
ผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้น เนื่องจากยีสตสามารถใชออกซิเจนที่ไดจากการสังเคราะหแสงของ
สาหราย และขณะเดียวกันสาหรายสามารถสังเคราะหแสงโดยใชคารบอนไดออกไซด
ที่ไดจากกระบวนการหมักของยีสต
นอกจากนี้ ยั ง ศึ กษาการคั ดเลื อกและเลี้ ยงเชื้ อราไขมั นสู งบนวั สดุ เศษเหลื อ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อผลิตน้ํามัน เนื่องจากเชื้อราสามารถผลิตเอนไซมออกมา
ยอยวัสดุเศษเหลือจําพวกลิกโนเซลลูโลสใหเปนน้ําตาลเพื่อไปใชในการเจริญ และสะสม
น้ํามันไดโดยตรง ทําใหสามารถลดขั้นตอนการผลิตน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือเหลานี้ ได
และยังไดน้ํามันที่มีองคประกอบของกรดไขมันที่หลากหลาย ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือก
ในการนําน้ํามั นที่ ไดไปประยุกตใชตอ นอกจากนี้ ยังไดศึกษาการพั ฒนากระบวนการ
เก็บเกี่ ยวเซลลสาหร าย เนื่ องจากเซลลสาหรายมีขนาดเล็ก หากใชเครื่องป นเหวี่ ยง
ในการเก็บเกี่ยวก็จะตองใชความเร็วรอบสูงและใชเวลาในการปน เหวี่ยงนาน และหากใช
ระบบการกรองแบบสุญญากาศก็ตองใชพลังงานสูงและใชเวลานาน ดังนั้นจึงไดศึกษา
พั ฒนาวิ ธี ก ารทําให เซลล สาหร า ยเข มข นก อนโดยการตกตะกอนด วยสารเร งการตก
ตะกอน ทําใหสามารถลดตนทุนและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเซลลสาหรายได
สําหรับการผลิตวัตถุดิบแอลกอฮอล ก็ถือเปนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่สําคัญ
ที่สามารถใชผสมกับน้ํามันเบนซิน (gasoline) เปนกาซโซฮอล (gasohol) และใชผสม
กับน้ํามันดีเซล (diesel) เรียกวา ดีโซฮอล (diesohol) โดยบิวทานอลเปนแอลกอฮอล
ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเมื่อผสมแลวจะรวมเปนเนื้อเดียวกันไดดี ไมเกิดการแยกชั้น
และไมทําใหเครื่องยนตเกิดการกระตุก (antiknok) ในการผลิตบิวทานอลนั้นสามารถ
สังเคราะหขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี แตตนทุนการผลิตคอนขางสูง ทั้งนี้เพราะ
สารเคมีที่ใชในการผลิตมีราคาแพง จากเหตุผลดังกลาวการใชเชื้อแบคทีเรียในการผลิต
บิวทานอลจึงไดรับความนิ ยมมากขึ้น เนื่องจากการผลิตบิวทานอลโดยเชื้ อแบคทีเรีย
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สามารถใช วั สดุ เหลื อใช ทางการเกษตรเป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ตได ซึ่ งการนําวั สดุ
เศษเหลือทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณมากในประเทศไทย ไดแก
วัสดุเศษเหลื อจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง ตนปาล มน้ํามันที่ โคนแลว เสนใยปาลม
และทะลายปาลมเปลามาใชประโยชนในการผลิตบิวทานอล นอกจากจะเปนการเพิ่ ม
มูลคาของวัสดุเศษเหลือเหลานี้แลว ยังเปนการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศไทยอีกดวย โดยงานวิจัยเริ่มจากการหาสภาวะที่ เหมาะสม
ในปรับสภาพกากปาล ม เนื่ องจากกากปาล มมี องคประกอบลิกนินที่ เอนไซม เซลลูเลส
ไม สามารถย อยได โดยลิ กนิ นที่ สกั ดออกมาสามารถนําไปทําเป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ต
น้ําหมึกได สวนที่เหลือจะเปนเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสซึ่งนําไปยอยตอดวยกรดหรือ
เอนไซมเซลลูเลสเพื่อผลิตน้ําตาล จากนั้นจึงใชเชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนจากน้ําตาลใหเปน
บิวทานอล และยังไดศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตบิวทานอล จากกรดไขมันระเหยงาย
โดยเชื้อที่หยุดเจริญแลว ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหไดผลผลิตบิวทานอลตอสับสเตรท
ที่สูงกวาและใชตนทุนการผลิตต่ํากวาการใชเชื้อที่อยูระหวางการเจริญ
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ในอาหารสั ต ว ในบางกรณี อาจมี ก ารเติ ม สารเร ง เนื้ อแดงเพื่ อเพิ่ มปริ ม าณ
เนื้ อแดงและลดไขมันในเนื้ อสัตวทําใหเนื้ อสัตวมีสีสันสดใสนารับประทาน แตหากสาร
เหลานี้ ตกคางในเนื้อสัตวและผูบริโภคไดรับเขาไปจะทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย เชน
ทําให เกิดอาการปวดศีรษะ มือสั่ น ใจสั่ น หัวใจเตนเร็ วผิ ดปกติ และเกิ ดภาวะหัวใจ
ลมเหลวโดยสารที่ นิยมใชคือสารเร งเนื้ อแดงกลุ มเบต าอะโกนิสต เชน ซาลบู ตามอล
เคลนบูเทรอล และแรคโตพามี น จากความเป นพิ ษดั งกลาวการวิเคราะหสารเบตา
อะโกนิสตในอาหารสัตวจึงมีความจําเปน แตเนื่องจากในอาหารสัตวมีตัวรบกวนหลาย
ชนิดซึ่งสงผลทําใหการตรวจวิเคราะหทําไดยาก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีขั้นตอนการกําจัด
ตัวรบกวนเพื่อทําใหตัวอยางอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการวิเคราะห
ผู วิ จั ยได พั ฒนาวิ ธี การเตรี ยมตั ว อย างสําหรั บวิ เคราะห สารเร งเนื้ อแดงกลุ ม
เบตาอะโกนิสตในตัวอยางอาหารสัตว โดยพัฒนาเป นตัวดูดซั บของแข็งที่ สามารถจับ
สารเรงเนื้อแดงไวในขณะที่ตัวรบกวนถูกกําจัดออกไป โดยตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นประกอบ
ดวยคารบอนนาโนทิวบที่ดัดแปลงผิวหนาดวยหมูซัลโฟเนตและคอมโพสิทกับโพลีไวนิล
แอลกอฮอลครัยโอเจล ซึ่ งเปนวัสดุที่ มีรูพรุน มีพื้ นที่ ผิวมากชวยลดป ญหาการอุดตัน
ของตั วดู ดซั บไดเป นอยางดี ลักษณะของตั วดูดซั บที่ พั ฒนาขึ้ นดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ ง
ตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นไดนําไปใชเปนตัวดูดซับของแข็งในขั้นตอนการเตรียมตัวอยางดัง
แสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 1 แสดงตัวดูดซับชนิดใหมที่พัฒนาขึ้น

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางโดยการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็ง

ตั วดู ดซั บที่ พั ฒนาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภ าพในการสกั ดและการกํา จั ดสารรบกวนใน
ตัวอยางอาหารสัตวที่ดี โดยมีคารอยละการไดกลับคืนอยูในชวง 92.83.7 ถึง 104.4
2.3 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 6% ตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นมีขอดีคือ
- มีราคาถูก (27 บาทตอชิ้น)
- เตรียมไดงาย
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- มี ความทนทาน
- ใหผลการทําซ้ําที่ดี
วิ ธี การเตรี ยมตั วอย า งที่ พั ฒนาขึ้ นสามารถนํ า มาประยุ กต ใช เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหสารเบตาอะโกนิสตในตั วอยางอาหารสัตวไดหลากหลาย
ชนิด เชน อาหารหมู อาหารวัว อาหารไก โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้จะชวยลดปญหาจาก
สารรบกวนที่ มีอยู ในอาหารสั ตวได เปนอยางดี ให ผลการวิเคราะหที่ ถูกต อง แมนยํา
และมีความนาเชื่อถือ
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ถุงมือซิลเวอรนาโนสําหรับบุคลากรทางการแพทย
สุภากิจ เภาเสน, ดร.จงกล สายสิงห และ ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nprc_psu@hotmail.com
องค การอนามั ยโลกได กําหนดให บุ คลากรทางการแพทย ใช ถุ งมื อเพื่ อป องกั น
การติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเหตุของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลพบว าเกิ ดจากการสั มผั สผ านมื อของบุ คลากรทางการแพทย ได บอยที่ สุ ด
ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาถุงมือที่มีสารจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อโรค
มาเคลือบในถุงมือเพื่อลดปญหาขางตน
สรรพคุ ณของยู คาลิ ปตั ส
 ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
 ฤทธิ์ตานการอักเสบ
 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิส ระ
 ฤทธิ์ฆาแมลง
คณะผู วิ จั ยได นําสารสกั ดจากใบยู คาลิ ป ตั สมาประยุ ก ต ใช รว มกั บเทคโนโลยี
ซิ ลเวอร นาโนโดยใช เป นสารรี ดิ วซิ่ งจึ งทําให ซิ ลเวอรนาโนที่ สังเคราะหได มี คุ ณสมบั ติ
ดังนี้
 ซิลเวอรน าโนพาทิเคิลมีข นาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรจึง ชวยเพิ่มพื้น ที่ผิว
ในการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยการเกาะที่ผนังเซลลของเชื้อและแทรกเขาไปภายใน และ
จับกับสารที่มีกํามะถันและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ เชน DNA สงผลใหเชื้อโรค
ตายในที่สุด
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ซิลเวอรนาโนพาทิเคิลไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ ลดปญหาการดื้อยา
ของเชือ้ แบคทีเรีย
 กระบวนการสังเคราะหซิลเวอรนาโนที่ใชสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเปนสาร
รี ดิ วซิ่ ง ไม มี การใช สารเคมี ที่ เป นอั นตรายในกระบวนการผลิ ต ดั งนั้ นจึ งเป นวิ ธี การ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม


ผลการทดลอง

ภาพแสดงการการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 422.19 nm ของซิลเวอรนาโน

ภาพแสดงขนาดของซิลเวอรนาโนอยูในชวง 5-50 nm
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ตาราง คาความเขมขนต่ําสุดซิลเวอรนาโนที่สามารถยับยั้ง (MIC) และ
ฆา (MBC) เชื้อแบคทีเรีย
Bacterial Strains
Acinetobacter baumannii ATCC19606
Escherichia coli ATCC 25922
Escherichia coli O157:H7
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus ATCC 29213

MIC/MBC (g/ml)
31.25/62.5
7.80/62.5
15.62/62.5
15.62/62.5
15.62/62.5
7.80/62.5
15.62/62.5
7.80/62.5

จากผลการทดลองสรุ ปไดว าซิ ลเวอร นาโนที่ สังเคราะหโดยใช สารสกั ดจากใบ
ยูคาลิปตัสเปนสารรีดิวซิ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค ทั้งนี้คาดวาซิลเวอรนาโน
ที่ ได เมื่ อนํา ไปเคลื อบในถุ ง มื อยางทางการแพทย จะเป นการป องกั น และลดการแพร
กระจายของเชื้อโรคผานมือระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
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ซีรัมแตมสิวจากสารบริสทุ ธิส์ กัดจากใบกระทุ
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ,
รศ.พญ.เสาวรัตน เอื้อเพิ่มเกียรติ และ สุทธิวรรณ วุนหนู
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nprc_psu@hotmail.com
การเกิ ด สิ วเป นป ญหาที่ พบได บ อยในบุ คคลทั่ ว ไป โดยเฉพาะในวั ยหนุ ม สาว
แมวาสิวจะไมใชโรครายแรง แตก็สงผลตอการดําเนินชีวิตและทําใหสูญเสียความมั่นใจ
ผูมีปญหาสิวสวนใหญมักจะใชยาปฏิชีวนะในการรักษา ซึ่งอาจสงผลขางเคียงได เชน
อาการแสบ แดง ผิวหนังลอก และอาการแพ
ไดมีการพัฒนาสูตรตํารับไลโปโซมโรโดไมรโทนสําหรับใชแตมสิวอักเสบ โดยใช
สารบริ สุทธิ์ โรโดไมรโทนที่ แยกได จากสารสกัดเอทานอลจากใบกระทุรวมกั บไลโปโซม
ซึ่งชวยในการนําสงสารโรโดไมรโทนผานเขาสูผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
ทดสอบกอนนําไปใชกับอาสาสมัคร พบวาสูตรตํารับไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิว
กระทุ (Rhodomyrtus tomentosa)
 เปนไมพุม ใบเปนมันสีเขียวเขม ดอกสีชมพู
 มีสารสําคัญในกลุม แทนนิน, ฟลาโวนอยด
และเอซิลฟลอโรกลูซนิ อล
 สารบริสุทธิ์โรโดไมรโทนเปนสารในกลุม
เอซิลฟลอโรกลูซนิ อล
 มีฤทธิใ์ นการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค
ไดหลายชนิด
 มีฤทธิ์ตานการอักเสบ
 มีฤทธิ์ตานอนุมูล อิส ระ
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ชือ่ ผลงาน: สูตรองคประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทน เจลที่มีองคประกอบของไลโปโซม
โรโดไมรโทน และกรรมวิธีการผลิตสูตรองคประกอบและเจลที่มี
องคประกอบดังกลาว
สิทธิบัตรเลขที่คําขอ 1201002043 ยื่นคําขอวันที่ 27 เมษายน2555

กรณีศึกษา ผูปวยเปนสิวที่มีความรุนแรงระดับ 3 (IGA *) คือ มีความรุนแรง
ปานกลาง โดยมีรอยสิวอักเสบอยูบางทั้งชนิด ตุมสีแดงขนาดเล็ก (papule) และตุม
สีแดงขนาดเล็กมีหนองที่ ยอด (pustule) แตตองมีรอยสิวชนิดที่ เปนกอนแดงภายใน
มีหนองปนเลือด (nodule) ไมเกิน 1 แหง
ผลการรั กษา สัปดาหที่ 4 ของการรั กษา โดยแต มดวยสูตรตํารับไลโปโซม
โรโดไมรโทนวันละ 2 ครั้ง พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงอยูระดับ 2 คือมีความ
รุนแรงเล็กนอย โดยมีรอยสิวอักเสบ 2-3 รอย เปนสิวชนิด papule และ pustule
แตไมมีรอยสิวชนิด nodule

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

30

สารสกัดใบกระทุชว ยเสริมสรางภูมคิ ุมกันตอตาน
การติดเชื้อแบคทีเรียในปลานิล
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย1 ผศ.ดร.นเรศ ซวนยุก2 และ ปนอนงค ณ พัทลุง1
1
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
ปลานิ ลเป นปลาน้ําจื ดที่ มี ความสําคั ญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการ
เพาะเลี้ยงอยางแพรหลายทั้งผูผลิตรายใหญและเกษตรกรรายยอย ในป 2556 ประเทศ
ไทยมีการสงออกปลานิลประมาณ 0.9 ลานตัน ซึ่งเปนประเทศผูสงออกปลานิลสูงเปน
อันดับที่ 4 ของโลก
ที่ มาและป ญหา
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงมักประสบปญหาผลผลิตลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศ คุ ณภาพน้ํา ความหนาแน นของการเลี้ ยง และ
การจั ดการฟาร มอื่ นๆ ซึ่ ง ส งผลต อสุ ขภาพของปลานิ ลทํา ให ง ายต อการติ ดเชื้ อโรค
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียในสกุลสเตรปโตคอกคัสที่เปนสาเหตุของโรคสเตรปโตคอกโคซีส
หรือโรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบ การติดเชื้อชนิดนี้ในปลานิลทําใหเกิดอัตราการ
ตายสูงถึง 40-60% ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห เกษตรกรมักแกปญหาโดยการใชยา
ปฏิชีวนะหรือสารเคมีในการควบคุมโรค แตการใชยาหรือสารเคมีดังกลาวในปริมาณสูง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการตกคางในเนื้อปลา ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค การนํา
สารสกัดจากธรรมชาติมาใชเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันจึงเปนอีกทางเลือกในการหลีกเลี่ยง
การใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับปลานิลชวยตอตาน
การติดเชื้อโรค
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กระทุ (Rhodomyrtus tomentosa)

เปนพืชสมุนไพรที่พบไดทั่วไปในพื้นที่เขตรอนชื้นทางภาคใตของประเทศไทย
 เปนไมพุม ใบมีลักษณะเปนรูปไขปลายมน ดอกสีชมพู เจริญไดดีในดินทราย
บริเวณชายฝง
 สารสกัดจากใบกระทุมฤ
ี ทธิท์ างชีวภาพหลายชนิด เชน ฤทธิต์ านเชือ้ แบคทีเรีย
กอโรคกรัมบวก ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันในเม็ดเลือดขาวของ
มนุษย


การเตรี ยมอาหารปลาสําเร็ จรู ปผสมสารสกั ดใบกระทุ

ผลการศึ กษา
ทําการทดลองโดยเลี้ ยงปลานิลดวยอาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดใบกระทุ
เปนระยะเวลา 14 วัน หลังจากนั้นทําการทดสอบความตานทานการติดเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคในปลานิลโดยการฉีดเชื้ อแบคทีเรียที่ บริเวณชองทองและดูอัดตราการตายเปน
ระยะเวลา 14 วัน
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อั ตราการตายเฉลี่ ยสะสมของปลานิ ล ที่ ให อาหารผสมสารสกั ดหยาบจากใบ
กระทุที่ความเขมขน 5, 50 และ 500 มก.ของสารสกัดตออาหารปลา 1 กก. มีคา 57,
40 และ 23% ตามลําดับ ในขณะที่ ปลานิลที่ไมไดรับสารสกัดมีอัตราการตายเฉลี่ย
สะสมมีคา 60% (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 อัตราการตายของปลานิลหลังจากติดเชื้อแบคทีเรียที่ไมไดรับสารสกัด และไดรับ
สารสกัดใบกระทุที่ความเขมขน 5, 50 และ 500 มก./กก.อาหาร เปนระยะเวลา 14 วัน
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ธรณีฟสิกสเพือ่ การศึกษาพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยพิบตั ิ
แผนดินไหวในภาคใต
ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน, รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ, ดร.กําแหง วัฒนเสน และ
ดร.เฮลมุทธ เดอรราส
สถานวิจัยธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sawasdee.y@psu.ac.th
นับตั้งแตเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw 9.1 ซึ่งนําไปสูคลื่นยักษสึนามิ
ถลมพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย อันประกอบดวย พื้นที่ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย
ศรีลังกาและภาคใตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จนทําใหเกิดการ
สู ญเสี ยทั้ งชีวิ ตและทรั พย สิ นเป นจํานวนมากจนไม อาจประเมิ นคาได คนไทยรู สึ ก
ตื่ นตระหนกและหวาดผวาทุกครั้ งที่ ไดยิ นข าวแผ นดิ นไหวจากสื่ อต างๆ เพราะในชวง
ทศวรรษที่ผานมา ขอมูล ขาวสาร องคความรูและงานวิจัยทางดานแผนดินไหวไดรับ
การพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงขึ้นอีกหลาย
ครั้ ง เชน แผนดินไหวขนาด Mw9.0 ทางชายฝ งทิศตะวันออกของประเทศญี่ ปุน
เมื่ อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ส งผลใหเกิ ดคลื่ นสึ นามิ และเตาปฏิกรณของโรงไฟฟ า
นิวเคลียรระเบิดติดตามมา ในเดือนเดียวกันก็เกิดแผนดินไหวขนาด Mw 7.3 ใน
ประเทศเมียนมาร และลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน และ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง
หางกั นเพียง 16 วัน ได เกิ ดเหตุการณ แผ นดิ นไหวขนาด Mw 7.8 และ 7.3 และ
อาฟเตอรช็อกอีกหลายครั้งในประเทศเนปาล ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 8000 คน และ
บาดเจ็บอีกจํานวนมากเนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ถลมลงมา
นั บได ว าแผ นดิ นไหวเป นภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติที่ คนไทยต องตระหนักรู และ
ต องพรอมรับมื อในขณะนี้ คําถามคือแลวบริ เวณใดหรื อพื้ นที่ ใดในประเทศไทยที่ มี
ความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดรุนแรงได ถาพูดกันตามหลักการ เปนที่
ทราบกันดีวาแผนดินไหวเกิดจากการปลดปลอยพลังงานอยางมหาศาลในบริเวณรอยตอ
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ระหว างแผนเปลือกโลก และแนวรอยเลื่ อนที่ มี การสะสมความเคนและความเครียด
เอาไว ประเทศไทยคอนขางโชคดีที่ ไมไดอยูติดกับแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก
อยางไรก็ตาม มีรายงานวามีรอยเลื่อนมีพลังอยูถึง 14 รอยเลื่อน โดยเฉพาะทางภาค
เหนือและภาคตะวันตก ซึ่งมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดใหญได สําหรับพื้นที่ภาคใต
มีรอยเลื่อนมีพลังที่พาดผาน 2 แนว คือ แนวรอยเลื่อนระนอง และแนวรอยเลื่อนคลอง
มะรุยที่อาจทําใหเกิดแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางได เชน เหตุการณแผนดินไหว
ขนาด ML 4.3 เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต และลาสุดขนาด M4.6 เมื่อ
วั นที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ อ.เกาะยาว จ.พั งงา ซึ่ งเป นแนวการเคลื่ อนตั วของ
รอยเลื่อนคลองมะรุย นี้
ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2554 เป น ต นมาที มวิ จั ย จากสถานวิ จั ยธรณี ฟ สิ กส ได ทํา การ
ศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนคลองมะรุยเพื่อหาตําแหนงและแนวการ
วางตัวของรอยเลื่ อนเพื่ อนําไปใชในการประเมินพื้ นที่ เสี่ยงภัยแผนดินไหว โดยเริ่ มตน
จากพื้ นที่ ศึ กษาในจั งหวัดสุ ราษฎร ธานี ที่ ทางกรมทรั พยากรธรณี (2553) รายงานว า
รอยเลื่อนคลองมะรุยผานออกอาวไทยที่ อ.ไชยา ผลการสํารวจธรณีฟสิกสในพื้นที่พบวา
ในอ.ทาฉางนาจะมีแนวรอยเลื่อนคลองมะรุยพาดผานดังแสดงในภาพตัดขวาง ผลการ

รูปที่ 1 ภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือนของแนวสํารวจใน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี ที่
สามารถตรวจพบรอยเลื่อนคลองมะรุยไดอยางชัดเจน (CDP_X คือระยะทาง
บนพื้นดินมีหนวยเปนเมตร และสเกลทางแนวดิ่งเปนคาความลึกในหนวยเมตร)
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วิเคราะหขอมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนของแนวสํารวจดังรูปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหขอมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศ ซึ่งพบแนวเสนตรง (lineament) ที่แสดงความแตกตางของคากัมมันตรังสีทอเรียม ยูเรเนียม และโพแทสเซียม
ตอเนื่องผาน อ.บานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และเขาในพื้นที่ อ.ทาฉาง คาดวา
แนวดั งกลาวแสดงขอบเขตทางทิ ศใต ของแถบรอยเลื่ อนคลองมะรุ ย นอกจากนี้ ยั ง
ตรวจพบหิน Silicified rocks ที่เปนหลักฐานรอยเลื่อนอยูไมไกลจากแนวที่สํารวจพบ
รอยเลือ่ น
นอกจากนี้ ภัยพิบัติดานแผนดินไหวยังมีอีกหลายรูปแบบ เชน การสั่นสะเทือน
ของแผนดิน การเกิด liquefaction และการกระตุนใหเกิดดินถลม เปนตน โครงสราง
ของชั้นดินซึ่งรองรับอาคาร บานเรือน และสิ่งปลูกสราง จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
เหตุ การณ แผ นดิ นไหว ลั กษณะการสั่ นไหวของพื้ นดิ นอาจมี ความรุ นแรงขึ้ นจากการ
ขยายสั ญญาณคลื่ นแผ นดิ น ไหว (site amplification) ทําให สิ่ งปลู กสร างเกิ ด การ
พังทลายได สําหรับประเทศไทยพบวาเหตุการณ แผ นดินไหวรุนแรงหลายๆ ครั้ งใน
แถบสุ ม าตราและประเทศเมี ย นมาร ส ง ผลให มี ก ารสั่ นไหวที่ รู สึ ก ได ใ นอาคารสู ง
โดยเฉพาะในพื้ นที่ จังหวั ดเชียงใหม และกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสภาพดิ นส วนใหญเปน
ดินอ อนที่ ทําให เกิดการสั่ นสะเทือนของพื้ นดินรุนแรงขึ้ นเมื่ อคลื่ นแผ นดิ นไหวเดิ นทาง
ผานไป ดังนั้ นการศึ กษาวิจัยเชิงทองถิ่ นจึ งมี ความสําคัญในการประเมินและวางแผน
การกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน เชน อุโมงค
ทอสงน้ํา รถไฟใตดิน สายไฟฟา หรือเสนทางคมนาคม เพื่อใหปลอดภัยจากแผนดินไหว
ในอนาคต
การศึกษาชั้นดินโดยการวิเคราะหความเร็วคลื่นเฉือน (Shear wave velocity)
เปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชสําหรับงานดานวิศวกรรมแผนดินไหว เนื่องจากคุณสมบัติดาน
ความยืดหยุนของชั้นดินในระดับตื้นมีความสําคัญตอการศึกษาการตอบสนองของพื้นที่
กอสร าง โดยเฉพาะการศึ กษาความเร็ วคลื่ นเฉือนเหนือระดับความลึก 30-40 เมตร
ใตผิวดินมีประโยชนในการทํานายการตอบสนองของพื้นที่ตอการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
เมื่ อเกิดแผนดินไหวในพื้นที่ ที่มีตะกอนปดทับชั้ นหินแข็งที่ รองรับอยูดานลาง ผู วิจัยจึง
ไดประยุกตวิธีการนี้ในการจําแนกพื้นทีเ่ สี่ยงตอการเพิ่มความรุนแรงขณะเกิดแผนดินไหว
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ในพื้ นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่ งมี ลักษณะโครงสรางทางธรณี วิทยาเปนแองตะกอน
เชนเดียวกับแองเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร อ.หาดใหญ ถือไดวาเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการศึกษา ในพื้นที่ ภาคใตของประเทศไทย
การขยายตัวของพื้นที่ทําใหมีความหนาแนนของประชากรและอาคารบานเรือนมากขึ้น
ประกอบกับความรูสึกไดถึงการสั่นไหวของอาคารสําหรับคนที่อยูบนตึกสูงในอ.หาดใหญ
หลังเกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาดความแรง M 6.6 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ทําใหการศึกษาโครงสรางชั้นดิน
ในระดับตื้ นในแองหาดใหญ มี ความสําคัญอย างยิ่ งในการเฝ าระวั งและวางแผนการ
กอสรางอาคารเพื่อรับมือกับแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ผลการศึกษาพบวาสามารถจําแนกชั้ นดิ นในอ.หาดใหญ จ.สงขลา ตามเกณฑ
ของ NEHRP* ไดเปน 4 กลุม คือ กลุม B (หิน) ตรวจพบทางดานทิศตะวันตกของ
พื้นที่ซึ่งอยูติดกับภูเขาหินแกรนิต และมีชั้นตะกอนปดทับในระดับตื้น กลุม C (ดินแข็ง
อัดแนน หรือหินที่ออน) ตรวจพบเปนบริเวณกวางในบริเวณตะกอนตะพักและตะกอน
เศษหินเชิงเขาทางดานตะวันออกและตะวันตกของพื้นที่ กลุม D (ดินแข็ง) ตรวจพบ

รูปที่ 2 แผนที่จําแนกชั้นดินตามเกณฑของ NEHRP ของ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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ทางตอนกลางของพื้นที่ซึ่งเปนตะกอนสะสมตัวตามทางน้ําหลักคือ คลองอูตะเภาและ
ทางเหนือซึ่งอยูใกลกับทะเลสาบสงขลา และกลุม E (ดินออน) ตรวจพบเพียงจุดเดียว
ในบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งคาดวาเปนชั้นดินเหนียวออนที่มีความลึกกวา 30 เมตร
ดั งนั้ นอาคารและสิ่ งปลู กสร างขนาดใหญ ที่ อยู ในพื้ นที่ นี้ มี โอกาสได รับผลกระทบจาก
เหตุการณแผนดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกลเคียงได
หมายเหตุ
National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) เปนขอ
กําหนดสากลที่ใชจําแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองดานแผนดินไหว โดยไดรวบรวม
ขอมูลแผ นดิ นไหวและวิเคราะห การสั่ นสะเทือนของแผนดินที่เกี่ ยวของกับสภาพธรณี
วิทยาใตผิวดิน และไดแบงกลุมของชั้นดินออกเปน 5 กลุม ตามคาเฉลี่ยของความเร็ว
คลื่นเฉือนในระดับความลึก 30 เมตร (Vs30))
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การเพิม่ มูลคาขยะโฟมพอลียูเธนและผลิตภัณฑทไี่ ด
รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saadriyajan@hotmail.com
พอลิยู รีเทนเปนพอลิ เมอร ที่ เกิ ดจากการทําปฏิกิ ริยาของสารประกอบอิ นทรีย
สองชนิดดวยปฏิกิรยิ าพอลิเมอไรเซชันคือ ไอโซไซยาเนท และกลุม ไฮดรอซิล แอลกอฮอล
โดยมี ตั วเร งปฏิ กิริยาที่ เหมาะสม เนื่ องจากผลิ ตภั ณฑที่ ไดจากพอลิ ยูรีเทนเปนที่ นิยม
และมี อยู หลากหลายชนิด เมื่ อหมดอายุการใชงานหรื อหมดความต องการจากการใช
สอยผลิตภัณฑพอลิยูรีเทนแลว จึงกลายเปนขยะที่มีอยูมากแสดงดังรูปที่ 1 เนื่องจาก
พอลิยูรีเทนเปนขยะพอลิเมอร ชนิดเทอรโมเซต ยากตอการยอยสลายและยากตอการ
นําไปขึ้ นรูปเปนผลิตภั ณฑ ใหม ทําใหเกิดป ญหาตอสภาวะแวดล อมและป ญหาสภาวะ
โลกรอนในปจจุบัน

รูปที่ 1 ขยะโฟมพอลิยูรีเทน

จากงานวิ จั ย ที่ ผ า นมามี นั ก วิ จั ยได นํา โฟมพอลิ ยู รี เทนไปผสมลงในคอนกรี ต
ทํา ให คอนกรี ตที่ ได มี น้ํ า หนั กที่ ลดลง ทนต อแรงอั ด และมี ความหนาแน นลดลง
เนื่ องจากพอลิ ยู รีเทนไปเพิ่ มรูพรุ นใหแก คอนกรี ต จึงทําใหคอนกรีตมี น้ํา หนั กที่ ลดลง
อีกทั้งยังมีนักวิจัยไดนําขยะพอลิยูรีเทนไปทําการบดใหมีขนาดเล็กลง เสร็จแลวจึงนําไป
ผสมกับปูนพลาสเตอร ทําใหปูนพลาสเตอรที่ไดมีความหนาแนนที่ลดลง สมบัติเชิงกล
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ลดลง แตทําใหปูนพลาสเตอรมีการทนความรอนที่เพิ่มขึ้น และมีน้ําหนักที่เบากวาวัสดุ
เดิม และยังมีนักวิจัยไดทําการยอยสลายพอลิยูรีเทน และนําผลิตภัณฑที่ไดไปขึ้นรูปเปน
ผลิตภัณฑทางการแพทย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนําขยะโฟมพอลิยูรีเทน (w-PUf) มาทํา
การแตกสลายทางเคมี ไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติเปนสารเชื่อมขวางชนิดใหม จากนั้นนํา
โฟมดัดแปรมาเชื่อมขวางกับยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR-20) จากนั้นนํา ENR
ดั ดแปรดั งกล าวมาผสมกั บยางแท ง ทําให ได ยางชนิ ดใหม ที่ มีสมบั ติ ทนต อความร อน
และและน้ําน้ํามันไดเปนอยางดี เพื่อทดแทนยางสังเคราะห เอทธิลีน พรอพิลีน ไดอีน
งานวิจยั เรื่องนีเ้ ปนการนําขยะพอลิยรู ีเทนโฟมมาแตกสลายทางเคมี ไดผลิตภัณฑ
ที่มีความสามารถเปนสารเชื่อมขวางในยางอิพอกซิไดซ (ENR) ชนิดใหม เปนมิตรตอ
สิ่ งแวดลอมและมีราคาถูก อี กทั้ งเปนการชวยลดปญหาขยะพอลิยู รีเทนซึ่ งเกิดการ
เสื่ อมสลายได ยากโดยธรรมชาติ และเป นวิธี หนึ่ งที่ ช วยลดป ญหาสภาวะโลกร อนใน
ปจจุบัน ดังนั้นในโครงงานนี้จึงนําขยะโฟมพอลิยูรีเทน (w-PUf) มาทําการแตกสลาย
ทางเคมี ซึ่ งจะได สารที่ มีสมบั ติ เปนสารเชื่ อมขวางสําหรั บยางธรรมชาติ อิพอกไซด
(ENR-20) รวมไปถึงสารเรงปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง และสารตัวเติมอีกหลากหลายชนิด
ยางผสมที่ไดสมบัติเชิงกลดีขึ้น
ประโยชนที่ จะไดจากการวิ จัยนี้
1. ไดยางเกรดใหม สมบัติเชิงกลสูง ทนน้ํามัน
2. สามารถลดขยะจากโฟมพอลิ ยู รีเทน รั กษาสิ่ งแวดล อม และแปรรู ปเป น
ผลิตภัณฑเปนปรับสภาพสมบัติยาง
3. เพิ่มโอกาสการใชยางธรรมชาติในรูปแบบใหม
ตัวอยางผลิตภัณฑยาง (รูปที่ 2) แปรรูปเปนพื้นรองเทา และสารเชื่อมขวางที่
ไดจากขยะโฟมพอลิยูรีเธน (รูปที่ 3)
โครงการวิจัยนี้ไดรับรางวัลความคิดริเริ่มสราวงสรรคจากสมาคมวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ป 2557 อีกดวย
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รูปที่ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดจากยางเกรดใหม

รูปที่ 3 สารเชื่อมขวางจากขยะโฟมพอลิยูรีเธน
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สบูย ับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดเฟรน ไซโคลซอรัส
เทอรมิแนนส ทีม่ ีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ผศ.ดร.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: songsri.k@psu.ac.th
เฟรนเปนพืชดึกดําบรรพที่มีมานานและมีวิวัฒนาการมาเรื่ อยๆ จนถึงปจจุบัน
มีพืชในกลุมเฟรนถึง 250 สกุล กวา 12,000 ชนิด สวนใหญพบในปาหรือสถานที่ซึ่งมี
ความชุ มชื้ นสูงในเขตรอน แตในเขตกึ่ งรอนและเขตหนาวก็ พบเฟรนจํานวนมากตาม
ธรรมชาติเชนกัน เฟรนเปนพืชชั้นต่ํา ไมมีดอก ไมมีเมล็ด ขยายพันธุโดยการสราง
สปอร และอาศั ยน้ําในการสร างวงจรชี วิต และจัดเปนราชิ นีแหงไมประดับ มี ความ
งดงามที่ไมไดอาศัยดอกเปนตัวชวย แตมีใบที่งดงาม มีวิวัฒนาการที่หลากลาย มีสีสัน
สดใสและมี ค วามพิ เศษตรงความอ อนหวานในรู ปทรงที่ โค ง คด ดู นุ มนวล ไม แข็ ง
กระดางเหมือนไมยืนตนทั่วไป จึงเปนพืชที่ มีเสนห ทําใหมีผูสนใจปลูกเลี้ยงและขยาย
พันธุเพื่อเปนไมประดับกันมากขึ้น นอกจากนี้เฟรนหลายชนิดยังใชเปนอาหารและเปน
สมุนไพรได
เฟรน ไทยชนิดหนึง่ ที่มชี อื่ วิทยาศาสตรวา ไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส (Cyclosorus
terminans หรือ Amphineuron terminans หรือ Thelypteris terminans วงศ
Thelypteridaceae) มีลักษณะคลายผักกูดที่เปนผักพื้นเมืองทางภาคใตของประเทศไทย
และจัดอยูในวงศ Thelypteridaceae เชนเดียวกับกูดออ (T. ornata) และกูดกานแดง
(T. truncata) ยอดออนของเฟรนไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส นํามารับประทานเปน
อาหารได โดยปกติ จะเจริ ญเติ บโตในที่ รมหรื อแดดรําไร ใต รมเงาของต นไม ใหญ
ต องการความชุ มชื้ นในดิ นและในอากาศที่ มี ความชื้ น สู ง และอุ ณหภู มิ ของพื้ นดิ นไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก มักขึ้นบนดินปนทราย บริเวณตามที่ลาดชันคอนขางแหงที่ระดับ
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ความสูง 600-1200 เมตร จากระดับน้ําทะเล ในประเทศไทยรายงานพบไดที่จังหวัด
นาน สกลนคร ฉะเชิงเทรา ตราด กาญจนบุรี นครศรีธรรมราชและสงขลา
จากการศึ กษาเบื้ องต นพบว าสารสกั ดของเฟ รน ไซโคลซอรั ส เทอร มิ แนนส
มีฤทธิ์ดีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก ไดแก Methicillin-sensitive Staphlococcus aureus (MSSA), Methicillin-resistant S. aureus, S. epidermidis และ
Bacillus subtilis โดยมี สารกลุ มอิ นเตอร รับติ น (interrupin) เป นสารออกฤทธิ์
ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนกระบวนการในการสกัดเฟรน ไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส ที่มี
สารออกฤทธิ์กลุ มอินเตอรรับติน (interrupin) ในปริมาณสูงโดยมุงเนนวิธีการสกัด
ดวยตัวทําละลายชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green extraction) โดยเตรียม
สารสกั ดทั้ งในรู ปแบบที่ ละลายในน้ํามั นและละลายในน้ํา เพื่ อมาทําเปน สบู ก อนและ
สบูเหลวยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดเฟรนไซโคลซอรัส เทอรมิแนนส ทีม่ ีความปลอดภัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Cyclosorus terminans
(J. Sm. ex Hook.) Panigrahi
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งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
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ผลของการนวดไทยรักษาอาการหัวไหลติด
กชกร สุขจันทร อินทนูจิตร, ซูไฮลา สมูซอ, ฟาตีฮะห อามะ และ
รจนลักษณ เกื้อกูล
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kochakorn.s@psu.ac.th
ในป จจุบั นประเทศไทยมีอุบัติการณการเกิดอาการหัวไหล ติดเพิ่ มมากขึ้น โดย
สวนใหญมักพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และพบในชวงอายุ 50-60 ป ซึ่งขอไหล
เปนขอที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การยกแขนขึ้น
เหนือศีรษะเพื่ อทํางานในมุมสู ง การยกของหรื อหิ้ วของเพื่ อรับน้ําหนักมากๆ เมื่ อเกิด
อาการหัวไหลติ ดสงผลให เกิดการจํากัดองศาการเคลื่ อนไหวของขอไหลในการใชงาน
และเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตในประจําวัน เชน การหวีผม การสวมเสื้อผา
การเกาหลังและการถูสบูดานหลังของลําตัว เปนตน โดยสาเหตุของการเกิดหัวไหลติด
เชื่อวาเกิดจากการอักเสบของเยื่ อหุมขอและมีการหนาตัวของเยื่อหุมขอ ทําใหขอเกิด
การเคลื่อนไหวนอยลง การดําเนินของโรคในระยะแรกจะมีอาการปวดขอไหลโดยเฉพาะ
ปวดมากในเวลากลางคืน อาการจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของขอ ระยะที่
สองอาการปวดจะนอยลง แตจะมีการเคลื่อนไหวนอยลง ระยะที่ สามจะเริ่มฟนตัว
จะมีการขยับของขอดีขึ้น เมื่อเวลาผานไป 12-42 เดือนหากไมดีอาจจะพิจารณาผาตัด
ซึ่ งแนวทางในการรั กษานอกจากการผาตั ดสามารถรั กษาไดด วยวิ ธีการใช ยา การทํา
กายภาพบําบัดและการนวดไทย ทั้งนี้วิธีการรักษาอาการในผูปวยสูงอายุ ทั้งการใชยา
และการผ าตัดอาจพบภาวะแทรกซอนได และใช ระยะเวลานานในการซ อมแซมหรื อ
การฟนฟูสภาพรางกายหลังผาตัด จึงทําใหผูปวยจํานวนไมนอยหันมาเลือกใชวิธีรักษา
ด วยการนวดไทย อี กทั้ งมี กระแสของผลการตอบรับที่ ดี ประหยั ดค าใช จายและเป น
การอนุรักษภูมิปญญาไทยอีกดวย
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ดวยคณะการแพทยแผนไทย มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพการแพทยแผนไทย สาขาการนวดไทย และมี
ประสบการณในการรักษามานานกวา 30 ป ประกอบกับมีผลตอบรับดานประสิทธิภาพ
ของการรักษาอาการที่ ดีขึ้ น แต ขาดขอมูลเชิงประจักษ จึงไดทําการศึ กษาเรื่ องนี้ ขึ้ น
เพื่อยืนยันประสิทธิผลของการรักษาอาการหัวไหลติดใหเปนแบบแผนที่ชัดเจน
วิธี การวิ จัย
ทําการศึ ก ษาในกลุ มตั วอย า งที่ มี อาการหั วไหล ติ ด ในเขตพื้ นที่ จั งหวั ดสงขลา
จํานวน 30 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 40-60 ป ที่ยินยอมเขารวม
โครงการ โดยทําการซั กประวั ติ ตรวจวัดสั ญญาณชี พ วั ดองศาการเคลื่ อนไหวของ
ขอไหลดวย Goniometer ในทากางแขนออกทางดานขาง (abductor) และทายื่นแขน
ออกไปทางดานหนา (flexion) ซึ่งคาปกติขององศาการเคลื่อนไหวทั้ง 2 ทา เทากับ
170-180 องศา และประเมิ นค าระดับความเจ็บปวดด วย visual analogue scale
(VAS) ซึ่ งมีคาคะแนนตั้งแตระดับ 0 ถึง 10 คือไมเจ็บปวดเลยถึงเจ็บปวดมากที่สุด
โดยทําการวัดองศาการเคลื่ อนไหวและประเมินคาระดับความเจ็บปวดเปรียบเทียบกัน
ระหวางกอนกับหลังการนวดรักษา และกอนกับหลังการนวดรั กษา 1 สั ปดาห (การ
ติดตามผล) โดยจุดนวดรั กษามีทั้ งหมด 15 ตําแหนง (ดั งรู ปที่ 1) กลุ มตัวอยางจะ
ไดรับการนวดวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง นวดติดตอกัน 3 วัน และมีการนัด
ติดตามผลเมื่อผานไป 1 สัปดาห เพื่อดูประสิทธิภาพการรักษาจากคาเฉลี่ยขององศา
การเคลื่อนไหวขอไหลและคาเฉลี่ยของระดับความเจ็บปวด
ผลและการอภิ ปรายผลการวิ จั ย
จากการศึ กษากลุมตัวอยาง พบวา ผูปวยส วนใหญที่ มาดวยอาการหัวไหลติด
เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 55 ป ประกอบอาชีพรับราชการ ซึ่งสาเหตุมาจากการ
เคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในทาเดิมซ้ําๆ กัน หรือการใชงานเปนประจํา
ของกลามเนื้ อรอบหัวไหล จึงสงผลใหเกิดอาการปวดขอไหลและองศาการเคลื่อนไหว
ของขอไหลลดลง

48

รูปที่ 1 แสดงตําแหนงการนวดรักษาอาการไหลติดทั้ง 15 ตําแหนง (ในกรณีไหลขวา)
จุดที่ 1 จุดมุมบนของสะบักดานใน
จุดที่ 2 จุดกลางสะบักดานใน
จุดที่ 3 จุดมุมลางของสะบักดานใน จุดที่ 4 จุดโคงคอ (แนวสายสรอยพาดผาน)
จุดที่ 5 จุดกึง่ กลางบา
จุดที่ 6 จุดบนหัวไหล
จุดที่ 7 จุดกึง่ กลางตนแขนดานนอก จุดที่ 8 จุดขอศอกดานนอก
จุดที่ 9 จุดหนาคอ
จุดที่ 10 จุดกึ่งกลางเหนือไหปลารา
จุดที่ 11 จุดกึ่งกลางใตไหปลารา
จุดที่ 12 จุดหนาหัวไหล
จุดที่ 13 จุดใตรักแรดานหลัง
จุดที่ 14 จุดใตรักแรดานหนา
จุดที่ 15 จุดกึง่ กลางใตรกั แร

จากผลการศึ กษาในครั้ งนี้ พบว า การนวดรั ก ษาตามวิ ธี ก ารของหมอคณิ ต
เขมะพันธุมนัส มีผลตอองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลและคะแนนระดับความเจ็บปวด
โดยพบวาหลังการนวดรักษาครั้งที่ 3 และหลังการนวดรักษา 1 สัปดาห เปรียบเทียบ
กั บก อนการนวดรั กษา พบวาอาการหั วไหล ติดของกลุ มตั วอยางมี การดําเนิ นโรคที่ ดี
ซึ่งสามารถดูประสิทธิผลของการรักษาไดจากองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลที่เพิ่มขึ้น
ในทั้ง 2 ทาของการประเมิน และคะแนนระดับความเจ็บปวดที่ลดลง โดยวิธีการนวด
รักษาทั้ ง 15 ตําแหน ง เปนการกดและยืดคลายมั ดกล ามเนื้ อบริ เวณรอบสะบัก บา
ตนแขน ต นคอ หนาอกและรักแร ซึ่ งกลามเนื้ อกลุ มนี้มี หน าที่ ในการเคลื่ อนไหวของ
ตนแขน และสะบัก ซึ่ งกระดูกตนแขนและกระดู กสะบักเปนองค ประกอบของขอไหล
และทําใหเกิดการเคลื่ อนไหวของขอไหล นอกจากนี้ ประโยชนของการนวดรักษาชวย
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยขององศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในทากางแขนออกทาง
ดานขาง ทายื่นแขนออกไปทางดานหนา และคาเฉลี่ยของคะแนนระดับ
ความเจ็บปวด ในชวงกอนการนวดรักษา หลังการนวดรักษา และหลัง
การนวดรักษา 1 สัปดาห ของกลุมตัวอยางหัวไหลติดจํานวน 30 ราย
การประเมิน

คาเฉลีย่ กอน คาเฉลีย่ หลัง คาเฉลีย่ หลัง
การนวดรักษา การนวดรักษา การนวดรักษา
(คาชวง)
(คาชวง) 1 สัปดาห(คาชวง)

องศาการเคลื่อนไหวของขอไหล
97.3
ในทากางแขนออกทางดานขาง (70-134)
องศาการเคลื่อนไหวของขอไหล
102.5
ในทายื่นแขนออกไปทางดานหนา (45-140)
คะแนนระดับความเจ็บปวด
6.4
(3-8)

144.8
(85-170)
149.3
(120-170)
2.6
(0-7)

155.0
(110-170)
155.0
(110-170)
2.5
(0-6)

เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและกระตุนระบบประสาท ทําใหกลามเนื้อเกิดการคลายตัวและ
มีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น จึงสามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
ของขอไหลได
ดั งนั้ น การนวดตามวิ ธีการศึ กษาในครั้ งนี้ จึงเปนทางเลื อกหนึ่ งในการรักษา
อาการหั วไหล ติดได และเป นการอนุ รักษ ภูมิ ป ญญาการแพทย พื้ นบ านไทยให อยู คู
ประเทศไทยตอไป
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ชุดตรวจสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยากันชัก
ในกลุมคารบามาซิพีน
อีกหนึ่งทรัพยสินทางปญญาทางการแพทยจากสงขลานครินทร
ดร.นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ และ รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th
ที่ มา
ยาคารบามาซี พีน (carbamazepine) เปนยาที่ มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก
ใชรักษาโรคลมชัก ออทิซึม และโรคปวดประสาท (trigeminal neuralgia) ผูปวย
มั กจะต องรั บประทานยาเป นระยะยาวเพื่ อควบคุ มอาการจากโรค ยาดั งกลาวนี้ มีผล
ขางเคียงที่อาจพบไมบอยแตรุนแรง ซึ่งรูจักกันในชื่อ “สตีเวนส จอหนสัน ซินโดรม”
ผูปวยที่แพยารุนแรงนี้จะมีผื่นผิวหนังหลุดลอก ปากลอก มีไข ในบางรายอาจตาบอด
และเสียชีวิตได
ในปจจุบั น มีการศึ กษาพบวาผู ปวยชาวเอเชี ยที่ มีลั กษณะพั นธุ กรรม “HLAB*15:02” จะมีความเสี่ ยงสู งในการแพรุนแรงต อยาคารบามาซิ พี น หากมีการตรวจ
คัดกรองลั กษณะ HLA-B*15:02 กอนการใหยาคาร บามาซิพีนก็ จะสามารถชวยให
หลีกเลี่ ยงการจายยาในผู ปวยมีความเสี่ ยงได
แนวปฏิบัตินี้ ถื อเปนมาตรฐานตาม
องคการอาหารและยาสหรัฐฯ และกําลังพัฒนาเปนนโยบายทีจ่ ะประกาศใชในประเทศไทย
แมชุ ดตรวจคั ดกรอง HLA-B*15:02 ของต างประเทศจะมีวางจําหน ายอยู ก อนแล ว
แตชุดตรวจที่มีในทองตลาดมักมีราคาแพง ตองใชเครื่องมือราคาแพง ใชเทคนิคที่ตอง
มีความชํานาญสูง นอกจากนี้บางชุดตรวจยังใหผลบวกปลอมตอลักษณะที่พบในบอยใน
ประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหเกิดคลาดเคลื่อนเมื่อนํามาใชจริง จาก
ขอจํากัดดังกลาว ทีมผูวิจัยจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร อันประกอบดวย นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ ดร.ธัญญา ศรีโพธิ์ และ
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รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิม้ ประเสริฐ จึงไดริเริม่ งานวิจยั พัฒนาวิธีการตรวจลักษณะพันธุกรรม
HLA-B*15:02 เพื่อบงชี้การแพยาคารบามาซีพีน โดยงานวิจัยนี้ไดรับความชวยเหลือ
จาก ผศ.ภก.ดร.ชลภัทร สุ ขเกษม หัวหนาห องปฏิบั ติการเภสั ชพันธุ ศาสตรและการ
แพทยเฉพาะบุคคล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิ บดี
และได รั บการสนั บ สนุ น งบประมาณจากงบวิ จั ยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้ พุงเปาที่การพัฒนาชุดตรวจ
ที่นํามาใชในบริบทของประเทศไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งแพทย
ผูปวย และโรงพยาบาล
หลักการ และคุณสมบั ติของนวัตกรรม
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุ มคารบามาซิ พี น เป น ชุ ด ตรวจระบุ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม HLA-B*15:02 จากดี เ อ็ น เอ
การตรวจคั ดกรองจะทําก อนการให ย าคาร บ ามาซี พี นเสมอ ผู ป วยที่ จะทดสอบด วย
ชุดตรวจดังกลาวจะตองเจาะเลือดเพื่อนําตัวอยางเลือดมาสกัดดีเอ็นเอกอนการทดสอบ
ชุ ดตรวจคั ดกรองมีหลั กการทดสอบสองขั้ นตอน ขั้ นแรกจากการเพิ่ มจํานวนดีเอ็นเอ
อยางจําเพาะ ด วยเทคนิคที่ เรียกวา allele-specific PCR ผูที่ มี ผลลบจากตรวจ
คัดกรองขั้นแรกจะสามารถใชยาได ในขณะที่ผูที่มีผลบวกในขั้นแรกจะถูกนํามาทดสอบ
ในขั้ นที่ สอง ซึ่ งทดสอบโดยเทคนิคที่ เรี ยกวา direct dot blot hybridization คือ
การนํา ดี เอ็ น เอที่ เพิ่ มจํา นวนมาในขั้ นแรกมาตรวจจั บ อย า งจํา เพาะบนแผ น ไนลอน
ผลบวกที่ไดจะปรากฎใหเห็นเปนจุดสี (ดังรูปที่ 1) ผลบวกตอการทดสอบจะหมายถึง
ผู ป วยมี ลั กษณะ HLA-B*15:02 ซึ่ งเป นข อห ามในการใช ยาในกลุ มคาร บามาซิ พี น
ผู ป วยจะต องใช ยาอื่ นทดแทน ในขณะเดี ยวกั นผลตรวจเป นลบจะบ งชี้ ว าผู ป วยไม มี
ลักษณะพันธุกรรมเพิ่มความเสี่ยงตอการแพยา
นวั ตกรรมชุ ดตรวจคั ดกรองนี้ ได ผ านการทดสอบความแมนยําโดยใช ตั วอย าง
ดีเอ็นเอ จํานวน 155 ตัวอยาง พบวา ชุดตรวจมีเปนความไว (sensitivity) 100%
ความจําเพาะ (specificity) 99.23% ซึ่ งหมายความวาชุ ดตรวจคั ดกรองดังกล าวนี้
สามารถระบุ ตั วอย างที่ มี HLA-B*15:02 ได ทุ ก ตั วอย างโดยไม ป รากฏผลลบปลอม
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รูปที่ 1 แสดงหลักการและผลการตรวจจากชุดตรวจคัดกรอง ขั้นตอนแรก (1.) การเพิ่ม
จํานวนดีเอ็นเออยางจําเพาะ (allele-specific PCR) ตัวอยางที่มีผลบวก (Positive)
จะปรากฏ แถบผลผลิต 2 แถบ ในขณะที่ตัวอยางที่มีผลลบ (Negative) จะปรากฏ
เพียงแถบเดียว (2.) ตัวอยางที่มีผลบวกจะทําปฏิกิริยาใหจุดสีบนแผนทดสอบ

และมี อั ตราการให ผลบวกต อตั วอย า งที่ ไม มี HLA-B*15:02 ต่ํ า มาก นอกจากนี้
ตนทุนตอการตรวจโดยชุดทดสอบนี้ มีราคาไมเกินครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่
รองรับตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผลจากการพัฒนานี้ นํามาสูการใชงานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินทรชวย
แพทยตัดสินใจเลือกจายยา ชวยใหการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่มีในหอง
ปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยําที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากรประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชุดตรวจนี้มีศักยภาพในการตอยอดทางการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคําขอสิทธิบัตรของนวัตกรรมนี้อยู ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติ (เลขที่คําขอ 1301007163) นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่อยู ใน
ระหวางการจัดสงตีพิมพ และผลิตภัณฑตนแบบที่อยูในระหวางพัฒนาในโครงการจัดทํา
ตนแบบผลงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่ อรองรับ
การถายทอดเทคโนโลยีสู เชิงพาณิชย โดยมีแผนสิ้ นสุดงานพัฒนาตนแบบชุดทดสอบ
ภายในป พ.ศ. 2558 นี้
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ประวั ติ ผลงาน
2556 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย
2558 รางวัลเหรียญทอง (Gold medal award) 43rd International
Exhibition of Inventions Geneva สมาพันธรัฐสวิส
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อุบตั ิการณของโรคนิว่ ทางเดินปสสาวะในผูป วยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง1 และ พญ.พิชญภัสสร จันทรสวาง2
1
หนวยวิจัยการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยแบบองครวมในชุมชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: cthitiwo@medicine.psu.ac.th
บทนํา
นิ่วทางเดินปสสาวะ เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก
เชนเดียวกับประเทศไทย จากขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการเกิดโรคนิ่ว
ทางเดินป สสาวะของผู ปวยในในประเทศไทยเพิ่ มขึ้ นจาก 99.25 ตอ 100,000 ของ
ประชากร ในป พ.ศ. 2550 เปน 102.46 ในป พ.ศ. 2554 โดยพบมากที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ตามลําดับ จากการศึกษา
เกี่ ยวกั บนิ่ วทางเดิ นปสสาวะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2540-2543
พบวามีผู เขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เฉลี่ ย 1,362 ราย/ป
และพบวานิ่วทางเดินปสสาวะยังคงเปนปญหาสําคัญในภาคใต เนื่องจากมีผูปวยเขารับ
การตรวจรักษาเปนจํานวนมาก (รูปที่ 1)
จากประชากรผูปวยจํานวน 4,588 คน ที่เขารับการรักษาในป พ.ศ. 2552-2555
พบวา มีอุบัติการณของนิ่วในไตมากที่ สุด รองลงมาเปนนิ่วในทอไต นิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ และนิ่วในทอปสสาวะ ตามลําดับ โดยพบวาอุบัติการณของนิ่วในไตและทอไต
มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในปถัดๆ มา อุบัติการณการเกิดนิ่วทางเดินปสสาวะพบในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงในทุกตําแหนงการเกิดนิ่ว คิดเปนอัตราสวนชายตอหญิงเทากับ
1:1.5 โดยพบผูปวยมากที่สุดในชวงอายุ 51-60 ป ทั้งชายและหญิง (รูปที่ 2)
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รูปที่ 1 จํานวนผูปวยโรคไตโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่ไดรับการวินิจฉัยตาม ICD-10

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร
แบงตามเพศ และอายุ

ผูปวยโดยสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน (25.9%) รับราชการ (16.6%) และ
รับจาง (15.3%) ตามลําดับ และผูปวยมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลามากที่สุด คิดเปน
34.8% รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุงและสุราษฎรธานี คิดเปน 19.3% และ 11.5% ตาม
ลําดับ (รูปที่ 3)
ดังนั้น อัตราผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะในโรงพยาบาลสงขลานครินทรลดลง
ต อเนื่ อง พบว าเพศและอาชีพมี ความสั มพั นธ กั บการเกิ ดโรคนิ่ วทางเดิ นป สสาวะ
ภู มิ ลําเนาของผู ป ว ยโรคนิ่ วทางเดิ นป สสาวะอาศั ยอยู รอบๆ ทะเลสาบสงขลา และ
พักอาศัยไมไกลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร
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รูปที่ 3 ภูมิลําเนาของผูปวยโรคนิ่วทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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กลุม การปรึกษาบูรณาการเพือ่ สงเสริมสุขภาพจิตและ
ความยืดหยุนทนทานของทหารพรานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประเทศไทย
รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ 1 พล.ตรี.นพ.สายัณห สวัสดิ์ศรี 2
ผศ.เพ็ญประภา ปริญญาพล1 และ จรรยา แผนสมบูรณ 3
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
3
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

คุณลักษณะสําคัญของผลงาน / จุดเดน
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาประสิทธิผลของกลุมการปรึกษาบูรณาการตอสงเสริม
สุขภาพจิตและความยื ดหยุนทนทานใหกับทหารพรานที่ ปฏิบัติหนาที่ อยู ใน 3 จั งหวัด
ชายแดนภาคใต (จชต.) คณะผู วิ จั ยได ตระหนั กถึ งความสําคั ญของทหารที่ ส งเข าไป
คลี่คลายสถานการณ 3 จชต. พบวาทหารเหลานี้มีความเครียดจากสถานการณรุนแรง
งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิ ตของทหารในตางประเทศ พบวามีการสรางโปรแกรมเพื่ อ
สงเสริมความยืดหยุนทนทานของทหาร (Military resilience training: MRT) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประสบผลสําเร็จ คณะผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะนําการให
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การปรึ กษากลุ มแบบบูรณาการมาส งเสริ มสุ ขภาพจิ ตและความยื ดหยุ นทนทานใหกั บ
ทหารพรานที่พบวามีความเครียดในระดับสูง
กลุมการปรึกษาบูรณาการเปนกระบวนการกลุมที่ประกอบดวยการปรึกษาแบบ
อัตถิภาวะนิยม (Existential Therapy) ศิลปะบําบัดโดยการวาดภาพแมนดาลา การ
ปรึกษาแบบรูคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) และกลุม Psychoeducation การปรึกษาแบบอัติภาวะนิยมเปนการปรึกษาที่ เหมาะกับผูที่ตองเผชิญกับ
เหตุการณสะเทือนใจ เปนการปรึกษาที่เนนการส งเสริมใหผู รับคนพบปรัชญาชีวิตที่มี
ความหมายจากการดํารงอยู สิ่งที่ผูใหการปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมใหความสําคัญคือ
การต องเผชิ ญกั บความบี บคั้ นที่ สาหั สเสมื อนจะต องจบชี วิ ต ความว างเปล า ความ
โดดเดี่ ยว ความไม มีอิสระ ผู วิ จัยได เลื อกทฤษฎีนี้ เข ามาบูรณาการโดยใหทหารพราน
ที่ เขากระบวนการกลุมมีโอกาสเลาเรื่องราวที่ สะเทือนใจจากครอบครัว ประสบการณ
การถูกโจมตีหรือระหวางปฏิบัติหนาที่ ขณะเดียวกันสงเสริมใหมีการคนหาความหมาย
ของชีวิตหรือปรัชญาจากเหตุการณของแตละเรื่องที่ผานเขามา มีการรวมแลกเปลี่ยน
เรื่องราวจากชีวิตจริงและเรื่องเลาที่คณะผูวิจัยคัดสรรมาเพื่อสงเสริมใหเกิดการรับเอา
ปรัชญาชีวิตที่เหมาะสม เชน การมีความหวังในชีวิต การปลอยวางเรื่องรายๆ หรือ
เรื่องราวทางลบ การมองโลกในแงดี ปรัชญาเหลานี้ลวนเปนเกราะปองกันปญหา
สุขภาพจิตและเพิ่มความยืดหยุนทนทาน
หลั กการปรึ ก ษาที่ นํามาบู รณาการถั ด มาคื อ การใช ศิ ลปะบําบั ดโดยวาดภาพ
แมนดาลา การเปดโอกาสใหวาดภาพ เปนวิธีการหนึ่งที่ ชวยใหเรื่องราวที่ เก็บกดไว
มีโอกาสระบายออกโดยไมตองกังวลวาจะถูกประเมินจากผู ที่รับฟงเหมือนการบอกเลา
สํา หรั บภาพแมนดาลานั้ น หมายถึ ง การวาดภาพอะไรก็ ได ที่ มี ลั ก ษณะเป นวงกลม
คําวาแมนดาลาเปนคําสันสกฤต แปลวา วงกลม ภาพแมนดาลาเปนรูปที่สงเสริมการ
ทําสมาธิในพุทธศาสนาแบบธิเบต
ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาที่ นํ า มาบู รณาการถั ด มาคื อ การปรึ ก ษาแบบรู คิ ด และ
พฤติ ก รรมซึ่ งให ความสําคั ญกั บการปรั บเปลี่ ยนกระบวนการคิ ดมากกว าการปรั บแก
เหตุการณ หนาที่ สําคัญของผู บําบัดคือการชวยใหผูรับการบําบัดตระหนักถึงกระแส
ความคิดอั ตโนมัติ ที่ ไหลผ านสมองอยู ตลอดเวลา และสอนใหผู รับการบําบั ดรู จักปรับ
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ความคิดอื่ นที่ ดีกวาเพื่ อลดอารมณที่ มีผลต อจิ ตใจ ผู วิจัยไดประยุกตเอาแนวคิดทาง
ศาสนาพุทธมาปรับใชกับทฤษฎีนี้ โดยสอนใหทหารพรานที่เขากระบวนการกลุม เรียนรู
การคิดแบบกลางๆ ไมคิดบวกหรือคิดลบ เพื่อสรางภาวะอารมณที่เปนกลางแทนมีการ
ฝกใหอยูกับอารมณที่เปนกลาง โดยใชสมาธิและการเปาขลุย
ผลการวิจัยในเรื่องนี้แบงเปน 2 สวนคือ ผลการวิจัยของกลุมตัวอยางจํานวน
384 คน พบวา กลุมตัวอยางกวาครึ่ งหนึ่ ง (54.95%) มีระดั บคะแนนความยื ดหยุ น
และทนทานในภาพรวมต่ํากวาปกติ สําหรับคะแนนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย กลุม
ตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่ง (45.31%) อยูในระดับปกติ สวนผลการวิจัยของกลุมทดลอง
และกลุ มควบคุม พบวาทหารที่ เขารวมกระบวนการกลุ มมีคาคะแนนเฉลี่ ยสุ ขภาพจิต
และความยืดหยุนทนทานหลังการทดลองและในชวงติดตามผล 1 เดือน เพิ่มมากกวา
กอนเขารวม ขณะที่คะแนนเฉลี่ยดานลบของอาการทางจิตลดลงหลังการทดลองและ
ในชวงติดตามผลมากกวากอนการเขารวมทั้งนี้ไมพบการเปลี่ยนแปลงในกลุมควบคุม
จุ ดเด นของงานวิ จั ย นี้ คื อ 1) การได นวั ตกรรมกลุ มการปรึ กษาบู รณาการที่
ส งเสริ มสุ ขภาพจิ ตและความยื ดหยุ นทนทานแก ทหารพราน 2) ทหารพรานจํานวน
ประมาณ 384 คนที่ ปฏิ บั ติ หน าที่ ในจั งหวั ดยะลา นราธิ วาสและป ตตานี ระหว าง
เหตุการณความไมสงบ 2554-2555 มีโอกาสเขารับการประเมินสุขภาพจิตและความ
ยืดหยุนทนทาน 3) ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอองคกรทหารพรานอยางเปนระบบ
โดยแบงเปนนโยบายใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิต นโยบายการดูแล สวัสดิการ
ทหารพรานที่ปฏิบัติหนาที่ นโยบายสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา นโยบาย
สงเสริมศักดิ์ศรีอาชีพทหารพราน 4) ไดงานวิจัยที่สะทอนการใชทฤษฎีสากลที่คํานึงถึง
บริ บททางวั ฒ นธรรม โดยผสมผสานระหว า งทฤษฎี จิ ตวิ ท ยาตะวั น ตกกั บจิ ต วิ ทยา
ตะวันออก 5) ไดรับการเผยแพรในงานวิจัยนี้ระดับนานาชาติ
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การนําไปใช ประโยชน เชิ งสั งคม
1. สงเสริมใหมีการนําแผนกลุมที่พบวาประสบผลสําเร็จไปใชกับทหาร ตํารวจ
หรือประชาชน ที่พบวามีความเครียดสูงจากเหตุการณความไมสงบเพื่อเพิ่มสุขภาพจิต
และความยืดหยุนทนทาน
2. เผยแพรคู มื อกลุ มการปรึ กษาบู รณาการแก นั กศึ กษาปริ ญญาตรี โท เอก
ในสาขาจิตวิทยาและสาขาที่เกีย่ วของ
3. เผยแพรคูมือกลุมการปรึกษาบูรณาการกับนักจิตวิทยาและผูที่เกี่ยวของกับ
การเยียวยาสุขภาพจิตของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การรักษาวัณโรคแนวใหม
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ และ ดร.ธันว สุวรรณเดชา
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
http://dds.pharmacy.psu.ac.th
วั ณโรค เป นโรคติ ดเชื้ อที่ เกิ ดจากเชื้ อกลุ ม Mycobacteria โดยเฉพาะ
Mycobacterium tuberculosis วัณโรคสามารถเกิดไดกับอวั ยวะทุกส วนในรางกาย
เชน ตับ ไต กระดูก และปอด เปนตน สําหรับวัณโรคปอด เมื่อเชื้อวัณโรคเขาสู
ทางเดินหายใจ รางกายจะตอบสนองโดยมีเซลลภูมิคุมกันที่เรียกวา ‘มาโครฟาจที่ปอด’
เขามาจับกินเชื้อวัณโรค แตเชื้อวัณโรคสามารถหลุดรอดจากการจับกินและทําลายของ
มาโครฟาจไปได และเจริ ญเติบโตอยู ภายในเซลลของมาโครฟาจเมื่ อเชื้ อเพิ่ มปริ มาณ
มากขึ้นจะทําใหเซลลมาโครฟาจแตกออกและเชื้อวัณโรคจะกระจายไปตามกระแสเลือด
สูอวัยวะอื่นหรือเซลลภูมิคุมกันอื่น
การรักษาวัณโรคนั้นจะตองรับประทานยา 4 ชนิดควบคูกันไป เปนระยะเวลา
นานถึง 6 เดือน เนื่ องดวยเชื้ อวัณโรคนั้ นมีมีความทนตอยาและมีอัตราการดื้อยาสูง
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มาก ยาที่ใชรักษาวัณโรคมีผลขางเคียงสูง บางชนิดมีผลตอไต และประสาทหู อีกทั้ง
ต องใช ระยะเวลาในการรั กษานาน ทําให ผู ป วยมั กจะไม ให ความร วมมื อในการรั กษา
มีการรับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือไมไดรับการรักษาตอเนื่ อง ทําใหวัณโรคไมหาย
ขาดและเกิดการดื้อยามากยิ่งขึ้น
การนําส งยารั กษาวั ณโรคสู ปอด
การนําสงยาเขาสูระบบทางเดินหายใจ เปนการนําสงอนุภาคยาขนาดเล็กเขาสู
ปอดสวนล าง ซึ่ งแต เติมนั้ นมีจุ ดมุ งหมายในการรั กษาโรคหื ดและโรคทางเดิ นหายใจ
อุ ดกั้ นเรื้ อรั ง แตก็ สามารถนํามาประยุกต ใช ในการนําส งยาชนิดอื่ นๆ เช น ยารักษา
วั ณโรคที่ มี เป าหมายที่ ป อดเช น เดี ยวกั น โดยมี จุ ดมุ งหมายให ยาสามารถเข าถึ งเชื้ อ
วั ณโรคได โดยตรง ใช ปริ มาณยาต่ํา ลง และลดระยะเวลาในการรั กษาวั ณโรคลง
ในงานวิจั ยชิ้ นนี้ ไดเตรียมตํารั บยาวัณโรคในรู ปแบบยาสู ดชนิดผงแหง โดยตัวยาตาน
วัณโรคถูกบรรจุไวในอนุภาคโปรลิโปโซม ซึ่งเตรียมโดยผสมตัวยาตานวัณโรคและสาร
ประกอบฟอสโฟลิป ดเขาดวยกัน และทําใหเปนผงแห งด วยเทคนิ คสเปรย ดราย เมื่ อ
ผงแหงของยาเขาสูปอดสวนลาง เซลลมาโครฟาจจะจับกินอนุภาคลิโปโซม และยาตาน
วัณโรคจะถูกปลดปลอยภายในเซลลมาโครฟาจเพื่อฆาเชื้อวัณโรคตอไป

เพื่ อให มั่ น ใจในประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภั ย ในการนํา ยาต านวั ณโรคใน
อนุภาคโปรลิโปโซมไปใชจึงตองมีการการประเมินประสิทธิภาพยาสูดต านวัณโรคชนิด
ผงแหง การประเมินแบงออกเปน 3 สวน คือ การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทํา
ภายนอกรางกาย การทดลองในสัตวทดลอง และการทดลองในมนุษย
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1. การประเมินในหองปฏิบัติการที่ทําภายนอกรางกาย
การประเมินในขึ้ นตนเปนการประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสูตร
ตํารับยาสูดชนิดผงแหง โดยวัดขนาดอนุภาคของผงยาใหนอยกวา 5 ไมครอน ซึ่งเปน
ขนาดที่ สามารถนําสงสู ปอดสวนลางไดอย างมีประสิทธิภาพ การประเมินความคงตัว
ของสูตรตํารับยา และประเมินความเปนพิษเบื้องตนดวยการเพาะเลี้ยงเซลล รวมถึง
ทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อวัณโรคในเซลลมาโครฟาจที่ปอด
2. การทดลองในสัตวทดลอง
การทดลองในสั ตว ทดลองของสู ตรตํารั บยาสู ดชนิ ดผงแห ง โดยจะให หนู
ทดลองสูดยาชนิดผงแหง ประเมินความเปนพิษแบบเฉียบพลันและระยะยาว รวมทั้ง
ติ ดตามปริ มาณยาในเลื อด คํานวณรู ปแบบเภสัชจนศาสตรของยาในสั ตวทดลอง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทดลองในมนุษยตอไป
3. การทดลองในมนุษย
การทดลองทางคลินิกในมนุษยจะแบงออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 จะ
ทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่ อประเมินเภสัชจนศาสตรของยาในมนุษย ติดตาม
ผลข างเคี ยงและความเป นพิ ษจากการใช ยา หากการทดลองในระยะที่ 1 ให ผลที่ ดี
จะทําการทดลองในระยะที่ 2
การทดลองทางคลิ นิกระยะที่ 2 คื อ ทดลองในผู ป วยจริ ง เพื่ อประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพในการรั กษาวั ณโรคของยา รวมถึ งมี เก็ บข อมู ลผลข างเคี ยงและความ
เปนพิษจากการใชยาเพิ่มเติมอีกดวย
หากงานวิจั ยชิ้ นนี้ ผานการทดลองทางคลิ นิ กในมนุษย ใหผลที่ ดี ไม พบความ
เปนพิ ษที่ รายแรง จึงสามารถจดทะเบียนตํารับยาและผลิตเพื่ อรักษาผู ปวยวัณโรคใน
ประเทศไทยไดตอไป
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ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของผูป ว ยบาดเจ็บศีรษะ
หลังจําหนายจากโรงพยาบาลตติยภูมภิ าคใต
รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1 ลัพณา กิจรุงโรจน1 สุมามิตา สวัสดินฤนาท1
ภินวนันทน นิมิตรพันธ2 และ นฤมล อนุมาศ3
1
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
พยาบาลระดับชํานาญการ หอผูปวยอุบัติเหตุและไฟไหมน้ํารอนลวก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
3
พยาบาลระดับชํานาญการ หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
E-mail: praneed.s@psu.ac.th
คุณภาพชี วิตหลังการบาดเจ็ บศีรษะเป นดั ชนีชี้ วั ดผลลั พธ ทางสุ ขภาพที่ สําคั ญ
ซึ่ งสะทอนผลการฟ นฟูสภาพรางกายและการไดรับการดูแลอยางตอเนื่ อง การศึกษา
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค เพื่ อศึ ก ษาคุ ณภาพชี วิ ตและป จจั ยทํานายคุ ณภาพชี วิ ตในผู ป วย
บาดเจ็บศีรษะหลังออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร กลุมตัวอยางเปนผูบาดเจ็บ
ศีรษะที่ไดรับการรักษาหลังจําหนายจากโรงพยาบาลอยางนอย 1 เดือน จํานวน 200
ราย เก็บรวบรวมข อมู ลโดยใช แบบสอบถามคุ ณภาพชี วิตด านสุ ขภาพที่ พัฒนาขึ้ น
สําหรับผูปวยบาดเจ็บศีรษะโดยเฉพาะ และแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ปจจัย
ดานสุขภาพกาย (ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ระดับความรูสึกตัว และความ
พิการ) ปจจัยดานจิตใจ (ความวิตกกังวล ซึมเศรา แรงสนับสนุนทางสังคม และ
การบูรณาการของตนเองในสังคม) และปจจัยดานประชากร เชน เพศ อายุ ระยะเวลา
หลังการบาดเจ็บการวิเคราะหขอมูลใชสถิติอางอิงและหาปจจัยทํานาย
ผลการวิ จั ยพบว า กลุ ม ตั ว อย างผู ป วยบาดเจ็ บศี รษะส วนใหญ เป นเพศชาย
(70.5%) มีอายุเฉลี่ ย 39 ป ไดรับบาดเจ็บศี รษะเฉลี่ ยมานานกวา 1 ป ขึ้ นไป
การวิ นิ จฉั ยแรกรั บ เป นการบาดเจ็ บศี รษะระดั บรุ นแรง จํานวนมากที่ สุ ด (43.5%)

65

รองลงมาคือ การบาดเจ็บศีรษะเล็กนอย (43%) และระดับปานกลาง (13.5%) ตาม
ลําดับ มีความพิการหลงเหลือระดับนอยพบมากที่ สุด (41.5%) รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง (38%) มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมระดับปานกลาง (M = 69.69, SD =
14.85) สวนปจจัยที่เกี่ยวของ พบวาระดับความรูสึกตัว แรงสนับสนุนทางสังคม และ
การบูรณาการตนเองในสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวนความวิตกกังวล ซึมเศรา ที่มีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาปจจัยทั้งหาประการดังกลาว สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตไดถึง 58% ดังนั้นผูปวยบาดเจ็บศีรษะจึงควรไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิต
อยางตอเนื่องหลังจําหนายจากโรงพยาบาล โดยเพิ่มแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพิ่ม
วิธีการบูรณาการตนเองในสั งคม และลดความวิตกกังวลและซึมเศรา รวมทั้งเนนถึง
ความสําคัญของการฟนฟูสภาพอยางตอเนื่องที่บาน
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ความปรารถนาในบั้นปลายชีวติ ของ
ผูป ว ยมะเร็งระยะสุดทาย
พิมพพนิต ภาศรี, ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และ ผศ.ดร.อุไร หัถกิจ
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pim.panit@hotmail.com
ผู ปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนผู ปวยที่ มีการลุกลามและแพรกระจายของโรค
จนไมสามารถควบคุมอาการได และไมสามารถรักษาใหหายขาดไดอีก ดวยความรุนแรง
ของโรคสงผลใหผูปวยมีความทุกขทรมานจากการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดตาม
ปกติ รวมถึงตองเผชิญกับความตายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูปวยจึงตองพึ่งพาการ
ดูแลชวยเหลือจากครอบครัวหรือบุคคลใกลชิด เพื่อที่จะสามารถใชชีวิตตอไปไดอยางมี
คุณคา และเตรียมความพรอมในการเผชิญกับวาระสุดทายของชีวิต สิ่ งหนึ่งที่ชวยให
ผูปวยมีความพรอมในการเขาสูความตายไดอยางสงบคือ การไดทําตามความปรารถนา
ของตนเอง ซึ่ งความปรารถนาในบั้ นปลายชีวิตของผู ปวยมะเร็งระยะสุดทายสามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ผูปวยประสงคที่ จะใชชีวิตในระยะสุดทายและเสียชีวิตที่ บาน เพราะทําให
ผู ป วยมีความอบอุ นใจที่ ได อยู ทามกลางสมาชิกในครอบครัว ทามกลางลู กหลานเมื่ อ
อาการทรุดลง และจากไปอยางสงบ
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2. ใหการบรรเทาอาการโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น เชน การรักษาอาการติดเชื้อ
ดวยการใหยาทางหลอดเลือดดําเพื่อบรรเทาอาการการเจ็บปวย และผลการรักษาอาจ
ชวยใหผูปวยสุขสบายขึ้นได
3. ต องการให นําพระ บาทหลวง โต ะอิหม าม หรือบุ คคลในศาสนาที่ นับถื อ
มาเยี่ ยม เนื่ องจากตองการที่ พึ่ งทางจิตใจที่ จะตอบสนองต อความต องการดานจิต
วิญญาณของตนเอง
4. ผูปวยระยะสุดทายมักรับประทานอาหารไดลดลง สูญเสียความอยากอาหาร
สงผลใหรับรูถึงความออนลาของรางกาย และการใหสารน้ําและสารอาหารทางหลอด
เลือดดําและทางสายยาง ชวยใหมีอาการดีขึ้นไดในชวงภาวะวิกฤติ
5. ไมตองการไดรับยาเพื่อชวยยื้อชีวิตและเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ ผูปวย
ในระยะสุดทายสวนใหญไมตองการการรักษาเพื่ อยืดความตายออกไป โดยเฉพาะการ
รักษาดวยวิธีการหรือเครื่องมือสมัยใหมทางการแพทย เชน การชวยฟ นคืนชีพ การ
รั กษาดวยเครื่ องช วยหายใจ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากผู ปวยไม ตองการไดรับการรักษา
ที่จะเพิ่มความทุกขทรมานใหตนเองมากขึ้น
การดูแลผูป ว ยในระยะสุดทายถือเปนเรือ่ งทีล่ ะเอียดออนและซับซอน การสงเสริม
ใหผูปวยสามารถเขาสูความตายไดอยางสงบถือเปนเปาหมายสําคัญในการดูแล การที่
ผู ป ว ยได แสดงความต องการของตนเองในการตั ด สิ น ใจในแนวทางการดู แ ลรั กษา
และไดรับการตอบสนองตอความปรารถนาครั้งสุดทายในชีวิต จะชวยใหผูปวยสามารถ
ใชชีวิตในชวงเวลาที่ เหลืออยูไดอยางมีคุณภาพ และสามารถยอมรับวาความตายเปน
ส วนหนึ่ งในธรรมชาติ ของทุ กชี วิ ต ส งผลให สามารถเผชิ ญกั บความตายได อยางสงบ
(good death)
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รูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการ
แพทยและการสาธารณสุขในการดูแลจิตใจของผูป ระสบ
ภัยพิบัติน้ํามือมนุษยที่มีความละเอียดออนเชิงเพศ
ภาวะจากเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ1 ภัชรินทร เฉลิมบุญ2 วิลาวรรณ คริสตรักษา1 และ
กรวิกา บวชชุม1
1
หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ศูนยความเปนเลิศดานปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชดานภัยพิบัติน้ํามือมนุษย
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จังหวัดสงขลา
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
หลายเดือนที่ผานมา คณะผูวิจัยมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศชายแดนใต และ
การทําหนาที่ของพี่ๆ นองๆ บุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ประกอบ
ดวย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา อาสาสมัครสาธารณสุข เภสัชกร สตรีอาสา ซึ่งมี
หนาที่หลักในการดูแลเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ํามือมนุษยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต คณะผูวิจัยไดทําการพูดคุย สนทนากลุม สอบถามความคิดเห็น ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ ตลอดจนความประทับใจในการดูแลผูไดรับ
ผลกระทบเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรฯ ซึ่ งกระบวนการ
ดั งกล าวเปนการทําวิ จั ยเชิ งปฏิบั ติ การแบบมี สวนร วม หรื อที่ เรี ยกว า PAR นั่ นเอง
คณะผูวิจัยใชแบบสอบถาม เครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลลัพธทาง
สุ ขภาพ โดยคํานึ งถึ งความละเอี ยดอ อนเชิ งเพศภาวะ (WHO Gender Analysis
Matrix: GAM) เพื่อวิเคราะหการทํางานภัยพิบัติน้ํามือมนุษย และความละเอียดออน
เชิงเพศภาวะ หรือ gender sensitivity ซึ่งหมายถึง การคํานึงถึงบทบาทและความ
สั มพั น ธ ของความเป นเพศที่ ไม ระบุ ถึ งความแตกต าง และความไม เท าเที ยมกั นของ
เพศหญิงและชาย ซึ่งสังคมมีความตระหนักแตไมมีการแกไขพัฒนา
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จากการร วมวิ เคราะห ป จจั ยที่ มี อิทธิพลต อผลลั พธทางสุ ขภาพทางด านปจจั ย
เสี่ยงและความเปราะบาง การเขาถึง และการใชแหลงบริการสุขภาพ พฤติกรรมการ
แสวงหาการชวยเหลือทางสุ ขภาพ ทางเลือกในการรักษา ประสบการณ ในการไปใช
แหลงบริการสุขภาพและผลลัพธทางสุขภาพ และผลตอเนื่ องที่ตามมา โดยมีเงื่ อนไข
ดานเพศภาวะ แยกเปนปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเขาถึง
และการใช ทรั พยากร พบว าผู ได รับผลกระทบเพศหญิ งต องการความช วยเหลื อทาง
ด านรายได ที่ มากขึ้ นเพื่ อทดแทนรายไดที่ เสี ยไป รวมทั้ งการหากิจกรรมทําเพื่ อคลาย
เครียด ความตองการการชวยเหลือจากผูอื่น และประเด็ นที่ ชายและหญิงมีความ
แตกต างกั นที ม ทํา งานมองเห็ น ป ญหาของความแตกต างทางเพศในการเข าถึ ง การ
บริการที่แตกตางความเทาเทียมของการบริการ และการที่สังคมมองวาผูหญิงออนแอ
ดังนั้นในแตละสังคม และผูไดรับผลกระทบแตละคนยอมมีความตองการ มีการสื่อสาร
มีทัศนคติมีภาพลักษณ มีทักษะในการเยียวยาตางกัน เชน การสัมผัสรวมทั้งบทบาท
ในครอบครัวที่ แตกต างกัน ซึ่ งที มบุ คลากรด านแพทย และสาธารณสุขเองควรสราง
แรงจู งใจและความตระหนั กในการดู แลตนเองได โดยลดการพึ่ งพาสร างความเขาใจ
ในผูไดรับผลกระทบตอบทบาทของทีมเยียวยา และตองเขาใจปฏิกิริยาดานจิตใจของ
ผูไดรับผลกระทบ โดยที่ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานคือ ความลําเอียงในการดูแล
เยียวยา ซึ่งเกิดจากการสื่อสารประสบการณเดิม และทัศนคติในการเยียวยา
เปนที่นาประทับใจอยางยิ่ งสําหรับคณะผู วิจัย มีขอคนพบวาบุคลากรทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขมีความตั้ งใจ มีจิตอาสา เอาใจใสดูแล เยียวยาผูไดรับผล
กระทบ ไดแก ผูพิการ เด็กกําพรา หญิงหมาย ผูไดรับผลกระทบอื่นๆ เชน ครู ตํารวจ
เปนตน กลาวคือ บุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
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ด วยความเสี ยสละ มี วิ นัย เอาใจใส มีความเห็ นอกเห็นใจผู ได รับผลกระทบ และให
บริการเสมือนญาติของตัวเอง นอกจากนี้ ยังพบวามีป ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาจิตใจ โดยเฉพาะการประสานงาน ความลาชาในการจัดการ
รายกรณี การไมไดสงตอขอมูลการดูแล รวมทั้งปจจัยความไมตองการการเยียวยาจิตใจ
แต ต องการเยี ยวยาจิ ตใจด วยวั ตถุ ของผู ได รับผลกระทบ และความคั บข องใจในการ
ทํางาน เพราะบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบไมไดรับการ
เยียวยาจิตใจเทาผูไดรับผลกระทบที่เปนประชาชน สงผลใหเห็นมุมมองของความไม
เทาเทียมกันของการใหบริการ
จากการรวมวิเคราะหประเด็นดังกลาวกับบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุข
ทําให ได มาซึ่ งรู ปแบบการเพิ่ มขี ดความสามารถในการดู แลเยี ยวยา โดยเพิ่ มมุ มมอง
ความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาความสามารถและแรงจูงใจในการดูแลตนเอง บุคลากรดานการ
แพทย และสาธารณสุขเห็นความสําคั ญในการพั ฒนาความรู และความสามารถในการ
ดูแลผู ไดรับผลกระทบที่ มีความเฉพาะเรื่องเพศและวัยในแตละกลุม รวมถึงการมีแรง
จูงใจในการดูแลตนเอง เพื่ อใหเกิดพลังและความสามารถในการดูแลเยี ยวยาผู ได รับ
ผลกระทบโดยคํานึงถึงความละเอียดออนเชิงเพศภาวะตอไปดังคํากลาวที่วา “ผมคิดวา
ปญหาอุปสรรคอยางหนึ่งคือ การทํางานนานๆ และคุนชินกับสิ่งที่ทําอยู ในทีมบางคน
เปนผู ได รับผลกระทบ ผมอยากให ทุกคนมี แนวทางในการดู แลตั วเอง มันจะเป นการ
พัฒนาตั วเองด วย”
2) ทั ศนคติ และมุ มมองทางบวกจากการดูแลและการเยี ยวยา บุ คลากรด าน
การแพทย และสาธารณสุขจําเป นต องมี ทัศนคติ ที่ ดี และมุ มมองทางบวกตอการดูแล
ผู ได รั บผลกระทบ ไม ได ทําไปเพราะหน าที่ หรื อคิ ดว าเป นงานที่ ต องรั บผิ ดชอบ
การดู แลผู ได รับผลกระทบดวยจิตสํานึกจึงต องเกิดจากภายในจิตใจ การมี สํานึ กรัก
ในการดูแลผูไดรับผลกระทบ ดังคํากลาวที่วา “เราดูแลเพราะเราเปนคนในพื้นที่ และ
อยากชวยเหลือคนในพื้นที่ใหเขาไดรับบริการมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะเรากับเขา
ก็เหมือนญาติพี่ นองกัน”
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3) กิ จกรรมทางเลื อกภายใต มุ มมองที่ แตกตาง ที มบุ คลากรจําเป นต องมี
ทางเลื อก หรือกิจกรรมที่ สามารถชวยเหลื อผู ไดรับผลกระทบแตละวิธี โดยคํานึ งถึ ง
ความแตกต างระหว างบุ คคล และตระหนั กว าบุคคลมี ความตองการการตอบสนองที่
แตกต างกันโดยสิ้ นเชิง การมีทางเลือกที่ แตกตางเปนตัวชวยให ทีมบุคลากรดานการ
แพทยและสาธารณสุขสามารถเขาหา และสรางสั มพันธภาพ ดูแลผู ไดรับผลกระทบ
ไดอยางตอเนื่องดังคํากลาวที่วา “จริงๆ แลว เราก็ตองหาหลากหลายวิธีไปชวยเหลือ
แตก็ยังตองการวิธีการชวยเหลืออื่นๆ ที่มันแปลกๆ ใหมๆ อยู ก็ควรจะเพิ่มลงไปดวย”
4) การเขาใจสิ่งที่รับรู การเผชิญปญหา และแหลงสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
การรับรูบทบาทหนาที่ของบุคคล การเผชิญปญหา และการหาแหลงสนับสนุนที่ มี
ประสิทธิภาพของทีมบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ชวยใหเกิดความเขาอก
เขาใจ มีความรูสึกรวม ไมตัดสิ นใจ หรือตั ดสินผูรับบริการถึงความตองการการ
ตอบสนอง การเขาใจสิ่งที่รับรู เปรียบเสมือนการสรางทัศนคติ และปลูกฝงความคิด
ที่ ดี ในการดู แลผู ได รับผลกระทบ ดังคํากลาวที่ วา “อยากให เพิ่ มความรู เกี่ ยวกับการ
เข าใจป ญหา และแหล งที่ สามารถชวยเหลือผู ได รับผลกระทบได เช น โรงพยาบาล
เพื่อใหเกิดความสมดุลในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ”
5) ปรั บบทบาทที่ เปลี่ ยนแปลงและคงความรู สึ กมี คุ ณค า ผู ได รับผลกระทบ
หลายรายมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตัวบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
ดวยที่ตองทําหนาที่ ในการรู สึกเยียวยา การปรับบทบาทหนาที่ และการคงความรูสึก
มีคุณคาชวยใหบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขมีกําลังใจ แรงใจ มีคุณคาในตัวเอง
ในการดูแลผูไดรับผลกระทบตอไปดังคํากลาวที่วา “ทีมทํางานมีความภาคภูมิใจ ไมวา
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จะอยูหนาที่ไหนก็ตาม แตถาเรารูสึกวาเราอยากชวย และชวยเหลือเขาไดสําเร็จมันก็
เกิดความภูมิใจคะ”
จาก 5 องคประกอบดังกลาวขางตน เปนองคประกอบที่ชวยใหผูไดรับผลกระทบ
ไดรับการดูแลอยางมีความละเอียดออนในมิติของตน และไดรับการเอาใจใสตอความ
ตองการที่สงผลตอภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในสถานการณความรุนแรงที่ประสบ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากทีมบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุขมีความตั้งใจในการดูแลผูไดรับผลกระทบอยางดี เสมือน
ดูแลญาติของตนแลว ก็ไมมีอะไรยากตอการพัฒนาความสามารถของตนเองในการดูแล
ผู ได รับผลกระทบ ดั งความปรารถนาของที มบุ ค ลากรด านแพทย และสาธารณสุ ขที่
ต องการให เ กิ ดการพั ฒ นาการดู แ ลผู ได รั บผลกระทบอย า งต อเนื่ อง “อยากให การ
ประสานงานเป นไปด วยความเร็ วกว า นี้ ” “อยากให ส งต อข อมู ลในการดู แลผู ได รั บ
ผลกระทบด ว ย เพราะส วนใหญ ผู ได รั บ ผลกระทบไม ได รั บการดู แลอย างต อเนื่ อง”
“มีความล าชาในการเยี่ ยมบ านอยู มาก ควรปรับปรุง ” จากขอความดั งกล าวข างต น
ทําใหเห็นไดวา การดูแลผูไดรับผลกระทบดวยหัวใจความเปนมนุษย จะทําใหเกิดการ
พัฒนา และตอยอดการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไมมีที่สิ้นสุด
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกายเพือ่ ปองกันโรคเบาหวาน
ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sununta.y@psu.ac.th
โรคเบาหวานเป นป ญหาสุ ขภาพของประชากรทั่ วโลก เนื่ องจากมี ปจจั ยเสี่ ยง
ทางด านพั นธุกรรม พฤติ กรรมในการรับประทานอาหารที่ มากเกินความต องการของ
ร างกาย และการไม ได ออกกําลั งกายเป นประจํา ทําให มี ภาวะน้ํา หนั กเกิ นหรื ออ วน
ระดั บน้ําตาลและไขมั นในเลือดสูงกว าปกติ โรคเบาหวาน แบ งไดเป น 4 ชนิดคื อ 1)
โรคเบาหวานชนิดที่ 1, 2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2, 3) ภาวะเบาหวานระยะตั้งครรภและ
4) ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus) พบไดในเด็กหรือวัยรุน
เนื่ องจากตับออนถูกทําลายจากการติดเชื้อไวรัส หรือปฏิกริยาภูมิตานทานในรางกาย
ทําใหไมสามารถสรางฮอรโมนอินซูลินซึ่ งทําหนาที่ ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จึงทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (126 มก./ดล.) จําเปนตองไดรับการรักษา
โดยการฉีดอินซูลิน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) เกิดขึ้นเนื่องจากตับออน
สรางฮอรโมนอินซู ลินไดน อยลง และร างกายมีภาวะดื้ ออินซู ลิน ทําให ประสิ ทธิภาพ
ความไวในการทําหนาที่ ควบคุ มระดับน้ําตาลในเลือดลดลง มีผลทําใหระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงกวาปกติ (126 มก./ดล.) หรือมีคารอยละของฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลเกาะสูงกวา
6.5%
ภาวะเบาหวานระยะตั้ งครรภ (gestational diabetes mellitus) เปนภาวะ
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงที่ตรวจพบครั้งแรกในระยะตั้งครรภ โดยสตรีที่เสี่ยงตอการเปน
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เบาหวานระยะตั้งครรภ ไดแก มีประวัติเบาหวานในครอบครัว และมีภาวะน้ําหนักเกิน
หรืออวน ซึ่ งสตรีที่ เปนเบาหวานระยะตั้ งครรภมีโอกาสเสี่ยงต อการเปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่สองไดประมาณรอยละ 35-60% ภายในระยะเวลา 5-20 ป หลังคลอด
ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน (prediabetes) เปนภาวะ
ที่ รางกายเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินเนื่ องจากมีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน รวมกับตับออน
สรางฮอรโมนอินซูลินลดลง หรือความไวในการทํางานเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ลดลง จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ โดยระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร
8-12 ชั่วโมง อยูระหวาง 100-125 มก./ดล. หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังการทดสอบ
ดวยการดื่มน้ําตาล 75 กรัม อยูระหวาง 140-199 มก./ดล. และคารอยละของ
ฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลเกาะสูง 5.7-6.4%
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพยาธิสภาพที่เกี่ยวของกับภาวะเบาหวานระยะตั้งครรภ
และภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกอนเปนโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการ
จั ดการดู แลสุ ขภาพตนเองด วยการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมในการรั บ ประทานอาหาร
และการออกกําลังกาย
การปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมในการรั บประทานอาหาร
ผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน เชน มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปน
โรคเบาหวาน มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน มีประวัติเปนเบาหวานระยะตั้งครรภ หรือ
เริ่มมีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ ควรศึกษาขอมูลและสรางแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งมีแนวทางและวิธีการดังนี้
1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน ขาวกลอง ปลา ไก ไข
ผัก เมล็ดธัญพื ชชนิดตางๆ และผลไมที่มีค าดัชนีน้ําตาลต่ํา ในปริมาณและสัดสวนที่
พอเหมาะกับความตองการของรางกาย
2. เลื อกวิ ธี การปรุ งอาหารที่ ไม เพิ่ มไขมั นหรื อน้ํา ตาล เชน การต ม การนึ่ ง
การอบ หรือการปงยาง โดยอาหารที่แนะนําใหรับประทาน ไดแก ขาวตม กวยเตี๋ยว
แกงสม ตมยํา แกงปา คั่วกลิ้ง ปลาตม/นึ่ง แกงเลียง ยําผักชนิดตางๆ น้ําพริก ผักลวก
ผักสด
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3. ลดหรืองดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือฟรุกโตส ซึ่งในเครื่องดื่ม
แตละชนิดจะมีน้ําตาลอยูประมาณ 3-12 ชอนชา (50-200 กิโลแคลอรี) ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญทําใหมีระดับน้ําตาล และไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง มีการสะสมของเนื้อเยื่อ
ไขมันในรางกายทําใหอวน และเกิดภาวะดื้ออินซูลิน
4. ลดหรืองดรับประทานอาหารที่ มีสวนผสมของไขมั นดัดแปลง (trans fat)
เชน น้ํามันพืชที่มีการเติมไฮโดรเจน เนย มาการีน ซึ่งเปนสวนผสมของอาหาร หรือ
ขนมที่ผลิตจากโรงงานตางๆ
5. ลดหรืองดรับประทานเนื้อสัตว (red meat) หรือผลิตภัณฑอาหารจากเนื้อ
สัตว เชน เฮม เบคอน โดยมีงานวิจัยพบวาผูที่รับประทานเนื้อสัตวเปนประจําเปนโรค
เบาหวานมากกวาผูที่ไมรับประทานเนื้อสัตวประมาณ 20%
6. ประยุกตใชหลักการรับประทานอาหารอย างมีสติ โดยพิจารณาเลือกชนิด
ของอาหารที่ จะรับประทาน รับประทานอาหารชาๆ อยางนอย 30 นาทีในแตละมื้ อ
และไมควรรับประทานอาหารในระหวางดูโทรทัศน
การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในการออกกําลั งกาย
การเคลื่ อนไหวรางกาย และการออกกําลังกายทําใหกลามเนื้ อมีการใชกลูโคส
ไกลโคเจน หรื อไขมั นเปนพลั งงาน ชวยเพิ่ มประสิทธิ ภาพความไวในการทํางานของ
อินซูลิน ทําใหระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดลดลง โดยมีขอแนะนําใหออกกําลังกาย
ระดับปานกลางอยางนอยสัปดาหละ 150 นาที โดยอาจจะออกกําลังกายวันละ 30
นาที 5 ครั้ง/สัปดาห หรือ 50 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห แตไมควรหยุดออกกําลังกายเกิน
2 วัน ซึ่งสามารถออกกําลังกายไดหลากหลายรูปแบบ เชน การเดิน การวิ่ง วายน้ํา
ปนจักรยาน เตนแอโรบิค ไทชิ โยคะ หรือใชเครื่องอุปกรณในการออกกําลังกายชนิด
ตางๆ
งานวิจัยที่ผานมาสรุปไดวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลั งกายมี ผลดี ในการป องกันโรคเบาหวานได โดยผู ที่ มี น้ําหนั กเกิ น
สามารถลดน้ําหนักลงได 7% จะปองกันโรคเบาหวานได 58% และถาลดน้ําหนักลงได
10% ก็จะปองกันโรคเบาหวานได 90%
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งานวิจยั สาขาเกษตรศาสตร
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การเพิม่ คุณคาโปรตีนในอาหารสัตวเคีย้ วเอือ้ ง
โดยกระบวนการหมักกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ดวยเชือ้ ยีสต
รศ.ดร.ปน จันจุฬา1,3 และ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู2,3
1
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pin.c@psu.ac.th
ปจจุบันการผลิตปศุสัตวในประเทศไทย เชน โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะ
มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว โดยใชปจจัย
ด านอาหารช วยในการเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ตเนื้ อและน้ํา นมของสัตว ให มากขึ้ น ก็ จะ
ชวยใหเกษตรกรมี รายไดเพิ่ มมากขึ้ น จากการศึกษาพบวาการนําผลพลอยไดทางการ
เกษตร เชน ทางใบปาลมสด มาหมักดวยจุลินทรียชวยเพิ่มคุณคาแหลงอาหารหยาบ
ไดดี (Abu Hassan and Azizan, 1992) ซึ่งมีศักยภาพสูงและมีจํานวนมาก สามารถ
นํามาพั ฒนาเป นแหล งอาหารหยาบสําหรั บสั ตว เคี้ ยวเอื้ องทดแทนพื ชอาหารสั ตว ได
ในทางปฏิ บัติ การเลี้ ยงสั ตว เคี้ ยวเอื้ องยั งจําเปนตองเสริ มอาหารขนซึ่ งเปนแหล งของ
โปรตีนหลักที่สําคัญจากพืช เชน กากถั่วเหลือง แตเมื่อพิจารณาถึงตนทุนราคาตอหนวย
ของกากถั่วเหลืองแลวนับวามีราคาสูงมาก (ราคาประมาณ 18-20 บาท/กก.)
จากปญหาดั งกลาวทางภาควิ ชาสัตวศาสตร และภาควิชาธรณีศาสตร จึงได
ทําการวิจัยในการใชโปรตีนทางเลือกอื่นๆ โดยคงความสามารถในการเพิ่มผลผลิตใหได
สู งที่ สุด และสามารถปรั บปรุ งนิเวศวิ ทยาในกระเพาะรู เมนใหมี ประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่ งขึ้ น
แหล งของโปรตี นดั ง กล า วเกิ ด จากกระบวนการหมั ก เพื่ อเพิ่ ม โปรตี น โดยเชื้ อยี ส ต
Saccharomyce cerevisiae ยี สตในสกุลนี้ สามารถใชเป นแหล งของโปรตี นทดแทน
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กากถั่ วเหลืองในสู ตรอาหารข นบางส วน และ/หรื อทั้ งหมดสําหรั บสั ตว เคี้ ยวเอื้ องได
นับวาเป นแนวทางการพัฒนาการนําใชวั ตถุดิ บในทองถิ่ นให เกิ ดประโยชนสู งสุด และ
นาศึกษาอยางยิ่ง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องรวมกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตปาลมน้ํามันและผลพลอยไดอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น
และนําไปใชประโยชนในการผลิตของเกษตรกรทั้งระดับรายยอย และอุตสาหกรรมตอไป
สรุ ปผลการทดลอง
ผลการเปรี ย บเที ย บกากเนื้ อในเมล็ ดปาล มน้ํ า มั น หมั ก ยี ส ต ท ดแทนกาก
ถั่วเหลืองในสูตรอาหารขนระดับตางๆ ไมมีผลตอปริมาณการกินได กระบวนการหมัก
ความสมดุลของไนโตรเจน และการใชประโยชนของไนโตรเจนในแพะทั้ง 5 กลุม ไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ของปริมาณการกินไดของไนโตรเจนทั้งหมด (Total
N intake) ในขณะที่ปริมาณการขับไนโตรเจน (N excretion) ในมูล (Fecal N) และ
ปสสาวะ (Urinary N) มีความแตกตางทางสถิติ (P<0.01) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
หมักยีสตในสูตรอาหารขนระดับตางๆ สงผลตอคาไนโตรเจนที่ถูกดูดซึม (Absorbed N)
และปริมาณการกักเก็บไนโตรเจนในรางกาย (Retained N) ไมมีความแตกตางทางสถิติ
(P>0.05) แต มีแนวโน มลดลงเมื่อระดั บกากเนื้ อในเมล็ดปาล มน้ํามันหมักยีสตเพิ่ มขึ้ น
คากักเก็บไนโตรเจน (% of N intake) ของกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสตใน
สู ตรอาหารขน มี ผลทําให คาไนโตรเจนที่ ถูกดู ดซึม (61.02-72.72%) และคากั กเก็ บ
ไนโตรเจน (51.59-62.17%) ลดลงเมื่อระดับของกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสต
ในสูตรอาหารขนมากกวา 75%
จากผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักยีสต
สามารถนํามาใชเปนแหลงโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองได 25-75% หรือใชได 5-15%
ในสู ตรอาหารแพะ โดยไมส งผลกระทบต อปริ มาณการกินได สัมประสิทธิ์ การยอยได
ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ประชากรจุลินทรีย และสมดุลไนโตรเจน
หรื อสมรรถภาพของสั ตว จึ ง นั บเป น ลู ท างในการใช วั ตถุ ดิ บ ในท องถิ่ นที่ มี ต น ทุ นต่ํา
นับเปนการเพิ่มผลผลิตกําไรใหเกษตรกร อยางไรก็ตาม ในกรณีของแพะขุนหรือแพะ
รีดนมยังคงตองมีการศึกษาในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรตอไป
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รูปที่ 1 ก) การเตรียมเชื้อยีสต ข) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน ค) กากน้ําตาล
ง) กากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันหมักดวยเชื้อยีสต

รูปที่ 2 ก) การสุมเก็บตัวอยางของเหลวในกระเพาะรูเมนของแพะ
ข) การชั่งน้ําหนัก เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตของแพะ
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คุณคาทีต่ องอนุรักษไวในชุมชน
ดร.ระวี เจียรวิภา1 และ ชนินทร ศิริขันตยกุล2
1
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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E-mail : rawee.c@psu.ac.th
การอนุรั กษเพื่ อใช ประโยชน จากกาแฟโรบั สตาพันธุ พื้นเมือง
กาแฟจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ทํารายไดใหแกเกษตรกร รวมถึง
ผูประกอบการแปรรูปกาแฟ และผูจําหนายเครื่องดื่มกาแฟ จากความนิยมการดื่มกาแฟ
ของคนไทยทีเ่ พิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง ทัง้ ในรูปแบบผลิตภัณฑกาแฟผงกึ่งสําเร็จรูป (instant
coffee) กาแฟคั่ว/บด (roasted/blended coffee) กาแฟสําเร็จรูปบรรจุกระปอง
(canned instant coffee) การจําหนายในรานกาแฟพรีเมียม (coffee premium)
หรือแมแตโอเลี้ยงและกาแฟโบราณทีย่ ังคงนิยมบริโภคของคนไทยทั่วไป
สําหรั บการปลู กกาแฟในประเทศไทยนั้ นมีทั้ ง 2 สายพั นธุ คือ สายพั นธุ
อาราบิกา ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ สวนกาแฟโรบัสตา
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในเขตพื้ นที่ ทางภาคใต เนื่องจากในชวง 10 ป
ที่ผานมา ความนิยมปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันทางภาคใตของประเทศไทย ไดทําให
การปลูกกาแฟโรบัสตาบริเวณจังหวัดตางๆ ทางภาคใตลดลงอยางรวดเร็ว แตยังคงพบ
เห็นสวนกาแฟโรบัสตาไดในบางจังหวัด เชน ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และระนอง
เปนตน เชนเดียวกับในจังหวัดสตูลบริเวณตําบลวังประจัน ตําบลควนโดน (เขตอําเภอ
ควนโดน) ตําบลทุงนอย (เขตอําเภอควนกาหลง) และตําบลคลองขุด (เขตอําเภอเมือง)
ที่ ยั งคงมี การอนุ รักษ พั นธุ ตนกาแฟโรบั สต าไวบริ เวณสวนไม ผลหลั งบาน บางก็ นําไป
ปลู กเพื่ อเป นการป องกั นการกั ด เซาะและการพั ง ทลายของหน าดิ นบริ เ วณริ มแม น้ํา
ลําคลอง ซึ่งเกษตรกรตางใหการยืนยันวาสวนใหญมีอายุตนไมนอยกวา 50-80 ป เนื่อง
จาก เปนตนพันธุกาแฟชุดเดียวกับที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซียสมัยรุนพอแม และ
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ยังคงสามารถใหผลผลิตไดทุกปโดยเฉพาะกลุมเกษตรกร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ที่ไดแปรรูปและชงกาแฟตามตนตํารับของชาวมาเลเซียมาตั้งแตในอดีต หรือเรียกตาม
ภาษามลายูวา “กูป” หรือ “โกป” จนสามารถสรางเปนผลิตภัณฑทองถิ่นชื่อวา “กาแฟ
โบราณควนโดน” รวมถึงกลุ มเกษตรกรอื่นๆ ซึ่งไดนําสินคาไปวางจําหนายในสหกรณ
รานคา รานสะดวกซื้อในตลาด และหางสรรพสินคาในอําเภอเมือง จนไดรับความนิยม
จากผูบริโภคที่ตองการซื้อเปนของฝากจํานวนมากและเริ่มไมเพียงพอตอความตองการ
(รูปที่ 1)
การปลู กและดู แลรั กษาต นกาแฟโรบัสต าพันธุ พื้ นเมือง
จากการที่ เ กษตรกรบริ เวณจั งหวั ดสตู ล ให ค วามสนใจขยายพื้ นที่ ปลู ก กาแฟ
โรบัสตามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราในอนาคต และ
เปนการเสริมรายไดอีกชองทางหนึ่ งทําให เกษตรกรบางรายสนใจนําตนกาแฟโรบัสตา
พันธุ พื้นเมืองมาขยายพันธุ เพื่ อปลูกทดแทนมากขึ้ นเพื่ อให เพียงพอตอการแปรรูปเปน
วัตถุดิ บและการสรางผลิ ตภั ณฑ กาแฟโบราณของชุมชนในวั นขางหน า อยางไรก็ ตาม
ผลผลิ ต จากต นกาแฟโรบั สต าพั น ธุ พื้ นเมื องส วนใหญ ยั งคงมี ปริ ม าณน อย เนื่ องจาก
เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการจัดการ โดยเฉพาะการฟนฟูบํารุงตนกาแฟที่มีอายุมาก
ใหมีผลผลิตสูงขึ้น

รูปที่ 1 การปลูกตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองบริเวณริมแมน้ําลําคลองเพื่อใชระบบราก
ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง (ก) ผลผลิตกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองที่สามารถนําไปแปรรูป
(ข) และการรวมกลุมของเกษตรกรในชุมชนเพื่อผลิตกาแฟโบราณ
(ค) ตัวอยางบริเวณอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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ผลการศึ กษาถึ งความเปนไปไดที่ จะนําต นกาแฟโรบัสต าพันธุ พื้ นเมืองมาปลู ก
ทั้ งในลั กษณะสวนกาแฟเชิงเดี่ ยวและการปลู กรวมในสวนยางพารา รวมทั้ งแนวทาง
ฟ นฟู สภาพตนกาแฟใหมี ความสมบูรณภายใต สภาพแวดล อมสวนไม ผลผสมผสานที่ มี
การปลูกรวมกับลองกอง ขนุน ทุเรียน กลวย มังคุด มะพราว ฯลฯ พบวา ตนกาแฟ
โรบัสตาพันธุพื้นเมือง แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวไดดีในระบบนิเวศสวนไมผลผสมผสาน
แตตนกาแฟที่ไดรับสภาพรมเงาทึบตลอดทั้งวัน มักมีผลผลิตนอยกวาตนกาแฟที่ไดรับ
แสงในชวงเชาหรือบาย ทั้งนี้การตัดแตงกิ่งแหงและกิ่งแขนงภายในทรงพุมและใสปุย
บํารุงตนกาแฟอยางเพียงพอจะชวยใหมีปริมาณผลผลิตสูงขึ้นได เชน การใสปุ ยสูตร
15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/ป และปุยอินทรียบํารุงตนอัตรา 1-2 กก./ตน/ป และ
สูตร 13-13-21 บํารุงชวงใหผลผลิต ขณะที่ การปลูกกาแฟในสวนยางพาราแมเจริญ
เติบโตไดดีเชนกัน แตมีการเจริญเติบโตชากวาสภาพโลงแจง ทั้ งนี้ ชวงอายุยางพารา
และสภาพสวนยางพารา รวมถึ งการใหปุ ยอย างเหมาะสมทั้ งตนกาแฟและยางพารา
จึงควรเป นสิ่ งที่ เกษตรกรต องนํามาพิจารณากอนตัดสินใจปลู กกาแฟในสวนยางพารา
ดวย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ลักษณะตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองที่ปลูกในสวนไมผลผสมผสานที่ยังไมไดรับ
การฟนฟู โดยเจริญไดดีทั้งในสภาพกลางแจง (ก) และใตรมเงาพืชรวมอื่นๆ (ข) รวมทั้ง
ลักษณะตนกลากาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองที่ปลูกเชิงเดี่ยว (ค) และปลูกรวมยางพารา
(ง) บริเวณอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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ดังนั้น การอนุรักษและฟนฟูตนกาแฟโรบัสตาพันธุพื้นเมืองจึงเปนสิ่งที่เกษตรกร
ในชุมชนควรใหความสําคั ญ เพราะนอกจากเป นการสรางมูลค าให กั บผลิ ตภัณฑ แล ว
ยังอาจพัฒนาเปนผลิตภัณฑทองถิ่นที่มีอัตลักษณ (Uniqueness and branding) หรือ
อาจนําไปสูการรับรองเปนพืชประจําทองถิ่นหรือสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical
Indication: GI) ของจังหวัดสตูลในอนาคตไดอีกดวย อยางไรก็ตาม ยังจําเปนตองใช
เวลาสําหรับการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งดานลักษณะประจําพันธุ การขยายพันธุ การจัดการ
สวน การแปรรูป และการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุน
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของพืชปลู กได อย างยั่ งยื นให แกชุ มชน
ตอไป
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ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งของประเทศ และ
เป นสาเหตุ สําคั ญประการหนึ่ งของป ญหาอุ ทกภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ต างๆ ของภาคใต
สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
ป ญหาความไมมี เสถี ยรภาพของราคายางพารา ซึ่ งถู กกําหนดจากผลผลิ ตและความ
ตองการใชยางพาราของโลกเปนสําคัญ ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายเล็ก การตกต่ําของราคายางพาราจึงสงผลกระทบทางเศรษฐกิจตอ
เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญอยางหลีกเลี่ยงไมได
การทําสวนยางพาราที่มีพืชรวมนาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาผลกระทบ
ปญหาดังกลาวขางตนไดอยางน อยในระดั บหนึ่ ง ซึ่ งจากการศึ กษาเรื่ องการวิเคราะห
ทางเศรษฐกิ จในการเพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ยวในระบบสวนยางพาราของคณะผู เขี ย น พบว า
แมระเบียบ สกย. ที่ เอื้ อต อการมีพื ชร วมในสวนยางพาราไม เกิน 15 ตนตอไร แต
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษา (คือตําบลเขาพระ และตําบลตะโหมด) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูก
พืชรวมยางอยางเปนรูปธรรมมากที่สุดในภาคใตสวนใหญก็ยังทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยว
เปนหลัก
สําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชรวมยางในพื้นที่ศึกษานั้น เกิดจากการขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ เชน ตําบลเขาพระมีเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536 เปนองคกรขับเคลื่อน ในขณะที่ตําบลตะโหมดมีสภา
ลานวั ดตะโหมดซึ่ งก อตั้ งในป พ.ศ. 2538 เป นแกนนํา สําหรั บแนวคิ ดการปลู กพื ช
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รวมยางในพื้นที่ศึกษามี 2 รูปแบบ คือ (1) แนวคิดธรรมชาติที่ปลอยใหพืชรวมซึ่งเปน
พันธุ ไม ชนิ ดตางๆ ที่ มีในสวนยางขึ้ นเองตามธรรมชาติ ซึ่ งเป นรู ปแบบที่ พบนอยมาก
และ (2) แนวคิดจัดหาพืชรวมมาปลูก ซึ่งเปนรูปแบบที่เปนจริงในภาคปฏิบัติทั้ง 2 พื้นที่
ศึกษา ตัวอยางระบบการปลูกพืชรวมยางในพื้นที่ศึกษา เชน ระบบยาง-ตะเคียนทองจําปาทอง ระบบยาง-ตะเคี ยนทอง-กฤษณา ระบบยาง-ลองกอง ระบบยาง-มั งคุ ด
ระบบยาง-ไผมันปา เปนตน โดยสวนใหญจะปลูกระหวางรองยาง และปลูกประมาณ
30-40 ตน/ไร
ความรู เชิ งเทคนิ คในการปลู กพืชร วมยางจากประสบการณตรงของเกษตรกร
ที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวาไมปาทุกชนิด เชน ตะเคียนทอง จําปาทอง
กฤษณา ยางนา ทัง พะยอม สักทอง เปนตน สามารถปลูกเปนพืชรวมยางไดทั้งหมด
และปลูกไดทุกสภาพพื้นที่ สวนไมเศรษฐกิจโตเร็ว เชน สะเดาเทียม และมะฮอกกานี
หากจะปลูกเปนพืชรวมยาง ไมควรปลูกระหวางรองยางเปนจํานวนมาก เพราะสะเดา
เทียม และมะฮอกกานี เปนไมโตเร็วที่ จะไปแยงอาหารตนยาง ในขณะที่ ไมผลที่ปลูก
เปนพืชรวมยางไดผลดี ไดแก ทุเรียน จําปาดะ กระทอน มะไฟ รังแข (ลูกปุย) รวมทั้ง
สะตอ เหรียง อยางไรก็ตาม ไมผลที่ปลูกเปนพืชรวมยางดังกลาว จะโตชากวาไมผล
ที่ปลูกเปนสวนแยกอิสระ บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชรวมยางคือ ระหวางรองยาง
ส วนความหนาแน นในการปลู กที่ เหมาะสมนั้ น หากเจ าของสวนเน นในเชิ งเศรษฐกิ จ
ควรปลูกพืชรวม 30-40 ตน/ไร สวนชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมสําหรับไมปา หรือไมผล
ตางๆ ควรปลูกในสวนยางออนที่ยังไมใหผลผลิตคือ ในชวงที่ตนยางมีอายุระหวาง 1-2
ป อยางไรก็ตาม สําหรับการปลู กไผมันป ารวมยางสามารถปลูกไดเทาจํานวนตนยาง
คือประมาณ 72 กอ/ไร โดยตองปลู กหลังจากยางใหผลผลิ ตแลว เพราะจะทําให
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ลําไผพุงตรงหาแสงไดลําไผที่ตรงสวยงาม การศึกษายังพบวาไมผล เชน สมโอ สม
เขียวหวาน ลองกอง มังคุด (ในสภาพดินที่แหง) มะมวง เงาะ ลําไย เปนพืชที่ไมเหมาะ
สําหรับปลูกเปนพืชรวมยาง เพราะไมผลเหลานี้จะไมคอยใหผลในเชิงเศรษฐกิจ
การวิเคราะหทางการเงินภายใตเงื่อนไขตนทุนและผลตอบแทนในป พ.ศ. 2557
โดยชวงดังกลาวราคาน้ํายางสด ณ ตลาดทองถิ่นอยูที่ 44.50 บาท/ กก. และใชอัตรา
คิ ดลด 9.25% /ป พบว าสวนยางพาราเชิ งเดี่ ยวให อัตราผลตอบแทนต อการลงทุ น
เทากับ 1.31 หมายความวาลงทุน 1 บาท ไดผลตอบแทนที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน 1.31
บาท ในขณะที่สวนยางพาราที่มีพืชรวมระบบที่ 1 คือ ระบบยาง-ตะเคียนทอง-กฤษณา
(ปลูกยาง 72 ตน ตะเคียนทอง 18 ตน และกฤษณา 18 ตน) ระบบที่ 2 คือ ระบบยางตะเคียนทอง-จําปาทอง (ปลูกยาง 72 ตน ตะเคียนทอง 18 ตน และจําปาทอง 18
ตน) และระบบที่ 3 คือ ระบบยาง-ไผมันปา (ปลูกยาง 72 ตน และไผมันปา 72 ตน)
ใหคาอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน เทากับ 2.47 2.07 และ 1.83 ตามลําดับ
จะเห็นไดวาระบบสวนยางพาราที่มีพืชรวมใหผลทางเศรษฐกิจดีกวาสวนยางเชิงเดี่ยว
อย างชัดเจน ทั้ งนี้ เพราะนอกจากจะได ผลตอบแทนในรู ปของรายได จากการขาย
น้ํายางสด และการขายไมยางหลังตัดโคนในปที่ 28 เชนเดียวกับสวนยางเชิงเดี่ยวแลว
การปลูกพืชรวมยางยังมีรายไดจากพืชรวมอีกดวย โดยหากเปนพืชรวมจําพวกไมปา
เศรษฐกิจเกษตรกรสามารถตั ดโคนไดในปที่ 28 พรอมกับการโคนยางพารา สวน
ไผมันปาเกษตรกรสามารถตัดลําขายไดรายสัปดาหหรือรายเดือน ขึ้นกับความตองการ
เกษตรกรโดยทั่วไปที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยวมีทัศนคติตอพืชรวมยาง ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นยอยรวม
11 ประเด็น ระหวาง 3.6-4.4 (จากคะแนนเต็ม 5) ผลการศึกษาดังกลาว เปนปจจัย
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สําคัญอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนการปลูกพืชรวมยางใหกับเกษตรกรที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยว
อยูในปจจุบันใหหันมาปลูกพืชรวมยางอยางจริงจังมากขึ้นในอนาคต
ที่ นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เกษตรกรชาวสวนยางที่ ทําสวนยางเชิงเดี่ยวใน
ปจจุบันจํานวน 293 คน จาก 400 คน คิดเปน 73.3% ใหคําตอบวาจะตัดสินใจปลูกพืช
รวมยางในอนาคต 5 ป ขางหนา ในขณะที่เกษตรกรจํานวน 107 คน คิดเปน 26.7%
ที่ ให คําตอบวาจะไมปลูกพื ชรวมยางในอนาคต 5 ป ขางหนา ทั้ งนี้ เนื่ องจากไม มั่ นใจ
ในผลกระทบเชิงลบจากพืชรวมที่มีตอยางพารา และยังขาดความรูเกี่ยวกับพืชรวมยาง
สรุปได วาการปลู กพืชร วมยางมีความเป นไปได เชิงเทคนิ คในภาคปฏิบั ติ (เพราะมี ทั้ ง
ความรูที่ เปนตัวแบบและบทเรียนที่ไมควรซ้ํารอย) มีความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ คือ
ลงทุ นปลู กพื ชร วมยางมี ความคุ มค าทางการเงิ นมากกว าเมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บการทํา
สวนยางเชิงเดี่ยว และในเชิงสังคมเกษตรกรที่ทําสวนยางเชิงเดี่ยวก็มีทัศนคติดานตางๆ
ที่ดีตอพืชรวมยาง และกวาครึ่งของเกษตรกรกลุมนี้ตอบวาสนใจปลูกพืชรวมยางใน
อนาคต 5 ป ขางหนา อยางไรก็ตาม หากไมมีมาตรการใดๆ มาชวยขับเคลื่อน และ
ปล อยให การปลู กพื ชร วมยางเป นไปตามธรรมชาติ หรื อตามอิ สรภาพของเกษตรกร
เหมือนที่เปนมา การเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชรวมยางคงเปนไปไดยาก
ดังนั้น สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยยาง ควรผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับพืชรวมยาง
อยางต อเนื่ อง และสงผานความรู จากงานวิ จัยให สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง นําไปเผยแพรใหแกเกษตรกรที่ เดิ นเขามาในสํานักงานเพื่อขอทุนสงเคราะห
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพืชรวมยางใหแกเกษตรกร หรือ
กําหนดเปนเงื่ อนไขในการรับทุนสงเคราะหวาตองมีการปลูกพืชรวมยางด วย เปนตน
หากเปนเช นนี้ การปลูกพืชรวมยางนอกจากจะเปนทางออกในการแกปญหาการตกต่ํา
ของราคายางไดอยางเปนจริงแลว ยังมีสวนสําคัญในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการบุกรุกปาเพื่อปลูกยางพาราที่ผานมาไดอยางเปนรูปธรรมอีกดวย
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การเตือนตนเองดานการบริโภคอาหาร
โดยใชอนิ เตอรเน็ตในวัยรุน ทีม่ ีภาวะโภชนาการเกิน
ผลิดา หนุดหละ, รศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท และ ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: p_happy_4@hotmail.com

ปจจุบันภาวะโภชนาการเกินในวัยรุ นเปนปญหาสุขภาพที่ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และเป นป จจั ยเสี่ ยงสํา คั ญที่ ทําให เกิ ดป ญหาสุ ขภาพทั้ งทางร างกายและจิ ตใจ เช น
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งการสูญเสีย
ความมี คุณค าในตนเองและมีปมด อย ทําใหขาดความมั่ นใจในการใชชีวิตและการเขา
สั งคม ส งผลให วั ยรุ นที่ มี ภาวะโภชนาการเกิ นบางส วนเลือกใช วิธี ลดน้ําหนั กโดยการ
รับประทานยาลดความอวน และการใชผลิตภัณฑอาหารเสริมตางๆ ที่มีขายทั่วไปตาม
ทองตลาด ซึ่งวิธีการเหลานี้ลวนเปนอันตรายตอสุขภาพ และอาจเปนอันตรายทําให
เสียชีวิตได
สาเหตุ ข องภาวะโภชนาการเกิ นในวั ยรุ นเกี่ ยวข องโดยตรงกั บพฤติ กรรมการ
บริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมและขาดความสมดุล จากการรับประทานอาหารมากกวา
การใชพลังงานของรางกาย รับประทานอาหารตามใจตัวเองแบบไมมีวินัย โดยเฉพาะ
การรับประทานอาหารที่มีแปงและน้ําตาลสูงเกินความตองการของรางกาย เชน อาหาร
จานดวน อาหารสําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ และน้ําอัดลม เปนตน เพราะฉะนั้นการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จึ งเปนแนวทางสําคัญที่จะทําใหปญหาภาวะ
โภชนาการเกินในวัยรุนลดลง และเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยรุนได
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วัยรุน สามารถจัดการภาวะโภชนาการเกินไดดว ย “การเตือนตนเอง” ซึง่ เปนวิธกี าร
สําคั ญในการควบคุมน้ําหนั กและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารใหเหมาะสม
โดยขั้นตอนในการเตือนตนเองประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
1. การสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารตนเอง จะทําใหทราบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของตนเอง โดยวัยรุนควรสังเกตสิ่งตอไปนี้ 1) ชนิด/ประเภทของอาหาร
ที่ตนเองบริโภคในแตละวัน 2) ลักษณะของการบริโภค และ 3) ปริมาณของอาหารที่
บริโภคในแตละมื้อ
2. การบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง มีความสําคัญเพราะจะ
ทําให เห็ นความก าวหน าของการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของตนเอง
โดยวั ยรุ นควรบันทึ กประเภท จํานวน และความถี่ ของการบริ โภคอาหารในแต ละวั น
ทั้ งนี้ เพื่ อ 1) สามารถตรวจสอบได ว าในแต วั นบริ โภคอาหารชนิ ดใด 2) ปริ มาณ
พลังงานที่ไดรับมีความเหมาะสมกับที่ รางกายตองการหรือไม และหากพบวาอาหาร
ชนิดใดที่ตนเองบริโภคไมเหมาะสมก็สามารถลดหรือปรับเปลี่ยนไดในมื้อตอไป รวมกับ
การบันทึกน้ําหนักตัวสัปดาหละ 1 ครัง้ เพื่อเปนการประเมินวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของตนเองมีความถูกตองเหมาะสม สงผลใหน้ําหนักตัวลดลง ซึ่งจะ
ทําใหวัยรุนมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อน้ําหนักตัวลดลง
ผู วิ จั ย นํา แนวคิ ดการเตื อนตนเองมาประยุ ก ต จั ดทํา เป น โปรแกรมการเตื อน
ตนเองดานการบริโภคอาหารโดยใชอินเตอรเน็ตสําหรับวัยรุ นที่ มีภาวะโภชนาการเกิน
โดยสาระสําคัญประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 1) สื่อการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับวิธีการ
รับประทานอาหารที่ ถู กต อง การคํานวณพลั งงานจากอาหารที่ รางกายตองการ การ
ประเมินภาวะโภชนาการดวยตนเอง และ 2) แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยจั ดทําขึ้ นในรู ปแบบเว็ บไซตสื่ อการเรี ยนรู แบบปฏิ สัมพั นธ ที่ มีการโต ตอบระหว าง
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ผูวิจัยกับกลุมผูใชงาน ซึ่งไดเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย เชื่อมตอขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการภาวะโภชนาการที่ถูกวิธีจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่สามารถใชงาน
ไดทุกที่ทุกเวลา และขอมูลมีการอัพเดทใหทันสมัย รวมทั้งมีความเปนสวนตัวตามความ
ตองการของวั ยรุ นที่ มีภาวะโภชนาการเกิ น ซึ่ งเปนเครื่ องมื อสําคั ญให วัยรุ นที่ มี ภาวะ
โภชนาการเกินไดสั งเกตและบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตัวเอง โดยเมื่ อมี
การบันทึกใสชื่ ออาหารที่บริโภคลงในเว็บไซต ระบบจะแสดงผลปริมาณแคลอรีที่ไดรับ
จากอาหารนั้นๆ ในแตละวัน และสรุปจํานวนพลังงานที่รางกายไดรับตอวันไวในรูปแบบ
กราฟเส น พร อมทั้ งประเมิ นผลวาในแต ละสั ปดาห น้ําหนั กตั วเป นไปตามเป าหมายที่
กําหนดไว หรือไม และจากการทดลองใชโปรแกรมฯกับวั ยรุ นที่ มีภาวะโภชนาการเกิน
จํานวน 3 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห พบวาทําใหน้ําหนักตัวลดลงได 33% และ
ขณะนี้ อยู ในขั้ นตอนการศึ กษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมฯ ต อพฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารและน้ําหนักตัวในวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อประเมินกระบวนการ และ
ผลลัพธที่เหมาะสมตอการนําไปใชงานตอไป
สํ า หรั บ ผู ที่ สนใจโปรแกรมการเตื อ นตนเองด า นการบริ โภคอาหารโดยใช
อิ นเตอร เน็ ต ในวั ย รุ นที่ ภ าวะโภชนาการเกิ น
สามารถเยี่ ย มชมได ที่ เ ว็ บ ไซต
“www.lifedietary.com/twish” หรือสามารถติดตอผูวิจัยไดโดยตรงตามที่อยูขางตน
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แนวทางการสรางเปาหมายในชีวิต... ของวัยรุนไทย
ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย, รศ.อุษณีย เพชรรัชตะชาติ และ ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: quantar.b@psu.ac.th
วัยรุนเปนวัยที่มีอายุระหวาง 10-19 ป ซึ่งเปนวัยแหงการเจริญเติบโตทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ความคิด และสติปญญา จึงมีความสําคัญและเปน
อนาคตของประเทศชาติ อยางไรก็ตาม สถานการณปจจุบันพบวากระแสโลกาภิวัตน
ที่ นําพากระแสวัตถุนิ ยมทําใหระบบคุณคาที่ ดีงาม จิตสาธารณะ และความเอื้ ออาทร
ในสังคมเปลี่ ยนแปลงไป และวั ยรุ นส วนหนึ่ งดําเนินชี วิตอย างไร เป าหมาย และไม
ตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตของตนเอง และนํามาซึ่งปญหาตางๆ เชน การใชสื่อ
อินเตอรเน็ตที่มากเกินความพอดี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การมีภาวะโภชนาการ
เกินและอวน การใชชีวิตดวยความประมาทที่ ทําใหบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การฆาตัวตาย และการมีพฤติกรรม
รุนแรง
การมีเปาหมายในชีวิตเกิดจากการที่บุคคลรับรูถึงความมีคุณคาในตนเอง และ
เชื่อวาชีวิตของตนเองมีความสําคัญ อันจะนํามาซึ่งความรูสึกพึงพอใจในชีวิต มีความ
หวัง มีความเขมแข็ง และมีพลังที่จะดําเนินชีวิตตอไป ดังนั้นการสงเสริมใหวัยรุน
ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มีเปาหมายในชีวิต และเขาใจเหตุผลของการมีชีวิตอยู
โดยรูวา “ตนเองมีชีวิตอยูเพื่ออะไร” เปนรากฐานชีวิตที่สําคัญที่ชวยใหวัยรุนดําเนินชีวิต
ในหนทางที่ถูกตอง ดีงาม เกิดภูมิคุมกันในตนเอง และเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพ
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ผูที่เกี่ยวของ เชน พอแม ครู และผูปกครอง สามารถสงเสริมการมีเปาหมาย
ในชีวิตของวัยรุนโดยการสนับสนุนใหวัยรุน กําหนดเสนทางชีวิตของตนเอง (My dreams
come true) ผานกิจกรรมตางๆ ไดดังนี้

1. สนับสนุนใหรับรูถึงความมีคุณคาในตนเอง (Who am I) โดยจัดกิจกรรม
ใหวัยรุนเขียนคําตอบใน 3 หัวขอ ไดแก (1) สิ่งที่รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง (2) สิ่งที่มีคา
ตอชีวิตของตนเอง และ (3) สิ่งที่อยากปรับปรุงในตนเอง หากวัยรุนตระหนักถึงคุณคา
ในตนเอง และมี สิ่ งยึ ดเหนี่ ยวจิตใจ สงผลให มีความมุ งมั่ น มั่ นใจ และพยายามที่ จะ
ทําใหเปาหมายในชีวิตเปนจริง
2. สนับสนุนใหมีบุคคลตนแบบที่ประทับใจ (My Idol) เพื่อใหวัยรุนไดเรียนรู
และศึกษาชีวิตของบุคคลตนแบบที่ประทับใจ และนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งบุคคลตนแบบที่สําคัญและใกลตัว เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เปน
แบบอยางในทุกๆดาน การมีพอ แม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัวที่มีความรัก
ใหเกียรติ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และการมีครู รุนพี่หรือเพื่อนที่เปนแบบอยางใน
การดําเนินชี วิ ต นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดกิ จกรรมเลาเสนทาง “แห งความ
สําเร็จ” ของรุนพี่แกรุนนอง
3. จัดกิจกรรมวาดภาพและเขียนบรรยายเปาหมายชีวิตหรือเสนทางชีวิต (My
purpose in life is…) โดยใหวัยรุนวาดภาพและเขียนบรรยายภาพในหัวขอ “เปาหมาย
ในชี วิตของฉันคือ...” หรื อ “เสนทางชีวิ ตของฉั น” โดยมีแนวคําถามเพื่ อให แนวทาง
ในการทํากิจกรรม เชน (1) นองคิดวาชีวิตของนองมีความสําคัญอยางไร และสําคัญ
ต อกั บใคร (2) น องอยากเห็ นภาพตนเองเป นอย างไรในอนาคต (3) น องจะต องทํา
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อยางไรใหสิ่งที่อยากเห็น (ความฝน) เปนจริง และ (4) นองคิดวาจะมีอุปสรรคใดบาง
ในการสรางความฝนใหเปนจริง และจะปองกันอยางไร
4. บมเพาะเมล็ดพันธุ แหงความดีเพื่ อสรางมนุ ษย ที่ ดี (Being a good
person) วัยรุนที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตจะตองมีคุณลักษณะของ
การเปน “คนดี คนเกง” โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนใหวัยรุนใชชีวิตแบบพอเพียง เชน
การรับประทานอาหารหมดจาน และการออมเงิน การมีความเมตตา กรุณาตอตนเอง
และผูอื่น การแสดงความเคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณ เชน การชวยเหลือผูอาวุโส
และการแสดงความขอบคุ ณต อผู มีพระคุณ และการปลูกฝ งการมีระเบียบวินั ยและ
ความรั บผิดชอบตอตนเองและส วนรวม เช น การส งงานตรงเวลา และการช วยทํา
ความสะอาดบานหรือหองเรียน

หากผูที่เกี่ยวของรวมสงเสริมวัยรุนใหเรียนรูการวางเปาหมายในชีวิต นับไดวา
เปนการรวมสรางคนดีและคนเกงสูสังคมวิธีหนึ่ง

98

เครือขายองคกรภาคประชาสังคมกับกระบวนการ
มีสว นรวมในการพัฒนาพืน้ ที่ปากบารา จังหวัดสตูล
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ1 นายอุสมาน หวังสนิ2 นางสาวยาสมิน ซัตตาร1
นางสาวนิยาวาเฮร วาแวนิ1 และ นางสาวแกวตา สังคชาติ1
1
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต
E-mail: bussabong.c@psu.ac.th
ในจังหวัดสตูล มีองคกรภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชนเปนกลุ มที่
คอยติดตามขอมูลแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต มีบทบาทในการใหความรู
แกชุมชนในดานการพัฒนาไดเขามาสนับสนุนองคกรภาคประชาชนใหมีความรูเทาทัน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ที่ผานมาองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล มีการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา นอกจากนี้
ยังมีองคกรภาคประชาสังคม ไดแก กลุมองคกรชุมชนและกลุมกิจกรรมในจังหวัดสตูล
รวมเขามาเรียนรู สรางความสัมพันธและใหความสําคัญกับประเด็น “ปญหารวมของ
ชาวสตูล”
แนวทางหลักขององคกรพัฒนาเอกชนและองค กรภาคประชาสั งคมในจังหวัด
สตู ล ที่ เน นการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ สถานที่ สําคั ญทางประวั ติ ศาสตร และ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเหลานั้น จึงไดรวมกลุมจัดตั้ง “กลุมเครือขาย
ประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล” ขึ้น โดยมีองคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชา
สังคม องคกรชุมชนและกลุมชาวบานในพื้นที่รวมกันสนับสนุน เพื่อแสดงเจตจํานงถึง
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและรักษาสมดุลทางธรรมชาติไวใหแกคนรุนตอไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพ ลักษณะ ความสัมพันธและการ
ดําเนินงานและความตองการการพัฒนาของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมกับการ
พัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (mixed method)
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ทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมยอย พรอมทั้ง
การใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณคือ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูเกี่ยวของใน
พื้นที่กวา 400 ตัวอยาง
ผลการวิจัยพบวา สถานภาพขององคกรภาคประชาสังคมที่ดําเนินกิจกรรมใน
พื้นที่อยางตอเนื่องมีจํานวน 10 องคกร ทั้งองคกรจากชุมชน องคกรที่ประชาชนเขา
รวมและองคกรที่รวมมือกับภาครัฐ ซึ่ งมีความสัมพันธกันกับองคกรพัฒนาเอกชนโดย
เนนทํางานเชิงพื้ นที่ และทํากิจกรรมร วมกันคือเครือข ายประชาชนติดตามแผนพัฒนา
จังหวัดสตูล ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก 1) การทํางานภายในชุมชน ไดแก การเสริม
องคความรูชุมชน จัดกิจกรรมและเคลื่อนไหวรวมในการตอตานโครงการทาเรือน้ําลึก
ปากบารา และ 2) การทํางานภายนอกชุมชน ไดแก การสรางเครือข ายรักจั งสตูล
เปนเครือขายรวมระหวางองคกรภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน และการ
แสดงจุดยื นการแกป ญหาด านการจัดการทรั พยากร และการต อต านโครงการพั ฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญของรัฐเปนนโยบายสาธารณะ
ผลการสํารวจความตองการการพัฒนาในพื้นที่ปากบารา พบวาปญหาหลักของ
ชุมชนคือ ยาเสพติด โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก การวางงาน ความยากจนและการ
ทะเลาะวิวาทในชุมชน สวนระดับความไววางใจในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนพบวา
ประชาชนใหความไววางใจกับบุคลากรดานสาธารณสุข เครือขายรักจังสตูล เครือขาย
ประชาชนติดตามแผนพั ฒนาพื้ นที่ ปากบาราและจังหวัดสตูลในระดับปานกลาง และ
ใหความไวใจในการเขารวมกับพัฒนากร และ ศอ.บต. ในระดับนอย และในสวนของ
ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ นหากมีโครงการพั ฒนาทาเรือน้ําลึกในพื้ นที่ ประชาชนในพื้ นที่
เห็นวาอาจขาดแหลงทํามาหากินและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 78.8% ตองยายที่อยู
อาศัย 75.5% เกิดมลพิษที่สงผลตอสุขภาพ 73.8% วิถีชีวิตเดิมสูญหายและผลกระทบ
ตอการทองเที่ยว 70.0% และ 69.8% ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาปญหาหลักที่ประชาชน
ในพื้นที่กังวลมากวาครึ่งคือการกอสรางทาเรือน้ําลึกและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
สําหรับการมีสวนรวมของเครือขายองคกรภาคประชาสังคม สามารถจําแนกได
เปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับเล็ก คือองคกรที่ปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนรอบอาว
ปากบาราหรือในตําบลปากน้ํา 2) ระดับกลาง คือองคกรที่ทํางานครอบคลุมพื้นที่
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ครอบคลุมในจังหวัดสตูล และ 3) ระดับกวาง คือองคกรที่รวมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมหรือมีสวนรวมเฉพาะกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ 2 ระดับ ไดแก 1) เครือขายภาคประชาสังคมระดับ
ชุมชน ควรเพิ่มการใชมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพิ่ม
ความสัมพันธระหวางเครือขายและชุมชน ซึ่งผูนําทองถิ่นตองใหความรวมมือ และ
2) เครือขายภาคประชาสังคมระดับองคกรควรสรางความรวมมือทําความเขาใจและ
ประสานงานร วมกั บชุ มชน โดยใชกลุ มรักจังสตูลเปนหลั กในการจั ดเวทีใหข อมู ลและ
ควรสรางความรวมมือทั้ งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ
ในการหนุนเสริมการทํางานของพื้นที่
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ชุมชนทองถิ่นกับกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการ
พืน้ ที่ลมุ น้ําในเขตความมั่นคงจังหวัดสงขลา*
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ1 โชคชัย วงษตานี1 อุสมาน หวังสนิ2
ยาสมิน ซัตตาร1 นิยาวาเฮร ไพบูลย1 และ อิมรอน ซาเหาะ1
1
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต
Email: bussabong.c@psu.ac.th
จังหวัดสงขลาตั้ งอยู ในพื้ นที่ ลุ มน้ําหลั ก 2 ลุ มน้ําคื อ ลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 อําเภอในจังหวัดสงขลา 2 อําเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก (อาวไทย) ครอบคลุมพื้นที่
4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่จํานวน 40 ตําบล 360 หมูบาน ซึ่งพื้นที่ทั้งสี่อําเภอเปนสวนหนึ่งของ
พื้นที่ดานความมั่ นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามประกาศในพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาการพัฒนาระดับ
พื้นทีล่ ุมน้ํา พบวามีโครงการพัฒนาที่เกีย่ วกับระบบสังคมและระบบนิเวศลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาเพียงพื้นที่เดียว โดยยังใหความสําคัญกับพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกไมมาก
นักแมวาพื้นที่นี้ ยังไมไดรับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนมากนักแตพื้นที่นี้ ก็มี
ศักยภาพสู งในการพัฒนาดั งเห็นไดจากการที่ มีชุ มชนหนาแนน มี ทรัพยากรที่ สมบูรณ
และเปนพื้นที่ที่ถูกเลือกใหเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงแยกกาซและ
ทอกาซไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟาจะนะ ดานชายแดนและการคาไทย-มาเลเซีย ที่ตําบล
ประกอบ แหลงทรั พยากรทางทะเล อาหารทะเล และสถานที่ พักผ อนที่ อําเภอเทพา
เป นต น ซึ่ งย อมมี ผลทําให ชุ มชนเกิ ดการขยายตั ว มี การพัฒนาและการปรั บตั วเพื่ อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอชุมชนและตอสังคม สภาพแวดลอมที่อาจจะตอง
เปลี่ ยนไปคาดว าจะมี ส วนทําให วิถี ชี วิ ตของคนในชุ มชนต องปรั บตั วเพื่ อใหเท าทั นกั บ
บริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
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การจัดการลุมน้ําในพื้นที่ความมั่นคงจังหวัดสงขลานี้ ตองใหความสําคัญตอการ
มี ส วนร วมของชุ มชนท องถิ่ นในการพั ฒนาพื้ นที่ เพราะถ าหากว าชุ มชนท องถิ่ นมี
สวนรวมนอย หรือไมไดรับทราบและมีสวนรวมในการพัฒนาจะทําใหเกิดการตอตานได
ปจจุบันการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมไมไดไปด วยกันนัก ทั้งที่ อําเภอจะนะเปน
เสมือนศูนยรวมของการพัฒนาในพื้นที่และเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ซึ่งไดแก โครงการทาเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจ
หรือ “แลนดบริดจ” (Land Bridge) สงขลา-สตูล และอุตสาหกรรมตอเนื่ องจาก
พลังงานในพื้นที่ ปญหาในเรื่องการทําความเขาใจและการตอตานคัดคานโครงการหรือ
แผนพัฒนาจะเกิดขึ้ นอี กในอนาคตซึ่ งอาจรุนแรงขึ้ นก็ได แตความเป นไปไดในการทํา
ความเขาใจ ปองกันและแกไขปญหาเหลานี้โดยการจัดทําแผนศักยภาพชุมชน (Potential Community Plan) ซึ่งเปนกระบวนการสังเคราะหปญหาและความตองการของ
ชุมชน เพื่ อนําไปสูการวางแผนการจัดการแกปญหาที่ มาจากความตองการหรือความ
คิดเห็นรวมกันของชุมชนในการพัฒนาดานตางๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพและความ
พรอมของชุมชนเปนหลัก
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใชทรัพยากร ความ
ตองการและความพรอมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ความมั่ นคงจังหวัดสงขลา
2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผนชุมชนและการจัดการพื้นที่ ลุมน้ําอยางมีสวนรวม
และ 3) เพื่อเสนอแนะรูปแบบกระบวนการประสานความรวมมือและบูรณาการจัดการ
พื้นที่ โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการสังเกตแบบ
มีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุมยอย พื้นที่ศึกษาประกอบดวย 16 ตําบล
4 อําเภอ ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
ผลการศึ กษา พบวา ความต องการและความพรอมของชุมชนในการจั ดการ
ลุมน้ํา ใน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชน ตองการ
ใหรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นไวโดยอาศัยการมีสวนรวม และ
การมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของได (2) ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว โดยใหการพัฒนา
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อุตสาหกรรมอยู นอกชุ มชน และปฏิ เสธอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ กระทบตอวิ ถีชี วิต
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม หรือใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ใหชัดเจน
โดยตองใหอยูนอกเขตชุมชน ตลอดจนประชาชนตองไดรับเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินทํากิน
ของตนเอง (3) ดานคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม การจัดระเบียบชุมชน และการบริหาร
จัดการที่ดี พบวาปญหาที่ไดรับเสียงสะทอนเกือบทุกพื้นที่คือ ปญหายาเสพติด และ (4)
ดานโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคม ตองการใหมีการขยายโครงขายคมนาคม
ที่เปนถนนสายหลักและถนนสายรองเพิ่มขึ้น ที่สามารถเชื่อมตอกับชายแดนและแหลง
ทองเที่ ยวไดมากขึ้ น ตลอดจนปรั บปรุงภู มิทั ศน บริ เวณแหลงทองเที่ ยว และพื้ นที่
สาธารณะอื่นๆ ใหมีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวได
ขอเสนอแนะคือ การกําหนดใหมี การพั ฒนาแผนงานเปนขอมู ลเพื่ อเสนอและ
ผลั กดันให เป นยุ ทธศาสตร ของจังหวั ดสงขลา โดยกําหนดใหหน วยงานภาครั ฐและ
หนวยงานความมั่นคงควรรวมกําหนดแผนการพัฒนา และปรับยุทธศาสตรการพัฒนา
ทั้ง 4 อําเภอ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลอง
กั บความต องการของชุ มชน ทั้ งนี้ ให ใช ข อมู ลและกลไกในการวิ จั ยเป นแนวทางและ
ขอเสนอแนะสูการจัดการลุมน้ําโดยชุมชน
สําหรับขอเสนอดานกลไกการสรางความรวมมือของทองถิ่นในการจัดการพื้นที่
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกจังหวัดสงขลานั้น ชุมชนมีขอเสนอวาตองมีการประสานความ
รวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งในระดับพื้นที่ตําบล ระดับอําเภอ และระดับลุมน้ํา โดย
กําหนดใหมีขั้นตอนในการจัดการ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) จัดตั้งเปนธรรมนูญพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่ลุมน้ําในเขตความมั่นคง (4 อําเภอ) จังหวัดสงขลา 2) จัดตั้ง
คณะทํางาน (โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด ที่มอบหมายใหดูแล 4 อําเภอ เปนประธาน)
3) จั ดประชุ มหน วยงานที่ เกี่ ยวข องทุกภาคส วนและทําบั นทึ กข อตกลงร วม (MOU)
ระหวางชุมชน ทองที่ ทองถิ่น ภาคราชการและสถาบันการศึกษา ในการวางแนวทาง
การพัฒนาพื้ นที่ พิเศษเฉพาะกิจ และ 4) นําแผนชุมชนที่ เกิดจากการประชุมหารือใน
เวทีชุมชนที่ไดและรวมกันทุกภาคสวน โดยกําหนดใหอยูในกระบวนคิดแผนสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรม
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ที่ ปรึ กษาการวิ จัย
1) รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2) ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) อาจารยดํารง เสียมไหม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ศักยภาพเครือขายชุมชนเมืองในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบางของเทศบาลนครหาดใหญ:
เขมแข็งอยางไร

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1 ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย1 ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน1
นพ.ชนนท กองกมล2และ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย3
1
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: praneed.s@psu.ac.th
ป จ จุ บั น ทุ ก หน ว ยงานให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเตรี ย มพร อ มเพื่ อรั บ มื อ กั บ
สาธารณภัยในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะกับอุทกภัย ที่มักเกิดขึ้นบอยในบางพื้นที่ ซึ่งพบวา
การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบางจําเปนตองอาศัยความรูและทักษะ
ที่ จํา เป น เพื่ อเพิ่ มความปลอดภั ย และการรอดชี วิ ต การศึ ก ษาวิ จั ยเชิ ง พั ฒ นาครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อประเมินตนทุนทางสังคม วิเคราะหปจจัยและอุปสรรคสูความ
สําเร็ จในการพัฒนาระบบอาสาสมั คร (อสม.) ที่ มี อยู ในชุ มชนเมือง รวมทั้ งพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุ มเปราะบาง โดยเก็บขอมูล
ทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพกั บกลุ มตั วอย างที่ เกี่ ยวข องกั บการชวยเหลื อกลุ มนี้ และ
ศึกษาในพื้นที่นํารองของเทศบาลนครหาดใหญ
ผลการศึกษา พบวาปจจัยที่นําสูความสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขายชุมชน
เมือง คือ 1) อสม. ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มีถิ่นฐานเดิมอยูในพื้นที่เสี่ยงตอน้ําทวมซ้ําซาก
ทุกคนมีจิตอาสาที่จะชวยเหลือกลุมเปราะบางในชุมชน มีแผนงานชวยเหลือประชาชน
กลุ มเปราะบางเปนรายบุคคลภายใตการดูแลของเจาหน าที่ ศู นย สาธารณสุขในแตละ
ชุมชน รวมทั้ งมีความกระตือรือรนในการเรี ยนรูขอมูลใหมในการชวยเหลือประชาชน
ในชุมชน 2) เจาหนาที่ศูนยสาธารณสุขมีประสบการณในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
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และมีการควบคุมกํากั บและซ อมแผนการชวยเหลื อประชาชนกลุ มเปราะบางร วมกั บ
อสม.อยู เป นประจํา 3) เทศบาลมีแหลงสนั บสนุ นดานงบประมาณ มี การจั ดตั้ งบาน
พี่ เลี้ ยงมี แผนงานช วยเหลื อผู ประสบอุ ทกภั ยที่ บรรจุ อยู ในแผนประจําป และจั ดให มี
การซอมแผนการชวยเหลือทุกป สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบเครือขาย
ชุมชนเมือง คือสัดสวนของ อสม. ในแตละชุมชนยังไมเหมาะสมการประสานระหวาง
หนวยงานตางๆ ยังไมมีโครงสรางที่ ชัดเจน
จากการสํารวจความตองการเรียนรู
ของ อสม. เบื้องตนกอนเริ่มโครงการ พบวา อสม. มากกวาครึ่ ง (59.3%) ไมเคยมี
ประสบการณในการปฐมพยาบาล และไมมีประสบการณการเปนบานพี่เลี้ยง (54.6%)
รวมทั้ งไม มี ประสบการณ ในการอพยพกลุ มเปราะบางในชุ มชน (63.0%) จึ งมี ความ
ตองการเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการปฐมพยาบาลกลุมเปราะบาง ไดแก การทําแผล
การเคลื่อนยายผูป วย การทํากายภาพบําบัดใหผู ปวยที่ช วยเหลือตนเองไมได การให
คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารสําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
การดูแลสุขภาพหลังน้ําลด อยางไรก็ตาม พบวาความรูและทักษะของ อสม. จํานวน
90 คน หลังเขารวมโครงการ การพัฒนาศักยภาพในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยกลุม
เปราะบางสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) นอกจากนี้
ยังเกิดแผนการรับมือกับน้ําท วมและแผนการอพยพในกลุ มเปราะบางของชุมชนเมือง
อยางเปนรูปธรรมดวย
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา เทศบาลนครหาดใหญมีตนทุนทางสังคมที่ดีที่เอื้อ
ตอการพัฒนาศักยภาพเครือขายชุมชนเมืองในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
กลุม เปราะบาง และพบวารูปแบบการมีสวนรวมของสามภาคสวน ไดแก อสม. เจาหนาที่
ศูนยสาธารณสุขและเทศบาลนครหาดใหญ และกลุมเปราะบาง เปนปจจัยขับเคลื่อน
ในระดับชุมชนเมืองที่สําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือขายชุมชนเมือง
นอกจากนี้ รูปแบบที่ใชในการพัฒนาความรูและทักษะ อสม. แกนนําในการชวยเหลือ
กลุมเปราะบางที่ประสบอุทกภัย และสามารถเปนครู ก. ในการสอน อสม.อื่นๆ ตอไป
ไดดวย
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การสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถิน่ ในการดูแล
เด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต
ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล, ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท,
ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแกว, ผศ.ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และ อ.ณัฐยา เชิงฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sophen.c@psu.ac.th, pissamai.w@psu.ac.th
ที่ มาและความสํา คั ญ
เด็กชวงอายุแรกเกิดจนถึง 5 ป เปนชวงสําคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก เนื่อง
จากเปนระยะที่ ระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้ ควรไดรับ
การดู แลอยางมี คุ ณภาพเพื่ อใหเด็ กมี การเจริ ญเติบโตและพั ฒนาการเหมาะสมกั บวั ย
ซึ่งจะสงผลตอระดับสติปญญาดวย ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงควรสงเสริมใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเนนการสงเสริม
พัฒนาการสมองและการเรี ยนรูตามวัย การสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพ
ชองปากและฟน การเฝาระวังและปองกันโรค และการปองกันอุบัติเหตุและการไดรับ
สารพิษ รวมทั้งการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม แตจากสภาพสังคมและแบบแผน
การดําเนินชีวิตของประชาชนไทยในป จจุบั นที่ ครอบครั วส วนใหญเปนครอบครัวเดี่ ยว
บิดามารดาตองประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหบิดามารดาจํานวนหนึ่งตองสงบุตรไปใช
บริ การของศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กที่ อยู ในชุ มชนหรื อพื้ นที่ ใกล บ านหรื อส งเข า โรงเรี ยน
อนุบาลตั้งแตยังไมถึงวัยเรียน ลาสุดมีเด็กไทยวัย 2-5 ป เกือบหนึ่งลานคนที่ไดรับการ
ดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกือบ 2 แสนแหง ที่อยูในสังกัดของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และมีครู/ผูดูแลเด็กประมาณ 5 หมื่นคน ที่ทําหนาที่
ดูแลเด็กในชวงกลางวัน
จากผลการประเมินการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ป 2552 พบวาองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น หลายแห ง ยั งขาดความพร อมในการจั ด ตั้ ง ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ ก
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ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานสิ่งแวดลอม ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานสุขภาพ
นอกจากนี้ การดําเนิ นงานของศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กที่ ผ านมา พบว ายั งมี ป ญหาด าน
คุ ณภาพผู บ ริ หารระดั บพื้ นที่ ไม เห็ นความสํา คั ญของการศึ ก ษาของเด็ กก อนวั ยเรี ยน
มุ งพัฒนาโครงสรางพื้ นฐาน (คณะกรรมการส งเสริมการพั ฒนาเด็ กและเยาวชนแหง
ชาติ, 2554) และจากผลการศึกษาสถานการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,466
แหงทัว่ ประเทศ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ดานสุขภาวะของเด็ก คุณภาพของผูดูแล สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และการบริหารและการจัดการศึกษา ยังพบปญหาเด็กมีพัฒนาการไมเหมาะสมกับวัย
เด็กไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดผูดูแลเด็กที่มีความรูความชํานาญในการดูแล
เด็ก สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน อาคารสถานที่
ไมไดมาตรฐาน นอกจากนี้ ผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมพัฒนา
การเด็ก
โครงการหนวยวิ ชาการการสร างเสริ มศั กยภาพชุ มชนท องถิ่ นในการดู แลเด็ ก
ปฐมวัย: พืน้ ที่ภาคใต เปนการดําเนินงานตอเนือ่ งของโครงการสรางเสริมศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป: พื้นที่ภาคใต ซึ่งเกิดจากการรวมมือของทีมนักวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยมีพื้นที่ดําเนินงานเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15 แหงทั่ วประเทศ (15 จังหวัด) ซึ่ งพื้ นที่ ภาคใต มีศู นย พัฒนาเด็กเล็ กที่ ตองพั ฒนา
ทั้งหมด 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสงขลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัดภูเก็ต โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (สํานัก 4) สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
การดําเนินโครงการในระยะที่ 2 ชวงเดือนเมษายน 2556 - มิถุนายน 2557
ไดพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 5 ระบบ (ดาน) ประกอบดวย 1)
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) การจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
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3) การจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 4) การดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัย และ 5) การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองการดําเนินงานแตละระบบ
ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก มี การกําหนดกระบวนการดําเนิ นงานเพื่ อให บรรลุ ตามเป าหมาย
มีหลักฐานการปฏิบัติทเี่ ดนชัด มีการเรียนรูและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอเนื่อง
และเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ เปนอยางดีตามศักยภาพและบริบทของศูนยฯ
วั ตถุ ประสงค
เพื่ อเสริ มสรางศั กยภาพชุมชนทองถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็ กปฐมวัย โดย
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป ใหมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ซึ่งสงผลใหเด็กมีระดับสติปญญาที่ดี
การดําเนิ น งาน
การดําเนินงานของหนวยวิชาการการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใตเปนการพัฒนาศูนยเรียนรูและศูนยตนแบบอยางตอเนื่อง
ตามขอกําหนดดานกระบวนการและผลลัพธทั้ ง 5 ระบบใหอยู ระดั บดี เลิศ พร อมทั้ ง
สามารถพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายของแตละพื้นที่ใหเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และสรางใหเกิดความยั่งยืน
ของระบบการทํางาน ระบบเครือขาย การสงตอความรู และการเชื่อมการทํางาน
ระหวางศูนยเรียนรู/ศูนยตนแบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขาย มีการดําเนินหลักๆ
ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรู /ศู นยตนแบบ
พั ฒนาศั กยภาพตามความต องการของพื้ นที่ โดยเน น การพั ฒนาบุ คลากร
ใหมีความรูค วามสามารถในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู การจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การ
ดู แลสุ ขภาพเด็ กปฐมวั ย และการมี ส วนร วมของชุ มชนและผู ปกครอง รวมทั้ งหนุ น
เสริมการทํางานของวิทยากรหลักในการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กทุกคน เพื่อใหมี
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการดูแลเด็กวัย 2-5 ป ไดแก การประเมินและสงเสริมการ
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เจริญเติบโต การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ การกูชีพเบื้องตน การดูแลและปฐม
พยาบาลเด็กที่เจ็บปวยและไดรับบาดเจ็บ การตรวจรางกายเด็กปฐมวัย 10 ทา การ
ประเมิ น และส งเสริ มความฉลาดทางอารมณ การจั ดประสบการณ การเรี ยนรู และ
การคนหาทุนและศักยภาพของศูนยเครื อขาย ซึ่ งการดําเนินงานมี การจั ดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายในหัว
ดั งกล าวให แก ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กเครื อข ายทั้ ง 35 ศู นย รวมทั้ งมี การติ ดตามและ
ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามระยะเวลาที่ กํ าหนดเพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพคณะทํ างานใน
พื้นที่ตามความตองการเปนระยะอยางตอเนื่อง
2. หนุนเสริ มการทํางานในพื้ นที่
รวมคนหาศูนยเครือขายกับคณะทํางานในพื้นที่ โดยเปนการทํางานรวมกับ
คณะทํางานในพื้นที่เพื่อคนหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในจังหวัดเดียวกัน เพื่อเปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเครือขายที่พรอมพัฒนาศักยภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาคลายคลึงกับ
ศูนยเรียนรูหรือศูนยตนแบบดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายลงพื้นที่เยี่ยมชม สํารวจสิ่งแวดลอม
และคนหาทุนศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขาย เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเครือขายทั้ง 35 ศูนย
3. จัดทําระบบขอมูลพื้นที่
การพัฒนาเด็กวัย 2-5 ป อยางเปนระบบและตอเนื่องที่เนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมและชุมชน จําเปนตองมีระบบฐานขอมูลของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่สามารถใชรวมกันได ลดเวลาในการคนหาและเก็บรวบรวม ตลอดจนสามารถนํา
ใชในการดําเนินงานทั้ งการวางแผนและการประเมินผล เพื่ อให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กมี
ระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองจําเปนตองหนุนเสริมการพัฒนานักจัดการขอมูล
ของเรียนรูแ ละศูนยตน แบบใหมีสมรรถนะในการนําใชระบบฐานขอมูลตามขั้นตอน ไดแก
การบันทึกขอมูล การสอบทานขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใช โดย
มีการมีจัดอบรมเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศของทีมคณะทํางานทั้ง 5 ภาค พัฒนา
การใชและการเก็บขอมูลของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
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4. จั ดทําข อเสนอนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเปนการยกระดับการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวน
ไดสวนเสียในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีผูรับผิดชอบ
ใหเกิดการดําเนินการดานการพัฒนาเด็กวัย 2-5 ป ตามขอเสนอของผูที่ มีสวนเกี่ ยว
ของ ซึ่ งจากการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 ดําเนินการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่ อเด็ กปฐมวั ยในพื้ นที่ 4 จั งหวั ดที่ ร วมโครงการและได ปฏิ ญญาปฐมวั ย ที่ มาจาก
ขอเสนอนโยบายสาธารณะของทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาควิชาการ และ
ภาคชุมชน
ผลการดํา เนิ น โครงการ
จากการดํ า เนิ น งานโครงการหน วยวิ ช าการการสร างเสริ ม ศั ก ยภาพชุ มชน
ทองถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย:พื้นที่ภาคใต ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ทีมวิชาการ
ภาคมีการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมโครงการอยางตอเนื่อง โดยเนนให
ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมและรับรูกระบวนการทํางานในทุกการทํางาน สงผลให
เกิดการพั ฒนาอยางตอเนื่ อง และหนุนเสริ มการทํางานโดยปรับการทํางานใหเขากับ
บริบทของแตละพื้นที่ ซึง่ เห็นผลอยางชัดเจนทัง้ ในสวนของครู/ผูดูแลเด็กและศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก
1. ครู/ผูดูแลเด็กมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 ความรูและทักษะในการดูแลเด็ก
1.2 ทักษะในการถายทอดความรู
1.3 ความกลาแสดงออก และการสื่อสาร
1.4 มีภาวะผู นํามากขึ้ น
1.5 ครู/ผูดูแลเด็กไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาดานโครงสรางทางกายภาพที่ สงเสริมการ
เรียนรู และความปลอดภัยของเด็ก ส งผลใหการดําเนินงานของศู นยพั ฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของศูนยเด็กเล็กแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ
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3. ศู นย พั ฒ นาเด็ กเล็ กได รั บ การยอมรั บ ด า นการดํา เนิ นงานจากหน วยงาน
ตางๆ
4. ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กและองค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ได รั บรางวั ล จาก
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการสงเสริมและจัดการศึกษา รางวัลดีเลิศ ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง
จ.สุราษฎรธานี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จ.พัทลุง
5. เกิดนโยบายสาธารณะในการพั ฒนาเด็กปฐมวั ย ทําให ทุกภาคส วนเข ามา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง จัดการเผยแพรผลการดําเนินงานผานรายการ
โทรทั ศน ซึ่ งจะทําให ศูนย พัฒนาเด็กเล็กอื่ นๆ นําไปประยุ กตใชในการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามบริบทของแตละทองถิ่น
จากการทํางานอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางเปนระบบของกระบวนการ
พั ฒนาศูนย พัฒนาเด็ กเล็ กใหเปนศู นยเรียนรู /ศู นย ตนแบบ ทําใหเกิดการพัฒนาและ
ตอยอดนวัตกรรมและโครงการตางๆ มากมายที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ทําใหมีโครงการเดนและนวัตกรรมเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งจาก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทีมวิชาการภาค
นวัตกรรมศูนย พัฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลตําบลเชิงทะเล จ.ภู เก็ ต
1. นวั ตกรรมระบบการดู แลสุขภาพช องปากและฟนของเด็กปฐมวั ยโดยการ
มีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
2. นวัตกรรมการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัย
3. นวัตกรรม walk rally สํารวจจุดเสี่ยง
4. นวัตกรรม โครงการสถานศึกษา พรอมรับภัยพิบัติ
5. นวัตกรรม รักการอาน
6. นวัตกรรม ฮูลาฮูปมาแลวจา
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นวัตกรรมศู นย พัฒนาเด็กเล็ กชุมชนบอนวัวเก า จ.สงขลา
1. นวัตกรรมศูนยบอนวัวเกาสงขลาหัตถาปลอดโรค
2. นวัตกรรมโครงการ 3 วัย สานสัมพันธ
3. นวั ตกรรมโครงการส งเสริ มสุ ขภาพ (ชี วิ ตสดใสใส ใจสุ ข ภาพ...ผ าเช็ ดมื อ
สะอาด)
4. นวัตกรรมโครงการหนูนอยนักพอเพียง
5. นวัตกรรมโครงการสงเสริมระเบียบวินัย
6. นวัตกรรม ปศาจฝกทอง
7. นวัตกรรม เพื่อนไหวเพื่อน
นวั ตกรรมศู นย พัฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลตําบลเขาชั ยสน
1. ผูสูงวัยใสใจลูกหลาน 7 ฐานกิจกรรม
2. โครงการฟนสวยยิ้มใสเด็กไทยฟนดี
นวัตกรรมศู นยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง จ.สุราษฎรธานี
1. โครงการเกษตรริมรั้วสูเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการอุนรักดวยนิทาน
3. โครงการปลูกจิตสํานึก ปลูกคุณธรรม หนูนอยวัยใส
4. โครงการส งเสริ มสุ ขภาพเด็ กปฐมวั ย “การส งเสริ มภาวะโภชนาการเด็ ก
ปฐมวั ย”
5. กิจกรรม Spa Music สงเสริมการนอนหลับกลางวันของเด็กปฐมวัย
6. กิจกรรมแกวงแขนลดพุง
7. โครงการหนูนอยยิ้มใส ฟนสวย
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางไอคิว อีคิวเด็กวัยแรกเกิด 5 ป”
9. โครงการ Good Health Model Project
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สรุ ปผลการดํา เนิ นโครงการ
โครงการหนวยวิ ชาการการสร างเสริ มศั กยภาพชุ มชนท องถิ่ นในการดู แลเด็ ก
ปฐมวั ย: พื้ นที่ ภาคใต ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ ผ านมา ที มวิ ชาการภาคมีการพั ฒนา
ศักยภาพศู นย พัฒนาเด็ กเล็ กที่ รวมโครงการอย างต อเนื่ อง โดยเนนใหทุ กภาคสวนได
เขามามีสวนรวมและรับรูกระบวนการทํางานในทุกการทํางาน สงผลใหเกิดการพัฒนา
อยางต อเนื่ องทั้ ง 5 ระบบ และหนุนเสริมการทํางาน โดยปรับการทํางานใหเขากับ
บริ บทของแต ละพื้ นที่ ซึ่ งเห็ นผลอย างชั ดเจน ทั้ งในส วนของครู /ผู ดู แลเด็ กที่ มี การ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในดานตางๆ เชน ความรูและทักษะในการดูแลเด็ก ทักษะ
ในการถายทอดความรูความกลาแสดงออกและการสื่อสาร มีภาวะผูนํามากขึ้น ไดรับ
การยอมรับจากทุกภาคสวน และศู นย พัฒนาเด็กเล็ กมี การพัฒนาดานโครงสรางทาง
กายภาพที่สงเสริมการเรียนรูและความปลอดภัยของเด็ก สงผลใหการดําเนินงานของ
ศู น ย พั ฒนาเด็ กเล็ กมี คุ ณภาพเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของศู นย เด็ กเล็ กแห งชาติ
และเกณฑ มาตรฐานอื่ นๆ ได รับการยอมรั บด านการดําเนิ นงานจากหน วยงานต างๆ
ได รับรางวั ลระดั บประเทศเกิดนโยบายสาธารณะในการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย ทําให ทุ ก
ภาคส ว นเข ามามี ส วนร วมในการดํา เนิ น งาน มี ก ารเผยแพร ผลการดําเนิ นงานผ าน
รายการโทรทัศน ซึ่ งจะทําให ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กอื่ นๆ นําไปประยุ กต ใชในการพั ฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามบริบทของแตละทองถิ่น
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักสนับสนุ นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ที่สนับสนุนทุนดําเนินโครงการ
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ และ
สาธารณูปโภคตางๆ
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอยางไร
ผศ.อัญญนิชตา รุงวิชานิวัฒน และ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email ruthsittichai@gmail.com

การศึกษาในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา มีความมุ งหมายเพื่ อพัฒนาความรู และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมีจุดมุงหมายในการที่จะสงเสริม สรางความรูลึกซึ้งใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งใหมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ รวมไปถึงเพื่ อการศึกษา
คนควา วิจัยและสรางสรรคความรูใหมๆ ผูที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงตองศึกษา
คนควาสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน การทํารายงาน การเขียนบทความ และการ
ทําวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุงเนน
ให นั กศึ กษาค นคว าอย า งมี อิสระด วยตนเอง ภายใต การให คําปรึ กษาและคํา แนะนํา
อยางมีระบบ เพื่อใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสรางความรูใหมดวยตนเอง
รูจักการคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนาเสริมสรางสติปญญาของตนเอง และรูจักการนําความรู
จากแหลงวิทยาการตางๆ มาประยุกตใชในเชิงวิชาการและวิชาชีพของตน การศึกษา
คนควาดวยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
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จากการสํา รวจนั ก ศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ นทร
วิทยาเขตหาดใหญและวิทยาเขตปตตานี 297 คน พบวานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีวัตถุประสงคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อประกอบการทําวิทยานิพนธในระดับมาก
ที่สุด
แหลงสารสนเทศที่ใชในระดับมาก ไดแก สํานักวิทยบริการ ในดานรูปแบบ
สารสนเทศมีความตองการสารสนเทศในลักษณะขอความที่ มีเนื้ อหาเต็ม (Full Text)
ในระดับมากที่สุด ประเภทงานสวนใหญที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับมอบหมายคือ
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
ทรัพยากรที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใชในระดับมากที่สุดคือโปรแกรมคนหา
เชน Google, Bing, Yahoo, Ask.com

เกณฑ ก ารประเมิ น สารสนเทศประเภทสิ่ ง พิ มพ ที่ นั ก ศึ กษาให ค วามสํา คั ญ ใน
ระดั บมากที่ สุ ดคื อ ความทั นสมั ยของแหล งข อมู ล การประเมิ นแหล งข อมู ลหรื อ
สารสนเทศในเว็บไซต นั กศึ กษาใหความสําคั ญในระดับมากที่ สุ ดคื อ ความนาเชื่ อถือ
ของผูใหขอมูล การศึกษาคนควางานที่เกี่ยวของกับรายวิชา นักศึกษามีพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศระดับมากในเรื่องการวางแผนการคนควา

โปรแกรมที่นักศึกษาใชเพื่อเปนเครื่องมือชวยคนในระดับมากที่สุด คือโปรแกรม
แชรเอกสาร สิ่งที่นักศึกษาใหความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ การทํารายงานเสร็จ
ความยากในกระบวนการคนคว าในระดั บมากคื อการกําหนดหั วข อ
ฐานข อมูลที่
นักศึกษาใชในระดับมาก ไดแก DCMS, TDC, PSU Knowledge Bank และ ThaiLIS

118

สวนฐานขอมูลรายการอางอิงที่ใชในระดับมากคื อ Web of Science ฐานขอมูลที่
สํานักวิทยบริการจัดทําขึ้นทุกฐาน นักศึกษามีการใชในระดับปานกลาง

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในระดับมากคือ Dissertations Full Text
วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใช ในระดั บ มากคื อ Education Research Complete
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศที่ประสบในระดับมาก ไดแก การกําหนดคําที่ใชในการ
สื บ ค น หนั ง สื อในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษามี จํ า นวนน อย จํ า นวนพริ้ นเตอร ไม เ พี ย งพอ
อินเทอรเน็ตชา และปญหาการสืบคนขอมูลจาก OPAC
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ผลงานดานนวัตกรรม
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แผนแปะชนิดวองไวตอการกดอเนกประสงค
จากยางธรรมชาติ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี1 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา1 ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร2
และ นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ3
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
2
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
3
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ekwipoo@gmail.com

แผนแปะชนิดวองไวตอการกดอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ คือการนํายาง
ธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลใหมีความเปนขั้วมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการ
เหนียวติดใหกับยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทําใหยางธรรมชาติสามารถใชงานเปนกาว
หรือสารเชื่อมประสานไดหลากหลายพื้นผิวมากขึ้น โดยอาศัยคุณสมบัติเดนของยาง
ธรรมชาติ ไม วาจะเปนความตานทานต อแรงดึง ความตานทานตอการฉีกขาด ความ
สามารถในการกระเดงตั ว รวมถึ งความสามารถในการเหนี ยวติด ซึ่ งคุ ณสมบัติ ของ
กาวที่ไดคือ มีความสามารถเหนียวติดไดเมื่อมีแรงกดเพียงเล็กนอย และตองสามารถ
ลอกออกไดอยางงายโดยไมทําลายพื้นผิว ซึ่งตามทฤษฎีไดนิยามเงื่อนไขของกาวชนิดนี้
สามารถนําผลิตภัณฑนี้ไปประยุกตใชไดหลากหลาย Application เชน สามารถเตรียม
แผนยางชนิดวองไวตอการกดผสมน้ํามั นหอมระเหยตะไครหอม (Citronella oil) ได
โดยใหกลิ่นหอมนานอยางนอย 4 วัน อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมทราบถึงปริมาณสูงสุดที่
สามารถเติมน้ํามันหอมลงในแผนแปะ ซึ่งการเติมน้ํามันหอมระเหยที่มากขึ้นหมายความ
ถึ งการเพิ่ มแนวโน มระยะเวลาในการปลดปลอยกลิ่ นให นานขึ้ น นอกจากนี้ ที มวิ จั ย
ยั งสนใจที่ จะศึ กษาความเป นไปได ในการใสน้ํา มั นหอมระเหยอื่ นๆ เพื่ อการใช งานใน
ผลิตภัณฑตางๆ ใหมากขึ้น
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ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม
ดวยยางพาราสกัดโปรตีน
นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ1 สมพร วรรณวงศ1 อับดุลอาซีด หนิมุสา1
จุไรวรรณ แสงทอง1 รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล2 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา2
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี2 ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร3
นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ4 และ รศ.ดร.ประภาพร บุญมี3
1
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
3
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
4
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: worawitwanich@gmail.com
ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม ประกอบดวย 1) แผนติดผิวหนัง
รอบทวารเทียม 2) ถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม 3) ครีมปกปองผิวหนังรอบ
ทวารเทียม 4) แปงรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม และ 5) สายรัดหนาทองเพื่อ
พยุงถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม ชุดอุปกรณดังกลาวนํายางพารามาผลิตแทน
วั สดุพอลิ เมอร โดยยางพาราที่ นํามานั้ นได ผานกรรมวิธี ในการสกั ดโปรตี น ทําให ลด
อาการแพที่ จะเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ ทวารเทียม สวนข อดีในเชิ งคุณลักษณะของชุด
อุปกรณนี้ เนื่ องจากยางมีความยื ดหยุ นและมี ความเหนียวและคงทน ส วนเรื่ องของ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากใชวัสดุดิบภายในประเทศทําใหมีราคาถูก ลดการ
นําเขาผลิตภัณฑ จากตางประเทศ อีกทั้ งผูป วยที่ มีรายไดต่ําสามารถเขาถึงผลิ ตภั ณฑ
ที่มีคุณภาพดีได สงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น

124

น้ํายาบวนปากสารสกัดมะหาดผสมคลอเฮกซิดนี และ
น้ํายาบวนปากสารสกัดมะหาดผสมฟลูออไรด
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th
น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาด มีดวยกัน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ผสมฟลูออไรด
และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยไดนําประโยชนของมะหาดคือ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อก อโรคในช องปากทั้ งชนิ ด แกรมบวกและแกรมลบได อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดากอโรคในชองปากได จึงไดมีการศึกษาการนํามะหาด
มาผสมลงในฟลูออไรด และคลอเฮกซิดีน เพื่อชวยเสริมฤทธิ์ในการตานเชื้อกอโรคใน
ชองปาก และฟลูออไรดชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
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กาวสําหรับติดยางกับโลหะโดยใชกาวรองพืน้
(ไพรเมอร) และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค1 รศ. อาซีซัน แกสมาน2 และ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี3
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: charoen.na@psu.ac.th
กาวสําหรับติ ดยางกับโลหะตามการประดิ ษฐนี้ แบ งออกเปน 2 ส วน ไดแก
สวนที่เปนกาวรองพื้น และสวนที่เปนกาวยางธรรมชาติมาลิเอต สําหรับการติดนั้น
ตองใช 2 สวนรวมกัน ซึ่งสงผลใหความสามารถในการติดประสานระหวางยางกับโลหะ
สูงใกลเคียงหรือเทียบเทากาวติดโลหะที่นําเขาจากตางประเทศ แตมีตนทุนต่ํากวามาก
อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหยางธรรมชาติซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
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กาวที่ เตรี ยมไดมี ความสามารถในการใชประโยชน ในเชิงวิศวกรรมได เพื่ อ
ตอบสนองงานไดหลากหลายรูปแบบ เนื่ องจากป จจุ บันการใชกาวยึ ดระหวางยางกับ
โลหะตางๆ มีการใชงานที่ขยายตัวมากขึ้ น เนื่องจากผลิตภัณฑยางที่ใชในงานเชิง
วิศวกรรมสวนใหญ มีความจําเปนตองเสริมความแข็งแรงใหแกโครงสรางดวยโลหะ
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เครื่องกรองน้ําดื่มชนิดเซรามิกเมมเบรน 4 ไสกรอง
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1 รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2 ประเสริฐ พฤฒิคณี 3
และ มัณฑนา บริพันธ1
1
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร
2
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: darunee.b@psu.ac.th
ที่ มาของการประดิษฐ
แม ว า เซรามิ ก เมมเบรนที่ พั ฒ นาขึ้ นเองที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารของสถานวิ จั ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมมแบรน จะมี คุณลักษณะที่ สามารถกรองอนุภาคขนาด
เล็กกวา 1 ไมครอนได รวมทั้งสามารถกรองเชื้อกอโรคตางๆ ไดอยางดี แตเมื่อนํามา
ใชเปนเครื่องกรองเพื่ อผลิตน้ําดื่มสะอาด ก็จะเกิดปญหาอุดตันอยางรวดเร็ว แมจะใช
กรองน้ําประปาเนื่องจากมีขนาดรูพรุนขนาดเล็ก 0.3–1 ไมครอน ทําใหจําเปนตองนํา
เซรามิกเมมเบรนออกมาลางทําความสะอาดกอนที่จะประกอบเขาไปใหม ตัวอยางเชน
เซรามิกเมมเบรนชนิดทอเดี่ยวจะกรองน้ําประปาไดปริมาตรน้ําดื่ม 30-40 ลิตร/ชั่วโมง
และจะอุดตันเมื่อใชไปเปนเวลา 4 ชั่วโมง ผลิตน้ําดื่มได 120–160 ลิตร ก็จําเปนตอง
ถอดเซรามิกเมมเบรนมาทําความสะอาด ผู วิจัยจึงไดแกปญหาโดยสรางชุดกรองขึ้น
ใหมใหสามารถติดตั้งเซรามิกเมมเบรนจํานวน 4 ทอ โดยชุดกรองผลิตจากวัสดุ 2 ชนิด
คือแบบที่ 1 ผลิตจากทอ PVC สีฟา (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. ความสูงทั้งหมด
55 ซม. พื้นที่ 0.11 ตร.เมตร ขนาดความจุ 2.5 ลิตร) แบบที่ 2 ผลิตจากทอเหล็ก
กลาไรสนิม SL 304 (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. ความสูงทั้งหมด 45 ซม. และ
พื้นที่ 0.09 ตร.เมตร ขนาดความจุ 2.2 ลิตร) ซึ่งชุดกรองดังกลาวเมื่อตอเขากับระบบ
น้ําประปาจะสามารถผลิตน้ําดื่มสะอาดไดเพิ่มขึ้นเปน 3-4 เทา ดวยอัตราการผลิต 110130 ลิตร/ชั่วโมง
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รูปที่ 1 ปริมาตรน้ําที่ผานชุดกรองกับเวลาในการกรองของชุดกรอง PVC
4 ไสกรองและ 1 ไสกรองที่ความดัน 15 psi

รูปที่ 2 ชุดกรอง PVC สีฟาชนิด 4 ไสกรองใชกรองน้ําดื่ม

รูปที่ 3 ชุดกรอง PVC สีฟาชนิด 4 ไสกรองใชกรองน้ําหมักชีวภาพ
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ใชในการผลิตน้ําดื่มสะอาด และยังสามารถใชในอุตสาหกรรมเพิ่มความใส
ของน้ําผลไม เบียร ไวนและน้ําหมักชีวภาพ
2. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบกรองใหไดปริมาตรน้ําที่เพิ่มขึ้น สามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีไปสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรมขนาดยอม
3. ประกอบกับชุดกรองในหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเพือ่ ใชในการกรอง
ผลการวิ จั ย
1. การเพิ่มจํานวนไสกรองในชุดกรองจะทําใหไดปริมาตรน้ําเพิ่มขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการกรอง
3. สามารถแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็กออกจากน้ําหรือของเหลวทําใหใสขึ้น
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ตนแบบแหลงพลังงานประจุใหมไดดว ยตัวเอง
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และ นายภาณุ ไทยนิรมิตร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nantakan.m@psu.ac.th
ตนแบบแหลงพลังงานประจุใหมไดดวยตัวเอง (Power Bank) ภายใน Power
Bank จะมี วงจรไฟฟ าเชื่ อมต อที่ สิ้ นเปลืองพลั งงานไฟฟ าต่ําที่ เหมาะสมต อการทําให
เกิ ดแรงดั นไฟฟ าตกคร อมโหลดภายนอก (external load) เกิดกําลั งไฟฟ าพอเพี ยง
นําไปใชตอไดเปนอยางดี กําลังหรือพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาจากการกระทําทาง
กลตอวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเปนหลัก มีโมเดล 2 แบบดวยกัน โดยตนแบบโมเดลที่ 1
ประจุ power bank ดวยวิธีบีบ กด ไปเรื่อยๆ ใชกําลังมือหรือย่ําเทาเปนหลัก สวน
ตนแบบโมเดลที่ 2 ใชวิธี เขย า สั่ น หรือเพียงพกพาในระหวางที่ เคลื่ อนไหวรางกาย
อยู แลว นอกจากนั้นมีการเสริมการใชงาน 2 ประการคือ มีการแสดงระดับพลังงาน
ของแบตเตอรี่ ดวยไฟแสดงสถานะว ามีประจุเต็มหรือใช ไปแลวกี่ เปอร เซ็นต และมี
ชองทาง (option) ใหผูใชเลือกเชื่อมตอตนแบบกับไฟบานเพื่อประจุใหมได (AC input)
นอกเหนือไปจากการประจุใหมดวยวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่ถูกกดอัดหรือเขยา
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ตนแบบโอริงทนน้ํามัน
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และ นายพิศาล สุขวิสูตร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nantakan.m@psu.ac.th
โอริงทนน้ํามันตนทุนต่ํา มีวัตถุดิบหลักคือ พอลิเมอรไฮโดรฟลูออรโรคารบอน
(hydrofluorocabon polymer) เปนพอลิเมอรที่มีการประยุกตใชงานในการเคลือบผิว
วัสดุตางๆ เพื่อปองกันการกัดกรอน ทําเปนสีเคลือบผนังและเสาอาคาร ฟลมหอของ
ปลอกหุมสายไฟฟา ทอน้ํา ขอตอทอน้ํา และทอหดยืดไดเพราะ ทนตอแรงกระแทกไดดี
ทนตอความรอน ทําใหสามารถใชงานที่ อุณหภูมิสูงถึง 150oC ซึ่งพอลิเมอรไฮโดร
ฟลูออรโรคารบอนกลุมนี้ ไดแก พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด (polyvinylidene fluoride)
พอลิ ไวนิ ลลิดี นฟลู ออไรด ไตรฟลูออโรเอทิลี น (polyvinylidene fluoride trifluoroethylene) และพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีน (polyvinylidene
fluoride hexafluoropropylene) โดยพอลิ เมอรกลุ มนี้ ยังทนทานตอสิ่ งเราภายนอก
เชน อุณหภูมิ สนามไฟฟา แรงกระทํา ฯลฯ สามารถนํามาใชประโยชนแบบกาวหนา
มากกวาพอลิเมอรทั่วไป สมบัติพิเศษคือมีสมบัติการทนน้ํามัน และตนทุนต่ํามาก
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ยาน้ําสเปรยรักษาอาการอักเสบที่ผวิ หนัง
จากสารสกัดใบพลู
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
ยาน้ํา สเปรย รักษาอาการอักเสบที่ ผิ วหนั งจากสารสกั ดใบพลู ที่ มีสารสําคัญ
hydroxychavicol 0.2% w/v มี pH เทากับ 5.7 ซึ่งเปน pH ที่เหมาะสมสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ ใชกับผิ วหนังคนและมี ความคงตัวดี เมื่ อทดลองทาที่ ผิวหนั งยาสามารถ
ซึมผานผิวหนังไดดี สีของยาเขากันกับสีของผิวหนังไดดี และไมกอใหเกิดการระคาย
เคืองใดๆ
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ยาน้ําสเปรยสารสกัดบัวบกรักษาอาการชองปากอักเสบ
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
ยาน้ําจากสารสกั ดใบบัวบกสําหรับรั กษาแผลในชองปาก ใชสําหรับอาการ
อักเสบในชองปากและลําคอ เตรียมจากสารสกัดใบบัวบก โดยใบบัวบกจะมีสารสําคัญ
ที่มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของบัวบก เปนสารในกลุ มเพ็นตะไซคลิกไตเตอรปน ซึ่งไดแก
เอเชียติก แอซิด (Asiatic acid) มาเดคาสสิก แอซิด (madecassic acid) เอเชีย
ติโคไซด (asiaticoside) และมาเดคาสโซไซด (madecassoside) โดยพบวาเอเชียติก
แอซิด มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ตานเชื้อแบคทีเรีย และตานมะเร็ง มาเดคาสสิก แอซิด
มีฤทธิ์ตานการอักเสบและตานเชื้อแบคทีเรีย เอเชียติโคไซด มีฤทธิ์สมานแผล และ
มาเดคาสโซไซด มีฤทธิ์สมานแผล ตานการอักเสบ และตานอนุมูลอิสระ
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อุปกรณวดั เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสด
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ1 สากล จุลรัตน1 ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ2
ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลยชัย3 และ ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ4
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
3
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: mitchai@coe.psu.ac.th
อุปกรณวัดเนื้ อยางแหงในน้ํายางสดและดิบ โดยใชการตรวจสอบทางออมคือ
การตรวจสอบดวยการสะทอนของคลื่ นความถี่ ไมโครเวฟ เพื่ อให ได คา %DRC ของ
น้ํายางพารา ใชวัดเนื้อยางแหงในน้ํายางสด โดยใชเวลาเพียง 1-2 นาที จากเดิมที่
ทดสอบด วยวิ ธี ทางเคมี แบบที่ ใช กั นในป จจุ บั นเวลาในการทดสอบนานประมาณ 16
ชั่วโมง และมีขั้นตอนที่ยุงยาก และสูญเสียเนื้อยาง และอุปกรณวัดเนื้อยางแหงใน
น้ํายางพาราปจจุบันตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งยังมีราคาสูง
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อุปกรณวัดปริมาณน้ํามันในปาลม
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ1 บุรวิชญ ภมรนาค1 ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน2
ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ2 และ สากล จุลรัตน1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: mitchai@coe.psu.ac.th
อุ ปกรณ วั ดปริ มาณน้ํา มั นในผลปาล มนี้ ใช หลักการประมวลผลสั ญญาณภาพ
โดยใชคาสีจากภาพถายเปนหลัก ซึ่ งประกอบด วยโครงสรางหลั กหาสวนคือ สวนรับ
ภาพถ ายของผลปาลมสําหรับถ ายภาพผลปาลม , สวนวงจรควบคุ มแหลงกําเนิ ดแสง
สําหรับควบคุมสภาวะแสงในการวัด, สวนแสดงผลและรับคําสั่งการทํางาน, สวน
ประมวลผลสําหรั บประมวลผลการวั ด และส วนภาคจ ายไฟ ซึ่ งอุปกรณวั ดปริมาณ
น้ํามันในผลปาลมที่มีราคา สามารถวัดปริมาณน้ํามันในผลปาลมไดอยางถูกตองแมนยํา
ภายใตสภาวะแสงที่ ถูกควบคุมดวยระบบจั ดการชดเชยแสงที่ เหมาะสม อุปกรณ วัด
ปริมาณน้ํามันในผลปาลมมีความสามารถใหผลการวัดไดอยางรวดเร็วกวาการวัดดวย
วิธีทางเคมี
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ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร1 รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร3 และ ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา1
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th, lwarakorn@yahoo.com
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นมี 2 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพารา และชุดทดสอบสั งกะสีในดินและในปุ ย ดังแสดงในรูปที่ 1 สําหรั บชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราประกอบดวยสารละลาย Zn-ก สารละลาย Zn-ข สาร
Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 13 และ 10 มล. หลอดทดสอบ
พลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือ มีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอนคือ การเตรียม
ตัวอยางและการทดสอบ ในขั้นการเตรียมตัวอยางดําเนินการดังนี้
1. ใชกระบอกฉีดยา ดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในน้ํายาง
ตัวอยาง 0.2 มล. เขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการ
ตกตะกอน
2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 7 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1 และเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกอนุภาคยางออกจากน้ํายาง โดยอนุภาคยางจะ
จับตัวเปนกอนและแยกออกจากสารละลาย
3. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอื่น โดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ
ในสวนของการทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้
1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยางปริมาตร 0.2 มล.
ใสในสารละลายขอ 1 เขยา อยางแรงดวยมือ 5 วินาที
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รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่พัฒนาขึ้น

3. ประเมิ นผลการทดสอบโดยการสั งเกตการเปลี่ ยนแปลงสีของสารละลาย
โดย
- หากความเข ม ข น ของไอออนสั ง กะสี ในตั ว อย า งมี ค า น อยกว า ค า ที่
ตองการทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา
- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคาเทากับคาที่ตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง
- หากความเข มข นของไอออนสังกะสีในตั วอย างมีค ามากกวาค าที่ ต องการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีมวงแดง
สําหรับชุ ดทดสอบสั งกะสี ในดิ นและปุ ย ประกอบด วย สารละลาย Zn-ก
สารละลาย Zn-ข สาร Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ
5 มล. หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือโดยมีวิธีการทดสอบ 2
ขั้นตอนเชนกัน ในขั้นการเตรียมตัวอยางมีดังนี้
1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 5 มล. ใสในดินหรือปุ ย
ตัวอยาง 1 กรัม และเขยา ขั้นนี้เปนการสกัดสังกะสีออกมาจากตัวอยางดินหรือตัวอยาง
ปุย โดยใชสารละลายกรด
2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ
3. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายขอ 1 ปริมาตร 0.5 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกโดยการตกตะกอน และ
เปนการปรับ pH ของ สารใหอยูในสภาวะเบส
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4. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กํา จั ดไอออนโลหะชนิ ดอื่ น โดยไอออนโลหะจะเกิ ดปฏิ กิ ริ ยารี ดั กชั น กลายเป น โลหะ
ในสวนของการทดสอบมีขั้นตอนเชนเดียวกันกับชุดชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
ความโดดเด นของผลงานวิ จั ย
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ราคา
ถูกกวาชุดทดสอบที่วางจําหนาย 2-5 เทา ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีคูมือการ
ใช งานที่ เข าใจได ง าย ผู ใช ไม จําเป นต องมี ความชํานาญก็ สามารถใช ชุ ดทดสอบนี้ ได
สามารถใชชุดทดสอบไดทั้งในและนอกสถานที่ พกพาไดสะดวก ใชสารเคมีนอย ใหผล
การทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง
ในการลดผลรบกวนจากไอออนของโลหะชนิดอื่ นๆ ที่ มีอยู ในตัวอยาง ใชตัวรีดิ วซ
(reducing agent) ซึ่งไมเปนอันตรายตอผูใชและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แทนไซยาไนด
ที่ ใช ในชุดทดสอบอื่นๆ สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ ระดับความเขมขนตางๆ
ตามความตองการ ไมตองทํา standard calibration curve สามารถใชทดสอบ
สังกะสีในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน และ
ในปุย รวมทั้งทดสอบสังกะสีในตัวอยางอื่นที่เปนสารละลาย
การนําผลงานวิจั ยไปใช ประโยชน
ไดใชชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นนี้ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
15 ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุย 5 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ทีไ่ ดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่คฟั เปลพลาสมาออพติคลั อีมิสชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร
(Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)
ผลจากชุ ด ทดสอบและจากวิ ธี ม าตรฐาน ทั้ งในตั ว อย างน้ํ า ยางพารา ดิ น และปุ ย
สอดคลองกัน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดสอบสังกะสีภาคสนามมีประโยชนอยางยิ่งตอ
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพาราเพื่อนําไปใชพิจารณาแกไขหรือ
ดําเนินการปรับความเขมขนของสังกะสีในน้ํายางกอนสงเขากระบวนการผลิต
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- เกษตรกรเพื่อใชในการประเมินหรือติดตามภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินเพื่อ
สามารถแกปญหาไดทันทวงที
- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อปุย
- เจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพือ่ ใชในการเฝา ระวัง
และจับกุมผูกระทําผิด
นอกจากนี้ ได นําผลงานประดิ ษฐ คิ ดค นนี้ ไปใช ประกอบการการเรี ยนการสอน
รายวิชาเซนเซอรทางเคมีสําหรับสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปดสอนโดย
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และนําไปใชในการพัฒนาเปน
ชุดทดสอบสังกะสีในน้ําทิ้งและในเลือด สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
กลุ มเปาหมายผู ใช ประโยชน
ชุ ดทดสอบสั งกะสี ภาคสนามด านการเกษตรที่ ประดิ ษฐ ขึ้ นนี้ เป นชุ ดทดสอบที่
ใชไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ราคาถูก รูผล
รวดเร็ว และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ ตามความ
ตองการ โดยมี กลุ มเป าหมายที่ สามารถนําชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ ประดิ ษฐ
คิดคนนีไ้ ปใชคือ
- โรงอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
- โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน
- เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- ผูประกอบการ หรือเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการปลูกพืช เชน พืชไร ผลไม
เปนต น
- เกษตรกรที่ตองการทดสอบ เฝาระวัง ควบคุม หรือติดตามการแกปญหา
การขาดธาตุสังกะสีในดิน ทั้งกอนและหลังการใหปุยที่มีสังกะสี
- โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปุยที่มีการเพิ่มธาตุสังกะสี
- เกษตรที่ตองการทดสอบปุยสังกะสีเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
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รูปที่ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐเรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม “Zinc Field Test Kit”
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงินจากสมาคมสงเสริมการประดิษฐของเกาหลี
และรางวัลพิเศษ (special prize) จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน นาสนใจ

- หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใช
ในการเฝาระวัง และจับกุมผูกระทําผิด
รางวั ลที่ เคยไดรั บ
1. รางวั ลสภาวิ จัยแห งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ คิดค น ประจําป 2557
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention
Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริมการประดิษฐ
ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA
3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน นาสนใจ ในงาน “Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริม
การประดิษฐของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)
แหล งทุนที่ ให การสนั บสนุ น: สํานั กงานพั ฒนาการวิ จั ยการเกษตร (องค การ
มหาชน)
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สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล นางสาวณัฐทกาณ
หวันลาโสะ อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073
ออกใหเมื่อ 28 มีนาคม 2555 หมดอายุ 23 มิถุนายน 2558
2. ผศ.ดร.วรากร ลิ่ มบุตร ผศ.อดุลย เที่ ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพาราภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1301004967 ยื่นเมื่อ 6/9/2556
3. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่องชุดทดสอบสังกะสีใน
ดินและปุยภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1303001048 ยื่นเมื่อ 6/9/2556
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เครื่องเลือ่ ยไมยางพาราแบบใหมเพือ่ ลดการสูญเสีย
ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง, อดิเทพ สงรักษา และ นิติ เพชรสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: riya1968@gmail.com
เครื่ องเลื่ อยไม ยางพาราแบบใหม เพื่ อลดการสู ญเสี ยสํ า หรั บ ไม ข นาดเล็ กถึ ง
ขนาดกลาง (5-8 นิ้ ว) ที่ พัฒนาแล ว
และสามารถขยายผลให ใชงานเพื่ อพัฒนา
อุตสาหกรรมเลื่อยไมยางและเฟอรนิเจอรในอนาคต ที่ผานมานักวิจัยไดสรางตนแบบ
เครื่ องเลื่ อยใหม โดยปรั บ ปรุ งและพั ฒนาต อยอดจากเครื่ องเลื่ อยไม ย างพาราจาก
ต างประเทศให เหมาะกั บสํ า หรั บ เลื่ อยไม ยางพาราขนาดเล็ ก-กลาง สํ าหรั บลดการ
สูญเสียเนื้ อไม และลดต นทุนการผลิต นอกจากสามารถเลื่ อยไม ยางพาราได แลว ยัง
สามารถนําไปประยุกตใชกับไมประเภทอื่นๆ ไดอีกดวย
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แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง1 ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล1 ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล1
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช2 และ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ2
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: riya1968@gmail.com
แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ประกอบดวย ยางธรรมชาติ สารกระตุน
สารฟู สารตานการถูกออกซิไดซ สารตัวเรงปฏิกิริยา สารวัลคาไนซ และน้ํามันอโรมาติก
โดยกรรมวิ ธี การผลิ ต แผ นหนุ น สะโพกจากยางธรรมชาติ มี วิ ธี ก ารโดยการนํา ยาง
ธรรมชาติมาบดผสมกับสารตางๆ ดังกลาวขางตน จากนั้นนํายางคอมปาวดที่ไดไป
อัดรอนขึ้นรูปในแมพิมพ
การใชแผนหนุนสะโพกเปนการปองกันแบบภายนอกที่สามารถทําไดดวยตัวเอง
เปนการปองกันที่สามารถปองกันไดในทุกที่เมื่อสวมใสและไมมีผลขางเคียงกับรางกาย
ดวยขอดีดังกลาวการใชแผนหนุนสะโพกจึงเปนวิธีปองกันที่ดีที่สุดในปจจุบัน สามารถ
ที่จะลดความเสี่ยงของสะโพกหักในกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุได
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น้ํายางโปรตีนต่ําสําหรับผลิตภัณฑทางเภสัชภัณฑ
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร1 ผศ.ดร.ประภาพร บุญมี1 และ ดร.วิรัช ทวีปรีดา2
1
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piwiwat@gmail.com
น้ํ า ยางโปรตี น ต่ํ า ที่ ผลิ ต ด ว ยเทคโนโลยี การลดปริ ม าณโปรตี นในน้ํ า ยาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ
รูปแบบ ซึง่ จัดเปนเทคโนโลยีของการแกปญ
 หาจากตนน้ําคือวัตถุดบิ เริม่ ตน โดยหลีกเลีย่ ง
การใชแอมโมเนียเปนสารคงสภาพ เนื่องจากอาจกอใหเกิดการระคายเคืองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอเนื้อเยื่อออนและผิวหนังซึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑยางธรรมชาติโดยตรง แตได
เลือกใช สารที่ มีความปลอดภัยในการใช มากขึ้ น จากสารเกรดที่ ใช ยางยาหรือเครื่ อง
สําอาง ทําใหเพิ่มความมั่นใจดานความปลอดภัยในการใชกับผลิตภัณฑตางๆ โดยเฉพาะ
ผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพได เป นอย า งดี โดยสําหรั บผลิ ตภั ณฑ ที่ ส ามารถผลิ ตได จากน้ํ า ยาง
โปรตีนต่ํานี้ ไดแก แผนขจัดสิวเสี้ยน มาสคพอกหนาแบบเพสต แผนแปะผิวหนังชนิด
ถุงกักเก็บ แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม หมากฝรั่ง
น้ํายางโปรตีนต่ํา ใชวิธีการเตรียมที่งาย ไดน้ํายางโปรตีนต่ําที่ไมกอใหเกิด
อาการแพ หรื อระคายเคื อง (ปจจุบั นสามารถลดปริมาณโปรตี นในน้ํายางได 100%)
สามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑตางๆ ในทางการแพทยและเครื่องสําอางไดดี
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ตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิว
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย1 จุฬาลักษณ ชอระชู1 และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ2
1
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
เจลแตมสิวตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิวนี้ เปนเจลที่ มีองคประกอบของ
สารโรโดไมรโทน ซึ่งสกัดไดจากกระทุที่ มีฤทธิ์ที่ ดีในการตานเชื้ อแบคทีเรีย และมีสาร
ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งชวยตอตานการออกซิเดชันของเซลลผิวหนัง จึงสามารถชวยชะลอ
ริ้ วรอยแห งวั ยโดยวิ ธี ธรรมชาติ มี การประยุ กต นํานาโนเทคโนโลยี มาเตรี ยมอนุ ภาค
ขนาดเล็ ก นั่ น คื อ เทคโนโลยี ไลโปโซมมาช ว ยในการนํา ส ง สารสํา คั ญโรโดไมรโทน
เนื่องจากไลโปโซมสามารถชวยในการซึมผานของสารโรโดไมรโทนที่เก็บกักภายในเขาสู
ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น

146

ถุงบรรจุเจลาตินละลายน้ําไดจากหนังปลา
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล, ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน และ
ภควรรษ ทองนวลจันทร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: soottawat.b@psu.ac.th
ถุงบรรจุชนิดละลายน้ําไดผลิตจากฟลมเจลาติน โดยฟลมดังกลาวมีสมบัติเดน
คื อ สามารถป องกันการซึมผ านของกาซและสารระเหยต างๆ ละลายในน้ําร อนไดดี
ปองกันการปนเปอนของจุลนิ ทรียภายนอก หรือทําหนาที่เก็บกักสารเติมแตงอาหาร เชน
วัตถุกันเสีย สารชวยรักษากลิ่ นรส ตลอดจนทําหนาที่ปองกันความเสียหายใหอาหาร
ระหวางการลําเลียงและการขนสง
ถุ งบรรจุ ชนิ ดละลายน้ําได สามารถนําไปประยุ กตใช เป นบรรจุ ภั ณฑ ซึ่ งเป น
ทางเลือกใหมของวัสดุสําหรับงานบรรจุภัณฑ อาทิ ใชในการบรรจุผงปรุงรสและน้ํามัน
ใสในซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป หรือบรรจุผงกาแฟ เพื่อลดการใชบรรจุภัณฑจากพลาสติก
หรือพอลิเมอรสังเคราะห
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อุปกรณปรับระดับเตียงผูปว ยแบบมอเตอร
ที่เคลื่อนยายได
ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ 1 และ เกษิณี เพชรศรี 2
1
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
E-mail: surapong.c@psu.ac.th
เตี ยงผู ป วยในโรงพยาบาลที่ พบเห็ นในป จจุ บั น มี ลั กษณะการปรั บระดั บของ
เตียงอยูสองประเภทคือ ประเภทที่ใชมือหมุนไกเตียงและประเภทที่ใชไฟฟาปรับระดับ
เตียงผูปวย โดยเตียงประเภทที่ใชมือหมุนจะมีทั้งแบบ 2 ไก และ 3 ไก ซึ่งจําเปนตองใช
แรงมื อในการหมุนไกเตี ยงเพื่ อปรับระดับของหั วเตี ยงและระดับของปลายเตี ยง เมื่ อ
ตองการหมุนไกเตียงผูใชงานจะตองยอตัวลงใหเหมาะสมกับระดับของไกเตียง โดยทา
ในการหมุนไกเตียงจะมีผลตอสรีระของผูใชงานเนื่ องจากจะทําใหกระดูกสันหลังโกงงอ
อีกทั้ งทําใหผูใชมีอาการปวดหลังได นอกจากนี้จังหวะการหมุนปรับระดับเตียงก็สงผล
ต อผู ป วยที่ อยู บนเตี ยง อาทิ เช น การหมุ น ที่ รวดเร็ วเกิ นไปจะทําให มี ความรู สึ กที่ ไม
สบายนักโดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับการผาตัดสมองที่ใชเตียงประเภทนี้
สําหรับเตียงผูปวยประเภทไฟฟาที่ ใชมอเตอรและควบคุมการทํางานดวยรีโมต
ควบคุ มเพื่ อให งายในการใชงานจะมีราคาสูง และตองมี การตรวจซอมบํารุงรักษาที่
มากกวาเตี ยงประเภทที่ ใชมื อหมุ นไกเตี ยง ทําให โรงพยาบาลในต างจั งหวั ดที่ ไม มี
งบประมาณสนับสนุนเพื่ อซื้ อเตียงประเภทที่ ใช ไฟฟาปรับระดับเตี ยงผู ปวยไม สามารถ
จัดหามาใชใหกับผูปวยได
จากป ญหาดั ง กล าวทําให เ กิ ด แนวคิ ด ที่ จะพั ฒ นาเครื่ องต น แบบของอุ ปกรณ
ปรับระดับเตียงที่เคลื่อนยายได และอุปกรณปรับระดับเตียงที่สามารถติดตั้ง ประกอบ
กั บเตี ยงประเภทที่ ใช มือหมุ นไกเตี ยงเพื่ อช วยใหพยาบาลหรื อผู ใช สามารถปฏิ บั ติงาน
ไดงาย ไมทําใหมีผลตอสรีระของผูใชงานและมีราคาไมสูง เพื่อเปนการสนับสนุนใหมี
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การพัฒนางานประจําใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้ น เครื่องตนแบบของอุปกรณปรับ
ระดับเตียงที่ เคลื่ อนย ายได จะเป นการพัฒนาเกี่ ยวกั บสิ่ งประดิ ษฐที่ สามารถทําให เกิ ด
การพึ่ งพาตนเองได หากพัฒนาสู เชิ งพาณิขย โดยไมตองสั่ งเตี ยงผู ป วยประเภทไฟฟา
นําเขาจากตางประเทศ ทําใหลดการสูญเสียเงินตราไปนอกประเทศ โดยทางทีมวิจัย
ไดมีการประดิษฐเครื่ องตนแบบของอุ ปกรณปรั บระดับเตียงที่ เคลื่ อนยายได และได
ทดสอบเบื้องตนไปแลว
ความคาดหวั งของผู วิจั ย
ไดรับการนําไปใชในกลุมของโรงพยาบาลที่ยังคงใชเตียงผูปวยประเภทที่ใชมือ
หมุนไกเตียง

รูปที่ 1 เครื่องตนแบบของอุปกรณปรับระดับเตียงที่เคลื่อนยายไดที่ประดิษฐขึ้น
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อุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กทีม่ ีพัฒนาการชา
ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ1 ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ2 ปฐวีณา แกวแจง2
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ3 และ นายสงบ ธนบํารุงกูล4
1
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย
2
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
3
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
บริษัทกิสโค จํากัด
E-mail: surapong.c@psu.ac.th
เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือนแลวคอยังไมแข็ง หรืออายุ 9 เดือนยังไมคว่ํา หรือ
ยั งไมคลานหรื อกลามเนื้ อแขนขาไม มี แรง หากลั กษณะดังกล าวยั งคงมี อยู เมื่ อเด็ ก
เจริญเติบโตขึ้น เด็กกลุมนี้ จะจัดวามีพัฒนาการทางดานรางกายชา ซึ่ งในปจจุบัน
วิธีการที่ใชรักษาคือ การฝกใหเด็กสามารถยืนและคุนเคยกับการยืน โดยใชอุปกรณชวย
ฝกยืนเพื่อชวยในเรื่องการพัฒนากลามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต การสราง
สมดุลของร างกายท อนบน และมี ผลทางออมในด านจิ ตวิทยา การเรียนรู ทางสังคม
ของเด็กอีกดวย แตราคาของ standing frame มีราคาสูง และตองนําเขาจากตาง
ประเทศจึงทําใหไมสามารถมีอุปกรณนี้ ที่ บานเพื่ อชวยฝกการยืนของเด็ก อีกทั้ งทําให
ผูปกครองตองเสียคาใชจายและเวลาในการที่จะตองนําเด็กมาฝกที่โรงพยาบาล
ดังนั้ น นักวิจั ยจากคณะแพทยศาสตรและคณะวิ ศวกรรมศาสตรจึ งได รวมกับ
บริ ษั ท กิ สโค จํา กั ด ประดิ ษฐ เ ครื่ องต น แบบอุ ปกรณ ช วยฝ กการยื น สํา หรั บเด็ กที่ มี
พัฒนาการชาขึ้ น เพื่ อใหเหมาะสมกับสรีระและการใชงานของเด็กไทย โดยมุ งเนนให
เปนลักษณะที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได โดยทางทีมงานไดทําการออกแบบพัฒนาอยางจน
ไดรูปรางและการใชงานที่เหมาะสม ราคาของเครื่องตนแบบไมสูงมากนัก
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จุดเดนของสิ่ งประดิ ษฐ
- สามารถปรับระยะในแนวขางและความสูงได
- เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย
- สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
- สามารถถอดประกอบไดงาย
- มีราคาถูกกวาตางประเทศ
ความคาดหวั งของผู วิจั ย
- ไดรับการนําไปใชในกลุมของเด็กที่มีพัฒนาการชา ผูปกครองสามารถใชฝก
เด็กไดเองที่บาน ไมจําเปนตองมาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
- การทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยการบริจาคอุปกรณชวยฝกยืนแกผูปกครอง
ที่บุตรหลานมีพัฒนาการชา
- เครื่องตนแบบจะถูกพัฒนาสูเ ชิงพาณิชย เพือ่ ใหผูปกครองหรือสถานพยาบาล
สามารถหาซื้อไดในราคาที่ถูกลง

รูปที่ 1 เครื่องตนแบบของอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการชา
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วัสดุปูสระน้าํ จากยางธรรมชาติ
รศ.อาซีซัน แกสมาน1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค2 ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน1
และ นายสมคิด ศรีสุวรรณ1
1
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kaesaman_a@windowslive.com
แหลงเก็บกักนํ้ามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเปน
แหลงนํ้ าสําหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูแลงแหลงนํ้ าโดยธรรมชาติ เชน แมนํ้ าคลอง
หนองบึง เป นต น ไมสามารถเก็ บกั กนํ้ าไวได นาน โดยปกติสระนํ้ ามี ประโยชนในการ
เก็บกักนํ้ าช วยปองกันนํ้ าไหลหลากและสามารถนํานํ้ามาใชในฤดูแลง ในตางประเทศ
มี ก ารเก็ บกั กนํ้ าโดยการปู ส ระนํ้ าด วยแผ น ยาง โดยทั่ ว ไปผลิ ตจากยางสั งเคราะห
ส วนในประเทศไทยได มี การผลิ ตยางปู พื้ นสระซึ่ งคาดว าจะใช ยางธรรมชาติ เป นหลั ก
แตจะผลิตในรูปยางแผนขนาดใหญ จากโรงงานแลวนําไปปูลงในสระสําหรับเก็บกักนํ้ า
ซึ่งตองผลิตดวยเครื่ องจักรขนาดใหญและใชเงินลงทุนมาก อาจไมเหมาะกับพื้นที่สระ
ขนาดเล็ กมากนั ก การสร างสระกั บเก็ บนํ้ าโดยการปู ด วยยางธรรมชาติ ที่ เสริ มความ
แข็ งแรงด วยการพ นนํ้ ายางธรรมชาติ ชนิ ด ครี มผสมโดยใช เครื่ องพ นด ว ยแรงดั นลม
ลงไปบนผาแตละชั้นที่ปูลงไปในสระที่ไดแตงผิวใหเรียบระดับที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอน
การผลิตปลอยใหยางที่เคลือบลงไปสุกที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 สัปดาหไดยางปูสระ
ใสนํ้าลงไปสามารถเก็บกักนํ้าไวไดนานโดยไมมีการซึมลงไปในดิน
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