ทีมนักวิจัยแม่ โดม โชว์ นวัตกรรมลํา กวาด 7 รางวัลสิงประดิษฐ์ โลก
เวที “Seoul International Invention Fair 2012”

คณะนักวิจัย มธ.(จากซ้ ายไปขวา) : ศ.ดร.ผดุงศักดิ รัตนเดโช, รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู ,
รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้ วยบุญ

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ 7 ผลงานนวัตกรรมลํา กวาด 7 รางวัล จากเวทีประกวดผลงาน
สิงประดิษฐ์ นานาชาติ “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012” โดยเวทีนีนั บเป็ นเวทีทีแสดงและประกวด
ผลงานสิงประดิษฐ์ ดีเด่ นจากแต่ ละภูมิภาคทัวโลกกว่ า 500 ผลงาน จัดขึน ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื อต้ น
เดือนธันวาคมทีผ่ านมา
ศ.ดร.ผดุงศักดิ รั ตนเดโช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารวิชาการและวิจัย และอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มธ. หนึงในทีมนักวิจัยทีนําผลงานเข้ าร่ วมประกวดครั งนี กล่าวว่า การจัดงานประกวดสิงประดิษฐ์ นานาชาติครังนี เป็ นการ
จัดแสดงผลงานของนักประดิษฐ์ จากหลายประเทศทัวโลก กว่า 500 ผลงาน เป็ นผลงานดีเด่นของแต่ละภูมิภาคทีนํามาแสดง
และประกวดในเวทีนี ซึงทีมอาจารย์นกั วิจยั และนักศึกษาธรรมศาสตร์ ส่ง 7 ผลงานสิงประดิษฐ์ เข้ าประกวด และทัง 7 ผลงาน
สามารถคว้ ารางวัลได้ ทงหมด
ั
แบ่งเป็ น 4 เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน และ 1 เหรี ยญทองแดง ซึง 7 ผลงานนีได้ นําไปจัดแสดงใน
“การประชุมเครื อข่ ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั งที 1 (GS-NETT 2012)” เมือวันที 18 ธันวาคม 2555 ที มธ.ศูนย์
รังสิ ต เพือส่งเสริ มและสร้ า งแรงบันดาลใจแก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักวิจ ัยรุ่ นใหม่ ในการผลิ ตผลงานวิจยั ทีเป็ น
ประโยชน์แก่สงั คม นําไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
สําหรับรางวัลเหรี ยญทอง 4 รางวัล ประกอบไปด้ วย “ซอฟแวร์ สําหรั บจําลองกระบวนการฆ่ าเซลล์ มะเร็ งตับ
โดยใช้ ค ลื นไมโครเวฟที ป้ อนคลื นผ่ านท่ อ แอนแทนนา” ซึง ศ.ดร.ผดุ ง ศัก ดิ รั ต นเดโช ในฐานะอาจารย์ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้คิดค้ นสิงประดิษฐ์ เผยว่า เทคนิคทีนําเสนอนี เป็ นรู ปแบบใหม่ในงานวิศวกรรมเชิงการแพทย์ กล่าวคือใน
กระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็ งตับนีจะอาศัยความร้ อนเนืองจากอันตรกริ ยาระหว่างคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีย่านความถีไมโครเวฟกับ
เนือเยือร้ ายหรื อเซลล์มะเร็ งระดับความร้ อนทีเหมาะสมนีสามารถทําให้ ก้อนเนือร้ ายนีสามารถฝ่ อหรื อหยุดการเจริ ญเติบโตไปได้
ข้ อดีของเทคนิคนีคือ เป็ นการทําลายเฉพาะจุดโดยตรง ณ ตําแหน่งก้ อนเนือร้ ายทําให้ ไม่มีผลต่อเนือเยือดีข้างเคียงและการรักษา

สามารถหายได้ เร็ ว เมือเทียบกับวิธีดงเดิ
ั มเช่นการผ่าตัด การใช้ เคมีบําบัดหรื อการรับประทานยาเข้ าไปซึงทําให้ มีผลข้ างเคียง
มากโดยเฉพาะผลกระทบของอวัยวะอืนและเนือเยือข้ างเคียง งานประดิษฐ์ ทีเป็ นลักษณะซอฟท์แวร์ ผลงานนีสามารถใช้ จําลอง
สถานการณ์ในกระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็ งตับโดยใช้ คลืนไมโครเวฟทีป้อนคลืนผ่านท่อแอนเทนนา ทีสภาวะทดสอบต่างๆได้ โดย
ไม่จําเป็ นต้ องทําการทดลองจริ งในร่างกายมนุษย์
อีก เหรี ยญทอง คือ “รถเข็นคนพิการแบบปรั บยืนได้ โดยไม่ ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้า” โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่ งเรื อง
ด้ วยบุญ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ ในฐานะหัวหน้ า
ทีมผู้ประดิษฐ์ ให้ สมั ภาษณ์ถงึ ลักษณะเด่นของผลงานว่า ผลงานรถเข็นนีเป็ นอุปกรณ์ ทีออกแบบมาสํ าหรับการใช้ งานของผู้
พิการตังแต่ทอ่ นล่างลงไป ซึงได้ พฒ
ั นาจากรถต้ นแบบทีประดิษฐ์ ขึนตังแต่ปี 2548 มาเรื อยๆ จนรุ่นที ซึงปรับปรุ งให้ เหมาะกับ
ผู้ใช้ จริ งในปั จจุบนั มากทีสุด ซึงผู้ใช้ สามารถปรับจากท่านังเป็ นท่ายืนได้ โดยอาศัยกําลังแขนจากผู้ใช้ งานเองได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว มีราคาถูก ง่ายต่อการบํารุ งรักษา และนําหนักเบากว่าอุปกรณ์ชนิดเดียวกันทีใช้ ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้า

รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้ ฯ รุ่นที

สํ าหรับอีก 2 รางวัลเหรี ยญทอง มาจากผลงานด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดย รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุ การณ์
อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้ วยผลงาน “ระบบจําลองทางทันตกรรมเสมื อนจริ ง” และ “ระบบฝึ กจัดวาง
ท่ าทางอัจฉริ ยะ” ซึง รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ กล่าวถึงผลงานทัง 2 ชิน ว่า สําหรับระบบจําลองทางทันตกรรมเสมือนจริ งนัน จะ
เป็ นประโยชน์แก่ทนั ตแพทย์ในการวางแผนการรักษาและผ่าตัดทางทันตกรรม ด้ วยระบบนี ทันตแพทย์สามารถฝึ กรักษาหรื อ
ผ่าตัดบนอวัยวะหรื อเนือเยือจําลองทีขึนรู ปจากภาพถ่ายรังสีส่วนตัดของผู้ป่วยทีต้ องการรักษา เพือให้ เกิดความชํานาญและมี
ความปลอดภัยต่ออวัยวะสําคัญ เช่น เส้ นเลื อด เส้ นประสาท โพรงอากาศ (sinus) ก่อนการรักษาจริ ง นอกจากนีจากการนํา
เทคโนโลยีด้านปั ญญาประดิษฐ์ มาใช้ ในระบบจําลองทาง ทันตกรรมเสมือนจริ ง ทําให้ ระบบสามารถจัดเก็บข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการปฏิ บ ัติงานของทันตแพทย์ผ้ ูเชี ยวชาญ จนสามารถนํ าไปสร้ างเป็ นโมเดลการปฏิ บ ัติงานของทันตแพทย์ผ้ ูเชียวชาญ
(expert model) เมือนักศึกษาทันตแพทย์หรื อทันตแพทย์ฝึกหัดทํางาน ระบบจะสามารถวิเคราะห์กระบวนการและผลการ
ปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ฝึกหัดเปรี ยบเทียบกับโมเดลของทันตแพทย์ผ้ ูเชียวชาญ และให้ ข้อมูลป้อนกลับเพือการพัฒนาการ
ทํางานให้ ดียิง ๆ ขึน เสมือนการฝึ กการรักษาทางทันตกรรมกับทันตแพทย์ผ้ ูเชียวชาญ

ส่วน “ระบบฝึ กจัดวางท่าทางอัจฉริ ยะ” รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ กล่าวถึงทีมาและจุดเด่นของผลงานว่า ระบบนีเกิด
จากปั ญหาทีบางครังทันตแพทย์อาจมีการจัดวางท่าทางทีไม่ถกู ต้ องในการปฏิ บตั ิงานทางทันตกรรมทีจําเป็ นต้ องมีการจัดวาง
ท่าทางให้ สามารถได้ ระยะการมองเห็นทีดีทีสุด เข้ าถึงอุปกรณ์และเครื องมือต่างๆ เพือทํางานทีต้ องการความถูกต้ องและแม่นยํา

สูง เป็ นเหตุให้ มีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย จนอาจเกิดเป็ นกลุ่มอาการความผิ ดปกติของระบบโครงร่ างและกล้ ามเนือ
(musculoskeletal disorder) และเป็ นทีมีมาของการยุติการปฏิบตั ิงาน ซึงจุดเด่นของสิงประดิษฐ์ ชนนี
ิ คือ เมือทันตแพทย์ทีใช้
ระบบฝึ กจัดวางท่าทางอัจฉริ ยะขณะปฏิบตั ิงาน จะมีการจัดวางท่าทางในการปฏิบตั ิงานทีดีขึน โดยวัดจากองศาของการเคลือน
ศีรษะและหลังอยูใ่ นระยะทีเหมาะสม นอกจากนี ระบบฝึ กจัดวางท่าทางอัจฉริ ยะสามารถนําไปใช้ กบั งานด้ านอืน ๆ ได้ โดยการ
ปรับปรุ งโมเดลประเมินกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ ามเนือให้ เหมาะสมกับแต่ละงานอีกด้ วย

นอกจากนี ในเวทีการประกวดสิงประดิษฐ์ โลกครังนี ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังสามารถคว้ า อีก 3 เหรี ยญรางวัล
คือ 2 รางวัลเหรี ยญเงิน ได้ แก่ ผลงาน “ระบบพิมพ์ ภาษาไทย-เกาหลี อัจฉริ ยะ” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ รั ตนเดโช อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัย ผลงาน“อุปกรณ์ พ่นยาชนิ ดทีทําเองเพือรั กษาผู้ ป่วยโรคหืด” โดย รศ.พญ.อร
พรรณ โพชนุกูล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และอีก 1 รางวัลเหรี ยญทองแดง คือ ผลงาน “อุปกรณ์ ช่วยฝึ กเดินสําหรั บ
สําหรั บผู้ป่วยอัมพาตครึ งซีก (IWalk)” โดย ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ซึงเคยคว้ ารางวัลชนะเลิ ศจาก 2 เวที
ระดับประเทศและระดับเอเชีย อย่างโครงการนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่ จากงานวันนักประดิษฐ์ 2555 และ การประกวดสิ งประดิษฐ์
iCREATE 2012 ประเทศสิงคโปร์ อีกด้ วย

ระบบพิมพ์ภาษาไทย-เกาหลี อัจฉริ ยะ

อุปกรณ์พน่ ยาชนิดทีทําเองเพือรักษาผู้ป่วยหืด

อุปกรณ์ช่วยฝึ กเดินสําหรับสําหรับผู้ป่วยอัมพาตครึงซีก (IWalk)

ทังนี ทัง 7 ผลงานสิ งประดิ ษ ฐ์ ที คว้ า รางวัล ในครั งนี ได้ นํ า ไปจัด แสดงใน “การประชุ ม เครื อ ข่ า ยวิ ช าการ
บัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั งที 1 (GS-NETT 2012)” จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือวันที 18 ธันวาคม 2555 ณ

ศูนย์ ประชุมธรรมศาสตร์ รั งสิต ซึงเป็ นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจยั และนํ าเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษาปริ ญญาเอก และ
ปริ ญญาโท (แผน ก.และ แผน ข.) ใน กลุ่มสาขา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดยภายในงานมีการนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาสถาบันต่างๆ กว่า
ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั และสิงประดิษฐ์ กว่า ผลงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที
สํานักงานบริ หารการวิจยั มธ. โทร. 02-564-4440 ต่อ
หรื อค้ นหาข้ อมูลผ่าน www.research.tu.ac.th และ www.tu.ac.th
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