
 

ทีมนักวิจัยแม่โดม โชว์นวัตกรรมลํ �า กวาด 7 รางวัลสิ�งประดิษฐ์โลก 

เวที “Seoul International Invention Fair 2012” 

                        

 
 คณะนกัวิจัย มธ.(จากซ้ายไปขวา) : ศ.ดร.ผดงุศกัดิ� รัตนเดโช, รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู,  

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สบืนกุารณ์ และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบญุ 

 

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ 7 ผลงานนวัตกรรมลํ �า กวาด 7 รางวัล จากเวทีประกวดผลงาน
สิ�งประดิษฐ์นานาชาติ  “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012”  โดยเวทีนี �นับเป็นเวทีที�แสดงและประกวด

ผลงานสิ�งประดิษฐ์ดีเด่นจากแต่ละภูมิภาคทั�วโลกกว่า 500 ผลงาน จัดขึ �น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื�อต้น
เดือนธันวาคมที�ผ่านมา  

 

ศ.ดร.ผดุงศักดิ� รัตนเดโช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มธ. หนึ�งในทมีนักวิจัยที�นําผลงานเข้าร่วมประกวดครั�งนี � กล่าววา่ การจดังานประกวดสิ�งประดิษฐ์นานาชาติครั �งนี � เป็นการ

จดัแสดงผลงานของนกัประดิษฐ์จากหลายประเทศทั�วโลก กวา่ 500 ผลงาน เป็นผลงานดีเด่นของแต่ละภูมิภาคที�นํามาแสดง

และประกวดในเวทีนี �  ซึ�งทีมอาจารย์นกัวิจยัและนกัศกึษาธรรมศาสตร์ ส่ง 7 ผลงานสิ�งประดิษฐ์เข้าประกวด และทั �ง 7 ผลงาน

สามารถคว้ารางวลัได้ทั �งหมด  แบง่เป็น 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ซึ�ง 7 ผลงานนี �ได้นําไปจดัแสดงใน  

“การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั�งที� 1 (GS-NETT 2012)” เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2555 ที� มธ.ศูนย์

รังสิต เพื�อส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรี และนกัวิจัยรุ่นใหม่ ในการผลิตผลงานวิจยัที�เป็น

ประโยชน์แกส่งัคม นําไปสู่การพฒันาประเทศตอ่ไป 
 

สําหรับรางวัลเหรียญทอง 4 รางวัล ประกอบไปด้วย “ซอฟแวร์สําหรับจําลองกระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็งตับ

โดยใช้คลื�นไมโครเวฟที�ป้อนคลื�นผ่านท่อแอนแทนนา” ซึ�ง ศ.ดร.ผดุงศักดิ�  รัตนเดโช ในฐานะอาจารย์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ผู้คิดค้นสิ�งประดิษฐ์ เผยวา่ เทคนิคที�นําเสนอนี � เป็นรูปแบบใหมใ่นงานวิศวกรรมเชิงการแพทย์ กล่าวคือใน

กระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็งตบันี �จะอาศยัความร้อนเนื�องจากอนัตรกริยาระหวา่งคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าที�ยา่นความถี�ไมโครเวฟกบั 

เนื �อเยื�อร้ายหรือเซลล์มะเร็งระดบัความร้อนที�เหมาะสมนี �สามารถทําให้ก้อนเนื �อร้ายนี �สามารถฝ่อหรือหยดุการเจริญเติบโตไปได้

ข้อดีของเทคนิคนี �คือ เป็นการทําลายเฉพาะจดุโดยตรง ณ ตําแหนง่ก้อนเนื �อร้ายทําให้ไมม่ีผลตอ่เนื �อเยื�อดีข้างเคียงและการรกัษา



สามารถหายได้เร็ว เมื�อเทียบกบัวิธีดั �งเดิมเชน่การผ่าตดั การใช้เคมีบําบดัหรือการรับประทานยาเข้าไปซึ�งทําให้มีผลข้างเคียง

มากโดยเฉพาะผลกระทบของอวยัวะอื�นและเนื �อเยื�อข้างเคียง งานประดิษฐ์ที�เป็นลกัษณะซอฟท์แวร์ผลงานนี �สามารถใช้จําลอง 

สถานการณ์ในกระบวนการฆา่เซลล์มะเร็งตบัโดยใช้คลื�นไมโครเวฟที�ป้อนคลื�นผ่านทอ่แอนเทนนา ที�สภาวะทดสอบตา่งๆได้โดย

ไมจ่ําเป็นต้องทําการทดลองจริงในร่างกายมนษุย์  
 

อีก � เหรียญทอง คือ “รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า” โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรือง

ด้วยบุญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ ในฐานะหัวหน้า

ทมีผู้ประดิษฐ์  ให้สมัภาษณ์ถงึลกัษณะเดน่ของผลงานวา่ ผลงานรถเข็นนี �เป็นอุปกรณ์ที�ออกแบบมาสําหรับการใช้งานของผู้

พิการตั �งแตท่อ่นล่างลงไป ซึ�งได้พฒันาจากรถต้นแบบที�ประดิษฐ์ขึ �นตั �งแตปี่ 2548 มาเรื�อยๆ จนรุ่นที� � ซึ�งปรับปรุงให้เหมาะกบั

ผู้ ใช้จริงในปัจจบุนัมากที�สุด ซึ�งผู้ ใช้สามารถปรับจากท่านั�งเป็นท่ายืนได้ โดยอาศยักําลังแขนจากผู้ ใช้งานเองได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว มีราคาถกู ง่ายตอ่การบํารุงรักษา และนํ �าหนกัเบากวา่อปุกรณ์ชนิดเดียวกนัที�ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า  

                                    
                                                                                        รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้ฯ รุ่นที� � 
       

            สําหรับอีก 2 รางวลัเหรียญทอง มาจากผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 

อาจารย์คณะทนัตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยผลงาน “ระบบจําลองทางทันตกรรมเสมือนจริง” และ “ระบบฝึกจัดวาง

ท่าทางอัจฉริยะ” ซึ�ง รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ กล่าวถงึผลงานทั �ง 2 ชิ �น วา่ สําหรับระบบจําลองทางทนัตกรรมเสมือนจริงนั �น จะ

เป็นประโยชน์แกท่นัตแพทย์ในการวางแผนการรักษาและผ่าตดัทางทนัตกรรม ด้วยระบบนี � ทนัตแพทย์สามารถฝึกรักษาหรือ

ผ่าตดับนอวยัวะหรือเนื �อเยื�อจําลองที�ขึ �นรูปจากภาพถา่ยรังสีส่วนตดัของผู้ ป่วยที�ต้องการรักษา  เพื�อให้เกิดความชํานาญและมี

ความปลอดภยัตอ่อวยัวะสําคญั เช่น เส้นเลือด เส้นประสาท โพรงอากาศ (sinus) ก่อนการรักษาจริง นอกจากนี �จากการนํา

เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบจําลองทาง    ทนัตกรรมเสมือนจริง ทําให้ระบบสามารถจดัเก็บข้อมูลที�เกี�ยวข้อง

กบัการปฏิบัติงานของทนัตแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ จนสามารถนําไปสร้างเป็นโมเดลการปฏิบัติงานของทนัตแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ 

(expert model) เมื�อนกัศึกษาทนัตแพทย์หรือทนัตแพทย์ฝึกหดัทํางาน ระบบจะสามารถวิเคราะห์กระบวนการและผลการ

ปฏิบตัิงานของทนัตแพทย์ฝึกหดัเปรียบเทียบกบัโมเดลของทนัตแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื�อการพฒันาการ

ทํางานให้ดียิ�ง ๆ ขึ �น เสมือนการฝึกการรักษาทางทนัตกรรมกบัทนัตแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ 

                                 
 
 

ส่วน “ระบบฝึกจดัวางทา่ทางอจัฉริยะ” รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ กล่าวถึงที�มาและจุดเด่นของผลงานว่า ระบบนี �เกิด

จากปัญหาที�บางครั �งทนัตแพทย์อาจมีการจดัวางทา่ทางที�ไมถ่กูต้องในการปฏิบตัิงานทางทนัตกรรมที�จําเป็นต้องมีการจดัวาง

ทา่ทางให้สามารถได้ระยะการมองเหน็ที�ดีที�สดุ เข้าถงึอปุกรณ์และเครื�องมือตา่งๆ เพื�อทํางานที�ต้องการความถกูต้องและแมน่ยํา



สูง เป็นเหตใุห้มีอาการปวดตามส่วนตา่งๆของร่างกาย จนอาจเกิดเป็นกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื �อ 

(musculoskeletal disorder) และเป็นที�มีมาของการยตุิการปฏิบตัิงาน ซึ�งจดุเดน่ของสิ�งประดิษฐ์ชิ �นนี �  คือ เมื�อทนัตแพทย์ที�ใช้

ระบบฝึกจดัวางทา่ทางอจัฉริยะขณะปฏิบตัิงาน จะมีการจดัวางทา่ทางในการปฏิบตัิงานที�ดีขึ �น โดยวดัจากองศาของการเคลื�อน

ศีรษะและหลงัอยูใ่นระยะที�เหมาะสม นอกจากนี � ระบบฝึกจดัวางทา่ทางอจัฉริยะสามารถนําไปใช้กบังานด้านอื�น ๆ ได้ โดยการ

ปรับปรุงโมเดลประเมินกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื �อให้เหมาะสมกบัแตล่ะงานอีกด้วย  
 

 

 

 

 

    

 

นอกจากนี � ในเวทีการประกวดสิ�งประดิษฐ์โลกครั �งนี � ทีมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ยงัสามารถคว้า อีก 3 เหรียญรางวลั 

คือ 2 รางวัลเหรียญเงิน  ได้แก ่ผลงาน “ระบบพิมพ์ภาษาไทย-เกาหลี อัจฉริยะ” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ� รัตนเดโช อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัย  ผลงาน“อุปกรณ์พ่นยาชนิดที�ทําเองเพื�อรักษาผู้ป่วยโรคหืด” โดย รศ.พญ.อร

พรรณ โพชนุกูล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และอีก 1 รางวัลเหรียญทองแดง คือ ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสําหรับ

สําหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ�งซีก (IWalk)” โดย ทมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ซึ�งเคยคว้ารางวลัชนะเลิศจาก 2 เวที

ระดบัประเทศและระดบัเอเชีย อยา่งโครงการนกัประดิษฐ์รุ่นใหม ่จากงานวนันกัประดิษฐ์ 2555 และ การประกวดสิ�งประดิษฐ์ 

iCREATE 2012 ประเทศสิงคโปร์ อีกด้วย 
 

                                               

               ระบบพิมพ์ภาษาไทย-เกาหลี อจัฉริยะ                                                       อปุกรณ์พน่ยาชนิดที�ทําเองเพื�อรักษาผู้ ป่วยหืด 

 

                                                                                 อปุกรณ์ช่วยฝึกเดินสําหรับสําหรับผู้ ป่วยอมัพาตครึ�งซีก (IWalk) 

 

ทั �งนี �  ทั �ง 7 ผลงานสิ�งประดิษฐ์ที�คว้ารางวัลในครั �งนี � ได้นําไปจัดแสดงใน “การประชุมเครือข่ายวิชาการ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั�งที� 1 (GS-NETT 2012)” จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื�อวันที� 18 ธันวาคม 2555 ณ 



ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ�งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษาปริญญาเอก และ

ปริญญาโท (แผน ก.และ แผน ข.) ใน � กลุ่มสาขา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยภายในงานมีการนําเสนอผลงานของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสถาบนัต่างๆ กว่า ��� 

ผลงาน และการจดัแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั และสิ�งประดิษฐ์ กวา่ �� ผลงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�

สํานกังานบริหารการวิจยั มธ. โทร. 02-564-4440 ตอ่ ���� หรือค้นหาข้อมลูผ่าน www.research.tu.ac.th และ www.tu.ac.th  
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