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 อาหารพ้ืนถ่ินเกิดจากภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ 

เกิดจากความรู ความคิด ความเช่ือท่ีกลมกลืนกับวิถีชีวิตแบบไทยควบคูไปกับ

วัฒนธรรมพ้ืนบานเพราะเปนส่ิงท่ีเก่ียวของสอดคลองสัมพันธกัน ถายทอดมาสู

ลูกหลานจนถึงปจจุบัน  อาหารพ้ืนถ่ินมีความพิถีพิถันในกระบวนการทํา

ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีละเอียดและใชเวลานาน การลดข้ันตอนกระบวนการผลิตเพ่ือ

ใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตท่ีเรงรีบของคนในสังคมยุคปจจุบันอาจสงผลให

อาหารบางอยางสูญหายไป ผศ.ดร.จิตตะวัน  กุโบลา และคณะผูวิจัยจากสาขา

วิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย จึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานใหมีความโดดเดน  

แตยังคงเอกลักษณของอาหารชนิดน้ันใหเปนท่ีรู จักแและตอบสนอง

ความตองการในยุคปจจุบัน

          ขาวเกรียบวาวเปนอาหารตามภูมิปญญาพ้ืนบานประเภทพองกรอบท่ี

ใชขาวเปนวัตถุดิบมักใชรับประทานเปนอาหารวาง ท่ีหารับประทานไดท่ัว

ทุกภาคของไทย โดยในอดีตขาวเกรียบวาวเคยไดรับความนิยมเปนขนมทานเลน

ยอดฮิต แตปจจุบันความนิยมลดลงทําใหเด็กสมัยปจจุบันไมรูจักและผูใหญ

บางคนเร่ิมหลงลืมเน่ืองจากหารับประทานคอนขางยาก อีกท้ังขาวเกรียบวาวมี

ลักษณะเปนแผนวงกลมขนาดใหญ แตกหักงาย และรูปแบบของผลิตภัณฑขาว

เกรียบวาวไมเปนท่ีดึงดูดใจผูบริโภคทําใหการซ้ือเพ่ือรับประทานและเปนของ

ฝากจึงไมนิยมมากนัก รวมท้ังคุณคาทางโภชนาการในขาวเกรียบวาวมักจะมี

แตสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบ

วาวเสริมผงจ้ิงหรีดเพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวโปรตีนสูง มีขนาด

เล็กตอบสนองความสะดวกของผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีตองการความสะดวก

สบายและรูปแบบของอาหารท่ีแปลกใหมงายตอการพกพา

 

 

 การผลิตเน้ือลูกตาลสุกผงโดยการทําแหงแบบโฟมแมท ซ่ึงเปน

เทคโนโลยีตนทุนต่ํา เน่ืองจากการเตรียมเน้ือตาลสุกเพ่ือผสมในอาหารตองใช

รูปท่ี 1 ผลิตภัณฑขาวเกรียบวาวเสริมผงจ้ิงหรีด

เวลานาน และเน้ือตาลเกิดการเนาเสียงาย ดังน้ันเพ่ือแกปญหาในเร่ืองระยะเวลา

การเก็บรักษาและลดข้ันตอนการเตรียมเน้ือตาล คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนํา

เน้ือตาลสุกมาทําแหงใหเปนผงเพ่ืองายตอการประยุกตใชในขนมไทย นําไปสู

การตอยอดเปนผลิตภัณฑเคกตาลสําเร็จรูปพรอมปรุงดวยไมโครเวฟ

 

 กุงจอมเปนอาหารข้ึนช่ือและของฝากประจํา อําเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย จนไดรับเลือกใหเปน OTOP ประจําจังหวัด  จัดเปนอาหารท่ี

มีคุณคาทางโภชนาการ เน่ืองจากมีปริมาณโปรตีนสูง ผลิตภัณฑกุงจอมท่ีวาง

จําหนายมีรสชาติทางพ้ืนเมืองตามภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไป 

แตเน่ืองจากผลิตภัณฑกุงจอมมีลักษณะก่ึงเหลว ทําใหยุงยากในการขนสง 

คณะผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะนํามาทําในรูปแบบกุงจอมผง   โดยการใชเทคนิค

การอบแหงดวยวิธีการอบแหงแบบโฟมแมท ซ่ึงนาจะตอบโจทยในดาน

ความสะดวกในการพกพาไปใชประโยชนไดทุกสถานท่ี มีคุณประโยชน 

น้ําหนักเบา พกพางาย และสามารถเก็บรักษาไดนานกวา สวนรสชาติจะคงเดิม

และเปนวิธีการผลิตอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสมใหกลุมผูประกอบการผลิต

กุงจอม และเปนตนแบบของผลิตภัณฑเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชผลิต

ตอไปในระดับอุตสาหกรรม

รูปท่ี 2 ผงตาลสุก

รูปท่ี 3 ลักษณะของเคกตาลสําเร็จรูปพรอมปรุงดวยไมโครเวฟ

รูปท่ี 4 ผลิตภัณฑกุงจอม

วัฒนธรรมอาหารจากภูมิปญญาพ้ืนถ่ินสูความเปนนวัตกรรมใหม



เกิดข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ันจะสงผลกระทบตอไปยงัทุกสรรพส่ิง และนําไป

สูสมดุลใหมในท่ีสุด ถาจะพูดใหกวางไปกวาน้ัน สมดุลใหมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงทําให

บึงบอระเพ็ดเปล่ียนไปน้ันยังสงผลกระทบเปนลูกโซไปยังระบบนิเวศอ่ืน ๆ ไม

วาจะเปนชุมชนเมือง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูโดยรอบบึงบอระเพ็ดหรือเก่ียวโยง

กับบึงบอระเพ็ดอีกดวย หรือในมุมกลับกันการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศอ่ืน

โดยรอบบึงบอระเพ็ดก็ยอมสงผลตอความเปนบึงบอระเพ็ดเชนเดียวกัน

 การลดนอยลงไปอยางนาใจหายของจระเขบึงบอระเพ็ด ก็คือหน่ึงใน

ตัวอยาง จากการเปล่ียนแปลงของบานเมือง ความเจริญกาวหนา จํานวนประชากร

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความตองการในการใชประโยชนจากบึงบอระเพ็ดท่ีเปล่ียนไป

หลากหลายและมากข้ึน ความหวาดกลัวของผูคนในสังคมท่ีมีตอจระเข 

ความตองการตัวจระเขจากฟารมและอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง และปจจัย

อ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก ไดรวมกันสงผลกระทบตอการมีอยูของจระเขใน

บึงบอระเพ็ด จากในอดีตท่ีมีอยูชุกชุมจนเหลือเพียงหยิบมือในปจจุบัน

 บทบาทท่ีสําคัญตอระบบนิเวศอยางหน่ึงของจระเข คือ บทบาทของ

ผูรักษาสมดุล ดวยการเก็บกวาดปลาท่ีออนแอหรือเปนโรค ทําใหเกิดกระบวน

การคัดสายพันธุตามธรรมชาติ ปลาท่ีแข็งแรงจะไดสงตอพันธุกรรมท่ีดีไปยัง

รุนลูกรุนหลาน และลดโอกาสการแพรกระจายของโรคจากปลาท่ีปวยไปยัง

กลุมประชากร น่ันเทากับวามนุษยก็จะมีโอกาสไดบริโภคปลาท่ีแข็งแรงและปลอด

จากโรค และนอกจากปลา จระเขยังมีสวนชวยควบคุมประชากรนกไมใหมาก

จนเกินไปไดอีกดวย ซ่ึงจํานวนประชากรท่ีมากเกินไปไมวาจะในส่ิงมีชีวิตใดใน

มุมหน่ึงถือเปนการเพ่ิมโอกาสในการสงตอหรือแพรกระจายของโรคติดเช้ือ และ

หากวาโรคดังกลาวเปนโรคท่ีสามารถติดขามชนิดสัตวได การแพรของโรคก็อาจ

เกิดการกระจายออกไปในวงกวาง ตัวอยางหน่ึงของโรคติดเช้ือในประชากรนก

ท่ีสําคัญก็คือ “ไขหวัดนก” ซ่ึงถือเปนโรคท่ีสามารถติดตอมาถึงคนได ดวยเหตุ

น้ีถาหากมีโรคดังกลาวเกิดข้ึนทามกลางประชากรนกในบึงบอระเพ็ดซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมนุษยและนกไดใชรวมกัน โรคดังกลาวยอมมีโอกาสเกิดการแพร

ระบาดออกมายงัประชากรมนุษยได จะเห็นไดวาแมในทางตรงจระเขอาจจะดู

ไมไดมีความเช่ือมโยงใดถึงสุขภาพของมนุษย แตแทจริงแลวจระเขอาจมีสวน

ชวยปกปกรักษาสุขภาพของมนุษย ผานการดูแลสุขภาพในองครวมของ

บึงบอระเพ็ด ในฝูงประชากรปลา ในฝูงประชากรนก 

 และน่ีเปนเพียงสวนหน่ึงของความสัมพันธอันสลับซับซอนของส่ิง

ตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนทามกลางบึงบอระเพ็ด บึงน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศ

ของเรา ท่ีผมอยากจะหยิบมาเลาและชวนใหทุกทานไดลองพิจารณาลึกเขาไป 

เพราะเราตางอยูรวมกันบนโลกใบน้ี

3

น.สพ.เอกสิทธ์ิ ติยานันต  
สัตวแพทย (ชํานาญการพิเศษ)

คลินิกสัตววันเฮลท  โครงการจัดต้ัง

วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัย

มหิดล

เพราะเราอยูดวยกัน
คําเอก

 “บึงบอระเพ็ด” เช่ือวาคนไทยแทบทุกคนคงคุนเคยกับช่ือน้ีกันดี แต

จะรูจักในแงมุมไหน มากนอยเพียงใด คงข้ึนกับขอมูลหรือประสบการณท่ีตางกัน

ไปในแตละปจเจกบุคคล สําหรับผม ดวยความท่ีเปนคนนครสวรรคโดยกําเนิด 

อาจจะทําใหรูจักบึงบอระเพ็ดมากกวาคาเฉล่ียของคนท่ัวไปอยูเสียหนอย  

แตก็ไมไดมากมาย บึงบอระเพ็ดเปนบึงน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย 

มีปลาอยูหลากหลายสายพันธุและจํานวนมากพอสมควร เคยมีปลาเสือตอแต

ก็ไดสูญพันธุไปแลว มีนกอพยพมาใหไดดูในทุกฤดูหนาว ในอดีตเปนสถานท่ี

หน่ึงของประเทศท่ีมีจระเขอยูอยางชุกชุม และไมนานมาน้ีเองผมเพ่ิงไดรูวาท่ี

บึงบอระเพ็ดเปนบึงบอระเพ็ดเฉกเชนทุกวันน้ีสวนหน่ึงเกิดข้ึนจากการประดิษฐ

ดวยน้ํามือมนุษย

 แมจะเปนคนนครสวรรค แตผมเองมีโอกาสไดสัมผัสกับบึงบอระเพ็ด

นอยมาก แถมโอกาสท่ีนอยเหลาน้ันยังเปนการสัมผัสแตเพียงผิวเผินเสียอีก 

ดังน้ันการรูจักบึงบอระเพ็ดท่ีวามากกวาคนท่ัวไปน้ันจึงไมมีรายละเอียด

ใดมากนัก จนกระท่ังวันท่ีผมไดมีโอกาสเขารวมโครงการวิจัยหน่ึงท่ีทําการศึกษา

เก่ียวกับจระเขบึงบอระเพ็ดในหลากหลายมิติ ซ่ึงนอกเหนือจากจะสํารวจ

พบวาในปจจุบันมีจระเขอาศัยอยูในบึงบอระเพ็ด 18 ตัว และไดรับรูทัศนคติ

ของผูคนรอบบึงบอระเพ็ดท่ีมีตอจระเข การไดใชเวลาไปกวาสามปกับ

บึงบอระเพ็ด ท้ังบนผืนน้ําและบริเวณโดยรอบ ท้ังในเวลากลางวันและ

กลางคืน ไดทําใหผมมองเห็นถึงความสัมพันธอันสลับซับซอนของส่ิงตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนทามกลางบึงบอระเพ็ด

  โดยระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดถือเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงมาก ไมวาจะเปนพืช สัตว มนุษย หรือแมแตสัตวเซลลเดียวตาง

ลวนใชประโยชน และมีกิจกรรมมากมายเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีชุมน้ําแหงน้ี  ดังน้ันใน

แงมุมหน่ึงบึงบอระเพ็ดจึงเปรียบเสมือนด่ังพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีซ่ึงส่ิงมีชีวิตตาง ๆ 

มีปฏิสัมพันธท้ังทางตรงและทางออมเกิดข้ึนระหวางกัน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีจะ

ดําเนินไปอยางสมดุล จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงของปจจัยใดปจจัยหน่ึง



มรดโนิซกลิอบทแมเครโดกิเรากะลแชพืรูตศัดจัาํกราส
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ดร.ฤทธิรงค พันธดี
อาจารยประหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต    

โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง วิ ท ย า เข ต น ค ร ส ว ร ร ค  

มหาวิทยาลัยมหิดล

 สารกําจัดศัตรูพืช คือ สารเคมีท่ีใชควบคุมศัตรูพืช ไดแก วัชพืช แมลง 

เช้ือรา หนอน สัตวฟนแทะ หอย ไร และนก เปนตน สารกําจัดศัตรูพืชมีท้ังแบบ

ท่ีมาจากธรรมชาติและมนุษยสังเคราะหข้ึน สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีการใชโดยมาก 

ไดแก สารกําจัดวัชพืช เชน Glyphosate, Paraquat, 2,4 D, Atrazine, 

Ametryne, Acetochlor และ Alachlor เปนตน สารกําจัดแมลง ไดแก กลุม

ออรกาโนคลอรีน เชน DTT และ Endosulfan เปนตน สารกลุมออรกาโน

ฟอสเฟต เชน Malathion, Parathion, Diazinon, Fenthion, Dichlorvos 

และ Chlorpyrifos สารกลุมคารบาเมท เชน Carbaryl, Carbofuran และ 

Methomyl สารกลุมไพรีทรอยด เชน Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltame-

thrin, Esfenvalerate และ Fenvalerate สารท่ีข้ึนทะเบียนเปนวัตถุอันตราย

ประเภทท่ี 4 แลว ไดแก DDT, Methomyl, Chlorpyrifos และ Paraquat 

สารท่ีสามารถตกคางในส่ิงแวดลอมเปนเวลานาน เชน Paraquat, DDT และ 

Atrazine สามารถตรวจพบสารกําจัดศัตรูพืชจากตัวอยางสารคัดหล่ังของมนุษย 

เชน เลือด ปสสาวะ น้ํานม และเลือดจากสายสะดือทารกแรกเกิด เปนตน 

ชองทางในการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก การหายใจ การซึมผานผิวหนัง

ในกรณีมีบาดแผล การรับประทานอาหารท่ีปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืช 

ปจจุบันพบวาสารกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดโรคเมแทบอลิกซินโดรม 

ไดแก โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน และโรคตับ  

เปนตน เน่ืองจากสารกําจัดศัตรูพืชทําใหระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดผิดปกติ

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชจะมีรอบ

เอว ระดับน้ําตาลในเลือด HDL และ Triglycerides สูงกวากลุมท่ีไมมีการใช

สารกําจัดศัตรูพืช และการศึกษาในประเทศไทยพบวาความชุกของการเกิด

เบาหวานมีความสัมพันธเชิงบวกกับกลุมตัวอยางท่ีใชสารกําจัดแมลง 

สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดเช้ือรา สารกําจัดสัตวฟนแทะ สารกําจัดหอย ซ่ึง

พบวามีความสัมพันธกับสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน เชน Endosulfan 

กลุมออรกาโนฟอสเฟต เชน Mevinphos กลุมคารบาเมท ไดแก Carbaryl 

และสารกําจัดเช้ือรา ไดแก Benlate เปนตน และพบวาการทําอาชีพเกษตรกรรม

มีความสัมพันธกับระดับความดันโลหิต การศึกษาในเด็กอาย ุ4-9 ป ท่ีอาศัยใน

ชุมชนเกษตรกรรม พบวาในชวงท่ีมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช เด็กจะมีระดับ

ความดันโลหิตสูงกวาชวงอ่ืน  เกษตรกรท่ีใชสารกําจัดศัตรูพืชจะมีระดับ Total 

Cholesterol, Triglycerides, LDL Cholesterol, Total Cholesterol/HDL 

Cholesterol สูงกวากลุมตัวอยางท่ีไมไดรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช และมี

ระดับ HDL ต่ํากวาสารกําจัดศัตรูพืชบางชนิด มีรายงานวาสงผลรบกวน

การทํางานของตอมใตสมองและการสรางไทรอยดฮอรโมน การรับสัมผัสสาร

กําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคาบารเมต สงผลใหระดับ Free T4, 

Free T3 และระดับ T3 ลดลง และระดับ TSH เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กับเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย และยังพบวาการฉีดพนสารกําจัดวัชพืช เชน 

สาร Paraquat มีความสัมพันธตอการเพ่ิมข้ึนของ TSH และการใชสาร 

Acetochlor  มีความสัมพันธตอการเพ่ิมข้ึนของ Free T4  จึงสามารถสรุปได

วาการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชสามารถสงผลกระทบตอการเกิด

โรคเมแทบอลิกซินโดรมโดยการรบกวนการทํางานของตอมใตสมองทําใหเกิด 

Hypothalamic–Pituitary–Thyroid (HPT) Axis ซ่ึงมีผลตอระดับไทรอยด

ฮอรโมน 



Vagus nerve stimulation even after injury amelio-

rates cisplatin induced nephropathy via reducing 

macrophage infiltration

5

น.สพ.ดร.วชิระเศกข พีระปญญสุทธ์ิ
อาจารยประจําโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

 กอนจะเขาสูในสวนของเน้ือหางานทดลอง ผมขออนุญาตใชชองทาง

ของ MUNA Newsletter เพ่ือกลาวขอบคุณทุนโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก (คปก.), รศ.ดร.อรวรรณ วงศมีเกียรติ (อาจารยท่ีปรึกษาหลัก) 

อาจารยประจําภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

Division of CKD Pathophysiology; University of Tokyo และท่ีขาดไม

ไดเลยคือตนสังกัดของกระผม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค ซ่ึง

ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ัน ลวนมีสวนสําคัญในการผลักดันใหกระผมมีโอกาสไปศึกษา

ตอท่ีประเทศญ่ีปุนและไดเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยดังท่ีจะกลาวตอไป 

 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนวิจัยประเภท Basic Research (งานวิจัยท่ี

มุงหาความรูใหมเพ่ือขยายฐานความรูทางวิชาการ) และคอนขางเปนงาน

วิจัยเฉพาะทาง อาจจะมีบางสวนท่ียากแกการเขาใจ อยางไรก็ตามกระผมจะ

พยายามขมวดเน้ือหาท่ีสําคัญและสรุปใหกระชับเขาใจงายมากท่ีสุดครับ

 เสนประสาทคูท่ี 10 (Vagus Nerve) น้ันถือเปนเสนประสาทท่ีมีความ

สําคัญท่ีสุดเสนหน่ึงของรางกายมนุษย โดยทําหนาท่ีหลักเก่ียวของกับการควบคุม

การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ในแงของการใชประโยชนทางคลินิก

น้ันเปนท่ีทราบกันดีวา การกระตุนเสนประสาทคูท่ี 10 (Vagus Nerve 

Stimulation; VNS) สามารถรักษาโรคลมชัก (Epilepsy) และโรคซึมเศรา 

(Depression) ไดอยางเปนท่ีนาพอใจจน FDA ไดรับรองการทํา VNS วาเปน

วิธีการรักษาโรคดังกลาวท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ทําใหการทํา 

VNS เปนท่ีสนใจในวงการแพทยและนักวิจัยเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ตอมาไดมี

การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการทํา VNS ในสัตวทดลองเพ่ือหากลไกในการออก

ฤทธ์ิ จนไดคําตอบท่ีชัดเจนวา การทํา VNS น้ันสามารถลดการอักเสบท่ี

เกิดข้ึนในรางกายไดและนําไปสูการทดลองเพ่ือขยายผลการรักษาโรคตาง ๆ  ท่ี

มีสาเหตุของโรคท่ีเกิดจากการอักเสบอีกมากมาย

 ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury; AKI) เปนภาวะท่ีพบ

บอยในทางคลินิก และคราชีวิตคนมาแลวนับไมถวน ท่ีนาสนใจก็คือกระบวนการ

การอักเสบถือวาเปนหน่ึงในกลไกหลักซ่ึงทําใหการเกิดภาวะ AKI อยางไรก็ตาม 

องคความรูของผลการทํา VNS ตอภาวะ AKI ในปจจุบันถือวามีอยูอยาง

จํากัดมาก จากสาเหตุและความสําคัญกลาวมาขางตนทําใหทีมวิจัยไดเกิด

ความสนใจวาการทํา VNS จะสามารถรักษาหรือลดความรุนแรงของภาวะ AKI 

ไดหรือไม และออกฤทธ์ิผานกลไกใด โดยจะใชหนูทดลองเปนตัวตอบโจทย

 ข้ันตอนของการทดลองโดยสังเขปมีดังน้ีครับ อันดับแรกจะเหน่ียวนํา

ใหหนูเกิดภาวะ AKI โดยใชยา Cisplatin (ยาเคมีบําบัดสําหรับรักษาโรคมะเร็ง 

ซ่ึงมีความเปนพิษตอไตอยางรุนแรง) ฉีดเขาไปในตัวหนู หลังจากน้ัน 24 ช่ัวโมง

จะทําการผาตัดผานกลองจุลทรรศนบริเวณลําคอหนูเพ่ือหา Vagus Nerve เพ่ือ

ตอเขากับข้ัว Electrode (ดังรูป) และทําการกระตุนเสนประสาทดังกลาวโดย

ใชเคร่ือง Stimulator เปนเวลา 10 นาที อีก 2 วันตอมาจึงทําการเก็บ

ตัวอยางเพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุมตอไป

 ผลการทดลองท่ีไดพบวา กลุมท่ีไดรับการทํา VNS น้ัน มีความรุนแรง

จากภาวะ AKI นอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกลุมท่ีไมไดทําอยางมีนัยสําคัญ 

ไมวาจะเปนในแงของการประเมินโดยใชการทํางานของไต ลักษณะโครงสราง

ของไต ซ่ึงผลการรักษาดังกลาวพบรวมกับการลดลงของการเกิดภาวะอักเสบท้ัง

ในรางกายและท้ังในตัวไตเองซ่ึงประเมินจากปริมาณ Cytokine (สารท่ีหล่ัง

ออกมาเพ่ือกระตุนการอักเสบ) และเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage ท่ีพบ 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีนาสนใจมากซ่ึงไดจากการทดลองน้ีคือ ผลการรักษาโดยวิธี VNS 

น้ันจะหายไปในหนูท่ีไดรับการตัดมาม (Splenectomy) ทําใหสามารถสรุปผล

การทดลองท่ีสําคัญซ่ึงไดจากงานวิจัยน้ีคือ การทํา VNS สามารถลดการบาดเจ็บ

ตอไตจากภาวะ AKI ซ่ึงถูกเหน่ียวนําโดยการใช Cisplatin ได และมาม

ถือเปน Key Player ในการออกฤทธ์ิของการทํา VNS

 คุณคาของงานวิจัยช้ินน้ีอีกจุดหน่ึงท่ีจะมิกลาวถึงมิไดเลยคือ 

งานวิจัยน้ีใชการทํา VNS ในรูปแบบของ Post-Treatment ซ่ึงมีประโยชนใน

ทางคลินิกอยางมากเพราะสามารถนํามาปฏิบัติและประยุกตใชไดจริงใน

การรักษาผูปวย อยางไรก็ตามรายละเอียดและกลไกการออกฤทธ์ิตาง ๆ ของ

การทํา VNS เพ่ือรักษาภาวะ AKI ยังตองไดรับการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตอไป

 สุดทายน้ีทางคณะผูวิจัยหวังวาองคความรูท่ีไดจากงานทดลองช้ินน้ี

จะถูกหยบิมาใชประโยชนในทางการแพทยในอนาคตไมวันใดก็วันหน่ึง เพราะ 

“องคความรูในทาง Basic Research มักจะนําหนาองคความรูในทางคลินิก

ราว 5-10 ปเสมอ” 

 ขอขอบคุณและสวัสดีปใหมไทยประจําป 2564 ทุกทานครับ

 



รากีธิวลกบักมวรนางะราภนนเบบแนอสรากบบแปูรานฒัพราก

าษกศึกนับรัหาสํษฤกงอัาษาภดพูรากะษกทัานฒพัอพืเ ราสอสื

สาธารณสุข
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ดร. ทวีศักด์ิ  ชูมา
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนารูปแบบการสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการพูด เพ่ือพัฒนา

ทักษะและหาประสิทธิภาพการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนแบบเนนภาระงาน

รวมกับกลวิธีการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  3. เพ่ือประเมินประสิทธิผล

ของรูปแบบการสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการส่ือสาร เพ่ือพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต  โดยมีประเด็นการประเมิน ดังน้ี 3.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากอนและหลังเรียน 3.2 เพ่ือศึกษา

ความสามารถการใชกลวิธีการส่ือสารของนักศึกษากอนและหลังเรียน 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนแบบเนนภาระงานรวมกับ

กลวิธีการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  5. เพ่ือรับรองรูปแบบการสอนแบบเนน

ภาระงาน รวมกับกลวิธีการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุมตัวอยางคือ

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตนครสวรรค จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  

เคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอน และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนการสอน (ประกอบดวย แบบวัดกลวิธีการใชกลวิธีการ

ส่ือสาร แบบวิเคราะหการใชกลวิธีการส่ือสาร  แบบทดสอบทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน)

ผลการวิจัยพบวา

 1. ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาและผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบ

การสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการพูด เพ่ือพัฒนาทักษะและหา

ประสิทธิภาพการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต ปจจุบันมีจํานวนวิชาดานการส่ือสารภาษาอังกฤษไมเพียงพอตอ

การนําไปใชจริง อีกท้ัง นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลวยังขาดทักษะ

การส่ือสารภาษาอังกฤษในการทํางานและรูคําศัพทเฉพาะทางนอย รูปแบบ

การสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ท่ีออกแบบข้ึนใหมท่ีช่ือวา PDSA Model  มีองคประกอบไดแก 1. หลักการ

ของรูปแบบสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการพูด คือ เพ่ือเสริมสราง

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2. วัตถุประสงคของรูปแบบสอนแบบเนนภาระ

งานรวมกับกลวิธีการพูด พัฒนาความสามารถในการพูด และความพึงพอใจ

ตอรูปแบบสอน 3. เน้ือหาดานสาธารณสุขพ้ืนฐาน (Basic Health Service) 

4 ดาน 4. กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบสอนแบบเนนภาระงานรวมกับ

กลวิธีการพูดมีสวนประกอบ ดังน้ี PDSA Model มีข้ันตอนดังน้ี 1.) ข้ันกอน

ปฏิบัติงาน (Planning Task: P) 2.) ข้ันปฏิบัติภาระงาน (Doing Task: D) 

3.) ข้ันวิเคราะหกลวิธีการพูด (Speaking Analysis: S) 4.) ข้ันประเมิน

กิจกรรมการพูด (Assessing Speaking Activities: A) 5. การวัดและประเมิน

ผลเปนสวนสําคัญสวนสุดทายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนภาระ

งานรวมกับกลวิธีการพูด ซ่ึงเปนสวนท่ีจะสรุปผลวาการดําเนินการตาม

รูปแบบการเรียนการสอนน้ันบรรลุเปาหมาย จากการศึกษาพบวารูปแบบ

การสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธีการส่ือสารมีประสิทธิภาพเทากับ 

81.44/84.13 อยูในระดับมาก

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนฯ 2.1) เปรียบ

เทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากอนและหลังเรียน PDSA 

Model สูงกวาคะแนนความสามารถการพูดกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 2.2) ผลการศึกษาทักษะการใชกลวิธีการส่ือสารของ

นักศึกษากอนเรียนเทากับ 1.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 คะแนน

เฉล่ียหลังเรียนเทากับ 2.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 โดยกลวิธี

การพูดท่ีผูเรียนใชมากท่ีสุดคือการพูดพึมพําเพ่ือขอเวลาคิดและการใชคํา

ใกลเคียงหรือเกือบตรงความหมาย ในขณะท่ีกลวิธีท่ีใชนอยท่ีสุดคือสํานวน

เพ่ือหลีกเล่ียงหรือยุติการพูด 2.3) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ท่ีมีตอรูปแบบการสอนอยูในระดับมาก ซ่ึงคาเฉล่ียมากกวา 3.5 ข้ึนไปอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการรับรองรูปแบบการสอนแบบเนนภาระงานรวมกับกลวิธี

การพูด ไดคาสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.67-1.00 และคาสอดคลองรวม

อยูท่ี 0.95 การรับรองรูปแบบการสอนแบบเนนภาระงาน รวมกับกลวิธีการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  อยูในระดับเหมาะสม/สอดคลองมากท่ีสุด สามารถ

นําไปใชในการสอนเพ่ือพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได 
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