
รถเข็นอัจฉริยะชวยคนพิการและคนสูงอายุ  

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีปจจุบัน  เปดโอกาสใหผูพิการและ
ผูสูงอายุไดมีโอกาสเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
โดยเฉพาะรถเข็นที่มีความจำเปนที่จะชวยใหผูพิการและผูสูง
อายุสามารถพึ่งพาตัวเองได และมีอิสระมากขึ้น สำหรับปนี้ 
เปนท่ีนายินดีเม่ือคนไทยสามารถประดษิฐรถเข็นไฮเทคท่ีทำให
คนพิการและผูสูงอายุไดมีโอกาสไดใชรถเข็นอัจฉริยะเคล่ือนท่ี
ไปไหนมาไหนไดสะดวกย่ิงกวาเดิม

ผลงานช้ินน้ีเปนฝมือการพัฒนาของทีมนักประดิษฐ จากศูนยบริการ
และพัฒนาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ท่ีไดพัฒนารถเข็นไฮเทคน้ีมาต้ังแตป 2545 และ
ไดรับรางวัลชมเชยส่ิงประดิษฐ ประจำป 2549 จากสำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ    

รถเข็นอัจฉริยะน้ีตางจากรถเข็นธรรมดาท่ัวไป ตรงท่ีมีการนำระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการขับเคล่ือน ผูใชสามารถควบคุมความ
เร็วและทิศทางไดเองดวย “จอยสต๊ิก” เคร่ืองมือช้ินเดียวท่ีบังคับ
ใหรถเคล่ือนท่ีไดท้ังเปนเสนตรง หมุนรอบตัว ขามส่ิงกีดขวาง 
ทางขรุขระ เนินระนาด  ดวยความปลอดภัยสูง สามารถใชงานได
ดีท้ังท่ีบาน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศูนยการคา และในลิฟต  
พูดงายๆ คือ รถเข็นไฮเทคน้ีสามารถทำงานไดหลากหลายตอบ
สนองความตองการของผูใช และสรางดวยช้ินสวนประกอบท่ีหา
ซ้ืองาย มีความคงทนสูง ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร่ี   

รถเข็นไฮเทคของไทยน้ี จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือนำมาใชใน
กิจกรรมเสรมิสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู
สูงอายุใหดีย่ิงข้ึน และจะชวยลดการนำเขารถไฟฟาจากตางประเทศ
ไดอีกดวย

ความกาวหนาในการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนกของประเทศไทย 

ตั้งแตเริ ่มมีการแพรระบาดของเชื ้อไขหวัดนก สายพันธุ 
เอชหาเอ็นหน่ึง ต้ังแตป 2546 เปนตนมา สถานการณไขหวัดนก
ไดแพรกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ครอบคลุมประเทศตางๆ
มากกวา 60 ประเทศ และมีผูปวยจากการติดเชื้อไขหวัดนก 
277 ราย มีผูเสียชีวิตรวม 167 ราย (ธันวาคม 2546 - มีนาคม 
2550) 

การคุกคามของเช้ือไขหวัดนกในระยะน้ีถือวาเขาสูระยะท่ี 3 ซ่ึงเปน
ระยะท่ีมีการติดตอจากสัตวสูคน และจากคนสูคนบางแลว  มีการ
ประเมินจากผูเช่ียวชาญดานระบาดจากมหาวทิยาลัยฮารวารด
สหรัฐอเมริกาวา หากเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดนกใน
ระยะท่ี 4 ข้ึนมา หรือเปนระยะเช้ือหวัดนกมีการกลายพันธุ  จะ
ทำใหมีการระบาดจากคนสูคนงายมากย่ิงข้ึน อาจทำใหมีผูปวย
ท่ัวโลกมากกวา 62 ลานคน  และตองใชเวลานานนับหลายเดือน
จึงจะหยุดการแพรระบาดของเช้ือรายน้ีได  โดยผลกระทบสวนใหญ
จะตกอยูในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจน

สำหรับประเทศไทยนัน้ ถือวาเปนประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงสุด
รองจากประเทศจีน และเวียดนาม  แตไทยก็มีการเตรียมความ
พรอมเพื่อรับมือไขหวัดนกอยูในระดับกาวหนา นักวิจัยไทย
สามารถคิดคน  สรางสมองคความรูใหมๆ  ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารนานาชาตมิากกวา 20 ผลงาน  
โดยในป 2549 เกิดความกาวหนาท่ีนาช่ืนใจในเร่ืองน้ี 3 ผลงาน
ดวยกันคือ
(1) การคิดคนชุดตรวจเช้ือไขหวัดนกในคนไดสำเร็จ โดยใช
ระยะเวลาเพียง 1-5 นาที สามารถรูผลไดทันที ดวยวิธีการนำสาร
ละลายมาผสมเสมหะผูปวยและหยดลงบนชุดทดสอบ หากใหผล
เปนบวกแสดงวาเปนไขหวัดนก นอกจากน้ีแลว 
(2) กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพัฒนา รถโมบายแล็บ หรือ
รถหองปฏิบัติการเคล่ือนท่ี เพ่ือใชในการตรวจหาวินิจฉัยและยืน
ยันการติดเช้ือไขหวัดนกไดทันทวงที ณ จุดเกิดเหตุไดอีกดวย 
โดยมีความพิเศษคือ สามารถตรวจวินิจฉัยผูปวยตองสงสัยพรอม
รูผลทันที นับวาเปนรถท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงคัน
แรกของโลกก็วาได  
(3) วัคซีนและยาเพ่ือรองรับการระบาดใหญในคน นักวิจัยไทย
สามารถสรางวัคซีนตนแบบสำหรับการสรางภูมิคุมกันไขหวัดนก
ในคนไดสำเร็จ และกาวตอไปคือการสรางโรงงานผลิตวัคซีนปอง
กันโรคไขหวัดนกในประเทศไทย  สวนยาที่ใชรักษาผูติดเชื้อ 
ท่ีมีช่ือเรียกวา ยาโอเซลทามิเวียร หรือ ยาทามิฟลู น้ัน ในระดับ
หองปฏิบัติการสามารถทำไดแลว  ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ี 
ทำใหไทยไมตองนำเขาสารต้ังตนหรือวัตถุดิบจากตางประเทศ 
ชวยประหยัดคาใชจายจำนวนมหาศาล สวนการผลิตเพื่อใช
กับประชาชนน้ันองคการเภสัชกรรมเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สามารถผลิตไดวันละกวา 4 แสนเม็ด  ท่ีสำคัญไปกวาน้ัน เรายัง
สามารถหาวิธีการตรวจหาผูปวยไขหวัดนกท่ีมีสายพันธุด้ือยาไดอีก
ดวย ความสำเร็จน้ีชวยใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมและ
สามารถเฝาระวังการกลายพันธุของเช้ือไขหวัดนกได
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นักศึกษาไทยชนะเลิศการแขงขัน
สรางหุนยนตกูภัย “อินดีเพนเดนท” 
ในเวทีระดับโลก 

เม่ือเกิดเหตุการณตึกถลม ไฟไหม น้ำทวม หรือภัยพิบัติรุนแรง ลำพัง
เจาหนาที่กูภัยเองตองระมัดระวังตนเองในการใหความชวย
เหลือบุคคลท่ีติดอยูในซากปรักหักพัง ทำใหเกิดความตองการ
อุปกรณท่ีอำนวยความสะดวกและเขาไปคนหาผูประสบภัยท่ีติด
อยูในซากปรักหักพังและชวยเหลือไดทันทวงที หุนยนตกูภัยท่ีมี
ความสามารถย่ิงกวามนุษย จึงถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือใน
สถานการณดังกลาว

ในการแขงขันประกวดหุนยนตกูภัยโลก “เวิลด โรโบคัพ เรสคิว 2006”
เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับ
นานาชาติ จัดโดย เดอะโรโบคพั เฟเดอเรชัน่ มีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือสนับสนุนงานใหมีการประดิษฐคิดคนการใชเทคโนโลยี
สรางหุนยนตกูภัย นับเปนความสำเร็จท่ีนาภาคภูมิใจของคนไทย
อยางยิ่ง เมื่อนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ สามารถควารางวัลชนะเลิศการแขงขันในคร้ังน้ี
โดยสามารถเอาชนะเยอรมัน ในฐานะเจาภาพ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน
ท่ีเปนผูนำทางดานเทคโนโลยี และอีก 10 กวาประเทศท่ัวโลกได

หลังจากไดมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพจนไดหุนยนต
กูภัย “อินดีเพนเดนท” ท่ีมีความอัจฉริยะในการคนหา ชวยเหลือ
และตัดสินใจแทนมนุษย แสดงความสามารถกูภัยในสถานการณ
จำลองอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึน เชน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว ตึกถลม ท่ี
เปนโจทยยากของการแขงขันคร้ังน้ี ความสามารถพิเศษของหุนยนต
เด็กไทยตรงท่ีขับเคล่ือนดวย 10 ลอ ไปไดทุกสภาพพ้ืนผิว สามารถ
ปนปายขามส่ิงปรักหักพังเขาไปคนหาผูประสบภัย และชวยเหลือ
ออกมาไดสำเร็จ ความอัจฉริยะของหุนยนตสายพันธุไทยท่ีชนะ
ใจกรรมการตรงท่ีถูกออกแบบใหมีกลองติดอยูท่ีตัวหุน คอยสแกน
หาปริมาณความรอน กาซคารบอนไดออกไซดท่ีหายใจออกมา ทำ
ใหรูจุดท่ีอยูของผูรอดชีวิตท่ีอยูใตซากตึก แลวสงผานไปท่ีจอคอม
พิวเตอร

นับเปนคร้ังแรกท่ีนักศึกษาไทยสามารถยืนเปนเบอรหน่ึงในการ
แขงขนับนเวทโีลกไดสำเรจ็ และกจิกรรมเพือ่ประโยชนสังคม
คร้ังน้ี เกิดจากความรวมมือของสมาคมวิชาการหุนยนตไทย และ
บริษัทซิเมนตไทยท่ีฝนอยากใหเด็กไทย นอกจากจะใหมีความ
สามารถในการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบันแลว  ยังเปนการสรางความมีช่ือเสียงในดานความ
กาวหนาเทคโนโลยีใหสังคมโลกไดรับรูอีกดวย

การพัฒนาวัคซีนปองกันโรค
ไขเลือดออกใกลสำเร็จ  

โรคไขเลือดเปนโรคท่ีพบไดทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย และนับวันย่ิง
พบผูปวยมากข้ึนเร่ือยๆ  บางปพบผูปวยสูงถึงแสนคน  ปจจุบันแม
จะพบผูปวยไมมากเทากับหลายปกอน แตก็ไดทำใหเกิดความสูญ
เสียตอเศรษฐกิจมากมาย ในป 2549 พบผูปวย 42,456 คน เสีย
ชีวิต 59 คน  คาดประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยูระหวาง
2,000 -10,000 ลานบาท วัคซีนจึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด ในการ
ปองกันโรคน้ี 

ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรท่ัวโลกกำลังดำเนินการพัฒนาวัคซีนไข
เลือดออกใหเหมาะสมกับสภาพของแตละประเทศ ในประเทศไทย
เองมีหนวยปฏิบัติการเทคโนชีวภาพทางการแพทย ซ่ึงเปนความ
รวมมือระหวางคณะแพทยศิริราชพยาบาล และศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดพยายามคิดคนนวัตกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกเปนเวลาหลายสิบป นับต้ังแตคนควาจน
พบความรูใหม พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเพ่ือความ
แมนยำและรวดเรว็ ตลอดจนพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือด
ออกท่ีสามารถจะนำมาใชกับคนไทยในระยะเวลาอกีไมนานน้ี

สำหรับชุดตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออก เปนการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสเด็งก่ีในเลือดของผูปวย โดยมีวิธีการท่ีแตกตางกันไปตาม
ระยะเวลาของการรบัเช้ือ  วิธีการแรกเปนวิธีการวินิจฉัยโรคโดย
การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเด็งก่ี วาเปนชนิดไหน วิธีท่ีตอมา
เปนการตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสเด็งก่ี เพ่ือดูวาผูปวยเปนการ
ติดเช้ือคร้ังแรก หรือเปนการติดเช้ือซ้ำ วิธีสุดทายเปนการตรวจหา
โปรตีนของไวรัสเด็งก่ี ท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ชนิด เพ่ือทำการเยียวยา
ผูปวยกอนท่ีจะช็อคหมดสติ 

สวนความหวังของการมีวัคซีนเพ่ือสรางภูมิคุมกันโรคไขเลือดออก
ไทยไดจัดต้ังศูนยวิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล มาต้ังแต 
พ.ศ. 2527 และไดคนควาพัฒนาการผลิตวัคซีนมาอยางตอเน่ือง 
ซ่ึงผูคิดคนวัคซีนไขเลือดออกกลาววา อีกไมเกิน 1-2 ป วัคซีนปอง
กันไขเลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ จะสำเร็จ แคฉีดยาเข็มเดียว
สามารถปองกันเช้ือไดท้ังหมด ขณะน้ีอยูในการทดสอบความ
ปลอดภัย

ในชวงท่ียังรอการพัฒนาวัคซีนใหสามารถนำมาใชไดจริง การทำลาย
แหลงเพาะพันธุยุงจึงเปนการปองกันโรคท่ีสำคัญท่ีสุด  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  จึงคิดคน
ผลิตภัณฑใหมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใชเม็ดแบคทีเรียแทนสาร
เคมีอันตราย ใสไวในโองน้ำเดือนละคร้ัง  นอกจากน้ียังมีการ
คนพบขม้ินชันสมุนไพรไทยสามารถปองกันยุงได โดยสกัดน้ำมัน
หอมระเหยท่ีกล่ันไดจากสวนเหงาของขม้ินชัน มีประสิทธิภาพใน
การปองกันการกัดของยุงไดนาน 7-8 ช่ัวโมง ในขณะเดียวกัน
น้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันสามารถใสลงในน้ำกำจัดลูกน้ำยุง 
ปองกันยุงวางไข และสามารถลดอัตราการฟกของไขยุงได
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