
 

แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชมุและเสนอบทความ 

หรือผลงานวิชาการ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป 

 1.1  ชื่อ/นามสกุล    นางสาวจริยา ร่มสายหยุด อายุ  38 ปี 
     ตําแหน่ง     อาจารย์พนักงาน 

  ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

 1.2 ท่ีทํางาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      โทร. 02-3108400-1 

 1.3   ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบควบคุมการปลดปล่อยสาระสําคัญจากสารสกัด
     สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

     (ภาษาอังกฤษ)   A time - release formulation of medicinal plant extracts 
     for diabetic adjunctive treatment  

  สาขาหลัก   ภาควิชาเคมี 
  สาขาย่อย   - 
  สาขาที่เก่ียวข้อง  - 
  เพ่ือ  ประชุมเสนอบทความ    ศึกษา  ฝึกอบรม และดูงาน 
  แหล่งให้ทุน    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
  ประเทศที่ไป    กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
  ระหว่างวันท่ี    28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 

ภายใต้โครงการ    งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 45th International  
    Exhibition of Inventions Geneva   

ของหน่วยงาน     เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีได้รับการสนับสนุน
    จากรัฐบาลสวิสฯ เช่น The Swiss Federal Government of 
    the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทาง
    ปัญญาแห่งโลก (WIPO, The World Intellectual Property 
    Organization)  

 

 



ส่วนท่ี 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร/ เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 

 งานประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี  45th International Exhibition 
of Inventions Geneva ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ เช่น The Swiss Federal Government of 
the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO, The World 
Intellectual Property Organization) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ กรุง
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซ่ึงในงานประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี 45  โดยมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 
50,000  คน สําหรับการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ถือเป็นงานระดับนานาชาติที่สําคัญท่ีสุดในโลก 
ส่งผลให้มีนักวิจัยจากท่ัวโลกนําผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จาก 55 ประเทศ และ
ในปีนี้ ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร. จริยา ร่มสายหยุด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลงานวิจัยนี้สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง 
และใบประกาศเกียรติคุณเหรียญทองมาได้ ในหัวข้อเรื่อง A time - release formulation of medicinal 
plant extracts for diabetic adjunctive treatment (การพัฒนาระบบควบคุมการปลดปล่อยสาระสําคัญ
จากสารสกัดสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน) นําช่ือเสียงอันดีงามสู่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และประเทศไทย  
 โดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือพัฒนาสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการรักษา
ระดับนํ้าตาลในเลือด โดยทําจากสมุนไพร ท่ีมีความปลอดภัย และทําให้มีการปลดปล่อยตัวยาได้อย่างช้าๆ 
นอกจากน้ียังสามารถลดปริมาณการใช้ยาได้ นอกจากน้ี ในงานประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันระหว่างนักวิจัยทั้งภาครัฐบาล และ
เอกชน  

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูท่ีได้รับจากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี ้

 3.1 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิคต่างๆ ท่ีได้จากการทําวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุม 
- เพ่ือเพ่ิมโอกาส และสร้างความสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการทํางานวิจัยกับนักวิจัย และ

ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน และ
การทําวิจัยร่วมกันในอนาคต 

  

  

 



 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปเสนอบทความหรือผลงานวชิาการ  

 3.2.1 เสนอผลงานวิชาการเรื่อง Glucosylglycerol on performance of prebiotic  
  potential  

 บทคัดย่อ 

 โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคท่ีคนไทยป่วยกันมาก เป็นโรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคท่ีคุกคามคนไทย
มากท่ีสุด พบได้ในทุกๆ ช่วงอายุและยังมีแนวโน้มท่ีจะมีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท้ังน้ีการเป็นโรคเบาหวานยัง
สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น อาหาร พฤติกรรมการใช้ชีวิต การออกกําลังกาย และกรรมพันธ์ุ เป็น
ต้น จากข้อมูลที่รวบรวมโดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes federation, IDF) ในปี 
พ.ศ. 2558 ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เป็นโรคเบาหวาน 4,025,100 ราย และยังคงเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและสร้างสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือใช้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการ
ป้องกันเบต้าเซลล์ (-cells) และเพ่ิมการตอบสนองของอินซูลิตต่อนํ้าตาล ทําให้ได้สูตรตํารับที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยสูงในด้านของกลไกการออกฤทธ์ิ ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความเสี่ยงหรือต้องการการ
ดูแลสุขภาพสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ โดยเน้นไปที่สารสกัดจากสมุนไพรที่ทํามาจาก มะขามป้อม เก๋ากี้ และพืช
ตระกูลเบอรี่ต่างๆ ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้เส้นใยบุกเพ่ือห่อหุ้มสารสกัดท่ีมีองค์ประกอบของ
สารออกฤทธ์ิ ทําให้เกิดการปลดปล่อยอย่างช้าๆ  

คําสําคัญ   เบต้าเซลล์, โรคเบาหวาน, สารสกัดจากธรรมชาติ 
งานวิจัยนี้สามารถไปใช้ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชา CMS4711 

Chemistry for food supplements  
รูปภาพระหว่างการไปนําเสนอผลงาน 

 



อาจารย์ ดร. จริยา ร่มสายหยุด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รธก.ฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านผู้บริหารทุกท่าน 
คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกท่านที่ได้ส่งเสริม และสนับสนุนในการนําเสนอผลงานใน
เวทีนานาชาติในครั้งน้ี 

 

   

 



3.2.2  บทความของผู้อ่ืนท่ีเสนอในท่ีประชุม 

ก) งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบเผาไหม้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มี
ส่วนประกอบของ CaO สูง จากสังกัดฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสาย
งานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือพัฒนารูปแบบการเผาไหม้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ถ่านหินท่ีมีปริมาณ CaO เพ่ิมสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อกําลังการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลง โดยใช้กระบวนการปรับรูปแบบ
การเผาไหม้เป็น 3 ขั้นตอน เพ่ือลดอุณหภูมิการเผาไหม้ในขั้นตอนแรกให้ตํ่ากว่าจุดหลอมละลายของขี้เถ้า
ภายในหม้อนํ้า โดยรักษาอุณหภูมิให้ถ่านหินอยู่ในสภาพของแข็งตลอดการเผาไหม้ โดยไม่ต้องลดกําลังการผลิต
ไฟฟ้า สอดรับกับนโยบายโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดของ กฟผ.  

งานวิจัยนี้สามารถไปใช้ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชา CMS4808 
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ข) งานวิจัยเรื่อง แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก  
ในงานวิจัยนี้ได้ทําการสกัดเมือกจากเมล็ดแมงลัก มาใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นสําหรับทําแผ่นแปะจากนั้น

นํามาห่อหุ้มสารสกัดจากไพร เพ่ือใช้สําหรับบรรเทาอาการปวด แผ่นแปะท่ีทําจากเมือกของเม็ดแมงลักน้ี
สามารถทดแทนแผ่นฟิล์มจากสารสังเคราะห์ แผ่นยางพาราสกัด และสารสกัดจากไคโตซานจากเปลือกกุ้ง และ
ปู ซ่ึงพบว่านําเข้ามาจากต่างประเทศ มีราคาสูง และสามารถทําให้เกิดอาการแพ้ได้  

งานวิจัยนี้สามารถไปใช้ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชา CMS4711 
Chemistry for food supplements  

 
ค) รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงาน ผู้

คิดค้นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติ ได้รับถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ Grand Prix 45th Salon International des Inventions, Geneve 2017 ซ่ึงเป็นถ้วยรางวัลครั้ง
แรกท่ีประเทศไทย โดยแอปพลิเคชันน้ีถูกพัฒนาโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เก็บข้อมูลภาพถ่ายจอตา สร้างฐานข้อมูลการจําแนกโรค และนํามาผสมผสานกับการใช้กล้อง
ถ่ายรูปจอประสาทตาแบบพกพา ราคาประมาณ 3 แสนบาท แทนการใช้เครื่องตรวจจอตาของโรงพยาบาลที่มี
ราคาหลักล้าน เม่ือมีการถ่ายภาพจอตาและอัพโหลดรูปเข้าไปในแอพพลิเคช่ัน ระบบจะส่งข้อมูลไปท่ี
เซิร์ฟเวอร์ โดยท่ีปัญญาประดิษฐ์จะประมวลผลและแจ้งกลับมาแบบเรียลไทม์ และสามารถตรวจคัดกรอง
จําแนกภาพถ่ายจอตาได้ 3 ประเภทใหญ่ คือ ปกติ (Normal), มีเบาหวานข้ึนจอตา (Diabeticretinopathy: 
DR) หรือเป็นโรคอ่ืน (Other Diseases) หากตรวจพบว่า เป็นเบาหวานข้ึนตาหรือ DR ก็สามารถระบุระดับ
ความรุนแรงของโรคออกเป็น 4 ระดับไล่เรียงจากเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมีเส้นเลือดเกิดใหม่ ซ่ึงเป็นระยะ
อันตรายท่ีเสี่ยงตาบอดได้มากท่ีสุด 

 



ท้ังน้ี การต่อยอดใช้งานเพ่ือคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานข้ึนตาน้ัน จะช่วยลด
ภาระทางสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลประชาชนที่เป็นในระดับรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดงานให้
บุคลากรทางการแพทย์ ช่วยให้รับการตรวจคัดกรองได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยมีแผนจะเสนอไปท่ี สปสช. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองท่ัวไทย ผ่าน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ 

งานวิจัยนี้สามารถไปใช้ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชา CMS4711 
Chemistry for food supplements  

 
3.2.3 เอกสารประกอบงานประชุม (ตามเอกสารแนบ) 

 - บทคัดย่อในเอกสารตีพิมพ์ในการประชุม (Abstract) 
- ใบประกาศเกียรติคุณเหรียญทอง จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน 45th  

    International Exhibition of Inventions Geneva 
- ใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ขอบคุณที่ได้ส่งผลงานอันดีเย่ียมเข้าร่วมประกวดและจัด
แสดงในงาน 45th International Exhibition of Inventions Geneva จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  -  

       (นางสาว จริยา ร่มสายหยุด) 
          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาของเจ้าสังกัด และโครงการท่ีดําเนินงานต่อไป (ยกเว้นผูร้ายงาน

เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 

 5.1 ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

    (ลงนาม)   

  

     (รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล) 

                       หัวหน้าภาควิชาเคมี 

5.2 ความเห็นของคณบดี 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

    (ลงนาม)      

      (…………………………………………………………………..) 

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 


