
การน าเฝือกประดษิฐย์างพาราไป

ประยกุตใ์ชร้กัษาทางการแพทย์

Application of natural rubber 

cast in medical treatment
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ปัญหาระดบัประเทศ

ราคาน ้ายางพาราตกต า่



ที่มาของปัญหา
× โรคเส้นเลือดสมองแตก อมัพฤกษ์, อมัพาต : ปัญหาส าคญัทาง

สาธารณสุขไทย ความชุกของโรคสูง1.88% ( อายุ >45 ปี)
× พบมากในผู้ป่วยทีมี่ปัจจัยเส่ียงในเร่ืองความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

ไขมันในเลือดสูง โรคทางเมตตาบอลกิ โรคหัวใจเต้นผดิจังหวะ 
× พบผู้ป่วยรายใหม่ 250,000 ราย/ปี 
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ที่มาของปัญหา
× ภาวะข้อเท้าตกในผู้ป่วย  ป้องกนัการเกดิได้โดย  

การใส่เฝือกเพ่ือประคองข้อเท้า 

× ภาวะอุบัติเหตุทีเ่ท้าหรือข้อเท้า 
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ที่มาของปัญหา

× การรักษา ทีย่งัขาดผู้เช่ียวชาญ
× ราคาค่ารักษาที่แพง
× ความสะดวกสบาย รวมทั้งผลแทรกซ้อนในการใส่

เฝือก เช่น  น า้หนัก, คนั, คบัเกนิไป
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แนวความคดิแก้ไขปัญหา
× พฒันาผลติภัณฑ์ต้นแบบซ่ึงเป็นวตัถุดิบมาจากน า้
ยางพาราทีมี่คุณสมบัตเิหมาะสม สามารถประคองและ
รับน า้หนักได้ มีน า้หนักเบา สามารถทดแทนเฝือกและ
ท าความสะอาดได้ง่าย 

× สะดวกใช้และมีความปลอดภัย
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GrayWhite Black

ผลติภัณฑ์จากงานวจิัยปี 2559 เฝือกอ่อน
ประคองข้อเท้า



พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา 
ระหว่าง สกว. และ กยท.

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

วนัจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

กรุงเทพฯ



โครงการวจิัยและพฒันาเฝือกจากน า้ยางธรรมชาติ
ปี2560

1. พฒันาต้นแบบแผ่นเฝือกประคองแขน

2. พฒันาต้นแบบแผ่นเฝือกประคองขา
3. เพ่ือศึกษาผลการน าไปใช้ในผู้ป่วยจริง
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การพฒันาสูตรยาง
ธรรมชาติทีใ่ช้ในการผลติ
เฝือกยางพาราชนิดแผ่นแข็งA complex idea can be conveyed with 

just a single still image, namely making 

it possible to absorb large amounts of 

data quickly.
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สารเคมี PHR

ยางธรรมชาติ                                                            100

สารกระตุ้น  Zinc oxide                                                  5.0

สารกระตุ้น  Stearic acid 2.0

สารตวัเติม( เขมา่ด า)                                                    60.0

สารช่วยให้ยางน่ิม  น า้มนั Aromatic oil     10.0

สารตวัเร่ง    MBTS                           1.5

สารตวัเร่ง  TMTD                      0.2

สารกนัเสื่อมสภาพ  TMG                      1.0

สารวลัคาไนซ์ Sulphur 2.0

สารช่วยในการไหล   Ultra flow                                    2.0

สารอ่ืนๆ    เช่นเพิ่มความแข็ง                                        20.0
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รูปการพฒันาเฝือกยางพาราชนิดแผ่นแขง็ 2560-2561 
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รูปการพฒันาเฝือกยางพาราชนิดแผ่นแขง็ไปใช้กบัผู้ป่วยทาง
ออร์โธปิดกิส์ 
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รูปการพฒันาเฝือกยางพาราชนิดแผ่นแขง็ไปใช้กบัผู้ป่วยทาง
ออร์โธปิดกิส์ 
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เฝือกชนิดอ่อนรองพืน้ในของรองเท้า (insole) 



 โดยผลติจากน า้ยางพาราธรรมชาติ 100 % ด้วยโครงสร้าง
ของยางธรรมชาตทิีมี่ความยืดหยุ่นสูง มีความนุ่มของฟอง
ยาง คุณลกัษณะผวิ มีความนุ่ม การผลติ จะใช้กระบวนการ
ผลติจากการตีฟอง โดยใช้น า้ยางข้น 60 เปอร์เซ็นต์เป็น
วตัถุดิบ  และมีการเติมน า้สบู่โปแตสเซียมโอลเิอต  
(potassium oleate) ท าให้เกดิฟองตามที่ต้องการ โดยใช้
เคร่ืองตีฟอง
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แผ่นยางชนิดอ่อนรองพืน้ในของรองเท้า ( insole ) 



 และมีสารกลุ่มสารวลัคาไนซ่ิง(Vulcanisation)  ที่ท าให้
ยางคงรูป และสารท าให้เกดิเจล (Gelling agent)เพ่ือให้
เกดิการเซ็ตตัว  และสารอ่ืนๆ   ที่เหมาะสม  ผ่าน
กระบวนการอบท าให้ยางสุก และการล้างเพ่ือชะล้างสารเคมี 
ที่ตกค้าง และการอบแห้ง  จึงได้ช้ินงาน ซ่ึงลกัษณะผวิของ
ฟองจะมีความยืดหยุ่น น า้หนักช้ินงานคดิเป็นยางแห้ง 0.070 
กโิลกรัมต่อช้ิน  
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แผ่นยางชนิดอ่อนรองพืน้ในของรองเท้า ( insole ) 
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innovation with investment



Blue

Is the colour of the clear 

sky and the deep sea. It 

is located between 

violet and green on the 

optical spectrum.

Red

Is the color of blood, 

and because of this it 

has historically been 

associated with sacrifice, 

danger and courage. 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 2562
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1.เพ่ือพฒันาปรับปรุงเฝือกยางพาราต้นแบบ
(prototype) ให้เป็นเชิงพาณิชย์
2.เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ทางคลนิิก
ของเฝือกยางพาราเชิงพาณิชย์



กรอบแนวคดิของแผนการวจิัย

 ออกแบบเพ่ือพฒันาภาพลกัษณ์ พร้อมทั้ง บรรจุภัณฑ์
 จัดท าเบ้าและอุปกรณ์เสริม เพ่ือเตรียมความพร้อม

 พฒันางานวจิัยใช้กบัผู้ป่วยจริงเพ่ือทดแทนเฝือก
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ชุดวสัดุเฝือกยางพารา สามารถน าไปประยุกต์ใช้แทน
เฝือกได้ โดยท าต้นแบบขนาดต่างๆ

 มุ่งเป้าสู่การค้าเชิงพาณิชย์ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น 
สถานพยาบาล และผู้ป่วยทีจ่ าเป็นต้องรักษาด้วยการใส่
เฝือก
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เป็นผลติภัณฑ์ต้นแบบทางการแพทย์ ทีส่ามารถน าไป
ประยุกต์เป็นส่ิงประดษิฐ์อ่ืนๆ

 ช่วยเพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง 
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แผนการด าเนินการวจิัย 1

 พฒันาปรับปรุงเฝือกยางพาราต้นแบบให้เป็นแบบเฝือกยางพาราเชิง
พาณิชย์

งานออกแบบ และบรรจุผลติภัณฑ์

งานแม่พมิพ์เฝือกยาง และช้ินงานเสริม

ขึน้รูปผลติภัณฑ์
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แผนการด าเนินการวจิัย 1 (ต่อ)
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ทดสอบคุณสมบัตแิละคุ้มครองเฝือก

สร้างภาพลกัษณ์เฝือกยางพารา



แผนการด าเนินการวจิัย 2
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เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ทางคลนิิก
ก าหนดระเบียบวธีิ วจิัยทางคลนิิก
ปรับเข้าสู่กระบวนการการทางจริยธรรม
น าเสนอและตดิตามช้ินงานทางคลนิิก 
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(                    ,                    ,              ,                ,                 ,                          
   .,                ,                  ,              .,                  ) 
 

  .         
       

                       
      SLS, SLC            

     (   ) 
SLS    SLC 

                   

1 4 20-25 250    500 40-50% 10-20% 
2 0 20 400    500 50% 50% 
3 0 25 450    550 40-50% 60% 
4 0 15 400    600 60-80% 50% 
5 4 30 450    550 50-60% 10% 
6 1 25 350    450 80% 20% 
7 0 15 400    500 60-80% 40% 
8 0 30 400    550 50% 60% 
9 10 50 500    800 60% 0% 
10 0 10 250    350 80% 80% 
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การเลือกกลุ่มลูกค้า

30

ร.พ.อ าเภอ ร.พ.ทัว่ไป ร.พ.ศนูย/์รร.แพทย์

ปริมาณท่ีใช้ √√√ √√√ √√√

ไม่มีทางเลือก
ผลิตภณัฑ์

√√√ √ √

ขาดแคลน
แพทยเ์ฉพาะ
ทาง

√√√ -- --

จ านวน ร.พ. √√√ √√ √√



เปรียบเทียบผลติภัณฑ์

SLC/SLS
AIR 

CAST

เฝือกยางพารา
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ความแขง็แรง √√ √√√ √√√

ความสะดวก √ √√√ √√√

ไม่จ าเป็นต้อง
อาศยั specialist

√ √√√ √√√

ราคาถกู √√√ √ √√√



ทดสอบผลติภัณฑ์
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คุณสมบัตฟิองน า้ สูตร1

ความหนาแน่น  (กโิลกรัม/เมตร3) 70-90

ดชันีความแข็งเชิงกด  (นิวตนั) 160-200

การยุบตวัเน่ืองจากแรงกด (%) 5-10
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วสัดุท่ีใช้ น.น. (นิวตนั N ) / 9.8 = ก.ก.

เฝือกท่ีใชก้นัตามจริง ท่ี 16.570 วนิาที ทนดว้ยแรงกดท่ี 235.580 N = 24.039 ก.ก.

พลาสติกสงัเคราะห์ แบบ
มีแกนเหลก็สอด

ท่ี 24.030 วนิาที ทนดว้ยแรงกดท่ี 202.041 N = 20.616 ก.ก.

เฝือกยางพารา ที่ 24 วนิาที ทนด้วยแรงกดที่ 606 N = 61.840 ก.ก.

พลาสติกแบบmedical

grade หนาขนาด 3 ม.ม.
ท่ี 4.170 วนิาที ทนดว้ยแรงกดท่ี1171.274 N = 119.518 ก.ก.

แสดงผลการทดสอบเฝือก ด้วยรูปแบบการกดของเคร่ือง Shimadzu
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กจิกรรมหลกั ชว่งระยะเวลาในการด าเนินงาน (เดอืนที่ )
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ออกแบบ เพือ่ปรบัปรงุ อุปกรณ์ตน้แบบ

จดัท าmoldของเฝือกใหมต่ามการออกแบบ

ผลติเฝือกยางพาราเชงิพาณิชยต์ามการ
ออกแบบ
ทดสอบคณุสมบตัแิละคุม้ครองเฝือก
ยางพาราเชงิพาณิชยต์ามการออกแบบใหม่
สรา้งภาพลกัษณ์เฝือกยางพาราเชงิ
พาณิชย์

ก าหนดระเบยีบวธิี วจิยัทางคลนิิก

ปรบัเขา้สูก่ระบวนการทางจรยิธรรม

น าเสนอและตดิตามชิน้งานทางคลนิิก



ความเป็นไปได้ของโครงการ

× ทมีงาน

× 1.มีแพทย์ทีเ่กีย่วข้อง 

× 2.มีนักออกแบบ 

× 3.มีบริษัททีม่ีประสบการณ์ 

× 4.มีนักวชิาการยาง

× ลูกค้า

× 1.มีความพร้อม
ใช้ และมัน่ใจ

× 2.ศักยภาพพอ 
และราคาไม่แพง

นโยบาย และงบประมาณ

1.เป็นไปตามนโยบาย

2.การยางแห่งประเทศไทย
สนับสนุน

3.ภาครัฐและเอกชน
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ความเส่ียงของโครงการ

การผลติและเทคนิค

1.วตัถุดบิ

2.การยางแห่ง 
ประเทศไทย

คุณภาพผลติภัณฑ์

1.ปรับปรุงสูตร

2.เชิงเทคนิค สี   ความ
แข็ง 

3.การรับรองมาตรฐาน

× การท าตลาด

× 1.อยู่ในโครงการน าเสนอใน
ราชวทิยาลยัออร์โธปิดกิส์

× 2.แหล่งผลติเป็นโรงเรียน
แพทย์
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มูลค่าผลติภณัฑ์
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ตัว

แขน

ขา

มูลค่ารวมราว 100 ล้านบาท / เดือน
กรณ ีคดิทีร่าคา 800 บาทต่อช้ินงาน และน า้ยางพารา 
5 ก.ก. ต่อช้ินงาน
คดิการใช้เฉลีย่ 25 ช้ินงาน / 1 สถานพยาบาล/เดือน
จ านวนทั้งส้ิน 1000 สถานพยาบาล
คดิเป็นมูลค่ารวม 
800×25×1000 =20,000,000
รวม 1 ปี มูลค่า 240,000,000 บาท
น า้ยางพาราถูกกระจายออกจากคลงั 5×25× 1000 ×
12 = 1,500 ตัน / ปี 



การกระจายผลติภัณฑ์และส่วนแบ่ง
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ล าตัว

เฝือกแขน

เฝือกขา
airwalk

LLC

LLS

SLS

SLC

ราคาถกู

น.นเบา, สะดวกใช้

SLC LLC 

SLS LLS

airwalk

เฝือกยางพารา
√

√

√



NIYOM   SLAB
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SWU
Thank You… 
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