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ระบบวิเคร�ะห์ฝ่�เท้�อัจฉริยะ

เป็นระบบตรวจวัดและวิเคราะห์นำ้าหนักกดบริเวณฝ่าเท้า	 เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ 
สำาหรับการออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน	 
เพราะรองเท้าหรือลักษณะการเดินที่ไม่สอดรับกับแรงกดของฝ่าเท้า	 อาจทำาให้ 
เกิดแผลกดทับ	นำาไปสู่การต้องตัดขาหรือเท้าได้	ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ 
มีองค์ประกอบ	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็นเครื่องโพโดสโคป	 ที่สามารถดูภาพ 
ฝ่าเท้าจากจอแสดงผล	 และสามารถนำาภาพฝ่าเท้าที่ได้ไปประเมินผลต่อได้	 
กับส่วนที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถประเมินอาการผิดปกติของเท้าได้ 
โดยการวัดอัตราส่วนของฝ่าเท้า	 เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของรูปเท้า	 
ประเมินการไหลเวียนของโลหิตจากภาพทั้งก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์เสริม 
อุ้งฝ่าเท้า	 โดยจะแสดงผลเป็นข้อมูลทางการแพทย์	 ซ่ึงแพทย์สามารถนำามา 
ประกอบการวนิจิฉยัโรคและการตดิตามผลในการรกัษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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	 ‘เท้า’	 อาจเป็นของตํ่าในความคิดของใครหลายคน	 แต่ 
ในทางสรีรศาสตร์	 เท้าคืออวัยวะสําคัญอันเป็นฐานคอยแบกรับ 
นํ้าหนักการยืนตัวตรงของมนุษย์	 ช่วยให้มนุษย์อย่างเราสามารถ 
ดํารงชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	ได้อย่างที่เป็นในทุกวันนี้
 เท้าจึงไม่ใช่ของตำ่า	 หากคืออวัยวะทรงคุณค่าที่คอยแบกรับ	 
และนำาพาชีวิตความคิดฝันของมนุษย์ไปสู่ยอดเขาแห่งปรารถนา	 ตลอด 
ช่วงเวลาแห่งอายุขัย
	 ผู้ที่เห็นความสำาคัญของเท้าจึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง	 
โดยเฉพาะผู้ที่ก้าวย่างจนตัวเองเท้าเจ็บ	 เพื่อไปทำางานให้สุขภาพเท้า 
ของผู้อื่น
	 ขอชวนคุณผู้อ่านไปสัมผัสย่างก้าวของ	 ‘อู๋ ’ 	 วิศวกรหนุ่ม	 
กับนวัตกรรมเพื่อฝ่าเท้าที่เขาพัฒนาขึ้นมาด้วยนำ้าพักนำ้าแรง
	 แล้วคุณอาจพบว่า	เรื่องของเท้ามีอะไรมากกว่าที่คิด...

ค้นห�โจทย์… จ�กวิศวกรรม สู่ฝ่�เท้� และเบ�หว�น

	 นายยุทธพงศ์	 อุณหทวีทรัพย์	 หรือ	 ‘อู๋ ’	 ฉายแววความ 
เป็นวิศวกรมาตั้งแต่เด็ก	 เห็นได้จากที่เขาชอบเล่นกลไกที่สามารถ 
ใช้งานได้	 ทั้งยังชอบประยุกต์ดัดแปลงสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง	 เช่น	 
ดัดแปลงรถบังคับเป็นเรือบังคับ	 หรือสิ่งของท่ีใช้งานได้อย่างหนึ่ง	 
อู๋ก็อยากทําให้มันสามารถใช้งานด้านอื่นๆ	ได้	เป็นต้น
	 จึงไม่แปลกเท่าไรที่ เมื่อเติบโตขึ้นอู๋จะมุ่งมั่นมาทางวิศวะ 
โดยตรง	 โดยศึกษาระดับปริญญาตรีในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา 
ซึ่งที่นี่เองที่เป็นจุดกำาเนิดนวัตกรรม	 ‘ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์นำ้าหนัก 
กดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ’	ของผู้ชายคนนี้
	 “ช่วงนั้นผมต้องทำาโครงงานเพื่อจบการศึกษาครับ	กำาลังหาโจทย์
ว่าเราจะทำาเรื่องอะไรดี	 จึงไปขอคำาปรึกษาจากอาจารย์”	 อู๋ที่ปัจจุบัน 
กำาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	เล่าถึงความเป็นมาของระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ
	 เป้าหมายในการทำาโครงงานของอู๋นั้นไม่มีอะไรมาก	 นอกจาก 
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ผมเป็นคนที่อยากทำาอะไร 
แล้วใช้ประโยชน์ได้จริง  

ทำาเสร็จแล้วต้องใช้งานได้  
ไม่ใช่ทำาส่งแล้วทิ้งงานไปเลย
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อยากทำาอะไรทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ	ซึง่เปน็ลกัษณะนสิยัสว่นตวั 
มาตั้งแต่เด็ก
	 “ปกติผมเป็นคนที่อยากทำาอะไรแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงครับ	
ทำาอะไรเสร็จแล้วมันต้องใช้งานได้	มีประโยชน์	 ไม่ใช่ทำาส่งแล้วทิ้งงาน
ไปเลย”	อู๋กล่าวด้วยรอยยิ้ม
	 ดว้ยอยากสนองปณธิานขอ้นีข้องชายหนุม่	อาจารยเ์พญ็พรรณ	 
ใช้ฮวดเจริญ	จึงพาอู๋ไปแนะนำาให้รู้จักกับนายแพทย์คมวุฒิ	 คนฉลาด	 
ที่โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี	ณ	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ซึ่งเป็นคนริเริ่ม 
ให้โจทย์ในการประดิษฐ์เครื่องมือนี้แก่อู๋	 โดยก่อนหน้านั้นอาจารย์ 
เพ็ญพรรณได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนถึงการพัฒนานวัตกรรมทาง 
การแพทย์กับคุณหมออยู่เนืองๆ	 เนื่องจากทางคุณหมอมีไอเดียที่จะ 
พฒันานวตักรรมทางการแพทยอ์ยูม่ากมาย	แต่ขาดทกัษะทางวศิวกรรม	 
พอดีกับที่อู๋ต้องการพัฒนานวัตกรรมที่มีผู้นำาไปใช้ได้จริง	 อาจารย์จึง 
แนะนำาให้ทั้งสองได้พบและแลกเปลี่ยนกัน	จนเกิดเป็นการร่วมงานกัน
เหมือนชะตาลิขิต
	 “ถ้าเราคิดโจทย์เอง	 ทำาออกมามันอาจจะไม่ได้ใช้	 แต่ตรงนี้ 
คณุหมอตอ้งการนำาไปใชอ้ยูแ่ลว้	พัฒนาเสรจ็กส็ามารถใชง้านกบัคนไข้ 
ได้เลย	จึงตัดสินใจว่าทำาตัวนี้แล้วกัน”	อู๋กล่าว
	 ระบบตรวจวดัและวเิคราะหน์ำา้หนกักดบรเิวณฝา่เทา้อจัฉรยิะ	
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรับการออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้า 
และฝ่าเท้าชนิดแรงกดบริเวณสำาคัญสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน	คือ	โจทย์ 
ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคุณหมอกับอู๋	 เนื่องจาก 
ในปัจจุบัน	ผู้ป่วยโรคเบาหวานถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราการต้องถูกตัดขา 
หรือเท้า	เพื่อรักษาชีวิตจากแผลอักเสบติดเชื้อที่เท้ามากที่สุด	
	 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ระบุว่า	 อาการ 
เท้าเบาหวาน	 (diabetic	 foot)	 ซึ่งเกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 เป็นกลุ่ม 
อาการของเท้าที่เกิดจากโรคปลายประสาทเสื่อม	 เส้นเลือดส่วนปลาย 
ตีบตัน	 และการติดเชื้อ	 	 ซึ่งจะนำาไปสู่การสูญเสียการทำางานของเท้า	 
และเสี่ยงเกิดบาดแผลเนื่องจากเท้าชา	 ไร้ความรู้สึก	 และที่สำาคัญคือ	 
รองเท้าหรือลักษณะการเดินที่ไม่สอดรับกับแรงกดของฝ่าเท้า	 ก็อาจ 
ทำาให้เกิดแผลกดทับ	ที่นำาไปสู่การต้องตัดขาหรือเท้าได้	โดยจากข้อมูล
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ระบุว่า	 ทุกๆ	 30	 วินาที	 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดขา	 1	 คน 
จากปัญหาแผลที่เท้า
	 ด้วยเหตุนี้	 หนึ่งในขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยเบาหวานของ 
สถานพยาบาลทั่วไป	 จึงต้องมีการตรวจคัดกรองเท้า	 หรือวิเคราะห์
โครงสร้างและแรงกดของฝ่าเท้า	 เพื่อให้คำาแนะนำาในการเลือกรองเท้า	 
หรอืออกแบบอปุกรณช์ว่ยพยงุฝา่เทา้ใหเ้หมาะสมกบัแรงกดของผูป้ว่ย	 
เพื่อป้องกันแผลที่จะเกิดจากการกดทับนั่นเอง
	 “ซึ่งนี่แหละครับคือโจทย์”	 อู๋กล่าว	 “เพราะเท้าของเราจำาแนก
ได้	 3	 รูปแบบใหญ่ๆ	 แต่ทุกวันนี้คุณหมอต้องจำาแนกด้วยสายตา 
หรือการจับคลึง	 ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูง	 เอกซเรย์ก็ได้	 แต่เสียเวลา	 
จริงอยู่ที่ต่างประเทศมีเครื่องตรวจวัดโดยเฉพาะ	แต่ก็ราคาสูงมาก”
	 กล่าวง่ายๆ	 คือ	 ปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศส่วนมาก 
ยังไม่มีเทคโนโลยีสำาหรับตรวจวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าโดยเฉพาะ	 
ทำาให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดขา 
หรือเท้า	ยังอยู่ในเกณฑ์ตำ่า
	 การพัฒนานวัตกรรมระบบวิ เคราะห์ฝ่า เท้าอัจฉริยะ	 
เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพขึ้นของอู๋ในครั้งนี้	 จึงเป็นเหมือนการปฏิวัติวงการแพทย์ 
ในประเทศ	เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานก็ไม่ปาน

ประส�นศ�สตร์ที่แตกต่�ง สู่ก�รพัฒน�นวัตกรรม

	 มนุษย์เราไม่มีใครเก่งไปหมดทุกด้าน	 การค้นคว้าหา 
ความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ที่เราไม่เช่ียวชาญ	 เพื่อมาเติมเต็มให้ 
การทํางานของเราประสบผลสําเร็จ	 จึงเป็นเร่ืองธรรมดาสําหรับ 
ผู้ที่ต้องทํางานข้ามสายงาน
	 ซึ่งนี่คือภาวะที่ อู๋ต้องประสบกับตัวเองเมื่อได้รับโจทย์มา	 
แม้ว่าส่วนตัวจะมีทักษะและแรงบันดาลใจด้านวิศวกรรม	 ไอที	 
และเทคโนโลยีอยู่เหลือเฟือ	 แต่กับระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะนี้	 
ไม่ใช่การใช้ระบบกลไกหรือไอทีแบบเพียวๆ	 แต่ต้องผสมผสานกัน 
ระหว่างระบบไอทีวิศวกรรมกับศาสตร์ทางการแพทย์
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คุณหมอย้ำาอยู่เสมอว่า เราเป็นวิศวกร 
เราสามารถสร้างเครื่องมือ 

ให้ตอบโจทย์ทางการแพทย์ได้
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	 แล้วอู๋ที่ไม่เคยมีความรู้ศาสตร์ทางการแพทย์มาก่อนเลย 
จะทำาอย่างไร?
	 “ปัญหาคือเราเรียนวิศวะมา	 (หัวเราะ)	 ไม่มีความรู้ทาง 
การแพทย์เลย	 ไหนจะความรู้เรื่องกายวิภาค	 เร่ืองกระดูกเท้า	 ก็เลย 
ต้องไปหาคุณหมอ	ดูว่าคุณหมอตรวจรักษาอย่างไร”
	 ซึ่งอู๋บอกว่า	 การได้เข้าไปคลุกคลีรู้ระบบการตรวจรักษา 
ทางการแพทย์นี้	 เป็นเหมือนจุดเปล่ียนของชีวิต	 ซ่ึงเป็นประสบการณ์ 
ที่น่าสนใจ	 คือ	 การได้รู้ได้เห็นของจริง	 ทำาให้อู๋สามารถพัฒนาระบบ 
ที่ทำางานบนพื้นฐานของการใช้งานจริงขึ้นมาได้
	 อนึ่ง	 เขียนบรรยายแค่	 2	 บรรทัดอาจดูเหมือนอู๋ทำาง่ายๆ	 
ไม่นานก็เสร็จ	แต่จริงๆ	แล้วอู๋บอกว่าต้องทำางานร่วมกับคุณหมอเป็นปี
	 “งานนี้ต้องใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด	ทำาระบบ 
ให้สามารถแปลผลจากภาพไปเป็นข้อมูลทางการแพทย์	 ซึ่งก็ต้อง 
อาศัยความรู้และแนวคิดจากคุณหมอ	 ใช้เวลาศึกษาตรงนี้เป็นปีครับ	 
วิ่งไปกลับโรงพยาบาล	 เอางานไปให้คุณหมอเช็กว่าอย่างนี้ดีหรือเปล่า	
เรื่องของ	 application	 เรื่องของ	 interface	 ว่ามันตอบโจทย์ไหม	 
ซ่ึงคุณหมอก็จะมีไอเดียที่ปิ๊งใหม่ๆ	มาเรื่อยๆ	 (หัวเราะ)	 ก็ต้องทำาเพิ่ม	 
ถือเป็นช่วงที่หนักมากเพราะต้องเรียนไปด้วย”
	 และประจวบเหมาะกบัขณะทีอู่แ๋ละเพือ่นนกัศกึษาในช้ันกำาลัง
ขะมักเขม้นทำาโครงงานให้แล้วเสร็จ	 ก็พอดีกับที่มหาวิทยาลัย 
มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
แห่งประเทศไทย	 (National	 Software	Contest	 :	 NSC)	 ครั้งที่	 13	 
ประจำาปี	 2011	 อาจารย์ไพรัช	 สร้อยทอง	 ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย	 
จึงให้นักศึกษานำาโครงงานที่กำาลังทำานั้นส่งเข้าแข่งขัน	 และจะนำาผล 
จากการแข่งขันมาเป็นส่วนในการให้คะแนนในวิชาด้วย
	 ซึ่งไม่ผิดคาดเท่าไร	 เมื่อผลงานของอู๋เป็นที่สนใจของผู้ที่ 
เข้าชมงานจำานวนมาก	 รวมไปถึงเข้าตากรรมการ	 จนสามารถคว้า 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่	2	ร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 “จุดเด่นของระบบนี้คือ	สามารถวัดผลออกมาใช้ประโยชน์ได้
จริงๆ	ครับ	คือคนจะเห็นตั้งแต่ต้นนำ้าเลยว่า	เขามาตรวจวัดจากระบบนี้
แล้วได้อะไร	ผลลัพธ์ออกมาแล้วเอาไปใช้อะไรได้ต่อ”	อู๋กล่าว
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	 และผลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้	 นอกเหนือไปจาก 
รางวัลแล้วก็คือ	 การประชาสัมพันธ์ผลงานของอู๋ออกไปในวงกว้าง	 
จนเขากลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมไปในพริบตา

จ�กเวทีประกวด สู่โรงพย�บ�ล

 “กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบนี้คือ	แพทย์และพยาบาล 
ในโรงพยาบาลต่างๆ	ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือ	คนไข้ที่ต้อง 
ใช้งานเครื่องมือตัวนี้ครับ”	อู๋อธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายของระบบ 
ที่เขาพัฒนาขึ้นมา
	 ส่วนเป้าหมายหลักของระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้านี้ 	 อู๋ตั้งใจ 
พฒันาเพือ่จำาแนกลกัษณะเทา้ของผูป้ว่ยเบาหวาน	วา่เปน็เทา้ลกัษณะ 
ไหน	 เพื่อให้แพทย์นำาข้อมูลไปใช้ในการรักษาและทำาอุปกรณ์เสริม 
อุ้งเท้าตามลักษณะของผู้ป่วย
	 แต่ผลพลอยได้จากระบบนี้ก็คือ	 แพทย์สามารถนำาระบบ 
ไปวิเคราะห์ฝ่าเท้าในคนไข้กลุ่มอื่นๆ	 ได้ด้วย	 เช่น	 การลงนำ้าหนักของ 
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดขา	ซึ่งเป็นปกติของการผ่าตัดขา	ที่อาจทำาให้ 
หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะมีการลงนำ้าหนักซ้ายหรือขวาผิดปกติไปจากเดิม	 
แพทยก์ต็อ้งมาทำาการตรวจวดัเพ่ือใหค้ำาแนะนำาและทำาการรกัษาตอ่ไป	 
ซึ่งระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าของอู๋สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในจุดนี้ได้	 
แทนการสังเกตอาการผู้ป่วยด้วยตาเปล่าและสอบถามแบบเดิมๆ
	 อนึ่ ง 	 ระบบวิ เคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะนี้ 	 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็นเครื่องโพโดสโคป	ซึ่งสามารถดู 
ภาพฝ่าเท้าจากจอแสดงผล	 และสามารถนำาภาพฝ่าเท้าที่ได้ไป 
ประเมินผลต่อได้	 กับอีกส่วนที่เป็นโปรแกรมประยุกต์	 ซ่ึงสามารถ 
ประเมินอาการผิดปกติของเท้าได้โดยการวัดอัตราส่วนของฝ่าเท้า	 
เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตขิองรปูเทา้	ประเมนิการไหลเวยีนของโลหติ
จากภาพทั้งก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์เสริมอุ้งฝ่าเท้า	 โดยจะ 
แสดงผลเป็นขอ้มูลทางการแพทย	์ซึง่แพทยส์ามารถนำามาประกอบการ 
วินิจฉัยโรคและการติดตามผลในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 “ที่ จริ ง โรงพยาบาลสั่ ง เครื่ องมือวัดลักษณะนี้ ได้จาก 
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ต่างประเทศนะครับ	 เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงราคาเป็น 
หลักแสน	2-3	แสน	จนถึงหลักล้านก็มี	 เทียบกับระบบของผม	ต้นทุน 
ไม่เกิน	 10,000	 บาท	 ใช้งานได้เหมือนกัน	 (ยิ้ม)	 แค่โรงพยาบาล 
มีคอมพิวเตอร์	 ผมก็	 implement	 ระบบไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์	 
แล้วทำาเครื่องมือตรวจวัดราคา	 10,000	บาทข้ึนมา	 ก็ใช้งานได้เลย”	 
อู๋กล่าวพลางอมยิ้ม
	 คงเพราะใช้งานได้เทียบเท่ากัน	 แต่ราคาถูกกว่าเหลือเช่ือ	 
หลังจากการประกวด	NSC	 รวมถึงเดินสายแสดงผลงานในงานต่างๆ	 
ตามคำาแนะนำาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ	(NECTEC)	และมลูนธิสิยามกมัมาจล	ชือ่ของอูก๋เ็ริม่เปน็ทีรู่จ้กั 
และเกิดการเชื่อมโยงผลงานไปสู่กลุ่มผู้ต้องการใช้งานในแวดวง 
การแพทย์ในวงกว้าง	เช่น
-	โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์  
	 โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
ซึ่งผลงานของอู๋ติด	 1	 ใน	 10	ผลงานที่ได้รับทุน	และอู๋ก็ได้นำาทุนที่ได้ 
มาทำาระบบและเครือ่งตรวจวดัใหโ้รงเรียนกายอปุกรณส์ริินธร	ในสงักดั 
โรงพยาบาลศิริราช
-	งานมหกรรมพลังเยาวชน	พลังสังคม	ครั้งที่	2 
	 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคี เครือข่าย	 มีกลุ่ม 
บุคคลจำานวนมากสนใจระบบของอู๋	 เช่น	 สมาคมผู้ป่วยเบาหวาน	 
ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์โอลิมปิกชักชวนอู๋ให้ไปนำาเสนอผลงาน	 
ในปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 รวมไปถึงแพทย์จากเครือโรงพยาบาล 
กรุงเทพ	ที่เข้ามาทาบทามอู๋ให้ไปร่วมงานด้วยกัน
	 ซึ่งอู๋ก็ได้ตอบตกลงไป

บริห�รจัดก�รชีวิต เพื่อพิชิตคว�มสำ�เร็จ

	 อู๋ได้ไปร่วมงานกับแพทย์ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 
อยู่ประมาณ	 1	 ปี	 ซึ่งใน	 1	 ปีน้ี	 ทําให้อู๋ได้สั่งสมประสบการณ์ 
ทางการแพทย์	แทบไม่ต่างอะไรกับนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง
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		 “ไปทำางานร่วมกับคุณหมอ	 คุณหมอก็พาเข้าไปดูการรักษา 
ทุกอยา่ง	ทกุกระบวนการ	ได้ศึกษาเรือ่งการรกัษาเทา้	เปน็ทางการแพทย ์
ทั้งหมด	 คุณหมอถึงขนาดส่งรูปกระดูกเท้ามาไว้ในโทรศัพท์ให้เลย	
ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่”	อู๋กลั้วหัวเราะ
	 แต่ก็ใช่ว่าเรื่องทางการแพทย์จะไม่เกี่ยวกับวิศวกรรมเสีย 
ทีเดียว	 “คุณหมอชี้ให้เราเห็นว่า	 คนเราก็เหมือนกับหุ่นยนต์	 ทุกอย่าง 
มันเกิดขึ้นได้หมดจากแรงทางฟิสิกส์	แรงที่โยกแขนโยกขา	เท้ากระทบ 
พื้น	 เกิดจากแรงฟิสิกส์ทั้งนั้น	 ซึ่งมันสามารถคำานวณได้	 คุณหมอยำ้า 
อยู่เสมอว่า	 เราเป็นวิศวกร	 เราสามารถสร้างเครื่องมือให้ตอบโจทย์ 
ทางการแพทย์ได้”
	 กระนั้นก็ดี	การทำางานในทุกๆ	ศาสตร์บนโลกใบนี้	ล้วนต้องมี
ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยให้เราเข้าไปค้นพบและแก้ไข	ซึ่งถ้าสมมติว่า	
ให้เลือกแก้ปัญหาของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งระหว่างวิศวกรรมศาสตร์
กับแพทยศาสตร์	 คนทั่วไปก็คงกุมขมับและถอยฉากหลบไปแล้ว	 
แต่สำาหรับอู๋	 สิ่งที่เขาต้องเผชิญคือปัญหาที่เกิดจากการรวมศาสตร์ 
ท้ังสองเข้าด้วยกัน	 นั่นไม่น่าจะต่างอะไรกับปัญหาโลกแตก	ที่ทำาให้ 
ไม่ว่าใครก็ตามพานท้อได้ง่ายๆ
	 “มันมีจุดที่อยากจะเลิกทำาอยู่เหมือนกันนะครับ	คือตอนนั้น
ระบบมันพัฒนามาถึงขีดสุดแล้ว	 ใช้งานได้จริง	 แต่ก็มีรายละเอียดที่
อยากจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก	 ซึ่งยังติดข้อจำากัดทางเทคโนโลยีหลายๆ	
อย่าง	และจุดเดน่ทีเ่ราอยากจะทำากค็อื	ราคาตอ้งเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ย	
ก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่ง	 ไปเรียนปริญญาโทต่อด้วย	 แต่แรงบันดาลใจ 
ยังมีอยู่นะครับ	จากการที่เราได้คลุกคลีกับคนไข้	ได้เห็นผู้ป่วย	ก็อยาก
จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก”
	 การพัฒนาตัวผลงานเพ่ือตอบโจทย์ทางการแพทย์ดูเหมือน 
จะเดินมาจนสุดทาง	 แต่ด้วยแรงสนับสนุนจากภายนอก	 โดยเฉพาะ 
จาก	NECTEC	เจา้ภาพการประกวด	NSC	ทีค่อยกระตุน้เร้าและนำาเสนอ
ช่องทางการขยายผลให้อู๋มาโดยตลอดนับแต่ประกวดเสร็จ	 ทำาให้ 
อู๋ตัดสินใจส่งผลงานเข้าร่วมต่อยอดในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 
ซึ่งเป็นโครงการนี้เองที่ได้ช่วยอำานวยแนวทางในการพัฒนาผลงาน 
ของอูใ๋หก้วา้งขวางขึน้	และชว่ยประชาสมัพันธผ์ลงานออกสู่สาธารณชน
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ได้เป็นอย่างดี
	 “แรกทีเดียวผมพัฒนาระบบเพื่อมุ่งตอบโจทย์ด้านการแพทย์ 
เป็นหลักครับ	แต่เมื่อมาต่อยอดในโครงการต่อกล้าฯ	ได้รับการแนะนำา 
จากคณะกรรมการ	 ทั้งด้านการตลาดและด้านเทคนิค	 ผมก็ได้เพิ่ม 
การพัฒนาให้ผลงานตอบโจทย์การใช้งานด้านอื่นๆ	 ได้ด้วย	 เช่น	 
ด้านอุตสาหกรรมรองเท้า	 โดยพัฒนาให้เป็นการประเมินวัดนำ้าหนัก 
แรงกดและรูปร่างของเท้า	เพื่อประเมินการที่จะต้องใช้แผ่นรองรองเท้า	 
หรือรองเท้ารูปแบบใดที่เหมาะสมกับบุคคลคนนั้นมากที่สุดครับ”	 
อู๋อธิบาย
	 การพัฒนาผลงานจึงเริ่มออกเดินอีกคร้ัง	 ไปพร้อมๆ	 กับที่ 
การขยายผลงานก็เริ่มขยับขยาย	จากการที่โรงพยาบาลแพร่ได้เสิร์ช 
เห็นชื่ออู๋จาก	Google	 และติดต่อเข้ามาแสดงความสนใจในผลงาน	 
ซึ่งอู๋ก็ได้ไปติดตั้งระบบให้ฟรี
	 “มันมีความต้องการเข้ามาตลอดครับ	 เช่น	 จากโรงพยาบาล
แพร่	 เขาแสดงความต้องการมาอย่างจริงจังว่าอยากได้ระบบนี้ไป 
ตอบสนองการรกัษาผูป้ว่ย	ซึง่เราเห็นวา่มนัมปีระโยชนม์าก	จงึไปทำาให”้ 
	 แรงใจได้ไฟมาเติมเชื้อ	 แต่ส่ิงที่กลับไม่เอ้ือคือ	 เวลาในชีวิตที่
เริ่มติดขัดสับสน	
	 “ตอนนั้นปัญหาใหญ่ของผมคือเร่ืองเวลาครับ	 เพราะทำางาน
ประจำาเต็มเวลาจันทร์ถึงศุกร์	 เสาร์อาทิตย์ก็เรียนปริญญาโทต่อ	 
สัปดาห์หนึ่งหมดแล้วครับ	(หัวเราะ)	ไม่มีเวลาที่จะไปช่วยเขาขยายผล
ต่อ”	อู๋เล่าถึงช่วงเวลาที่แสนอลหม่านของชีวิต

คว�มสุขจ�กก�รให้ คือพลังฝ่�ฟันอุปสรรค 

	 หลังจากไปติดตั้ งระบบให้โรงพยาบาลแพร่ 	 ทาง 
โรงพยาบาลเองก็มีความต้องการให้อู๋ร่วมพัฒนาระบบต่อไป	
พร้อมๆ	 กับขยายผลสู่โรงพยาบาลอื่นๆ	 ซึ่งแม้จะยินดีอย่างยิ่ง	 
แต่ด้วยภารกิจของชีวิตที่อัดแน่นเต็มเวลา	 ทําให้อู๋ไม่สามารถ
เข้าไปร่วมงานได้เต็ม	100%
	 ทางออกจึงคือการแบ่งเวลาในการทำางาน	 ไปพร้อมๆ	 กับที่ 
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อยากให้ระบบมันได้ใช้งานจริงๆ 
เขาจะแบ่งมาเท่าไรก็ได้ 

บางทีก็ขาดทุน
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อู๋เองก็ต้องสละเวลาว่างในชีวิตอันน้อยนิด	 คือช่วงเย็นหลังเลิกงาน	 
รวมถึงช่วงเวลาที่เคยใช้พักผ่อนส่วนตัว	 ไปกับการพัฒนาและเดินทาง 
เพื่อขยายผลระบบนี้
	 “ คือการพัฒนาระบบมันต้องมีแหล่งเงินมาสนับสนุน 
การทำาวิจัยครับ	คุยกับทางโรงพยาบาลแพร่	เขาก็เสนอตัวว่า	เขาจะนำา 
ระบบนี้ไปเสนอขายให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ	 เพื่อให้ได้ทุนมา	 โดย 
แบ่งหน้าที่กันว่า	 โรงพยาบาล	 แพทย์	 เป็นคนทำาเครื่องมือตรวจวัด	 
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปสอนให้จนเขาทำาเองได้	ส่วนตัวผมก็พัฒนาระบบ
แล้วไปติดตั้งให้	แล้วก็แบ่งสรรค่าตอบแทนกัน”
	 โรงพยาบาลแพร่ขายระบบและเครื่องมือตรวจวัดนี้ในราคา	
25,000	บาท	โดยจะหักค่าระบบและการติดตั้งมาให้อู๋	ซึ่งเอาเข้าจริงๆ	
แล้ว	เขาแทบไม่ได้กำารี้กำาไรเท่าไรนัก	เพราะ...
	 “พอหักค่าเดินทาง	ค่านำ้ามัน	ค่าเสียเวลา	ค่ากิน	ค่าที่พักแล้ว	 
ก็คิดว่าไปเที่ยวและทำาบุญแล้วกันครับ	 (หัวเราะร่า)	 โรงพยาบาลเอง 
ก็เหมือนกัน	 ได้เงินมาส่วนหนึ่งเขาก็เอาเข้าองค์กรที่สนับสนุนผู้ป่วย 
เบาหวาน	 เป็นเหมือนการทำาบุญมากกว่าการทำาขาย”	 เพราะสำาหรับ 
ผู้ชายคนนี้	 สุดท้ายแล้วเงินอาจไม่ได้สำาคัญเท่าความสุขที่เขาได้รับ	 
จากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
	 “ส่วนที่โรงพยาบาลแบ่งมาให้เราก็ไม่ได้เยอะครับ	 เพราะเรา
ไม่ได้เรียกร้องเยอะ	 (หัวเราะ)	ตอนที่คุยกันแค่อยากให้ระบบมันได้ใช้
งานจริงๆ	 เขาจะแบ่งมาเท่าไรก็ได้	 บางทีก็ขาดทุน	 แต่ก็ได้กำาไร 
ตรงได้เที่ยว”	อู๋กล่าว
	 ทำางานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน	 ต้องเดินทางอยู่ตลอด	 
ทั้งผลตอบแทนที่มาก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดจะตั้งตัวได้	 แต่อู๋กลับ 
ไม่ได้มองว่านี่คือความยากลำาบากที่ควรท้อถอย	 แต่คือก้าวย่างที่จะ 
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ชีวิต
	 “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการทำางานนี้ก็คือ	 ความ 
รับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ้นครับ	 จากที่แต่ก่อนเราเรียน	ทำาระบบนี้ข้ึนมา 
เพ่ือให้จบการศึกษา	 แต่พอระบบมันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคน 
อีกหลายๆ	คน	ขึ้นกับคุณหมอ	กับผู้ป่วย	 เราก็ต้องมีความรับผิดชอบ	 
scope	ที่เราจะต้องทำาให้จบการศึกษามันเสร็จไปแล้ว	ซึ่งถ้าเราตั้งเป้า
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แค่จบ	องค์ความรู้ต่างๆ	จากคุณหมอ	ความต้องการของโรงพยาบาล
อีกหลายที่	ผู้ป่วยอีกเท่าไร	มันจะสูญเปล่าไปหมด	เราจึงอยากทำาเพื่อ
ตอบโจทยก์ารใช้งานของคนอกีจำานวนมากทีร่ออยู”่	อูก๋ลา่วดว้ยรอยยิม้		
	 เจ้าตวัไม่มปีญัหากบัความเหนด็เหนือ่ย	แตท่างบา้นละ่?	“ทาง
บ้านสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วครับ	 แต่อาจจะห่วงเรื่องการเดินทางไกล 
	กลวัเราเหนือ่ยหรอืไปแลว้ไมไ่ด้อะไร	ทัง้คุณพ่อคุณแมแ่ละนอ้งเขามอง
ด้วยความเป็นห่วงเรา	แต่พอได้รางวัลอะไรมาเขาก็ภูมิใจ	อย่างช่วงที่ 
ลงหนังสือพิมพ์เขาก็ปลื้ม	เอาไปคุยกับคนอื่นได้หลายวัน	(หัวเราะ)”	

ทิวทัศน์แห่งคว�มสำ�เร็จ จ�กยอดเข�แห่งคว�มสุข

	 การทํางานหนักในแง่หนึ่งก็ไม่ต่างจากการเดินเท้าสู่ 
ยอดเขา	หากเราท้อถอยลงกลางทาง	 แม้จะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย	 
แต่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
	 แต่หากเรากัดฟันหยัดยืนสืบเท้าไปทีละก้าว	 หยุดพักบ้าง 
แล้วเดินต่อ	 สุดท้ายปลายทางเราย่อมถึงยอดเขา	 และสิ่งที่ได้รับ 
คือทิวทัศน์อันสวยงาม	และความแข็งแกร่งจากการเอาชนะอุปสรรค	 
ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเอง
	 เช่นเดียวกับอู๋ในเวลานี้	 ที่เดินมาจนถึงยอดเขาที่เขาตั้งมั่น	 
ต่างแต่เพียงยอดเขาสำาหรับคนอื่นอาจคือยอดเขาแห่งความสำาเร็จ	 
ชื่อเสียง	 และเงินทอง	 แต่สำาหรับอู๋ 	 เขากำาลังยืนอยู่บนยอดเขา 
แห่งความสุข	 นั่งมองความสำาเร็จของระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ 
ที่เขาพัฒนาขึ้น	กระจายขยายผลสู่สาธารณะในวงกว้าง	
	 “ที่ทำาแล้วไม่ท้อ	 เพราะมันทำาแล้วได้ใช้ประโยชน์ครับ	 
โรงพยาบาลได้ใช้	 คนไข้เขาพอใจ	 เหมือนได้บุญที่ระบบของเรา 
ช่วยรักษาเขาได้	 ความต้องการของผู้บริโภคนั่นแหละครับที่ทำาให้ 
อยากทำา	ถ้าไม่มีคนใช้	ก็คงไม่ได้พัฒนาต่อแล้ว”	อู๋กล่าว
	 ณ	 ปัจจุบัน	 ระบบของอู๋ ได้ถูกติดตั้งและใช้งานจริงใน 
โรงพยาบาล	8	แห่งทั่วประเทศ	อันได้แก่
1.	โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี	ณ	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
2.	โรงพยาบาลแพร่	จังหวัดแพร่
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โรงพยาบาลบางที่ซื้อเครื่องมือมา
ราคาหลักแสน แต่ใช้ไม่ได้กับคนไข้ทุกคน 
เราจึงอยากทำาเครื่องที่มันใช้ได้กับทุกคน 
เพราะสุขภาพมันประเมินด้วยเงินไม่ได้
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สิ่งใดที่เราทำาแล้วเห็นว่า
มันมีประโยชน์ ทำาไปเถอะครับ 

ถ้าเราตัดสินใจ
ไปในทางที่มีประโยชน์แล้ว 

อย่างไรก็มีประโยชน์

3.	โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	ในสังกัดโรงพยาบาลศิริราช
4.	โรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก
5.	โรงพยาบาลศรีนคร	จังหวัดสุโขทัย
6.	โรงพยาบาลสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.	โรงพยาบาลแม่จริม	จังหวัดน่าน
8.	โรงพยาบาลเชียงคำา	จังหวัดพะเยา
	 และเชือ่ได้วา่ตัวเลขจะไมห่ยดุอยูแ่คน่ี	้โดยเฉพาะในภาคเหนอื	
ที่โรงพยาบาลแพร่กำาลังขยายผลระบบนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง	 
และรอให้อู๋ไปติดตั้งให้
	 ถือเป็นทิวทัศน์แห่งความสำาเร็จ	ที่เกินไปกว่าที่อู๋คาดหวังไว้
	 “ที่ต้ังเป้าไว้คือโรงพยาบาลได้ใช้ก็สำาเร็จแล้วนะครับ	 คิดว่า 
ตอนนี้ก็สำาเร็จ	 100%	แล้วล่ะ	ส่วนที่เพ่ิมมาถือเป็นกำาไร	 เราต้ังเป้าไว้ 
แค่นี้	แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่อมามันมากกว่านั้นอีก”	อู๋กล่าวด้วยรอยยิ้ม
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มุ่งสู่ยอดเข�ลูกต่อไป…

 “ที่ระบบนี้สําเร็จได้ก็เพราะมีความต้องการจากภายนอก
เข้ามาสูง	และเราอยากทําอะไรที่มีประโยชน์และขายได้	ขายได้
ในที่นี้ไม่ใช่ขายเพื่อกําไรเป็นหลักนะครับ	 แต่ขายเพื่อเปลี่ยน 
มุมมองของโรงพยาบาลด้วย	 ว่าทําไมเขาต้องสั่งเครื่องมาจาก 
ต่างประเทศ	 เสียเงินให้ต่างชาติ	 โรงพยาบาลบางที่ซื้อเครื่องมือ 
มาราคาหลักแสน	 แต่ใช้ไม่ได้กับคนไข้ทุกคน	 เราจึงอยากทํา 
เคร่ืองที่มันใช้ได้กับทุกคน	 เพราะสุขภาพมันประเมินด้วยเงิน 
ไม่ได้”	อู๋กล่าวด้วยเสียงมุ่งมั่น
	 ปัจจบัุน	การพัฒนาระบบเพือ่ใชใ้นทางการแพทยส์ำาเรจ็ไปแลว้	
จะเหลือก็ในส่วนของการพัฒนาระบบให้ดียิ่งๆ	 ข้ึนผ่านการวิจัย	 
แต่ในระหว่างนี้	 ก็มีความท้าทายใหม่เข้ามา	 นั่นคือการพัฒนาระบบ 
เข้าสู่อุตสาหกรรมรองเท้า	 ซึ่งเป็นแนวทางที่คณะกรรมการโครงการ 
ต่อกล้าให้เติบใหญ่ให้อู๋ไว้เป็นการบ้าน
	 แต่ก็เหมือนเช่นกรณีของโรงพยาบาลแพร่	 ยังไม่ทันที่อู๋จะ 
คิดทำาอะไร	 จู่ๆ	 Hush	 Puppies	 บริษัทผลิตรองเท้าก็ติดต่อเข้ามา 
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาว่าต้องการนำาระบบนี้ไปใช้ในร้านของเขา
	 “เลยกลายเปน็อกีหนึง่แรงผลักดนัทีท่ำาใหเ้ราตอ้งพฒันาระบบ 
ต่อไปข้างหน้าอีกครับ	 ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการพัฒนาระบบ 
ร่วมกัน	 เขาก็ส่งคนมาช่วย	 มาคุยกัน	 เราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมรองเท้าก็เข้าไปเรียนรู้จากเขา	 จนกว่าจะพัฒนาระบบ 
เสร็จสมบูรณ์นั่นแหละครับ	ถึงจะเป็นเรื่องของธุรกิจซื้อขายระบบกัน”
	 แผนการในอนาคตของอู๋จากนี้ไป	จึงแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	คือ	
แผนด้านการแพทย	์แผนด้านอุตสาหกรรมรองเทา้	และดา้นทีม่แีนวโนม้
จะตอ่ยอดได	้คอื	แผนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา	รวมไปถงึดา้นสดุทา้ย	
คือ	การสร้างธุรกิจของตัวเอง
	 ซึ่งทั้งหมดสรุปรวบยอดได้ว่า	 อู๋มีแผนจะพัฒนาระบบเพื่อให้
ผลงานเกิดการนำาไปใช้จริงในด้านต่างๆ	คือ
	 -	แผนด้านการแพทย์	 อู๋จะร่วมกับโรงพยาบาลขยายผู้ใช้งาน
ระบบออกไปในลักษณะป่าล้อมเมือง	 คือจากภูมิภาคสู่เมืองใหญ่	 
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อาจเริ่มจากหน่วยงานเล็กๆ	 ซึ่งตอนนี้มีการเริ่มไว้แล้วที่ศูนย์ผู้ป่วย 
เบาหวานภาคเหนอื	ใชก้ารขยายความรูอ้อกไปผา่นการประชมุวชิาการ 
ของแพทย์	 พยาบาล	การมาศึกษาดูงานของหน่วยงานจากภายนอก 
จังหวัด	และเหนืออื่นใดคือ	 ให้เกิดการทดลองใช้จริง	และบอกต่อกัน 
ปากต่อปาก
	 -	แผนดา้นอุตสาหกรรมรองเทา้	อยูใ่นชว่งการพฒันาระบบเพือ่
ให	้Hush	Puppies	นำาไปใชง้านในสว่นของการโฆษณา	โดยอูจ๋ะพฒันา
แอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ด้านอื่นๆ	 นอกจากด้านสุขภาพเท้า	 
เช่น	 ลูกเล่นว่าลูกค้าใส่รองเท้าแบบไหนถึงจะเหมาะที่สุด	 โดยให้
สอดคล้องกับตัวสินค้าที่มีอยู่
	 -	 แผนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 เป็นการผนวกการแพทย์ 
กับอุตสาหกรรมรองเท้าเข้าด้วยกัน	 เหมือนในต่างประเทศ	 ที่ร้าน 
ขายรองเท้ากีฬาจะมีบริการตรวจวัดเท้า	 และเลือกสรรรองเท้าที่ 
เหมาะสมมาให้เรา
	 -	 แผนด้านธุรกิจส่วนตัว	 เป็นการต่อยอดจากแผนด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา	กล่าวคือ	 เมื่อตรวจวัดเท้าเสร็จแล้ว	แทนที่จะ 
ไปพึ่งร้านหรือโรงพยาบาลให้ผลิตรองเท้าออกมา	 อู๋อาจสร้างแบรนด์ 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าขึ้นมาเอง	แต่แผนนี้ยังเป็นเร่ืองในระยะ 
ยาว	 และจำาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก	 ซึ่งน่าจะมีความ
ชัดเจนมากกว่านี้ในอนาคตที่ระบบพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้ว
	 “ตอนนี้ระบบมันยังไม่ได้ออกมาเป็น	Actual	 Product	 จริงๆ	 
ท่ีสามารถขายได้ในระบบตลาดครับ	 แต่เป็น	Customize	 Product	 
ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละแห่ง	 ซึ่งเมื่อถึงวันหนึ่ง 
ถ้ามันพัฒนาไปจนอิ่มตัวแล้ว	 มันถึงจะกลายเป็น	 Function	 ที่เรา 
สามารถจัดการได้”	อู๋กล่าวด้วยดวงตาเป็นประกาย

ทุกคว�มฝันมีหนท�งของมันเสมอ

	 “ความจริงเท้าเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะครับ	 เท้าอยู่ติด
กับตวัเรา	แตเ่ราไมเ่คยสนใจเลย	เวลาซือ้รองเทา้กแ็คถ่กูตาถกูใจ	
แต่ไม่เคยเลือกให้ถูกเท้า	 ตอนแรกที่ส่งประกวด	 คนก็มองว่า 
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เท้าเป็นเร่ืองตํ่า	 แต่พอเกิดประโยชน์เห็นผลลัพธ์	 คนก็ช่ืนชม”	 
อู๋กล่าวถึงผลตอบรับจากภายนอก	 ต่อสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาจาก								 
แรงบันดาลใจจนเป็นจริงได้ในที่สุด
 มองเส้นทางที่ผ่านมา	 กว่าจะเกิดเป็นระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้า
อัจฉริยะได้	อู๋ต้องผ่านเหตุการณ์และอุปสรรคนานัปการ	ทั้งความยาก
ลำาบากของการผสานศาสตร์	 2	ด้านเข้าด้วยกัน	 ปัญหาเร่ืองแหล่งทุน	
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาในชีวิต	 รวมไปถึงปัญหาปลีกย่อย 
อีกนับไม่ถ้วน
	 แตส่ดุทา้ย	เขากผ็า่นมาได	้และผลงานของอูก๋เ็ดนิทางไปมอบ
สุขภาพที่ดีให้แก่เท้าของผู้ป่วยจำานวนมากอย่างน่าชื่นชม
	 “สำาคัญคือแรงบันดาลใจครับ	 มันต้องมาจากตัวเองก่อน	 
ทุกคนต้องมีจุดหนึ่งแหละที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำาหรือไม่ทำา	อยากฝาก 
ง่ายๆ	ครับว่า	สิ่งใดที่เราทำาแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์	ทำาไปเถอะครับ	
ถ้าเราตัดสินใจไปในทางที่มีประโยชน์แล้ว	 อย่างไรก็มีประโยชน์	 
อยู่ที่หัวใจนี่แหละว่าจะตัดสินใจอย่างไร”	อู๋ทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดี
	 ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออุปสรรคหรือปัญหา	 เพราะทุกอย่างมีทาง
แก้ไข	 เช่นที่อู๋ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	 ถ้าขาดความรู้	 ก็ต้องพึ่งผู้ที่มี 
ความรู้กว่า	 ขาดสิ่งไหนก็วิ่งเข้าหาสิ่งนั้น	 เมื่อมีโอกาสไม่ควรดูดาย	 
และสุดท้าย	หากปรารถนาทิวทัศน์แห่งความสำาเร็จ	 ก็ต้องเดินขึ้นเขา	 
เพราะไม่มีความสำาเร็จใดที่ได้มาโดยที่เราอยู่เฉยๆ
	 เพราะเท้าไม่ได้ถูกสร้างมาเพ่ือให้ยืนอยู่กับที่	 แต่มีไว้เพ่ือก้าว
ผ่านอุปสรรคของปัจจุบัน	ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ในอนาคต
	 การเดินทางของอู๋บอกเราอย่างนั้น...
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	 “...ได้เหน็ผลงานของนอ้งมาหลายป	ีนบัแต่
งาน	NSC	กระทั่งได้มาต่อยอดในโครงการต่อกล้า 
ให้เติบใหญ่	 จนคุณหมอได้ทดลองใช้	 ทำาให้ได้เห็น 
ถงึความสามารถและความเขา้ใจทางดา้นการแพทย	์
และจุดแข็งของผลงานชิ้นนี้คือ	 ทำางานได้จริง...”	 
	 “...หากตอ้งการผลติเครือ่งมอืไปสูเ่ครือ่งมอื
ทางการแพทย์	 ทางหน่วยงาน	 NECTEC	 ก็ยินดี 
ช่วยดูให้	 เพ่ือให้มันผลิตได้จริง	 หรือหากต้องการ
พัฒนาผลงานไปสูอ่ตุสาหกรรมรองเทา้	แผน่รองเทา้
จะมีสองด้าน	 คือแผ่นรองเท้าสำาหรับสวมใส่เดิน
สบาย	ซึ่งไม่ใช่แผ่นรองเท้าทางการแพทย์	 กับแผ่น
รองเท้าทางการแพทย์ที่ออกแบบสำาหรับกลุ่มงาน
ด้านฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ก็สามารถเพิ่มมูลค่า
ของผลงานชิ้นนี้ได้เช่นกัน...”

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

อ�จ�รย์วันทนีย์ พันธช�ติ
ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย 
ประยุกต์ และบริการทดสอบ
และประเมินเทคโนโลยี
ส่ิงอำานวยความสะดวก
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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