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เจลรักษาโรคขาแดงในกบ
จากสารสกัดน้ำานมราชสีห์
ลักษณะผลงาน
เจลที่ผลิตได้จากอนุภาคนาโนซิลเวอร์ซึ่งสังเคราะห์จากต้นน้ำานมราชสีห์ 
มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุเกิดโรคขาแดงในกบ

ชมคลิปแนะนำ�ผลง�น

ผู้พัฒนา
นางสาวทิฆัมพร วงษ์วาสน์ (ฟ้า)
นางสาวสินีกานต์ เจริญโสภารัตน์ (อุ้ม)
นางสาวอริสา รัตนวัน (ฝ้าย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
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ปกติหากกบเป็นโรคขาแดงเกษตรกรจะใช้ยาผสมอาหาร
แต่กบที่เป็นโรคนี้มักเบื่ออาหาร เลยอยากทำาเป็นเจล

เป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ใช้

มนต์รัก (ษ์) ขากบ
BIOTREAT ถูกพัฒนาขึ้นโดย ฟ้า-อุ้ม-ฝ้าย นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัญจาศึกษา 

เพราะมวัีชพชืในแปลงเกษตรของพอ่แม่เข้ามาเบยีดเบยีนพชืสวนจนเหีย่วฟบี ขายไมไ่ดร้าคา 

แต่ครั้นจะกำาจัดทิ้งให้สิ้นซาก ทั้งสามก็เกิดแรงบันดาลใจข้ึนว่า ถ้าสามารถนำาวัชพืชเหล่านี้

มาทำาประโยชน์ได้อีกต่อหนึ่งน่าจะดีไม่น้อย

 จากแรงบันดาลใจสู่การวิจัย ทั้งสามได้ใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab) ของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเป็นที่ศึกษา ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์นรินทร รัตนทา อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงาน เริ่มต้นการวิจัยโดยนำาวัชพืช 7 ชนิดที่พบท่ัวไปในไร่สวนมาทดสอบการยับยั้ง 

เชื้อแบคทีเรีย พบว่า ต้นน้ำานมราชสีห์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดีที่สุด จึงทดลองทำาเป็น 

สารสกัดหยาบฉดีพน่รกัษาโรคเหีย่วเขยีวในพชื และตอ่ยอดไปสูก่ารทดลองกบัเชือ้แบคทเีรยี

ในสัตว์ ซึ่งทีมมีต้นทุนเชื้อตัวอย่าง 2 เชื้อ คือ โรคโคนขี้หูบวมในปลา และโรคขาแดงในกบ 

แต่การรักษาปลาทำาได้ยาก ทีมจึงเริ่มต้นที่กบ โดยพัฒนาเป็นสารสกัดจากน้ำานมราชสีห์ 

ในรูปแบบเจลทาผิว ซ่ึงพัฒนากันถึงระดับนาโน เหมือนหมอยาที่กำาลังคิดค้นมนต์อย่างไร

อย่างนั้น

“ปกติหากกบเป็นโรคขาแดงเกษตรกรจะใช้ยาผสมอาหาร แต่กบท่ีเป็นโรคน้ีมักเบื่อ

อาหาร เลยอยากทำาเป็นเจล เป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ใช้ ขณะเดียวกันพวกหนูก็เสริม

ประสิทธิภาพให้น้ำานมราชสีห์ โดยสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ออกมา ก็พบว่ามีผลในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสูงกว่าสารสกัดน้ำานมราชสีห์ธรรมดา เลยได้เป็นเจลท่ีผลิตจากอนุภาค

นาโนซิลเวอร์เพื่อทารักษาโรคขาแดงในกบค่ะ” ฟ้าเล่าด้วยรอยยิ้ม

 

ของดี แต่ทำาอย่างไรให้ขายได้?
ทีมนำาผลงานเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 

2017) ซึ่งผลงานสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ ก่อนจะเข้าร่วมกับโครงการ 

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5 ด้วยหวังจะพัฒนาผลงานไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์จำาหน่าย แต่เม่ือ

เข้ามาร่วมโครงการต่อกล้าฯ ก็พบโจทย์ที่ท้าทายขึ้นจากคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

“ผลงานช่วง YSC เจลยังไม่เสถียร และพอเข้ามาต่อกล้าฯ ก็มีโจทย์ใหม่ที่ต้องแก้

คือเรื่อง packaging และความปลอดภัยต่อระบบนิเวศ ก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเมื่อเจล

ละลายไปกับน้ำา แล้วเม่ือน้ำาถูกปล่อยออกไปจะส่งผลต่อระบบนิเวศรอบข้างไหม พ่ีๆ โคช

และกรรมการ แนะนำาว่าเราใช้เจลกับกบ และคนมากินกบ เราไม่รู้ว่าเกษตรกรขายกบ 

ใหใ้คร ใครกนิบ้าง เพราะฉะนัน้ตอ้งทำาใหป้ลอดภยั สว่น packaging ตอ้งใหค้วามสะดวก

สบายกับเกษตรกรให้มากที่สุด ไม่ใช่เราทำาแค่สบายเรา แต่เขาใช้งานไม่สะดวก” ฟ้าเล่า

จากคำาแนะนำาของคณะกรรมการ ทีมได้พัฒนาผลงานอยู่ถึง 5 เวอร์ชันด้วยกัน

เวอรชั์นแรก เป็นเจลความเขม้ขน้ 50 ไมโครกรมั ซึง่ใช้อนภุาคนาโนซลิเวอรข์นาด 

15-23 นาโนเมตร ทำาให้เนื้อเจลไม่เสถียร และยังไม่ได้ทดสอบความหนืด

เวอร์ชัน 2 ด้วยคำาแนะนำาจากคณะกรรมการและทีมโคชโครงการต่อกล้าฯ จึงได้

พัฒนาความเข้มข้นของอนุภาคนาโนเจลให้มีความเสถียร พร้อมกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

โดยมุ่งให้ใช้งานง่ายเป็นหลัก 

เวอร์ชันที่ 3 ปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น
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เวอร์ชันท่ี 4 ทดสอบความเป็นพิษของเจลต่อระบบนิเวศ 

โดยทดสอบกับกุ้งฝอย

เวอร์ชันท่ี 5 ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยทดสอบกบั

เซลล์ไลน์ (Cell Line) ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ห้องปฏิบัติการ 

(Lab) และความชว่ยเหลอืจากนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัขอนแกน่

เมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมทุกด้าน ก็ถึงเวลานำาไปให้เกษตรกร

ทดลองใชง้าน ซึง่นบัวา่เปน็อกีประสบการณส์ดุพเิศษสำาหรบัทมี

“ก่อนหน้าน้ีคิดว่าแค่ทดสอบกับกบในแล็บก็น่าจะเพียงพอ 

แล้ว พอต้องไปทดสอบที่ฟาร์มก็มีอุปสรรคเยอะมาก ทั้งไกล  

เข้าถึงยาก หลงทาง ไปทดสอบทั้งใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ 

จ.ชยัภูมิ เวลาไปฟารม์เกษตรกรจะไมค่อ่ยว่าง พอไปหากเ็จอเขา

เก่ียวข้าวพอดี ...ทำาให้เราได้เรียนรู้คือ ต้องวางแผนการไปทดสอบ 

ดูช่วงเวลาท่ีเกษตรกรสะดวก จะทำาให้เขาเต็มใจให้ข้อมูลมากกว่า” 

ฟ้าเล่าประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบก็เป็นท่ีน่าพอใจ

“ไปทดสอบกับกบของเกษตรกร ผลน่าพอใจค่ะ เจลไปช่วย

ยับย้ังท่ีแผลโดยตรง แก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่ากินยาปฏิชีวนะ แต่

เขากอ็ยากใหใ้ชส้ะดวกกวา่นี ้เช่น หยดลงในน้ำาไดเ้ลยไมต่อ้งทา 

ซึ่งก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะ” ฝ้ายเล่า 

อนาคตอยู่ในมือเรา
ถงึวนันี ้BIOTREAT ถกูพฒันาไปถงึขัน้มแีบรนดเ์ปน็ของตวัเอง และรอดำาเนนิการ

จดสิทธิบัตร พร้อมสำาหรับการเติบโตเชิงพาณิชย์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ก็มีแผนจะต่อยอดไป

สู่รูปแบบอื่นๆ ทั้งสารละลาย หรืออาหารสำาหรับรักษาโรค ซึ่งไม่ได้จำากัดอยู่แค่สำาหรับ

กบเทา่น้ัน แตจ่ะขยายไปสูป่ลาและสตัวอ์ืน่ๆ ในวงกวา้งมากขึน้ เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร

ผู้ทำาปศุสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วย

และมากกว่าผลงานที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ก็คือตัวของ 3 สาวเอง ที่การ

เขา้รว่มโครงการตอ่กลา้ฯ ไดส้รา้งการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพวกเธอมากมาย ทัง้ความ

อดทนในการสังเคราะห์นาโนครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องอดหลับอดนอน ไม่ได้กลับบ้านเป็น

เดือนๆ การเรียนรู้ที่จะลงไปทดสอบผลงานกับผู้ใช้ การนำาเสนอผลงานให้ตรึงใจคนฟัง 

การคิดวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งการทำางานและการใช้ชีวิต 

 “การทำาโครงงานจะช่วยสอนให้เราคิดเป็นระบบ พอเราเริ่มทำาโครงงาน เราจะรู้

ว่าต้องทำาอะไรก่อน-หลัง ทำาแบบนี้จะได้ผลแบบไหน ต่อไปจะทำาอะไรต่อ... ทำาให้เรา 

ไม่คิดสะเปะสะปะ ซึ่งมันช่วยในการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย” อุ้มกล่าว

เหนอือืน่ใด ท้ังประสบการณแ์ละผลงานทีเ่กดิขึน้ กไ็ดช้ว่ยกอ่รา่งสรา้งเสน้ทางไป

สู่อนาคตให้แก่ทั้ง 3 สาว ด้วยการใช้ผลงานยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

โดยอุ้มนั้นได้เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ฟ้าได้คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝ้ายได้เลือกทั้ง 

คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา 

“ตอนแรกที่เข้าโครงการ พวกหนูคิดแค่อยากรักษาโรคขาแดงในกบได้ก็จบแล้ว  

แต่ตอนนี้มันเกินเป้าไปเยอะมาก ก่อนหน้านี้พ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องทำางานเหนื่อย

ขนาดน้ี แต่พอวันน้ีหนูย่ืนผลงานเข้าคณะท่ีอยากเรียนได้ ทำาให้เขารู้ว่า น่ีคือความพยายาม

ของลูกฉันที่ทำามาตลอด 3 ปี” ฟ้ากล่าว

“พวกเรารู้สึกภูมิใจกับผลงานนี้มากค่ะ” ฝ้ายทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดี

“การทำาโครงงานจะช่วย
สอนให้เราคิดเป็นระบบ 
พอเราเริ่มทำาโครงงาน 
เราจะรู้ว่าต้องทำาอะไร
ก่อน-หลัง ทำาแบบนี้ 

จะได้ผลแบบไหน 
ต่อไปจะทำาอะไรต่อ... 

ทำาให้เราไม่คิดสะเปะสะปะ 
ซึ่งมันช่วยในการใช้ชีวิต

ในด้านอื่นๆ ด้วย”

ร�ยละเอียดผลง�นเพิ่มเติม หรือด�วน์โหลด
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