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บทนํา
 ปจจบุนังานดานหองปฏิบติัการของคณะเภสชัศาสตร 
มหาวทิยาลยัขอนแกน มกีารเรยีนการสอนและการวจิยัทาง
ดานการผลติยาปราศจากเชือ้ทีบ่รรจใุนภาชนะขนาดเลก็ที่
ทาํมาจากแกว เรยีกวา แอมพลู (Ampoule) ซึง่จาํเปนทีจ่ะ
ตองใชความรอนจากเปลวไฟในการหลอมใหเนือ้แกวบรเิวณ
ชองเปดของภาชนะปดสนิทเขาเปนเน้ือเดียวกันจนไมเกิด
การรั่วซึม เรียกเคร่ืองมือนี้วา เครื่องปดผนึกแอมพลู (Am-
poule Sealing Machine) ท่ีผานมาหองปฏิบัติการมี
เครื่องปดผนึกแอมพลู (เครื่องปดผนึกแอมพลู, 2533) 
ใชในงาน ที่ติดตั้งยากลําบากและใชพื้นท่ีในการติดตั้งมาก 
การปดผนกึแอมพลไูมสมบูรณ เสยีหายจาํนวนมาก มีความ
ปลอดภัยตํ่า เนื่องจากการจุดติดของเปลวไฟไมสมบูรณ 
จนมีแกสหลงเหลือเกิดการฟุงกระจายไปทั่ว อีกทั้งหากมี
การจดัซือ้เครือ่งปดผนึกแอมพลสํูาเร็จรปูทีมี่จําหนายโดยทัว่ไป 
ก็จะตองใชงบประมาณในการจัดซื้อเปนจํานวนมาก
 ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนางานการเรียนการสอน
ทางดานการผลติและงานวจิยัท่ีเกีย่วของในหองปฏบัิตกิาร
ของคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ให มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จงึไดคดิพัฒนา ออกแบบ และสราง
เครื่องปดผนึกแอมพลูใหมข้ึน เพื่อนําไปทดแทนเครื่องใน
ระบบเดิม ตดิตัง้และใชงานงาย ตดิตัง้ใชงานในพืน้ท่ีทีจ่าํกดั
ได เกิดการปดผนึกแอมพลูไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย
ตอผูใชงาน และประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อเครื่อง
สําเร็จรูปลงไดอีกดวย

วัตถุประสงค
 1. เพือ่คดิพฒันา ออกแบบ และสรางเครือ่งปด
ผนึกแอมพลูเพื่อใชในงานทางดานการผลิตและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ

 2.  เครือ่งปดผนกึหลอดแอมพลทูีพั่ฒนาสรางขึน้
มีประสิทธิภาพท่ีไมดอยกวาเคร่ืองเดิมและเคร่ืองสําเร็จรูป
ที่มีจําหนายและมีราคาท่ีถูกกวา

การดําเนินการ
 1.  การระดมความคิด เกี่ยวกับเคร่ืองปดผนึก
แอมพลูที่ใชงานเดิม และเคร่ืองสําเร็จรูปที่จําหนายอยู 
มีสภาพ/อุปสรรคและขอจํากัดในการใชงาน และศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาเคร่ืองปดผนึกแอมพลูขึ้น
 2.  การคิดพัฒนาและออกแบบเคร่ืองปดผนึก
แอมพลู
 3.  สรางเคร่ืองปดผนึกแอมพลู ปรับปรุง และ
ทดสอบ

วิธีการทดสอบ
1. การหาระยะใชงานของหวัพนเปลวไฟของ

เครื่องปดผนึกแอมพลู
  1.1)  การหาระยะเวลาพนเปลวไฟสูงสุด 
โดยนําหัวพนเปลวไฟไปเติมแกสปโตรเลียมเหลว (Lique-
fied petroleum gas; LPG) แกสโพรเพน (Propane) หรอื
แกสบวิเทน (Butane) ชนดิกระปองสําหรับการเติมไฟแชค 
จนเต็มกระบอกของหัวพนเปลวไฟ จากนั้นทําการจุดติด
เปลวไฟที่หัวพน ปรับความแรงใหไดเปลวไฟสีฟาที่พนจาก
ปลายหัวพนใหมีความยาว 1 นิ้ว และทําการจับเวลาไป
จนกวาเปลวไฟจะดับลง บนัทกึคาเวลาท่ีหวัพนสามารถพน
เปลวไฟไดจนแกสหมดกระบอก เปนระยะเวลาพนเปลวไฟสงูสุด
  1.2)  ระยะเวลาใชงานหัวพนเปลวไฟตอเน่ือง
คือระยะเวลาต้ังแตเริ่มจุดติดพนเปลวจากหัวพนเปลวไฟ 
ที่ปรับความแรงเปลวไฟสีฟาที่พนจากปลายหัวพนใหมี

* คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ความยาว 1 นิ้ว จนถึงระยะเวลาหน่ึงที่จําเปนตองปดแกส
ใหเปลวไฟจากปลายหัวพนเปลวไฟดับลง เพ่ือปองกันไมให
หัวพนเปลวไฟเกิดความเสียหายจากความรอนที่สูงเม่ือพน
เปลวไฟเปนระยะเวลาตอเนื่องนาน
 2. การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองปดผนึกแอมพลู
  2.1)  การหาอัตราการปดผนึกแอมพลู 
(Productivity Rate) คือ จํานวนแอมพลูที่ทําการปดผนึก
ดวยเคร่ืองปดผนึกแอมพลูไดในเวลา 1 นาที
  2.2)  การหาอัตราการปดผนึกแอมพลูที่ไม
สมบูรณ ทีค่ดิเปนรอยละ (%Productivity Loss) คอื อตัรา
ที่คิดเปนรอยละของจํานวนแอมพลูท่ีทําการปดผนึก ที่ไม
สมบูรณ จากจํานวนแอมพลูทีทํ่าการปดผนึกดวยเคร่ืองปด
ผนึกแอมพลู ไดแก เกิดการรั่วซึมที่รอยปดผนึก หรือเกิด
เนื้อแกวย่ืนเกินสวนโคงปดปลายแอมพลู ที่ยาวเกินกวา 2 
มิลลิเมตร ซึ่งเสี่ยงตอการแตกหักจนร่ัวซึมไดงาย

ผลการดําเนินการ
 จากการระดมความคิด ที่เก่ียวกับเครื่องปดผนึก
แอมพลู ทั้งเคร่ืองเดิมที่ใชงานอยูในปจจุบัน และเคร่ือง
สําเร็จรูปที่มีผูผลิตข้ึน นํามาสูการพัฒนา ออกแบบ และ
สรางเคร่ืองปดผนึกแอมพลูข้ึนใหม ดังนี้
 1.  ทบทวนเคร่ืองปดผนึกแอมพลู
  1.1)  เครื่องที่ใชงานอยูเดิม
   เปนเครื่องมือที่ประยุกตจากเครื่อง
เชื่อมแกสที่ใชในงานชางทั่วๆ ไป ถูกนํามายึดติดกับขาตั้งที่
สามารถปรับระดับได จํานวน 2 ชุด โดยเครื่องเชื่อมแกส
แตละชุดจะมีทอ 2 ทอ สําหรับเชื่อมตอดวยสายทนแรงดัน 
2 เสน ไปยงัถงัแกสและถงัแรงดนัอากาศภายนอก ซ่ึงจําเปน
ตองใชพื้นที่จํานวนมากในการติดตั้ง ในการใชงานเคร่ือง
ดังกลาวจะตองเปดวาลวแรงดันที่ถังแกสและถังอากาศ 
จากนัน้ตองเปดวาลวปรบัระดับแรงดนัแกสและแรงดนัอากาศ
ทีเ่ครือ่งเชือ่มใหเหมาะสมและสมัพนัธกนั เพือ่ใหไดเปลวไฟ
ที่พอเหมาะกับการปดผนึกแอมพลู หากปรับแรงดันแกส
และอากาศไมเหมาะสม จะทําใหเปลวไฟท่ีไดมคีวามแรงไม
เพียงพอท่ีจะแอมพลูได และเปลวไฟเกิดการดับเน่ืองจาก
แรงดันที่นอยหรือมากเกินไปได สงผลทําใหใชเวลาในการ

ปดผนึกมาก การปดผนึกไมสมบูรณ หรือมีแกสสวนเกินที่
ไมถูกเผาไหมฟุงกระจายและสงกลิ่นไปทั่วบริเวณ จนอาจ
กอใหเกิดความไมปลอดภัยได
   ดงัทีไ่ดกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา ใน
การใชงานเคร่ืองปดผนึกที่ผานมาดังกลาว มีอุปสรรคใน
หลายเรือ่ง ไดแก การตดิตัง้ทีย่ากลําบากและใชพืน้ทีใ่นการ
ติดตัง้มาก การปดผนึกแอมพลูไมสมบูรณ เสียหายจํานวนมาก 
และมีความปลอดภัยตํ่า
  1.2)  เครื่องสําเร็จรูป
   เครื่องปดผนึกแอมพลู ที่เหมาะสมใน
การใชงานในหองฏิบัติการ หรือการวิจัยที่เก่ียวของ ที่มี
ผูทําการผลิตขึ้นในปจจุบันเปนเครื่องมือสําเร็จรูป ที่จัดหา
จากการนําเขาจากตางประเทศ เชน เคร่ืองปดผนึกแอมพลู 
รุน RF-1A จากประเทศจีน, เครื่องรุน Adelphi Twin Jet 
จากประเทศอังกฤษ, เครือ่งรนุ HS1 จากประเทศสหรฐัอเมริกา 
และเคร่ืองรุน AFS-30 ซึ่งเปนเคร่ืองระบบอัตโนมัติที่มี
ขนาดใหญ จากประเทศอินเดยี เปนตน ซึง่เครือ่งดงักลาวมี
ราคาคอนขางสงู จาํเปนตองใชงบประมาณในการจดัซือ้เปน
จาํนวนมาก จากขอมลูคุณสมบตัขิองเครือ่งปดผนกึแอมพลู
ตางๆ ดงักลาว พบวา มคีวามสามารถท่ีใกลเคยีงกนั ใชแกส
เชือ้เพลงิ และแรงดนัอากาศ ชนดิเดยีวกนัทัง้หมด สามารถ
ปดผนึกแอมพลูขนาดบรรจุตางๆ ไดตั้งแต  1 ถึง 20 
มิลลิลิตร โดยเคร่ืองรุน Twin Jet, RF-1A และ HS1 จะมี
ลักษณะของเครื่องที่คลายคลึงกัน ทํางานในระบบธรรมดา 
(manual) กลาวคือ มีหัวพนเปลวไฟ จํานวน 1 ถึง 2 หัว 
ใชแกส LPG, Propane หรือ Butane เปนเชื้อเพลิงที่เชื่อม
ตอจากภายนอก และใชแรงดันอากาศชวยในการติดไฟ 
เชื่อมตอจากภายนอก มี Productivity Rate อยูที่ 10 ถึง 
15 ชิ้นตอนาที คา Productivity Loss ผูผลิตไมไดระบุ
ขอมูล โดยทั่วไป Productivity Rate และ Productivity 
Loss จะข้ึนอยูกับการปรับระดับเปลวไฟในการปดผนึก 
ขนาดบรรจุของแอมพลู และความสามารถของผูที่ทําการ
ปดผนึกแอมพลูเปนหลัก สวนเคร่ืองในรุน AFS-30 จะเปน
ระบบอัตโนมตัทิีใ่ชเช้ือเพลิงทีเ่ชือ่มตอจากภายนอกและแรง
ดันอากาศชวยในการติดไฟเชื่อมตอจากภายนอกเชน
เดียวกัน ม ีProductivity Rate อยทูี ่30 ช้ินตอนาที ซึง่เปน
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อตัราท่ีสงูกวา เนือ่งจากเปนระบบท่ีทาํงานอัตโนมัต ิสวนคา 
Productivity Loss ผูผลิตไมไดระบุขอมูล ซึ่งโดยทั่วไป 
Productivity Rate และ Productivity Loss ของระบบ
ดังกลาวจะข้ึนอยูกับการปรับระดับเปลวไฟในการปดผนึก 
และขนาดบรรจุของแอมพลู
 2.  การพฒันาออกแบบ และสรางเครือ่งปดผนกึ
แอมพลู
  2.1)  การพัฒนาและออกแบบ
   การพัฒนาออกแบบเคร่ืองปดผนึก
แอมพล ูไดกาํหนดเปนแนวทางโดยพจิารณาจากการศกึษา
รูปแบบและคุณสมบัติของเคร่ืองปดผนึกแอมพลูสําเร็จรูป
ที่จําหนาย เหมาะสมในการใชงานในพื้นท่ีที่จํากัด ติดตั้งใช
งานสะดวกและงายดาย ไมจาํเปนตองใชแรงดันอากาศชวย
ในการทําใหเกิดเปลวไฟ อัตราการปดผนึกที่ดี การปดผนึก
ทีไ่มสมบูรณตํา่ และชวยประหยัดงบประมาณในการจัดหา
ลงได
  2.2) การสราง
   การสรางเครื่องปดผนึกแอมพลูตาม
แนวทางการพัฒนา ออกแบบที่กําหนดขึ้น และสามารถ
จัดหาวัสดุที่จะนํามาสรางเปนเครื่องปดผนึกแอมพลูได
ภายในประเทศ ไดแก 
   หัวพนเปลวไฟ
   สามารถจุดติดเปลวไฟไดงาย ไม
ตองการแรงดันอากาศชวยในการจัดติดไฟ มีกระบอก
สาํหรับบรรจุแกสในตัว จงึไมจาํเปนตองเช่ือมตอกับถงัแกส
ภายนอกผานสายทนแรงดัน มีขนาดท่ีเหมาะสมในการใช
งานในพื้นที่จํากัด
   แทนเครื่อง
   เปนแทนเคร่ืองขนาดเหมาะสมสําหรับ
รองรับสวนประกอบตางๆ ไดแก หัวพนเปลวไฟ, ฐานรอง
รับแอมพลูเสา และแคลมป ที่สามารถนําพาเคลื่อนยายไป
ในท่ีตางๆ ได ทําจากวัสดุพลาสติกหนาท่ีมีความแข็งแรง
ทนทานและนํ้าหนักเบา
   ฐานรองรับแอมพลู
   เปนฐานโหละสําหรับรองรับการวาง
แอมพลูขณะทําการปดผนึก

   เสาและแคลมป
   เสาเปนสวนท่ีติดตั้งบนแทนเคร่ือง มี
ความสูงที่เหมาะสม สําหรับใหแคลมปแบบสองแกน ซึ่ง
แกนหนึ่งสวมยึดอยูกับเสา สวนอีกแกนจะยึดฐานรองรับ
แอมพลู
   จากการทดสอบเคร่ืองปดผนกึแอมพลู
ที่พัฒนาขึ้น ไดเปนคุณสมบัติของเครื่องดังนี้

3. ระยะเวลาใชงานของหัวพนเปลวไฟของ
เครื่องปดผนึกแอมพลู
  3.1)  ระยะเวลาพนเปลวไฟสูงสุด ตอคร้ัง
การบรรจุแกสเต็มกระบอก ไมนอยกวา 50 นาที
  3.2) ระยะเวลาใชงานตอเนือ่ง ไมเกิน 20 นาที 
จากการทดสอบ พบวา เมือ่เปลวไฟทีพ่นออกจากปลายหวั
พนเปลวไฟตอเน่ืองนานกวา 25 นาที ตัวปรับระดับความ
แรงจะเริม่หมนุปรบัไดคอนขางยากขึน้ ตวักดจดุตดิเปลวไฟ
จะกดไดลําบากมากข้ึนอีกดวย ซ่ึงเปนผลมาจากความรอน
จากเปลวไฟท่ีปลายหัวพนที่สงมาถึงตัวปรับความแรงและ
ตวักดจุดเปลวไฟสะสมเพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาใชงานตอเนือ่ง 
เพือ่ปองกนัไมใหหวัพนเปลวไฟเกิดความเสยีหาย จงึควรปด
แกสที่ตัวเครื่องเพื่อดับเปลวไฟเม่ือใชงานตอเนื่องแลว 20 
นาที และหากตองการใชงานตอไปอีก ควรรออยางนอย 5 
นาที เพื่อใหหัวพนเปลวไฟคลายความรอนใหตํ่าลง แลวจึง
จุดติดเปลวไฟใชงานตอได

4.  ประสิทธภิาพของเคร่ืองปดผนกึแอมพลทูี่
พฒันาขึน้ เม่ือเทยีบกับเคร่ืองมือทีมี่ใชงานอยูในปจจบุนั 
(เครื่องเดิม)
  4.1)  เคร่ืองที่พัฒนาขึ้น ทําใหได Produc-
tivity Rate เพ่ิมขึ้นรอยละ 50 จากเครื่องเดิม เนื่องจาก
เครื่องเดิมมีความยุงยากในการปรับความเหมาะสมของ
เปลวไฟ มกีารจดุตดิของเปลวไฟไมสมบรูณ มแีกสหลงเหลอื
และฟุงกระจายไปท่ัว ทาํใหได Productivity Rate ตํา่ และ
เม่ือเปรียบเทียบกับเคร่ืองสําเร็จรูป พบวา เคร่ืองที่พัฒนา
ขึ้นมี Productivity Rate อยูในชวงเดียวกับ ที่ผูผลิตระบุ
ในขอมูลคุณสมบัติของเครื่องปดผนึกสําเร็จรูป
  4.2)  เคร่ืองที่พัฒนาขึ้น เกิด Productivity 
Loss ลดลงรอยละ 50 จากเครือ่งเดมิ หรอืสูญเสยีลดลงครึง่
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หนึ่งของเคร่ืองเดิม เนื่องจากการจุดติดของเปลวไฟไม
สมบูรณ ทําใหเกิด Productivity Loss จํานวนมากกวา
เคร่ืองที่พัฒนาขึ้น
  4.3)  เคร่ืองท่ีพฒันาข้ึน ใหเปลวไฟท่ีคมกวา
เคร่ืองเดมิ ซึง่เปนคุณสมบตัขิองเปลวไฟทีใ่ชในการปดผนกึ
แอมพลู ควบคุมการจุดติดรวดเร็วสะดวก และการปรับ
ขนาดเปลวไฟไดงายกวา เนื่องจากเครื่องเดิมจะตองปรับ
แรงดนัแกสและอากาศทีแ่ยกอสิระตอกนัใหเหมาะสม ทาํให
ตองใชความพยายามในการปรับและเวลาในการปรับเปลว
ไฟมาก
  4.4)  การเคลือ่นยายเครือ่งทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่
นําไปใชงานสามารถทําไดโดยงาย สะดวก และยังนําเขาไป
ใชงานภายในบริเวณพื้นท่ีจํากัดได เชน ภายในตูปลอดเชื้อ 
(Laminar Cabinet) ซ่ึงเคร่ืองเดิมไมสามารถเคล่ือนยาย
และใชงานในพื้นที่จํากัดได เนื่องจากเครื่องมีขนาดสูงใหญ 
มีสายเช่ือมตอไปยังระบบแรงดันแกสและอากาศภายนอก
  4.5)  สามารถนําไปทดสอบในสถานการณ
การใชงานจริง โดยนักศึกษาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติ
การจริงได
 4.6) เกิดการพัฒนางาน การทํางานรวมกันเปน
ทีม และใชเปนแนวทางการพัฒนางานตอไปในอนาค

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาพนเปลวไฟสูงสุด

ระยะเวลาพนเปลวไฟสูงสุด เมื่อบรรจุแกสเต็มกระบอก (นาที)
1 2 3 4 ระยะเวลาเฉล่ีย
51 53 55 55 53.5

ตารางท่ี 2 ความสามารถหรืออตัราในการปดผนกึแอมพลู

อัตราในการปดผนึกหลอดยาฉีด (Productivity Rate) 
(จํานวนแอมพลู ชิ้น/นาที)

เครื่องพัฒนา เคร่ืองเดิม เคร่ืองสําเร็จรูป*
12 8 10-15

 *เครื่องสําเร็จรูป 1 ถึง 2 หัวพน ระบบ manual 
ที่ระบุ Specification โดยผูผลิต 

ตารางที่ 3  การปดผนึกแอมพลูที่ไมสมบูรณ

รอยละของแอมพลูที่ผานการปดผนึกท่ีไมสมบูรณ จากจํานวน
แอมพลูทีท่าํการปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึกแอมพลู (%Produc-
tivity Loss)

เคร่ืองพัฒนา เคร่ืองเดิม
20 40

รูปที่ 1  การทดสอบเพื่อระยะเวลาพนเปลวไฟสูงสุด และ
ระยะเวลาใชงานตอเนื่องของหัวพนเปลวไฟของ
เคร่ืองปดผนึกแอมพลู

รูปที่ 2  การพฒันาออกแบบเพือ่หาความเหมาะสมในการ
ติดตั้งหัวพนเปลวไฟของเคร่ืองปดผนึกแอมพลู
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รูปที่ 3  เครื่องปดผนึกแอมพลูท่ีถูกพัฒนาสรางขึ้น

รูปที่ 4  การทดสอบเครือ่งปดผนกึแอมพลทูีถ่กูพัฒนาสรางขึน้

รูปที่ 5  การทดสอบเครื่องปดผนึกแอมพลูในพื้นท่ีจํากัด 
โดยทดสอบภายในตปูลอดเช้ือ (Laminar Cabinet)

รูปที่ 6 การทดสอบการใชงานจริงของเคร่ืองปดผนึกแอมพลู

รูปที่ 7 การทดสอบการใชงานจริงของเคร่ืองปดผนึกแอมพลู

สรุป
 เครื่องปดแอมพลูที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุม
การจุดติดรวดเร็วสะดวก ใหเปลวไฟท่ีคมและเหมาะสมกับ
การปดผนึกแอมพลู การปรับขนาดเปลวไฟไดงาย และติด
ตัง้สะดวกและงายดาย ใชพืน้ท่ีในการตดิตัง้ไมมาก สามารถ
นําไปใชงานสามารถทําไดโดยงาย สะดวก และยังนําเขาไป
ใชงานภายในบริเวณพื้นที่จํากัด เชน ภายในตูปลอดเชื้อ 
(Laminar Cabinet) ได ไมจาํเปนตองใชแรงดันอากาศชวย
ในการทําใหเกิดเปลวไฟ มีความปลอดภัยและประหยัด
งบประมาณ เคร่ืองปดผนึกแอมพลูทีพ่ฒันาขึน้ มีระยะเวลา
พนเปลวไฟสูงสดุ ตอคร้ังการบรรจุแกสเต็มกระบอก ไมนอย
กวา 50 นาที ระยะเวลาใชงานตอเน่ือง ไมเกิน 20 นาที 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองปดผนึกแอมพลูที่พัฒนาข้ึน มี 
Productivity Rate เพิม่ขึน้รอยละ 50 จากเครือ่งเดมิ และ
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อยูในเชวงเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องสําเร็จรูป 
เครื่องที่พัฒนาขึ้นทําใหเกิด Productivity Loss ลดลง
รอยละ 50 จากเครื่องในระบบเดิม สามารถนําไปใชในการ
ปฏบิตักิารจริงในระดับการเรียนการสอนของนักศกึษาและ
การทําปฏิบัติการวิจัยท่ีเกี่ยวของได
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ชุมแวงวาปและคณะ. การพัฒนาตูควบคุมความชื้น (Con-
trolled Humidity Cabinets). Pharm KKU Show & 
Share 2016, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7 
กันยายน 2559: หนา 16-17
 ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย, ธนัช ชุมแวงวาป, พุธ
มงคล สตาสิทธ์ิ และคณะ. การพัฒนาเคร่ืองลางไปเปต
อัตโนมัติ (Development of Pipette Automatic 
Washer). Pharm KKU Show & Share 2016, คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7 กันยายน 2559: 
หนา 20-21

 2. พุธมงคล สตาสิทธิ์
 วฒุกิารศึกษา วทบ.เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและ
คอมพิวเตอร ม.ราชภัฎเลย
 ปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็ง และการทดสอบเภสัชภณัฑ การพฒันาสารเคลือบ
ฟลมและวัสดุสําหรับงานเคลือบฟลมทางเภสัชภัณฑ และ
เภสัชภัณฑปราศจากเช้ือ
 ผลงานทางวิชาการ
 พุธมงคล สตาสิทธิ์, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย, ธนัช 

ชมุแวงวาป และคณะ. การพัฒนาตูควบคุมความช้ืน (Con-
trolled Humidity Cabinets). Pharm KKU Show & 
Share 2016, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7 
กันยายน 2559: หนา 16-17
 ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย, ธนัช ชุมแวงวาป, พุธ
มงคล สตาสิทธิ์ และคณะ. การพัฒนาเครื่องลางไปเปต
อัตโนมัติ (Development of Pipette Automatic 
Washer). Pharm KKU Show & Share 2016, คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7 กันยายน 2559: 
หนา 20-21

 3.  ธนัช ชุมแวงวาป
 วุฒิการศึกษา อสบ.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ และวิจัย ที่เกี่ยว
กับงานดานเภสัชกรรม
ผลงานทางวิชาการ
 พุธมงคล สตาสิทธิ์, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย, ธนัช 
ชมุแวงวาปและคณะ. การพฒันาตคูวบคมุความชืน้ (Con-
trolled Humidity Cabinets). Pharm KKU Show & 
Share 2016, คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
7 กันยายน 2559: หนา 16-17
 ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย, ธนัช ชุมแวงวาป, พุธ
มงคล สตาสิทธิ์ และคณะ. การพัฒนาเคร่ืองลางไปเปต
อัตโนมัติ (Development of Pipette Automatic 
Washer). Pharm KKU Show & Share 2016, คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 7 กันยายน 2559: 
หนา 20-21


