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นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุุ

พฤษภาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

10
รมต. ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buch เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านไบโอเทค

รมต. ก.วิทย์ฯ ร่วมดีเบตบนเวที GBS 2018 แจงกลยุทธ์สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

3 องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ผนึก จัดค่ายฯ ติวเข้ม เด็กโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ฯ-คณิต

สวทช. โดย STKS จัดนิทรรศการ...ในงาน KKU Smart Learning Expo

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับคัดเลือกเป็น Young Affiliates ของ The World Academy of Science (TWAS)

สวทช. ร่วมกับกลุ่มมิตรผล เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย Biorefinery Technology เสริมแกร่ง EECi

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้า 4 รางวัลระดับโลก “46 th International Exhibition of Inventions Geneva”

ข่าว News

บทความ Article

รมต. ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำาของเยอรมัน จูลิช ร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่
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รมต. ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำาของเยอรมัน จูลิช

เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่

หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

18 เมษายน 2561 - โคโลญน์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชม

สถาบัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

สวทช. คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และภาคเอกชน โดยมี Prof. Dr. Ing Harald Bolt ผู้อำานวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หนุน EECi 

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11931-20180418
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มุ่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาด้านไบโอเทค

หวังดึงเอกชนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่ EECi

รมต. ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buch

19 เมษายน 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย

ผู้บริหาร สวทช. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch (Biotech-

Park Berlin-Buch) โดยมี Prof. Dr. Martin Lohse (ศ. ดร.มาร์ติน โลเซ่อ) ประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาศาสตร์ของ Max Delbrück Center for 

Molecular Medicine : MDC ให้การต้อนรับ

อุทยานไบโอเทคแห่งนี้มีความพร้อมในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ท่ีทันสมัยและเป็นกำาลังสำาคัญในการ

พฒันาอตุสาหกรรมการแพทยข์องสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีพร้อมด้วยกลไกการทำางานทีด่งึดดูภาคเอกชนจำานวนมากใหเ้ขา้มาตัง้ศนูยว์จิยัในทีน่ี ้และคาดหวงั

จะนำาแนวคิดและกลไกในการพัฒนา Biotech-related innovation ecosystem มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ EECi ของไทยต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11933-20180419-berlin-buch
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รมต. ก.วิทย์ฯ ร่วมดีเบตบนเวที GBS 2018
แจงกลยุทธ์สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

 20 เม.ย. 2561 ณ อาคาร Telekom Forum กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อภปิรายเชงิกลยุทธ ์(debate) หวัขอ้ความรว่มมือระหวา่งประเทศในการกำากบัดแูลเศรษฐกจิฐานชวีภาพ ในงาน Global Bioeconomy Summit (GBS 

2018) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์จากประเทศเอกวาดอร์ อาร์เจนตินา อดีตรัฐมนตรีจากเยอรมนี และผู้บริหารภาคเอกชน ชี้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 

ที่มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (new s-curve) จะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Bioeconomy ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ จากนั้นได้นำาคณะผู้บริหาร 

สวทช. ภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมสถาบันฟรอนโฮเฟอร์ CBP ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตรเพิ่มมูลค่า เป็นพอลิเมอร์ 

วัสดุชีวภาพ และชีวเคมีภัณฑ์ที่ใช้ต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมได้ เพื่อนำามาปรับใช้กับประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และการดำาเนินงานของ EECi

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11934-20180420-gbs-2018
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3 องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ผนึก
จัดค่ายฯ ติวเข้ม เด็กโครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ฯ-คณิต

24 เมษายน 2561 ห้องออดิทอเรียม อาคาร 18 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิด “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

ให้กับนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ปี 2560 โดยกล่าวเปิดงานว่า สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม 

การทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้

ดงันัน้ สวทช. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) และองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) จงึรว่มกนัจดักจิกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 และค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประจำาปี 2560 เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของ สวทช. ตลอดจนช่วยบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11936-20180424

พฤษภาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2



6 nstda •   May 2018

พฤษภาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

สวทช. โดย STKS จัดนิทรรศการเผยแพร่
บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ในงาน KKU Smart Learning Expo

23 เมษายน 2561 : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำานัก

หอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จัดนทิรรศการเพือ่เผยแพร่บริการและใหค้วามรูเ้รือ่ง การสง่เสรมิและสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมผ่าน "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources หรือ OER)" ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในงาน KKU Smart Learning Expo 

ครัง้ท่ี 1 ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาต ิขอนแกน่ ซึง่จดัโดยมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีและโครงการพฒันาสมรรถนะ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาดว้ยนวตักรรม KKU Smart Learning งานนีไ้ดร้บัเกยีรตจิากนายแพทยธ์รีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 และมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย 

ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11937-oer-kku-smart-learning-expo
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นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับคัดเลือกเป็น 

Young Affiliates ของ The World
Academy of Science (TWAS)

ดร.คทา จารุวงศ์รังสี นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์เชิงคาร์บอนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (CNL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในฐานะ Young Affiliates ในสาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ และทำาหน้าที่เป็นระยะเวลาห้าปี (2017-2021) ของ 

The World Academy of Science (TWAS) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องในด้านความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในประเทศกำาลังพัฒนา ซึ่งจุดแข็งของ TWAS 

คอื เครอืขา่ยท่ัวโลกท่ีมอิีทธิพลและผลกระทบทางดา้นวทิยาศาสตร ์ในแตล่ะปทีางสถาบนัและสำานกังานภมูภิาค จะคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นจำานวน 

25 คนที่ประสบความสำาเร็จก่อนอายุ 40 ปี และมีศักยภาพพอต่อผลกระทบในอนาคต ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ 96 คนจากประเทศกำาลังพัฒนา และอีก 169 

คนเป็นศิษย์เก่าของโปรแกรม Young Affiliate นี้

พฤษภาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
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นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้า 4 รางวัล
จากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

“46th International Exhibition of Inventions Geneva”

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ผู้อำานวยการหน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม 

และคณะผู้วจัิย ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง (Gold Medal) จากผลงาน “การแปรรปูโฟม

พอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับน้ำามันและตัวทำาละลายอินทรีย์” (Conversion 

of polystyrene foam waste to a high performance oil and organic 

solvent adsorbent) : คณะผู้วิจัย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล, นางสาวชุติมา 

ศรีสิทธิรัตน์กุล, นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำาพล

ดร.ธรีพงศ ์ยะทา นกัวจัิยหอ้งปฏิบตักิารระบบนำาสง่ และคณะผูว้จัิย ไดร้บั

รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver Medal) จากผลงานเร่ือง "อนภุาคนาโนทลิมิโคซนิสำาหรบั

การป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ" (Dry 

Powder Form of Tilmicosin Nanoparticle used for Preventing and treating 

respiratory diseases in livestock) : คณะผู้วิจัย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, 

ดร.ณฏัฐกิา แสงกฤช,  ดร.สวิุมล สรัุสโม, ดร.ชญานนัท ์เอีย่มสำาอางค,์ ดร.คทาวธุ 

นามดี, นายจักรวาฬ ยศถาวรกุล

นักวิจัยนาโนเทค  สวทช.  คว้า 4  รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก  จากการเข้าร่วมประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงาน  “46th  International 

Exhibition of Inventions Geneva” ทีจ่ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่11-15 เมษายน 2561 ซึง่เป็นเวทกีารประกวดผลงานสิง่ประดษิฐร์ะดบันานาชาตทิีส่ำาคญัและมผีูเ้ขา้รว่มงาน

มากที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 

46 ติดต่อกัน โดยภายในงานมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงานจากนานาประเทศ รวม 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงาน

มากกว่า 50,000 คน โดยในครั้งนี้มีนักวิจัยนาโนเทคได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

ดร.วรล  อินทะสันตา ผู้อำานวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและ

นาโนเทคโนโลยขีัน้สงู และคณะวจิยัไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง (Bronze Medal)  

จากผลงาน “แผน่เสน้ใยนาโนเมมเบรนสมบตัพิเิศษและแผน่กรองนาโนทีม่คีวาม

แขง็แรง ทนทานขนาดเลก็และบางพเิศษจากเส้นใยนาโนสำาหรบัการกำาจดัวณัโรค” 

(n-Breeze : Multifunctional & Scalable nanofilter with Mechanically-Robust 

and Ultrathin Nanofibrous Membranes for Tuberculosis Elimination) : คณะ

ผู้วิจัย ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน, ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา, ดร.จิระพงษ์ อารินทร์, 

นายนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี

ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำานวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์

และวศิวกรรม และคณะวจิยัไดรั้บรางวลัเหรยีญเกยีรตยิศ (Special Award) จาก

ผลงาน “ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่

ยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ” (Controlled release fertilizer by coated with biode-

gradable nanocomposite polymer film) : คณะผู้วิจัย ดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ, 

นางสาวกนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, นางสาวกรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล, นายธนกร 

วิรุฬมงคล 



9พฤษภาคม 2561  •

พฤษภาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

สวทช. ร่วมกับกลุ่มมิตรผล
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย
Biorefinery Technology เสริมแกร่ง EECi

30 เมษายน 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ลงนามความรว่มมือกบับริษัท มิตรผลวจิยั พฒันาออ้ยและน้ำาตาล จำากดั เพือ่สนบัสนนุการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ด้วยการนำาองค์ความรู้ด้าน Biorefinery มาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงตอบสนอง

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการปฏิรูปภาคการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณุอสิระ วอ่งกศุลกจิ ประธานกรรมการกลุม่มติรผล เปน็สกัขพียาน พรอ้มดว้ย ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ 

ผู้อำานวยการ สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการ สวทช. คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มมิตรผล และ รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำาตาล จำากัด ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11943-20180430-eeci
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นวัตกรรม

เพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

ประเทศไทยกำาลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งเตม็ตัว ซึง่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีม่ผีูส้งูวยัมากกว่า

วยัทำางานนัน้ ย่อมนำามาสู่ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน สขุภาพ รวมถงึเศรษฐกจิและสงัคม ฉะนัน้การเตรียมความพรอ้มให้

ผู้สูงวัยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำาคัญมาก สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย หอ้งปฏบิตักิารการออกแบบและแก้ปญัหาอตุสาหกรรม ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่

ชาติ (เอ็มเทค) ได้เร่งพัฒนา “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ” งานวิจัยหนึ่งใน 5 ประเด็นมุ่งเน้น เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตคนไทย ที่ สวทช. มุ่งดำาเนินการ เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้ผู้สูงวัยดำารงชีวิตอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ

ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

เรียบเรียงโดย วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.
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อุปกรณ์ช่วยการลุกนั่งและขึ้นลงเตียง 

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยฟื้นฟูหลังการผ่าตัดมักมีปัญหาความเส่ียงต่อการ

พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะในขั้นตอนการขึ้นลงเตียง ส่วนหนึ่งมาจากความไม่

มัน่ใจในการลกุน่ัง และกลวัการพลดัตกหกลม้ ทำาใหน้อนตดิเตยีงเปน็จำานวนมาก 

ดร.ศราวธุ เลิศพลงัสนัติ ดร.สทิธา สขุกส ิและทีมวจิยั จงึไดพ้ฒันาอปุกรณท์ีช่่วย

ให้ผู้สูงอายุลุกนั่งและก้าวขึ้นลงเตียงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ดร.ศราวุธ กล่าวว่า ทีมวิจัยได้พัฒนา “อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับ

นั่งได้” หรือมีชื่อเรียกง่ายๆ ว่า “BEN (เบน)” เป็นอุปกรณ์ที่มีระดับขั้นของบันได

สำาหรับขึ้นลงเตียงท่ีมีความสูงซึ่งใช้ทั่วไปในสถานพยาบาล วิธีการใช้งาน คือ 

ให้ก้าวขึ้นบนที่วางเท้าขั้นเตี้ยก่อน ซึ่งจุดนี้จะมีมือจับคล้ายไม้เท้าท่ียึดอยู่กับ

อปุกรณอ์ยา่งแขง็แรงมัน่คง สามารถชว่ยพยุงตวัใหก้ารก้าวขึน้เตยีงงา่ยขึน้ จากนัน้

จงึคอ่ยๆ หมนุตวัน่ังพักบนเตยีง เม่ือตอ้งการนัง่พกัให้กา้วขาในทา่นัง่มาดา้นขา้ง

ของตัวเอง ซึง่จะมขีัน้บันไดทีส่งูขึน้อกีข้ันหนึง่ ซึง่ไดอ้อกแบบไวใ้หพ้กัเทา้ได ้และ

สามารถค้ำายัน เขยิบตัวได้ง่ายขึ้น 

พร้อมกันนี้ทีมนักวิจัยยังได้ออกแบบนวัตกรรม “เตียงตื่นตัว” เตียง

กระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ หรือ “JOEY (โจ-อี้)” ที่สามารถช่วยกระตุ้นการลุก

นัง่ ยนื เดนิ ของผูส้งูอายุ โดยมกีลไกการทำางานสำาหรับปรบัเปลีย่นจาก “ท่านอน” 

เปน็ “ทา่นัง่” ในลกัษณะ “พรอ้มลกุยนื” ผา่นรโีมตคอนโทรลทีไ่ดร้บัการออกแบบ

ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ใช้งานได้ง่าย ตัวหนังสือและสัญลักษณ์ชัดเจน ทำาให้

สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำาวัน ที่สำาคัญเตียงยังสามารถปรับหมุนไปด้าน

ซ้าย-ขวาในมุม 90 องศา ทำาให้ผู้สูงอายุที่นอนอยู่ก็สามารถกดรีโมตปรับเตียง

มาอยู่ในท่านั่ง และสามารถกดคำาสั่งให้เตียงหมุนมาด้านข้าง เพื่อนั่งทานข้าว 

หรือดูทีวีได้ทันที ส่วนโครงสร้างเตียงมีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งานสูง 

นอกจากนีท้มีวจิยักำาลงัพฒันาแอปพลเิคชนัทีท่ำางานเชือ่มตอ่กบัเตยีงต่ืนตัวในการ

วัดชีพจร รวมถึงการติดตามอิริยาบถของผู้ป่วย เช่น หากชีพจรมีความผิดปกติ 

หรอืผูสู้งอายลุุกออกจากเตยีง ระบบจะมกีารแจง้เตือนไปยงัผู้ดแูลผา่นสมารท์โฟน

ทันที นับเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้เอง ลดความเส่ียงต่อ

การพลัดตกหกล้ม สร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุในการลุกขึ้นน่ังหรือยืน พึ่งพา

ตนเองมากขึ้น
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อุปกรณ์ฝึกสมอง ชะลอปัญหาภาวะสมองเสื่อม 

โรคสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ และเป็นโรคท่ียังไม่มี

ยารักษาให้หาย โดยผู้ป่วยจะมีอาการลืมเลือนส่ิงต่างๆ ทำาอะไรตามใจตนเอง 

หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ซึ่งผู้ที่ดูแลนอกจากจะต้องมีความรู้และความ

เข้าใจอย่างมากแล้ว การพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยคงความสามารถ ด้วยการหา

กิจกรรมให้ผู้ป่วยทำา เช่น การทายภาพสมาชิกใครอบครัว การเล่นเกม จะช่วย

พัฒนาสมอง ฟื้นฟูความทรงจำาได้มากขึ้น  

ทีมวิจัย นำาโดย ดร.สิทธา ได้พัฒนา ผ้ากระตุ้นสมอง ที่เรียกง่ายๆ ว่า 

“AKIKO (อะ-กิ-โกะ)” ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย โดยเปน็ผา้หม่ทีท่ำาจากผา้ไทย มีความสวยงาม เนือ้ผา้ออ่นนุม่ เวลา

ผู้สูงอายุสัมผัสเนื้อผ้าจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ หรือบางครั้งเวลาที่

ผูส้งูอายหุงดุหงิด เมือ่ได้จับหรอืสมัผัสผ้า จะชว่ยให้รู้สกึวา่ไดค้ลายความหงุดหงดิ 

ลดความเครยีด และความกระวนกระวายใจ  นอกจากนี ้AKIKO ยงัถกูออกแบบใหม้ี

ชอ่งใสร่ปูภาพ หรอืกลิน่หอมตา่งๆ ทีป่รับเปลีย่นไดต้ามความคุน้เคยของผูส้งูอาย ุ

ซึง่นำามาทำาเป็นเกมชว่ยกระตุน้ประสาทสมัผัสและความทรงจำาท่ีดใีหผู้ส้งูอายแุละ

ผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ ปัจจุบันแพทย์ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำาบัดจากโรง

พยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนัประสาทวทิยา ไดเ้ขา้มารว่มคดิคน้ ออกแบบเกม

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ดร.สิทธา กล่าวว่า ทีมวิจัยยังได้พัฒนา เกมฝึกสมอง หรือ MONICA 

(โม-นิ-ก้า) เป็นเกมฝึกสมองสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม เพื่อให้มีสมาธิ

มากขึน้ มคีวามจำาทีด่ขีึน้ โดยเกมจะไปชว่ยกระตุน้สมองสว่นต่างๆ ทีจ่ำาเปน็ตอ้ง

ใชง้าน ทัง้ในเรือ่งความจำา การตัดสินใจ การมองเหน็และตอบสนองตา่งๆ รวมถงึ

การใช้ภาษา โดยตัวเกม MONICA จะประกอบด้วยส่วนของโปรแกรมและปุ่มกด

ทีไ่ดร้บัการออกแบบใหเ้หมาะสมสำาหรบัผูส้งูอาย ุการทำางานของเกมจะมีให้เลอืก

ความยากง่าย เน้นการใช้ภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำา ซึ่งตัวอย่างเกม เช่น การ

ใหเ้ปรยีบเทยีบภาพปจัจบุนักบัภาพกอ่นหนา้วา่เหมอืนหรอืตา่งกนั หากเหมอืนกนั

ให้กดเครื่องหมายถูก หากต่างกันให้กดเครื่องหมายผิด เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุ

เล่นเกมผ่าน ก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความรู้สึกมั่นใจในการทำาอะไรหรือ

ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

นบัเป็นนวัตกรรมดีๆ  ทีช่ว่ยใหผู้สู้งวัยสามารถพ่ึงพาตนเองมากขึน้ ไมรู่ส้กึ

เป็นภาระต่อครอบครัว อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผู้ดูแล และ

ครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคม

ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
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• ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำา จำานวน 2 ทุน

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเสริมสร้างกำาลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และ

เป็นหนึง่ในพลงัขบัเคลือ่นสมรรถภาพแหง่ความเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ จงึไดจ้ดัตัง้ "โครงการทนุนกัวจิยัแกนนำา" ขึน้ เพือ่สนบัสนนุ

นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำาไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาค

สังคม อีกทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้า

มามีส่วนร่วมสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ในปี 2561 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำา จำานวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละ

ไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

• ทุนที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ ชุมชนและอุตสาหกรรมอนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ การ

สรา้งเสริมสุขภาพและคณุภาพชวีติคนไทย พลังงานและเชือ้เพลิง นวตักรรมเพือ่การเกษตรยัง่ยนื อนัจะนำาไปสูพ่ลงัอำานาจทางเศรษฐกจิชวีภาพ (bio economy) 

และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เป็นต้น

• ทุนที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพและโอกาสการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก คือ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

• สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำาวิจัยตอบโจทย์ภาค

อุตสาหกรรม

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ท่ีมีนักศึกษา

ระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับ

สมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำาหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำาปี 

2561 (STEM Workforce) รอบที่ 2” ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำาโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 

10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำาเนินการอยู่ในช่วง 

1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2561

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 อีเมล stemworkforce@nstda.or.th
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• อบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดักจิกรรมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย ครัง้ที ่7 ให้กบัครศูนูย์การเรยีนรูช้มุชน

ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.ท่าสองยาง และ อ.แม่ระมาด

9 พฤษภาคม 2561 ณ กศน. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

• อบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับครูผู้สอน The 4 th Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM Education)

6-11 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และประเทศญี่ปุ่น

• กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

14-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” 

สำาหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วม

กับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

28 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

21 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

22 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

23 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนจารุศรบำารุง

24 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

25 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรม “CERN/DESY Summer Student Programme Academic Presentation Training Course” ในโครงการ

นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและเซิร์น

24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• ร่วมจัดนิทรรศการในงาน EdTEX 2018 Thailand’s Education Technology Expo

11-12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลลูมและฮอล์ เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประสานงานโดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง

• กจิกรรมพเิศษการนำาเสนอความกา้วหนา้ผลงานวจิยัปรญิญานพินธ์โครงการ YSTP และนำาเสนอรายงานความกา้วหน้างาน

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC

15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
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• กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน” ม.ปลาย 

รุ่นที่ 21

17-20 พฤษภาคม 2561 สำาหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

เปิดรับสมัคร

• โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์สำาหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (Senior Project)

1-31พฤษภาคม 2561 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความร่วมมือในโครงการร่วมกับนักวิจัย สวทช. ซึ่งนักวิจัย สวทช. เท่านั้น

ที่จะเป็นผู้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนให้แก่นักศึกษาได้ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/ystp และ

ส่งใบสมัครได้ที่ ystp@nstda.or.th ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

สอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย โทร. 02 564 7000 ต่อ 1458

• รบัสมคัรเยาวชนระดบั ม.ปลาย ทีส่นใจเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ขา้ร่วม โครงการเสรมิสรา้งทักษะเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

พืชสำาหรับเยาวชนไทย ประจำาปี 2561

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ssh


