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สวทช. จับมือ มธ. พัฒนากำ�ลังคน
มุ่งรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

28 มีนาคม 2562 ที่อาคารโดมบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
“โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนากำ�ลังคนอย่างใกล้ชิด ในระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโท ภายใต้การดูแลบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 สถาบัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศใน 5 สาขาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 10 อุตสากรรม
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12465-20190328-nstda
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สวทช. จับมือภาคี รวม 12 หน่วยงาน

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร

ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำ�ปี 2562 (NAC2019) ทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจรวม 12 หน่วยงาน เปิดตัว “กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ
ครบวงจร” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร ให้เป็นเครื่องมือตัวใหม่ในการพัฒนาประเทศที่จะ
สร้างรายได้ปีละ 2-4 ล้านล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12466-20190328-2-nstda
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รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) กฟผ. - สวทช.
ร่วมอวดโฉมในงานมอเตอร์โชว์ 2019

ในงานบางกอกอินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 40 (Motor Show 2019) ทีอ่ าคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมนำ�รถยนต์ไฟฟ้า กฟผ.-สวทช. (EGAT-NSTDA) ยี่ห้อ Nissan Almera
ขนาดเครื่องยนต์ 1200 ซีซี ที่พัฒนาและดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ในโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ระยะที่ 2 ร่วมนำ�เสนอในงานมอเตอร์โชว์
โครงการวิจยั ฯ ดังกล่าว มุง่ พัฒนาดัดแปลงรถยนต์เก่าทีม่ อี ายุการใช้งานมานานแล้วให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้ชดุ อุปกรณ์ดดั แปลง (EV Kit) ซึง่ ถูกพัฒนาต้นแบบ
และกำ�หนดค่าอัตโนมัตติ า่ งๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้สามารถดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้งา่ ยขึน้ ใช้เวลาน้อยลง และมีตน้ ทุนดัดแปลงถูกลงไม่เกินคันละ 2 แสนบาท
ไม่รวมแบตเตอรี่ ซึ่งถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้านำ�เข้าที่ปัจจุบันยังมีราคาสูงถึงคันละ 3-4 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12479-20190329egat-nstda
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สวทช. นำ�ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดง
ในงานฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำ�ผลงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติดา้ นพืชสวน
ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ครั้งที่ 2 หรือฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 (HORTEX Vietnam 2019) ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไซ่ง่อน (Saigon Exhibition
and Convention Center - SECC) เมืองโฮจิมินห์ซิตี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 โดยในครั้งนี้ สวทช. ได้นำ�ผลงาน
วิจัยทางด้านการเกษตรจำ�นวน 3 เรื่อง เข้าร่วมจัดแสดงในงาน ได้แก่ ชุดตรวจโรคพืช ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี และ Active PAKTM
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12490-hortex-vietnam-2019
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สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยี “M-Bone”
ให้ “สตาร์ทอัพ” เล็งผลิต “วัสดุทดแทน
กระดูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์”
คาดลดการนำ�เข้ามากกว่าร้อยล้านบาทต่อปี

19 เมษายน 2562 ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการลงนามในสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “วัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์” ให้กับ บริษัท
ออส ไฮดรอกซี จำ�กัด บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเพื่ออนุญาตสิทธิในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตวัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์
หรือ “เอ็ม-โบน” (M-Bone) สร้างมิติใหม่ให้กับวงการสาธารณสุขไทย ภายหลังจากนักวิจัยไทยสามารถวิจัยและพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของไทยที่ได้
มาตรฐานระดับสากล โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12492-20190419-m-bone
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3 พันธมิตร ร่วมพัฒนาความต้องการ
กำ�ลังคนแบบ Tailor-made

19 เมษายน 62 อาคารจามจุรีแสควร์ กรุงเทพฯ - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์
เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry : Sci-FI)” ประกาศเจตนารมณ์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกำ�ลังคนแบบ
Tailor-made โดยระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรม (Middle Manager) ที่มีความสามารถตรงกับตำ�แหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตทีต่ อ้ งการความสามารถด้าน process improvement และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการความสามารถด้าน product design ในระยะยาว
เน้นการพัฒนากำ�ลังคนให้สามารถเติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ โดย
นำ�ร่องจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12493-20190419-sci-fi
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ผลงานวิจัย สวทช. คว้ารางวัล
ระดับนานาชาติในงาน

“The 47th International Exhibition
of Inventions Geneva”

การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ระดับนานาชาติครัง้ ที่ 47 ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมือ่
วันที่ 10-14 เมษายน 2562 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ระดับนานาชาติที่สำ�คัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้า
ชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำ�นวน 102 ผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้รับหลายรางวัลด้วยกัน คือ
8 nstda
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ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. คว้า 3 รางวัล ได้แก่
รางวัล Special Prize จาก China Delegation และ รางวัลเหรียญเงิน ในสาขา Protection of environment-energy จากผลงาน
“ULA-Asphalt Latex : Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction”
รางวัลเหรียญทองแดง ในสาขา Agriculture-Horticulture-Gardening จากผลงาน “BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life
of Fresh Natural Rubber Latex for Rubber Sheet Production”
ทีมวิจัยประกอบด้วย นายสุริยกมล มณฑา นางฉวีวรรณ คงแก้ว นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล นายภิพัฒชา รักดี นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์ และ
นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/research-award/29045/
ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. คว้า 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “KidBright : บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” โดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำ�เนิด ดร.อภิชาติ อินทรพานิช และ
คุณพีรนันท์ กาญจนศรีสุนทร
รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “MuTherm : มิวเทอร์มระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส” โดย คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และทีมวิจัย
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/47th-inventions-geneva.html
ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. คว้า 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และ รางวัล Special Award จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงาน “สารเคลือบ
ดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน-ซิลิกา สำ�หรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง” (Nano graphene-silica heat absorber for parabolic through
solar concentrator) โดย ดร.พิศิษฐ์ คำ�หน่อแก้ว ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นายคฑาวุธ โลหะเวช และนางสาวทิพวรรณ สดใส นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ
เคลือบนาโน ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน
รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อติดตามเบาหวาน” โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ กลุ่มวิจัยวัสดุ
ตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11644
ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. คว้า 1 รางวัล
รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษาจอประสาทตา (Head Positioning tracking Device for gas filled eye) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์วัดมุมศีรษะสำ�หรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วยวิธีฉีดแก๊สเข้าลูกตา เพื่อใช้วัดมุมศีรษะเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อนำ�ข้อมูลที่วัดมาเปรียบเทียบกับผลการ
รักษา และดูความร่วมมือของผู้ป่วย ผลงานวิจัยโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12502-20190414-inventions-geneva
ทีมวิจยั ศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-use Technology Center: NSD) คว้า 1 รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "จมูกอิเล็กทรอนิกส์และการเฝ้าระวังกลิน่ อันตรายในทีพ่ กั อาศัยด้วยปัญญาประดิษฐ์" โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ หัวหน้าทีม
และคณะนักวิจัยจากฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ TRL ระดับ 7 ซึ่งใช้เป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับใช้งาน
ในบ้านที่มีขนาดเล็ก แสดงผลแบบฐานเวลาจริงคลอบคลุมระยะการทำ�งานได้ 5-15 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในบ้าน ทำ�งานบนพื้นฐาน Machine Learning
ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) อื่นๆ ได้ ทำ�งานด้วยการคัดแยกกลิ่นอันตรายด้วย neural networks and deep learning สามารถสอนตัว
อุปกรณ์ให้จดจำ�กลิ่นเพิ่มเติมได้โดยผู้ใช้งาน ตัวอุปกรณ์มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้แก๊สเซ็นเซอร์ 9 ชนิดที่ถูกคัดเลือกแล้วว่า สามารถตรวจวัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำ�ในที่พักอาศัยและสามารถระบุระดับความอันตรายที่เกิดจากกลิ่นในที่พักอาศัยได้
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เอ็ม-โบน (M-Bone)
‘วัสดุอัศจรรย์’

คืนความสุขให้การบดเคี้ยว

เหงือกจ๋า ฟันลาก่อน…วลีติดตลก ที่ไม่ตลกเอาซะเลยสำ�หรับผู้ที่สูญเสียอวัยวะฟัน ปราการด่านแรกที่ทำ�หน้าที่
บดเคี้ยวอาหาร ซึ่งหากเสียฟันไปแล้ว ย่อมส่งผลต่อการทำ�งานของระบบย่อยอาหารอื่นๆ ตามไปด้วย ดังนั้นหากใคร
ไม่อยากสูญเสียความสุขในการบดเคี้ยว ควรดูแลรักษาฟันและเหงือกตามที่ทันตแพทย์แนะนำ�
แต่สำ�หรับหลายคนที่คิดว่าสูญเสียความสุขในการบดเคี้ยวไปนานแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวัง เพราะวันนี้นักวิจัยไทยได้
สร้าง ‘เอ็ม-โบน’ (M-Bone) วัสดุทดแทนกระดูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ มีจุดเด่นคือช่วยอนุรักษ์สันกระดูกขากรรไกร
ที่รองรับแรงในการบดเคี้ยวได้ดี แถมมีประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำ�เซลล์กระดูกขากรรไกรสร้างได้เร็วขึ้นใน 3 เดือน ซึ่ง
เร็วกว่าการปล่อยให้กระดูกคนไข้งอกขึ้นเองที่ต้องอาศัยระยะเวลานาน 6-12 เดือน
เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ผลงานวิจัยเอ็ม-โบน ‘วัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกาย
มนุษย์ ถูกเปิดเผยภายหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย “วัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์”
ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ บริษทั ออส ไฮดรอกซี จำ�กัด บริษทั สตาร์ทอัพ
ด้านการแพทย์สญั ชาติไทย ทีไ่ ด้รบั อนุญาตสิทธิจากเจ้าของผลงานวิจยั ในการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิต เอ็ม-โบน ในเชิงพาณิชย์ในอีก 1 ปีข้างหน้า
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ให้การสนับสนุนและพร้อมถ่ายทอด
องค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั และพัฒนาด้านนวัตกรรมการแพทย์ชนั้ สูง เพือ่ ต่อยอด
ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยการอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “วัสดุทดแทน
กระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์” (M-Bone) ให้กบั บริษทั ออส ไฮดรอกซี
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านการแพทย์เพื่อผลิตและจำ�หน่ายมีระยะเวลา
5 ปี
สำ�หรับผลงานวิจยั นีเ้ ป็นวัสดุสงั เคราะห์ทมี่ คี วามปลอดภัย ได้การรับรอง
โรงงานผลิตต้นแบบเครือ่ งมือแพทย์ทไี่ ด้มาตรฐาน กำ�หนดขอบข่ายของระบบการ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน International Standard: ISO 13485:2016 โดย
ครอบคลุมกระบวนการวิจยั และพัฒนา และการผลิตต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม วัสดุ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�ำ หรับการทดสอบทางคลินกิ ถือเป็นส่วนสำ�คัญในการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้เกิดการขับเคลือ่ นและบูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ช่วย
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
สังเคราะห์วัสดุปลูกถ่ายฯ-สร้างกระดูก
ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ (A-MED) ทีมวิจยั เทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ฝงั ใน
สวทช. เปิดเผยว่า ตนและทีมวิจัยได้พัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่าย
ในร่างกายมนุษย์ (Hydroxyapatite bone graft substitutes) ซึ่งเป็นต้นแบบวัสดุ
ทางการแพทย์ชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
สำ�หรับ เอ็ม-โบน มีจุดเด่นคือ เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย
สำ�หรับการนำ�ไปใช้งานเป็นวัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์
มีส่วนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์ และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลักของกระดูกธรรมชาติของมนุษย์ทสี่ ามารถเหนีย่ วนำ�เซลล์กระดูก
ให้เจริญเติบโตในบริเวณที่มีการปลูกถ่าย หรือทดแทนได้ดี โดย สวทช. ได้ขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์กับทางสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว
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“วัสดุ เอ็ม-โบน ทีมวิจัยสังเคราะห์จากวัสดุที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ
ทางการแพทย์ มีการทดสอบความเป็นพิษ ทดสอบการระคายเคือง ทดสอบการก่อ
ให้เกิดอาการไข้และผลข้างเคียงทีจ่ ะมีผลต่อเนือ้ เยือ่ มีคณุ สมบัตใิ นการเหนีย่ วนำ�
การเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกโดยเฉพาะบริเวณที่มีการปลูกถ่าย หรือทดแทน
เนื่องจากรูพรุนที่มีลักษณะต่อเนื่องถึงกัน และมีความพรุนตัวที่ประมาณร้อยละ
80 ส่งผลให้ผิวของวัสดุมีความหยาบเพียงพอต่อเซลล์กระดูกให้สามารถเกาะยึด
และเข้าไปเจริญเติบโตในรูพรุนของวัสดุได้ดใี นระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์จะเห็น
กระดูกใหม่เจริญเติบโตเข้ามาในรูพรุนตรงกึ่งกลางของวัสดุทดแทน”
ความพิเศษของวัสดุ เอ็ม-โบน ไม่เพียงทดสอบกันแต่ในห้องแล็บเท่านั้น
เพื่อให้ถึงมือผู้ใช้จริงทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม จากคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ�ผลจากการใช้จริงมาการันตีความมี
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ประสิทธิภาพพร้อมกับความปลอดภัย
รศ. นพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม
รากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วัสดุที่ใช้
ทดแทนกระดูกอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. กระดูกที่ได้จากร่างกายของ
ผู้ป่วยเอง 2. กระดูกที่ได้จากการที่มีผู้บริจาคแล้วนำ�มาผ่านกระบวนการเพื่อใช้
ในทางการแพทย์ 3. กระดูกที่ได้จากกระดูกสัตว์ เช่น วัว ม้า และ 4. กระดูก
ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยการนำ� เอ็ม-โบน มาใช้ทางการ
แพทย์นั้น จัดอยู่ในกระดูกที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อได้เปรียบใน
กรณีที่ผู้ป่วยมีความกังวลในเรื่องการใช้วัสดุจากบุคคลอื่น หรือสัตว์ ตลอดจน
แพทย์สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่มีการส่งถ่ายเชื้อโรค หรือไวรัสไปหาผู้
ป่วย เนื่องจากเอ็ม-โบน ได้ผ่านการวิจัยทดสอบและพัฒนาตามมาตรฐานเครื่อง
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ภก.สุรศักดิ์ นันทวิรยิ กุล ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั ออส ไฮดรอกซี จำ�กัด ใน
ฐานะผูร้ บั อนุญาตสิทธิในผลงานวิจยั เพือ่ นำ�ไปผลิตเชิงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบนั
การใช้วัสดุทดแทนกระดูกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรในประเทศมี
ผูส้ งู อายุมากขึน้ ซึง่ ราคาวัสดุทดแทนกระดูกมีการจำ�หน่ายในราคาทีส่ งู เช่น 0.5 ซีซี
ราคาประมาณ 3,000 - 4,000 บาท และต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่า
นำ�เข้าปีละหลายร้อยล้านบาท ดังนัน้ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการศัลยกรรม
ช่องปาก ฝังรากเทียม บริษทั ฯ เห็นประโยชน์จากการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีครัง้ นี้
ถือเป็นการนำ�เอาผลงานวิจยั ของนักวิจยั ไทยมาใช้ประโยชน์ชว่ ยให้คนไทยสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีและวัสดุทางการแพทย์ทที่ นั สมัย ช่วยรักษาการเจ็บป่วยและสร้าง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที กุ ช่วงวัย โดยบริษทั มีแผนการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตวัสดุ
ทดแทนกระดูกในปี 2563 เพือ่ ให้เพียงพอต่อการผลิตและจำ�หน่ายในอนาคต และ
เตรียมผลิตเอง ลดนำ�เข้าหลายร้อยล้านต่อปี
ผลงานนี้เตรียมผลิตเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ซึ่ง พัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้
เอ็ม-โบน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สร้างความหวังกับคนไข้รากฟัน
คาดว่าจะช่วยประหยัดงบวัสดุปลูกกระดูกฯ ในคนไข้ฝังรากฟันเทียมได้เท่าตัว
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำ�เข้าวัสดุฯ ชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศร้อย เทียมที่ต้องอาศัยการงอกของสันกระดูกขากรรไกรเป็นตัวช่วยพยุงรากฟันเทียม
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มความสุขในการบดเคี้ยวให้กลับมาอีกครั้ง
เปอร์เซ็นต์คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทต่อปี
มือแพทย์ชนิดฝังใน ISO 13485 ที่ได้รับการรับรองจาก TϋV เยอรมนี จึงมั่นใจว่า
มีความปลอดภัยสูงใช้ได้ในร่างกาย จากการทดสอบในสัตว์ทดลอง (หมู) แสดง
ให้เห็นว่า เอ็ม-โบน มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อกระดูกเป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาภูมิแพ้หรืออักเสบ ตลอดจนมีการสร้างกระดูกใหม่แทรกเข้าไปรอบๆ
วัสดุ เอ็ม-โบน ได้ดีด้วย
สำ�หรับการให้การรักษาในผู้ป่วยนั้น การนำ�มาใช้ทดแทนกระดูกที่ถูก
ทำ�ลายไปเนื่องจากโรคบางอย่าง เช่น ถุงน้ำ� หรืออุบัติเหตุ วัสดุ เอ็ม-โบน ยังให้
ผลการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผล ไม่แตกต่างจากวัสดุทดแทนกระดูกของต่างประเทศ
โดยที่ผู้ป่วยไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านวัสดุฝังในและไม่เกิดอาการแพ้แต่อย่างใด
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สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST Tokyo Tech รอบ 2

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร
นักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำ�ลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
ความสามารถและทักษะทำ�งานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตรวิศวกรรม
ยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)
เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 62 (สำ�หรับหลักสูตร AE) และ 27 พ.ค. 62 (สำ�หรับหลักสูตรอื่นๆ)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th
ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร เข้าอบรมการ
ผลิตผลไม้แห้งแบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี

สวทช. ขอเชิญ SME ผักและผลไม้ใน จ.ราชบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียงเข้าสัมมนาพัฒนาระบบเกษตรด้วยนวัตกรรม 4.0

กลุ่มวิจัยการอบแห้งขั้นสูงสำ�หรับอาหารและวัสดุชีวภาพ คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ขอเชิ ญ
ผู้ประกอบการ SME ด้านเกษตรและอาหาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม
ในหัวข้อ “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลาย
น้ำ�ตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ�” เพื่อรับทราบความรู้
ที่ได้จากการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการค้นพบวิธีการเตรียมผักและผล
ไม้ก่อนการอบแห้งเพื่อให้ได้ผักและผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่พื้นฐาน
การอบแห้ง การเตรียมผลไม้ก่อนอบแห้ง วิธีการอบแห้งแบบใหม่ การออกแบบ
เครื่องอบแห้ง และวิธีการสร้างเครื่องอบแห้ง ซึ่งสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้
จริงในธุรกิจ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ผู้สนใจสมัครพร้อมลงทะเบียนได้ที่
is.gd/dtrlws1 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำ�นวนจำ�กัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 0-2470-8613 (กิตติมา)

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (ITAP) ขอเชิ ญ
ผู้ประกอบการผักและผลไม้ รวมถึงกลุ่ม SME ทั่วไปในจังหวัดราชบุรีและใกล้
เคียง เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วย
นวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำ�หรับ
พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อรับทราบถึงแนวทางพัฒนาการเกษตรด้วย
นวัตกรรม และการก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) พร้อมรับฟัง
บรรยายนวัตกรรมและกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเกษตร โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา
08.30 - 16.30 น. ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำ�นวนจำ�กัด 50 ท่าน
ภายใน 17 พฤษภาคมนี้
สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301
มือถือ 063-915-6656 หรืออีเมล panita@nstda.or.th
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• การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน วิทยาการคำ�นวณด้วย IoT และการใช้ Fabrication Lab สำ�หรับครูมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab

10-12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มูลนิธิ พสวท.

12-14 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• อบรมเชิงปฏิบัติการ "หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT"

13-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1” โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี รุ่นที่ 22

15-19 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” สำ�หรับนักศึกษาทุน
โครงการ YSTP, TGIST และ NUI-RC

23-24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมเตรียมความพร้อม โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เดซี และ จีเอสไอ "CERN/DESY/GSI Summer Student
Programme Academic Presentation Training Course"

30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม VIP บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ รวมทั้งกิจกรรมนำ�เสนอรายงานสรุปผลงานศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์
ของนักศึกษาทุนโครงการ YSTP-Senior Project พร้อมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากผู้บริหาร สวทช. และการนำ�เสนอ
รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการทุน TGIST และ NUI-RC

31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project)
ประจำ�ปี 2562

โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำ�ลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้ายที่สนใจสมัครขอรับทุนต้องมีความร่วมมือวิจัยกับนักวิจัย สวทช.
พร้อมดำ�เนินการดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และนักวิจัย สวทช. เท่านั้นที่สามารถส่งใบสมัครให้แก่นักศึกษาของท่านได้
กำ�หนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562
1. รายละเอียดการสมัคร, เกณฑ์การพิจารณาฯ
2. ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/ystp/ และส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการมาที่ ystp@nstda.or.th
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