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สวทช. ร่วมจัดประชุมถกความท้าทายจริยธรรมต่อเทคโนโลยีจีโนม
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5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) ลงนามความรว่มมือกบัวทิยาลยัเทคนคิสตัหบี สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) ในโครงการ 

"การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในการพฒันาอปุกรณ์พว่งตอ่ปรบัรถเขน็ท่ัวไปเปน็รถเขน็ไฟฟา้ M2E 1.1” เพือ่ถา่ยทอดวธิกีาร

ผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าให้กับสถาบันระดับอาชีวศึกษา เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไป ไม่ว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มี

ร่างกายท่อนบนที่ดี ให้มีความอิสระและดำารงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์การแพทย์

ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อจุดประกายเยาวชนให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ โดยนำาผลงานดังกล่าวโชว์ในงานมหกรรมด้านสังคม Thailand Social Expo 

2019 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12648-20190705nstda

เอ็มเทค สวทช. จับมือ อาชีวศึกษา 

ถ่ายทอดการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อ 

ปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
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สวทช. ร่วมจัดประชุมถกความท้าทาย

จริยธรรมต่อเทคโนโลยีจีโนม
ในงานประชุมด้านจริยธรรมระดับโลก

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวง

ศึกษาธิการ ร่วมกับยูเนสโก จัดการประชุมเชิงวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Conference on 

the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับผิดชอบใน

การจัดประชุมหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายด้านจริยธรรมและสังคมต่อเทคโนโลยีจีโนม (Ethical and Societal Challenges toward Genome Technology)”

ซึง่มวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้ในและตา่งประเทศ ไดแ้ก ่สเปน และสหรฐัอเมรกิา รว่มให้ความรูแ้ละเสวนาในประเด็นการจดัการเชงิจรยิธรรมและกฎหมายของ

เทคโนโลยีจีโนมในบริบทโลก โดยมี ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังและให้เกียรติมอบ

ของที่ระลึกแก่วิทยากรและเป็นผู้ดำาเนินรายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12649-20190705-nstda
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สวทช. เมืองนวัตกรรมอาหาร 
เปิดบ้านเครือข่ายภาคเหนือหนุน

ผู้ประกอบการชา กาแฟ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) จัดกิจกรรม “Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #3 เปิดบ้านเครือข่าย Food Innopolis ภาคเหนือ” ในโครงการ “Tea & Coffee 

Innovation Trip” ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเรียนรู้ระบบชาและกาแฟ ทั้งในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม รวมถึงเข้าเยี่ยมชม

โรงงานต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ บริการ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำางานระหว่างมหาวิทยาลัย 

ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซ่ึงนำาไปสู่การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมชาและกาแฟ 

รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12652-20190708-food-innopolis
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เอ็มเทค สวทช. ร่วม พพ. จัดสรุปผล
การศึกษาใช้ไบโอดีเซลให้สูงขึ้นในภาคขนส่ง

9 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ - นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง

พลงังาน รว่มดว้ย ดร.สมุติรา จรสโรจนก์ลุ ผู้อำานวยการหนว่ยวจัิยวสัดสุำาหรบัพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ (เอม็เทค) สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย เปิดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา 

“โครงการสนบัสนนุการเพ่ิมสดัส่วนการใชน้้ำามันไบโอดเีซลใหส้งูขึน้” เพ่ือนำาเสนอผลสรปุในการทดสอบและศกึษาแนวทางการเพิม่สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ

ในภาคขนส่งทดแทนการนำาเข้าน้ำามันดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรับฟัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12653-20190709-b10
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อว. สวทช. จับมือ สมาคมส่งเสริม
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

ใช้เทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุ เล็งขยายผล 200 แห่งทั่วประเทศ

12 กรกฎาคม 2562 - ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) และนายแพทยฆ์นทั ครธุกลุ นายกสมาคมส่งเสรมิ

ธรุกจิบรกิารผูสู้งอายุไทย รว่มลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือวา่ดว้ย “การพฒันาและขยายผลการใชป้ระโยชนร์ะบบบรหิารสถานดแูลผูสู้งอาย”ุ เพือ่เปน็การ

ยกระดบัการดแูลและการให้บริการผู้สงูอายใุนสถานดแูลผู้สงูอายทุีเ่ปน็สมาชกิของสมาคมสง่เสรมิธรุกจิบรกิารผูส้งูอายไุทยไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล 

รองรับสังคมสูงอายุคุณภาพในอนาคต โดยมี ดร.นพัฐกานต์ เกิดแสง ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ และผู้บริหารบ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและ

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ A-MED สวทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12661-20190712nstda
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สวทช. นำา Chatbot เสริมศักยภาพ
งานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ EEC

จ.ระยอง - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot” นับเป็นครั้งแรก

สำาหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขและงานบริการด้านสุขภาพ ในพื้นที่เขต EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) และจังหวัดอื่นๆ ที่จะได้ทดลองใช้เครื่องมือ Chatbot 

เพื่อช่วยงานบริการตอบทุกคำาถาม บริการลูกค้า และเก็บข้อมูลจากกระบวนการประสานงาน มุ่งลดปัญหางานซ้ำาซ้อน ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12662-20190712-chatbot
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สสว. สวทช. มุ่งเป้าเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย 
นัดนักลงทุนพบผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

สร้างโอกาสขยายตลาด เจรจาธุรกิจ
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

18 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ - สำานกังานสง่เสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ร่วมกบัสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

(สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี จัดงาน “Technology Investment Conference 2019: Smart Ageing” เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี จากวิทยากรระดับสากล และเปิดโอกาสหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศกับนักลงทุน 

สถาบันการเงนิ และพันธมติรผูส้นใจทีเ่ขา้รว่มงานกวา่ 200 คน พร้อมสรา้งโอกาสพบปะเจรจาธรุกจิ ขยายตลาดดา้นเทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูวยั สรา้งโอกาสสนบัสนุน

ทางการเงินและสร้างคู่ค้าธุรกิจ โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำานวยการ สสว. และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12667-20190718-smart-ageing
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สวทช. ร่วมเปิดตัว Selfie eXtreme
โดยบริษัทโปร-ทอยส์ จำากัด หนึ่งในสตาร์ทอัพ
ที่ได้รับการบ่มเพาะ และคว้ารางวัล ITEX2018

18 กรกฎาคม 2562 ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค กรุงเทพฯ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) 

ดำาเนนิการสนับสนุนผูป้ระกอบการและสตาร์ทอพัอยา่งตอ่เนือ่ง ผ่านโครงการบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลย ีและโครงการ Startup Voucher ซึง่ บรษิทัโปร-ทอยส์ จำากดั 

เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงบริษัทฯ ยังรับบริการจากกลไกสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ในการทำาโครงการเพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โดยบรษัิทฯ ไดร้บัทุน Startup Voucher สร้างชือ่เสยีงใหแ้กป่ระเทศไทย ดว้ยการไปประกวดนวตักรรมตา่งประเทศ และไดร้บัรางวลักลบัมามากมาย อาท ิ

โครงการ Taiwan startup gateway 2017 โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. ร่วมเปิดตัวนวัตกรรม Selfie 

eXtreme ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ITEX ประจำาปี 2018 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจาก สวทช. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12668-20190718-startup-voucher
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เอ็มเทค สวทช. สร้างนวัตกรรม 
“ที่นอนน้ำาเพื่อสุขภาพ” ผลิตจากยางพารา 

ทนทาน ยืดหยุ่นสูง สร้างรอยยิ้มให้กับ
ผู้ป่วยแผลกดทับฟื้นตัวเร็วขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาการผลิตที่นอนน้ำาเพื่อสุขภาพสำาหรับผู้ป่วยแผลกดทับ พร้อมจับคู่ธุรกิจผลิตจำาหน่ายในระดับอุตสาหกรรม  

นายปรญิญา จนัทรห์ณุย์ี วศิวกรอาวโุส กลุม่วจัิยวสัดแุละอุปกรณเ์ฉพาะทางชวีภาพ จากเอม็เทค สวทช. กลา่ววา่ ทมีเอม็เทคไดท้ำางานรว่มกบัผูป้ระกอบการ

หา้งหุ้นสว่นจำากัด เคทซี ีทีน่อนน้ำา ซึง่มีประสบการณ์ในการดแูลผู้ปว่ยแผลกดทบัมาเป็นเวลามากกวา่ 10 ป ีตอ้งการพฒันาและแกป้ญัหาเกีย่วกบัการผลิตท่ีนอนน้ำา

สำาหรบัผู้ป่วยแผลกดทับ ซ่ึงแตเ่ดมิไดท้ดลองนำาถงุปสัสาวะทีย่งัไม่ไดใ้ชง้านมาบรรจุน้ำาขนาดเทา่กบักระดาษ A4 จำานวนหลายถงุ และนำาไปใชก้บัผูป่้วยแผลกดทับ

เพื่อทดลองนอน 

ผลทีไ่ดร้บัเป็นทีน่่าพอใจเนือ่งจากถงุน้ำาทีท่ำาขึน้นัน้สามารถชะลอการเกดิแผลกดทบัของผูป้ว่ยได ้จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาตอ่ยอดทำาเปน็ตน้แบบท่ีนอนน้ำา

โดยใชว้สัดจุากยางพารานำามาผลติเปน็ถงุน้ำาลกัษณะคลา้ยกระเปา๋น้ำารอ้นแทนถงุปสัสาวะ แตเ่มือ่ผูป้ระกอบการผลติใชง้านกบัผูป้ว่ยไดร้ะยะหนึง่กพ็บปญัหา คอื

ถุงน้ำาที่ทำาจากยางพารามีการรั่วแตกไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ จากนั้นผู้ประกอบการได้เข้ามาปรึกษากับทางเอ็มเทค และทีมวิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหา

แล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตถุงน้ำาซ้ำาได้ ถึงแม้ว่าจะผลิตซ้ำาได้ก็ยังเจอปัญหารั่วแตกเหมือนเดิม ทีมวิจัยจึงเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ได้ด้วยเทคโนโลยีของเอ็มเทค สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12669-20190719-mtec
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สวทช. บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการ SUCCESS2019 หนุนเติบโต
ทำาธุรกิจยั่งยืน เข้มแข็ง และมีคุณภาพ

19 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ - ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดปฐมนิเทศและเปิดโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2562 

(SUCCESS 2019) รุ่นที่ 17 แก่ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที รวมถึงผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ที่ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ SUCCESS โดยมีรายใหม่ จำานวน 27 ราย และรายต่อเนื่อง จำานวน 16 ราย รวมเป็น 43 รายในปีนี้ เพื่อรับโอกาสในการบ่มเพาะตั้งแต่เริ่มต้น

ธุรกิจ จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ และเพิ่มศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ พร้อมการเชื่อมโยงพันธมิตร และ

ขยายเครือข่ายออกสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เป็นประธานเปิดงาน 

ร่วมด้วย นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด ผู้สนับสนุนโครงการในปีนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12671-20190719-success2019



สิงหาคม 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

12 nstda •   August 2019

สวทช. มก. และ สส. รวมพลัง
หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างโอกาสธุรกิจ

เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

25 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมพลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ลงนามความร่วมมือในโครงการ 

“กระบวนการสรา้งสรรคใ์นการใชท้รัพยากรอยา่งยัง่ยนื เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิหมนุเวยีนอยา่งแทจ้รงิ” เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยไดม้กีารสร้างสรรคก์ารใช้

ทรัพยากรให้ย่ังยืนในทุกวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าที่สุด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แทนการทิ้งเมื่อเลิกใช้ 

นำามาสรา้งคณุคา่ใหม ่ปราศจากของเสยี และรักษ์โลก สร้างระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนทีแ่ทจ้รงิ และเสรมิสรา้งคณุภาพชีวติทีด่ขีองคนในสงัคมทกุระดบัอยา่งยัง่ยนื 

โดยมี ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. รศ. ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12681-20190725itap
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แม้จะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ แต่หากมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือให้พวกเขาดูแลตนเองได้ ในชีวิต

ประจำาวัน คงทำาให้มีกำาลังใจต่อสู้กับชีวิตมากขึ้น แนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ 

ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) วจิยัพฒันา ‘ตน้แบบอปุกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเขน็ทัว่ไปเปน็รถเขน็ไฟฟา้ 

M2E 1.1’ ในราคาเพียง 7,000 บาท ได้สำาเร็จ

เรียบเรียง : วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

นวัตกรรม
           ‘รถเข็นไฟฟ้า’
เพื่อคนพิการ
และผู้สูงวัย
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ดร.ดนุ พรหมมนิทร์ กลา่ววา่ ขอ้มูลจากกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ รายงานว่าปัจจุบันมีคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 

จำานวน 1,015,955 คน ซึ่งในจำานวนดังกล่าวยังไม่นับรวมผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์การเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคม

ผู้สูงวัย โดยรถเข็นที่มีการใช้งานส่วนใหญ่มักเป็นรถเข็นแบบทั่วไป ซึ่งต้องอาศัย

กำาลังแรงคนในการใชม้อืผลกัดัน ในกรณีทีผู่สู้งอายหุรอืคนพกิารทีไ่ม่มกีำาลังแขน

ต้องพึ่งพาคนใกล้ชิดเข็นรถเข็นให้ ทำาให้ลำาบากใจ และไม่สะดวกในการเดินทาง

มากนัก ขณะที่รถเข็นไฟฟ้าแม้จะมีความสะดวกในการใช้งานและเพ่ิมความ

สามารถในการดูแลตนเองได้ดีกว่า แต่รถเข็นแบบไฟฟ้ายังมีราคาค่อนข้างสูง 

ตั้งแต่ราคา 20,000-100,000 บาท ทำาให้มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

‘ต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1’ 

ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญในการออกแบบคือ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่

ซับซอ้น ใช้อุปกรณท์ีห่าซ้ือไดง้า่ยในทอ้งตลาด และมีราคาไม่แพง เพือ่เพิม่โอกาส

ให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการท่ีมีร่างกายท่อนบนมีอิสระ

และดำารงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น

“อปุกรณท์ีพ่ฒันาขึน้เพือ่จะเปล่ียนรถเขน็ธรรมดาใหเ้ปน็รถไฟฟา้ประกอบ

ด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ชุดขับเคล่ือน ชุดควบคุมการเคล่ือนที่ และชุดแหล่ง

พลงังาน โดยชดุขบัเคลือ่นเปน็อปุกรณท์ีท่ำาหนา้ทีข่บัเคลือ่นลกูลอ้ให้เดนิหนา้หรอื

ถอยหลังได้ โดยเราเลือกประยุกต์ใช้ชุดมอเตอร์จากที่ปัดน้ำาฝนซ่ึงหาซ้ือได้ง่าย 

และมอเตอร์นี้จะถูกต่อเข้ากับชุดควบคุมการเคล่ือนที่เพ่ือเป็นตัวออกคำาสั่งให้

ลูกล้อเคลื่อนที่ตามต้องการ เช่น หากดันที่จับไปด้านหน้ารถเข็นไฟฟ้าก็จะเดิน

หนา้ หากดนัถอยหลงักจ็ะเดนิถอยหลงั สว่นชดุแหล่งพลังงานหรอืแบตเตอรีเ่ลอืก

ใชแ้บบท่ีหาซือ้ไดท่ั้วไป และมขีนาดไมใ่หญ่มากนกั เพือ่ใหร้ถเขน็มน้ีำาหนกัไมม่าก 

ทั้งนี้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ คือหากชาร์จไฟฟ้า 1 คืน จะสามารถใช้งาน

ไดต้อ่เนือ่งยาวนาน 4 ชัว่โมง ซึง่ในกรณทีีแ่บตเตอรีห่มดกส็ามารถสลบัเปลีย่นการ

ใชง้านจากระบบไปฟา้มาเปน็ระบบปกตเิหมอืนเดมิได ้สำาหรบัการพัฒนาตอ่ยอด

ในอนาคต อาจมกีารออกแบบใหเ้ปน็รถเขน็ไฟฟา้ทำางานผา่นการสัง่งานดว้ยเสยีง

หรอืสายตา เนือ่งจากเทคโนโลยเีซน็เซอรม์คีวามกา้วหนา้ไปมาก เพือ่ใหเ้หมาะสม

ต่อการใชง้านของคนพกิารทีม่คีวามพกิารแตกต่างกนั นอกจากนีอ้าจมกีารเปล่ียน

มาใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมซึ่งจะทำาให้มีน้ำาหนักเบามากขึ้น อย่างไรก็ดีสิ่งสำาคัญ

ในการพัฒนาคือการคำานึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีเป็นหลักด้วย”
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ความยากในการวิจัยพัฒนานอกจากมุ่งเป้าให้เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้

และใช้งานได้จริงแล้ว สิ่งสำาคัญที่สุดของการพัฒนารถเข็นธรรมดาให้เป็น

รถเข็นไฟฟ้า คือต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัย 

“รถเข็นรุ่นนี้ผ่านการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า ด้วย

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็ก

ไฟฟา้ รวมทัง้ผา่นการประเมนิความเสีย่งของอปุกรณ์ โดย ศนูยท์ดสอบผลติภณัฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ซึ่งถือเป็นความโชคดีที่มีหน่วยงาน

ทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลในประเทศไทย ทำาให้การทดสอบพัฒนาทำาได้ง่าย

และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคในประเทศเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิต และช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกิดการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานในระดับสากล” 

สำาหรับแนวทางการผลิตรถเข็นไฟฟ้า เอ็มเทค สวทช. ได้ริเริ่มโครงการ

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในการพฒันา

อุปกรณ์การแพทย์ ด้วยการถ่ายทอดวิธีการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อ

ปรบัรถเขน็ท่ัวไปเป็นรถเขน็ไฟฟ้า โดยเบือ้งตน้ไดล้งนามความร่วมมือกบัวทิยาลยั

เทคนิค 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และอยู่

ในระหว่างขยายความรว่มมือกบัทางวิทยาลัยเทคนคิสมทุรปราการ ในลำาดบัถดัมา 

เพื่อเป็นศูนย์กลางนำาร่องผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า 

รวมจำานวน 30 ชุด มอบให้อาสาสมัครคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง

วิทยาลัยเทคนิค

นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า 

เอ็มเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดวิธีการผลิตและการประกอบรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1 

ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยหลังโครงการนำาร่องจะสามารถให้บริการผลิต

รถเข็นไฟฟ้าแก่คนพิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือนอกสถานท่ีได้ 

รวมทัง้ให้บรกิารซอ่มบำารงุหากเกดิความผดิปกตขิองอปุกรณ ์การดำาเนนิโครงการ

ในครั้งนี้นับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุมี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ถอืวา่เปน็การชว่ยเหลอืสงัคมและลดความเหลือ่มล้ำาในสงัคม

ไดอ้กีสว่นหนึง่ รวมถงึเปน็กลไกหนึง่ในการพฒันานกัศกึษาอาชวีศกึษาใหม้ทีกัษะ

วิชาชีพ มีทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน

ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยวัสดุและแรงงานใน

ประเทศไทย ทำาให้มีราคาถูกลง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
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“ดีใจที่ เอ็มเทค เปิดโอกาสให้ทางวิทยาลัยเทคนิคได้ทำาอุปกรณ์ต้นแบบ ที่ราคาไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเอารถเข็นขนาด

มาตรฐานมาดัดแปลงเพียง 7,000 บาท ทั้งนี้จะนำานวัตกรรมนี้ไปช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ร่างกายท่อนบนสามารถใช้ได้ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ที่พอมีแรงขยับข้อมือได้ เพื่อให้พอช่วยเหลือตัวเองได้ ท่ีสำาคัญคนที่ไม่มีเงินมากก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้ และนักศึกษาก็ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และ

ความเป็นจิตอาสา” 

 อย่างไรก็ดี เอ็มเทค สวทช. เตรียมขยายความร่วมมือ โดยจะเปิดรับสถาบันอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นเสมือน

โรงงานตน้แบบทีช่ว่ยผลติรถเขน็ธรรมดาสูร่ถเขน็ไฟฟา้ในราคาทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ยงัสามารถชว่ยดแูลซอ่มบำารงุใหแ้กค่นพกิารและผูส้งูอายคุรอบคลมุ

ทุกจังหวัด เป็นการ ‘เพิ่มโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ’ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีรถเข็นไฟฟ้า ขณะเดียวกันยังเป็นการ ‘สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษา’ ในด้านการออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ที่มีความเข้าใจเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ 

รวมทั้งช่วยจุดประกายให้เยาวชนกลุ่มนี้ก้าวสู่การเป็น ‘นวัตกรรุ่นใหม่’ พลังที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมในอนาคต
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เปิดรับสมัคร 

• งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 

(Young Scientist Competition : YSC 2020) 

15 กรกฏาคม - 16 กันยายน 2562 รับสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/sims 

• งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 22 (National Software Contest : NSC 2020) 

15 กรกฏาคม - 20 กันยายน 2562 รับสมัครทางออนไลน์ที่ https//nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login 

• โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี เซิร์น และ จีเอสไอ เปิดรับสมัครผู้แทนประเทศไทย ประจำาปี 2563  

15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและไปร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี สถาบันจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี และ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/desy

• ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมทริปเกาหลี ชมงาน Eco Expo Korea 2019 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEM SMEs 

Eco-Innovation Center: ASEIC) หน่วยงานนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

เทคโนโลยีและการดำาเนินธุรกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการหาแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล  

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเข้าชมงาน Eco Expo Korea 2019 โดยเดินทางร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ด้านการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ รับจำานวนจำากัด 30 ท่านเท่านั้น ภายใน 31 กรกฎาคม นี้ ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 50,500 บาท (ไม่รวม VAT)  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368 (วลัยรัตน์), 093 956 1556 ผู้สนใจลงทะเบียนเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/KisJqMpPF73AzqSu9
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• อบรมหลักสูตร กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง 

13 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

15 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright กับเซนเซอร์ต่างๆ ในการจัดทำาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูง 

15 - 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะทางการคิด” สำาหรับครูวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมขยายผลประเด็นมุ่งเน้น อาหารเพื่ออนาคตในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

20 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ     

21 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer” 

สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

21 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางสำาหรับเยาวชนไทย ประจำาปี 2562 หัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน”  

ครั้งที่ 2 

26 - 30 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม โดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


