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เชฟรอน ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว.
ร่วมสร้�งอน�คตแห่งทศวรรษใหม่
ในงาน “Maker Faire Bangkok 2020”

สวทช. จับมือ ก�รบินไทยและไทยสม�ยล์
เปิดตัวโครงก�ร “Save Food Save the World” 
ต้นแบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร”

กรงุเทพฯ - บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลติ จำ�กดั รว่มกบั กระทรวงก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร ์วจิยัและนวตักรรม โดย สำ�นกัง�นพฒัน�

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) พรอ้มหนว่ยง�นท้ังภ�ครฐัและเอกชน และกลุม่เมกเกอรใ์นประเทศไทย จดัง�น “Maker Faire Bangkok 2020: THE 

FUTURE WE MAKE” มหกรรมก�รแสดงผลง�นสิ่งประดิษฐ์และก�รรวมตัวของเมกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเมกเกอร์ช�วไทย

และต�่งประเทศรว่มแสดงผลง�น สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรมหล�กหล�ยแขนง กว�่ 60 บธู พรอ้มดว้ยเวิรก์ชอ็ปอีกม�กม�ยทีเ่ปดิโอก�สใหท้กุคนไดส้มัผสัวฒันธรรม

เมกเกอร์และเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รเนรมิตอน�คตท่ีดีให้แก่ประเทศไทยและโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเอง โดยจัดข้ึนระหว่�งวันที่ 18 - 19 มกร�คม 2563 ณ 

ล�นหน้�ศูนย์ก�รค้�เดอะสตรีท รัชด� โดยผลก�รประกวดโครงก�ร “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” ภ�ยใต้ง�น Maker Faire Bangkok 2020

ผลก�รพิจ�รณ�คัดเลือกก�รนำ�เสนอโครงก�รส่ิงประดิษฐ์ ส�ยอ�ชีพ ปร�กฏว่� โครงก�รชุดเล้ียงกบในขวดพล�สติกระบบรีไซเคิลน้ำ� จ�กวิทย�ลัย

ก�รอ�ชีพไชย� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี คว้�ร�งวัลชนะเลิศไปครอง ขณะท่ีใน ส�ยส�มัญ ปร�กฏว่� โครงก�รอุปกรณ์เลี้ยงปล�ว�ไรต้ี จ�กโรงเรียนปล�ป�กวิทย� 

จ.นครพนม คว้�ร�งวัลชนะเลิศไปครอง จ�กหัวข้อก�รประกวดในเรื่อง Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน รับทุนก�รศึกษ�พร้อมสิทธ์ิในก�ร

เข้�ร่วมง�นเมกเกอร์แฟร์ระดับโลก

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12991-20200119maker-faire-bangkok-2020

22 มกร�คม 2563 ณ สำ�นักง�นใหญ่ ก�รบินไทย ถนนวิภ�วดีรังสิต - น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� 

รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม เปน็ประธ�นในพิธลีงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื โครงก�รบรหิ�รจดัก�รหว่งโซก่�รผลติอ�ห�รเพือ่

ลดก�รสูญเสียท�งด้�นทรัพย�กร (Food Waste Management) ระหว่�งบริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท ไทยสม�ยล์แอร์เวย์ จำ�กัด กับ Food 

Innopolis สำ�นักง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิโดยม ีน�ยณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ

น�ยสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ก�รบินไทยฯ และ น�งช�ริต� ลีล�ยุทธ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ไทยสม�ยล์แอร์เวย์ฯ 

ร่วมลงน�ม พร้อมด้วยพลอ�ก�ศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ก�รบินไทยฯ ร่วมในพิธี

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12995-20200122-food-innopolis
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สวทช. ร่วมกับ สถ�บันอุดมศึุกษ� 
จัดเวทีนำ�เสนอผลง�นบัณฑิต 

เพื่อสร้างประสบการณ์เวทีวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยคุณภาพสูง

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ 

สถ�บันอุดมศึกษ�ชั้นนำ�ของประเทศ จัดกิจกรรมบรรย�ยพิเศษและนำ�เสนอร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ผลก�รศึกษ�วิจัยเพื่อปริญญ�นิพนธ์ ทุนปริญญ�นิพนธ์ 

โครงก�รสร้�งปัญญ�วิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) และนำ�เสนอร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ผลง�นวิจัยเพื่อวิทย�นิ

พนธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษ� โครงก�รทุนสถ�บันบัณฑิตวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST: Thailand Graduate Institute Science and Technology) 

เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจ และรับทร�บวิสัยทัศน์และพันธกิจง�นพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจ�กผู้บริห�รของ สวทช. รวมถึงได้รั

บก�รแบ่งปนัประสบก�รณท์�งวชิ�ก�รและประสบก�รณ์ชวีติจ�กนกัวจิยัรุน่พี ่อกีทัง้ไดน้ำ�เสนอผลก�รปฏบิตังิ�นวจิยัภ�ยใตค้ว�มรว่มมอืระหว�่งอ�จ�รยท์ีป่รกึษ

�มห�วิทย�ลัย และนักวจิัย สวทช. รวมถึงก�รแลกเปลีย่นคว�มรู ้คว�มคิดเหน็ร่วมกันระหว่�งอ�จ�รย ์นักวิจัย และนักศึกษ�ทุน สร้�งคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�วิจัย 

พร้อมประสบก�รณ์ก่อนก�รไปนำ�เสนอผลง�นในเวทีวิช�ก�รทั้งในและต่�งประเทศ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13000-20200122

สวทช. จับมือ มธ. และกรมก�รแพทย์
เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

โชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ

30 มกร�คม 2563 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ : สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับ วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์น�น�ช�ติจุฬ�ภรณ์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และกรมก�รแพทย์ โดย สถ�บันเวชศ�สตร์

สมเด็จพระสังฆร�ชญ�ณสังวรเพื่อผู้สูงอ�ยุ จัดพิธีลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ศ ดร.น�ยแพทย์อดิศว์ 

ทัศณรงค์ คณบดีวิทย�ลัยแพทยศ�สตร์น�น�ช�ติจุฬ�ภรณ์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และ น�ยแพทย์สก�นต์ บุนน�ค ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเวชศ�สตร์สมเด็จ

พระสังฆร�ชญ�ณสังวรเพื่อผู้สูงอ�ยุ กรมก�รแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงน�ม

เพือ่สร�้งคว�มรว่มมอืในก�รวจิยัและพฒัน� แลกเปลีย่นคว�มรู ้และเตรยีมก�รจดัประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ต ิ“International Conference on Innovation 

for Aging Society” ในวันที่ 20-22 สิงห�คม 2563 เพื่อต่อยอดก�รวิจัย นวัตกรรม และสร้�งเครือข่�ย รวมถึงให้คว�มรู้ นำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�ร พร้อมทั้ง

เผยแพร่ผลง�นนวัตกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ โดยมีวิทย�กรที่มีประสบก�รณ์ทั้งในและต่�งประเทศ
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น�โนเทค สวทช. โชว์ศักยภ�พ
ในง�น nano tech 2020

ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) นำ�คณะนักวิจัยและผู้ประกอบก�รไทย 

รว่มนำ�เสนอง�นวิจัยและศกัยภ�พก�รพฒัน�ด�้นน�โนเทคโนโลยขีองประเทศ Thailand Pavilion ในง�นนทิรรศก�รวิช�ก�รน�น�ช�ติ nano tech 2020 (The 19th Inter-

national Nanotechnology Exhibition and Conference) ระหว�่งวนัที ่29-31 มกร�คม 2563 ณ ศนูยน์ทิรรศก�รน�น�ช�ต ิTokyo Big Sight กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่

โดยได้รับเกียรติจ�ก น�งส�ววีรก� มุทิต�ภรณ์ผู้อำ�นวยก�รกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ กระทรวงก�รต่�งประเทศ, น�ยร่มเดช 

พิศ�ลพงศ์ อัครร�ชทูตที่ปรึกษ� สถ�นเอกอัครร�ชทูต ณ กรุงโตเกียว เปิดง�น ร่วมกับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ สวทช. 

พรอ้มดว้ย ดร.ภ�วด ีองัคว์ฒันะ ประธ�นคณะทำ�ง�นจดัแสดงนทิรรศก�ร nano tech 2020 และผูบ้รหิ�รหน่วยง�นภ�ครฐัและเอกชน เพือ่เพ่ิมโอก�สสร�้งคว�ม

รว่มมอืด�้นก�รพฒัน�ผลง�นวจิยัและด�้นก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยดี�้นน�โนสูภ่�คอตุส�หกรรม พรอ้มสง่เสรมิใหเ้กดิก�รลงทนุในประเทศและใน EECi ตลอดจน

สร้�งคว�มร่วมมือและโครงก�รร่วมวิจัยกับภ�คอุตส�หกรรมของญี่ปุ่น

สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485
อุปกรณ์นำ�เจ�ะสำ�หรับก�รฝังร�กฟันเทียม

27 มกร�คม 2563 ณ อ�ค�รสำ�นกัง�นกล�ง อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธ�น ี- ศ. ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ทีป่รกึษ�อ�วโุสผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และประธ�นกรรมก�รคณะกรรมก�รเทคนิคด้�นเทคโนโลยีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

รบัมอบใบรบัรองก�รบริห�รจดัก�รคณุภ�พอตุส�หกรรมเครือ่งมอืแพทย ์ISO 13485 : 2016 จ�ก คณุฉตัวทิยั ตนัตร�ภรณ ์General Manager จ�กบรษิทั 

TÜV SÜD (Thailand) จำ�กดั เพือ่สร�้งคว�มมัน่ใจให้แกผู่ใ้ชง้�นและผูป้ระกอบก�รภ�คอตุส�หกรรมในก�รทีจ่ะรบัก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่นำ�ไปใชผ้ลติในเชงิ

พ�ณิชย์ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้�ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 

(A-MED) สวทช. เปดิเผยว�่ ทมีวจัิยเทคโนโลยเีครือ่งมอืแพทยฝ์งัใน (IMT) มคีว�มพย�ย�มในก�รยกระดบัง�นวจิยัและพฒัน�ด�้นเครือ่งมอืแพทย์สูก่�รใช้ง�นจรงิ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด และเพื่อสร้�งอุตส�หกรรมก�รแพทย์ท�งด้�นทันตกรรมที่ครบวงจรในประเทศไทย

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12999-20200127
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พธิเีปดิสำ�นกัง�นสภ�อุตส�หกรรมแหง่ประเทศไทย ถนนน�งล้ินจี ่กรงุเทพฯ วันที ่27 มกร�คม 2563 : เนคเทค-สวทช. และสภ�อุตส�หกรรมแหง่ประเทศไทย 

บรรลุข้อตกลงคว�มร่วมมือ เพื่อยกระดับภ�คอุตส�หกรรมไทยสู่อุตส�หกรรม 4.0 โดยก�รผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics 

Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) Big data อุตส�หกรรมและระบบวิเคร�ะห์ข้อมูล สำ�หรับโรงง�นอุตส�หกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลจ�กเครื่องจักรก�รผลิต

และนำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิตและอนุรักษ์พลังง�นให้ดีที่สุด 

เนื่องในโอก�สพิธีเปิดสำ�นักง�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย น�ยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอช� ได้รับฟังก�รบรรย�ยสรุป แพลตฟอร์ม 

IDA : Industrial IoT and Data Analytics Platform หรือ แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคร�ะห์ข้อมูลอุตส�หกรรม โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นกัง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) ดร.ชยั วฒุวิวิฒันช์ยั ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ช�ต ิ(เนคเทค) 

น�ยสุพันธ์ มงคลสุธี ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรย�ยสรุปและให้ก�รต้อนรับ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/ida2020-eeci.html

เนคเทค สวทช. จับมือ สภ�อุตส�หกรรมฯ
ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA

สวทช. จัดสัมมน� Future Food Tech 
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร 

เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส : สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) 

จัดสัมมน� "โครงก�รเร่งก�รเติมโตของผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีในอุตส�หกรรม (Food Accelerate)" ภ�ยใต้หัวข้อ Future Food Tech เพื่อเร่งก�รเติบโต

ท�งธรุกจิอย�่งก�้วกระโดด ดว้ยก�รเสรมิสร�้งศกัยภ�พของผูป้ระกอบก�รเทคโนโลยดี�้นนวตักรรมอ�ห�รทีม่มีลูค�่สงู รวมถงึสร�้ง platform เครอืข�่ยคว�มรว่มมอื

และก�รเข้�ถึงผู้เชี่ยวช�ญ และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันด้�นก�รตล�ดและโอก�สขย�ยธุรกิจ โดยมีผู้สนใจเข้�ร่วมง�นกว่� 200 คน โดยมีคุณเฉลิมพล 

ตู้จินด� ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วเปิดง�น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13003-20200128-food-accelerate
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เอกอัครร�ชทูตสหภ�พยุโรป เป็นเจ้�ภ�พ
ห�รือโต๊ะกลมร่วมกับ รมว.อว. และผู้บริห�ร สวทช.

ในก�รสร้�งและขย�ยคว�มร่วมมือในเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG

31 มกร�คม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย - Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครร�ชทูตสหภ�พยุโรปประจำ�ประเทศไทย พร้อมเอกอัครร�ชทูตกลุ่มประเทศ

สหภ�พยุโรป และคณะผู้แทนท�งก�รค้�จ�กประเทศสม�ชิกสหภ�พยุโรป เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รห�รือโต๊ะกลมเพ่ือเปิดโอก�สในก�รสร้�งและขย�ยคว�มร่วมมือ

ร่วมกับกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่อง BCG Model : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภ�พ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สำ�หรับประเทศไทย นำ�โดยผู้แทนฝ่�ยไทยคือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และผู้บริห�รจ�ก สวทช.

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13008-20200131-bcg-model

นักวิจัย สวทช. เจ๋ง รับร�งวัลก�รวิจัย

แห่งช�ติ ปี 2563 ง�น “วันนักประดิษฐ์”

2 กมุภ�พนัธ ์2563 นกัวจิยั สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.) 

เข�้รบัร�งวลัก�รวจิยัแห่งช�ตใินง�น “วนันกัประดษิฐ ์ประจำ�ป ี2563” จดัโดย สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแหง่ช�ต ิ(วช.) ซึง่เปน็กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทกุป ีเพือ่ระลกึ

ถงึวนัประวตัศิ�สตรข์องก�รจดทะบยีนและทูลเกล�้ฯ ถว�ยสทิธบิตัรก�รประดษิฐ ์“เครือ่งกลเตมิอ�ก�ศท่ีผวิน้ำ�หมนุเข�้แบบทุน่ลอย” หรอื “กงัหนัน้ำ�ชยัพฒัน�” 

แด่พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศ มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรม�ภิไธยพระมห�กษัตริย์พระองค์แรกของไทย 

และเปน็ครัง้แรกของโลก รวมทัง้ทรงเปน็แบบอย�่งทีด่กีบันกัประดษิฐไ์ทยในก�รสร�้งสรรคผ์ลง�นสิง่ประดิษฐท่ี์ช่วยแก้ไขปัญห�ให้กับประช�ชนและสงัคมไดอ้ย�่ง

เปน็รปูธรรมอย�่งแทจ้รงิ โดยม ีรศ. นพ.สรนิต ศลิธรรม ปลดักระทรวง อว. เป็นประธ�น พรอ้มดว้ย ดร.จุฬ�รตัน ์ตนัประเสรฐิ รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแห่งช�ติ (สวทช.) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. เข้�ร่วมแสดงคว�มยินดี

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13010-20200202



กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11

12 13nstda •   October 2019 ตุลาคม 2562  •

โรคอุบัติใหม่เป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตของมนุษยชาติ สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในช่วง 20-30 ปี มานี้ มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นกว่า 30 โรค ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน 

และพฒันาตัวเองจนสามารถแพรก่ระจายจากคนสูค่นได ้อกีทัง้ยังแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็เนือ่งจากการเดนิทางระหวา่ง

ประเทศซึ่งเป็นไปอย่างสะดวก ทำาให้ยากต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 

ล่าสุดคือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ '2019-nCoV' ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนสร้างได้ความตื่นตัว

ให้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก เฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขการรายงานการติดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 17 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 

25 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์)

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. | อินโฟกราฟิก : วัชราภรณ์ สนทนา และ ฉัตรทิพย์ สุริยะ 

รู้ทัน-ป้องกัน
‘ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่’   

2019-nCoV

ทว่าหากเราเรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันโรคอย่างถ่องแท้ จะช่วย

เปลี่ยนความตื่นตระหนกตกใจ เป็นการสร้างความตระหนัก และรู้ทัน เพื่อ

ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งยังเป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด

ของโรคได้ดี 

โดยข้อมูลน่�สนใจจ�กเวทีเสวน�พิเศษ Science Café “จับต�มอง!! 

โรคอบัุตใิหม ่ไวรสัโคโรน�” ของคณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัมหดิล มนีกัวจิยั

ด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อ�ทิ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒน� ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มวิจัย

นวัตกรรมสุขภ�พสัตว์และก�รจัดก�ร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พ

แห่งช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญ�นนท์ ภ�ควิช�จุลชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ 

ม.มหิดล และ พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นร� มอร์ด จ�กส�ข�วิช�โรคติดเชื้อ 

ภ�ควชิ�อ�ยรุศ�สตร ์คณะแพทยศ�สตรโ์รงพย�บ�ลร�ม�ธบิด ีใหข้้อมลูประช�ชน

เพื่อทำ�คว�มรู้จักและเข้�ใจป้องกันโรคอุบัติใหม่ในครั้งนี้ 

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒน� กล่�วว่� (Coronavirus : CoV) เป็นไวรัส

ชนิดอ�ร์เอ็นเอ (RNA virus) กลุ่มใหญ่ รูปทรงของไวรัสมีส่วนที่ยื่นออกม�รอบๆ 

คล้�ยมงกุฎ (crown) หรือรัศมีของดวงอ�ทิตย์ จึงเป็นท่ีม�ของช่ือ Corona 

ที่แปลว่�มงกุฎหรือรัศมี (ในภ�ษ�ละติน) ไวรัสโคโรน�พบได้ในสัตว์หล�ยชนิด 

ประกอบดว้ย อฐู แมว และค�้งค�ว เชือ้ส�ม�รถถ�่ยทอดจ�กสตัวไ์ปสูส่ตัวไ์ด ้แล

ะบ�งกรณกีส็�ม�รถถ�่ยทอดจ�กสตัวส์ูค่นไดเ้ชน่กนั ซึง่ส�ยพันธุใ์หม่ 2019-nCoV 

ส�เหตุของโรคปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นนั้นก็จัดเป็นน้องใหม่ในกลุ่มไวรัสนี้ โดยมี

รุ่นพี่ในกลุ่มที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ เชื้อก่อโรคซ�ร์ส (SARS: Severe Acute Res-

piratory Syndrome) ติดต่อม�จ�กแมวชะมด (Civet cats) ที่แพร่ระบ�ดในปี 

ค.ศ. 2002 และเชื้อก่อโรคเมอร์ส (MERS: Middle East Respiratory Syndrome) 

หรือโรคท�งเดินห�ยใจตะวันออกกล�ง ติดต่อม�จ�กอูฐ ซึ่งพบก�รระบ�ดเมื่อปี 

ค.ศ. 2012 ทัง้นีม้นีกัวจิยัไดท้ำ�ก�รศกึษ�รหัสโปรตนีของไวรสัโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่

พบว่�รหัสโปรตีนนั้นใกล้เคียงกับเช้ือท่ีอยู่ในค้�งค�วมงกุฎและค้�งค�วเกือกม้�

ในจีน 
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“อย่�งไรกต็�มแหลง่ตน้เชือ้แพร่ไวรัสโคโรน�ส�ยพนัธุใ์หม่สูค่น ยงัไมท่ร�บชนดิ ซึง่ผลก�รถอดรหสัพนัธกุรรมไวรสั nCov บง่ชีว้�่รหสัจโีนมใกลเ้คยีงม�กกว�่ 

95% กับไวรัสโคโรน�ที่พบในค้�งค�วเกือกม้�ในเมืองยูน�น เมื่อปี ค.ศ. 2013 แต่ไวรัสดังกล่�วอ�จแพร่สู่สัตว์ตัวกล�งก่อนติดในคน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทร�บชนิด” 

ดร.อนันต์ ระบุ 

รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญ�นนท์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระบ�ดวิทย�ระดับโมเลกุลและวิวัฒน�ก�รของโรคไข้หวัดนก และกลไกก�รเกิดของโรคไข้หวัดนก กล่�วว่� 

ห�กดูจ�กข้อมูลระบ�ดวิทย� พบว่�ผู้ป่วย SARS มีอ�ก�รป่วยและเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ป่วย MERS มีอ�ก�รป่วยและเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 30 สำ�หรับ

โคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ห�กคิดจ�กตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วพบว่�มีไม่ถึงร้อยละ 5   

ด้�น พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นร� มอร์ด อ�ยุรแพทย์โรคติดเชื้อ 

โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล ให้ข้อมูลเรื่องผู้ท่ีเส่ียงติดเช้ือและ

อ�ก�รของโรค ว่� จ�กข้อมูลก�รติดเช้ือพบว่�ผู้ท่ีติดเช้ือมีท้ังเด็กอ�ยุ 10 ปี 

ผู้ใหญ่อ�ยุ 33 ปี และผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 40 - 90 ปี ส่วนอ�ก�รของโรคโดยรวม

แล้วเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่นั้นจะมีระยะฟักตัว 2 - 14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมี

ทั้งอ�ก�ร ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ำ�มูกไหล จ�ม มีไข้สูง รวมไปถึงห�ยใจ

เหนือ่ยหอบ ซึง่เปน็อ�ก�รของโรคท�งเดนิระบบห�ยใจ คล�้ยคลึงกบัไข้หวดั และ

อ�จจะมีอ�ก�รท้องเสียเกิดขึ้นร่วมด้วย เชื้อส�ม�รถแพร่ระบ�ดจ�กคนสู่คนได้ 

แต่ส�ม�รถป้องกันได้โดยให้ปฏิบัติตนต�มท่ีองค์ก�รอน�มัยโลกประก�ศ

อย่�งเคร่งครัด คือ สวมหน้�ก�กอน�มัย ห�กมีอ�ก�รน่�สงสัย มีอ�ก�รไข้และ

อ�ก�รผิดปกติท�งระบบห�ยใจ หลังเดินท�งไปยังพ้ืนที่เสี่ยง 2 - 14 วัน รีบ

เดินท�งไปพบแพทย์ หรือส�ม�รถโทรศัพท์สอบถ�มอ�ก�รได้ท่ี ส�ยด่วน 

กรมควบคุมโรค 1422

โดยสรุปสถ�นก�รณ์ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ขณะนี้ในประเทศไทย

ประเมินว่�ก�รระบ�ดของโรคอ�จจะยังมีอยู่ จึงอย�กให้ประช�ชนตระหนักถึง

โรคนี้แต่ไม่ตระหนกจนเกินไป โดยรักษ�สุขอน�มัย รับประท�นอ�ห�รที่ปรุงสุก 

หมั่นล้�งมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนท�นอ�ห�ร หลังเข้�ห้องน้ำ� 

หลังจ�กเดินท�งไปในสถ�นที่คนพลุกพล่�น หรือใส่หน้�ก�กอน�มัยป้องกัน

เชื้อโรคห�กเลี่ยงไม่ได้ 

ติดต�มข้อมูลไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ ได้ที่เพจเฟสบุ๊ก : 

Virology and Cell Technology Lab - BIOTEC

ขอบคุณข้อมูลจ�ก : 

- ห้องปฏิบัติก�รไวรัสวิทย�และเซลล์เทคโนโลยี 

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) 

- คณะวิทย�ศ�สตร์ ม.มหิดล
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สวทช. ขอเชิญเจ้�ของธุรกิจสมัครเข้�ร่วมโครงก�ร STARTUP VOUCHER ปีที่ 5 

     สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญเจ้�ของธุรกิจ และผู้ประกอบก�ร

ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่ใช้วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัครเข้�ร่วม “โครงก�รสร้�งผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) 

ประจำ�ปี 2563” ซึ่งดำ�เนินง�นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเร่งสร้�งสต�ร์ทอัพ พร้อมก�รสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 800,000 บ�ท และโอก�สในก�รขย�ยตล�ดทั้งในและ

ต่�งประเทศ เร่งเพิ่มร�ยได้ และขย�ยธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้�หรือบริก�รที่ใช่ มีแผนก�รตล�ดที่ชัด โอก�สในก�รเปิดตล�ด และสร้�งร�ยได้อย่�ง

ก้�วกระโดด ด่วน! ทุนมีจำ�นวนจำ�กัด รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภ�พันธ์ 2563 ที่ https://bit.ly/2RxrzTl 

สอบถ�มเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81498, 5544, 81486 หรือคลิก http://www.nstda.or.th/th/news/12965-startup-voucher-2020

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบก�ร ร่วมศึกษ�ดูง�นเทคโนโลยี

เกษตรที่ญี่ปุ่น 

     

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ 

สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้�

เกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน ขอเชิญผู้ประกอบก�ร 

SME ในภ�คก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรและอ�ห�ร และผู้ที่สนใจก�รค้�

และก�รลงทุน เข้�ร่วมกิจกรรม ศึกษ�ดูง�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีท�ง

ก�รเกษตร พร้อมเข้�ชมง�น BIOFACH JAPAN PAVILION in Foodex Japan 

2020 ซึ่งเป็นง�นแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รเกษตร ผลิตภัณฑ์

อ�ห�ร และม�ตรฐ�นก�รผลิตที่เป็นส�กล เพื่อทร�บถึงแนวโน้มก�รพัฒน�

เทคโนโลยี และห�รือคว�มร่วมมือท�งก�รค้�และก�รลงทุน เพ่ิมช่องท�ง

ก�รค้�ให้กับผู้ประกอบก�รไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่�งวันที่ 8 - 13 มีน�คม 

2563 ค่�ใช้จ่�ยต่อท่�น 70,500 บ�ท ด่วน! รับสมัครเพียง 20 ท่�น ภ�ยใน 

14 กุมภ�พันธ์ 2563 สำ�รองที่นั่งได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือสอบถ�ม

เพิ่มเติม โทร. 093 956 1556

 

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 

10-12 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Inspired a Creating Science Instruction Materials for Primary and Secondary School Level 

under Thailand Children’s University 

13-14 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ ์

14 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนดำารงวิทยา 

17-19 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

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

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

18 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 

20 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 

21 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 

24-26 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• เปิดระบบรับสมัครทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) แบบออนไลน์  

ระหว่�งวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ - 31 มีน�คม 2563 ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดคู่มือก�รสมัครทุนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร และสมัครขอรับทุน 

ในวันที่กำ�หนดได้ที่ www.nstda.or.th/tgist


