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นาโนเทค-สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบสิ่งทอ พร้อมให้บริการเคลือบสิ่งทอ
ได้มากถึง 5 สมบัติในขั้นตอนเดียว
“We Chef Food Truck” แอปจองช่องจอดขายอาหาร
สตาร์ทอัพสุดแนวจากโครงการ SUCCESS 2019

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
โดยใช้เทคนิคแลมป์ รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

โหลดเลย MONICA เกมฝึกสมอง ใครๆก็เล่นได้ "สูงวัย" เล่นยิ่งดี

สวทช. โชว์ความสำาเร็จ ‘แพลตฟอร์มทองหล่อ’ จากโครงการ SUCCESS 2019
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Face Shield From FabLab
‘หน้ากากบังใบหน้า’ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
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สวทช. เผยความก้าวหน้าแอปพลิเคชัน 

DDC-Care และ Traffy Fondue
สู้ภัยไวรัสโควิด-19

1	 เมษายน	2563	- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาแพลตฟอร์ม DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 และ  
Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก สวทช. ได้แก่ ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิง่อำานวยความสะดวกและเคร่ืองมอืแพทย ์(A-MED) สวทช. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ ์นักวจิยัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. และ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมสาธิตและเผยแพร่ผลงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13098-20200401-nstda-covid-19
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สวทช. โชว์ความสำาเร็จ ‘แพลตฟอร์มทองหล่อ’
จากโครงการ SUCCESS 2019

	 7	 เมษายน	2563	- ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำาเนินโครงการ
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2562 หรือ SUCCESS 2019 ที่มีผู้ประกอบการเทคโนโลยี และ Startup เข้าร่วมโครงการจำานวน 41 บริษัท  
เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้และกระบวนการบ่มเพาะต่าง ๆ เพื่อทำาธุรกิจให้ยั่งยืน พร้อมโอกาสขยาย
ตลาด ล่าสุดกับหนึ่งในผู้ประกอบการในโครงการ ‘แพลตฟอร์มทองหล่อ’ ที่ให้บริการตัดผมและเสริมความงามแบบครบวงจรนอกสถานที่  
โดยช่าง Partners มืออาชีพ เข้าตานักลงทุน Angel Fund จำานวน 10 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต และเข้าถึงใจของผู้ใช้บริการ
ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมระบุช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ยอดใช้งานเติบโตสูงขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13113
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นาโนเทค-สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบสิ่งทอ
พร้อมให้บริการเคลือบสิ่งทอได้มากถึง 5 สมบัติ

ในขั้นตอนเดียว

	 8	 เมษายน	2563	- ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำาเสนอบริการเคลือบสิ่งทอและตกแต่งสำาเร็จเส้นใยสมบัติพิเศษ  
จาก “โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน” ชูจุดแข็งเทคโนโลยีนาโนกับการเคลือบ 5 สมบัติ ได้แก่ กลิ่นหอม ต้านยูวี ผ้านุ่ม
ลื่น ยับยั้งแบคทีเรีย และสะท้อนน้ำา ในขั้นตอนเดียว ตั้งเป้าเพิ่มจำานวนลูกค้าเป็น 2 เท่าในปี 2563 รับความต้องการสิ่งทอสมบัติพิเศษ 
ในตลาดใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13115
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“We Chef Food Truck”
แอปจองช่องจอดขายอาหาร

สตาร์ทอัพสุดแนวจากโครงการ SUCCESS 2019

	 15	 เมษายน	2563	- บริษัท วี เชฟ ประเทศไทย จำากัด หรือ We Chef (Thailand) หนึ่งในสตาร์ทอัพผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ 
ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2562 หรือ SUCCESS 2019 ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี (TMC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันจองช่องจอดขายอาหารในปั้มน้ำามันผ่านมือถือ หรือ Food Truck @PT Station 
จนปัจจุบันขยายไปสู่การจองช่องจอดรถขายอาหารตามหมู่บ้าน ตลาด และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ (Food Truck @Home / Food Truck @
Market / Food Truck on Event) ยกนิยาม ‘เปลี่ยนครัวที่บ้านให้เป็นงาน เปลี่ยนฝีมือทำาอาหารให้เป็นเงิน’ ตอบโจทย์คนรักอาหารและ
อยากให้คนชิม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยบริหารจัดการ สร้างรายได้และยกระดับผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13133
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โหลดเลย MONICA เกมฝึกสมอง
ใครๆก็เล่นได้ "สูงวัย" เล่นยิ่งดี

	 13	เมษายน	2563	- ปัจจุบัน "โรคสมองเสื่อม" เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
หรือหากเกิดโรคแล้วผู้ดูแลต้องดูแลอย่างเข้าใจ
 ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช.ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยใช้กระบวนการ 
การออกแบบ design thinking และ Human-centric design เน้นที่ความเข้าใจบริบทและความต้องการของผู้ใช้ โดยได้รับคำาแนะนำา 
จากผู้เช่ียวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ผู้สูงวัย สุขกายสุขใจ สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม  
จนเกิดเป็นนวัตกรรม เกมฝึกสมอง MONICA สำาหรับช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุ ฝึกสมาธิความจำา การเรียนรู้ การมองเห็นและ 
ตอบสนอง การวางแผน การตัดสินใจ และยังช่วยเพิ่มความภูมิใจให้ผู้สูงอายุมั่นใจในความสามารถของตนเองด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13136-monica-mtec?fbclid=IwAR01YS9uHuNYWqeLGDGKxyj2b
CX3CGutWujmeTlkHyQprgIZFaHLB0AjTF8
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อ

ไวรัส SARS-CoV-2
โดยใช้เทคนิคแลมป์ รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

	 22	เมษายน	2563	- ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว
 (colorimetric LAMP-XO) ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง เทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 
คือ เทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ที่อุณหภูมิในช่วง 60-65 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมได้ถึง 1000 ล้าน (10 ยกกำาลัง 9) เท่า ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เทคนิคแลมป์เป็นเทคนิคตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ เช่น
เดียวกับเทคนิค PCR และ Realtime-PCR โดย LAMP มีความไวในการตรวจวัด (sensitivity) สูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า Realtime-
PCR และเนื่องจาก LAMP มีความจำาเพาะ (specificity) กับตัวเชื้อสูง มีขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และใช้เครื่องมือราคา 
ไม่แพง เทคนิค LAMP จึงถูกนำามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการตรวจหาเช้ือในผู้ป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่ามีการติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 
อย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13148-sars-cov-2-lamp
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Face Shield From FabLab

‘หน้ากากบังใบหน้า’ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 ใบหเูทยีม หวัใจเทยีมจากเน้ือเยือ่มนุษย ์คอืผลงานความ
สำาเร็จอันน่าทึ่งจากเทคโนโลยี ‘การพิมพ์	3	มิติ	หรือ	3D	printing’ 
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ของโลก ที่หลายคนอาจไม่คาดคิด
ว่าจะสามารถสร้างข้ึนได้จริงในห้องปฏิบัติการ แต่ในขณะเดียวกัน
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก การพิมพ์ 3 
มิติ เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการนำามาใช้ผลิต ‘หน้ากากชนิด
บังใบหน้า	หรือ	Face	Shield’ เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันนักรบเสื้อ
กาวน์ให้ปลอดภัยจากไวรัสมรณะ

FabLab สร้าง Face Shield
 อุปกรณ์สำาคัญที่ช่วยหยุดยั้ง ป้องกันการติดเช้ือไวรัสก่อ
โรค COVID-19 นอกจากหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแล้ว 
หน้ากากชนิดบงัใบหนา้ หรือ Face Shield เปน็อปุกรณ์ทีจ่ำาเปน็อยา่ง
มากสำาหรับบคุลากรทางการแพทยใ์นการปอ้งกันการฟุง้กระจายของ
สารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ 
 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 
Lab) เพือ่พฒันาทกัษะความเปน็นวตักรแกเ่ดก็และเยาวชนไทย หรือ  
FabLab สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) ทั้งส่วนกลางที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำาเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี และเครือข่าย FabLab ภูมิภาค รวมถึงเครือข่าย
นักประดิษฐ์หรือ Maker ได้ร่วมกันใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  
ในโครงการ FabLab เร่งผลติ Face Shield ทีม่คีวามแข็งแรง ทนทาน 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
สำาหรับุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

 ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า  
เมือ่ป ี2561 คณะรัฐมนตรี ไดส้นับสนุนงบประมาณให ้สวทช. ดำาเนิน
โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความ
เป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย หรือ FabLab ทางโครงการฯ  
ได้ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ ‘โรงประลองต้นแบบทาง
วศิวกรรม	(FabLab)’ ในสถานศึกษาทัง้โรงเรียนทีมี่การสอนในระดบั
ช้ันมธัยมศึกษา และวทิยาลยัเทคนิค รวมจำานวน 150 แหง่ กระจาย
ใน 68 จังหวัดในประเทศ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านวิศวกรรม  
มคีวามคดิสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างช้ินงาน จากเคร่ือง
มือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เช่น เคร่ืองพิมพ์  
3 มิติ เครื่องตัดเลเซอร์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง
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 “ในยามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	
ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง	 ทาง	FabLab	 บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร	 เครือข่าย	FabLab	 ในสถานศึกษา	 และ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง	17	แห่ง	ได้รวมพลังใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ตา่งๆ	ทีมี่ในโครงการฯ	มาสร้างสรรคอ์ปุกรณแ์ละสิง่ประดษิฐต์า่งๆ	 
ไม่ว่าจะเป็น	Face	shield	 จากเครื่องพิมพ์	3	 มิติ,	 กล่องป้องกัน
ฟุ้งกระจาย	(Aerosol),	ต้นแบบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ,	ส่วน
ประกอบเคาน์เตอร์คัดกรองผู้ป่วย	เป็นต้น	เพื่อส่งมอบให้บุคลากร
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ	 ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือก่อ
โรค	COVID-19” 

3D printing พิมพ์ Face Shield
 การพิมพ์ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่กำาลังได้รับความนิยม
อย่างมากในการการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการข้ึนรูปช้ินงาน
ซึ่งทำาได้ด้วยวัสดุหลากหลายแบบ ทั้งพลาสติก ยาง โลหะ ไนลอน 
อัลลอย จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้นอกจากสร้างสิ่งที่คิดให้เป็นจริงได้
แลว้ การสร้างช้ินงานยงัมคีวามยดืหยุน่ และมคีวามจำาเพาะเจาะจง
ต่อผู้ใช้ได้ ซึ่งนั่นทำาให้การพัฒนา Face Shield มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างมากด้วย 
 ปริญญา ผ่องสุภา วิศวกรประจำาโครงการ FabLab ฝ่าย
บริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กล่าวว่า อุปกรณ์ Face 
shield ที่ผลิตข้ึนเพื่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ในคร้ังน้ี ทีม
วิศวกรได้ต่อยอดแบบการขึ้นรูป Face shield จากเมกเกอร์ Prusa  
Protective Face Shield Model : RC2 ที่ส่งแบบมาพิมพ์ต้นแบบ
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ FabLab โดยมีการปรับแก้ไขแบบและ
พัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้รูปแบบที่ใช้งานได้สะดวกและรู้สึกสบาย
เมื่อสวมใส่เป็นระยะเวลานาน 
 “ในการพัฒนาได้มีการเขียนแบบและพัฒนาต้นแบบ 
โม เดล	 3 	 มิ ติ จ าก น้ันนำ ามาแบ่ ง โม เดลออก เป็ น ช้ันๆ	 
เพื่อทำาการแปลงให้เป็น	G-Code	 หรือภาษาสำาหรับ 
การสั่งงานเคร่ืองจักรให้เคลื่อนที่ไปตามตำาแหน่ง 
ที่ต้องการ	 ก่อนนำาไปพิมพ์ข้ึนรูปด้วยเคร่ืองพิมพ์	 
3	 มิติ 	 โดยที่ 	 FabLab	 เป็ นวิ ธี การฉี ด 
เ ส้ น พ ล า สติ ก ที่ เ รี ย ก ว่ า 	 F DM 	 ห รื อ	 
F u s e d 	 Depo s i t i o n 	 Mode l i n g	 
เ ป็ น เ ท ค นิ ค ก า รพิ มพ์ ที่ เ รี ย บ ง่ า ย	 
ไม่ซับซ้อน	 มีราคาถูกกว่าการพิมพ์
ด้วยเทคนิคอื่นๆ	 สามารถสร้าง 
ช้ินงานที่นำาไปใช้ได้หลากหลาย	 
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 
ห รื อ ช้ิ น ส่ ว น ที่ ใ ช้ ง า น จ ริ ง	 

เน่ืองจากวัสดุมีความแข็งแรงมีวัสดุการพิมพ์ให้เลือกใช้หลายแบบ	 
และวัสดุพิมพ์มีราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุของเคร่ืองประเภทอื่น	 
เช่น	เรซิ่น	ผงไนล่อน	หรือผงเหล็ก”

 สำาหรับ Face Shield ทีอ่อกแบบข้ึนน้ัน ปริญญา อธบิายว่า  
ประกอบด้วย 3 ช้ินส่วนหลัก ได้แก่ กระบังด้านหน้า (Visor)  
แผ่นพลาสติกใส (Clear plastic sheet) และสายรัดศีรษะ (Elastic 
head band) โดยที่แผ่นพลาสติกใสและสายรัดศีรษะ สามารถ 
หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่ช้ินส่วนกระบังด้านหน้าน้ัน  
ไม่สามารถหาซื้อได้ อีกทั้งยังเป็นช้ินส่วน
ที่สำ าคัญมาก เพราะจะ
ต้องสัมผัสกับผู้ใช้งาน
โดยตรง เปน็ระยะ 
เ ว ล า น า น  
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รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.เสรี
รักษ์ รพ.สามโคก (ปทุมธานี) แผนกการแพทย์ กองบริการ หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน และโครงการฯ ยังเตรียมการผลิตต่อเนื่อง
เพิ่มอีก 680 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี
ตามที่ทีมแพทย์และพยาบาลแจ้งความประสงค์เข้ามา นอกจาก
นี้ยังได้มีการอัพโหลดไฟล์ Face Shield ต้นแบบโมเดล 3 มิติ ไว้
ในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ thingiverse (www.thingiverse.com/
thing:4260273)  เพือ่นำามาเปน็แบบสำาหรับแจกจา่ยใหก้บัเครือข่าย 
FabLab และหน่วยงานทีส่นใจร่วมกนันำาไปผลติหรือพฒันาตอ่ยอด
วิธีการผลิตขึ้นรูป เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้งแต่
วันที่ 6 มีนาคม ถึงปัจจุบันมียอดผู้ดาวน์โหลดมากกว่า 300 ครั้ง
	 “นอกจากนี้เครือข่าย	FabLab	ในสถานศึกษา	ในภูมิภาค
ตา่งๆ	ยงัไดด้ำาเนินการผลติและจดัทำาอปุกรณเ์พือ่สนับสนุนบคุลากร
ทางการแพทย	์อาท	ิFabLab	วทิยาลยัเทคนิคปตัตานผีลติและจดัทำา
กล่องป้องกันฟุ้งกระจาย	จำานวน	70	กล่อง,		Face	shield	จำานวน
	200	ชิ้น	ส่งมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่	3	จังหวัดภาคใต้	หน่วยกู้
ชีพกูภ้ยัในพืน้ทีจ่งัหวดัปตัตานี	และมอบใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค
ปัตตานี	เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ	รวมทั้งจัดทำาต้นแบบเครื่องกด
เจลลา้งมอือตัโนมัติ	สง่มอบใหท้ีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง
ศึกษาธิการจำานวน	5	เครื่อง	เป็นต้น”	

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีความแข็งแรง คงทนและยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่แต่ละคนได้ นอกจากนี้ยังได้
คำานวณระยะห่างระหว่างแผ่นใสกับใบหน้าให้มีตำาแหน่งที่เหมาะ
สม เนื่องจากต้องคำานึงถึงผู้ที่สวมแว่นตาหรือแพทย์พยาบาลที่ต้อง
สวมแว่นตาทางการแพทย์ซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งด้วย รวมทั้งยังพัฒนา
 Face Shield ให้สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นพลาสติกใส เมื่อต้องการ
ทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ โดยขณะนี้ FabLab ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร สามารถผลิต Face shield ได้วันละ 50 ชิ้น 
	 “Face	Shield	ทีผ่ลติออกมาจากเคร่ืองพมิพ	์3	มติ	ิทกุช้ิน
จะมีการตรวจสอบคุณภาพ	(Quality	Control)	ทั้งการลบคม	การ
ปรับแต่งอุปกรณ์ให้สวมใส่สบาย	 ปรับแต่งแผ่นใสให้มีความมนไม่
แหลมคม	ซึ่งจะเป็นอันตรายในการสวมใส่”

Face Shield เพื่อนักรบเสื้อกาวน์
 ตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 โครงการฯ
 FabLab ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ผลิต Face shield ให้
บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแล
รักษาและคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 
 ดร.อ้อมใจ กล่าวว่า โครงการฯ FabLab ได้ส่ง Face 
shield ใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ลว้จำานวน 9 โรงพยาบาล จำานวน
รวม 599 ชุด เช่น รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.ปทุมธานี  
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 ลา่สดุ บริษทั XYZprinting Thailand ไดส้นับสนุนโครงการ
 FabLab มอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มเติมให้กับบ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธรจำานวน 5 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค 
และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 15 เครื่อง เพื่อใช้ผลิตอุปกรณ์ช่วย
บุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส COVID-19 
 ปนัดดา มกัสมัพนัธุ ์ผูอ้ำานวยการโรงเรียนดดัดรุณี จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เครือข่ายโครงการ FabLab กล่าวว่า FabLab เป็น
โครงการทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน ฝกึใหนั้กเรียนมคีวาม
คดิสรา้งสรรค์มคีวามเปน็ ‘นักนวตักร’ ซึง่ในโรงเรียนมกีารเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตร์จะมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการฯ 
เปน็ ‘ชุมนุมนักนวตักรรม’ เพือ่ใหนั้กเรียน ครูและวศิวกรผูช่้วยไดน้ำา
ไอเดยีมาร่วมกันสร้างสรรคต้์นแบบผลติภัณฑต์า่งๆ ผา่นเคร่ืองพมิพ ์
3 มิติ เป็นชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์ 
	 “โดยในสถานการณ์การระบาด	COVID-19	 คร้ังน้ี	 แม้
ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม	 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคปิดกั้น
ความคิดของเหล่านวัตกรที่ได้อาสามาระดมสมองผ่านการประชุม
ออนไลน์	 เพื่อคัดเลือกไอเดียที่ดีที่สุดมาออกแบบเป็นโมเดล	 และ
ส่งต่อให้วิศวกรผู้ช่วยดำาเนินการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์	3	มิติออกมา
เป็นชิ้นงาน	นักเรียนบางคนที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็มากับผู้ปกครองเพื่อ
รับอปุกรณ์ไปทำาทีบ่า้น	ขณะทีค่รูและลกูจา้งชว่ยกนัประกอบช้ินงาน
และนำาไปสง่มอบตามโรงพยาบาลตา่งๆ	ซึง่นกัเรียนทกุและบคุลากร
ทกุคนตา่งกภ็าคภมูใิจทีไ่ดม้สีว่นร่วมช่วยเหลอืสงัคมทกุภาคสว่นให้
ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน”

 เช่นเดยีวกบั ปริญญา ทีไ่ดก้ลา่วถงึความรู้สกึทีไ่ดม้โีอกาส
ร่วมพัฒนา Face shield ครั้งนี้ว่า การที่พวกเราได้มีโอกาสนำาความ
รู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาประดิษฐ์  
Face shield และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์  
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆ ยิ่งเมื่อได้ยิน
คุณหมอและพยาบาลแจ้งว่า Face shield ใช้งานได้ดี สวมใส่สบาย  
ไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวเมื่อต้องสวมใส่เป็นเวลานาน ลดการ
เกิดฝ้าบริเวณแผ่นพลาสติกได้ดี ทำาให้ยิ่งรู้สึกดีใจมากที่พวกเรา
ซึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ยังพอมีส่วนช่วยอำานวยความสะดวก  
ลดความเสี่ยงติดเช้ือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ 
	 ในยามที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด	นับเป็น
โอกาสที่เหล่า	 ‘นวัตกร’	 จะได้ใช้ความรู้	 และเทคโนโลยีที่มีในการ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อร่วมฝ่าฟัน	พิชิตไวรัส	COVID-19
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สวทช. ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำาโครงการ
“การขยายผลการใช้ประโยชน์หน้ากากอนามัย Safie Plus เพื่อบุคลากรทางการแพทย์”

หน้ากากอนามัย	Safie	Plus	ผลงานวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์	(A-MED)	สวทช.
	 เทคโนโลยี
 - แผ่นช้ันกรองที่เคลือบคอมพอสิทของไฮดรอกซีอาปาไทต(HA) และ 
ไททาเนียมไซด์ (Ti) สามารถป้องกันฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก  เช่น PM2.5 และ 
ป้องกันสารพิษ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ สามารถฆ่าเช้ือโรค ย่อยสลายสาร 
หรือกำาจัดเชื้อจุลินทรีย์ (ไวรัสแบคทีเรีย) เมื่ออยู่ภายใต้แสง UV
	 มาตรฐานการรับรอง
 - ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง PM2.5 ระดับ 99% โดย TUV SUD สิงค์โปร์
 - ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส H1N1 (Influenza A Virus)  
  โดย ม.มหิดล
 - ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral filtration efficiency: VFE)
  ระดับ 99% โดย Nelson Laboratory สหรัฐอเมริกา
	 ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
	 ชื่อบัญชี	"เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
	 บัญชีออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	080-0-13324-1	หรือเช็คสั่งจ่าย
 "เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"	
 ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทาง
email:	sararee.cha@nstda.or.th	ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.nstda.or.th/th/13146-covid19-donation-for-medical-mask-safie-plus

สอบถามติดต่อ: คุณสรารี ชาญอุไร
 โทร. 02 564 7000 ต่อ 71818, 086 789 8223
 email: sararee.cha@nstda.or.th

ITAP สวทช. เปิดโครงการ Fast Track ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ในสถานการณ์ Covid-19 หนุนผู้ประกอบการ
 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การไทยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์ 
โดยเร็ว โดยครอบคลุมการสนับสนุนในส่วนการทดสอบซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนำามาใช้แก้
ปญัหาใหก้บัประเทศไดท้นัสถานการณ์ ปลอดภัยในการใช้งาน และมปีระสทิธิภาพ และเปน็ฐานรากของงานวิจยัดา้นการแพทยแ์ละอปุกรณ์ 
ทางการแพทย์ในระยะยาวต่อไป โดย ไอแทป สวทช. จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุดถึง 70% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ
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https://www.nstda.or.th/th/news/13152?fbclid=IwAR0gJzApCN45f469z4lZZ21erZkdQ11Nz5OPtOIazHyN0XETl71R8VapYxM

โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการ
สนับสนุนของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
 
ขอเชิญชวนบุคลากรไอทีใน 8 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 1) IT Programmer 2) Network Engineer 3) IOT Maker 4) Data Scientist 5) 
Computer Engineer 6) Engineer/IT Technician 7) Web Design/Developer และ 8) Cyber Security Analyst ใช้เวลาในช่วงนี้กับ
หลักสูตรออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการสดผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom/ Microsoft Teams/ Google Classroom), การฝึกภาค
ปฏิบัติ โดยการ Remote เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ตลอดจนการทบทวนบทเรียนด้วย VDO Clip หลังจบบทเรียน ฯลฯ 

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/in-house-training/depa-eec2020-1


