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                     กรมประมง จับมือ สวทช. ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
นาโนเทค สวทช.-เธียรสุรัตน์ ร่วมมือวิจัยระบบกรองน้ำา
สวทช. หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมปลอดภัยจาก สวทช. สร้างความมั่นใจ และสะอาด หลังคลายล็อกดาวน์
สวทช. จับคู่นวัตกรรม นำาแอป QueQ หนุนธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์จัดการความหนาแน่นนักท่องเที่ยว
และท่าเทียบเรือพร้อมเดินหน้าส่งต่อนวัตกรรมในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ ได้รับมอบมาตรฐาน SHA 3 ด้าน (ที่พัก สปา และนำาเที่ยว)
โดย สวทช. สนับสนุนด้านพัฒนานวัตกรรม Green Hotel
สวทช. นำาร่องโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำาด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สวทช. เยี่ยมชมผลงานนักเรียน FABLAB วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีตอกย้ำาความเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ด้วยผลงานเพื่อสังคม
สวทช. เยี่ยมชมผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาในโคราช ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITAP
นายกฯ หนุน BCG ผนึกทุกภาคส่วน รวมไทยสร้างชาติ เอกชนจับมือรัฐลงขันเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท ขับเคลื่อนประเทศไทย
สวทช. จับมือ มหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากตัวอย่างแบบง่ายและชุดตรวจโรค COVID-19
ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ลดการนำาเข้าหากมีการระบาดของโควิด -19 ระยะ 2 
สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ
โครงการชนชราแห่งอนาคต ITAP สวทช. จัดอบรมผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจตอบรับสังคมผู้สูงวัยและวิถีใหม่ New Normal
สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ”
สวทช. สอวช. อว. ร่วมกับ วท.กห. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนที่นำาทางเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์
สวทช. อว. ลงนามความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี 
จังหวัดระยอง 1 ระบบ เพื่อความคุ้มค่าและโปร่งใส

นักวิจัยไทยพัฒนา ‘วิธีสกัด RNA -
          ชุดตรวจโควิด-19’
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กรมประมง จับมือ สวทช.
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

	 1	 กรกฏาคม	2563	- นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ “การวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา”	 
เพื่อการดำาเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมกันกำาหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 
การแข่งขันในตลาดโลก และทำาให้สัตว์น้ำาไทยมีเอกลักษณ์เป็นอันดับหน่ึงของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำาผลงานวิจัยมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13354
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	 2	กรกฎาคม	2563	-	ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย 
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการ พร้อมด้วย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำานวยการ และ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา “การศึกษาวัสดุกรองน้ำา 
หรือระบบกรองน้ำาเพื่อคุณภาพน้ำาตามมาตรฐานสำาหรับการอุปโภคบริโภค” เพื่อพัฒนานวัตกรรมการกรอง วัสดุกรอง และระบบกรองน้ำา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อคุณภาพน้ำาสะอาด และนำาไปสู่การต่อยอดใช้งานจริงในอนาคต

นาโนเทค สวทช.-เธียรสุรัตน์
ร่วมมือวิจัยระบบกรองน้ำา
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สวทช. หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมปลอดภัย จาก สวทช.
สร้างความมั่นใจและสะอาด หลังคลายล็อกดาวน์

	 8	กรกฎาคม	2563	-	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ แถลงข่าว “สวทช.	สนับสนุน	จ.กระบี่	(Krabi	We	Care)	ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่	(New	
Normal)	 เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจ	ปลอดภัย	ด้วย	Hygiene	Technology	สะอาดตั้งแต่ก้าวแรก” นำาโดย พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. โดยได้ส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตร
ให้กับจังหวัด 4 ผลงาน คือ เครื่องก้าวสะอาด ผลิตภัณฑ์ BENZION แอป QueQ และแพลตฟอร์ม Traffy Fondue รวมถึงเปิด “สำานักงาน
ประสานงาน	สวทช.” ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้
ได้สาธิตฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยผลิตภัณฑ์ BENZION บนเรือยอร์ชของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระบี่ในช่วงฟื้นตัวหลังคลายล็อกดาวน์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13376
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สวทช. จับคู่นวัตกรรม นำ�แอป QueQ
หนุนธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์

	 9	 กรกฎาคม	2563	-	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำาเทคโนโลยี 
จากผูป้ระกอบการในโครงการบม่เพาะธุรกจิ นำาร่องที ่แอปพลเิคชัน QueQ (คิวคิว) เข้าไปเสริมศักยภาพการทอ่งเทีย่วจงัหวดักระบี ่ช่วยบริหาร
จัดการความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์ รวมถึงความหนาแน่นของการจอดเรือในท่าเทียบเรือของ 
อ่าวไร่เลย์แหลมพระนาง เพื่อยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าว ตอบโจทย์ “ไร่เลย์	โมเดล” ที่มุ่งจัดระเบียบและแผนพัฒนา 
การท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าทำางานร่วมกับจังหวัดกระบี่ นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตร ส่งต่อ 
เพื่อใช้งานจริงในพื้นที่ ช่วยแก้ปัญหาภาคธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ และเป็นจังหวัดต้นแบบท่องเที่ยวตามวิถีใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13378
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อ่�วน�งปริ๊นซ์วิลล์
ได้รับมอบมาตรฐาน SHA 3 ด้าน (ที่พัก สปา และนำาเที่ยว)
โดย สวทช. สนับสนุนด้านพัฒนานวัตกรรม Green Hotel

	 9	กรกฎาคม	2563	-	ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การสนับสนุน 
ทางจังหวัดกระบี่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบม่ันใจ สะอาด และปลอดภัย พร้อมช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน Green Hotel ที่เป็นเทคโนโลยี
สะอาดและประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีส่วนช่วยทำาให้รีสอร์ทได้รับมาตรฐาน SHA ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โรงแรม/ที่พัก (Resort) สุขภาพและ 
ความงาม (Spa) และบริษัทนำาเที่ยว (Travel & Tour) 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13381
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สวทช. นำาร่องโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำาด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

	 9	 กรกฎาคม	2563	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
โดยเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) จัดการประชุม kick-
off โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำาหรับโครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำาบลป่ายุบใน อำาเภอ 
วงัจนัทร์ จังหวดัระยอง ซึง่โครงการดงักลา่วฯ ไดรั้บการคดัเลอืกจากคณะกรรมการความร่วมมอืปอ้งกนัการทจุริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.)  
ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำาปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกรายช่ือ 
จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมด้วย  

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13377-eeci-kickoff
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สวทช. เยี่ยมชมผลง�นนักเรียน FABLAB
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ตอกย้ำาความเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ด้วยผลงานเพื่อสังคม

	 13	กรกฎาคม	2563	-	ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และคณะ เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab: FABLAB) ซึ่งมีด้วยกัน 4  
ผลงาน ได้แก่ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เครื่องดูแลต้นบอนไซ การใช้งานเครื่องมือใน FABLAB สร้างชิ้นงาน เช่นการออกแบบชั้นใส่เอกสาร 
ในสำานักงาน หรือการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ และ การใช้งานเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน FABLAB เพื่อสร้างสื่อจำาลอง 
การทำางานของเคร่ืองจกัรอตัโนมติั โดยมผีูอ้ำานวยวทิยาลยัเทคนิคลพบรีุ ครูผูด้แูลหอ้งปฏบิตักิาร FABLAB ครูพีเ่ลีย้งจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี รวมถึงตัวแทนนักเรียนนำาเสนอผลงานในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13402
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สวทช. เยี่ยมชมผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาในโคราช 
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITAP

	 14	กรกฎาคม	2563	-	สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม (ITAP) เยีย่มชมผูป้ระกอบการเคร่ืองปั้น่ดนิเผาในโคราช หา้งหุน้สว่นจำากดั โคราชแสงสวุรรณพอ็ตเทอร์ร่ี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP โดยมี ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำานวยการโปรแกรม ITAP สวทช. และ ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำา  
ผูเ้ช่ียวชาญโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี (มทส.) และอาจารยป์ระจำาสาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ มทส. เข้าเยีย่มชม  
ซึ่งมี น.ส.ทศพร คลังบุญครอง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13403
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น�ยกฯ หนุน BCG ผนึกทุกภ�คส่วน
รวมไทยสร้างชาติ เอกชนจับมือรัฐ

ลงขันเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท
ขับเคลื่อนประเทศไทย

	 15	กรกฎาคม	2563	-	ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
: พลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชา “BCG	:	โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และแสดง
ปาฐกถาเรื่อง “BCG	:	 โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) และผูบ้ริหารหน่วยงาน เข้าร่วมงานในคร้ังน้ี เพือ่แสดงใหเ้หน็ถึงโอกาสและศกัยภาพของประเทศไทย
ในการพฒันาประเทศจากการใช้โมเดลเศรษฐกจิ BCG และเปน็การร่วมกนักำาหนดเปา้หมายการพฒันา รวมถงึผลติภณัฑเ์ปา้หมาย หรือสิง่
ที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน เช่น ปรับแก้กฎหมาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาด มาตรการทางการเงิน การเร่งรัดความสามารถ
ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ผลักดันเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13396
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สวทช. จับมือ มหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอ
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จากตัวอย่างแบบง่ายและชุดตรวจโรค COVID-19
ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ลดการนำาเข้า

หากมีการระบาดของโควิด -19 ระยะ 2 

	 16	 กรกฎาคม	2563	-	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA)  
ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (SARS-CoV-2) จากตัวอย่างแบบง่าย และ ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี 
ในข้ันตอนเดียว เพื่อประหยัดงบประมาณและลดการนำาเข้าชุดสกัดอาร์เอ็นเอ และชุดตรวจจากต่างประเทศ พร้อมด้วยการลงนาม 
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช.  
โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง 
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
(ไบโอเทค) สวทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะนักวิจัยร่วมให้ข้อมูล 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13412
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สตง. จับมือ สพร. และ สวทช.
พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ

	 20	กรกฎาคม	2563	-	นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) ซึ่งเป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องคำานึง ชาญเลขา สำานักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13416



13สิงหาคม 2563  •

สิงหาคม 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 5

โครงการชนชราแห่งอนาคต
ITAP สวทช. จัดอบรมผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจ

ตอบรับสังคมผู้สูงวัยและวิถีใหม่ New Normal 

	 20	 กรกฎาคม	2563	-	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
(Thailand Creative & Design Center: TCDC) และ Fablab Thailand จัดสัมมนาภายใต้โครงการชนชราแห่งอนาคต ในหัวข้อ  
“The	Global	Reset	:	 โลกเปลี่ยน	เราปรับ" เพื่อนำาเสนอแนวโน้มใหม่สำาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้วิถีแบบ New Normal และ Next 
Normal ให้รองรับและอำานวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำานวนเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13418-20200720_itap
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สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช.
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชก�ลที่ 10 
เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ มิติใหม่ ธ.ก.ส. 

ธนาคาร กับสุขภาพ”

	 22	กรกฎาคม	2563	-	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สปสช. ธ.ก.ส. 
และ สวทช. ร่วมเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่	ธ.ก.ส.	ธนาคาร	กับ	สุขภาพ” ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
ดแูลประชาชน กระจายตดิตัง้ครบ 100 เคร่ืองแลว้ ณ สาขา ธ.ก.ส. ทัว่ประเทศ ประชาชนเข้ารบับริการฟรี โดยมี นพ.ศกัดิชั์ย กาญจนวฒันา  
เลขาธิการสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) นายนิพฒัน์ เกือ้สกลุ รองผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมแถลงข่าว ณ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กทม.

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13417
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	 23	กรกฎาคม	2563	-	สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำาแผนที่นำาทางเพื่อความมั่นคงของประเทศหรอืการประยุกต์เชิงพาณิชย์  
สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความเห็นของผู้เก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานเทคโนโลยีน้ีของภาครรัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ
และสังคม เพื่อการจัดทำาแผนที่นำาทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  
เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำานวยการ สอวช. พลตำารวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  
และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13420-20200723

สวทช. สอวช. อว. ร่วมกับ วท.กห.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนที่นำาทาง เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
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สวทช. อว. ลงนามความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 
โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
จังหวัดระยอง 1 ระบบ เพื่อความคุ้มค่าและโปร่งใส

	 29	กรกฎาคม	2563	-	ณ อาคาร สวทช. โยธี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำาบลป่ายุบใน อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย) เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ฯ และผู้บริหารร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13425-20200729-mouintegrity-pact
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นักวิจัยไทยพัฒนา ‘วิธีสกัด RNA -

ชุดตรวจโควิด-19’
เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตชุดสกัดอาร์เอ็นเอ
และชุดตรวจเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว

จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่
และถือเป็นก้าวสำาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถวงการวิจัย

และสาธารณสุขไทย จากการเป็นผู้นำาเข้าเทคโนโลยี
สู่การเป็นผู้ผลิตเพื่อใช้เอง และส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต”

“
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 ทะลุ 19 ล้านรายแล้ว สำาหรับตัวเลขจำานวนผู้ติดเช้ือ
 COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆ ตราบใดที่
ยังไม่มีวัคซีน ขณะที่ประเทศไทยแม้ตอนน้ีจะยังคงสถิติไม่มีผู้ติด
เชื้อภายในประเทศเป็นเวลากว่า 60 วัน ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่า  
โควิด-19 จะไม่กลับมาระบาดระลอกสองอีก 
 สิ่งสำาคัญคือการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและเตรียม
พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการเดิน
หนา้พฒันาชุดตรวจโควดิ-19 ปจัจยัสำาคญัในการควบคมุการระบาด 
เพือ่ปอ้งกันปญัหาขาดแคลนชดุตรวจและน้ำายาซ่ึงตอ้งนำาเข้าจากตา่ง
ประเทศ 
 ล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	(อว.)	โดย	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	 (สวทช.)	 ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	พัฒนา	‘วิธีสกัดอาร์เอ็นเอ	(RNA)	ของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่	(SARS-CoV-2)	จากตัวอย่างแบบง่าย	และ	ชุดตรวจโรค
โควิด-19	 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว’ ได้สำาเร็จ  
เพือ่สร้างความมัน่คงใหแ้กป่ระเทศชาตใินการรับมอืการแพร่ระบาด
ของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สิ่ง
สำาคัญที่ประเทศไทยยังขาดคือความมั่นคงด้านสุขภาพ เน่ืองจาก
ที่ผ่านมายังต้องนำาเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจ และยา  
ทำาให้เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ ดังเช่น การระบาดของโรคโควิด-19 
ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางประเภท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การควบคมุการแพร่ระบาดของโรค
 ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว “นับตั้งแต่มีการ
ระบาดของโควิด-19	(จนถึงวันที่	29	พฤษภาคมที่ผ่านมา)	รัฐบาล
จา่ยคา่ชดเชยในการตรวจวนิิจฉยัโรคโควดิ-19	ดว้ยวิธ	ีRT-PCR	เปน็
จำานวนกว่า	420,000	ตัวอย่าง	คิดเป็นมูลค่ากว่า	1,261	ล้านบาท	ถือ
เปน็คา่ใช้จา่ยทีส่งูมาก	ขณะเดยีวกนัในภาวะทีท่ัว่โลกตา่งต้องตรวจ
คัดกรองผู้ติดเชื้อจำานวนมาก	สารสกัดสารพันธุกรรมหรืออาร์เอ็นเอ
เช้ือไวรัสกอ่โรคโควดิ-19	มไีมเ่พยีงพอ	จนกลายเปน็ปญัหาคอขวดใน
การคัดกรองโรค	ดังนั้นในอนาคตหากมีการระบาดระลอกสอง	หรือ
มคีวามตอ้งการตรวจเชิงรุก	การทีน่กัวจิยัไทยสามารถพฒันาวธีิสกดั
อาร์เอ็นเอและชุดตรวจโควิด-19	 ที่ได้มาตรฐาน	 มีความแม่นยำาได้
เองในประเทศจะช่วยสนับสนุนการคัดกรองโรคโควิด-19	ได้มาก”
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 ทั้งน้ี การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 นั้น จะต้องมีการสกัดสารพันธุกรรม  
หรือ อาร์เอ็นเอของไวรัสจากสิ่งส่งตรวจของของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งที่ผ่าน
มายังมีข้อจำากัดคือต้องใช้น้ำายาสกัดสารพันธุกรรมที่ต้องนำาเข้าจาก
ต่างประเทศ แต่จากความร่วมมือของนักวิจัยไทยทำาให้สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาสู่ ‘วิธีสกัดอาร์เอ็นเอ’ไวรัส 
ก่อโรคโควิด-19 ได้สำาเร็จ
	 ดร.วรรณพ	วิเศษสงวน	ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	สวทช. กล่าวว่า วิธีสกัดอาร์เอ็น
เอของเช้ือไวรัสจากตวัอยา่งแบบง่าย พฒันาข้ึนโดย ศนูยโ์อมกิสแ์หง่ชาต ิ 
(National Omics Center : NOC)  สวทช. นำาโดย ดร.สิทธิโชค	 
ตั้งภัสสรเรือง ผู้อำานวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ เป็นวิธีการสกัด 
อาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค Magnetic Bead ที่ทำาได้ง่าย รวดเร็ว และ 
จากการทดสอบการใช้งานร่วมกบัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยั
มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
พบว่ามีประสิทธิภาพในการสกัดอาร์เอ็นเอเทียบเท่าชุดสกัดที่นำาเข้า 
จากต่างประเทศ ทีส่ำาคญัในการสกัดอาร์เอน็เอยงัใช้สารเคมแีละอปุกรณ์ 
ที่หาได้ง่ายภายในประเทศ ทำาให้ต้นทุนชุดตรวจราคาไม่แพง ช่วยลด
ตน้ทนุในการตรวจและวนิิจฉยัโรคไดม้าก อกีทัง้วธีิการน้ียงันำาไปใช้สกดั
อาร์เอน็ของไวรัสกอ่โรคไดท้กุชนิดทัง้ในมนษุย ์พชืและสตัวด์ว้ย ปจัจบุนั
มีบริษัทเอกชนจำานวน 2 บริษัท สนใจพร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 
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 เมื่อสกัดอาร์เอ็นเอของไวรัสได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือ
การตรวจยืนยันเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. 
นำาโดย นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยี
วิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา ‘ชุดตรวจโรคโควิด-19	ด้วยเทคนิค
แลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว	(COVID-19	XO-AMP	colorimetric	
detection	kit)’ เพื่อใช้คัดกรอง คัดแยกเฉพาะตัวอย่างที่น่าสงสัย
ก่อนนำาไปตรวจโดยใช้วิธี RT-PCR ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
รัฐจากเดิมที่ต้องส่งตรวจทุกตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งมีราคาแพง 

 ดร.วรรณพ กล่าวว่า ชุดตรวจเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี 
ในข้ันตอนเดียว เป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสำาหรับการตรวจเชิงรุก  
เนื่องจากมีความจำาเพาะ 100% ความไว 92% และมีความแม่นยำา 
97% สามารถแสดงผลได้ภายใน 75 นาที ได้ผลเร็วกว่าวิธี RT-PCR 
ถึง 2 เท่า สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ตรวจง่ายในขั้นตอนเดียว
โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยสังเกตได้จากสีของน้ำายา หากเปลี่ยน
จากม่วงเป็นเหลืองแสดงว่ามีอาร์เอ็นเอของไวรัส SARS-CoV-2 อยู่ 
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจมรีาคาเพยีง 10,000 บาท ถกูกว่าวธีิ RT-PCR 
ถึง 100 เท่า นอกจากน้ันแล้วต้นทุนน้ำายาเทคนิคแลมป์ที่ทีมวิจัย 
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาขึ้นราคาต่ำากว่าน้ำายาที่ใช้กับ RT-PCR ถึง  
3 เท่า และยังราคาถูกกว่าชุดตรวจแลมป์ที่นำาเข้า 1.5 เท่า”
 อย่างไรก็ดี การพัฒนาชุดตรวจน้ีได้รับความอนุเคราะห์
ตัวอย่างสารพันธุกรรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ 
ในการตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจ ปัจจุบันไบโอเทค 
ได้ ขอ ให้ สำ า นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย . )  
ประเมินเทคโนโลยี โดยทาง อย. กำาลังพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่เหมาะสมสำาหรับเทคนิคแลมป์ โดยชุดตรวจน้ีมีบริษัทเอกชนได้
แสดงความสนใจที่จะขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเช่นกัน
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	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บรรจง	 มไหสวริยะ	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คือสถาบัน
ทางการแพทย์ที่มีทีมวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย การรักษา  
และป้องกันโรค ที่มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน ซึ่งเป็น 
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำานาญทางห้องปฏิบัติการ 
สำาหรับการตรวจหาสารพนัธุกรรมเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ดว้ย สวทช.  
มีงานวิจัยหลายด้านที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งการตรวจวินิจฉัย และ
ปอ้งกนัโรคได ้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ สวทช. จงึไดท้ำางานร่วมกันอยา่ง
เข้มข้นจนสามารถพฒันาตอ่ยอดทัง้ 2 งานวิจยัใหเ้ปน็ผลติภัณฑใ์ช้งานไดจ้ริง
	 “การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตชุดสกัดอาร์เอ็นเอ	 
และชุดตรวจเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในข้ันตอนเดียว	 จะช่วยให้ประเทศไทย 
มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่	 และถือเป็น 
ก้าวสำาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถวงการวิจัยและสาธารณสุขไทย 
จากการเป็นผู้นำาเข้าเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตเพื่อใช้เองและส่งออก 
ไปต่างประเทศในอนาคต”


