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อว. สวทช. เสริมแกร่งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจหนุนสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

โปรแกรมเวชสำาอาง สวทช. อว. จัดอบรมติดปีกผู้ประกอบการไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Easy Startup ฉบับขนม
หวาน” ดึงนวัตกรรมไทย ปั้นผู้ประกอบการสายขนม สู่เมนูสร้างอาชีพ

โปรแกรม ITAP สวทช. อว. หนุนผู้ประกอบการ สร้างรถเคลื่อนที่อัตโนมัติ
ประเภทนำาทางด้วยเส้น ขนส่งของอัตโนมัติให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลชลบุรี

สวทช. โดย STKS และ ม.เกษตรศาสตร์ โดย สำานักหอสมุด ร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและ
องค์ความรู้

สวทช. จับมือ สรพ. หนุนโรงพยาบาลระยองใช้ “ริสแบนด์” ตัวช่วยแพทย์
ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ตอบโจทย์ “ถูกต้อง-รวดเร็ว-แม่นยำา” เตรียมก้าวสู่
การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ

สวทช. เสริมแกร่งเยาวชน จัดอบรม การใช้งานบอร์ด KidBright 
ขั้นพื้นฐาน

สวทช. จัดงาน NSTDA Homecoming Day 2020 คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า-
ปัจจุบันชมรมนักเรียนทุน

ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์
ผู้พัฒนา ‘มดลูกจำ ลอง’ ครั้งแรกของไทย
ทช. จับมือ สวทช. วิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเสี่ยงสูญพันธุ์ เตรียมสร้างฐาน
ข้อมูลจีโนมพืชป่าชายเลนครั้งแรกในไทย สู่ศูนย์กลางป่าชายเลนโลก

สวทช. ประกาศผลโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรม
ระดับประเทศ FabLab Thailand Student Design and Engineering 
Project Competition 2020

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาหลักสูตรสร้าง
เยาวชนไทยตอบโจทย์ยุค AI

สวทช. ผนึกกำาลัง ๕ หน่วยงาน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้
อีคอมเมิร์ซ

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาออร์แกนอยด์ หรือ อวัยวะจำาลองมดลูก
และรก เพื่อศึกษาวิธียับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูก พร้อมเปิด
ระดมทุน Crowdfunding เพื่อต่อยอดงานวิจัย

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมภาค
ธุรกิจและเอกชน ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำาเร็จทางธุรกิจ

ดีเอสไอ จับมือ สวทช. อว. ร่วมวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพสอบสวนคดี
พิเศษ-งานความมั่นคง

สวทช. อว. เจ๋งรับรางวัล Science Communicator Award for  
Organization หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่าง
สม่ำาเสมอ
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ที่ปรึกษา	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล,	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ดร.ทวีศักดิ์	 กออนันตกูล 
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ทีมงาน	NSTDA	e-newsletter
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์	และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วม
กับ กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง (ทช.) จัดแถลงข่�วลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ ก�รวิจัย พัฒน� และวิช�ก�ร เกี่ยวกับป่�
ช�ยเลน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. และน�ยโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. ร่วมลงน�ม ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธ�น
สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ในฐ�นะประธ�นสม�คมป่�ช�ยเลนน�น�ช�ติ ประธ�นในพิธีลงน�ม พร้อมด้วย น�ยอภิชัย 
เอกวน�กูล รักษ�ก�รรองอธิบดี ทช. และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์ รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ร่วมเป็นสักขีพย�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	 https://www.nstda.or.th/th/news/13551-department-marine-coastal-resources-embarking-genetic-
conservation-mangrove-plant-species

ทช. จับมือ สวทช. วิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
เสี่ยงสูญพันธุ์เตรียมสร้างฐานข้อมูลจีโนมพืชป่าชายเลน

ครั้งแรกในไทย สู่ศูนย์กลางป่าชายเลนโลก
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สวทช. ประกาศผล โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบ
ทางวิศวกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand Student 

Design and Engineering Project Competition 2020

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประก�ศ
ผลโครงก�รประกวดทักษะก�รพัฒน�ต้นแบบท�งวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project 
Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด	ประดิษฐ์นวัตกรรม	เพื่อชุมชน” ภ�ยใต้โครงก�รโรงประลองต้นแบบท�งวิศวกรรม (Fabri-
cation Lab) เพื่อพัฒน�ทักษะคว�มเป็นนวัตกรแก่เด็กและเย�วชนไทย โดยมี ดร.ชฏ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็น
ประธ�น และมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. (ส�ยง�นพัฒน�กำ�ลังคนท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี) พร้อมผู้แทน
จ�กบริษัท เอ็กซ์ว�ยแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้นำ�ทีมคณะกรรมก�รในก�รตัดสินผลก�รประกวด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13552-20200930_fablab-thailand-student-design-and-engineering-
project-competition-2020
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เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
พัฒนาหลักสูตรสร้างเยาวชนไทยตอบโจทย์ยุค AI

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	:	ดร. คุณหญิงกัลย� โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมช.ศธ.) เป็นประธ�นในพิธีลงน�ม
คว�มร่วมมอืด�้นก�รวจิยัและพฒัน�เพือ่พฒัน�ทกัษะด�้นหุน่ยนตแ์ละปญัญ�ประดษิฐส์ำ�หรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษ� ระหว่�ง กระทรวง
ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13559-20201009-mtec
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สวทช. ผนึกกำ ลัง ๕ หน่วยงาน
พัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ	(สวทช.)	ร่วมลงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มร่วมมือ เร่ือง ก�รพฒัน�ม�ตรฐ�นสมรรถนะ
ด้�นก�รใช้อีคอมเมิร์ซ ร่วมกับ สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ กรมกิจก�รสตรีและ
สถ�บันครอบครัว และธน�ค�รออมสิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจ�ก น�ยดอน ปรมัตถ์วินัย รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร
ต่�งประเทศ ในฐ�นะกำ�กับดูแลสถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) ร่วมเป็นประธ�นในพิธีลงน�มคว�มรว่มมือ ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น
สมรรถนะด้�นก�รใช้อีคอมเมิร์ซ ของทั้ง ๕หน่วยง�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13561-nstda-partners-implement-ecommerce-education-training-
workforce-development-program
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นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาออร์แกนอยด์
หรือ อวัยวะจำ ลองมดลูกและรก

เพื่อศึกษาวิธียับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูกพร้อมเปิดระดมทุน
Crowdfunding เพื่อต่อยอดงานวิจัย

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย  
ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พ�ณิชย์ นักวิจัย ทีมวิจัยก�รออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้� ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พ 
แห่งช�ติ (ไบโอเทค) นำ�เทคโนโลยีก�รเพ�ะเลี้ยงออร์แกนอยด์ (Organoid) ม�สร้�งและพัฒน�แบบจำ�ลองอวัยวะส�มมิติของมดลูกและ
รก หวังใช้ศึกษ�กลไกก�รติดเชื้อไวรัสซิก�ในมดลูก ก�รถ่�ยทอดเชื้อจ�กแม่สู่ท�รกในระหว่�งตั้งครรภ์ ตลอดจนก�รทดสอบและพัฒน�
ส�รที่มีฤทธิ์ยับยั้งก�รเพิ่มจำ�นวนของเชื้อไวรัสซิก� เพื่อก�รนำ�ม�ใช้ต้�นท�นเชื้อไวรัสซิก� และป้องก�รก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสนี้จ�ก
แม่สู่ท�รกในครรภ์ ปัจจุบันโครงก�รนี้ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕ โครงก�ร จ�ก ๑๒๑ ผู้สมัครจ�ก ๓๗ ประเทศ ที่ชนะ TDR Global 
Crowdfunding Challenge Contest ขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ซึ่งจัดตั้งเพื่อให้ก�รสนับสนุนง�นวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อในเขตร้อน 
โดยท�งองค์ก�รอน�มัยโลกได้ให้ก�รรับรอง ๕ โครงก�รที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดตั้ง Crowdfunding for Science หรือก�รระดมทุนเพื่อง�น
วจิยั ซึง่ท�งทมีวิจยัไดต้ัง้เป�้หม�ยงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�นวจิยัเบือ้งตน้ไวท้ี ่๘,๐๐๐ ดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ ๒๖๐,๐๐๐ บ�ท โดย
จะเปิดโอก�สให้ผู้ที่ต้องก�รสนับสนุนโครงก�รส�ม�รถร่วมบริจ�คเงินให้กับโครงก�รได้ที่ http://www.experiment.com/noZika4Baby 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุล�คม จนถึง ๓๐พฤศจิก�ยน ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13566-20201019-zika-virus
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สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจและเอกชนก้าวทัน 5G

และ IoT สู่ความสำ เร็จทางธุรกิจ

กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	โดย อทุย�นวทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย ศนูยบ์ริห�รจดัก�รเทคโนโลย ี(TMC) 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดสัมมน�ในหัวข้อ “ก้าวทัน	5G	และ	IoT	สู่ความสำาเร็จทางธุรกิจ” เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุล�คม ๒๕๖๓ ที่ผ่�นม� ณ อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี เพื่อให้คว�มรู้
และคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things กับกลุ่มอุตส�หกรรม บริษัทภ�คเอกชน เป็นก�รช่วยเหลือและสร้�งโอก�ส
ในก�รพฒัน�ธุรกจิใหก้บัภ�คเอกชนตอ่ไปในอน�คต โดยม ีน.สพ.สนดั วงศท์วทีอง รองผูอ้ำ�นวยก�รอทุย�นวทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย เปน็
ประธ�น และมี คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT dtac ซึ่งมีคว�มรู้เชิงลึกและประสบก�รณ์ในก�รพัฒน�เทคโนโลยี IoT สำ�หรับ
ธุรกิจกว่� ๕ ปี ในหล�กหล�ยอุตส�หกรรม เป็นวิทย�กร 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13569-20201020_tsp
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ดีเอสไอ จับมือ สวทช. อว. ร่วมวิจัยและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพสอบสวนคดีพิเศษ-งานความมั่นคง

 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วม
กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีลงน�ม “ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี”	โดยมี พันตำ�รวจโท กรวัชร์ 
ป�นประภ�กร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ (สวทช.) ร่วมลงน�ม เพื่อเพิ่มศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถก�รปฏิบัติง�นสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและง�นคว�มมั่นคง ณ ห้อง
ประชุม SD-601 ชั้น ๖ อ�ค�รสร�ญวิทย์ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13570-nstda-and-the-department-of-special-investigation-establish-
collaboration-to-promote-r-d-for-national-security
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สวทช. อว. เจ๋งรับรางวัล
Science Communicator Award for Organization

หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำ เสมอ

ดร.จุฬารัตน์	 ตันประเสริฐ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 กระทรวงก�รอุดมศึกษ� 
วทิย�ศ�สตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) รับมอบร�งวลัประเภทองค์กรสือ่ส�รวทิย�ศ�สตร์ Science Communicator Award for Organiza-
tion ที่มีก�รสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์อย่�งสม่ำ�เสมอ และมีผลง�นเด่นด้�นก�รสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อส�ธ�รณชนและสร้�ง
ผลกระทบที่ดีสู่สังคม ซึ่ง สวทช. มุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒน�รูปแบบก�รสื่อส�รด้�นวิทย�ศ�สตร์ให้เท่�ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้�งคว�ม
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีส่วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศในมิติต่�ง ๆ ด้วยทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รร่วม
กบัหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน สถ�บนัก�รศกึษ� และชุมชน พร้อมทัง้เผยแพร่ผลง�นวจิยัและใหค้ว�มรู้ทีเ่กีย่วข้องจ�กทัง้ในและต่�งประเทศ
สู่สังคม อ�ทิ ผลิต Infographic podcast รวมถึงเกม XVolution ที่สอดแทรกก�รเรียนรู้และวิวัฒน�ก�รของสิ่งมีชีวิต นิตยส�รออนไลน์ 
หนังสือ และเอกส�รเผยแพร่ต่�ง ๆ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13571-20201021_science-communicator-award-for-organization
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อว. สวทช. เสริมแกร่งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
หนุนสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	โดย	ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี	(ทีเอ็มซี)	 ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	 เดินหน้�โครงก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถหน่วยบ่มเพ�ะ
วิส�หกิจในสถ�บันอุดมศึกษ� ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ ๓ เพื่อพัฒน�ทักษะในด้�นต่�ง ๆ ของหน่วยบ่มเพ�ะฯ ให้ส�ม�รถรองรับก�ร
สร้�งผู้ประกอบก�รใหม่ ได้อย่�งเหม�ะสมม�กขึ้น และเพิ่มพูนองค์คว�มรู้เชิงนโยบ�ยที่จำ�เป็นเกี่ยวกับก�รบริห�รหน่วยบ่มเพ�ะฯ ให้แก่ผู้
บริห�รสำ�หรับก�รพัฒน�และว�งแผนกลยุทธ์อย่�งเป็นระบบ เกิดก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยคว�มร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภ�ค ประเทศ 
และน�น�ช�ติอย่�งมีประสิทธิผล รวมถึงก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรง�นบ่มเพ�ะธุรกิจ ด้�นก�รส่งเสริมผู้ประกอบก�รนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13573-capacity-building-of-business-incubators-in-thailand
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โปรแกรมเวชสำ อาง สวทช. อว.
จัดอบรมติดปีกผู้ประกอบการไทย

ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย:	โปรแกรมเวชสำ�อ�ง โดยสำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงก�ร
อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) จัดอบรม “Efficacy Testing of Anti-
Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing” ในผู้ประกอบก�รกลุ่มเวชสำ�อ�งและเสริมอ�ห�ร นำ�เสนอข้อมูล
ก�รตล�ดและนวัตกรรมของไทยด้�นเวชศ�สตร์ชะลอวัย โดยเฉพ�ะง�นวิจัยของน�โนเทค และ สวทช. หวังผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตล�ด
โลกด้วยนวัตกรรม โดยมี ดร.อุรช� รักษ์ต�นนท์ชัย Super Manager โปรแกรมเวชสำ�อ�ง สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งช�ติ (สวทช.) เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13574-20201026_efficacy-testing-of-anti-aging-products
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม
“Easy Startup ฉบับขนมหวาน” ดึงนวัตกรรมไทย

ปั้นผู้ประกอบการสายขนม สู่เมนูสร้างอาชีพ

กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	โดย อทุย�นวทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย ศนูยบ์ริห�รจดัก�รเทคโนโลย ี(TMC) 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ SMS Corporation CO.,Ltd. จัดสัมมน�ในหัวข้อ “Easy	Startup	
ฉบับขนมหวาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๖๓ ที่ผ่�นม� ณ อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธ�นี เพื่อให้คว�มรู้และคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ประกอบก�รและผู้ที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนม ทั้งท�งด้�นของวัตถุดิบหลัก
ได้แก่ แป้งรวมถึงด้�นก�รตล�ด และก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้�ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย โดยมี น�งสุวิภ� วรรณส�ธพ ผู้
ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ผู้อำ�นวยก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เป็นประธ�น โดยภ�ยในง�นมีภ�คเอกชน ผู้ประกอบก�ร startup  
และหน่วยง�นที่เป็นสม�ชิกประช�คมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เข้�ร่วมกว่� ๗๐ ร�ย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13575-20200926_easy-startup
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โปรแกรม ITAP สวทช. อว. หนุนผู้ประกอบการ
สร้างรถเคลื่อนที่อัตโนมัติประเภทนำ ทางด้วยเส้น
ขนส่งของอัตโนมัติให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลชลบุรี

ศนูย์บริหารจัดการเทคโนโลย	ี(TMC)	โดย โปรแกรมสนับสนุนก�รพฒัน�เทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) สำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ใหก้�รสนับสนุนผูเ้ชีย่วช�ญ แกผู่ป้ระกอบก�ร
บริษทั ทริปเปิล้ เอ เอน็จเินียร่ิง แอนด ์ซพัพล�ย จำ�กดั ผลติรถเคลือ่นทีอ่ตัโนมตัปิระเภทนำ�ท�งดว้ยเสน้ สำ�หรับช่วยขนสง่ของอตัโนมตัซิึง่
ใช้ง�นจริงทีโ่รงพย�บ�ลชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ เพิม่คว�มปลอดภยัจ�กก�รแพร่กระจ�ยเช้ือโรค พร้อมช่วยลดภ�ระง�นบคุล�กรในโรงพย�บ�ล

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13586-itap-nstda-assists-thai-firm-developing-a-mobile-robot-for-
hospitals
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดยฝ่�ยบริก�รคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (STKS) และ
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ โดยสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จัดพิธีลงน�ม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	การ
จัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๕ สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรก�รจัดก�รและ
บริก�รส�รสนเทศและองค์คว�มรู้ ช่วยสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน ก�รวิจัยและพัฒน� ตลอดจนก�รเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษ� อ�จ�รย์  
นักวิจัย และบุคล�กรของทั้งสองหน่วยง�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13603-20201027-stks-ku

สวทช. โดย STKS และ ม.เกษตรศาสตร์
โดย สำ นักหอสมุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
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สวทช. จับมือ สรพ. หนุนโรงพยาบาลระยอง
ใช้ “ริสแบนด์” ตัวช่วยแพทย์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตอบโจทย์ “ถูกต้อง-รวดเร็ว-แม่นยำ ”
เตรียมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ

 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดยศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับสถ�บันรับรอง
คณุภ�พสถ�นพย�บ�ล (องคก์�รมห�ชน) หรือ สรพ. ริเร่ิมโครงก�รพฒัน�เทคโนโลย ีนวตักรรมเพือ่คว�มปลอดภัยของผูป้ว่ยและบคุล�กร
ส�ธ�รณสขุ หรือ 2P @Safety Tech (Patient and Personnel at Safety Technology Awards)  จบัคู่ธุรกจิซอฟตแ์วร์กบัโรงพย�บ�ลระยอง 
พัฒน�“ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน” ช่วยลดคว�มเสี่ยง ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์

อา่นรายละเอยีดเพิม่	https://www.nstda.or.th/th/news/13602-rfid-patient-tracking-identification-system-introduced-at-rayong-
hospital
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สวทช. เสริมแกร่งเยาวชน จัดอบรม
การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้รับ
ก�รสนับสนุนจ�ก กองทุนส่งเสริมและพัฒน�ก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�ร สำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
ศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ในก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิก�รที่มี
คว�มบกพร่องท�งก�รได้ยินและบกพร่องท�งร่�งก�ยและก�รเคลื่อนไหว เพื่อสร้�งพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่ง
สู่ Thailand 4.0 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13605-kidbright-workshop-for-kids-with-special-needs
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สวทช. จัดงาน NSTDA Homecoming Day 2020
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า-ปัจจุบันชมรมนักเรียนทุน

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	:	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดย ชมรมนักเรียนทุน สวทช. จัดง�น NSTDA Homecoming Day 2020 รวมศิษย์เก่�และปัจจุบันชมรมนักเรียน
ทุน สวทช. เช่น ทุน JSTP (Junior Science Talent Project ), ทุน JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), 
ทุน TAIST (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology), ทุน TGIST (Thailand 
Graduate Institute of Science and Technology) เพื่อเปิดโอก�สให้นักเรียนทุนได้พบผู้บริห�ร สวทช. และทร�บถึงวิสัยทัสน์และทิศท�ง
ในก�รดำ�เนินง�นทั้งในปัจจุบันและอน�คต พร้อมด้วยก�รบรรย�ยพิเศษจ�ก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13607-20201031_nstda-homecoming-day2020
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เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

Wiwatpanit T. and Kim J.
with permission

 เมื่อ ‘อวัยะจำาลอง’ หรือ ออร์แกนอยด์ (organoids) กำ�ลังถูกจับต�ในฐ�นะ
เทคโนโลยีอันน่�อัศจรรย์ที่จะเป็นคว�มหวังในก�รไขกลไกก�รเกิดโรคต่�งๆ รวมถึงก�ร
รักษ�และก�รพัฒน�ย�ที่มีประสิทธิภ�พให้แก่คนทั้งโลก สิ่งที่น่�ทึ่งไม่แพ้กัน คือนักวิจัย
ช�วไทยส�ม�รถพัฒน� ‘มดลูกจำาลอง’ อวัยวะจิ๋วที่มีคว�มเสมือนจริงเป็นคร้ังแรกของ
ประเทศไทยได้สำ�เร็จ 
 ดร.ธีรวัฒน์	วิวัฒน์พาณิชย์	คือหนึ่งในผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพัฒน�อวัยวะจำ�ลอง 
จบปริญญ�ตรีจ�กมห�วิทย�ลัยโบวดินคอลเลจ (Bowdoin College) เมืองบรันส์วิค และ
ปริญญ�โท-เอก ในมห�วทิย�ลยันอร์ทเวสต์เทร์ิน (Northwestern University) เมอืงชิค�โก 
สหรัฐอเมริก� ภ�ยใต้ทุนของกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันคือกระทรวง
ก�รอดุมศึกษ� วทิย�ศ�สตร์ วจิยัและนวตักรรม) กอ่นจะกลบัม�เปน็นกัวจิยัในทมีวจิยัก�ร
ออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้� ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พ
แห่งช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์
ผู้พัฒนา ‘มดลูกจำ ลอง’ ครั้งแรกของไทย
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ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์

เข�เร่ิมลงมอืพฒัน�ลำ�ไสจ้ำ�ลองครัง้แรก เมือ่คร้ังศกึษ�ง�นวจิยัเร่ือง
คว�มผดิปกตขิองยีนทีมี่ผลกระทบตอ่ก�รไดย้นิและระบบลำ�ไสใ้นหนู
ทดลอง ก่อนจะส�นต่อง�นวิจัยถึงผลกระทบต่อระบบสืบพันธ์ุของ
หนูเพศเมียด้วยก�รสร้�งมดลูกจำ�ลองในเวล�ต่อม� ขณะน้ีเตรียม
เดินหน้�สร้�งรกจำ�ลองเช่ือมต่อกับมดลูกจำ�ลอง เพื่อศึกษ�ยับยั้ง
ก�รแพร่เชื้อไวรัสซิก�จ�กแม่สู่ลูก ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงก�รใน TDR 
Global Crowdfunding Challenge Contest ขององค์ก�รอน�มัย
โลก (WHO) และเป็นก้�วสำ�คัญสู่ก�รสร้�งระบบอวัยวะหรือก�ย
จำ�ลองเพื่อศึกษ�ก�รเกิดโรคและทดสอบย�

ทำ ไมถึงสนใจศึกษาด้านการพัฒนาอวัยวะจำ ลอง
 เทคโนโลยน้ีีถอืเปน็คว�มก�้วหน้�ของก�รวจิยัท�งชีววทิย�
และท�งก�รแพทย์ ที่จะเข้�ม�ช่วยปลดล็อคข้อจำ�กัดในก�รศึกษ�
กลไกก�รเกิดโรคและทดสอบย�ต่�งๆ เพร�ะที่ผ่�นม�จะเป็นก�ร
ศึกษ�ในสัตว์ทดลอง ซึ่งกำ�ลังมีปัญห�ในเร่ืองของหลักจริยธรรม 
ทำ�ให้มีคว�มพย�ย�มนำ�เซลล์สัตว์หรือมนุษย์ม�เพ�ะเลี้ยงให้ห้อง
ปฏิบัติก�ร แต่ว่�ที่ผ่�นม�ยังเป็นก�รเลี้ยงเซลล์จำ�ลองแบบ 2 มิติ 
คือเป็นก�รเลี้ยงเซลล์เป็นแผ่นบ�งๆ อยู่ที่ก้นจ�นเลี้ยงเช้ือ จ�ก
น้ันเซลล์เหล่�น้ีจะถูกนำ�ม�ศึกษ�ทดสอบ เช่น กลไกก�รโรคเป็น
อย่�งไร ย�มีพิษหรือมีผลต่อเซลล์หรือไม่ แต่ระยะหลังนักวิจัยทั่ว
โลกเริ่มทบทวนว่� ร่�งก�ยของคนเร�แทบไม่มีอะไรที่เป็น 2 มิติเลย 
เพร�ะขน�ดผวิหนังยงัมีหล�ยชัน้ ดงัน้ันอ�จจะมรีะบบอืน่ทีใ่กลเ้คยีง
กับมนุษย์ม�กขึ้น จึงนำ�ม�สู่ก�รพัฒน�เซลล์ในรูปแบบ 3 มิติ หรือ
อวัยวะจำ�ลองซึ่งมีคว�มใกล้เคียงกับอวัยวะจริงในร่�งก�ยม�กข้ึน 
และเมื่อมีก�รนำ�ใปใช้ศึกษ�ก็พบว่�มีก�รตอบสนองที่ดีม�กขึ้น ถือ
เป็นเทคโนโลยีที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในอน�คต

อวัยวะจำ ลองที่พัฒนาขึ้น
ส่วนใหญ่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
 อวัยวะจำ�ลองที่พัฒน�ขึ้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น 
กลุ่มก้อนเซลล์ที่ม�จ�กก�รเพ�ะเลี้ยงแบบ 3 มิติจนมีลักษณะและ
คุณสมบัติเสมือนหรือคล้�ยกับอวัยวะจริงในร่�งก�ย เป็นอวัยวะจิ๋ว
ที่มีรูปร่�งคล้�ยลูกบอล มีขน�ดเล็กๆ ไม่ถึงเซนติเมตร เกิดจ�ก
เซลล์ที่ม�เก�ะรวมกันในลักษณะ 3 มิติ ห�กเข้�ไปดูระบบภ�ยใน 
เร�จะเห็นเซลล์มีก�รจัดเรียงตัวที่ซับซ้อนม�กขึ้น และมีก�รเรียงตัว
เป็นชั้นๆ คล้�ยกับอวัยวะจริง เพียงแต่รูปร่�งหน้�ต�และขน�ดจะ
ไม่ได้เหมือนกับอวัยวะจริงๆ ที่จะนำ�ไปใช้ปลูกถ่�ยอวัยวะได้ แต่ก็
หวังว่�ง�นในคร้ังน้ีจะเปน็ก�้วแรกในก�รพฒัน�อวยัวะจำ�ลองสำ�หรับ
ปลูกถ่�ยอวัยวะในผู้ป่วยได้จริงในอน�คตข้�งหน้�

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช.

จุดเริ่มต้นในการพัฒนามดลูกจำ ลอง
 ในช่วงที่เรียนปริญญ�โท-เอก ได้ทำ�ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�ร
ไดย้นิในหนูทดลอง ทัง้น้ีปกตคินทัว่ไป เวล�เร�อ�ยมุ�กข้ึน ประส�ท
หูจะแย่ลง เร�อย�กรู้ว่�มีส�เหตุจ�กอะไร จึงทดลองทำ�ให้หนูมีก�ร 
กล�ยพันธ์ุของยีนชนิดหน่ึงซึ่งทำ�ให้หนูสูญเสียก�รได้ยินตั้งแต่อ�ยุ
น้อย ปร�กฏว่�ยีนดังกล่�วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก�รได้ยินเท่�น้ัน 
แต่ยังส่งผลต่อก�รทำ�ง�นของระบบลำ�ไส้และระบบสืบพันธ์ุของหนู
ตัวเมียด้วย แต่เน่ืองจ�กต้องศึกษ�วิจัยแตกแขนงในหล�ยหัวข้อ  
จึงเลือกศึกษ�เกี่ยวกับคว�มผิดปกติของระบบก�รได้ยินและก�ร
ทำ�ง�นของลำ�ไส้ในหนูทดลองก่อน ซึ่งน่ันก็เป็นจุดเร่ิมต้นให้เร�ได้
ลงมือพัฒน�ลำ�ไส้จำ�ลองของหนูเป็นครั้งแรก ส่วนหูไม่ได้ทำ�อวัยวะ
จำ�ลองเพร�ะส�ม�รถผ่�ตัดนำ�หูช้ันในของหนูออกม�วิจัยได้เลย 
กระทั่งเมื่อเรียนจบปริญญ�เอก อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ท่�นหน่ึงม�ชวน
ให้วิจัยพัฒน�ด้�นมดลูกต่อ ช่วงนั้นเลยพย�ย�มนำ�องค์คว�มรู้และ
เทคนิคต�่งๆ ทีม่มี�ใช้เพ�ะเลีย้งเซลลเ์ยือ่บโุพรงมดลกู กระทัง่สร้�ง
มดลูกจำ�ลองแบบส�มมิติในห้องปฏิบัติก�รได้สำ�เร็จ 
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ความยากและท้าทายในการพัฒนามดลูกจำ ลอง
 ย�กม�กเลย (หัวเร�ะ) เพร�ะเป็นศ�สตร์ที่ค่อนข้�งใหม่ 
เพิ่งมีก�รพัฒน�ในช่วง 10 ปีหลังม�นี้ เทคนิคก�รพัฒน�อวัยวะ
จำ�ลองช่วงแรกๆ จะย�กพอสมควร เร�ต้องดวู�่จะใสส่�รอ�ห�รชนิด
ไหน ฮอร์โมนแบบไหน โปรตีนชนิดใด เพื่อให้เซลล์ตอบสนองและ
มีก�รม�เก�ะรวมตัวกัน รวมทั้งมีก�รเรียงตัวให้เหมือนอวัยวะจริง 
เช่น มดลูกซึ่งเป็นอวัยวะที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน เร�ต้องพย�ย�ม
ดูว่�จะใส่ฮอร์โมนชนิดใด ปริม�ณเท่�ไหร่ และต้องพย�ย�มห� 
เทคนิคใหม่ๆ เพื่อเลี้ยงเซลล์ให้เจริญเติบโตได้และมีอัตร�ก�รรอด
สูง ซึ่งกว่�จะได้เซลล์มดลูกจำ�ลองแบบ 3 มิติ ที่มีคว�มสมบูรณ์
เสมือนจริงต้องใช้ระยะเวล�น�นเกือบปี พอนำ�ม�ย้อมสีเซลล์ โดย
ย้อมเซลล์ผิวของเยื่อบุโพรงมดลูกให้เป็นสีม่วง ย้อมเซลล์ชั้นเนื้อให้
เป็นสีน้ำ�เงินได้ ภ�พแรกที่เห็นเป็นมดลูกจำ�ลองที่มีคว�มสวยง�ม
ม�ก แล้วก็เหมือนของจริงม�ก เพร�ะว่�เร�ก็มีตัวอย่�งช้ินเน้ือ
จริงๆ ม�เทียบด้วย

หลงัจากประสบความสำ เรจ็ในการสรา้งมดลกูจำ ลองแลว้ 
วางเป้าหมายต่อไปไว้อย่างไร
 ก้�วต่อไปเร�พย�ย�มสร้�งอวัยวะจำ�ลองข้ึนม�หล�ยๆ 
อวัยวะ แลว้พย�ย�มนำ�อวยัวะจำ�ลองเหล�่น้ีม�เช่ือมตอ่กนัเพือ่ลอก
เลียนก�รทำ�ง�นของระบบอวัยวะในร่�งก�ยมนุษย์ม�กข้ึน เพร�ะ
ร่�งก�ยคนเร�ประกอบดว้ยระบบอวัยวะต่�งๆ ทีท่ำ�ง�นร่วมกนั เช่น 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบท�งเดินอ�ห�ร ระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น 
เร�จงึพย�ย�มสร้�งอวยัวะจำ�ลองต�่งๆ ม�ทำ�ง�นร่วมกนัเปน็ระบบ
อวัยวะ เพื่อดูกลไกก�รเกิดโรค ก�รติดเชื้อ หรือกลไกก�รออกฤทธิ์
ของย� เช่น ก�รสร้�งอวัยวะจำ�ลองตับกับลำ�ไส้ม�ไว้ด้วยกันเพื่อ
ทดสอบย� เพร�ะย�จะผ่�นลำ�ไส้ก่อนถูกดูดซึมเข้�กระแสเลือด
แล้วไปที่ตับ โดยขณะนี้มีแผนทำ�โครงก�รวิจัยสร้�งอวัยวะจำ�ลอง
รกเพือ่ทำ�ง�นร่วมกับมดลกูเพือ่ศกึษ�กลไกก�รตดิเช้ือไวรัสซิก�จ�ก
แม่สู่ท�รกในระหว่�งตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีก�รสร้�งระบบ
อวัยวะจำ�ลองด้วย 



21พฤศจิกายน 2563  •

พฤศจิกายน 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 8

ทำ ไมถึงพุ่งเป้าไปที่เชื้อไวรัสซิกา
 ทุกวันน้ีหล�ยประเทศทั่วโลกยังประสบปัญห�ก�รแพร่
ระบ�ดเชื้อไวรัสซิก� ซึ่งยังไม่มีย�รักษ� และไม่มีวัคซีนป้องกัน ใน
ขณะที่ก�รติดเช้ือไวรัสซิก�ในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงจะไม่มีอ�ก�รรุนแรง 
หรืออ�จไม่แสดงอ�ก�รออกม�เลยก็ได้ แต่สำ�หรับหญิงมีครรภ์
ห�กได้รับเช้ือไวรัสซิก�อ�จเป็นอันตร�ย และยังเพิ่มคว�มเสี่ยง
ต่อท�รกที่จะเสียชีวิตในครรภ์ เสียชีวิตขณะแรกเกิด หรือมีปัญห�
พัฒน�ก�รท�งสมอง โดยร้อยละ 20 ของท�รก หรือท�รกกว่� 
3,700 คน ทีรั่บเช้ือซกิ�จ�กแมม่ปีญัห�พฒัน�ก�รท�งสมอง สำ�หรับ
ประเทศไทยแมว้�่ตัวเลขผูต้ดิเช้ือไมไ่ดส้งูม�ก แตง่�นวจิยัพบว�่ ไทย
มีประวัติก�รแพร่เชื้อไวรัสซิก�อย่�งน้อย 16 ปีม�แล้ว โดยผู้ป่วยที่มี
อ�ก�รเข้�ข่�ยติดเช้ือ ตรวจพบเช้ือถงึ 21 เปอร์เซ็นต์ ทีส่ำ�คัญคือเช้ือ
ไวรสัซิก�มีลักษณะท�งพันธกุรรมใกล้เคียงกบัเชือ้ไวรสัเด็งกีท่ี่กอ่ให้
เกิดโรคไข้เลอืดออก และมพี�หะนำ�โรคคอืยงุล�ยเชน่เดยีวกบัโรคไข้
เลือดออก จึงเป็นไปได้ว่�ในอน�คตไวรัสซิก�อ�จแพร่ระบ�ดคล้�ย
กับไข้เลอืดออกทีเ่ปน็ปญัห�หลกัในไทย อกีทัง้ตอนน้ีไบโอเทค สวทช. 
อยูร่ะหว่�งก�รศกึษ�วจิยัเช้ือไวรัสซกิ� แต่ยงัไม่มีก�รศกึษ�เร่ืองก�ร
แพร่เชื้อจ�กแม่สู่ลูก เร�เห็นช่องว่�งตรงนี้ จึงคิดว่�เทคโนโลยีก�ร
สร้�งอวัยวะจำ�ลองจะเป็นเครื่องมือที่ม�ช่วยได้ 

โครงการวิจัยฯ ดำ เนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
 ปจัจบุนัโครงก�รวจิยัน้ีไดรั้บคดัเลอืกเปน็ 1 ใน 5 โครงก�ร 
จ�ก 121 ผู้สมัครจ�ก 37 ประเทศ ที่ชนะ TDR Global Crowd-
funding Challenge Contest ขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 
ซึ่งจัดตั้งเพื่อให้ก�รสนับสนุนง�นวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อในเขตร้อน 
โดยท�งองค์ก�รอน�มัยโลกได้ให้ก�รรับรอง 5 โครงก�รที่ได้รับคัด
เลือกเพื่อจัดตั้ง Crowdfunding for Science หรือก�รระดมทุนเพื่อ
ง�นวิจัย รวมไปถึงก�รฝึกอบรมก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์ท�ง
วทิย�ศ�สตร์ ซึง่ท�งทมีวจิยัไดต้ั้งเป�้หม�ยงบประม�ณในก�รดำ�เนิน

ง�นวิจัยเบื้องต้นไว้ที่ 8,000 ดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 260,000 
บ�ท โดยจะเปิดโอก�สให้ผู้ที่ต้องก�รสนับสนุนโครงก�รส�ม�รถ
ร่วมบริจ�คเงนิใหก้บัโครงก�รไดท้ี ่http://www.experiment.com/
noZika4Baby ตั้งแต่วันที่ 15 ตุล�คม จนถึง 30 พฤศจิก�ยน 2563 
เงินที่ระดมทุนได้จะนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งระบบอวัยวะจำ�ลองมดลูก
และรกจ�กตวัอย�่งเนือ้เยือ่คนไข้อ�ส�สมคัร เพือ่ศกึษ�กระบวนก�ร
ติดเชื้อไวรัสซิก�ในมดลูก ทดสอบแอนติบอดี้ที่มีฤทธิ์ยับยั้งก�รเพิ่ม
จำ�นวนของเชื้อซิก� และก�รส่งต่อเชื้อจ�กแม่สู่ท�รกในครรภ์ 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการวิจัย
และการพัฒนาอวัยวะจำ ลอง 
 ก�รศกึษ�วจิยัคร้ังน้ีนอกจ�กจะเปน็ก�รเตรียมพร้อมรับมอื
ก�รระบ�ดของโรคซิก�ไวรัสในประเทศไทยแล้ว เร�ส�ม�รถนำ�ผล
ง�นวจิยัไปชว่ยผูป้ว่ยในประเทศทีป่ระสบปญัห� รวมถงึต่อยอดไปสู่
ก�รปอ้งกนัโรคต�่งๆ ทีม่กี�รสง่ผ�่นจ�กแมไ่ปสูท่�รกในครรภไ์ดด้ว้ย 
แตท่ีส่ำ�คัญคือโครงก�รน้ีจะเปน็ฐ�นในก�รสร้�งระบบอวัยวะจำ�ลอง
ในหอ้งปฏบิติัก�รทีม่คีณุสมบตัคิล�้ยกบัร่�งก�ยคนจริงม�กข้ึน รวม
ทัง้ช่วยยกระดบัก�รวิจยัพฒัน�ระบบอวยัวะจำ�ลองของประเทศไทย 
เพร�ะในวงก�รวิจัยยังไม่มีใครส�ม�รถสร้�งมดลูกและรกที่ทำ�ง�น
ร่วมกันอย่�งสมบูรณ์ได้ 
 ดงัน้ันเร�จะเปน็เจ�้แรกทีส่ร้�งระบบอวยัวะจำ�ลองส�มมติิ
แบบน้ีข้ึนม� ห�กประสบคว�มสำ�เร็จจะเป็นเทคโนโลยีสำ�คัญที่จะ
ช่วยให้เร�ศึกษ�ค้นพบกลไกก�รเกิดโรคพันธุกรรมต่�งๆ อ�ทิ เช่น 
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ( Endometriosis ), ผลกระทบจ�ก
โรคเบ�หว�นต่อมะเร็งและเนื้องอกมดลูก และแม้กระทั่งก�รศึกษ�
คว�มเสี่ยงก�รเกิดมะเร็งในอวัยวะต่�งๆ ได้ดีขึ้น ส�ม�รถทดสอบ
และพัฒน�ย�ที่มีประสิทธิภ�พในระยะเวล�ที่สั้นลง ช่วยลดก�ร
ใช้สัตว์ทดลอง และลดคว�มเสี่ยงในข้ันตอนก�รทดสอบในมนุษย์ 
เพร�ะอวัยวะจำ�ลองมีคว�มเหมือนมนุษย์ม�กที่สุดแล้ว


