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ผลงานนวัตกรรม/บริการ
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



DDC-Care 
ระบบติดตามและประเมิน
ผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ก่อโรคโควิด-19

ติดต่อ:   
ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 72232
E-mail: nattanun.tha@nstda.or.th 

การทํางานของแอปพลิเคชัน
 มิติท่ี 1 สําหรับกลุ่มเส่ียง : ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้ทําแบบประเมินสุขภาพราย
วัน โดยจะมีผลประเมินตอบกลับว่ามีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนหรือไม่ หากพบว่ามีความเสี่ยง 
เพ่ิมข้ึน เจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมโรคจะโทรศัพท์ติดต่อมาให้คําแนะนําในการดูแล
ตนเอง หรือหากสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ทีต้่องเข้ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล เจ้าหน้าทีจ่ะ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
 แอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลพิกัด (GPS) ของกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์ไปยัง
กรมควบคุมโรคทุก 10 นาที หากระบบได้รับการรายงานว่าผู้ท่ีกักตัวออกจากพิกัดของ
สถานท่ีกักตัวเกิน 50 เมตร ระบบจะแจ้งเตือนการออกนอกพ้ืนท่ีให้ท้ังกลุ่มเส่ียงและ
เจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรครับทราบเพ่ือจัดการรับมือความเส่ียง
 มิติท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค : เจ้าหน้าทีจ่ะใช้ระบบ DDC-Care Dashboard ใน
การติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องกักตัว เพ่ือลดภาระงานและความเสี่ยง
ในการติดตาม และยังสามารถใช้ประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย
ได้อีกด้วย ข้อมูลท้ังหมดท่ีประชาชนกรอกเข้าระบบจะได้รับการปกปอ้งข้อมูลด้วยระบบ
ความปลอดภัยสูงสุด มีการจํากัดสิทธิ์ของผู้ตรวจสอบและจัดการข้อมูล เป็นระดับ
โรงพยาบาล ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรมควบคุมโรค
 DDC-Care เร่ิมมีการใช้งานจริงแล้วเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยกรมควบคุม
โรค นํามาใช้กับกลุ่มทีมี่ความเสีย่งต่อการติดเชือ้ท่ีสถาบันบําราศนราดูร และในส่วนภูมิภาค 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ได้ดําเนินการในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบได้แก่ 
สคร. 2 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) และ สคร. 8 (อุดรธานี บึงกาฬ)

 DDC-Care คือ แอปพลิเคชันท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาคีในการพัฒนาขึน้ เพ่ือให้ประชาชน 
กลุ่มเส่ียงท่ีอยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน ได้ใช้แอปพลิเคชันในการประเมินอาการและความเส่ียง
ของตนเองทุกวัน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามการควบคุมโรคได้สะดวก และสามารถ
เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น แอปพลิเคชันนี้มีจุดแข็ง คือ 
สามารถสือ่สาร 2 ทาง ระหว่างผู้ปว่ยกับเจ้าหน้าทีค่วบคุมโรคได้ตลอดเวลา มี Dashboard 
รายงานผลตรงแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และยังให้บริการได้ถึง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ 
และจีน โดยผู้ท่ีจะได้รับคําแนะนําจากภาครัฐให้ใช้แอปพลิเคชัน DDC-Care แบ่งออกเปน็ 
2 กรณี ได้แก่

1) กรณีกลุ่มเสีย่งต่อการติดเชือ้โควิด-19 มาตรวจทีโ่รงพยาบาล แล้วโรงพยาบาลพิจารณาว่าเปน็ผู้ทีมี่ความเส่ียง แต่ผลตรวจการติดเชือ้ออกมาเปน็ 
Negative (ยังตรวจไม่พบเช้ือ) เจ้าหน้าท่ีจะให้ผู้น้ันติดต้ังแอปพลิเคชันแล้วทําการกักตัวท่ีท่ีพักอาศัย (Self-quarantine) เปน็เวลา 14 วัน

2) กรณีผู้ปว่ยมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วผลออกเปน็ Positive (พบเชื้อในร่างกาย) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS) ไปยัง
มือถือของบุคคลใกล้ชิดผู้ปว่ยรายน้ัน เช่น ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน เพ่ือให้กักตัวเองท่ีท่ีพักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน และติดต้ังแอปพลิเคชัน
สําหรับติดตามการกักตัว
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Traffy Fondue

 

 ทราฟฟฟีองดูว์พัฒนามาจากแอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปญัหาเมือง
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับส่ือสารปัญหาของเมืองระหว่างประชาชนกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาท่ีพบ (เช่น ปัญหาความสะอาด ปัญหา
ทางเท้า) และติดตามสถานะการดําเนินการแกัไขปญัหาของหน่วยงานทีรั่บ
ผิดชอบ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาพร้อมข้อมูลท่ี
เพียงพอต่อการดําเนินการ เช่น ภาพถ่าย และตําแหน่งบนแผนท่ี
 อย่างไรก็ตาม จากการสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในเกือบทุกพ้ืนท่ี 
จึงมีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทราฟฟฟีองดูว์ในแพลตฟอร์มไลน์แชตบอต
เพ่ือรายงานข้อมูลบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงและกรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว 
ต้องการทราบว่า มีผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 เดินทาง
กลับไปยังภูมิลําเนาท่ีใดบ้าง เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการคัดกรอง 

 

 ปัจจุบันมีการแจ้งเบาะแสของผู้เข้าข่ายเดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียงท่ี     
เดินทางกลับมายังภูมิลําเนาเข้ามาในระบบแล้วจํานวนมาก เช่น จังหวัด
มหาสารคาม ราชบุรี นครพนม ยโสธร หนองคาย และยังมีอีกหลายภูมิภาค
ท่ัวประเทศ ทราฟฟฟีองดูว์นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรค 

 ท้ังน้ีประชาชนทัว่ประเทศ สามารถเปน็ส่วนหนึง่ในการปอ้งกันการระบาด
ด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านไลน์แชตบอต เพียงเพ่ิมเพ่ือน @traffyfondue
หากพบผู้ท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียงกลับภูมิลําเนา สามารถแจ้งข้อมูลโดย
การพิมพ์ #โควิด ตามด้วยช่ือเล่น เพศ ส่งข้อมูลภาพลักษณะท่ีอยู่ หมู่บ้าน 
ชุมชน (ไม่ต้องส่งภาพคน) มายังไลน์แชตบอต เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ท้องถ่ินลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบสวน และคัดกรอง เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ทราฟฟฟีองดูว์ (Traffy Fondue) เป็นแอปพลิเคชันสําหรับ     
รับแจ้งเม่ือประชาชนผู้เสีย่งต่อการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 เดินทาง
กลับภูมิลําเนา ระบบผ่านการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน 
เพียงผู้แจ้งสแกน QR Code (หรือเพ่ิมเพ่ือน LINE ID : 
@traffyfondue) ก็สามารถแจ้งได้ทันที   

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ติดต่อ:   
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการส่ือสารและเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2528
E-mail: wasan.pattara-atikom@nectec.or.th



ติดต่อ:
ดร.กิตติ วงค์ถาวราวัฒน์ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2522
E-mail: kitti.won@nstda.or.th
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 NIEMS-Care คือ แอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับเฝ้าระวังการ
ระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในระดับชุมชนเพ่ือการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละครัวเรือนจะมีตัวแทนทําหน้าทีร่ายงานสถานะ
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนเป็นประจําทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน 
โดยมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน และเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบล (รพสต.) ทําหน้าทีติ่ดตามและเฝ้าระวังผ่านทาง
หน้าสรุปข้อมูล (Dashboard) ของแอปพลิเคชัน

NIEMS-Care
ระบบจัดการ
สถานการณ์โควิด-19
ในระดับชุมชน

หากพบประชาชนท่ีดูแลอยู่มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 หรือมีอาการปว่ยโควิด–19 อบต. หรือเทศบาลจะรายงานไปยังศูนย์นเรนทรหรือสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพ่ือเดินเร่ืองการดูแล ให้ความช่วยเหลือ และทําการปอ้งกันโรคต่อได้อย่างทันท่วงที 

โดยในเดือนเมษายน 2563 มีการนําร่องใช้งานแอปพลิเคชันแล้วใน 11 พ้ืนท่ีจาก 11 จังหวัด จํานวนครัวเรือนทีล่งทะเบียน 600 ครัวเรือน และกําลังจะขยาย
ผลไปใช้งานในพ้ืนท่ีการดูแลของ อบต. หรือเทศบาลอ่ืนๆ ท่ัวประเทศในเดือนพฤษภาคมน้ี การพัฒนาและขยายผลการใช้งานแอปพลิเคชันน้ีมีหน่วยงานพันธมิตร 
คือ สพฉ. และ อบต./เทศบาล 11 แห่ง

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



ระบบติดตาม
การกระจาย
หน้ากากอนามัย

 ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นระบบท่ีใช้ในการติดตามการแจกจ่ายของกระทรวงแบบรายวัน
ท่ัวประเทศ โดยจะทําการบันทึกการตรวจรับหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 
พร้อมแสดงผลแยกตามพ้ืนท่ี จากระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมู่บ้าน เพ่ือเปน็การแก้ปญัหาการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยของ
กระทรวงมหาดไทย

 ปจัจุบันกําลังเตรียมทดสอบการใช้งานใน กทม. นนทบุรี และขยาย
การใช้งานให้ครอบคลุมฝ่ายปกครองท่ัวประเทศ (77 จังหวัด ประมาณ 
1,800 คน) ต่อไป

 ท้ังนี ้เปน็การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับ
งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.กริช นาสิงห์ขันธ์ุ  
งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี
ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2432
E-mail: krich.nasingkun@nectec.or.th



หน้ากากอนามัย
N-Breeze 

ติดต่อ:   
ดร.วรล อินทะสันตา
กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100 ต่อ 6580
E-mail: varol@nanotec.or.th

จากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพัฒนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงมุ่งพัฒนาหน้ากากอนามัยเพ่ือปอ้งกัน
ฝุ่นขนาดเล็ก สารพิษ และเช้ือโรค ซ่ึงเม่ือเกิดการระบาดของโรค
โควิด-19 ยังสามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
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 เอ็นบรีซ (N-Breeze) คือแผ่นกรองจากเส้นใยขนาดเล็ก 
ผลิตโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาจากเทคโนโลยีการข้ึนรูป
เส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปนินิง และ
เทคโนโลยีแผ่นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ทําให้ได้แผ่นเส้นใยแบบไม่ถักทอ
ท่ีมีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก สามารถคัดกรองอนุภาคขนาด
เล็ก แต่ยอมให้อากาศผ่านได้ จึงมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากแผ่นกรองทัว่ไป 
สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศขนาด 0.3-2.5 ไมครอน เหมาะ
สําหรับการกรองฝุ่น PM2.5 ปอ้งกันละอองของเหลวท่ีอาจปนเปื้ อนเช้ือ
โรค และต้านแบคทีเรีย โดยตัวแผ่นกรองมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น 
น้ําหนักเบา ทนต่อแรงดึงได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเอ็นบรีซ 
ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพ่ิมเติมเข้ามา เช่น ทําความสะอาดตัวเอง
สะท้อนน้ํา และทนต่อแสงแดด จากความสามารถเหล่านี้จึงเหมาะแก่การ
นําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ และใช้ทดแทนแผ่น
กรองอากาศท่ีมีราคาสูงในท้องตลาด

 แผ่นกรองจากเส้นใยเอ็นบรีซผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรปและสหรัฐอเมริกา เช่น  
EN149 FFP1, EN149 FFP2, EN149 FFP3, ASTM F2299 และ
NIOSH N95 รวมถึงผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองละออง
ของเหลวท่ีมีเช้ือโรค เช่น Viral filtration efficiency (VFE), Bacterial
filtration efficiency (BFE) และได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาหลาย
ฉบับ อยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ

หน้ากากอนามัย N-Breeze

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ปัจจุบันมีการนําเอ็นบรีซมาประยุกต์ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยท่ีมี
รูปแบบใช้งานสะดวก เช่น รุ่น N-Breeze M01 โดยมีการออกแบบเพ่ิม 
พ้ืนท่ีหายใจให้กว้างกว่าหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา กระชับใบหน้า แต่
ไม่ปดิแน่น (Semi-facial fit) ทําให้หายใจสะดวกมากข้ึน และมีสายคล้อง
หูท่ีมีผิวสัมผัสนุ่ม จึงให้ความรู้สึกเบาสบายขณะสวมใส่ มีประสิทธิภาพการ
กรองท้ังอนุภาคและละอองของเหลวดีมาก (VFE > 99%, BFE > 99%, 
PFE (ASTM F2299) 0.1 > 99%, 0.3 > 99%, 0.5 um > 99%) สามารถ
นําไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือโรค 
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไป เช่น ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 เอ็นบรีซและต้นแบบดังกล่าวจึงนับเป็นเทคโนโลยี
ส่ิงทอสมัยใหม่ทีต่อบโจทย์เรือ่งมลภาวะและโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
ท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญ



หน้ากากอนามัย
Safie Plus 

จากปัญหาฝุ่น PM2.5 ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับท่ีมีผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติจึงมุ่งพัฒนาหน้ากากอนามัยท่ีสามารถปอ้งกัน 
ฝุ่นขนาดเล็กและเช้ือโรค และเม่ือมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยัง
สามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ปอ้งกันการติดเช้ือในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ 
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หน้ากากอนามัย Safie Plus 
เซฟพีลัส (Safie Plus) คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง ผลิตโดย 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับ   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยหน้ากากมีความหนา 4 ชั้น    
แผ่นช้ันกรองพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอาปาไทต์และ
ไทเทเนียมบนเส้นใยธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองท่ีมี
อนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์ จึงช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 และกําจัดเช้ือ
จุลินทรีย์ได้ท้ังไวรัสและแบคทีเรียเม่ือถูกแสงแดด เซฟพีลัสผ่านการออกแบบ
ให้มีความกระชับกับใบหน้า หายใจได้สะดวก ไม่อึดอัด ทําให้สวมใส่ได้เป็น
เวลานาน 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์ฝังใน 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4437 
E-mail: naruporn.mon@nstda.or.th

 ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเซฟพีลัสผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการ
กรองฝุ่น PM2.5 ได้ 99% ตามมาตรฐาน ASTM F2299 จาก TÜV SÜD 
ประเทศสิงคโปร์ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral 
filtration efficiency: VFE) ได้ 99% จาก Nelson Laboratory 
สหรัฐอเมริกา อีกท้ังยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือไวรัส 
H1N1 (Influenza A Virus) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

 สําหรับการนําไปใช้งานขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจาก  
คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน
ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผลิตหน้ากาก
นอกเหนือการควบคุมสําหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ประสานขอตัวอย่างหน้ากาก
อนามัยเซฟพีลัสเพ่ือออกแบบหน้ากากอนามัยรูปแบบใหม่ นอกจาก
น้ียังมีความร่วมมือกับผู้ผลิตเอกชนท่ีได้รับรองมาตรฐานการผลิตตาม
มาตรฐาน ISO 13485 ในการผลิตหน้ากาก 

Safie Plus หน้ากากอนามัย นวัตกรรมแผ่นกรอง 4 ช้ัน



Face Shield 
from FabLab

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงท่ัวโลก 
กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน Face Shield หรือหน้ากากชนิดบัง
ใบหน้า คือ อุปกรณ์สําคัญท่ีจะเป็นเกราะป้องกันการฟุง้กระจาย 
ของสารคัดหล่ังจากผู้ป่วย ไม่ให้มาสัมผัสบุคลกรทางการแพทย์
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
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 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยโครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FabLab 
และเครือข่าย FabLab ในภูมิภาค ร่วมกับเครือข่ายนักประดิษฐ์ (Maker) 
นํา “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing“ มาผลิต Face 
Shield โดยต่อยอดแบบการข้ึนรูปจากเมกเกอร์ Prusa Protective 
Face Shield Model : RC3 และพิมพ์ข้ึนรูปด้วยวิธีการฉีดเส้นพลาสติก
ท่ีเรียกว่า FDM หรือ Fused Deposition Model เน่ืองจากมีต้นทุนการ
พิมพ์ท่ีไม่สูงมาก แต่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
 Face Shield มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ กระบังด้านหน้า 
(Visor) แผ่นพลาสติกใส (Clear plastic sheet) และสายรัดศีรษะ 
(Elastic head band) ซ่ึง FabLab จะเน้นการผลิตช้ินส่วนกระบังด้าน
หน้า เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนท่ีไม่สามารถหาซ้ือได้ท่ัวไป และเปน็ส่วนท่ีต้อง
สัมผัสกับผู้ใช้โดยตรงเปน็เวลานาน จึงต้องมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และ
ปรับเข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่ได้ดี นอกจากนีก้ระบังด้านหน้าที ่FabLab 
ผลิตข้ึน ยังมีการคํานวณระยะห่างระหว่างแผ่นใสกับใบหน้า เพ่ือให้เหมาะสม
กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องสวมใส่แว่นตาทางการแพทย์ โดย Face 
Shield ท่ีผลิตข้ึนสามารถถอดเปลีย่นแผ่นพลาสติกใสเพ่ือทําความสะอาด
หรือเปล่ียนแผ่นใหม่ได้สะดวก

 ปัจจุบัน FabLab ได้ส่งมอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทาง    
การแพทย์ท่ัวประเทศแล้วกว่า 6,413 ชุด และยังได้อัปโหลดไฟล์ต้นแบบ 
โมเดล 3 มิติ ไว้ท่ี www.thingiverse.com/thing:4260273 เพ่ือเปดิ
โอกาสให้เครือข่าย FabLab และหน่วยงานทีส่นใจดาวน์โหลดเพ่ือร่วมผลิต 
ซ่ึงต้ังแต่อัปโหลดไฟล์ดังกล่าวเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม จนถึงปัจจุบันมีผู้
ดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 300 คร้ัง นอกจากน้ียังมีภาคเอกชนร่วม
สนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต Face Shield ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์วายแซด
พร้ินต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด มอบเครื่องพิมพ์สามมิติ บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโปรแกรมออกแบบ 
Solidworks Education Version 
 อย่างไรก็ดี FabLab ยังได้ร่วมกับเครือข่ายในสถานศึกษา และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง ออกแบบจัดทําอุปกรณ์ท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือส่งมอบ  
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ กล่องป้องกันการ  
ฟุง้กระจาย (Aerosol) แบบครอบเตียง 115 กล่อง แบบต้ังโต๊ะ 20 กล่อง 
เคร่ืองกดเจลล้างมืออัตโนมัติ 55 เครื่อง เคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติโดยการเหยียบ 10 เคร่ือง และท่ีคล้องหน้ากากอนามัย 100 ช้ิน

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab)
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 77224, 77800 
Website: https://FabLabthailand.com/



ติดต่อ:   
ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ และทีมวิจัยห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเข็มระดับนาโน
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100
E-mail: paisan@nanotec.or.th 

หมวกแรงดันลบเป็นนวัตกรรมเพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือ 
จากกลุ่มเฝ้าระวัง ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตเร็ว ราคาถูก 
โดยประชาชนสามารถใช้พิมพ์เขียวในการดูแบบเพ่ือประกอบ
ด้วยตัวเองได้ง่าย จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
กระจายการใช้งานไปในวงกว้าง ลดการขาดแคลนอุปกรณ์
ปอ้งกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หมวกแรงดันลบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) ตัวหมวก ใช้การพับกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกให้ข้ึนรูปเป็นรูป

ทรงโดยไม่ต้องใช้กาว (ใช้หลักการพับแบบ Origami) ตัวหมวกที่
พับเสร็จจะมีความดันอากาศตํ่ากว่าภายนอกอย่างน้อย 2.5 Pa ด้วย
การควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศท่ีผ่านเข้าช่องและรูต่างๆ

2) ระบบกําจัดเช้ือ ณ ขาออก ใช้การติดตัง้แผ่นกรอง HEPA เพ่ือกําจัด
ละอองท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 300 nm และใช้ UVC/Ozone ใน
การฆ่าเช้ือ โดยแผ่นกรองน้ีผ่านการออกแบบให้ไม่มีส่วนสัมผัสกับ
ผู้ใช้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

3) วงจรประมวลผลและบริหารจัดการ มีเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน 
ลําโพง และไฟบอกสถานะที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ง่าย มีแหล่ง
กักเก็บพลังงานในตัว สามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ต USB โดยใช้ไฟฟา้ 
กระแสตรงศักย์ต่ํา จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

 นวัตกรรมน้ีตอบโจทย์ความต้องการท่ีเร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤต 
ด้วยปรัชญาการออกแบบท่ีคํานึงถึง Speed & Scale เป็นอันดับแรก 
ทําให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปสามารถนําแบบและอุปกรณ์ไปผลิตหมวกแรงดันลบได้ด้วย
ตัวเอง นอกจากน้ันด้วยตัวระบบกําจัดเช้ือและระบบควบคุมการทํางาน
ท่ีมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงนัก และใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถผลิตได้ในปริมาณ
มาก แม้จะผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้ว ก็ยังสามารถนํา
หมวกแรงดันลบไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อจากสารคัดหลั่ง
อ่ืนๆ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

หมวกแรงดันลบ 
Negative Pressure 
Helmet 



ผลิตภัณฑ์กําจัดเช้ือโรค
ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี: 
Germ Saber 
UVC Sterilizer

ติดต่อ:   
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

จากปญัหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทัง้หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ และนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของ
ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเช้ือโรคด้วย
วิธีการฉายแสงยูวีซี: Germ Saber UVC Sterilizer เพ่ือช่วยลดการ
ใช้น้ํายาพ่นฆ่าเชือ้และไม่ทําให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้ อนของสาร
เคมี สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือกําจัดเช้ือโรคในโรงพยาบาลและสถานท่ี
เส่ียงต่างๆ ในเวลาจํากัด
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ปจัจุบันทีมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเชือ้โรคด้วยวิธีการฉายแสง
ยูวีซีจํานวน 2 รุ่น ได้แก่  Germ Saber Station เปน็อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ี
ด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ และ Germ Saber Robot หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรค
ด้วยแสงยูวีซ่ึงเคล่ือนท่ีได้อัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟา้ ผ่านการควบคุม
ระยะไกลด้วยรีโมตคอนโทรลคล่ืนวิทยุ อุปกรณ์ท้ัง 2 เหมาะสําหรับใช้งาน
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีไม่มีคนอยู่เพ่ือฆ่าเช้ือโรค เฉล่ียจุดละ 30 นาทีข้ึนไป
 จุดเด่นของ Germ Saber ทั้ง 2 รุ่น คือ ฆ่าเช้ือไวรัสก่อโรค
โควิด-19 ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมีความยาวคล่ืนอยู่ในย่านความถ่ี
ประมาณ 250 นาโนเมตร เปน็ช่วงคลืน่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดและ
หยุดย้ังการแพร่พันธ์ุของเช้ือรา แบคทีเรีย และเชือ้โรคบนพ้ืนผิวเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเช้ือ
ไวรัสท่ีอยู่ในฝอยละอองในอากาศ จึงสามารถนํามาใช้ทดแทนหรือเสริมการ
ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรคได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาทําความสะอาด
และลดความเส่ียงในการได้รับเช้ือโรคของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
 ท้ังน้ีได้นําต้นแบบ Germ Saber ไปทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์แล้ว จากการทดสอบเปดิ Germ Saber ในลิฟต์เปน็เวลา 15 
นาที ผลปรากฏว่าเช้ือโรคท่ีพบบริเวณปุม่กดลิฟต์ถูกกําจัดได้หมด ซ่ึงจะมี
การขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

 นอกจากนี้หน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมวิจัยพัฒนา Germ Saber  
UVC Sterilizer สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ฆ่าเช้ือ
โรคให้เหมาะสมต่อการใช้งานด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้งานใน
พ้ืนท่ีแบบเปดิได้ รวมท้ังการฆ่าเช้ือโรคในรถยนต์สาธารณะ
 



Germ ZerO3 Sterilizer 
ตู้อบโอโซน
เพ่ือฆ่าเช้ือโรค

ติดต่อ:   
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การดูแล
รักษาความสะอาดของสถานท่ีและส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้
ปราศจากเช้ือโรค คือส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่กระจาย
ของเชือ้โรคได้ ซึง่การฆ่าเชือ้โรคด้วยโอโซน (O3) เป็นวิธีหนึง่
ท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันมานาน โดยเฉพาะในยามที่
ขาดแคลนแอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
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 ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมัน่คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พัฒนาเคร่ือง Germ ZerO3 Sterilizer หรือตู้อบโอโซนฆ่าเช้ือโรค เพ่ือใช้
ในการกําจัดเช้ือโรคบนอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น โทรศัพท์ ธนบัตร 
กระเปา๋สตางค์ เพ่ือลดการสัมผัสเช้ือท่ีอาจก่อให้เกิดโรค การใช้งานทําได้โดย
นําส่ิงของท่ีต้องการฆ่าเช้ือใส่เข้าเครือ่ง Germ ZerO3 Sterilizer แล้วเปดิ
เคร่ืองเพ่ือเร่ิมทํางาน เคร่ืองจะจ่ายไฟฟา้แรงสูงเพ่ือผลิตโอโซนปริมาณความ
เข้มข้น 25-50 ppm เปน็เวลา 30 นาที โดยเครือ่งจะแสดงสถานะการทํางาน
เปน็ไฟสีแดง เม่ือส้ินสุดกระบวนการกําจัดเช้ือโรคจะเข้าสู่กระบวนการสลาย
โอโซน เพ่ือให้ปริมาณโอโซนลดความเข้มข้นจนอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยกับ
มนุษย์ จากน้ันเคร่ืองจะแสดงไฟสีเขียวเพ่ือส่ือถึงสถานะท่ีปลอดภัย สามารถ
เปดิบานประตูเพ่ือนําส่ิงของในตู้ออกมาได้ จากการทดสอบการกําจัดเช้ือโรค
ของเคร่ือง Germ ZerO3 Sterilizer พบว่าสามารถกําจัดเช้ือโรคบนอุปกรณ์
ท่ีนํามาใช้ทดสอบได้เปน็อย่างดี

การฆ่าเชือ้ธนบัตรด้วยโอโซนโดยเครือ่ง Germ ZerO3



MagikTuch 
ลิฟต์ไร้สัมผัส 
ขจัดโควิด-19

ติดต่อ:   
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

ปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดข้ึนจํานวนมาก และหลายโรคสามารถ
ติดต่อกันผ่านพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้งานร่วมกัน เช่น ทีจั่บประตู และ
ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร ดังน้ันการลดการสัมผัสท่ีบริเวณจุดเส่ียง 
จึงสามารถช่วยลดโอกาสที่จะได้รับเช้ือโรคและลดการแพร่
กระจายของโรคติดต่อเหล่าน้ีได้
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์
เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 
ได้พัฒนานวัตกรรม ‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สัมผัสเพ่ือช่วยลดการเปน็แหล่ง
สะสมของเช้ือโรค

Touchless
• ส่ังการด้วยระบบเซนเซอร์ เพียงใช้หลังมือบังหน้าปุ่มเลข  

ช้ันท่ีต้องการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับ
ข้อมูลช้ันท่ีต้องการเลือกและส่ังการลิฟต์ให้โดยอัตโนมัติ

• ระบบมีการออกแบบให้สามารถป้องกันความผิดพลาดใน
การสัง่การ โดยเซนเซอร์จะตรวจจับเมือ่วางมือไว้ทีตํ่าแหน่ง
ปุ่มเลขช้ันปุ่มเดียวเท่าน้ัน จึงม่ันใจได้ว่าระบบจะส่ังการได้
อย่างแม่นยํา ลดการส้ินเปลืองพลังงานจากการส่ังการท่ี
ผิดพลาด

Safe from Infection
• ด้วยระบบท่ีออกแบบให้ไม่ต้องมีการสัมผัสปุ่มกดลิฟต์   

จึงช่วยเพ่ิมความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
ลดการแพร่กระจายและสะสมเช้ือโรคภายในลิฟต์

Easy Installation
•  ชุดอุปกรณ์ MagikTuch เป็นอุปกรณ์สําหรับดัดแปลง 

ปุ่มกดลิฟต์ให้เป็นระบบไร้สัมผัส ซึ่งสามารถติดตั้งเข้าไป 
บนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแล
ลิฟต์

• สามารถออกแบบให้รองรับจํานวนช้ันท่ีแตกต่างกันตาม
สถานท่ีท่ีติดต้ัง

• รองรับการทํางานด้วยระบบไฟฟา้ท้ัง AC และ DC

1

ความโดดเด่น 3 ประการของ MagikTuch คือ

“นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเช้ือโรค”

 MagikTuch

การส่ังการแบบไร้สัมผัสด้วยระบบเซนเซอร์



BodiiRay S 
เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัล
สําหรับถ่ายทรวงอก 

ติดต่อ:   
ดร.อุดมชัย เตชะวิภู
ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2252, 2282-2284
E-mail: udomchai.tec@nstda.or.th

 BodiiRay S คือ เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัลสําหรับถ่ายทรวงอก (Digital chest
radiography) ท่ีพัฒนาโดยทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครือ่งมือแพทย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เหมาะสําหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เพ่ือนําไป
ใช้วินิจฉัยและคัดกรองโรคเบือ้งต้นบริเวณปอด ตัวเครือ่งประกอบด้วยแหล่งกําเนิด
เอกซเรย์ ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่าย
เอกซเรย์ ซอฟต์แวร์สําหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอกซเรย์ และซอฟต์แวร์
ประมวลผลและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RadiiView software) ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกับระบบจัดเก็บส่ือสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้
 เคร่ือง BodiiRay S ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทาง
ระบบไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทย์)
 เคร่ือง BodiiRay S มีการติดต้ังท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเพ่ือใช้ถ่ายภาพ
เอกซเรย์ปอดของผู้ท่ีสงสัยว่าจะติดเช้ือโควิด-19 ต้ังแต่ปลายเดือนเมษายน 2563 
ปจัจุบันมีการใช้งานแล้วมากกว่า 100 ครัง้ โดยการติดตัง้เคร่ืองคร้ังน้ีจะมีลักษณะ
พิเศษคือมีฉากพลาสติกก้ันระหว่างเคร่ืองกําเนิดเอกซเรย์กับฉากรับรังสี เพ่ือ
ปอ้งกันการแพร่เช้ือก่อโรคโควิด-19 จากผู้ปว่ยสู่บุคลากรทางการแพทย์

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทําให้มีความ
ต้องการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเพ่ิมข้ึนเปน็จํานวนมาก ท้ังจากผู้ท่ีสงสัยว่าจะติดเช้ือ
และผู้ปว่ยท่ีกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ประกอบกับข้อจํากัดเร่ืองการป้องกันการ
ติดเช้ือภายในโรงพยาบาล จึงจําเป็นต้องแยกสถานท่ีและเคร่ืองเอกซเรย์สําหรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยทั่วไป ทําให้โรงพยาบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนในการ
จัดหาเคร่ืองเอกซเรย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงเร่งผลิต
เคร่ือง BodiiRay S เพ่ือช่วยรับมือกับสถานการณ์น้ี 
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จุดเด่นของ BodiiRay S
สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที

ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานท่ีหลากหลาย
และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ภาพมีความคมชัดด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพของ BodiiRay
ทําให้แพทย์สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ดีย่ิงข้ึน

ปริมาณรังสีท่ีผู้ปว่ยได้รับน้อยกว่าเคร่ืองเอกซเรย์แบบฟล์ิม

สามารถเช่ือมต่อกับระบบจัดเก็บและส่ือสารข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ (PACS)



AI วินิจฉัยภาพถ่าย
เอกซเรย์ทรวงอก 

ติดต่อ:   
ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ทีมวิจัยเข็มระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองเซ็นเซอร์ระดับนาโน 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100 ต่อ 2562
E-mail: itthi.cha@nanotec.or.th 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ก่อโรคโควิด-19 ทัว่โลกทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนเรือ่ยๆ ขณะทีบุ่คลากรทางการแพทย์มีจํานวนจํากัด ส่งผลให้ผู้ปว่ยจํานวนมากต้อง
เสียชีวิต จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยผู้ติดเช้ือท่ีมีความ
แม่นยําและรวดเร็ว เพ่ือชะลออัตราการแพร่เช้ือ และผู้ปว่ยมีโอกาสได้รับการรักษาเร็ว
ย่ิงข้ึน
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   การใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกในการช่วยวิเคราะห์การติดเชื้อก่อโรค
โควิด-19 ได้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 
อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคโดวิด-19 ด้วยถ่ายทางการแพทย์อาจไม่แม่นยําเท่า
ท่ีควรเน่ืองจากเป็นโรคอุบัติใหม่ การวินิจฉัยจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความชํานาญของแพทย์
 ทีมวิจัยเข็มระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จึงพัฒนาระบบประมวลผลภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกด้วยโมเดลปญัญาประดิษฐ์ 
สําหรับเป็นเคร่ืองมือวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 ท่ี
สามารถทํางานได้รวดเร็วและแม่นยํา เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดในระยะ
ถัดไป และเปน็กําลังเสริมทางการแพทย์ในการยุติการแพร่ระบาด โดยคณะผู้วิจัย
จะเปดิให้ทดลองใช้บริการโมเดลทีพั่ฒนาขึน้ผ่าน Web portal โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
ท่ัวถึง และสามารถนําเอาระบบน้ีไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพ่ือคัดกรองภาวะปอดอักเสบ
จากเช้ือก่อโรคโควิด-19 



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ
กรมควบคุมโรค ประยุกต์ใช้งานวิจัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในการเสนอแนวทางกําหนดนโยบายสําหรับการเฝ้าระวังและควบคุม
โรคโควิด-19 

1. ผู้ติดเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทีแ่ท้จริงมีจํานวนเท่าใด (ทัง้กลุ่มท่ีแสดงอาการรุนแรง มีอาการไม่ชัดเจน และไม่แสดงอาการ) ในช่วงแรกทีมี่การระบาด
ของโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศไทยได้มีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ทําให้มีข้อมูลผู้ติดเชื้อจากอู่ฮ่ันท่ียังไม่แสดงอาการชัดเจน
สําหรับประมาณการจํานวนผู้ติดเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ท้ังหมดในอู่ฮ่ัน โดยได้นํามาทําการวิเคราะห์จํานวนผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ 
และมีอาการรุนแรง/ชัดเจน ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ให้จํานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมดจากเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนประชากรในเมืองอู่ฮ่ัน แล้ววิเคราะห์
อัตราส่วนนักท่องเทีย่วท่ีติดเช้ือเทียบกับจํานวนนักท่องเทีย่วจากเมืองอู่ฮัน่ท้ังหมดเพ่ือประเมินกลับไปเปน็จํานวนผู้ติดเชือ้ท้ังหมดในเมืองอู่ฮัน่ ผลการวิเคราะห์พบ
ว่าจํานวนผู้ติดเช้ือท้ังหมด รวมท้ังผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการน้อยไม่ชัดเจน หรือไม่แสดงอาการใดๆ มีจํานวนรวมเท่ากับประมาณ 20 เท่า ของผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการชัดเจน 
(อ้างอิงตามรายงานโดย WHO) จึงมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเตรียมมาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและรับมือการติดเช้ือภายในประเทศ

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์
เพ่ือรับมือการระบาด
ของโควิด-19

 

การวิเคราะห์จํานวนผู้ติดเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ท่ีแท้จริง



2. ควรมีเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ หรือควรมีมาตรการใดรองรับการจัดเทศกาลสงกรานต์ จากการ
วิเคราะห์พบว่าการมีเทศกาลสงกรานต์ อาจทําให้มีผู้ติดเช้ือ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2563 เพ่ิมมากข้ึนประมาณ 
1.3–100 เท่า เม่ือเทียบกับจํานวนผู้ติดเช้ือในกรณีท่ีไม่มีเทศกาลสงกรานต์ ท้ังน้ีตัวเลขจํานวนผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิม
ข้ึนจะข้ึนอยู่กับอัตราการสัมผัส อัตราการแพร่เชื้อท่ีเพ่ิมข้ึน และช่วงเวลาของการละเล่นในเทศกาล จึงมีข้อ
เสนอแนะให้มีมาตรการยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ และงานที่จะมีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้ง
กิจกรรมท่ีใกล้ชิดผู้สูงอายุ แต่หากมีการจัดงานสงกรานต์ต้องพิจารณาการเคล่ือนย้ายของประชากรไปยัง
พ้ืนท่ีต่างจังหวัด รวมท้ังมาตรการในการปฏิบัติตนเพ่ือลดโอกาสการสัมผัสกันให้มากข้ึน

การวิเคราะห์กรณีท่ีไม่เล่ือนสงกรานต์ 
จะเส่ียงติดโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน

การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเช้ือในแต่ละช่วงเวลา
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3. ผลของการใช้มาตรการ Social distancing นาน 1 สัปดาห์ จะเป็นเช่นไร และระยะเวลาทีป่ระกาศ 
ใช้มาตรการถึงวันท่ี 30 เมษายน เพียงพอหรือไม่ จากการถอดบทเรียนมาตรการในการควบคุมการระบาด
ของโควิด-19 ในประเทศทีค่วบคุมโรคได้ พบว่าประเทศกลุ่มดังกล่าวมีมาตรการหลายอย่างร่วมกัน เช่น การ
เว้นระยะห่างทางสังคม การค้นหาผู้ติดเช้ือท่ีแท้จริงให้ได้มากท่ีสุด และการแยกโรคท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับ
ประเทศไทยเร่ิมมาตรการ Social distancing ในวันท่ี 22 มีนาคม 2563 

4. มาตรการ Social distancing นาน 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถผ่อนปรนได้หรือไม่ หลังจากได้มีการใช้มาตรการ Social               
distancing มาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามาตรการดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ จาก 2.0 เหลือ 1.1 แต่หากดําเนินต่อไปด้วยอัตราน้ีจนถึง
ส้ินเดือนเมษายน 2563 อาจมีจํานวนผู้ติดเช้ือรายวัน 130 ราย/วัน และเม่ือส้ินปี 2563 จะมีผู้ติดเช้ือสะสมท่ีตรวจพบได้ 150,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ
1,700 ราย 

จากรายงานตีพิมพ์ของออสเตรเลียระบุว่า การท่ีจะ 
สามารถควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายตัวรุนแรงได้ต้องทํา Social 
distancing ให้ได้ระดับร้อยละ 70 ร่วมกับการตรวจหาผู้ติดเชือ้
อย่างกว้างขวาง (Active case finding) ครอบคลุมอย่างน้อย
ร้อยละ 70 และต้องมีวิธีการคัดแยกผู้ติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยหากทําได้ร้อยละ 90 จะสามารถควบคุมการระบาดได้เต็มท่ี 

ข้อมูลในประเทศไทยซึง่ประมวลจากแบบสอบถามของกรม
ควบคุมโรคพบว่าการทํา Social distancing ในประเทศ 
ครอบคลุมเพียงร้อยละ 70-80 และจากการติดตามการเคล่ือนท่ี 
ผ่านสมาร์ตโฟน พบว่าประชากรเคลือ่นท่ีลดลงจากปกติร้อยละ 
50-60 ซ่ึงบ่งช้ีว่า การตอบสนองต่อมาตรการใประเทศไทยมี
ความครอบคลุมต่ํากว่าเป้าหมาย จึงยังไม่สามารถผ่อนปรน 
มาตรการ Social distancing ได้

ในช่วงแรกหลังการใช้มาตรการได้ 5 วัน พบว่าสามารถ
ลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0 เหลือ 1.5) แต่ยังไม่
เพียงพอท่ีจะลดให้อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ อาจส่งผลให้ในวัน
ท่ี 30 เมษายน 2563 ยังมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ถึง 2,100 คน 
และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากถึง 8,000 คน 
ดังน้ันจึงยังควรคงมาตรการต่อไป 

พร้อมท้ังเสนอแนะให้เพ่ิมความเข้มข้นของมาตรการ 
Social distancing และเพ่ิมความครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย
และแยกโรค เน้นการควบคุมการระบาดภายในประเทศให้อยู่ใน
ระดับท่ีแพทย์สามารถรับมือได้ และส่งผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจในระดับท่ียอมรับได้
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6. มาตรการ Social distancing ร่วมกับมาตรการอืน่ๆ 
ในปัจจุบัน (นาน 3 สัปดาห์) มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และ
สามารถผ่อนปรนได้หรือไม่ หลังจากได้มีการใช้มาตรการ Social 
distancing มาเปน็เวลา 3 สัปดาห์ พบว่ามาตรการดังกล่าวยัง
สามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0 เหลือ 0.77) 
จึงมีข้อเสนอแนะว่าในกรณีท่ีรัฐบาลลดระดับมาตรการ Social 
distancing ลง และเปดิให้ทํากิจกรรมบางประเภทเพ่ิมเติมใน
บางพ้ืนท่ีในระยะแรกจําเปน็ต้องมีการตรวจเชิงรุก หรือตรวจหา
ผู้ติดเช้ืออย่างเข้มข้นมากข้ึน และควรคงมาตรการ Social 
distancing บางส่วนไว้ เช่น ระยะห่างในการจัดโต๊ะ การต่อแถว
เข้าคิว รวมทัง้การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพิจารณา
การใช้มาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากความ
จําเปน็ทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับการประเมินศักยภาพทาง
สาธารณสุขของพ้ืนท่ีน้ันๆ

การทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) เพ่ือ
รับมือการระบาดของโควิด–19 เกิดขึน้จากการตัง้โจทย์จากคณะกรรมการเทคโนโลยี
เพ่ือเตรียมพร้อมปอ้งกันโรคติดเช้ืออุบัติใหม่อุบัติซ้ํา สวทช. เพ่ือนําข้อมูลไปหารือ
กับกรมควบคุมโรค และเสนอแนะเพ่ือเตรียมมาตรการต่างๆ ซ่ึงการวิเคราะห์แบบ
จําลองทางคณิตศาสตร์ท้ังหมดน้ีได้จัดทําข้ึนจากความร่วมมือของทีมวิจัยจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมวิจัยจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้รับงบประมาณการ
สนับสนุนจากโปรแกรมเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมปอ้งกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า สาย
งานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช.

สัดส่วนการตรวจพบผู้ติดเช้ือเดิมท่ีตรวจไม่พบและจํานวนผู้ปว่ยรายใหม่

5. ควรมีมาตรการใดทีจ่ะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมโรค และควรมีเป้าหมายอย่างไร ในการหาผู้ติดเชือ้ให้พบมากท่ีสุด ต้องทําให้ผู้ติดเช้ือไม่แพร่เช้ือ
ไปยังผู้อ่ืน และมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกรายให้แยกตัวเพ่ือกักโรค (Quarantine) ซึง่เปน็กระบวนการหลักของการควบคุมการระบาด หากทําได้อย่างสมบูรณ์ก็
จะสามารถหยุดการระบาดได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานจากต่างประเทศพบว่า มีผู้ติดเชือ้ท่ีไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยคิดเปน็ประมาณ 10-20 เท่าของผู้ท่ีมีอาการท่ีมีรายงาน 
ดังน้ันจะมีผู้ติดเชือ้ท่ียังไม่ถูกตรวจพบด้วยระบบในปจัจุบันอีกจํานวนมาก ข้อมูลจากการตรวจวินิจฉัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีผู้ติดเชือ้
ท่ีระบบยังไม่ทราบและไม่อยู่ในกลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) ทีจ่ะได้รับการตรวจ (ผู้ท่ีมีประวัติเดินทางต่างประเทศ/สัมผัสกับผู้ติดเชือ้) 
ประมาณร้อยละ 1 ซ่ึงหากกลุ่มน้ีไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือกักกันโรคไม่ดีพอ จะทําให้การควบคุมการระบาดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรขยายเกณฑ์การตรวจให้มีความ
ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ครอบคลุมผู้ท่ีสัมผัสกับคนจํานวนมาก 
และเพ่ิมความสามารถในการตรวจวินิจฉัย โดยหากตรวจพบผู้
ติดเช้ือซ่ึงเดิมตรวจไม่พบเพ่ิมข้ึนจนครอบคลุมร้อยละ 20 
(จะต้องตรวจประมาณ 5,000-10,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้
ส้ินเดือนพฤษภาคม 2563 จํานวนผู้ติดเชือ้ใหม่รายวันไม่เพ่ิมข้ึน 
และหากครอบคลุมไ ด้ ถึง ร้อยละ 40 (จะ ต้องตรวจ
ประมาณ 20,000-40,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้จํานวนผู้ปว่ย
ใหม่รายวันลดลงเหลือเพียงหลักสิบรายต่อวัน 

ดังน้ันเสนอให้ตรวจการติดเช้ือให้ได้ประมาณ 10,000 
ตัวอย่าง/วัน ควบคู่ไปกับการแยกผู้ติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการสร้างระบบติดตามผู้ติดเช้ือต่อไป



เคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นอุปกรณ์หน่ึงท่ีมีความจําเป็นในปัจจุบัน 
เน่ืองอุณหภูมิร่างกายท่ีสูงกว่าปกติน้ัน เปน็หน่ึงในอาการบ่งช้ีสําคัญของผู้ท่ีติดเช้ือไวรัส
ก่อโรคโควิด-19 ดังน้ันการตรวจวัดอุณหภูมิจึงเปรียบเสมือนด่านแรกในการคัดกรอง
บุคคลก่อนเข้าสถานท่ีต่างๆ ปจัจุบันเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีด้วยกันหลายรูป
แบบ ท้ังเคร่ืองอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงหน้าผากท่ีสามารถตรวจวัดได้ทีละคน และ
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) ท่ีใช้ในท่าอากาศยานและห้างสรรพ
สินค้าท่ีสามารถวัดได้หลายคนพร้อมกันแต่มีราคาสูง

ด้วยเหตุน้ี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาต่อยอด MuTherm-
FaceSense หรือกล้องตรวจวัดไข้หลายคนพร้อมกันโดยไม่ต้องสัมผัส เป็นเทคโนโลยี
ระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลท่ีสามารถจับตําแหน่งของบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automatic 
human detection) เพ่ือตรวจจับอุณหภูมิสูงสุดบนใบหน้า ทําให้สามารถระบุอุณหภูมิ
ของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยํา และตรวจวัดได้หลายคนในเวลาเดียวกันท่ีระยะห่าง 
0.5-1.5 เมตร รู้ผลการตรวจวัดภายใน 0.1 วินาที ตัวเลขอุณหภูมิจะแสดงขึน้บนจอ หาก
บุคคลใดมีอุณหภูมิเกินค่าทีกํ่าหนดตัวเลขจะเปลีย่นสีจากเขียวเปน็แดงและส่งเสียงเตือน

การติดต้ังมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงนําเครื่องไปต่อกับจอแสดงผลผ่านทาง 
HDMI ตัวเคร่ืองมีระบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลภายใน อีกท้ังยังสามารถ
เช่ือมต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท้ัง LAN เครือข่าย 3G/4G และ Wi-Fi 

ในอนาคตจะมีการพัฒนา MuTherm-FaceSense ให้สามารถบันทึกอุณหภูมิ และ
ใบหน้า แล้วจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเจ้าของสถานท่ีน้ันๆ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม 
ปอ้งกันการแพร่ระบาดและใช้เปน็ฐานข้อมูลอ้างอิง เพ่ือเฝ้าระวังและนําไปใช้ศึกษาหรือวิจัย
ด้านระบาดวิทยาต่อไป

ท้ังน้ี MuTherm-FaceSense ได้รับการสนับสนุนในการต่อยอดงานวิจัย จาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ปจัจุบันได้ถูกนําไปใช้ทดสอบการคัดกรองเบือ้งต้น ณ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว อีกทั้งยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพ่ิม
เติมตามเกณฑ์การทดสอบขัน้พ้ืนฐาน ท้ังจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 
และสถาบันไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนําไปใช้จริงกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เรือนจํา 
โรงพยาบาล หน่วยบริการโลหิต และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปจัจุบันมีผู้ประกอบการภาคเอกชน
สนใจเข้ามาลงทุนเพ่ือต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว 

MuTherm-
FaceSense

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2306
E-mail: sarun.sumriddetchkajorn@nectec.or.th
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การตรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR เป็นการตรวจมาตรฐาน 
(Gold standard test) ท่ีเป็นท่ียอมรับท่ีสุดภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมีข้ันตอน
ท่ีจะต้องสกัดสารพันธุกรรมอาร์เอนเอ (Ribonucleic acid, RNA) ของไวรัส 
SARS-CoV-2 ออกมาก่อน และข้ันตอนการสกัดอาร์เอ็นเอน้ีปัจจุบันใช้ชุดสกัดท่ี
นําเข้าจากต่างประเทศท้ังส้ิน ซ่ึงมีราคาต้ังแต่ 100-300 บาท

การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอนเอท่ีทําได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และไม่จําเปน็ต้องใช้ชุดสกัดท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ จะช่วยลดต้นทุนในการตรวจตัวอย่าง 
และยังไม่ต้องกังวลเร่ืองการขาดแคลนน้ํายาสกัดท่ีต้องส่ังซ้ือจากต่างประเทศอีกด้วย

ทีมวิจัยจากศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ หรือ National Omics Center (NOC) จึงดําเนินการวิจัยและพัฒนาชุดสกัดอาร์เอนเอโดยใช้ Magnetic Bead ซึง่มีต้นทุน
การสกัดต่ํากว่า 50 บาท/ตัวอย่าง โดยได้มอบชุดสกัดอาร์เอนเอน้ีให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 ชุด และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพกับตัวอย่างผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งผลการทดสอบพบว่าได้ผลดีและมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับชุดนํ้ายาสกัดอาร์เอนเอที่
นําเข้าจากต่างประเทศ

การสกัด RNA เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยโรคโควิด-19
ด้วยเทคนิค RT-PCR

ติดต่อ:   
ดร.สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 
ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 71441 
E-mail: sithichoke.tan@nstda.or.th

22

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

METHOD COVID-19 PCR COVID-19

Collect Sample
1

RNA Extraction

COVID-19 Diagnostics
2

RT-PCR
3



เทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 
คือ เทคนิคท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมทัง้ DNA และ RNA ท่ีอุณหภูมิ 60-65 
องศาเซลเซียส ได้ถึง 1,000 ล้าน (10 ยกกําลัง 9) เท่า ภายในเวลา 1 ชัว่โมง ใช้ประโยชน์
ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเช้ือเช่นเดียวกับเทคนิค PCR และ Real time PCR 
มีจุดเด่นคือมีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) สูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า Real 
time PCR มีความจําเพาะ (Specificity) กับตัวเชื้อสูง มีข้ันตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก 
ใช้งานง่าย และใช้เคร่ืองมือราคาไม่แพง 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พัฒนาชุดตรวจหาเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 ทีเ่ปน็สาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลีย่นสีแบบง่ายในข้ันตอนเดียว (Colorimetric LAMP-XO) 
ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ช่ัวโมง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ หากสีของสารละลายเปล่ียนจากม่วงเปน็เหลืองแสดงว่ามีการติดเช้ือ
ไวรัส SARS-CoV-2 แต่ถ้าสีของสารละลายยังคงเปน็สีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเช้ือ

ชุดตรวจ LAMP COVID-19 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ไบโอเทค สวทช.

การอ่านผลด้วยตาเปล่า หากสีของสารละลายเปลีย่นจากสีม่วงเป็นสีเหลือง
แสดงว่ามีการติดเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วง

แสดงว่าไม่มีการติดเชือ้

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด   
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
E-mail: wansika@biotec.or.th
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ชุดตรวจหาเช้ือไวรัส
SARS-CoV-2
ด้วยเทคนิคแลมป์
(LAMP)

ทีมวิจัยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา
ต้นแบบชุดตรวจ LAMP COVID-19 ระดับห้องปฏิบัติการได้สําเร็จ โดย
ผลการทดลองตรวจตัวอย่างผู้ป่วยจํานวน 146 ตัวอย่าง พบว่าชุดตรวจ
มีความแม่นยําสูงถึง 97.26% ความไว 92.16% และความจําเพาะ 100% 
เม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิค RT-PCR ปจัจุบันกําลังย่ืนขอข้ึนทะเบียนชุด
ตรวจและรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อีกท้ังกําลัง
เจรจากับบริษัทเอกชนเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์



ชุดตรวจเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วน้ี อาศัยหลักการการจับแบบจําเพาะ
ของโมเลกุลชีวภาพกับโปรตีนเป้าหมายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยชุดตรวจนี้
อาศัยหลักการการตรวจหาโมเลกุลเปา้หมายอย่างจําเพาะและรวดเร็ว ด้วยเทคนิคอิมมูโน
โครมาโตกราฟชีนิดไหลในแนวราบ (Lateral flow immunochromatographic assay: 
LFIA) ซ่ึงสามารถใช้ตรวจหาแอนติเจนของเช้ือนํามาใช้ตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัส
ก่อโรคโควิด-19 ได้

สําหรับข้ันตอนการตรวจนัน้จะต้องมีการติดฉลากโมเลกุลชีวภาพทีจํ่าเพาะกับโปรตีน
ของไวรัสด้วยวัสดุเล็กพิเศษระดับนาโน ซ่ึงสามารถให้สัญญาณตอบสนองได้หากตรวจ
พบโปรตีนของไวรัส ท้ังน้ีอาศัยการปรับสภาพและคัดเลือกองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ
ชุดตรวจ ในการทําให้ชุดตรวจสามารถให้สัญญาณหรือขยายสัญญาณได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว (5-10 นาที) 

ปจัจุบันอยู่ระหว่างการนําต้นแบบชุดตรวจนิวคลิโอแคปสิด (Nucleocapsid) ท่ี
เปน็โปรตีนท่ีห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัส และต้นเเบบชุดตรวจสไปก์ (Spike) ซ่ึงเปน็
โปรตีนบริเวณเปลือกหุ้มไวรัส ไปทดสอบกับตัวอย่างจริงทีโ่รงพยาบาลเวชศาสตร์เขต
ร้อน และกําลังนําผลการทดสอบมาปรับสภาวะเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมสัญญาณให้ดีข้ึนต่อไป 

นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่างการสร้างยีนท่ีใช้สร้างโปรตีนนิวคลีโอแคปซิด และโปรตีน
สไปก์ (Spike) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีย่ืนออกมาจากผิวของไวรัส และใช้จับกับตัวรับของเซลล์ 
โดยมีการดัดแปลงโคดอน (Codon) หรือชุดรหัสพันธุกรรมให้เข้ากันได้กับแบคทีเรียท่ี
จะใช้ผลิตโปรตีนท้ังสองชนิดน้ี (ซ่ึงเปน็ข้ันตอนท่ีจําเปน็) 

พันธมิตรท่ีสําคัญในการร่วมวิจัยและพัฒนา คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทรัพยากรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชุดตรวจเช้ือไวรัส
ก่อโรคโควิด-19
แบบรวดเร็ว
ด้วยเทคนิค LFIA

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ติดต่อ:   
ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง  และ ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร  
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100 ต่อ 6665, 76106
E-mail: deanpen@nanotec.or.th,
 natpapas@nanotec.or.th



การวิเคราะห์ลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode) ด้วยเครื่องวัดมวล 
MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of flight) 
ใช้จําแนกเช้ือจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา อาศัยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังตัวอย่าง 
ท่ีต้องการตรวจสอบจนเปปไทด์เกิดการแตกตัวเปน็ไอออน (อนุภาคทีมี่ประจุ) ก่อนเดิน
ทางไปยังตัวจับสัญญาณ (Detector) ได้ผลการตรวจสอบเปน็กลุ่มมวลเปปไทด์เรียง
ลําดับจากมวลขนาดเล็กไปหามวลขนาดใหญ่ ซ่ึงจุลินทรีย์จะมีลายพิมพ์เปปไทด์ท่ีจําเพาะ
เปน็เอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธ์ุ นอกจากน้ียังพบว่าลายพิมพ์มวลเปปไทด์สามารถใช้
แยกสายพันธ์ุไวรัสได้อีกด้วย

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟงัก์ช่ันและนวัตกรรมอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6700 ต่อ 3231
E-mail: sittiruk@biotec.or.th
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การคัดแยกผู้ป่วย
ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์
(Peptide barcode)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
พัฒนาวิธีการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ โดยใช้เคร่ือง MALDI-TOF ซ่ึงมีจุดเด่นคือไม่จําเป็นต้องสกัด RNA ท่ีเป็นสารพันธุกรรมของไวรัส 
เพียงสกัดเปปไทด์จากสิง่ส่งตรวจไม้ปา้ยจมูกและ/หรือลําคอ มาผสมกับสารละลาย Matrix แล้วนําเข้าเครือ่ง MALDI-TOF เพ่ือวิเคราะห์ผล จากการวิจัยพบว่าผล
การจําแนกด้วยลายพิมพ์เปปไทด์สอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน RT-PCR สามารถใช้แยกผู้ปว่ยทีต่รวจพบเชือ้ไวรัสออกจากผู้ไม่ติดเชือ้ได้ถูกต้อง โดยใช้ปริมาณตัวอย่าง
เพียง 10 ไมโครลิตร มีขัน้ตอนท่ีไม่ยุ่งยาก ทราบผลในเวลาเพียง 45 นาทีต่อตัวอย่าง เหมาะกับการใช้งานในหน่วยงานทีมี่เคร่ือง MALDI-TOF อยู่แล้ว โดยมีต้นทุน
การทดสอบเพียง 50-60 บาทต่อตัวอย่างเท่านั้น ปัจจุบันมีเครื่อง MALDI-TOF ทั่วประเทศรวมกันมากกว่า 50 เครื่อง แต่ละเครื่องทดสอบได้ประมาณ 1,500 
ตัวอย่างต่อวัน วิธีการน้ีจะช่วยให้สามารถคัดแยกผู้ปว่ยโควิด-19 ได้รวดเร็วและท่ัวถึงมากข้ึน

จากผลการทดสอบเบื้องต้น (Preliminary Test) พบว่าสามารถใช้ลายพิมพ์
เปปไทด์จําแนกผู้ปว่ยโควิด-19 ออกจากผู้มีสุขภาพดีได้ ทัง้จากการใช้ไม้ปา้ยจมูก ลําคอ 
และจากซีร่ัม (ส่วนท่ีเปน็สารละลายของเลือด) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการทดสอบตัวอย่างเพ่ิม
เติม พร้อมขยายผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Validation) และปรับ
กระบวนการตรวจวัดให้แม่นยําขึน้ โดยคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบ
น้ีได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563  



นักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลกศึกษาค้นคว้าโดยการถอดลําดับจีโนม 
พบว่าไวรัสโคโรนา หรือ SARS-CoV-2 ที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 
สามารถติดต่อจากคนสู่คนอย่างรวดเร็ว เพราะไวรัสน้ีมีโปรตีนสไปก์ 
(ส่วนท่ีย่ืนออกมาจากอนุภาคคล้ายหนาม) อยู่บนผิว ซึง่ทําให้ไวรัส
สามารถจับกับตัวรับที่ช่ือ ACE2 (Angiotensin Converting 
Enzyme 2) ในเซลล์ของมนุษย์ได้มาก ทําให้เช้ือไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ดี 
และแพร่จากคนสู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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วัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และศูนย์นาโน 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ทําวิจัยค้นคว้าหา ‘วัคซีนป้องกันโรค โควิด-19’ โดยนําพันธุวิศวกรรม หรือการตัดต่อ 
พันธุกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัคซีน 5 ประเภท ดังน้ี

1. วัคซีนรีคอมบิแนนท์ซับยูนิต (Recombinant subunit vaccines) เปน็การปรับ
ยีนท่ีกําหนดการสร้างโปรตีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ให้มีการแสดงออกสูง และนํา
โปรตีนดังกล่าวเปน็วัคซีนเพ่ือกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

2. วัคซีนโควิด-19 ท่ีฝากไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza A virus-based 
vaccines) เป็นการนําตําแหน่งสําคัญบนโปรตีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ไปฝาก
ไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 พร้อมกับไข้หวัดใหญ่

3. วัคซีน DNA หรือ RNA (Nucleic acid-based vaccines) โดยการส่งข้อมูล
ของยีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ในรูปแบบของ DNA หรือ mRNA เพ่ือนําไปใช้สร้าง
โปรตีนสไปก์ โดยทําเป็นลิพิดอนุภาคนาโนนําส่งเข้าสู่เซลล์เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน

4. วัคซีนท่ีเป็นอนุภาคเสมือนไวรัส (Virus-like particles) เปน็การสร้างโปรตีน 
เลียนแบบไวรัสแต่ไม่มีสารพันธุกรรมท่ีทําให้เกิดโรคโควิด-19 เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน

5. วัคซีนไวรัลรีคอมบิแนนต์ (Recombinant viral vector vaccines) เปน็การ
เอายีนท่ีถูกตัดต่อของไวรัส SARS-CoV-2 ไปใส่ในไวรัสตัวอ่ืนท่ีไม่เปน็อันตราย เพ่ือสร้าง
โปรตีนสไปก์แล้วฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือหลอกร่างกายว่าติดเชือ้ แล้วสร้างภูมิต้านทานเปน็
ภูมิคุ้มกัน Animal Testing Facility

นอกจากน้ียังพบการกลายพันธ์ุของตัวไวรัสในตําแหน่งโปรตีนสไปก์ซ่ึงเปน็ส่วนท่ีจะต้องถูกเอนไซม์ตัดก่อนเข้าสู่เซลล์มนุษย์ โดยไวรัสตัวน้ีมีการกลายพันธ์ุ 
คือ มีกรดอะมิโนเพ่ิมเข้ามาอีก 5 ตัว ทําให้โปรตีนสไปก์ของ SARS-CoV-2 ถูกตัดด้วยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึน้ ทําให้ไวรัสสามารถกระจายไปในอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ปอด ไต ทางเดินอาหาร และสมอง ทัง้น้ีส่วนท่ีเปน็โปรตีนสไปก์ของไวรัสนัน้มีบทบาทสําคัญต่อความรุนแรงของไวรัส นักวิจัยจึงมุ่งเปา้การ
พัฒนาวัคซีนไปท่ีโปรตีนดังกล่าว เช่น การสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนสไปก์เพ่ือยับย้ังการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส หรือการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดพ่ึงเซลล์ (Cell-mediated
immunity) ซ่ึงเปน็แนวทางท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยในหลายประเทศท่ัวโลก
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ติดต่อ:   
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา 
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6700 ต่อ 3360
E-mail: anan.jon@biotec.or.th

Vaccine efficacy assessment FacilityGMP Cleanroom

นาโนเทคโดยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน พัฒนาระบบนําส่ง 
นาโนสําหรับการนําส่งวัคซีน Nucleic acid (DNA/mRNA) ซ่ึงจะ
ช่วยป้องกันการย่อยสลาย DNA/mRNA จากเอนไซม์ในเซลล์ 
ทําให้วัคซีนทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การออกแบบ
อนุภาคในรูปแบบ Lipopolyplex, Lipid nanoparticle (LNP) 
และ Polymer-lipid nanoparticle (PLN) เพ่ือทดสอบการนํา
ส่งในเซลล์เพาะเลี้ยง และนํามาคัดเลือกระบบที่สามารถให้ค่าการ
แสดงออกของ DNA/mRNA ดีท่ีสุดและไม่เปน็พิษต่อเซลล์ โดย
ผลท่ีได้จะถูกนําไปทดสอบในสัตว์ทดลองร่วมกับไบโอเทคและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในลําดับต่อไป

BSL2+ Facility

ปจัจุบัน สวทช. ทําการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชือ้เปน็ในรูปแบบทีนํ่าส่งโดยไวรัสไข้หวัดใหญ่
ในหนูทดลองแล้ว พบว่าหนูทดลองสามารถสร้างแอนติบอดีท่ีจําเพาะต่อโปรตีนสไปก์ภายใน 2 สัปดาห์ 
และมีการตอบสนองชนิดพ่ึงเซลล์ (Cell-mediated immunity) ในระดับดีมาก ส่วนหนูทดลองทีไ่ด้รับ
วัคซีนชนิด DNA และรีคอมบิแนนต์ซับยูนิตไม่มีอาการทีไ่ม่พึงประสงค์ เม่ือตรวจสอบภูมิคุ้มกันแล้ว วัคซีน
ท่ีผ่านการทดสอบในหนูทดลองจะเข้าสู่ข้ันตอนทดสอบคุณสมบัติการคุ้มโรคในสัตว์ทดลอง เช่น 
แฮมสเตอร์หรือลิง และทดสอบในอาสาสมัครมนุษย์ต่อไป
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ภาพอินโฟกราฟกิ



ห้องกักตัวภาคสนาม
จากตู้คอนเทนเนอร์

ติดต่อ:   
ดร.กิตติ วงค์ถาวราวัฒน์
ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพ่ือสุขภาพ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2522
E-mail: kitti.won@nstda.or.th 

  ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์คือหนึ่งในทางเลือกการจัดเตรียม
สถานท่ีสําหรับกักตัวผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 (State quarantine) 
สําหรับท้องถ่ินท่ีขาดแคลนพ้ืนท่ีกักตัวด้วยข้อจํากัดด้านความพร้อมของสถานท่ีหรือ
การยอมรับจากชุมชน
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   ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์ พัฒนาโดยทีมวิจัยนวัตกรรม
และข้อมูลเพ่ือสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือ
แพทย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถานท่ีกักตัวท่ีพัฒนา
ข้ึนน้ีสามารถจัดทําได้รวดเร็ว มีต้นทุนไม่สูง และสามารถออกแบบโครงสร้างภายใน
ห้อง ระบบน้ํา ระบบไฟฟา้ ระบบการควบคุมและระบายอากาศ ระบบการป้องกัน
เช้ือโรค และระบบการรายงานสุขภาพประจําวันตามมาตรฐานและข้อกําหนดของ
กรมควบคุมโรคในการทําสถานท่ีเพ่ือการ State quarantine
 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทําต้นแบบชุดแรก โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
เคร่ืองมือแพทย์ และบริษัทคอนสตรัคช่ัน ไลนส์ จํากัด 
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1 ตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ห้องกักตัว โดยแต่ละห้องกักตัว มี 3 ส่วน คือ 
ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องพัก และ Anteroom (ช่องรับ/ส่งอาหาร)
ระบบควบคุมและระบายอากาศ
ระบบระบายน้ําและบําบัดส่ิงปฏิกูล
ระบบไฟฟา้และระบบส่ือสาร
ระบบเฝ้าระวังติดตามสุขภาพ
ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
เคร่ืองวัดความดัน
เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
ใช้ระยะเวลาสร้าง 1 สัปดาห์ (Scalable)
ใช้เวลาติดต้ังในพ้ืนท่ี 1-2 วัน

คุณสมบัติของห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์



ต้นแบบ
เปลเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
แบบความดันลบ 

ติดต่อ:   
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4350
E-mail: sarawutl@mtec.or.th

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 พบว่ามีความเส่ียง
ท่ีจะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยการออกแบบและพัฒนาต้นแบบห้องเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
แรงดันลบ (Negative pressure patient isolation & Transportation chamber)
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ออกแบบเปน็แคปซูลสําหรับเคล่ือนย้ายผู้ปว่ยติดเช้ืออันตราย ท่ีสามารถ
ติดต้ังบนเตียง เตียงเข็น และเปล ทําให้สามารถเคล่ือนย้ายผู้ป่วยได้
สะดวก เหมาะสําหรับใช้ทัง้ภายในโรงพยาบาลและรถพยาบาล หลังจาก
ใช้งานสามารถพับเก็บ ขนย้าย และพกพาได้สะดวก

Negative Pressure Patient
Isolation & Transportation
Chamber 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณสมบัติของห้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ 

สถานะปัจจุบัน

โครงสร้างวัสดุหลักสามารถนําเข้าเคร่ืองเอกซเรย์ และเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบ CT Scan

มีแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าแคปซูลเพ่ือปอ้งกันผู้ป่วยติดเช้ือซ้ําซ้อน

มีช่องสําหรับทําหัตถการและใส่สายอุปกรณ์จากภายนอก

มีระบบสร้าง ควบคุม และแสดงผลแรงดันลบ ซ่ึงจะมีแรงดันลบไม่น้อย
กว่า 15 Pa พร้อมแผ่นกรองอากาศชนิด HEPA filter มีประสิทธิภาพใน
การกรอง 99.995% จํานวน 1 ช้ัน และมีหลอด UV 1 หลอด เพ่ือฆ่าเช้ือ
ก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก

   มีการทดสอบการใช้งานต้นแบบและเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งานอุปกรณ์
ท่ีใช้งานอยู่เดิมจากผู้ใช้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมา
พัฒนาปรับปรุงต้นแบบต่อไป



ต้นแบบ
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
แบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ (PAPR)
อย่างง่าย

ติดต่อ:   
ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์
ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมข้ันสูง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4322
E-mail: sittikol@mtec.or.th

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ก่อโรคโควิด-19 ทําให้บุคลากรทางการ
แพทย์มีความเสีย่งในการติดเชือ้จากผู้ปว่ยระหว่างการตรวจหรือกระทําหัตถการ เพ่ือ
ลดความเส่ียงดังกล่าว ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมข้ันสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์
ปกปอ้งทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ (Powered air-purifying respirator: 
PAPR) เพ่ือป้องกันการติดเช้ือผ่านระบบทางเดินหายใจ
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณลักษณะทางเทคนิคของต้นแบบ

   อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ประกอบไปด้วย
2 ส่วนหลัก คือ ชุดฟอกอากาศและอุปกรณ์สวมศีรษะ ท่ีมีลักษณะคลุมท้ังศีรษะ
และใบหน้า อุปกรณ์จะทําหน้าทีฟ่อกอากาศ ดักจับอนุภาคทีมี่การปนเปื้ อนของไวรัส
และเช้ือโรค โดยใช้แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงกรองอากาศก่อนปอ้นเข้าสู่อุปกรณ์ 
นอกจากน้ีอุปกรณ์ยังสามารถสร้างความดันให้สูงกว่าบรรยากาศ เพ่ือปอ้งกันไม่
ให้อากาศโดยรอบทีไ่ม่ผ่านการฟอกไหลย้อนเข้าภายในอุปกรณ์ ช่วยลดความเสีย่ง
ในการติดเช้ือให้แก่ผู้สวมใส่
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาภายใต้แนวคิดเน้นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ใน
ท้องตลาดให้ได้มากท่ีสุด ไม่ใช้ระบบไฟฟา้ท่ีซับซ้อน มีความถูกต้องเหมาะสมท้ัง
ทางการแพทย์และวิศวกรรม ผลงานจึงสามารถขยายผลได้ในอนาคต และมีคุณลักษณะ
ทางเทคนิคใกล้เคียงกับอุปกรณ์ท่ีประเทศไทยนําเข้าจากต่างประเทศ 

   ปัจจุบันแม้ต้นแบบจะมีคุณลักษณะทางเทคนิคเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศแล้ว ทีมวิจัยยังต้องพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะบางประการให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีย่ิงข้ึน เช่น สามารถแสดงค่าทางกายภาพ
ของอุปกรณ์ มีระบบแจ้งเตือนเม่ืออุปกรณ์มีความผิดปกติ และสามารถปรับอัตรา
การไหลของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

สามารถสร้างความดันภายในอุปกรณ์สวมศีรษะได้ถึง 200 Pa 
สามารถจ่ายอากาศบริสุทธ์ิเข้าไปในอุปกรณ์สวมศีรษะได้สูงสุด 230 ลิตร
ต่อนาที
สามารถทํางานต่อเน่ืองได้นานถึง 6 ช่ัวโมง 
ใช้แผ่นกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) ชนิด H13 ซึง่สามารถกรอง
อนุภาคท่ีมีขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึงร้อยละ 99.95 ดักจับอนุภาคท่ีมีการ
ปนเปื้ อน

1)
2)

3)
4)



ต้นแบบ
รถเข็นควบคุมระยะไกล 

ติดต่อ:   
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4818
E-mail: korkiats@mtec.or.th

  ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกล (Remote control cart) มีการพัฒนาข้ึนเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย สําหรับใช้ในการส่งของ 
เช่น อาหาร และยา ผลงานต้นแบบเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดการนําอุปกรณ์ที่
หาได้ในท้องตลาดมาประดิษฐ์ ให้ได้ผลงานท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย 
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานะปัจจุบัน

   ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มอบต้นแบบจํานวน 2 คัน แก่โรงพยาบาล
กลางและสถาบันประสาทวิทยา เพ่ือใช้งานใน COVID-19 Ward หลังทดสอบการ
ใช้งาน พยาบาลท่ีทดลองใช้มีความพึงพอใจ และคาดว่าจะเปน็ประโยชน์ในการดูแล
ผู้ปว่ย รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต้นแบบต่อไป

   ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกลพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่ง
ชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ คุณสมบัติของต้นแบบ คือ 

สามารถเคลือ่นท่ีด้วยความเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชัว่โมง รับน้ําหนักได้ไม่
ต่ํากว่า 5 กิโลกรัม และสามารถทํางานต่อเน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง

อุปกรณ์ควบคุมเปน็คอนโทรลเลอร์บังคับวิทยุท่ีสามารถหาซ้ือได้ท่ัวไป 
และผ่านการปรับลดช้ินส่วนท่ีไม่จําเปน็ลง เพ่ือให้ใช้งานได้ง่าย ไม่เกิด
ความสับสน

สามารถฉีดน้ํายาเพ่ือทําความสะอาดลงบนอุปกรณ์เพ่ือฆ่าเช้ือได้โดยตรง 



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนผู้ประกอบการในรูป
แบบนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเร่งการนําผลงานวิจัยมาใช้ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสก่อโรคโควิด-19 (Research Gap Fund fights 
COVID-19)” เปดิรับข้อเสนอโครงการท่ีรับถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปญัญา
ของมหาวิทยาลัย ของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ท่ีมีต้นแบบในระดับภาคสนามแล้วมา
ต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับผลิตใช้ในการปอ้งกันหรือแก้ไขปญัหาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดําเนินการวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ
ท่ีน่าเช่ือถือ รวมถึงสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากหลังวันลง
นามในสัญญารับทุน โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินหรือเท่ากับ 75% ต่อ
โครงการ (ไม่เกินหรือเท่ากับ 1,000,000 บาทต่อโครงการ)

ติดต่อ:
คุณชนรรถ พุทธานนท์
ฝ่ายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71687
E-mail: chanut.pud@nstda.or.th
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ปัจจุบันมีโครงการท่ีย่ืนข้อเสนอท้ังหมด 51 โครงการ มีโครงการท่ีผ่าน 
การคัดเลือก (อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งผล/ทําสัญญา) จํานวน 21 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1) แถบตรวจสารพันธุกรรมแบบอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วสําหรับ
วินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยปฏิกิริยาภายใต้อุณหภูมิเดียวแบบ Multiplex- 
recombinase polymerase amplification โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เคร่ืองผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สําหรับฆ่าเชือ้ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3) เคร่ืองพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ โดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) แอกทีฟเฟซชิลด์ต้านทานเช้ือไวรัสโคโรนาบนพ้ืนผิว โดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

5) การสร้างต้นแบบจุดตรวจโรคโควิด-19 สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
(แบบครบวงจร) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6) หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีแบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเช้ือด้วยแสง UVC แบบ
บังคับขับเคลื่อนล้อแมกคานัม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ

7) ชุดวัดสัญญาณชีพแบบพกพา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8) การเพ่ิมมูลค่าเส้นใยปอสาเพ่ือผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น 

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9) ตํารับยาแผนโบราณเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสก่อโรค

โควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10) การผลิตซีลยางรอบคอเพ่ือใช้ในชุดป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ

สําหรับผู้ปว่ยโควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11) การพัฒนาและผลิตชุดตรวจเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 สําหรับการผลิต

ในเชิงอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12) ต้นแบบเชิงพาณิชย์ของเคร่ืองช่วยหายใจความดันบวกแบบสองระดับ 

โดยใช้อากาศบริสุทธ์ิจากตู้ความดันลบ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเร่ง
การนําผลงานวิจัยมาใช้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต้านภัยไวรัสก่อโรคโควิด-19
(Research Gap Fund fights COVID-19)

13) เคร่ืองผลิตกรดไฮโปคลอรัสสําหรับฆ่าเช้ือโรคแบบใช้ในครัวเรือน
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยระยะไกล โดยใช้อาการของโรค
โควิด-19 ร่วมในการประมวลแบบ Deep-learning โดย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15) นวัตกรรมคัดกรองบุคคลด้วย AI ป้องกันการแพร่ของโรคระบาด 
แบบเคล่ือนท่ีได้ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16) หูฟังทางการแพทย์แบบชาญฉลาดชนิดไร้สายสู้ภัยโควิด 19 
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบบันทึกใบหน้าโดยใช้ 
Machine learning โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18) การพัฒนาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ท่ีทําจากซิลิโคนชนิด N99 
(N99 Respirator) เพ่ือรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

19) ตู้พ่นฆ่าเช้ือสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ โดย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

20) หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (PAPR) ต้นทุนต่ํา โดยมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช

21) การพัฒนาแคปซูลแรงดันอากาศลบสําหรับป้องการการแพร่เช้ือโรค 
ท่ีติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ โดย สวทช. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวย 
ความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์



บริการคําบรรยาย
แทนเสียงแบบสด 
(Live Closed Captioning)

ติดต่อ:   
ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล
ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและส่ิงอํานวยความสะดวก
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 72715
E-mail: ananlada.cho@nstda.or.th

 ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและส่ิงอํานวยความสะดวก ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครือ่งมือแพทย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาระบบบริการคําบรรยายแทนเสียง และโมดูลตรวจ
สอบและแก้ไขข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลา เพ่ือเพ่ิม
ความถูกต้องของการถอดความให้สูงยิ่งข้ึน การให้บริการระบบถอดความเสียง
แบบเวลาจริง (Real time) แต่ละรายการ ดําเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คน 
แบ่งพิมพ์ถอดความเสียงคนละส่วน ก่อนนํามาตรวจสอบความถูกต้องและรวม
เปน็ข้อความท่ีสมบูรณ์ แล้วเผยแพร่ทันทีในขณะรายการออกอากาศ 
 ระบบบริการคําบรรยายทันเสียงแบบทันต่อเวลา (Live CC) ได้มีการนํามา
ให้บริการประชาชนในรายการถ่ายทอดสดแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 โดยศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จากทําเนียบรัฐบาล ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายน 
2563 จนถึงปจัจุบัน เปน็เวลาประมาณวันละ 1 ช่ัวโมง ทุกวัน
 นอกจากน้ียังให้บริการในรายการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรี
เม่ือมีเหตุการณ์สําคัญ และการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจํานวน 
5 ช่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
(TPTV) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
(MCOT-HD) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (TV5) ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปน็การให้
บริการคําบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาได้ครบทุกโครงข่าย (MUX)

  บริการคําบรรยายแทนเสียงเปน็บริการเพ่ือช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และรายการ
โทรทัศน์ ผ่านการอ่านข้อความถอดความ 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

34

CC
คำบรรยาย

LIVE



หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณระดับปฐมวัย
ผ่านเกมและกิจกรรมแสนสนุก

หลักสูตรเกมและกิจกรรม
เพ่ือเรียนรู้วิทยาการคํานวณ       
ผ่านปรากฏการณ์โควิด-19

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หมายเหตุ : ทีมงานได้ถ่ายทําวิดีโอก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561-2562) หากเด็กๆ จะทํากิจกรรมดังกล่าว 
แนะนําให้อยู่ห่างกันมากกว่า 2 เมตร และหากจําเป็นต้องใกล้กัน ควรสวมหน้ากากป้องกัน ตามหลักการ Social distancing

การเดินทางของลูกยาง จุลินทรีย์กินได้ โยเกิร์ตทําเอง พืชดูดน้ํา

หลักสูตรเล่านิทานผ่านโค้ดด้ิง
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับการสอน
ออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ในยามท่ีต้องร่วมกัน ‘หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ’ ลดการระบาดโควิด-19 ก็ไม่อาจ ปิด
ก้ันการเรียนรู้ได้ เมือ่ สวทช. โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนา เยาวชนวิทยาศาสตร์ 
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสังคม ศูนย์พัฒนากําลังคน จัดทํากิจกรรม
เรียนรู้ออนไลน์ Fun Science @ Home by NSTDA เสิร์ฟความรู้และการทดลอง
วิทยาศาสตร์แสนสนุกถึงบ้าน ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/sciencecamp.
fanpage/  

ติดต่อ: คุณฤทัย จงสฤษด์ิ
 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และส่ือการเรียน 
 เบอร์โทรศัพท์: 02 529 7100 ต่อ 77223
 E-mail: reutai@nstda.or.th

Fun Science 
@ Home by NSTDA
สนุกวิทย์ฯ
ผ่านคลิปการทดลอง

 

ตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์
สําหรับเน้ือหากิจกรรมได้รวบรวมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน โดยเน้น 

กิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ซึง่อาจารย์มหาวิทยาลัยจาก 21 สถาบัน และ
นักวิชาการจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันพัฒนาข้ึน ท้ังน้ี สวทช. ได้เร่ิมนําคลิปวิดีโอการทดลอง
โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และทยอยนําเนื้อหาขึ้นเป็นประจําทุกวัน โดยมี
การจัดทําวีดิทัศน์จํานวน 15–20 เร่ืองต่อเดือน เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย
ช่องทาง พร้อมท้ังมีการจัดแคมเปญเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้แก่เด็กและผู้ปกครองให้เข้ามาชมคลิป
การทดลอง โดยต้ังเปา้หมายให้มีผู้เข้าชมประมาณ 10,000 คร้ัง ต่อเดือน ซ่ึงข้อมูลในเดือนเมษายน 
2563 มีผู้เข้าชมจํานวน 6,688 คร้ัง จากวีดิทัศน์ท่ีรวบรวมไว้ท้ังหมด 18 เร่ือง

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมออนไลน์ให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนการนําเอาไปใช้ในกลุ่ม
เปา้หมายต่างๆ เช่น ครูและนักเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วิทยากรเครือข่าย
ท้องถ่ินในโครงการ ซ่ึงเปน็ความร่วมมือของ สวทช. กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ท้ังน้ีในการนําเสนอส่วนหน่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเกิดจากโครงการท่ี สวทช. ได้ดําเนินการร่วมกับ
พันธมิตรในช่วงป ี2553 จนถึงปจัจุบัน รวมจํานวน 26 หน่วยงาน ได้แก่ เครือข่าย มหาวิทยาลัย 
19 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Fun Science @ Home by NSTDA คือ กิจกรรมส่ง
เสริมความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองสนุกๆ 
ท่ีทําได้ไม่ยาก ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่รอบตัว ราคาไม่แพง และ
ทําได้เองท่ีบ้าน เพ่ือให้เด็กระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และ
ในช่วงของการปดิภาคเรียน (สําหรับเด็กอนุบาลต้องมีผู้ปกครอง
ช่วยให้คําแนะนําและดูแลระหว่างทํากิจกรรม) 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ผลงานนวัตกรรม
ท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ร่วมพั ฒนากับหน่วยงานภาคี



Medical Devices 
Demand-Supply 
Matching

 Medical Devices Demand-Supply Matching 
คือ แพลตฟอร์มสําหรับจับคู่ความต้องการระหว่างผู้บริจาค
และผู้รับบริจาคอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เพ่ือ
ให้เกิดการช่วยเหลือท่ีตรงความต้องการอย่างแท้จริง และ
สามารถติดตามสถานะในการจัดส่งของได้
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 แพลตฟอร์มนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง NETbay, 
UHosNet และ สวทช. เพ่ือเช่ือมโยง (Matching) ความต้องการระหว่าง
ผู้บริจาคและผู้รับบริจาค โดยท้ังสองฝ่ายสามารถระบุความต้องการ
ได้ทางออนไลน์ ปจัจุบันอยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม
ให้เปน็ท่ีรู้จักในวงกว้าง รวมถึงได้ช่วยดําเนินการประสานงานกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย เพ่ือร่วมบูรณาการข้อมูล
โรงพยาบาลให้ดีย่ิงข้ึน สามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาการทํางานในอนาคต
ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี www.mds4covid19.in.th

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 
ติดต่อ:   
นายชัยวุฒิ สีทา
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 1260
E-mail: chaiwoot.seetha@nectec.or.th
 



EP Kare 
หน้ากากเอนกประสงค์

ติดต่อ:   
บริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์: 02 383 6599
เว็บไซต์: www.epg.co.th

 หน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare ผลิตจากพลาสติกประเภท Polypropylene 
พิเศษ 2 ช้ัน มีความยืดหยุ่นสูง ใช้กระบวนการผลิตขึน้รูปด้วยความร้อน (Thermo-
forming)แผ่นกรองของหน้ากากเปน็ผ้า 3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 ผลิตจากผ้าสปันบอนด์
คุณสมบัตินํ้าซึมผ่านได้ยาก ชัน้ท่ี 2 และ 3 เปน็ผ้าจากเยือ่ไผ่มีคุณสมบัติกรอง
ฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็ก โดยดําเนินการประกอบแผ่นกรองในห้อง
คลีนรูม แผ่นกรองของหน้ากาก EP Kare สามารถถอดเปล่ียนและซักทําความ
สะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่เพ่ือนํากลับมาใช้ซ้ําได้ 20 คร้ัง หน้ากาก 1 ชุดจะ
มีแผ่นกรองให้ 3 ชุด จึงสามารถใช้งานได้ 1-2 เดือน
 การผลิตหน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare ระยะแรก มีกําลังการผลิต
2,000,000 ช้ินต่อเดือน โดยได้ทําการผลิตชุดแรกจํานวน 200,000 ช้ิน
บริจาคให้แก่หน่วยงานท่ีมีความจําเปน็เร่งด่วนก่อน และได้เร่ิมจัดจําหน่ายในตลาด
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ในระยะถัดไปบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการนํา
เทคโนโลยีสารเคลือบช้ันกรองของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของหน้ากาก และทางบริษัท EPG ยังมีแผนท่ีจะ
พัฒนาหน้ากาก N95 สําหรับใช้ทางการแพทย์ต่อไป

 EP Kare (อีพี-แคร์) หน้ากากอเนกประสงค์สําหรับกรองฝุ่นและละอองฝอยขนาด
เล็ก พัฒนาโดยบริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (EPG) ผ่านการทดสอบ
การใช้งานโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทําการผลิตโดยบริษัทอีสเทิร์น โพลี
แพค จํากัด (EPP) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ EPG ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล อาทิ HACCP, GMP และ BRC
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HAPYBOT
หุ่นยนต์ขนส่ง
ในโรงพยาบาล 

ติดต่อ:   
บริษัทเนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (N Health)
เบอร์โทรศัพท์: 02 762 4000
เว็บไซต์: www.nhealth-asia.com

 HAPYBOT มีขนาดกระทัดรัด 50x90 เซนติเมตร น้ําหนักเพียง 45 
กิโลกรัม มีรูปร่างและหน้าตาที่เป็นมิตร มีเซนเซอร์รอบตัวเพ่ือวัดระยะทางแบบ
เรียลไทม์ และใช้ระบบ AI ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางเมื่อเจออุปสรรค ทําให้
สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางท่ีมีลักษณะพิเศษ เลือกเส้นทางท่ีดีท่ีสุดได้ และ
สามารถหาเส้นทางสํารองอัตโนมัติ 
 HAPYBOT มีระบบคอมพิวเตอร์ภายในตัวจึงสามารถประมวลผล
ความเร็วสูง มีหน้าจอ Tele ขนาด 10 น้ิว แสดงภาพและเสียงท่ีแพทย์ Tele มายัง
หุ่นยนต์ และมีกล้อง Tele ความละเอียดสูง สามารถซูม 40 เท่าแบบ Optical 
และสามารถสั่งการผ่านหน้าจอแบบสัมผัส นอกจากนี้ยังมี Computer web 
base, Tablet, Mobile application และ QR Code สําหรับเช่ือมต่อการทํางาน
กับ HAPYBOT โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับระบบของโรงพยาบาล 
 HAPYBOT สามารถจัดส่งของไปยังที่หมายได้หลายที่ข้ึนกับคําส่ังการใช้
งาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบลิฟต์ได้ ในการเคลื่อนท่ี HAPYBOT มีระบบ 
Access control สามารถต้ังรหัสผ่านเพ่ือป้องกันการส่ังการจากผู้ท่ีไม่ได้รับ
อนุญาต ล้อและเบรกของ HAPYBOT รองรับการข้ึนลงทางลาดเอียง พ้ืนต่าง
ระดับ และร่องระหว่างพ้ืนอาคารกับตัวลิฟต์ ช่องเก็บของของ HAPYBOT เปน็
แบบเปดิปดิล็อกด้วยไฟฟา้ ขนาดความจุช่องเก็บของ 17 ลิตร บรรทุกได้ 10-15 
กิโลกรัม 
 ปัจจุบันมีการนําไปใช้งานจริงในกว่า 10 โรงพยาบาล ใช้ขนส่งอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีแต่ละวันมีมากกว่า 1,000 รายการ เช่น พยาธิวิทยา เลือด เน้ือเย่ือ 
ของเหลวส่งตรวจ ยา และเอกสาร ท่ีปกติต้องขนส่งโดยบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ การนํา HAPYBOT มาใช้นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกแล้วยัง
ช่วยลดความเส่ียงในการสัมผัส ลดการติดเช้ือ ตอบโจทย์เร่ืองการลดจํานวนบุคลากร
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

  HAPYBOT คือ หุ่นยนต์บริการขนส่ง นําทาง เคล่ือนท่ีอิสระ สําหรับใช้ภายใน
โรงพยาบาล หรือเรียกได้อีกอย่างหนึง่ว่า “หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล” โดยนําระบบขนส่ง
อัตโนมัติ Automatic guided vehicles (AGV’s) มาช่วยในกิจกรรมท่ีต้องทําซ้ําๆ 
เช่น ขนส่งยา วัคซีน เวชภัณฑ์  รวมถึงส่ิงของอ่ืนๆ โดย HAPYBOT เปน็การผสาน
นวัตกรรมเข้ากับความหรูหรา โดดเด่นด้วยระบบแผนทีเ่รียลไทม์อัจฉริยะ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบร่ืน แม่นยํา และปลอดภัย 
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Wristband 
ติดตามตําแหน่งผู้กักตัว 

ติดต่อ:   
นายศรัณย์พล ชัยรินทร์
บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์: 02 589 9991 ต่อ 410
E-mail: marketing@sic.co.th

 อุปกรณ์สายรัดข้อมือนี ้จะมีรหัสประจําตัว (UID) สําหรับระบุตัวตนผู้สวมใส่ 
มีไมโครชิปเทคโนโลยี Near field communication (NFC) ที่พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ป้องกันการคัดลอกหรือปลอมแปลงข้อมูล ด้วยระบบรหัสเฉพาะที่ทํางานเสมือน
รหัส OTP (One time password) สายรัดข้อมือน้ีสามารถใช้ยืนยันตัวตนหรือส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าท่ีได้สะดวก เพียงนําสายรัดข้อมือแตะหรือเข้าใกล้เครื่องอ่าน 
NFC หรือมือถือ ข้อมูลจะส่งออกมาด้วย NDEF (NFC data exchange format) 
ท่ีสามารถส่ือสารกับระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ 
 สายรัดข้อมือน้ีสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ผู้กักตัวจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์
มือถือหรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาก่อน อุปกรณ์นีจ้ะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีเข้าถึง
ข้อมูลสําหรับติดตามควบคุมโรคได้ง่าย เพียงดึงข้อมูลจากสายรัดข้อมือ ช่วยลด
ความซ้ําซ้อนในการทํางาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ี
 นอกจากน้ีไมโครชิปในสายรัดข้อมือยังสามารถตรวจจับการฉีกขาดของวัสดุ
และแจ้งเตือนไปยังระบบหากมีการทําให้ฉีกขาดหรือถอดออกก่อนพ้นระยะ
การกักตัว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ก่อโรคโควิด-19 สายรัดข้อ
มือน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคอ่ืนๆ หรือให้คนไข้ท่ีมารักษาตัวใน
สถานพยาบาลสวมใส่ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลการรักษาส่วน
บุคคลได้สะดวก ลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน รวมถึงช่วยลดข้อผิดพลาดทีอ่าจ
เกิดข้ึนได้

  สายรัดข้อมือ (Wristband) อุปกรณ์สําหรับติดตามตําแหน่งผู้กักตัว เพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พัฒนาโดยบริษัทซิลิคอน คราฟท์ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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ติดตามข้อมูลงานวิจัย คลิปวิดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และส่ือความรู้สู้ภัยโควิด-19 ของ สวทช.

ได้ท่ีน่ี
 

>> คลิก

รวมงานวิจัย สวทช. สู้ภัยโควิด-19รวมงานวิจัย สวทช. สู้ภัยโควิด-19

(https://www.nstda.or.th/th/news/13099-�ght-covid19-nstda) 

https://www.nstda.or.th/th/news/13099-fight-covid19-nstda
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