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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

DDC-Care

ระบบติดตามและประเมิน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ก่อโรคโควิด-19
DDC-Care คือ แอปพลิเคชันที่สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
้ เพื่ อให้ประชาชน
แห่งชาติ ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาคีในการพั ฒนาขึน
่ งทีอ่ ยูใ่ นช่วงกักตัว 14 วัน ได้ใช้แอปพลิเคชันในการประเมินอาการและความเสีย่ ง
กลุม
่ เสีย
่ ามารถติดตามการควบคุมโรคได้สะดวก และสามารถ
ของตนเองทุกวัน เพื่ อให้เจ้าหน้าทีส
เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น แอปพลิเคชันนี้มีจุดแข็ง คือ
่ วบคุมโรคได้ตลอดเวลา มี Dashboard
สามารถสือ่ สาร 2 ทาง ระหว่างผูป
้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีค
่ เ่ี กีย
่ วข้อง และยังให้บริการได้ถง
รายงานผลตรงแก่เจ้าหน้าทีท
ึ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ
และจีน โดยผูท
้ จ่ี ะได้รบ
ั คําแนะนําจากภาครัฐให้ใช้แอปพลิเคชัน DDC-Care แบ่งออกเป็น
2 กรณี ได้แก่
่ งต่อการติดเชือ
้ โควิด-19 มาตรวจทีโ่ รงพยาบาล แล้วโรงพยาบาลพิ จารณาว่าเป็นผูท
่ ค
่ ง แต่ผลตรวจการติดเชือ
้ ออกมาเป็น
1) กรณีกลุม
่ เสีย
้ ีม
ี วามเสีย
Negative (ยังตรวจไม่พบเชื้อ) เจ้าหน้าที่จะให้ผู้น้น
ั ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วทําการกักตัวที่ที่พักอาศัย (Self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
2) กรณีผู้ปว่ ยมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วผลออกเป็น Positive (พบเชื้อในร่างกาย) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS) ไปยัง
มือถือของบุคคลใกล้ชิดผู้ปว่ ยรายนัน
้ เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน เพื่ อให้กักตัวเองที่ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน และติดตัง
้ แอปพลิเคชัน
สําหรับติดตามการกักตัว

การทํางานของแอปพลิเคชัน
่ ง : ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะได้ทําแบบประเมินสุขภาพราย
มิตท
ิ ่ี 1 สําหรับกลุม
่ เสีย
วัน โดยจะมีผลประเมินตอบกลับว่ามีความเสี่ยงเพิ่ มขึ้นหรือไม่ หากพบว่ามีความเสี่ยง
เพิ่ มขึ้น เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคจะโทรศัพท์ติดต่อมาให้คําแนะนําในการดูแล
่ อ
่ ะ
ตนเอง หรือหากสุขภาพอยูใ่ นเกณฑ์ทีต
้ งเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล เจ้าหน้าทีจ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
แอปพลิ เ คชั น จะส่ ง ข้ อ มู ล พิ กั ด (GPS) ของกลุ่ ม เสี่ ย งแบบเรี ย ลไทม์ ไ ปยั ง
่ี ก
กรมควบคุมโรคทุก 10 นาที หากระบบได้รบ
ั การรายงานว่าผูท
้ ก
ั ตัวออกจากพิ กด
ั ของ
สถานที่กักตัวเกิน 50 เมตร ระบบจะแจ้งเตือนการออกนอกพื้ นที่ให้ทั้งกลุ่มเสี่ยงและ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรครับทราบเพื่ อจัดการรับมือความเสี่ยง
่ วบคุมโรค : เจ้าหน้าทีจ่ ะใช้ระบบ DDC-Care Dashboard ใน
มิตท
ิ ่ี 2 เจ้าหน้าทีค
การติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว เพื่ อลดภาระงานและความเสี่ยง
ในการติดตาม และยังสามารถใช้ประเมินสถานการณ์เพื่ อเตรียมความพร้อมรองรับผูป
้ ว่ ย
่ ระชาชนกรอกเข้าระบบจะได้รบ
ได้อก
ี ด้วย ข้อมูลทัง
ั การปกป้องข้อมูลด้วยระบบ
้ หมดทีป
ความปลอดภัยสูงสุด มีการจํากัดสิทธิ์ของผู้ตรวจสอบและจัดการข้อมูล เป็นระดับ
โรงพยาบาล ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรมควบคุมโรค
่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกรมควบคุม
DDC-Care เริม
่ มีการใช้งานจริงแล้วเมือ
่ ค
่ งต่อการติดเชือ้ ทีส่ ถาบันบําราศนราดูร และในส่วนภูมภ
โรค นํามาใช้กบ
ั กลุม
่ ทีม
ี วามเสีย
ิ าค
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ได้ดําเนินการในระดับพื้ นทีจ่ ง
ั หวัดทีร่ บ
ั ผิดชอบได้แก่
สคร. 2 (พิ ษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) และ สคร. 8 (อุดรธานี บึงกาฬ)

ติดต่อ:

ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิ ทักษ์กุล

ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอํานวยความสะดวก
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ง
ิ อํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 72232
E-mail: nattanun.tha@nstda.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Traffy Fondue
ทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) เป็นแอปพลิเคชันสําหรับ
่ งต่อการติดเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 เดินทาง
รับแจ้งเมือ่ ประชาชนผูเ้ สีย
กลับภูมิลําเนา ระบบผ่านการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน
เพี ยงผู้ แ จ้ ง สแกน QR Code (หรื อ เพิ่ มเพื่ อน LINE ID :
@traffyfondue) ก็สามารถแจ้งได้ทันที

่ ในการป้องกันการระบาด
้ ระชาชนทัว่ ประเทศ สามารถเป็นส่วนหนึง
ทัง
้ นีป
ด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านไลน์แชตบอต เพี ยงเพิ่ มเพื่ อน @traffyfondue
หากพบผู้ท่ีเดินทางจากพื้ นที่เสี่ยงกลับภูมิลําเนา สามารถแจ้งข้อมูลโดย
่ เล่น เพศ ส่งข้อมูลภาพลักษณะทีอ
่ ยู่ หมูบ
การพิ มพ์ #โควิด ตามด้วยชือ
่ า้ น
่ า่ ยปกครอง
ชุมชน (ไม่ตอ
้ งส่งภาพคน) มายังไลน์แชตบอต เพื่ อให้เจ้าหน้าทีฝ
ท้องถิ่นลงพื้ นที่ตรวจสอบ สอบสวน และคัดกรอง เพื่ อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในพื้ นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น มี ก ารแจ้ ง เบาะแสของผู้ เ ข้ า ข่ า ยเดิ น ทางจากพื้ นที่ เ สี่ ย งที่
เดินทางกลับมายังภูมิลําเนาเข้ามาในระบบแล้วจํานวนมาก เช่น จังหวัด
มหาสารคาม ราชบุรี นครพนม ยโสธร หนองคาย และยังมีอก
ี หลายภูมภ
ิ าค
ทั่วประเทศ ทราฟฟีฟองดูว์นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรค

ทราฟฟีฟองดูวพ
์ ั ฒนามาจากแอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง
ที่จัดทําขึ้นสําหรับสื่อสารปัญหาของเมืองระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่
่ บ (เช่น ปัญหาความสะอาด ปัญหา
รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาทีพ
ทางเท้า) และติดตามสถานะการดําเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานทีร่ บ
ั
ผิ ด ชอบ โดยหน่ ว ยงานจะได้ รั บ แจ้ ง รายงานปั ญ หาพร้ อ มข้ อ มู ล ที่
เพี ยงพอต่อการดําเนินการ เช่น ภาพถ่าย และตําแหน่งบนแผนที่
อย่างไรก็ตาม จากการสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในเกือบทุกพื้ นที่
จึงมีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทราฟฟีฟองดูวใ์ นแพลตฟอร์มไลน์แชตบอต
เพื่ อรายงานข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากพื้ นที่เสี่ยงและกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ต้องการทราบว่า มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 เดินทาง
กลับไปยังภูมิลําเนาที่ใดบ้าง เพื่ อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง

ติดต่อ:

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

่ สารและเครือข่าย
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการสือ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2528
E-mail: wasan.pattara-atikom@nectec.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

NIEMS-Care

ระบบจัดการ
สถานการณ์โควิด-19
ในระดับชุมชน
NIEMS-Care คื อ แอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ สํา หรั บ เฝ้ า ระวั ง การ
ระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในระดับชุมชนเพื่ อการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละครัวเรือนจะมีตว
ั แทนทําหน้าทีร่ ายงานสถานะ
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนเป็นประจําทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน
โดยมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม
่ ด
สุขภาพประจําตําบล (รพสต.) ทําหน้าทีต
ิ ตามและเฝ้าระวังผ่านทาง
หน้าสรุปข้อมูล (Dashboard) ของแอปพลิเคชัน

่ แู ลอยูม
่ งต่อการติดเชือ
้ ก่อโรคโควิด-19 หรือมีอาการป่วยโควิด–19 อบต. หรือเทศบาลจะรายงานไปยังศูนย์นเรนทรหรือสถาบัน
หากพบประชาชนทีด
่ ค
ี วามเสีย
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่ อเดินเรื่องการดูแล ให้ความช่วยเหลือ และทําการป้องกันโรคต่อได้อย่างทันท่วงที
่ งทะเบียน 600 ครัวเรือน และกําลังจะขยาย
โดยในเดือนเมษายน 2563 มีการนําร่องใช้งานแอปพลิเคชันแล้วใน 11 พื้ นทีจ่ าก 11 จังหวัด จํานวนครัวเรือนทีล
ผลไปใช้งานในพื้ นที่การดูแลของ อบต. หรือเทศบาลอื่นๆ ทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคมนี้ การพั ฒนาและขยายผลการใช้งานแอปพลิเคชันนี้มีหน่วยงานพั นธมิตร
คือ สพฉ. และ อบต./เทศบาล 11 แห่ง

ติดต่อ:

ดร.กิตติ วงค์ถาวราวัฒน์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสง
่ิ อํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2522
E-mail: kitti.won@nstda.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระบบติดตาม
การกระจาย
หน้ากากอนามัย

ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย
เป็ น ระบบที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามการแจกจ่ า ยของกระทรวงแบบรายวั น
ทัว
่ ประเทศ โดยจะทําการบันทึกการตรวจรับหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
พร้อมแสดงผลแยกตามพื้ นที่ จากระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมูบ
่ า้ น เพื่ อเป็นการแก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยของ
กระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบน
ั กําลังเตรียมทดสอบการใช้งานใน กทม. นนทบุรี และขยาย
การใช้งานให้ครอบคลุมฝ่ายปกครองทัว
่ ประเทศ (77 จังหวัด ประมาณ
1,800 คน) ต่อไป

ติดต่อ:

ทัง
้ นี้ เป็นการพั ฒนาภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับ
งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์

งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี
ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2432
E-mail: krich.nasingkun@nectec.or.th
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หน้ากากอนามัย
N-Breeze

จากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพั ฒนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงมุง
่ พั ฒนาหน้ากากอนามัยเพื่ อป้องกัน
่ เมือ
้ โรค ซึง
่ เกิดการระบาดของโรค
ฝุน
่ ขนาดเล็ก สารพิ ษ และเชือ
โควิด-19 ยังสามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

หน้ากากอนามัย N-Breeze
เอ็ น บรี ซ (N-Breeze) คื อ แผ่ น กรองจากเส้ น ใยขนาดเล็ ก
ผลิตโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พั ฒนาจากเทคโนโลยีการขึ้นรูป
เส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง และ
เทคโนโลยีแผ่นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ทําให้ได้แผ่นเส้นใยแบบไม่ถักทอ
่ ล
ทีม
ี ก
ั ษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก สามารถคัดกรองอนุภาคขนาด
เล็ก แต่ยอมให้อากาศผ่านได้ จึงมีคณ
ุ สมบัตพ
ิ ิ เศษต่างจากแผ่นกรองทัว่ ไป
สามารถดักจับอนุภาคฝุน
่ ละอองในอากาศขนาด 0.3-2.5 ไมครอน เหมาะ
สําหรับการกรองฝุ่น PM2.5 ป้องกันละอองของเหลวที่อาจปนเปื้ อนเชื้อ
โรค และต้านแบคทีเรีย โดยตัวแผ่นกรองมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น
นํ้าหนักเบา ทนต่อแรงดึงได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเอ็นบรีซ
ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพิ่ มเติมเข้ามา เช่น ทําความสะอาดตัวเอง
สะท้อนนํ้า และทนต่อแสงแดด จากความสามารถเหล่านี้จึงเหมาะแก่การ
นําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์
่ งปรับอากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ และใช้ทดแทนแผ่น
อุตสาหกรรมเครือ
กรองอากาศที่มีราคาสูงในท้องตลาด

ปัจจุบันมีการนําเอ็นบรีซมาประยุกต์ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยที่มี
รูปแบบใช้งานสะดวก เช่น รุน
่ N-Breeze M01 โดยมีการออกแบบเพิ่ ม
พื้ นที่หายใจให้กว้างกว่าหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา กระชับใบหน้า แต่
้ และมีสายคล้อง
ไม่ปด
ิ แน่น (Semi-facial ﬁt) ทําให้หายใจสะดวกมากขึน
หูทม
ี่ ผ
ี วิ สัมผัสนุม
่ จึงให้ความรูส
้ ก
ึ เบาสบายขณะสวมใส่ มีประสิทธิภาพการ
กรองทัง
้ อนุภาคและละอองของเหลวดีมาก (VFE > 99%, BFE > 99%,
PFE (ASTM F2299) 0.1 > 99%, 0.3 > 99%, 0.5 um > 99%) สามารถ
นําไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่ อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไป เช่น ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 เอ็นบรีซและต้นแบบดังกล่าวจึงนับเป็นเทคโนโลยี
่ งมลภาวะและโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
สิง
ี่ อบโจทย์เรือ
่ ทอสมัยใหม่ทต
ที่ทั่วโลกกําลังเผชิญ

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

ติดต่อ:

ดร.วรล อินทะสันตา
กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100 ต่อ 6580
E-mail: varol@nanotec.or.th
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หน้ากากอนามัย
Saﬁe Plus

จากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับที่มีผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และ
่ ามารถป้องกัน
เทคโนโลยีแห่งชาติจง
ึ มุง
่ พั ฒนาหน้ากากอนามัยทีส
้ โรค และเมือ
่ มีการระบาดของโรคโควิด-19 ยัง
ฝุน
่ ขนาดเล็กและเชือ
้ ในกลุม
สามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ปอ
้ งกันการติดเชือ
่ บุคลากร
ทางการแพทย์ได้

หน้ากากอนามัย Saﬁe Plus
ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเซฟีพลัสผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการ
กรองฝุน
่ PM2.5 ได้ 99% ตามมาตรฐาน ASTM F2299 จาก TÜV SÜD
ประเทศสิงคโปร์ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral
ﬁltration efﬁciency: VFE) ได้ 99% จาก Nelson Laboratory
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส
H1N1 (Inﬂuenza A Virus) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

เซฟีพลัส (Saﬁe Plus) คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง ผลิตโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยหน้ากากมีความหนา 4 ชั้น
แผ่นชั้นกรองพั ฒนาด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอาปาไทต์และ
ไทเทเนียมบนเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองที่มี
อนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์ จึงช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 และกําจัดเชื้อ
่ ถูกแสงแดด เซฟีพลัสผ่านการออกแบบ
จุลน
ิ ทรียไ์ ด้ทง้ั ไวรัสและแบคทีเรียเมือ
ให้มีความกระชับกับใบหน้า หายใจได้สะดวก ไม่อึดอัด ทําให้สวมใส่ได้เป็น
เวลานาน

สําหรับการนําไปใช้งานขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจาก
่ วกับการบริหารจัดการพั สดุสําหรับการป้องกัน
คณะกรรมการเฉพาะกิจเกีย
ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ อผลิตหน้ากาก
นอกเหนือการควบคุมสําหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ประสานขอตัวอย่างหน้ากาก
อนามัยเซฟีพลัสเพื่ อออกแบบหน้ากากอนามัยรูปแบบใหม่ นอกจาก
นี้ยังมีความร่วมมือกับผู้ผลิตเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตตาม
มาตรฐาน ISO 13485 ในการผลิตหน้ากาก

ติดต่อ:

Saﬁe Plus หน้ากากอนามัย นวัตกรรมแผ่นกรอง 4 ชั้น

ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4437
E-mail: naruporn.mon@nstda.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Face Shield
from FabLab

่ ทัว
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึง
่ โลก
กําลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบน
ั Face Shield หรือหน้ากากชนิดบัง
่ ะเป็นเกราะป้องกันการฟุ ง
ใบหน้า คือ อุปกรณ์สําคัญทีจ
้ กระจาย
ของสารคัดหลัง
้ ว่ ย ไม่ให้มาสัมผัสบุคลกรทางการแพทย์
่ จากผูป
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยโครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FabLab
และเครือข่าย FabLab ในภูมภ
ิ าค ร่วมกับเครือข่ายนักประดิษฐ์ (Maker)
นํา “เทคโนโลยีเครื่องพิ มพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing“ มาผลิต Face
Shield โดยต่อยอดแบบการขึ้นรูปจากเมกเกอร์ Prusa Protective
้ึ รูปด้วยวิธก
Face Shield Model : RC3 และพิ มพ์ ขน
ี ารฉีดเส้นพลาสติก
่ งจากมีตน
ทีเ่ รียกว่า FDM หรือ Fused Deposition Model เนือ
้ ทุนการ
พิ มพ์ ท่ไี ม่สูงมาก แต่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน

ปัจจุบัน FabLab ได้ส่งมอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ทว
ั โหลดไฟล์ตน
้ แบบ
่ั ประเทศแล้วกว่า 6,413 ชุด และยังได้อป
โมเดล 3 มิติ ไว้ท่ี www.thingiverse.com/thing:4260273 เพื่ อเปิด
่ นใจดาวน์โหลดเพื่ อร่วมผลิต
โอกาสให้เครือข่าย FabLab และหน่วยงานทีส
ซึ่งตั้งแต่อัปโหลดไฟล์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม จนถึงปัจจุบันมีผู้
ดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 300 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนร่วม
สนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต Face Shield ได้แก่ บริษท
ั เอ็กซ์วายแซด
พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด มอบเครื่องพิ มพ์ สามมิติ บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโปรแกรมออกแบบ
Solidworks Education Version

Face Shield มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ กระบังด้านหน้า
(Visor) แผ่นพลาสติกใส (Clear plastic sheet) และสายรัดศีรษะ
่ FabLab จะเน้นการผลิตชิน
(Elastic head band) ซึง
้ ส่วนกระบังด้าน
่
้
หน้า เนื่องจากเป็นชิน
ส่
ว
นที
ไ
ม่
ส
ามารถหาซื
อ
ได้
ท
ั
ว
ไป
และเป็
นส่วนที่ต้อง
่
้
สัมผัสกับผูใ้ ช้โดยตรงเป็นเวลานาน จึงต้องมีความแข็งแรง ยืดหยุน
่ และ
้ ระบังด้านหน้าที่ FabLab
ปรับเข้ากับศีรษะของผูส
้ วมใส่ได้ดี นอกจากนีก
้ ยังมีการคํานวณระยะห่างระหว่างแผ่นใสกับใบหน้า เพื่ อให้เหมาะสม
ผลิตขึน
กับบุคลากรทางการแพทย์ทต
ี่ อ
้ งสวมใส่แว่นตาทางการแพทย์ โดย Face
้ สามารถถอดเปลีย
่ ลิตขึน
่ นแผ่นพลาสติกใสเพื่ อทําความสะอาด
Shield ทีผ
หรือเปลี่ยนแผ่นใหม่ได้สะดวก

อย่างไรก็ดี FabLab ยังได้ร่วมกับเครือข่ายในสถานศึกษา และ
มหาวิทยาลัยพี่ เลี้ยง ออกแบบจัดทําอุปกรณ์ท่ีจําเป็นอื่นๆ เพื่ อส่งมอบ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ กล่องป้องกันการ
ฟุ ง้ กระจาย (Aerosol) แบบครอบเตียง 115 กล่อง แบบตัง
้ โต๊ะ 20 กล่อง
เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ 55 เครื่อง เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
่ ง และทีค
่ ล้องหน้ากากอนามัย 100 ชิน
อัตโนมัตโิ ดยการเหยียบ 10 เครือ
้

ติดต่อ:

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab)

เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 77224, 77800
Website: https://FabLabthailand.com/
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หมวกแรงดันลบ

Negative Pressure
Helmet

หมวกแรงดันลบเป็นนวัตกรรมเพื่ อลดการแพร่กระจายเชื้อ
จากกลุม
่ เฝ้าระวัง ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตเร็ว ราคาถูก
โดยประชาชนสามารถใช้พิมพ์ เขียวในการดูแบบเพื่ อประกอบ
ด้ ว ยตั ว เองได้ ง่ า ย จึ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การ
กระจายการใช้งานไปในวงกว้าง ลดการขาดแคลนอุปกรณ์
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

้ อบโจทย์ความต้องการทีเ่ ร่งด่วนในสถานการณ์วก
นวัตกรรมนีต
ิ ฤต
ด้วยปรัชญาการออกแบบที่คํานึงถึง Speed & Scale เป็นอันดับแรก
ทําให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนทัว่ ไปสามารถนําแบบและอุปกรณ์ไปผลิตหมวกแรงดันลบได้ดว
้ ย
้ และระบบควบคุมการทํางาน
ตัวเอง นอกจากนัน
้ ด้วยตัวระบบกําจัดเชือ
่ ต
ทีม
ี น
้ ทุนในการผลิตไม่สง
ู นัก และใช้อป
ุ กรณ์ทส
ี่ ามารถผลิตได้ในปริมาณ
มาก แม้จะผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้ว ก็ยังสามารถนํา
หมวกแรงดันลบไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อจากสารคัดหลั่ง
อื่นๆ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

หมวกแรงดันลบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) ตัวหมวก ใช้การพั บกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกให้ข้น
ึ รูปเป็นรูป
ทรงโดยไม่ต้องใช้กาว (ใช้หลักการพั บแบบ Origami) ตัวหมวกที่
พั บเสร็จจะมีความดันอากาศตํ่ากว่าภายนอกอย่างน้อย 2.5 Pa ด้วย
่ า่ นเข้าช่องและรูตา่ งๆ
การควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศทีผ
้ ณ ขาออก ใช้การติดตัง
2) ระบบกําจัดเชือ
้ แผ่นกรอง HEPA เพื่ อกําจัด
่ อ
ละอองทีม
ี นุภาคขนาดใหญ่กว่า 300 nm และใช้ UVC/Ozone ใน
การฆ่าเชื้อ โดยแผ่นกรองนี้ผ่านการออกแบบให้ไม่มีส่วนสัมผัสกับ
ผู้ใช้เพื่ อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

ติดต่อ:

3) วงจรประมวลผลและบริหารจัดการ มีเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน
ลําโพง และไฟบอกสถานะที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ง่าย มีแหล่ง
กักเก็บพลังงานในตัว สามารถชาร์จได้ผา่ นพอร์ต USB โดยใช้ไฟฟ้า
กระแสตรงศักย์ตํ่า จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ และทีมวิจัยห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเข็มระดับนาโน
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100
E-mail: paisan@nanotec.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อโรค
ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี:
Germ Saber
UVC Sterilizer
จากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทัง
้ หน้ากากอนามัย
้ และนํ้ายาฆ่าเชือ
้ โรคต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์
แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ
การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ อความมั่นคงของ
ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์
้ โรคด้วย
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้เร่งพั ฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเชือ
วิธก
ี ารฉายแสงยูวซ
ี :ี Germ Saber UVC Sterilizer เพื่ อช่วยลดการ
้ และไม่ทําให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้ อนของสาร
ใช้นํ้ายาพ่ นฆ่าเชือ
่ งมือกําจัดเชือ
้ โรคในโรงพยาบาลและสถานที่
เคมี สําหรับใช้เป็นเครือ
เสี่ยงต่างๆ ในเวลาจํากัด

้ โรคด้วยวิธก
ปัจจุบน
ั ทีมวิจย
ั ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเชือ
ี ารฉายแสง
ยูวีซีจํานวน 2 รุ่น ได้แก่ Germ Saber Station เป็นอุปกรณ์ท่เี คลื่อนที่
ด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ และ Germ Saber Robot หุน
่ ยนต์ฆา่ เชื้อโรค
่ึ เคลือ
่ นทีไ่ ด้อต
ด้วยแสงยูวซี ง
ั โนมัตด
ิ ว้ ยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ผ่านการควบคุม
่ วิทยุ อุปกรณ์ทง
ระยะไกลด้วยรีโมตคอนโทรลคลืน
้ั 2 เหมาะสําหรับใช้งาน
่ า่ งๆ ในช่วงเวลาทีไ่ ม่มค
ในพื้ นทีต
ี นอยูเ่ พื่ อฆ่าเชือ้ โรค เฉลีย่ จุดละ 30 นาทีขน้ึ ไป
จุ ด เด่ น ของ Germ Saber ทั้ ง 2 รุ่ น คื อ ฆ่ า เชื้ อ ไวรั ส ก่ อ โรค
โควิด-19 ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่
่ ทีม
่ ป
ประมาณ 250 นาโนเมตร เป็นช่วงคลืน
ี ระสิทธิภาพสูงในการกําจัดและ
้ รา แบคทีเรีย และเชือ
้ โรคบนพื้ นผิวเครือ
่ งมือ
หยุดยัง
้ การแพร่พันธุข์ องเชือ
่
้
อุปกรณ์ เครืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงเชือ
่ ยูใ่ นฝอยละอองในอากาศ จึงสามารถนํามาใช้ทดแทนหรือเสริมการ
ไวรัสทีอ
ฉีดพ่ นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาทําความสะอาด
และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ได้นําต้นแบบ Germ Saber ไปทดสอบการใช้งานที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์แล้ว จากการทดสอบเปิด Germ Saber ในลิฟต์เป็นเวลา 15
นาที ผลปรากฏว่าเชื้อโรคที่พบบริเวณปุม
่ กดลิฟต์ถก
ู กําจัดได้หมด ซึ่งจะมี
การขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้หน่วยงานพั นธมิตรที่ร่วมวิจัยพั ฒนา Germ Saber
UVC Sterilizer สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพั นธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ฆ่าเชื้อ
โรคให้เหมาะสมต่อการใช้งานด้านต่างๆ เพิ่ มเติม เพื่ อให้สามารถใช้งานใน
พื้ นที่แบบเปิดได้ รวมทั้งการฆ่าเชื้อโรคในรถยนต์สาธารณะ

ติดต่อ:

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th
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Germ ZerO3
Sterilizer
ตู้อบโอโซน
เพื่ อฆ่าเชื้อโรค

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การดูแล
่ ละสิง
่ งใช้ตา่ งๆ ให้
รักษาความสะอาดของสถานทีแ
่ ของเครือ
ปราศจากเชื้อโรค คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยลดการแพร่กระจาย
่ การฆ่าเชือ
่
้ โรคได้ ซึง
้ โรคด้วยโอโซน (O3) เป็นวิธห
ของเชือ
ี นึง
ที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันมานาน โดยเฉพาะในยามที่
ขาดแคลนแอลกอฮอล์หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ อความมัน
่ คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจย
ั
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพั นธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
่ ง Germ ZerO3 Sterilizer หรือตูอ
้ โรค เพื่ อใช้
พั ฒนาเครือ
้ บโอโซนฆ่าเชือ
้ โรคบนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในชีวต
ในการกําจัดเชือ
ิ ประจําวัน เช่น โทรศัพท์ ธนบัตร
้ ทีอ
่ าจก่อให้เกิดโรค การใช้งานทําได้โดย
กระเป๋าสตางค์ เพื่ อลดการสัมผัสเชือ
่ อ
้ ใส่เข้าเครือ
่ ง Germ ZerO3 Sterilizer แล้วเปิด
นําสิง
้ งการฆ่าเชือ
่ ของทีต
่
เครือ่ งเพื่ อเริม
ทํ
า
งาน
เครื
อ
งจะจ่
า
ยไฟฟ้
าแรงสูงเพื่ อผลิตโอโซนปริมาณความ
่
เข้มข้น 25-50 ppm เป็นเวลา 30 นาที โดยเครือ่ งจะแสดงสถานะการทํางาน
่ สิน
้ โรคจะเข้าสูก
เป็นไฟสีแดง เมือ
่ ระบวนการสลาย
้ สุดกระบวนการกําจัดเชือ
โอโซน เพื่ อให้ปริมาณโอโซนลดความเข้มข้นจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับ
่ ลอดภัย สามารถ
มนุษย์ จากนัน
้ เครือ่ งจะแสดงไฟสีเขียวเพื่ อสือ่ ถึงสถานะทีป
เปิดบานประตูเพื่ อนําสิง
้ อกมาได้ จากการทดสอบการกําจัดเชือ้ โรค
่ ของในตูอ
ของเครือ่ ง Germ ZerO3 Sterilizer พบว่าสามารถกําจัดเชือ้ โรคบนอุปกรณ์
ที่นํามาใช้ทดสอบได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ:

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

้ ธนบัตรด้วยโอโซนโดยเครือ
่ ง Germ ZerO3
การฆ่าเชือ
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

MagikTuch
ลิฟต์ไร้สัมผัส
ขจัดโควิด-19

“นวัตกรรมเพื่ อคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเชื้อโรค”

ปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจํานวนมาก และหลายโรคสามารถ
่ ม
่ บ
ติดต่อกันผ่านพื้ นทีท
ี่ ก
ี ารใช้งานร่วมกัน เช่น ทีจ
ั ประตู และ
่ ริเวณจุดเสีย
่ ง
ปุม
่ กดลิฟต์โดยสาร ดังนัน
้ การลดการสัมผัสทีบ
จึงสามารถช่วยลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคและลดการแพร่
กระจายของโรคติดต่อเหล่านี้ได้

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์
เทคโนโลยีเพื่ อความมัน
่ คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
ได้พัฒนานวัตกรรม ‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สม
ั ผัสเพื่ อช่วยลดการเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค

1

ความโดดเด่น 3 ประการของ MagikTuch คือ
Touchless
• สั่งการด้วยระบบเซนเซอร์ เพี ยงใช้หลังมือบังหน้าปุ่มเลข
่ อ้ งการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับ
ชัน
้ ทีต
ข้อมูลชั้นที่ต้องการเลือกและสั่งการลิฟต์ให้โดยอัตโนมัติ
• ระบบมีการออกแบบให้สามารถป้องกันความผิดพลาดใน
่ วางมือไว้ทต
การสัง
ี่ ําแหน่ง
่ การ โดยเซนเซอร์จะตรวจจับเมือ
ปุ่มเลขชั้นปุ่มเดียวเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าระบบจะสั่งการได้
อย่างแม่นยํา ลดการสิน
่ การที่
้ เปลืองพลังงานจากการสัง
ผิดพลาด

MagikTuch

Safe from Infection
• ด้วยระบบที่ออกแบบให้ไม่ต้องมีการสัมผัสปุ่มกดลิฟต์
่ มัน
จึงช่วยเพิ่ มความเชือ
่ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ลดการแพร่กระจายและสะสมเชื้อโรคภายในลิฟต์
Easy Installation
• ชุดอุปกรณ์ MagikTuch เป็นอุปกรณ์สําหรับดัดแปลง
ปุ่มกดลิฟต์ให้เป็นระบบไร้สัมผัส ซึ่งสามารถติดตั้งเข้าไป
บนลิฟต์ตวั เดิมโดยไม่ตอ
้ งเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่สง
่ ผลกระทบ
ต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแล
ลิฟต์

การสั่งการแบบไร้สัมผัสด้วยระบบเซนเซอร์

ติดต่อ:

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

• สามารถออกแบบให้รองรับจํานวนชั้นที่แตกต่างกันตาม
สถานที่ที่ติดตั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่ อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

• รองรับการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง AC และ DC
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

BodiiRay S

่ งเอกซเรย์ดิจิทัล
เครือ
สําหรับถ่ายทรวงอก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทําให้มีความ
ต้องการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเพิ่ มขึ้นเป็นจํานวนมาก ทั้งจากผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ
่ ําลังรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล ประกอบกับข้อจํากัดเรือ
่ งการป้องกันการ
และผูป
้ ว่ ยทีก
ติดเชื้อภายในโรงพยาบาล จึงจําเป็นต้องแยกสถานที่และเครื่องเอกซเรย์สําหรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยทั่วไป ทําให้โรงพยาบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนในการ
่ งเอกซเรย์ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงเร่งผลิต
จัดหาเครือ
เครื่อง BodiiRay S เพื่ อช่วยรับมือกับสถานการณ์น้ี
BodiiRay S คือ เครือ่ งเอกซเรย์ดจิ ท
ิ ลั สําหรับถ่ายทรวงอก (Digital chest
radiography) ที่พัฒนาโดยทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เหมาะสําหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เพื่ อนําไป
ใช้วนิ จิ ฉัยและคัดกรองโรคเบือ้ งต้นบริเวณปอด ตัวเครือ่ งประกอบด้วยแหล่งกําเนิด
เอกซเรย์ ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่าย
เอกซเรย์ ซอฟต์แวร์สําหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอกซเรย์ และซอฟต์แวร์
่ ามารถ
ประมวลผลและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจท
ิ ลั (RadiiView software) ทีส
เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้
เครื่อง BodiiRay S ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทาง
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์)
เครื่อง BodiiRay S มีการติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่ อใช้ถ่ายภาพ
่ี งสัยว่าจะติดเชือ้ โควิด-19 ตัง
เอกซเรย์ปอดของผูท
้ ส
้ แต่ปลายเดือนเมษายน 2563
ปัจจุบน
ั มีการใช้งานแล้วมากกว่า 100 ครัง้ โดยการติดตัง้ เครือ่ งครัง้ นีจ้ ะมีลก
ั ษณะ
พิ เศษคือมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างเครื่องกําเนิดเอกซเรย์กับฉากรับรังสี เพื่ อ
ป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรคโควิด-19 จากผู้ปว่ ยสู่บุคลากรทางการแพทย์

จุดเด่นของ BodiiRay S
สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
่ ลากหลาย
ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานทีห
และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ติดต่อ:
ดร.อุดมชัย เตชะวิภู

ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ง
ิ อํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2252, 2282-2284
E-mail: udomchai.tec@nstda.or.th

ภาพมีความคมชัดด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพของ BodiiRay
ทําให้แพทย์สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้น
ปริมาณรังสีที่ผู้ปว่ ยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ (PACS)
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

AI วินิจฉัยภาพถ่าย
เอกซเรย์ทรวงอก
เพื่ อคัดกรองภาวะปอดอักเสบ
จากเชื้อก่อโรคโควิด-19

้ ก่อโรคโควิด-19 ทัว่ โลกทวีความรุนแรงมาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ เรือ
่ ยๆ ขณะทีบ
่ ค
ขึน
ุ ลากรทางการแพทย์มจี ํานวนจํากัด ส่งผลให้ผป
ู้ ว่ ยจํานวนมากต้อง
เสียชีวิต จึงมีความจําเป็นต้องพั ฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยผู้ติดเชื้อที่มีความ
้ และผูป
แม่นยําและรวดเร็ว เพื่ อชะลออัตราการแพร่เชือ
้ ว่ ยมีโอกาสได้รบ
ั การรักษาเร็ว
ยิ่งขึ้น

การใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกในการช่วยวิเคราะห์การติดเชื้อก่อโรค
โควิด-19 ได้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการวินจิ ฉัยโรคโดวิด-19 ด้วยถ่ายทางการแพทย์อาจไม่แม่นยําเท่า
ที่ควรเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ การวินิจฉัยจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความชํานาญของแพทย์
ทีมวิจัยเข็มระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จึงพั ฒนาระบบประมวลผลภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์
สําหรับเป็นเครื่องมือวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่
สามารถทํางานได้รวดเร็วและแม่นยํา เพื่ อเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดในระยะ
ถัดไป และเป็นกําลังเสริมทางการแพทย์ในการยุตก
ิ ารแพร่ระบาด โดยคณะผูว้ จิ ย
ั
้ ผ่าน Web portal โดยไม่มค
่ ั ฒนาขึน
จะเปิดให้ทดลองใช้บริการโมเดลทีพ
ี า่ ใช้จา่ ย
เพื่ อความสะดวกในการใช้งาน เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึง และสามารถนําเอาระบบนี้ไปพั ฒนาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อ:
ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช

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

17

นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์
เพื่ อรับมือการระบาด
ของโควิด-19
สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ
กรมควบคุมโรค ประยุกต์ใช้งานวิจย
ั แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในการเสนอแนวทางกําหนดนโยบายสําหรับการเฝ้าระวังและควบคุม
โรคโควิด-19

้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทีแ
่ ท้จริงมีจํานวนเท่าใด (ทัง
่ สดงอาการรุนแรง มีอาการไม่ชด
่ ก
1. ผูต
้ ด
ิ เชือ
่ ทีแ
ั เจน และไม่แสดงอาการ) ในช่วงแรกทีม
ี ารระบาด
้ กลุม
ของโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศไทยได้มีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ทําให้มีข้อมูลผู้ติดเชื้อจากอู่ฮั่นที่ยังไม่แสดงอาการชัดเจน
สําหรับประมาณการจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทั้งหมดในอู่ฮ่ัน โดยได้นํามาทําการวิเคราะห์จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ
และมีอาการรุนแรง/ชัดเจน ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ให้จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดจากเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนประชากรในเมืองอู่ฮ่ัน แล้ววิเคราะห์
่ วทีต
่ ด
้ เทียบกับจํานวนนักท่องเทีย
่ วจากเมืองอูฮ
้ ทัง
อัตราส่วนนักท่องเทีย
ิ เชือ
่ น
ั่ ทัง
้ ด
ิ เชือ
่ น
ั่ ผลการวิเคราะห์พบ
้ หมดเพื่ อประเมินกลับไปเป็นจํานวนผูต
้ หมดในเมืองอูฮ
้ ทัง
้ ทีม
่ อ
้ ทีม
่ อ
ว่าจํานวนผูต
้ ด
ิ เชือ
้ ด
ิ เชือ
ี าการน้อยไม่ชด
ั เจน หรือไม่แสดงอาการใดๆ มีจํานวนรวมเท่ากับประมาณ 20 เท่า ของผูต
้ ด
ิ เชือ
ี าการชัดเจน
้ หมด รวมทัง
้ ผูต
(อ้างอิงตามรายงานโดย WHO) จึงมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเตรียมมาตรการเพื่ อเฝ้าระวังและรับมือการติดเชื้อภายในประเทศ

การวิเคราะห์จํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่แท้จริง
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2. ควรมีเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ หรือควรมีมาตรการใดรองรับการจัดเทศกาลสงกรานต์ จากการ
้ ประมาณ
้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เพิ่ มมากขึน
วิเคราะห์พบว่าการมีเทศกาลสงกรานต์ อาจทําให้มผ
ี ต
ู้ ด
ิ เชือ
่ เทียบกับจํานวนผูต
้ ในกรณีทไ่ี ม่มเี ทศกาลสงกรานต์ ทัง
้ วั เลขจํานวนผูต
้ ทีเ่ พิ่ ม
1.3–100 เท่า เมือ
้ ด
ิ เชือ
้ ด
ิ เชือ
้ นีต
ขึ้นจะขึ้นอยู่กับอัตราการสัมผัส อัตราการแพร่เชื้อที่เพิ่ มขึ้น และช่วงเวลาของการละเล่นในเทศกาล จึงมีข้อ
เสนอแนะให้มีมาตรการยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ และงานที่จะมีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้ง
กิจกรรมที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ แต่หากมีการจัดงานสงกรานต์ต้องพิ จารณาการเคลื่อนย้ายของประชากรไปยัง
พื้ นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งมาตรการในการปฏิบัติตนเพื่ อลดโอกาสการสัมผัสกันให้มากขึ้น

่ ระกาศ
3. ผลของการใช้มาตรการ Social distancing นาน 1 สัปดาห์ จะเป็นเช่นไร และระยะเวลาทีป
ใช้มาตรการถึงวันที่ 30 เมษายน เพี ยงพอหรือไม่ จากการถอดบทเรียนมาตรการในการควบคุมการระบาด
่ วบคุมโรคได้ พบว่าประเทศกลุม
ของโควิด-19 ในประเทศทีค
่ ดังกล่าวมีมาตรการหลายอย่างร่วมกัน เช่น การ
เว้นระยะห่างทางสังคม การค้นหาผู้ติดเชื้อที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด และการแยกโรคที่มีประสิทธิภาพ สําหรับ
ประเทศไทยเริ่มมาตรการ Social distancing ในวันที่ 22 มีนาคม 2563

การวิเคราะห์กรณีท่ไี ม่เลื่อนสงกรานต์
จะเสี่ยงติดโรคโควิด-19 เพิ่ มขึ้น

ในช่วงแรกหลังการใช้มาตรการได้ 5 วัน พบว่าสามารถ
ลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0 เหลือ 1.5) แต่ยง
ั ไม่
่
่
เพี ยงพอทีจะลดให้อยูใ่ นระดับทีควบคุมได้ อาจส่งผลให้ในวัน
ที่ 30 เมษายน 2563 ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 2,100 คน
และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากถึง 8,000 คน
ดังนั้นจึงยังควรคงมาตรการต่อไป
พร้อมทั้งเสนอแนะให้เพิ่ มความเข้มข้นของมาตรการ
Social distancing และเพิ่ มความครอบคลุมการตรวจวินจิ ฉัย
และแยกโรค เน้นการควบคุมการระบาดภายในประเทศให้อยูใ่ น
ระดับทีแ่ พทย์สามารถรับมือได้ และส่งผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจในระดับที่ยอมรับได้
การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา

4. มาตรการ Social distancing นาน 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพเพี ยงพอหรือไม่ และสามารถผ่อนปรนได้หรือไม่ หลังจากได้มีการใช้มาตรการ Social
distancing มาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามาตรการดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ จาก 2.0 เหลือ 1.1 แต่หากดําเนินต่อไปด้วยอัตรานี้จนถึง
สิ้นเดือนเมษายน 2563 อาจมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายวัน 130 ราย/วัน และเมื่อสิ้นปี 2563 จะมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ตรวจพบได้ 150,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ
1,700 ราย
จากรายงานตี พิ มพ์ ของออสเตรเลี ย ระบุ ว่ า การที่จ ะ
สามารถควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายตัวรุนแรงได้ตอ้ งทํา Social
distancing ให้ได้ระดับร้อยละ 70 ร่วมกับการตรวจหาผูต
้ ด
ิ เชือ้
อย่างกว้างขวาง (Active case ﬁnding) ครอบคลุมอย่างน้อย
ร้อยละ 70 และต้องมีวิธีการคัดแยกผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
โดยหากทําได้รอ
้ ยละ 90 จะสามารถควบคุมการระบาดได้เต็มที่
ข้อมูลในประเทศไทยซึง่ ประมวลจากแบบสอบถามของกรม
ควบคุ ม โรคพบว่ า การทํา Social distancing ในประเทศ
ครอบคลุมเพี ยงร้อยละ 70-80 และจากการติดตามการเคลือ่ นที่
่ นทีล
่ ดลงจากปกติรอ
ผ่านสมาร์ตโฟน พบว่าประชากรเคลือ
้ ยละ
50-60 ซึ่งบ่งชี้ว่า การตอบสนองต่อมาตรการใประเทศไทยมี
ความครอบคลุมตํ่ากว่าเป้าหมาย จึงยังไม่สามารถผ่อนปรน
มาตรการ Social distancing ได้

การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา
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้ ให้พบมากทีส
่ ด
้ ไม่แพร่เชือ
้
5. ควรมีมาตรการใดทีจ่ ะช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค และควรมีเป้าหมายอย่างไร ในการหาผูต
้ ด
ิ เชือ
ุ ต้องทําให้ผต
ู้ ด
ิ เชือ
่ เป็นกระบวนการหลักของการควบคุมการระบาด หากทําได้อย่างสมบูรณ์ก็
ไปยังผูอ
้ น
ื่ และมีการติดตามผูส
้ ม
ั ผัสใกล้ชด
ิ ทุกรายให้แยกตัวเพื่ อกักโรค (Quarantine) ซึง
จะสามารถหยุดการระบาดได้
้ ทีไ่ ม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยคิดเป็นประมาณ 10-20 เท่าของผูท
่ี อ
่ รี ายงาน
จากการวิเคราะห์ขอ
้ มูลรายงานจากต่างประเทศพบว่า มีผต
ู้ ด
ิ เชือ
้ ม
ี าการทีม
้ ทีย
่ ง
้
ดังนัน
ู้ ด
ิ เชือ
ั ไม่ถก
ู ตรวจพบด้วยระบบในปัจจุบน
ั อีกจํานวนมาก ข้อมูลจากการตรวจวินจิ ฉัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีผต
ู้ ด
ิ เชือ
้ จะมีผต
ทีร่ ะบบยังไม่ทราบและไม่อยูใ่ นกลุม
่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) ทีจ่ ะได้รบ
ั การตรวจ (ผูท
้ ม
ี่ ป
ี ระวัตเิ ดินทางต่างประเทศ/สัมผัสกับผูต
้ ด
ิ เชือ้ )
ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งหากกลุ่มนี้ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือกักกันโรคไม่ดีพอ จะทําให้การควบคุมการระบาดไม่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอ
จึงมีขอ
้ เสนอแนะว่า ควรขยายเกณฑ์การตรวจให้มค
ี วาม
้ เช่น ครอบคลุมผูท
่ี ม
ครอบคลุมมากขึน
้ ส
ั ผัสกับคนจํานวนมาก
และเพิ่ มความสามารถในการตรวจวินจิ ฉัย โดยหากตรวจพบผู้
ติดเชื้อซึ่งเดิมตรวจไม่พบเพิ่ มขึ้นจนครอบคลุมร้อยละ 20
(จะต้องตรวจประมาณ 5,000-10,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้
้
สิน
้ ด
ิ เชือ้ ใหม่รายวันไม่เพิ่ มขึน
้ เดือนพฤษภาคม 2563 จํานวนผูต
แ ล ะ ห า ก ค ร อ บ ค ลุ ม ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ 4 0 ( จ ะ ต้ อ ง ต ร ว จ
ประมาณ 20,000-40,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้จํานวนผูป
้ ว่ ย
ใหม่รายวันลดลงเหลือเพี ยงหลักสิบรายต่อวัน
ดังนั้นเสนอให้ตรวจการติดเชื้อให้ได้ประมาณ 10,000
ตัวอย่าง/วัน ควบคูไ่ ปกับการแยกผูต
้ ด
ิ เชือ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการสร้างระบบติดตามผู้ติดเชื้อต่อไป

สัดส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อเดิมที่ตรวจไม่พบและจํานวนผู้ปว่ ยรายใหม่

การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา

การทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) เพื่ อ
้ จากการตัง้ โจทย์จากคณะกรรมการเทคโนโลยี
รับมือการระบาดของโควิด–19 เกิดขึน
้ อุบต
เพื่ อเตรียมพร้อมป้องกันโรคติดเชือ
ั ใิ หม่อบ
ุ ต
ั ซิ ้าํ สวทช. เพื่ อนําข้อมูลไปหารือ
กับกรมควบคุมโรค และเสนอแนะเพื่ อเตรียมมาตรการต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์แบบ
้ จากความร่วมมือของทีมวิจย
จําลองทางคณิตศาสตร์ทง
ั ทําขึน
ั จากคณะ
้ั หมดนีไ้ ด้จด
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมวิจย
ั จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้รบ
ั งบประมาณการ
สนับสนุนจากโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่ อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบต
ั ใิ หม่อบ
ุ ต
ั ซิ ํ้า สาย
งานบริหารการวิจัยและพั ฒนา สวทช.
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่ ๆ
6. มาตรการ Social distancing ร่วมกับมาตรการอืน
ในปัจจุบน
ั (นาน 3 สัปดาห์) มีประสิทธิภาพเพี ยงพอหรือไม่ และ
สามารถผ่อนปรนได้หรือไม่ หลังจากได้มก
ี ารใช้มาตรการ Social
distancing มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ามาตรการดังกล่าวยัง
สามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0 เหลือ 0.77)
จึงมีขอ
้ เสนอแนะว่าในกรณีทร่ี ฐ
ั บาลลดระดับมาตรการ Social
distancing ลง และเปิดให้ทํากิจกรรมบางประเภทเพิ่ มเติมใน
บางพื้ นทีใ่ นระยะแรกจําเป็นต้องมีการตรวจเชิงรุก หรือตรวจหา
ผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นมากขึ้น และควรคงมาตรการ Social
distancing บางส่วนไว้ เช่น ระยะห่างในการจัดโต๊ะ การต่อแถว
เข้าคิว รวมทัง้ การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพิ จารณา
การใช้มาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้ นที่ โดยพิ จารณาจากความ
จําเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับการประเมินศักยภาพทาง
สาธารณสุขของพื้ นที่นั้นๆ

ติดต่อ:

คุณวรรณิพา ทองสิมา

ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่ อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 117 6480
E-mail: wannipha@nstda.or.th
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MuThermFaceSense

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความจําเป็นในปัจจุบัน
้ ําคัญของผูท
่ี ด
้ ไวรัส
เนือ่ งอุณหภูมริ า่ งกายทีส่ งู กว่าปกตินน
้ ต
ิ เชือ
้ั เป็นหนึง่ ในอาการบ่งชีส
ก่อโรคโควิด-19 ดังนั้นการตรวจวัดอุณหภูมิจึงเปรียบเสมือนด่านแรกในการคัดกรอง
่ า่ งๆ ปัจจุบน
่ งตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายมีดว้ ยกันหลายรูป
บุคคลก่อนเข้าสถานทีต
ั เครือ
่ งอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงหน้าผากทีส่ ามารถตรวจวัดได้ทล
แบบ ทัง
ี ะคน และ
้ เครือ
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) ทีใ่ ช้ในท่าอากาศยานและห้างสรรพ
สินค้าทีส่ ามารถวัดได้หลายคนพร้อมกันแต่มรี าคาสูง

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ สํานักงาน
พั ฒนาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ จึ ง ได้ พั ฒนาต่ อ ยอด MuThermFaceSense หรือกล้องตรวจวัดไข้หลายคนพร้อมกันโดยไม่ตอ
้ งสัมผัส เป็นเทคโนโลยี
่ ามารถจับตําแหน่งของบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automatic
ระบบคัดกรองอุณหภูมบ
ิ ค
ุ คลทีส
human detection) เพื่ อตรวจจับอุณหภูมส
ิ ง
ู สุดบนใบหน้า ทําให้สามารถระบุอณ
ุ หภูมิ
ของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยํา และตรวจวัดได้หลายคนในเวลาเดียวกันที่ระยะห่าง
้ บนจอ หาก
0.5-1.5 เมตร รูผ
้ ลการตรวจวัดภายใน 0.1 วินาที ตัวเลขอุณหภูมจิ ะแสดงขึน
่ ําหนดตัวเลขจะเปลีย
่ นสีจากเขียวเป็นแดงและส่งเสียงเตือน
บุคคลใดมีอณ
ุ หภูมเิ กินค่าทีก
การติดตั้งมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพี ยงนําเครื่องไปต่อกับจอแสดงผลผ่านทาง
่ งมีระบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลภายใน อีกทัง
HDMI ตัวเครือ
้ ยังสามารถ
เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้ง LAN เครือข่าย 3G/4G และ Wi-Fi
ในอนาคตจะมีการพั ฒนา MuTherm-FaceSense ให้สามารถบันทึกอุณหภูมิ และ
่ น
ใบหน้า แล้วจัดเก็บไว้ในเซิรฟ
์ เวอร์ของเจ้าของสถานทีน
ั้ ๆ เพื่ อประโยชน์ในการติดตาม
ป้องกันการแพร่ระบาดและใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง เพื่ อเฝ้าระวังและนําไปใช้ศก
ึ ษาหรือวิจย
ั
ด้านระบาดวิทยาต่อไป
ทั้งนี้ MuTherm-FaceSense ได้รับการสนับสนุนในการต่อยอดงานวิจัย จาก
กองทุนวิจัยและพั ฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
้ งต้น ณ
เพื่ อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ปัจจุบน
ั ได้ถก
ู นําไปใช้ทดสอบการคัดกรองเบือ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว อีกทั้งยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพิ่ ม
เติมตามเกณฑ์การทดสอบขัน้ พื้ นฐาน ทัง้ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนําไปใช้จริงกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เรือนจํา
โรงพยาบาล หน่วยบริการโลหิต และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปัจจุบน
ั มีผป
ู้ ระกอบการภาคเอกชน
สนใจเข้ามาลงทุนเพื่ อต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว

ติดต่อ:

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2306
E-mail: sarun.sumriddetchkajorn@nectec.or.th
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การสกัด RNA เพื่ อตรวจ
วินิจฉัยโรคโควิด-19
ด้วยเทคนิค RT-PCR

COVID-19 Diagnostics
1

2

Collect Sample

3

RNA Extraction

RT-PCR

การตรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR เป็นการตรวจมาตรฐาน
(Gold standard test) ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งจะมีข้ันตอน
ที่ จ ะต้ อ งสกั ด สารพั นธุ ก รรมอาร์ เ อนเอ (Ribonucleic acid, RNA) ของไวรั ส
SARS-CoV-2 ออกมาก่ อ น และขั้ น ตอนการสกั ด อาร์ เ อ็ น เอนี้ ปั จ จุ บั น ใช้ ชุ ด สกั ด ที่
นําเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 100-300 บาท

่ ําได้งา่ ย มีประสิทธิภาพ และไม่จําเป็นต้องใช้ชด
่ ําเข้าจากต่างประเทศ จะช่วยลดต้นทุนในการตรวจตัวอย่าง
การวิจย
ั และพั ฒนาวิธก
ี ารสกัดอาร์เอนเอทีท
ุ สกัดทีน
และยังไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนนํ้ายาสกัดที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศอีกด้วย
่ มีตน
ทีมวิจย
ั จากศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ หรือ National Omics Center (NOC) จึงดําเนินการวิจย
ั และพั ฒนาชุดสกัดอาร์เอนเอโดยใช้ Magnetic Bead ซึง
้ ทุน
การสกัดตํ่ากว่า 50 บาท/ตัวอย่าง โดยได้มอบชุดสกัดอาร์เอนเอนี้ให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 ชุด และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 30 ชุด เพื่ อทดสอบประสิทธิภาพกับตัวอย่างผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งผลการทดสอบพบว่าได้ผลดีและมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับชุดนํ้ายาสกัดอาร์เอนเอที่
นําเข้าจากต่างประเทศ

METHOD

PCR

COVID-19

COVID-19

ติดต่อ:

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 71441
E-mail: sithichoke.tan@nstda.or.th
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ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2
ด้วยเทคนิคแลมป์
(LAMP)
เทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal ampliﬁcation (LAMP)
่ ามารถเพิ่ มปริมาณสารพั นธุกรรมทัง
่ ณ
คือ เทคนิคทีส
ุ หภูมิ 60-65
้ DNA และ RNA ทีอ
องศาเซลเซียส ได้ถง
ึ 1,000 ล้าน (10 ยกกําลัง 9) เท่า ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง ใช้ประโยชน์
ในการตรวจหาสารพั นธุกรรมของตัวเชือ้ เช่นเดียวกับเทคนิค PCR และ Real time PCR
มีจด
ุ เด่นคือมีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) สูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า Real
time PCR มีความจําเพาะ (Speciﬁcity) กับตัวเชื้อสูง มีขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก
ใช้งานง่าย และใช้เครื่องมือราคาไม่แพง

ชุดตรวจ LAMP COVID-19

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
้ ไวรัส SARS-CoV-2 ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลีย
่ นสีแบบง่ายในขัน
แห่งชาติ พั ฒนาชุดตรวจหาเชือ
้ ตอนเดียว (Colorimetric LAMP-XO)
่ วชาญ หากสีของสารละลายเปลีย
่ นจากม่วงเป็นเหลืองแสดงว่ามีการติดเชือ
้
ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ชัว่ โมง สามารถอ่านผลได้ดว้ ยตาเปล่าโดยไม่ตอ
้ งอาศัยผูเ้ ชีย
ไวรัส SARS-CoV-2 แต่ถ้าสีของสารละลายยังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ
ทีมวิจยั ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พั ฒนา
ต้นแบบชุดตรวจ LAMP COVID-19 ระดับห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารได้สาํ เร็จ โดย
ผลการทดลองตรวจตัวอย่างผูป
้ ว่ ยจํานวน 146 ตัวอย่าง พบว่าชุดตรวจ
มีความแม่นยําสูงถึง 97.26% ความไว 92.16% และความจําเพาะ 100%
้ ทะเบียนชุด
่ ขอขึน
เมือ่ เปรียบเทียบกับเทคนิค RT-PCR ปัจจุบน
ั กําลังยืน
ตรวจและรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อีกทัง้ กําลัง
เจรจากับบริษท
ั เอกชนเพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ ชิงพาณิชย์
่ นจากสีม่วงเป็นสีเหลือง
การอ่านผลด้วยตาเปล่า หากสีของสารละลายเปลีย
้ ไวรัส SARS-CoV-2 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วง
แสดงว่ามีการติดเชือ
้
แสดงว่าไม่มีการติดเชือ

ติดต่อ:

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
E-mail: wansika@biotec.or.th
ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ไบโอเทค สวทช.
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้ ไวรัส
ชุดตรวจเชือ
ก่อโรคโควิด-19
แบบรวดเร็ว
ด้วยเทคนิค LFIA
ชุดตรวจเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วนี้ อาศัยหลักการการจับแบบจําเพาะ
ของโมเลกุลชีวภาพกับโปรตีนเป้าหมายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยชุดตรวจนี้
อาศัยหลักการการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายอย่างจําเพาะและรวดเร็ว ด้วยเทคนิคอิมมูโน
โครมาโตกราฟีชนิดไหลในแนวราบ (Lateral ﬂow immunochromatographic assay:
LFIA) ซึ่งสามารถใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อนํามาใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส
ก่อโรคโควิด-19 ได้

สําหรับขัน
้ ตอนการตรวจนัน
้ จะต้องมีการติดฉลากโมเลกุลชีวภาพทีจ่ ําเพาะกับโปรตีน
่ สามารถให้สญ
ของไวรัสด้วยวัสดุเล็กพิ เศษระดับนาโน ซึง
ั ญาณตอบสนองได้หากตรวจ
้ าศัยการปรับสภาพและคัดเลือกองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของ
พบโปรตีนของไวรัส ทัง
้ นีอ
ชุดตรวจ ในการทําให้ชุดตรวจสามารถให้สัญญาณหรือขยายสัญญาณได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว (5-10 นาที)
ปัจจุบน
ั อยูร่ ะหว่างการนําต้นแบบชุดตรวจนิวคลิโอแคปสิด (Nucleocapsid) ที่
่ เป็น
่ อ
เป็นโปรตีนทีห
่ หุม
้ สารพั นธุกรรมของไวรัส และต้นเเบบชุดตรวจสไปก์ (Spike) ซึง
โปรตีนบริเวณเปลือกหุม
้ ไวรัส ไปทดสอบกับตัวอย่างจริงทีโ่ รงพยาบาลเวชศาสตร์เขต
ร้อน และกําลังนําผลการทดสอบมาปรับสภาวะเพิ่ มเติมเพื่ อเพิ่ มสัญญาณให้ดีข้น
ึ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังอยูร่ ะหว่างการสร้างยีนทีใ่ ช้สร้างโปรตีนนิวคลีโอแคปซิด และโปรตีน
สไปก์ (Spike) ซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวของไวรัส และใช้จับกับตัวรับของเซลล์
โดยมีการดัดแปลงโคดอน (Codon) หรือชุดรหัสพั นธุกรรมให้เข้ากันได้กับแบคทีเรียที่
จะใช้ผลิตโปรตีนทั้งสองชนิดนี้ (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จําเป็น)
พั นธมิ ต รที่ สํา คั ญ ในการร่ ว มวิ จั ย และพั ฒนา คื อ ศู น ย์ พั นธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทรัพยากรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อ:

ดร.เดือนเพ็ ญ จาปรุง และ ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7100 ต่อ 6665, 76106
E-mail: deanpen@nanotec.or.th,
natpapas@nanotec.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การคัดแยกผูป
้ ว
่ ย
ด้วยลายพิ มพ์ เปปไทด์
(Peptide barcode)
การวิ เ คราะห์ ล ายพิ มพ์ เปปไทด์ (Peptide barcode) ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด มวล
MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of ﬂight)
ใช้จําแนกเชือ้ จุลน
ิ ทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา อาศัยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังตัวอย่าง
่ อ
่ ป
ทีต
้ งการตรวจสอบจนเปปไทด์เกิดการแตกตัวเป็นไอออน (อนุภาคทีม
ี ระจุ) ก่อนเดิน
ทางไปยังตัวจับสัญญาณ (Detector) ได้ผลการตรวจสอบเป็นกลุม
่ มวลเปปไทด์เรียง
่ จุลน
ลําดับจากมวลขนาดเล็กไปหามวลขนาดใหญ่ ซึง
ิ ทรียจ์ ะมีลายพิ มพ์ เปปไทด์ทจี่ ําเพาะ
้ ง
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสายพั นธุ์ นอกจากนีย
ั พบว่าลายพิ มพ์ มวลเปปไทด์สามารถใช้
แยกสายพั นธุ์ไวรัสได้อีกด้วย

ศูนย์พันธุวศ
ิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พั ฒนาวิธีการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยลายพิ มพ์ เปปไทด์ โดยใช้เครื่อง MALDI-TOF ซึ่งมีจุดเด่นคือไม่จําเป็นต้องสกัด RNA ที่เป็นสารพั นธุกรรมของไวรัส
่ ง MALDI-TOF เพื่ อวิเคราะห์ผล จากการวิจย
เพี ยงสกัดเปปไทด์จากสิง
ั พบว่าผล
่ ส่งตรวจไม้ปา้ ยจมูกและ/หรือลําคอ มาผสมกับสารละลาย Matrix แล้วนําเข้าเครือ
่ รวจพบเชือ้ ไวรัสออกจากผูไ้ ม่ตด
การจําแนกด้วยลายพิ มพ์ เปปไทด์สอดคล้องกับวิธม
ี าตรฐาน RT-PCR สามารถใช้แยกผูป
้ ว่ ยทีต
ิ เชือ้ ได้ถก
ู ต้อง โดยใช้ปริมาณตัวอย่าง
่ เี ครือ
่ ง MALDI-TOF อยูแ่ ล้ว โดยมีตน
เพี ยง 10 ไมโครลิตร มีขน
ั้ ตอนทีไ่ ม่ยง
ุ่ ยาก ทราบผลในเวลาเพี ยง 45 นาทีตอ
่ ตัวอย่าง เหมาะกับการใช้งานในหน่วยงานทีม
้ ทุน
การทดสอบเพี ยง 50-60 บาทต่อตัวอย่างเท่านั้น ปัจจุบันมีเครื่อง MALDI-TOF ทั่วประเทศรวมกันมากกว่า 50 เครื่อง แต่ละเครื่องทดสอบได้ประมาณ 1,500
ตัวอย่างต่อวัน วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถคัดแยกผู้ปว่ ยโควิด-19 ได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น

จากผลการทดสอบเบื้องต้น (Preliminary Test) พบว่าสามารถใช้ลายพิ มพ์
เปปไทด์จําแนกผูป
้ ว่ ยโควิด-19 ออกจากผูม
้ ส
ี ขุ ภาพดีได้ ทัง
้ จากการใช้ไม้ปา้ ยจมูก ลําคอ
้ ยูร่ ะหว่างการทดสอบตัวอย่างเพิ่ ม
และจากซีรม
่ั (ส่วนทีเ่ ป็นสารละลายของเลือด) ขณะนีอ
เติม พร้อมขยายผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Validation) และปรับ
้ โดยคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบ
กระบวนการตรวจวัดให้แม่นยําขึน
นี้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563
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ติดต่อ:

ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ช่น
ั และนวัตกรรมอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6700 ต่อ 3231
E-mail: sittiruk@biotec.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19

นักวิทยาศาสตร์ทว่ั โลกศึกษาค้นคว้าโดยการถอดลําดับจีโนม
พบว่าไวรัสโคโรนา หรือ SARS-CoV-2 ที่ทาํ ให้เกิดโรคโควิด-19
้ โี ปรตีนสไปก์
สามารถติดต่อจากคนสูค
่ นอย่างรวดเร็ว เพราะไวรัสนีม
่ ทําให้ไวรัส
่ น
(ส่วนทีย
ื่ ออกมาจากอนุภาคคล้ายหนาม) อยูบ
่ นผิว ซึง
สามารถจับกับตัวรับที่ชื่อ ACE2 (Angiotensin Converting
Enzyme 2) ในเซลล์ของมนุษย์ได้มาก ทําให้เชือ้ ไวรัสเข้าสูเ่ ซลล์ได้ดี
และแพร่จากคนสูค
่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยง
ั พบการกลายพั นธุข์ องตัวไวรัสในตําแหน่งโปรตีนสไปก์ซ่ง
ึ เป็นส่วนที่จะต้องถูกเอนไซม์ตด
ั ก่อนเข้าสูเ่ ซลล์มนุษย์ โดยไวรัสตัวนี้มก
ี ารกลายพั นธุ์
้ ทําให้ไวรัสสามารถกระจายไปในอวัยวะส่วน
คือ มีกรดอะมิโนเพิ่ มเข้ามาอีก 5 ตัว ทําให้โปรตีนสไปก์ของ SARS-CoV-2 ถูกตัดด้วยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ได้งา่ ยขึน
้ ว่ นทีเ่ ป็นโปรตีนสไปก์ของไวรัสนัน
ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ปอด ไต ทางเดินอาหาร และสมอง ทัง
ั จึงมุง
่ เป้าการ
้ นีส
้ มีบทบาทสําคัญต่อความรุนแรงของไวรัส นักวิจย
พั ฒนาวัคซีนไปทีโ่ ปรตีนดังกล่าว เช่น การสร้างแอนติบอดีตอ่ โปรตีนสไปก์เพื่ อยับยัง
ิ ม
ุ้ กันชนิดพึ่ งเซลล์ (Cell-mediated
้ การเข้าสูเ่ ซลล์ของไวรัส หรือการสร้างภูมค
immunity) ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลก
ศู น ย์ พั นธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ (ไบโอเทค) และศู น ย์ น าโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ทําวิจัยค้นคว้าหา ‘วัคซีนป้องกันโรค โควิด-19’ โดยนําพั นธุวิศวกรรม หรือการตัดต่อ
พั นธุกรรมมาใช้ในการพั ฒนาวัคซีน 5 ประเภท ดังนี้
1. วัคซีนรีคอมบิแนนท์ซบ
ั ยูนต
ิ (Recombinant subunit vaccines) เป็นการปรับ
่ ําหนดการสร้างโปรตีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ให้มก
ยีนทีก
ี ารแสดงออกสูง และนํา
โปรตีนดังกล่าวเป็นวัคซีนเพื่ อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
2. วัคซีนโควิด-19 ที่ฝากไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Inﬂuenza A virus-based
vaccines) เป็นการนําตําแหน่งสําคัญบนโปรตีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ไปฝาก
ไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่ อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 พร้อมกับไข้หวัดใหญ่
3. วัคซีน DNA หรือ RNA (Nucleic acid-based vaccines) โดยการส่งข้อมูล
ของยีนสไปก์ของไวรัส SARS-CoV-2 ในรูปแบบของ DNA หรือ mRNA เพื่ อนําไปใช้สร้าง
โปรตีนสไปก์ โดยทําเป็นลิพิดอนุภาคนาโนนําส่งเข้าสู่เซลล์เพื่ อกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
4. วัคซีนทีเ่ ป็นอนุภาคเสมือนไวรัส (Virus-like particles) เป็นการสร้างโปรตีน
เลียนแบบไวรัสแต่ไม่มส
ี ารพั นธุกรรมที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 เพื่ อกระตุน
้ ให้รา่ งกายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
5. วัคซีนไวรัลรีคอมบิแนนต์ (Recombinant viral vector vaccines) เป็นการ
่ ก
่ ทีไ่ ม่เป็นอันตราย เพื่ อสร้าง
เอายีนทีถ
ู ตัดต่อของไวรัส SARS-CoV-2 ไปใส่ในไวรัสตัวอืน
้ แล้วสร้างภูมต
โปรตีนสไปก์แล้วฉีดเข้าสูร่ า่ งกาย เพื่ อหลอกร่างกายว่าติดเชือ
ิ า้ นทานเป็น
ภูมิคุ้มกัน
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

GMP Cleanroom

BSL2+ Facility

Vaccine efﬁcacy assessment Facility

้ เป็นในรูปแบบทีน
่ ําส่งโดยไวรัสไข้หวัดใหญ่
ปัจจุบน
ั สวทช. ทําการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชือ
ในหนูทดลองแล้ว พบว่าหนูทดลองสามารถสร้างแอนติบอดีที่จําเพาะต่อโปรตีนสไปก์ภายใน 2 สัปดาห์
และมีการตอบสนองชนิดพึ่ งเซลล์ (Cell-mediated immunity) ในระดับดีมาก ส่วนหนูทดลองทีไ่ ด้รบ
ั
วัคซีนชนิด DNA และรีคอมบิแนนต์ซบ
ั ยูนต
ิ ไม่มอี าการทีไ่ ม่พึงประสงค์ เมือ่ ตรวจสอบภูมค
ิ ม
ุ้ กันแล้ว วัคซีน
ที่ ผ่ า นการทดสอบในหนู ท ดลองจะเข้ า สู่ ข้ั น ตอนทดสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารคุ้ ม โรคในสั ต ว์ ท ดลอง เช่ น
แฮมสเตอร์หรือลิง และทดสอบในอาสาสมัครมนุษย์ต่อไป

นาโนเทคโดยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน พั ฒนาระบบนําส่ง
่ จะ
นาโนสําหรับการนําส่งวัคซีน Nucleic acid (DNA/mRNA) ซึง
ช่วยป้องกันการย่อยสลาย DNA/mRNA จากเอนไซม์ในเซลล์
ทําให้วัคซีนทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การออกแบบ
อนุภาคในรูปแบบ Lipopolyplex, Lipid nanoparticle (LNP)
และ Polymer-lipid nanoparticle (PLN) เพื่ อทดสอบการนํา
ส่งในเซลล์เพาะเลี้ยง และนํามาคัดเลือกระบบที่สามารถให้ค่าการ
่ี ด
แสดงออกของ DNA/mRNA ดีทส
ุ และไม่เป็นพิ ษต่อเซลล์ โดย
ผลที่ได้จะถูกนําไปทดสอบในสัตว์ทดลองร่วมกับไบโอเทคและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในลําดับต่อไป

ติดต่อ:

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6700 ต่อ 3360
E-mail: anan.jon@biotec.or.th
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ภาพอินโฟกราฟิก
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ห้องกักตัวภาคสนาม
จากตู้คอนเทนเนอร์

ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์คือหนึ่งในทางเลือกการจัดเตรียม
่ ําหรับกักตัวผูท
่ งต่อการติดเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 (State quarantine)
สถานทีส
้ ม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ ก
่ รือ
สําหรับท้องถิน
ั ตัวด้วยข้อจํากัดด้านความพร้อมของสถานทีห
่ ทีข่ าดแคลนพื้ นทีก
การยอมรับจากชุมชน

ห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์ พั ฒนาโดยทีมวิจัยนวัตกรรม
และข้อมูลเพื่ อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ
่ ก
่ ั ฒนา
แพทย์ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถานทีก
ั ตัวทีพ
้ นีส
้ ามารถจัดทําได้รวดเร็ว มีตน
ขึน
้ ทุนไม่สง
ู และสามารถออกแบบโครงสร้างภายใน
ห้อง ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้า ระบบการควบคุมและระบายอากาศ ระบบการป้องกัน
เชื้อโรค และระบบการรายงานสุขภาพประจําวันตามมาตรฐานและข้อกําหนดของ
กรมควบคุมโรคในการทําสถานที่เพื่ อการ State quarantine
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทําต้นแบบชุดแรก โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิ วเตอร์ แ ห่ ง ชาติ ศู น ย์ วิ จั ย เทคโนโลยี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ และบริษัทคอนสตรัคชั่น ไลนส์ จํากัด

คุณสมบัติของห้องกักตัวภาคสนามจากตู้คอนเทนเนอร์
1 ตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ห้องกักตัว โดยแต่ละห้องกักตัว มี 3 ส่วน คือ
ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องพั ก และ Anteroom (ช่องรับ/ส่งอาหาร)
ระบบควบคุมและระบายอากาศ
ระบบระบายนํ้าและบําบัดสิ่งปฏิกูล
ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ระบบเฝ้าระวังติดตามสุขภาพ
ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความดัน
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
ใช้ระยะเวลาสร้าง 1 สัปดาห์ (Scalable)
ใช้เวลาติดตั้งในพื้ นที่ 1-2 วัน

ติดต่อ:
ดร.กิตติ วงค์ถาวราวัฒน์

ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่ อสุขภาพ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2522
E-mail: kitti.won@nstda.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ต้นแบบ

่ นย้ายผู้ป่วย
เปลเคลือ
แบบความดันลบ
Negative Pressure Patient
Isolation & Transportation
Chamber

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 พบว่ามีความเสี่ยง
ที่จะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยการออกแบบและพั ฒนาต้นแบบห้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แรงดันลบ (Negative pressure patient isolation & Transportation chamber)

คุณสมบัติของห้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ
่ ามารถ
ออกแบบเป็นแคปซูลสําหรับเคลือ่ นย้ายผูป
้ ว่ ยติดเชือ้ อันตราย ทีส
ติดตั้งบนเตียง เตียงเข็น และเปล ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
สะดวก เหมาะสําหรับใช้ทง
ั้ ภายในโรงพยาบาลและรถพยาบาล หลังจาก
ใช้งานสามารถพั บเก็บ ขนย้าย และพกพาได้สะดวก
โครงสร้างวัสดุหลักสามารถนําเข้าเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องเอกซเรย์
คอมพิ วเตอร์แบบ CT Scan
มีแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าแคปซูลเพื่ อป้องกันผู้ปว่ ยติดเชื้อซํ้าซ้อน
่ จะมีแรงดันลบไม่นอ
มีระบบสร้าง ควบคุม และแสดงผลแรงดันลบ ซึง
้ ย
กว่า 15 Pa พร้อมแผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ﬁlter มีประสิทธิภาพใน
การกรอง 99.995% จํานวน 1 ชัน
้ และมีหลอด UV 1 หลอด เพื่ อฆ่าเชือ้
ก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก
มีช่องสําหรับทําหัตถการและใส่สายอุปกรณ์จากภายนอก

สถานะปัจจุบัน
มีการทดสอบการใช้งานต้นแบบและเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งานอุปกรณ์
ที่ใช้งานอยู่เดิมจากผู้ใช้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่ อนําข้อมูลดังกล่าวมา
พั ฒนาปรับปรุงต้นแบบต่อไป
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ติดต่อ:
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปญ
ั หาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4350
E-mail: sarawutl@mtec.or.th

นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ต้นแบบ

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR)
อย่างง่าย

้ ก่อโรคโควิด-19 ทําให้บค
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
ุ ลากรทางการ
่ งในการติดเชือ
้ จากผูป
แพทย์มค
ี วามเสีย
้ ว่ ยระหว่างการตรวจหรือกระทําหัตถการ เพื่ อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสท
ุ ธิ์ (Powered air-purifying respirator:
PAPR) เพื่ อป้องกันการติดเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจ

ปัจจุบันแม้ต้นแบบจะมีคุณลักษณะทางเทคนิคเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศแล้ว ทีมวิจัยยังต้องพั ฒนาปรับปรุงคุณลักษณะบางประการให้
้ เช่น สามารถแสดงค่าทางกายภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ดย
ี ง
่ิ ขึน
ของอุปกรณ์ มีระบบแจ้งเตือนเมือ่ อุปกรณ์มค
ี วามผิดปกติ และสามารถปรับอัตรา
การไหลของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ประกอบไปด้วย
่ ีลักษณะคลุมทั้งศีรษะ
2 ส่วนหลัก คือ ชุดฟอกอากาศและอุปกรณ์สวมศีรษะ ทีม
่ อกอากาศ ดักจับอนุภาคทีม
่ ก
และใบหน้า อุปกรณ์จะทําหน้าทีฟ
ี ารปนเปื้ อนของไวรัส
้ โรค โดยใช้แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงกรองอากาศก่อนป้อนเข้าสูอ
และเชือ
่ ป
ุ กรณ์
้ ป
นอกจากนีอ
ุ กรณ์ยง
ั สามารถสร้างความดันให้สง
ู กว่าบรรยากาศ เพื่ อป้องกันไม่
่ ง
ให้อากาศโดยรอบทีไ่ ม่ผา่ นการฟอกไหลย้อนเข้าภายในอุปกรณ์ ช่วยลดความเสีย
ในการติดเชื้อให้แก่ผู้สวมใส่
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และ
่ี าได้ใน
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาภายใต้แนวคิดเน้นการประยุกต์ใช้อป
ุ กรณ์ทห
ท้องตลาดให้ได้มากที่สุด ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน มีความถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ทางการแพทย์และวิศวกรรม ผลงานจึงสามารถขยายผลได้ในอนาคต และมีคณ
ุ ลักษณะ
ทางเทคนิคใกล้เคียงกับอุปกรณ์ท่ป
ี ระเทศไทยนําเข้าจากต่างประเทศ

คุณลักษณะทางเทคนิคของต้นแบบ
1) สามารถสร้างความดันภายในอุปกรณ์สวมศีรษะได้ถึง 200 Pa
2) สามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในอุปกรณ์สวมศีรษะได้สูงสุด 230 ลิตร
ต่อนาที
3) สามารถทํางานต่อเนื่องได้นานถึง 6 ชั่วโมง
4) ใช้แผ่นกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA ﬁlter) ชนิด H13 ซึง่ สามารถกรอง
อนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึงร้อยละ 99.95 ดักจับอนุภาคที่มีการ
ปนเปื้ อน

ติดต่อ:
ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์

ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมขัน
้ สูง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4322
E-mail: sittikol@mtec.or.th
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ต้นแบบ

รถเข็นควบคุมระยะไกล
Remote Control Cart

้ เพื่ อ
ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกล (Remote control cart) มีการพั ฒนาขึน
ช่วยเพิ่ มระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย สําหรับใช้ในการส่งของ
เช่น อาหาร และยา ผลงานต้นแบบเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดการนําอุปกรณ์ที่
หาได้ในท้องตลาดมาประดิษฐ์ ให้ได้ผลงานที่สามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย

ต้นแบบรถเข็นควบคุมระยะไกลพั ฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่ง
ชาติ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ คุณสมบัตขิ องต้นแบบ คือ

่ นทีด
่ ว้ ยความเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง รับนํา้ หนักได้ไม่
สามารถเคลือ
่ งได้ไม่นอ
ตํ่ากว่า 5 กิโลกรัม และสามารถทํางานต่อเนือ
้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง

่ี ามารถหาซือ
้ ได้ทว่ั ไป
อุปกรณ์ควบคุมเป็นคอนโทรลเลอร์บง
ั คับวิทยุทส
และผ่านการปรับลดชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นลง เพื่ อให้ใช้งานได้งา่ ย ไม่เกิด
ความสับสน

สามารถฉีดนํ้ายาเพื่ อทําความสะอาดลงบนอุปกรณ์เพื่ อฆ่าเชือ้ ได้โดยตรง

สถานะปัจจุบัน
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มอบต้นแบบจํานวน 2 คัน แก่โรงพยาบาล
กลางและสถาบันประสาทวิทยา เพื่ อใช้งานใน COVID-19 Ward หลังทดสอบการ
่ ดลองใช้มค
ใช้งาน พยาบาลทีท
ี วามพึ งพอใจ และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแล
ผู้ปว่ ย รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อพั ฒนาต้นแบบต่อไป

ติดต่อ:
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ

ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปญ
ั หาอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4818
E-mail: korkiats@mtec.or.th
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สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กิจกรรมสนับสนุนเพื่ อเร่ง
การนําผลงานวิจย
ั มาใช้
ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
ต้านภัยไวรัสก่อโรคโควิด-19

(Research Gap Fund ﬁghts COVID-19)
สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนผูป
้ ระกอบการในรูป
แบบนิตบ
ิ ค
ุ คลเข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนเพื่ อเร่งการนําผลงานวิจย
ั มาใช้ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสก่อโรคโควิด-19 (Research Gap Fund ﬁghts
COVID-19)” เปิดรับข้อเสนอโครงการทีร่ บ
ั ถ่ายทอดผลงานวิจย
ั หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา
่ ต
ของมหาวิทยาลัย ของรัฐ หรือสถาบันวิจย
ั ของรัฐ ทีม
ี น
้ แบบในระดับภาคสนามแล้วมา
ต่อยอด เพื่ อพั ฒนาผลิตภัณฑ์ตน
้ แบบสําหรับผลิตใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ฉก
ุ เฉินไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยผ่านกระบวนการออกแบบและพั ฒนาต้นแบบ
ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดําเนินการวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ
ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากหลังวันลง
นามในสัญญารับทุน โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินหรือเท่ากับ 75% ต่อ
โครงการ (ไม่เกินหรือเท่ากับ 1,000,000 บาทต่อโครงการ)

ปัจจุบันมีโครงการที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 51 โครงการ มีโครงการที่ผ่าน
การคัดเลือก (อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งผล/ทําสัญญา) จํานวน 21 โครงการ
ประกอบด้วย
1) แถบตรวจสารพั นธุกรรมแบบอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วสําหรับ
วิ นิ จ ฉั ย โรคโควิ ด -19 ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าภายใต้ อุ ณ หภู มิ เ ดี ย วแบบ Multiplexrecombinase polymerase ampliﬁcation โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) เครือ่ งผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สําหรับฆ่าเชือ้ โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3) เครื่ อ งพ่ นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอั ต โนมั ติ โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ ไวรัสโคโรนาบนพื้ นผิว โดยมหาวิทยาลัย
4) แอกทีฟเฟซชิลด์ตา้ นทานเชือ
เชียงใหม่
5) การสร้างต้นแบบจุดตรวจโรคโควิด-19 สําหรับติดตัง
้ ภายนอกอาคาร
(แบบครบวงจร) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6) หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบ
บั ง คั บ ขั บ เคลื่ อ นล้ อ แมกคานั ม โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
7) ชุดวัดสัญญาณชีพแบบพกพา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8) การเพิ่ มมู ล ค่ า เส้ น ใยปอสาเพื่ อผลิ ต หน้ า กากอนามั ย ชนิ ด 3 ชั้ น
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9) ตํา รั บ ยาแผนโบราณเพื่ อสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ไวรั ส ก่ อ โรค
โควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10) การผลิ ต ซี ล ยางรอบคอเพื่ อใช้ ใ นชุ ด ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ
สําหรับผู้ปว่ ยโควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11) การพั ฒนาและผลิตชุดตรวจเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 สําหรับการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12) ต้นแบบเชิงพาณิชย์ของเครือ่ งช่วยหายใจความดันบวกแบบสองระดับ
โดยใช้อากาศบริสุทธิ์จากตู้ความดันลบ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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13) เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสําหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14) การพั ฒนาระบบเฝ้ า ระวั ง ผู้ ป่ ว ยระยะไกล โดยใช้ อ าการของโรค
โควิด-19 ร่วมในการประมวลแบบ Deep-learning โดย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15) นวัตกรรมคัดกรองบุคคลด้วย AI ป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
แบบเคลื่อนที่ได้ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16) หู ฟ ัง ทางการแพทย์ แ บบชาญฉลาดชนิ ด ไร้ ส ายสู้ ภั ย โควิ ด 19
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบบันทึกใบหน้าโดยใช้
Machine learning โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18) การพั ฒนาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ท่ท
ี ําจากซิลิโคนชนิด N99
(N99 Respirator) เพื่ อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
19) ตู้ พ่ นฆ่ า เชื้ อ สํา หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ บบอั ต โนมั ติ โดย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
20) หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (PAPR) ต้นทุนตํ่า โดยมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
21) การพั ฒนาแคปซูลแรงดันอากาศลบสําหรับป้องการการแพร่เชื้อโรค
ที่ติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ โดย สวทช. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ง
ิ อํานวย
ความสะดวกและเครื่องมือแพทย์

ติดต่อ:

คุณชนรรถ พุ ทธานนท์

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่ อนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71687
E-mail: chanut.pud@nstda.or.th

นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

LIVE

บริการคําบรรยาย
แทนเสียงแบบสด

คำบรรยาย

(Live Closed Captioning)

CC

บริการคําบรรยายแทนเสียงเป็นบริการเพื่ อช่วยเหลือผูบ
้ กพร่องทางการได้ยน
ิ
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และรายการ
โทรทัศน์ ผ่านการอ่านข้อความถอดความ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและสิ่งอํานวยความสะดวก ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พั ฒนาระบบบริการคําบรรยายแทนเสียง และโมดูลตรวจ
สอบและแก้ไขข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพู ดแบบทันต่อเวลา เพื่ อเพิ่ ม
ความถูกต้องของการถอดความให้สูงยิ่งขึ้น การให้บริการระบบถอดความเสียง
แบบเวลาจริง (Real time) แต่ละรายการ ดําเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คน
แบ่งพิ มพ์ ถอดความเสียงคนละส่วน ก่อนนํามาตรวจสอบความถูกต้องและรวม
เป็นข้อความที่สมบูรณ์ แล้วเผยแพร่ทันทีในขณะรายการออกอากาศ
ระบบบริการคําบรรยายทันเสียงแบบทันต่อเวลา (Live CC) ได้มก
ี ารนํามา
ให้บริการประชาชนในรายการถ่ายทอดสดแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 โดยศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จากทําเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน
2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณวันละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน
้ งั ให้บริการในรายการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนีย
่ มีเหตุการณ์สําคัญ และการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจท
เมือ
ิ ล
ั จํานวน
5 ช่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส (ThaiPBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
(TPTV) สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย (NBT) สถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง 9
(MCOT-HD) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (TV5) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการให้
บริการคําบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาได้ครบทุกโครงข่าย (MUX)

ติดต่อ:
ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล
ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอํานวยความสะดวก
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ง
ิ อํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 72715
E-mail: ananlada.cho@nstda.or.th
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Fun Science

@ Home by NSTDA

สนุกวิทย์ฯ

ผ่านคลิปการทดลอง
่ อ้ งร่วมกัน ‘หยุดเชือ้ เพื่ อชาติ’ ลดการระบาดโควิด-19 ก็ไม่อาจ ปิด
ในยามทีต
กัน้ การเรียนรูไ้ ด้ เมือ่ สวทช. โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพั ฒนา เยาวชนวิทยาศาสตร์
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ อสังคม ศูนย์พัฒนากําลังคน จัดทํากิจกรรม
เรียนรูอ้ อนไลน์ Fun Science @ Home by NSTDA เสิรฟ
์ ความรูแ้ ละการทดลอง
วิทยาศาสตร์แสนสนุกถึงบ้าน ผ่านเฟซบุก
๊ www.facebook.com/sciencecamp.
fanpage/

Fun Science @ Home by NSTDA คือ กิจกรรมส่ง
เสริมความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผา่ นการทดลองสนุกๆ
่ ําได้ไม่ยาก ใช้วส
่ี อ
ทีท
ั ดุอป
ุ กรณ์ทม
ี ยูร่ อบตัว ราคาไม่แพง และ
่ า้ น เพื่ อให้เด็กระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ทําได้เองทีบ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และ
ในช่วงของการปิดภาคเรียน (สําหรับเด็กอนุบาลต้องมีผป
ู้ กครอง
ช่วยให้คําแนะนําและดูแลระหว่างทํากิจกรรม)

ตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณระดับปฐมวัย
ผ่านเกมและกิจกรรมแสนสนุก

หลักสูตรเกมและกิจกรรม
เพื่ อเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
ผ่านปรากฏการณ์โควิด-19
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หลักสูตรเล่านิทานผ่านโค้ดดิ้ง
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับการสอน
ออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

การเดินทางของลูกยาง

จุลินทรีย์กินได้ โยเกิร์ตทําเอง

พื ชดูดนํ้า

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

สําหรับเนื้อหากิจกรรมได้รวบรวมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน โดยเน้น
่ อาจารย์มหาวิทยาลัยจาก 21 สถาบัน และ
กิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ซึง
นักวิชาการจากสํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริม
้ ทัง้ นี้ สวทช. ได้เริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รว่ มกันพั ฒนาขึน
่ นําคลิปวิดโี อการทดลอง
โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และทยอยนําเนื้อหาขึ้นเป็นประจําทุกวัน โดยมี
่ งต่อเดือน เพื่ อประชาสัมพั นธ์ไปยังกลุม
การจัดทําวีดท
ิ ศ
ั น์จํานวน 15–20 เรือ
่ เป้าหมายหลากหลาย
ช่องทาง พร้อมทัง
้ ความสนใจให้แก่เด็กและผูป
้ กครองให้เข้ามาชมคลิป
้ มีการจัดแคมเปญเพื่ อกระตุน
่ ข้อมูลในเดือนเมษายน
การทดลอง โดยตัง
ี เู้ ข้าชมประมาณ 10,000 ครัง
้ เป้าหมายให้มผ
้ ต่อเดือน ซึง
2563 มีผู้เข้าชมจํานวน 6,688 ครั้ง จากวีดิทัศน์ท่รี วบรวมไว้ทั้งหมด 18 เรื่อง
นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมออนไลน์ให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนการนําเอาไปใช้ในกลุ่ม
่ ําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วิทยากรเครือข่าย
เป้าหมายต่างๆ เช่น ครูและนักเรียนในพื้ นทีอ
ท้องถิ่นในโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สวทช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการนําเสนอส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดจากโครงการที่ สวทช. ได้ดําเนินการร่วมกับ
พั นธมิตรในช่วงปี 2553 จนถึงปัจจุบน
ั รวมจํานวน 26 หน่วยงาน ได้แก่ เครือข่าย มหาวิทยาลัย
19 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้ นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์การพิ พิธภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์เพื่ อการศึกษา มูลนิธส
ิ มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ติดต่อ: คุณฤทัย จงสฤษดิ์

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียน
เบอร์โทรศัพท์: 02 529 7100 ต่อ 77223
E-mail: reutai@nstda.or.th
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ผลงานนวัตกรรม
่ าํ นักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทีส
ร่วมพั ฒนากับหน่วยงานภาคี
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Medical Devices
Demand-Supply
Matching

Medical Devices Demand-Supply Matching
คือ แพลตฟอร์มสําหรับจับคู่ความต้องการระหว่างผู้บริจาค
และผู้รับบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่ อ
่ รงความต้องการอย่างแท้จริง และ
ให้เกิดการช่วยเหลือทีต
สามารถติดตามสถานะในการจัดส่งของได้

แพลตฟอร์มนี้เป็นความร่วมมือในการพั ฒนาระหว่าง NETbay,
่ มโยง (Matching) ความต้องการระหว่าง
UHosNet และ สวทช. เพื่ อเชือ
ผู้บริจาคและผู้รับบริจาค โดยทั้งสองฝ่ายสามารถระบุความต้องการ
ได้ทางออนไลน์ ปัจจุบน
ั อยูใ่ นระหว่างการประชาสัมพั นธ์แพลตฟอร์ม
ให้เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ในวงกว้าง รวมถึงได้ชว
่ ยดําเนินการประสานงานกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย เพื่ อร่วมบูรณาการข้อมูล
้ สามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาการทํางานในอนาคต
โรงพยาบาลให้ดย
ี ง
ิ่ ขึน
ผู้ท่ส
ี นใจสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี www.mds4covid19.in.th

ติดต่อ:

นายชัยวุฒิ สีทา

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

หน้ากากเอนกประสงค์

EP Kare (อีพี-แคร์) หน้ากากอเนกประสงค์สําหรับกรองฝุน
่ และละอองฝอยขนาด
เล็ก พั ฒนาโดยบริษท
ั อีสเทิรน
์ โพลีเมอร์ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน) (EPG) ผ่านการทดสอบ
การใช้งานโดยศูนย์วจิ ย
ั เทคโนโลยีสง
ิ่ อํานวยความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ สํานักงาน
พั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทําการผลิตโดยบริษัทอีสเทิร์น โพลี
แพค จํากัด (EPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล อาทิ HACCP, GMP และ BRC

หน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare ผลิตจากพลาสติกประเภท Polypropylene
้ รูปด้วยความร้อน (Thermoพิ เศษ 2 ชัน
่ สูง ใช้กระบวนการผลิตขึน
้ มีความยืดหยุน
forming)แผ่นกรองของหน้ากากเป็นผ้า 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ผลิตจากผ้าสปันบอนด์
่ ไผ่มค
คุณสมบัตน
ิ ํ้าซึมผ่านได้ยาก ชัน
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ รอง
้ ที่ 2 และ 3 เป็นผ้าจากเยือ
ฝุ่ น และละอองฝอยขนาดเล็ ก โดยดํา เนิ น การประกอบแผ่ น กรองในห้ อ ง
่ นและซักทําความ
คลีนรูม แผ่นกรองของหน้ากาก EP Kare สามารถถอดเปลีย
สะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือสบูเ่ พื่ อนํากลับมาใช้ซ้าํ ได้ 20 ครัง
้ หน้ากาก 1 ชุดจะ
มีแผ่นกรองให้ 3 ชุด จึงสามารถใช้งานได้ 1-2 เดือน
การผลิตหน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare ระยะแรก มีกําลังการผลิต
2,000,000 ชิ้นต่อเดือน โดยได้ทําการผลิตชุดแรกจํานวน 200,000 ชิ้น
่ ค
บริจาคให้แก่หน่วยงานทีม
ี วามจําเป็นเร่งด่วนก่อน และได้เริม
่ จัดจําหน่ายในตลาด
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม 2563 ในระยะถั ด ไปบริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาการนํา
เทคโนโลยีสารเคลือบชัน
้ กรองของสํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
่ ะ
แห่งชาติมาใช้เพิ่ มประสิทธิภาพของหน้ากาก และทางบริษท
ั EPG ยังมีแผนทีจ
พั ฒนาหน้ากาก N95 สําหรับใช้ทางการแพทย์ต่อไป

ติดต่อ:
บริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์: 02 383 6599
เว็บไซต์: www.epg.co.th
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HAPYBOT

หุ่นยนต์ขนส่ง
ในโรงพยาบาล
HAPYBOT คือ หุ่นยนต์บริการขนส่ง นําทาง เคลื่อนที่อิสระ สําหรับใช้ภายใน
่ ว่า “หุน
โรงพยาบาล หรือเรียกได้อก
ี อย่างหนึง
่ ยนต์ผช
ู้ ว่ ยพยาบาล” โดยนําระบบขนส่ง
อัตโนมัติ Automatic guided vehicles (AGV’s) มาช่วยในกิจกรรมที่ต้องทําซํ้าๆ
เช่น ขนส่งยา วัคซีน เวชภัณฑ์ รวมถึงสิง
่ ของอื่นๆ โดย HAPYBOT เป็นการผสาน
นวัตกรรมเข้ากับความหรูหรา โดดเด่นด้วยระบบแผนทีเ่ รียลไทม์อจั ฉริยะ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น แม่นยํา และปลอดภัย

HAPYBOT มีขนาดกระทัดรัด 50x90 เซนติเมตร นํา้ หนักเพี ยง 45
กิโลกรัม มีรูปร่างและหน้าตาที่เป็นมิตร มีเซนเซอร์รอบตัวเพื่ อวัดระยะทางแบบ
เรียลไทม์ และใช้ระบบ AI ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางเมื่อเจออุปสรรค ทําให้
สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะพิ เศษ เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้ และ
สามารถหาเส้นทางสํารองอัตโนมัติ
HAPYBOT มี ร ะบบคอมพิ วเตอร์ ภ ายในตั ว จึ ง สามารถประมวลผล
ความเร็วสูง มีหน้าจอ Tele ขนาด 10 นิว้ แสดงภาพและเสียงทีแ่ พทย์ Tele มายัง
หุ่นยนต์ และมีกล้อง Tele ความละเอียดสูง สามารถซูม 40 เท่าแบบ Optical
และสามารถสั่งการผ่านหน้าจอแบบสัมผัส นอกจากนี้ยังมี Computer web
base, Tablet, Mobile application และ QR Code สําหรับเชือ่ มต่อการทํางาน
กับ HAPYBOT โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาล
HAPYBOT สามารถจัดส่งของไปยังที่หมายได้หลายที่ขึ้นกับคําสั่งการใช้
งาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบลิฟต์ได้ ในการเคลื่อนที่ HAPYBOT มีระบบ
Access control สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่ อป้องกันการสั่งการจากผู้ท่ีไม่ได้รับ
อนุญาต ล้อและเบรกของ HAPYBOT รองรับการขึ้นลงทางลาดเอียง พื้ นต่าง
ระดับ และร่องระหว่างพื้ นอาคารกับตัวลิฟต์ ช่องเก็บของของ HAPYBOT เป็น
แบบเปิดปิดล็อกด้วยไฟฟ้า ขนาดความจุชอ
่ งเก็บของ 17 ลิตร บรรทุกได้ 10-15
กิโลกรัม
ปัจจุบันมีการนําไปใช้งานจริงในกว่า 10 โรงพยาบาล ใช้ขนส่งอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทแ่ี ต่ละวันมีมากกว่า 1,000 รายการ เช่น พยาธิวท
ิ ยา เลือด เนือ้ เยือ่
่ กติตอ
่ ค
ของเหลวส่งตรวจ ยา และเอกสาร ทีป
้ งขนส่งโดยบุคลากรทีม
ี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ การนํา HAPYBOT มาใช้นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกแล้วยัง
ช่วยลดความเสีย่ งในการสัมผัส ลดการติดเชือ้ ตอบโจทย์เรือ่ งการลดจํานวนบุคลากร
เพิ่ มประสิทธิภาพในการทํางาน

ติดต่อ:
บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (N Health)

เบอร์โทรศัพท์: 02 762 4000
เว็บไซต์: www.nhealth-asia.com

39

นวัตกรรมรับมือ COVID-19

สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Wristband

ติดตามตําแหน่งผู้กักตัว

สายรัดข้อมือ (Wristband) อุปกรณ์สําหรับติดตามตําแหน่งผู้กักตัว เพื่ อ
ควบคุ ม สถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 พั ฒนาโดยบริ ษั ท ซิ ลิ ค อน คราฟท์
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

อุปกรณ์สายรัดข้อมือนี้ จะมีรหัสประจําตัว (UID) สําหรับระบุตวั ตนผูส
้ วมใส่
มีไมโครชิปเทคโนโลยี Near ﬁeld communication (NFC) ที่พัฒนาขึ้นเพื่ อ
ป้องกันการคัดลอกหรือปลอมแปลงข้อมูล ด้วยระบบรหัสเฉพาะที่ทํางานเสมือน
้ ามารถใช้ยน
รหัส OTP (One time password) สายรัดข้อมือนีส
ื ยันตัวตนหรือส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ได้สะดวก เพี ยงนําสายรัดข้อมือแตะหรือเข้าใกล้เครื่องอ่าน
NFC หรือมือถือ ข้อมูลจะส่งออกมาด้วย NDEF (NFC data exchange format)
ที่สามารถสื่อสารกับระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์
้ ามารถใช้งานได้ทก
สายรัดข้อมือนีส
ุ เพศทุกวัย แม้ผก
ู้ ก
ั ตัวจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์
มือถือหรือมีความรูท
้ างด้านเทคโนโลยีมาก่อน อุปกรณ์นจี้ ะช่วยให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าถึง
ข้อมูลสําหรับติดตามควบคุมโรคได้งา่ ย เพี ยงดึงข้อมูลจากสายรัดข้อมือ ช่วยลด
ความซํ้าซ้อนในการทํางาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทํางานของ
เจ้าหน้าที่
นอกจากนีไ้ มโครชิปในสายรัดข้อมือยังสามารถตรวจจับการฉีกขาดของวัสดุ
และแจ้ ง เตื อ นไปยั ง ระบบหากมี ก ารทํา ให้ ฉี ก ขาดหรื อ ถอดออกก่ อ นพ้ นระยะ
การกักตัว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 สายรัดข้อ
มือนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคอื่นๆ หรือให้คนไข้ท่ม
ี ารักษาตัวใน
สถานพยาบาลสวมใส่ เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลการรักษาส่วน
่ าจ
บุคคลได้สะดวก ลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน รวมถึงช่วยลดข้อผิดพลาดทีอ
เกิดขึ้นได้

ติดต่อ:
นายศรัณย์พล ชัยรินทร์

บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์: 02 589 9991 ต่อ 410
E-mail: marketing@sic.co.th
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รวมงานวิจัย สวทช. สู้ภัยโควิด-19
ติดตามข้อมูลงานวิจัย คลิปวิดีโอ ข่าวประชาสัมพั นธ์
และสื่อความรู้สู้ภัยโควิด-19 ของ สวทช.
ได้ท่น
ี ี่
>> คลิก
(https://www.nstda.or.th/th/news/13099-fight-covid19-nstda)
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