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“สวทช. มีทรัพยากรบุคคลิ
ที�มีคุณ์ภาพ มีความเชี�ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลิัง
ในการขับเคลิื�อุนการทำางาน 

ให่้เป็นอุงค์กรวิจััย
แลิะพัฒนา

ที�ประเทศขาดไม่ได�”
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ด้วยยุทธิ์ศาสตร์แลิะวิสัยทัศน์ขอุงประเทศ ในการนำาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลิไกห่นึ�งในการผลัิกดัน
แลิะขับเคลิื�อุนประเทศให้่มีการวิจััยแลิะพัฒนา เพื�อุก้าวส่่การเติบโต
เศรษฐกิจัยุคให่ม่ รวมถึงการสร้างอุงค์ความร่้ด้านวิจััย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม ตอุ่ยอุดความได้เปรียบ
ในเทคโนโลิยี ธิ์ุรกิจั แลิะอุุตสาห่กรรม จัากต้นนำ�าส่่ปลิายนำ�า พร้อุมทั�ง
ผลิักดันงานวิจััยขอุงประเทศอุอุกส่่สังคม ตอุบโจัทย์ความต้อุงการ 
ที�แตกต่างแลิะนำาไปใช้ได้จัริง กระจัายความมั�งคั�งอุย่างทั�วถึงแลิะยั�งยืน
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ห่น่ัวิยง�นัในั
กำ�กับของกร์ะทร์วิงก�ร์อุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สำตร์์ วิิจััยและนัวัิตกร์ร์ม (อวิ.) ได้รั์บก�ร์
จััดตั�งขึ�นัในัปีี พั.ศ. 2534 ต�ม พั.ร์.บ. พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี พั.ศ. 2534  
เพ่ั�อเป็ีนัห่น่ัวิยง�นับริ์ห่�ร์กองทุนัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี โดยอย่่ภ�ยใต้
ก�ร์กำ�กับด่แลของคณะกร์ร์มก�ร์พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (กวิทช.)  
ดำ�เนิันัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีของปีร์ะเทศ มุ่งพััฒนั�

ปีร์ะเทศส่่ำ “เศรษฐกิิจฐานความร้�” มีภ�ร์กิจัห่ลักในัก�ร์สำนัับสำนุันัง�นัวิิจััย พััฒนั�  
และสำนัับสำนุันัให้่มีก�ร์นัำ�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีไปีใช้ในัภ�คส่ำวินัต่�ง ๆ ร์วิมไปีถึึง
ธุุร์กิจัและภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม 

สำวิทช.  มีห่น่ัวิยง�นัในัสัำงกัด  5  ศ่นัย์แห่่งช�ติ ค่อ ศ้นย์์พัันธุุวิศวกิรรมและเทคโนโลย์ี
ชีีวภาพัแห่่งชีาติิ (BIOTEC)  มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั ศ้นย์์เทคโนโลยี์โลห่ะ 
และวัสดุุแห่่งชีาติิ (MTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยีที�เกี�ยวิข้องกับวัิสำดุต่�ง ๆ   

ศ้นย์์เทคโนโลยี์อิิเล็กิทรอินิกิส์และคอิมพิัวเติอิร์แห่่งชีาติิ (NECTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นั 

ด้�นัอิเล็กทร์อนิักส์ำและเทคโนัโลยีคอมพิัวิเตอร์์ ศ้นย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ  
(NANOTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นันั�โนัเทคโนัโลยี และศ้นย์์เทคโนโลย์พีัลังงานแห่่งชีาติิ 
(ENTEC) มุ่งวิิจััยและพััฒนั�เทคโนัโลยีพัลังง�นั

ซึึ่�งจัะเปีน็ักำ�ลังสำำ�คัญในัก�ร์สำร์�้งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์มจันัสำ�ม�ร์ถึสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มได้ ถ่ึอเป็ีนัพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญ
สำำ�ห่รั์บก�ร์เติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดของภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์ม โดยเฉพั�ะ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�สำ�ม�ร์ถึเติบโตได้อย่�งยั�งย่นับนัฐ�นัควิ�มร้่์ ซึึ่�งจัะเป็ีนักำ�ลังห่ลัก 
ด้�นัเศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศต่อไปี 

ทั�งนีั� สำวิทช. มีทิศท�งก�ร์ดำ�เนัินัง�นัต�มแนัวิท�ง “เศรษฐกิิจแนวให่ม่”  
เพ่ั�อสำร้์�งควิ�มเข้มแข็งและควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลยี และ 
นัวัิตกร์ร์ม (วิทนั.) ขั�นัส่ำง (Advanced STI) ให้่แก่ปีร์ะเทศ ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์
ทั�งด้�นัเศร์ษฐกิจั สัำงคม และสิำ�งแวิดล้อม เพ่ั�อให้่เกิดผู้ลกร์ะทบในัเชิงบวิกต่อปีร์ะเทศ
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โดยเศรษฐกิิจชีีวภาพั  (Bioeconomy) มุ่งเน้ันัใช้ควิ�มร้่์ด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั  
และต้นัทุนัควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัที�เป็ีนัจุัดแข็งของปีร์ะเทศเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนั  

เศรษฐกิิจห่มุนเวีย์น (Circular economy) มุ่งเน้ันัใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กวัิสำดุเห่ล่อทิ�ง 

ม�เป็ีนัวัิตถุึดิบเพ่ั�อผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ม่ลค่�ส่ำง เศรษฐกิิจอัิจฉริย์ะ (Intelligent  
economy) เปี็นัก�ร์ขับเคล่�อนัเศร์ษฐกิจัโดยนัำ�เทคโนัโลยีดิจิัทัลม�ใช้เพ่ั�อเพิั�มผู้ลผู้ลิต 
เพิั�มม่ลค่�ให้่แก่สิำนัค้�และบริ์ก�ร์ โดยใช้เวิล�น้ัอยลง  

ขณะที�เศรษฐกิิจผู้้�ส้งวัย์ (Silver economy) จัะเป็ีนัร์ะบบที�นัำ�ควิ�มร้่์  เทคโนัโลยี  
และนัวัิตกร์ร์มม�สำร้์�งผู้ลิตภัณฑ์์และบริ์ก�ร์ที�ร์องรั์บก�ร์เข้�ส่่ำสัำงคมผู้่้ส่ำงวัิย เพ่ั�อช่วิย

ให้่ผู้่้ส่ำงอ�ยุพึั�งพั�ตนัเองได้ เศรษฐกิิจร่วมใชี�ประโย์ชีน์ (Sharing economy) เปี็นั 
ร่์ปีแบบเศร์ษฐกิจัที�ใช้พ่ั�นัฐ�นัแนัวิคิดควิ�มร่์วิมม่อและแบ่งปัีนั ทำ�ให้่เกิดร่์ปีแบบสิำนัค้�

และบริ์ก�ร์ให่ม่ สำร้์�งร์�ยได้แบบพึั�งพั�กันั และเศรษฐกิิจสีเขีีย์ว (Green economy) 
มุ่งเน้ันัปีร์ะห่ยัดพัลังง�นั ลดควิ�มเสีำ�ยงที�จัะทำ�ให้่สิำ�งแวิดล้อมเสีำยห่�ย ตอบสำนัอง 
ก�ร์พััฒนั�ที�ยั�งย่นั

นัอกจั�กนีั� สำวิทช. ยังมุ่งพััฒนั� Advanced STI ในั 10 กลุ่มเทคโนัโลย ี
เป้ี�ห่ม�ยห่ลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่ึ�งจัะทำ�ง�นัร่์วิมกันั
กับเคร่์อข่�ยพัันัธุมิตร์ต่�ง ๆ ทั�งในัภ�ครั์ฐและเอกชนั ขณะเดียวิกันั สำวิทช. ยังให้่ควิ�ม
สำำ�คัญด้�นัก�ร์พััฒนั�กำ�ลังคนัและสำร์�้งควิ�มตร์ะห่นัักด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ปีร์ะช�ชนั

“ตลอดร์ะยะเวิล� 30 ปีี ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ได้มีก�ร์พััฒนั�และปีรั์บปีรุ์งก�ร์ทำ�ง�นั
ม�อย่�งสำมำ��เสำมอ จุัดแข็งของ สำวิทช. ค่อ กำ�ลังคนั เร์�มีทรั์พัย�กร์บุคคลที�มีคุณภ�พั 
ควิ�มเชี�ยวิช�ญ มีศักยภ�พั เป็ีนัพัลังในัก�ร์ขับเคล่�อนัก�ร์ทำ�ง�นัให้่ สำวิทช. เป็ีนัองค์กร์
เปิีดด้�นัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ที�ปีร์ะเทศข�ดไม่ได้ นัอกจั�กนีั�ยังมีก�ร์สำร้์�งง�นัวิิจััย 
ที�เข้มแข็ง และสำร์�้งผู้ลกร์ะทบไดอ้ย่�งกว้ิ�งขวิ�ง และที�ข�ดไม่ได้ค่อ สำวิทช. มีเคร่์อข่�ย
ควิ�มร่์วิมม่อและพัันัธุมิตร์ที�เข้มแข็งเสำมอม�ตั�งแต่อดีตจันัถึึงปัีจัจุับันั”

ปีร์ะเทศที�มีควิ�มก้�วิห่นั้�ด้�นั วิทนั. ในัปีัจัจุับันั ต่�งมองวิ่� “วิทย์าศาสติร์ 
และเทคโนโลยี์” ค่อ ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัและเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนัให้่ปีร์ะเทศ 
มีเศร์ษฐกิจัและควิ�มเป็ีนัอย่่ที�ดีขึ�นั จึังมีบทบ�ทในัด้�นัเศร์ษฐกิจัม�กขึ�นั 



“สิ่งห่นึ�งที�สำาคัญ
แลิะได้ยึดถือุกันมาตลิอุดก็คือุ 
“Governance” แลิะสิ่งที�
ขอุฝากไว้สำาห่รับนักวิจััย
ทุกคนก็คือุ “การมีวินัย” 
ซ้ำึ�งเป็นรากฐานสำาคัญ
ขอุงความเจัริญ
ก้าวห่น้า...”
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“สำำ�ห่รั์บปีร์ะเทศไทยในัช่วิง 20-30 ปีีที�ผู่้�นัม�มองว่ิ� ยังไม่ได้ใช้วิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีในัก�ร์สำร์้�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัให่้แก่ปีร์ะเทศอย่�งเต็มที�
และจัริ์งจััง แม้ปัีจัจุับันัจัะมีนัักวิิจััยจัำ�นัวินัม�กขึ�นั แต่ก็ยังคงปีร์ะสำบปัีญห่�ด้�นัก�ร์
สำร้์�งกำ�ลังคนัท�งด้�นันีั� เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยยังลงทุนัแต่ในัขั�นัต้นัด้วิยก�ร์ให้่ทุนั 
ก�ร์เรี์ยนั แต่ข�ดก�ร์ด่แลคนัที�สำร้์�งม� ซึึ่�งภ�ครั์ฐยังข�ดกลไกในัก�ร์ลงทุนัอย่�งต่อเน่ั�อง 
เพ่ั�อเก็บเกี�ยวิใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กก�ร์สำร์้�งกำ�ลังคนัเห่ล่�นีั� ทำ�ให้่คนัที�มีศักยภ�พัออกไปี
เติบโตที�อ่�นั ห่ร่์อไม่ได้ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กสิำ�งที�ลงทุนัเรี์ยนัม�อย่�งคุ้มค่�”  
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ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ให้่ควิ�มสำำ�คัญกับก�ร์ด่แลกำ�ลังคนัม�อย่�งต่อเน่ั�อง ปัีจัจุับันั
แม้ว่ิ�จัะยังไม่สำ�ม�ร์ถึทล�ยข้อจัำ�กัดบ�งอย่�งลงได้ แต่ก็ได้มีก�ร์วิ�งกลไกในัก�ร์
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์และกำ�กับด่แล โดยสิำ�งที� สำวิทช. ยึดถ่ึอและปีฏิิบัติม�โดยตลอด ก็ค่อ  
ก�ร์ปีล่กฝัังบุคล�กร์ให้่มีอิสำร์ะท�งวิิช�ก�ร์ มีสำะพั�นัควิ�มคิด แต่ต้องมีวิินััย และ 

ที�สำำ�คัญต้องอย่่ภ�ยใต้ “Governance” ห่ร่์อก�ร์กำ�กับด่แลที�ดี    

ในัอนั�คตห่�กตอ้งก�ร์ให้่เกิดก�ร์พััฒนั�อย�่งยั�งยน่ั ซึึ่�งไม่ใช่แค่ในั “สวทชี.” เท่�นัั�นั  

แต่ต้องเป็ีนั “ภาพัรวมระดัุบประเทศ” ปีร์ะเทศไทยควิร์จัะมุ่งสำร์�้งอตุสำ�ห่กร์ร์มให่ม ่ๆ   
เพิั�มม่ลค่� และสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มที�ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์ของผู้่้ใช้ได้อย่�งร์วิดเร็์วิ  
ซึึ่�งก�ร์จัะดำ�เนิันัก�ร์ดังกล่�วิได้นัั�นัต้องอ�ศัยโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญในัก�ร์วิิจััย 
และพััฒนั� ห่�กต้องก�ร์ทำ�ให้่ก�ร์พััฒนั�ใช้ต้นัทุนัที�ตำ��ลง ก็จัำ�เป็ีนัต้องมีก�ร์บริ์ห่�ร์
จััดก�ร์โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัที�มีกร์ะจั�ยอย่ใ่นัปีร์ะเทศเป็ีนัจัำ�นัวินัม�กให้่อย่ใ่นัร่์ปีแบบของ  
Sharing economy ห่ร่์อเศร์ษฐกิจัร่์วิมใช้ปีร์ะโยชน์ั ทำ�ให้่ก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ง่�ยขึ�นั

นัอกจั�กนีั�ปีร์ะเทศไทยจัำ�เป็ีนัต้องมีโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัในัก�ร์วิิเคร์�ะห่์และ 
ทดสำอบที�เป็ีนัม�ตร์ฐ�นัในัร์ะดับสำ�กล เพั่�อให้่เกิดควิ�มมั�นัใจัและยอมร์ับในันัวิัตกร์ร์ม 
ที�ได้พััฒนั�ขึ�นั มีก�ร์ลงทุนัเพ่ั�อผู้ลักดันัให้่เกิดก�ร์นัำ�ง�นัวิิจััยไปีสำร้์�งม่ลค่�ท�งเศร์ษฐกิจั  
ร์วิมถึึงมีควิ�มร่์วิมม่อกับพัันัธุมิตร์ในัทุกภ�คส่ำวินั และเคร่์อข่�ยวิิจััยร์ะดับนั�นั�ช�ติ  
เพ่ั�อผู้ลักดันัให้่ปีร์ะเทศไทยเติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดในัเวิทีร์ะดับโลก

กิารที� สวทชี. ดุำาเนินงานมาจนครบรอิบ 30 ปี มีผู้ลงานเป็นที�ประจักิษ์ และ 
ไดุ�รับความเช่ี�อิถ่ือิจากิทุกิภาคส่วนติลอิดุระย์ะเวลาที�ผู่้านมานั�น สิ�งห่น่�งที�สำาคัญและ 
ไดุ�ย่์ดุถ่ือิกัินมาติลอิดุก็ิค่อิ “Governance” และสิ�งที�ขีอิฝากิไว�สำาห่รับนักิวิจัย์ทุกิคน  
ก็ิค่อิ “กิารมีวินัย์” ซ่ึ่�งเป็นรากิฐานสำาคัญขีอิงความเจริญกิ�าวห่น�า 

ในส่วนขีอิงกิารขัีบเคล่�อิน สวทชี. “ผู้มเช่ี�อิว่าพัวกิเราทุกิคนจะทำาให่�อิงค์กิร 
มีประสิทธิุภาพั เม่�อิทุกิคนใส่พัลังความคิดุเขี�าไปในทุกิเร่�อิงที�ดุำาเนินกิารและ 
รับผิู้ดุชีอิบ”

 ดุร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุิล
 ผู้้�อิำานวย์กิาร
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.)
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ศาสตราจำารย์ นพ.ประสิทธิ� ผลื่ิตผลื่กัารพิมพ์  
รองผ้้อำานวยกัารสำานักังานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีแห่่งชาติ (สวทช.)
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“โรคซ้ำาร์สแลิะไข้ห่วัดนก” คือุจัุดเริ�มต้นขอุงสำานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ลิะเทคโนโลิยีแห่ง่ชาติ  (สวทช.)  ในการเข้าไปมีบทบาท
วิจััยแลิะพัฒนาเกี�ยวกับโรคอุุบัติให่ม่ขอุงประเทศ  

จั�กก�ร์ร์ะบ�ดของโร์คซึ่�ร์์สำ ในัปีี พั.ศ. 2546 คณะรั์ฐมนัตรี์ฯ ได้มอบห่ม�ยให้่  
สำวิทช. ดำ�เนิันัก�ร์เตร์ียมควิ�มพัร้์อมท�งด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี ร์วิมถึึง
ก�ร์ปีร์ะสำ�นัง�นักบันั�นั�ช�ต ิเพ่ั�อพััฒนั�ชดุตร์วิจัฯ และในัปีีเดยีวิกันันัั�นั ได้เกิดก�ร์

“สวทช. มุ่งเป้าในการวิจััย
แลิะพัฒนา “โปรแกรมโรคติดเชื�อุ

อุุบัติให่ม่/อุุบัติซ้ำำ�า” 
เพราะเป็นความมั�นคง
ที�ประเทศจัำาเป็นต้อุงมี 

เพื�อุให่้สามารถพี�งพาตนเอุงได้
ในสถานการณ์์ฉุกเฉิน”
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ร์ะบ�ดของโร์คไข้ห่วัิดนัก H5N1 สำวิทช. ตร์ะห่นัักถึึงปัีญห่� 
ดังกล่�วิ ทำ�ให่เ้กิดควิ�มร์ว่ิมม่อกับห่ล�ยห่น่ัวิยง�นั เชน่ั สำำ�นััก
โร์คตดิต่ออุบัติให่ม่ กร์มควิบคมุโร์ค กร์ะทร์วิงสำ�ธุ�ร์ณสำขุ และ 
องค์ก�ร์เภสัำชกร์ร์ม ดำ�เนิันัก�ร์โคร์งก�ร์สัำงเคร์�ะห์่ย�ต้�นัไวิรั์สำ
โอเซึ่ลท�มิเวีิยร์์ (Oseltamivir) และเตรี์ยมควิ�มพัร้์อมด้�นั
วัิคซีึ่นัไข้ห่วัิดให่ญ่ จันัเกิดกลไกก�ร์ปีร์ะสำ�นัง�นัแก้ไขปัีญห่� 
“ไข้ห่วัิดนัก” ในัร์ะดับช�ติ 

จั�กนัั�นั สำวิทช. ได้ร่์วิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัพัันัธุมิตร์
พััฒนั�ง�นัวิิจััยเพ่ั�อเตรี์ยมควิ�มพัร้์อมในัก�ร์รั์บม่อกับ  
โร์คอุบัติให่ม่และโร์คอุบัติซึ่ำ��ต่�ง ๆ ทั�งโร์คจั�กไวิรั์สำซิึ่ก�  
โร์คอีโบล� โร์คสำมองอักเสำบ โร์คม่อเท้�ปี�ก โร์คม�ล�เร์ีย  
ก�ฬโร์ค วัิณโร์ค ก�ร์ด่�อย� โร์คไข้ห่วัิดให่ญ่สำ�ยพัันัธ์ุุต่�ง ๆ 
อย่�งต่อเน่ั�อง จันัถึึงปัีจัจุับันัที�เกิดก�ร์ร์ะบ�ดของโร์คโควิิด-19  
ซึึ่�งเกิดจั�กไวิรั์สำโคโร์นั� ปีร์�กฏิว่ิ�นัักวิิจััยในัเคร่์อข่�ยที�ได้ 
รั์บทุนัจั�ก สำวิทช. เพ่ั�อเฝ้ั�ร์ะวัิงเช่�อไวิรั์สำโคโร์นั�ในัค้�งค�วิ 
ก็สำ�ม�ร์ถึให้่ก�ร์วิินิัจัฉัยผู้่้ป่ีวิยร์�ยแร์กในัทันัที นัักวิิจััย สำวิทช.  
ห่ล�ยท่�นัและเคร่์อข่�ยก็มีส่ำวินัร่์วิมในัก�ร์ตอบสำนัองต�มม� 
ตั�งแต่ก�ร์พััฒนั�ชุดตร์วิจัแลมป์ี (LAMP) ชุดแยกสำกัด 
อ�ร์์เอ็นัเอ (RNA) ก�ร์พััฒนั�วัิคซีึ่นัตัวิเล่อก เคร่์�องเอกซึ่เร์ย์
ดิจิัทัล ห่น้ั�ก�กอนั�มัย เคร่์�องฆ่่�เช่�อด้วิยแสำงย่วีิ (UV)  
อุปีกร์ณ์ก�ร์แพัทย์ และซึ่อฟต์แวิร์์อ่�นั ๆ ตลอดจันัก�ร์สำร้์�ง
แบบจัำ�ลองท�งคณติศ�สำตร์์ของก�ร์ร์ะบ�ด ซึ่ึ�งมีส่ำวินัอย�่งม�ก 
ในัก�ร์ควิบคุมก�ร์ร์ะบ�ดของโร์คโควิิด-19
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สวทชี. มุ่งเป้าในกิารวิจัย์และพััฒนา “โปรแกิรมโรคติิดุเช่ี�อิอุิบัติิให่ม่/ 
อุิบัติิซึ่ำ�า (Emerging Infectious Diseases: EID)” ดุ�วย์มอิงว่าเป็นเร่�อิงความมั�นคง 
ที�ประเทศไทย์จำาเป็นติ�อิงมี เพ่ั�อิให่�สามารถืพ่ั�งพัาตัิวเอิงไดุ�ในสถืานกิารณ์ฉุกิเฉิน  

สำำ�ห่รั์บก�ร์พััฒนั�วัิคซีึ่นั สำวิทช. ร่์วิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัที�เกี�ยวิข้องในัก�ร์ศึกษ�วิิจััย
แนัวิท�งในัก�ร์ก่อสำร้์�งโร์งง�นัวัิคซีึ่นัไข้ห่วัิดให่ญ่ในัปีร์ะเทศไทย  และกล�ยม�เป็ีนั
จุัดเริ์�มต้นัของก�ร์ก่อตั�งโร์งง�นัผู้ลิตวัิคซีึ่นัขององค์ก�ร์เภสัำชกร์ร์มต่อม� นัอกจั�กนีั�  
ยังมีควิ�มร่์วิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัต่�ง ๆ พััฒนั� “วัคซีึ่นไขี�เล่อิดุอิอิกิ” ซึึ่�งถ่ึอว่ิ�เป็ีนั 
วัิคซีึ่นัฝีัม่อนัักวิิจััยไทยที�มีควิ�มก้�วิห่น้ั�ไปีอย่�งม�กในัขณะนีั�  โดยจัะเสำนัอ 
แผู้นัก�ร์ผู้ลิตในัร์ะดับกึ�งอุตสำ�ห่กร์ร์มและก�ร์ทดสำอบกับคนัภ�ยในัปีี พั.ศ. 2564

อย่�งไร์ก็ดี แม้ว่ิ�ง�นัวิิจััยท�งก�ร์แพัทย์ของไทยจัะยังไม่สำ�ม�ร์ถึออกสำ่่ตล�ด 
ในัเชิงพั�ณิชย์ได้ม�กนััก  ด้วิยข้อจัำ�กัดในัก�ร์แข่งขันักับอุตสำ�ห่กร์ร์มร์ะดับโลก ห่�ก
มองวิ่�ง�นัวิิจััยและพััฒนั�ท�งก�ร์แพัทย์เป็ีนัก�ร์เพิั�มขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึและเปี็นั 
ควิ�มมั�นัคงของปีร์ะเทศแล้วิ ง�นัวิิจััยและพััฒนั�ท�งก�ร์แพัทย์ของไทยก็ถ่ึอว่ิ� 
ติดอันัดับชั�นันัำ�ในัร์ะดับโลกเห่ม่อนักันั โดยเฉพั�ะในัเร่์�อง “โรคติิดุเช่ี�อิ”

อย่�งไร์ก็ต�มห่�กมองด้�นัเศร์ษฐกิจัแล้วิ ปีร์ะเทศไทยควิร์พััฒนั�เทคโนัโลยี 
ด้�นัก�ร์แพัทย์ขั�นัส่ำง (Advance medical technology) อย่�งเช่นั ก�ร์รั์กษ�ด้วิย
สำเต็มเซึ่ลล์ที�เป็ีนัก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ท�งก�ร์แพัทย์เฉพั�ะบุคคล (Precision medicine) 
ด้วิยก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กข้อม่ลพัันัธุุกร์ร์ม และห่�กปีร์ะเทศไทยปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จั
ในัก�ร์วิิจััยและพััฒนั� เร์�กจ็ัะเปีน็ัห่นึั�งในัไม่กี�แห่่งในัโลกที�มีศักยภ�พัในัก�ร์วิิจััยและ
พััฒนั�ในัเร่์�องนีั�อีกด้วิย

 ศาสติราจารย์์ นพั.ประสิทธิุ� ผู้ลิติผู้ลกิารพิัมพ์ั  
 รอิงผู้้�อิำานวย์กิาร
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.)
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ด้ร.วรรณี ฉิินศิริกัุลื่  
ผ้้อำานวยกัารศ้นย์นาโนเทคโนโลื่ยีแห่่งชาติ (นาโนเทค)
สำานักังานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีแห่่งชาติ (สวทช.)
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รัฐบาลิให่้ความสำาคัญกับการปลิ่กแลิะผลิิตสินค้าสมุนไพร ให่้
มีคุณ์ภาพระดับสากลิ ด้วยเห่็นศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจั
สำาคัญที�สามารถสร้างรายได้ให่้กับประเทศ ซ้ำึ�งสมุนไพรแลิะ 
สารสกัดจัากธิ์รรมชาติไดน้ำามาใช้เป็นวัตถดุบิในอุตุสาห่กรรม เช่น  
อุาห่ารแลิะเครื�อุงดื�ม เครื�อุงสำาอุาง/เวชสำาอุาง ผลิิตภัณ์ฑ์์เสริม
อุาห่าร แลิะยารักษาโรค เป็นจัำานวนมาก  

สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ให่้ควิ�มสำำ�คัญ
ในัก�ร์พััฒนั�ง�นัวิิจััยด้�นัสุำขภ�พัและก�ร์แพัทย์ โดยมอบห่ม�ยให่้ศ่นัย์นั�โนั
เทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (นั�โนัเทค) เป็ีนัผู้่้พััฒนั�เทคโนัโลยีก�ร์สำกัดสำ�ร์ออกฤทธิุ�สำำ�คัญ  
(Active ingredients) ห่ร่์อสำ�ร์ให้่ปีร์ะโยชน์ัเชิงห่น้ั�ที� (Functional ingredients) 

“สวทช. ดำาเนินงานตามนโยบาย
ความจัำาเป็นเร่งด่วนที�ประเทศไทย

ต้อุงส่งเสริมการพัฒนา
ผลิิตภัณ์ฑ์ส์มุนไพรไทย 
ซ้ำึ�งสอุดคลิ้อุงกับนโยบาย

เศรษฐกิจั BCG โดยเน้นการ
สร้างม่ลิค่าให่�พืชสมุนไพร 
แลิะผลิิตผลิทางการเกษตร  

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลิย ี
แลิะนวัตกรรม”
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จั�กพ่ัชสำมุนัไพัร์ด้วิยกร์ะบวินัก�ร์สำกัดที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พั และเป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม  
ตลอดจันัก�ร์ใช้เทคโนัโลยีกักเก็บสำ�ร์ออกฤทธิุ�สำำ�คัญในัอนุัภ�คนั�โนั ที�เรี์ยกว่ิ�  
“Nanoencapsulation technology” ซึึ่�งช่วิยให้่สำ�ร์ออกฤทธิุ�สำำ�คัญมีควิ�มคงตัวิ
ดีขึ�นั เก็บรั์กษ�ได้ย�วินั�นั และที�สำำ�คัญสำ�ม�ร์ถึควิบคุมก�ร์ปีลดปีล่อยสำ�ร์เห่ล่�นีั� 
ไปียังบริ์เวิณที�ต้องก�ร์ได้ในัเวิล�และปีริ์ม�ณที�เห่ม�ะสำม  นัอกจั�กนีั� นั�โนัเทค สำวิทช.  
ยังมีภ�ร์กิจัในัก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบด้�นัปีร์ะสิำทธิุภ�พัและควิ�มปีลอดภัย เพ่ั�อส่ำงเสำริ์ม 
ก�ร์ขึ�นัทะเบียนัผู้ลิตภัณฑ์์ทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศด้วิยเทคนิัคและห้่องปีฏิิบัติก�ร์ 
ที�ได้ม�ตร์ฐ�นั 

ก�ร์ดำ�เนิันัง�นัดังกล่�วิสำอดคล้องกับนัโยบ�ยควิ�มจัำ�เป็ีนัเร่์งด่วินัที�ปีร์ะเทศไทย
ต้องส่ำงเสำร์ิมก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพัร์ไทย สิำนัค้�ผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพัร์จั�กชุมชนั  
ร์วิมถึึงก�ร์พััฒนั�เสำริ์มควิ�มแข็งแกร่์งให้่กับผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ในัอุตสำ�ห่กร์ร์มสำมุนัไพัร์ไทย  
เพ่ั�อสำร้์�งควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัในัร์ะดับอ�เซีึ่ยนัต�มเป้ี�ห่ม�ยในัแผู้นัแม่บท
แห่่งช�ติว่ิ�ด้วิยก�ร์พััฒนั�สำมุนัไพัร์ไทยฉบับที� 1 พั.ศ. 2560-2564 มุ่งเน้ันั
ก�ร์เพิั�มม่ลค่�วัิตถุึดิบสำมุนัไพัร์และผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพัร์ภ�ยในัปีร์ะเทศให่้เพิั�มขึ�นั  
อีกทั�งสำอดคล้องกับนัโยบ�ยเศร์ษฐกิจั BCG ห่ร่์อ BCG model โดยเน้ันั 
ก�ร์สำร์้�งม่ลค่�ให่้พ่ัชสำมุนัไพัร์และผู้ลิตผู้ลท�งก�ร์เกษตร์ไทยด้วิยวิิทย�ศ�สำตร์์  
เทคโนัโลยี และนัวัิตกร์ร์ม  

“ในัช่วิงปีี พั.ศ. 2560 ถึึงปัีจัจุับันั ก�ร์บริ์โภควัิตถุึดิบสำมุนัไพัร์และผู้ลิตภัณฑ์์
สำมุนัไพัร์ภ�ยในัปีร์ะเทศมีม่ลค่� 4-5 ห่ม่�นัล้�นับ�ทต่อปีี ส่ำวินัม่ลค่�ก�ร์ส่ำงออกสำมุนัไพัร์
โดยร์วิมตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2560 ถึึงเมษ�ยนั พั.ศ. 2563 ร์�วิเก่อบ 1 ห่ม่�นัล้�นับ�ท1 ทั�งนีั�  
ในัปีี พั.ศ. 2563 พับว่ิ�ยอดก�ร์ส่ำงออกสำมุนัไพัร์ของไทยเติบโตส่ำงถึึง 39.5%2 อย�่งไร์ก็ดี  
ห่�กปีร์ะเทศไทยมีก�ร์ดำ�เนิันัง�นัวิิจััยและพััฒนั�สำมุนัไพัร์ไทยอย่�งจัริ์งจัังและต่อเน่ั�อง  
ตลอดจันันัำ�วิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลย ีและนัวัิตกร์ร์มม�ปีร์ะยกุต์ใช้อย่�งคร์บวิงจัร์ ร์วิมถึึง 
ก�ร์ใช้กลยทุธ์ุในัก�ร์สำร้์�งควิ�มยั�งยน่ัของธุุร์กิจัผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพัร์ไทยด้วิยก�ร์กร์ะจั�ย 
ม่ลค่�เพิั�มไปีส่่ำต้นันัำ�� (เกษตร์กร์ผู้่้ปีล่กสำมุนัไพัร์) และผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์กล�งนัำ��ให้่ม�กขึ�นั  
ขนั�นัไปีกับส่ำงเสำริ์มปีล�ยนัำ��ด้วิยก�ร์ขย�ยตล�ด ห่ร่์อเปิีดตล�ดผู้่้บริ์โภคกลุ่มให่ม่ ๆ  
ตลอดจันัก�ร์สำร้์�งควิ�มโดดเด่นัห่ร่์อควิ�มแตกต่�งของผู้ลิตภัณฑ์์ที�อ�ศัยควิ�มร้่์ 

1  ที�มา : กิรมกิารแพัทย์์แผู้นไทย์และกิารแพัทย์์ทางเล่อิกิ
2  ที�มา : ศ้นย์์วิจัย์กิสิกิรไทย์
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เชิงลึกด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ซึ่ึ�งสำนัับสำนันุักร์ะบวินัก�ร์สำกดัสำมุนัไพัร์ ก�ร์วิิเคร์�ะห์่องค์ปีร์ะกอบ
ท�งเคมีและร์ะบบฐ�นัข้อม่ลสำ�ร์ออกฤทธิุ�สำำ�คัญของสำมุนัไพัร์ไทย ร์วิมทั�งก�ร์ศึกษ� 
ท�งพิัษวิิทย� เช่�อว่ิ�ก�ร์ขบัเคล่�อนันัโยบ�ยไปีสำ่เ่ป้ี�ห่ม�ยของแผู้นัแมบ่ทแห่่งช�ตว่ิิ�ด้วิย
ก�ร์พััฒนั�สำมนุัไพัร์ไทย และก�ร์ผู้ลกัดันัให่ป้ีร์ะเทศไทยก้�วิขึ�นัส่่ำก�ร์เปีน็ัผู้่้นัำ�ก�ร์สำง่ออก
ผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพัร์ไทยในัอ�เซีึ่ยนั จัะเกิดขึ�นัได้อย่�งแน่ันัอนั”

ทีมวิิจััยของนั�โนัเทค สำวิทช. จึังมุ่งมั�นัพััฒนั�เทคโนัโลยีก�ร์สำกัด พิัส่ำจัน์ัคุณสำมบัติ
ก�ร์ออกฤทธิุ� พััฒนั�เทคโนัโลยีกักเก็บสำ�ร์ออกฤทธิุ�สำำ�คัญในัอนุัภ�คนั�โนัของสำ�ร์สำกัด 
ธุร์ร์มช�ติและส่ำตร์ตำ�รั์บเคร่์�องสำำ�อ�งห่ร่์อเวิชสำำ�อ�ง ร์วิมถึึงทดสำอบปีร์ะสิำทธิุภ�พัของ
สำ�ร์ออกฤทธิุ�และควิ�มปีลอดภัยต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กล ซึึ่�งก�ร์พััฒนั�อย่�งต่อเน่ั�อง 
ของทีมนัักวิิจััยฯ สำ�ม�ร์ถึช่วิยตอบโจัทย์ควิ�มท้�ท�ยในัก�ร์นัำ�สำ�ร์สำกัดห่ร่์อ 
สำ�ร์ออกฤทธิุ�จั�กสำมุนัไพัร์ม�ใช้ได้เป็ีนัอย่�งดี ทั�งเร่์�องควิ�มไม่คงตัวิของสำ�ร์ และ
ควิ�มเข้มข้นัของสำ�ร์ที�ไม่สำมำ��เสำมอที�ทำ�ให่้ไม่สำ�ม�ร์ถึนัำ�สำ�ร์สำกัดห่ร่์อสำ�ร์ออกฤทธิุ� 
ม�ใช้ได้อย่�งเต็มปีร์ะสิำทธิุภ�พั  

ปัีจัจุับันัในัภ�พัร์วิมด้�นัสำุขภ�พัและก�ร์แพัทย์นัั�นั ปีร์ะเทศไทยต้องเร่์งสำร้์�ง 
ขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ที�สำำ�คัญ ได้แก่ นัวัิตกร์ร์มย� วัิคซีึ่นั ย�ชีวิวัิตถุึ  
และอุปีกร์ณ์ท�งก�ร์แพัทย์ ร์วิมถึึงก�ร์มีฐ�นักำ�ลังบุคล�กร์ท�งด้�นันีั�อย่�งเพีัยงพัอ  
ก�ร์วิิจััยท�งคลินิักและก�ร์บร์ิห่�ร์จััดก�ร์ข้อม่ลวิิทย�ศ�สำตร์์ก�ร์แพัทย์ร์องรั์บก�ร์ขึ�นั
ทะเบียนัผู้ลิตภัณฑ์์ เพ่ั�อลดก�ร์นัำ�เข้�และให้่ควิ�มสำำ�คัญกับนัโยบ�ยป้ีองกันัก�ร์เกิด
ปัีญห่�สุำขภ�พัด้�นัก�ร์แพัทย์ม�กกวิ่�นัโยบ�ยด้�นัก�ร์ร์ักษ� ร์วิมถึึงขย�ยบริ์ก�ร์ด้�นั
สุำขภ�พัไปีส่่ำก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ท�งก�ร์แพัทย์เฉพั�ะบุคคล สำร้์�งแพัลตฟอร์์มก�ร์วิิจััยท�ง
คลินิักของปีร์ะเทศที�สำอดปีร์ะสำ�นัก�ร์ทำ�ง�นัร่์วิมกับฝ่ั�ยกำ�กับด่แลของรั์ฐ  

ที�สำาคัญควรมุ่งเน�นกิารสร�างความสามารถืในกิารพ่ั�งพัาตินเอิง กิารพััฒนา

อุิติสาห่กิรรมที�รอิงรับ พัร�อิมปรับเปลี�ย์นร้ปแบบกิารรักิษาไปส่้กิารแพัทย์์แม่นย์ำา และ

กิารเป็นศ้นย์์กิลางกิารให่�บริกิารดุ�านสุขีภาพัและกิารวิจัย์ดุ�านคลินิกิชัี�นนำาขีอิงโลกิ

 ดุร.วรรณี ฉินศิริกุิล  
 ผู้้�อิำานวย์กิาร
 ศ้นย์์นาโนเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (นาโนเทค) 
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.) 
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“P218” 
สารต้านมาลื่าเรียชนิด้ให่ม่
ฝีม่อคนไทย

“มาลิาเรีย” 1 ใน 3 โรคติดเชื�อุที�สำาคัญขอุงโลิก ซ้ำึ�งทั�วโลิกมีผ่้ติดเชื�อุ
มาลิาเรียมากกว่า 200 ลิ้านคนต่อุปี แลิะเสียชีวิตมากกว่า 600,000 
รายต่อุปี ในขณ์ะที�ประเทศไทยนั�น ข้อุม่ลิสถานการณ์์โรคไข้มาลิาเรีย 
จัากกอุงโรคติดต่อุนำาโดยแมลิง พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีผ่ ้ป่วย 
จัำานวน 5,834 ราย โดยพบในพื�นที�ติดต่อุกับประเทศเพื�อุนบ้าน 
จัำานวน 5,604 ราย แม้จัำานวนผ่ต้ดิเชื�อุจัะมแีนวโน้มลิดลิงอุย่างต่อุเนื�อุง  
แต่ปัญห่าสำาคัญคือุ การพบเชื�อุมาลิาเรียดื�อุยาเพิ�มมากขึ�น

0101
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ปัีญห่�ดังกล่�วิกร์ะตุ้นัให้่บร์ร์ด�นัักวิิทย�ศ�สำตร์์ นัักวิิจััย ร์วิมถึึง 
ผู้่้เชี�ยวิช�ญจั�กทั�วิโลก ทุ่มสำร์ร์พักำ�ลังในัก�ร์พััฒนั�ย�ที�สำ�ม�ร์ถึรั์กษ�เช่�อ
ม�ล�เรี์ยด่�อย�ได้อย่�งมีปีร์ะสำิทธิุภ�พั เช่นัเดียวิกับสำำ�นัักง�นัวิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) โดยศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและเทคโนัโลยี
ชีวิภ�พัแห่่งช�ติ (ไบโอเทค) ที�ทีมนัักวิิจััยฯ เดินัห่น้ั�ศึกษ�วิิจััยเร่์�องย�รั์กษ�
ม�ล�เรี์ยม�กว่ิ� 20 ปีี

จันักร์ะทั�งในัปีี พั.ศ. 2557 ทีมนัักวิิจััยไบโอเทค สำวิทช. นัำ�โดย  
“ศ�สำตร์�จั�ร์ย ์ดร์. ยงยทุธุ ยทุธุวิงศ”์ นัักวิิจััยอ�วิโุสำ สำวิทช. และผู้่เ้ชี�ยวิช�ญ
ด้�นัม�ล�เรี์ยในัปีร์ะเทศไทย ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จัในัก�ร์พััฒนั�สำ�ร์ต้�นั
ม�ล�เรี์ยชนิัดให่ม่ของโลกที�มีช่�อเรี์ยกว่ิ� “สาร P218” นัับเป็ีนัสำ�ร์ต้�นั
ม�ล�เรี์ยตัวิแร์กที�นัักวิิจััยไทยออกแบบและสัำงเคร์�ะห์่ขึ�นัเอง โดยได้รั์บ 
ควิ�มร่์วิมม่อและก�ร์สำนัับสำนุันัจั�ก Medicines for Malaria Venture 
(MMV) องค์กร์ไม่แสำวิงผู้ลกำ�ไร์และเชี�ยวิช�ญเร่์�องก�ร์พััฒนั�ย�รั์กษ�
ม�ล�เรี์ยร์ะดับโลก

ก้�วิแร์กของง�นัวิิจััยเริ์�มจั�กก�ร์ค้นัพับโคร์งสำร์้�งเปี้�ห่ม�ยของย� ซึึ่�ง
เป็ีนัเอนัไซึ่ม์ในัเช่�อม�ล�เรี์ยเม่�อ 10 ปีีที�ผู่้�นัม� จันักร์ะทั�งค้นัพับโคร์งสำร้์�ง
ของเอนัไซึ่ม์ไดไฮโดร์โฟเลต รี์ดักเทสำ ไทมิดิเลต ซิึ่นัเทสำ (Dihydrofolate  
Reductase-Thymidylate Synthase: DHFR-TS) ซึ่ึ�งเป็ีนัเป้ี�ห่ม�ยของ 
ย�กลุ่มแอนัติโฟเลต ทำ�ให้่เข้�ใจักลไกก�ร์ด่�อย�กลุ่มดังกล่�วิ และสำ�ม�ร์ถึ
ต่อยอดง�นัวิิจััยไปีสำ่่ก�ร์ค้นัพับสำ�ร์ต้นัแบบ P218 ซึ่ึ�งเป็ีนัสำ�ร์แอนัติโฟเลต
ต้�นัม�ล�เร์ียที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัและควิ�มจัำ�เพั�ะส่ำง มีฤทธิุ�ในัก�ร์ฆ่่�เช่�อ
ม�ล�เรี์ยทั�งสำ�ยพัันัธ์ุุที�ไวิต่อย�และด่�อต่อย�ได้อย่�งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พั 
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ณ ขณะนัั�นั สำ�ร์ P218 ได้รั์บก�ร์ผู้ลักดันัเข้�ส่่ำก�ร์ทดสำอบ 
ในัร์ะดับพัรี์คลินิักที�ได้ม�ตร์ฐ�นั GLP ร่์วิมกับ MMV ก่อนัจัะผู่้�นัก�ร์
ทดสำอบควิ�มเป็ีนัพิัษในัสัำตว์ิทดลองเบ่�องต้นั โดยพับว่ิ�ปีลอดภัยและ
ใช้ได้ผู้ลกับเช่�อม�ล�เรี์ยโดยเฉพั�ะสำ�ยพัันัธ์ุุฟัลซิึ่ปี�รั์มที�พับม�กในั
ปีร์ะเทศไทยและทั�วิโลก ร์วิมถึึงใช้ได้ผู้ลกับสำ�ยพัันัธ์ุุที�ด่�อย�     
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ก�ร์จัะนัำ�สำ�ร์ต�้นัม�ล�เร์ยี P218 ม�ร์กัษ�โร์คจัริ์งนัั�นั จัะทำ�ได้ก็ต่อเม่�อผู่้�นัก�ร์
ทดสำอบในัสัำตว์ิทดลอง และต้องนัำ�ไปีทดสำอบในัอ�สำ�สำมัคร์ร์ะยะที� 1 - 3 เพ่ั�อพิัส่ำจัน์ั
ควิ�มปีลอดภัยและปีร์ะสิำทธิุผู้ลในัก�ร์รั์กษ�จัริ์งในัอนั�คต และเพ่ั�อเป็ีนัไปีต�มเกณฑ์์
ก�ร์ขึ�นัทะเบียนัย� จัำ�เป็ีนัที�จัะต้องผู่้�นัก�ร์ทดสำอบร์ะดับพัรี์คลินิักที�ได้ม�ตร์ฐ�นั  
GLP ซึึ่�ง สำวิทช. และ MMV มีก�ร์ลงนั�มควิ�มร่์วิมม่อกันัอย่�งเป็ีนัท�งก�ร์ในัก�ร์
ผู้ลักดันัสำ�ร์ดังกล่�วิ โดยค�ดว่ิ�จัะใช้เวิล�ไม่ตำ��กว่ิ� 5 ปีี ในัก�ร์ผู้ลิตออกม�เป็ีนัย�
ต้�นัม�ล�เรี์ยที�ใช้ได้จัริ์ง      

โดุย์เป้าห่มาย์ห่ลักิในกิารพััฒนาค่อิ กิารผู้ลิติย์าในร้ปแบบย์ากิิน ราคาถ้ืกิ  
เพ่ั�อิเขี�าถ่ืงผู้้�ป่วย์ส่วนให่ญ่ที�เป็นคนย์ากิจน      
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ง�นัวิิจััยด้�นัม�ล�เรี์ยของไบโอเทค สำวิทช. ไม่ได้จับแค่นัั�นั ทีมนัักวิิจััยฯ ยังคง 
เดินัห่น้ั�ศึกษ�วิิจััยเพิั�มเติมจั�ก P218 จันักร์ะทั�งค้นัพับโปีร์ตีนัเป้ี�ห่ม�ยตัวิให่ม่ ช่�อว่ิ�  
“ซีึ่รีนไฮดุรอิกิซีึ่เมทิลทรานสเฟอิเรส” (Serine hydroxymethyltransferase) 
ห่ร่์อ SHMT เป็ีนัเอนัไซึ่ม์ที�มีบทบ�ทสำำ�คัญตัวิห่นึั�งในัก�ร์สัำงเคร์�ะห์่โฟเลตเช่นัเดียวิ
กับเอนัไซึ่ม์ DHFR 

จั�กก�ร์ศึกษ�พับวิ่� ก�ร์ยับยั�งก�ร์ทำ�ง�นัของเอนัไซึ่ม์ SHMT นีั�ส่ำงผู้ลให่้เช่�อ
ม�ล�เรี์ยต�ย ซึึ่�งเอนัไซึ่ม์ SHMT ของเช่�อม�ล�เรี์ยมีลักษณะจัำ�เพั�ะที�แตกต่�งจั�ก
เอนัไซึ่ม์ SHMT ของสิำ�งมีชีวิิตอ่�นั ร์วิมถึึงคนัด้วิย เม่�อมองถึึงควิ�มเป็ีนัไปีได้ในัก�ร์นัำ�
ไปีใช้เป็ีนักลยุทธ์ุให่ม่เพ่ั�อขัดขวิ�งก�ร์ทำ�ง�นัของเอนัไซึ่ม์ในัเช่�อม�ล�เร์ียโดยไม่มี 
ผู้ลกร์ะทบต่อเอนัไซึ่ม์ของคนั จึังมีศักยภ�พัในัก�ร์นัำ�ม�พััฒนั�ออกแบบสำ�ร์ยับยั�ง 
เพ่ั�อใช้รั์บม่อกับก�ร์ด่�อย�ของเช่�อม�ล�เรี์ยในัอนั�คต

ในัก�ร์ศึกษ�อย่�งต่อเน่ั�องร่์วิมกับห่น่ัวิยง�นัพัันัธุมิตร์ทั�งในัปีร์ะเทศไทยและ 
ต่�งปีร์ะเทศ มีก�ร์ค้นัพับสำ�ร์ที�มีโคร์งสำร้์�งห่ลักกลุ่มไพัร์�โซึ่โลไพัแร์นัมีฤทธิุ�ยับยั�ง
ก�ร์ทำ�ง�นัของเอนัไซึ่ม์ SHMT ของม�ล�เรี์ย ร์วิมถึึงออกฤทธิุ�ยับยั�งก�ร์เจัริ์ญของ
เช่�อม�ล�เรี์ยในัร์ะยะติดเช่�อในัเซึ่ลล์เม็ดเล่อดแดง ทั�งยังเป็ีนัสำ�ร์ที�มีควิ�มจัำ�เพั�ะส่ำง 
โดยได้ผู่้�นัก�ร์ทดสำอบในัเซึ่ลล์สัำตว์ิเลี�ยงล่กด้วิยนัมแล้วิ

ด้วิยควิ�มมุ่งมั�นัของ สำวิทช. และด้วิยองค์ควิ�มร้่์ที�สำร้์�งขึ�นันีั� ทีมนัักวิิจััยจั�ก 
ไบโอเทค สำวิทช. ได้ต่อยอดนัำ�ไปีปีร์ะยุกต์ใช้พััฒนั�สำ�ร์ยับยั�งที�มีควิ�มจัำ�เพั�ะต่อ
เอนัไซึ่ม์ SHMT เพ่ั�อพััฒนั�ย�ต้�นัม�ล�เรี์ยที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัต่อไปี 
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นับเป็นก้าวสำาคัญในการเดินห่น้าวิจััยอุย่างแข็งแกร่งไปพร้อุมกับ
ห่น่วยงานพันธิ์มิตรที�ไบโอุเทค สวทช. ร่วมมือุกันมาอุย่างเข้มแข็ง อุาทิ  
มห่าวิทยาลัิยมหิ่ดลิ มห่าวิทยาลัิยบ่รพา จัุฬาลิงกรณ์์มห่าวิทยาลิัย  
มห่าวิทยาลิัยมิชิแกน แอุนน์อุาร์เบอุร์ สถาบัน California Institute  
for Biomedical Research (Calibr) ประเทศอุเมริกา บริษัท BASF 
ประเทศเยอุรมนี สถาบัน Swiss Tropical and Public Health  
Institute (Swiss TPH) Universität Basel สถาบัน ETH Zurich ประเทศ 
สวิตเซ้ำอุร์แลินด์ บริษัท GlaxoSmithKline ประเทศสเปน สถาบัน  
Monash Institute of Pharmaceutical Sciences ประเทศอุอุสเตรเลิีย  
แลิะ National Synchrotron Radiation Research Center ประเทศ
ไต้ห่วัน 
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0202

DentiiScan 2.0 
นวัตกัรรมไทยตอบโจำทย์งานทันตกัรรม 

ศ่นย์เทคโนโลิยีอุิเล็ิกทรอุนิกส์แลิะคอุมพิวเตอุร์แห่่งชาติ (เนคเทค)  
แลิะศ่นย์เทคโนโลิยีโลิห่ะแลิะวัสดุแห่่งชาติ (เอุ็มเทค) ภายใต้สังกัด  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห่่งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงการอุุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะนวัตกรรม (อุว.) 
ห่รือุกระทรวงวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีเดิม ร่วมกันพัฒนาเครื�อุง
เอุกซ้ำเรย์คอุมพิวเตอุร์แบบลิำาแสงทรงกรวยสำาห่รับงานทันตกรรมแลิะ 
ศัลิยกรรมบริเวณ์ช่อุงปากแลิะใบห่น้า ชื�อุ “เดนตีสแกน” (DentiiScan) 
รายแรกในประเทศไทย
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โดยเคร่์�องดังกล่�วิได้ผู่้�นัก�ร์ตร์วิจัสำอบควิ�มปีลอดภัยท�ง
ปีริ์ม�ณรั์งสีำจั�กกองรั์งสีำและเคร่์�องม่อแพัทย์ กร์มวิิทย�ศ�สำตร์์ 
ก�ร์แพัทย์ กร์ะทร์วิงสำ�ธุ�ร์ณสุำข และควิ�มปีลอดภัยท�งร์ะบบไฟฟ้�
และอิเล็กทร์อนิักส์ำจั�กศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ  
(PTEC) สำวิทช. 

ปัจจุบันเคร่�อิงดุังกิล่าวไดุ�รับกิารพััฒนาเป็น “เดุนติีสแกิน  
รุ่น 2.0”

ย้อนักลับไปีในัปีี พั.ศ. 2523 ศ�สำตร์�จั�ร์ย์ ดร์.ไพัรั์ช ธัุชยพังษ์  
นัักวิิจััยอ�วุิโสำและที�ปีรึ์กษ�สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และ
เทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ซึึ่�งขณะนัั�นัเป็ีนันัักวิิจััยที�สำถึ�บันั
เทคโนัโลยีพัร์ะจัอมเกล้�เจ้ั�คุณทห่�ร์ล�ดกร์ะบัง และเดินัห่น้ั�
โคร์งก�ร์พััฒนั�เคร่์�องเอกซึ่เร์ย์คอมพิัวิเตอร์์ครั์�งแร์กของปีร์ะเทศไทย 
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ร์ะยะเวิล�กว่ิ� 10 ปีี (พั.ศ. 2523-2533) ศ�สำตร์�จั�ร์ย์ ดร์.ไพัรั์ช ธัุชยพังษ์  
สำ�ม�ร์ถึพััฒนั�อัลกอริ์ทึมและนัำ�ม�พิัส่ำจัน์ัโดยก�ร์ถ่ึ�ยภ�พัตัดขวิ�งของวัิตถุึ 
และสิำ�งมีชีวิิต เช่นั ห่น่ัทดลอง แต่ยังไม่สำ�ม�ร์ถึต่อยอดไปีส่่ำก�ร์ใช้ง�นักับมนุัษย ์
ได้ด้วิยข้อจัำ�กัดห่ล�ยปีร์ะก�ร์ เริ์�มจั�กก�ร์ข�ดเงินัทุนัวิิจััยที�จัะจััดห่�คอมพิัวิเตอร์์
สำมร์ร์ถึนัะส่ำง ไม่มีก�ร์จัำ�ห่น่ั�ยชิ�นัส่ำวินัสำำ�คัญที�จัะนัำ�ม�ปีร์ะกอบเป็ีนัเคร่์�องได้ สุำดท้�ย
ค่อควิ�มสำ�ม�ร์ถึเชิงบริ์ห่�ร์จััดก�ร์โคร์งก�ร์ที�ซัึ่บซ้ึ่อนัลักษณะนีั�เพ่ั�อนัำ�ไปีส่่ำผู้ลิตภัณฑ์์
ที�ใช้ง�นัได้จัริ์งยังไม่ถึึงร์ะดับที�เพีัยงพัอ

จันักร์ะทั�งเริ์�มมีก�ร์ข�ยชิ�นัส่ำวินัของอุปีกร์ณ์เอกซึ่เร์ย์คอมพิัวิเตอร์์ (CT scanner) 
ศ�สำตร์�จั�ร์ย์ ดร์.ไพัรั์ช ธัุชยพังษ์ จึังได้ ดร์.เสำ�วิภ�คย์ ธุงวิิจิัตร์มณี นัักวิิจััยจั�ก 
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เนัคเทค สำวิทช. ม�เป็ีนัหั่วิห่น้ั�โคร์งก�ร์ส่ำวินัซึ่อฟต์แวิร์์ และร์วิมทีมนัักวิิจััย 
และวิิศวิกร์ของเนัคเทค สำวิทช. จันัสำ�ม�ร์ถึจัำ�ลอง (Simulate) ก�ร์ทำ�ง�นัของ
ซึ่อฟต์แวิร์์สำร้์�งภ�พัตัดขวิ�งของร่์�งก�ยบนัคอมพิัวิเตอร์์ได้สำำ�เร็์จัอีกครั์�งห่นึั�ง ร์วิมทั�ง 
ก�ร์พััฒนั�ซึ่อฟต์แวิร์์ส่ำวินัต่�ง ๆ ของเคร่์�องเดนัตีสำแกนัและซึ่อฟต์แวิร์์แสำดงภ�พั 
สำ�มมิติ (Viewer software) 

ในัขณะที�ง�นัด้�นัฮ�ร์์ดแวิร์์ต้องอ�ศัยควิ�มเชี�ยวิช�ญของนัักวิิจััยด้�นักลศ�สำตร์์  
ดร์.กฤษณ์ไกร์พ์ั สิำทธิุเสำรี์ปีร์ะทีปี นัักวิิจััยจั�กเอ็มเทค สำวิทช. เข้�ม�เปี็นัหั่วิห่น้ั�
โคร์งก�ร์ส่ำวินัฮ�ร์์ดแวิร์์ พัร้์อมทีมนัักวิิจััยและวิิศวิกร์จั�กเอ็มเทค สำวิทช. ร่์วิมกันัสำร้์�ง 
และปีรั์บปีรุ์งแก้ไขก�ร์ห่มุนัของเคร่์�องเอกซึ่เร์ย์คอมพิัวิเตอร์์ จันัมีควิ�มเที�ยงตร์ง
สำอดคล้องกับก�ร์ทำ�ง�นัของซึ่อฟต์แวิร์์ได้ภ�พัที�ชัดเจันัแม่นัยำ�ได้ 

เคร่�อิงเดุนติีสแกินรุ่น 1.0 ร์ะดับห้่องปีฏิิบัติก�ร์ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จัเม่�อวัินัที�  
8 สิำงห่�คม พั.ศ. 2551 นัับเปี็นัควิ�มร์่วิมม่อที�แสำดงให่้เห็่นัก�ร์ทำ�ง�นัเปี็นัทีมที� 
เข้มแข็งร์ะห่ว่ิ�งเนัคเทคกับเอ็มเทค สำวิทช. ซึึ่�งทำ�ง�นักันัอย่�งต่อเน่ั�อง จันันัำ�ม�ส่่ำ
เคร่์�องเดนัตีสำแกนัรุ่์นั 1.1 และเดนัตีสำแกนัรุ่์นั 2.0 ในัปัีจัจุับันั 

เคร่์�องเดนัตีสำแกนั (DentiiScan) ใช้รั์งสีำเอกซ์ึ่ที�มีลำ�แสำงแบบทร์งกร์วิยและ 
ตัวิตร์วิจัวิัดรั์งสีำแบบ Flat panel detector ซึ่ึ�งตั�งอย่่ตร์งกันัข้�ม โดยอุปีกร์ณ์ 
ทั�งสำองจัะห่มุนัไปีพัร้์อม ๆ กันั ร์อบผู้่้ป่ีวิย 1 ร์อบ ใช้เวิล� 18 วิินั�ที เพ่ั�อเก็บ
ข้อม่ลดิบในัแต่ละมุมมอง จั�กนัั�นันัำ�ข้อม่ลดิบที�ได้ม�ผู่้�นัอัลกอริ์ทึมในัก�ร์สำร้์�ง
ภ�พัตัดขวิ�ง (Reconstruction) เพ่ั�อสำร้์�งภ�พัตัดขวิ�งแบบสำ�มมิติบริ์เวิณ
ช่องปี�กและข�กร์ร์ไกร์ของผู้่้ป่ีวิย  
ภ�พั ตัดขวิ� ง ที� ไ ด้ จัะแสำดงผู้ล ในั 
ร่์ปีแบบมุมมองสำองมิติและสำ�มมิติ  
โดยผู่้�นัซึ่อฟต์แวิร์์แสำดงภ�พั (Viewer 
software)
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จุัดเด่นัของเคร่์�องเดนัตีสำแกนัค่อ เป็ีนัเทคโนัโลยีขั�นัส่ำงที�ช่วิยให้่เห็่นัควิ�มส่ำง  
ควิ�มห่นั� และควิ�มกวิ้�งของกร์ะด่กข�กร์ร์ไกร์ ร์วิมทั�งคลองเสำ้นัปีร์ะสำ�ทอย่�ง
ชัดเจันั ทันัตแพัทย์สำ�ม�ร์ถึวิ�งแผู้นัก่อนัก�ร์ผู้่�ตัดฝัังร์�กฟันัเทียมได้อย่�งแม่นัยำ�
สำ�ม�ร์ถึใชป้ีร์ะโยชนัใ์นัห่ล�กห่ล�ยด้�นั ไม่ว่ิ�จัะเปีน็ัทันัตกร์ร์มร์�กเทยีม ก�ร์วิ�งแผู้นั 
ก�ร์ผู่้�ตัดบริ์เวิณช่องปี�ก ข�กร์ร์ไกร์ และใบห่น้ั� ก�ร์ตร์วิจัด่ข้อต่อข�กร์ร์ไกร์  
ทันัตกร์ร์มจััดฟันั ร์วิมถึึงสำ�ม�ร์ถึใช้ตร์วิจัด่ควิ�มผิู้ดปีกติของไซึ่นััสำ

นัวัิตกร์ร์มนีั�ผู่้�นัก�ร์ตร์วิจัสำอบควิ�มปีลอดภัยท�งรั์งสีำจั�กกร์มวิิทย�ศ�สำตร์์ 
ก�ร์แพัทย์ กร์ะทร์วิงสำ�ธุ�ร์ณสุำข และควิ�มปีลอดภัยท�งร์ะบบไฟฟ้�และ
อิเล็กทร์อนิักส์ำจั�กศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ (PTEC) สำวิทช.  
ผู่้�นัก�ร์ทดสำอบในัมนุัษย์ที�ได้รั์บก�ร์อนุัมัติจั�กคณะกร์ร์มก�ร์จัริ์ยธุร์ร์มก�ร์วิิจััย 
ในัมนุัษย์พัร้์อมใบรั์บร์อง นัอกจั�กนีั�ยังได้รั์บก�ร์รั์บร์องม�ตร์ฐ�นั ISO 13485  
(ร์ะบบบริ์ห่�ร์จััดก�ร์คุณภ�พัเคร่์�องม่อแพัทย์ตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2559)
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สำำ�ห่รั์บเคร่์�องเดนัตีสำแกนั 1.1 สำวิทช. เปี็นัผู้่้สำนัับสำนุันังบปีร์ะม�ณวิิจััย 
และพััฒนั�ต้นัแบบเคร์่�องเดนัตีสำแกนั 1.1 และนัำ�ไปีทดลองใช้ที�มห่�วิิทย�ลัย
เชียงให่ม่ ศ่นัย์ทันัตกร์ร์มเอสำดีซีึ่ ปีร์ะช�ช่�นั กรุ์งเทพั และโร์งพัย�บ�ลธุร์ร์มศ�สำตร์์
เฉลิมพัร์ะเกียร์ติ 

ปัีจัจุับันั สำวิทช. โดยศ่นัย์วิิจััยเทคโนัโลยี
สิำ� งอำ�นัวิยควิ�มสำะดวิกและเคร์่�องม่อแพัทย์
 (A-MED) ได้วิิจััยและพััฒนั�อย่�งต่อเน่ั�องไปีถึึง
เคร่์�องเดนัตีสำแกนั 2.0 ได้รั์บก�ร์นัำ�ไปีทดสำอบ
ก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ที�ศ่นัย์ถ่ึ�ยภ�พัซีึ่ดีเอสำของเอกชนั
เป็ีนัเวิล� 1 ปีี ต่อม�ในัปีี พั.ศ. 2560 สำำ�นัักง�นั
ก�ร์วิิจััยแห่่งช�ติ (วิช.) สำนัับสำนุันัผู่้�นับัญชี 
สิำ�งปีร์ะดิษฐ์ 2 เคร่์�อง ในัสำถึ�นัพัย�บ�ล 2 แห่่ง  
ศ่นัย์ควิ�มเป็ีนัเลิศด้�นัชีวิวิิทย�ศ�สำตร์์ (TCELS) สำนัับสำนุันัก�ร์นัำ�ไปีเผู้ยแพัร่์ใช้ง�นัอีก 
4 แห่่ง ร์วิมทั�งสิำ�นั 6 แห่่ง ได้แก่ สำถึ�บันัทันัตกร์ร์ม กร์มก�ร์แพัทย ์โร์งพัย�บ�ลสำมเด็จั
พัร์ะบร์มร์�ชเทวีิ ณ ศรี์ร์�ช� จัังห่วัิดชลบุรี์โร์งพัย�บ�ลเชียงร์�ยปีร์ะช�นุัเคร์�ะห์่  
โร์งพัย�บ�ลแพัร่์ โร์งพัย�บ�ลสุำร์�ษฎร์์ธุ�นีั และโร์งพัย�บ�ลสำกลนัคร์

เดนัตีสำแกนั 2.0 ยังได้รั์บก�ร์สำนัับสำนุันัจั�กกร์ะทร์วิงวิิทย�ศ�สำตร์์และ 
เทคโนัโลยี (กร์ะทร์วิงก�ร์อุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สำตร์์ วิิจััยและนัวัิตกร์ร์ม) ภ�ยใต้งบกล�ง  
(Big Rock) ปีร์ะจัำ�ปีี พั.ศ. 2560 ในัก�ร์ขย�ยผู้ลง�นัวิิจััยเคร่์�องเดนัตีสำแกนั 
เพ่ั�อพััฒนั�อุตสำ�ห่กร์ร์มเคร่์�องม่อแพัทย์ไทยส่่ำโร์งพัย�บ�ลรั์ฐ จัำ�นัวินั 50 แห่่ง 
ทั�วิปีร์ะเทศ พัร้์อมก�ร์อบร์มทันัตแพัทย์และบุคล�กร์ท�งแพัทย์สำำ�ห่รั์บก�ร์ใช้ง�นั
นัวัิตกร์ร์มด้�นัทันัตกร์ร์มของไทยอีกด้วิย

เครื�อุงเดนตีสแกนนับเป็นนวัตกรรมจัากฝีมือุนักวิจััย สวทช. ที�มี 
ประสิทธิ์ิภาพแลิะคุณ์ภาพมาตรฐานสากลิ ยกระดับงานวิจััยส่่เครื�อุงมือุ 
ทางด้านทันตกรรมที�เป็นประโยชน์ทั�งในด้านเศรษฐกิจัแลิะคุณ์ภาพชีวิต
คนไทย
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“Hemoglobin Bart’s”
ตัวช่วยคัด้กัรองพาห่ะธาลื่ัสซีเมีย

“ธิ์าลิัสซ้ำีเมีย” เป็นโรคโลิห่ิตจัางชนิดห่นึ�งที�ถ่ายทอุดทางพันธิ์ุกรรม 
โดยมีความผิดปกติขอุงยีนที�ควบคุมการสร้างเฮโมโกลิบิน ซ้ำึ�งเป็น
โปรตีนในเลิือุด ทำาห่น้าที�ขนส่งอุอุกซ้ำิเจันจัากปอุดไปยังส่วนต่าง ๆ  
ขอุงร่างกาย เมื�อุสายโกลิบินผิดปกติ ส่งผลิให้่เฮโมโกลิบินผิดปกติ 
ด้วย ทำาให่้เม็ดเลิือุดแดงตกตะกอุนแลิะเกิดภาวะโลิห่ิตจัาง 
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โร์คธุ�ลัสำซีึ่เมียที�สำำ�คัญมี 2 ชนิัด ค่อ “แอลฟ�ธุ�ลัสำซีึ่เมีย” และ  
“บีต�ธุ�ลัสำซีึ่เมีย” แอลฟ�ธุ�ลัสำซีึ่เมียยงัแบ่งได้เป็ีนั แอลฟ�ธุ�ลัสำซีึ่เมีย 
1 และแอลฟ�ธุ�ลัสำซีึ่เมีย 2 

แม้ในัปีร์ะเทศไทยจัะพับว่ิ�มีผู้่้ป่ีวิยด้วิยโร์คธุ�ลัสำซีึ่เมียเพีัยง 1% 
แต่ที�น่ั�เป็ีนัห่่วิงค่อผู้่้ที�เป็ีนัพั�ห่ะของโร์คนีั�ส่ำงถึึง 40% ห่�กค่่สำมร์สำ 
ที�เป็ีนัพั�ห่ะห่ร่์อมียีนัโร์คนีั�แฝังอย่่จัะส่ำงผู้ลให้่บุตร์ที�เกิดม�มีโอก�สำ 
เป็ีนัโร์คธุ�ลัสำซีึ่เมียถึึง 50% และมีโอก�สำเปี็นัพั�ห่ะถึึง 25% โดย 
ชนิัดที� 1 รุ์นัแร์งถึึงขั�นัทำ�ให้่ท�ร์กที�เกิดม�เสีำยชีวิิตทุกร์�ย และม�ร์ด�
อ�จัได้รั์บผู้ลกร์ะทบอีกด้วิย

ก�ร์ตร์วิจัห่�ผู้่้ที�เปี็นัพั�ห่ะของโร์คนัั�นัไม่ง่�ยนััก วิิธุีก�ร์ตร์วิจั 
แบบเดิมเป็ีนัวิิธีุท�งอณ่ชีวิวิิทย� เช่นั วิิธีุพีัซีึ่อ�ร์์ (Polymerase  
Chain Reaction) ซึึ่�งค่อนัข้�งยุ่งย�ก ซัึ่บซ้ึ่อนัและมีค่�ใช้จ่ั�ยส่ำง  
ไม่เห่ม�ะที�จัะนัำ�ม�ตร์วิจัในัปีร์ะช�กร์จัำ�นัวินัม�ก จังึต้องมกี�ร์คดิค้นั
และพััฒนั�ชดุตร์วิจัที�ช่วิยให้่ก�ร์ตร์วิจัไม่ยุง่ย�กและเสีำยค่�ใช้จ่ั�ยน้ัอย 
สำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�ใช้กับปีร์ะช�กร์จัำ�นัวินัม�กได้

ทีมนัักวิิจััยศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและเทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ  
(ไบโอเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ  
(สำวิทช.) ร่์วิมม่อพัร์้อมทั�งสำนัับสำนัุนั “ร์องศ�สำตร์�จั�ร์ย์ ดร์.วัิชร์ะ  
กสิำณฤกษ์” และคณะนัักวิิจััยจั�กศ่นัย์วิิจััยเทคโนัโลยีชีวิก�ร์แพัทย์  

ค ณ ะ เ ท ค นิั ค ก � ร์ แ พั ท ย์ 
มห่�วิิทย�ลัยเชียงให่ม่ ศึกษ�
ก�ร์พััฒนั�ชุดตร์วิจัอย่�งง่�ย
เพ่ั�อคัดกร์องพั�ห่ะแอลฟ�
ธุ�ลัสำซีึ่เมีย โดยพััฒนั�วิิธีุก�ร์
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ผู้ลิตนัำ��ย�ห่ร่์อแอนัติบอดีที�มีควิ�มจัำ�เพั�ะต่อเฮโมโกลบินับ�ร์์ต นัำ��ย� 
ดังกล่�วิสำ�ม�ร์ถึจัับกับเฮโมโกลบินับ�ร์์ตที�พับในัตัวิอย่�งเล่อดของ
บุคคลที�เป็ีนัพั�ห่ะแอลฟ�ธุ�ลัสำซีึ่เมีย

จั�กนัั�นั ทีมนัักวิิจััยฯ จัับม่อกับบริ์ษัทไอเมด ล�บอร์�ทอรี์�  
จัำ�กัด นัำ�นัำ��ย�จั�กแอนัติบอดีที�มีควิ�มจัำ�เพั�ะต่อเฮโมโกลบินับ�ร์์ต 
ม�พััฒนั�เป็ีนัชุดตร์วิจัชนิัด Immunochromatographic strip 
test ห่ร่์อชุดตร์วิจัอิมม่โนัแบบแถึบสีำ เพ่ั�อตร์วิจัห่�เฮโมโกลบินับ�ร์์ต 
ในัตัวิอย่�งเล่อด
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ก�ร์ทดสำอบในัร์ะดับห้่องปีฏิิบัติก�ร์พับว่ิ� ชุดตร์วิจัที�พััฒนั�ขึ�นัตร์วิจัห่�เฮโม- 
โกลบินับ�ร์์ตได้อย่�งจัำ�เพั�ะ โดยไม่ทำ�ปีฏิิกิริ์ย�กับเฮโมโกลบินัชนิัดอ่�นั จั�กนัั�นั  
ทีมนัักวิิจััยฯ นัำ�ชุดตร์วิจัไปีปีร์ะเมินัผู้ลก�ร์ตร์วิจัห่�พั�ห่ะและผู้่้ป่ีวิยโร์คธุ�ลัสำซีึ่เมีย
ชนิัดต่�ง ๆ  ที�ศ่นัยวิ์ิจััยธุ�ลสัำซีึ่เมีย สำถึ�บนััวิิจััยและพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี  
มห่�วิิทย�ลัยมหิ่ดล พับว่ิ�ชุดตร์วิจัที�พััฒนั�ขึ�นัมีควิ�มถ่ึกต้อง 100% ใช้ง่�ย โดย
วิิธุีก�ร์ตร์วิจัด้วิยชุดตร์วิจัแบบแถึบสีำที�พััฒนั�ขึ�นันัั�นัจัะใช้เล่อดเพีัยง 0.1 มิลลิลิตร์  
ผู้สำมกับนัำ��ย�ที�ทำ�ให้่เม็ดเล่อดแดงแตกออก แล้วิจุ่ัมแผู่้นัชุดตร์วิจัลงไปี ตั�งทิ�งไว้ิอีก  
2 นั�ที แล้วิล้�งแผู่้นัชุดตร์วิจั อ่�นัผู้ลทดสำอบด้วิยต�เปีล่� ถ้ึ�ปีร์�กฏิแถึบสีำเพีัยง
แถึบเดียวิ แสำดงว่ิ�ปีกติผู้ลเป็ีนัลบ แต่ห่�กพับว่ิ�มี 2 แถึบสีำ แสำดงว่ิ�เป็ีนัพั�ห่ะผู้ล
เป็ีนับวิก ใช้เวิล�เพีัยง 3 นั�ที ไม่ต้องใช้เคร่์�องม่อใด ๆ ไม่ต้องก�ร์บุคล�กร์ที�มีควิ�ม
ชำ�นั�ญส่ำงในัก�ร์วิิเคร์�ะห์่ 

ต่อม�ทีมนัักวิิจััยฯ ได้ให้่ศิริ์ร์�ชพัย�บ�ล โดยมี “ศ�สำตร์�จั�ร์ย์ นัพั.สุำทัศน์ั  
ฟ่่เจัริ์ญ” ผู้่้เชี�ยวิช�ญด้�นัธุ�ลัสำซีึ่เมีย สำถึ�บันัวิิจััยและพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และ
เทคโนัโลยี มห่�วิิทย�ลัยมหิ่ดล สำ�ข�ธุ�ลัสำซีึ่เมียและโลหิ่ตวิิทย� นัำ�ไปีทดสำอบ
ปีร์ะยุกต์ใช้ จั�กนัั�นัจึังถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีก�ร์ผู้ลิตชุดทดสำอบนีั�ให้่แก่บริ์ษัทไอเมด  
ล�บอร์�ทอรี์� จัำ�กัด ดำ�เนิันัก�ร์ผู้ลิตและจัำ�ห่น่ั�ยในัช่�อท�งก�ร์ค้� i+LAB αTHAL

นวัตกรรมนี�ลิดข้อุจัำากดัในการตรวจัคัดกรอุงผ่เ้ป็นพาห่ะโรคธิ์าลัิส
ซ้ำีเมียได้อุย่างมีประสิทธิิ์ภาพ ในขณ์ะเดียวกันก็ตอุบความต้อุงการทาง
ด้านสาธิ์ารณ์สุขแลิะคุณ์ภาพชีวิตขอุงคนไทย จัึงเป็นวิธีิ์ที�มีประโยชน์ใน
การควบคุมแลิะลิดอุุบัติการณ์์ขอุงโรคธิ์าลิัสซ้ำีเมีย 
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“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์”  
เคร่�องวัด้อุณห่ภ้มิอัจำฉิริยะ มองห่าใบห่น้า 
ตรวจำวัด้อุณห่ภ้มิร้้ผลื่ภายใน 0.1 วินาที

จัากวิกฤตโรคระบาดให่ม่อุย่าง “โควิด-19 (COVID-19)” ที�เปลิี�ยน 
ร่ปแบบการใช้ชีวิตขอุงคนทั�วโลิกไปตลิอุดกาลิ ไม่ว่าจัะเป็นการใส่
ห่น้ากากอุนามัยในที�สาธิ์ารณ์ะ การพกแอุลิกอุฮอุลิ์ลิ้างมือุติดตัว  
รวมถึงการตรวจัวัดอุุณ์ห่ภ่มิที�จัุดคัดกรอุงอุุณ์ห่ภ่มิก่อุนเข้าไป 
ในอุาคารต่าง ๆ ที�เป็นสิ�งจัำาเป็นต้อุงทำาทุกพื�นที� เนื�อุงจัากเป็นวิธิ์ ี
คัดกรอุงสุขภาพเบื�อุงต้นที�สามารถบ่งชี�อุาการเบื�อุงต้นขอุงโควิด-19  
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อย่�งไร์ก็ดี อุปีกร์ณ์ตร์วิจัวัิดอุณห่ภ่มิส่ำวินัให่ญ่มีข้อจัำ�กัดที�ไม่
สำ�ม�ร์ถึตร์วิจัวัิดครั์�งละห่ล�ยคนัพัร้์อมกันัได้ ทั�งร์ะยะห่่�งร์ะห่ว่ิ�งเจ้ั�
ห่น้ั�ที�กับผู้่้รั์บก�ร์ตร์วิจัคัดกร์องยังไม่ม�กพัอ อ�จัมีควิ�มเสีำ�ยงในัก�ร์
แพัร่์กร์ะจั�ยของโร์ค ส่ำวินัอุปีกร์ณต์ร์วิจัวัิดอุณห่ภ่มิที�สำ�ม�ร์ถึตร์วิจัวิดั
ได้พัร้์อมกันัห่ล�ยคนัก็มีอย่่ แต่ต้องนัำ�เข้�ในัร์�ค�ที�ส่ำง 

ทีมนัักวิิจััยของศ่นัย์เทคโนัโลยีอิเล็กทร์อนัิกส์ำและคอมพัิวิเตอร์์
แห่่งช�ติ (เนัคเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
แห่่งช�ติ (สำวิทช.) จึังนัำ�เอ�ควิ�มเชี�ยวิช�ญ ผู้สำ�นัองค์ควิ�มร้่์ สำร้์�ง
นัวัิตกร์ร์มตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์ใช้ง�นัภ�ยในัปีร์ะเทศที�สำ�ม�ร์ถึ
ลดก�ร์พึั�งพั�เทคโนัโลยีจั�กต่�งปีร์ะเทศ ด้วิย “มิวิเทอร์์ม-เฟสำเซึ่นัซ์ึ่
(µTherm-FaceSense)” เคร่์�องวัิดอุณห่ภ่มิอัจัฉริ์ยะ

มิวเทอิร์ม-เฟสเซึ่นซ์ึ่ใช้เทคโนัโลยีกล้องอินัฟร์�เร์ดผู้นัวิกร์ะบบ
ตร์วิจัจัับใบห่น้ั�บุคคลอัตโนัมัติ (Face detection) โดยไม่มีข้อจัำ�กัด
แม้สำวิมห่นั�้ก�กอนั�มยั ด้วิยร์ะบบปีร์ะมวิลผู้ลที�ร์วิดเร์ว็ิแมน่ัยำ�ภ�ยในั  
0.1 วิินั�ที และสำ�ม�ร์ถึตร์วิจัวัิดอุณห่ภ่มิได้ครั์�งละห่ล�ยคนัพัร้์อมกันั
ในัร์ะยะห่่�งส่ำงสุำด 1.5 เมตร์ จึังช่วิยลดร์ะยะเวิล�ร์วิมถึึงลดควิ�มเสีำ�ยง
จั�กควิ�มใกลชิ้ดของเจ้ั�ห่น้ั�ที�กับผู้่้รั์บก�ร์ตร์วิจัคดักร์อง พัร้์อมร์องรั์บ
ก�ร์เช่�อมต่อและจััดเก็บข้อม่ลผู่้�นัเคร่์อข่�ยก�ร์ส่ำ�อสำ�ร์ที�ห่ล�กห่ล�ย



36 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก�ร์ทำ�ง�นัของ “มิวเทอิร์ม-เฟสเซึ่นซ์ึ่” นัั�นั เป็ีนัร์ะบบที�สำ�ม�ร์ถึ
คัดกร์องอุณห่ภ่มิบุคคลได้ห่ล�ยคนัพัร้์อมกันัแบบไม่สัำมผัู้สำ ในัร์ะยะ
เวิล�ที�ร์วิดเร็์วิ โดยจัะแสำดงค่�อุณห่ภ่มิเป็ีนัตัวิเลขบนัจัอ ห่�กพับ
บุคคลที�มีอุณห่ภ่มิเกินัค่�ที�กำ�ห่นัดตัวิเลขจัะเปีลี�ยนัเปี็นัสีำแดงและ 
สำ่งเสำียงแจั้งเต่อนัทันัที

จุัดเด่นัห่ลักของมิวิเทอร์์ม-เฟสำเซึ่นัซ์ึ่ค่อ มีควิ�มถ่ึกต้องแม่นัยำ� 
ในัก�ร์ตร์วิจัวิัด สำ�ม�ร์ถึตร์วิจัวิัดได้ห่ล�ยคนัพัร์้อมกันัในัเวิล�ที�
ร์วิดเร์็วิ ใช้ง�นัง่�ย อีกทั�งยังมีขนั�ดกะทัดรั์ดและนัำ��ห่นัักเบ� ในั 
ร์�ค�ที�สำนัับสำนุันัให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ผู้ลติไทยเข้�ถึึงได้ เพ่ั�อลดก�ร์พึั�งพั�
เทคโนัโลยีต่�งปีร์ะเทศ โดยสำ�ม�ร์ถึติดตั�งใช้ง�นัได้ห่ล�กห่ล�ย 
ในัสำถึ�นัที�ต่�ง ๆ 

นัอกจั�กนีั�  ยังผู่้�นัม�ตร์ฐ�นัก�ร์ทดสำอบควิ�มปีลอดภัย  
(Information technology equipment (IEC60950-1), ม�ตร์ฐ�นั
ก�ร์ทดสำอบคล่�นัแม่เห่ล็กไฟฟ้� CISPR 22 (EMC Standard) จั�ก
ศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ (PTEC) สำวิทช. และ

ผู่้�นัก�ร์สำอบเทียบค่�อุณห่ภ่มิ Certificate of  
Calibration จั�กสำถึ�บันัม�ตร์วิิทย�แห่่งช�ติ

แม้จัะเป็ีนันัวัิตกร์ร์มเพ่ั�อร์องรั์บโร์ค
ร์ะบ�ดให่ม่อย่�งโควิิด-19 แต่ห่�กมองในั
ร์ะยะย�วินัวัิตกร์ร์มนีั�สำ�ม�ร์ถึตอบโจัทย์ 
โร์คร์ะบ�ดให่ม่ในัอนั�คต เป็ีนัเคร่์�องม่อ
ช่วิยเฝ้ั�ร์ะวิังและลดควิ�มเสีำ�ยงก�ร์ส่ำญเสีำย 

จั�กผู้ลกร์ะทบที�เกี�ยวิข้องกับภ�วิะอุณห่ภ่มิของร่์�งก�ยที�ผิู้ดปีกติ 
และก�ร์ร์ะบ�ดของโร์คร้์�ยแร์ง ต่อยอดใช้เป็ีนัฐ�นัข้อม่ลอ้�งอิงเพ่ั�อ
ออกปีร์ะก�ศก�ร์ปี้องกันัและก�ร์ด่แลเบ่�องต้นัเกี�ยวิกับภ�วิะห่ร่์อ 
โร์คที�เกิดจั�กก�ร์เสีำยสำมดุลของอุณห่ภ่มิร่์�งก�ย ร์วิมถึึงทำ�นั�ย 
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อุบัติก�ร์ณ์ที�จัะเกิดขึ�นัในัอนั�คต อีกทั�งยงัสำร้์�งโอก�สำในัก�ร์เกิดธุุร์กิจัให่ม่ทั�งในัฐ�นัะ
ผู้่้ผู้ลิตและผู้่้ให้่บริ์ก�ร์อีกด้วิย 

ปัีจัจุับันัมีก�ร์ผู้ลิตเคร่์�องต้นัแบบจัำ�นัวินั 40 เคร่์�องไปียงัห่น่ัวิยง�นัที�มีควิ�มเสีำ�ยง 
เพ่ั�อสำกัดกั�นัก�ร์ร์ะบ�ดของโควิิด-19 ให่มี้ปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำงสุำด มีก�ร์ผู้ลิตและจัำ�ห่น่ั�ย
เคร่์�องมิวิเทอร์์ม-เฟสำเซึ่นัซึ่์ รุ่์นั Limited Edition ร์วิมถึึงอย่่ร์ะห่ว่ิ�งดำ�เนิันัก�ร์ 
ร่์�งสัำญญ�ก�ร์ขออนุัญ�ตใช้สิำทธิุ

นวัตกรรมจัาก สวทช. นี� นับเป็นเทคโนโลิยีการตรวจัวัดอุุณ์ห่ภ่มิ
ที�ผลิิตด้วยฝีมือุคนไทย ในราคาที�สนับสนุนให่้ผ่้ผลิิตไทยเข้าถึงได้  
ซึ้ำ�งช่วยลิดการนำาเข้าได้ถึง 3 เท่า ที�สำาคัญสามารถสร้างผลิกระทบ 
เชิงเศรษฐกิจัม่ลิค่า 7,032,023.49 บาท ในปี พ.ศ. 2561 แลิะ 
ผลิกระทบเชิงเศรษฐกิจัม่ลิค่า 2,619,531.46 บาท ในปี พ.ศ. 2562  
อุีกด้วย
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นวัตกัรรมเพ่�อผ้้ส้งอายุ

เมื�อุ “สังคมผ่้ส่งอุายุ” กลิายเป็นเมกะเทรนด์ขอุงโลิก สัดส่วนประชากร
โลิกที�มกีารเปลีิ�ยนแปลิงจัากจัำานวนผ่ส้ง่อุายทุี�เพิ�มขึ�นแลิะมแีนวโนม้ที�จัะ
เพิ�มอุย่างต่อุเนื�อุง โดยอุงค์การสห่ประชาชาติ (United Nations UN) 
ไดน้ยิามเกี�ยวกบัประเทศที�กำาลิงัเขา้ส่่การเปน็ประเทศที�มสีงัคมผ่ส้ง่อุายุ
ไว้ว่า เมื�อุประเทศใดมีประชากรอุายุ 60 ปีขึ�นไป เป็นสัดส่วนเกิน 10% 
ห่รือุอุายุ 65 ปีขึ�นไป เกิน 7% ให้่ถือุว่าประเทศนั�นได้ก้าวเข้าส่่สังคม 
ผ่้ส่งอุายุ (Aging society)
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จั�กเมกะเทร์นัด์ดังกล่�วิ ชี�ให้่เห็่นัก�ร์เปีลี�ยนัแปีลงโคร์งสำร้์�ง
ปีร์ะช�กร์โลกในัศตวิร์ร์ษที� 21 นีั� ทำ�ให้่มีก�ร์ค�ดก�ร์ณ์ว่ิ�ในัปีี  
พั.ศ. 2564 ปีร์ะเทศไทยจัะมีปีร์ะช�กร์ที�มีอ�ยุม�กกว่ิ� 60 ปีี จัำ�นัวินั 
กว่ิ� 13 ล้�นัคนัห่ร่์อปีร์ะม�ณ 20% ของปีร์ะช�กร์ร์วิม กล่�วิได้ว่ิ� 
ไทยจัะเป็ีนัสัำงคมผู้่้อ�ยุโดยสำมบ่ร์ณ์ (Aged society) 

โอก�สำและควิ�มท้�ท�ยเพ่ั�อรั์บม่อสัำงคมผู้่้ส่ำงอ�ยุ ไม่เพีัยงแค่เชิง
เศร์ษฐกิจั สัำงคม ฯลฯ ในัมุมของก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ก็มองเป็ีนัโจัทย์ที�
ท้�ท�ยไม่น้ัอย สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ  
(สำวิทช.) มองเห็่นัถึึงปัีญห่� และเดินัห่นั้�วิิจััยและพััฒนั�เพ่ั�อสำร้์�ง
นัวัิตกร์ร์มที�จัะตอบควิ�มต้องก�ร์ของผู้่้ส่ำงอ�ยุ

ผู้ลลัพัธ์ุปีร์�กฏิออกม�อย่�งต่อเน่ั�อง ไม่ว่ิ�จัะเป็ีนัผู้�ากิระตุิ�นสมอิง  
AKIKO (อะ-กิ-โกะ) และเกิมฝึกิสมอิง MONICA (โม-นิั-ก้�)  
ที� ช่วิยป้ีองกันัภ�วิะสำมองเส่ำ�อมในัผู้่้ส่ำงอ�ยุด้วิยเกมที�สำ�ม�ร์ถึ
ด�วิน์ัโห่ลดได้โดยไม่เสีำยค่�ใช้จ่ั�ย พัร้์อมปุ่ีมกดที�ได้รั์บก�ร์ออกแบบ
สำำ�ห่รั์บผู้่้ส่ำงอ�ยุโดยเฉพั�ะ อุิปกิรณ์ช่ีวย์ข่ี�นลงเตีิย์งแบบปรับนั�งไดุ�  
BEN (เบน) ซึึ่�งเป็ีนัอุปีกร์ณ์ที� มีร์ะดับขั�นัของบันัไดสำำ�ห่รั์บให้่ 
ผู้่้ปี่วิยสำ�ม�ร์ถึนัั�งพัักเท้�และขึ�นัลงเตียงที�มีควิ�มส่ำงที�ใช้ทั�วิไปีในั 
สำถึ�นัพัย�บ�ลได้ด้วิยตัวิเองอย่�งปีลอดภัย ห่ร่์อว่ิ�นัวัิตกร์ร์มเฉพั�ะ
บุคคล เช่นั แผู่้นรอิงในรอิงเท�าเฉพัาะบุคคล 3D sole ห่ร่์ออุปีกร์ณ์
พัยุงห่ลังเฉพั�ะบุคคลที�ขึ�นัร่์ปีด้วิยเคร่์�องพิัมพ์ัสำ�มมิติ ที�ได้รั์บก�ร์
ออกแบบให้่เห่ม�ะสำมกับบริ์บทของผู้่้ส่ำงอ�ยุในัปีร์ะเทศไทย  
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ร์วิมถึึงนัวัิตกร์ร์มสำำ�ห่รั์บผู้่้ส่ำงอ�ยุที�น่ั�สำนัใจัและเริ์�มมีก�ร์ต่อยอด 
ใช้ง�นัอย่�งแพัร่์ห่ล�ยก็ค่อ เตีิย์งต่ิ�นตัิว (โจั-อี�) และ M-Wheel  
อุปีกร์ณ์พ่ัวิงต่อเปีลี�ยนัร์ถึเข็นัธุร์ร์มด�เป็ีนัร์ถึเข็นัไฟฟ้�   

โดยเตียงต่�นัตัวิ JOEY นีั� เป็ีนัผู้ลง�นัจั�กศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะ 
และวัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) สำวิทช. ที�พััฒนั�เตียงนัอนัที�มีกลไกช่วิย 
ผู้่้ส่ำงอ�ยุในัก�ร์ลุกนัั�งและลุกขึ�นัย่นั โดยใช้กร์ะบวินัก�ร์ออกแบบที�
นัำ�ผู้่้ใช้ม�เป็ีนัศ่นัย์กล�ง ห่ร่์อ Human-centric design ซึึ่�งให้่ควิ�ม
สำำ�คัญทั�งผู้่้ใช้และผู้่้เกี�ยวิข้อง ร์วิมถึึงบริ์บทก�ร์ใช้ชีวิิต ในัทุกช่วิงของ
ก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ โดยต้องคำ�นึังถึึงควิ�มต้องก�ร์ขั�นัพ่ั�นัฐ�นัค่อ  
ส่ำงเสำริ์มให้่ผู้่้ส่ำงอ�ยุช่วิยเห่ล่อด้วิยตัวิเอง ลดก�ร์พึั�งพั�ผู้่้ด่แล มีควิ�ม
ปีลอดภัยในัก�ร์ใช้ง�นั และลดควิ�มเสีำ�ยงต่อก�ร์ห่กล้ม 
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นัวัิตกร์ร์มต้นัแบบจัะมีกลไกช่วิยปีรั์บห่มุนัจั�กท่�นัอนัเป็ีนัท่�นัั�ง กลไกช่วิย 
ในัก�ร์ลุกจั�กท่�นัั�งเป็ีนัท่�ย่นั และมีอุปีกร์ณ์ในัก�ร์ป้ีองกันัก�ร์ห่กล้ม ร์วิมถึึงมี 
รี์โมตที�ได้รั์บก�ร์ออกแบบให้่เป็ีนัมิตร์ต่อผู้่้ใช้ที�เป็ีนัผู้่้ส่ำงอ�ยุ ทำ�ให้่ใช้ง�นัได้ง่�ย
และปีลอดภัย มีปุ่ีมกดขนั�ดให่ญ่ มีภ�พัอธิุบ�ย สีำสำันัด่ง่�ย สำ�ม�ร์ถึปีร์ะยุกต์เป็ีนั 
เตียงนัอนัสำำ�ห่รั์บผู้่้ส่ำงอ�ยุที�มีควิ�มเสีำ�ยงติดบ้�นัและติดเตียง ซึึ่�งปีกติจัะต้องใช้ผู้่้ด่แล 
เพัร์�ะเคล่�อนัไห่วิด้วิยตัวิเองลำ�บ�กและเสีำ�ยงต่อก�ร์พัลัดตกห่กล้มส่ำง 

นัอกจั�กนีั�ยังสำ�ม�ร์ถึปีร์ะยุกต์ใช้เป็ีนัเตียงนัอนัสำำ�ห่รั์บผู้่้ป่ีวิยฟ้�นัฟ่จั�กก�ร์
ผู่้�ตัด ที�ต้องได้รั์บก�ร์กร์ะตุ้นัให้่ลุก-นัั�ง-ย่นับ่อย ๆ ร์วิมถึึงเป็ีนัอุปีกร์ณ์ช่วิยในัก�ร์ทำ�
ก�ยภ�พับำ�บัดในัท่�นัอนั นัั�ง และย่นัได้อีกด้วิย

จุัดเด่นัของเตียงต่�นัตัวิค่อก�ร์ออกแบบจั�กควิ�มเข้�ใจัอย่�งแท้จัริ์งถึึงบริ์บท
ต่�ง ๆ ของผู้่้ใช้ โดยมีเป้ี�ห่ม�ยห่ลักค่อ ก�ร์ช่วิยกร์ะตุ้นัก�ร์ลุกนัั�ง-ย่นั-เดินัของ
ผู้่้ส่ำงอ�ยุไม่ให้่เป็ีนัผู้่้ติดเตียง ในัขณะเดียวิกันัก็เสำริ์มสำร้์�งควิ�มมั�นัใจัให้่ผู้่้ส่ำงอ�ยุ  
จั�กกลไกห่ลักสำำ�ห่รั์บก�ร์ปีรั์บเปีลี�ยนัจั�ก  
“ท่�นัอนั” เ ป็ีนั “ท่�นัั� ง” ในัลักษณะ  
“พัร้์อมลุกยน่ั” ที�ได้รั์บก�ร์ออกแบบให่มี้ควิ�ม
แข็งแร์ง ปีลอดภัยต่อก�ร์ใช้ง�นัส่ำง ผู้่้ส่ำงอ�ยุ
สำ�ม�ร์ถึใช้ง�นัได้ด้วิยตัวิเอง ลดควิ�มเสีำ�ยงต่อ
ก�ร์พัลัดตกห่กล้ม และทำ�ห่น้ั�ที�เป็ีนัผู้่้ช่วิยในั
ก�ร์ด่แลผู้่้ส่ำงอ�ยุ โดยเป็ีนัอุปีกร์ณ์ช่วิยเฝ้ั�ร์ะวัิง
ก�ร์ลุกออกจั�กเตียงของผู้่้ส่ำงอ�ยุ มีปัีญญ�
ปีร์ะดิษฐ์ช่วิยวิิเคร์�ะห์่ศึกษ�พัฤติกร์ร์มก�ร์
นัอนั ก�ร์ลุกจั�กเตียง เพ่ั�อนัำ�ม�วิิเคร์�ะห์่ด้�นั
สุำขภ�วิะ ป้ีองกันัควิ�มเสีำ�ยงด้�นัสุำขภ�พั และ
ก�ร์นัอนัติดเตียงของผู้่้ส่ำงอ�ยุ
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ปัีจัจุับันัภ�คเอกชนัอย่�งบริ์ษัทเอสำบี ดีไซึ่น์ัสำแควิร์์ จัำ�กัด ได้ต่อยอดนัำ�ต้นัแบบ
เตียงต่�นัตัวิไปีปีร์ับใช้ให้่เข้�กับผู้ลิตภัณฑ์์ของบร์ิษัทฯ โดยเนั้นัควิ�มสำวิยง�มนั่�ใช้  
ไม่ให้่ร้่์สึำกเห่ม่อนัเป็ีนัเตียงผู้่้ป่ีวิย และพัร้์อมนัำ�ไปีใช้จัริ์งแล้วิภ�ยใต้ช่�อเตียง Power 
Lift Bed เตียงนัอนัสำำ�ห่รั์บผู้่้ส่ำงอ�ยุห่ร่์อผู้่้ป่ีวิยพัักฟ้�นั  

สำำ�ห่รั์บ “เอ็ิม-วีล” (M-Wheel) เปีน็ัก�ร์พััฒนั�อปุีกร์ณพ่์ัวิงต่อที�สำ�ม�ร์ถึเปีลี�ยนั
ร์ถึเข็นัธุร์ร์มด�ให้่เป็ีนัร์ถึเข็นัไฟฟ้�ที�สำะดวิก ปีลอดภัย และมีร์�ค�ไม่แพัง    

ผู้่้ส่ำงอ�ยุกลุ่มที�ต้องใช้วีิลแชร์์ห่ร่์อร์ถึเข็นัจัำ�เป็ีนั
ต้องมีล่กห่ล�นั พัย�บ�ล ห่ร่์อผู้่้ด่แลทำ�ห่น้ั�ที�เข็นัร์ถึ
ไปียังจุัดห่ม�ย บ�งครั์�งอ�จัไม่ถ่ึกใจัผู้่้ส่ำงอ�ยุที�อย�ก
ทำ�อะไร์ด้วิยตนัเอง ร์ถึเข็นัไฟฟ้�เป็ีนัท�งเล่อกที�ช่วิย
ให้่ผู้่้พิัก�ร์ด้�นัก�ร์เคล่�อนัไห่วิท�งร่์�งก�ยและผู้่้ส่ำง
อ�ยุมีควิ�มเป็ีนัอย่่ที�ดีขึ�นั เน่ั�องจั�กใช้ง�นัสำะดวิก  
ทำ�ให้่พึั�งพั�ตนัเองได้ แต่มีร์�ค�ค่อนัข้�งส่ำง จึังมีเพีัยง
คนับ�งกลุ่มเท่�นัั�นัที�สำ�ม�ร์ถึเข้�ถึึงเทคโนัโลยีนีั�

ทีมนัักวิิจััยชีวิกลศ�สำตร์์ ศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะ
และวัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) สำวิทช. จึังพััฒนั� 
“M-Wheel อุิปกิรณ์พ่ัวงต่ิอิเปลี�ย์นรถืเขี็น
ธุรรมดุาเป็นรถืเข็ีนไฟฟ้า” ขึ�นั เพ่ั�อเพิั�มโอก�สำให้่
ผู้่้ใช้ร์ถึเข็นัทั�วิไปี ไม่ว่ิ�จัะเป็ีนัผู้่้ส่ำงอ�ยุห่ร่์อเป็ีนั 
ผู้่้พิัก�ร์ที�มีร่์�งก�ยท่อนับนัที�ดี ให้่มีอิสำร์ะ
และดำ�ร์งชีวิิตขั�นัพ่ั�นัฐ�นัได้ดีม�กขึ�นั

หั่วิใจัห่ลักของก�ร์เปีลี�ยนัร์ถึเข็นั
ธุร์ร์มด�ให่้กล�ยเป็ีนัร์ถึเข็นัไฟฟ้� ค่อ ชุดควิบคุมก�ร์เคล่�อนัที�ซึึ่�งเป็ีนัตัวิ
ออกคำ�สัำ�งให้่ล่กล้อเคล่�อนัที�ไปีในัทิศท�งที�ต้องก�ร์ ชุดขับเคล่�อนัซึึ่�งจัะเป็ีนั
ตัวิส่ำงกำ�ลังล่กล้อให้่เดินัห่น้ั�ห่ร่์อถึอยห่ลัง และชุดแห่ล่งพัลังง�นัที�จ่ั�ย 
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พัลังง�นัให้่ร์ถึเข็นัเคล่�อนัที�และสำ�ม�ร์ถึช�ร์์จัไฟได้ โดยก�ร์ช�ร์์จัแบตเตอรี์�ให้่เต็ม
ด้วิยแร์งดันัไฟฟ้� 220 โวิลต์ที�ใช้กันัในัครั์วิเร่์อนั ใช้เวิล�ช�ร์์จัปีร์ะม�ณ 8 ชั�วิโมง 
และเม่�อช�ร์์จัเต็มแล้วิ M-Wheel สำ�ม�ร์ถึใช้ง�นัได้ต่อเน่ั�องปีร์ะม�ณ 4 ชั�วิโมง ห่ร่์อ
ปีร์ะม�ณ 20 กิโลเมตร์

นัวัิตกร์ร์มนีั�อ�ศัยร์ถึเข็นัที�เจ้ั�ของมีอย่่แล้วิม�ติดตั�ง M-Wheel เปี็นัอุปีกร์ณ์ 
ต่อพ่ัวิง ทำ�ให้่สำ�ม�ร์ถึทำ�ง�นัได้ทั�งร์ะบบบังคับด้วิยไฟฟ้�และร์ะบบผู้่้ใช้ง�นัห่มุนัล้อ
เอง ห่ร่์อห่�กตอ้งก�ร์ร์ะบบแบบผู้่ช่้วิยเข็นั สำ�ม�ร์ถึตดิตั�งอุปีกร์ณ์พ่ัวิงตอ่ในัตำ�แห่นัง่
สำำ�ห่รั์บผู้่้ช่วิยเข็นัได้ต�มควิ�มเห่ม�ะสำม และยังสำ�ม�ร์ถึพัับและพักพั�ได้เสำม่อนักับ
ร์ถึเข็นัทั�วิไปี โดยมีนัำ��ห่นัักเพิั�มที�ม�จั�กชุดควิบคุมก�ร์เคล่�อนัที� ชุดขับเคล่�อนั และ
ชุดแห่ล่งพัลังง�นัเท่�นัั�นั

M-Wheel สำ�ม�ร์ถึปีร์ะกอบติดตั�งง่�ย เห่ม�ะกับทุกเพัศทุกวัิย ร์วิมไปีถึึงผู้่้พิัก�ร์
ที�มีร่์�งก�ยท่อนับนัที�ดี รั์บนัำ��ห่นัักได้ส่ำงสุำด 80 กิโลกรั์ม ควิบคุมก�ร์เคล่�อนัที�ได้ง่�ย 
ใช้ในัพ่ั�นัที�ล�ดเอียงและขึ�นัท�งต่�งร์ะดับได้ต�มม�ตร์ฐ�นั 

ที�สำำ�คัญยังสำร้์�งควิ�มเช่�อมั�นัในัด้�นัควิ�มปีลอดภัย เน่ั�องจั�ก M-Wheel 
ผู่้�นัก�ร์ปีร์ะเมินัผู้ลิตภัณฑ์์เคร่์�องม่อแพัทย์ท�งไฟฟ้� ก�ร์ป้ีองกันัสัำญญ�ณร์บกวินั
ท�งแม่เห่ล็กไฟฟ้� ร์วิมทั�งผู่้�นัก�ร์ปีร์ะเมินัควิ�มเสีำ�ยงของอุปีกร์ณ์ก�ร์แพัทย์ 
โดยศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ (PTEC) สำวิทช. เรี์ยบร้์อยแล้วิ 
จึังมั�นัใจัได้ว่ิ�ไฟไม่รั์�วิ ไม่มีส่ำวินัปีร์ะกอบใดก่อให้่เกิดควิ�มร้์อนัจันัทำ�ให้่ผิู้วิห่นัังผู้่้ใช้ 
ร์ถึเข็นัไห่ม้ ร์วิมทั�งไม่มีส่ำวินัปีร์ะกอบใดที�มีควิ�มเสีำ�ยงต่อก�ร์ห่นีับอวัิยวิะห่ร่์อส่ำวินัใด
ส่ำวินัห่นึั�งของร่์�งก�ยผู้่้ใช้ร์ถึเข็นั

นวตักรรมเห่ลิา่นี�เรียกไดว่้าเป็นการพัฒนาที�ตอุบโจัทย ์“สงัคมผ่ส่้ง
อุาย”ุ ซึ้ำ�งไดว้จิัยัแลิะพัฒนาเพื�อุผ่ส้ง่อุายใุนประเทศไทยแลิว้อุย่างสมบร่ณ์์
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เทคโนโลื่ยีเพิ�มประสิทธิภาพ
สารสกััด้สมุนไพร
ด้้วยระบบนำาส่งสารสำาคัญ

สารสำาคัญในอุาห่าร อุาห่ารเสริม ห่รือุเวชภัณ์ฑ์์ จัะมีประสิทธิิ์ภาพ
ส่งสุดก็ต่อุเมื�อุด่ดซ้ำึมได้ดีที�สุด ในบริเวณ์ที�เห่มาะสมที�สุดในร่างกาย
ขอุงผ่้ใช้ ไม่ว่าจัะเป็นคนห่รือุสัตว์ นำาไปส่่การวิจััยแลิะพัฒนาระบบนำา
ส่งยาห่รือุสารสำาคัญ ซ้ำึ�งสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยี
แห่่งชาติ (สวทช.) โดย ศ่นย์นาโนเทคโนโลิยีแห่่งชาติ (นาโนเทค) อุงค์กร
วิจััยที� เดินห่น้าพัฒนาอุงค์ความร่้แลิะเทคโนโลิยีทางด้านนี� เพื�อุ 
ต่อุยอุด เพิ�มม่ลิค่า รวมถึงยกระดับคุณ์ภาพชีวิตแลิะเศรษฐกิจัขอุง
ประเทศด้วยนวัตกรรม 
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โดยมีก�ร์วิิจััยและพััฒนั�อ�ห่�ร์เสำริ์ม เช่นั ผู้ลติภณัฑ์์เสำริ์มอ�ห่�ร์
จั�กนัำ��มันัเมล็ดง�ม้อนับร์ร์จัุแคปีซึ่่ลนัิ�ม

ง�ม้อนัเป็ีนัพ่ัชท้องถิึ�นัในัภ�คเห่น่ัอของปีร์ะเทศไทย มีก�ร์ศึกษ�
พับว่ิ� นัำ��มันัจั�กเมลด็ง�ม้อนัอุดมไปีด้วิยกร์ดไขมันัไม่อิ�มตัวิห่ล�ยชนิัด  
ได้แก่ กร์ดไลโนัเลนิัก (โอเมก� 3) กร์ดไลโนัเลอิก (โอเมก� 6) และ
กร์ดโอเลอิก (โอเมก� 9) นัับเป็ีนันัำ��มันัที�มีควิ�มสำมดุลของโอเมก� 3 
และโอเมก� 6 ดีกว่ิ�นัำ��มันัอ่�นั และเมล็ดง�ม้อนัสำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�สำกัด
นัำ��มันัได้ 31-51% ซึึ่�งมีก�ร์ศึกษ�ที�ร์ะบุอีกด้วิยว่ิ� ห่�กเปีรี์ยบเทียบ
กับนัำ��มันัปีล�แล้วิ ปีริ์ม�ณกร์ดไขมันัโอเมก� 3 ในันัำ��มันัจั�กเมล็ด 
ง�ม้อนันัั�นัส่ำงกว่ิ�นัำ��มันัปีล�ถึึง 2 เท่�ตัวิ

กร์ดไขมันัที�ไม่อิ�มตัวิที�พับในัง�ม้อนัเห่ล่�นีั� ช่วิยควิบคุมร์ะดับ
คอเลสำเตอร์อลไมใ่ห้่มีม�กเกินัไปี ป้ีองกันัไม่ให้่ห่ลอดเล่อดแข็ง ป้ีองกันั
โร์คห่ัวิใจัและโร์คเกี�ยวิกับห่ลอดเล่อดบ�งชนัิด ร์วิมถึึงช่วิยแก้อ�ก�ร์
ไม่สำบ�ยต่�ง ๆ ที�เกิดจั�กร์ะบบปีร์ะสำ�ท และที�สำำ�คัญจั�กก�ร์ศึกษ�
พับว่ิ�สำ�ร์ “เซึ่ซึ่�มอล” ที�มีอย่่ในัง�นัั�นั ป้ีองกันัมะเร็์งได้และยังทำ�ให้่
ร่์�งก�ยแก่ช้�ลงอีกด้วิย  
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ทีมวิิจััยจั�กห้่องปีฏิิบัติก�ร์นัวัิตกร์ร์มนั�โนัเพ่ั�อผู้ลิตภัณฑ์์
อ�ห่�ร์และก�ร์เกษตร์ ห่น่ัวิยวิิจััยเกษตร์นั�โนัและสิำ�งแวิดล้อม  
นั�โนัเทค สำวิทช. ได้วิิจััยและนัำ�เทคโนัโลยีม�ใช้เพ่ั�อแก้ปัีญห่�
ก�ร์ด่ดซึึ่มสำ�ร์สำำ�คัญ โดยพััฒนั�ร์ะบบอิมัลชันัแบบเกิดเอง ห่ร่์อ  
Self-emulsifying drug delivery system ก่อนัก�ร์นัำ�ม� 
บร์ร์จัุในัร่์ปีแบบแคปีซ่ึ่ลนิั�ม เพ่ั�อเพิั�มปีร์ะสำิทธิุภ�พัในัก�ร์ด่ดซึึ่ม 
และละล�ยสำ�ร์สำำ�คัญที�ละล�ยย�กและด่ดซึึ่มตำ�� ทำ�ให้่ผู้ลิตภัณฑ์์
เสำริ์มสุำขภ�พัจั�กนัำ��มันัเมล็ดง�ม้อนัที�ผู่้�นัก�ร์พััฒนั�เป็ีนัตำ�รั์บ 
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อิมัลชันัแบบเกิดเองนีั�สำ�ม�ร์ถึนัำ�ส่ำงสำ�ร์สำำ�คัญโอเมก�-3 โอเมก�-6 และ 
โอเมก�-9 จั�กนัำ��มันัเมล็ดง�ม้อนัได้อย่�งมีปีร์ะสำิทธิุภ�พัม�กขึ�นั เม่�อเทียบกับ 
ก�ร์บริ์โภคนัำ��มันัเมล็ดง�ม้อนัที�บร์ร์จุัแคปีซ่ึ่ลโดยตร์ง จั�กนัั�นันัำ�ไปีพััฒนั�เป็ีนั
ผู้ลิตภัณฑ์์อ�ห่�ร์เสำริ์มสุำขภ�พัในัร่์ปีแบบแคปีซ่ึ่ลนิั�มพัร้์อมบริ์โภค เห่ม�ะสำำ�ห่รั์บกลุ่ม
ผู้่้บริ์โภคที�ใส่ำใจัในัเร่์�องสุำขภ�พั และผู้่้ส่ำงอ�ยุที�มีปัีญห่�ด้�นัก�ร์ด่ดซึึ่มสำ�ร์อ�ห่�ร์

นัอกจั�กนีั�ทีมนัักวิิจััยจั�กนั�โนัเทค สำวิทช. ยังได้พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์เสำริ์มอ�ห่�ร์ 
โพัลิโคซึ่�นัอลจั�กสำ�ร์สำกัดไขอ้อยจั�กกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตนัำ��ต�ล โดยนัำ��อ้อยที�ผู่้�นั
ก�ร์คั�นั ต้ม และกร์องก่อนัเข้�ส่่ำขั�นัตอนัก�ร์ผู้ลิตนัำ��ต�ล ห่ลังก�ร์กร์องจัะได้ก�ก 
ห่ม้อกร์องห่ร่์อวัิสำดุเห่ล่อทิ�งจั�กอุตสำ�ห่กร์ร์มก�ร์ผู้ลิตนัำ��ต�ลที�มีลักษณะคล้�ยดินั
ร่์วินั ๆ ซึึ่�งมักนัำ�ไปีแจักจ่ั�ยฟรี์ ๆ เพ่ั�อใช้ทำ�ปุี�ยห่ร่์อนัำ�ไปีถึมที� ทั�งที�ก�กห่ม้อกร์อง
สำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�สำกัดเป็ีนัไขอ้อยที�มีคุณภ�พัดีกว่ิ�ไขผึู้�ง และนัำ�ไปีเป็ีนัวัิตถุึดิบสำำ�ห่รั์บ
อุตสำ�ห่กร์ร์มต่�ง ๆ  แต่ก็ยงัไม่แพัร่์ห่ล�ยนััก เพัร์�ะเทคโนัโลยีก�ร์สำกัดมีควิ�มซัึ่บซ้ึ่อนั 
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จั�กง�นัวิิจััยและพััฒนั�พับว่ิ� สำ�ร์สำกัดจั�กธุร์ร์มช�ติกลุ่ม 
โพัลิโคซึ่�นัอล (Policosanol) ที�พับเฉพั�ะในัไขเปีล่อกอ้อย อุดมไปี
ด้วิยคุณค่�บริ์สุำทธิุ�ของสำ�ร์อ�ห่�ร์จั�กธุร์ร์มช�ติ ซึึ่�งส่ำตร์โคร์งสำร์้�ง
คล้�ยย�ลดไขมันัในัเล่อดกลุ่มสำเตตินั (Statin) โดยคุณปีร์ะโยชน์ั
ของสำ�ร์สำกัดโพัลิโคซึ่�นัอลค่อ ก�ร์ลดร์ะดับไขมันัคอเลสำเตอร์อล 
ในัเล่อดได้อย่�งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พั อีกทั�งยังมีควิ�มปีลอดภัย ไม่มีผู้ล 
ข้�งเคียงต่อร่์�งก�ยแม้ใช้อย่�งต่อเน่ั�อง เม่�อเปีรี์ยบเทียบกับก�ร์ใช้ 
ย�ลดไขมันัในัเล่อด ส่ำงผู้ลให้่สำ�ร์สำกัดธุร์ร์มช�ติ “โพัลิโคซึ่�นัอล” เป็ีนั
ที�ร้่์จัักและยอมรั์บกันัอย่�งแพัร่์ห่ล�ยไปีทั�วิโลก

ทีมนัักวิิจััยจั�กนั�โนัเทค สำวิทช. จึังได้พััฒนั�กร์ร์มวิิธีุในัก�ร์แยก
สำ�ร์โพัลิโคซึ่�นัอลจั�กไข ห่ร่์อ Waxes ที�แยกสำกัดได้จั�กก�กห่ม้อกร์อง 
ซึึ่�งเป็ีนัวัิสำดุเห่ล่อทิ�งจั�กโร์งง�นันัำ��ต�ล เพ่ั�อให้่ได้ทั�งปีริ์ม�ณและควิ�ม
บริ์สุำทธิุ�ที�ส่ำง เห่ม�ะกับก�ร์นัำ�ไปีใช้ในัร่์ปีแบบผู้ลิตภัณฑ์์เสำริ์มอ�ห่�ร์  
และยังศึกษ�ถึึงท�งเล่อกในัก�ร์สำร้์�งม่ลค่�เพิั�มของผู้ลิตภัณฑ์์เสำริ์ม
อ�ห่�ร์จั�กโพัลิโคซึ่�นัอลด้วิยก�ร์ปีร์ะยุกต์ใช้นั�โนัเทคโนัโลยีสำำ�ห่ร์ับ
ควิบคุมก�ร์ปีลดปีล่อยของสำ�ร์โพัลิโคซึ่�นัอล ซึ่ึ�งนัำ�ไปีส่่ำก�ร์แปีร์ร่์ปี
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เพ่ั�อพััฒนั�เป็ีนัผู้ลิตภัณฑ์์นัวัิตกร์ร์มที�สำ�ม�ร์ถึผู้ลิตได้ในัเชิงพั�ณิชย ์เน่ั�องจั�กสำ�ร์สำกัด
จั�กไขเปีล่อกอ้อย “โพัลิโคซึ่�นัอล” เป็ีนัท�งเล่อกให่ม่จั�กธุร์ร์มช�ติ ที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พั
และควิ�มปีลอดภัยในัก�ร์ลดไขมันัคอเลสำเตอร์อล 

โดยศึกษ�แนัวิท�งก�ร์เพิั�มปีร์ะสำิทธิุภ�พัเชิงเภสัำชวิิทย�ของโพัลิโคซึ่�นัอล  
ด้วิยก�ร์ใช้เป็ีนัวัิสำดุนัำ�ส่ำงสำ�ร์สำำ�คัญท�งชีวิภ�พั ในัร่์ปีแบบของตัวิพั�ไขมันัที�มี
โคร์งสำร้์�งร์ะดับนั�โนั (Nanostructured Lipid Carriers: NLC) เพ่ั�อใช้เป็ีนั 
ส่ำวินัปีร์ะกอบสำำ�คัญสำำ�ห่รั์บผู้ลิตภัณฑ์์ในัอุตสำ�ห่กร์ร์มอ�ห่�ร์และย� และเพิั�ม 
ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์กร์ะจั�ยตัวิและช่วิยควิบคุมก�ร์ปีลดปีล่อยสำ�ร์สำำ�คัญ

ปัจัจัุบันต้นแบบผลิิตภัณ์ฑ์์เสริมอุาห่ารจัากนำ�ามันเมลิ็ดงาม้อุนแลิะ 
ผลิติภณั์ฑ์์เสริมอุาห่ารโพลิโิคซ้ำานอุลิจัากสารสกดัไขอุ้อุยเสรจ็ัเรียบร้อุย
แลิ้ว อุย่่ระห่ว่างเตรียมการถ่ายทอุดเทคโนโลิยีให่้แก่ผ่้ประกอุบการห่รือุ 
ผ่้ที�สนใจัต่อุไป
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จำากัอนุภาคนาโนสมุนไพรไทย
ส้่ส้ตรตำารับเวชสำาอาง 

ประเทศไทยมีความห่ลิากห่ลิายทางชีวภาพเป็นที�ยอุมรับในระดับโลิก  
พันธ์ุิ์พืชโดยเฉพาะสมุนไพรไทยเป็นที�ยอุมรับถึงประสิทธิ์ิภาพขอุง 
สารสำาคัญที�มีความห่ลิากห่ลิายขอุงฤทธิ์ิ�ทางชีวภาพ แต่ข้อุจัำากัด
ขอุงการต่อุยอุดใช้ประโยชน์จัากสมุนไพรนั�น อุาจัต้อุงอุาศัยการวิจััย  
พัฒนาเพื�อุสร้างนวัตกรรม เทคโนโลิยี ห่รือุอุงค์ความร่้มาปิดช่อุงว่าง
เห่ลิ่านั�น 
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) โดย ทีมวิิจััย
นั�โนัเทคโนัโลยเีพั่�อคณุภ�พัชีวิิตและเวิชสำำ�อ�ง กลุม่วิิจัยัก�ร์ห่่อหุ้่มร์ะดับนั�โนั ศ่นัย์
นั�โนัเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (นั�โนัเทค) จัึงเดินัห่นั้�ใช้ควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัก�ร์พััฒนั�
เทคโนัโลยกี�ร์ห่่อหุ้่มร์ะดบันั�โนั (Nano-encapsulation) เพ่ั�อกักเกบ็และนัำ�ส่ำงสำ�ร์
สำำ�คัญสำำ�ห่ร์ับก�ร์พััฒนั�เปี็นัสำ่ตร์ตำ�ร์ับเคร์่�องสำำ�อ�งและเวิชสำำ�อ�ง

เทคโนัโลยีก�ร์ห่่อหุ่้มร์ะดับนั�โนั (Nano-encapsulation) เปี็นักุญแจัสำำ�คัญ
ในัก�ร์เพิั�มม่ลค่�สำ�ร์สำกัดจั�กสำมุนัไพัร์ด้วิยนั�โนัเทคโนัโลยี ทั�งในัด้�นัก�ร์ช่วิยเพิั�ม
ปีร์ะสำิทธุิภ�พัก�ร์ทำ�ง�นั ควิ�มคงตัวิ ก�ร์นัำ�สำ่ง และก�ร์ปีลดปีล่อยสำ�ร์สำำ�คัญ 
สำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีปีร์ะยุกต์ใช้เพ่ั�อก�ร์พััฒนั�สำ�ร์ตั�งต้นัในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต ทดแทนั
วิัตถึุดิบตั�งต้นัแบบเดิม และก�ร์พััฒนั�สำ่ตร์ตำ�ร์ับต่�ง ๆ ในักลุ่มอุตสำ�ห่กร์ร์มเคร์่�อง
สำำ�อ�งและผู้ลิตภัณฑ์์ด่แลสำุขภ�พั 

ง�นัวิิจััยด้�นัเคร์่�องสำำ�อ�งและเวิชสำำ�อ�งของนั�โนัเทค สำวิทช. นีั� มุ่งเนั้นัก�ร์
ใช้สำ�ร์สำำ�คัญปีร์ะเภทสำ�ร์สำกัดจั�กสำมุนัไพัร์ไทยที�มีฤทธิุ�เห่ม�ะสำมกับก�ร์ใช้ง�นั
เป็ีนัผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ั�อก�ร์ด่แลส่ำวินับุคคล เช่นั ผู้ลิตภัณฑ์์บำ�รุ์งผิู้วิห่น้ั� ผิู้วิก�ย เส้ำนัผู้ม 
นัอกจั�กนีั� นั�โนัเทค สำวิทช. ยังมีควิ�มเชี�ยวิช�ญในัก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์เคมีในัชีวิิต
ปีร์ะจัำ�วัินั เช่นั นัำ��ย�ซัึ่กผู้้� นัำ��ย�ปีรั์บผู้้�นุ่ัม สำ�ร์เคมีสำำ�ห่รั์บไล่ยุง และผู้ลิตภัณฑ์์ที�
มีส่ำวินัปีร์ะกอบของนัำ��มันัห่อมร์ะเห่ยคุณสำมบัติต่�ง ๆ อีกด้วิย 
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สำำ�ห่ร์บัก�ร์พััฒนั�ร์ะบบนัำ�ส่ำงในัร์ะดบันั�โนัเมตร์ ห่ร่์อที�เรี์ยกว่ิ� “อนัภุ�คนั�โนั”  
โดยใช้เทคโนัโลยีห่่อหุ้่มก็ค่อกร์ะบวินัก�ร์กักเก็บสำ�ร์สำำ�คัญไว้ิภ�ยในัโคร์งสำร้์�ง
ท�งเคมีเพ่ั�อเพิั�มสำมบัติพิัเศษ เช่นั เพิั�มควิ�มคงตัวิท�งก�ยภ�พั ลดควิ�มเข้ม 
ของสีำ ลดกลิ�นั ควิบคุมก�ร์ปีลดปีล่อยของสำ�ร์สำำ�คัญ เพิั�มก�ร์ซึึ่มผู่้�นัของสำ�ร์สำำ�คัญ  
และควิบคุมอัตร์�ก�ร์ปีลดปีล่อยสำ�ร์สำำ�คัญ (Controlled release) ทำ�ให้่ช่วิยเพิั�ม
ปีร์ะสิำทธิุภ�พัและใช้ได้ในัปีริ์ม�ณที�น้ัอยลง 

ทั�งนีั�ก�ร์เล่อกใช้ร่์ปีแบบเทคโนัโลยีนัั�นัขึ�นักับสำมบัติของสำ�ร์ที�ต้องก�ร์กักเก็บไว้ิ
ภ�ยในัอนุัภ�ค เช่นัเดียวิกับต้นัแบบนัวัิตกร์ร์มที�น่ั�สำนัใจั 

อย่�งเช่นัเจัลลดก�ร์อักเสำบสิำวิจั�กบัวิบก มังคุด และก�นัพัล่ ที�ม�จั�กง�นัวิิจััย  
“อนุัภ�คนั�โนัเพ่ั�อก�ร์นัำ�ส่ำงบัวิบก มังคุด ก�นัพัล่สำำ�ห่รั์บผู้ลิตภัณฑ์์เวิชสำำ�อ�ง” ซึึ่�ง
พััฒนั�อนัุภ�คนั�โนัเพั่�อก�ร์นัำ�ส่ำงสำ�ร์สำกัดบัวิบก สำ�ร์สำกัดเปีล่อกมังคุด และนัำ��มันั
ก�นัพัล่ ซึึ่�งเป็ีนัสำ�ร์สำกัดที�ได้จั�กธุร์ร์มช�ติ อนุัภ�คนั�โนัที�พััฒนั�ขึ�นัจัะมีขนั�ดอย่่
ในัช่วิง 100-200 นั�โนัเมตร์ ที�สำ�ม�ร์ถึกักเก็บสำ�ร์สำำ�คัญได้ห่ล�กห่ล�ยร่์ปีแบบ และ
มีควิ�มคงตัวิของอนุัภ�คที�ดี

สำ�ร์สำกัดทั�งบัวิบก เปีล่อกมังคุด และก�นัพัล่ มีสำมบัติที�โดดเด่นัทั�งท�งชีวิภ�พั
และท�งเภสัำชศ�สำตร์์ ลดก�ร์เกิดร์อยดำ� มีฤทธิุ�ต้�นัก�ร์

อักเสำบได้ใกล้เคียงกับย�ไดโคลฟีแนัก ร์วิมถึึงควิ�ม
สำ�ม�ร์ถึในัก�ร์ยบัยั�งเช่�อแบคทเีรี์ยที�ผิู้วิห่นัังในักลุ่ม

ของ Staphylococcus aureus และ Propio 
nibacterium acnes ซึึ่�งเป็ีนัสำ�เห่ตุที�

ก่อให้่เกิดสิำวิ ดังนัั�นัอนุัภ�คนั�โนั
เพ่ั�อก�ร์นัำ�ส่ำงสำ�ร์สำมุนัไพัร์ที�

พััฒนั�ขึ�นันีั�  สำ�ม�ร์ถึนัำ�
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ไปีขึ�นั ร่์ปีเ ป็ีนัส่ำตร์ตำ� รั์บ
ผู้ลิตภัณฑ์์ได้ห่ล�ยร่์ปีแบบ  
เห่ม�ะสำำ�ห่รั์บก�ร์ปีร์ะยุกต์
ใช้ในัก�ร์เตรี์ยมส่ำตร์เภสัำช
ภัณฑ์์ใช้ภ�ยนัอกร่์�งก�ย  
เ พ่ั� อ เ พิั� มควิ�มสำ�ม�ร์ถึ
ในัก�ร์ซึ่ึมผู่้�นัชั�นัผิู้วิห่นััง
ขอ งอ นุัภ �ค ไ ด้ อ ย่ � ง มี
ปีร์ะสิำทธิุภ�พั

ผู้ลง�นัวิิจััยนีั�ย่�นัจัดอนัุสิำทธิุบัตร์และต่อยอดสำร้์�งต้นัแบบเจัล 
แต้มสิำวิ และพัร้์อมให้่เอกชนัและผู้่้ที�สำนัใจัรั์บถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีเพ่ั�อ
ต่อยอดส่่ำเชิงพั�ณิชย์

นัอกจั�กนีั�ทีมนัักวิิจััยนั�โนัเทค สำวิทช. ยังร่์วิมม่อกับสำำ�นัักง�นั
พััฒนั�เศร์ษฐกิจัจั�กฐ�นัชีวิภ�พั (องค์ก�ร์มห่�ชนั) วิิจััยและพััฒนั�  
“ซีึ่รั์มบำ�รุ์งผิู้วิห่น้ั�เซึ่ริ์ซิึ่นั”  

เน่ั�องจั�กโปีร์ตนีัก�วิไห่มเซึ่ร์ซิิึ่นัมีสำมบติัด้�นัเวิชสำำ�อ�ง มีฤทธิุ�เป็ีนั
สำ�ร์ต้�นัอนุัม่ลอิสำร์ะ ยับยั�งก�ร์ทำ�ง�นัของเอนัไซึ่ม์ไทโร์ซิึ่เนัสำ ยับยั�ง
ก�ร์ทำ�ง�นัของเอนัไซึ่ม์อิล�สำเทสำ ทำ�ให้่เกิดควิ�มชุ่มช่�นักับผิู้วิพัร์ร์ณ
เม่�อใช้เป็ีนัวัิตถุึดิบของผู้ลิตภัณฑ์์เคร่์�องสำำ�อ�ง  

ทีมนัักวิิจััยฯ จึังได้พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ซีึ่รั์มที�มีส่ำวินัผู้สำมสำ�ร์สำกดัจั�ก
ไห่มคุณภ�พัดี ด้วิยก�ร์ใช้เทคโนัโลยีขั�นัส่ำงในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต โดย 
พััฒนั�ส่ำตร์ตำ�รั์บซีึ่รั์มบำ�รุ์งผิู้วิด้วิยเทคโนัโลยีก�ร์ห่่อหุ้่มเซึ่ริ์ซิึ่นัด้วิย 
ลิโพัโซึ่ม (Liposome) เพ่ั�อกักเก็บสำ�ร์สำำ�คัญและเพิั�มสำมบัติของ 
สำ�ร์ออกฤทธิุ�และช่วิยก�ร์ซึึ่มซึ่�บได้ดียิ�งขึ�นั 
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ส่ำวินัผู้สำมของอนุัภ�คห่่อหุ้่มเซึ่ริ์ซึ่ินัร์ะดับนั�โนัที�ได้มีควิ�มคงตัวิ
ท�งก�ยภ�พัและท�งเคมี ทดสำอบควิ�มคงตัวิไม่มีก�ร์แยกชั�นั และ
สำ�ม�ร์ถึร์กัษ�สำภ�พัควิ�มคงตวัิอย่ไ่ด้นั�นัถึึงสำองปีี ผู่้�นัก�ร์ทดสำอบก�ร์
ปีนัเป้ี�อนัของจุัลินัทรี์ยแ์ละปีร์ะสิำทธิุภ�พัในัก�ร์ยับยั�งก�ร์เจัริ์ญเติบโต
ของจุัลินัทรี์ย์ต�มม�ตร์ฐ�นั และผู่้�นัก�ร์ทดสำอบก�ร์ร์ะค�ยเค่อง 
ในัอ�สำ�สำมัคร์จัำ�นัวินั 200 คนั พับว่ิ�ไม่ก่อให้่เกิดอ�ก�ร์ร์ะค�ยเค่อง

ปัีจัจุับันัต้นัแบบซีึ่รั์มบำ�รุ์งผิู้วิชะลอวัิยจั�กโปีร์ตีนัก�วิไห่มได้
เปิีดให้่เอกชนัและผู้่้ที�สำนัใจัรั์บถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีเพ่ั�อต่อยอดส่่ำเชิง
พั�ณิชย์ ซึึ่�งจัะเป็ีนัก�ร์สำนัับสำนุันัให้่ชุมชนักลุ่มผู้่้ทอผู้้�ไห่มของปีร์ะเทศ
ได้มีโอก�สำสำร้์�งร์�ยได้จั�กก�ร์เป็ีนัผู้่้จััดเตรี์ยมวัิตถุึดิบชั�นัดีป้ีอนัให้่
อุตสำ�ห่กร์ร์มเคร่์�องสำำ�อ�ง เพิั�มศักยภ�พัก�ร์แข่งขันัท�งธุุร์กิจัต่อไปี

สำำ�ห่รั์บใบห่มี�และบัวิบกซึึ่�งเป็ีนัสำมุนัไพัร์ธุร์ร์มช�ติที�ใช้ทั�วิไปีในั
ก�ร์ผู้ลิตแชมพ่ัของภ่มิปัีญญ�ช�วิบ้�นั จั�กก�ร์ศึกษ�เบ่�องต้นัฤทธิุ�
ท�งชีวิภ�พัพับว่ิ� สำ�ร์สำกัดใบห่มี�มีควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์กร์ะตุ้นัก�ร์
เจัริ์ญเติบโตของเซึ่ลล์ร์�กผู้ม ส่ำวินัใบบัวิบกมีฤทธิุ�ในัก�ร์ต้�นัก�ร์
อักเสำบของผิู้วิห่นััง  

ทีมนัักวิิจััยนั�โนัเทค สำวิทช. ได้วิิจััย “อนุัภ�คสำ�ร์สำกัดใบห่มี�และ
บัวิบกสำำ�ห่ร์ับผู้ลิตภัณฑ์์เคร่์�องสำำ�อ�ง” ขึ�นั โดยก�ร์พััฒนั�อนัุภ�ค 
ไลโปีไนัโอโซึ่มของสำ�ร์สำกดัใบห่มี� บัวิบก และใบห่มี�ผู้สำมบวัิบก ด้วิยก�ร์
พััฒนั�ร์ะบบห่่อหุ้่มที�ช่วิยเพิั�มควิ�มคงตัวิของสำ�ร์สำกัด พัร้์อมทั�งพััฒนั�
คุณสำมบัติท�งก�ยภ�พัเชิงเคมี เพ่ั�อง่�ยต่อก�ร์นัำ�ไปีใช้ในัก�ร์ขึ�นัส่ำตร์
ตำ�รั์บผู้ลิตภัณฑ์์เคร่์�องสำำ�อ�ง และมีควิ�มปีลอดภัย

ก�ร์พััฒนั�อนุัภ�คไลโปีไนัโอโซึ่มของสำ�ร์สำกัดใบห่มี� บัวิบก และ
ใบห่มี�ผู้สำมบัวิบก เป็ีนัก�ร์หุ้่มสำ�ร์สำกัดสำมุนัไพัร์ดว้ิยอนุัภ�คนั�โนั ทำ�ให้่
ควิ�มคงตัวิเพิั�มส่ำงขึ�นั ลดปัีญห่�สีำ กลิ�นั ก�ร์ตกตะกอนัที�ไม่ถ่ึกใจัผู้่้ใช้ 
ร์วิมถึึงเพิั�มปีร์ะสิำทธิุภ�พัในัก�ร์กร์ะตุ้นัร์�กผู้ม 
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ซึึ่�งผู้ลจั�กก�ร์ทดสำอบในัร์ะดับห้่องปีฏิิบัติก�ร์กับเซึ่ลล์ผิู้วิห่นัังและเซึ่ลล์ร์�กผู้ม  
พับว่ิ�มีฤทธิุ�ในัก�ร์กร์ะตุ้นัก�ร์เจัริ์ญเติบโตของเซึ่ลล์ร์�กผู้มได้ดีเทียบเท่�กับย�
รั์กษ�อ�ก�ร์ผู้มร่์วิงที�มีอย่่ในัท้องตล�ด และลดก�ร์อักเสำบในัเซึ่ลล์ร์�กผู้ม ที�สำำ�คัญ
ยังปีลอดภัย ด้วิยผู้ลก�ร์ทดสำอบในัห่ลอดทดลองกับเซึ่ลล์ผิู้วิห่นัังและเซึ่ลล์ร์�กผู้ม  
ร์วิมถึึงผู่้�นัก�ร์ทดสำอบก�ร์ร์ะค�ยเค่องและปีร์ะสิำทธิุภ�พัของผู้ลิตภัณฑ์์ในั 
อ�สำ�สำมัคร์เรี์ยบร้์อยแล้วิ 

ปจััจับุนัตน้แบบผลิติภณั์ฑ์์แชมพ่ ครมีนวด แลิะแฮรโ์ทนกิกระตุ้นการ
เจัริญเติบโตรากผมจัากใบห่มี� บัวบก อุย่่ระห่ว่างเตรียมการถ่ายทอุด
เทคโนโลิยีให่้แก่ภาคเอุกชนแลิะผ่้ที�สนใจัเพื�อุต่อุยอุดส่่เชิงพาณ์ิชย์ต่อุไป
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เทคโนโลื่ยปีรบัโครงสร้างเน่�อสัมผัส
ตอบโจำทย์นวัตกัรรมอาห่ารทางเลื่่อกั

ในยุคที� “อุาห่าร” เป็นได้มากกว่าสิ�งที�ทำาให่้อุิ�มท้อุง แต่ต้อุงตอุบความ
ต้อุงการเฉพาะด้านได้ โดยเฉพาะเรื�อุงขอุงสุขภาพ ที�กลิายเป็นปัจัจััย
สำาคัญในการพิจัารณ์าเลิือุกซ้ำื�อุ เลิือุกใช้ เป็นโจัทย์ที�สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห่่งชาติ (สวทช.) มอุงเห่็นมาตลิอุด 30 ปี
ที�ผ่านมา แลิะได้เริ�มลิงมือุวิจััยแลิะพัฒนาเพื�อุสร้างทางเลิือุกให่ม่ให่้แก่
ผ่้บริโภคในยุคที�มีความต้อุงการที�ห่ลิากห่ลิาย ห่รือุมีความจัำาเป็นขอุง
คนเฉพาะกลิุ่ม ไม่ว่าจัะเป็นผ่้ส่งอุายุ ผ่้ที�มีปัญห่าสุขภาพ รวมไปถึงผ่้ที�
ต้อุงการด่แลิใส่ใจัสุขภาพ
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อย�่งเช่นันัวัิตกร์ร์ม “ผู้งเพิั�มความห่น่ดุในอิาห่ารและเคร่�อิงดุ่�ม
สำาห่รับผู้้�มีภาวะกิล่นลำาบากิ” ด้วิยอ�ยุที�ม�กขึ�นั สำวินัท�งกับร์ะบบ
ก�ร์ทำ�ง�นัต่�ง ๆ ของร่์�งก�ยที�เส่ำ�อมถึอยลง ห่นึั�งในันัั�นัค่อ ภ�วิะ 
กล่นัลำ�บ�ก ห่ร่์อ Dysphagia ที�กล้�มเน่ั�อที�ใช้ในัก�ร์กล่นัมีปัีญห่�
บีบตัวิผิู้ดจัังห่วิะ ทำ�ให้่นัำ��ห่ร่์ออ�ห่�ร์ห่ลงเห่ล่อในับริ์เวิณคอห่อย
และมีโอก�สำเล็ดลอดเข้�ส่่ำห่ลอดลมทำ�ให้่เกิดก�ร์สำำ�ลัก ซึึ่�งอ�ก�ร์
ดังกล่�วิมักพับม�กในัผู้่้ส่ำงอ�ยุและในัผู้่้ที�เป็ีนัโร์คเกี�ยวิกับสำมองและ
ร์ะบบปีร์ะสำ�ท

ทีมวิิจััยวัิสำดุศ�สำตร์์อ�ห่�ร์ ศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะ
และวัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) สำวิทช. ได้รั์บจ้ั�ง

วิิ จััย กับบริ์ ษัทเอกชนัแห่่งห่นึั� ง  พััฒนั�  
“ผู้งเพิั�มควิ�มห่น่ัด” ที�สำ�ม�ร์ถึใชเ้ติมไปีในันัำ��
ห่ร่์อเคร่์�องด่�มต่�ง ๆ ให้่มีควิ�มห่น่ัดเพิั�มขึ�นั 
ต�มที�ต้องก�ร์ เพ่ั�อให้่ผู้่้ที�มีภ�วิะกล่นัลำ�บ�ก
สำ�ม�ร์ถึด่�มนัำ��และเคร่์�องด่�มต่�ง ๆ ได้อย่�ง
ปีลอดภัย และไม่เกิดอ�ก�ร์สำำ�ลักได้ 

ในักร์ณีของผู้่้ส่ำงอ�ยุที�มีปัีญห่�ในัก�ร์บริ์โภค  
เช่นัเดียวิกับคนัที�จััดฟันั และผู้่้ที�มีปีัญห่�ด้�นัสุำขภ�พัฟันั ซึึ่�งมัก 
ห่ลีกเลี�ยงก�ร์บริ์โภคเน่ั�อสัำตว์ิ เน่ั�องจั�กมีเน่ั�อสัำมผัู้สำเห่นีัยวิ แข็งกร์ะด้�ง  
ทีมนัักวิิจััยฯ จึังพััฒนั� “อ�ห่�ร์ที�บดเคี�ยวิและกล่นัง�่ยสำำ�ห่รั์บผู้่้ส่ำงอ�ย”ุ  
โดยใช้เทคโนัโลยีของกร์ะบวินัก�ร์ปีรั์บโคร์งสำร้์�งร่์วิมกับก�ร์ใช้ตัวิ
ปีรั์บเน่ั�อสัำมผัู้สำ เพ่ั�อพััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์เน่ั�อสัำตว์ิที�มีเน่ั�อสัำมผัู้สำนุ่ัมเคี�ยวิ
และกล่นัง่�ย มีควิ�มฉำ��นัำ��ส่ำง อีกทั�งยังคงร่์ปีร่์�งได้ จึังสำ�ม�ร์ถึหั่�นั
ห่ร่์อตัดเป็ีนัชิ�นัได้ 
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กร์ะบวินัก�ร์ปีรั์บโคร์งสำร้์�งร่์วิมกับก�ร์ใช้ตัวิปีร์ับเน่ั�อสัำมผัู้สำนีั�ทำ�ให้่
โคร์งสำร้์�งเน่ั�อสัำตว์ินุ่ัม บดเคี�ยวิและกล่นัง่�ย ปีร์ะกอบไปีด้วิยเส้ำนัใยโปีร์ตีนั
เน่ั�อสัำตว์ิ ตัวิปีรั์บเน่ั�อสัำมผัู้สำ และอนุัภ�คนัำ�� โดยจุัดเด่นัค่อ มีเน่ั�อสัำมผัู้สำนุ่ัม  
บดเคี�ยวิง่�ยด้วิยฟันัห่ร่์อเห่ง่อก มีปีริ์ม�ณไขมันัสัำตว์ิน้ัอย มีคุณค่�ท�ง
โภชนั�ก�ร์ และยังมีลักษณะปีร์�กฏิที�คล้�ยอ�ห่�ร์ที�เตรี์ยมจั�กเน่ั�อสัำตว์ิ
ทั�วิไปี สำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีเตรี์ยมเป็ีนัอ�ห่�ร์ได้ห่ล�กห่ล�ยเมน่ั อ�ทิ คั�วิกลิ�ง  
ล�บห่ม่ มัสำมั�นัห่ม่ ห่ม่กร์ะเทียม ซึึ่�งช่วิยให้่ควิ�มร้่์สึำกในัก�ร์บริ์โภคคงเดิม 
ปัีจัจุับันัง�นัวิิจััยชิ�นันีั�อย่่ร์ะห่ว่ิ�งก�ร์ตอ่ยอดเพ่ั�อศึกษ�คุณภ�พัเชิงปีร์ะสำ�ท
สัำมผัู้สำกับผู้่้ทดสำอบกลุ่มเป้ี�ห่ม�ยที�มีภ�วิะก�ร์เคี�ยวิและกล่นัลำ�บ�ก
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นัอกจั�กก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์อ�ห่�ร์เพ่ั�อตอบโจัทย์
สัำงคมผู้่้ส่ำงอ�ยุแล้วิ ทีมนัักวิิจััยฯ ยังสำร้์�งท�งเล่อกให่ม่ 
ให้่แก่ผู้่้ที�ใส่ำใจัเร่์�องของสุำขภ�พัและโภชนั�ก�ร์ เน่ั�องจั�ก
อ�ห่�ร์ที�ดีต่อสุำขภ�พัมักจัะมีร์สำช�ติที�แตกต่�งไปีจั�กอ�ห่�ร์
ปีกติที�คุ้นัชินั เช่นั ไส้ำกร์อก ห่นึั�งในัอ�ห่�ร์ที�ห่�ซ่ึ่�อง่�ย  
สำะดวิก ร์วิดเร็์วิ จันัห่ล�ยบ้�นัเล่อกซ่ึ่�อไส้ำกร์อกติดบ้�นั  
แต่ไส้ำกร์อกเป็ีนัผู้ลิตภัณฑ์์แปีร์ร่์ปีจั�กเน่ั�อสัำตว์ิที�มีไขมันัสัำตว์ิ
ส่ำงถึึง 20-25% ของส่ำวินัปีร์ะกอบทั�งห่มด และยังมีปีริ์ม�ณ
กร์ดอิ�มตัวิส่ำงอีกด้วิย ห่�กรั์บปีร์ะท�นัม�กเกินัไปีอ�จัไม่ดี 
ต่อสุำขภ�พั ทีมนัักวิิจััยฯ ได้ร่์วิมม่อกับศ่นัย์วิิจััยและพััฒนั�
เคร่์อเบท�โกร์ พััฒนั� “ผู้ลิติภัณฑ์์ไส�กิรอิกิแฟรงค์เฟอิร์
เติอิร์ไขีมันติำ�า” ภ�ยใต้โจัทย์ที�ทำ�ให้่ไส้ำกร์อกยังคงเป็ีนั
ผู้ลิตภัณฑ์์อ�ห่�ร์ที�อร่์อยเห่ม่อนัเดิม แต่มีปีริ์ม�ณไขมันัที�
ตำ��ลง   
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ผู้ลิตภัณฑ์์ไส้ำกร์อกแฟร์งค์เฟอร์์เตอร์์ไขมันัตำ��ที�พััฒนั�ขึ�นัจึังคง
คุณภ�พัเน่ั�อสัำมผัู้สำและปีร์ะสำ�ทสัำมผัู้สำคล้�ยคลึงกับส่ำตร์ควิบคุม จั�ก
ก�ร์แทนัที�ไขมันัสัำตว์ิด้วิยของผู้สำมจั�กสำ�ร์ทดแทนัไขมันั สำ�ร์ปีรั์บ
สำมบัติเชิงรี์โอโลยีและตัวิเพิั�มควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์อุ้มนัำ�� ตลอดจันั 
ก�ร์ปีรั์บสัำดส่ำวินัองค์ปีร์ะกอบเน่ั�อสัำตว์ิ และองค์ปีร์ะกอบที�ไม่ใช่เน่ั�อ
สัำตว์ิในัส่ำตร์ ร์วิมทั�งก�ร์ปีรั์บสำภ�วิะในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต จั�กนัั�นันัำ�
ไส้ำกร์อกไขมันัตำ��ที�ได้ม�ทดสำอบสำมบัติเน่ั�อสัำมผัู้สำ สำมบัติเชิงก�ยภ�พั
และเชิงเคมี ร์วิมถึึงก�ร์ทดสำอบคุณภ�พัท�งปีร์ะสำ�ทสำัมผัู้สำเชิง
พัร์ร์ณนั�เปีรี์ยบเทียบกับส่ำตร์ควิบคุม ผู้ลลัพัธ์ุจั�กควิ�มร่์วิมม่อในั 
ครั์�งนีั� จึังได้ต้นัแบบไส้ำกร์อกไขมันัตำ��ที�ได้มีปีริ์ม�ณไขมันัน้ัอยกว่ิ�  
4% อีกทั�งยังให้่พัลังง�นัตำ�� และมีปีริ์ม�ณคอเลสำเตอร์อลตำ��อีกด้วิย  
ที�สำำ�คัญค่อมีเน่ั�อสัำมผัู้สำไม่แตกต่�งจั�กไสำ้กร์อกส่ำตร์ดั�งเดิม บร์ิษัท 
เบท�โกร์ฟ้่ดส์ำ จัำ�กัด ได้นัำ�ส่ำตร์ต้นัแบบไส้ำกร์อกแฟร์งค์เฟอร์์เตอร์์ห่ม่
ไขมันัตำ��ที�พััฒนั�ขึ�นั ไปีศึกษ�ก�ร์ขย�ยกำ�ลังก�ร์ผู้ลิต และนัำ�แนัวิท�ง
ก�ร์พััฒนั�ไปีใช้กับผู้ลิตภัณฑ์์ไขมันัตำ��ในักลุ่มอิมัลชันัจั�กเน่ั�อสัำตว์ิ 
พัร้์อมทั�งวิ�งจัำ�ห่น่ั�ยส่่ำเชิงพั�ณิชย์แล้วิ
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ในัปัีจัจุับันัมีผู้่้ป่ีวิยโร์คแพ้ักล่เตนัและผู้่้บริ์โภคที�สำนัใจั
ด่แลสุำขภ�พัมีจัำ�นัวินัเพิั�มขึ�นั ทำ�ให้่ผู้ลิตภัณฑ์์อ�ห่�ร์ 
ปีร์�ศจั�กกล่เตนัได้รั์บควิ�มนิัยมเพิั�มต�มไปีด้วิย แต่ก�ร์ที�
โปีร์ตีนักล่เตนัข�ดห่�ยไปี ส่ำงผู้ลกร์ะทบต่อลักษณะปีร์�กฏิ
และคุณภ�พัเชิงปีร์ะสำ�ทสัำมผัู้สำของอ�ห่�ร์ ภ�คเอกชนัอย�่ง 
บริ์ษัทเคซีึ่จีั คอร์์ปีอเร์ชั�นั จัำ�กัด มองเห็่นัโอก�สำของตล�ด
ของผู้ลิตภัณฑ์์ปีร์�ศจั�กกล่เตนัซึึ่�งมีแนัวิโน้ัมเติบโตขึ�นั และ
มีศักยภ�พัในัด้�นัก�ร์วิิจััยและพััฒนั� จึังได้ร่์วิมม่อกับทีม 
นัักวิิจััยฯ ในัก�ร์พััฒนั� “ขีนมปังแซึ่นด์ุวิชีและครัวซึ่อิงต์ิ 
ปราศจากิกิล้เติน” โดยใช้ฟล�วิข้�วิเจ้ั�เป็ีนัองค์ปีร์ะกอบ
ห่ลัก เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยผู้ลิตฟล�วิข้�วิเจ้ั�ได้ในัปีริ์ม�ณ
ม�กและฟล�วิข้�วิเจ้ั�ไม่มีกล่เตนัเป็ีนัองค์ปีร์ะกอบ จึังไม่
ก่อให้่เกิดอ�ก�ร์แพ้ัต่อผู้่้บริ์โภค นัอกจั�กนีั�ลักษณะปีร์�กฏิ
และคุณภ�พัเชิงปีร์ะสำ�ทสัำมผัู้สำยังคงใกล้เคียงกับผู้ลิตภัณฑ์์
เดิมที�ผู้่้บริ์โภคช่�นัชอบ
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ขนัมปีังแซึ่นัด์วิิชและคร์ัวิซึ่องต์จั�กฟล�วิข้�วิเจั้�พััฒนั�ขึ�นัจั�ก
ก�ร์เติมส่ำวินัผู้สำมของสำต�ร์์ชธุร์ร์มช�ติ สำต�ร์์ชดัดแปีร์ ร์วิมถึึงไฮโดร์
คอลลอยด์เพ่ั�อช่วิยให้่แป้ีงโดมีสำมบัติวิิสำโคอิล�สำติกที�เห่ม�ะสำม ส่ำงผู้ล
ให้่ขนัมปัีงขึ�นัฟ่ขณะห่มัก ไม่ยบุตัวิเม่�ออบ ขณะเดียวิกันัก็ทำ�ให้่แป้ีงโด
ครั์วิซึ่องต์มีควิ�มแข็งแร์ง และสำ�ม�ร์ถึย่ดตัวิได้ดีในักร์ะบวินัก�ร์พัับ
และรี์ดในัขั�นัตอนัก�ร์ผู้ลิต ทำ�ให้่ได้ผู้ลิตภัณฑ์์ห่ลังอบที�ได้มีลักษณะ
ปีร์�กฏิและเน่ั�อสัำมผัู้สำที�ดี อีกทั�งยังผู่้�นัก�ร์ปีร์ะเมินัคุณภ�พัท�ง
ปีร์ะสำ�ทสัำมผัู้สำด้วิยวิิธีุ 9-Point hedonic scale แล้วิ

ด้�นัอ�ห่�ร์ท�งเล่อก นัักวิิจััยเอ็มเทคพััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ทดแทนั
เน่ั�อไก่จั�กโปีร์ตีนัพ่ัช (Plant-based chicken meat) ขึ�นั โดยอ�ศัย 
องค์ควิ�มร้่์เกี�ยวิกับก�ร์ออกแบบโคร์งสำร้์�งของอ�ห่�ร์ และคณุสำมบัติ
ของโปีร์ตีนั ปีร์ะกอบกับก�ร์ใช้สำ�ร์ที�ทำ�ห่น้ั�ที�ยึดเก�ะและเส้ำนัใย
อ�ห่�ร์ที�เห่ม�ะสำมในัก�ร์สำร้์�งเน่ั�อสัำมผัู้สำให้่คล้�ยคลึงกับเน่ั�อไก่ 
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ผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่�วิสำ�ม�ร์ถึปัี�นัขึ�นัร่์ปีได้ง่�ยภ�ยห่ลังก�ร์ปัี�นัผู้สำม และสำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปี
ปีรุ์งเป็ีนัเมน่ัอ�ห่�ร์ต่�ง ๆ ได้ทันัที โดยไม่ต้องผู่้�นักร์ะบวินัก�ร์แช่แข็ง ทำ�ให้่ง่�ย 
ต่อก�ร์ผู้ลิตในัร์ะดับอุตสำ�ห่กร์ร์มและมีต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตที�ไม่ส่ำงม�กนััก ผู้ลิตภัณฑ์์
ทดแทนัเน่ั�อไก่จั�กโปีร์ตีนัพ่ัชสำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีปีรุ์งสุำกด้วิยวิิธีุก�ร์ชุบทอด ย่�ง ผัู้ด ห่ร่์อ
แกง ให้่ลักษณะเน่ั�อสัำมผัู้สำที�คล้�ยอ�ห่�ร์ที�ปีรุ์งจั�กเน่ั�อไก่ นัอกจั�กนีั�ผู้ลิตภัณฑ์์
ทดแทนัเน่ั�อไก่จั�กโปีร์ตีนัพ่ัชนีั�ยังมีปีริ์ม�ณโปีร์ตีนัปีร์ะม�ณ 10-16% มีปีริ์ม�ณใย
อ�ห่�ร์ปีร์ะม�ณ 6-10% และมีปีริ์ม�ณไขมันัจั�กพ่ัชปีร์ะม�ณ 6-9% จึังปีร์�ศจั�ก
คอเลสำเตอร์อล โดยปีริ์ม�ณสำ�ร์อ�ห่�ร์และควิ�มนุ่ัมของผู้ลิตภัณฑ์์ฯ ขึ�นัอย่่กับ 
ปีริ์ม�ณส่ำวินัผู้สำมที�ใช้ในัส่ำตร์ที�สำ�ม�ร์ถึปีรั์บได้ต�มควิ�มต้องก�ร์

สวทช. มุ่งมั�นในการวิจััย พัฒนาแลิะสร้างสรรค์นวัตกรรมอุาห่าร
อุย่างต่อุเนื�อุงเพื�อุผ่้บริโภคแลิะสามารถขยายผลิในเชิงพาณ์ิชย์








