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นาโนเทค สวทช. จับมือหอการค้าจังหวัดระยอง ดัน ‘นวัตกรรมฟื้น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว’ สร้างความเชื่อมั่นยุคโควิด-19

เมืองนวัตกรรมอาหาร - มก. เปิดตัว “ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์” 
พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

อว.ไม่หวั่นโควิด – 19 พร้อมเดินหน้าโครงการ U2T ต่อ “เอนก” ปรับ
การทำางานใหม่ให้ทำางานเป็น “จิตอาสา” ช่วยงานโรงพยาบาลสนามทั่ว
ประเทศ

สวทช.-จุฬาฯ-วท.กห. ชูนวัตกรรม ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออน’ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้ระเบิด

สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ  
เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

เอ็มเทค สวทช. ส่งมอบ ‘พีท เปลปกป้อง’ ‘เปลความดันลบ’ สนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19 ระลอกใ หม่ ช่วยผู้ป่วยโควิดเอกซเรย์-
สแกนปอด โดยไม่ต้องออกจากเปล ลดการแพร่เชื้อแบบเบ็ดเสร็จ

ในเล่ม   Insight

ข่าว News

ที่ปรึกษา	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล,	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ดร.ทวีศักดิ์	 กออนันตกูล 
 ดร.ลดาวัลย์	กระแสร์ชล,	กุลประภา	นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ	ชนานันท	์คงธนาฤทธ์ิ,	อาทติย	์ลมลูปลัง่,	วชัราภรณ	์สนทนา,	วรรณงาม	วรีะผาสกุ 
อุดมรัตน์	 วัฒนกูล,	 ไพรัตน์	 ปัญญารักกิจ,	 สายพิณ	 ธนะศิริวัฒนา,	 บุญเลิศ	 อรุณพิบูลย์	 
ตอ่ตระกลู	พลูโสภา,	ชมพนุูช	อนุศาสน์สิทธิกจิ,	วณีา	ยศวงัใจ,	ปรมาภรณ	์จฑูะจนัทร์,	พรีภฏั	บญุชู
ศิลปกรรม	ชุมพล	พินิจธนสาร
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สวทช. พร้อม อภ. และ ปตท. ร่วมมือผนึกกำาลังต่อยอดการวิจัยและ
พัฒนาวัตถุดิบทางยา ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย

โครงการ Asian Herb in Space ปลูกโหระพาอวกาศ เทียบกับบนพื้น
โลก

สวทช. ผนึก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด พัฒนาขีด
ความสามารถ แล็บวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน รองรับความต้องการของผู้
ประกอบการภาครัฐ-เอกชน

สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำากัด” ต่อย
อดงานวิจัยการแพทย์ข้ันสูงเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เก่ียวกับเลือดด้วย
เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำาบัด เป็นรายแรกของประเทศไทย

สวทช. ร่วมลงนาม "ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย” กับหน่วยงานภายใต้ 
อว. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศไทย

ไบโอเทคและพันธมิตรต่างชาติได้รับทุนวิจัยกว่า 51 ล้านบาท

สวทช. เสิร์ฟบุฟเฟต์ความรู้ จาก ‘นักวิทย์รุ่นใหม่’ สู่น้องวัยทีน

นาโนเทค สวทช. ตอบโจทย์ BCG ส่ง ‘นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต’ ลงสวนทุเรียน  
จังหวัดระยอง 
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‘บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร’
            จากศูนย์กลางการเรียนรู้ 
            สู่ภารกิจโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ
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	 1	เมษายน	2564	:	ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) พร้อม 
น�ยแพทย์วิฑูรย์ ด่�นวิบูลย์ ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รเภสัชกรรม (อภ.) และ น�ยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) (ปตท.) ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน� “กระบวนการ
สังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม	(Active	Pharmaceutical	Ingredients;	API)	และ	ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์	และ/หรือ
การสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทย” ณ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda_mou_gpo_ptt/

สวทช. พร้อม อภ. และ ปตท.
ร่วมมือผนึกกำ ลังต่อยอดการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทางยา

ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย
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โครงการ Asian Herb in Space
ปลูกโหระพาอวกาศ เทียบกับบนพื้นโลก

 
	 1	เมษายน	2564		:	โครงก�ร Asian Herb in Space (AHiS) เกิดจ�กคว�มร่วมมือระหว่�ง กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ หรือ สวทช. กับองค์ก�รสำ�รวจอวก�ศญี่ปุ่น หรือ  
แจ็กซ� (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) เพื่อเปิดโอก�สให้นักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษ�หรือเทียบเท่� เข้�ร่วมก�ร
ทดลองปลูกโหระพ�บนพื้นโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษ�และวิจัยก�รปลูกพืชบนอวก�ศสำ�หรับใช้ในก�รดำ�รงชีวิตและต่อยอด
ก�รวิจัยสู่ก�รปลูกพืชบนด�วเคร�ะห์ดวงอื่น เพื่อรองรับก�รตั้งถิ่นฐ�นของมนุษย์นอกโลกในอน�คต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/asian-herb-in-space-ahis/
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สวทช. ผนึก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำ กัด
พัฒนาขีดความสามารถ แล็บวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

รองรับความต้องการของผู้ประกอบการภาครัฐ-เอกชน

 
	 2	เมษายน	2564	ณ	อาคารกลุ่มนวัตกรรม	2	(INC	2)	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ (NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center) 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติก�รกล�ง (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดพิธีลงน�มบันทึก
ข้อตกลงคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รวิเคร�ะห์ทดสอบท�งห้องปฏิบัติก�ร สำ�หรับรองรับง�นวิจัยข้ันสูงและ 
คว�มต้องก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน ซึ่งคว�มร่วมมือคร้ังน้ีจะทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มศักยภ�พก�รพัฒน�ง�นวิจัยและง�นวิเคร�ะห์
ทดสอบของทั้งประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nctc_mou_centrallabthai/
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สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำ กัด”
ต่อยอดงานวิจัยการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ที่เกี่ยวกับเลือดด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำ บัดเป็นรายแรกของประเทศ

 
	 5	เมษายน	2564	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) กลุ่มพันธมิตรนักลงทุนและนักวิจัย
จัดง�นแถลงข่�ว ก�รร่วมลงทุนใน บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำ�กัด เพื่อผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำ�บัดในก�รรักษ�ผู้ป่วย 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่� Chimeric antigen receptor(CAR) T-cell ที่ได้มีก�รยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อนำ�ไปใช้รักษ�ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
เมด็เลอืดข�วตอ่ไปในอน�คตและเปน็ร�ยแรกของประเทศไทย โดยไดรั้บเกยีรตจิ�กน�ยอนุทนิ ช�ญวรีะกลุ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข และ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กล่�วแสดงคว�มยินดีผ่�นวิดีทัศน์ พร้อมกันน้ีภ�ยในง�นยังมีก�รเสวน�พิเศษ ให้คว�มรู้หัวข้อ “บทบาทของโรงเรียนแพทย์	 
กับการพัฒนานวัตกรรมเซลล์และยีนบำาบัด	สำาหรับรักษาโรคมะเร็ง”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda_gnpt/
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สวทช. ร่วมลงนาม "ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย”
กับหน่วยงานภายใต้ อว. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศไทย

 
	 5	เมษายน	2564	ห้องกมลทิพย์	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ในฐ�นะเป็น 1 ใน 12 หน่วยง�นที่เข้�ร่วมพิธีลงน�มบันทึก 
คว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ� วิจัย และพัฒน�นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวก�ศไทย โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  
เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง อว. เป็นประธ�นในพิธีและร่วมเป็นสักขีพย�น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ
บุคล�กร รวมถึงยกระดับก�รพัฒน�เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศ สู่ก�รสร้�ง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda_thai_space_consortium/
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	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	เข้�ร่วมโครงก�ร Joining forces to exploit the mycobiota of Asia, 
Africa and Europe for beneficial metabolites and potential biocontrol agents, using -OMICS techniques หรือ MYCOBIOMICS 
ซึ่งเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือกับสถ�บันวิจัยชั้นนำ�ต่�ง ๆ  จ�กยุโรปและแอฟริก� 8 แห่งจ�ก 7 ประเทศ โดยได้รับก�รสนับสนุนทุนวิจัยจ�ก 
The European Commission ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือ Horizon 2020-MSCA-RISE เป็นจำ�นวน 1,375,400 ยูโร หรือกว่� 51 ล้�นบ�ท

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mycobiomics/

ไบโอเทค สวทช. และพันธมิตรต่างชาติ
ได้รับทุนวิจัยกว่า 51 ล้านบาท
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สวทช. เสิร์ฟบุฟเฟต์ความรู้
จาก ‘นักวิทย์รุ่นใหม่’ สู่น้องวัยทีน

 
	 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย	ร่วมกับโครงก�ร Global Young Scientists Summit โดยฝ่�ยวิช�ก�ร หลักสูตร และ
สื่อก�รเรียนรู้ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ได้จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยกับนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นใหม่ ในกิจกรรมเย�วชน "Fun	Science	Buffet:	Talk	with	outstanding	young	
scientists"  สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ� ซึ่งมีเย�วชนและผู้สนใจเข้�ร่วมกิจกรรมท�ง Zoom Webinar กว่� 290 คน เพื่อรับฟังคว�ม
รู้จ�กวิทย�กรที่มีประสบก�รณ์ม�กคว�มส�ม�รถในแต่ละด้�น ม�ให้คว�มรู้ต�มคว�มสนใจของเย�วชนอย่�งเป็นกันเอง โดยกิจกรรม 
ดังกล่�วจัดขึ้นภ�ยใต้ง�นประชุมวิช�ก�ร สวทช. ประจำ�ปี 2564 หรือ NAC2021 เมื่อปล�ยเดือนมีน�คมที่ผ่�นม�

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/สวทช-เสิร์ฟบุฟเฟต์/
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	 7	 เมษายน	2564	สวนแพสุขชื่น	จังหวัดระยอง	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) นำ�โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวย
ก�ร น�โนเทค พร้อมดว้ย ดร.คมสนัต ์สทุธิสนิทอง นกัวจัิยเจ�้ของง�นวจิยั “สารคเีลตจลุธาตอุาหารทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	เพือ่เพิม่การ
ดูดซึมเข้าสู่พืช” และน�ยวัชรินทร์ อินทร กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เทค ซ�ยน์ จำ�กัด เอกชนผู้รับถ่�ยทอดเทคโนโลยี พ�คณะสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ ณ สวนแพสุขชื่น จังหวัดระยอง เพื่อดูผลก�รใช้ “ปุ๋ยคีเลต” ผลิตภัณฑ์ที่รับถ่�ยทอดเทคโนโลยีในทุเรียน พืชเศรษฐกิจสำ�คัญ 
ของระยอง ตอบนโยบ�ย BCG ด้�นเกษตรและอ�ห�ร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nanotec-bcg-chelate/

นาโนเทค สวทช. ตอบโจทย์ BCG
ส่ง ‘นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต’ ลงสวนทุเรียน จังหวัดระยอง
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	 8	เมษายน	2564	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) นำ�โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทค เปิดเวทีพูดคุย 
เกี่ยวกับ “นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเช้ือโรค:	 ตัวช่วยสร้างความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดยมี น�งส�วธนิชญ� ชินศิรประภ�  
รองประธ�นหอก�รค้�จังหวัดระยอง น�ยสุดช�ย สิงห์มโน ตัวแทนจ�กห้�งแสงทองซุปเปอร์เซนเตอร์ พร้อมด้วยน�ยธน�กร ตั้งเมธ�กุล 
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำ�กัด และดร.วร�ยุธ สะโจมแสง นักวิจัยน�โนเทค ร่วมพูดคุยถึงสถ�นก�รณ์และประสบก�รณ์ 
ก�รใช้นวัตกรรมเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประช�ชนในจังหวัดระยอง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/presstour_benzion/

นาโนเทค สวทช. จับมือหอการค้าจังหวัดระยอง
ดัน ‘นวัตกรรมฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว’

สร้างความเชื่อมั่นยุคโควิด-19
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	 8	 เมษายน	2564	 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์	60	 พรรษา	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จัดง�น
เปิดตัวเมืองนวัตกรรมอ�ห�รอ�ห�รส่วนขย�ย ณ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ หรือ FoodInnopolis @ Kasetsart โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์  
น�คะเสถียร เป็นประธ�นในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  
ในฐ�นะหวัหน้�โครงก�รเมอืงนวตักรรมอ�ห�รสว่นขย�ย ม.เกษตรศ�สตร์ ดร.อคัรวิทย ์ก�ญจนโอภ�ษ ผูอ้ำ�นวยก�รเมอืงนวตักรรมอ�ห�ร 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมเปิดง�น และมีผู้ประกอบก�รในภ�คอุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร 
เครือข่�ยเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร ณ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ คณ�จ�รย์ และ 
นักวิจัย เข้�ร่วมง�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/เมืองนวัตกรรมอาหาร-มก/

เมืองนวัตกรรมอาหาร - มก. เปิดตัว
“ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์”

พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
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	 เมื่อวันที่	20	 เม.ย.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม(อว.):	 	 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่�ว	“3	เดือน	U2T	ความสำาเร็จและก้าวต่อไป” ว่� 
โครงก�รมห�วิทย�ลัยสู่ตำ�บล สร้�งร�กแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่�นม� ตนยินดีที่จะได้ม�สรุปคว�มสำ�เร็จใน
เบื้องต้นของง�นซึ่งเป็นเวล�เดียวที่มีก�รระบ�ดของโควิด-19 รอบ 3 อว. จะดำ�เนินโครงก�ร U2T ต่อไป เพร�ะโครงก�ร U2T เกิดจ�ก 
โควิด-19 อยู่แล้ว รัฐบ�ลต้องจ้�งง�นเพื่อบรรเท�ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) สวทช. เข้�ร่วมง�น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/u2t/

อว.ไม่หวั่นโควิด–19 พร้อมเดินหน้าโครงการ U2T ต่อ
“เอนก” ปรับการทำ งานใหม่ให้ทำ งานเป็น “จิตอาสา”

ช่วยงานโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
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	 21	เมษายน	2564	:	เมื่อเร็วๆ นี้ ภ�ยในง�นประชุมวิช�ก�ร สวทช. ประจำ�ปี 2564 หรือ NAC2021 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคว�ม
มั่นคงของประเทศและก�รประยุกต์เชิงพ�ณิชย์ (NSD) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดสัมมน�ช่องท�ง
ออนไลน์ผ�่นท�งเวบ็ไซต ์www.nstda.or.th/nac ในหวัข้อ นวตักรรมแบตเตอร่ีปลอดภยัท�งเลอืกใหมเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยร่วมกบั
จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั และกรมวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยกีล�โหม (วท.กห.) ซึง่เปน็หน่วยง�นภ�ยใตส้ำ�นักง�นปลดักระทรวงกล�โหม 
เพื่อพัฒน� “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” แบตเตอรี่ท�งเลือกใหม่ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/zink-ion-battery/

สวทช.-จุฬาฯ-วท.กห. ชูนวัตกรรม
‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออน’ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปลอดภัยไร้ระเบิด
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	 26	เมษายน	2564	ณ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	: น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีม
วิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคว�มมั่นคงของประเทศและก�รประยุกต์เชิงพ�ณิชย์ (NSD) สวทช. นำ�นวัตกรรมเครื่องกำ�จัดเชื้อโรคด้วยวิธีก�ร 
ฉ�ยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภ�พสูงในก�รกำ�จัดเชื้อร� แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำ�นวน 2 เครื่อง 
ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ GIRM ZABER ROBOT ฆ่�เชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี และ 2.GIRM ZABER STATION มอบแก่โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์
เฉลิมพระเกียรติ สำ�หรับใช้ง�น ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อ�ค�รกิตติวัฒน� ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหม่ โดยมี ผศ.นพอมรพล กันเลิศ น�ยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญส�ข�ศัลยกรรม พร้อมด้วย พญ.ฆริก�นต์ อักษรช�ติ และพญ.อรรจน�  
เตชะกำ�พุช โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/girm-zaber_tu_hospital/

สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี
ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
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	 29	เมษายน	2564	ที่โถงชั้น1	อาคาร	สวทช.	(โยธี)	ถนนพระรามที่	6	กทม.	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)  
นำ�โดยน�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. พร้อมด้วย ดร.ศร�วุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้�ทีมวิจัยก�รออกแบบและ 
แก้ปัญห�อุตส�หกรรม และทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้ส่งมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง : เปลคว�มดันลบเคลื่อนย้�ยผู้ป่วย รวมจำ�นวน 
5 ชุด ให้แก่โรงพย�บ�ลและหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ 
ต่อสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mtec_pete_ceremony/

เอ็มเทค สวทช. ส่งมอบ ‘พีท เปลปกป้อง’ ‘เปลความดันลบ’ 
สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19 ระลอกใหม่

ช่วยผู้ป่วยโควิดเอกซเรย์-สแกนปอด โดยไม่ต้องออกจากเปล
ลดการแพร่เชื้อแบบเบ็ดเสร็จ



16 NSTDA •   May 2021

พฤษภาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

‘บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร’
จากศูนย์กลางการเรียนรู้

สู่ภารกิจโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ

  โรงพย�บ�ลสน�มบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธรเพื่อคนพิก�ร 

พร้อมให้บริก�รสำ�หรับคนพิก�รที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดง

อ�ก�ร หรือมอี�ก�รเลก็น้อย (ระดบัสเีขียว) ถกูเนรมติข้ึนเพือ่รองรับ

คนพิก�รได้ถึง 224 เตียง ในวิกฤติก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน� 2019 หรือ โรคโควิด-19 ระลอกเมษ�ยน และเปิดให้บริก�ร

แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน 2564 

  เหตุผลที่ต้องมีโรงพย�บ�ลสน�มเพื่อคนพิก�รนั้น ห�กใคร

มีญ�ติสนิทมิตรสห�ย ที่เป็นคนพิก�รท�งก�รเคลื่อนไหว พิก�ร

ท�งก�รได้ยิน พิก�รท�งส�ยต� หรือพิก�รด้�นใดก็ต�ม คนพิก�ร

เหล่�น้ันมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดเป็นปกติในก�รใช้ชีวิต

ประจำ�วัน 



17พฤษภาคม 2564  •

พฤษภาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

  แต่เมื่อสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 เกิดข้ึนก�รมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับคนพิก�รที่เป็นผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 

และคว�มเหม�ะสมของสถ�นที่ ที่มีคว�มพร้อมสรรพด้วยนวัตกรรมต่�งๆ เพื่อช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกแก่คนพิก�รให้ส�ม�รถช่วยเหลือ

ตัวเองให้ได้ม�กที่สุดนั้น ถือว่�มีคว�มจำ�เป็นไม่น้อยในภ�วะที่ผู้ดูแลต้องเว้นระยะห่�งจ�กพวกเข� 

  ก�รจัดตั้งโรงพย�บ�ลสน�มบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธรเพื่อคนพิก�ร (Sirindhorn Science Home Field Hospital for People 

with Disabilities (PWD) ได้บูรณ�ก�รคว�มเชี่ยวช�ญของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ 

คว�มมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงก�รอุดมศึกษ�วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ตั้งใจผนึกคว�มเชี่ยวช�ญกันร่วมสร้�ง

โอก�สและคุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่คนพิก�รไปพร้อมๆ กับช่วยประเทศหยุดยั้งก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19

“การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เพื่อคนพิการ (Sirindhorn 
Science Home Field

Hospital for People with
Disabilities (PWD)

ได้บูรณาการความเชี่ยวชาญของ 
3 กระทรวง คือ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
และกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ที่ตั้งใจผนึกความ

เชี่ยวชาญกันร่วมสร้างโอกาส
และคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้แก่คนพิการไปพร้อมๆ กับ
ช่วยประเทศหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19"
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  บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร เป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นที่รัฐบ�ลอนุมัติให้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)  

จดัสร้�งขึน้ ทัง้น้ีเมือ่วนัที ่23 กรกฎ�คม พ.ศ. 2551 กระทรวงวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี(ในขณะนัน้) โดย สวทช. ไดรั้บพระมห�กรุณ�ธิคณุ

จ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�ช�นุญ�ตให้ใช้ชื่อ “บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร” (Sirindhorn 

Science Home: SSH) เพื่อดำ�เนินโครงก�รค่�ยวิทย�ศ�สตร์ถ�วร (Permanent Science Camp) เพื่อเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ ฝึกทักษะ

และพฒัน�ศกัยภ�พท�งวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีสำ�หรับเดก็และเย�วชนผูม้คีว�มสนใจและมคีว�มส�ม�รถพเิศษด�้นวทิย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี มีพื้นที่สำ�หรับก�รจัดกิจกรรม มีห้องพักสำ�หรับพักค้�งแรม และพื้นที่นันทน�ก�ร ซึ่งมีคว�มพร้อมด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ในระดับที่คนพิก�รส�ม�รถใช้ง�นได้ด้วยตนเอง 

  ทั้งน้ีบทบ�ทหน้�ที่ของ 3 กระทรวงในโรงพย�บ�ลสน�มแห่งน้ี ได้บูรณ�ก�รบทบ�ทหน้�ที่เพื่อรองรับก�รดูแลทั้งคนพิก�รและ

ครอบครัว ด้วยระบบก�รให้บริก�รที่อ�ศัยเทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกและลดก�รสัมผัสระหว่�งเจ้�หน้�ที่ผู้ให้บริก�ร  

กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีภ�รกิจสำ�คัญที่ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มแข็ง ดังนี้

	 	 1.	 ด้านอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม	 และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการ สนับสนุน 

โดยกระทรวง อว. สวทช. เพื่อดำ�เนินภ�รกิจก�รจัดก�ร ด้�นระบบเทคโนโลยีที่อำ�นวยคว�มสะดวกในระหว่�งรักษ�ตัวภ�ยในโรงพย�บ�ล

สน�ม ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันและลดก�รแพร่กระจ�ยเชื้อโรค ประกอบด้วย หน้�ก�กอน�มัยเซฟีพลัส (Safie Plus) หน้�ก�กอน�มัย N95 

n-Breeze หมวกควบคมุแรงดนัลบสำ�หรับผูติ้ดเช้ือ และหมวกควบคมุแรงดนับวกสำ�หรับบคุล�กร (nSPHERE Pressurized Helmet) เทคโนโลย ี

ลดก�รแพร่กระจ�ยเช้ือโรค ประกอบด้วย ระบบลิฟต์ไร้สัมผัส (Magik Tuch) เปลคว�มดันลบเคลื่อนย้�ยผู้ป่วย (PETE เปลปกป้อง)  

เคร่ืองฆ่�เช้ือโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilzer)  และเทคโนโลยีก�รตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรคและอำ�นวยคว�มสะดวก  

ประกอบด้วย ระบบตรวจสุขภ�พผู้ป่วยท�งไกล สำ�หรับโรงพย�บ�ลสน�ม (A-MED TeleHealth) เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ได้  
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(BodiiRay M) ระบบ TTRS บริก�รล่�มท�งไกลสำ�หรับผู้พิก�รท�งก�รได้ยิน และรถส่งของบังคับท�งไกล ‘อารี’ และ ‘ปิ่นโต	2’ ซึ่ง  

อันหลังนี้ได้รับก�รสนับสนุนจ�กกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร เพื่อใช้สำ�หรับส่งของให้ผู้ป่วยโควิด-19

	 	 2.	ดา้นการแพทย	์อปุกรณก์ารตรวจรักษา/เวชภณัฑ	์และหลกัสตูรการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผู้ปว่ยโควดิ-19 สนับสนุน
โดย สถ�บันสิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข ในก�รดำ�เนินภ�รกิจหลักในก�ร

รักษ�อ�ก�รป่วยบนฐ�นของก�รเชื่อมประส�นระบบเทคโนโลยีที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รดำ�รงชีวิตที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของคน

พิก�ร 

	 	 3.	ภารกจิดา้นสวัสดกิารสงัคม	ชีวติความเปน็อยู	่และสิง่ของอปุโภคบริโภค สนบัสนนุโดย กรมสง่เสริมและพฒัน�คณุภ�พ

ชีวิตคนพิก�ร (พก.) กระทรวง พม. ทำ�หน้�ที่ในก�รประส�น ส่งต่อ และให้คว�มช่วยเหลือด้�นสังคมสงเคร�ะห์และสวัสดิก�รในระหว่�งที่

คนพกิ�รและครอบครัวพกัรักษ�ตวัอยูใ่นโรงพย�บ�ลสน�ม รวมถงึว�งแผนก�รใหค้ว�มช่วยเหลอืและตดิต�มภ�ยหลงัคนพกิ�รและครอบครัว

ห�ยจ�กอ�ก�รป่วยและปลอดเชื้อโรคโควิด-19 เดินท�งกลับสู่ครอบครัวและชุมชน

  โดยในระหว่�งที่คนพิก�รที่ติดโควิด-19 อยู่ในโรงพย�บ�ลสน�มฯ แห่งนี้ ท�งกรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร (พก.) 

ได้เตรียมคว�มพร้อมด้�นสวัสดิก�รสังคม เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ส่วนตัวฯลฯ และได้รับก�รสนับสนุนจ�กสถ�บันก�รแพทย์

ฉุกเฉินแห่งช�ติ (สพฉ.) จัดบุคล�กรที่ผ่�นก�รอบรมเกี่ยวกับก�รรับ-ส่ง คนพิก�รที่ติดโรคโควิด-19 ม�ร่วมปฏิบัติง�นด้วย 

  ทั้งนี้ส�ม�รถประส�นแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ส�ยด่วน 1668 ส�ยด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และส�ยด่วนคนพิก�ร 1479 เพื่อ

ประส�นส่งต่อคนพิก�ร ครอบครัว และผู้ดูแลเพื่อเข้�รับบริก�รสู่โรงพย�บ�ลสน�มฯ 
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  แม้วันน้ีภ�ยในบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร เร�อ�จไม่เห็นภ�พคุ้นต�ของเหล่�เย�วชนในห้องเลคเชอร์ที่ยกมือถ�มวิทย�กรนักวิจัย 

อย่�งสนใจใฝรู้ หรือจะเป็นภ�พเด็กๆ กำ�ลังจดจ่อส่องกล้องจุลทรรศน์อย่�งตั้งใจเพื่อทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์ 

  ทว่�ศูนย์กล�งก�รเรียนรู้แห่งน้ี ได้กลับม�ทำ�หน้�ที่เป็นสถ�นที่พำ�นักฟักฟื้นเพียงช่ัวคร�วจ�กโรคระบ�ดคร้ังใหญ่ให้แก่คนพิก�ร 

ได้อย่�งสมบูรณ์แบบ ที่ก่อเกิดจ�กคว�มมีน้ำ�หน่ึงใจเดียวกันของหล�ยหน่วยง�น และผู้ให้ก�รช่วยเหลือบริจ�คสิ่งของต่�งๆ แสดงถึง 

คว�มรักส�มัคคีโดยไม่ทอดทิ้งกัน


