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คณะจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำาอาหารพระราชทาน พร้อมน้ำาด่ืม 
และสิ่งของ ให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze M03 จำานวน 10,000 ช้ิน  
ให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยความร่วมมือจาก บริษัท โกลบอล  
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

สวทช. จัดปฐมนิเทศโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับชุมชน
ชายขอบ ปี 2564 ลดเหลื่อมล้ำา สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างยั่งยืน

สวทช. มอบนวัตกรรมเครื่องกำาจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm 
Zaber UV-C Sterilizer) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่อำาเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอ็มเทค สวทช. ส่งโนฮาว นวัตกรรม ‘เปลความดันลบ’ ให้ บ.สุพรีร่าฯ 
ผลิตสู้ศึกการระบาดโควิด-19

ในเล่ม   Insight

14ข่าว 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

ทีมงาน	NSTDA	e-newsletter
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111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	71725	โทรสาร	0	2564	7078
http://www.nstda.or.th/
อีเมล	pr@nstda.or.th

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาแบคทีรีโอฟาจ ทำาลายเช้ือแบคทีเรียก่อโรคพืชในดิน

เนคเทค สวทช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม หนุนเยาวชน
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK)

ไบโอเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ค้นพบแนวทางการผลิต
วัคซีนในกุ้งทะเลจากองค์ความรู้เรื่อง cvcDNA ที่กุ้งสร้างเลียนแบบ 
สารพันธุกรรมของไวรัส

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำาโดยแมลง  
กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย  
ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

เอ็มเทค สวทช. เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบ 
น้ำาไหลเวียนอัตโนมัติ’ ความเสี่ยงต่ำา กำาไรสูง

ITAP สวทช. หนุนผู้ประกอบการ ‘พัฒนาชุดตรวจสอบภาคการเกษตร’ 
‘น้ำายาล้างผักผลไม้’ ช่วยลดปนเปื้อนจุลินทรีย์-สารเคมีตกค้าง ใช้ง่าย
ทราบผลทันที
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สวทช. สร้างเทคโนโลยีฐาน
สู่การพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 

บทความ Article



2 NSTDA •   July 2021

กรกฎาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

1	มิถุนายน	2564		ณ	โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัด
ปทุมธานี:	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  
พรหมบญุ อธิการบดสีถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา เปน็ผูแ้ทนพระองค์มอบเงนิพระราชทานจากพระราชทรัพยส์ว่นพระองค์ จำานวน 100,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าอาหารสำาหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-01062564/

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน-สิ่งของ
ให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาแบคทีรีโอฟาจ
ทำ ลายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคพืชในดิน

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย	 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	ได้ศึกษาและพัฒนาแบคทีรีโอฟาจ (bacteriophage) หรือ ฟาจ (phage) 
ซึ่งเป็นไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าทำาลายเช้ือแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคในพืช เพื่อใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ในการกำาจัดเช้ือแบคทีเรียสาเหตุ 
โรคพชื ทดแทนการใช้สารเคมี เพือ่ความปลอดภัยตอ่เกษตรกรและผูบ้ริโภค มุง่เปา้พฒันาสตูรการเกบ็รักษาฟาจใหค้งทนตอ่สภาพแวดลอ้ม 
เพื่อนำาไปใช้จริงในพื้นที่เกษตรกรรม 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/biotec_bacteriophage/
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เนคเทค สวทช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 
หนุนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK)

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย 
ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ	(เนคเทค)	ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร จดัโครงการประกวดเร่ืองเลา่ “NAVANURAK	 
Story	Creator	Challenge	2020” เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำาเสนอเรื่องราว 
เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ สะท้อน
ความรู้สึกผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของไทย ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) โดยจัดเตรียมพื้นที่แข่งขันการจัดทำาคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ณ “สถาบันไทย 
เบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้กลุ่มเยาวชนผลิตคลิปวิดีโอนำาเสนอภาพและเร่ืองราวของ
ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ	ณ	โคกสลุง” ทีม “BLACK	LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/navanurak/
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ไบโอเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นพบแนวทางการผลิตวัคซีนในกุ้งทะเลจากองค์ความรู้เรื่อง cvcDNA

ที่กุ้งสร้างเลียนแบบสารพันธุกรรมของไวรัส

ประเทศไทยผลิตกุ้งเลี้ยงประมาณ 400,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงที่สุดของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงถึง 8.15% แต่อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
จากการระบาดของโรคต่างๆ ในกุ้ง สร้างความสูญเสียมากถึง 60% ของผลผลิตในประเทศ โดยการติดเช้ือไวรัสถือเป็นสาเหตุหลัก
ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นำาโดย ดร.กัลยาณ์  
ศรีธัญญลกัษณา-แดงติบ๊ หวัหน้าทมีวจิยัสขุภาพสตัวน้์ำา และดร.ศภุรัตน์ แตงชัยภูม ิหวัหน้าโครงการวจิยั สงักดักลุม่วิจยัเทคโนโลยชีีวภาพ
สัตว์น้ำาแบบบูรณาการ และทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ภายใต้การให้คำาปรึกษาของ ศ.ดร. ทิมโมที  
เฟลเกล ที่ปรึกษาอาวุโสของ สวทช. ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลไกของระบบการป้องกันตัวของกุ้งจากการติดเชื้อไวรัส  
ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเรื่องนี้มามากกว่า 1 ทศวรรษ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/cvcdnas/
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คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค
และกองโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ
ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

15	มิถุนายน	2564	จ.	ชลบุรี	:	บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำากัด เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ	ลดป่วย	ลดกระจาย	
ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” พื้นที่ตำาบลหนองไม้แดง ตำาบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ  
4 องค์กรใหญ่ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กองโรคติดต่อนำาโดย
แมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้า
กิจกรรมเพือ่สนับสนุนโครงการ และลดจำานวนผูป้ว่ยรวมถึงผูเ้สยีชีวติจากโรคไข้เลอืดออก เน่ืองในวันไข้เลอืดออกอาเซยีน นำาร่องโครงการฯ 
ในเขตตำาบลหนองไม้แดง ตำาบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี ให้ปลอดไข้เลือดออกภายใน 3 ปี พร้อมเปิด
ตัวแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” มุ่งให้ประชาชนรู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

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



7กรกฎาคม 2564  •

กรกฎาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 4

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำาเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำาประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่ม่ันคงสำาหรับคนไทย 
เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำาประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำาธรรมชาติ ซึ่งมีความสมบูรณ์ลดน้อยลงทุกวัน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง
จากทั้งภัยแล้ง อุทกภัย โรคระบาด รวมถึงมลพิษทางน้ำาจากสาเหตุต่างๆ เช่น น้ำามันรั่วไหลหรือการเพิ่มจำานวนของสาหร่าย ที่อาจก่อ
ให้เกิดการสูญเสียรายได้มหาศาล ที่สำาคัญยังมีการทำาประมงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผิดกฎหมายอยู่มากอีกด้วย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยเทคโนโลยีต้นแบบ “ระบบอัตโนมัติสำาหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบน้ำาไหลเวียน” ซึ่งพัฒนาจาก
ระบบการเลี้ยงแบบน้ำาไหลเวียน (Recirculation Aquaculture System: RAS) เทคโนโลยีเพื่อการทำาประมงอย่างยั่งยืนที่กำาลังได้รับความ
นิยมจากฝั่งตะวันตก เป็นเทคโนโลยีที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติน้อย ให้ผลผลิตสูง ความเสี่ยงต่ำา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น
รูปแบบการทำาประมงที่ถูกกฎหมาย

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

เอ็มเทค สวทช. เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำ ไหลเวียนอัตโนมัติ’

ความเสี่ยงต่ำ  กำ ไรสูง
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ITAP สวทช. หนุนผู้ประกอบการ
‘พัฒนาชุดตรวจสอบภาคการเกษตร’ ‘น้ำ ยาล้างผักผลไม้’

ช่วยลดปนเปื้อนจุลินทรีย์-สารเคมีตกค้าง ใช้ง่ายทราบผลทันที

18	 มิถุนายน	2564	 ศ.ดร.	 พวงรัตน์	 ขจิตวิชยานุกูล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า โปรแกรมสนับสนุน 
การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) โดยศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ีสำานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนให้ทำางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
พัฒนาชุดตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรอย่างง่าย และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์น้ำาส้มสายชูหมักจากหยาดน้ำาดอกมะพร้าว  
เพื่อลดปริมาณสารเคมีตกค้างและลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักและผลไม้ให้กับ 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอิร์ธแคร์อินโนซิส 
จำากัด โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบ CHEMISPOT ซึ่งเป็นชุดตรวจสอบสารกำาจัดวัชพืช 2 ชนิด คือ พาราควอต (Paraquat) และ 
ไกลโฟเซต (Glyphosate) สำาหรับใช้คัดกรอง (screening) การตกค้างของสารเคมีในผักและผลไม้ โดยแสดงผลว่า ‘พบ’ หรือ ‘ไม่พบ 
สารตกค้าง’ สามารถนำาไปใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และทราบผลทดสอบได้ทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/itap_chemispot/
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22	มถินุายน	2564	ณ	โรงพยาบาลสนามบา้นวทิยาศาสตร์สริินธรเพือ่คนพกิาร	อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	อำาเภอคลองหลวง	จงัหวัด
ปทมุธานี	:	คณะจติอาสาสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา สมาคมศษิยเ์กา่จติรลดาในพระราชูปถมัภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบนัฯ 
ได้เดินทางมามอบข้าวกล่องพระราชทาน พร้อมขนม น้ำาดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำานวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำาลังใจ 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยพิการที่ติดเช้ือไวรัส COVID-19 และปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลสนามฯ เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานในการทำาความดีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ และนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมต้อนรับคณะจิตอาสาฯ และรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/field-hospital_sciencepark_covid/

คณะจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
นำ อาหารพระราชทาน พร้อมน้ำ ดื่ม-สิ่งของ 

ให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
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23	มิถุนายน	2564	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(นาโนเทค)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 กระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze M03 จำานวน 10,000 ชิ้น ด้วยความร่วมมือ
จาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัย
วัสดุผสมและการเคลือบนาโน และคุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม เพื่อการใช้งานด้านสาธารณประโยชน์และ 
การประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยมี นพ.อรรถพล ศรีวัฒนะ รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ 2 เป็นผู้รับมอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nbreeze_nanotec-gpsc/

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze M03
จำ นวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

โดยความร่วมมือจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ กัด (มหาชน)
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25	มถินุายน	2564	อาคารสราญวทิย	์ช้ัน	6	อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	:	กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.)  
สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย มลูนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำาริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับชุมชนชายขอบ ประจำาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบออนไลน์ข้ึน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 
การสอนและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

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

สวทช. จัดปฐมนิเทศโครงการไอซีที
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำ หรับชุมชนชายขอบ ปี 2564 

ลดเหลื่อมล้ำ  สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างยั่งยืน
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25	มถุินายน	2564	ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	:	ดร.ศวิรักษ ์ศิวโมกษธรรม ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยเีพือ่ความมัน่คงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และทีมวิจัย มอบนวัตกรรมเครื่องกำาจัด
เชื้อโรค ด้วยวิธีการฉายแสง ยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำาจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรค  
โควิด-19 จำานวน 1 เคร่ือง ให้กับนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน เพื่อนำาไปสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำาเภอคลองหลวง เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/girm_zaber_support_khlong-luang-district/

สวทช. มอบนวัตกรรมเครื่องกำ จัดเชื้อโรค
ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่อำ เภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
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30	 มิถุนายน	2564	 ห้องประชุม	601	 อาคารสราญวิทย์	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จ.ปทุมธานี	 : กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง หรือ ‘เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19’  
แบบออนไลน์ ระหว่าง เอ็มเทค สวทช. กับ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำากัด พร้อมได้มอบเปลความดันลบ ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แหง่ชาติ (สพฉ.) เพือ่ใช้ในภารกจิการแพทยฉ์กุเฉนิ โดยม ีดร.จลุเทพ ขจรไชยกลู ผูอ้ำานวยการเอม็เทค สวทช. ดร.นพ.ไพโรจน์ บญุศริิคำาชัย  
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นายไกร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จำากัด  
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ทีมวิจัยเอ็มเทค เข้าร่วมงาน

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

เอ็มเทค สวทช. ส่งโนฮาว นวัตกรรม ‘เปลความดันลบ’
ให้ บ.สุพรีร่าฯ ผลิตสู้ศึกการระบาดโควิด-19 
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เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

สวทช. สร้างเทคโนโลยีฐาน
สู่การพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 
  สวทช. มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุดตรวจโรคต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง  
เพือ่ตอบโจทยภ์าคอตุสาหกรรมเกษตร โดยใช้ตรวจคดักรองโรคพชืและสตัวเ์ศรษฐกิจ เช่น ชุดตรวจโรคปลา  
ชุดตรวจโรคกุ้ง ชุดตรวจโรคผลเน่าแบคทีเรียของพืชตระกูลแตง หรือแม้แต่ในด้านสาธารณสุข มีการ
พฒันาทัง้ชุดตรวจคดักรองพาหะอลัฟาธาลสัซเีมยีแบบแถบส ีชดุตรวจหาเช้ือวณัโรค ชุดตรวจเช้ือมาลาเรีย  
ชุดตรวจเพื่อการคัดกรองเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แบบรวดเร็ว เป็นต้น
  ไม่เว้นแม้แต่โรคอุบัติใหม่ เช่น การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 สวทช. พัฒนาชุดตรวจไข้หวัด
นกที่รู้ผลอย่างรวดเร็ว กระทั่งปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นักวิจัยได้เร่งนำาองค์ความรู้เชิงลึก
ทีส่ัง่สมจนเปน็ความเช่ียวชาญมาใช้เปน็ฐานในการพฒันาชุดตรวจโควดิ-19 หลากหลายรูปแบบ เพือ่ช่วย
ควบคุมการระบาดของโรคท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของประเทศ 
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  ท่ามกลางการระบาดอย่างรุนแรง

ของโรคโควิด-19 ที่พบจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้เทคนิค RT-PCR (Real 

Time Polymerase Chain Reaction)  

จะเปน็วธีิมาตรฐานในการตรวจโรคโควดิ-19  

ที่มีความถูกต้อง แม่นยำา และประสิทธิภาพ

สงู แตก่ย็งัไมส่ามารถตรวจคดักรองผูต้ดิเช้ือ

ได้อย่างรวดเร็วและปริมาณมากได้ 

  นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 

นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยี

วิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด กลุ่ม

วิ จั ย เทคโนโลยีการตรวจ วิ นิจฉัยและ 

การค้นหาสารชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

สวทช. กล่าวว่า ทีมวิจัยพัฒนาชุดตรวจ

วินิจฉัยและชุดตรวจคัดกรองโรคต่างๆ 

มากว่า 20 ปี เช่น ชุดตรวจ LAMP Color  

สำาหรับตรวจโรคไวรัสในกุ้ง blueAmp  

ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล

และปลาทับทิม จนเม่ือเกิดการระบาดของ

โรคโควิด-19 ก็ได้นำาเทคนิคที่เป็นความ

เช่ียวชาญ คือ Loop-mediated isothermal 

amplification หรือ LAMP (แลมป์) มาเป็น

แพลตฟอร์มพื้นฐานในการพัฒนาชุดตรวจ

โรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี 

ในขั้นตอนเดียว

	 	 “เทคนิคแลมป์ เป็นเทคนิคเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต	 เช่น	

ถ้ามีสารพันธุกรรมจำานวนน้อยมากจนไม่

สามารถตรวจได้	เช่น	ไวรัส	1	ตัว	ดีเอ็นเอ

หรืออาร์เอ็นเอท่อนสั้นๆ	 เพียง	 1	 เส้น	 

เทคนิคแลมป์จะช่วยเพิ่ มป ริมาณสาร

พันธุกรรมเหล่าน้ีได้ถึง	 1,000	 ล้านเท่า	

ภายในเวลา	1	ชั่วโมงเท่านั้น”

  สำาหรบัการพฒันาชุดตรวจโควดิ-19 

ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในข้ันตอนเดียว 

หรือ COXY-AMP วรรณสิกา อธิบายว่า 

“COXY-AMP” ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค LAMP
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ยังสามารถตรวจไวรัสกลายพันธ์ุสายพันธ์ุ

บีตาและเดลตาได้อีกด้วย เนื่องจากทีมวิจัย

ได้ออกแบบ Primer ในตำาแหน่งที่มีความ

จำาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 และเป็น

ตำาแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลำาดับเบส

ได้ยาก จึงทำาให้สามารถตรวจไวรัส SARS-

CoV-2 สายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ๆ ได้

  COXY-AMP ชุดตรวจโควิด-19  

นับเป็นผลงานการวิจัยที่ช่วยใช้คัดกรอง 

เชิงรุกควบคุมโรคโควดิ-19 และโรคอบุตัใิหม่

อื่นๆ ได้เองในประเทศ อีกทั้งยังสามารถ

ต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรมสู่การผลิต 

เพื่อส่งออกในอนาคต ที่สำาคัญคุณภาพของ

ชุดตรวจยงัการันตีดว้ยการเปน็หน่ึงเดยีวจาก

ภูมิภาคเอเชียที่ผ่านการเข้ารอบ 1 ใน 20  

ทมีสดุทา้ย ในการประกวดของมลูนิธิ XPRIZE 

ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก

ชุดตรวจ NANO COVID-19 
Antigen Rapid Test
  ดร.ณัฐปภัสร วิ ริยะชัยพร นัก

วิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน กลุ่มวิจัย

วัสดุตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 

สวทช. ไดต้อ่ยอดความสำาเร็จจากการพฒันา 

ชุดตรวจสำาหรับตรวจหาเช้ือไวรัสไข้หวัด

ใหญ่ (NanoFluAB Duplex Rapid Test)  

สู่ ชุดตรวจ NanoCOVID-19 Antigen  

Rapid Test ซึ่งเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายและ

รวดเร็วสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ

ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากทาง อย. 

เรียบร้อยแล้ว

	 	 ดร.เดือนเพ็ญ	จาปรุง	ผู้อำานวยการ 

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับ

นาโน	นาโนเทค	สวทช. กล่าวว่า ชุดตรวจ 

NanoCOVID-19 Antigen Rapid Test 

สามารถตรวจหาแอนติเจนหรือตัวเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  

ได้ในเวลาเพียง 15 นาที และมีความไว

ถึง 98% และความจำาเพาะสูงถึง 100%  

ซึ่งสามารถใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 

ในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณผู้ป่วย

ที่ต้องตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ต้องใช้

เวลาประมาณ 24-48 ช่ัวโมง โดยผู้ที่ให้ 

ผลบวกด้วยวิธี Antigen Rapid Test นี้  

ต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR 

เพื่อยืนยันอีกครั้ง 

  พร้อมกันน้ี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล  

ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พร้อมด้วย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และ 

ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร ได้ส่งมอบผล

งาน “ชุดตรวจ	NanoCOVID-19	Antigen	

ทีมวิจัยได้นำาเทคโนโลยีแลมป์มาใช้ร่วมกับ

สีบ่งช้ีปฏิกิริยาไซลีนอลออเรนจ์ (Xylenol 

Orange) เพื่อให้สามารถอ่านผลการตรวจ 

ด้วยตาเปล่า โดยข้ันตอนการทำางานไม่ยุ่งยาก  

เพียงใส่ช้ินส่วนสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ

ที่สกัดได้จากเยื่อบุในโพรงจมูกหรือลำาคอ 

ลงในหลอดปฏิกิริยาทดสอบ จากน้ันนำาไป 

เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยการนำาไป

บ่มในอุปกรณ์กล่องให้ความร้อนซึ่งมีใน

ห้องปฏิบัติการทั่วไป ใช้อุณหภูมิ 65 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 75 นาที หากตัวอย่าง

ส่งตรวจมีสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-

CoV-2 สีของสารในหลอดปฏิกิริยาจะ

เปลี่ยนอัตโนมัติคือจากสีม่วงเป็นสีเหลือง 

แต่ถ้าไม่มีการติดเช้ือ สีของสารละลายจะ

ยังคงเป็นสีม่วง 

	 	 “การพฒันาชุดตรวจโควิด-19	คร้ังน้ี	 

เปน็ความร่วมมอืกบัคณะเวชศาสตร์เขตรอ้น	 

มหาวิทยาลัยมหิดลและยังได้ รับความ

อนุเคราะห์ตัวอย่างสารพันธุกรรมจากกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อใช้ในการตรวจ

สอบคณุภาพของชุดตรวจ	ซึง่พบว่ามคีวามไว	 

ความจำาเพาะ	และความแมน่ยำาสงู	สามารถ

ใช้เวลาตรวจเพียง	75	 นาที	 ซึ่งเร็วกว่า	 

RT-PCR	ถึง	2	เท่า	รวมทั้งยังมีต้นทุนในการ

ตรวจถูกกว่าแบบ	RT-qPCR”

  ปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้ออกใบรับรองผ่าน

การประเมนิเทคโนโลยเีคร่ืองมอืแพทย ์ใหแ้ก ่

ผลงานวิจัยชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิค 

แลมป์เปลี่ยนสีในข้ันตอนเดียว ภายใต้ช่ือ  

COXY-AMP และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ใหแ้ก ่บริษทั จีโนมโมเลกลุ แลบอราตอร่ี จำากดั  

(GM Laboratory) ซึ่งขณะน้ีกำาลังดำาเนิน

การผลิต จำาหน่ายและเปิดให้บริการตรวจ

การติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้ว

  วรรณสิกา กล่าวว่า COXY-AMP  

ชุดตรวจโควิด-19 นอกจากจะสามารถตรวจ

ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์แอลฟาได้แล้ว 
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Rapid	Test” จำานวน 1,000 ช้ิน ให้แก่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการ

ทำางานของบคุลากรดา่นหนา้ในการคดักรอง

และปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

ขณะเดยีวกันทมีวิจัยนาโนเทคมคีวามพร้อม

และเปิดรับภาคเอกชนเข้ามารับอนุญาต 

ใช้สิทธิ์เพื่อผลิตและจำาหน่ายเชิงพาณิชย์

ชุดตรวจภู มิคุ้ มกันต่อไวรัส 
SARS-CoV-2
  นอกจากชุดตรวจคัดกรองผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 แล้ว ไบโอเทค สวทช. ยังได้

วิจัยพัฒนาชุดตรวจเพื่อหาแอนติบอดีหรือ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโควิด-19 ในระดับ

ประชากร เพื่อเป็นข้อมูลเชิงสถิติสำาหรับ 

การวางแผนฉดีวคัซนี การปอ้งกนัและรักษา

โรคโควดิ-19 ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

  ดร.พีร์ จารุอำาพรพรรณ หัวหน้า

ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี  

ไบโอเทค สวทช. เล่าว่า ด้วยทีมวิจัย

ทำางานเก่ียวกับไวรัสโคโรนาของสกุรมากอ่น  

จึงสามารถนำาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา

ต่อยอดได้ทันท่วงที โดยมีการทำางานร่วม

กบัทมีวจิยัการผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดี

และการประยุกต์ใช้ (IMAT) ไบโอเทค  

ซึ่งมีความเช่ียวชาญในแพลตฟอร์มการทำา 

ชุดตรวจวิ นิจฉัย นำา เทคโนโลยีที่ เป็น

แพลตฟอร์มพื้นฐานคือ ELISA มาพัฒนา

ชุดตรวจแอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 ที่ง่าย 

รวดเร็ว แมน่ยำา และราคาถกูกวา่การนำาเข้า

จากต่างประเทศ

	 	 “หลักการของชุดตรวจแอนติบอดี

ต่อ	SARS-CoV-2	 คือ	 ทีมวิจัยเลือกตรวจ

แอนติบอดีต่อส่วนที่สำาคัญที่สุดของไวรัส	

เป็นส่วนที่ไวรัสใช้จับเข้าเซลล์มนุษย์ในการ

ติดเช้ือ	 คือ	Receptor	Binding	Domain	

หรือ	RBD	ที่อยู่บนโปรตีนสไปค์	(ส่วนที่เป็น

หนาม)	โดยมีการผลิตแอนติเจน	RBD	ด้วย

วิธีการตัดต่อพันธุกรรมและการผลิตรีคอม

บิแนนท์โปรตีนให้มีหน้าตาที่เหมือนกันกับ

โปรตีนของไวรัส	 แต่ไม่ได้ใช้ช้ินส่วนจาก

ไวรัสจริงๆ	 เพื่อความปลอดภัย	 จากนั้น

นำาแอนติเจน	RBD	 มาเคลือบลงบนเพลท	

และใช้สารตรวจจับซึ่งมีปฏิกิริยาทำาให้เกิด

แสง	 ดั้งน้ันเมื่อนำาตัวอย่างซีร่ัม	 (Serum	

คือพลาสมาที่สกัดได้จากเลือดของคนหรือ

สัตว์)	 มาตรวจ	 ถ้าในซีรั่มมีแอนติบอดีหรือ

ภูมิคุ้มกันก็จะเป็นเหมือนสะพานที่จับกับ

แอนติเจน	RBD	 และจับกับสารตรวจจับ 

ดังกล่าว	 พร้อมทั้งส่งสัญญาณแสงเกิดข้ึน	

แต่หากในซีร่ัมไม่มีมีแอนติบอดีที่จำาเพาะ 

ต่อ	RBD	ก็จะไม่มีแสงเกิดขึ้น” 

  ทั้งน้ีทีมวิจัยได้ร่วมกับสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) 

ทดสอบคุณภาพชุดตรวจแอนติบอดีต่อ 

SARS-CoV-2 โดยมีการอนุเคราะห์ตัวอย่าง

ซี ร่ัมมาทดสอบเปรียบเทียบกับชุดตรวจ

แอนติบอดทีัว่ไปในทอ้งตลาด พบว่ามคีวาม

ไวและความจำาเพาะเทียบเท่ากัน สามารถ

ตรวจระดับภูมิคุ้มกันได้จากการติดเช้ือและ

การรับวัคซีน รวมทั้งยังมีการสอบเทียบตัว

อย่างซีรั่มมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 

หรือ WHO เพื่อให้มีการอ่านค่าแอนติบอดี

ในหน่วยเดียวกับที่ WHO ใช้ ปัจจุบันความ

ก้าวหน้างานวิจัยอยู่ระหว่างการยื่นคำาขอ

ประเมินเทคโนโลยีจากสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) 
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  ดร.พีร์ กล่าวว่า ไบโอเทค สวทช. ยังได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทำาโครงการตรวจระดบัภมูคิุน้กนัต่อโปรตนี Spike RBD ของเช้ือกอ่โรคโควิด-19  

ในบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับวัคซีนเช้ือตาย โดยมีการวิเคราะห์เบื้องต้นมากกว่า 500 

ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ระดับภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 

2 เข็ม จะมีค่าลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ ประมาณ 40 วัน และหากเกิน 60 วัน ระดับค่าเฉลี่ย

ภูมิคุ้มกันจะลดลงค่อนข้างมาก รวมทั้งระดับภูมิคุ้มกันมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุ ทั้งนี้

ทีมวิจัยยังคงเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

	 	 “ตอนนี้ชุดตรวจแอนติบอดีต่อ	SARS-CoV-2	 ยังต้องใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ		 

ไม่สามารถตรวจเองได้	 เพราะยังต้องใช้เคร่ืองอ่านผล	 แต่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีใน 

หอ้งปฏบิตักิารทัว่ไป	รวมถงึโรงพยาบาลขนาดกลาง	เน่ืองจากเปา้หมายการพฒันาชุดตรวจ

แอนติบอดีในช่วงแรกเน้นการตรวจในระดับประชากร	 ที่มีจำานวนตัวอย่างค่อนข้างเยอะ	 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติในการอ้างอิง	 สำาหรับการวางแผนการในการป้องกันและรักษาโรค 

โควิด-19	ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน”	

  ทัง้หมดน้ีนับเปน็ตวัอยา่งผลงานวจิยัและพฒันาของนักวจิยั สวทช. ทีส่ามารถนำามาใช้ 

รับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

สากล มีราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ และผลิตได้ในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนา “โมเดลเศรษฐกิจ	BCG” สาขาสุขภาพและการแพทย์ ที่มุ่งหวังยกระดับการ

พฒันายา วคัซนี เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทยต์า่งๆ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีณุภาพชีวิต

ที่ดี และเตรียมพร้อมสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของไทยอนาคต


