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ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและส่ิงอํานวยความสะดวก 
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การทํางานของแอปพลิเคชัน
 มิติท่ี 1 สําหรับกลุ่มเส่ียง : ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้ทําแบบประเมินสุขภาพราย
วัน โดยจะมีผลประเมินตอบกลับว่ามีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนหรือไม่ หากพบว่ามีความเส่ียง 
เพ่ิมข้ึน เจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมโรคจะโทรศัพท์ติดต่อมาให้คําแนะนําในการดูแล
ตนเอง หรือหากสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีจะ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
 โดยแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลพิกัด (GPS) ของกลุ่มเส่ียงแบบเรียลไทม์ไปยัง   
กรมควบคุมโรคทุก 10 นาที หากระบบได้รับการรายงานว่า ผู้ท่ีกักตัวออกจากพิกัดของ  
สถานท่ีกักตัวเกิน 50 เมตร ระบบจะแจ้งเตือนการออกนอกพ้ืนท่ีให้ท้ังกลุ่มเส่ียงและ เจ้า
หน้าท่ีกรมควบคุมโรครับทราบ เพ่ือจัดการรับมือความเส่ียง
 มิติท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค : เจ้าหน้าท่ีจะใช้ระบบ DDC-Care (Dashboard) 
ในการติดตามและตรวจสอบกลุ่มเส่ียงท่ีต้องกักตัว เพ่ือลดภาระงานและความเส่ียงใน
การติดตาม (จากเดิมเจ้าหน้าท่ีจะต้องติดตามท่ีท่ีพักอาศัยของกลุ่มเส่ียงรายบุคคล)  
อีกท้ังยังสามารถใช้ในการประเมินสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้
อีกด้วย ข้อมูลท้ังหมดท่ีประชาชนกรอกเข้าระบบ จะได้รับการปกปอ้งข้อมูล ด้วยระบบ
ความปลอดภัยสูงสุด มีการจํากัดสิทธ์ิของผู้ตรวจสอบและจัดการข้อมูล เปน็ระดับ      
โรงพยาบาล ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรมควบคุมโรค
 ปจัจุบันเร่ิมมีการใช้งานจริงแล้ว เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยกรมควบคุมโรค 
นํามาใช้กับกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีสถาบันบําราศนราดูร และในส่วนภูมิภาค 
สํานักงานปอ้งกันควบคุมโรค (สคร.) ได้ดําเนินการในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
ได้แก่ สคร. 2 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) และ สคร. 8 (อุดรธานี บึงกาฬ)

 DDC-Care คือ แอปพลิเคชันท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ  ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาคีในการพัฒนาข้ึน เพ่ือให้ประชาชน 
กลุ่มเส่ียงท่ีอยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน ได้ใช้แอปพลิเคชันในการประเมินอาการและความ 
เส่ียงของตนเองในทุกวัน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามการควบคุมโรคได้โดยสะดวก 
และหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยแอปพลิเคชัน
น้ีมีจุดแข็ง คือ สามารถส่ือสาร 2 ทางระหว่างผู้ปว่ยกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรคได้ตลอด 
เวลามี Dashboard รายงานผลตรงแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และยังให้บริการได้ถึง 3 
ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยผู้ท่ีจะได้รับคําแนะนําจากภาครัฐให้ใช้แอปพลิเคชัน 
DDC-Care แบ่งออกเปน็ 2 กรณี ได้แก่

1) กรณีกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 มาตรวจท่ีโรงพยาบาล แล้วโรงพยาบาลพิจารณาว่าเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียง แต่ผลตรวจการติดเช้ือออกมาเปน็ 
Negative (ยังตรวจไม่พบเช้ือ) เจ้าหน้าท่ีจะให้ผู้น้ันติดต้ังแอปพลิเคชันแล้วทําการกักตัวท่ีท่ีพักอาศัย (Self-quarantine) เปน็เวลา 14 วัน

2) กรณีผู้ปว่ยท่ีมาตรวจท่ีโรงพยาบาลแล้วผลออกเปน็ Positive (พบเช้ือในร่างกาย) เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลจะส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS) ไปยัง
มือถือของบุคคลใกล้ชิดผู้ปว่ยรายน้ัน เช่น ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน เพ่ือให้กักตัวเองท่ีท่ีพักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน และติดต้ังแอปพลิเคชัน
สําหรับติดตามการกักตัว
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Traffy Fondue

 

 ทราฟฟฟีองดูว์ ถูกพัฒนามาจากแอปพลิเคชันแจ้ง และติดตามปญัหา
เมือง ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับส่ือสารเร่ืองปญัหาของเมือง ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปญัหาท่ีพบ เช่น ปัญหาความ
สะอาด ปญัหาทางเท้า และติดตามสถานะการดําเนินการแกัไขปญัหาของ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปญัหาท่ีมี  
ข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินการ เช่น ภาพถ่าย ตําแหน่งบนแผนท่ี และ 
สามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปญัหาแก่ประชาชนได้
 อย่างไรก็ตาม จากการสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในเกือบทุก
พ้ืนท่ี จึงมีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทราฟฟฟีองดูว์  ในแพลตฟอร์มไลน์
แชตบอต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือใช้รายงานข้อมูลบุคคลเดินทาง
จากพ้ืนท่ีเส่ียงการระบาดโรคโควิด-19 และจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเดิน 
ทางกลับภูมิลําเนา เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงาน   
ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ต้องการทราบว่าคนท่ีมีความเส่ียงต่อโรคโควิด-19 กลับ
มายังภูมิลําเนามีอยู่ท่ีใดของประเทศบ้าง เพ่ือช่วยเจ้าหน้าท่ีในการคัดกรอง 
คนท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตัวตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 ปัจจุบันมีการแจ้งเบาะแสของผู้เข้าข่ายเดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียงท่ี     กลับ
มายังภูมิลําเนาเข้ามาในระบบแล้วจํานวนมาก เช่น จังหวัดมหาสารคาม 
ราชบุรี นครพนม ยโสธร หนองคาย และยังมีอีกหลายภูมิภาคท่ัวประเทศ 
ทราฟฟฟีองดูว์นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรค 

 ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ จะเปน็ส่วนหน่ึงในการปอ้งกัน
การระบาดด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านไลน์แชตบอต เพียงเพ่ิมเพ่ือน @traffy-
fondue หากพบคนจากพ้ืนท่ีเส่ียงกลับภูมิลําเนา เร่ิมแจ้งข้อมูลด้วยการ
พิมพ์ #โควิด ตามด้วยช่ือเล่น เพศ ส่งข้อมูลภาพลักษณะท่ีอยู่ หมู่บ้าน 
ชุมชน (ไม่ต้องส่งภาพคน) มายังไลน์แชตบอต เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ท้องถ่ินลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบ สอบสวน และคัดกรอง เพ่ือปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรคในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ทราฟฟฟีองดูว์ (Traffy Fondue) เปน็แอปพลิเคชันสําหรับ     
รับแจ้งเมื่อประชาชนพบคนที่เส่ียงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 
กลับภูมิลําเนา โดยผู้แจ้งไม่จําเปน็ต้องรู้จักกับเจ้าหน้าท่ี ไม่ต้อง
กังวลว่าจะแจ้งใคร หรือทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ระบบ
ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผู้แจ้งสแกน QR Code  
(หรือเพ่ิมเพ่ือน LINE ID : @traffyfondue) ก็สามารถแจ้งได้
ทันที   
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ติดต่อ:
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NIEMS-Care คือ แอปพลิเคชันท่ีใช้สําหรับเฝ้าระวังการระบาด
ของเช้ือก่อโรคโควิด-19 ในระดับชุมชนเพ่ือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
โดยแต่ละครัวเรือนจะมีตัวแทนทําหน้าทีร่ายงานสถานะสุขภาพของสมาชิก
ในครัวเรือน เป็นประจําทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหรือ
ผู้แทน และเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(รพสต.) ทําหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังผ่านทางหน้าสรุปข้อมูล          
(Dashboard) ของแอปพลิเคชัน

NIEMS-Care
ระบบจัดการ
สถานการณ์โควิด-19
ในระดับชุมชน

หากพบประชาชนท่ีดูแลอยู่มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 หรือมีอาการปว่ยโควิด–19 อบต. หรือเทศบาล จะต้องรายงานศูนย์นเรนทร หรือสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพ่ือเดินเร่ืองการดูแล ให้ความช่วยเหลือ และทําการป้องกันโรคต่อได้อย่างทันท่วงที 

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



Medical Devices 
Demand-Supply 
Matching

 Medical Devices Demand-Supply Matching 
คือ แพลตฟอร์มสําหรับจับคู่ความต้องการระหว่างผู้บริจาค
และผู้รับบริจาคอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เพ่ือ
ให้เกิดการช่วยเหลือท่ีตรงความต้องการอย่างแท้จริง และ
สามารถติดตามสถานะในการจัดส่งของได้
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 แพลตฟอร์มน้ีเป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง NETbay, 
UHosNet และ สวทช. เพ่ือเช่ือมโยง (Matching) ความต้องการ
ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค โดยท้ังสองฝ่ายสามารถระบุความ
ต้องการได้ทางออนไลน์ ปจัจุบันอยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์
แพลตฟอร์มให้เปน็ท่ีรู้จักในวงกว้าง รวมถึงได้ช่วยดําเนินการ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย เพ่ือร่วม
บูรณาการข้อมูลโรงพยาบาลให้ดีย่ิงข้ึน สามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนา
การทํางานในอนาคตต่อไป ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี https:// 
www.mds4covid19.in.th

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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



ระบบติดตาม
การกระจาย
หน้ากากอนามัย

 ระบบติดตามการกระจายหน้ากากอนามัย ของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นระบบท่ีใช้ในการติดตามการแจกจ่ายของกระทรวงแบบรายวัน    
(วันละ 1 ล้านช้ิน) ท่ัวประเทศ โดยจะทําการบันทึก ตรวจรับ/แจกจ่าย
หน้ากากอนามัย พร้อมกับแสดงรายงานการตรวจรับและแจกจ่ายของ
แต่ละหน่วยงานแยกตามพ้ืนท่ี จากระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
กลุ่มผู้ใช้งานแบบรายวัน เพ่ือเปน็การแก้ปญัหาการบริหารจัดการ
หน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย

 ปจัจุบันกําลังเตรียมการทดสอบใช้งานใน กทม. และนนทบุรี และ
ขยายการใช้งานให้ครอบคลุมฝ่ายปกครองท่ัวประเทศ (77 จังหวัด 
ประมาณ 1,800 คน) ต่อไป

 ท้ังน้ี การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับงาน
ยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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



หน้ากากอนามัย
Safie Plus 

จากปญัหาฝุ่น PM2.5 ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงมุ่งพัฒนาหน้ากากอนามัยทีป้องกัน 
ฝุ่นขนาดเล็กและเช้ือโรค ซ่ึงเม่ือเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 
สามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ปอ้งกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา โดย
เฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
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หน้ากากอนามัย Safie Plus 
เซฟพีลัส (Safie Plus) คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง ผลิตโดย 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ ร่วมกับ   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยหน้ากากมีความหนา 4 ช้ัน    
แผ่นช้ันกรองพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอาปาไทต์และ
ไทเทเนียมบนเส้นใยธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองท่ีมี
อนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์ จึงช่วยปอ้งกันฝุ่น PM2.5 และกําจัดเช้ือ
จุลินทรีย์ได้ท้ังไวรัสและแบคทีเรียเม่ือถูกแสงแดด ท่ีสําคัญเซฟพีลัสยัง 
ถูกออกแบบให้มีความกระชับกับใบหน้า แต่ยังหายใจได้สะดวก ไม่อึดอัด     
ทําให้สวมใส่ได้เปน็เวลานาน 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

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

 สําหรับการนําไปใช้งานขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจาก  
คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน
ควบคุมหรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผลิตหน้ากาก        
นอกเหนือการควบคุม สําหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์        
รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ประสานขอตัวอย่าง 
หน้ากากอนามัยเซฟพีลัสเพ่ือออกแบบหน้ากากอนามัยรูปแบบใหม่  
นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับผู้ผลิตเอกชนท่ีได้รับรองมาตรฐานการ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO 13485 ในการผลิต 

Safie Plus หน้ากากอนามัย นวัตกรรมแผ่นกรอง 4 ช้ัน



หน้ากากอนามัย
N-Breeze 

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

จากปญัหาฝุ่น PM2.5 ท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงมุ่งพัฒนาหน้ากากอนามัยที่ป้องกัน
ฝุ่นขนาดเล็ก สารพิษ และเช้ือโรค ซ่ึงเม่ือเกิดการระบาดของโรค  
โควิด-19 ยังสามารถนํามาใช้เปน็อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
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เอ็นบรีซ (N-Breeze) คือแผ่นกรองจากเส้นใยขนาดเล็ก ผลิตโดย        
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซ่ึงพัฒนาจากเทคโนโลยีการข้ึนรูปเส้นใย
นาโน ด้วยองค์ประกอบเฉพาะร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปนินิงและเทคโน 
โลยีแผ่นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ทําให้ได้แผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอทีมี่ลักษณะ
เปน็รูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก ซ่ึงสามารถคัดกรองอนุภาคขนาดเล็ก  
แต่ยอมให้อากาศผ่านได้ จึงมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากแผ่นกรองท่ัวไป 
สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศขนาด 0.3-2.5 ไมครอน เหมาะ 
สําหรับการกรองฝุ่น PM2.5 ปอ้งกันละอองของเหลวท่ีอาจปนเปื้ อนเช้ือ
โรคและต้านแบคทีเรีย โดยตัวแผ่นกรองยังมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น     
น้ําหนักเบา ทนต่อแรงดึงได้ดี นอกจากน้ียังสามารถออกแบบเอ็นบรีซ  
ให้มีคุณสมบัติท่ีหลากหลายเพ่ิมเติมเข้ามาได้ด้วย เช่น ทําความสะอาดตัว
เอง สะท้อนน้ํา และทนต่อแสงแดด ทําให้นําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับ
อากาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ และนําไปใช้ทดแทนแผ่นกรองอากาศท่ีมี
ราคาสูงในท้องตลาดได้

 แผ่นกรองจากเส้นใยเอ็นบรีซผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรปและสหรัฐอเมริกา เช่น  
EN149 FFP1, EN149 FFP2, EN149 FFP3, ASTM F2299 และ 
NIOSH N95 รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการกรองละอองของ     
เหลวท่ีมีเช้ือโรค เช่น Viral filtration efficiency (VFE), Bacterial 
filtration efficiency (BFE) ได้ย่ืนจดทรัพย์สินทางปญัญาหลายฉบับ 
และอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ

หน้ากากอนามัย N-Breeze

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ปัจจุบันมีการนําเอ็นบรีซมาประยุกต์ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยท่ีมี
รูปแบบใช้งานสะดวก เช่น รุ่น N-Breeze M01 โดยมีการออกแบบเพ่ิม 
พ้ืนท่ีหายใจให้กว้างกว่าหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา กระชับใบหน้าแต่ไม่
ปดิแน่น (Semi-facial fit) ทําให้หายใจสะดวกมากข้ึน และมีสายคล้องหู
ท่ีมีผิวสัมผัสนุ่ม จึงรู้สึกเบาสบายขณะสวมใส่ มีประสิทธิภาพการกรอง  
ท้ังอนุภาคและละอองของเหลวท่ีดีมาก (VFE > 99%, BFE > 99%, PFE 
(ASTM F2299) 0.1 > 99%, 0.3 > 99%, 0.5 um > 99%) สามารถนํา
ไปใช้เปน็อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคลเพ่ือลดการแพร่กระจาย เช้ือโรค สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป เช่น ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยเอ็นบรีซและต้นแบบดังกล่าวนับเปน็เทคโนโลยี ส่ิง
ทอสมัยใหม่ ท่ีตอบโจทย์เร่ืองมลภาวะและโรค ติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
ท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญ



Face Shield 
from FabLab

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงท่ัวโลก 
กําลังเผชิญอยู่ในปจัจุบัน Face Shield หรือหน้ากากชนิดบัง 
ใบหน้า คือ อุปกรณ์สําคัญท่ีจะช่วยเป็นเกราะป้องกันการฟุง้
กระจาย ของสารคัดหล่ังจากผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้มาสัมผัส 
กับบุคลการทางการแพทย์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

9

 สวทช. โดยโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabri-  
cation Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย  
หรือ FabLab ซ่ึงมีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเปน็ส่วนกลาง และเครือข่าย 
FabLab ในภูมิภาค ร่วมกับเครือข่ายนักประดิษฐ์ (Maker) นํา “เทคโน 
โลยีเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing“ มาผลิต Face Shield โดย
ต่อยอดแบบการข้ึนรูปจากเมกเกอร์ Prusa Protective Face Shield 
Model : RC3 และพิมพ์ข้ึนรูปด้วยวิธีการฉีดเส้นพลาสติกท่ีเรียกว่า  
FDM หรือ Fused Deposition Model เน่ืองจากมีต้นทุนการพิมพ์ท่ีไม่
สูงมากนัก แต่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
 Face Shield มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ กระบังด้านหน้า 
(Visor) แผ่นพลาสติกใส (Clear plastic sheet) และสายรัดศีรษะ 
(Elastic head band) ซ่ึง FabLab จะเน้นการผลิตช้ินส่วนกระบังด้าน
หน้า เน่ืองจากเปน็ช้ินส่วนท่ีไม่สามารถหาซ้ือได้ท่ัวไป และเปน็ส่วนท่ีต้อง
สัมผัสกับผู้ใช้โดยตรงเปน็เวลานาน จึงต้องมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และ
ปรับเข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่ได้ดี นอกจากน้ีกระบังด้านหน้าท่ี FabLab 
ผลิตข้ึน ยังมีการคํานวณระยะห่างระหว่างแผ่นใสกับใบหน้า เพ่ือให้เหมาะสม
กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องสวมใส่แว่นตาทางการแพทย์ ท่ีสําคัญ 
Face Shield ท่ีผลิตข้ึน ยังสามารถถอดเปล่ียนแผ่นพลาสติกใส เพ่ือ
ทําความสะอาดหรือเปล่ียนแผ่นใหม่ได้สะดวกอีกด้วย

 ปจัจุบัน FabLab ได้ส่งมอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทาง    
การแพทย์ท่ัวประเทศแล้วกว่า 6,413 ชุด และยังได้อัปโหลดไฟล์ต้นแบบ 
โมเดล 3 มิติ ไว้ท่ี www.thingiverse.com/thing:4260273 เพ่ือเปดิ
โอกาสให้เครือข่าย FabLab และหน่วยงานท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลด
สําหรับร่วมผลิต ซ่ึงต้ังแต่อัปโหลดไฟล์ดังกล่าวเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม    
จนถึงปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 300 คร้ัง นอกจากน้ียังมี    
ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต Face Shield ได้แก่    
บริษัท เอ็กซ์วายแซดพร้ินต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด มอบเคร่ืองพิมพ์สาม
มิติ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สนับสนุน 
โปรแกรมออกแบบ SolidWorks Education version 
 อย่างไรก็ดี FabLab ยังได้ร่วมกับเครือข่ายในสถานศึกษา และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง ออกแบบจัดทําอุปกรณ์ท่ีจําเปน็อ่ืนๆ เพ่ือส่งมอบ  
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ กล่องปอ้งกันการ  
ฟุง้กระจาย (Aerosol) แบบครอบเตียง 115 กล่อง แบบต้ังโต๊ะ 20 กล่อง 
เคร่ืองกดเจลล้างมืออัตโนมัติ 55 เคร่ือง เคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติโดยการเหยียบ 10 เคร่ือง และท่ีคล้องหน้ากากอนามัย 100 ช้ิน

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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



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

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

หมวกแรงดันลบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) ตัวหมวก ใช้การพับกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกให้ข้ึนรูปเปน็รูป

ทรงโดยไม่ต้องใช้กาว (ใช้หลักการพับแบบ Origami) ตัวหมวกท่ี
พับเสร็จจะมีความดันอากาศต่ํากว่าภายนอกอย่างน้อย 2.5 Pa ด้วย
การควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศท่ีผ่านเข้าช่องและรูต่างๆ

2) ระบบกําจัดเช้ือ ณ ขาออก ใช้การติดต้ังแผ่นกรอง HEPA เพ่ือกําจัด
ละอองท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 300 nm และใช้ UVC/Ozone ใน
การฆ่าเช้ือ โดยแผ่นกรองน้ีผ่านการออกแบบให้ไม่มีส่วนสัมผัสกับ 
ผู้ใช้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

3) วงจรประมวลผลและบริหารจัดการ มีเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน 
ลําโพง และไฟบอกสถานะท่ีผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ง่าย มีแหล่งกัก
เก็บพลังงานในตัว สามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ต USB โดยใช้ไฟฟา้ 
กระแสตรงศักย์ต่ํา จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

 นวัตกรรมน้ีตอบโจทย์ความต้องการท่ีเร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤต 
ด้วยปรัชญาการออกแบบท่ีคํานึงถึง Speed & Scale เปน็อันดับแรก 
ทําให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป สามารถนําแบบและอุปกรณ์ไปผลิตหมวกแรงดันลบได้
ด้วยตัวเอง นอกจากน้ันด้วยตัวระบบกําจัดเช้ือและระบบควบคุมการ  
ทํางานท่ีมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงนัก และใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถผลิตได้ใน
ปริมาณมาก แม้จะผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้ว ก็ยังนํา
หมวกแรงดันลบไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อจากสารคัดหลั่ง
อ่ืนๆ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

หมวกแรงดันลบ 
Negative Pressure 
Helmet 



ผลิตภัณฑ์กําจัดเช้ือโรค
ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี: 
Germ Saber 
UVC Sterilizer

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

จากปญัหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้ังหน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือและน้ํายาฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของ
ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเช้ือโรคด้วย
วิธีการฉายแสงยูวีซี: Germ Saber UVC Sterilizer เพ่ือช่วยลด 
การใช้น้ํายาพ่นฆ่าเช้ือและไม่ทําให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้ อน 
ของสารเคมี สําหรับใช้เปน็เคร่ืองมือกําจัดเช้ือโรคในโรงพยาบาลและ 
สถานท่ีเส่ียงต่างๆ ในเวลาท่ีจํากัด
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ปจัจุบันทีมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กําจัดเชือ้โรคด้วยวิธีการฉายแสง
ยูวีซี จํานวน 2 รุ่น ได้แก่  Germ Saber Station เปน็อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ี
ด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ และ Germ Saber Robot หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรค
ด้วยแสงยูวีซ่ึงเคล่ือนท่ีได้อัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟา้ ผ่านการควบคุม
ระยะไกลด้วยรีโมตคอนโทรลคล่ืนวิทยุ เหมาะสําหรับใช้งานในพ้ืนท่ีต่างๆ     
ในช่วงเวลาท่ีไม่มีคนอยู่ เพ่ือฆ่าเช้ือโรคตามจุดต่างๆ เฉล่ียจุดละ 30 นาที ข้ึนไป
 สําหรับจุดเด่นของ Germ Saber ท้ัง 2 รุ่น คือ ฆ่าเช้ือไวรัสก่อโรค
โควิด-19 ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมีความยาวคล่ืนอยู่ในย่านความถ่ี
ประมาณ 250 นาโนเมตร เปน็ช่วงคล่ืนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดและ
หยุดย้ังการแพร่พันธ์ุของเช้ือรา แบคทีเรีย และเช้ือโรคต่างๆ บนพ้ืนผิว 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
รวมถึงเช้ือไวรัสท่ีอยู่ในฝอยละอองท่ีลอยในอากาศได้ จึงนํามาใช้ทดแทน 
หรือ เสริมการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาการ
ทําความสะอาด และความเส่ียงในการได้รับเช้ือโรคของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
 ท้ังน้ีได้นําต้นแบบ Germ Saber ไปทดสอบการใช้งานท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซ่ึงจากการทดสอบเปดิ Germ Saber ในลิฟต์เปน็เวลา 15 
นาที ผลปรากฏว่า เช้ือโรคท่ีพบบริเวณปุม่กดลิฟต์ถูกกําจัดได้หมด ซ่ึงจะมี
การขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

 นอกจากน้ี หน่วยงานพันธมิตรท่ีร่วมวิจัยพัฒนา Germ Saber  
UVC Sterilizer ได้แก่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุ-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้พัฒนารูปแบบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
ฆ่าเช้ือโรคให้เหมาะสมต่อการใช้งานด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ให้สามารถใช้งาน  
ในพ้ืนท่ีแบบเปดิได้ รวมท้ังการฆ่าเช้ือโรคในรถยนต์สาธารณะ
 



MagikTuch 
ลิฟต์ไร้สัมผัส 
ขจัดโควิด-19

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

ปจัจุบันมีโรคระบาดเกิดข้ึนจํานวนมาก และหลายโรคสามารถ
ติดต่อกันผ่านพ้ืนท่ีท่ีมีคนใช้งานโดยการสัมผัสร่วมกัน เช่น 
ท่ีจับประตู และปุ่มกดลิฟต์โดยสาร  ดังน้ันการลดการสัมผัส
ท่ีบริเวณจุดเส่ียง จึงสามารถช่วยลดโอกาสท่ีจะได้รับเช้ือโรค
และลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อเหล่าน้ีได้
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์
เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
(NSD) ได้พัฒนานวัตกรรม ‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สัมผัสเพ่ือช่วยลด  
การเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค

Touchless
• ส่ังการด้วยระบบเซนเซอร์ เพียงใช้หลังมือบังหน้าปุม่เลข  

ช้ันท่ีต้องการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับ
ข้อมูลช้ันท่ีต้องการเลือกและส่ังการลิฟต์ให้โดยอัตโนมัติ

• ระบบมีการออกแบบให้สามารถป้องกันความผิดพลาดใน
การส่ังการ โดยเซนเซอร์จะตรวจจับเม่ือวางมือไว้ท่ีตําแหน่ง
ปุม่เลขช้ันปุม่เดียวเท่าน้ัน จึงม่ันใจได้ว่าระบบจะส่ังการได้
อย่างแม่นยํา ลดการส้ินเปลืองพลังงานจากการส่ังการท่ี
ผิดพลาด

Safe from Infection
• ด้วยระบบท่ีออกแบบให้ไม่ต้องมีการสัมผัสปุม่กดลิฟต์   จึง

ช่วยเพ่ิมความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยในการใช้งาน    ลด
การแพร่กระจายและสะสมเช้ือโรคภายในลิฟต์

Easy Installation
•  ชุดอุปกรณ์ MagikTuch เปน็อุปกรณ์สําหรับดัดแปลง 

ปุ่มกดลิฟต์ให้เปน็ระบบไร้สัมผัส ซ่ึงสามารถติดต้ังเข้าไป 
บนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแล
ลิฟต์

• สามารถออกแบบให้รองรับจํานวนชั้นท่ีแตกต่างกันตาม
สถานท่ีท่ีติดต้ัง

• รองรับการทํางานด้วยระบบไฟฟา้ท้ัง AC และ DC

1

ความโดดเด่น 3 ประการของ MagikTuch คือ

“นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเช้ือโรค”

 MagikTuch

การส่ังการแบบไร้สัมผัสด้วยระบบเซนเซอร์



Germ ZerO3 Sterilizer 
ตู้อบโอโซน
เพ่ือฆ่าเช้ือโรค

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

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การดูแล
รักษาความสะอาดของสถานท่ีและส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้
ปราศจากเช้ือโรค คือส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยลดการแพร่กระจาย
ของเชือ้โรคได้ ซึง่การฆ่าเชือ้โรคด้วยโอโซน (O3) เปน็วิธี  หนึง่
ท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันมานาน โดยเฉพาะในยาม ท่ี
ขาดแคลนแอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิง
พาณิชย์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาเคร่ือง Germ ZerO3 Sterilizer หรือตู้อบโอโซน 
เพ่ือฆ่าเช้ือโรค เพ่ือใช้ในการกําจัดเช้ือโรคบนอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
เช่น โทรศัพท์ ธนบัตร กระเปา๋สตางค์  เพ่ือลดการสัมผัสเช้ือโรคท่ีอาจก่อให้
เกิดโรค โดยนําส่ิงของท่ีต้องการฆ่าเช้ือโรคใส่เข้าไปในเคร่ือง Germ ZerO3 
Sterilizer และเปดิเคร่ืองเพ่ือเร่ิมทํางาน เคร่ืองจะจ่ายไฟฟา้แรงสูงเพ่ือผลิต
โอโซนในปริมาณความเข้มข้น 25-50 ppm เปน็เวลา 30 นาที ซ่ึงจะแสดง
สถานะทํางานเปน็ไฟสีแดง เม่ือส้ินสุดกระบวนการกําจัดเช้ือโรคแล้ว จะเข้า
สู่กระบวนการสลายโอโซน เพ่ือให้ปริมาณโอโซนลดความเข้มข้นให้อยู่ใน 
ระดับท่ีปลอดภัยกับมนุษย์  และจะแสดงสถานะเปน็ไฟสีเขียว เพ่ือแสดงว่า
ปลอดภัยและสามารถเปดิบานประตูเพ่ือนําส่ิงของในตู้ออกมาได้ ซ่ึงจาก 
การทดสอบการกําจัดเช้ือโรคของเคร่ือง Germ ZerO3 Sterilizer พบว่า
สามารถกําจัดเช้ือโรคบนอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ทดสอบได้เปน็อย่างดี

การฆ่าเชือ้ธนบัตรด้วยโอโซนโดยเครือ่ง Germ ZerO3



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความจําเป็นในปัจจุบัน 
เนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่อณุหภมิูรา่งกายทีส่งูกว่าปกตนิัน้เปน็หนึง่ใน 
อาการบ่งช้ีสําคัญของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคโควิด-19 
ดังนั้นการตรวจวัดอุณหภูมิจึงเปรียบเสมือนด่านแรกในการคัดกรองบุคคลก่อนเข้า 
สถานทีต่า่งๆ ปจัจบุนัเครือ่งตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายมดีว้ยกนัหลายรปูแบบ ทัง้เครือ่ง 
อนิฟราเรดเทอร์โมมเิตอรแ์บบยงิหนา้ผากท่ีหลายสถานทีน่ยิมใชก้นั แตก่ม็ขีอ้จาํกดัทีส่ามารถ 
ตรวจวดัไดท้ลีะคน และกลอ้งถา่ยภาพความรอ้น (Thermal imaging camera) ท่ีใช้ 
ในทา่อากาศยาน และหา้งสรรพสนิค้าต่างๆ ซึง่สามารถวัดไดห้ลายคนพร้อมกนั แต่กมี็ราคาสูง

ด้วยเหตุ น้ี  ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาต่อยอด 
MuTherm-FaceSense หรือกล้องตรวจวัดไข้หลายคนพร้อมกันโดยไม่สัมผัส 
ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัสที่สามารถจับ 
ตาํแหนง่ของบคุคลแบบอตัโนมตั ิ(Automatic human detection) เพ่ือตรวจจับใบหนา้ 
และอณุหภมูสิงูสดุบนใบหน้า ทาํให้สามารถระบอุณุหภูมขิองแตล่ะบคุคลไดอ้ยา่งแมน่ยํา 
และตรวจวัดได้หลายคนในเวลาเดียวกัน โดยรู้ผลได้ภายใน 0.1 วินาที จากระยะห่าง       
0.5-1.5 เมตร ซึ่งตัวเลขอุณหภูมิจะแสดงขึ้นบนจอ หากบุคคลใดมีอุณหภูมิเกินค่า 
ทีก่าํหนดตวัเลขจะเปลีย่นสจีากสเีขยีวเปน็สแีดง และส่งเสยีงเตอืน สําหรบัการตดิต้ังนัน้ 
มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงนําเครื่องไปต่อกับจอแสดงผลผ่านทาง HDMI นอกจากนี้ 
MuTherm-FaceSense ยงัมรีะบบบนัทกึข้อมลู วเิคราะหแ์ละประมวลผลภายในตวัเครือ่ง 
อีกทั้งยังเชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้ง LAN เครือข่าย 3G/4G และ 
Wi-Fi 

ในอนาคตจะมีการพัฒนา MuTherm-FaceSense ให้สามารถบันทึกอุณหภูมิ 
และใบหนา้ แลว้จดัเกบ็ไวใ้นเซิรฟ์เวอร์ของเจา้ของสถานทีน่ัน้ๆ เพ่ือประโยชนใ์นการติดตาม 
ป้องกันการแพร่ระบาด และใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง เพ่ือเฝ้าระวังและนําไปศึกษาวิจัย 
ด้านระบาดวิทยาต่อไป

ทั้งนี้ MuTherm-FaceSense ได้รับการสนับสนุนในการต่อยอดงานวิจัย 
จากกองทนุวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งปัจจุบันได้ถูกนําไปใช้ทดสอบการคัดกรอง 
เ บ้ืองต้นกับผู้มาติดต่อ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว 
อีกทั้งยังอยู่ ในขั้นตอนการทดสอบเพ่ิมเติมตามเกณฑ์การทดสอบขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  และสถาบันไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนําไปใช้จริงกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เรือนจํา โรงพยาบาล 
หน่วยบริการโลหิต และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิอกีทัง้ยังมีผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจเขา้มาลงทุน 
เพ่ือต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว 

MuTherm-
FaceSense

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2306
E-mail: sarun.sumriddetchkajorn@nectec.or.th

15



การตรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR เป็นการตรวจ 
มาตรฐานสูงสุด (Gold standard test) หรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 
ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม แต่ในการสกัดสารพันธุกรรม หรืออาร์เอ็นเอ            
(R ibonuc le ic ac id ,  RNA) ของไวรัส  SARS-CoV-2 มีข้อจํ ากัดคือ 
ต้องใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Automated) และใช้นํ้ายาสกัด 
สารพันธุกรรมที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 120-300 บาท

การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอที่ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติและนํ้ายาสกัดจากต่างประเทศ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน 
ในการตรวจตัวอย่างแล้ว ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนนํ้ายาสกัดที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศอีกด้วย

ทีมวิจัยจากศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ หรือ National Omics Center (NOC) หน่วยงานภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิดาํเนนิการวจิยัและพัฒนาการสกดัอาร์เอน็เอดว้ย Magnetic bead ทีผ่ลติในไทย ซึง่มตีน้ทนุการสกดัประมาณ                
50 บาท/ตัวอย่าง โดยได้มอบนํ้ายาที่พัฒนาขึ้น 20 ชุดให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นําไปทดสอบเปรียบเทียบในเบื้องต้น 
พบว่าได้ผลดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดนํ้ายาสกัดอาร์เอ็นเอที่ซื้อจากต่างประเทศ

ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ดําเนินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีเป้าหมาย 
พัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอโดยใช้สารเคมีในประเทศเปรียบเทียบกับชุดสกัดนําเข้า 
และผลิตชุดสกัดที่พัฒนาขึ้น 100,000 ชุด ให้เครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆ นําไปใช้ 
คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2563 จะพัฒนากระบวนการสกัดและผลิตได้ 200 ชุด 
เพ่ือใหค้ณะเวชศาสตร์ฯ ทดสอบเพ่ิมเตมิ พรอ้มจัดเตรียมคูมื่อ (Procedure) ในการผลิต 
และใช้นํ้ายากับเครื่อง RT-PCR ตลอดจนเตรียมหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และพันธมิตรเพ่ือการขยายผลภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

การสกัด RNA
โดยไม่ใช้
Commercial Kit

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดต่อ:   
ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6700 ต่อ 3537, 3531
E-mail: sithichoke.tan@biotec.or.th
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เทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 
คือ เทคนิคที่สามารถเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ที่อุณหภูมิในช่วง 
60-65 องศาเซลเซียส ได้ถึง 1,000 ล้าน (10 ยกกําลัง 9) เท่า ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
ใช้ประโยชน์ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อเช่นเดียวกับเทคนิค PCR และ         
Real time PCR แต่มีจุดเด่นคือ มีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) สูงกว่า PCR 
และอาจเทียบเท่า Real time PCR มีความจําเพาะ (Specificity) กับตัวเชื้อสูง 
มีขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และใช้เครื่องมือราคาไม่แพง 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว                   
(Colorimetric LAMP-XO) ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยถ้าสีของสารละลาย 
เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แต่ถ้าสีของสารละลายยังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ

ชุดตรวจ LAMP COVID-19 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ไบโอเทค สวทช.

การอ่านผลด้วยตาเปล่า หากสีของสารละลายเปลีย่นจากสีม่วงเป็นสีเหลือง 
แสดงว่ามีการติดเชือ้ไวรัส SARS-COV-2 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วง          

แสดงว่าไม่มีการติดเชือ้

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ปั จ จุ บั น ที ม วิ จั ย ร่ ว ม กั บ คณ ะ เ ว ช ศ า สต ร์ เ ข ต ร้ อ น 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาต้นแบบชุดตรวจ LAMP COVID-19 
ระดับห้องปฏิบัติการ โดยอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบไพรเมอร์ 
(Primer) ที่ออกแบบไว้กับตัวอย่างจากผู้ป่วยในจํานวนที่มากขึ้น 
รวมท้ังกําลังเตรียมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือทดสอบ 
ความแม่นยํา (Accuracy), ความไว (Sensitivity), ความจําเพาะ 
(Specificity) และ Cross Reaction ของผลิตภัณฑ์ LAMP 
COVID-19 เพ่ือขยายผลไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
โดยคาดว่าจะพร้อมหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ  
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเดอืนมิถนุายน 2563



โดยทั่วไปชุดตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบรวดเร็วอาศัยหลักการการจับ 
แบบจําเพาะของโมเลกุลชีวภาพที่จับได้ดีและจําเพาะกับโปรตีนเป้าหมายของเชื้อไวรัส 
ก่อโรคโควิด-19 สําหรับชุดตรวจนี้อาศัยหลักการการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมาย 
อยา่งจาํเพาะและรวดเรว็ดว้ยเทคนคิอมิมูโนโครมาโตกราฟชีนดิไหลในแนวราบ (Lateral 
flow immunochromatographic assay: LFA) ซึง่สามารถใชต้รวจหาแอนตเิจนของ 
เชือ้ไวรสักอ่โรคโควดิ-19 ได ้จึงนาํมาใชต้รวจคดักรองการตดิเช้ือไวรสักอ่โรคโควดิ-19

โดยในขั้นตอนการตรวจนั้นจะต้องมีการติดฉลากโมเลกุลชีวภาพที่จําเพาะ   
กบัโปรตีนของไวรัสดว้ยวสัดเุลก็พิเศษระดบันาโน ซึง่สามารถให้สัญญาณตอบสนองได้ 
หากตรวจพบโปรตีนของไวรัส ทั้งนี้อาศัยการปรับสภาพและคัดเลือกองค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมของชุดตรวจ ในการทําให้ชุดตรวจสามารถให้สัญญาณหรือขยายสัญญาณ 
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว (5-10 นาที) 

ปัจจุบันได้นําทั้งต้นแบบชุดตรวจนิวคลิ โอแคปสิด (Nucleocapsid) 
ที่เป็นโปรตีนที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัส และต้นเเบบชุดตรวจสไปก์ (Spike) 
ซึ่งเป็นโปรตีนบริเวณเปลือกหุ้มไวรัส ไปทดสอบกับตัวอย่างจริงที่โรงพยาบาล      
เวชศาสตร์เขตร้อน และกาํลงันาํผลการทดสอบมาปรบัสภาวะเพ่ิมเตมิ เพ่ือเพ่ิมสญัญาณ 
ให้ดีขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการสร้างยีนที่ใช้สร้างโปรตีนนิวคลีโอแคปซิด 
และโปรตีนสไปก์ (Spike) ซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวของไวรัส และใช้จับกับตัวรับ 
ของเซลล์ โดยมีการดัดแปลงโคดอน (Codon) หรือชุดรหัสพันธุกรรมให้เข้ากันได้        
กับ แบคทีเรียที่จะใช้ผลิตโปรตีนทั้งสองชนิดนี้ (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จําเป็น) โดยมี         
พันธมิตรที่สํ า คัญคือ ศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล 
เวชศาสตร์เขตร้อน 

ชดุตรวจเช้ือไวรสั
กอ่โรคโควดิ-19
แบบรวดเร็ว
ด้วยเทคนิค LFA

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



การวิเคราะห์ลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode) ด้วยเครื่องวัดมวล 
MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of flight) 
ใชจ้าํแนกเชือ้จุลนิทรย์ี เช่น แบคทเีรีย ยีสต ์และรา อาศัยการยงิแสงเลเซอร์ไปยังตัวอยา่ง 
ที่ต้องการตรวจสอบจนเปปไทด์เกิดการแตกตัวเป็นไอออน (อนุภาคที่มีประจุ) 
ก่อนเดินทางไปยังตัวจับสัญญาณ (Detector) ได้ผลการตรวจสอบเป็นกลุ่มมวล 
เปปไทด์เ รียงลําดับจากมวลขนาดเล็กไปหามวลขนาดใหญ่ ซึ่งจุลินทรีย์จะมี 
ลายพิมพ์เปปไทด์ที่จําเพาะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ นอกจากน้ียังพบว่า 
ลายพิมพ์มวลเปปไทด์ยังสามารถใช้แยกสายพันธุ์ไวรัสได้อีกด้วย

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ศนูย์พันธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิสาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิร่วมกบัคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหิดล 
พัฒนาวิธีการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ โดยใช้เครื่อง MALDI-TOF ซึ่งมีจุดเด่น คือ ไม่จําเป็นต้องสกัด RNA ที่เป็นสารพันธุกรรมของไวรัส 
เพียงสกัดเปปไทด์จากสิ่งส่งตรวจไม้ป้ายจมูกและ/หรือลําคอ มาผสมกับสารละลาย Matrix แล้วนําเข้าเครื่อง MALDI-TOF เพ่ือวิเคราะห์ผล 
จากการวิจัยพบว่าผลการจําแนกด้วยลายพิมพ์เปปไทด์สอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน Real-time RT-PCR สามารถใช้แยกผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัส 
ออกจากผู้ไม่ติดเชื้อได้ถูกต้อง โดยใช้ปริมาณตัวอย่างเพียง 10 ไมโครลิตร มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ทราบผลเร็วเพียง 45 นาทีต่อตัวอย่าง เหมาะกับหน่วยงานที่มี 
เครื่อง MALDI-TOF อยู่แล้ว โดยมีต้นทุนการทดสอบเพียง 50-60 บาทต่อตัวอย่าง ให้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง ปัจจุบันมีเครื่อง MALDI-TOF 
ทัว่ประเทศรวมกันมากกว่า 50 เครือ่ง แตล่ะเครือ่งทดสอบไดป้ระมาณ 1,500 ตัวอย่างต่อวัน วธีิการนีจ้ะช่วยให้คัดแยกผูป่้วยโควิด-19 ได้อยา่งรวดเร็วและทัว่ถงึมากขึน้

จากผลการทดสอบเบื้องต้น (Preliminary Test) พบว่า สามารถใช้ 
ลายพิมพ์เปปไทด์ จําแนกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้มี สุขภาพดี ได้  ทั้งจาก 
การใช้ ไม้ป้ ายจมูก ลํ าคอ และจากซีรั่ ม  (ส่วนที่ เป็นสารละลายของเลือด) 
ขณะนี้อยู่ ระหว่างการทดสอบตัวอย่างเพ่ิมเติม พร้อมขยายผลการทดสอบ 
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Validation) และปรับกระบวนการตรวจวัดให้แม่นยําขึ้น 
โดยคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563  



นกัวทิยาศาสตร์ทัว่โลกศกึษาคน้คว้าโดยการถอดลําดบัจโีนม 
พบว่า ไวรัสโคโรนา หรือ SAR-CoV-2 ที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 
สามารถตดิตอ่จากคนสูค่นอยา่งรวดเร็ว เพราะไวรัสน้ีมโีปรตนีสไปก์ 
(ส่วนที่ยื่นออกมาจากอนุภาคคล้ายหนาม) อยู่บนผิว ซึ่งทําให้ 
ไวรสัสามารถจบักบัตวัรบัทีช่ือ่ ACE2 Receptor ในเซลลข์องมนษุย์ 
ได้มาก ทําให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ดีและแพร่จากคนสู่คนได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพ

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

20

วคัซนีป้องกนั
โรคโควดิ-19

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และศูนย์นาโน 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ได้ทําวิจัยค้นคว้าหา ‘วัคซีนป้องกันโรค โควิด-19’ โดยนําพันธุวิศวกรรม หรือการตัดต่อ 
พันธุกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัคซีน 5 ประเภท ดังนี้

1. วัคซีนรีคอมบิแนนต์ซับยูนิต (Recombinant subunit vaccines) 
เป็นการตัดส่วนทีเ่ปน็โปรตีนสไปกข์องยนี SAR-CoV-2 ออกเปน็ชิน้ยอ่ย แล้วนาํเขา้สูเ่ซลล์ 
เพ่ือให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน

2. วัคซีนโควิด-19 ที่ฝากไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza A virus-based 
vaccines) เป็นการนําโปรตีนสไปก์ของยีน SAR-CoV-2 ไปฝากไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ไปพร้อมกับไข้หวัดใหญ่

3. วัคซีน DNA หรือ RNA (Nucleic acid-based vaccines) โดยการ          
ส่งข้อมูลของยีน SAR-CoV-2 ผ่าน mRNA เพ่ือไปใช้สร้างโปรตีนสไปก์ โดยทําเป็น 
ลิพิดอนุภาคนาโนนําส่งเข้าสู่เซลล์ เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

4. วัคซีนที่เป็นอนุภาคเสมือนไวรัส (Virus-like particles) เป็นการสร้างโปรตีน 
เลียนแบบไวรัสแต่ไม่มีสารพันธุกรรมที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกาย 
สร้างภูมิคุ้มกัน

5. วัคซีนไวรัลรีคอมบิแนนต์ (Recombinant viral vector vaccines) 
เป็นการเอายีนที่ถูกตัดต่อของไวรัส SAR-CoV-2 ไปใส่ในไวรัสตัวอ่ืนที่ไม่เป็นอันตราย 
เพ่ือให้สร้างโปรตีนสไปก์แล้วฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือหลอกร่างกายว่าติดเชื้อและ 
สร้างภูมิต้านทานเป็นภูมิคุ้มกัน 

Animal Testing Facility

นอกจากนีย้งัพบการกลายพันธุข์องตวัไวรสัในตาํแหนง่โปรตนีสไปกซ์ึง่เปน็สว่นทีจ่ะตอ้งถกูเอนไซมต์ดักอ่นเขา้สูเ่ซลลม์นษุย ์โดยไวรสัตวัน้ีมกีารกลายพันธุ์ 
คือมีกรดอะมิโนเพ่ิมเข้ามาอีก 5 ตัว ทําให้โปรตีนสไปก์ของ SAR-CoV-2 ถูกตัดด้วยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึ้น จึงทําให้ไวรัสสามารถ 
กระจายไปในอวัยวะส่วนต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ปอด ไต ทางเดินอาหาร สมอง ทั้งนี้ส่วนที่เป็นโปรตีนสไปก์ของไวรัสน้ันไม่ได้ทําให้ร่างกายป่วยไข้ ดังนั้น 
นักวิจัยจึงมุ่งเป้าการหายารักษา และวัคซีนป้องกันไปที่ ACE2 Antibody โดยใช้โปรตีนสไปก์จับ ACE2 Receptor เพ่ือเข้าสู่เซลล์มนุษย์ แล้วกระตุ้น 
ให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ในหลายแห่งทั่วโลก

ยจัวิาน้หนดิเ .ชทวส คทเอโบไ
’91-DIVO    นซีควับบแนต้‘
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Vaccine efficacy assessment FacilityGMP Cleanroom

นาโนเทคโดยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน พัฒนาระบบนําส่ง 
นาโนสําหรับการนําส่งวัคซีน Nucleic acid (DNA/mRNA) 
ซึ่งจะช่วยป้องกันการย่อยสลาย DNA/mRNA จากเอนไซม์ 
ในเซลล์ทําให้วัคซีนทํางานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้การ 
ออกแบบอนุภาคในรูปแบบ Lipopolyplex, Lipid nanoparticle 
(LNP) และ Polymer-lipid nanoparticle (PLN) เพ่ือทดสอบ 
การนําส่งในเซลล์เพาะเลี้ยง และนํามาคัดเลือกระบบที่สามารถ 
ให้ค่าการแสดงออกของ DNA/mRNA ดีที่สุดและไม่เป็นพิษ 
ต่อเซลล์ โดยผลที่ได้จะถูกนําไปทดสอบในสัตว์ทดลองร่วมกับ 
ไบโอเทคและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในลําดับต่อไป

BSL2+ Facility

ปัจจุบัน สวทช. อยู่ระหว่างการนําต้นแบบวัคซีน 3 ประเภท ได้แก่ วัคซีน รีคอมบิแนนต์ซับยูนิต 
วัคซีนโควิด-19 ที่ฝากไว้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน DNA ไปทดสอบภูมิคุ้มกันในหนู 
ซึ่งจะได้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน 2 ประเภทแรกในเดือนพฤษภาคม 2563 หากผลการทดสอบ 
ภูมิคุ้มกันในหนูประสบความสําเร็จ สวทช. จะต้องหาทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมและหาพันธมิตร 
เพ่ือศึกษาการนําเชื้อเข้าสู่มนุษย์ การทดสอบความปลอดภัย และการทดลองในมนุษย์ตามลําดับ 
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มรรกตวันยจัวิม่ลุก ยีลโนโคทเล์ลซเะลแายทวิสรัวไยจัวิมที 
ห์ะารคเงสัยจัวิ .ชทวส คทเอโบไ รากดจัรากะลแว์ตสัพาภขสุ

ทีนยี ่ )ekipS( ์กปไสนตีรปโงาร้สรากดนหากํ
 เพ่ื  ”บบแนต้นซีควั 5“ านฒพัช้ใอ

ทีนวส่( ย่ืน่ออกมา
จากอนุ )มานหยาล้คคาภ

นอกาจนซีควั ภุาค
นอมืสเสรัวไ

อเนอ็เดีกาจนซีควั
 อเนอ็เร์าออรืห

-มอครีบบแนซีควั
นยูบซัต์นนแบิ ิต

ญ่หใดวัหข้ไสรัวไกาจนซีควั
ที่  วยดีเง้รัคด้ไล์ลซเดติ

ทีสรัวไกาจนซีควั ่สามารถเพิ่ งอเวตัม
 กามณามริปด้ไ

2-VoC-SRAS สรัวไคาภนุอบกังลึคยาล้คงาร้สงรคโ
 ช้ใรากอต่ยภัดอลป นใยาภ่ยูอมรรกธุนพัราสมีม่ไต่แ

เพราะเพ่ิ  ด้ไม่ไล์ลซเนในวนาจํม

นอมืสเสรัวไคาภนุอกาจนซีควั
Virus-like particle vaccines (VLPs)

 สรัวไ
ที่พบในธรรมชาติ

อนภุาค
นอมืสเสรัวไ

อเนอ็เร์าออืรห อเนอ็เดีกาจนซีควั
DNA or RNA vaccines

ดมิสาลพ

ดมิสาลพ
ทีอเนอ็เดี ่
ม่หใงาร้สกถู

ทีนยี ่
ขึห์ะารคเงสั ้น

ทีนยีช้ใ ่ ขึห์ะารคเงสั ้ อเนอ็เดีดมิสาลพ่สูาข้เนลคโน
เพ่ื ดิมสาลพกาจอเน็อเ์ราองาร้ส อรืห นซีควันป็เช้ใอ

นจเตินอแงา้รสะจ  อเนอ็เร์าออรืห อเนอ็เดียดโ นซีควันป็เ
ท่ี 91-DIVOC ครโอก่สรัวไอต่นกัม้คุมิภูงาร้สรากน้ตุะรก

ตนิยูบซัต์นนแบิมอครีบบแนซีควั
Recombinant subunit vaccines

์กปไสงอขนยี

กอองดสแกถูะจ ๆงาต่ดานขก์ปไสงอขนยี
นัาล่หเนตีรปโะลแ ล์ลซเนในตีรปโนป็เ ้น

พืเนซีควันป็เช้ใามานํะจ ่ นกัม้คุมิภูน้ตุะรกอ

Recombinant
subunit
vaccine

ทีญ่หใดวัหข้ไสรัวไ ่ รัคด้ไล์ลซเดติ ้ วยดีเง
 Influenza A virus-based vaccines

์กปไสงอขนยี

 A ุธ์นพัยาสญ่หใดวัหข้ไสรัวไ

HA

ทีนทแปไานํกถูะจ ๆงาต่ดานขนใก์ปไสงอขนยี ่
ญ่หใดวัหข้ไสรัวไงอข )AH( นนิติลูกกมแฮีนยี

เม่ื  ยากงาร่่สูาข้เวาล่กงดัสรัวไบรัด้ไอ
ด้ไก์ปไสอต่นกัม้คุมิภูงาร้สะลแนห็เงอมถรามาสะจ

(Influenza A)

Influenza A
virus-based

vaccines

มนโจีบกัว้ไกาฝกถูะจ ๆงาต่บบแปรูนใก์ปไสนยี
ทีสรัวไงอข ่ พืเ ดีด้ไตโบติเญริจเ ่อเพ่ิ  กามด้ไณามริปม

ชืเนซีควันป็เช้ใปไานํะลแ ้อตาย

ทีสรัวไกาจนซีควั ่สามารถ
เพ่ิ กามณามริปนใด้ไงอเวตัม

Recombinant viral vector vaccines

C+A ุธ์นพัยาสญ่หใดวัหข้ไสรัวไ

่

Recombinant
viral vector

vaccines

SARS-C0V-2

(Influenza A+C)

นซีควับอสดทราก

 imal Biosafety
Level 3 (ABSL3)

nA งอห้

.ชทวส งาว่หะรอมืมวร่มาวค
ร์ตสาศยทพแวตสัะณค บกั

ลดหิมยลัายทวิาหม

ทีบบแนต้นซีควั ่พัฒนาขึ้ ถรามาสมาวค บอสดทกถูะจน
ปไอต่รคมัสาสาอะลแ งอลดทว์ตสันในกัม้คุมิภูน้ตุะรกรากนใ
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ภาพอินโฟกราฟกิ :

ยจัวิาน้หนดิเ .ชทวส คทเอโบไ
’91-DIVO    นซีควับบแนต้‘

มรรกตวันยจัวิม่ลุก ยีลโนโคทเล์ลซเะลแายทวิสรัวไยจัวิมที 
ห์ะารคเงสัยจัวิ .ชทวส คทเอโบไ รากดจัรากะลแว์ตสัพาภขสุ

ทีนยี ่ )ekipS( ์กปไสนตีรปโงาร้สรากดนหากํ
 เพ่ื  ”บบแนต้นซีควั 5“ านฒพัช้ใอ

ทีนวส่( ย่ืน่ออกมา
จากอนุ )มานหยาล้คคาภ

นอกาจนซีควั ภุาค
นอมืสเสรัวไ

อเนอ็เดีกาจนซีควั
 อเนอ็เร์าออรืห

-มอครีบบแนซีควั
นยูบซัต์นนแบิ ิต

ญ่หใดวัหข้ไสรัวไกาจนซีควั
ที่  วยดีเง้รัคด้ไล์ลซเดติ

ทีสรัวไกาจนซีควั ่สามารถเพิ่ งอเวตัม
 กามณามริปด้ไ

2-VoC-SRAS สรัวไคาภนุอบกังลึคยาล้คงาร้สงรคโ
 ช้ใรากอต่ยภัดอลป นใยาภ่ยูอมรรกธุนพัราสมีม่ไต่แ

เพราะเพ่ิ  ด้ไม่ไล์ลซเนในวนาจํม

นอมืสเสรัวไคาภนุอกาจนซีควั
Virus-like particle vaccines (VLPs)

 สรัวไ
ที่พบในธรรมชาติ

อนภุาค
นอมืสเสรัวไ

อเนอ็เร์าออืรห อเนอ็เดีกาจนซีควั
DNA or RNA vaccines

ดมิสาลพ

ดมิสาลพ
ทีอเนอ็เดี ่
ม่หใงาร้สกถู

ทีนยี ่
ขึห์ะารคเงสั ้น

ทีนยีช้ใ ่ ขึห์ะารคเงสั ้ อเนอ็เดีดมิสาลพ่สูาข้เนลคโน
เพ่ื ดิมสาลพกาจอเน็อเ์ราองาร้ส อรืห นซีควันป็เช้ใอ

นจเตินอแงา้รสะจ  อเนอ็เร์าออรืห อเนอ็เดียดโ นซีควันป็เ
ท่ี 91-DIVOC ครโอก่สรัวไอต่นกัม้คุมิภูงาร้สรากน้ตุะรก

ตนิยูบซัต์นนแบิมอครีบบแนซีควั
Recombinant subunit vaccines

์กปไสงอขนยี

กอองดสแกถูะจ ๆงาต่ดานขก์ปไสงอขนยี
นัาล่หเนตีรปโะลแ ล์ลซเนในตีรปโนป็เ ้น

พืเนซีควันป็เช้ใามานํะจ ่ นกัม้คุมิภูน้ตุะรกอ

Recombinant
subunit
vaccine

ทีญ่หใดวัหข้ไสรัวไ ่ รัคด้ไล์ลซเดติ ้ วยดีเง
 Influenza A virus-based vaccines

์กปไสงอขนยี

 A ุธ์นพัยาสญ่หใดวัหข้ไสรัวไ

HA

ทีนทแปไานํกถูะจ ๆงาต่ดานขนใก์ปไสงอขนยี ่
ญ่หใดวัหข้ไสรัวไงอข )AH( นนิติลูกกมแฮีนยี

เม่ื  ยากงาร่่สูาข้เวาล่กงดัสรัวไบรัด้ไอ
ด้ไก์ปไสอต่นกัม้คุมิภูงาร้สะลแนห็เงอมถรามาสะจ

(Influenza A)

Influenza A
virus-based

vaccines

มนโจีบกัว้ไกาฝกถูะจ ๆงาต่บบแปรูนใก์ปไสนยี
ทีสรัวไงอข ่ พืเ ดีด้ไตโบติเญริจเ ่อเพ่ิ  กามด้ไณามริปม

ชืเนซีควันป็เช้ใปไานํะลแ ้อตาย

ทีสรัวไกาจนซีควั ่สามารถ
เพ่ิ กามณามริปนใด้ไงอเวตัม

Recombinant viral vector vaccines

C+A ุธ์นพัยาสญ่หใดวัหข้ไสรัวไ

่

Recombinant
viral vector

vaccines

SARS-C0V-2

(Influenza A+C)

นซีควับอสดทราก

 imal Biosafety
Level 3 (ABSL3)

nA งอห้

.ชทวส งาว่หะรอมืมวร่มาวค
ร์ตสาศยทพแวตสัะณค บกั

ลดหิมยลัายทวิาหม

ทีบบแนต้นซีควั ่พัฒนาขึ้ ถรามาสมาวค บอสดทกถูะจน
ปไอต่รคมัสาสาอะลแ งอลดทว์ตสันในกัม้คุมิภูน้ตุะรกรากนใ



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ร่วมกับกรมควบคุมโรค มุ่งประยุกต์ใช้งานวิจัยแบบจําลอง 
ทางคณิตศาสตร์ในการตอบโจทย์และเสนอแนะแนวทางในการ 
กาํหนดนโยบายตา่งๆ สาํหรับการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคโควดิ-19 
ดงันี้

1. ผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่แท้จริงมีจํานวนเท่าใด (ทั้งกลุ่มที่แสดงอาการรุนแรง มีอาการไม่ชัดเจน และไม่แสดงอาการ) ในช่วงแรกที่มีการระบาด 
ของโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศไทยได้มีการตรวจคัดกรองนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ทําให้ประเทศไทยมีข้อมูลผู้ติดเช้ือจากอู่ฮั่นที่ยังไม่แสดง 
อาการชดัเจน จงึไดป้ระมาณการจาํนวนผูต้ดิเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 ทัง้หมดในอูฮ่ัน่ เพ่ือวิเคราะหจ์าํนวนผู้ปว่ยโควดิ-19 ทีอ่าจมอีาการไมร่นุแรงหรอืไมแ่สดงอาการ 
และมอีาการรนุแรง/ชัดเจนดว้ยแบบจาํลองทางคณติศาสตร์ ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลนกัทอ่งเทีย่วจากเมอืงอู่ฮัน่ทีเ่ดนิทางเขา้สูป่ระเทศไทย โดยใหจ้าํนวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ทั้งหมดจากเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนประชากรในเมืองอู่ฮั่น จากการวิเคราะห์อัตราส่วนนักท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่นที่ติดเชื้อเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวจาก 
เมืองอู่ฮ่ันทั้งหมด แล้วนํามาวิเคราะห์ทําแบบจําลอง (Modeling) เพ่ือประเมินกลับไปเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อในเมืองอู่ฮั่นทั้งหมด ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จํานวนผูติ้ดเชือ้ทัง้หมด รวมทัง้ผู้ติดเชือ้ทีม่อีาการน้อยไมชั่ดเจน หรือไมแ่สดงอาการใดๆ มีจาํนวนรวมแลว้เทา่กบัประมาณ 20 เทา่ ของผูติ้ดเช้ือทีม่อีาการชัดเจน 
(อ้างอิงตามรายงานโดย WHO) จึงมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเตรียมมาตรการต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวังและรับมือการติดเชื้อภายในประเทศ
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แบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์
เพ่ือรบัมอืการระบาด
ของโควดิ-19

 

การวิเคราะห์จํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่แท้จริง



2. ควรมีเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ หรือควรมีมาตรการใดรองรับการจัดเทศกาลสงกรานต์  
จากการวิเคราะห์พบว่า การมีเทศกาลสงกรานต์อาจทําให้มีผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 
เพ่ิมมากขึ้นได้ประมาณ 1.3–100 เท่า เมื่อเทียบกับจํานวนผู้ติดเช้ือในกรณีที่ไม่มีเทศกาลสงกรานต ์
ทั้งนี้ตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อที่ เ พ่ิมขึ้นจะขึ้นอยู่กับอัตราการสัมผัส อัตราการแพร่ เชื้อที่ เ พ่ิมขึ้น 
และช่วงเวลาของการละเล่นต่างๆ ในเทศกาลสงกรานต์ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการยกเลิก 
เทศกาลสงกรานต์ และงานท่ีจะมีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งกิจกรรมที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ 
แต่หากมีการจัดงานสงกรานต์ต้องพิจารณาการเคลื่อนย้ายของประชากรที่จะไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
รวมทั้งมาตรการในการปฏิบัติตนเพ่ือลดโอกาสสัมผัสกันมากขึ้น

การวิเคราะห์กรณีที่ไม่เลื่อนสงกรานต์ 
จะเส่ียงติดโรคโควิด-19 เพ่ิมขึ้น

การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา

การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา
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3. ผลของการใช้มาตรการ Social distancing นาน 1 สัปดาห์ จะเป็นเช่นไร และระยะเวลา 
ที่ประกาศใช้ถึงวันท่ี 30 เมษายน เพียงพอหรือไม่ จากการถอดบทเรียนมาตรการในการควบคุม 
การระบาดของโควดิ-19 ในประเทศทีค่วบคมุโรคได ้พบวา่ประเทศกลุม่ดงักลา่วมมีาตรการหลายอยา่งรว่มกนั 
เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การค้นหาผู้ติดเชื้อที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด 
และการแยกโรคท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศไทยนั้นได้เริ่มมาตรการ Social distancing ในวันที่                
22 มีนาคม 2563 และได้ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

4. มาตรการ Social distancing นาน 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถผ่อนปรนได้หรือไม่ หลังจากได้มีการใช้มาตรการ Social               
distancing มาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามาตรการดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ จาก 2.0 เหลือ 1.1 แต่หากดําเนินต่อไปด้วยอัตรานี้จนถึง 
สิ้นเดือนเมษายน 2563 อาจมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายวัน 130 ราย/วัน และเมื่อสิ้นปี 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมที่ตรวจพบได้ 150,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ                      
1,700 ราย 

จากรายงานตีพิมพ์ของออสเตรเลียระบุว่า การที่จะ 
สามารถควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายตัวรุนแรงได้ต้องทํา 
Social distancing ให้ไดร้ะดบัรอ้ยละ 70 รว่มกบัการตรวจหา 
ผู้ ติดเชื้ออย่างกว้างขวาง (Active case finding) 
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 และต้องมีวิธีการคัดแยก 
ผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยหากทําได้ร้อยละ 90 จะสามารถ 
ควบคุมการระบาดได้เต็มที่ 

ข้อมูลในประเทศไทยซึ่งประมวลจากแบบสอบถามของ
กรมควบคุมโรคพบว่า การทํา Social distancing ในประเทศ 
ครอบคลมุเพียงรอ้ยละ 70-80 และจากการตดิตามการเคลือ่นที่ 
ผา่นสมาร์ตโฟน พบวา่ประชากรเคลือ่นทีล่ดลงจากปกตร้ิอยละ 
50-60 ซึ่งบ่งชี้ว่า การตอบสนองต่อมาตรการใประเทศไทย 
มีความครอบคลุมตํ่ากว่าเป้าหมาย จึงยังไม่สามารถผ่อนปรน 
มาตรการ Social distancing ได้

ในช่วงแรก หลังการใช้มาตรการ Social distancing 
ได ้5 วนั พบวา่มาตรการดงักลา่ว สามารถลดอตัราการระบาด 
(Rt) ลงได้ (จาก 2.0 เหลือ 1.5) แต่ยังไม่เพียงพอที่จะ            
ลดใหอ้ยูใ่นระดบัทีค่วบคมุได ้อาจสง่ผลให้ในวนัท่ี 30 เมษายน
2563 ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 2,100 คน และต้องเข้ารับ 
การรกัษาในโรงพยาบาลมากถงึ 8,000 คน ดงันัน้จงึยังควร 
คงมาตรการต่อไป 

พร้อมทั้งเสนอแนะให้เพ่ิมความเข้มข้นของมาตรการ 
Social distancing และเพ่ิมความครอบคลุมของการ 
ตรวจวินิจฉัยและแยกโรค เน้นการควบคุมการระบาด 
ภายในประเทศให้อยู่ ในระดับที่แพทย์สามารถรับมือได้ 
โดยส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับทีย่อมรับได้



การประมาณค่าอัตราการระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา
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6. มาตรการ Social distancing รว่มกับมาตรการอืน่ๆ 
ในปัจจุบัน (นาน 3 สัปดาห์) มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 
และสามารถผอ่นปรนไดห้รือไม ่ซึง่หลงัจากไดมี้การใช้มาตรการ 
Social distancing มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า มาตรการ 
ดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0 
เหลือ 0.77) จึงมีข้อเสนอแนะว่าในกรณีท่ีรัฐบาลลดระดับ 
มาตรการ Social distancing ลง และเปิดให้ทํากิจกรรรม 
บางประเภทเพ่ิมเติมในบางพ้ืนที่ในระยะแรกจําเป็นต้องมีการ 
ตรวจเชิงรุกหรือตรวจหาผู้ ติดเชื้ออย่างเข้มข้นมากขึ้น 
และควรคงมาตรการ Social distancing บางส่วนไว้ เช่น 
ระยะห่างในการจัดโต๊ะ การต่อแถวเข้าคิว รวมทั้งการใส่ 
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพิจารณาการใช้มาตรการ 
ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากความจําเป็น 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับการประเมินศักยภาพ 
ทางสาธารณสุขของพ้ืนที่นั้นๆ

การทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) 
เพ่ือรับมือการระบาดของโควิด–19 เกิดขึ้นจากการตั้งโจทย์จากคณะกรรมการ 
เทคโนโลยีเ พ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่อุบัติ ซํ้ า สวทช. 
เพ่ือนําข้อมูลไปหารือกับกรมควบคุมโรค และเสนอแนะเพ่ือเตรียมมาตรการต่างๆ 
ซึ่งการวิเคราะห์ทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดน้ี ได้จัดทําขึ้นจาก 
ความร่วมมือของทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทีมวิจัยจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้รับงบประมาณการสนับสนุนจาก 
โปรแกรมเทคโนโลยี เ พ่ือ เตรียมพร้อมป้องกัน โรคอุบัติ ใ หม่อุ บั ติ ซํ้ า , 
สายงานบ ริหารการวิ จัยและ พัฒนา สํ านักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สัดส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อเดิมที่ตรวจไม่พบและจํานวนผู้ป่วยรายใหม่

5. ควรมีมาตรการใดที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมโรค และควรมีเป้าหมายอย่างไร ในการหาผู้ติดเชื้อให้พบได้มากท่ีสุด ต้องแยกผู้ติดเชื้อ 
ไม่ให้แพร่เชื้อได้ และมีการติดตามผู้สัมผัสทุกรายให้แยกตัวเพ่ือกักโรค (Quarantine) ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของการควบคุมการระบาด หากทําได้อย่างสมบูรณ์ 
ก็จะสามารถหยุดการระบาดได้ 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลรายงานจากตา่งประเทศพบวา่ มีผูต้ดิเชือ้ทีไ่มแ่สดงอาการหรอืแสดงอาการน้อยคดิเปน็ประมาณ 10-20 เทา่ของผู้ท่ีมอีาการทีมี่รายงาน 
ดังนั้นจะมีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ถูกตรวจพบด้วยระบบในปัจจุบันอีกจํานวนมาก ข้อมูลจากการตรวจวินิจฉัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า 
มีผู้ติดเช้ือที่ระบบยังไม่ทราบ และไม่อยู่ในกลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) ที่จะได้รับการตรวจ (ผู้ท่ีมีประวัติเดินทาง 
ต่างประเทศ/สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ) ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งหากกลุ่มน้ีไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือกักโรคไม่ดีเพียงพอ จะทําให้การควบคุมการระบาด 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรขยายเกณฑ์การตรวจ 
ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เช่น ครอบคลุมผู้ที่สัมผัสกับ 
คนจํานวนมาก และเพ่ิมความสามารถในการตรวจวินิจฉัย 
โดยหากตรวจพบผู้ติดเ ชื้อซึ่ง เดิมตรวจไม่พบเพ่ิมขึ้น 
จนครอบคลุ ม ร้ อยล ะ  20  ( จ ะต้ องตรวจปร ะม าณ 
5,000-10,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้เมื่อส้ินปลายเดือน 
พฤษภาคม 2563 จํานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะไม่เพ่ิมขึ้น 
และหากครอบคลุมได้ถึงร้อยละ 40 (จะต้องตรวจประมาณ 
20,000-40,000 ตัวอย่าง/วัน) จะทําให้จํานวนผู้ป่วยใหม่ 
รายวันลดลงเหลือเพียงหลักสิบรายต่อวัน 

ดังนั้นเสนอให้ตรวจการติดเชื้อให้ได้ประมาณ 10,000 
ตวัอยา่ง/วัน ควบคู่ไปกบัการแยกผู้ตดิเชือ้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
รวมไปถึงการสร้างระบบติดตามผู้ติดเชื้อต่อไป



หลักสูตรจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคํานวณระดับปฐมวัย
ผ่านเกมและกิจกรรมแสนสนุก

หลักสูตรเกมและกิจกรรม        
เพ่ือเรียนรู้วิทยาการคํานวณ       
ผ่านปรากฏการณ์โควิด-19

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

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

การเดินทางของลูกยาง จุลินทรีย์กินได้ โยเกิร์ตทําเอง พืชดูดนํ้า

หลักสูตรเล่านิทานผ่านโค้ดดิ้ง
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับการสอน
ออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ในยามทีต่อ้งรว่มกนั ‘หยดุเชือ้ เพ่ือชาติ’ ลดการระบาดโควดิ-19 กไ็มอ่าจ 
ปิดกั้นการเรียนรู้ได้ เมื่อ สวทช. โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนา 
เยาวชนวิทยาศาสตร์  สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ พ่ือสังคม 
ศูนยพั์ฒนากําลังคน จัดทํากิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ Fun Science @ Home by 
NSTDA เสิร์ฟความรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกถึงบ้าน ผ่านเฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/sciencecamp.fanpage/  

ติดต่อ: คุณฤทัย จงสฤษดิ์
 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียน 
 เบอร์โทรศัพท์: 02 529 7100 ต่อ 77223
 E-mail: reutai@nstda.or.th
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Fun Science 
@ Home by NSTDA
สนกุวทิยฯ์
ผา่นคลิปการทดลอง

 

ตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์
สําหรับเนื้อหากิจกรรมได้รวบรวมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน โดยเน้น 

กิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยจาก 21 สถาบัน 
และนกัวชิาการจากสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และสถาบันสง่เสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดร่้วมกนัพัฒนาขึน้ ทัง้นี ้สวทช. ไดเ้ริม่นาํคลปิวิดีโอการทดลอง 
โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และทยอยนําเนื้อหาขึ้นเป็นประจําทุกวัน 
โดยมีการจัดทําวีดิทัศน์จํานวน 15–20 เรื่องต่อเดือน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
หลากหลายช่องทาง พร้อมทั้งมีการจัดแคมเปญเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง 
ให้เข้ามาชมคลิปการทดลอง โดยต้ังเป้าหมายให้มีผู้เข้าชมประมาณ 10,000 ครั้ง ต่อเดือน 
ซึ่งข้อมูลในเดือนเมษายน 2563 มีผู้เข้าชมจํานวน 6,688 ครั้ง จากวีดิทัศน์ ที่รวบรวมไว้ทั้งหมด 
18 เรื่อง

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมออนไลน์ให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนการนําเอาไปใช ้
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ครูและนักเรียนในพ้ืนที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นในโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สวทช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ในการนําเสนอส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดจากโครงการที่ สวทช. ได้ดําเนินการ 
ร่วมกับพันธมิตรในช่วงปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมจํานวน 26 หน่วยงาน ได้แก่ เครือข่าย 
มหาวิทยาลัย 19 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Fun Science @ Home by NSTDA คือ กิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการ 
ทดลองสนุกๆ ที่ทําได้ไม่ยาก ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัว 
ราคาไม่แพง และทําได้เองที่บ้าน เพ่ือให้เด็กระดับอนุบาลถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงการ 
ระบาดของโควิด-19 และในช่วงของการปิดภาคเรียน 
(สําหรับเด็กอนุบาลต้องมีผู้ปกครองช่วยให้คําแนะนําและดูแล
ระหว่างทํากิจกรรม) 

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ในรปูแบบนติบิคุคลเขา้รว่มโครงการ “กจิกรรมสนบัสนุนเพ่ือเรง่การนาํผลงานวจิยัมาใช้ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสก่อโรคโควิด-19 (Research Gap Fund fights 
COVID-19)” เปดิรบัขอ้เสนอโครงการท่ีรบัถา่ยทอดผลงานวิจยัหรอืทรัพยส์นิทางปญัญา    
ของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐที่มีต้นแบบในระดับภาคสนามแล้วมา
ต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับผลิตใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
ตน้แบบเพ่ือใหไ้ด้ตามมาตรฐานของผลติภัณฑ ์ดําเนินการวเิคราะห์ทดสอบจากหนว่ยงาน 
วิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
นับจากวันหลังลงนามในสัญญารับทุน โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินหรือ 
เท่ากับ 75% ต่อโครงการ (ไม่เกินหรือเท่ากับ 1,000,000 บาทต่อโครงการ)

ติดต่อ:
คุณชนรรถ พุทธานนท์
ฝ่ายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71687
E-mail: chanut.pud@nstda.or.th
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปัจจุบันมีโครงการที่ยื่นข้อเสนอท้ังหมด 51 โครงการ มีโครงการท่ีผ่าน 
การคัดเลือก (อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งผล/ทําสัญญา) จํานวน 21 โครงการ 
ประกอบด้วย 

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

2) เคร่ืองผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สําหรับฆ่าเช้ือ โดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) เครื่องพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ โดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) แอกทีฟเฟซชิลด์ต้ านทานเชื้ อ ไวรัส โคโรนาบนพ้ืนผิว  โดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5) การสร้างต้นแบบจุดตรวจโรคโควิด-19 สาํหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร 
(แบบครบวงจร) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6) หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC 
แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมกคานัม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ

7) ชุดวัดสัญญาณชีพแบบพกพา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8) การเพ่ิมมูลค่าเส้นใยปอสาเพ่ือผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น โดย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9) ตํารับยาแผนโบราณเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสก่อโรค 

โควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10) การผลิตซีลยางรอบคอเพ่ือใช้ในชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

สําหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11) การพัฒนาและผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สําหรับ  

การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12) ตน้แบบเชงิพาณิชยข์องเครือ่งชว่ยหายใจความดันบวกแบบสองระดับ 

โดยใช้อากาศบริสุทธิ์จากตู้ความดันลบ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กจิกรรมสนบัสนุนเพ่ือเรง่
การนําผลงานวจิยัมาใช้
ในสถานการณฉุ์กเฉนิ
ตา้นภยัไวรสักอ่โรคโควดิ-19
(Research Gap Fund fights COVID-19)

13) เครือ่งผลิตกรดไฮโปคลอรัสสําหรับฆา่เชือ้โรคแบบใชใ้นครัวเรือน โดย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

15) นวัตกรรมคัดกรองบุคคลด้วย AI ป้องกันการแพร่ของโรคระบาด 
แบบเคลื่อนที่ได้ โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16) หูฟงัทางการแพทย์แบบชาญฉลาดชนิดไร้สายสู้ภัยโควิด 19 โดย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบบันทึกใบหน้าโดยใช้ 
Machine learning โดย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

18) การพัฒนาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทําจากซิลิโคน ชนิด N99 
(N99 respirator) เพ่ือรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

19) ตู้พ่นฆ่าเชื้อสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ โดย 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

20) หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (PAPR) ต้นทุนตํ่า โดย มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช

21) การพัฒนาแคปซูลแรงดันอากาศลบสําหรับป้องการการแพร่เชื้อโรค 
ที่ติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ โดย สวทช. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวย 
ความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ติดตามข้อมูลงานวิจัย คลิปวิดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และส่ือความรู้สู้ภัยโควิด-19 ของ สวทช.

ได้ท่ีน่ี
 

>> คลิก

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

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

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