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ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ
มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการทำ�งาน

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา
ที่ประเทศขาดไม่ได้”

ด้้วยยุุทธศาสตร์์และวิิสััยทััศน์์ของประเทศ ในการนำำ�วิิทยาศาสตร์์

เทคโนโลยีี และนวััตกรรม (วทน.) มาเป็็นกลไกหนึ่่�งในการผลัักดััน
และขัับเคลื่่�อนประเทศให้้มีีการวิิจััยและพััฒนา เพื่่�อก้้าวสู่่�การเติิบโต
เศรษฐกิิ จยุุ ค ใหม่่ รวมถึึ ง การสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นวิิ จัั ย พัั ฒ นา
ความคิิดสร้้างสรรค์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม ต่่อยอดความได้้เปรีียบ
ในเทคโนโลยีี ธุุรกิิจ และอุุตสาหกรรม จากต้้นน้ำำ��สู่่�ปลายน้ำำ�� พร้้อมทั้้�ง
ผลัักดัันงานวิิจััยของประเทศออกสู่่�สัังคม ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ที่่�แตกต่่างและนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง กระจายความมั่่�งคั่่�งอย่่างทั่่�วถึึงและยั่่�งยืืน
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3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) หน่่วยงานใน
กำำ�กัับของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) ได้้รัับการ
จััดตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ. พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2534
เพื่่�อเป็็นหน่่วยงานบริิหารกองทุุนพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยอยู่่�ภายใต้้
การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (กวทช.)
ดำำ�เนิินการวิิจััยและพััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศ มุ่่�งพััฒนา
ประเทศสู่่� “เศรษฐกิิจฐานความรู้้�” มีีภารกิิจหลัักในการสนัับสนุุนงานวิิจััย พััฒนา
และสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีไปใช้้ในภาคส่่วนต่่าง ๆ รวมไปถึึง
ธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรม
สวทช. มีีหน่ว่ ยงานในสัังกััด 5 ศููนย์์แห่่งชาติิ คืือ ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีี
ชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) มุ่่�งพััฒนางานด้้านเทคโนโลยีีชีวี ภาพ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะ
และวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) มุ่่�งพััฒนางานด้้านเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััสดุุต่่าง ๆ
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) มุ่่�งพััฒนางาน
ด้้ านอิิเ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์ แ ละเทคโนโลยีี คอมพิิ วเตอร์์ ศููนย์์ น าโนเทคโนโลยีี แ ห่่ ง ชาติิ
(NANOTEC) มุ่่�งพััฒนางานด้้านนาโนเทคโนโลยีี และศููนย์์เทคโนโลยีีพลังั งานแห่่งชาติิ
(ENTEC) มุ่่�งวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีพลัังงาน
ซึ่่ง� จะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการสร้้างขีีดความสามารถด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ให้้แก่่ภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมจนสามารถสร้้างนวััตกรรมได้้ ถืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ
สำำ� หรัั บ การเติิ บ โตอย่่ า งก้้ าว กระโดดของภาคธุุรกิิ จ และอุุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ
ผู้้�ประกอบการที่่�สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนบนฐานความรู้้� ซึ่่�งจะเป็็นกำำ�ลัังหลััก
ด้้านเศรษฐกิิจของประเทศต่่อไป
ทั้้� ง นี้้� สวทช. มีี ทิิ ศ ทางการดำำ� เนิิ น งานตามแนวทาง “เศรษฐกิิ จ แนวใหม่่ ”
เพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง และความเชี่่� ย วชาญด้้ าน วิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม (วทน.) ขั้้�นสููง (Advanced STI) ให้้แก่่ประเทศ ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้เกิิดผลกระทบในเชิิงบวกต่่อประเทศ

สุขภาพและการแพทย์
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โดยเศรษฐกิิจชีีวภาพ (Bioeconomy) มุ่่�งเน้้นใช้้ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีชีีวภาพ
และต้้นทุุนความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�เป็็นจุุดแข็็งของประเทศเป็็นตััวขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular economy) มุ่่�งเน้้นใช้้ประโยชน์์จากวััสดุุเหลืือทิ้้�ง
มาเป็็ นวัั ต ถุุ ดิิ บ เพื่่� อ ผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ มูู ลค่่ าสูู ง เศรษฐกิิ จ อัั จ ฉริิ ย ะ (Intelligent
economy) เป็็นการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจโดยนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต
เพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริิการ โดยใช้้เวลาน้้อยลง
ขณะที่่�เศรษฐกิิจผู้้สูู� งวััย (Silver economy) จะเป็็นระบบที่่�นำำ�ความรู้้� เทคโนโลยีี
และนวััตกรรมมาสร้้างผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�รองรัับการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงวััย เพื่่�อช่่วย
ให้้ผู้้�สููงอายุุพึ่่�งพาตนเองได้้ เศรษฐกิิจร่่วมใช้้ประโยชน์์ (Sharing economy) เป็็น
รููปแบบเศรษฐกิิจที่่�ใช้้พื้้�นฐานแนวคิิดความร่่วมมืือและแบ่่งปััน ทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบสิินค้้า
และบริิการใหม่่ สร้้างรายได้้แบบพึ่่�งพากััน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Green economy)
มุ่่�งเน้้นประหยััดพลัังงาน ลดความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้สิ่่�งแวดล้้อมเสีียหาย ตอบสนอง
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� สวทช. ยัั ง มุ่่�งพัั ฒ นา Advanced STI ใน 10 กลุ่่�มเทคโนโลยีี
เป้้าหมายหลััก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกััน
กัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรต่่าง ๆ ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน ขณะเดีียวกััน สวทช. ยัังให้้ความ
สำำ�คััญด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคนและสร้้างความตระหนัักด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ให้้แก่่ประชาชน
“ตลอดระยะเวลา 30 ปีี ที่่�ผ่่านมา สวทช. ได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงการทำำ�งาน
มาอย่่างสม่ำำ��เสมอ จุุดแข็็งของ สวทช. คืือ กำำ�ลัังคน เรามีีทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพ
ความเชี่่�ยวชาญ มีีศัักยภาพ เป็็นพลัังในการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานให้้ สวทช. เป็็นองค์์กร
เปิิดด้้านการวิิจััยและพััฒนาที่่�ประเทศขาดไม่่ได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีการสร้้างงานวิิจััย
ที่่�เข้้มแข็็ง และสร้้างผลกระทบได้้อย่่างกว้้างขวาง และที่่�ขาดไม่่ได้้คืือ สวทช. มีีเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือและพัันธมิิตรที่่�เข้้มแข็็งเสมอมาตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุบัุ นั ”
ประเทศที่่�มีีความก้้าวหน้้าด้้าน วทน. ในปััจจุุบััน ต่่างมองว่่า “วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี” คืือ ความสามารถในการแข่่งขัันและเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนให้้ประเทศ
มีีเศรษฐกิิจและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น จึึงมีีบทบาทในด้้านเศรษฐกิิจมากขึ้้�น
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3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“สำำ�หรัับประเทศไทยในช่่วง 20-30 ปีีที่่�ผ่่านมามองว่่า ยัังไม่่ได้้ใช้้วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีในการสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้แก่่ประเทศอย่่างเต็็มที่่�
และจริิงจััง แม้้ปััจจุุบัันจะมีีนัักวิิจััยจำำ�นวนมากขึ้้�น แต่่ก็็ยัังคงประสบปััญหาด้้านการ
สร้้างกำำ�ลัังคนทางด้้านนี้้� เนื่่�องจากประเทศไทยยัังลงทุุนแต่่ในขั้้�นต้้นด้้วยการให้้ทุุน
การเรีียน แต่่ขาดการดููแลคนที่่�สร้า้ งมา ซึ่ง่� ภาครััฐยัังขาดกลไกในการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวใช้้ประโยชน์์จากการสร้้างกำำ�ลัังคนเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้คนที่่�มีีศัักยภาพออกไป
เติิบโตที่่�อื่่�น หรืือไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งที่่�ลงทุุนเรีียนมาอย่่างคุ้้�มค่่า”

“สิ่งหนึ่งที่สำ�คัญ
และได้ยึดถือกันมาตลอดก็คือ
“Governance” และสิ่งที่
ขอฝากไว้สำ�หรับนักวิจัย
ทุกคนก็คือ “การมีวินัย”
ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญ
ของความเจริญ

ก้าวหน้า...”

สุขภาพและการแพทย์
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ที่่�ผ่่านมา สวทช. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลกำำ�ลัังคนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััจจุุบััน
แม้้ว่่าจะยัังไม่่สามารถทลายข้้อจำำ�กััดบางอย่่างลงได้้ แต่่ก็็ได้้มีีการวางกลไกในการ
บริิหารจััดการและกำำ�กัับดููแล โดยสิ่่�งที่่� สวทช. ยึึดถืือและปฏิิบััติิมาโดยตลอด ก็็คืือ
การปลููกฝัังบุุคลากรให้้มีีอิิสระทางวิิชาการ มีีสะพานความคิิด แต่่ต้้องมีีวิินััย และ
ที่่�สำำ�คััญต้้องอยู่่�ภายใต้้ “Governance” หรืือการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
ในอนาคตหากต้้องการให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ไม่่ใช่่แค่่ใน “สวทช.” เท่่านั้้น�
แต่่ต้อ้ งเป็็น “ภาพรวมระดัับประเทศ” ประเทศไทยควรจะมุ่่�งสร้้างอุุตสาหกรรมใหม่่ ๆ
เพิ่่�มมููลค่่า และสร้้างนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ได้้อย่่างรวดเร็็ว
ซึ่่� ง การจะดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ าว ได้้ นั้้� นต้้ อ งอาศัั ย โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานสำำ� คัั ญ ในการวิิ จัั ย
และพััฒนา หากต้้องการทำำ�ให้้การพััฒนาใช้้ต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ลง ก็็จำำ�เป็็นต้้องมีีการบริิหาร
จััดการโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีกี ระจายอยู่่ใ� นประเทศเป็็นจำำ�นวนมากให้้อยู่่ใ� นรููปแบบของ
Sharing economy หรืือเศรษฐกิิจร่่วมใช้้ประโยชน์์ ทำำ�ให้้การวิิจััยและพััฒนาง่่ายขึ้้�น
นอกจากนี้้� ปร ะเทศไทยจำำ� เป็็ นต้้ อ งมีี โ ครงสร้้ า งพื้้� น ฐานในการวิิ เ คราะห์์ แ ละ
ทดสอบที่่�เป็็นมาตรฐานในระดัับสากล เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจและยอมรัับในนวััตกรรม
ที่่�ได้้พัฒ
ั นาขึ้้�น มีีการลงทุุนเพื่่อ� ผลัักดัันให้้เกิิดการนำำ�งานวิิจัยั ไปสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
รวมถึึงมีีความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในทุุกภาคส่่วน และเครืือข่่ายวิิจััยระดัับนานาชาติิ
เพื่่�อผลัักดัันให้้ประเทศไทยเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดในเวทีีระดัับโลก
การที่่� สวทช. ดำำ�เนิินงานมาจนครบรอบ 30 ปีี มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ และ
ได้้รัับความเชื่่อ� ถืือจากทุุกภาคส่่วนตลอดระยะเวลาที่่�ผ่า่ นมานั้้�น สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั และ
ได้้ยึึดถืือกัันมาตลอดก็็คืือ “Governance” และสิ่่ง� ที่่�ขอฝากไว้้สำำ�หรับั นัักวิจัิ ยทุ
ั กุ คน
ก็็คืือ “การมีีวิินััย” ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญของความเจริิญก้้าวหน้้า
ในส่่วนของการขัับเคลื่่�อน สวทช. “ผมเชื่่�อว่่าพวกเราทุุกคนจะทำำ�ให้้องค์์กร
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เมื่่� อทุุ ก คนใส่่ พลัั ง ความคิิ ด เข้้าไปในทุุ ก เรื่่� อ งที่่� ดำำ� เนิิ น การและ
รัับผิิดชอบ”
ดร.ณรงค์์ ศิิริิเลิิศวรกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ
	สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
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3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์์ นพ.ประสิิทธิ์์� ผลิิตผลการพิิมพ์์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สุขภาพและการแพทย์
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“สวทช. มุ่งเป้าในการวิจัย
และพััฒนา “โปรแกรมโรคติิดเชื้้�อ

อุุบััติิใหม่่/อุุบััติิซ้ำำ��”
เพราะเป็็นความมั่่�นคง
ที่่�ประเทศจำำ�เป็็นต้้องมีี

เพื่อให้สามารถพี่งพาตนเองได้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

“โรคซาร์์สและไข้้หวััดนก” คืือจุุดเริ่่�มต้้นของสำำ�นัักงานพััฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ในการเข้้าไปมีีบทบาท
วิิจััยและพััฒนาเกี่่�ยวกัับโรคอุุบััติิใหม่่ของประเทศ

จากการระบาดของโรคซาร์์ส ในปีี พ.ศ. 2546 คณะรััฐมนตรีีฯ ได้้มอบหมายให้้
สวทช. ดํําเนิินการเตรีียมความพร้้อมทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รวมถึึง
การประสานงานกัับนานาชาติิ เพื่่อ� พััฒนาชุุดตรวจฯ และในปีีเดีียวกัันนั้้น� ได้้เกิิดการ
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3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบาดของโรคไข้้หวััดนก H5N1 สวทช. ตระหนัักถึึงปััญหา
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือกัับหลายหน่่วยงาน เช่่น สํํานััก
โรคติิดต่่ออุุบัติั ใิ หม่่ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข และ
องค์์การเภสััชกรรม ดำำ�เนิินการโครงการสัังเคราะห์์ยาต้้านไวรััส
โอเซลทามิิเวีียร์์ (Oseltamivir) และเตรีียมความพร้้อมด้้าน
วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ จนเกิิดกลไกการประสานงานแก้้ไขปััญหา
“ไข้้หวััดนก” ในระดัับชาติิ
จากนั้้� น สวทช. ได้้ ร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานพัั นธมิิ ต ร
พัั ฒ นางานวิิ จัั ย เพื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ มในการรัั บ มืือกัั บ
โรคอุุ บัั ติิ ใ หม่่ แ ละโรคอุุ บัั ติิ ซ้ำำ�� ต่่ า ง ๆ ทั้้� ง โรคจากไวรัั สซิิ ก า
โรคอีีโบลา โรคสมองอัักเสบ โรคมืือเท้้าปาก โรคมาลาเรีีย
กาฬโรค วััณโรค การดื้้�อยา โรคไข้้หวััดใหญ่่สายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง จนถึึงปััจจุุบัันที่่�เกิิดการระบาดของโรคโควิิด-19
ซึ่่�งเกิิดจากไวรััสโคโรนา ปรากฏว่่านัักวิิจััยในเครืือข่่ายที่่�ได้้
รัับทุุนจาก สวทช. เพื่่�อเฝ้้าระวัังเชื้้�อไวรััสโคโรนาในค้้างคาว
ก็็สามารถให้้การวิินิจฉั
ิ ัยผู้้�ป่่วยรายแรกในทัันทีี นัักวิิจััย สวทช.
หลายท่่านและเครืือข่่ายก็็มีีส่่วนร่่วมในการตอบสนองตามมา
ตั้้� ง แต่่ ก ารพัั ฒ นาชุุ ด ตรวจแลมป์์ (LAMP) ชุุ ด แยกสกัั ด
อาร์์เอ็็นเอ (RNA) การพััฒนาวััคซีีนตััวเลืือก เครื่่�องเอกซเรย์์
ดิิ จิิ ทัั ล หน้้ า กากอนามัั ย เครื่่� อ งฆ่่ า เชื้้� อ ด้้ ว ยแสงยููวีี (UV)
อุุปกรณ์์การแพทย์์ และซอฟต์์แวร์์อื่่�น ๆ ตลอดจนการสร้้าง
แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของการระบาด ซึ่่ง� มีีส่วน
่ อย่่างมาก
ในการควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด-19
สุขภาพและการแพทย์
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สวทช. มุ่่�งเป้้ าในการวิิ จััยและพัั ฒนา “โปรแกรมโรคติิ ดเชื้้� ออุุบััติิใหม่่ /
อุุบัติั ซ้ำิ ำ�� (Emerging Infectious Diseases: EID)” ด้้วยมองว่่าเป็็นเรื่่อ� งความมั่่�นคง
ที่่�ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องมีี เพื่่�อให้้สามารถพึ่่�งพาตััวเองได้้ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
สำำ�หรัับการพััฒนาวััคซีีน สวทช. ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องในการศึึกษาวิิจัยั
แนวทางในการก่่อสร้้างโรงงานวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ในประเทศไทย และกลายมาเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของการก่่อตั้้�งโรงงานผลิิตวััคซีีนขององค์์การเภสััชกรรมต่่อมา นอกจากนี้้�
ยัังมีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ พััฒนา “วััคซีีนไข้้เลืือดออก” ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
วัั ค ซีี นฝีี มืื อนัั ก วิิ จัั ย ไทยที่่� มีี ค วามก้้ าวหน้้ า ไปอย่่ า งมากในขณะนี้้� โดยจะเสนอ
แผนการผลิิตในระดัับกึ่่�งอุุตสาหกรรมและการทดสอบกัับคนภายในปีี พ.ศ. 2564
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่างานวิิจััยทางการแพทย์์ของไทยจะยัังไม่่สามารถออกสู่่�ตลาด
ในเชิิงพาณิิชย์์ได้้มากนััก ด้้วยข้้อจำำ�กััดในการแข่่งขัันกับั อุุตสาหกรรมระดัับโลก หาก
มองว่่างานวิิจััยและพััฒนาทางการแพทย์์เป็็นการเพิ่่�มขีีดความสามารถและเป็็น
ความมั่่�นคงของประเทศแล้้ว งานวิิจััยและพััฒนาทางการแพทย์์ของไทยก็็ถืือว่่า
ติิดอัันดัับชั้้�นนำำ�ในระดัับโลกเหมืือนกััน โดยเฉพาะในเรื่่�อง “โรคติิดเชื้้�อ”
อย่่างไรก็็ตามหากมองด้้านเศรษฐกิิจแล้้ว ประเทศไทยควรพััฒนาเทคโนโลยีี
ด้้านการแพทย์์ขั้้�นสููง (Advance medical technology) อย่่างเช่่น การรัักษาด้้วย
สเต็็มเซลล์์ที่่�เป็็นการให้้บริิการทางการแพทย์์เฉพาะบุุคคล (Precision medicine)
ด้้วยการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลพัันธุุกรรม และหากประเทศไทยประสบความสำำ�เร็็จ
ในการวิิจัยั และพััฒนา เราก็็จะเป็็นหนึ่่ง� ในไม่่กี่่แ� ห่่งในโลกที่่�มีศัี กั ยภาพในการวิิจัยั และ
พััฒนาในเรื่่�องนี้้�อีีกด้้วย

ศาสตราจารย์์ นพ.ประสิิทธิ์์� ผลิิตผลการพิิมพ์์

รองผู้้�อำำ�นวยการ
	สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
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3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วรรณีี ฉิินศิิริิกุุล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สุขภาพและการแพทย์
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“สวทช. ดำ�เนินงานตามนโยบาย
ความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทย
ต้องส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ มุนไพรไทย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจ BCG โดยเน้นการ
สร้างมูลค่าให้พืชสมุนไพร
และผลิตผลทางการเกษตร
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม”

รััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัับการปลููกและผลิิตสิินค้้าสมุุนไพร ให้้

มีีคุุณภาพระดัับสากล ด้้วยเห็็นศัักยภาพในการเป็็นพืืชเศรษฐกิิจ
สำำ�คัั ญ ที่่� ส ามารถสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ ประเทศ ซึ่่� ง สมุุ น ไพรและ
สารสกััดจากธรรมชาติิได้้นำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิบิ ในอุุตสาหกรรม เช่่น
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�องสำำ�อาง/เวชสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์เสริิม
อาหาร และยารัักษาโรค เป็็นจำำ�นวนมาก

สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ให้้ความสำำ�คััญ
ในการพัั ฒ นางานวิิ จัั ย ด้้ านสุุ ข ภาพและการแพทย์์ โดยมอบหมายให้้ ศููนย์์ นา โน
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) เป็็นผู้้�พััฒนาเทคโนโลยีีการสกััดสารออกฤทธิ์์�สำำ�คััญ
(Active ingredients) หรืือสารให้้ประโยชน์์เชิิงหน้้าที่่� (Functional ingredients)
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จากพืืชสมุุนไพรด้้วยกระบวนการสกััดที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนการใช้้ เ ทคโนโลยีี กัั ก เก็็ บ สารออกฤทธิ์์� สำำ� คัั ญ ในอนุุ ภ าคนาโน ที่่� เ รีี ย กว่่ า
“Nanoencapsulation technology” ซึ่่�งช่่วยให้้สารออกฤทธิ์์�สำำ�คััญมีีความคงตััว
ดีีขึ้้�น เก็็บรัักษาได้้ยาวนาน และที่่�สำำ�คััญสามารถควบคุุมการปลดปล่่อยสารเหล่่านี้้�
ไปยัังบริิเวณที่่�ต้้องการได้้ในเวลาและปริิมาณที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้� นาโนเทค สวทช.
ยัังมีีภารกิิจในการวิิเคราะห์์ทดสอบด้้านประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย เพื่่�อส่่งเสริิม
การขึ้้� น ทะเบีี ย นผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศด้้ ว ยเทคนิิ ค และห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร
ที่่�ได้้มาตรฐาน
การดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับนโยบายความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�ประเทศไทย
ต้้องส่่งเสริิมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรไทย สิินค้้าผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรจากชุุมชน
รวมถึึงการพััฒนาเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กับั ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมสมุุนไพรไทย
เพื่่�อสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับอาเซีียนตามเป้้าหมายในแผนแม่่บท
แห่่ ง ชาติิ ว่่ าด้้ ว ยการพัั ฒ นาสมุุ น ไพรไทยฉบัั บ ที่่� 1 พ.ศ. 2560-2564 มุ่่�งเน้้ น
การเพิ่่� ม มููลค่่ าวัั ต ถุุ ดิิ บ สมุุ น ไพรและผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สมุุ น ไพรภายในประเทศให้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น
อีี ก ทั้้� ง สอดคล้้ อ งกัั บ นโยบายเศรษฐกิิ จ BCG หรืือ BCG model โดยเน้้ น
การสร้้ า งมููลค่่ า ให้้ พืื ชสมุุ น ไพรและผลิิ ต ผลทางการเกษตรไทยด้้ ว ยวิิ ท ยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
“ในช่่วงปีี พ.ศ. 2560 ถึึงปััจจุุบััน การบริิโภควััตถุุดิิบสมุุนไพรและผลิิตภััณฑ์์
สมุุนไพรภายในประเทศมีีมููลค่่า 4-5 หมื่่�นล้้านบาทต่่อปีี ส่่วนมููลค่่าการส่่งออกสมุุนไพร
โดยรวมตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 ถึึงเมษายน พ.ศ. 2563 ราวเกืือบ 1 หมื่่�นล้้านบาท1 ทั้้�งนี้้�
ในปีี พ.ศ. 2563 พบว่่ายอดการส่่งออกสมุุนไพรของไทยเติิบโตสููงถึึง 39.5%2 อย่่างไรก็็ดีี
หากประเทศไทยมีีการดำำ�เนิินงานวิิจััยและพััฒนาสมุุนไพรไทยอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
ตลอดจนนำำ�วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้อย่่างครบวงจร รวมถึึง
การใช้้กลยุุทธ์์ในการสร้้างความยั่่ง� ยืืนของธุุรกิจผลิ
ิ ติ ภััณฑ์์สมุนุ ไพรไทยด้้วยการกระจาย
มููลค่่าเพิ่่�มไปสู่่�ต้นน้ำ
้ ำ�� (เกษตรกรผู้้�ปลููกสมุุนไพร) และผู้้�ประกอบการกลางน้ำำ��ให้้มากขึ้้�น
ขนานไปกัับส่่งเสริิมปลายน้ำำ��ด้้วยการขยายตลาด หรืือเปิิดตลาดผู้้�บริิโภคกลุ่่�มใหม่่ ๆ
ตลอดจนการสร้้ า งความโดดเด่่ นหรืื อความแตกต่่ า งของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� อ าศัั ย ความรู้้�
1 ที่่�มา : กรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือก
2 ที่่�มา : ศููนย์์วิิจััยกสิกิ รไทย
สุขภาพและการแพทย์
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เชิิงลึึกด้้านวิิทยาศาสตร์์ซึ่ง่� สนัับสนุุนกระบวนการสกััดสมุุนไพร การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
ทางเคมีีและระบบฐานข้้อมููลสารออกฤทธิ์์�สำ�ำ คััญของสมุุนไพรไทย รวมทั้้�งการศึึกษา
ทางพิิษวิิทยา เชื่่อ� ว่่าการขัับเคลื่่อ� นนโยบายไปสู่่เ� ป้้าหมายของแผนแม่่บทแห่่งชาติิว่าด้
่ ว้ ย
การพััฒนาสมุุนไพรไทย และการผลัักดัันให้้ประเทศไทยก้้าวขึ้้นสู่
� ก่� ารเป็็นผู้้�นำำ�การส่่งออก
ผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรไทยในอาเซีียน จะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างแน่่นอน”
ทีีมวิิจััยของนาโนเทค สวทช. จึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาเทคโนโลยีีการสกััด พิิสููจน์์คุุณสมบััติิ
การออกฤทธิ์์� พััฒนาเทคโนโลยีีกัักเก็็บสารออกฤทธิ์์�สำำ�คััญในอนุุภาคนาโนของสารสกััด
ธรรมชาติิและสููตรตำำ�รัับเครื่่�องสำำ�อางหรืือเวชสำำ�อาง รวมถึึงทดสอบประสิิทธิิภาพของ
สารออกฤทธิ์์�และความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล ซึ่่�งการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของทีี ม นัั ก วิิ จัั ย ฯ สามารถช่่ ว ยตอบโจทย์์ ค วามท้้ า ทายในการนำำ� สารสกัั ด หรืือ
สารออกฤทธิ์์�จากสมุุนไพรมาใช้้ได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งเรื่่�องความไม่่คงตััวของสาร และ
ความเข้้มข้้นของสารที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถนำำ�สารสกััดหรืือสารออกฤทธิ์์�
มาใช้้ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
ปััจจุุบัันในภาพรวมด้้านสุุขภาพและการแพทย์์นั้้�น ประเทศไทยต้้องเร่่งสร้้าง
ขีีดความสามารถในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ นวััตกรรมยา วััคซีีน ยาชีีววััตถุุ
และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ รวมถึึงการมีีฐานกำำ�ลัังบุุคลากรทางด้้านนี้้�อย่่างเพีียงพอ
การวิิจััยทางคลิินิิกและการบริิหารจััดการข้้อมููลวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์รองรัับการขึ้้�น
ทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อลดการนำำ�เข้้าและให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายป้้องกัันการเกิิด
ปััญหาสุุขภาพด้้านการแพทย์์มากกว่่านโยบายด้้านการรัักษา รวมถึึงขยายบริิการด้้าน
สุุขภาพไปสู่่�การให้้บริิการทางการแพทย์์เฉพาะบุุคคล สร้้างแพลตฟอร์์มการวิิจััยทาง
คลิินิิกของประเทศที่่�สอดประสานการทำำ�งานร่่วมกัับฝ่่ายกำำ�กัับดููแลของรััฐ
ที่่�สำำ�คััญควรมุ่่�งเน้้นการสร้้างความสามารถในการพึ่่�งพาตนเอง การพััฒนา
อุุตสาหกรรมที่่�รองรัับ พร้้อมปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการรัักษาไปสู่่�การแพทย์์แม่่นยำำ� และ
การเป็็นศููนย์์กลางการให้้บริิการด้้านสุุขภาพและการวิิจััยด้้านคลิินิิกชั้้�นนำำ�ของโลก
	ดร.วรรณีี ฉิินศิิริิกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ
	ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค)
	สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
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01
“P218”
สารต้านมาลาเรียชนิดใหม่
ฝีมือคนไทย
“มาลาเรีย” 1 ใน 3 โรคติดเชื้อที่ส�ำคัญของโลก ซึ่งทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ
มาลาเรียมากกว่า 200 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิตมากกว่า 600,000
รายต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย
จากกองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วย
จ�ำนวน 5,834 ราย โดยพบในพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จ�ำนวน 5,604 ราย แม้จ�ำนวนผูต้ ดิ เชื้อจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ปัญหาส�ำคัญคือ การพบเชื้อมาลาเรียดื้อยาเพิ่มมากขึ้น
18
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ปัั ญ หาดัั ง กล่่ าว กระตุ้้�นให้้ บ รรดานัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ นัั ก วิิ จัั ย รวมถึึ ง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทั่่�วโลก ทุ่่�มสรรพกำำ�ลัังในการพััฒนายาที่่�สามารถรัักษาเชื้้�อ
มาลาเรีียดื้้�อยาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่นเดีียวกัับสำำ�นัักงานวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) โดยศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีี
ชีีวภาพแห่่งชาติิ (ไบโอเทค) ที่่�ทีีมนัักวิิจััยฯ เดิินหน้้าศึึกษาวิิจััยเรื่่�องยารัักษา
มาลาเรีียมากว่่า 20 ปีี
จนกระทั่่� ง ในปีี พ.ศ. 2557 ทีี ม นัั ก วิิ จัั ย ไบโอเทค สวทช. นำำ� โดย
“ศาสตราจารย์์ ดร. ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์” นัักวิิจัยั อาวุุโส สวทช. และผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านมาลาเรีียในประเทศไทย ประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนาสารต้้าน
มาลาเรีียชนิิดใหม่่ของโลกที่่�มีีชื่่�อเรีียกว่่า “สาร P218” นัับเป็็นสารต้้าน
มาลาเรีียตััวแรกที่่�นัักวิิจััยไทยออกแบบและสัังเคราะห์์ขึ้้�นเอง โดยได้้รัับ
ความร่่วมมืือและการสนัับสนุุนจาก Medicines for Malaria Venture
(MMV) องค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไรและเชี่่�ยวชาญเรื่่�องการพััฒนายารัักษา
มาลาเรีียระดัับโลก
ก้้าวแรกของงานวิิจััยเริ่่�มจากการค้้นพบโครงสร้้างเป้้าหมายของยา ซึ่่�ง
เป็็นเอนไซม์์ในเชื้้�อมาลาเรีียเมื่่�อ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา จนกระทั่่�งค้้นพบโครงสร้้าง
ของเอนไซม์์ไดไฮโดรโฟเลต รีีดัักเทส ไทมิิดิิเลต ซิินเทส (Dihydrofolate
Reductase-Thymidylate Synthase: DHFR-TS) ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายของ
ยากลุ่่�มแอนติิโฟเลต ทำำ�ให้้เข้้าใจกลไกการดื้้�อยากลุ่่�มดัังกล่่าว และสามารถ
ต่่อยอดงานวิิจััยไปสู่่�การค้้นพบสารต้้นแบบ P218 ซึ่่�งเป็็นสารแอนติิโฟเลต
ต้้านมาลาเรีียที่่�มีีประสิิทธิิภาพและความจำำ�เพาะสููง มีีฤทธิ์์�ในการฆ่่าเชื้้�อ
มาลาเรีียทั้้�งสายพัันธุ์์�ที่่�ไวต่่อยาและดื้้�อต่่อยาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

สุขภาพและการแพทย์

19

ณ ขณะนั้้�น สาร P218 ได้้รัับการผลัักดัันเข้้าสู่่�การทดสอบ
ในระดัับพรีีคลิินิิกที่่�ได้้มาตรฐาน GLP ร่่วมกัับ MMV ก่่อนจะผ่่านการ
ทดสอบความเป็็นพิิษในสััตว์์ทดลองเบื้้�องต้้น โดยพบว่่าปลอดภััยและ
ใช้้ได้้ผลกัับเชื้้�อมาลาเรีียโดยเฉพาะสายพัันธุ์์�ฟััลซิิปารััมที่่�พบมากใน
ประเทศไทยและทั่่�วโลก รวมถึึงใช้้ได้้ผลกัับสายพัันธุ์์�ที่่�ดื้้�อยา
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การจะนำำ�สารต้้านมาลาเรีีย P218 มารัักษาโรคจริิงนั้้�น จะทำำ�ได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ� ผ่่านการ
ทดสอบในสััตว์์ทดลอง และต้้องนำำ�ไปทดสอบในอาสาสมััครระยะที่่� 1 - 3 เพื่่�อพิิสููจน์์
ความปลอดภััยและประสิิทธิิผลในการรัักษาจริิงในอนาคต และเพื่่อ� เป็็นไปตามเกณฑ์์
การขึ้้�นทะเบีียนยา จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องผ่่านการทดสอบระดัับพรีีคลิินิิกที่่�ได้้มาตรฐาน
GLP ซึ่่�ง สวทช. และ MMV มีีการลงนามความร่่วมมืือกัันอย่่างเป็็นทางการในการ
ผลัักดัันสารดัังกล่่าว โดยคาดว่่าจะใช้้เวลาไม่่ต่ำำ��กว่่า 5 ปีี ในการผลิิตออกมาเป็็นยา
ต้้านมาลาเรีียที่่�ใช้้ได้้จริิง
โดยเป้้าหมายหลัักในการพััฒนาคืือ การผลิิตยาในรููปแบบยากิิน ราคาถููก
เพื่่อ� เข้้าถึึงผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ที่่�เป็็นคนยากจน
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งานวิิจััยด้้านมาลาเรีียของไบโอเทค สวทช. ไม่่ได้้จบแค่่นั้้�น ทีีมนัักวิิจััยฯ ยัังคง
เดิินหน้าศึ
้ กึ ษาวิิจัยั เพิ่่�มเติิมจาก P218 จนกระทั่่�งค้้นพบโปรตีีนเป้้าหมายตััวใหม่่ ชื่่อ� ว่่า
“ซีีรีีนไฮดรอกซีีเมทิิลทรานสเฟอเรส” (Serine hydroxymethyltransferase)
หรืือ SHMT เป็็นเอนไซม์์ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญตััวหนึ่่�งในการสัังเคราะห์์โฟเลตเช่่นเดีียว
กัับเอนไซม์์ DHFR
จากการศึึกษาพบว่่า การยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ SHMT นี้้�ส่่งผลให้้เชื้้�อ
มาลาเรีียตาย ซึ่่�งเอนไซม์์ SHMT ของเชื้้�อมาลาเรีียมีีลัักษณะจำำ�เพาะที่่�แตกต่่างจาก
เอนไซม์์ SHMT ของสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น รวมถึึงคนด้้วย เมื่่�อมองถึึงความเป็็นไปได้้ในการนำำ�
ไปใช้้เป็็นกลยุุทธ์์ใหม่่เพื่่�อขััดขวางการทำำ�งานของเอนไซม์์ในเชื้้�อมาลาเรีียโดยไม่่มีี
ผลกระทบต่่อเอนไซม์์ของคน จึึงมีีศัักยภาพในการนำำ�มาพััฒนาออกแบบสารยัับยั้้�ง
เพื่่�อใช้้รัับมืือกัับการดื้้�อยาของเชื้้�อมาลาเรีียในอนาคต
ในการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ มีีการค้้นพบสารที่่�มีีโครงสร้้างหลัักกลุ่่�มไพราโซโลไพแรนมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง
การทำำ�งานของเอนไซม์์ SHMT ของมาลาเรีีย รวมถึึงออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการเจริิญของ
เชื้้�อมาลาเรีียในระยะติิดเชื้้�อในเซลล์์เม็็ดเลืือดแดง ทั้้�งยัังเป็็นสารที่่�มีีความจำำ�เพาะสููง
โดยได้้ผ่่านการทดสอบในเซลล์์สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมแล้้ว
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของ สวทช. และด้้วยองค์์ความรู้้�ที่่�สร้้างขึ้้�นนี้้� ทีีมนัักวิิจััยจาก
ไบโอเทค สวทช. ได้้ต่่อยอดนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้พััฒนาสารยัับยั้้�งที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อ
เอนไซม์์ SHMT เพื่่�อพััฒนายาต้้านมาลาเรีียที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
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นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญในการเดิินหน้้าวิิจััยอย่่างแข็็งแกร่่งไปพร้้อมกัับ
หน่่วยงานพัันธมิิตรที่่�ไบโอเทค สวทช. ร่่วมมืือกัันมาอย่่างเข้้มแข็็ง อาทิิ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยบููรพา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยมิิชิิแกน แอนน์์อาร์์เบอร์์ สถาบััน California Institute
for Biomedical Research (Calibr) ประเทศอเมริิกา บริิษััท BASF
ประเทศเยอรมนีี สถาบัั น Swiss Tropical and Public Health
Institute (Swiss TPH) Universität Basel สถาบััน ETH Zurich ประเทศ
สวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์ บริิ ษัั ท GlaxoSmithKline ประเทศสเปน สถาบัั น
Monash Institute of Pharmaceutical Sciences ประเทศออสเตรเลีีย
และ National Synchrotron Radiation Research Center ประเทศ
ไต้้หวััน
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02
DentiiScan 2.0

นวัตกรรมไทยตอบโจทย์งานทันตกรรม
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (เนคเทค)
และศููนย์์ เ ทคโนโลยีี โ ลหะและวัั ส ดุุ แ ห่่ ง ชาติิ (เอ็็ ม เทค) ภายใต้้ สัั ง กัั ด
สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี แ ห่่ ง ชาติิ (สวทช.)
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.)
หรืือกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเดิิม ร่่วมกัันพััฒนาเครื่่�อง
เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์แบบลำำ�แสงทรงกรวยสำำ�หรัับงานทัันตกรรมและ
ศััลยกรรมบริิเวณช่่องปากและใบหน้้า ชื่่�อ “เดนตีีสแกน” (DentiiScan)
รายแรกในประเทศไทย
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โดยเครื่่�องดัังกล่่ าวได้้ ผ่่านการตรวจสอบความปลอดภััยทาง
ปริิ ม าณรัั ง สีี จา กกองรัั ง สีี แ ละเครื่่� อ งมืือแพทย์์ กรมวิิ ท ยาศาสตร์์
การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข และความปลอดภััยทางระบบไฟฟ้้า
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์จากศููนย์์ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(PTEC) สวทช.
ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็น “เดนตีสแกน
รุ่น 2.0”
ย้้อนกลัับไปในปีี พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์์ ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์
นัั ก วิิ จัั ย อาวุุ โ สและที่่� ปรึึ ก ษาสำำ� นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
เทคโนโลยีี แ ห่่ ง ชาติิ (สวทช.) ซึ่่� ง ขณะนั้้� น เป็็ น นัั ก วิิ จัั ย ที่่� สถาบัั น
เทคโนโลยีี พร ะจอมเกล้้ า เจ้้ าคุุ ณ ทหารลาดกระบัั ง และเดิิ นหน้้า
โครงการพััฒนาเครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ครั้้ง� แรกของประเทศไทย

สุขภาพและการแพทย์

25

ระยะเวลากว่่า 10 ปีี (พ.ศ. 2523-2533) ศาสตราจารย์์ ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์
สามารถพัั ฒ นาอัั ล กอริิ ทึึ ม และนำำ� มาพิิ สููจน์์ โ ดยการถ่่ า ยภาพตัั ด ขวางของวัั ต ถุุ
และสิ่่�งมีีชีีวิิต เช่่น หนููทดลอง แต่่ยัังไม่่สามารถต่่อยอดไปสู่่�การใช้้งานกัับมนุุษย์์
ได้้ด้้วยข้้อจำำ�กััดหลายประการ เริ่่�มจากการขาดเงิินทุุนวิิจััยที่่�จะจััดหาคอมพิิวเตอร์์
สมรรถนะสููง ไม่่มีกี ารจำำ�หน่่ายชิ้้นส่
� วน
่ สำำ�คััญที่่�จะนำำ�มาประกอบเป็็นเครื่่อ� งได้้ สุุดท้้าย
คืือความสามารถเชิิงบริิหารจััดการโครงการที่่�ซับั ซ้้อนลัักษณะนี้้�เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�ผลิติ ภััณฑ์์
ที่่�ใช้้งานได้้จริิงยัังไม่่ถึึงระดัับที่่�เพีียงพอ
จนกระทั่่�งเริ่่ม� มีีการขายชิ้้นส่
� วน
่ ของอุุปกรณ์์เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ (CT scanner)
ศาสตราจารย์์ ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์ จึึงได้้ ดร.เสาวภาคย์์ ธงวิิจิิตรมณีี นัักวิิจััยจาก
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เนคเทค สวทช. มาเป็็ นหัั วหน้้ า โครงการส่่ วนซ อฟต์์ แ วร์์ และรวมทีี ม นัั ก วิิ จัั ย
และวิิศวกรของเนคเทค สวทช. จนสามารถจำำ�ลอง (Simulate) การทำำ�งานของ
ซอฟต์์แวร์์สร้า้ งภาพตััดขวางของร่่างกายบนคอมพิิวเตอร์์ได้้สำำ�เร็็จอีกี ครั้้ง� หนึ่่�ง รวมทั้้�ง
การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ส่่วนต่่าง ๆ ของเครื่่�องเดนตีีสแกนและซอฟต์์แวร์์แสดงภาพ
สามมิิติิ (Viewer software)
ในขณะที่่�งานด้้านฮาร์์ดแวร์์ต้อ้ งอาศััยความเชี่่ย� วชาญของนัักวิิจัยั ด้้านกลศาสตร์์
ดร.กฤษณ์์ไกรพ์์ สิิทธิิเสรีีประทีีป นัักวิิจััยจากเอ็็มเทค สวทช. เข้้ามาเป็็นหััวหน้้า
โครงการส่่วนฮาร์์ดแวร์์ พร้้อมทีีมนัักวิิจัยั และวิิศวกรจากเอ็็มเทค สวทช. ร่่วมกัันสร้า้ ง
และปรัับปรุุงแก้้ไขการหมุุนของเครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ จนมีีความเที่่�ยงตรง
สอดคล้้องกัับการทำำ�งานของซอฟต์์แวร์์ได้้ภาพที่่�ชััดเจนแม่่นยำำ�ได้้
เครื่่�องเดนตีีสแกนรุ่่�น 1.0 ระดัับห้้องปฏิิบััติิการประสบความสำำ�เร็็จเมื่่�อวัันที่่�
8 สิิงหาคม พ.ศ. 2551 นัับเป็็นความร่่วมมืือที่่�แสดงให้้เห็็นการทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�
เข้้มแข็็งระหว่่างเนคเทคกัับเอ็็มเทค สวทช. ซึ่่�งทำำ�งานกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง จนนำำ�มาสู่่�
เครื่่�องเดนตีีสแกนรุ่่�น 1.1 และเดนตีีสแกนรุ่่�น 2.0 ในปััจจุบัุ ัน
เครื่่�องเดนตีีสแกน (DentiiScan) ใช้้รัังสีีเอกซ์์ที่่�มีีลำำ�แสงแบบทรงกรวยและ
ตััวตรวจวััดรัังสีีแบบ Flat panel detector ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ตรงกัันข้้าม โดยอุุปกรณ์์
ทั้้�งสองจะหมุุนไปพร้้อม ๆ กััน รอบผู้้�ป่่วย 1 รอบ ใช้้เวลา 18 วิินาทีี เพื่่�อเก็็บ
ข้้อมููลดิิบในแต่่ละมุุมมอง จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลดิิบที่่�ได้้มาผ่่านอััลกอริิทึึมในการสร้้าง
ภาพตัั ด ขวาง (Reconstruction) เพื่่� อ สร้้ า งภาพตัั ด ขวางแบบสามมิิ ติิ บ ริิ เ วณ
ช่่ อ งปากและขากรรไกรของผู้้�ป่่ ว ย
ภาพตัั ด ขวางที่่� ไ ด้้ จ ะแสดงผลใน
รููปแบบมุุ ม มองสองมิิ ติิ แ ละสามมิิ ติิ
โดยผ่่านซอฟต์์แวร์์แสดงภาพ (Viewer
software)

สุขภาพและการแพทย์
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จุุดเด่่นของเครื่่�องเดนตีีสแกนคืือ เป็็นเทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�ช่่วยให้้เห็็นความสููง
ความหนา และความกว้้างของกระดููกขากรรไกร รวมทั้้�งคลองเส้้นประสาทอย่่าง
ชััดเจน ทัันตแพทย์์สามารถวางแผนก่่อนการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียมได้้อย่่างแม่่นยำำ�
สามารถใช้้ประโยชน์์ในหลากหลายด้้าน ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นทันั ตกรรมรากเทีียม การวางแผน
การผ่่าตััดบริิเวณช่่องปาก ขากรรไกร และใบหน้้า การตรวจดููข้้อต่่อขากรรไกร
ทัันตกรรมจััดฟััน รวมถึึงสามารถใช้้ตรวจดููความผิิดปกติิของไซนััส
นวััตกรรมนี้้�ผ่่านการตรวจสอบความปลอดภััยทางรัังสีีจากกรมวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุ ข และความปลอดภัั ย ทางระบบไฟฟ้้ า และ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์จากศููนย์์ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (PTEC) สวทช.
ผ่่านการทดสอบในมนุุษย์์ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััย
ในมนุุษย์์พร้้อมใบรัับรอง นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO 13485
(ระบบบริิหารจััดการคุุณภาพเครื่่�องมืือแพทย์์ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2559)

28

3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำำ� หรัั บ เครื่่� อ งเดนตีี ส แกน 1.1 สวทช. เป็็ น ผู้้�สนัั บ สนุุ น งบประมาณวิิ จัั ย
และพััฒนาต้้นแบบเครื่่�องเดนตีีสแกน 1.1 และนำำ�ไปทดลองใช้้ที่่�มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ศููนย์์ทัันตกรรมเอสดีีซีี ประชาชื่่น� กรุุงเทพ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
เฉลิิมพระเกีียรติิ
ปัั จจุุ บัั น สวทช. โดยศููนย์์ วิิ จัั ย เทคโนโลยีี
สิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกและเครื่่� อ งมืือแพทย์์
(A-MED) ได้้วิิจััยและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องไปถึึง
เครื่่�องเดนตีีสแกน 2.0 ได้้รัับการนำำ�ไปทดสอบ
การให้้บริิการที่่�ศููนย์์ถ่่ายภาพซีีดีีเอสของเอกชน
เป็็นเวลา 1 ปีี ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2560 สำำ�นัักงาน
การวิิ จัั ย แห่่ ง ชาติิ (วช.) สนัั บ สนุุ นผ่่ านบัั ญ ชีี
สิ่่�งประดิิษฐ์์ 2 เครื่่�อง ในสถานพยาบาล 2 แห่่ง
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีวี วิิทยาศาสตร์์ (TCELS) สนัับสนุุนการนำำ�ไปเผยแพร่่ใช้้งานอีีก
4 แห่่ง รวมทั้้�งสิ้้น� 6 แห่่ง ได้้แก่่ สถาบัันทันั ตกรรม กรมการแพทย์์ โรงพยาบาลสมเด็็จ
พระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีีโรงพยาบาลเชีียงรายประชานุุเคราะห์์
โรงพยาบาลแพร่่ โรงพยาบาลสุุราษฎร์์ธานีี และโรงพยาบาลสกลนคร
เดนตีี ส แกน 2.0 ยัั ง ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ นจา กกระทรวงวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
เทคโนโลยีี (กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม) ภายใต้้งบกลาง
(Big Rock) ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2560 ในการขยายผลงานวิิจััยเครื่่�องเดนตีีสแกน
เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมเครื่่�องมืือแพทย์์ไทยสู่่�โรงพยาบาลรััฐ จำำ�นวน 50 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ พร้้อมการอบรมทัันตแพทย์์และบุุคลากรทางแพทย์์สำำ�หรัับการใช้้งาน
นวััตกรรมด้้านทันั ตกรรมของไทยอีีกด้้วย

เครื่่�องเดนตีีสแกนนัับเป็็นนวััตกรรมจากฝีีมืือนัักวิิจััย สวทช. ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและคุุณภาพมาตรฐานสากล ยกระดัับงานวิิจััยสู่่�เครื่่�องมืือ
ทางด้้านทัันตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิต
คนไทย
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03
“Hemoglobin Bart’s”

ตัวช่วยคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย
“ธาลััสซีีเมีีย” เป็็นโรคโลหิิตจางชนิิดหนึ่่�งที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรม
โดยมีีความผิิดปกติิของยีีนที่่�ควบคุุมการสร้้างเฮโมโกลบิิน ซึ่่�งเป็็น
โปรตีีนในเลืือด ทำำ�หน้้าที่่�ขนส่่งออกซิิเจนจากปอดไปยัังส่่วนต่่าง ๆ
ของร่่างกาย เมื่่�อสายโกลบิินผิิดปกติิ ส่่งผลให้้เฮโมโกลบิินผิิดปกติิ
ด้้วย ทำำ�ให้้เม็็ดเลืือดแดงตกตะกอนและเกิิดภาวะโลหิิตจาง
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โรคธาลััสซีีเมีียที่่�สำำ�คััญมีี 2 ชนิิด คืือ “แอลฟาธาลััสซีีเมีีย” และ
“บีีตาธาลััสซีเี มีีย” แอลฟาธาลััสซีเี มีียยัังแบ่่งได้้เป็็น แอลฟาธาลััสซีเี มีีย
1 และแอลฟาธาลััสซีีเมีีย 2
แม้้ในประเทศไทยจะพบว่่ามีีผู้้�ป่่วยด้้วยโรคธาลััสซีีเมีียเพีียง 1%
แต่่ที่่�น่่าเป็็นห่่วงคืือผู้้�ที่่�เป็็นพาหะของโรคนี้้�สููงถึึง 40% หากคู่่�สมรส
ที่่�เป็็นพาหะหรืือมีียีีนโรคนี้้�แฝงอยู่่�จะส่่งผลให้้บุุตรที่่�เกิิดมามีีโอกาส
เป็็นโรคธาลััสซีีเมีียถึึง 50% และมีีโอกาสเป็็นพาหะถึึง 25% โดย
ชนิิดที่่� 1 รุุนแรงถึึงขั้้�นทำำ�ให้้ทารกที่่�เกิิดมาเสีียชีีวิิตทุุกราย และมารดา
อาจได้้รัับผลกระทบอีีกด้้วย
การตรวจหาผู้ท่ีเป็นพาหะของโรคนั้นไม่ง่ายนัก วิธีการตรวจ
แบบเดิิมเป็็นวิิธีีทางอณููชีีววิิทยา เช่่น วิิธีีพีีซีีอาร์์ (Polymerase
Chain Reaction) ซึ่่�งค่่อนข้้างยุ่่�งยาก ซัับซ้้อนและมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง
ไม่เหมาะที่จะน�ำมาตรวจในประชากรจ�ำนวนมาก จึงต้องมีการคิดค้น
และพัฒนาชุดตรวจทีช่ ว่ ยให้การตรวจไม่ยงุ่ ยากและเสียค่าใช้จา่ ยน้อย
สามารถน�ำมาใช้กับประชากรจ�ำนวนมากได้
ทีีมนัักวิิจััยศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
(ไบโอเทค) สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(สวทช.) ร่่วมมืือพร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน “รองศาสตราจารย์์ ดร.วััชระ
กสิิณฤกษ์์” และคณะนัักวิิจััยจากศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีชีีวการแพทย์์
ค ณ ะ เ ท ค นิิ ค ก าร แ พ ท ย์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ศึึกษา
การพััฒนาชุุดตรวจอย่่างง่่าย
เพื่่� อ คัั ด กรองพาหะแอลฟา
ธาลััสซีีเมีีย โดยพััฒนาวิิธีีการ
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ผลิิตน้ำำ��ยาหรืือแอนติิบอดีีที่่มี� คี วามจำำ�เพาะต่่อเฮโมโกลบิินบาร์์ต น้ำำ��ยา
ดัังกล่่าวสามารถจัับกัับเฮโมโกลบิินบาร์์ตที่่�พบในตััวอย่่างเลืือดของ
บุุคคลที่่�เป็็นพาหะแอลฟาธาลััสซีีเมีีย
จากนั้้� น ทีี ม นัั ก วิิ จัั ย ฯ จัั บ มืือกัั บ บริิ ษัั ท ไอเมด ลาบอราทอรี่่�
จำำ�กััด นำำ�น้ำำ��ยาจากแอนติิบอดีีที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อเฮโมโกลบิินบาร์์ต
มาพััฒนาเป็็นชุุดตรวจชนิิด Immunochromatographic strip
test หรืือชุุดตรวจอิิมมููโนแบบแถบสีี เพื่่�อตรวจหาเฮโมโกลบิินบาร์์ต
ในตััวอย่่างเลืือด
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การทดสอบในระดัับห้้องปฏิิบััติิการพบว่่า ชุุดตรวจที่่�พััฒนาขึ้้�นตรวจหาเฮโมโกลบิินบาร์์ตได้้อย่่างจำำ�เพาะ โดยไม่่ทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับเฮโมโกลบิินชนิิดอื่่�น จากนั้้�น
ทีีมนัักวิิจััยฯ นำำ�ชุุดตรวจไปประเมิินผลการตรวจหาพาหะและผู้้�ป่่วยโรคธาลััสซีีเมีีย
ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�ศููนย์วิ์ จัิ ยั ธาลััสซีเี มีีย สถาบัันวิิจัยั และพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล พบว่่าชุุดตรวจที่่�พััฒนาขึ้้�นมีีความถููกต้้อง 100% ใช้้ง่่าย โดย
วิิธีีการตรวจด้้วยชุุดตรวจแบบแถบสีีที่่�พััฒนาขึ้้�นนั้้�นจะใช้้เลืือดเพีียง 0.1 มิิลลิิลิิตร
ผสมกัับน้ำำ��ยาที่่�ทำำ�ให้้เม็็ดเลืือดแดงแตกออก แล้้วจุ่่�มแผ่่นชุุดตรวจลงไป ตั้้�งทิ้้�งไว้้อีีก
2 นาทีี แล้้วล้้างแผ่่นชุุดตรวจ อ่่านผลทดสอบด้้วยตาเปล่่า ถ้้าปรากฏแถบสีีเพีียง
แถบเดีียว แสดงว่่าปกติิผลเป็็นลบ แต่่หากพบว่่ามีี 2 แถบสีี แสดงว่่าเป็็นพาหะผล
เป็็นบวก ใช้้เวลาเพีียง 3 นาทีี ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องมืือใด ๆ ไม่่ต้้องการบุุคลากรที่่�มีีความ
ชำำ�นาญสููงในการวิิเคราะห์์
ต่่อมาทีีมนัักวิิจััยฯ ได้้ให้้ศิิริิราชพยาบาล โดยมีี “ศาสตราจารย์์ นพ.สุุทััศน์์
ฟู่่�เจริิญ” ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านธาลััสซีีเมีีย สถาบัันวิิจััยและพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล สาขาธาลััสซีีเมีียและโลหิิตวิิทยา นำำ�ไปทดสอบ
ประยุุกต์์ใช้้ จากนั้้�นจึึงถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตชุุดทดสอบนี้้�ให้้แก่่บริิษััทไอเมด
ลาบอราทอรี่่� จำำ�กััด ดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายในชื่่�อทางการค้้า i+LAB αTHAL

นวััตกรรมนี้้�ลดข้้อจำำ�กัดั ในการตรวจคััดกรองผู้้�เป็็นพาหะโรคธาลััส
ซีีเมีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในขณะเดีียวกัันก็็ตอบความต้้องการทาง
ด้้านสาธารณสุุขและคุุณภาพชีีวิิตของคนไทย จึึงเป็็นวิิธีีที่่�มีีประโยชน์์ใน
การควบคุุมและลดอุุบััติิการณ์์ของโรคธาลััสซีีเมีีย

สุขภาพและการแพทย์

33

04
“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์”

เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิอััจฉริิยะ มองหาใบหน้้า
ตรวจวััดอุุณหภููมิิรู้้�ผลภายใน 0.1 วิินาทีี
จากวิกฤตโรคระบาดใหม่อย่าง “โควิด-19 (COVID-19)” ที่เปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นการใส่
หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การพกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัว
รวมถึึ ง การตรวจวัั ด อุุ ณหภููมิิ ที่่� จุุ ด คัั ด กรองอุุ ณหภููมิิ ก่่ อ นเข้้ า ไป
ในอาคารต่่าง ๆ ที่่�เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ทุุกพื้้�นที่่� เนื่่�องจากเป็็นวิิธีี
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้อาการเบื้องต้นของโควิด-19

34

3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่่างไรก็็ดีี อุุปกรณ์์ตรวจวััดอุุณหภููมิิส่่วนใหญ่่มีีข้้อจำำ�กััดที่่�ไม่่
สามารถตรวจวััดครั้้ง� ละหลายคนพร้้อมกัันได้้ ทั้้�งระยะห่่างระหว่่างเจ้้า
หน้้าที่่�กัับผู้้�รัับการตรวจคััดกรองยัังไม่่มากพอ อาจมีีความเสี่่�ยงในการ
แพร่่กระจายของโรค ส่่วนอุปุ กรณ์์ตรวจวััดอุุณหภููมิิที่่สา
� มารถตรวจวััด
ได้้พร้้อมกัันหลายคนก็็มีีอยู่่� แต่่ต้้องนำำ�เข้้าในราคาที่่�สููง
ทีีมนัักวิิจััยของศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์
แห่่งชาติิ (เนคเทค) สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แห่่งชาติิ (สวทช.) จึึงนำำ�เอาความเชี่่�ยวชาญ ผสานองค์์ความรู้้� สร้้าง
นวััตกรรมตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้งานภายในประเทศที่่�สามารถ
ลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ ด้้วย “มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์
(µTherm-FaceSense)” เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิอััจฉริิยะ
มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์ใช้้เทคโนโลยีีกล้้องอิินฟราเรดผนวกระบบ
ตรวจจัับใบหน้้าบุุคคลอััตโนมััติิ (Face detection) โดยไม่่มีข้ี ้อจำำ�กััด
แม้้สวมหน้้ากากอนามััย ด้้วยระบบประมวลผลที่่�รวดเร็็วแม่่นยำำ�ภายใน
0.1 วิินาทีี และสามารถตรวจวััดอุุณหภููมิิได้้ครั้้�งละหลายคนพร้้อมกััน
ในระยะห่่างสููงสุุด 1.5 เมตร จึึงช่่วยลดระยะเวลารวมถึึงลดความเสี่่ย� ง
จากความใกล้้ชิดิ ของเจ้้าหน้าที่่
้ กั� บั ผู้้�รับั การตรวจคััดกรอง พร้้อมรองรัับ
การเชื่่�อมต่่อและจััดเก็็บข้้อมููลผ่่านเครืือข่่ายการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย
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การทำำ�งานของ “มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์” นั้้�น เป็็นระบบที่่�สามารถ
คััดกรองอุุณหภููมิิบุุคคลได้้หลายคนพร้้อมกัันแบบไม่่สััมผััส ในระยะ
เวลาที่่�รวดเร็็ว โดยจะแสดงค่่าอุุณหภููมิิเป็็นตััวเลขบนจอ หากพบ
บุุคคลที่่�มีีอุุณหภููมิิเกิินค่่าที่่�กำำ�หนดตััวเลขจะเปลี่่�ยนเป็็นสีีแดงและ
ส่งเสียงแจ้งเตือนทันที
จุุดเด่่นหลัักของมิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์คืือ มีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ในการตรวจวัั ด สามารถตรวจวัั ด ได้้ ห ลายคนพร้้ อ มกัั น ในเวลาที่่�
รวดเร็็ว ใช้้งานง่่าย อีีกทั้้�งยัังมีีขนาดกะทััดรััดและน้ำำ��หนัักเบา ใน
ราคาที่่�สนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการผลิิตไทยเข้้าถึึงได้้ เพื่่อ� ลดการพึ่่�งพา
เทคโนโลยีี ต่่า งประเทศ โดยสามารถติิ ดตั้้� ง ใช้้ ง านได้้ ห ลากหลาย
ในสถานที่่�ต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� ยัั ง ผ่่ าน มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัั ย
(Information technology equipment (IEC60950-1), มาตรฐาน
การทดสอบคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า CISPR 22 (EMC Standard) จาก
ศููนย์์ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (PTEC) สวทช. และ
ผ่่านการสอบเทีียบค่่าอุุณหภููมิิ Certificate of
Calibration จากสถาบัันมาตรวิิทยาแห่่งชาติิ
แม้้ จ ะเป็็ นนวัั ต กรรมเพื่่� อ รองรัั บ โรค
ระบาดใหม่่ อ ย่่ า งโควิิ ด -19 แต่่ หา กมองใน
ระยะยาวนวัั ต กรรมนี้้� สา มารถตอบโจทย์์
โรคระบาดใหม่่ ใ นอนาคต เป็็ น เครื่่� อ งมืือ
ช่่ วยเฝ้้ าระวัั งและลดความเสี่่� ย งการสููญเสีี ย
จากผลกระทบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะอุุณหภููมิิของร่่างกายที่่�ผิิดปกติิ
และการระบาดของโรคร้้ายแรง ต่่อยอดใช้้เป็็นฐานข้้อมููลอ้้างอิิงเพื่่�อ
ออกประกาศการป้้องกัันและการดููแลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับภาวะหรืือ
โรคที่่� เกิิ ดจากการเสีี ยสมดุุ ลของอุุ ณหภููมิิ ร่่างกาย รวมถึึ งทำำ�นาย

36

3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุุบัติั กิ ารณ์์ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต อีีกทั้้�งยัังสร้้างโอกาสในการเกิิดธุุรกิจิ ใหม่่ทั้้ง� ในฐานะ
ผู้้�ผลิิตและผู้้�ให้้บริิการอีีกด้้วย
ปััจจุบัุ นมี
ั กี ารผลิิตเครื่่อ� งต้้นแบบจำำ�นวน 40 เครื่่อ� งไปยัังหน่่วยงานที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง
เพื่่อ� สกััดกั้้น� การระบาดของโควิิด-19 ให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพสููงสุุด มีีการผลิิตและจำำ�หน่่าย
เครื่่�องมิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์ รุ่่�น Limited Edition รวมถึึงอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
ร่่างสััญญาการขออนุุญาตใช้้สิิทธิิ

นวััตกรรมจาก สวทช. นี้้� นัับเป็็นเทคโนโลยีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ที่่� ผ ลิิ ต ด้้ ว ยฝีี มืื อ คนไทย ในราคาที่่� ส นัั บ สนุุ น ให้้ ผู้้� ผลิิ ต ไทยเข้้ า ถึึ ง ได้้
ซึ่่�งช่่วยลดการนำำ�เข้้าได้้ถึึง 3 เท่่า ที่่�สำำ�คััญสามารถสร้้างผลกระทบ
เชิิ ง เศรษฐกิิ จมููลค่่ า 7,032,023.49 บาท ในปีี พ.ศ. 2561 และ
ผลกระทบเชิิงเศรษฐกิิจมููลค่่า 2,619,531.46 บาท ในปีี พ.ศ. 2562
อีีกด้้วย
สุขภาพและการแพทย์
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05
นวััตกรรมเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
เมื่่�อ “สัังคมผู้้�สููงอายุุ” กลายเป็็นเมกะเทรนด์์ของโลก สััดส่่วนประชากร
โลกที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงจากจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และมีีแนวโน้้มที่่�จะ
เพิ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยองค์์การสหประชาชาติิ (United Nations UN)
ได้้นิยิ ามเกี่่�ยวกัับประเทศที่่�กำำ�ลังั เข้้าสู่่ก� ารเป็็นประเทศที่่�มีสัี งั คมผู้้�สููงอายุุ
ไว้้ว่่า เมื่่�อประเทศใดมีีประชากรอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป เป็็นสััดส่่วนเกิิน 10%
หรืืออายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป เกิิน 7% ให้้ถืือว่่าประเทศนั้้�นได้้ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคม
ผู้้�สููงอายุุ (Aging society)
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จากเมกะเทรนด์์ดัังกล่่าว ชี้้�ให้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
ประชากรโลกในศตวรรษที่่� 21 นี้้� ทำำ�ให้้มีีการคาดการณ์์ว่่าในปีี
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมีีประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี จำำ�นวน
กว่่า 13 ล้้านคนหรืือประมาณ 20% ของประชากรรวม กล่่าวได้้ว่่า
ไทยจะเป็็นสัังคมผู้้�อายุุโดยสมบููรณ์์ (Aged society)
โอกาสและความท้้าทายเพื่่�อรัับมืือสัังคมผู้้�สููงอายุุ ไม่่เพีียงแค่่เชิิง
เศรษฐกิิจ สัังคม ฯลฯ ในมุุมของการวิิจััยและพััฒนาก็็มองเป็็นโจทย์์ที่่�
ท้้าทายไม่่น้้อย สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(สวทช.) มองเห็็นถึึงปััญหา และเดิินหน้้าวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้าง
นวััตกรรมที่่�จะตอบความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ
ผลลััพธ์ปรา
์ กฏออกมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นผ้้ากระตุ้้น� สมอง
AKIKO (อะ-กิิ - โกะ) และเกมฝึึ ก สมอง MONICA (โม-นิิ - ก้้ า )
ที่่� ช่่ ว ยป้้ อ งกัั น ภาวะสมองเสื่่� อ มในผู้้�สููงอายุุ ด้้ ว ยเกมที่่� สา มารถ
ดาวน์์โหลดได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย พร้้อมปุ่่�มกดที่่�ได้้รัับการออกแบบ
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะ อุุปกรณ์์ช่่วยขึ้้�นลงเตีียงแบบปรัับนั่่�งได้้
BEN (เบน) ซึ่่� ง เป็็ นอุุ ป กรณ์์ ที่่� มีี ร ะดัั บ ขั้้� น ของบัั น ไดสำำ� หรัั บ ให้้
ผู้้�ป่่ ว ยสามารถนั่่� ง พัั กเท้้ า และขึ้้� น ลงเตีี ย งที่่� มีีค วามสููงที่่� ใ ช้้ ทั่่� ว ไปใน
สถานพยาบาลได้้ด้้วยตััวเองอย่่างปลอดภััย หรืือว่่านวััตกรรมเฉพาะ
บุุคคล เช่่น แผ่่นรองในรองเท้้าเฉพาะบุุคคล 3D sole หรืืออุุปกรณ์์
พยุุงหลัังเฉพาะบุุคคลที่่�ขึ้้�นรููปด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ ที่่�ได้้รัับการ
ออกแบบให้้เหมาะสมกัับบริิบทของผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
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รวมถึึงนวััตกรรมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�น่่าสนใจและเริ่่�มมีีการต่่อยอด
ใช้้งานอย่่างแพร่่หลายก็็คืือ เตีียงตื่่�นตััว (โจ-อี้้�) และ M-Wheel
อุุปกรณ์์พ่่วงต่่อเปลี่่�ยนรถเข็็นธรรมดาเป็็นรถเข็็นไฟฟ้้า
โดยเตีียงตื่่�นตััว JOEY นี้้� เป็็นผลงานจากศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะ
และวััสดุุแห่่งชาติิ (เอ็็มเทค) สวทช. ที่่�พััฒนาเตีียงนอนที่่�มีีกลไกช่่วย
ผู้้�สููงอายุุในการลุุกนั่่�งและลุุกขึ้้�นยืืน โดยใช้้กระบวนการออกแบบที่่�
นำำ�ผู้้�ใช้้มาเป็็นศููนย์์กลาง หรืือ Human-centric design ซึ่่�งให้้ความ
สำำ�คััญทั้้�งผู้้�ใช้้และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงบริิบทการใช้้ชีีวิิต ในทุุกช่่วงของ
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โดยต้้องคำำ�นึึงถึึงความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานคืือ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุช่่วยเหลืือด้้วยตััวเอง ลดการพึ่่�งพาผู้้�ดููแล มีีความ
ปลอดภััยในการใช้้งาน และลดความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม
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นวััตกรรมต้้นแบบจะมีีกลไกช่่วยปรัับหมุุนจากท่่านอนเป็็นท่่านั่่�ง กลไกช่่วย
ในการลุุกจากท่่านั่่�งเป็็นท่่ายืืน และมีีอุุปกรณ์์ในการป้้องกัันการหกล้้ม รวมถึึงมีี
รีีโมตที่่�ได้้รัับการออกแบบให้้เป็็นมิิตรต่่อผู้้�ใช้้ที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ใช้้งานได้้ง่่าย
และปลอดภััย มีีปุ่่�มกดขนาดใหญ่่ มีีภาพอธิิบาย สีีสัันดููง่่าย สามารถประยุุกต์์เป็็น
เตีียงนอนสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงติิดบ้้านและติิดเตีียง ซึ่่�งปกติิจะต้้องใช้้ผู้้�ดููแล
เพราะเคลื่่�อนไหวด้้วยตััวเองลำำ�บากและเสี่่�ยงต่่อการพลััดตกหกล้้มสููง
นอกจากนี้้�ยัังสามารถประยุุกต์์ใช้้เป็็นเตีียงนอนสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยฟื้้�นฟููจากการ
ผ่่าตััด ที่่�ต้้องได้้รัับการกระตุ้้�นให้้ลุุก-นั่่�ง-ยืืนบ่่อย ๆ รวมถึึงเป็็นอุุปกรณ์์ช่่วยในการทำำ�
กายภาพบำำ�บััดในท่่านอน นั่่�ง และยืืนได้้อีีกด้้วย
จุุดเด่่นของเตีียงตื่่�นตััวคืือการออกแบบจากความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิงถึึงบริิบท
ต่่าง ๆ ของผู้้�ใช้้ โดยมีีเป้้าหมายหลัักคืือ การช่่วยกระตุ้้�นการลุุกนั่่�ง-ยืืน-เดิินของ
ผู้้�สููงอายุุไม่่ให้้เป็็นผู้้�ติิดเตีียง ในขณะเดีียวกัันก็็เสริิมสร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�สููงอายุุ
จากกลไกหลัั ก สำำ� หรัั บ การปรัั บ เปลี่่� ย นจาก
“ท่่ าน อน” เป็็ น “ท่่ านั่่� ง ” ในลัั ก ษณะ
“พร้้อมลุุกยืืน” ที่่�ได้้รับั การออกแบบให้้มีคี วาม
แข็็งแรง ปลอดภััยต่่อการใช้้งานสููง ผู้้�สููงอายุุ
สามารถใช้้งานได้้ด้้วยตััวเอง ลดความเสี่่�ยงต่่อ
การพลััดตกหกล้้ม และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยใน
การดููแลผู้้�สููงอายุุ โดยเป็็นอุปุ กรณ์์ช่ว่ ยเฝ้้าระวััง
การลุุกออกจากเตีียงของผู้้�สููงอายุุ มีีปััญญา
ประดิิษฐ์์ช่่วยวิิเคราะห์์ศึึกษาพฤติิกรรมการ
นอน การลุุกจากเตีียง เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ด้้าน
สุุขภาวะ ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ และ
การนอนติิดเตีียงของผู้้�สููงอายุุ
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ปััจจุุบันั ภาคเอกชนอย่่างบริิษััทเอสบีี ดีีไซน์์สแควร์์ จำำ�กััด ได้้ต่่อยอดนำำ�ต้้นแบบ
เตีียงตื่่�นตััวไปปรัับใช้้ให้้เข้้ากัับผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ โดยเน้้นความสวยงามน่่าใช้้
ไม่่ให้้รู้้�สึึกเหมืือนเป็็นเตีียงผู้้�ป่่วย และพร้้อมนำำ�ไปใช้้จริิงแล้้วภายใต้้ชื่่�อเตีียง Power
Lift Bed เตีียงนอนสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ป่่วยพัักฟื้้�น
สำำ�หรัับ “เอ็็ม-วีีล” (M-Wheel) เป็็นการพััฒนาอุุปกรณ์์พ่ว่ งต่่อที่่�สามารถเปลี่่�ยน
รถเข็็นธรรมดาให้้เป็็นรถเข็็นไฟฟ้้าที่่�สะดวก ปลอดภััย และมีีราคาไม่่แพง
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มที่่�ต้้องใช้้วีีลแชร์์หรืือรถเข็็นจำำ�เป็็น
ต้้องมีีลููกหลาน พยาบาล หรืือผู้้�ดููแลทำำ�หน้้าที่่�เข็็นรถ
ไปยัังจุุดหมาย บางครั้้�งอาจไม่่ถููกใจผู้้�สููงอายุุที่่�อยาก
ทำำ�อะไรด้้วยตนเอง รถเข็็นไฟฟ้้าเป็็นทางเลืือกที่่�ช่่วย
ให้้ผู้้�พิิการด้้านการเคลื่่�อนไหวทางร่่างกายและผู้้�สููง
อายุุมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น เนื่่�องจากใช้้งานสะดวก
ทำำ�ให้้พึ่่ง� พาตนเองได้้ แต่่มีรา
ี คาค่่อนข้้างสููง จึึงมีีเพีียง
คนบางกลุ่่�มเท่่านั้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีีนี้้�
ทีีมนัักวิิจััยชีีวกลศาสตร์์ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะ
และวัั สดุุ แ ห่่ ง ชาติิ (เอ็็ ม เทค) สวทช. จึึ ง พัั ฒ นา
“M-Wheel อุุ ป กรณ์์ พ่่ ว งต่่ อ เปลี่่� ย นรถเข็็ น
ธรรมดาเป็็นรถเข็็นไฟฟ้้า” ขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาสให้้
ผู้้�ใช้้รถเข็็นทั่่ว� ไป ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นผู้้�สููงอายุุหรืือเป็็น
ผู้้�พิิการที่่�มีีร่่างกายท่่อนบนที่่�ดีี ให้้มีีอิิสระ
และดำำ�รงชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานได้้ดีีมากขึ้้�น
หัั ว ใจหลัั ก ของการเปลี่่� ย นรถเข็็ น
ธรรมดาให้้กลายเป็็นรถเข็็นไฟฟ้้า คืือ ชุุดควบคุุมการเคลื่่�อนที่่�ซึ่่�งเป็็นตััว
ออกคำำ�สั่่ง� ให้้ลููกล้้อเคลื่่อ� นที่่�ไปในทิิศทางที่่�ต้อ้ งการ ชุุดขัับเคลื่่อ� นซึ่่ง� จะเป็็น
ตััวส่่งกำำ�ลัังลููกล้้อให้้เดิินหน้้าหรืือถอยหลััง และชุุดแหล่่งพลัังงานที่่�จ่่าย
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พลัังงานให้้รถเข็็นเคลื่่�อนที่่�และสามารถชาร์์จไฟได้้ โดยการชาร์์จแบตเตอรี่่�ให้้เต็็ม
ด้้วยแรงดัันไฟฟ้้า 220 โวลต์์ที่่�ใช้้กัันในครััวเรืือน ใช้้เวลาชาร์์จประมาณ 8 ชั่่�วโมง
และเมื่่�อชาร์์จเต็็มแล้้ว M-Wheel สามารถใช้้งานได้้ต่่อเนื่่�องประมาณ 4 ชั่่�วโมง หรืือ
ประมาณ 20 กิิโลเมตร
นวััตกรรมนี้้�อาศััยรถเข็็นที่่�เจ้้าของมีีอยู่่�แล้้วมาติิดตั้้�ง M-Wheel เป็็นอุุปกรณ์์
ต่่อพ่่วง ทำำ�ให้้สามารถทำำ�งานได้้ทั้้�งระบบบัังคัับด้้วยไฟฟ้้าและระบบผู้้�ใช้้งานหมุุนล้้อ
เอง หรืือหากต้้องการระบบแบบผู้้�ช่ว่ ยเข็็น สามารถติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์พ่ว่ งต่่อในตำำ�แหน่่ง
สำำ�หรัับผู้้�ช่่วยเข็็นได้้ตามความเหมาะสม และยัังสามารถพัับและพกพาได้้เสมืือนกัับ
รถเข็็นทั่่�วไป โดยมีีน้ำำ��หนัักเพิ่่�มที่่�มาจากชุุดควบคุุมการเคลื่่�อนที่่� ชุุดขัับเคลื่่�อน และ
ชุุดแหล่่งพลัังงานเท่่านั้้�น
M-Wheel สามารถประกอบติิดตั้้ง� ง่่าย เหมาะกัับทุุกเพศทุุกวััย รวมไปถึึงผู้้�พิิการ
ที่่�มีีร่่างกายท่่อนบนที่่�ดีี รัับน้ำำ��หนัักได้้สููงสุุด 80 กิิโลกรััม ควบคุุมการเคลื่่�อนที่่�ได้้ง่่าย
ใช้้ในพื้้�นที่่�ลาดเอีียงและขึ้้�นทางต่่างระดัับได้้ตามมาตรฐาน
ที่่�สำำ�คััญยัังสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในด้้านความปลอดภััย เนื่่�องจาก M-Wheel
ผ่่านการประเมิินผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องมืือแพทย์์ทางไฟฟ้้า การป้้องกัันสััญญาณรบกวน
ทางแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า รวมทั้้� ง ผ่่ านการประเมิิ น ความเสี่่�ย งของอุุ ป กรณ์์ ก ารแพทย์์
โดยศููนย์์ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (PTEC) สวทช. เรีียบร้้อยแล้้ว
จึึงมั่่�นใจได้้ว่่าไฟไม่่รั่่�ว ไม่่มีีส่่วนประกอบใดก่่อให้้เกิิดความร้้อนจนทำำ�ให้้ผิิวหนัังผู้้�ใช้้
รถเข็็นไหม้้ รวมทั้้�งไม่่มีีส่่วนประกอบใดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการหนีีบอวััยวะหรืือส่่วนใด
ส่่วนหนึ่่�งของร่่างกายผู้้�ใช้้รถเข็็น

นวััตกรรมเหล่่านี้้�เรีียกได้้ว่า่ เป็็นการพััฒนาที่่�ตอบโจทย์์ “สัังคมผู้้�สููง
อายุุ” ซึ่่ง� ได้้วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่�อผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยแล้้วอย่่างสมบููรณ์์
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06
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
สารสกัดสมุนไพร
ด้วยระบบน�ำส่งสารส�ำคัญ

สารสำำ�คััญในอาหาร อาหารเสริิม หรืือเวชภััณฑ์์ จะมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดก็็ต่่อเมื่่�อดููดซึึมได้้ดีีที่่�สุุด ในบริิเวณที่่�เหมาะสมที่่�สุุดในร่่างกาย
ของผู้้�ใช้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นคนหรืือสััตว์์ นำำ�ไปสู่่�การวิิจััยและพััฒนาระบบนำำ�
ส่่งยาหรืือสารสำำ�คััญ ซึ่่�งสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แห่่งชาติิ (สวทช.) โดย ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) องค์์กร
วิิ จัั ย ที่่� เ ดิิ น หน้้ า พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�และเทคโนโลยีี ท างด้้ า นนี้้� เพื่่� อ
ต่่อยอด เพิ่่�มมููลค่่า รวมถึึงยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและเศรษฐกิิจของ
ประเทศด้้วยนวััตกรรม
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โดยมีการวิจยั และพัฒนาอาหารเสริม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากน�้ำมันเมล็ดงาม้อนบรรจุแคปซูลนิ่ม
งาม้้อนเป็็นพืืชท้้องถิ่่�นในภาคเหนืือของประเทศไทย มีีการศึึกษา
พบว่่า น้ำำ��มัันจากเมล็็ดงาม้้อนอุุดมไปด้้วยกรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััวหลายชนิิด
ได้้แก่่ กรดไลโนเลนิิก (โอเมกา 3) กรดไลโนเลอิิก (โอเมกา 6) และ
กรดโอเลอิิก (โอเมกา 9) นัับเป็็นน้ำำ��มัันที่่�มีีความสมดุุลของโอเมกา 3
และโอเมกา 6 ดีีกว่่าน้ำำ��มัันอื่่�น และเมล็็ดงาม้้อนสามารถนำำ�มาสกััด
น้ำำ��มัันได้้ 31-51% ซึ่่�งมีีการศึึกษาที่่�ระบุุอีีกด้้วยว่่า หากเปรีียบเทีียบ
กัับน้ำำ��มัันปลาแล้้ว ปริิมาณกรดไขมัันโอเมกา 3 ในน้ำำ��มัันจากเมล็็ด
งาม้้อนนั้้�นสููงกว่่าน้ำำ��มัันปลาถึึง 2 เท่่าตััว
กรดไขมัันที่่�ไม่่อิ่่�มตััวที่่�พบในงาม้้อนเหล่่านี้้� ช่่วยควบคุุมระดัับ
คอเลสเตอรอลไม่่ให้้มีมี ากเกิินไป ป้้องกัันไม่่ให้้หลอดเลืือดแข็็ง ป้้องกััน
โรคหััวใจและโรคเกี่่�ยวกัับหลอดเลืือดบางชนิิด รวมถึึงช่่วยแก้้อาการ
ไม่่สบายต่่าง ๆ ที่่�เกิิดจากระบบประสาท และที่่�สำำ�คััญจากการศึึกษา
พบว่่าสาร “เซซามอล” ที่่�มีีอยู่่�ในงานั้้�น ป้้องกัันมะเร็็งได้้และยัังทำำ�ให้้
ร่่างกายแก่่ช้้าลงอีีกด้้วย
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ทีี ม วิิ จัั ย จากห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารนวัั ต กรรมนาโนเพื่่� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
อาหารและการเกษตร หน่่วยวิิจััยเกษตรนาโนและสิ่่�งแวดล้้อม
นาโนเทค สวทช. ได้้วิิจััยและนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหา
การดููดซึึมสารสำำ�คััญ โดยพััฒนาระบบอิิมััลชัันแบบเกิิดเอง หรืือ
Self-emulsifying drug delivery system ก่่อนการนำำ�มา
บรรจุุในรููปแบบแคปซููลนิ่่�ม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดููดซึึม
และละลายสารสำำ�คััญที่่�ละลายยากและดููดซึึมต่ำำ�� ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์
เสริิมสุุขภาพจากน้ำำ��มัันเมล็็ดงาม้้อนที่่�ผ่่านการพััฒนาเป็็นตำำ�รัับ
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อิิ มัั ล ชัั น แบบเกิิ ด เองนี้้� สา มารถนำำ� ส่่ ง สารสำำ� คัั ญ โอเมกา-3 โอเมกา-6 และ
โอเมกา-9 จากน้ำำ��มัันเมล็็ดงาม้้อนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับ
การบริิโภคน้ำำ��มัันเมล็็ดงาม้้อนที่่�บรรจุุแคปซููลโดยตรง จากนั้้�นนำำ�ไปพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมสุุขภาพในรููปแบบแคปซููลนิ่่�มพร้้อมบริิโภค เหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�ม
ผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจในเรื่่�องสุุขภาพ และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาด้้านการดููดซึึมสารอาหาร
นอกจากนี้้�ทีีมนัักวิิจััยจากนาโนเทค สวทช. ยัังได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
โพลิิโคซานอลจากสารสกััดไขอ้้อยจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาล โดยน้ำำ��อ้้อยที่่�ผ่่าน
การคั้้�น ต้้ม และกรองก่่อนเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ตาล หลัังการกรองจะได้้กาก
หม้้อกรองหรืือวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากอุุตสาหกรรมการผลิิตน้ำำ��ตาลที่่�มีีลัักษณะคล้้ายดิิน
ร่่วน ๆ ซึ่่�งมัักนำำ�ไปแจกจ่่ายฟรีี ๆ เพื่่�อใช้้ทำำ�ปุ๋๋�ยหรืือนำำ�ไปถมที่่� ทั้้�งที่่�กากหม้้อกรอง
สามารถนำำ�มาสกััดเป็็นไขอ้้อยที่่�มีีคุุณภาพดีีกว่่าไขผึ้้�ง และนำำ�ไปเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมต่่าง ๆ แต่่ก็ยั็ งั ไม่่แพร่่หลายนััก เพราะเทคโนโลยีีการสกััดมีีความซัับซ้้อน
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จากงานวิิ จัั ย และพัั ฒ นาพบว่่ า สารสกัั ด จากธรรมชาติิ ก ลุ่่�ม
โพลิิโคซานอล (Policosanol) ที่่�พบเฉพาะในไขเปลืือกอ้้อย อุุดมไป
ด้้วยคุุณค่่าบริิสุุทธิ์์�ของสารอาหารจากธรรมชาติิ ซึ่่�งสููตรโครงสร้้าง
คล้้ายยาลดไขมัันในเลืือดกลุ่่�มสเตติิน (Statin) โดยคุุณประโยชน์์
ของสารสกััดโพลิิโคซานอลคืือ การลดระดัับไขมัันคอเลสเตอรอล
ในเลืือดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังมีีความปลอดภััย ไม่่มีีผล
ข้้างเคีียงต่่อร่่างกายแม้้ใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการใช้้
ยาลดไขมัันในเลืือด ส่่งผลให้้สารสกัดั ธรรมชาติิ “โพลิิโคซานอล” เป็็น
ที่่�รู้้�จัักและยอมรัับกัันอย่่างแพร่่หลายไปทั่่�วโลก
ทีีมนัักวิิจััยจากนาโนเทค สวทช. จึึงได้้พััฒนากรรมวิิธีีในการแยก
สารโพลิิโคซานอลจากไข หรืือ Waxes ที่่�แยกสกััดได้้จากกากหม้้อกรอง
ซึ่ง่� เป็็นวัสดุ
ั เุ หลืือทิ้้�งจากโรงงานน้ำำ��ตาล เพื่่อ� ให้้ได้้ทั้้ง� ปริิมาณและความ
บริิสุุทธิ์์�ที่่�สููง เหมาะกัับการนำำ�ไปใช้้ในรููปแบบผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
และยัังศึึกษาถึึงทางเลืือกในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของผลิิตภััณฑ์์เสริิม
อาหารจากโพลิิโคซานอลด้้วยการประยุุกต์์ใช้้นาโนเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ
ควบคุุมการปลดปล่่อยของสารโพลิิโคซานอล ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การแปรรููป

48

3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่่อ� พััฒนาเป็็นผลิติ ภััณฑ์์นวัตั กรรมที่่�สามารถผลิิตได้้ในเชิิงพาณิิชย์์ เนื่่อ� งจากสารสกััด
จากไขเปลืือกอ้้อย “โพลิิโคซานอล” เป็็นทางเลืือกใหม่่จากธรรมชาติิ ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
และความปลอดภััยในการลดไขมัันคอเลสเตอรอล
โดยศึึกษาแนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเชิิงเภสััชวิิทยาของโพลิิโคซานอล
ด้้วยการใช้้เป็็นวััสดุุนำำ�ส่่งสารสำำ�คััญทางชีีวภาพ ในรููปแบบของตััวพาไขมัันที่่�มีี
โครงสร้้างระดัับนาโน (Nanostructured Lipid Carriers: NLC) เพื่่�อใช้้เป็็น
ส่่ วนปร ะกอบสำำ� คัั ญ สำำ� หรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ นอุุ ต สาหกรรมอาหารและยา และเพิ่่� ม
ความสามารถในการกระจายตััวและช่่วยควบคุุมการปลดปล่่อยสารสำำ�คััญ

ปััจจุุบัันต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารจากน้ำำ��มัันเมล็็ดงาม้้อนและ
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารโพลิิโคซานอลจากสารสกััดไขอ้้อยเสร็็จเรีียบร้้อย
แล้้ว อยู่่�ระหว่่างเตรีียมการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้แก่่ผู้้�ประกอบการหรืือ
ผู้้�ที่่�สนใจต่่อไป
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07
จากอนุภาคนาโนสมุนไพรไทย
สู่สูตรต�ำรับเวชส�ำอาง
ประเทศไทยมีีความหลากหลายทางชีีวภาพเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับโลก
พัันธุ์์�พืืชโดยเฉพาะสมุุนไพรไทยเป็็นที่่�ยอมรัับถึึงประสิิทธิิภาพของ
สารสำำ�คััญที่่�มีีความหลากหลายของฤทธิ์์�ทางชีีวภาพ แต่่ข้้อจำำ�กััด
ของการต่่อยอดใช้้ประโยชน์์จากสมุุนไพรนั้้�น อาจต้้องอาศััยการวิิจััย
พััฒนาเพื่่�อสร้้างนวััตกรรม เทคโนโลยีี หรืือองค์์ความรู้้�มาปิิดช่่องว่่าง
เหล่่านั้้�น
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ทีมวิจัย
นาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวติ และเวชส�ำอาง กลุม่ วิจยั การห่อหุม้ ระดับนาโน ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จึงเดินหน้าใช้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีการห่อหุม้ ระดับนาโน (Nano-encapsulation) เพื่อกักเก็บและน�ำส่งสาร
ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเป็นสูตรต�ำรับเครื่องส�ำอางและเวชส�ำอาง
เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโน (Nano-encapsulation) เป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ทั้งในด้านการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ความคงตัว การน�ำส่ง และการปลดปล่อยสารส�ำคัญ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต ทดแทน
วัตถุดิบตั้งต้นแบบเดิม และการพัฒนาสูตรต�ำรับต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�ำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
งานวิิจััยด้้านเครื่่�องสำำ�อางและเวชสำำ�อางของนาโนเทค สวทช. นี้้� มุ่่�งเน้้นการ
ใช้้สารสำำ�คััญประเภทสารสกััดจากสมุุนไพรไทยที่่�มีีฤทธิ์์�เหมาะสมกัับการใช้้งาน
เป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการดููแลส่่วนบุุคคล เช่่น ผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้า้ ผิิวกาย เส้้นผม
นอกจากนี้้� นาโนเทค สวทช. ยัังมีีความเชี่่�ยวชาญในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เคมีีในชีีวิิต
ประจำำ�วััน เช่่น น้ำำ��ยาซัักผ้้า น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม สารเคมีีสำำ�หรัับไล่่ยุุง และผลิิตภััณฑ์์ที่่�
มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันหอมระเหยคุุณสมบััติิต่า่ ง ๆ อีีกด้้วย
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สำำ�หรัับการพััฒนาระบบนำำ�ส่่งในระดัับนาโนเมตร หรืือที่่�เรีียกว่่า “อนุุภาคนาโน”
โดยใช้้เทคโนโลยีีห่่อหุ้้�มก็็คืือกระบวนการกัักเก็็บสารสำำ�คััญไว้้ภายในโครงสร้้าง
ทางเคมีีเพื่่�อเพิ่่�มสมบััติิพิิเศษ เช่่น เพิ่่�มความคงตััวทางกายภาพ ลดความเข้้ม
ของสีี ลดกลิ่่�น ควบคุุมการปลดปล่่อยของสารสำำ�คััญ เพิ่่�มการซึึมผ่่านของสารสำำ�คััญ
และควบคุุมอััตราการปลดปล่่อยสารสำำ�คััญ (Controlled release) ทำำ�ให้้ช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและใช้้ได้้ในปริิมาณที่่�น้้อยลง
ทั้้�งนี้้�การเลืือกใช้้รููปแบบเทคโนโลยีีนั้้�นขึ้้�นกัับสมบััติิของสารที่่�ต้้องการกัักเก็็บไว้้
ภายในอนุุภาค เช่่นเดีียวกัับต้้นแบบนวััตกรรมที่่�น่่าสนใจ
อย่่างเช่่นเจลลดการอัักเสบสิิวจากบััวบก มัังคุุด และกานพลูู ที่่�มาจากงานวิิจััย
“อนุุภาคนาโนเพื่่�อการนำำ�ส่่งบััวบก มัังคุุด กานพลููสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เวชสำำ�อาง” ซึ่่�ง
พััฒนาอนุุภาคนาโนเพื่่�อการนำำ�ส่่งสารสกััดบััวบก สารสกััดเปลืือกมัังคุุด และน้ำำ��มััน
กานพลูู ซึ่่�งเป็็นสารสกััดที่่�ได้้จากธรรมชาติิ อนุุภาคนาโนที่่�พััฒนาขึ้้�นจะมีีขนาดอยู่่�
ในช่่วง 100-200 นาโนเมตร ที่่�สามารถกัักเก็็บสารสำำ�คััญได้้หลากหลายรููปแบบ และ
มีีความคงตััวของอนุุภาคที่่�ดีี
สารสกััดทั้้�งบััวบก เปลืือกมัังคุุด และกานพลูู มีีสมบััติิที่่�โดดเด่่นทั้้�งทางชีีวภาพ
และทางเภสััชศาสตร์์ ลดการเกิิดรอยดำำ� มีีฤทธิ์์�ต้้านการ
อัักเสบได้้ใกล้้เคีียงกัับยาไดโคลฟีีแนก รวมถึึงความ
สามารถในการยัับยั้้ง� เชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่�ผิวห
ิ นัังในกลุ่่�ม
ของ Staphylococcus aureus และ Propio
nibacterium acnes ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด สิิ ว ดัั ง นั้้� น อนุุ ภ าคนาโน
เพื่่� อ การนำำ� ส่่ ง สารสมุุ น ไพรที่่�
พัั ฒ นาขึ้้� นนี้้� สามารถนำำ�
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ไปขึ้้� นรููป เป็็ นสูู ตรตำำ� รัั บ
ผลิิตภััณฑ์์ได้้หลายรููปแบบ
เหมาะสำำ�หรัับการประยุุกต์์
ใช้้ในการเตรีียมสููตรเภสััช
ภัั ณ ฑ์์ ใ ช้้ ภ ายนอกร่่ า งกาย
เพื่่� อ เพิ่่� ม ความสามารถ
ในการซึึ ม ผ่่ านชั้้� นผิิ วห นัั ง
ข อ ง อ นุุ ภ า ค ไ ด้้ อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพ
ผลงานวิิจััยนี้้�ยื่่�นจดอนุุสิิทธิิบััตรและต่่อยอดสร้้างต้้นแบบเจล
แต้้มสิิว และพร้้อมให้้เอกชนและผู้้�ที่่�สนใจรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อ
ต่่อยอดสู่่�เชิิงพาณิิชย์์
นอกจากนี้้�ทีีมนัักวิิจััยนาโนเทค สวทช. ยัังร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงาน
พััฒนาเศรษฐกิิจจากฐานชีีวภาพ (องค์์การมหาชน) วิิจััยและพััฒนา
“ซีีรััมบำำ�รุุงผิิวหน้้าเซริิซิิน”
เนื่่อ� งจากโปรตีีนกาวไหมเซริิซินมี
ิ สี มบััติด้ิ าน
้ เวชสำำ�อาง มีีฤทธิ์์เ� ป็็น
สารต้้านอนุุมููลอิิสระ ยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ไทโรซิิเนส ยัับยั้้�ง
การทำำ�งานของเอนไซม์์อิิลาสเทส ทำำ�ให้้เกิิดความชุ่่�มชื้้�นกัับผิิวพรรณ
เมื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง
ทีีมนัักวิิจัยั ฯ จึึงได้้พัฒ
ั นาผลิิตภััณฑ์์ซีรัี มั ที่่�มีส่ี วนผส
่ มสารสกััดจาก
ไหมคุุณภาพดีี ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในกระบวนการผลิิต โดย
พััฒนาสููตรตำำ�รัับซีีรััมบำำ�รุุงผิิวด้้วยเทคโนโลยีีการห่่อหุ้้�มเซริิซิินด้้วย
ลิิโพโซม (Liposome) เพื่่�อกัักเก็็บสารสำำ�คััญและเพิ่่�มสมบััติิของ
สารออกฤทธิ์์�และช่่วยการซึึมซาบได้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น
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ส่่วนผสมของอนุุภาคห่่อหุ้้�มเซริิซิินระดัับนาโนที่่�ได้้มีีความคงตััว
ทางกายภาพและทางเคมีี ทดสอบความคงตััวไม่่มีีการแยกชั้้�น และ
สามารถรัักษาสภาพความคงตััวอยู่่ไ� ด้้นานถึึงสองปีี ผ่่านการทดสอบการ
ปนเปื้้อ� นของจุุลิินทรีีย์แ์ ละประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้ง� การเจริิญเติิบโต
ของจุุลิินทรีีย์์ตามมาตรฐาน และผ่่านการทดสอบการระคายเคืือง
ในอาสาสมััครจำำ�นวน 200 คน พบว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดอาการระคายเคืือง
ปััจจุุบัันต้้นแบบซีีรััมบำำ�รุุงผิิวชะลอวััยจากโปรตีีนกาวไหมได้้
เปิิดให้้เอกชนและผู้้�ที่่�สนใจรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อต่่อยอดสู่่�เชิิง
พาณิิชย์์ ซึ่ง่� จะเป็็นการสนัับสนุุนให้้ชุมุ ชนกลุ่่�มผู้้�ทอผ้้าไหมของประเทศ
ได้้มีีโอกาสสร้้างรายได้้จากการเป็็นผู้้�จััดเตรีียมวััตถุุดิิบชั้้�นดีีป้้อนให้้
อุุตสาหกรรมเครื่่�องสำำ�อาง เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันทางธุุรกิิจต่่อไป
สำำ�หรัับใบหมี่่�และบััวบกซึ่่�งเป็็นสมุุนไพรธรรมชาติิที่่�ใช้้ทั่่�วไปใน
การผลิิตแชมพููของภููมิิปััญญาชาวบ้้าน จากการศึึกษาเบื้้�องต้้นฤทธิ์์�
ทางชีีวภาพพบว่่า สารสกััดใบหมี่่�มีีความสามารถในการกระตุ้้�นการ
เจริิญเติิบโตของเซลล์์รากผม ส่่วนใบบััวบกมีีฤทธิ์์�ในการต้้านการ
อัักเสบของผิิวหนััง
ทีีมนัักวิิจััยนาโนเทค สวทช. ได้้วิิจััย “อนุุภาคสารสกััดใบหมี่่�และ
บััวบกสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง” ขึ้้�น โดยการพััฒนาอนุุภาค
ไลโปไนโอโซมของสารสกััดใบหมี่่� บััวบก และใบหมี่่�ผสมบััวบก ด้้วยการ
พััฒนาระบบห่่อหุ้้�มที่่�ช่ว่ ยเพิ่่�มความคงตััวของสารสกััด พร้้อมทั้้�งพััฒนา
คุุณสมบััติิทางกายภาพเชิิงเคมีี เพื่่�อง่่ายต่่อการนำำ�ไปใช้้ในการขึ้้�นสููตร
ตำำ�รัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง และมีีความปลอดภััย
การพััฒนาอนุุภาคไลโปไนโอโซมของสารสกััดใบหมี่่� บััวบก และ
ใบหมี่่�ผสมบััวบก เป็็นการหุ้้�มสารสกััดสมุุนไพรด้้วยอนุุภาคนาโน ทำำ�ให้้
ความคงตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น ลดปััญหาสีี กลิ่่�น การตกตะกอนที่่�ไม่่ถููกใจผู้้�ใช้้
รวมถึึงเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการกระตุ้้�นรากผม
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ซึ่่�งผลจากการทดสอบในระดัับห้้องปฏิิบััติิการกัับเซลล์์ผิิวหนัังและเซลล์์รากผม
พบว่่ามีีฤทธิ์์�ในการกระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตของเซลล์์รากผมได้้ดีีเทีียบเท่่ากัับยา
รัักษาอาการผมร่่วงที่่�มีีอยู่่�ในท้้องตลาด และลดการอัักเสบในเซลล์์รากผม ที่่�สำำ�คััญ
ยัังปลอดภััย ด้้วยผลการทดสอบในหลอดทดลองกัับเซลล์์ผิิวหนัังและเซลล์์รากผม
รวมถึึ ง ผ่่ าน การทดสอบการระคายเคืืองและประสิิ ท ธิิ ภ าพของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ น
อาสาสมััครเรีียบร้้อยแล้้ว

ปััจจุบัุ นั ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์แชมพูู ครีีมนวด และแฮร์์โทนิิกกระตุ้้�นการ
เจริิญเติิบโตรากผมจากใบหมี่่� บััวบก อยู่่�ระหว่่างเตรีียมการถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีให้้แก่่ภาคเอกชนและผู้้�ที่่�สนใจเพื่่�อต่่อยอดสู่่�เชิิงพาณิิชย์์ต่่อไป
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08
เทคโนโลยีปรับโครงสร้างเนื้อสัมผัส
ตอบโจทย์นวัตกรรมอาหารทางเลือก

ในยุุคที่่� “อาหาร” เป็็นได้้มากกว่่าสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้อิ่่�มท้้อง แต่่ต้้องตอบความ
ต้้องการเฉพาะด้้านได้้ โดยเฉพาะเรื่่�องของสุุขภาพ ที่่�กลายเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญในการพิิจารณาเลืือกซื้้�อ เลืือกใช้้ เป็็นโจทย์์ที่่�สำำ�นัักงานพััฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) มองเห็็นมาตลอด 30 ปีี
ที่่�ผ่่านมา และได้้เริ่่�มลงมืือวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างทางเลืือกใหม่่ให้้แก่่
ผู้้�บริิโภคในยุุคที่่�มีีความต้้องการที่่�หลากหลาย หรืือมีีความจำำ�เป็็นของ
คนเฉพาะกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ที่่�มีีปััญหาสุุขภาพ รวมไปถึึงผู้้�ที่่�
ต้้องการดููแลใส่่ใจสุุขภาพ
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อย่่างเช่่นนวัตั กรรม “ผงเพิ่่�มความหนืืดในอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม�
สำำ�หรัับผู้้�มีีภาวะกลืืนลำำ�บาก” ด้้วยอายุุที่่�มากขึ้้�น สวนทางกัับระบบ
การทำำ�งานต่่าง ๆ ของร่่างกายที่่�เสื่่�อมถอยลง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ ภาวะ
กลืืนลำำ�บาก หรืือ Dysphagia ที่่�กล้้ามเนื้้�อที่่�ใช้้ในการกลืืนมีีปััญหา
บีีบตััวผิิดจัังหวะ ทำำ�ให้้น้ำำ��หรืืออาหารหลงเหลืือในบริิเวณคอหอย
และมีีโอกาสเล็็ดลอดเข้้าสู่่�หลอดลมทำำ�ให้้เกิิดการสำำ�ลััก ซึ่่�งอาการ
ดัังกล่่าวมัักพบมากในผู้้�สููงอายุุและในผู้้�ที่่�เป็็นโรคเกี่่�ยวกัับสมองและ
ระบบประสาท
ทีี ม วิิ จัั ย วัั สดุุ ศ าสตร์์ อ าหาร ศููนย์์ เ ทคโนโลยีี โ ลหะ
และวััสดุุแห่่งชาติิ (เอ็็มเทค) สวทช. ได้้รัับจ้้าง
วิิ จัั ย กัั บ บริิ ษัั ท เอกชนแห่่ ง หนึ่่� ง พัั ฒ นา
“ผงเพิ่่�มความหนืืด” ที่่�สามารถใช้้เติิมไปในน้ำำ��
หรืือเครื่่�องดื่่�มต่่าง ๆ ให้้มีีความหนืืดเพิ่่�มขึ้้�น
ตามที่่�ต้อ้ งการ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ที่่มี� ภี าวะกลืืนลำำ�บาก
สามารถดื่่�มน้ำำ��และเครื่่�องดื่่�มต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
ปลอดภััย และไม่่เกิิดอาการสำำ�ลัักได้้
ในกรณีี ข องผู้้�สููงอายุุ ที่่� มีี ปัั ญ หาในการบริิ โ ภค
เช่่ น เดีี ย วกัั บ คนที่่� จัั ด ฟัั น และผู้้�ที่่� มีี ปัั ญ หาด้้ านสุุ ข ภาพฟัั น ซึ่่� ง มัั ก
หลีีกเลี่่ย� งการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์ เนื่่อ� งจากมีีเนื้้�อสััมผััสเหนีียว แข็็งกระด้้าง
ทีีมนัักวิิจัยั ฯ จึึงพััฒนา “อาหารที่่�บดเคี้้ย� วและกลืืนง่่ายสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ”
โดยใช้้เทคโนโลยีีของกระบวนการปรัับโครงสร้้างร่่วมกัับการใช้้ตััว
ปรัับเนื้้�อสััมผััส เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ที่่�มีีเนื้้�อสััมผััสนุ่่�มเคี้้�ยว
และกลืืนง่่าย มีีความฉ่ำำ��น้ำำ��สููง อีีกทั้้�งยัังคงรููปร่่างได้้ จึึงสามารถหั่่�น
หรืือตััดเป็็นชิ้้�นได้้
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กระบวนการปรัับโครงสร้้างร่่วมกัับการใช้้ตััวปรัับเนื้้�อสััมผััสนี้้�ทำำ�ให้้
โครงสร้้างเนื้้�อสััตว์์นุ่่�ม บดเคี้้ย� วและกลืืนง่่าย ประกอบไปด้้วยเส้้นใยโปรตีีน
เนื้้�อสััตว์์ ตััวปรัับเนื้้�อสััมผััส และอนุุภาคน้ำำ�� โดยจุุดเด่่นคืือ มีีเนื้้�อสััมผััสนุ่่�ม
บดเคี้้�ยวง่่ายด้้วยฟัันหรืือเหงืือก มีีปริิมาณไขมัันสััตว์์น้้อย มีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการ และยัังมีีลัักษณะปรากฏที่่�คล้้ายอาหารที่่�เตรีียมจากเนื้้�อสััตว์์
ทั่่�วไป สามารถนำำ�ไปเตรีียมเป็็นอาหารได้้หลากหลายเมนูู อาทิิ คั่่�วกลิ้้�ง
ลาบหมูู มััสมั่่�นหมูู หมููกระเทีียม ซึ่่�งช่่วยให้้ความรู้้�สึึกในการบริิโภคคงเดิิม
ปััจจุบัุ นั งานวิิจัยั ชิ้้นนี้้
� อ� ยู่่�ระหว่่างการต่่อยอดเพื่่อ� ศึึกษาคุุณภาพเชิิงประสาท
สััมผััสกัับผู้้�ทดสอบกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีภาวะการเคี้้�ยวและกลืืนลำำ�บาก

สุขภาพและการแพทย์
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นอกจากการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อตอบโจทย์์
สัังคมผู้้�สููงอายุุแล้้ว ทีีมนัักวิิจััยฯ ยัังสร้้างทางเลืือกใหม่่
ให้้แก่่ผู้้�ที่่�ใส่่ใจเรื่่�องของสุุขภาพและโภชนาการ เนื่่�องจาก
อาหารที่่�ดีต่ี อ่ สุุขภาพมัักจะมีีรสชาติิที่่แ� ตกต่่างไปจากอาหาร
ปกติิที่่�คุ้้�นชิิน เช่่น ไส้้กรอก หนึ่่�งในอาหารที่่�หาซื้้�อง่่าย
สะดวก รวดเร็็ว จนหลายบ้้านเลืือกซื้้�อไส้้กรอกติิดบ้้าน
แต่่ไส้้กรอกเป็็นผลิติ ภััณฑ์์แปรรููปจากเนื้้�อสััตว์์ที่่มี� ไี ขมัันสัตั ว์์
สููงถึึง 20-25% ของส่่วนประกอบทั้้�งหมด และยัังมีีปริิมาณ
กรดอิ่่�มตััวสููงอีีกด้้วย หากรัับประทานมากเกิินไปอาจไม่่ดีี
ต่่อสุุขภาพ ทีีมนัักวิิจััยฯ ได้้ร่ว่ มมืือกัับศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
เครืือเบทาโกร พััฒนา “ผลิิตภััณฑ์์ไส้้กรอกแฟรงค์์เฟอร์์
เตอร์์ ไ ขมัั น ต่ำำ��” ภายใต้้โจทย์์ ที่่� ทำำ�ให้้ไส้้กรอกยัังคงเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�อร่่อยเหมืือนเดิิม แต่่มีีปริิมาณไขมัันที่่�
ต่ำำ��ลง
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ผลิิตภััณฑ์์ไส้้กรอกแฟรงค์์เฟอร์์เตอร์์ไขมัันต่ำำ��ที่่�พััฒนาขึ้้�นจึึงคง
คุุณภาพเนื้้�อสััมผััสและประสาทสััมผััสคล้้ายคลึึงกัับสููตรควบคุุม จาก
การแทนที่่�ไขมัันสััตว์์ด้้วยของผสมจากสารทดแทนไขมััน สารปรัับ
สมบััติิเชิิงรีีโอโลยีีและตััวเพิ่่�มความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ�� ตลอดจน
การปรัับสััดส่่วนองค์์ประกอบเนื้้�อสััตว์์ และองค์์ประกอบที่่�ไม่่ใช่่เนื้้�อ
สััตว์์ในสููตร รวมทั้้�งการปรัับสภาวะในกระบวนการผลิิต จากนั้้�นนำำ�
ไส้้กรอกไขมัันต่ำำ��ที่่�ได้้มาทดสอบสมบััติิเนื้้�อสััมผััส สมบััติิเชิิงกายภาพ
และเชิิ ง เคมีี รวมถึึ ง การทดสอบคุุ ณ ภาพทางประสาทสัั ม ผัั ส เชิิ ง
พรรณนาเปรีียบเทีียบกัับสููตรควบคุุม ผลลััพธ์์จากความร่่วมมืือใน
ครั้้�งนี้้� จึึงได้้ต้้นแบบไส้้กรอกไขมัันต่ำำ��ที่่�ได้้มีีปริิมาณไขมัันน้้อยกว่่า
4% อีีกทั้้�งยัังให้้พลัังงานต่ำำ�� และมีีปริิมาณคอเลสเตอรอลต่ำำ��อีีกด้้วย
ที่่�สำำ�คััญคืือมีีเนื้้�อสััมผััสไม่่แตกต่่างจากไส้้กรอกสููตรดั้้�งเดิิม บริิษััท
เบทาโกรฟู้้�ดส์์ จำำ�กััด ได้้นำำ�สููตรต้้นแบบไส้้กรอกแฟรงค์์เฟอร์์เตอร์์หมูู
ไขมัันต่ำำ��ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น ไปศึึกษาการขยายกำำ�ลัังการผลิิต และนำำ�แนวทาง
การพััฒนาไปใช้้กัับผลิิตภััณฑ์์ไขมัันต่ำำ��ในกลุ่่�มอิิมััลชัันจากเนื้้�อสััตว์์
พร้้อมทั้้�งวางจำำ�หน่่ายสู่่�เชิิงพาณิิชย์์แล้้ว
สุขภาพและการแพทย์
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ในปััจจุุบัันมีีผู้้�ป่่วยโรคแพ้้กลููเตนและผู้้�บริิโภคที่่�สนใจ
ดููแลสุุ ข ภาพมีี จํํานวน เพิ่่� ม ขึ้้� น ทำำ� ให้้ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร
ปราศจากกลููเตนได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มตามไปด้้วย แต่่การที่่�
โปรตีีนกลููเตนขาดหายไป ส่่งผลกระทบต่่อลัักษณะปรากฏ
และคุุณภาพเชิิงประสาทสััมผััสของอาหาร ภาคเอกชนอย่่าง
บริิษััทเคซีีจีี คอร์์ปอเรชั่่�น จํํากััด มองเห็็นโอกาสของตลาด
ของผลิิตภััณฑ์์ปราศจากกลููเตนซึ่่ง� มีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้�น และ
มีีศัักยภาพในด้้านการวิิจััยและพััฒนา จึึงได้้ร่่วมมืือกัับทีีม
นัักวิิจััยฯ ในการพััฒนา “ขนมปัังแซนด์์วิิชและครััวซองต์์
ปราศจากกลููเตน” โดยใช้้ฟลาวข้้าวเจ้้าเป็็นองค์์ประกอบ
หลััก เนื่่�องจากประเทศไทยผลิิตฟลาวข้้าวเจ้้าได้้ในปริิมาณ
มากและฟลาวข้้าวเจ้้าไม่่มีีกลููเตนเป็็นองค์์ประกอบ จึึงไม่่
ก่่อให้้เกิิดอาการแพ้้ต่่อผู้้�บริิโภค นอกจากนี้้�ลัักษณะปรากฏ
และคุุณภาพเชิิงประสาทสััมผััสยัังคงใกล้้เคีียงกัับผลิิตภััณฑ์์
เดิิมที่่�ผู้้�บริิโภคชื่่น� ชอบ
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ขนมปัังแซนด์์วิิชและครััวซองต์์จากฟลาวข้้าวเจ้้าพััฒนาขึ้้�นจาก
การเติิมส่่วนผสมของสตาร์์ชธรรมชาติิ สตาร์์ชดััดแปร รวมถึึงไฮโดร
คอลลอยด์์เพื่่�อช่่วยให้้แป้้งโดมีีสมบััติิวิิสโคอิิลาสติิกที่่�เหมาะสม ส่่งผล
ให้้ขนมปัังขึ้้นฟูู
� ขณะหมััก ไม่่ยุบุ ตััวเมื่่อ� อบ ขณะเดีียวกัันก็ทํํา
็ ให้้แป้้งโด
ครััวซองต์์มีีความแข็็งแรง และสามารถยืืดตััวได้้ดีีในกระบวนการพัับ
และรีีดในขั้้�นตอนการผลิิต ทํําให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์หลัังอบที่่�ได้้มีีลัักษณะ
ปรากฏและเนื้้�อสััมผััสที่่�ดีี อีีกทั้้�งยัังผ่่านการประเมิินคุุณภาพทาง
ประสาทสััมผััสด้้วยวิิธีี 9-Point hedonic scale แล้้ว

ด้้านอาหารทางเลืือก นัักวิิจััยเอ็็มเทคพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทดแทน
เนื้้�อไก่่จากโปรตีีนพืืช (Plant-based chicken meat) ขึ้้�น โดยอาศััย
องค์์ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการออกแบบโครงสร้้างของอาหาร และคุุณสมบััติิ
ของโปรตีีน ประกอบกัับการใช้้สารที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ยึึดเกาะและเส้้นใย
อาหารที่่� เ หมาะสมในการสร้้ า งเนื้้� อ สัั ม ผัั ส ให้้ ค ล้้ า ยคลึึ ง กัั บ เนื้้� อ ไก่่
สุขภาพและการแพทย์
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ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวสามารถปั้้�นขึ้้�นรููปได้้ง่่ายภายหลัังการปั่่�นผสม และสามารถนำำ�ไป
ปรุุงเป็็นเมนููอาหารต่่าง ๆ ได้้ทัันทีี โดยไม่่ต้้องผ่่านกระบวนการแช่่แข็็ง ทำำ�ให้้ง่่าย
ต่่อการผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรมและมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ไม่่สููงมากนััก ผลิิตภััณฑ์์
ทดแทนเนื้้�อไก่่จากโปรตีีนพืืชสามารถนำำ�ไปปรุุงสุุกด้้วยวิิธีีการชุุบทอด ย่่าง ผััด หรืือ
แกง ให้้ลัักษณะเนื้้�อสััมผััสที่่�คล้้ายอาหารที่่�ปรุุงจากเนื้้�อไก่่ นอกจากนี้้�ผลิิตภััณฑ์์
ทดแทนเนื้้�อไก่่จากโปรตีีนพืืชนี้้�ยัังมีีปริิมาณโปรตีีนประมาณ 10-16% มีีปริิมาณใย
อาหารประมาณ 6-10% และมีีปริิมาณไขมัันจากพืืชประมาณ 6-9% จึึงปราศจาก
คอเลสเตอรอล โดยปริิมาณสารอาหารและความนุ่่�มของผลิิตภััณฑ์์ฯ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปริิมาณส่่วนผสมที่่�ใช้้ในสููตรที่่�สามารถปรัับได้้ตามความต้้องการ

สวทช. มุ่่�งมั่่�นในการวิิจััย พััฒนาและสร้้างสรรค์์นวััตกรรมอาหาร
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อผู้้�บริิโภคและสามารถขยายผลในเชิิงพาณิิชย์์
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