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วศ. วันนี้  
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร “รบัรางวลัเลศิรฐั ปี 64 ด้วยผลงาน 

การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ป้องกันเชื้อโควิด-19”

People in focus
นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

Special guest
คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

สรรสาระ  
• ศนูย์เครือ่งมอืทดสอบทางวสัด ุ(Materials Testing Center)

 กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวัสดุและ 

 วสัดขุัน้สงูของประเทศ

• บทเรยีนจาก..ฟ้าทะลายโจร

• กรมวทิยาศาสตร์บริการน�าวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 

 มุง่ผลกัดนัพชืเศรษฐกจิใหม่ “กญัชง”

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 

 เศรษฐกจิ BCG

• พศ. กับการพัฒนาสู่อนาคตด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 ด้านคณุภาพของประเทศ

• โกลวดสิชาร์จออพตคิอลอมิสิชนัสเปกโทรเมตร ี (GD-OES)  

 เทคนิคที่ตอบโจทย์เรื่องสมบัติการเคลือบในผลิตภัณฑ์ 

 เหลก็กล้าชบุโลหะ

• เศรษฐกจิหมนุเวยีน

รอบรู้ รอบโลก
• เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่อันตรายและวัคซีน 

 ตัวไหนจะป้องกันพวกมันได้

DSS News

วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ ฉบบั 217 จะขอพาทกุท่าน
มาท�าความรู้จักกับบทบาทส�าคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่า 2019 
โดยวารสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับตัวของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธาน
กรรมการ บรษิทั บตูคินวิซติี ้จ�ากดั (มหาชน) (BTNC)  ถ่ายทอด
ถึงการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ 
โควดิ-19 ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ การนัตด้ีวยรางวลัเลศิรฐั 
ประจ�าปี 2564 อีกทั้งเนื้อหาสาระมากมายท่ีนักวิทยาศาสตร์
ของเราได้น�ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และบอกเล่า...ให้กับผู้อ่าน
ทุกท่าน 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสาร 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการ 
ปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่ E-Mail: pr@dss.go.th  
โทรศัพท์ 0 2201 7095-8 และโทรสาร 0 2201 7470  

บรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา
นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ   อธิบดี
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี

คณะผู้จัดท�า  
นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดี 
  (ประธานคณะท�างาน)
นางสาวกัญญา ม่วงแก้ว 
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข 
นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ 
นางเบญจพร บริสุทธิ์ 
นางสาวสุวศรี เตชะภาส 
นางสาวอุสุมา นาคนิคาม 
นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
นายปรีชา ค�าแหง 
นางเทียรทอง ใจส�าราญ 
นางสาวโชติรส ชูจันทร์ 
นางสาวจิตลดา คณีกุล 
นางสาวอัคราวดี เรืองโรจน์
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในประเทศไทยเมือ่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เกดิสถานการณ์
ขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัทางการแพทย์ ท�าให้ประชาชน และบคุลากรทางการแพทย์เสีย่งต่อการตดิเชือ้ระหว่างปฏบิตัหิน้าที่
และใช้ชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากโดยปกติประเทศไทยน�าเข้าอุปกรณ์ PPE ทางการแพทย์มาจากต่างประเทศ เมื่อเกิดการแพร่
ระบาดไปทั่วโลก ประเทศผู้ผลิตต้องเก็บไว้ใช้เอง ไม่ส่งออกนอกประเทศ  จึงได้มีหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วนช่วยกันจัดหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนการน�าเข้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ประชาชนและองค์กรหลายแห่งร่วมกันบริจาคให้กับ 
โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจัดหามาได้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพราะถ้าไม่ได้มาตรฐาน
จะย่ิงท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากย่ิงขึ้น ดังนั้นความพร้อมและความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ์
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ “รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 64 
ด้วยผลงานการยกระดับการให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีการด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรน�าในการพัฒนา 
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพเพือ่ขบัเคลือ่นนวตักรรมสูร่ะบบเศรษฐกจิ” มภีารกจิในการให้บรกิาร 
ทางวทิยาศาสตร์ ทัง้การส่งเสรมิ วจิยั และพฒันา รวมทัง้เป็นสถานปฏบัิตกิารกลางทางวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท�า “โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19”  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 อันได้แก่  
หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า แอลกอฮอล์เจลและสารฆ่าเช้ือ และชุด PPE  
ทางการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในการร่วมกนัให้บริการ โดย วศ. ท�าหน้าเป็นผูป้ระสานงานและอ�านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บรกิาร 
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ความส�าเร็จในครั้งนี้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมาก  
ทัง้ในเรือ่งของการผลกัดนัให้เกดิการผลติชุด PPE ภายในประเทศ
ที่มีคุณภาพ สามารถลดการน�าเข้าจากต่างประเทศและท�าให้มี
เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง โรงพยาบาลและประชาชน 
มีอุปกรณ์ทางแพทย์และสารฆ่าเชื้อที่เพียงพอและมีมาตรฐาน  
และยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ 
ระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น การันตีความส�าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรมในคร้ังน้ี ด้วยรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2564 สาขา 
บริการภาครฐั ประเภทรางวลัยกระดบับรกิารท่ีตอบสนองต่อ 
สถานการณ์โควิด-19 ระดับดี จากส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) โดยได้ให้บริการ 
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แก่  
สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลอนามัย สารฆ่าเชื้อ หน้ากาก N95  
หน้ากากผ้า ชุด PPE ให้กับ 99 หน่วยงาน 313 ผลิตภัณฑ์  
1,357 รายการทดสอบ สร้างความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ PPE  
และสารฆ่าเชื้อ ได้พัฒนาชุด PPE ชนิดชุดกาวน์ ระดับ 2  
ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ท่ีใช้ซ�้าได้ถึง 20 ครั้ง  
ให้แล้วเสรจ็ภายใน 45 วนั และชดุ PPE ชนดิ Coverall ระดบั 4  
ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน ซึ่งมีผู้ประกอบการจ�านวนมากกว่า  
20 ราย น�าไปผลิตและจ�าหน่ายให้กับองค์การเภสัชกรรมเพ่ือ 
น�าไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จ�านวน 44,000 ชุด  
และจ�านวน 65,000 ชุด ตามล�าดับ คิดเป็นมูลค่า 44 ล้านบาท  
ซ่ึงหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่ข้ึนอีก  

ประเทศไทยจะสามารถผลิตชุด PPE เองได้ สร้างความมั่นคง 
ทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศ อีกทั้งได้จัดท�าข้อก�าหนด 
คณุลกัษณะ (specification) ของหน้ากากผ้าส�าหรับประชาชน  
เพือ่ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเลอืกใช้หน้ากากผ้าทีเ่หมาะสม 
ในการป้องกันเช้ือโรค และข้อก�าหนดคุณลักษณะของหมวก 
ปรับแรงดันบวก (PAPR) ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย ์
ซึ่งภายหลัง อย. ได้น�าไปประกาศใช้

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังคงมุ ่งมั่นพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ 
ตอบโจทย์ต่อความต้องการในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ 
รวดเร็วของผู้ประกอบการและประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศและมีความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร ปรบัตวัตอ่สถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเ ช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในปี 2564 อย่างไรบ้าง

กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.) มภีารกจิหลกัในการให้บริการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมลีกูค้าหรอืผู้รบับรกิารทัง้หน่วยงานภาครฐั 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยมเีป้าหมาย 
ตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วให้กับผู้รับบริการเป็นส�าคัญ  
ซ่ึงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ความต้องการ 
บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้ประกอบยังคงมีอยู่เช่นเดิม  
ดังนั้น การท�างานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�าเป็นต้องปรับ 
แผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการ 
ล็อคดาวน์ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศบค.) 

วศ. ได้น�ามาตรการ Work From Home มาปรับใช้กับการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โดยลดจ�านวนการเดินทางมา 
ปฏิบัติงานที่ส�านักงานและปฏิบัติงานที่บ ้านตามสัดส่วน 

นายแพทยป์ฐม สวรรคปั์ญญาเลศิ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เริ่มตั้งแต่ 70:30, 50:50, 30:70 จนถึงให้ Work From Home  
100% เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ท้ังนี้ยังมีบางภารกิจที่ส�าคัญที่ไม่สามารถท�างาน 
ที่บ้านได้ โดยเฉพาะงานด้านบริการลูกค้า วศ. จ�าเป็นต้องจัด 
รปูแบบการให้บริการโดยให้มเีจ้าหน้าทีเ่ข้ามาปฏบิตังิานเฉพาะ 
ทีจ่�าเป็นและจดัระบบให้มกีารรกัษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที ่
และผู้มาเข้ารับบริการให้มากที่สุด แต่ยังคงคุณภาพในการให ้
บริการเช่นเดิม เช่น การให้บริการรับ-ส่งตัวอย่าง ได้จัดให้มีการ 
แจ้งความประสงค์และลงทะเบียนการส่งตัวอย่างล่วงหน้าผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ และให้มกีารส่งตวัอย่างผ่านช่องทางไปรษณีย์
เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง 

นอกจากนี ้ได้ปรบัระบบการตดิต่อสือ่สารผ่าน Call Center  
ให้มีการเช่ือมต่อกับโทรศัพท์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
หรือ Operator ได้โดยไม่ต้องเข้ามารับโทรศัพท์ ณ ที่ตั้ง 
ส�านักงาน ในช่วงเวลาของการ Work From Home ดังกล่าว

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 3
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บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการ 
ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับบุคลากร 
ทางการแพทย์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างชุดกรองอากาศ 
ประสิทธิภาพสูง หรือ PAPR ที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขรวมถึงจิตอาสาต่างๆ ท�าให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนหันมาพัฒนาชุด PAPR ขึ้นเองในประเทศ และ  
วศ. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือทดสอบมาตรฐานของชุด  
PAPR และได้จัดท�าประกาศข้อก�าหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ 
ป้องกนัทางเดนิหายใจจ่ายอากาศบรสิทุธิแ์บบหมวกคลมุครอบ 
ศรีษะส�าหรับบคุลากรทางการแพทย์ และมีการพฒันาเครือ่งมอื 
ทดสอบอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ต่างๆ ท�าให้สามารถเพิม่ก�าลงัการผลติเพือ่ใช้งานในสถานการณ์ 
เร่งด่วนได้ ที่ส�าคัญ PAPR เป็นอุปกรณ์สวมใส่ส�าหรับการตรวจ 
คัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือสวมใส่ในพื้นที่ 
ทีมี่การเสีย่งภยัจากการแพร่ระบาดของโรค ซึง่การทดสอบ Total 
inward leakage, Air supply Breathing resistance ของ PAPR  
จะมีกรมวิทยาศาสตร์บริการเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศ 
ที่ท�าการทดสอบดังกล่าวได้

นอกจากน้ี วศ. ยังพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งอาหาร
และเวชภัณฑ์อัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือการท�างานของเจ้าหน้าท่ี
ลดความเสีย่งและป้องกนัการติดเชือ้ของบคุลากรทางการแพทย์ 
กับผูป่้วยตดิเชือ้ หุน่ยนต์ดังกล่าว สามารถน�าไปใช้ในโรงพยาบาล  
และโรงพยาบาลสนาม ซึง่ วศ. ได้ดงึศกัยภาพของนกัวทิยาศาสตร์  

นักวิจัยและทรัพยากรท่ีมีมาช่วยกันพัฒนานวัตกรรมให้ม ี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ในการสนับสนุนช่วยเหลือส่วนนี้ 
อย่างเต็มความสามารถ โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวเรายัง 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

กา้วแหง่อนาคตของกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร
รองรบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร 
องค์กร 

ตาม Road map ก้าวต่อไปของ วศ. คือ การปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างองค์กรจากระบบราชการไปสู่ องค์การมหาชนที่ 
ก�าหนดไว้ในปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านบริการทาง 
วิทยาศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล สามารถ 
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยขณะนี้ วศ. มีการ 
ปรบัโครงสร้างภายใน โดยจดัตัง้กองพฒันาธรุกจิวทิยาศาสตร์บรกิาร  
(พธ.) เป็นการน�าร่องและทดลองการพัฒนากระบวนการท�างาน 
ในรูปแบบ Agile Management ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ 
การท�างานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการ 
ท�างานท่ีเป็นข้ันตอนและงานด้านเอกสารให้น้อยท่ีสุด มุ่งเน้น 
ทีมงานคุณภาพให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
กระบวนการผลิตและบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท้ังนี ้การปรบัเปลีย่นโครงสร้างและรปูแบบ 
การบรหิารจดัการของ วศ. เพือ่ไปสูอ่งค์การมหาชน อยูร่ะหว่าง 
ด�าเนินการโดยร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
การพัฒนาองค์กรของประเทศเพื่อร่วมกันก�าหนดภาพอนาคต
ของ วศ. ให้เป็นองค์กรบริการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศท่ี
ยั่งยืนต่อไป
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท�าให้ผู้คนเกิด
ความวิตกกังวลไปทั่วโลก กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับองค์การ

เภสชักรรม ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาพันธ์

อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สภาอุตสาหกรรม และ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุด PPE และการบริการ

ทดสอบชุด PPE ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และในโอกาสนี้จึงได้ 
สมัภาษณ์คณุปณธิาน ปวโรฬารวทิยา ประธานกรรมการบรษิทั บติูคนวิซติี ้จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัแรกในประเทศไทยทีท่�าธรุกิจ
ผลติและจ�าหน่ายเสือ้ผ้าสตรสี�าเรจ็รปู มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการผลติเส้ือผ้ามาไม่ต�า่กว่า 40 ปี และพร้อมทีจ่ะ 
รับภารกิจ พัฒนาชุด PPE เพื่อต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน

ประธานกรรมการ
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

คุณปณิธานฯ เล่าว่า ส�าหรับการท�าธุรกิจเสื้อผ้านั้นเรียกได้ 
ว่าเป็นด�าเนินงานที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ 
ชีวิตของผู้คนซึ่งมีทั้งความหลากหลาย รวมถึงการปรับเปล่ียน 
ไปตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และกองก�าลังหลักที่ส�าคัญนั่นก็ 
คือบุคลากรทางการแพทย์เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท�าให้โรงพยาบาลทัว่ประเทศออกมาขอรบับรจิาค 
ชดุ PPE และอปุกรณ์ป้องกนัทางการแพทย์ ทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน รวมถึงประชาชนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันน�าชุดมาบริจาค  
รวมไปถงึความพยายามในการน�าเข้าชดุ PPE มาจากต่างประเทศ  
อีกทั้งพบว่ามีราคาสูงมาก และไม่อาจทราบได้เลยว่าชุด PPE 
เหล่านั้นได้รับมาตรฐานหรือไม่ และถ้าบุคลากรทางการแพทย์
น�าไปสวมใส่หรือใช้งานแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นด้วย
ประสบการณ์การผลิตเสือ้ผ้าของบรษิทัฯ ทีม่มีาอย่างยาวนานนัน้  
วิกฤตครั้งน้ีเราจะต้องช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ก้าวข้าม 
สถานการณ์นี้ไปให้ได้ โดยชุด PPE รุ่นแรกที่ผลิตได้ส�าเร็จคือ  
รุน่ “เราสู”้ เป็นชดุ Surgical/ lsolation Gown หรอืชดุกาวน์ที่ 
แพทย์และพยาบาลใช้กนัท่ัวไป และต่อด้วยรุน่ “เราชนะ” เป็นชดุ 
Coverall หรอืชุดคลุมทัง้ตัว ทีใ่ช้ในการปฏบัิติงานทีม่คีวามเสีย่ง 
ต่อการติดเชื้อ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทที่ส�าคัญ

อย่างมากในการผลักดันและส่งเสริมขีดความสามารถของ 
ผูป้ระกอบการ นวตักร หน่วยตรวจสอบและรบัรองทัง้ในภาครฐั  
ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการผลิตและ
การพัฒนาอุปกรณ์ PPE ไม่เพียงแค่เป็นหน่วยงานที่ก�าหนด
คุณลักษณะ ของชุด PPE และการตรวจสอบคุณภาพและการ
ตรวจสอบคุณภาพชุดป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่
ยงัท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�ารวมทัง้ค�าปรกึษาเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
สามารถพัฒนาชุด PPE ที่มีมาตรฐานได้อีกด้วย 

สถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ ถือเป็นโจทย์ส�าคัญที่ท้าทาย 
ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างมาก และยินดี 
อย่างยิง่ทีไ่ด้มโีอกาสร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุบคุลากร
ทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง 
ยังคงด�าเนินการพัฒนาชุด PPE อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ชุด PPE 
ท่ีดี สวมใส่สบายยิ่งข้ึน และท่ีส�าคัญคือสามารถป้องกันเชื้อ
โรคได้อย่างปลอดภัยท่ีสุด และสิ่งส�าคัญของการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพน้ันก็คือมาตรฐาน เราให้ความส�าคัญกับ
มาตรฐานโดยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ออกจากบริษัทจะต้องมี
การสุม่ตรวจทกุลอ็ต มาตรฐานทีด่ต้ีองมกีารทดสอบตลอดเวลา  
และการตรวจท่ีดีท่ีสุดต้องผ่านองค์กรท่ีน่าเช่ือถือและสามารถ
ทดสอบได ้รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

นางสาวโชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
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ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุตสาหกรรมของไทยสู่อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First  
S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น   
ต้องอาศยัการวจิยัพฒันา การใช้ความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม หนึง่ในการ 
วิจยัทีส่�าคญัและเป็นพืน้ฐานของการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม คอื การพฒันาวสัดุ
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แทนที่การใช้วัสดุแบบดั้งเดิม เช่น พลาสติก เซรามิก 
โลหะ และยาง เป็นต้น ซึง่เป็นวัสดพุืน้ฐานท่ีมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ปัจจบุนัได้มกีาร
พฒันาวสัดขุัน้สงู (Advanced materials) ต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
และวิธีที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุให้มีสมบัติพิเศษและมีคุณภาพสูงขึ้น  
รวมถงึเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และหนึง่ในวธีิการดงักล่าวคอื การน�าวสัดตุัง้แต่ 2 ชนดิขึน้ไป 
มาประกอบกนัแล้วได้วสัดใุหม่ท่ีมีสมบตัเิชิงบวกมากกว่าเดมิ ทีเ่รยีกว่า “วัสดคุอมโพสติ” 
การพัฒนาวัสดุดั้งเดิมให้เปลี่ยนเป็นวัสดุข้ันสูง หรือวัสดุคอมโพสิต หรือวัสดุใหม่ๆ  
เป็นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงลกัษณะและสมบตัวัิสดใุนหลายด้าน ทัง้ทางด้านโครงสร้าง
ผลกึ องค์ประกอบทางเฟส องค์ประกอบทางเคม ีขนาดของอนภุาค สมบตัทิางความร้อน 
ทางเชงิกล และทางแสง เป็นต้น ดงันัน้จึงจ�าเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ทดสอบสมบติัของวสัดุ
ที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

กองวสัดวุศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เลง็เหน็ความส�าคญัในการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการพัฒนางานวิจัยวัสดุและวัสดุขั้นสูงในประเทศ  
จงึได้มกีารจัดตัง้ศูนย์เครือ่งมอืทดสอบทางวสัดุ (Materials  Testing Center) เพือ่ช่วยส่งเสรมิ 
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาวัสดุ  โดยเครื่องมือในศูนย์เครื่องมือฯ ประกอบด้วย

1. เครือ่งมอืส�าหรบัการวเิคราะห์ วตัถดุบิ องค์ประกอบทางเฟส โครงสร้างจลุภาค ได้แก่  
X-ray Diffractometer (XRD), X-ray fluorescence (XRF), Scanning Electron  
Microscope (SEM) และ Atomic Force Microscopy (AFM) เป็นต้น

2. เครื่องมือทดสอบทางความร้อน ได้แก่ Dilatometer (DTA), Laser Flash Analysis 
(LFA) และ Differential Scanning Calorimetry (DSC) เป็นต้น

3. เครื่องมือทดสอบเชิงกล ได้แก่ Universal Testing Machine (UTM) และ Drop 
weight Impact Tester เป็นต้น

ศูนย์เครื่องมือทดสอบทางวัสดุ 
(Materials Testing Center)

ปราณี จันทร์ลา และ อุสุมา นาคนิคาม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารขบัเคลือ่นงานวจัิย
ด้านวัสดุและวัสดุขั้นสูงของประเทศ

สรรสาระ
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4. เครื่องมือทดสอบทางแสง ได้แก่ UV-VIS Spectropho-
tometer, Fourier Transform Infrared Spectrophotom-
eter (FTIR) และ Strain Viewer เป็นต้น

5. เครือ่งมอืในการเตรยีมตัวอย่าง ได้แก่ เคร่ืองตัด เครือ่งขัด  
เครื่องอัด เครื่องบด เตาอบ เตาหลอมตัวอย่าง เป็นต้น

ศนูย์เครือ่งมอืฯ มแีผนจะเปิดด�าเนนิงานในปี 2565 เพือ่ให้ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมวัสดุ เข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้ 
เครื่องมือด้วยตนเองภายใต้ค�าแนะน�าของนักวิทยาศาสตร์ท่ี
เชี่ยวชาญในเครื่องมือแต่ละประเภท และได้รับการฝึกอบรมวิธี
การใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุต่างๆ ในศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะด้านเทคนิค และน�าไปใช้ในการพัฒนางาน
วิจยัได้มปีระสทิธภิาพ โดยประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัในจากการ 
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือฯ มีดังนี้ 

1. ส่งเสริมการใช้และเข้าถึงเครื่องมือทดสอบวัสดุได้อย่าง
ท่ัวถึง เพ่ือช่วยส่งเสรมิให้เกดิการสร้างนกัวจิยัหน้าใหม่ งานวจิยั 
และนวัตกรรมด้านวัสดุ วัสดุขั้นสูง และวัสดุใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ในประเทศให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First 
S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

2. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการใช้เครื่องมือ
การทดสอบวัสดุต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้ทางวิจัย 
วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม 

3. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมวัสดุ ด้วยการ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง 

ในการพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง และยัง่ยืน  
ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาต ินั้นต้องอาศัยการวิจัยพัฒนา 
การยกระดับความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยใหม่ๆ 
ใหเ้กดิความรูข้ั้นสูงในการวเิคราะห์หาค�าตอบทางวิทยาศาสตร์
เชิงลึก ซึ่งศูนย์เครื่องมือทดสอบทางวัสดุ (Materials Testing 
Center) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ผลกัดนั ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ ให้เกดิการพฒันางานนวตักรรม
วสัดขุองไทย พฒันาผลติภัณฑ์ทีท่�าจากวสัดุใหม่ๆ จากความคดิ
สร้างสรรค์ น�าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่และส่งเสริมให้
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยต่อไป

สรรสาระ
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ในสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ก�าลังเผชิญอยู่กับภาวะวิกฤต โรงพยาบาล 
ไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ารกัษาได้เนือ่งจากมจี�านวนเตียงไม่เพยีงพอกบัปรมิาณคนไข้ท่ีเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  ท�าให้ต้องเปิดโรงพยาบาล 
สนาม เปิดโรงแรมส�าหรบัผูป่้วยทีแ่สดงอาการ ผูป่้วยบางส่วนจงึเสยีชีวติอยูภ่ายในบ้าน คนจ�านวนมากจึงหันมารบัการรกัษาจากแพทย์ 
แผนไทย พืชสมุนไพรที่ถูกน�ามาใช้ส�าหรับรักษาโรคระบาดคร้ังนี้คือฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็น มีฤทธ์ิ 
เย็นหนืด เดิมใช้เป็นยาแผนโบราณในการรักษาอาการเจ็บคอ เป็นไข้ ฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียา 
จากสมุนไพร) ใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ อาการหวัด และท้องเสีย ฟ้าทะลายโจรมีสารประกอบแลกโตนจ�านวน 4 ชนิด สารออกฤทธิ์ 
ส�าคัญชื่อแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งภายหลังมีงานวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม พบว่าฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณต้านไวรัสโควิด 19 ได้ทั้งใน
หลอดทดลองและในผูป่้วยทีไ่ด้รบัเชือ้ สารส�าคญัในฟ้าทะลายโจรช่วยจบัโปรตนีของไวรสัให้อยูก่บัที ่ท�าให้มฤีทธิต้์านไวรสัได้ดยีิง่ขึน้  
และช่วยป้องกนัผลข้างเคยีงจากยาปฏชิวีนะได้ ลดการบบีตวัของล�าไส้ ต้านเชือ้แบคทเีรยีท่ีเป็นสาเหตขุองอาการท้องเสยี ช่วยรกัษา 
อาการไอ เจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัด ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ (นิตยสารชีวจิต 
ฉบับที่ 545 ปีที่ 23 16 มิถุนายน 2564) มีการน�าฟ้าทะลายโจรไปให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พบว่าผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง 
มีอาการดีขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่าง ปอดอักเสบ และถุงลมอักเสบ ได้ถึง 10 เท่า โดยแอนโดรกราโฟไลด์ 
เป็นสารที่ต้องจ�ากัดปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างถูกต้องเพื่อให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถน�าไปใช้เป็นยารักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้

บทเรียนจาก..

ปัทมาพร จิตปรีดา และ ธนวรรณ โรจน์ปิติกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ฟา้ทะลายโจร

สรรสาระ
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ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรฟ้าทะลายโจรทีข่ึน้ทะเบยีน
กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจ�าหน่าย 
ทั้งในรูปแบบผงสมุนไพรบรรจุแคปซูลและรูปแบบสารสกัด  
ซึ่งแต ่ละรูปแบบและแต่ละยี่ห ้อนั้นมีปริมาณสารส�าคัญ 
แตกต ่างกัน และมี เพียงบางยี่ห ้อที่มีการระบุปริมาณ 
แอนโดรกราโฟไลด์ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบผงสมุนไพรที่มี
จ�าหน่ายในท้องตลาดแต่ยงัไม่ได้ขึน้ทะเบยีนอกีเป็นจ�านวนมาก   
จากการส�ารวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่จ�าหน่าย 
ในท้องตลาดนั้นพบว่า ในรูปแบบผงสมุนไพร มีขนาดบรรจุ
ต้ังแต่ 250 – 500 มก. และส่วนใหญ่ไม่มีการระบุปริมาณ 
แอนโดรกราโฟไลด์  ในการรกัษาอาการทีเ่กดิขึน้ตามข้อแนะน�า
ของแพทย์แผนไทยฯ ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บคอ ไอ เป็นไข้ หรือ
ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ใช้ขนาดยาที่ไม่เท่ากัน การไม่ระบุ
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลากท�าให้ผู ้ป่วยไม่ทราบว่า 
ต้องรับประทานครั้งละเท่าไหร่ ส่งผลให้เกิดความสับสน และ
ขาดความมั่นใจในการใช้ยา ขณะที่สารสกัดฟ้าทะลายโจร 
ส่วนใหญ่จะมีการระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์อย่างชัดเจน 
โดยมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ตั้งแต่ 10 - 20 มก./แคปซูล  
ผูป่้วยสามารถทราบปริมาณการรบัประทานต่อครัง้ตามท่ีแพทย์
แนะน�า ในการรับประทานฟ้าทะลายโจรต้องค�านึงถึงปริมาณ
สารแอนโดรกราโฟไลด์เป็นส�าคัญ เนื่องจากหากมีปริมาณ 
น้อยเกนิไปกจ็ะไม่ให้ผลทางการรกัษา และหากได้รบัในปรมิาณ 

มากเกินไปอาจส่งผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ตามมาได้ ปริมาณ 
สารส�าคญัในสมนุไพรจะข้ึนอยูกั่บส่วนท่ีใช้ ดงัเช่นในฟ้าทะลายโจร 
ส่วนใบจะให้ปรมิาณสารส�าคญัสงูทีส่ดุ หากผงสมนุไพรมส่ีวนของ 
กิง่ ล�าต้น หรอืส่วนอืน่ของสมนุไพรทีไ่ม่มสีารส�าคญัปะปนมามาก 
กจ็ะท�าให้ปรมิาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ลดลง ฉะนัน้ผลติภณัฑ์ 
ฟ้าทะลายโจรจึงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณ 
สารแอนโดรกราโฟไลด์ในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจ 
ให้แก่ผู ้บริโภค สามารถรับประทานได้อย่างถูกต้องและ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในปี 2563 กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ศกึษาถงึระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality  
Infrastructure : NQI) ด้านวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร  
ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ มาตรวิทยา การก�าหนด 
มาตรฐาน การรับรองระบบงาน การตรวจสอบรับรอง และ 
การก�ากับดูแลตลาด น้ันพบว่า สมุนไพรไทยที่มีจ�าหน่าย 
ในท้องตลาดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ สมุนไพรสด ผงแห้ง ชิ้น
แห้ง และรปูแบบสารสกดั มาตรฐานทีม่อียูก็่แตกต่างกนัออกไป 
ตามรปูแบบทีพ่บ อกีทัง้ปรมิาณสารส�าคญัในสมนุไพรมกัไม่คงที่   
ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ
การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยการวิเคราะห์
ปริมาณสารส�าคัญจึงถือเป็นการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น ท่ีจะ
สามารถแยกคณุภาพของสมนุไพรได้ โดยเฉพาะในสมนุไพรแห้ง  
ซึง่ในอนาคตอาจมกีารก�าหนดราคาตามปรมิาณสารส�าคญัทีพ่บ 
เมื่อน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
มปีระสทิธภิาพท่ีด ีการวางรากฐานการพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพร 
ในระยะยาวอันจะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
จงึจ�าเป็นต้องมทีศิทางทีจ่ะยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคเกษตร โดยการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็น
พืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละ
พื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา  
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง ส่งเสรมิการ
ท�าการตลาดผ่านการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประโยชน์
และสรรพคุณของสมุนไพรไทย กรณีฟ้าทะลายโจรถือเป็น 
กรณีศึกษาท่ีเห็นได้ชัดถึงโอกาสของสมุนไพรไทยท่ีจะก้าวไกล 
สู่เวทีโลก หากแต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพปริมาณสารส�าคัญ
ให้สม�า่เสมอ ตลอดจนแนวทางควบคมุคณุภาพสมนุไพรควรเป็น
แนวทางเดยีวกนั  เพือ่ให้เกดิการยอมรบัการใช้สมนุไพรมากขึน้ 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลักดันให้เกิดการ
ใช้งานสมุนไพรในวงกว้าง ยกระดับการผลิตและใช้ประโยชน์
สมนุไพรไทยอย่างมคีณุภาพ เตม็ประสทิธภิาพ ทดแทนการน�าเข้า 
วัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรจากต่างประเทศ

สรรสาระ



H
E

M
P

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ10

ชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น หลังจาก
ท่ีรัฐบาลปัจจุบันได้ปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์จากพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ เพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ค�าว่าปลดล็อคไม่ได้หมายความว่าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ถูก
ถอดออกจากรายชือ่ยาเสพตดิแล้ว แต่หมายถงึการอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้ 
กรอบกฎหมาย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุ
ชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้ 
บางส่วนของกัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
น�าวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
มุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่

“กัญชง”
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กญัชาและกัญชงจดัเป็นพชืในตระกลูเดยีวกนั คอื Cannabis 
sativa L. ในวงศ์ Cannabidaceae จึงมคีวามคล้ายคลงึกนัมาก 
โดยในอดตีกัญชาถกูใช้เป็นยารักษาโรคและเพือ่การสนัทนาการ 
ในขณะที่กัญชงเป็นพืชที่น�าเส้นใยมาใช้ส�าหรับการถักทอ 
ซ่ึงการแยกความแตกต่างของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วยตาเปล่าคือ 
กัญชามีลักษณะต้นเตี้ยและใบอ้วน ส่วนกัญชงมีลักษณะต้นสูง
และใบเรยีว นอกจากลกัษณะทางกายภาพทีค่่อนข้างต่างกนัแล้ว  
สารสกัดที่ได้จากพืชทั้ง 2 ชนิดก็มีปริมาณที่ต่างกันด้วย คือ  
สารทีม่ฤีทธิต่์อจติประสาท (Delta-9-tetrahydrocannabinal 
หรือ THC) ซึ่งกัญชงมีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอก 
ไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปริมาณสารน้อยกว่าในกัญชาจึงไม่ก่อ 
ให้เกิดการน�ามาสูบจนมึนเมาได้ แต่หากมีปริมาณสาร THC  
เกินร้อยละ 1 จะถือว่าเป็นกัญชา เมื่อสูบจะมีฤทธิ์ต่อระบบ 
ประสาท ท�าให้เกิดอาการมึนเมาและเป็นสารเสพติด โดยสาร 
ส�าคญัทีท่�าให้ทัง้กญัชาและกญัชงได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก 
ในการน�าไปใช้ทางการแพทย์น้ันไม่ใช่สาร THC แต่เป็นสาร  
Cannabidiol (CBD) ซึง่สามารรกัษาบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ   

ที่มา : https://www.health.harvard.edu/blog/medical-marijuana-2018011513085

ที่มา: https://njaes.rutgers.edu/fs1312/

ได้ เช่น ลดการอักเสบของแผล ลดอาการชักเกร็ง และอาการ 
คลืน่ไส้ โดยกัญชงมปีรมิาณสาร CBD มากกว่ากัญชา จากประโยชน์
ของสาร CBD ท�าให้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก 
ได้ท�าการปลดลอ็กให้กญัชงและกัญชาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

สาร THC (Tetrahydroconnabinol) เป็นสารที่ท�าให้
เมาหรือเคลิบเคลิ้ม พบได้มากในกัญชา โดยมีประมาณ 1-20% 
ในทางการแพทย์ สาร THC มีประโยชน์ช่วยลดอาการปวด  
ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร รักษาผลข้างเคียงจากการท�าเคมี
บ�าบัด แต่การใช้สารชนิดนี้ในการรักษาก็อาจจะท�าให้ผู้ป่วย 
ปากแห้ง ตาแห้ง หรือการตอบสนองช้าลงได้ 

สาร CBD (Canabidiol) ซ่ึงเป็นสารท่ีพบได้ในกัญชง
มากกว่ากัญชา คือพบประมาณ 2% แต่ในกัญชามีสารชนิดนี้
อยู่น้อยมาก เมื่อเสพสารชนิดนี้เข้าไปจะไม่มีอาการเมาหรือ
เคลิบเคลิ้มเหมือนกัญชา คุณสมบัติทางการแพทย์ของ CBD 
มีหลากหลาย เช่น ช่วยลดอาการปวด แก้อาการนอนไม่หลับ 
แก้อาการโรคลมชัก แม้จะใช้ในปริมาณมากก็ไม่มีผลข้างเคียง 

กัญชา (Marijuana) เป็นพืชที่เรารู้จักกันมานานและรู้จัก
ในนามของพืชต้องห้ามเพราะกฎหมายจัดว่าเป็นยาเสพติด  
แต่ในปัจจุบันอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย  
กัญชามีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp.  
indica ต้นสูงไม่มากหากเทียบกับกัญชง โดยมีความสูงไม่เกิน  
2 เมตร มีลักษณะเป็นต้นพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาค่อนข้างมาก 
ล�าต้นเป็นปล้องหรอืข้อสัน้ ใบสเีขยีวจดั ม ี5-7 แฉก โดยจะเรยีง
ชิดกัน จะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน และช่อดอกมียาง
มาก ส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก 
ล�าต้น เส้นใย กิง่ก้าน ราก ใบ ซึง่ไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาด้วย

กญัชง (Hemp) มช่ืีอทางวทิยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa 
L.subsp. sativa โดยท่ัวไปจะมีล�าต้นสูงกว่ากัญชา หรือสูง
มากกว่า 2 เมตร มีลักษณะล�าต้นสูงเรียว แตกกิ่งก้านสาขาน้อย 
ปล้องหรือข้อยาว ใบสีเขียวอ่อน มีประมาณ 7-11 แฉก โดยใบ 
มีการเรียงสลับค่อนข้างห่างอย่างชัดเจน กัญชงจะออกดอก 
เมื่ออายุมากกว่า 4 เดือน และช่อดอกมียางไม่มาก ส่วนต่างๆ 
ของกัญชงท่ีไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ล�าต้น เส้นใย  
กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
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ความแตกต่างระหว่างกัญชง (Hemp) และกัญชา (Marijuana)
ทีม่า: https://www.cbdology.eu/en/blog/difference-between-hemp-marijuana/
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นอกจากนี้ยังนิยมน�ามาท�าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
อีกด้วย อีกประโยชน์หนึ่งของกัญชง คือ เป็นพืช
ท่ีให้เส้นใยยาว เส้นใยมคีวามละเอยีดใกล้เคียงกบั
ลินิน มีความเหนียวทนทาน และมีความเงางาม 
ครบถ้วนคณุสมบติัเส้นใยช้ันด ีจงึเป็นเส้นใยชนดิ
หนึ่งท่ีนิยมใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันมาเป็น
เวลายาวนานแล้ว ในปัจจุบันผ้าท่ีทอจากเส้นใย
กญัชงมรีาคาสงูและเป็นทีต้่องการของตลาดเป็น
อย่างมาก

ประชาชนท่ัวไปและภาคเอกชนสามารถใช้
ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกญัชาและกญัชงได้
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่มีข้อก�าหนดว่าต้องได้ 
มาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศซ่ึงได้รับ 
อนุญาตแล้วเท่านั้น การขออนุญาตและการ

อนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563  
ให้ขออนญุาตปลกู ผลติ ส่งออก จ�าหน่าย ครอบครองได้ตัง้แต่วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ส�าหรับประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 425  
เรื่อง เมล็ดกัญชง น�้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น�้ามันจาก 
เมลด็กญัชง หรอืโปรตนีจากเมลด็กญัชง กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร ได้วจัิยและพัฒนา 
วธิกีารตรวจสอบคณุภาพในผลติภณัฑ์อาหาร เช่น การตรวจหาสาร THC และ CBD การตรวจหาสารพษิจากเช้ือรา รวมท้ัง การตรวจหา 
จลิุนทรีย์ก่อโรค เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค นอกจากนีก้รมวทิยาศาสตร์บรกิารร่วมผลกัดนักัญชงสู่
พชืเศรษฐกจิใหม่ เช่น การเพ่ิมมลูค่าเส้นใยกญัชง การใช้ประโยชน์จากกัญชงตัง้แต่ต้นน�า้สูป่ลายน�า้ ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากส่วนอืน่ 
ของกัญชงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งร่วมกับภาคเอกชน ด�าเนินการบูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน
นวัตกรรม Eco Friendly Products ที่แปรรูปมา จากกัญชง เพื่อเป็นการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
เพือ่การส่งออกในอนาคต ตอบโจทย์เศรษฐกจิฐานราก และช่วยสร้างรายได้ ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่ากญัชาและกญัชงเป็นพชืเศรษฐกจิใหม่  
เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะสามารถสร้างความยั่งยืนได้ในอนาคตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. 2561-2580 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเน้นการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทยโดยโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
ซึ่งประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว  
(Green economy) โดยเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วย 
การใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่ม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขา คือ การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือ 
“เอเปค” ทีป่ระเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2565 (APEC 2022) จะผลกัดัน : BCG Model และ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals, SDGs) SDGs ขององค์การสหประชาชาติ 
ใน theme Bangkok goals on BCG

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
วจิยัและพัฒนานวตักรรมเพ่ือเศรษฐกจิ BCG

อมรพล ช่างสุพรรรณ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
นิมิต พาลี • จิระฉัตร ศรีแสน นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

การพฒันาโดยใช้โมเดลเศรษฐกจิ BCG เป็นผลท�าให้มคีวาม
ต้องการการวิจยั และพฒันาเพือ่ให้เกดินวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในเวที
เศรษฐกิจโลก ดังนี้

1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เน้นการสร้าง
เศรษฐกจิบนฐานของการวจิยัพฒันาและนวตักรรมใช้ทรพัยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตร ของเสีย/น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์
และชุมชน พฒันาต่อยอดเป็น “ผลติภณัฑ์ชีวภาพ”  (Bio-based 
Product) ท่ีมีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรม 
ในมิติใหม่ๆ

2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เน้นการ
สร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวจิยัพฒันาและนวตักรรม โดยใช้
ทรพัยากรวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ให้นานท่ีสดุ ด้วยการหมนุเวยีน
น�ากลับมาใช้ควบคู่กับการลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดเพ่ือ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เน้นการสร้าง
เศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงทางสุขภาพท่ีเกิดจากปัญหา 
สิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้น�าโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง

สรรสาระ
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นวตักรรมให้เกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านมลูค่าทางเศรษฐกจิและ
เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยตัวอย่างผลงานวจัิยและนวตักรรมท่ี
สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่น

• นวัตกรรม Eco friendly products จากกัญชง เป็นการ
แปรรูปสารประกอบจากแกนของกัญชง ท�าเป็นวัสดุสัมผัส
อาหารทีป่ลอดภัย และย่อยสลายได้ทางชวีภาพ เช่น หลอด แก้ว  
ช้อนและส้อม

• การผลิตข้าวแปรรูป เพ่ือยกระดับสินค้าให้ยืดอายุการ
เก็บรักษาได้นาน คุณภาพตรงตามมาตรฐานก�าหนด สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตในระดับชุมชน SMEs และ
ระดับอุตสาหกรรม

• การหาสารส�าคัญในพืชสมนุไพรด้วยเทคนิค High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC) เทคนิค 
High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC) 
และ เทคนิค UV Spectrophotometer รวมถึงศึกษาฤทธิ์ทาง
ชวีภาพเพ่ือพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางสมนุไพรถ่ายทอด
ให้กับผู้ประกอบการ

• การพัฒนากระบวนการรไีซเคิลเซอร์โคเนยีทางทนัตกรรม 
โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าเศษเซอร์โคเนียกลบัมาใช้งาน
ทางทันตกรรมอีกครั้งเพื่อไมใ่ห้เป็นวัสดุเหลือทิ้ง และลดน�าเข้า
จากต่างประเทศ

• การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเปลือก 
มะพร้าวและดอกดาวเรือง โดยวิจัยและพัฒนาให้สามารถน�า
มาย้อมสีธรรมชาติโดยท่ีสีไม่ตก และถ่ายทอดองค์ความรู้ให ้
ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าและ
คุณภาพ

• การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียอย่างง่ายส�าหรับบ�าบัด
น�้าเสียจากการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และ 
ประเภทผ้าทอและเครื่องแต่งกาย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้
ผู้ประกอบการ OTOP

• การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว
เป็นมะพร้าวขาว และวุ้นมะพร้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
กับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs 

เพือ่ให้การขับเคลือ่นการวจัิยและพฒันาด้านนวตักรรมของ  
วศ. ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG มีความเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
ยั่งยืน และได้ผลลัพธ์ท่ีมีประโยชน์กับประเทศไทยสูงสุด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ตั้ง
กลุม่นวัตกรรมสเีขียว สงักดักองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค 
และได้เริ่มด�าเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 โดยในปัจจุบันมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

รูปที่ 1 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (ระดับห้องปฏิบัติการ) จากการแปรรูปมะพร้าวส�าหรับวิสาหกิจชุมชนโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน

สรรสาระ



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 15

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
• การศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 

ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
• การพัฒนาระบบก�าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด  

โดยใช้อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน
• การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว

ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
• การศึกษาประสิทธิภาพของการก�าจัดโครเมียม ทองแดง

และนิกเกิลเบื้องต้นในน�้าเสียจากกระบวนการชุบโลหะของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

• การศึกษาประสิทธิภาพถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนเมโซพอร์
และสมบัติทางแม่เหล็กที่เตรียมจากวัสดุชีวมวลในการก�าจัด 
สีย้อมในน�้าทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม

• การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ ZIF-8 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�าจัดสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน�้า

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบ�าบัดน�้าเสีย

จากกระบวนการย้อมสสี�าหรับผลติภณัฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ” 
กลุ่ม OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์

• จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบ�าบัดน�้าเสีย
จากการแปรรูปมะพร้าวขาว” ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม

รูปที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส�าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ”

ความร่วมมือทางวิชาการ
• วศ. ร่วมมอืกบัภาควขิาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ จัดท�าห่วงโซ่คุณค่า และจัดระดมความคิดเห็น 
ส�าหรับกระบวนการรไีซเคลิพลาสตกิเพือ่พฒันางานวจิยัโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (เน้นพลาสติก)

• วศ. ร่วมมอืกบัสหภาพยโุรปส�าหรบัโครงการ Sustainable  
integrated approach to achieve CECs and PTEs removal  
from contaminated waters. The aquaculture as case 
study.

เพื่อให้การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมที่
เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ BCG มคีวามเป็นรปูธรรม ต่อเนือ่ง ยัง่ยนื 
และได้ผลลพัธ์ท่ีมปีระโยชน์กบัประเทศไทยสงูสดุ กลุม่นวตักรรม 
สีเขียวจะร่วมบูรณาการกับทุกกอง/ส�านักใน วศ. และองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศทางนวัตกรรมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมทั้งใน 
และต่างประเทศในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสีเขียว ตลอดจน
พฒันาวธิกีารทดสอบและเกณฑ์การยอมรบันวตักรรมทีวิ่จยัและ
พัฒนาขึ้น เพื่อน�างานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับ
ชาตแิละนานาชาต ิยืน่ขอรบัอนสุทิธบิตัร/สทิธบิตัร น�าไปต่อยอด 
ในอุตสาหกรรมและเชิงพานิชย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

สรรสาระ
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พศ. กับการพัฒนาสู่อนาคต
ด้วยระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคุณภาพของประเทศ

จากจุดมุ่งหมายเล็กๆ ในอดีต “การพัฒนาอบรมคนให้มีความรู้ในเคมีปฏิบัติ” ของกองการศึกษาเคมีปฏิบัติ สู่ปัจจุบัน  
“การพฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของส�านกัพัฒนาศักยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏบิติัการ เพ่ือมุ่งสู่อนาคต  
“การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ�าเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21” ภายใต้ชื่อ “กองพัฒนา 
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ 
ในสายงาน พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพและปลดล็อกสมรรถนะด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21  
ซึ่งหนึ่งในทักษะที่จ�าเป็นคือ ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาคนในทุกมิติให้มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานสนบัสนนุด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึมวีสิยัทศัน์เพือ่การพฒันาทกัษะนกัวทิยาศาสตร์และประชาชนผูส้นใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การสร้างโอกาสในทักษะอาชพี การเรยีนรูเ้พือ่ขยายโอกาสในการสร้างรายได้ ลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางเศรษฐกิจของประชาชน 

ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การลดความเหลื่อมล�้า และ 
การกระจายรายได้สูท้่องถิน่ เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ของประเทศ 
ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม ความท้าทาย 
ในการด�าเนินการคือ แต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน มีความ 
ซบัซ้อนตามภมูศิาสตร์ มคีวามหลากหลายของวตัถดิุบ ผลติภัณฑ์ 
และความพร้อมของบุคลากรในท้องถิ่น รวมถึงปัจจัยภายนอก 
อื่นๆ การขับเคล่ือนจึงต้องอาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคณุภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :  
NQI) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และมีความจ�าเป็นต่อการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
สู่การมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ด้วยภาคการผลิตและการบริการเป็นหัวใจส�าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องอาศัยการค้าขาย 
กับนานาประเทศ สินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ 
ต้องได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ท�าให้
การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานมีความจ�าเป็น จากสาเหต ุ
ดังกล่าว กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน
ระบบคุณภาพจึงจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้การอบรม 
ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การรับรอง
คณุภาพบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17024 ซึง่เป็นการรบัรองศักยภาพของนักวทิยาศาสตร์
ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะอย่างเข้มข้นและได้รับการรับรอง
ว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร 

ด้านความปลอดภยัซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่ของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตอันจะท�าให้ผู้บริโภคและลูกค้าเกิด
ความมั่นใจในความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและโรงงาน 
รวมไปถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ี
แวดล้อมสถานทีก่ารผลติ ได้แก่ การให้การอบรมด้านระบบการ
จดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏบัิตกิารท่ีเก่ียวกบัสารเคมี
ตาม มอก.2677-2558 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากจะอาศัยระบบที่ดีและ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญแล้ว ยังต้องอาศัยการพัฒนาเชิง
พื้นท่ี ผ่านกลไกการท�างานอย่างบูรณาการด้วยกระบวนการ
สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
จากการรวมกนัของสองกระทรวงคอืกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงการอุดมศึกษา ท�าให้เกิดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงเป็นการ
รวมกันของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ส่วนกลางและหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในภูมิภาค ท�าให้เกิดเครือข่ายท่ีครบวงจร  
มีการด�าเนินงานในทิศทางเดียวกัน กองพัฒนาศักยภาพ 
นกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิารจงึมโีครงการการพฒันาศกัยภาพ
หน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และโครงการพัฒนา
หน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ซึ่งเป็นสองโครงการส�าคัญเพื่อการบูรณาการกับหน่วยงานที ่
เก่ียวข้อง พัฒนาศักยภาพของหน่วยทดสอบในภูมิภาคให้
สามารถวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ีให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ด้วยการส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักวิทยาศาสตร์
ห ้องปฏิบัติการให ้ มีความเชี่ยวชาญตามสายงานอาชีพ  
ผ่านการอบรมโดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การสือ่สารออนไลน์ 
E-learning ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน รวมไปถึงการ
พัฒนาสื่อให้มีความสนุก น่าเรียนรู้ และน่าสนใจ

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการยังมี
แนวนโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อออนไลน์และ
หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นส�าหรับผู ้ที่สนใจในเทคโนโลยี  
ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตและแสวงหาความร่วมมือด้านการอบรมกับหน่วยงาน 
ต่างประเทศ กองพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร
จะมุง่มัน่พฒันาเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันานกัวทิยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการและส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ สมดังค�ากล่าว
ของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก 
ว่า “ชาติจะเจริญโดยไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ได้”
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เหล็กกล้าชบุโลหะเป็นกระบวนการปรบัสภาพผวิเหลก็กล้า 
เพื่อท�าให้เหล็กกล้ามีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการ
เกิดสนิม มคีวามแขง็แรงเพิม่ข้ึน และมอีายกุารใช้งานได้นานขึน้  
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะมีความส�าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เพราะ
สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างหลากหลายตัง้แต่การผลติเครือ่งใช้
ในครัวเรือน วัสดุส�าหรับการก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
พัฒนาการของเหล็กกล้าชุบโลหะเริ่มจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี
ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1840s ซึ่งพบว่าสังกะสีสามารถ
ป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยชั้นเคลือบสังกะสีจะ

โกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสชันสเปกโทรเมตรี  
(GD-OES) เทคนคิทีต่อบโจทยเ์รือ่งสมบตักิารเคลอืบ 
ในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะ

เกดิการกดักร่อนแทนเหลก็ จงึเป็นการป้องกนัผวิเหลก็จากการ
สมัผสักบัสภาวะแวดล้อม และป้องกนัการเกดิการกัดกร่อนของ
ผวิเหลก็ได้ ซึง่การกดักร่อนของสงักะสจีะเหน็เป็นสนมิสีขาวบน
แผ่นเหล็กที่เคลือบสังกะสี การผุกร่อนของเหล็กเกิดข้ึนโดยจะ
เห็นเป็นสนิมแดง ดังนั้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหลายประเทศ 
จึงมีการก�าหนดข้ันต�่าของการชุบสังกะสีส�าหรับเหล็กกล้าที่
ความหนาระดบัต่าง ๆ  ด้วย การใช้เหลก็กล้าชุบสงักะสแีพร่หลาย 
ในช่วงทศวรรษ 1910s เป็นต้นมา จนถงึช่วงทศวรรษ 1950s ได้มี 
การคิดค้นและผลิตเหล็กกล้าชุบสังกะสีทาสีด้วย ต่อมาในช่วง 
ทศวรรษ 1970s ผูผ้ลติเหลก็จากออสเตรเลยีได้พฒันาการเคลือบ 

วันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
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อะลูมิเนียมสังกะสีบนเหล็กกล้าส�าเร็จ โดยใช้อะลูมิเนียมช่วง 
50-60% จะเพิ่มความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กกล้า 
ชุบสังกะสีได้ดีขึ้นประมาณ 4 เท่า เน่ืองจากอะลูมิเนียมบน 
ชั้นเคลือบจะสร้างชั้นฟิลม์ออกไซด์ที่มีความเสถียรสูงและ
ละลายน�้าได้ต�่า โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุ่น รวมทั้ง มอก. ของประเทศไทยมีการก�าหนดการเคลือบ
อะลูมิเนียมสังกะสีขั้นต�่าในระดับที่เท่ากันที่ 150 g/m2 จนถึง
ช่วงทศวรรษ 2000s ผู้ผลิตเหล็กญี่ปุ่นได้พัฒนาเหล็กกล้าชุบ
สังกะสีโดยการเติมสังกะสี อะลูมิเนียม และแมกนีเซียมในช้ัน
เคลือบโลหะ ซึ่งแมกนีเซียมที่เพิ่มเข้ามาท�าให้เกิดฟิลม์ออกไซด์
ที่มีความเสถียรมากข้ึน ช่วยป้องกันเนื้อเหล็กจากน�้าและการ
แทรกซึมของออกซเิจนทัง้ในบรรยากาศทัว่ไปและบรรยากาศที่
เป็นด่าง และชัน้เคลอืบทีม่อีงค์ประกอบของแมกนีเซยีมนีจ้ะไหล
มาปิดช่องว่างที่เกิดจากการขูดขีดของชั้นเคลือบ หรือขอบตัด 
ที่ไม่มีชั้นเคลือบ ท�าให้ปกป้องชั้นเหล็กจากการกัดกร่อนได้
ยาวนานขึ้น

วิธีการทดสอบสมบัติการเคลือบของเหล็กกล้าชุบโลหะ 
เป็นการหามวลสารเคลือบต่อพื้นที่ (total coating mass per 
unit area) ส่วนประกอบทางเคมีของสารเคลือบ และอาจ
รวมถึงการหาความหนาของช้ันเคลือบ ปัจจุบันมีมาตรฐานวิธี
การทดสอบเกี่ยวกับสมบัติการเคลือบทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ โดยมีวิธีการทดสอบทางเคมีพื้นฐานและการวัดด้วย
เครื่องมือ มาตรฐานวิธีการทดสอบระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่   

ISO 1460 เป็นวิธีทดสอบเพื่อหามวลสารเคลือบต่อพื้นที่
ของการชุบสังกะสีบนเหล็กกล้าโดยหลักการชั่งน�้าหนัก

ISO 17925 เป็นวิธีทดสอบเพื่อหามวลสารเคลือบต่อ
พื้นที่โดยหลักการชั่งน�้าหนัก และหาส่วนประกอบทางเคมีของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีในชั้นเคลือบโดยเทคนิคอินดักทีฟลีคัพ
เพิลพลาสมาอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี (ICP-OES) และ
เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี (FAAS) 

ISO 3497 เป็นวิธีหาความหนาของช้ันเคลือบโดยเครื่อง
เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF) และใช้ข้อมูลความหนาของ
ช้ันเคลือบเพื่อค�านวณปริมาณมวลสารเคลือบตาม ISO 9364 
Steel sheet, 55% aluminum-zinc alloy-coated by the 
continuous hot-dip process, of commercial, drawing 
and structure qualities

และ ISO 16962 เป็นวิธีทดสอบเพื่อหาปริมาณมวลสาร
เคลอืบต่อพืน้ท่ี ส่วนประกอบทางเคมขีองสารเคลือบ และความ
หนาของชัน้เคลอืบ โดยเทคนคิโกลวดสิชาร์จออพตคิอลอมิสิชนั
สเปกโทรเมตรี (GD-OES)  

จะเห็นได้ว่าเทคนิคโกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสชันสเปก
โทรเมตรี สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมวลสารเคลือบต่อพ้ืนท่ี  
ส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเคลือบ และการวัดความหนาของ 
ชั้นเคลือบจาก quantitative depth profile ได้ในเครื่องเดียว  
ท้ังนี้ GD-OES ยังหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี (bulk  
analysis) และหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีเป็นฟังก์ชัน
ของความหนา/ลึก (depth profiling) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการชุบเคลือบด้วย ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อ
การควบคุมคุณภาพและการพัฒนากระบวนการผลิตเหล็กกล้า
ชุบโลหะ7 

การใช้ GD-OES เพื่อหาปริมาณมวลสารเคลือบต่อพื้นที่ใน
เหล็กกล้าชุบสังกะสี (ZnFe galvanneal coating) ท�าโดยการ 
ค�านวณพื้นที่ภายใต้ depth profile6 แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเป็น 
การพลอตระหว่างสัดส่วนมวลของธาตุ (elemental mass  
fraction) กับความหนาในช่วงเวลาการทดสอบ 140 วินาที  
เมื่อเริ่มการทดสอบจะเห็นโพรไฟล์ (profile) ของสังกะสีและ 
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เอกสารอ้างอิง
1. ดร. ยทุธนนัท์ บญุยงมณีรัตน์ “เทคโนโลยกีารชบุสงักะสแีบบจุม่ร้อน: ประสทิธภิาพและแนวทางการพฒันา” สถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย วารสารเอ็มเท็ค (MTEC) เมษายน-มิถุนายน 2554 หน้า 25-30
2. กรกฎ ผดุงจิตต์ “วิวัฒนาการอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบโลหะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าส�าหรับมาตรฐานหลังคาเหล็ก (มอก. 1128-2562) บทความออนไลน์  
 nsbluescpe.com/th/articles/evolution-of-metalsheet/ (15 กันยายน 2564)
3. ISO 1460:2000  Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass  
 per unit area
4. ISO 17925:2004  Zinc and/or aluminium based coatings on steel — Determination of coating mass per unit area and chemical  
 composition — Gravimetry, inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and flame atomic absorption  
 spectrometry
5. ISO 3497:2000  Metallic coatings – Measurement of coating thickness – X-ray spectrometric method
6. ISO 16962:2017 (Second edition) Surface chemical analysis – Analysis of zinc-and/or aluminium-based metallic coatings  
 by glow-discharge optical-emission spectrometry
7. วันดี ลือสายวงศ์ การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคโกลวดิสชาร์จออพทิคอลอิมิสชันสเปกโทรเมตรี วารสารกรมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 52 ฉบับที่ 166  
 กันยายน 2547

อะลมูเินยีมในชัน้เคลือบ และเมือ่ชัน้การเคลอืบสิน้สดุลงจะเหน็ปรมิาณเหลก็เพิม่ขึน้ในโพรไฟล์ของเหลก็ทีเ่ป็นซบัสเตรต (substrate)  
จุดตัดของโพรไฟล์ของสังกะสีและเหล็กคืออินเทอร์เฟส (interface) ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อของช้ันเคลือบและเหล็กท่ีเป็นซับสเตรต  
โดยความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 7 µmภาพที่ 2 แสดงการใช้ GD-OES เพื่อหาปริมาณมวลสารเคลือบต่อพื้นที่ในทดสอบ
เหล็กกล้าชุบสังกะสี6 ซึ่งเป็นการพลอตระหว่างสัดส่วนมวลของธาตุกับความหนาเช่นกัน แต่ใช้วิธีการค�านวณและการแก้ค่าของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างจากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าภาพนี้มีข้อมูลความเข้มข้นของธาตุที่ต้องการวัด ความหนาของชั้นเคลือบ 
(ประมาณ 7 µm) และความหนาของอินเทอร์เฟส (ประมาณ 2-3 µm) ด้วย

เทคนิคโกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสชันสเปกโทรเมตรี นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจส�าหรับการทดสอบสมบัติการเคลือบใน
ผลติภณัฑ์เหลก็กล้าชบุโลหะ สามารถให้ข้อมลูปรมิาณมวลสารเคลอืบต่อพืน้ที ่ส่วนประกอบทางเคมขีองสารเคลอืบ ความหนาของ
ชั้นเคลือบ และประสิทธิภาพของการเคลือบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพ และการพัฒนากระบวนการ
ผลิต อย่างไรก็ตามการหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีเป็นฟังก์ชันของความหนา/ลึก (depth profiling) ที่ต้องการความแม่นและ
ความเที่ยง ยังมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับวัสดุอ้างอิงที่จะต้องน�ามาใช้ในการสร้างเส้นโค้งการสอบเทียบ (calibration curve) และอาจต้อง
ศึกษาหลักการของเทคนิคเพ่ือเข้าใจหลักการค�านวณปริมาณมวลสารเคลือบต่อพื้นท่ีและการแก้ค่าของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อท�าให้
มั่นใจว่าได้ quantitative depth profile ที่มีความแม่นและความเที่ยงในระดับที่น่าเชื่อถือ

ภาพที ่1 Quantitative depth profiles ของเหลก็กล้าชบุสงักะส ีและโพร
ไฟล์ของการเคลอืบเหลก็กล้าทีใ่นอนิเทอร์เฟส (ภาพจาก ISO 16962:2017 
เอกสารอ้างอิง 6 หน้า 35)   

ภาพที่ 2 Quantitative depth profile ที่แสดงการพลอตระหว่างสัดส่วน
มวลกับความหนาของเหล็กกล้าชุบสังกะสี (ภาพจาก ISO 16962:2017 
เอกสารอ้างอิง 6 หน้า 36)
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หลายๆ ท่านคงคุ้นหูกับค�าว่า BCG Model หรือ Bio- 
Circular-Green economy Model หรือรูปแบบเศรษฐกิจ 
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว มาสักพักแล้ว  
ดงันัน้ขอกล่าวเพียงย่อๆ ตามค�านยิามของสมดุปกขาว BCG  
in Action ว่า “BCG Model เป็นรปูแบบการพฒันาเศรษฐกิจ
ที่มุ ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับ 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยน�าองค์ความรู้ 
มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ  
ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า เพือ่รกัษาความม่ันคงทางวตัถุดิบ สมดุล
ของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ประกอบไปด้วย
แนวคิดหลัก 2 แนวคิด คือ เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมกันเป็นแนวคิดที่กว้างขึ้นและสอดรับกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว” ส�าหรับบทความนี้จะกล่าวเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy, CE) แล้ว 
CE คืออะไร 

เศรษฐกิจหมุนเวียน
ก่อนอืน่เรามารูจั้กเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) 

ลกัษณะเป็น “take (รบัมา) make (ท�า) use (ใช้) dispose (ทิง้)”  
ซึ่งท�าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่
ทรพัยากรโลกเริม่หมดลง และสดุท้ายก่อให้เกิดขยะและของเสีย
ซึง่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพิม่ข้ึน แต่เศรษฐกจิหมนุเวยีน 
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีการออกแบบให้น�าทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้ให้น้อยท่ีสุด รักษาและสร้างคุณค่าจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบให้ได้มากท่ีสุดโดยการใช้งานของวัสดุ 
ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ ให้ได้นานที่สุด ผ่านการหมุนเวียนเป็น
วงจรต่อเนือ่งในระบบปิดโดยไม่มกีารส่งของเสยีออกนอกระบบ

มลูนิธ ิเอเลน แมคอาเธอร์ ได้กล่าวถงึหลกัการ 3 ข้อ ของ CE  
คอื 1) Design out waste and pollution การออกแบบผลติภณัฑ์ 
ทีไ่ม่ท�าให้เกิดของเสยี สร้างมลภาวะหรอืก่อให้เกดิสารอนัตราย
ต่างๆ ทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2) Keep product and 
materials in use การออกแบบท่ีท�าให้ผลติภณัฑ์มคีวามทนทาน  
(durability) มีอายุการใช้งานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สามารถ 
น�ากลบัมาใช้ใหม่ (reuse) น�ามาผลติใหม่ (remanufacture) หรอื
รีไซเคิลได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ  
สามารถหมุนเวียนได้เป็นวงจร และ 3) Regenerate natural 
system การฟ้ืนฟธูรรมชาต ิโดยการคนืสารอาหารทีม่คีณุค่าสูด่นิ 
เพ่ือรองรับการเพาะปลูกใหม่ หรือการใช้พลังงานหมุนเวียน 
แทนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

แผนภาพผเีสือ้หรอื Butterfly diagram (แสดงดงัภาพที ่1)  
เป็นแผนภาพแสดงภาพรวมแนวคิดของ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจแบบเส้นตรง โดยแกนกลางหรือล�าตัวของผีเส้ือ
แสดงเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ส�าหรับปีกผีเสื้อด้านซ้ายและขวา

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
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แสดงวฏัจกัรชวีภาพ (biological cycle) และวัฏจักรทางเทคนคิ 
(technical cycle) ตามล�าดับ 

วฏัจกัรชวีภาพ เป็นการหมนุเวยีนการใช้วสัดุทางชวีภาพที่
สามารถกลับคนืสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภยั ผ่านวฏัจักรการใช้
งานอย่างน้อย 1 รอบ จากนัน้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เป็น
สารอาหารกลับคืนสู่ธรรมชาติ 

วัฏจักรทางเทคนิค เป็นการหมุนเวียนวัสดุประเภทอื่นๆ ที่
ไม่ใช่วัสดุทางชีวภาพด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม
และบ�ารุงรักษาเพ่ือให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารใช้งานนานขึน้ การใช้
ซ�้า (reuse) คือ การน�าส่วนประกอบหรือวัสดุในผลิตภัณฑ์เก่า
มาใช้อกีครัง้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลติใหม่ การผลติใหม่ 
(remanufacture) คือ การแยกส่วนประกอบของผลติภณัฑ์แล้ว
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ภาพที่ 1 แผนภาพผีเสื้อหรือ Butterfly diagram (ที่มา https://www.ellenmacarthurfoundation.org/)

น�ามาประกอบใหม่พร้อมรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ใหม่ การรีไซเคิล (recycle) คือ การแปร
สภาพผลติภณัฑ์ ส่วนประกอบหรอืวัสดท่ีุใช้แล้วหรอืท้ิงแล้ว เพือ่
น�าไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือผลิตผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป   

ตวัอย่างของภาคธรุกจิทีน่�าหลกัการของ CE มาใช้ เช่น บรษิทั  
Circos (มีเครือข่ายหลายประเทศในสหภาพยุโรป) เป็นธุรกิจ 
เช่าชุดเสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมท้อง บริษัท Resortecs (ประเทศ 
เบลเยี่ยม) ได้ผลิตด้ายเย็บแบบใหม่ท่ีช่วยให้การซ่อมแซมหรือ
รีไซเคิลเสื้อผ้าท�าได้ง่ายขึ้น บริษัท Unilever ใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มาจากพลาสติกรีไซเคิล 100 % บริษัท เอสซีจี (ประเทศไทย)  
มโีครงการเกีย่วกบั CE หลายโครงการ เช่น ถนนพลาสตกิรไีซเคลิ 
นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน�้าจาก HDPE-Bone  

สรรสาระ



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 ปัจจุบันได้ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย อีกท้ังไวรัสชนิดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมขึ้น 
ที่เรียกว่า “เชื้อกลายพันธุ์” โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า เมื่อเวลาผ่านไปไวรัสทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อคุณสมบัติของมัน แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อาจ 
ส่งผลต่อคณุสมบตัขิองไวรสัด้วย เช่น การแพร่กระจายของเชือ้ ความรนุแรงของโรค หรือความสามารถในการป้องกนัของวัคซีน  
การรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค หรือวิธีการทางสาธารณสุขและทางสังคมอื่นๆ การที่เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์จะช่วยให้
มันอยู่รอดและเพิ่มจ�านวนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลายพันธุ์ที่อันตรายและวัคซีน
ตัวไหนจะป้องกันพวกมันได้

นางสาวสุชารัตน์ เกาะแก้ง  นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออก
มาประกาศเปลี่ยนการเรียกชื่อไวรัส โคโรนา 2019 กลายพันธุ์ 
โดยตัง้ชือ่ตามอกัษรกรกี ได้แก่ อลัฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า โดย
มีชื่อเรียกและความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์ดังต่อไปนี้ 

1. สายพนัธุอ์ลัฟ่า B.1.1.7 พบรายงานครัง้แรกในประเทศ
อังกฤษ เลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี แพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น 
40-70%

2. สายพนัธุเ์บต้า B.1.351 พบรายงานครัง้แรกในประเทศ
แอฟริกาใต้ ระบาดรวดเร็ว แพร่เชื้อเร็วข้ึนราว 50% ลด
ประสิทธิภาพของแอนติบอดี้

3. สายพันธุ์แกมม่า P.1 พบรายงานครั้งแรกในประเทศ
บราซิล รุนแรงกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ เล่ียงภูมิคุ้มกันได้ และลด
ประสิทธิภาพของวัคซีน

4. สายพันธุเ์ดลต้า B.1.617 พบรายงานครัง้แรกในประเทศ
อินเดีย ระบาดเร็ว แพร่เชื้อได้ง่าย และหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้

ที่มารูปภาพ: https://www.facebook.com/DSSBLPD
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องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เชื้อดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม 
“เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล” เพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัย
คุกคามด้านสาธารณสุข เช่น สามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ท�าให้
เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือท�าให้เชื้อต้านทานวัคซีนได้ จาก
การรายงานขององค์การอนามยัโลกเมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2564 
พบว่า มผีูต้ดิเชือ้สายพนัธุอ์ลัฟ่าใน 173 ประเทศทัว่โลก สายพันธุ์
เบต้าพบใน 122 ประเทศ สายพันธุ์แกมม่าพบใน 74 ประเทศ 
และ สายพนัธุเ์ดลต้าพบใน 104 ประเทศรวมทัง้ประเทศไทยด้วย 

ส�าหรับประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผล 
การเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 28 
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พบสายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบ 487 
ราย (52%) สายพันธุ์อัลฟ่า 447 ราย (47.8%) และสายพันธุ์
เบต้า 2 ราย (0.2%) ส่วนภูมิภาคพบสายพันธุ์อัลฟ่า 1,011 ราย 
(77.6%) สายพันธุ์เดลต้า 234 ราย (18%) และสายพันธุ์เบต้า 
57 ราย (4.4%) โดยพบว่าสายพนัธุเ์ดลต้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ส่วน
สายพันธุ์อัลฟ่า และเบต้ามีแนวโน้มลดลง 

จากการศึกษาข้อมูลการเฝ้าระวังทั้งประเทศตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 พบว่าสายพันธุ์
อลัฟ่า พบในผูป่้วยจ�านวน 9,209 ราย (81.98%) สายพนัธุเ์ดลต้า  
จ�านวน 1,838 ราย (16.36%) และสายพนัธุเ์บต้า  จ�านวน 186 ราย  
(1.66%) สัดส่วนสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังสะสมทั้งประเทศ พบว่า 
สายพันธุ์อัลฟ่ายังมากท่ีสุดในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มลดลง 
ส่วนสายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาความสามารถ 
ของวัคซีนในการป้องกันหรือลดฤทธิ์ไวรัสกลายพันธุ์โดยการ 
เพาะเลีย้งเช้ือไวรสัท่ีกลายพนัธุ ์แล้วน�ามาทดสอบกับซีรัม่ผู้ทีไ่ด้รบั 
วัคซีนโควิด 19 ว่าสามารถป้องกันหรือลดฤทธิ์ไวรัสกลายพันธุ์ 
สายพันธุ์อัลฟ่า เดลต้า และเบต้า ได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธี 
มาตรฐาน คอื Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) 
ซ่ึงเป็นการทดสอบกับไวรัสจริง ภายในห้องชีวนิรภัยระดับ 3   
รวมถึงการทดสอบกบัซีรัม่ของผูท่ี้ได้รบัวคัซีนต่างชนดิกันอกีด้วย 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ 19 ในอนาคตจากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ว่าเชือ้กลายพนัธุ์ 
ที่น่ากังวลทั่วโลกขณะนี้คือสายพันธุ์เดลต้านั่นเอง

การพฒันาวคัซนีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 
จากข้อมลูองค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 
WHO) ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 พบว่ามีวัคซีนโควิดจ�านวน 
237 ชนิดที่ถูกผลิตขึ้น โดยมีจ�านวน 173 ชนิดที่ก�าลังอยู่ในช่วง 
การทดลองกับสัตว์ และมีจ�านวน 64 ชนิดที่ก�าลังอยู่ในการ 
ศกึษาในมนษุย์ซึง่วคัซนีเหล่านีม้กีระบวนการผลติทีห่ลากหลาย 
เทคโนโลยี โดยโครงสร้างของไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) 
จะมีปุ่มยื่นท่ีเรียกว่า สไปค์ (spike) ซ่ึงเป็นไกลโคโปรตีน  
(glycoprotein) ท�าหน้าท่ีไปจับกับตัวรับ angiotensin- 
reverting enzyme-2 (ACE2 receptor) ที่อยู่บนผิวของ 
เซลล์ของระบบทางเดินหายใจ หลอดเลอืด และล�าไส้ของมนษุย์ 
เมือ่ส่วนของสไปค์ทีเ่รยีกว่า receptor-binding domain (RBD)  
จับกับตัวรับ ACE2 แล้ว ไวรัสจะสามารถเข้าเซลล์ได้และท�าให้ 
เกดิการตดิเชือ้และอาการเจบ็ป่วยตามมา ดงันัน้วคัซนีส่วนใหญ่ 
จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อต้าน 
โปรตีนสไปค์เป็นส�าคัญ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด 19  
จะมีแอนติบอดีต่อโปรตีนสไปค์ (anti-RBD antibody) สูง  
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ anti-RBD antibody เป็นตัวช้ีวัด 
ภมูต้ิานทานโรคได้ และใช้วดัว่ามกีารตอบสนองต่อวคัซนีหรอืไม่  
หากกล่าวถึงวัคซีนที่ผลิตในขณะนี้พบว่าแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้

1. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) 
หรือเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) วัคซีนกลุ่มน้ีใช้เทคโนโลยีใหม่ 
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เคยใช้กับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอีโบล่ามาก่อน โดยการ
สังเคราะห์สารดีเอ็นเอ หรือสารเอ็มอาร์เอ็นเอ ที่ควบคุมการ
สร้างโปรตนีสไปค์ของไวรสัซาร์ส-โคว-ี2 โดยพบว่าวคัซนีเอม็อาร์
เอ็นเอ สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ตัวอย่างได้แก่วัคซีนของ 
Pfizer และ Moderna  วคัซนีทัง้สองนีม้กีารใช้ในหลายประเทศ 
เช่น สหรัฐ อเมริกา อิสราเอล อังกฤษ วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอของ
ผู้ผลิตทั้งสองต้องเก็บที่อุณหภูมิต�่ามาก กล่าวคือ Pfizer เก็บที่
อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส และ Moderna เก็บที่ -20 องศา
เซลเซียส ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ในประเทศแถบเมืองร้อน

2. วคัซนีชนิดใช้ไวรสัเป็นพาหะ (Recombinant viral vector  
vaccine) วัคซีนกลุ่มนี้ใช้ไวรัสที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น  
ไวรสัอะดโีน (Adenovirus) เป็นไวรัสพาหะ โดยน�าสารพนัธกุรรม 
ที่ควบคุมการสร้างโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 น�ามา 
ใส่ในไวรัสพาหะ แล้วจึงน�ามาฉีด โดยไวรัสพาหะที่มีการพัฒนา 
คือ ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี (Chimpanzee adenovirus) 
ตัวอย่างได้แก่วัคซีนของ Astra Zeneca และ Johnson and 
Johnson ข้อดีคือเป็นการเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ  
สามารถกระตุ ้มภูมิคุ ้มกันทั้งระบบแอนติบอดี และระบบ 
เซลล์ได้ดี เทคโนโลยกีารใช้ไวรสัพาหะแบบน้ี ยงัไม่เคยมกีารใช้ใน
วงกว้างมาก่อน แต่จากการใช้วคัซีนของ Oxford–AstraZeneca 
กว่า 10 ล้านโดสพบว่ามีความปลอดภัยสูง และประสิทธิภาพ
ดี ยังคงต้องมีการศึกษาติดตามระยะยาวต่อไป และน่าจะเป็น 
วัคซีนกลุ่มที่มีการใช้มากที่สุดในอนาคต 

ที่มารูปภาพ: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
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• ฐานเศรษฐกิจ, มาท�าความรูจ้กั “ซโินฟาร์ม” ทีข่ึน้แท่นวัคซนีจีนตวัแรกทีไ่ด้รบัอนมุตัใิช้เป็นกรณฉีกุเฉนิจาก WHO (https://www.thansettakij.com/ 
 content/world/479320), 14 May 2021.
• BBC, Sinopharm: Chinese Covid vaccine gets WHO emergency approval  (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56967973),  
 14 May 2021.
• World health organization (WHO), Background document on the inactivated COVID-19 vaccine BIBP developed by China  
 National Biotec Group ( CNBG) , Sinopharm, 7 May 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_ 
 recommendation-BIBP-background-2021.1), Sinopharm, 7 May 2021
• World health organization (WHO), The Sinopharm COVID-19 vaccine: What you need to know (https://www.who.int/news-room/ 
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3. วคัซนีทีท่�าจากโปรตนีส่วนหนึง่ของเชือ้ (Protein subunit  
vaccine) วัคซีนเทคโนโลยีนี้มีความคุ้นเคยมานาน และใช้ใน 
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี ท�าโดยการผลิต 
โปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 อาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น 
ระบบ cell culture, yeast, baculovirus, ใบยาสูบ แล้วน�ามา 
ผสมกับสารกระตุน้ภมู ิเมือ่ฉดีเข้าสูร่่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกาย 
สร้างแอนตีบอดีต่อต้านโปรตีนสไปค์ วัคซีนกลุ ่มนี้ก�าลังม ี
การศึกษา ตัวอย่างได้แก่วัคซีนของ Novavax ผลิตจาก  
baculovirus และใช้ Matrix M เป็นตัวกระตุ้นภูมิ พบว่ามี 
ประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัย คาดว่าวัคซีนกลุ่มนี้จะมี
การน�ามาใช้อย่างกว้างขวางต่อไป

4. วัคซีนชนิดเชือ้ตาย (Inactivated vaccine) วคัซนีกลุม่นี ้
ผลิตโดยน�าไวรัสซาร์ส-โควี-2 มาเลี้ยงขยายจ�านวนมาก และน�า 
มาฆ่าด้วยสารเคมีเช่น betapropiolactone, formaldehyde 
หรอืความร้อน เมือ่ฉดีวคัซนีจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภมูคิุม้กัน 
ต่อไวรัส เทคโนโลยีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบเอ โปลิโอ 
ชนิดฉีด จึงมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย  
แต่เนื่องจากการเพาะเลี้ยงไวรัสต้องท�าในห้องปฏิบัติการนิรภัย 
ระดับ 3 ท�าให้การผลิตท�าได้ช้า วัคซีนในกลุ่มนี้ได้มีการศึกษา 
แล้วพบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคได้ดี ตัวอย่างได้แก่วัคซีนของ 
Sinovac และ Sinopharm พบว่ามีประสิทธิภาพในการ 
ป้องกันโรค และป้องกันความรุนแรงของโรคได้

ส�าหรับประเทศไทย สถาบนัวคัซนีแห่งชาติเห็นความส�าคญั 
ของการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในประเทศ เพื่อสร้างรากฐาน 
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยวัคซีนของประเทศ 

เพื่อรับมือการระบาด โดยวัคซีน mRNA เป็นรูปแบบที่ได้รับ 
การยอมรับแลว้วา่เปน็เทคโนโลยใีหม่ที่มคีวามรวดเรว็ สามารถ
พัฒนาเป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการกลายพันธุ ์
ของไวรัส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได ้
พัฒนาวัคซีนท่ีเรียกว่า “ChulaCov19” โดยวัคซีนนี้สามารถ 
ป้องกันโรคโควดิ-19 และลดจ�านวนเช้ือได้อย่างมากในหนทูดลอง  
ภายหลงัจากหนทูดลองได้รบัเชือ้ทางจมกู และได้รบัการฉดีวคัซนี 
จ�านวนสองเข็ม ห่างกันสามสัปดาห์ สามารถป้องกันหนูทดลอง 
ไม่ให้ป่วยเป็นโรคและยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด  
รวมทั้งสามารถลดจ�านวนเชื้อในจมูกและในปอดได้ ส่วนหนูท่ี 
ไม่ได้รับวัคซีนจะเกิดอาการแบบโควิด-19 ภายใน 3 -5 วัน และ 
ทุกตัวมีเชื้อสูงในกระแสเลือด จมูกและปอด ส�าหรับวัคซีน 
ChulaCov19 สามารถเก็บในอุณหภูมิตู ้เย็นปกติคือ 2-8 
องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 1 เดือน และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เตรียมการพัฒนาวัคซีนรุ่น 2  
ทดสอบในหนูทดลองเพื่อรองรับเชื้อดื้อวัคซีนในอนาคต โดยใช้ 
เทคโนโลยีวัคซีน mRNA ที่มีจุดเด่นคือสามารถออกแบบวัคซีน 
รุ่นที่สองเพื่อตอบโต้เชื้อที่ดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีกล่าวมาอาจมีความแตกต่างกัน 
ไปตามลักษณะของประชาชนแต่ละประเทศ รวมถึงสายพันธุ์ 
โควดิ 19 ทีร่ะบาดอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ ๆ  เมือ่ได้รบัวัคซนีแล้ว ผู้เข้ารับ 
วคัซนียงัจ�าเป็นต้องปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
อย่างเคร่งครัดต่อไป ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
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วศ.ร่วมส่งมอบนวัตกรรม PAPR ฝีมือคนไทย แก่กระทรวงสาธารณสุขก่อนกระจายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ “ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก ออกแบบและผลิตโดย 

ทีมวิศวกรฮอนด้า พร้อมด้วยเคร่ืองพ่นยาฆ่าเชื้อ” ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท พร้อมผู้บริหาร  
กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผูร้บัมอบ ณ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ วศ. มบีทบาทภารกิจด้านการวเิคราะห์ ทดสอบ และอยู่
ในช่วงด�าเนนิการจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารทดสอบ PAPR ตามมาตรฐานระดบัสากล ได้ท�าการทดสอบการรัว่ซมึเข้า (Inverse Leakage) 
ด้วยวิธีเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซ่ึงผลอยู่ในระดับท่ีดี หน้ากากแรงดันลบและบวกดังกล่าวฯ  
โดยทางฮอนด้าจะจัดส่งผ่านเครือข่ายทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป

วศ. จับมือ สทน. ขยายขอบข่ายความมือด้านการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ธวัชชัย อ่อน

จนัทร์ ผูอ้�านวยการสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิองค์การมหาชน (สทน.) และคณะ เพือ่ขยายกรอบความร่วมมอืทางวชิาการ  
ด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันาให้คลอบคลมุความต้องการของประเทศ โดยมปีระเด็นส�าคัญทีจ่ะอยูภ่ายใต้กรอบ 
ความร่วมมอืดงักล่าว จะครอบคลมุงานวจัิยและพฒันา ด้านการพฒันาวสัดอุวกาศ การพฒันาวสัดุก�าบงัรังส ีการพฒันาผลติภณัฑ์ยาง 
การตรวจเพือ่รบัรองเกษตรอนิทรย์ี การจัดท�ามาตรฐาน การถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยอีาหารสูช่มุชน รวมถงึการพฒันาศักยภาพ 
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยน�าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่  
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป
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วศ. เป็นหน่วยตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ชุดคลุมและผ้าส�าหรับชุดปฏิบัติทางการแพทย์ 
มีผลบังคับใช้ 3 ปี

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เปิดเผยว่าในสถานการณ์โควดิ-19 ทีผ่่านมามคีวามต้องการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงมาก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ 
เรื่อง บัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
เครือ่งมือแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยก�าหนดให้กองวัสดุวศิวกรรม วศ. ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ตรวจวเิคราะห์ผลติภัณฑ์เครือ่งมอืแพทย์ 
ตามรายการและวิธีทดสอบ ได้แก่ เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ชุดคลุมปฏิบัติการทางการแพทย์ และผ้าส�าหรับเสื้อกาวน์และชุดคลุม
ปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีรายการทดสอบความต้านน�้าซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน�้าสถิต และใช้วิธีทดสอบแบบ 
AATCC 127:2017(2018)e (option 2) ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70:2012 ซึง่ประกาศมผีลใช้บงัคบั 3 ปี นบัแต่วนัทีป่ระกาศนี ้
มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

วศ. โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จาก กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ด้วย วทน.
วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ร่วมจัดแสดง ในงาน 

“มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” โดย วศ. จับมือร่วมกับภาคเอกชน บูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products ซึง่งานวจิยันวตักรรมแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกญัชง เป็นวสัดสุมัผสัอาหารได้ 
อย่างปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียวได้ เช่น หลอด แก้ว ช้อนและ
ส้อม เป็นต้น ผลงานนวัตกรรมนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคต ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
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วศ. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล
วันที่ 9 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชด�าริ สนับสนุน 

การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ การวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ด้าน 
การวิจัยและพัฒนาใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นแกนหลักในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น วางรากฐานที่มั่นคงให้กับ 
เศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยยึดหลัก BCG Model น�าวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ินมาพัฒนาต่อยอดให้ได้สินค้าท่ีมีเอกลักษณ์และ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมของประเทศ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย 
ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนจาก 30 หน่วยงาน 
สมาชิกเครือข่าย ศปว. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 
เจ้าภาพในการจัดประชมุ การประชมุครัง้น้ี เป็นการหารอืแนวทางการสร้างกลไกทีย่ัง่ยนืเพือ่ให้นกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัสามารถ 
เข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศได้อย่างรวดเรว็ ขบัเคลือ่นการสร้างนวตักรรม โดยการพฒันาปรับปรงุฐาน 
ข้อมลูการสบืค้นส่วนกลางของ ศปว. ให้เกดิการเข้าถงึและเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศของ 30 หน่วยงานสมาชกิ ศปว. ด้วยระบบการ 
ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศต่อไป
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วศ. ร่วมทมี อว. ตรวจเยีย่ม รพ.สนามพระนครศรอียุธยา พร้อมมอบชุด Cooling Hygiene ช่วยเหลอืบคุลากรทางการแพทย์ 
และผู้ป่วยสู้ภัย Covid-19

3 พฤษภาคม 2654 ดร.จนัทร์เพญ็ เมฆาอภริกัษ์ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มและรบัฟังการด�าเนนิงาน 
ของโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบชุด Cooling Hygiene เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย 
Covid-19 น�าโดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
พร้อมด้วย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาค�า ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ผู้อ�านวยการกองประเมินผลและจัดการ 
ความรู้การวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

วศ.อว.สนับสนุนหุ่นยนต์บังคับมือให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯพร้อมเร่งผลิตเพิ่มให้โรงพยาบาล
สนามอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ให้ความอนุเคราะห์โดยส่งหุ่นยนต์ขนาดเล็กบังคับมือ “ปิ่นโต 2” จ�านวน 1 ตัว ให้กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (พว.) เพื่อไปใช้งาน ส�าหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เป็นโรงพยาบาลสนามภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งจะเปิดด�าเนินการรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป
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วศ. ทดสอบชิมเครื่องดื่มเพื่อการผ่อนคลาย และทดลองใช้สเปร์ยแป้งเย็น ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมทดสอบทางประสาทสัมผัส (ทดสอบชิม) เครื่องดื่มผสมสารสกัดกัญชง “เครื่องดื่มเพื่อการ
ผ่อนคลาย” และทดลองใช้ สเปร์ยแป้งเย็น ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานโดยสวมชุด PPE ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนา
ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน เพื่อน�า 
ผลการทดลองมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งข้ึน และน�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป  
ณ ห้องอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ มจธ.
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดินทางพร้อมคณะของ ศ.ดร.

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนถาวร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการภายใต้ อว. โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ
ผู้บริหาร มจธ. พร้อมด้วยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ให้การต้อนรับ  
ณ อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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วศ.อว. ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  

ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีของกองเทคโนโลยีชุมชน ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ บริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และผูป้ระกอบการจากจงัหวดักรงุเทพมหานคร จ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่ ผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วจากปลายข้าวไขมนัต�า่อบกรอบ
ด้วยไมโครเวฟ และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโปรตีนจากพืช เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี นพ.ปฐม  
สวรรค์ปัญญาเลศิ อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และผูป้ระกอบการ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมอืฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 
ณ ห้องอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยกระดับ SMEs ของไทยให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมี นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเป็นผู้แทนลงนาม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯและโฆษกให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการ 
ลงนามคร้ังน้ีด้วย วัตถุประสงค์ในการลงนามคร้ังนี้เพื่อขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 
ในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศและชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPRพร้อมให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด 
PAPR คุณภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานท่ามกลางวิกฤตการระบาดโควิด 19

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
หรือโควิด-19 ในปัจจุบันท�าให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเช้ืออย่างอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ 
ชุด PAPR ที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวนหนึ่งได้พัฒนาชุด PAPR ขึ้นเองในประเทศ ซึ่ง วศ. มีความห่วงใยจึงได้พัฒนาเครื่องมือและงานบริการ
ทดสอบชุด PAPR ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด PAPR เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการระบาดของโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

วศ. เดินหน้า Clean and Clear หนุน “โครงการ อว.พารอด” ส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน
วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ 
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงาน อว. เข้าร่วมงาน ณ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กรุงเทพฯ
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