
 

 

 

 

Aqua-RASd   : ระบบหมนุเวยีนนํา้เพือ่การเลีย้งสตัวนํ์า้  

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ระบบบําบดัไนเตรตแบบทอ่ยาว เพือ่ใชก้บัระบบหมนุเวยีนน้ําสําหรับเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเศรษฐกจิทัง้ระบบน้ําจดืและน้ําทะเล 

โดยใชป้ฏกิริยิาดไีนตรฟิิเคชนั (Denitification) ในการกําจัดไนเตรตออกจากน้ํา เมือ่ใชร้ว่มกบัระบบบําบดัตวักรองชวีภาพ

ไนตรฟิิเคชนั (Nitrification) จะสามารถบําบดัของเสยีไนโตรเจนในรปูแบบของแอมโมเนยี ไนไตรต ์และไนเตรต ออกจาก

ระบบบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ทําใหไ้มต่อ้งมกีารเปลีย่นถา่ยน้ําออกจากบอ่ในระหวา่งการเลีย้ง  จากเดมิทีต่อ้งมี

การเปลีย่นน้ําทกุวนัในปรมิาณ 10-20% จะลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 10% ตอ่เดอืน ซึง่จากการทดลองใชง้านพบวา่สามารถ

หมนุเวยีนน้ําใชไ้ดน้านกวา่ 1 ปี 

•ระบบบําบดัทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ มรีาคาตน้ทนุตํา่  

•เนือ่งจากระบบท่ีําพัฒนาขึน้ไมม่กีารถา่ยเทน้ําเสยีทิง้ออกจากระบบ ทําใหเ้หมาะกบัสําหรับระบบควบคมุโรค หรอืไบโอซี

เคยีว (Biosecure) สําหรับการเลีย้งพอ่แมพั่นธุส์ตัวน้ํ์าและการผลติลกูพันธุน้ํ์าทีป่ลอดโรค (Specific pathogen free)  

•สามารถพัฒนาไปสูร่ะบบการเลีย้งปลาความหนาแน่นสงูเพือ่ใชผ้ลติสตัวน้ํ์าเชงิพาณชิย ์

 

คณุสมบตัขิองตน้แบบผลติภณัฑ ์

•ระบบไนเตรตฯ แบบทอ่ยาวทีพั่ฒนาขึน้ ม ี3 ขนาด เพือ่ใหเ้หมาะกบัขนาดบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าของลกูคา้ ไดแ้ก ่

 

 ขนาดบอ่เลีย้งสตัวนํ์า้ การใชง้าน 

ขนาดเล็ก 2-4 ตนั บอ่เลีย้งปลาสวยงาม 

บอ่เลีย้งพอ่แมพั่นธุส์ตัวน้ํ์า 

บอ่อนุบาลลกูสตัวน้ํ์า 

บอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าระดบัครัวเรอืน 

ขนาดกลาง 4-20 ตนั บอ่เลีย้งพอ่แมพั่นธุส์ตัวน้ํ์า 

บอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าความหนาแน่นสงู 

ขนาดใหญ ่ 20-100 ตนั บอ่ผลติสตัวน้ํ์าเชงิพาณชิยข์นาดใหญ ่

(ผลผลติ 400-2,000 กโิลกรัม/บอ่) 

 

 

การประยกุตใ์ชง้าน 

•เหมาะสมกบัการใชง้านในระบบเลีย้งสตัวน้ํ์าในเชงิพาณชิย ์

•การใชง้านสําหรับระบบควบคมุโรค สําหรับการเลีย้งพอ่แมพั่นธุส์ตัวน้ํ์าและการผลติลกูพันธุส์ตัวน้ํ์าทีป่ลอดโรค 

•ใชกํ้าจัดไนเตรตในระบบหมนุเวยีนน้ําสําหรับสถานแสดงพันธุส์ตัวน้ํ์าทะเล (Marine aquarium) ขนาดใหญ ่

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

ผลงานเด่น 



•บอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าทัง้ในเชงิพาณชิย ์ และบอ่เลีย้งปลาสวยงาน 

•สถานแสดงพันธุส์ตัวน้ํ์าทะเล (Marine Aquarium) 

•บอ่เลีย้งพอ่แมพั่นธุส์ตัวน้ํ์าและการผลติลกูพันธุส์ตัวท์ีป่ลอดโรค 

•บอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าแบบระบบควบคมุโรค หรอื ไบโอซเีคยีว 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทรับออกแบบและตดิตัง้บอ่เลีย้งสตัวน้ํ์า 

•บรษัิทผูผ้ลติสตัวน้ํ์าเศรษฐกจิ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ไดรั้บสทิธบิตัรการประเดษิฐ ์เลขที ่26048 ระบบดไีนตรฟิิเคชนัแบบทอ่ยาว วนัทีอ่นุมัต ิ4 มถินุายน 2552  

 

ภาพรวมตลาด 

 

 โดยทั่วไปบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์าสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่1) บอ่ดนิทีอ่ยูก่ลางแจง้ ซึง่จะเป็นบอ่เลีย้ง

สตัวน้ํ์าทีพ่บไดท้ั่วไป 2) บอ่ไรด้นิกลางแจง้ เชน่ บอ่ดนิปทูับดว้ยผา้ยางหรอืบอ่ซเีมนตท์ีต่ัง้อยูก่ลางแจง้ และ 3) บอ่ใน

โรงเรอืนทีม่ลีกัษณะเป็นบอ่ หรอืเป็นถังทีไ่มม่ดีนิ แตม่หีลงัคาปกคลมุทําใหไ้ดรั้บแสงนอ้ย ซึง่ระบบบําบดัไนเตรตแบบทอ่

ยาว จะเหมาะสมกบับอ่ในลกัษณะเป็นบอ่ในโรงเรอืนทีม่ลีกัษณะเป็นบอ่หรอืถังไมม่ดีนิ 

 ระบบบอ่บําบดัไนเตรตทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ เป็นสิง่ใหมสํ่าหรับวงการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า อกีทัง้ยังไมม่คีูแ่ขง่ทางการคา้ 

อกีทัง้การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าความหนาแน่นสงูในระบบปิดยังมอียูน่อ้ยในประเทศไทย จงึถอืเป็นโอกาสทีด่สํีาหรับการ

นําเสนอรปูแบบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในระบบปิดทีม่ปีระสทิธภิาพ และใหผ้ลผลติตอ่บอ่ในปรมิาณมากขึน้ 



CephSmile V2:  ระบบจาํลองใบหนา้หลงัจดัฟนัและวางแผนการจดัฟนั 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ซอฟตแ์วรว์เิคราะหก์ะโหลกศรีษะเพือ่การวางแผนการจัดฟันและสามารถจําลองใบหนา้หลงัการจัดฟันได ้ทําใหผู้ป่้วยจัด

ฟันสามารถเห็นภาพจําลองใบหนา้หลงัการจัดฟันกอ่นทีจ่ะมกีารจัดฟันจรงิ รวมทัง้ทําใหส้ามารถทราบการวางแผนการจัด

ฟัน ตลอดจนสามารถเห็นภาพจําลองการเคลือ่นทีข่องฟันระหวา่งการจัดฟันได ้จงึทําใหท้ันตแพทยส์ามารถวางแผนการจัด

ฟันไดร้วดเร็วขึน้ และสามารถแจง้แผนการจัดฟันใหผู้ป่้วยโดยไมต่อ้งรอทราบผลภายหลงั 

•ซอฟตแ์วรส์ามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูและภาพรังสกีะโหลกศรีษะในแตล่ะชว่งเวลาของการรักษา เพือ่ศกึษาถงึการ

เปลีย่นแปลงของโครงสรา้งกระโหลกศรีษะ 

•ซอฟตแ์วร ์CephSmile ทีพั่ฒนาขึน้มรีาคาถกูกวา่ซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติจากตา่งประเทศ อกีทัง้ยังเนน้ขอ้มลูคา่มาตรฐาน

ลกัษณะโครงสรา้งกะโหลกศรีษะสําหรับคนไทยและคนเอเชยี 

•CephSmile สามารถจําลองภาพกะโหลกศรีษะใน 3 มติขิ ึน้ จากภาพ x-ray ดา้นขา้งและดา้นหนา้ แทนการใชภ้าพจาก

เครือ่ง CT Scan ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยสงู 

•ชว่ยเสรมิภาพลกัษณ์ในการใหบ้รกิารจัดฟันทีเ่หนอืกวา่คูแ่ขง่ 

•CephSmile V2 จะมรีปูแบบในการใหบ้รกิารผา่นทางเว็บไซด ์โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิจงึจะสามารถเรยีกใช ้

งานโปรแกรม CephSmile ไดจ้ากเว็บเซริฟ์เวอร ์

 

 

คณุสมบตัขิองตน้แบบผลติภณัฑ ์

•CephSmile V2 มคีณุสมบตัใินการทํางานดงัตอ่ไปนี ้

•Cephalometric Lateral Analysis: สามารถวเิคราะหภ์าพรังสกีะโหลกศรีษะดา้นขา้งเพือ่ทําใหท้ราบถงึ

ปัญหาของโครงสรา้งกระโหลกศรีษะ ใบหนา้ และฟัน 

•Superimposition: สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูและภาพรังสกีะโหลกศรีษะในแตล่ะชว่งเวลาของการ

รักษา เพือ่ศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งกะโหลกศรีษะ 

•Orthodontic Treatment Simulation: สามารถจําลองภาพในหนา้ของผูป่้วยหลงัการจัดฟัน กอ่ทีจ่ะทํา

การจัดฟันจรงิ 

•Dialog for Viewing Patients' Data: สามารถเรยีกดขูอ้มลูภาพตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นแฟ้มขอ้มลู 

•PA Analysis: สามารถวเิคราะหภ์าพรังสกีะโหลกศรีษะดา้นหนา้เพือ่ศกึษาความสมมาตรของใบหนา้ 

•2D Digital Model Analysis & Planning: สามารถวเิคราะหแ์บบจําลองฟันเพือ่ใชใ้นการวดัขนาดความ

กวา้งของฟันและชอ่งวา่งภายในชอ่งปาก เพือ่ใชใ้นการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

•3D Skull from 2D Projections: สามารถจําลองภาพกะโหลกศรีษะใน 3 มติ ิจากภาพรังสดีา้นหนา้และ

ดา้นขา้งในระบบดจิทิัล ซึง่จะใชเ้พยีงขอ้มลูภาพ X-ray ดา้นหนา้และดา้นขา้งเทา่นัน้ 

 

การประยกุตใ์ชง้าน 

•เหมาะกบัการใชง้านวเิคราะหก์ะโหลกศรีษะเพือ่การวางแผนการจัดฟัน สําหรับทันตแพทยแ์ละผูป่้วยจัดฟัน 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูท้ีต่อ้งการจัดฟัน 

•ทันตแพทยจั์ดฟัน 

•โรงพยาบาลหรอืคลนีคิจัดฟัน 



•มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรการเรยีนการสอนทันตแพทยจั์ดฟัน 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทผูผ้ลติ หรอืธรุกจิใหบ้รกิารซอฟตแ์วรแ์บบ Web service 

•ผูจั้ดจําหน่ายสนิคา้ทันตกรรม 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดลขิสทิธิ ์“โปรแกรม CephSmile 2.0” เลขทีคํ่าขอ 191148 เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2551  

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0801002561 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2551 เรือ่ง “วธิกีารสรา้งลายเสน้เซฟาโลเมตรกิซ์

กบัภาพถา่ยรังสดีา้นขา้งและดา้นหนา้ในระบบดจิติอล 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0801004893 เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2551 เรือ่ง “วธิกีารจําลองกะโหลกศรีษะใน 3 มติ ิ

จากภาพรังสดีา้นหนา้และดา้นขา้งในระบบดจิติอล 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0801004953 เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2551 เรือ่ง “วธิกีารจําลองใบหนา้ดา้นขา้งหลงัการ

รักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผา่ตดัในระบบดจิติอล” 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 1001000156 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2553 เรือ่ง “ระบบวธิกีารวเิคราะห,์ จําลองการตดัและ

เคลือ่นทีแ่บบจําลองฟันในสองมติ”ิ 

 

ภาพรวมตลาด 

 ปัจจบุนัการดดัฟันไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากบคุคลทกุ เพศ ทกุวยั ซึง่จากขอ้มลูเบือ้งตน้พบวา่ ปรมิาณคนไข ้

ทีม่คีวามตอ้งการเขา้รับบรกิารจัดฟันมปีระมาณ4% ของประชากรทัง้หมด และมมีลูคา่ตลาดรวมสําหรับธรุกจิทันตกรรมในปี 

พ.ศ. 2551 ประมาณ 6,000 ลา้นบาท โดยมอีตัราการเจริญิเตบิโตประมาณ 10% ตอ่ปี  อยา่งไรก็ด ีประเทศไทยมจํีานวน

ทันตแพทยจั์ดฟันทีไ่ดรั้บการรับรองโดยสมาคมทันตแพทยจั์ดฟันแหง่ประเทศไทยและทันตแพทยสภา ประมาณ 400 คน 

และมนัีกศกึษาดา้นทันตกรรมจัดฟัน สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในประเทศปีละประมาณ 40-50 คน 

 ดงันัน้โปรแกรม CephSmile จะชว่ยใหท้ันตแพทยจั์ดฟันสามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนการรักษาใหแ้กค่นไขจั้ด

ฟันไดร้วดเร็วมากยิง่ขึน้



G-Rock: เม็ดมวลเบาสงัเคราะห ์ 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เม็ดมวลเบาสงัเคราะหเ์ป็นวสัดทุีถ่กูพัฒนาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์เพือ่ใหไ้ดเ้ม็ดวสัดุ

ทรงกลมทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตอ่การใชง้าน โดยมคีณุสมบตัทิีสํ่าคญัเชน่ มคีวามหนาแน่นตํา่ (น้ําหนักตอ่ปรมิาตร

นอ้ย) มคีวามเป็นฉนวนหรอืป้องกนัความรอ้น/เย็นทีด่ ีและมคีวามแข็งแรงทางดา้นกลศาสตร ์ 

•เม็ดมวลเบาสงัเคราะห ์ไดรั้บการพัฒนาทัง้ในเชงิคณุสมบตัแิละกระบวนการผลติ ทําใหส้ามารถกําหนดลกัษณะทาง

กายภาพและคณุสมบตัไิดห้ลากหลายตามความตอ้งการของการใชง้าน  

•เมือ่นําเม็ดมวลเบาสงัเคราะหผ์สมในคอนกรตีแลว้ จะมน้ํีาหนักโดยรวมลดลง 20-30 เปอรเ์ซน็ต ์แตย่ังคงความ

แข็งแรงเทา่เดมิ 

•มกีระบวนการผลติและใชว้ตัถดุบิทีห่างา่ยและราคาถกูจากภายในประเทศ ทําใหร้าคาตน้ทนุของวสัดตํุา่ เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัวสัดทุีม่กีารใชใ้นปัจจบุนั 

•มกีารพัฒนาเทคนคิการผลติเม็ดมวลเบาสงัเคราะหเ์พือ่ใหเ้หมาะสมตอ่การผลติเชงิอตุสาหกรรม ทัง้ทางดา้นเทคนคิ

การผลติและเครือ่งจักร  

 

คณุสมบตัขิองตน้แบบผลติภณัฑ ์

•มน้ํีาหนักตอ่ปรมิาตรตํา่ 

•มคีวามตา้นทานตอ่อณุหภมูริอ้น/เย็นสงู 

•มคีวามแข็งแรงสงู 

•มขีนาดและรปูรา่งหลากหลาย 

•มคีวามพรนุตวัสงู 

•ไมต่ดิไฟงา่ย 

•มคีวามเป็นฉนวนดา้นเสยีงสงู 

•ไมม่สีารปนเป้ือนหรอืสารอนัตราย 

•สามารถปรับคณุสมบตัติา่งๆไดต้ามความตอ้งการ 

•มตีน้ทนุการผลติตํา่ 

 

การประยกุตใ์ชง้าน 

•เม็ดมวลเบาสงัเคราะหถ์กูพัฒนาใหม้คีวามเหมาะสมในการนําไปผสมในคอนกรตีเพือ่ลดน้ําหนัก เพิม่ความเป็นฉนวน 

แตย่ังคงความแข็งแรงเทยีบเทา่กบัเทคโนโลยคีอนกรตีแบบดัง้เดมิ 

•เม็ดมวลเบาสงัเคราะหย์ังถกูพัฒนาใหเ้หมาะสมตอ่การใชง้านในสว่นตา่งๆของสิง่ปลกูสรา้ง เชน่ หลงัคา ผนังและพืน้ 

ในลกัษณะผลติภณัฑท์ีแ่ตกตา่ง เชน่ บล็อก แผน่หลงัคา พืน้ผนังสําเร็จรปู (precast wall) รวมถงึ แผน่พืน้สําเร็จรปู 

(pre-tensioned floor)  

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 



•ผูผ้ลติและผูจํ้าหน่ายวสัดมุวลเบา 

•ผูผ้ลติและผูจํ้าหน่ายผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งมวลเบา 

•บรษัิทและผูรั้บเหมากอ่สรา้ง 

•ผูป้ระกอบการในธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•นักลงทนุทั่วไป และนักลงทนุทีเ่กีบ่งขอ้งกบัอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง อาทเิชน่ ผูผ้ลติผนังสําเร็จรปู  ผูผ้ลติผลติภณัฑว์สัดุ

กอ่สรา้ง ผูรั้บเหมากอ่สรา้ง รวมถงึบรษัิทพัฒนาธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์เป็นตน้ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอที ่0901003315 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2552 เรือ่ง “สตูรมวลรวมเบาสงัเคราะห ์

สําหรับผสมคอนกรตี” 

 

ภาพรวมของตลาด 

 ปัจจบุนัคอนกรตีหลอ่สําเร็จรปูรปู (precast concrete wall) ซึง่เกดิจากการผสมระหวา่งซเีมนต ์ทราย และหนิ

บด ไดรั้บความนยิมใชเ้ป็นผนังภายนอกอาคาร เนือ่งจากมคีวามรวดเร็วกวา่การกอ่อฐิฉาบปนู ลดงานเปียกหนา้งาน แต่

น้ําหนักของผนังตอ่ปรมิาตรทีส่งูของคอนกรตีหลอ่สําเร็จมคีวามหนักกวา่ และมคีวามหนาแน่นสงูทําใหย้ากตอ่การตดั

เจาะหรอืตบแตง่ภายหลงั รวมถงึมคีวามเป็นฉนวนทีตํ่า่ทําใหเ้กดิความรอ้นสะสมตอ่อาคาร 

 จากขอ้จํากดัของตณุสมบตัขิองคอนกรตีหลอ่สําเร็จรปูดงักลา่ว ทําใหค้อนกรตีทีม่สีว่นผสมของเม็ดมวลเบา

สงัเคราะหน่์าจะเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจสําหรับอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง เนือ่งจากคอนกรตีทีม่สีว่นผสมของเม็ดมวลเบา

สงัเคราะหจ์ะมน้ํีาหนักของผนังตอ่ปรมิาตรทีตํ่า่กวา่ แตย่ังมคีวามแข็งแรงทีไ่ดใ้กลเ้คยีงกบัคอนกรตีหลอ่สําเร็จรปูทั่วไป 

ทําใหช้ว่ยลดน้ําหนักคอนกรตีลงโดยไมทํ่าใหค้วามแข็งแรงลดลง สง่ผลใหต้น้ทนุคา่โครงสรา้ง คา่กอ่สรา้ง รวมไปถงึ

คา่ขนสง่วสัดกุอ่สรา้งโดยรวมลดลง 

 นอกจากนี ้ดว้ยสภาวะการณ์ในปัจจบุนัซึง่มกีารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ทําใหอ้ตุสาหกรรมกอ่สรา้งมกีารขยายตวั

อยา่งในชว่งทีผ่า่นมา ทัง้ในสว่นโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนน โครงการรถไฟฟ้า และสว่นของธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์ทัง้

บา้นจัดสรรและอาคารชดุ  ทําใหต้อ้งมกีารใชค้อนกรตีจํานวนมาก  อกีทัง้โครงการกอ่สรา้ง หรอืผูท้ีรั่บผดิชอบดา้นงาน

กอ่สรา้ง มคีวามตืน่ตวัเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการกอ่สรา้ง และการลดตน้ทนุ ซึง่จะทําใหผ้ลติภณัฑต์า่งๆ เชน่ 

คอนกรตีมวลเบา คอนกรตีหลอ่สําเร็จทีม่สีว่นผสมของเม็ดมวลเบา และคอนกรตีอดัแรงมวลเบา เป็นทีต่อ้งการของ

ตลาด 

 



Easy Care Silk: นํา้ยานาโนสําหรบัผา้ไหม  

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ใชเ้ทคโนโลยนีาโนเทคโนโลยใีนการพัฒนาสตูรน้ํายาเคลอืบเพือ่ปรับปรงุคณุสมบตัพิเิศษของผา้ไหม ไดแ้ก ่

Appreten MB Extra ซึง่ทําใหส้มัผัสแบบมเีนือ้ ClariantSolusoft MW ซึง่ใหส้มัผัสแบบนุ่มและลืน่ และ MKS LEO 

Siligen SIS Nano ซึง่ใหส้มัผัสแบบนุ่ม  

•น้ํายาปรับคณุสมบตัขิองผา้ไหม ทําให ้ผา้ไหมนุ่ม ลืน่ มเีนือ้ และลดการยับ ซึง่เป็นน้ํายาสตูรเดยีวทีร่วมคณุสมบตัิ

พเิศษเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

•น้ํายาเคลอืบผา้ไหมสตูรพเิศษประกอบดว้ยเรเซิน่ชนดิตา่งๆ ทีใ่หค้ณุสมบตัพิเิศษอนัไดแ้กนุ่่ม ลืน่  

 

การประยกุตใ์ชง้าน 

•ใชใ้นการเคลอืบผา้ไหม ทัง้ในลกัษณะผา้ผนืและผลติภณัฑสํ์าเร็จรปู เชน่ เครือ่งเรอืน เฟอรน์เิจอร ์

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•บรษัิทผูผ้ลติและจําหน่ายผา้ไหม 

•ลกูคา้ทัว่ไป 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติและจําหน่ายผา้ไหม ทัง้ในลกัษณะผา้ผนืและผลติภณัฑสํ์าเร็จรปูเพือ่สง่ออก ตลอดจนผูป้ระกอบการทีส่นใจ

ผลติน้ํายาเพือ่จําหน่าย 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

 

ภาพรวมตลาด 

 ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลติผา้ไหม รวมทัง้ผลติภณัฑท์ีทํ่าจากไหมทีม่คีณุภาพดแีละมชีือ่เสยีงมากแหง่หนึง่

ของโลก ทัง้นีผ้า้ไหมไทยไดรั้บความนยิมสงูจากผูบ้รโิภคในตลาด โดยในแตล่ะปี มกีารสง่ออกผา้ไหม รวมทัง้

ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมของไทยมมีลูคา่มากกวา่พันลา้นบาท แตป่ระเทศไทยยังมสีว่นแบง่การตลาดในสว่นของผา้ไหม

เพยีงแค ่1.76% เทา่นัน้ 

 ดงันัน้หากมกีารพัฒนาผา้ไหมและผลติภณัฑผ์า้ไหมใหม้คีณุสมบตัพิเิศษ เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคก็จะทําใหผ้า้ไหมและผลติภณัฑจ์ากประเทศไทย เชน่เครือ่งเรอืน และเฟอรน์เิจอร ์ไดรั้บความนยิมมากยิง่ขึน้ 

และจะชว่ยสรา้งความแตกตา่งใหก้บัผลติภณัฑผ์า้ไหมของประเทศไทยได ้

 

 



K9 Diagnostic Kit-MDR1: ชุดตรวจการแพย้าของสนุขั  

  

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุตรวจการแพย้าในสนัุข โดยใชว้ธิกีาร Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในการตรวจหาความ

ผดิปรกตขิองดเีอ็นเอ MDR1 ซึง่เป็นสาเหตทุีทํ่าใหส้นัุขมอีาการแพย้า แทนวธิกีารตรวจหาแบบเดมิเชน่ การหาลําดบั

เบส วธิกีาร real-time PCR หรอื allele-specific PCR ทีม่รีาคาแพงและตอ้งรอผลตรวจหลายวนั 

•ชดุตรวจนีใ้ชเ้วลาในการตรวจการแพย้าในสนัุขเพยีงแค ่90 นาท ีการสามารถอา่นผลได ้ทําใหส้ตัวแ์พทยส์ามารถทํา

การตรวจไดเ้ลยในคลนิกิหรอืโรงพยาบาลสตัว ์กอ่นการใหย้าบางชนดิกบัสนัุข ซึง่ชว่ยใหส้ตัวแพทยส์ามารถเลอืกใชย้า

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการแพย้าได ้

•ไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาแพง ผลการตรวจสามารถชว่ยใหส้ตัวแพทยม์ขีอ้มลูสําหรับวางแผนการรักษา

และเลอืกใชย้าไดเ้หมาะสม 

 

คณุสมบตัขิองตน้แบบผลติภณัฑ ์

•ชดุตรวจการแพย้าสนัุข K9 Diagnostic Kit-MDR1 สามารถใชต้รวจหาความผดิปกตขิองยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพย้า

ไดใ้นสนัุขทกุสายพันธุ ์โดยใชเ้ลอืดเพยีงหนึง่หยด ผสมกบัสารเคมแีละนําเขา้เครือ่งใหค้วามรอ้นเป็นเวลา 60 นาท ี

สามารถอา่นผลการตรวจไดโ้ดยการสงัเกตการเปลีย่นสขีองสารเคมใีนหลอดทดลองดว้ยตาเปลา่ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถใชเ้ป็นชดุตรวจการแพย้าในสนัุขทีม่รีาคาถกู  ตรวจผลไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เนือ่งจากสนัุขบางสายพันธุม์ยีนี 

MDR1 ซึง่เป็นสาเหตทุีทํ่าใหส้นัุขมอีาการแพย้าบางชนดิ ทําใหส้ตัวแ์พทยต์อ้งระวงัการใชย้าบางชนดิกบัสตัวบ์างสาย

พันธุท์ีเ่คยมกีารรายงานผลการเกดิขา้งเคยีงจากการใชย้า ดงันัน้หากสตัวแพทยท์ราบขอ้มลูของยนี MDR1 ลว่งหนา้ ก็

จะสามารถเลอืกใชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•คลนิกิรักษาสตัว ์โรงพยาบาลสตัว ์หรอืหอ้งปฏบิตักิาร ทีม่อีปุกรณ์วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เชน่ ไปเปตต,์ centrifuge, 

heating block หรอืสามารถลงทนุในอปุกรณ์ดงักลา่วคดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 20,000 บาท (ไมร่วมชดุน้ํายา/อปุกรณ์สําหรับ

การตรวจในแตล่ะครัง้) โดยสตัวแพทยเ์ป็นผูส้ัง่ตรวจในกรณีทีส่งสยัวา่สตัวจ์ะมคีวามผดิปกตขิองยนี 

•เจา้ของสตัวท์ีเ่ลีย้งสตัวเ์ลีย้งทัว่ไป หรอืเจา้ของสตัวท์ีเ่ลีย้งเป็นฟารม์ในเชงิพาณชิย ์ซึง่อยากทราบวา่สตัวเ์ลีย้งของ

ตวัเองมยีนีทีผ่ดิปกตนิีห้รอืไม ่

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•นักลงทนุทีม่ปีระสบการณ์หรอืผูส้นใจทําธรุกจิการผลติชดุตรวจหรอืชดุน้ํายาทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ และมี

ศกัยภาพดา้นการตลาด  

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 



•ยืน่ขอรับอนุสทิธบิตัรไปทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้ เลขทีคํ่าขอ 1003000553 วนัที ่24 มถินุายน 2553 

 

 

ภาพรวมตลาด 

 ปัจจบุนัพบวา่สนัุขมากกวา่ 10 สายพันธุม์คีวามผดิปกตขิองยนี MDR1 ซึง่เป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการแพย้าเมือ่

ไดรั้บยาบางชนดิ โดยอาจมอีาการผดิปกตเิล็กนอ้ยซึง่สตัวแพทยส์งัเกตไดย้าก เชน่ มไีข ้ปวดหวั มนึงง คลืน่ไส ้ไป

จนถงึอาการชกัหรอืเสยีชวีติ จากผลการวจัิยพบวา่มยีามากกวา่ 40 ชนดิทีทํ่าใหส้นัุขทีม่คีวามผดิปกตขิองยนี MDR1 

เกดิอาการผดิปกต ิโดยยาเหลา่นีเ้ป็นยาทีใ่ชก้นัโดยทั่วไปในคลนิกิ เชน่ ยาปฏชิวีนะ อริโิธรมัยซนิ, เตตราซยัคลนิ ยา

ตา้นเนือ้งอก วนิครสิตนิ และยากําจัดพยาธิ ์ไอเวอรเ์มคตนิ ในกรณีทีส่นัุขป่วยตอ้งพักรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

และตอ้งไดรั้บยาหลายชนดิ หากสตัวแพทยท์ราบขอ้มลูของยนี MDR1 ลว่งหนา้ ก็จะสามารถเลอืกใชย้าไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและปลอดภยั 

 ในอเมรกิามกีารเปิดใหบ้รกิารตรวจหาความผดิปกตขิองยนี MDR1 ในสนัุขดว้ยวธิ ีPCR & gene sequencing 

มาระยะหนึง่แลว้ แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ในอนาคตทีอ่าจมกีารกําหนดใหม้กีารตรวจหาความผดิปกตขิองยนี MDR1 

กอ่นการใหย้าแกส่นัุข  

 สําหรับในประเทศไทยปัจจบุนัมคีลนิกิรักษาสตัวแ์ละโรงพยาบาลสตัวใ์นเขตกรงุเทพมหานครทีข่ ึน้ทะเบยีน

เป็นสถานพยาบาลกบักรมปศสุตัวจํ์านวน 446 แหง่ แตย่ังไมม่หีน่วยงานใดบรกิารตรวจความผดิปกตขิองยนีนีเ้ลย ไมว่า่

จะดว้ยเทคโนโลยใีดๆ ก็ตาม ดงันัน้ ชดุตรวจการแพย้าในสนัุข  K9 Diagnostic Kit-MDR1 จะชว่ยใหส้ตัวแ์พทยไ์ดรั้บ

ขอ้มลูทีเ่หมาะสมสําหรับการวางแผนการรักษาและใหย้าใหแ้กส่นัุขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และยังถอืเป็นโอกาสทางธรุกจิทีด่ ี

ใหแ้กผ่ลติภณัฑอ์กีดว้ย 

 


