สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA FOR COMMERCIALIZATION 2015
คณะท�ำงาน: คณะท�ำงานจัดงาน NSTDA Investors’ Day
รวบรวมข้อมูล: ชื่นกมล ยิ่งยอม ฝ่ายการตลาด ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ
ISBN: 978-616-12-0402-0
จ�ำนวน 2,000 เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 8000
โทรสาร 02 564 7004
ไม่อนุญาตให้คัดลอก ท�ำซ�้ำ และดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
Copyright c 2015 by:
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
111 Thailand Science Park (TSP), Phahonyothin Road,
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel. +66 2 564 8000
Fax. +66 2 564 7004
NSTDA for commercialization/โดย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. -- ปทุมธานี :
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.
44 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 978-616-12-0402-0
1. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- ผลงาน
I. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
Q10		

506

ออกแบบเเละจัดรูปเล่ม
งานออกเเบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ

คำ�นำ�
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่มุ่งผลักดันในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศมีความแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีโลกได้ ด้วยการน�ำเอาความสามารถอันเหนือชั้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมในการ
เพิม่ ขีดความสามารถให้แก่ทกุ ภาคส่วน การขับเคลือ่ นการด�ำเนินดังกล่าวด�ำเนินโดยศูนย์วจิ ยั แห่งชาติจ�ำนวน
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ที่มีกลไกการสนับสนุนแบบครบ
วงจรให้แก่ผู้ประกอบการในการน�ำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ
และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้มากที่สุด
หนังสือ NSTDA for Commercialization 2015 นี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่เป็นเทคโนโลยีเด่น และ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจของ สวทช. อันเกิดจากการคิดค้นวิจัยโดยทีมวิจัย สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร  
ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อน�ำไปต่อยอด
ธุรกิจหรือพัฒนาเป็นธุรกิจเทคโนโลยีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาของคนไทยที่สามารถน�ำไปต่อยอด
เชิงธุรกิจได้จริง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
และแข่งขันได้บนเวทีโลก
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ระบบบ�ำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น : ฝึกฝน
ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ : บี เฟรช (Anti-microbial Sachet : B Fresh)
ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�ำ : blueAMP
แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : Magic Stone
พอร์แมท : PoreMat
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ผลงานที่น่าสนใจ
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• ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารในรูปแบบ Immunomagnetic separation
ร่วมกับ Real-time PCR โดยใช้ BIOTEC beads anti-L. monocytogenes และชุด primers ที่จ�ำเพาะ
• ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค
ในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
• เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา (Portable Rapid Aflatoxin Sensor : AflaSense)
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• น�้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน�้ำนมโค
• วิธกี ารระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์ (Multiplex-LAMP) แบบขั้นตอนเดียว :
ทดสอบการระบุเพศจากตัวอ่อนโคลนนิ่งและการพัฒนาชุดตรวจแบบแห้งส�ำหรับภาคสนาม
• ดินอุดมคาร์บอน (Smart Soil)
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ไฮโดรเจลจากแป้งมันส�ำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด
ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น
ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดส�ำหรับใช้ภายนอกร่างกาย
ไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียส�ำหรับการดูแลรักษาแผล
ยางวงจัดฟันจากน�้ำยางธรรมชาติเพื่อการจัดฟันที่ปลอดภัย (Safe Orthodontic Elastic bands : O-BANDS)
ระบบน�ำทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาล (EasyHos)
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก (WEFRE Rehab System : WEFRE)
กล้องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx)
เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ (E Chem)
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เครื่องสำ�อาง

• ครีมบ�ำรุงผิวและเจลท�ำความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม
• กรรมวิธีการสกัดกาวไหมแบบตกผลึกเยือกแข็ง
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สิ่งทอ

• การเคลือบนาโนหลายสมบัติในขั้นตอนเดียว ส�ำหรับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
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ขนส่ง

   • ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ส�ำหรับรถรับส่งนักเรียน (SchoolMate)
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อื่นๆ

   • ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museums Pool)
• ระบบตรวจวัดปริมาณไอออนอัตโนมัติด้วย Ion Field Effect Transistor (ISFET)
		บริการสนับสนุนภาคเอกชนจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ระบบบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์
ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น : ฝึกฝน
ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

• ผู้ป่วยสามารถน�ำกลับไปบ�ำบัดที่บ้านเพื่อเพิ่ม
      จ�ำนวนการใช้งาน โดยแพทย์สามารถติดตาม
      การใช้ผ่านระบบ Online
     • ผลิตจากการน�ำสินค้าราคาไม่สงู เช่น Android TV,
      Computer Mouse, ขวดพลาสติก มารวม
      สร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มตลาดเครื่องมือแพทย์
    • มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ประยุกต์ใช้ Skate Board ส�ำหรับบ�ำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับการ
เคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะราบและการบีบมือ สัญญาณทั้ง 2 ถูกใช้เป็นค�ำสั่งเพื่อควบคุมเกมส์แอนนิเมชั่น ท�ำงานบน
Android Tablet และ Android TV
การประยุกต์ใช้งาน

เกมส์ส�ำหรับบ�ำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ เน้นการให้ผู้ป่วยสามารถน�ำกลับไปใช้บ�ำบัดที่บ้าน
ด้วยความเพลิดเพลิน เเละเพิ่มจ�ำนวนการฝึก ลดจ�ำนวนการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยแพทย์สามารถ
ติดตามการใช้ผ่านระบบ Online
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กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่กว่า 5 หมื่นรายต่อปี และผู้ป่วยสะสมกว่า
3 แสนราย

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัทผลิตเกมส์แอนนิเมชั่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000921
ยื่นค�ำขอวันที่ 11 ธันวาคม 2557

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

• มีเครื่องต้นแบบ 50 ชุด เพื่อให้โรงพยาบาล
ต่างๆ น�ำไปทดลองใช้ในวงกว้าง
• บางส่วนก�ำลังวิจัยกับผู้ป่วยของมหิดล
เพื่อประเมินการฟื้นฟูร่างกาย

ภาพรวมตลาด

ระบบบ�ำบัดด้วยเกมส์แอนนิเมชั่นที่มีจ�ำหน่ายในตลาดมีราคาหลักล้านและมีใช้ในโรงพยายาล
ใหญ่ๆ ไม่กี่แห่งในประเทศ ผู้ป่วยจ�ำนวนไม่มากที่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงไม่สามารถน�ำไปใช้ที่บ้าน
ยังไม่มีระบบบ�ำบัดด้วยเกมส์ที่ผู้ป่วยสามารถน�ำกลับไปใช้ที่บ้าน และแพทย์สามารถติดตามผลผ่าน
ระบบ Online

สนใจติดต่อ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325  ipbiz@nstda.or.th   http://www.nstda.or.th/tlo
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ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ : บี เฟรช
ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

การใช้วัสดุโครงสร้างระดับนาโนเมตรในการ
คัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารส�ำคัญซึ่ง
เป็นสารสกัดธรรมชาติ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

B Fresh คือต้น แบบผลิต ภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้ น เพื่ อ ยื ด ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาเบเกอรี่ที่เสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ และลดหรือ
ทดแทนการใช้สารกันบูด โดยใช้สารส�ำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติที่มี
ความปลอดภัยตาม FDA  
B Fresh มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
จุลินทรีย์ ท�ำให้เบเกอรี่มีระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นจากระยะ
เวลาปกติเป็นเวลา 2 วัน โดยไม่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสและรสชาติ
(ตรวจสอบตามมาตรฐานอาหารด้านจุลนิ ทรียท์ ที่ ำ� ให้เกิดโรค (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364 พ.ศ. 2556) และเกณฑ์คุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร (ประกาศกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553))
การประยุกต์ใช้งาน

เพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเบเกอรี่ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
แบบปิด
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Anti-microbial Sachet : B Fresh

NSTDA for Commercialization

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ และ ผู้ผลิตเบเกอรี่ ที่ตระหนัก
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการบริโภค
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ หรือ ผู้ผลิตเบเกอรี่
• กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต หรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
การยืดอายุอาหาร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยูร่ ะหว่างการขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ภาพรวมตลาด

ตลาดเบเกอรี่มีมูลค่า 32,710 ล้านบาท และ 34,686 ล้านบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ โดยตลาด
เบเกอรี่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ตลาดบนหรือตลาดซุปเปอร์พรีเมียม (เบเกอรี่ที่จ�ำหน่ายในโรงแรม)  ตลาด
กลางหรือตลาดพรีเมียม (เบเกอรี่ที่จ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า) และ ตลาด
ล่างหรือตลาดแมส (เบเกอรี่โฮมเมด) โดยตลาดกลางและล่างมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64
ภาพรวมของตลาดเบเกอรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี เป็นผลมาจาก
การที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนในเมืองที่หันมารับประทานเบเกอรี่เป็นอาหารหลักมากขึ้น จากการด�ำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบและแข่งกับเวลา ผู้ผลิตจึงควรหันมาให้ความส�ำคัญในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภค

สนใจติดต่อ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325  ipbiz@nstda.or.th   http://www.nstda.or.th/tlo
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ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ� : blueAMP

ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

• ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี มีราคาถูก
มีต้นทุนการผลิตที่ประมาณ 100 บาท ต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง ซึ่งถูกกว่าเทคนิคที่มีอยู่ เช่นเทคนิคการพิสูจน์แยก
เชื้อ ที่มีราคาประมาณ 500 บาท และเทคนิค PCR ที่มีราคาประมาณ 800 บาท ต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง
• ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี มีขั้นตอนการทดสอบที่ง่ายสะดวก
ในการใช้งาน เหมาะสมส�ำหรับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพียง 5 10 นาที และท�ำการทดสอบในกล่องให้ความร้อน หรืออ่างน�้ำร้อน เป็นระยะเวลา 45 นาที ซึ่งรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับ
การทดสอบด้วยเทคนิคที่มีอยู่ และไม่สามารถทดสอบนอกห้องปฏิบัติงานได้ เช่น เทคนิคการพิสูจน์แยกเชื้อ ใช้ระยะ
เวลา 5 วัน ส่วนเทคนิค PCR ที่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างจนถึงการอ่านผลทดสอบ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
• ชุดตรวจหาเชือ้ ก่อโรคในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีสามารถอ่านผลการทดสอบด้วยตาเปล่า
ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ จากการสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายสีม่วงเป็นสีฟ้า ไม่ต้องการเครื่องมือ
การอ่านผลการทดสอบ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• ตรวจหาเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซิส ในปลานิลและ
ปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์
• มีความไวในการตรวจที่ 1.2 CFU/mL
• สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าได้ทันทีหลังเสร็จสิ้น
การทดสอบ
• ท�ำการทดสอบด้วยเครื่องมือที่มีราคาไม่แพง และ
เหมาะสมส�ำหรับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
ขนาดเล็ก
• สามารถขนส่งที่อุณหภูมิปกติได้
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การประยุกต์ใช้งาน

มีราคาถูกและขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย สะดวกในการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น บ่อเพาะเลี้ยงปลา โรงเพาะฟัก และ
ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าได้ทันที
หลังการทดสอบ ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเอง ท�ำให้สามารถจัดการ
การเพาะเลี้ยง และป้องกันการระบาดของโรคได้รวดเร็ว
อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสนี้ ยังสามารถ
ก่อโรคในปลาเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ อีกได้ เช่น ปลาสวาย
ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาสวยงาม และ ปลาเทราต์ เป็นต้น ไม่
จ�ำเพาะก่อโรคในปลานิลเท่านั้น

NSTDA for Commercialization

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
และปลาทับทิม ฟาร์มเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ที่ส่งออกลูกปลา และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการระบาดของเชื้อ
ก่อโรค
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสามารถในการผลิ ต
ชุดตรวจ และบริษัทเอกชนที่สนใจผลิตชุดตรวจเพื่อจัดจ�ำหน่าย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2 ฉบับ
ได้แก่
• ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000427
ยื่นค�ำขอวันที่ 27 มีนาคม 2558
• ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001054
ยื่นค�ำขอวันที่ 27 มีนาคม 2558

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ

ภาพรวมตลาด

การตรวจสอบโรคระบาดในปัจจุบันยังใช้การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ หรือวิธีการ PCR และ
การพิสูจน์แยกเชื้อซึ่งใช้เวลานาน และไม่สะดวก จึงท�ำให้การตรวจสอบทดสอบเชื้อก่อโรคและควบคุม
การระบาดท�ำได้ยาก ซึ่งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องการชุดทดสอบโรคที่มีความรวดเร็ว
ความแม่นย�ำ  สะดวก สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ ประกอบกับด้วยที่เชื้อก่อโรคทั้ง 2 ชนิดที่
พัฒนาขึ้น สามารถก่อโรคในปลาเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่น ๆ อีก เช่น ปลาสวาย ปลาดุกบิ๊กอุย ปลา
เทราต์ และปลาสวยงาม เป็นต้นท�ำให้ภาพรวมของตลาดกว้างมากขึ้นของความต้องการชุดตรวจที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความตระหนักในการที่จะพัฒนา
พ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดโรค ในการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน

สนใจติดต่อ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325   http://www.nstda.or.th/tlo
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แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิล
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : Magic Stone
ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

• เป็นสูตรที่ได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถใช้กับ
กระบวนการผลิตที่ง่ายในการหล่อขึ้นรูป
• สามารถท�ำพื้นผิวได้หลากหลายสีสัน และ
หลากหลายผิวสัมผัส
• เป็นการน�ำของเหลือทิ้งจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนค่าก�ำจัดของเสีย
และเพิ่มมูลค่าส�ำหรับผู้ประกอบการรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• มีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ลดการเสียหาย
ระหว่างการขนส่ง
• มีน�้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งและขนส่ง
• ท�ำความสะอาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาด

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้เป็นวัสดุส�ำหรับประดับตกแต่งพื้นผิวต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร เช่น การปิดผิวผนัง/ปิดผิวเสา การตัดขอบหรือมุม
งานจัดสวน เป็นต้น
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NSTDA for Commercialization

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นหินธรรมชาติ เพื่อประดับตกแต่งพื้น
ผิวผนังต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
• เจ้าของงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
• สถาปนิกที่ดูแลงานโครงการหรือหมู่บ้านจัดสรร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบรีไซเคิล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8341
ยื่นค�ำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2555

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

• มีความพร้อมในการถ่ายทอดกระบวนการใน
การขึ้นรูปและเทคนิคในการให้สีผลิตภัณฑ์
• ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการใช้งาน
ต่างๆ เช่น ความทนกรดทนด่าง การต้านทาน
รอยเปื้อน ความสามารถในการรับแรง
การเกาะยึดพื้นผิว เป็นต้น

ภาพรวมตลาด

Magic Stone สามารถเป็นนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของวัสดุเพื่อการตกแต่ง ความต้องการของ
ตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภาพของขยะที่ล้นโลก
โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนการหาวัสดุใหม่ๆ มาทดแทน รวมถึงการน�ำวัสดุ
กลับมาใช้อีก คุณสมบัติของ Magic Stone สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ การผลิตและติดตั้ง
ไม่ซับซ้อน อีกทั้งความเป็น ECO Product ของ Magic Stone จะท�ำให้เพิ่มทางเลือกของตลาดที่
ตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของผู้บริโภคและผู้ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325  ipbiz@nstda.or.th   http://www.nstda.or.th/tlo
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พอร์แมท : PoreMat
ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

พอร์แมทเป็นเถ้าแกลบที่อยู่ในรูปเม็ด มีสมบัติความพรุนตัวสูง เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่สามารถ
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การดูดซับ การบ�ำบัดน�้ำทางชีวภาพ การปลูกพืชในระบบควบคุม
ในการผลิตใช้เพียงเถ้าแกลบและน�้ำเท่านั้น เครื่องมือส�ำหรับการผลิตเม็ด ส่วนหนึ่งดัดแปลงจาก
เครือ่ งจักรพืน้ ฐานของโรงงานปุย๋ เม็ดและโรงงานเซรามิกส์ และอีกส่วนหนึง่ เป็นเครือ่ งจักรทีป่ ระดิษฐ์
ขึน้ มาเฉพาะเพือ่ ให้ได้เม็ดทีม่ ขี นาดและปริมาณรูพรุนทีต่ อ้ งการและมีคณ
ุ สมบัตติ รงกับความต้องการ
ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

พอร์แมท มีสมบัติความพรุนตัวแบบต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย   มีซิลิกาเป็นส่วน
ประกอบมากกว่า 90% มีความหนาแน่น (apparent density) 0.8-0.9g/cc   เบากว่าหินธรรมชาติ
ประมาณ 2.5 เท่า ขนาดรูพรุนตั้งแต่ซับไมครอนจนถึงมิลลิเมตร ปริมาณรูพรุนปรับได้ตั้งแต่ 20-60 vol%
มีความแข็งแรงคงทนใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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การประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้เป็นวัสดุปลูก ส�ำหรับการปลูก
ในระบบควบคุม ปลูกไม้น�้ำ  หรือผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่น
เพื่ อ ลดการยุ บ ตั ว ส� ำ หรั บ สวนในอาคาร หรื อ บนหลั ง คา
ผนังต้นไม้ เป็นต้น  ใช้เป็นมีเดียส�ำหรับบ�ำบัดน�้ำทางชีวภาพ
ได้ทั้งน�้ำจืดและน�้ำกร่อย  หรือใช้เป็นทั้งวัสดุปลูกและบ�ำบัด
น�้ำในระบบ aquaponics  เช่น แพผักสวนครัวในตู้ปลา หรือ
ในระบบบ�ำบัดของการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ซึ่งช่วยลด
ค่าใช้จา่ ยในการถ่ายเทน�ำ 
้ และยังได้ผกั สวนครัวไว้รบั ประทาน
อีกด้วย
กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นกลุ่มบริษัทรับเหมาท�ำระบบ
บ�ำบัดน�้ำปลาสวยงาม  จัดสวนคอนโด และผู้ใช้งานทั่วไป
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

หนึ่งในผู้ลงทุนควรเป็นผู้ที่มีวัตถุดิบเถ้าแกลบ ซึ่งเป็น
เจ้าของโรงสี โรงไฟฟ้า หรือ โรงงานที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง  
ประมาณเดือนละไม่ต�่ำกว่า 50 ตัน และอาจมีกลุ่มผู้ค้าหรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายร่วมลงทุนด้วย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 3 ฉบับ คือ
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 3947
ยื่นค�ำขอวันที่ 25 เมษายน 2548
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0801000627
ยื่นค�ำขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0901004012
ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กันยายน 2552

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้นต้นแบบส�ำหรับ
การผลิต สามารถออกสู่ตลาดได้ ส่วนการผลิตทีม
วิจัยได้พัฒนาถึงขั้น Pilot Scale ก�ำลังการผลิต
เม็ ด 120 ลิ ต รต่ อ ชั่ ว โมง พร้ อ มวิ ธี ก ารในการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต และการ
ตรวจสอบระหว่างการผลิต  จนถึงการตรวจสอบ
คุณภาพพอร์แมทที่ผลิตได้ นอกจากนี้ทีมงานยั ง มี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้รับ
เทคโนโลยีน�ำไปผลิตและจ�ำหน่ายได้

ภาพรวมตลาด

ส�ำหรับตลาดของกลุ่มบ�ำบัดน�้ำบ่อปลาสวยงามเพื่อใช้ทดแทนปะการัง มีความต้องการขั้นต�่ำ 50 ตัน
ต่อเดือนส�ำหรับตลาดในประเทศไทย และกลุ่มที่คาดว่าจะมีศักยภาพในอนาคตอันใกล้นี้คือ กลุ่ม
จัดสวนแนวตั้ง หรือ สวนดาดฟ้า ความต้องการประมาณ 100 ตันต่อเดือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มปลูกพืชที่มีระบบควบคุม และกลุ่ม aquaponics ที่เพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจพร้อมๆ กับปลูกผักสวนครัวลงในระบบบ�ำบัดน�้ำ  ซึ่งเป็นตลาดที่ีน่าสนใจ
และมีศักยภาพที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325  ipbiz@nstda.or.th   http://www.nstda.or.th/tlo
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ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร

ในรูปแบบ Immunomagnetic separation ร่วมกับ Real-time PCR
โดยใช้ BIOTEC beads anti-L. monocytogenes และชุด primers ที่จำ�เพาะ
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

• มีความจ�ำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ L. monocytogenes โดยไม่ท�ำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Listeria
		
สปีชีส์อื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรีย ชนิดอื่นๆ
• มีความไวในการตรวจสอบเชื้อ L. monocytogenes ที่ระดับการปนเปื้อนต�่ำสุดที่ 1-10 CFU
		 ในตัวอย่างอาหาร 25 กรัมที่ผ่านขั้นตอน pre-enrichment
• ใช้เวลาในการตรวจสอบรวดเร็วเพียง 28 ชั่วโมง
• ให้ผลการทดสอบสอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน ตามหลักการของ ISO 11290- 1:1996

อาหาร

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการ immunomagnetic separation (IMS) magnetic beads ที่เคลือบ
ด้วยแอนติบอดีที่มีความจำ�เพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียเป้าหมายเป็นวิธีการที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนการแยกเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายออกจากตัวอย่าง
อาหารหรืออาหารเลี้ยงเชื้อ (pre-enrichment broth) ซึ่งในตัวอย่างเหล่านี้มัก
มีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นปนเปื้อนร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งมีองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจ
รบกวนการตรวจวินิจฉัยได้ ดังนั้นวิธีการ IMS จึงเป็นวิธีการที่สามารถจับแยก
เฉพาะเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายเท่านั้นเพื่อนำ�ไปทำ�การตรวจวินิจฉัยต่อไป วิธี IMS นี้
ยังสามารถตัดขั้นตอนในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย (enrichment step) ส่งผลให้
ลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยลงด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดี (MAb 3C5) ที่มีความจำ�เพาะเจาะจงสูงต่อเชื้อ L. monocytogenes
และไม่ทำ�ปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Listeria สปีชีส์อื่นๆ เช่น L. innocua, L. ivanovii
และ L. murrayi รวมทั้งไม่ทำ�ปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่น เช่น
Salmonella spp., Escherichia coli, E. coli O157: H7, Klebsiella
pneumoniae และ Bacillus cereus จากนั้นได้นำ� MAb 3C5 ที่ผลิตขึ้นไปใช้ใน
การพัฒนาวิธี immunomagnetic separation ร่วมกับการใช้เทคนิค real-time
PCR สำ�หรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ L. monocytogenes ในตัวอย่างอาหารเช่น
ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์นม พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไปใช้ในการตรวจสอบ
เชื้อ L. monocytogenes ที่ระดับการปนเปื้อนต่ำ�สุดที่ 1-10 CFU ในตัวอย่าง
อาหาร 25 กรัม ที่ผ่านขั้นตอน pre-enrichment เพียงขั้นตอนเดียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ� มีความจำ�เพาะเจาะจง และ มีความไวสูง ให้ผลการ
ทดสอบสอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน ตามหลักการของ ISO 11290- 1:1996 ซึ่งวิธี
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทราบผลภายใน 28 ชั่วโมง ในขณะที่วิธีมาตรฐานใช้เวลาถึง
96 ชั่วโมง
การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ตรวจเชื้อ Listeria monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
และเป็นสาเหตุของโรคลิสเทอริโอซิสที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับมนุษย์และสัตว์ได้
โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารทั้งภายในและต่าง
ประเทศได้มีข้อกำ�หนดว่า ต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวในตัวอย่าง
อาหาร (zero tolerance policy) ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีความจำ�เพาะ
เจาะจง มีความไวสูง และรวดเร็ว จึงมีความจำ�เป็นอย่างมากในการตรวจสอบเชื้อ
ชนิดนี้

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับตรวจเชื้อในอาหาร
		 และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ
• ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
• ผู้ประกอบการด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
• นักวิจัย
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่
• คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000538
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
• คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000874
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 8 สิงหาคม 2556
• คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303001027
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 5 กันยายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระดับทดสอบภาคสนาม

N S T D A f o r Co m m e r c i a li z ati on

สนใจติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6700 ต่อ 3305 โทรสาร 02 564 6703
http://www.biotec.or.th
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ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test
เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
Immunochromatographic strip test for multiplex detection of
three plant pathogens in cucurbits

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

อาหาร

• ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืชตระกูลแตง 3 เชื้อได้แก่ เชื้อไวรัส
ในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2)
และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip) โดยมี
ความจ�ำเพาะเจาะจง ความไว และมีความถูกต้องแม่นย�ำ
• มีความสะดวกและง่ายในการใช้งานโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้ช�ำนาญการ รู้ผลรวดเร็ว
ภายใน 5 นาที
• สามารถพกพาน�ำไปทดสอบได้ในแปลงปลูก
• ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการผลิตและขายในท้องตลาดมาก่อน
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้งาน

การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ� ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
รวดเร็ว และราคาไม่แพง มีความสำ�คัญมากในการศึกษาด้านระบาด
วิทยาและการวางแผนจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูก
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• เกษตรกร
• หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร
• ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์
• ผู้ประกอบการด้านผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
• นักวิจัย

การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
แม่นยำ� สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกและสามารถตรวจโรคหลายๆ
ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูกเพื่อหาวิธีการจัดการควบคุม
โรคที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดตรวจแบบ
รวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อ
ใช้สำ�หรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัส
ในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู
(Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน 1
แถบตรวจ โดยชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความจำ�เพาะเจาะจงต่อ เชื้อ
โพทีไวรัส, เชื้อ WMV-2 และเชื้อ Aac โดยจะไม่ทำ�ปฏิกิริยาข้าม
กันเองและไม่ทำ�ปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรค
พืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอในการตรวจเชื้อในตัวอย่าง
พืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูก มีความถูกต้องแม่นยำ� ง่ายและ
สะดวกในการใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที แม้หน่วยงานที่
ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้ และราคาถูก
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000669
ยื่นคำ�ขอวันที่ 26 มิถุนายน 2557

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระดับทดสอบภาคสนาม

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
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เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา
: Portable Rapid Aflatoxin Sensor (AflaSense)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

AflaSense ถูก ออกแบบและพัฒนาเป็น เครื่ อ งแรกของโลกในลั ก ษณะของเครื่ อ ง minipotentiostat ซึ่งมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และมีราคาถูก เพื่อใช้งานประเภทของการตรวจวัดทาง
ไฟฟ้าเคมีควบคู่กับการใช้ขั้วไฟฟ้าที่ผลิตจากหมึกน�ำไฟฟ้าผสมกับวัสดุกราฟีน ซึ่งสามารถเพิ่มค่า
การน�ำไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินในระดับที่ต�่ำได้

อาหาร

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

AflaSense เป็นเครื่องตรวจกรอง (Screening Test) สารอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป และ
อาหารสัตว์ โดยให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว มีขนาดเล็ก และพกพาสะดวก เครื่อง AflaSense นี้ อาศัยหลักการท�ำงานของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า
จากสาร mediator หลังจากจับกับดีเอ็นเอของเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน
หลักการของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่ผิวหน้าขั้วไฟฟ้ากราฟีนผ่านการจ่ายศักย์ไฟฟ้าจากเครื่อง AflaSense ได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดสาร
อะฟลาทอกซิน โดยค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้านี้ จะถูกค�ำนวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินได้ โดยแสดงผลผ่านจอ
บนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วภายใน 1 นาที การตรวจวัดโดยวิธีนี้มีความจ�ำเพาะสูง เพราะน�้ำยาเคมีที่ใช้ในการสกัดดีเอ็นเอของเชื้อรานี้
ถูกออกแบบมาให้มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซินโดยตรง แม้จะมีจุลินทรีย์หรือสารอื่นๆ ปนเปื้อน ก็มีผลน้อยมากต่อการ
รบกวนการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินโดยเครื่อง AflaSense
การประยุกต์ใช้งาน

เครื่อง AflaSense มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เริ่มจากการเตรียมตัวอย่างที่ต้องการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซิน โดยใช้น�้ำยาสกัดดีเอ็นเอ
ผสมกับตัวอย่างในหลอดทดลอง เพื่อสกัดดีเอ็นเอของเชื้อราออกมาโดยใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ดูดน�้ำยาเคมีที่มีดีเอ็นเอที่ผ่านการสกัดแล้วออกมา
ใส่ในหลอดทดลอง ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ต่อจากนั้นเติมสาร mediator
เพื่อจับกับดีเอ็นเอของเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน หยดสารละลายดังกล่าวลงบนขั้วไฟฟ้ากราฟีนที่เสียบเข้ากับเครื่อง AflaSense
ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของ mediator หลังจับกับดีเอ็นเอนี้ จะถูกค�ำนวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินที่มีใน
ตัวอย่าง และแสดงผลผ่านหน้าจอบนตัวเครื่อง AflaSense เป็นตัวเลขอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• กรมวิชาการเกษตร
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
• สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
• หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น
		 สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำ�หรับห้องปฏิบัติการ
และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 2 ฉบับ ได้แก่
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8306
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
• คำ�ขอสิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1301001835
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 4 เมษายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสาะหาผู้นำ�ไปใช้ประโยชน์
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น้ำ�ยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำ�นมโค
Monoclonal antibody for quantitative measurement
of progesterone levels in serum and milk of dairy cattle

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

• โมโนโคลนอลแอนติบอดี 1C5H6B5 มีความจ�ำเพาะเจาะจงสูงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
• วิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (competitive ELISA) ที่พัฒนาขึ้นให้โดยใช้ โมโนโคลนอล
แอนติบอดี 1C5H6B5 สามารถน�ำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทั้งใน
ซีรั่มและน�้ำนมของโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย�ำและมีความไวในการตรวจสูง ใช้ง่าย
ราคาถูก
• วิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (competitive ELISA) ที่พัฒนาขึ้นสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ตรวจ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง
สัตว์ป่า และ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้อีกด้วย

เกษตร

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

โปรเจสเตอโรนเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่มีหน้าที่หลักในการเตรียมความพร้อม
ของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อน และคงสภาพการตั้งท้องเอาไว้ ฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนจะพบได้ทั้งในเลือดและน�้ำนมของสัตว์โตเต็มวัย การวัดระดับฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนมีประโยชน์ในหลายด้านได้แก่ ใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม
ใช้ในการตรวจสอบการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม ใช้บ่งชี้การท�ำงานของ
รังไข่ โดยท�ำให้ทราบระยะเวลาการตกไข่ครั้งแรกของแม่โคหลังจากการคลอด รวมทั้ง
บอกความผิดปกติของรังไข่ ได้แก่ การไม่มีวงรอบของการเป็นสัดของโค ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb 1C5H6B5) ที่มีความจ�ำเพาะเจาะจงสูง
ต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดย MAb 1C5H6B5 นี้ไม่ท�ำปฏิกิริยาข้ามต่อสเตียรอยด์
ฮอร์โมนชนิดอื่นๆ ได้แก่ เทสโทสเตอโรน (testosterone), แอนโดรสตีนีไดโอน
(androstenedione), 17 แอลฟ่า ไฮดรอกซี โปรเจสเตอโรน (17 Hydroxy progesterone), 17 เบต้า-เอสตราไดอัล (17 β-estradiol) และ ไฮโดรคอร์ติโซน (hydrocortisone) แต่จะมีปฏิกิริยาข้ามเล็กน้อยกับฮอร์โมนเพร็กเนนโนโลน (pregnenolone) และ เอสโทรน (estrone) ซึ่งผลการท�ำปฏิกิริยาข้าม กับสเตียรอยด์ฮอร์โมน
ชนิดอื่นๆ นี้ไม่แตกต่างจากแอนติบอดีต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีจ�ำหน่ายเชิง
พาณิชย์ จากนั้นได้พัฒนาวิธี competitive enzyme-linked immunosorbent
assay ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ โปรเจสเตอโรนในซีรั่มและ
น�้ำนมของโคโดยใช้ MAb 1C5H6B5 ซึ่งพบว่าสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
โปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน�้ำนมโค ได้ที่ความเข้มข้นต�่ำที่สุด (detection limit) คือ
0.005 และ 1.97 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ
การประยุกต์ใช้งาน

• สามารถใช้ยืนยันการเป็นสัด และตรวจสอบการตั้งท้องของแม่โคที่ผ่าน
		 การผสมเทียม
• สามารถใช้บ่งชี้การท�ำงานและความผิดปรกติของรังไข่
• ใช้วางแผนการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฝูงปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการโคนม
• สหกรณ์โคนม
• นักวิจัย
• ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตชุดตรวจวินจิ ฉัย
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

คำ�ขอสิทธิบัตร เลขที่ 09010027349
ยื่นคำ�ขอวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันน�้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนในซีร่ัมและน�้ำนมโคนี้มีจ�ำหน่าย
ทางการค้าแล้ว
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วิธีการระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์ (Multiplex-LAMP) แบบขั้นตอนเดียว
: ทดสอบการระบุเพศจากตัวอ่อนโคลนนิ่งและการพัฒนาชุดตรวจแบบแห้งสำ�หรับภาคสนาม
A rapid method for sexing bovine embryos using multiplex loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) in single closed tube system: Determination of cloning bovine
embryos and Lyophilized reagent base-LAMP mixture for field application

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ชุดตรวจระบุเพศของตัวอ่อนโคแบบส�ำเร็จรูปในหลอดเดียวแบบแห้ง ซึ่งสามารถ
น�ำออกไปตรวจเพศโคก่อนการย้ายฝากสดในภาคสนามและสามารถขนส่งไปยังห้อง
ปฏิบัติการที่ห่างไกลด้วยการขนส่งพัสดุแบบแห้งได้ โดยไม่มีผลต่อการท�ำปฏิกิริยา
และการอ่านผล
ใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์แลมป์ (Multiplex-LAMP) เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่ม
จ�ำนวนดีเอ็นเอที่สนใจได้หลายชนิดภายในหลอดเดียวกัน โดยสามารถแยก
ความแตกต่างของดีเอ็นเอแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นได้โดยการติดฉลากดีเอ็นเอ
ที่เกิดขึ้นด้วยสารเรืองแสงต่างสีกัน ท�ำให้สามารถบอกชนิดของดีเอ็นเอ
ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้อย่างง่ายดายโดยดูจากสีของผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น

เกษตร

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

•
•
•
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		

สามารถรู้ผลได้ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
อ่านผลได้ง่ายและชัดเจน ด้วยตาเปล่า
ใช้การตรวจเพียงหลอดเดียว ท�ำให้ประหยัดเวลา แรงงาน และ
ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับเทคนิคการตรวจแบบแยกหลอด
สามารถอ่านผลได้โดยไม่ต้องเปิดหลอด ท�ำให้ไม่มีการปนเปื้อน
ข้ามระหว่างตัวอย่างที่อ่านผลแล้ว และตัวอย่างที่อยู่ระหว่างรอ
การตรวจ
สามารถติดตั้ง และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการตรวจได้ง่าย
โดยเครื่องมือที่จ�ำเป็นมีเพียงอ่างน�้ำหรือกล่องที่สามารถคุม		
อุณหภูมิได้ และแหล่งก�ำเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลตที่มีราคาไม่แพง
และสามารถเคลือ่ นย้ายหรือน�ำไปใช้ในการทดสอบภาคสนามได้งา่ ย
เก็บรักษาหลอดปฏิกิริยาในที่แห้ง อุณหภูมิ 25 – 37 องศาเซลเซียส
ได้โดยไม่ท�ำลายคุณสมบัติทางเคมี
สามารถขนส่งหลอดทดสอบตัวอย่างแบบพัสดุแห้ง โดยไม่ต้อง
เก็บรักษาในน�้ำแข็งแห้ง หรือแช่น�้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพ

การประยุกต์ใช้งาน

เกษตรกรสามารถระบุเพศของตัวอ่อนก่อนท�ำการย้ายฝากได้ จะ
สามารถช่วยให้ได้ลูกโคที่มีเพศตรงตามต้องการ ท�ำให้สามารถเพิ่มผลผลิต
และลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการย้าย
ฝากโดยไม่มีการคัดเพศซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียในอัตรา
ส่วนเท่าๆ กัน ท�ำให้สูญเสียผลผลิตได้มากถึง 50% นอกจากความต้องการ
เฉพาะเพศเมียในอุตสาหกรรมโคนมแล้ว ในบางกรณีก็มีความต้องการ
คัดเลือกเฉพาะตัวอ่อนเพศผู้ด้วย เช่นในอุตสาหกรรมโคเนื้อ หรือในการ
ผลิตพ่อพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาด

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• อุตสาหกรรมการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนโค
• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
• ห้องปฏิบัติการวิจัย
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• อุตสาหกรรมการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนโค
• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

คำ�ขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101000605
ยื่นคำ�ขอวันที่ 29 เมษายน 2554

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความพร้อมของผลงานอยู่ในระดับต้นแบบ
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ดินอุดมคาร์บอน : Smart Soil
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เทคโนโลยีการผลิตดินอุดมคาร์บอนจากวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ เช่น ผักตบชวา ด้วย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพด้วยของเหลวร้อน ส�ำหรับเป็นวัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก และ/
หรือวัสดุปรับปรุงดินที่เทียบเคียงกับพีทมอสได้ อันจะน�ำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ ตลอดจนลดการน�ำเข้าพีทมอสจากต่างประเทศ

เกษตร

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• ต้นแบบระบบการผลิตวัสดุเพาะเมล็ดหรือ
วัสดุปลูกจากวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก
และ/หรื อ วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น ที่ เ ที ย บเคี ย งกั บ
พีทมอสได้ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีโครงสร้าง
มีความพรุน (ความโปร่งสูง) ท�ำให้การงอกของราก
สูง รวมทั้ ง มี พื้ น ที่ ผิ ว ในการกั ก เก็ บ น�้ ำ และสาร
อาหารบนพื้นผิวดินสูง
การประยุกต์ใช้งาน

• ระบบการผลิตวัสดุเพาะเมล็ดหรือวัสดุปลูก
		 จากวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ
• ผลิตภัณฑ์วัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก และ/
		 หรือวัสดุปรับปรุงดิน

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานที่ต้องการกำ�จัดวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการด้านการผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักร
• ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8843
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8869
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
• คำ�ขอสิทธิบัตร เลขที่ 1301005406
		 ยื่นคำ�ขอวันที่ 26 กันยายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพรวมตลาด

มีการนำ�เข้าพีทมอส จากต่างประเทศเพื่อเป็นวัสดุเพาะกล้า (growing media) มูลค่าการนำ�
เข้า ณ เมษายน 2557 ปริมาณ 3,190,891 ตัน คิดเป็นกว่า 29,297 ล้านบาท
N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on

สนใจติดต่อ
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 117 6650 ต่อ 2399, 2346 โทรสาร 02 564 7100
bdv@nanotec.or.th http://www.nanotec.or.th

ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำ�ปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัว
ในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด : Cassava starch-based hydrogel as
superdisintegrant in drug tablet

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ไฮโดรเจลจากแป้ งมัน ส�ำปะหลังที่พัฒนาขึ้น มีก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ง ่ า ย ไม่ ซั บซ้ อ น วั ต ถุ ดิ บที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตได้แก่แป้งมันส�ำปะหลังและกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ผงไฮโดรเจลสามารถดูดซับน�้ำและพองตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ละลายน�้ำ จึงไม่เกิดสาร
เมือกเหนียวทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการแตกตัวของเม็ดยา เมือ่ น�ำไปใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในต�ำรับยาเม็ด ไฮโดรเจล
จะสามารถดูดซับน�้ำและพองตัวอย่างรวดเร็ว แรงที่เกิดจากการพองตัวจะไปช่วยดันให้องค์ประกอบต่างๆ ใน
เม็ดยาแตกกระจายตัวออก ท�ำให้ตัวยาส�ำคัญสามารถละลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ตัวยาถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแพทย์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นผงไฮโดรเจลแห้ง เมื่อสัมผัสน�้ำจะสามารถดูดซับน�้ำ
และพองตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ละลายน�้ำ เมื่อน�ำผงไฮโดรเจลมาผสมกับตัวยา
ส�ำคัญและสารช่วยอื่นๆ ตามสูตรมาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตยาเม็ด และน�ำยาเม็ด
ที่ เ ตรี ย มได้ ไ ปผ่ า นการประเมิ น สมบั ติ ต ่ า งๆ ทางเภสั ช กรรม พบว่า ยาเม็ดที่มี
ไฮโดรเจลจากแป้งมันส�ำปะหลังผสมในอัตราส่วนเพียงร้อยละ 2 โดยน�้ำหนัก
สามารถให้เวลาการแตกตัวที่สั้นกว่า เมื่อเทียบกับยาเม็ดที่ผลิตโดยใช้สารช่วย
แตกตัวยวดยิ่ง (superdisintegrant) ทางการค้าที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

การประยุกต์ใช้งาน

ไฮโดรเจลจากแป้งมันส�ำปะหลังสามารถน�ำไปใช้เป็นสารช่วยแตกตัว
ในการผลิ ต ยาเม็ ด นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นแกรนู ล
แคปซูล หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ดอัดแข็งอื่นๆ ที่ต้องการให้เกิดการ
แตกตัวและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์หรือสารส�ำคัญอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

บริษัทผลิตยา หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเม็ดอัดแข็งที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อสัมผัสกับน�้ำ/ของเหลว

โรงงานผลิ ต แป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง /แป้ ง ดั ดแปลง หรือ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารเติมแต่งที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมยา
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001535
ยื่นค�ำขอวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ

ภาพรวมตลาด

ยาเม็ดจัดเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นรูปแบบของยาทีใ่ ห้ความสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้ พกพาง่าย ในการรับประทาน
แต่ละครั้งก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเม็ด จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีการตวงหรือวัดอีก และเนื่องจากอยู่ในสภาพแห้งจึงมีความคงตัวดี นอกจากนี้ในทาง
อุตสาหกรรม ยาเม็ดสามารถผลิตได้คราวละมากๆ ท�ำให้มตี น้ ทุนการผลิตต่อหน่วยต�ำ่ ในการผลิตยาเม็ดทีต่ อ้ งการให้ตวั ยาส�ำคัญ (active ingredient)
สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องมีการใช้สารช่วยแตกตัวผสมในสูตรต�ำรับยาเม็ด ซึ่งสารช่วยแตกตัวยวดยิ่งหรือ superdisintegrant คือ
สารช่วยแตกตัวที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยให้ยาเม็ดแตกตัวได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณการใช้เพียง 2-6% ของน�้ำหนักเม็ดยา ในขณะที่สาร
ช่วยแตกตัวทั่วไปมีประสิทธิภาพต�่ำกว่า และอาจจ�ำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่สูงถึง 20% ด้วยประสิทธิภาพที่สูงประกอบกับปริมาณการใช้ที่ต�่ำมาก
ท�ำให้สารช่วยแตกตัวยวดยิ่งได้รับความนิยมใช้ในกลุ่มของผู้ผลิตยา เนื่องจากท�ำให้สามารถลดขนาดเม็ดยาลงได้ และยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถ
เพิ่มสารช่วย/สารเติมแต่งเม็ดยาชนิดอื่นๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีสารช่วยแตกตัวยวดยิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาในปัจจุบันยังจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศและมีราคาสูง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลัง ที่มีความสนใจในการน�ำ
เทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจต่อไป
N S T D A f o r Co m m e r c i a li z ati on
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ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น

: Silicone gel coated elastic for scare treatment

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

การแพทย์

“ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น” ใช้ส�ำหรับแผลเป็นที่เกิดจากน�ำ้
ร้อนลวกและแผลเป็นจากการผ่าตัด/อุบัติเหตุ เมื่อใช้ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล
รักษาแผลเป็น ร่วมกับผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์จะช่วยลดความแข็ง
ความหนา และความขรุขระของแผลเป็นได้

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• นวัตกรรมใหม่ผสมผสานจุดเด่นระหว่างซิลิโคนเจลและแผ่นผ้ายืดเป็น
		 การส่งเสริมให้เนื้อเยื่อผิวหนังใหม่ที่เกิดขึ้น มีการจัดเรียงตัวที่ดี
		 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผลเป็น
• ยืดหยุ่นสูง เกาะติดผิวหนังรอบแผลได้ดี
• ลอกออกง่าย ไม่ระคายเคืองต่อแผลและผิวหนังรอบแผลเป็น
• ใช้ได้กับแผลทุกชนิดและในทุกต�ำแหน่งของร่างกาย

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ป่วยที่มีแผลเป็นจากการไฟไหม้ หรือน�้ำร้อนลวก
• ผู้ป่วยที่มีแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัด/อุบัติเหตุ
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตสินค้าวัสดุทางการแพทย์ประเภทแผ่นปิดแผลเป็น

การประยุกต์ใช้งาน

ผลการศึกษาการใช้งานผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล
รักษาแผลเป็นทางคลินิก
ร่วมกับหน่วยงานด้าน
Corporate Social Responsibility (CSR) ของ
บริษัทไทยวาโก้จ�ำกัด (มหาชน) และศัลยแพทย์จาก
โรงพยาบาลต่างๆ โดยน�ำมาใช้ร่วมกับผ้ายืดรัดที่เป็น
วัสดุทางการแพทย์ จะช่วยลดความแข็ง ความหนา
และความขรุขระของแผลเป็นของผู้ป่วยแผลไฟไหม้
น�้ำร้อนลวก ได้ดี
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ความลับทางการค้า ประเภทข้อมูลการค้าด้าน
อุตสาหกรรม เลขที่ ลค. 5471 ยื่นจดวันที่ 8
กันยายน 2552
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบภาคสนาม (ผ่านการทดสอบทางคลินิก)

N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on

สนใจติดต่อ
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ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำ�หรับใช้ภายนอกร่างกาย
: Hemostatic dressing for external use

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

การแพทย์

ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดส�ำหรับใช้ภายนอกร่างกาย เป็นแผ่นผ้าปิดแผลที่เคลือบด้ ว ยสาร
ห้ามเลือดที่ช่วยส่งเสริมการเกาะติดและกระตุ้นการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือด และช่ ว ยเร่ ง
การแข็งตัวของเลือด ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองและการแพ้
ต่อผิวหนัง

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• ช่วยส่งเสริมการเกาะติดและกระตุ้นการรวม
		 กลุ่มของเกล็ดเลือด
• ช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด ไม่เป็นพิษต่อเซลล์
		 ผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองและ
		 การแพ้ต่อผิวหนังของสัตว์ทดลองและมนุษย์
การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดส�ำหรับใช้ภายนอกร่างกายใช้
ปิดบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดที่
เกิดการสูญเสียเลือดมาก เพื่อป้องกันการเสียเลือด
และสูญเสียชีวิต

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุสูญเสียเลือดมาก
• ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดมากในระหว่างการผ่าตัด
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตสินค้าวัสดุทางการแพทย์ประเภทแผ่นปิดแผล
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1201005096
ยื่นค�ำขอวันที่ 28 กันยายน 2555
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบภาคสนาม (ผ่านการทดสอบทางคลินิก)

N S T D A f o r Co m m e r c iali z ati on
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ไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำ�หรับการดูแลรักษาแผล
: Antibacterial hydrogel for wound care

การแพทย์

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

“วัสดุปิดแผลไฮโดรเจล” ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดูดซับน�้ำ
และของเหลวจากบาดแผลได้ดี และช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับแผล

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
• ดูดซับน�้ำและของเหลวจากบาดแผลได้ดี
• ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับแผล
การประยุกต์ใช้งาน

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ป่วยที่ได้รับบาดแผลจากการไฟไหม้ หรือน�้ำร้อนลวก
• ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและเกิดบาดแผลที่ติดเชื้อ
• ผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรังติดเชื้อง่าย
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ใช้ส�ำหรับปิดแผลเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน
แผลไฟไหม้ระดับทีส่ องชนิดตืน้ (superficial partialthickness burn) และแผลชนิดอื่นๆ จะมีโอกาส
ติดเชื้อ หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

ผู้ผลิตสินค้าวัสดุทางการแพทย์ประเภทแผ่นปิดแผล
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1301005117
ยื่นค�ำขอวันที่ 13 กันยายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบห้องปฏิบัติการ

N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on

สนใจติดต่อ
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ยางวงจัดฟันจากน�้ำยางธรรมชาติเพื่อการจัดฟันที่ปลอดภัย
: Safe Orthodontic Elastic bands (O-BANDS)

การแพทย์

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ยางวงจัดฟันที่สามารถควบคุมแรงดึงได้ดีพร้อมๆ กับมีความ
ปลอดภัยสูงกว่ายางวงจัดฟันในโลกปัจจุบันทั้งหมด ลดโอกาสเกิด
การแพ้ ลดความเป็นพิษ สร้างความเชื่อมั่นในงานทางทันตกรรม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจัดฟันโดยรวม

• ลักษณะรูปร่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน
• สมบัติเชิงกลที่เหมาะสมกับการใช้งาน
• มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
• ลดการแพ้โปรตีน
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ทันตแพทย์

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
• ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง
• ผู้ประกอบการใหม่ทั่วไปที่สนใจ

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1001000805
		 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0601002457
		 ยื่นค�ำขอวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้ผ่านการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล
ความปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด�ำเนิน
การทดสอบทางคลิ นิ ก ที่ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพรวมตลาด

การจัดฟันได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทาง
Global Industry Analyst Inc. (GIA), San Jose, California, USA ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี ค.ศ. 2020
ตลาดของ Orthodontic Supplies จะมีมูลค่าถึง 1.3 Billion USD ยางวงจัดฟันนับเป็นอุปกรณ์ที่
ส�ำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ท�ำหน้าที่ควบคุมระยะการเคลื่อนที่ของฟันในการจัดฟัน ซึ่งปัจจุบันยางวงจัดฟันที่มี
ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 100%
N S T D A f o r Co m m e r c iali z ati on

สนใจติดต่อ
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ระบบนำ�ทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาล
: EasyHos

การแพทย์

EasyHos จะช่วยให้คนไข้ได้ทราบข้อมูลการใช้บริการของตัวคนไข้เองในระหว่างทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาล เช่น การทีม่ ตี วั ช่วยบอกคนไข้
ว่าจะต้องท�ำอะไร ที่ใด เมื่อใด ต้องรอคิวอีกกี่คิว การแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้า ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย
และลดความเครียดเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองตราบเท่าที่ต้องการ และไม่ต้องสอบถาม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยไม่จ�ำเป็น ผลพลอยได้คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานหลักต่อไปอีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

• สามารถใช้ได้จริงโดยโรงพยาบาลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
		 ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รวมถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
		 ระบบแรกในประเทศไทย
• ใช้เทคนิค Big Data Analysis เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• คนไข้สามารถทราบข้อมูลการให้บริการด้วยตนเองตลอดเวลาที่อยู่
		 ในโรงพยาบาล
• เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาค�ำตอบเพื่อตอบ
		 ค�ำถามคนไข้ ท�ำให้มีเวลาปฏิบัติงานหลักได้เพิ่มขึ้น
• แก้ปัญหาการให้บริการในโรงพยาบาลในส่วนที่ไม่เคยถูกแก้มาก่อน
• เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่โรงพยาบาล
• ลดปัญหาการแออัดในโรงพยาบาล เนื่องจากคนไข้ไม่หลงขั้นตอน
		 ท�ำให้ “มาไว กลับไว”
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• นักลงทุนที่เน้นผลด้านสาธารณะประโยชน์เป็นหลัก เช่น รัฐบาลที่
ต้องการลงทุนปรับปรุงคุุณภาพการให้บริการประชาชนจากหน่วยงาน
ของรัฐ
• นั ก ลงทุ น ที่ ต ้ อ งการผลตอบแทนทางธุ ร กิ จ เช่ น กลุ ่ ม ผู ้ พั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมโดยมีความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เช่น การเสริมความงาม,
อาหารเสริม, การออกก�ำลังกาย เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งาน

EasyHos สามารถใช้งานได้กับกิจการหรือธุรกิจอื่นๆ ที่มี
การให้บริการ ต้องการยกระดับและเพิ่มความประทับใจให้กับ
ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ
• หน่วยงานราชการที่ให้บริการกับประชาชน
• สถานเสริมความงาม
• ศูนย์บริการหลังการขาย เช่น บริษัทสินค้าไอที, ศูนย์ซ่อม
		 รถยนต์ เป็นต้น
• เคาน์เตอร์บริการลูกค้า เช่น ธนาคาร, ผู้ให้บริการ
		 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
• ร้านอาหาร
• อื่นๆ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001779
ยื่นค�ำขอวันที่ 29 ธันวาคม 2557
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันน�ำร่องใช้งานจริงที่สถาบันทันตกรรม
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2399, 2382 โทรสาร 02 564 6877
btt@nnet.nectec.or.th   http://www.nectec.or.th

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก
: WEFRE Rehab System : WEFRE”

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

WEFRE Rehab System (Wrist-Elbow-Forearm Robotic
Economical Rehabilitation System) คือ นวัตกรรมส�ำหรับ
ฟื้นฟูร่างกายที่พัฒนาด้วยการน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์
กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสริมให้บุคลากร
ด้ า นการฟื ้ น ฟู ร ่ า งกายได้ มี อุ ป กรณ์ ที่ ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หลักการออกแบบนวัตกรรม PEA –
Portable-Enjoyable-Affordable ซึ่ ง หมายถึ ง นวั ต กรรมนี้
ต้ อ งเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยและติ ด ตั้ ง ได้ ง ่ า ย สร้ า งความ
เพลิดเพลินในขณะท�ำการฟื้นฟู และมีราคาที่เหมาะสม

การแพทย์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ระบบหุ่นยนต์สามารถฟื้นฟูได้หลายรูปแบบในระบบเดียว
สามารถติดตัง้ เคลือ่ นย้าย และใช้งานได้งา่ ย ระบบมีประสิทธิภาพ
คุ้มราคา
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

WEFRE คือ ระบบหุ่นยนต์ที่ผู้ใช้สามารถท�ำการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน ตัวระบบได้รับการพัฒนาให้มีขนาด
ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ในทุกพื้นที่และติดตั้งได้ง่าย มีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีเกมที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะท�ำการ
ฟื้นฟู ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของการฟื้นฟูได้หลากหลายรูปแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่
สามารถเคลื่อนไหวแขนได้เอง จนถึงผู้ที่เคลื่อนไหวแขนได้ตามปกติแต่ต้องการป้องกันข้อยึดติดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบบนี้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ท�ำการฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ผลของการฟื้นฟูได้
การประยุกต์ใช้งาน

ระบบนีส้ ามารถน�ำไปติดตัง้ ใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ทัง้ โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ จนถึงชุมชนขนาดเล็ก หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้เอง
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• โรงพยาบาล คลินิก สถานฟื้นฟู
• แพทย์ และนักฟื้นฟูที่ต้องการอุปกรณ์เสริม
• ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวข้อศอก
		 แขนท่อนล่าง และข้อมือ
• ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวข้อศอก
		 แขนท่อนล่าง และข้อมือ
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การแพทย์/ด้านสุขภาพ
• บริษัทน�ำเข้าวัสดุอุปกรณ์ด้านสุขภาพที่สนใจการผลิตอุปกรณ์
		 ด้วยตนเอง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3 ฉบับ
• ค�ำขอสิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ 1102002003
ยื่นค�ำขอวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
• ค�ำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1301006367
ยื่นค�ำขอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
• อนุสิทธิิบัตร เลขที่ 8305
ยื่นค�ำขอวันที่ 27 เมษายน 2555
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

WEFRE ต้นแบบได้รบั การพัฒนาและขอยืน่ ความคุม้ ครอง
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว ปัจจุบันต้นแบบได้รับ
การปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น มีความหลากหลาย
ในรูปแบบของการใช้งานพร้อมระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
และเกมส�ำหรับการฟื้นฟู โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม
การทดสอบระบบกับผู้ป่วยจริง
N S T D A f o r Co m m e r c iali z ati on
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กล้องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา
: INSpectDx
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ระบบกล้ อ งตรวจภายในแบบพกพาส� ำ หรั บการวิ นิ จ ฉั ย มะเร็งปาก
มดลูก โดยสามารถท�ำการแสดงภาพขณะท�ำการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการ
บันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถประมวลผลและวิเคราะห์
ภาพแบบ real time เพื่อบ่งชี้บริเวณที่คาดว่าเป็นเนื้อเยื่อมะเร็ง และ
ท�ำการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ผ่านระบบการสื่อสารแบบไร้สายได้

การแพทย์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้งาน

ตัวกล้องมีน�้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก ทนทาน
เหมาะส�ำหรับการตรวจภายในและการตรวจมะเร็งปากมดลูก (เมื่อ
วินิจฉัยร่วมกับการป้ายกรดน�้ำส้ม) เหมาะกับการใช้ในสถานีอนามัย
หรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล โดยสามารถส่งข้อมูล
ภาพและผลตรวจมายังศูนย์การแพทย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ในตัว เพื่อท�ำการวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อ
ไปได้
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย คือ แพทย์ พยาบาล เทคนิค
การแพทย์ เป็นต้น
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์
• ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• โรงพยาบาล
• กระทรวงสาธารณสุข

• เป็นระบบพกพาและการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบไร้สาย
• ระบบวิเคราะห์และประมวลผลทางภาพออนไลน์
• จอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 5 นิ้ว
• สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยภาพที่
		 บันทึกให้ความละเอียดและคมชัดสูง
• ออกแบบให้สนับสนุนและสะดวกต่อการตรวจวินิจฉัย
		 ปรับทิศทางมุมมองพร้อมด้ามจับ
• แหล่งก�ำเนิดแสงมีความสว่างสูงแต่ให้ความร้อนต�่ำ
• แบตเตอรีประเภท Li-polymer สามารถชาร์จผ่าน
		 mini-USB port ทั่วไปได้
• การใช้งานได้นานกว่า 6 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000882
ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบภาคสนาม
ภาพรวมตลาด

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาส�ำคัญในประเทศในภูมิภาคอาเซียนและพบมาก
เป็นอันดับสองของประเทศไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ 6,452 ราย หรือ
พบอุบัติการณ์ 16.7 ราย ต่อประชากร 100,000 คน
ประเทศไทยได้จัดท�ำโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติระยะแรกในปี 2548-2552 ในแต่ละปีจะท�ำการคัดกรองสตรีกลุ่ม
อายุ 30-60 ปี ได้ 400,000 รายต่อปี โดยระยะแรกมีจ�ำนวนประชากรที่ได้รับการคัดกรอง 2 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้มีผลผิดปกติร้อยละ 2 ต่อ
มาในปี 2553-2557ได้ด�ำเนินการโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2 ขึ้น โดยคัดกรองกลุ่มสตรีเป้าหมายราว 10 ล้านคน ท�ำการ
คัดกรองปีละ 2 ล้านคน คาดว่าจะพบผู้ป่วยราว 40,000 คน
ซึ่งมูลค่าการน�ำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย 41,976 ล้านบาท ในกลุ่มสินค้าตรวจวินิจฉัย 25% คิดเป็นเงินประมาณ
10,500 ล้านบาท นอกจากนี้จะเป็นกลุ่มอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง 27% กลุ่มออร์โธปิดิกส์ 9% ทันตกรรม 6% และอื่นๆ 33%
ที่มา : ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือการแพทย์ไทย มิถุนายน 2558
N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 117 6650 โทรสาร 02 564 7000
bdv@nanotec.or.th http://www.nanotec.or.th

เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ
: E Chem
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วย
เทคนิคทางไฟฟ้าเคมีที่มีความไวในการตรวจวิเคราะห์สูง และด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ช่วย
ท�ำให้การวัดค่าความไวและความแม่นย�ำในการตรวจคัดกรองที่สูงขึ้น เครื่องนี้เป็น
การพัฒนาวิธีการตรวจโดยมีกระบวนการที่สะดวกภายใน 3 ขั้นตอนเท่านั้น เพียงใส่
น�้ำยาในตัวอย่างเลือด เครื่องจะอ่านสัญญานไฟฟ้าเคมีแล้ววิเคราะห์ผล ท�ำให้ลดความ
ผิดพลาดจากการอ่านค่า อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ได้ถึง 100 ตัวอย่างในครั้งเดียว

การแพทย์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

• High sensitivity (92.9%) and specificity (91.2%)
• High selectivity
• Quantitative analysis technique
• Eliminate human variable for interpretation
• Fast processing time ( <4 hrs. for 100 samples)
• Possible for multiplexing analysis
การประยุกต์ใช้งาน

Screening and Diagnosis of cervical cancer
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

Medical center lab

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
• ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000471
		 ยื่นค�ำขอวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1301004656
		 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 สิงหาคม 2556
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401005718
		 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กันยายน 2557
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Lab prototype (semi-automated system)

Medical Device Technology Industry
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ครีมบำ�รุงผิวและเจลทำ�ความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโน
สารสกัดมะขามป้อม : Cream and Cleansing Gel containing

Phyllanthus emblica Extract Nanoparticles

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

สูตรตำ�รับครีมบำ�รุงผิวและเจลทำ�ความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโนไนโอโซมบรรจุ
สารสกัดสมุนไพรมะขามป้อมที่มีคุณสมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ

เครื่องสำ�อาง
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิวที่มีอนุภาคนาโนมะขามป้อมมีลักษณะ
เนือ้ ครีมเนียน ผลิตภัณฑ์เจลทำ�ความสะอาดผิวหนังทีม่ อี นุภาคนาโน
มะขามป้อมมีลักษณะโปร่งแสง มีความคงตัวและสามารถผลิตได้
โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน (high speed homogenizer) ผ่านการ
ทดสอบแล้วว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ครีมบำ�รุงผิวที่มีอนุภาค
นาโนบรรจุสารสกัดมะขามป้อม ทำ�ให้ผิวขาวกระจ่างใสแลดูเป็น
ธรรมชาติและเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ของผิวในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์เจลทำ�ความสะอาดผิวหนัง ทำ�ให้ผิวขาวกระจ่างใสแลดู
เป็นธรรมชาติในระยะเวลา 8 สัปดาห์
การประยุกต์ใช้งาน

ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวพรรณ
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ประกอบการเครื่องสำ�อาง ผู้ผลิตและร้านค้าที่สนใจเรื่องเครื่องสำ�อาง
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องสำ�อาง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8199
ยื่นคำ�ขอวันที่ 18 ตุลาคม 2555
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8200
ยื่นคำ�ขอวันที่ 18 ตุลาคม 2555
• อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8201
ยื่นคำ�ขอวันที่ 18 ตุลาคม 2555
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพรวมตลาด

มูลค่าการตลาดเครือ่ งสำ�อางในประเทศไทยมีประมาณ 2.1 แสนล้านบาท
โดยคิ ดเป็ น ตลาดภายในประเทศมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และมู ล ค่ า
การผลิตเพื่อการส่งออก 9 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
อย่างต่อเนื่อง และโอกาสสำ�คัญคือการเปิดอาเซียน ที่คาดว่าปีนี้ตลาด
เครื่องสำ�อางจะเติบโต10%
ตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพในประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในประเทศไทยตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ใหญ่ที่สุด
คือ สกินแคร์ดูแลผิวหน้าที่มีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 68% ของตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั้งหมด ในปี 2557 ครึ่งปีแรกมีการเติบโต 4.6% คิดเป็น
35,752 ล้านบาท
ที่มา : ลอรีอัล , สิงหาคม 2557
ในส่วนของตลาดเครื่องสำ�อางจากสมุนไพร กระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ “natural” และ “green” ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางจากสารสกัด
ธรรมชาติและสมุนไพรไทย ได้รับความนิยม ส่งผลให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านผู้ประกอบการและจำ�นวนผู้บริโภค ตลาดเครื่องสำ�อาง
จากสารสกัดธรรมชาติเป็นอีกส่วนหนึ่งของตลาดความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศ อาเซียน และตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
N S T D A f o r Co m m e r c i a l i zati on
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กรรมวิธีการสกัดกาวไหมแบบตกผลึกเยือกแข็ง

: Sericin recrystallisation ; new method for sericin
extraction from Thai silk

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เครื่องสำ�อาง

กรรมวิธีการสกัดกาวไหมแบบตกผลึกเยือกแข็ง เป็นวิธีการสกัดกาวไหมจากรังไหม
หรือเส้นไหมดิบก่อนการฟอกย้อมเส้นไหม มีขั้นตอนที่เรียบง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ราคาแพง และได้กาวไหมที่มีคุณภาพ สามารถนำ�กาวไหมที่ได้จากกรรมวิธีนี้มาใช้เป็น
ส่วนผสมของเครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางได้

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

กาวไหมที่ได้จากกรรมวิธีการสกัดกาวไหมแบบ
ตกผลึกเยือกแข็งมีคุณภาพ รวมทั้งยังคงคุณสมบัติ
ทางเวชสำ�อาง และใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำ�อาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
การประยุกต์ใช้งาน

นำ � กระบวนการดั ง กล่ า วมาใช้ ส กั ด กาวไหม
จากรั ง ไหมและเส้ น ไหมดิ บ เพื่ อ ใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ผลิตเส้นไหมดิบ ผู้ผลิตผ้าไหม ผู้ประกอบการเครื่องสำ�อาง
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตเส้นไหมดิบ ผู้ผลิตผ้าไหม ผู้ประกอบการเครื่องสำ�อาง
ผู้ผลิตและร้านค้าที่สนใจเรื่องเครื่องสำ�อาง
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001778
ยื่นค�ำขอวันที่ 29 ธันวาคม 2557
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

ภาพรวมตลาด

นำ � กาวไหมที่ ไ ด้ จ ากการลอกกาวไหมที่ ผ่ า น
กรรมวิ ธี ก ารสกั ด กาวไหมแบบตกผลึ ก เยื อ กแข็ ง
จะได้ผงไหมที่มีคุณภาพ พร้อมจำ�หน่ายเป็นวัตถุดิบ
ผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื ่ อ งสำ � อาง หรื อ ผลิ ตภัณ ฑ์
อาหาร หรือเครื่องดื่มสุขภาพได้
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การเคลือบนาโนหลายสมบัติในขั้นตอนเดียว
สำ�หรับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

สิ่งทอ

น�้ำยาเคลือบนาโนหลายคุณสมบัติในขั้นตอนเดียว พร้อมทั้ง
กระบวนการตกแต่งเสร็จ ส�ำหรับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

น�้ำยาเคลือบสิ่งทอส�ำหรับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป มี
คุณสมบัติ สูตรต้านเชื้อแบคเรีย กันยูวี สะท้อนน�้ำ มีกลิ่นหอม
การประยุกต์ใช้งาน

น�้ ำ ยาเคลื อ บสิ่ ง ทอส� ำ หรั บ เสื้ อ ผ้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็ จ รู ป
			 โดยกลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย (end-user)
คือ ธุรกิจผลิตหรือจ�ำหน่ายเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม, รองเท้า, เฟอร์นิเจอร์,
กระเป๋า, หมวก
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

• บริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทำ�ด้าน finishing
		 เนื่องจากมีกระบวนการที่ใช้เครื่อง exhaust
• ผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�ยาเคลือบสิ่งทอ
		 หรือเคมีภัณฑ์
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303001105
ยื่นคำ�ขอวันที่ 19 กันยายน 2556
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพรวมตลาด

ตลาดปัจจุบันยังไม่มีบริการนี้ แต่มีความต้องการของตลาดที่จะมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ เช่น เสื้อผ้า
ที่นุ่มลื่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น หมอนอิง ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้ารองจาน ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์กันน�้ำ
กันเปื้อน เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานจริง ดังนั้น ถือเป็นงานวิจัยพัฒนาเรื่องใหม่ที่แก้ปัญหา สร้างโอกาสการขาย
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย
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ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สำ�หรับรถรับส่งนักเรียน
: SchoolMate

ขนส่ง

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

• ต้นทุนต�่ำในการติดตั้ง
• ประเมินพฤติกรรมการขับขี่แบบ real-time
• คิดคะแนนการขับรถระหว่างการใช้งาน
• สามารถใช้กับรถประเภทใดก็ได้
• สามารถปรับเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสม
		 ของการใช้งาน
• ใช้งานง่าย และง่ายต่อการ update feature ต่างๆ
		 (แค่ผ่าน application)
• มีระบบรายงานอันดับคะแนนการขับขี่ของคนขับรถ
		 ในระบบทั้งหมด ประจำ�วัน สัปดาห์ เดือน และรายปี
การประยุกต์ใช้งาน

ใช้งานกับรถรับส่งนักเรียน หรือรถรับส่งนักท่องเที่ยว เพื่อ
ดูแลความปลอดภัย และสามารถใช้เป็นการโฆษณา และสื่อการ
ตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าได้

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

Feature ของการวัดพฤติกรรม
• เก็บข้อมูลความเร็ว
• การเบรก เร่ง กะทันหัน
• การเปลี่ยนเลนกะทันหัน
• การเลี้ยวกะทันหัน
ให้คะแนนการขับ
• มีการให้คะแนน Real-time ระหว่างการขับขี่
ระบบ Monitor รถ
• ระบบส่วนกลางเพื่อควบคุมรถที่ใช้งาน SchoolMate
• สร้างรายงานการขับรถของผู้ใช้งาน (รายวัน/สัปดาห์/
		 เดือน) เช่น พนักงานขับรถในองค์กร
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

รถโรงเรียน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

โรงเรียน
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ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย
: Museums Pool

อื่นๆ

จุดเด่นของเทคโนโลยี
(Innovation Statement)

ระบบบริ ห ารจั ด การพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
ที่สามารถสร้าง Mobile Application
ซึง่ สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมขณะเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในเครือข่าย
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ส่วน Mobile Application
ใช้ได้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่มีการแสดงผลขนาด
5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตั้งแต่
4.0 หรือระบบปฏิบัติการ iOs ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
ส่วนระบบบริหารจัดการ
ภัณฑารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลสามารถ
เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
และสามารถตรวจดู ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ก ารเยี่ ย มชมวั ต ถุ
จัดแสดงต่างๆ ได้

(1)

(2)

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถใช้กับพิพิธภัณฑ์, นิทรรศการต่างๆ

Main

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

(4)
(5)

		 มี 2 ระดับ ได้แก่
• ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือ นิทรรศการ จะใช้ Mobile Application
• เจ้าหน้าที่ หรือภัณฑารักษ์ที่จะทำ�หน้าที่บริหารจัดการข้อมูล

(3)
(6)
(7)
(8)

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ หรือนักลงทุนที่สนใจในการบริหารจัดการ
นิทรรศการหมุนเวียนในศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ
(1)

(2) QR Reader

(3)

(4)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่างการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสาะหาผู้นำ�ไปใช้ประโยชน์
(5)
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สนใจติดต่อ
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ระบบตรวจวัดปริมาณไอออนอัตโนมัติด้วย
Ion Field Effect Transistor : ISFET
ISFET คือ ระบบวัดค่า pH ในน�้ำประปา โดยสามารถวัดค่า pH ของน�้ำตัวอย่างโดยการสุ่ม
จากสิ่งที่ต้องการวัดได้ รวมถึงสามารถ calibrate ได้โดยอัตโนมัติตามที่ก�ำหนด และสามารถ
ควบคุมคุณภาพในการวัดโดยตรวจสอบความแม่นย�ำของ sensor

อื่นๆ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณไอออนชนิดต่างๆ ประกอบด้วยส่วนสำ�คัญหลัก
3 ส่วน คือ
1. Selective membrane: เป็นการพัฒนาเยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับ
สารละลายที่ต้องการตรวจวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
		 1.1 เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดไอออน ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์
เช่น pH, Nitrate, Ammonia, Phosphate และ Potassium
		 1.2 เยื่อเลือกผ่านที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดโมเลกุลของสารชีวภาพ เช่น
Glucose, urea, Microalbumin และ Artemisinin
2. Transducer: เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ�ที่เรียกว่า Ion Sensitive Field
Effect Transistor (ISFET) ทำ�หน้าที่แปลงปริมาณไอออนในสารละลายให้อยู่ใน
รูปสัญญาณไฟฟ้า จุดเด่นที่สำ�คัญ คือ มีกลไกการตอบสนองต่อไอออนอย่างรวดเร็ว
แม่นยำ� ขนาดเล็ก ทนทาน
3. Flow Injection Analysis: เป็นเทคนิคการควบคุมของไหลในระบบให้
สามารทำ�งานได้แบบอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด

• ตรวจวัดค่า pH ในน�้ำประปาแบบต่อเนื่อง
• แสดงผลการวัดค่า pH และอุณหภูมบิ นหน้าจอ
แบบสัมผัส
• เน้นความเชื่อมั่นในผลการวัด ด้วยฟังก์ชัน
smart automatic calibration คือ ระบบสามารถ
calibrate หั ว วั ด ได้ เ องตามความเหมาะสมของ
สภาพการวัด ข้อมูลการ Calibrate บันทึกไว้ใน
หน่วยความจ�ำของเครื่องทุกครั้ง
• บันทึกข้อมูลผลการวัดลงหน่วยความจ�ำ และ
มี พ อร์ ท สื่ อ สารแบบ USB และ RS232 Online
ข้อมูลการวัด : http://opasnectec.orgfree.com/
showGraphpH.php
• แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาซ่อมบ�ำรุง หรือ
เปลี่ยนหัววัด
• การเปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปในระบบท�ำได้ง่าย
เหมือนเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่อง printer
• Hardware และ Software ของระบบรองรับ
การเปลี่ยนชนิดหัววัด บนฐานเทคโนโลยี ISFET
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและยา
• หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา
• การประปา
• ห้องปฏิบัติการทดสอบ
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

SME ทางด้านเคมี การบ�ำบัดน�้ำเสีย การประปา

การประยุกต์ใช้งาน

นอกจากสามารถใช้กับ ISFET pH sensor ได้แล้ว เราสามารถใช้ระบบ FIA
กับการวัดของเหลวแบบอื่นๆ โดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีแต่เปลี่ยนแปลงตัวชิพ และ
ซอฟต์แวร์ในการประมวลผล

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสาะหาผู้น�ำไปใช้ประโยชน์
ภาพรวมตลาด

สินค้าเฉพาะกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์
N S T D A f o r Co m m e r c iali z ati on

สนใจติดต่อ
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บริการสนับส
จาก สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสต
ด้านเทคโนโลยี
บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาและสรรหาผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยี ให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้นทางเทคโนโลยี และ
สรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำ�ปรึกษาเฉพาะด้าน

ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
• บริการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผู้สนใจ
สามารถขออนุญาตในการนำ�สิทธิเทคโนโลยี
ของ สวทช. ไปใช้ เ พื ่ อ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
เชิงพาณิชย์ได้
• บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
การจัดอบรม ให้คำ�ปรึกษา วินิจฉัยธุรกิจ
พาออกตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดตั้ง
ธุรกิจ และดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ ตลอดถึง
การช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจฯ ที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาด หรือ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ

ด้านการเงิน
• บริการร่วมลงทุน ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มีการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยการร่วมจัด
ตั้งบริษัทร่วมทุน และถือหุ้นไม่เกิน 50% ของ
ทุนจดทะเบียน
• บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ แก่ภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนา โดยผูป้ ระกอบการจะได้รบั อัตราดอกเบีย้
เท่ากับ ½ ของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 1 ปี
+1.125% วงเงินกู้สูงสุดจ�ำนวน 30 ล้านบาท
ต่อโครงการและไม่เกิน 75% ของงบประมาณ
โครงการ ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่
วันทีไ่ ด้รบั เงินกูง้ วดแรก ระยะเวลาปลอดเงินต้น
ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นกับดุลยพินิจของสถาบันการ
เงินที่เข้าร่วม)

นุนภาคเอกชน
ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• บริการรับรองโครงการวิจยั เพือ่ ยกเว้นภาษี 300% เป็น
การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถน�ำค่าใช้จ่ายการวิจัย
และพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ�ำนวน 3 เท่าของค่าใช้จ่าย
จริง ทั้งนี้ไม่เกินเพดานสูงสุด ซึ่งก�ำหนดเป็นอัตราร้อยละตาม
สัดส่วนของรายได้

• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
เป็ น นิ ค มวิ จั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเป็นแห่งแรก อีกทัง้ ยังมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่า
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการด้ า นธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
อย่างครบวงจร

• บริ ก ารสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก BOI ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ สนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ สวทช. สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI ได้

• เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
อบรมผลักดันการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม
ไอที และธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงให้เช่าพื้นที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันของธุรกิจ

• บริการรับรองกิจการเทคโนโลยีเพื่อขอรับสิทธิ BOI
หมวด 7.12 (Biotechnology) และหมวด 2.3 (Advance :
Material/Nanotechnology) เพื่อผู้ประกอบการน�ำไป
ประกอบการยื่นขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

• ศู น ย์ ป ระชุ ม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย เป็นศูนย์ประชุมที่ให้บริการ
จัดประชุมและแสดงนิทรรศการ พร้อมทั้ง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน

ด้านกำ�ลังคน
สถาบันวิทยาการ สวทช. ให้บริการทางด้านวิชาการผ่านการฝึกอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ให้ค�ำปรึกษาเชิงเทคนิคและพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับบุคลากรในสาขาด้าน
เทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Contact Us
Market Enabling, NSTDA
Tel 02 564 8000
Fax 02 564 7004
e-mail : business-center@nstda.or.th
		 mkt@nstda.or.th

