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หนังสือรวบรวม

ผลงานและศักยภาพการวิจัยและพัฒนา

ดานสุขภาพและการแพทยของ สวทช.



สารจากผู้อำานวยการ สวทช. 

       ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ 
(สวทช.) หน่วยงำนในก�ำกับของกระทรวงวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ีมบีทบำทส�ำคัญในกำรน�ำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) มำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ สวทช.  
มุ่งเป้ำหมำยในกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม 

(RDDE) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ (TT) 
พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน (HRD) และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน (INFRA) ด้ำน วทน. ที่จ�ำเป็น เพื่อ
สร ้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 
พร ้อมทั้ งสนับสนุนและส ่ ง เส ริมในกำร เพิ่ มขี ด 

ควำมสำมำรถให้กับทุกภำคส่วนตำมกรอบกลยุทธ์ใน 
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยใน 5 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ 
เกษตรและอำหำร พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สุขภำพ
และกำรแพทย์  อุตสำหกรรมกำรผลิต และทรัพยำกร
ชีวภำพ  

 หนั งสื อ เล ่ มนี้ จั ดท� ำ ข้ึน เพื่ อ เผยแพร ่ และ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผลงำนวิจัยทำงด้ำนสุขภำพของ 
สวทช. และเครอืข่ำยทีพ่ร้อมต่อยอดสูก่ำรใช้ประโยชน์และ/
หรือก�ำลั ง เสำะหำควำมร ่วมมือเพื่อขับเคลื่อนไปสู  ่
กำรถ ่ำยทอดเทคโนโลยีและใช ้งำนเชิงพำณิชย ์และ
สำธำรณประโยชน์ได้ จ�ำนวน 46 ผลงำน และข้อมูล 
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์
สุขภำพกำรแพทย์ของสวทช.และเครือข่ำย จ�ำนวน 15 ห้อง

ปฏบิตักิำร รวมถงึกำรให้บรกิำรวเิครำะห์ทดสอบทำงสขุภำพ
และกำรแพทย์ เพื่อให้ภำครัฐ ภำคเอกชน และพันธมิตร
ของ สวทช. ที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมด้ำนสุขภำพ 

กำรแพทย์หรือที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้สนใจท่ัวไปได้รับทรำบ
ข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรผลักดันประเทศ 



ให้มคีวำมเข้มแขง็ทัง้ในภำคเศรษฐกจิและสงัคม ด้วยกำรน�ำควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ สร้ำงควำมยั่งยืนของประเทศ

 หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กบัทกุท่ำนทีส่นใจ และก�ำลงั
แสวงหำข้อมูลงำนวิจัยหรือแหล่งที่มีศักยภำพของกำรวิจัยพัฒนำด้ำนสุขภำพและ 
กำรแพทย์ ทั้งนี้ สวทช. ยินดีเป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดีและสร้ำงเครือข่ำยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ให ้
เข้มแขง็ เพือ่หลุดพ้นจำกประเทศกบัดกัรำยได้ปำนกลำงและพึง่พำตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื
ต่อไป

 

 (ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)

 ผู้อำานวยการ

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



สารจากผู้อำานวยการ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

         ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (Technology Management 
Center: ทีเอ็มซี) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ สวทช. ท่ีมีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ กำรรับโจทย์วิจัยจำกภำค
ธรุกจิและอตุสำหกรรมรวมทัง้พนัธมติรจำกหลำยภำคส่วน กำรบรหิำร

งำนวิจัย กำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคโนโลยี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
และกำรขบัเคลือ่นผลงำนวจิยัไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณชิย์ 
รวมถึงมีกลไกสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำส�ำหรับภำคเอกชน 
ทั้งกลไกด้ำนกำรเงิน (Financial Machanisms) ด้ำนกำรให้
ค�ำปรึกษำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกลไกด้ำนอื่นๆ 
(Non-financial Machanisms) อำทิ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

และด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร วทน. ทีห่ลำกหลำยตอบโจทย์ภำคธรุกจิในทกุระดบั ตัง้แต่
ผู้ที่เริ่มมีแนวคิดท�ำธุรกิจเทคโนโลยี SMEs ไปจนถึงบริษัทขนำดใหญ่ที่มุ่งเน้นกำรวิจัย
พัฒนำเพื่อสร้ำงศักยภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

 กำรด�ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของ วทน. ถือเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจท่ี
นอกจำกจะยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบัภำคธรุกจิและอตุสำหกรรมแล้ว 
ยงัเป็นหนทำงแห่งกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืและเข้มแข็งให้เศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือว่ำเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่มีบทบำทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทีเอ็มซี ก็มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นแรง
สนบัสนุนในกำรสร้ำงรำกฐำนธรุกจิและพัฒนำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธรุกจิ
ไทยให้เตบิโตและยนืหยดัอยูไ่ด้อย่ำงยัง่ยนื สร้ำงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจได้อย่ำงมนียั
ส�ำคัญต่อไป
 

 (ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์)

 ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

         ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (Technology Management 
Center: ทีเอ็มซี) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ สวทช. ท่ีมีภำรกิจหลักใน

         ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (Technology Management 
Center: ทีเอ็มซี) เป็นหน่วยงำนภำยใต้ สวทช. ท่ีมีภำรกิจหลักใน

         ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (Technology Management 

กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ กำรรับโจทย์วิจัยจำกภำค
ธรุกจิและอตุสำหกรรมรวมทัง้พนัธมติรจำกหลำยภำคส่วน กำรบรหิำร

งำนวิจัย กำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคโนโลยี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
และกำรขบัเคลือ่นผลงำนวจิยัไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณชิย์ 
รวมถึงมีกลไกสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำส�ำหรับภำคเอกชน 



สารบัญ
  
 
สารจากผู้อำานวยการ สวทช.

สารจากผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพการแพทย์ของ สวทช. 9

	 ผลงานวิจัยเพื่อการป้องกันและวินิจฉัย 
 • เครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทำงเดินของไหลขนำดไมครอน 
  พร้อมระบบวินิจฉัยทำงไกล   10   
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิติแบบเคลื่อนย้ำยได้ (MobiiScan) 11 
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับกำรศัลยกรรมทำงช่องปำกและ 
  งำนทันตกรรม (DentiiScan)  12 
 • เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay) 13 
   • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเครำะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟัน 
  และจ�ำลองใบหน้ำหลังกำรจัดฟัน (CephSmile V.2) 14
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปำกมดลูกแบบอัตโนมัติ 15
 • กล้องตรวจมะเร็งปำกมดลูกแบบพกพำ 16 
  • เครื่องวัดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคต้อหินมุมปิด 17 
   • ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 18 
   • ชุดตรวจติดตำมเบำหวำน SugarAL 19 
  • ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ (Cell Scan) 20 
   • หน้ำกำกอนำมัยกันไวรัสเคลือบ Hydroxyapatite 21 
 • แผ่นกรองนำโนสมบัติพิเศษ ต้ำนแบคทีเรีย ทนทำน  
  ท�ำควำมสะอำดได้ (n-Breeze) 22 
  • เครื่องดื่มเสริมแคลเซียม ส�ำหรับหญิงในระยะให้นมบุตร 23 
  • ชุดตรวจเชื้อมำลำเรีย 24 
  • ทันระบำด ซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำด 
  ของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก (TanRabad) 25



 • ครีมกันแดดกันยุง : ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนำโนเทคโนโลยี 26 
  • มุ้งกันยุง : ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนำโนเทคโนโลยี 27 
 ผลงานวิจัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟู
 • เม็ดวัสดุน�ำส่งยำปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปำไทด์ 28
 • ไฮโดรเจลจำกแป้งมันส�ำปะหลังเพื่อใช้เป็นสำรช่วยแตกตัว  
  ในผลิตภัณฑ์ยำเม็ด 29
 • เจลรักษำแผลที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและกระตุ้นกำรหำยของแผล 30 
 • ผลิตภัณฑ์ห้ำมเลือดส�ำหรับภำยนอกร่ำงกำย 31
 • ผ้ำยืดเคลือบซิลิโคนเจลในกำรรักษำแผลเป็นส�ำหรับผู้ป่วย 32 
 • ยำต้นแบบ P218 ส�ำหรับรักษำโรคมำลำเรีย 33
 • ระบบหุ่นยนต์เพื่อกำรฟื้นฟูกำรเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่ำง  
  และข้อศอก 34 
 • ระบบบ�ำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น : ฝึกฝน 35
 • ระบบฟื้นฟูระดับควำมรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ 36
 • ลูกตำเทียมผิวไม่เรียบมีรูพรุน ชนิด Polyethylene และ 
  ลูกตำเทียมผิวไม่เรียบมีรูพรุน ชนิด Hydroxyapatite  37
	 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
 • แผ่นแปะรักษำสิว (Q ACNES)  39               
 • ครีมบ�ำรุงผิวและเจลท�ำควำมสะอำดผิวหนัง 
  ที่มีอนุภำคนำโนสกัดมะขำมป้อม 40
 • โปรตีนกำวไหม หรือเซริซิน (Sericin) 41
 ผลงานวิจัยทางสุขภาพการแพทย์อื่นๆ
 • โปรแกรมบันทึกและคัดกรองกำรเจริญเติบโต 
  และพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (KidDiary) 42 
 • ระบบติดตำมน�้ำหนักและส่วนสูงในเด็กเล็ก (KidSize) 43 
 • โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพเด็กไทย (KhunLook) 44 
 • โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภำพครอบครัวแบบพกพำ  
  Family Folder Collector (FFC) 45 



 • โปรแกรมบันทึกและวิเครำะห์พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร 
  และออกก�ำลังกำย (FoodiEat) 46
 • โปรแกรมสืบค้นและบริกำรข้อมูลควำมรู้ด้ำนยำและสุขภำพ  
  (MyYaAndYou) 47
 • แอปพลิเคชันบันทึกประวัติและสถิติกำรให้นมแม่ :  
  มุมแม่ (Moommae) 48
 • ระบบตรวจวัดสุขภำพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health CheckUp Kiosk) 49
 • ระบบน�ำทำงข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยำบำล (Easy Hos) 50
 • ระบบช่วยน�ำทำงผู้ป่วยในโรงพยำบำลและวิเครำะห์พฤติกรรม 
  กำรใช้บริกำรของผู้ป่วย (HosMate) 51
 • ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  
  (Personal Health Record: PHR) 52
 • เครื่องยกผู้ป่วย 53 
 • อุปกรณ์เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยแบบสำมส่วน 54 
 • วัสดุทดแทนกระดูก 55

ห้องปฏิบัติวิจัยด้านการแพทย์ ใน สวทช.

 • แนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำของ สวทช.  58 
 • ห้องปฏิบัติวิจัยด้ำนกำรแพทย์ของ BIOTEC 60 
  • ห้องปฏิบัติวิจัยด้ำนกำรแพทย์ของ MTEC 66 
 • ห้องปฏิบัติวิจัยด้ำนกำรแพทย์ของ NECTEC 71 
 • ห้องปฏิบัติวิจัยด้ำนกำรแพทย์ของ NANOTEC 75

บริการที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพการแพทย์ของ สวทช.

 • บริกำรวิเครำะห์ทดสอบอุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำง  
  ผลิตภัณฑ์สุขภำพและกำรแพทย์ 80
 • บริกำรส�ำหรับภำคเอกชน 82
 • ช่องทำงกำรติดต่อบริกำรต่ำงๆ ของ สวทช. 84
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ผลงานวิจัย

เพื่อการปองกันและวินิจฉัย

ผลงานวิจัย

เพื่อการรักษาและฟนฟู

ผลงานวิจัย

เกี่ยวกับเครื่องสำาอาง

ผลงานวิจัย

ทางสุขภาพการแพทย์อื่นๆ
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เคร� องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหล

ขนาดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล 

(Fast Fluidic Fix Focus KIT: F4-Kit)

รายละเอียดผลงานวิจัย

เคร่ืองตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทำงเดินของไหลขนำดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัย
ทำงไกล หรือ F4-KIT เป็นชุดตรวจที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนำดเล็กท่ีไม่
สำมำรถมองเหน็ได้ด้วยตำเปล่ำ เช่น พยำธ ิเชือ้รำ หรอืศตัรพูชืกกักนัในพรรณไม้น�ำ้เพือ่
กำรส่งออก โดย F4-KIT เปรียบเสมือน ห้องปฏิบัติกำรตรวจวินิจฉัยแบบพกพำได้โดยมี
ส่วนคดักรอง จดัระเบยีบ กกัเกบ็ตวัอย่ำงสิง่มชีวีติขนำดเลก็ทีไ่ม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วย
ตำเปล่ำไว้ในต�ำแหน่งท่ีก�ำหนดบนแผ่นชิปเพื่อให้ง่ำยต่อกำรบันทึกภำพ และเพ่ิม
ศักยภำพในกำรตรวจวินิจฉัย F4-KIT สำมำรถใช้ได้ทั้งเกษตรกรท่ัวไป เจ้ำหน้ำท่ีเก็บ
ตัวอย่ำง เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจตำมสถำนที่ต่ำงๆ เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรรวมท้ังใช้กับ
กำรเรียนกำรสอนในด้ำนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติกำร 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

F4-KIT สร้ำงขึ้นด้วยกำรบูรณำกำรประสำน 3 เทคโนโลยีเข้ำด้วยกัน ได้แก่ ไมโคร 
แฟบริเคช่ัน เพื่อสร้ำงแผ่นช่องทำงเดินของไหลส�ำหรับดักจับสิ่งมีชีวิตขนำดเล็กท่ีไม่
สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ไมโครสโคปแบบพกพำเพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูล และ
ระบบวินิจฉัยทำงไกลผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรสื่อสำร กำรวินิจฉัย 
และกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ ท�ำให้ F4-KIT มีข้อได้เปรียบ เมื่อเทียบกับ
วธิกีำรตรวจและวินิจฉยัท่ีใช้อยูใ่นปัจจุบนั ดังนัน้ F4-KIT จะเป็นตวัช่วยทีท่�ำให้กำรตรวจ
วินิจฉัยไม่เป็นเรื่องยำกอีกต่อไป

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th

ผลงานวิจัยเพ� อการปองกันและวินิจฉัย
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เคร� องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคล� อนย้ายได้ 

(MobiiScan)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดแุห่งชำต ิ(เอม็เทค) สวทช. ร่วมกบัคณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำ
นครินทร์ วิจัย พัฒนำ และผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิติแบบเคลื่อนย้ำยได้ 
(Mobile CT) ในชือ่ โมบสีแกน (MobiiScan) ทีใ่ห้ข้อมลูอวยัวะภำยในแบบสำมมติแิละ
ไม่มีกำรบิดเบือนของข้อมูล สำมำรถแสดงผลภำพสำมมิติผ่ำนซอฟต์แวร์แสดงภำพท่ี
สำมำรถดภูำพในมมุมองต่ำงๆ ทัง้สองมติแิละสำมมติริวมทัง้กำรวดัต่ำงๆ ช่วยให้วนิจิฉยั
อำกำรเลือดออกในสมองในผู้ป่วยจำกอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
วำงแผนกำรผ่ำตัดได้แม่นย�ำมำกขึ้น และปลอดภัย

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  เครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ ใช้ 90 kV, 6-9 mA ที่ Focal spot ขนำด 0.5 มม.
•  ตัวตรวจรับรังสีแบบ Flat panel ที่มีขนำดใหญ่ขนำด 30 ซม. x 40 ซม. ท่ี
 ควำมละเอียด 0.194 มม.
•  เครื่องหมุนรอบผู้ป่วย 1 รอบในกำรฉำยรังสีใช้เวลำ 12-18 วินำที
•  ภำพตัดขวำงแบบสำมมิติมีควำมละเอียด 0.3-0.5 มม. โดยมีขนำด Field of View 
 (FOV) สูงสุด 23 ซม. x 19 ซม.
•  เครื่องมีขนำดควำมกว้ำง 0.8 เมตร ควำมยำว 1.2 เมตร ควำมสูง 1.6 เมตร

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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เคร� องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำาหรับการศัลยกรรมทางช่องปาก

และงานทันตกรรม (DentiiScan)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้วิจัยและพัฒนำและผลิตเครื่องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์ส�ำหรบังำนทนัตกรรม ในชือ่ว่ำ DentiiScan ทีใ่ห้ข้อมลูอวยัวะภำยในแบบ
สำมมิติและไม่มีกำรบิดเบือนของข้อมูล ท�ำให้กำรวินิจฉัยโรคและวำงแผนกำรผ่ำตัดมี
ควำมแม่นย�ำมำกขึน้ แผลมีขนำดเลก็ และปลอดภยัมำกย่ิงขึน้ ใช้ในกำรวนิจิฉยัโรคและ
วำงแผนกำรรักษำในงำนทันตกรรมรำกฟันเทียม กำรผ่ำฟันคุด กำรผ่ำตัดบริเวณช่อง
ปำก ขำกรรไกร และใบหน้ำ รวมทั้งด้ำนหู คอ จมูก

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  เครื่องก�ำเนิดรังสีเอกซ์ ใช้ 90 kV, 6-9 mA ที่ Focal spot ขนำด 0.5 มม.
•  ตัวตรวจรับรังสีแบบ Flat panel ที่มีขนำดใหญ่ขนำด 20 ซม. x 25 ซม. ท่ี
 ควำมละเอียด 0.127 มม.
•  เครื่องหมุนรอบผู้ป่วย 1 รอบในกำรฉำยรังสีใช้เวลำ 18 วินำที
•  ภำพตดัขวำงแบบสำมมติมิคีวำมละเอยีด 0.2, 0.25 และ 0.4 มม. โดยมีขนำด Field 
 of View (FOV) สูงสุด 16 ซม. x 13 ซม.
•  กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ไดคอม (DICOM) ผ่ำนซีดีพร้อมซอฟต์แวร์แสดงภำพ
•  สำมำรถยืนถ่ำย นั่งถ่ำย หรือใช้เก้ำอี้รถเข็นได้
•  เครื่องมีขนำดควำมกว้ำง 1.0 เมตร ควำมยำว 1.3 เมตร ควำมสูง 2.3 เมตร

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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เคร� องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) ได้ร่วมวิจัยพัฒนำและผลิตเครื่องบอดีเรย์น้ีใช้ใน
กำรตรวจดูอวัยวะภำยในแบบสองมิติเพื่อใช้ในกำรคัดกรองและวินิจฉัยโรคโดยเน้น
บรเิวณปอดในเบือ้งต้น สำมำรถแสดงภำพเอกซเรย์แบบดิจิทลัผ่ำนซอฟต์แวร์แสดงภำพ
แบบ Real-time เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรวินิจฉัยโรค ท�ำให้กำรวินิจฉัยโรคและ
วำงแผนรักษำมีควำมแม่นย�ำ เครื่องบอดีเรย์ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นให้มีต้นทุนที่ต�่ำ แต่
ยังคงคุณภำพและประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับระบบเอกซเรย์ดิจิทัลท่ีมีจ�ำหน่ำย โดยท�ำ
กำรออกแบบโครงสร้ำงเครือ่งกลและไฟฟ้ำของระบบ พฒันำซอฟต์แวร์ส�ำหรับตัง้ค่ำและ
ควบคมุกำรฉำยเอกซเรย์และระบบจัดเก็บภำพถ่ำยเอกซเรย์ (BodiiRay Software) และ
พัฒนำซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ส�ำหรบัประมวลผลและแสดงภำพเอกซเรย์แบบดจิทัิล (BodiiView 
Software)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถแสดงผลภำพเอกซเรย์ได้ทันทีแบบ Real-time
•  เหมำะส�ำหรับกำรวินิจฉัยแบบรวดเร็ว
•  สถำนพยำบำลไม่ต้องเตรียมพื้นที่กำรจัดเก็บฟิลม์ภำพ
•  ปริมำณรังสีที่คนไข้ได้รับน้อยกว่ำเครื่องเอกซเรย์แบบฟิลม์

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & 

โมเดลฟนและจำาลองใบหน้าหลังการจัดฟน (CephSmile V.2)

รายละเอียดผลงานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวเิครำะห์กะโหลกศรีษะและโมเดลฟันและจ�ำลองใบหน้ำหลงั
กำรจัดฟัน หรือ CephSmile ได้ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อช่วยทันตแพทย์ให้มีควำมมั่นใจใน
กำรวิเครำะห์วำงแผนในกำรรักษำผู้ป่วย โดยจะเหมำะกับโครงหน้ำของคนเอเชีย โดย
คณะทันตแพทย์และทีมนักวิจัยได้ศึกษำหลักสรีระศำสตร์ของฟันและขำกรรไกรที่ผิด
ปกตขิองผูป่้วยและหำเคร่ืองมอืทีม่ปีระสทิธภิำพสงู ภำยใต้รำคำท่ีเหมำะสม CephSmile 
สำมำรถท�ำกำรซ้อนทับภำพระหว่ำงภำพรังสี และภำพใบหน้ำด้ำนข้ำง สำมำรถท�ำ
กำรวำดโครงร่ำงของใบหน้ำ กะโหลก และฟันทีส่�ำคัญ ตำม Reference Points ม ีTools 
ช่วยให้ผู้ใช้งำน สำมำรถท�ำกำรวิเครำะห์ Cephalometric Analysis ในรูปแบบ
กำรวิเครำะห์แบบต่ำงๆ ทั้งตำมทฤษฎีในประเทศ อำทิเช่น Mahidol, Chula, 
Chiangmai, Khonkean, Songkha และตำมทฤษฎีท่ีนิยมในต่ำงประเทศ อำทิเช่น 
Down, Steiner, Tweed, Jaraback, Harvold, Ricketts, McNamara, ABO และ 
Sassouni Analysis ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะท�ำให้ทรำบถึงปัญหำของโครงสร้ำง
กระโหลกศรีษะ ใบหน้ำ และกำรสบฟันผิดปกติ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรรักษำได้
อย่ำงถูกต้อง ปัจจุบันได้พัฒนำเป็น Version ที่ 2

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถวิเครำะห์ทำงทันตกรรมได้ถึง 7 ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์เดียว
•  อ้ำงอิงทฤษฎีกำรจัดฟันจำกทั้งในและต่ำงประเทศ
•  ใช้งำนง่ำย รองรับระบบปฏิบัติกำร Windows และไฟล์รูปภำพ JPEG
•  รำคำถูกกว่ำต่ำงประเทศ แต่ประสิทธิภำพเท่ำเทียมหรือสูงกว่ำ

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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เคร� องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบอัตโนมัติ

รายละเอียดผลงาน

เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปำกมดลูกแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีกำรตรวจด้วยเทคนิค
ทำงไฟฟ้ำเคมีที่มีควำมไวในกำรตรวจวิเครำะห์สูง และด้วยนำโนเทคโนโลยีที่ช่วยท�ำให้
กำรวัดค่ำควำมไวและควำมแม่นย�ำในกำรตรวจคดักรองทีส่งูขึน้ เคร่ืองนีเ้ป็นกำรพฒันำ
วิธีกำรตรวจโดยมีกระบวนกำรที่สะดวกภำยใน 3 ขั้นตอนเท่ำนั้น เพียงใส่น�้ำยำใน
ตวัอย่ำงเลอืด เคร่ืองจะอ่ำนสญัญำณ ไฟฟ้ำเคมแีล้ววเิครำะห์ผล ท�ำให้ลดควำมผดิพลำด
จำกกำรอ่ำนค่ำ อีกทั้งสำมำรถวิเครำะห์ได้ถึง 100 ตัวอย่ำงในครั้งเดียว

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

มีควำมแม่นย�ำในกำรคัดกรองสูงด้วยเทคนิคทำงไฟฟ้ำที่มีควำมจ�ำเพำะ ท�ำให้ลด
ควำมผิดพลำดจำกกำรอ่ำนค่ำ ใช้เวลำในกำรประมวลผลเร็ว 
•  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

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยธุรกิจ นวัตกรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
โทรศัพท์ 02 564 7100
email: bdv@nanotec.or.th
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กล้องตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา

รายละเอียดผลงาน

ระบบกล้องตรวจภำยในแบบพกพำส�ำหรับกำรวินิจฉัยมะเร็งปำกมดลูก สำมำรถท�ำ
กำรแสดงภำพขณะท�ำกำรตรวจวนิจิฉยั รวมถงึกำรบนัทึกท้ังภำพนิง่และภำพเคลือ่นไหว 
สำมำรถประมวลผลและวิเครำะห์ ภำพแบบ real time เพื่อบ่งชี้บริเวณที่คำดว่ำเป็น
เนือ้เย่ือมะเร็ง และท�ำกำรส่งข้อมลูทีบ่นัทกึไว้ผ่ำนระบบกำรสือ่สำรแบบไร้สำยได้ เหมำะ
ส�ำหรบักำรใช้ในสถำนอีนำมยัหรอืโรงพยำบำลต่ำงจังหวดัหรอืพืน้ทีห่่ำงไกล โดยสำมำรถ
ส่งข้อมูลภำพและผลตรวจมำยังศูนย์กำรแพทย์หรือโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตในตัว เพื่อท�ำกำรวินิจฉัยอย่ำงละเอียดต่อไปได้

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ขนำดกะทัดรัด มีควำมทนทำน เคลื่อนย้ำยหรือพกพำได้ง่ำย สำมำรถน�ำไปใช้ในพื้นที่
ห่ำงไกลจำกโรงพยำบำล หรือศูนย์กำรแพทย์ขนำดใหญ่ โดยแพทย์สำมำรถดึงข้อมูลมำ
วินิจฉัยเพิ่มเติม และประสำนงำนกำรรักษำต่อได้ ท�ำให้คนไข้สำมำรถเข้ำถึง และรับ
กำรตรวจรักษำมะเร็งปำกมดลูกได้เร็ว ที่ส�ำคัญเคร่ืองตรวจนี้ พยำบำลสำมำรถใช้กับ
คนไข้ได้ จึงช่วยลดควำมอำยระหว่ำงหมอกับคนไข้ ท�ำให้คนไข้กล้ำมำตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกมำกขึ้น

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยธุรกิจ นวัตกรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
โทรศัพท์ 02 564 7100
email: bdv@nanotec.or.th
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เคร� องวัดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินมุมปด

รายละเอียดผลงาน

กำรตรวจคัดกรองโรคต้อหินมุมปิดมีด้วยกันหลำยวิธี แต่วิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยจักษุ
แพทย์คอืกำรอำศยัหลักกำรของ Van Herick เพรำะสำมำรถท�ำได้ง่ำยโดยใช้กล้องจกัษุ
จุลทรรศน์ ไม่มีกำรสัมผัสดวงตำตรงๆ แต่เนื่องจำกจ�ำนวนจักษุแพทย์ในประเทศไทยมี
ไม่เพียงพอ เครื่องวัดควำมเสี่ยงฯ จึงได้รับกำรออกแบบและพัฒนำข้ึนมำเพื่อใช้ใน
กำรคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกำสเป็นโรคต้อหินมุมปิด ซึ่งสำมำรถหำต�ำแหน่งท่ีเหมำะสม
ส�ำหรับฉำยแถบล�ำแสงแคบถ่ำยภำพดวงตำ พร้อมทั้งท�ำกำรประมวลผลเพื่อประเมิน
ควำมเส่ียงของตำนั้นๆ ผู้ที่ใช้งำนจึงไม่จ�ำเป็นต้องเป็นจักษุแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ท่ีได้รับ
กำรอบรมกำรใช้งำนก็สำมำรถควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องได้ นอกจำกนี้ตัวเครื่องยัง
ได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก เพ่ือให้สำมำรถน�ำไปให้บริกำรแก่
ประชำชนในถิ่นทุรกันดำรได้

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ผู้ใช้งำนไม่จ�ำเป็นต้องเป็นจักษุแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมกำรใช้งำนก็
 สำมำรถควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องได้
•  ตัวเครือ่งมขีนำดกะทดัรดั เคลือ่นย้ำยได้สะดวก สำมำรถน�ำไปให้บรกิำรแก่ประชำชน
 ในถิ่นทุรกันดำรได้

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ ที่แยกซีโรทัยปได้ทันที 

(DEN-STEP)

รายละเอียดผลงาน

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเดงกี่ ที่แยกซีโรทัยปได้ทันที ภำยใต้ชื่อทำงกำรตลำดว่ำ 
“DEN-STEP” เป็นชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก โดยตรวจวินิจฉัยกำรติดเช้ือไวรัสเด็งก่ี
ในซร่ัีมของผูป่้วยช่วงระยะมไีข้ สำมำรถแยกซีโรทยัป์ได้ และมคีวำมไวสงู โดยใช้หลกักำร
ของกำรตรวจหำโปรตีนของไวรัสเด็งก่ีด้วยแอนติบอดีท่ีมีควำมจ�ำเพำะต่อโปรตีน NS1 
ของแต่ละซีโรทัยป์ด้วยวิธี ELISA ซึ่งสำมำรถท�ำได้ง่ำยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ทรำบผลเร็วภำยใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ชุดตรวจไข้เลือดออกที่มีขำยทั่วไปใน
ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแยกซีโรทัยป์ได้ โดยทั่วไปกำรตรวจแยกซีโรทัยป์ จะท�ำได้โดย
กำรวิเครำะห์สำรพันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR ซึ่งมีใช้ระยะ
เวลำกำรวิเครำะห์นำน และมีค่ำใช้จ่ำยสูง

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันทีนี้ สำมำรถลดข้อด้อยของ
เทคนิคที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อไวรัสเด็งก่ี
ในผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ทันทีในกำรด�ำเนินกำรรักษำ หรือ
ให้กำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอำกำรรุนแรงของโรค จนถึงขั้นช็อคและ
เสียชีวิต นอกจำกนี้ กำรทรำบซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยในขณะที่เกิดกำรระบำด
ของโรคในระยะเวลำต่ำงๆ จะมีส่วนช่วยให้ภำครัฐวำงแผนรับมือกับโอกำสที่จะเกิด
กำรระบำดของโรคไข้เลือดออกได้

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ชุดตรวจติดตามเบาหวาน SugarAL

รายละเอียดผลงาน

SugarAL เป็นชุดตรวจติดตำมเบำหวำน ที่มีกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงนำโนเทคโนโลยี 
ร่วมกับกำรปรบัแต่งดเีอน็เอแอปตำเมอร์ทีจ่บัจ�ำเพำะกบัโปรตนีไกลเคทเตดอัลบมูนิ ซึง่
เป็นตัวบ่งช้ีเบำหวำนตัวใหม่ที่อยู่นอกเม็ดเลือดแดง จึงสำมำรถใช้ตรวจวัดได้ท้ังในคน
ปกติ และผู้ที่มีควำมผิดปกติในกำรสร้ำงฮีโมโกลบิน และเลือดจำง ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของ
กำรตรวจวัดแบบเดิม โดยในปัจจุบันกำรตรวจวินิจฉัยและติดตำมเบำหวำน เป็น
กำรตรวจวัดระดับน�้ำตำลเลือด (plasma glucose) และ กำรตรวจวัดระดับ HbA1C  
โดยทีท้ั่งสองวิธีก็ยงัมีข้อจ�ำกัดในตัวเอง เช่น กำรวดัปรมิำณน�ำ้ตำลในเลอืด ข้ึนกับอำหำร
ท่ีรับประทำนก่อนกำรตรวจวัด ดังนั้นต้องมีกำรงดอำหำรอย่ำงน้อย 8 ชั่วโมง ส่วน
กำรวัดปริมำณน�้ำตำลบนโปรตีนฮีโมโกลบิน ก็ขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงและลักษณะของฮีโม
โกลบินด้วย ดังนั้นผู้ที่มีกำรสร้ำงฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ เช่น โรคธำลัสซีเมีย พำหะธำลัส
ซีเมีย (ซึ่งมีมำกถึง 40-50% ของประชำกรไทย) และโรคเลือดจำง ส่งผลให้กำรตรวจวัด
ด้วยวิธีดั้งเดิมไม่น่ำเชื่อถือเท่ำที่ควร

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถใช้ได้กบัผูป่้วยทีม่ภีำวะของเลอืดผดิปกติ เช่น โลหติจำง โรคธำลสัซเีมยี หรือ
 ผู้ที่สูญเสียเลือดเป็นจ�ำนวนมำก
•  สำมำรถใช้ตดิตำมระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดได้ทกุ 2 สปัดำห์ ส่งผลให้กำรดแูลรกัษำและ
 ลดควำมเสีย่งของผู้ป่วยต่อกำรเกดิภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำก
 ยิ่งขึ้น
•  ผู้ป่วยไม่จ�ำเป็นต้องงดอำหำรก่อนท�ำกำรตรวจวัด (No Fasting)
•  มีควำมไว และควำมจ�ำเพำะสูงกว่ำกำรใช้แอนติบอดี ซึ่งเป็นหลักกำรของชุดตรวจ
 ทั่วไป
•  ใช้งำนง่ำย ขั้นตอนไม่ยุ่งยำก สำมำรถอ่ำนผลได้ภำยใน 30 นำที                                         

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยธุรกิจ นวัตกรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
โทรศัพท์ 02 564 7100
email: bdv@nanotec.or.th
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ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ (Cell Scan)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ หรือ Cell Scan เป็นเทคนิคกำรนับเซลล์แบบใหม่ที่
ใช้ CMOS Sensor ในกำรตรวจวิเครำะห์ภำพแทนกำรใช้เลนส์ ท�ำให้ภำพไม่บิดเบือน 
สำมำรถนับเซลล์ได้ปริมำณมำกในเวลำที่รวดเร็ว และให้ผลถูกต้องแม่นย�ำไม่แตกต่ำง
จำกเครื่องมือนับเซลล์ทั่วไป โดยไม่ต้องอำศัยผู้ช�ำนำญกำร ไม่ต้องใช้สำรเคมีเพื่อย้อมสี
ก่อนนับจ�ำนวนเซลล์ และยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรนับที่ถูกกว่ำด้วย Cell Scan ได้รับ
กำรประยกุต์ใช้ได้ในงำนหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรแพทย์ เช่น กำรทดสอบยำ 
กำรตรวจนับเสต็มเซลล์ กำรผสมเทียม และกำรท�ำเด็กหลอดแก้ว หรือน�ำไปใช้ในห้อง
ปฏิบัติกำรวิจัย ตำมโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถนับจ�ำนวนเซลล์หรืออนุภำคชนิดใดๆ ตำมข้อมูลที่เก็บไว้ในฐำนข้อมูล ซึ่ง
 สำมำรถเพิ่มเติมในภำยหลังได้ ซึ่งขนำดของเซลล์หรืออนุภำคท่ีสำมำรถนับจ�ำนวน
 ได้อยู่ระหว่ำง 3-100 ไมครอน
•  อำศยัเทคโนโลยทีำงด้ำน Digital holography ซึง่เป็นเทคนคิทีใ่ช้ในกำรบนัทกึภำพ
 ของตัวอย่ำงโดย Holography ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นกำรบันทึกรูปแบบกำรผสมรวม
 กันของสัญญำณคลื่นแสงระหว่ำงตัวอย่ำงกับคลื่นแสงอ้ำงอิง ท�ำให้สำมำรถนับ
 จ�ำนวนเซลล์หรืออนุภำคต่ำงๆได้อย่ำงแม่นย�ำ
•  น�ำ้หนักประมำณ 2.2 กโิลกรมั สำมำรถพกพำได้ซ่ึงต้องท�ำงำนร่วมกบัซอฟต์แวร์เพ่ือ
 กำรประมวลผลในกำรนับจ�ำนวนเซลล์ที่สนใจและสำมำรถรำยงำนและบันทึกผล
 กำรนับได้

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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หน้ากากอนามัยกันไวรัสเคลือบ Hydroxyapatite

รายละเอียดผลงานวิจัย

ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) ได้พัฒนำหน้ำกำกอนำมัย
ป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย (nMask) ที่มี 4 ชั้น โดยมีชั้นของผ้ำเคลือบวัสดุเชิงประกอบ
ของไฮดรอกซีอำปำไทต์ไททำเนียมไดออกไซด์ ประกอบอยู่ด้ำนใน ใช้ส�ำหรับปิดปำก
และจมูกเพื่อป้องกันไวรัส แบคทีเรีย อนุภำคและฝุ่นละอองต่ำงๆ ในอำกำศ ไฮดรอกซี
อำปำไทต์ (Ca10(PO4)6(OH)2) เป็นวัสดุเซรำมิกที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับกระดูก
ธรรมชำติซึ่งถูกน�ำมำใช้งำนทำงด้ำนกำรแพทย์ เช่น เป็นวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์ 
เป็นต้น และด้วยคุณสมบัติไฟฟ้ำสถิต (Electrostatic charges) อันเนื่องจำกกำรยึด
เกำะแบบจ�ำเพำะของประจุแคลเซียม (Ca2+) และกำรสลำยตัวแบบพิเศษของประจุ
ฟอสเฟตจำกผิวของอำปำไทต์ (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4-) ท�ำให้ไฮดรอกซีอำปำไทต์

สำมำรถจับยึดไวรัส แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ซ่ึงมีประจุบนผิวเซลล์ไว้ได้ ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกล่ำวนี้ท�ำให้ มีกำรน�ำเอำไฮดรอกซีอำปำไทต์มำใช้ในงำนด้ำนหน้ำกำกอนำมัย

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ผลกำรทดสอบโดยน�ำวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอำปำไทต์ไททำเนียมไดออกไซด์ 
เคลือบลงบนผ้ำนอนวูฟเวน พบว่ำผ้ำเคลือบวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอำปำไทต์
ไททำเนียมไดออกไซด์สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 
ร้อยละ 50 และ 70 ตำมล�ำดับภำยใต้แสงยูวี (UV) 

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ 

ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ทำาความสะอาดได้ (n-Breeze)

รายละเอียดผลงานวิจัย

แผ่นกรองนำโนสมบตัพิิเศษ ต้ำนแบคทเีรีย ทนทำน ท�ำควำมสะอำดได้ หรือ “n-Breeze” 
เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตเส้นใยและแผ่นกรองจำกเส้นใยนำโนมัลติฟังก์ชัน โดยเส้นใย
นำโนมัลติฟังก์ชันนี้เตรียมได้จำกกระบวนกำรขึ้นรูปด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง ท�ำให้
เส้นใยที่ได้มีขนำดเล็กในระดับนำโนเมตร วัสดุที่ได้จำกเส้นใยนำโนนี้จึงมีลักษณะที่เป็น
รูพรุนขนำดเล็กจ�ำนวนมำก ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ผิวในกำรใช้งำนของแผ่นกรองในฟังก์ชัน
ต่ำงๆ สำมำรถประยกุต์ใช้กบัเครือ่งฟอกอำกำศหรอืเครือ่งปรบัอำกำศได้ในหลำกหลำย
รปูแบบ ทัง้เครือ่งกรองอำกำศพกพำ ตลอดจนระบบกรองอำกำศในอำคำร หรือประยกุต์
ใช้กับแผ่นกรองอนำมัย เป็นต้น โดยมีกลุ่มผู้ใช้งำนเป้ำหมำยดังต่อไปนี้
•  สถำนพยำบำล, ศูนย์กำรแพทย์ ที่มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์เสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อ
•  แหล่งชุมชนหรือสถำนที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยเช้ือโรค (รถโดยสำร/
 โรงเรียน/เรอืนจ�ำ/ห้ำงสรรพสนิค้ำ/ศนูย์อพยพ/อำกำศยำน/สถำนขีนส่งสำธำรณะ/
 โรงงำนอุตสำหกรรม)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

เส้นใยและแผ่นกรองจำกเส้นใยนำโนมัลติฟังก์ชันมีสมบัติกรองและฆ่ำเช้ือวัณโรคและ
แบคทีเรีย สะท้อนน�้ำ ป้องกันรังสียูวี ตลอดจนมีควำมแข็งแรง ควำมยืดหยุ่น และทน
ต่อแรงดึงขำด สำมำรถใช้ในกำรกรองละเอียดได้ทั้งในน�้ำและอำกำศ อีกทั้งยังสำมำรถ
ท�ำควำมสะอำดและทนต่อแสงแดดได้ ผลติจำกกำรขึน้รปูเส้นใยนำโนด้วยองค์ประกอบ
เฉพำะ ซึ่งต่ำงจำกเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยนำโนทั่วไปแผ่นกรองยังสำมำรถทดแทน
แผ่นกรองอำกำศที่มีต้นทุนกำรผลิตสูง และคงทนต่อกำรใช้งำน 

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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เคร� องด� มเสริมแคลเซียม สำาหรับหญิงในระยะให้นมบุตร

รายละเอียดผลงาน

เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมนี้ มีควำมจ�ำเพำะส�ำหรับแม่ช่วงระยะให้นมบุตร เนื่องจำกได้
รับกำรออกแบบให้สอดคล้องกับกลไกกำรดูดซึมแคลเซียมของแม่ให้นม ซ่ึงจะต่ำงจำก
ภำวะปกต ิโดยผลติภณัฑ์มส่ีวนประกอบทีช่่วยกระตุน้กำรดดูซมึแคลเซยีมได้ด ีส่งผลให้
มีประสิทธิภำพสูงในกำรป้องกันกำรสูญเสียมวลแคลเซียมจำกกระดูกของแม่ที่อยู ่
ระหว่ำงกำรให้นม ทัง้จำกกำรศึกษำยงัพบว่ำ เป็นกำรช่วยส่งต่อควำมแขง็แรงของกระดกู
ให้กับลูก และอำจจะช่วยลดควำมเส่ียงกำรแพ้นมวัวของลูกที่เกิดจำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมโดยแม่ระหว่ำงกำรให้นมบุตร

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช่วยเสริมแคลเซียมซึ่งเป็นสำรอำหำรที่ส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำง
น�้ำนมแม่ให้มีคุณภำพ และลดภำวะเสี่ยงของกำรเกิดภำวะกระดูกบำงและกระดูกพรุน
ส�ำหรับสตรี จนท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงกระดูกอย่ำงถำวร ปัจจุบันมี
กำรพัฒนำต่อยอดเป็นเครื่องดื่มชนิดผงที่ปรับสูตรให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น และรสชำติดี
รับประทำนได้ง่ำย โดยได้มีกำรจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย

รายละเอียดผลงาน

แม้จ�ำนวนผู้ป่วยมำลำเรยีในประเทศไทยจะลดลง แต่กย็งัพบว่ำมผีูป่้วยซ�ำ้ในทกุปและมี
กำรระบำดของโรคในพื้นที่ทุรกันดำรของประเทศ เชื้อก่อโรคมำลำเรียที่พบในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีอยู่สองชนิด ถ้ำหำกว่ำจ�ำแนกชนิดของเช้ือได้ตั้งแต่แรก ก็จะช่วยให้
กำรเฝ้ำระวังและกำรรักษำท�ำได้ดีขึ้น ชุดตรวจเชื้อมำลำเรีย ได้พัฒนำโดยใช้เทคนิค 
“LAMP-LFD” ส�ำหรับกำรตรวจหำเชื้อมำลำเรีย พลำสโมเดียม ฟัลซิปำรัม และ 
พลำสโมเดียม ไวแวกซ์ ในตัวอย่ำงเลือดของผู้ป่วยโรคมำลำเรีย เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ง่ำย และสำมำรถน�ำไปใช้ทดสอบในพืน้ทีจ่รงิทีม่กีำรระบำดได้ทนัท ีโดยเทคนคิแลมป์ 
(LAMP) เป็นกำรเพิม่ปรมิำณสำรพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติได้อย่ำงรวดเรว็ โดยใช้อณุหภมูิ
เดียว (60-65 องศำเซลเซียส) และเทคนิค lateral flow dipstick (LFD)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ชุดตรวจหำเชื้อมำลำเรียนี้ มีควำมจ�ำเพำะในกำรตรวจเช้ือแต่ละชนิดสูงมำก จึงตรวจ
แยกเชื้อมำลำเรียทั้งสองชนิดได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำ ใช้งำนได้ง่ำย ทรำบผลเร็ว โดยไม่
ต้องผ่ำนแล็บ หรือใช้ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำง เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขน�ำไปใช้ทดสอบใน
พื้นที่จริงที่มีกำรระบำดได้ทันทีเป็นเทคนิคกำรใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่ำย จึงท�ำให้สำมำรถ
อ่ำนผลได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว ชุดตรวจนี้ใช้เวลำในกำรตรวจรวมท้ังสิ้นเพียง 55 
นำที ไม่ต้องอำศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่มีรำคำแพง 

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ทันระบาด ซอฟต์แวร์สนับสนุนการปองกันและควบคุม

การระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก (TanRabad)

รายละเอียดผลงาน

ทันระบำด คือ ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดไข้เลือดออก
เชิงรกุ สนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุในกำรป้องกันควบคุมกำรระบำด
ของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันน�ำร่องที่โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก 
ได้แก่
1. ทนัระบำดส�ำรวจ (TanRabad-SURVEY) สนับสนุนกำรบันทึกข้อมลูกำรส�ำรวจลกูน�ำ้
 ยุงลำย ระบุพิกัดสถำนที่ และรำยงำนค่ำดัชนีทำงกีฏวิทยำทันที พร้อมจัดเก็บข้อมูล
 บน Cloud
2. ทนัระบำดตดิตำม (TanRabad-WATCH) น�ำเสนอสถำนกำรณ์ระบำดของโรคตดิต่อ
 และดัชนีทำงกีฏวิทยำแบบเรียลไทม์ ในรูปแผนที่ และตำรำง
3. ทันระบำดรำยงำน (TanRabad-REPORT) สนับสนุนกำรสร้ำงรำยงำนกำรระบำด
 ของโรคตดิต่อและดชันทีำงกีฏวทิยำทีม่กีำรใช้งำนอยู่เป็นประจ�ำ ในรปูกรำฟ ตำรำง 
 และแผนที่
4. ทันระบำดวิเครำะห์ (TanRabad-BI) สนับสนุนกำรสร้ำงรำยงำนเชิงวิเครำะห์ท่ี
 เกี่ยวข้องกับกำรระบำดของโรคและดัชนีทำงกีฏวิทยำตำมมุมมองที่สนใจ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ประมวลผลดัชนีทำงกีฏวิทยำแบบเรียลไทม์ 
•  กำรแนะน�ำหมูบ้่ำน/ชมุชน บนพืน้ฐำนของข้อมลูทีส่กดัได้จำกแผนที ่เช่น ถนน และ
 โรงเรียน 
•  กำรประมวลผลกำรจัดกลุ่มผูป่้วยอย่ำงพลวตัรตำมกำรเปลีย่นแปลงของข้อมลูระบำด
 วิทยำ 
•  กำรประเมินพิกัดบ้ำนในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกพิกัดส่วนใหญ่ 
•  กำรบูรณำกำรข้อมูลระบำดวิทยำ ตำมประเภทข้อมูล พื้นที่ และระดับพื้นที่ที่สนใจ 

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ครีมกันแดดกันยุง : ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน

ครีมกันแดดไล่ยุง เป็นกำรพัฒนำสูตรต�ำรับครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรป้องกนัยงุได้นำนขึน้ จำกสำรไล่ยงุธรรมชำตทิีค่วบคมุกำรปลดปล่อย
ด้วยเทคโนโลยีจำกตัวพำไขมันรูปแบบนำโน และสำมำรถป้องกันรังสียูวีจำกแสงแดด 
โดยที่ฤทธิ์ทั้งสองไม่มีผลหักล้ำงซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้น
เพื่อควำมปลอดภัยและมีเหมำะสมต่อผู้ใช้มำกเนื่องจำกส่วนประกอบท่ีใช้เป็นสำรสกัด
จำกธรรมชำต ิสตูรต�ำรบัในกำรเตรยีมครมีนีย้งัสำมำรถพฒันำในขัน้อตุสำหกรรมได้ง่ำย 
และต้นทนุกำรผลิตไม่สงูมำก นอกจำกนัน้คณุสมบติัของผลติภณัฑ์ทีเ่กิดจำกกำรรวมกัน
ระหว่ำงสำรไล่ยุงและสำรที่ใช้ป้องกันแสงแดดยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงท้ังค่ำ SPF และ
ฤทธิใ์นกำรไล่ยงุอกีด้วย (SPF>15 และปกป้องยงุได้นำนมำกกว่ำ 6 ชัว่โมงจำกห้องทดสอบ
ของกองกีฏวิทยำทำงกำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติไล่ยุง โดยฤทธิ์ส�ำคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุง ไม่มีผล
หักล้ำงซึ่งกันและกัน ส่วนประกอบส�ำคัญในกำรไล่ยุงถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภำคนำโน 
จึงลดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังรวมทั้งเพิ่มระยะเวลำกำรออกฤทธ์ิไล่ยุงด ้วย
กระบวนกำรทำงนำโนเทคโนโลยี เนื้อครีมทำแล้วไม่ทิ้งครำบขำว มีควำมคงตัวของเนื้อ
ครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอำยุที่นำนขึ้น

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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มุ้งกันยุง : ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน

“มุ้งนำโนกันยุง – NNET NANO Bed-net” มีสมบัติฆ่ำยุงประสิทธิภำพสูง โดยใช้สำร
เคมีสังเครำะห์ (Deltamethrin) เลียนแบบจำกสำรสกัดดอกดำวเรือง และได้รับ
กำรรับรองจำกองค์กำรอนำมัยโลก ว่ำมีควำมปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม โดยสำรกลุม่ดงักล่ำว มกีลไกกำรท�ำงำนซมึผ่ำนยงุทีป่ลำยขำ ซึง่มคีวำมไวต่อสำรต่อ
สำรกลุม่น้ีเป็นพเิศษ มผีลต่อระบบประสำทของยงุ ท�ำให้ยงุตำยโดยได้โดยเรว็ ดังนัน้ จึง
น�ำสำรดังกล่ำวเข้ำสู่กระบวนกำรนำโนเทคโนโลยีในกำรผลิตมุ้งฆ่ำยุง ด้วยนวัตกรรม
กำรผลิตเส้นใยสงัเครำะห์ทั้งแบบเส้นใยเดี่ยว (monocomponent) และเส้นใยผสม 
(bi - component) ท�ำให้สำมำรถผสมสำรให้ฝังอยูใ่นเม็ดพลำสตกิ ก่อนฉดีออกมำเป็น
เส้นใย ซึง่จะท�ำให้เส้นใยดงักล่ำวมคีณุสมบตัทิีถ่ำวร และสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพอืน่ๆ 
ในกำรฆ่ำเชื้อ จำกกำรเติมอนุภำคนำโน Silver ลงไปในเส้นใยได้อีกด้วย  

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ป้องกันเชื้อแบคทีเรียท�ำให้ผลิตภัณฑ์ปรำศจำกกลิ่นอับชื้น ป้องกันรังสียูวีท�ำให้มุ้งและ
สำรก�ำจัดยุงมีควำมทนทำนต่อแสงแดด และป้องกันน�้ำท�ำให้ลดกำรเปรอะเปื้อนจำก
สิ่งสกปรกลดควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำควำมสะอำด ซึ่งผลงำนวิจัย มุ้งฆ่ำยุง จะช่วยให้คน
ไทย ได้รบักำรป้องกนัและก�ำจดัยงุ ทีน่�ำโรคมำลำเรีย ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและ ท�ำให้
คนไทยป่วยจำกโรคดงักล่ำวน้อยลงคณุสมบติัแบบผสมดังกล่ำวเหมำะส�ำหรบักำรใช้งำน
ทั่วไป หรือในช่วงที่มีอุทกภัย ซึ่งมีกำรแพร่ระบำดของยุงจ�ำนวนมำก

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ผลงานวิจัยเพ� อการรักษาและฟนฟู

เม็ดวัสดุนำาส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทด์

รายละเอียดผลงาน

เมด็วสัดุน�ำส่งยำปฏชิวีนะประเภทไฮดรอกซแีอปำไทด์มลีกัษณะเป็นเมด็กลมทีส่ำมำรถ
ร้อยเป็นสำยได้ ผลิตขึ้นจำกพอลิเมทิลเมทำคริเลต ที่มีกำรผสมยำปฏิชีวนะส�ำหรับน�ำ
ไปวำงในบริเวณแผลเพื่อให้วัสดุดังกล่ำวมีกำรปล่อยยำปฏิชีวนะออกมำในปริมำณสูง
ช่วงแรกเพ่ือฆ่ำเช้ือแบคทีเรียในบริเวณบำดแผลจำกนั้นจึงปล่อยในปริมำณท่ีลดลง 
ด้วยเป็นกำรปลดปล่อยยำเฉพำะพื้นที่ท�ำให้ปริมำณยำที่ให้สำมำรถมีปริมำณสูงได ้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยจำกผลข้ำงเคียงของยำดังกล่ำว ต่ำงจำกกำรกำรให้ยำทำง
หลอดเลือด ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำในกำรใช้งำนของวัสดุประเภทนี้ในปัจจุบันถือได้ว่ำ
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรป้องกันกำรติดเชื้อของกระดูกในบริเวณบำดแผลได้ 

จุดเด่นเทคและคุณสมบัติโนโลยี

สำมำรถน�ำส่งยำปฏชิวีนะควำมเข้มข้นสงูเพือ่กำรฆ่ำเชือ้แบคทเีรยีและไม่มคีวำมจ�ำเป็น
ต้องผ่ำตดัอกีคร้ังเพ่ือน�ำวสัดุดังกล่ำวออก เนือ่งจำกวสัดุดงักล่ำวจะท�ำหน้ำทีเ่ป็นกระดกู
เทียมไปในตัวและถูกทดแทนด้วยกระดูกของผู ้ป่วยจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จำก
กำรทดลองพบว่ำเม็ดวัสดุไฮดรอกซีแอปำไทต์ที่ผสมยำปฏิชีวนะท่ีพัฒนำข้ึนสำมำรถ
ปลดปล่อยยำปฏิชีวนะออกมำเพื่อรักษำอำกำรอักเสบติดเชื้อของกระดูกได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพโดยจะมีลกัษณะกำรปลดปล่อยทีส่งูในระยะแรกและลดลงตำมระยะเวลำ
ที่ผ่ำนไป ซึ่งจะมีข้อดีคือจะช่วยในกำรฆ่ำเชื้อแบคทีเรียให้หมดไปในช่วงแรก และรักษำ
สภำพปลอดเชื้อได้อีกนำนเพียงพอส�ำหรับกำรรักษำของบำดแผล

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ไฮโดรเจลจากแปงมันสำาปะหลังเพ� อใช้เปนสารช่วยแตกตัว

ในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด

รายละเอียดผลงาน

ไฮโดรเจลจำกแป้งมันส�ำปะหลัง ดัดแปลงมำจำกโครงสร้ำงโมเลกุลแป้งและสร้ำงเป็น
ไฮโดรเจลด้วยกำรท�ำปฏิกิริยำกับกรดอินทรีย์ ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
สำมำรถน�ำไปใช้เป็นสำรช่วยแตกตัวในกำรผลิตยำเม็ด แรงที่เกิดจำกกำรพองตัวของ
ไฮโดรเจลจะช่วยดันให้องค์ประกอบต่ำงๆ ในเม็ดยำแตกกระจำยตัวออก นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถประยกุต์ใช้ในแกรนลูแคปซลู หรอืผลติภณัฑ์ในรปูแบบเมด็แขง็อืน่ๆ ทีต้่องกำร
ให้เกิดกำรแตกตัวและปลดปล่อยสำรออกฤทธิ์หรือสำรส�ำคัญอย่ำงรวดเร็วได้อีกด้วย 
พบว่ำยำเม็ดที่มีไฮโดรเจลฯ ผสมในอัตรำส่วนเพียงร้อยละ 2 โดยน�้ำหนัก สำมำรถให้
เวลำกำรแตกตัวที่สั้นกว่ำ เมื่อเทียบกับยำเม็ดที่ผลิตโดยใช้สำรช่วยแตกตัวยวดยิ่ง 
(Superdisintegrant) ทำงกำรค้ำที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ไฮโดรเจลมีลักษณะเป็นผงสีขำวนวล เมื่อสัมผัสน�้ำสำมำรถดูดซับน�้ำและพองตัว
ขยำยขนำดได้อย่ำงรวดเร็ว แต่ไม่ละลำยน�้ำ จึงไม่เกิดสำรข้นเหนียวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
กำรแตกตวัของเมด็ยำ ท�ำให้ตวัยำส�ำคัญสำมำรถละลำยได้อย่ำงรวดเรว็ ซึง่จะช่วยให้ตวั
ยำถกูดดูซมึเข้ำสูร่่ำงกำยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ วตัถดุบิสำมำรถหำได้ในประเทศ 
รำคำไม่แพง เช่น แป้งมนัส�ำปะหลงั และกรดอนิทรย์ี ซึง่ข้อดคีอื ย่อยสลำยได้ ปลอดภยั
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
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เจลรักษาแผลที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย

และกระตุ้นการหายของแผล

รายละเอียดผลงานวิจัย

เมือ่เกดิบำดแผลรำ่งกำยจะมีกลไกในกำรซ่อมแซมตนเองหรอืมกีระบวนกำรสมำนแผล
โดยธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำมแม้กระบวนกำรหำยของแผลจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติ แต่จ�ำเป็นต้องอำศัยปัจจัยอื่นๆ มำสนับสนุนให้กระบวนกำรดังกล่ำว ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบ
เจลรักษำแผลที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและกระตุ้นกำรหำยของแผล โดยท�ำกำรศึกษำ
วิธีกำรเตรียมเจลจำกพอลิเมอร์ชีวภำพ เพื่อให้มีสมบัติทำงกำยภำพและสมบัติทำง
ชวีภำพทีเ่หมำะสม เช่น กำรยบัยัง้เช้ือจุลนิทรย์ี กำรรกัษำสภำพของแผลให้มคีวำมชุม่ชืน้
เหมำะสมต่อกำรหำยของแผล กำรช่วยกกัเกบ็ควำมชุม่ชืน้ให้กบับำดแผล และส่งเสริม
กำรหำยของแผล

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  เจลต้นแบบช่วยรักษำสภำพควำมชุ่มชื้นให้แก่แผล 
•  มีสมบัติในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis, E. coli และ P.  
 aeruginosa 
•  ไม่มีควำมเป็นพิษต่อเซลล์  และช่วยกระตุ้นให้เซลล์ human dermal fibroblasts 
 เจริญเติบโตและสร้ำงสำร cytokine (IL-8) ที่เกี่ยวข้องกับกำรหำยของแผลได้ ซึ่ง
 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเร่งกำรหำยของแผลให้เร็วขึ้น
•  ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนของเจลต้นแบบในห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ เจลต้นแบบมี
 ประสิทธิภำพในกำรช่วยให้แผลหำยได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเจลรักษำแผลทำงกำรค้ำ 

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
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ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำาหรับภายนอกร่างกาย

รายละเอียดผลงานวิจัย

แม้ร่ำงกำยจะมกีลไกกำรห้ำมเลอืดตำมธรรมชำตอิยู ่แต่กำรปฐมพยำบำลเพือ่ห้ำมเลอืด
ยังคงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งกำรใช้แผ่นปิดแผลห้ำมเลือดก็เป็นเทคโนโลยีกำรห้ำมเลือด
แบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) สวทช. 
มีควำมสนใจและศึกษำกำรน�ำไคติน/ ไคโตซำนมำใช้เป็นวัสดุตั้งต้น เพื่อเตรียม
วัสดุห้ำมเลือด โดยเฉพำะอนุพันธ์ของไคโตซำนที่ชื่อ สำรคำร์บอกซีเมทิลไคโตซำน 
(carboxymethyl chitosan) เนื่องจำกอนุพันธ์ของสำรนี้มีสมบัติโดดเด่นหลำยอย่ำง 
เช่น ช่วยเร่งกำรแขง็ตวัของเลอืด สำมำรถละลำยน�ำ้ได้ มคีวำมเป็นพษิต�ำ่ มคีวำมเข้ำกนั
ได้ทำงชีวภำพ และย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ช่วยเร่งกำรแข็งตัวของเลือด
•  มีสมบัติห้ำมเลือดส�ำหรับใช้ภำยนอกร่ำงกำย

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลในการรักษาแผลเปนสำาหรับผู้ปวย

รายละเอียดผลงานวิจัย

โดยทัว่ไปกำรรกัษำแผลเป็นผูป่้วยนัน้สำมำรถท�ำได้หลำยวธิ ีเช่น กำรฉดีสเตยีรอยด์เข้ำ
ท่ีแผล กำรใช้ผ้ำยดืรัดสวมใส่เพือ่รกัษำแผลเป็น (pressure garments) กำรใช้ครมี/เจล
ทำเพื่อลดกำรเกิดแผลเป็น  ส�ำหรับกำรใช้ pressure garments อำจใช้โดยล�ำพังหรือ
เคลือบซิลิโคนเจล ซ่ึงเป็นโพลิเมอร์สังเครำะห์ที่มีกำรน�ำมำใช้ทำงกำรแพทย์อย่ำง
แพร่หลำย มีสมบัติที่ไม่เป็นพิษกับร่ำงกำย ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังและ
แพ้ขณะใช้งำน มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถเตรียมให้มีควำมเหนียวยึดเกำะกับผิวได้ดีแม้
กระทัง่บรเิวณทีม่ส่ีวนโค้งส่วนเว้ำ มีสมบติัทีย่อมให้ออกซเิจนแพร่ผ่ำนได้ออกซเิจนมส่ีวน
ท�ำให้แผลหำยได้ดีขึ้น

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถเตรียมชิ้นงำนผ้ำยืดเคลือบซิลิโคนเจลส�ำหรับใช ้ เฉพำะบุคคลได ้ 
 (personalized silicone gel coated elastic bandage) โดยปรับขนำดของ
 ชิ้นงำน (ผ้ำยืดและซิลิโคน) และควำมหนำของชั้นซิลิโคนเจลที่เคลือบอยู่บนผ้ำยืด
 ได้ตำมควำมต้องกำร เพื่อให้เหมำะกับกำรใช้กับขนำดและควำมรุนแรงของแผลท่ี
 แตกต่ำงกันไป
•  สำมำรถเลือกใช้ชิ้นงำนกับเฉพำะบริเวณที่ต้องกำรรักษำแผลเป็น เป็นพิเศษ กำรใช้
 งำนท�ำได้สะดวก ไม่ต้องยึดติดกับผ้ำยืดรัด(pressure garments) ไม่ท�ำให้เกิด
 ควำมร้อนอบอ้ำวกับผู้ป่วยขณะสวมใส่ และกำรใช้งำนท�ำได้ง่ำยและสะดวก
•  สำมำรถเปลี่ยนผ้ำที่เคลือบด้วยซิลิโคนเจลจำก “ผ้ำยืด” เป็น “ผ้ำชนิดอื่นได้”

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
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ยาต้นแบบ P218 สำาหรับรักษาโรคมาลาเรีย

รายละเอียดผลงาน

มำลำเรยีเป็นโรคตดิต่อในเขตร้อนเกดิจำกเชือ้ปรสติตระกลูพลำสโมเดยีม ปัญหำส�ำคญั
ของกำรรกัษำโรคมำลำเรยีเกดิจำกกำรทีเ่ชือ้มำลำเรยีดือ้ต่อยำทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้
จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรพัฒนำยำรักษำโรคมำลำเรียชนิดใหม่ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อมำลำเรียท่ีดื้อยำได้ ทีมนักวิจัยไบโอเทค ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ ได้ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำยำต้นแบบจำกองค์
ควำมรู ้ของกำรวิจัยพื้นฐำน โดยมุ่งเป้ำเพื่อกำรพัฒนำยำต้นแบบท่ีสำมำรถยับยั้ง
กำรท�ำงำนของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส ไธมิไดเลทซีนเทส (Dihydrofolate 
reductase-Thymidylate synthase, DHFR-TS) ของเชื้อปรสิต จนสำมำรถประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรค้นพบยำต้นแบบ P218 ซึ่งมีฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อมำลำเรียทั้งสำยพันธุ์
ที่ไวต่อยำและดื้อต่อยำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ยำต้นแบบ P218 ได้รับเลือกและรับทุนจำกองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร Medicines for 
Malaria Venture (MMV) พัฒนำเป็นยำต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ในระดับ pre-clinical 
trial

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

เป็นกำรพัฒนำยำรักษำโรคมำลำเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเช้ือมำลำเรียท่ี
ดื้อยำ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกำรควบคุมและก�ำจัดโรคมำลำเรียให้หมดไป

สถานะ 

อยู่ในระดับ Pre-Clinical Trial



34 NSTDA R&D for Sustainable Healthcare

ผ
ล
ง
า
น
ว
ิจ
ัย
เพ

� อ
ก
า
ร
ร
ัก
ษ
า
แ
ล
ะฟ

น
ฟ

ู

ระบบหุ่นยนต์เพ� อการฟนฟูการเคล� อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่าง 

และข้อศอก (Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical 

Rehabilitation System: WEFRE)

รายละเอียดผลงานวิจัย

WEFRE คอืระบบหุน่ยนต์ทีผู่ใ้ช้สำมำรถท�ำกำรฟ้ืนฟขู้อมอื แขนท่อนล่ำงและข้อศอกได้
ในระบบเดียวกัน ตัวระบบได้รับกำรพัฒนำให้มีขนำดที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปได้ในทุก
พื้นท่ีและติดตั้งได้โดยง่ำย มีระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้งำนง่ำยไม่ซับซ้อน มีเกมส์ที่สร้ำง
ควำมเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะท�ำกำรฟื้นฟูตำมรูปแบบของกำรฟื้นฟูที่ผู้ใช้เลือกและ
เพ่ิมเติมได้ตำมต้องกำร ในขณะเดียวกันผู้ใช้สำมำรถเลือกรูปแบบของกำรฟื้นฟูได้
หลำกหลำยรูปแบบตำมสถำนะควำมแขง็แรงของกล้ำมเนือ้ของผูใ้ช้ ตัง้แต่ผูท้ีไ่ม่สำมำรถ
เคลื่อนไหวแขนได้เอง จนถึงผู้ที่เคลื่อนไหวแขนได้

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ระบบหุ่นยนต์สำมำรถฟื้นฟูได้หลำยรูปแบบในระบบเดียว (สำมำรถท�ำกำรฟื้นฟู
 ข้อมือ แขนท่อนล่ำง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน)
•  สำมำรถติดตั้ง เคลื่อนย้ำย และใช้งำนได้ง่ำย (ระบบนี้สำมำรถน�ำไปติดตั้งใช้งำนได้
 หลำกหลำยสถำนที่ ทั้งโรงพยำบำลขนำดใหญ่ จนถึงชุมชนขนำดเล็ก หรือแม้แต่ที่
 อยู่อำศัยของผู้ใช้เอง)
•  ระบบมีประสิทธิภำพคุ้มรำคำ 

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ระบบบำาบัดผู้ปวยอัมพฤกษ์ ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น : ฝกฝน

รายละเอียดผลงานวิจัย

“ฝึกฝน” หรอื นวตักรรมบ�ำบดัผูป่้วยอมัพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนเิมชัน่ เกดิจำกควำมร่วมมอื
ระหว่ำง 3 หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล อันได้แก่ 1. คณะวิศวกรรมกรรมศำสตร์
ผลิตอุปกรณ์ 2. วิทยำลัยนำนำชำติสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ พัฒนำเกมส์ และ 
3. ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ท�ำกำรทดสอบกับคนไข้ ซึ่งนวัตกรรม “ฝึกฝน” เป็น
กำรประยุกต์ใช้ Skate Board ส�ำหรับบ�ำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเพิ่ม
อุปกรณ์ตรวจจับกำรเคลื่อนที่บนพื้นโตะรำบและกำรบีบมือ สัญญำณท้ัง 2 ถูกใช้เป็น
ค�ำส่ังเพ่ือควบคมุเกมส์แอนเิมชัน่ ท�ำงำนบน Android Tablet และ  Android TV เกมส์
ส�ำหรบับ�ำบดัส่วนแขนของผูป่้วยอมัพฤกษ์ เน้นกำรให้ผูป่้วยสำมำรถน�ำกลบัไปใช้บ�ำบดั
ที่บ้ำนด้วยควำมเพลิดเพลิน เเละเพิ่มจ�ำนวนกำรฝึก ลดจ�ำนวนกำรเดินทำงมำ
โรงพยำบำล โดยแพทย์สำมำรถติดตำมกำรใช้ผ่ำนระบบ Online 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ผู้ป่วยสำมำรถน�ำกลับไปบ�ำบัดที่บ้ำนเพื่อเพิ่มจ�ำนวนกำรใช้งำน โดยแพทย์สำมำรถ
 ติดตำมกำรใช้ผ่ำนระบบ Online
•  ผลิตจำกกำรน�ำสินค้ำรำคำไม่สูงเช่น Android TV,Computer Mouse, ขวด
 พลำสติก มำร่วมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกลุ่มตลำดเครื่องมือแพทย์
•  มีประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ระบบฟนฟูระดับความรู้คิดด้วยคล� นสมองแบบปอนกลับ

รายละเอียดผลงานวิจัย

เป็นระบบฝึกฝนสัญญำณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่ำนกำรเล่นเกมส์ที่ถูกออกแบบมำ
โดยเฉพำะส�ำหรับผู้สูงอำยุ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถของสมำธิกำรจดจ่อและคงสภำพ
กำรจดจ่อให้ได้นำน รวมถึงช่วยฝึกฝนควำมจ�ำช่วงปฏิบัติงำน (Working Memory) 
โดยใช้สัญญำณจำกคลื่นสมองเบต้ำและอัลฟ่ำท่ีรับจำกอุปกรณ์รับและขยำยสัญญำณ
คลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ แล้วค�ำนวณระดับควำมจดจ่อและแสดงค่ำผ่ำนโปรแกรม
เกมส์ ท�ำให้ทรำบถึงระดับสมำธิกำรจดจ่อของตนเอง และพยำยำมรักษำสภำวะจดจ่อ
ตลอดกำรเล่นเกมส์ ซึง่เป็นกำรเรยีนรู้วธิกีำรท�ำให้เกดิสมำธกิำรจดจ่อ ควำมจ�ำช่วงปฏบิตัิ
งำนตำมท่ีโปรแกรมก�ำหนดไว้ เมื่อฝึกฝนได้เป็นอย่ำงดีแล้ว จะสำมำรถควบคุมจัดกำร
สมำธิได้ดีขึ้นและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร (Executive Functions) ของสมองได้ต่อ
ไปอีกด้วย

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ผ่ำนกำรทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภำพกับกลุ่มผู้สูงอำยุปกติและกลุ่มท่ีเริ่มมี
 ควำมสำมำรถกำรรู้คิดบกพร่องระยะแรก
•  ระบบน้ีสำมำรถน�ำไปติดตั้งใช้งำนได้หลำกหลำยสถำนท่ี ท้ังภำยในศูนย์กำยภำพ
 บ�ำบัด โรงพยำบำลขนำดใหญ่ โรงพยำบำลขนำดเล็ก และในอนำคตสำมำรถขยำย
 ไปยังชุมชน หรือแม้แต่ที่อยู่อำศัยของผู้ใช้เอง

สนใจติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ลูกตาเทียม

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยจ�ำนวนมำกที่ประสบปัญหำกำรสูญเสียดวงตำถำวร ซ่ึงเกิดได้ท้ังจำก
อบุติัเหตตุ่อดวงตำ  และโรคต่ำงๆ เช่น ต้อหนิระยะสดุท้ำย โรคของประสำทตำ โรคของ
จอประสำทตำ เนื้องอกในลูกตำ เป็นต้น ส่งผลให้ต้องเข้ำรับกำรรักษำโดยกำรผ่ำตัดน�ำ
ลูกตำออกจำกเบ้ำตำ ท�ำให้เบ้ำตำมีช่องว่ำง และส่งผลกระทบต่อควำมสวยงำมและ
กำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรใส่วัสดุทดแทนเข้ำไปในเบ้ำตำ เพื่อคงสภำพ
เบ้ำตำให้เป็นไปตำมกำยวภิำคใกล้เคยีงปกติมำกทีส่ดุ และป้องกนักำรหดตวัของเนือ้เยือ่
รอบเบ้ำตำ ในปัจจบุนั วัสดุทีน่�ำมำใช้ทดแทนลกูตำ หรอื ลูกตำเทียม (Orbital implant) 
มีหลำยชนิด ทั้งแบบชนิดผิวเรียบ และชนิดผิวไม่เรียบมีรูพรุน  ซึ่งแนวโน้มกำรใช้ลูกตำ
เทียมในปัจจุบัน จะนิยมลูกตำเทียมชนิดมีรูพรุนมำกกว่ำ เนื่องจำก เส้นเลือดสำมำรถ
งอกเข้ำไปในเนื้อของวัสดุ เป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแรง ลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือและ
กำรเคลื่อนหลุด ผู้ป่วยสำมำรถกลอกตำได้ดีกว่ำ นอกจำกนี้ ยังมีน�้ำหนักเบำจึงช่วยลด
แรงกดต่อเปลือกตำได้มำกกว่ำ 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ได้ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำ
ลูกตำเทียมชนิดผิวไม่เรียบมีรูพรุนมำอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งชนิด Polyethylene และ 
Hydroxyapatite โดยมีรำยละเอียดและคุณสมบัติในแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

ลูกตาเทียมผิวไม่เรียบมีรูพรุน ชนิด Polyethylene

•  ผลิตจำกสำรโพลีเอธิลีน (High density porous polyethylene) 
•  มีรูพรุนขนำดใหญ่กว่ำ 200 ไมครอน เพื่อให้เนื้อเยื่อภำยในร่ำงกำยสำมำรถเจริญ
 เติบโตเข้ำไปในรูพรนุดังกล่ำวได้อย่ำงรวดเรว็ และเกดิกำรยดึตดิระหว่ำงพลำสตกิฝัง
 ในและเนื้อเยื่ออย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
•  มีควำมเหนียว ท�ำให้สำมำรถเย็บด้วยเข็มเย็บแผลได้ง่ำย 
•  ไม่เป็นพิษและสำมำรถเข้ำกันได้ทำงชีวภำพกับร่ำงกำยมนุษย์ (Biocompatibility)
•  ผ่ำนกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรด้ำนควำมหนำแน่น กำรหดตัว ปริมำณรูพรุน 
 ควำมแข็งแรง เย็บได้ด้วยเข็ม เหลำปรับรูปทรงได้ และสำมำรถดูดซึมยำปฏิชีวนะ
•  ผ่ำนกำรทดสอบเรื่องควำมปลอดภัยในสัตว์ทดลอง
•  มีกำรทดสอบกำรใช้งำนทำงคลินิก
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ลูกตาเทียมผิวไม่เรียบมีรูพรุน ชนิด Hydroxyapatite (M-Eyes  Hydroxyap-

atite eye ball)

•  ผลิตจำกไฮดรอกซีอำปำไทต์สังเครำะห์ (Synthetic Hydroxyapatite) มี
 ควำมปลอดภัยกว่ำกำรใช้กระดูกสัตว์มำขึ้นรูป ซึ่งเอ็มเทคมีควำมช�ำนำญใน
 กำรสังเครำะห์และเตรยีมวตัถดุบิทัง้ยงัมกีระบวนกำรผลติทีไ่ด้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
•  ต้นแบบมีขนำด 16, 18 และ 20 มิลลิเมตร ใกล้เคียงกับขนำดตำของผู้ป่วย 
•  ต้นแบบมีสีขำว หรือ ขำวอมฟ้ำ ใกล้เคียงกับสีตำของคนไทย
•  ลูกตำเทียมมีรูพรุน แบบ Micropore ที่มีขนำด 1-10 ไมครอน และ แบบ 
 Macropore ที่มีขนำด 300-500 ไมครอน และรูพรุนที่ได้มีลักษณะต่อเนื่องถึงกัน 
•  % ควำมพรุนตัวอยู่ในช่วง 80-90% และมีค่ำควำมแข็งของลูกตำประมำณ 4 เมกะ
 ปำสคำล
•  ไม่เป็นพิษและสำมำรถเข้ำกันได้ทำงชีวภำพกับร่ำงกำยมนุษย์ (Biocompatibility)  
 ผ่ำนกำรทดสอบตำม ISO 10993
•  ผ่ำนกำรทดสอบคณุสมบติัในห้องปฏบิติักำร และผ่ำนกำรทดสอบเร่ืองควำมปลอดภยั
 ในสัตว์ทดลอง 
•  มีกำรทดสอบกำรใช้งำนทำงคลินิก

สนใจติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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แผ่นแปะรักษาสิว (Q ACNES)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะรักษำสิว Q ACNES ใช้เทคนิคกำรขึ้นรูปเส้นใยแบบไฟฟ้ำสถิต ใน
กำรผลิตเส้นใย 3 ชั้น คือเส้นใยชั้นกำว เส้นใยชั้นกลำง และเส้นใยชั้นบนสุด ท�ำให้ได้
เส้นใยขนำดนำโนมีพ้ืนที่ผิวเป็นรูพรุนรอบทิศทำง จึงระบำยอำกำศได้ดี ลดกำรอับช้ืน
ได้ดีกว่ำแผ่นแปะสิวแบบฟิลม์ทั่วไป อีกทั้งช่วยลดกำรสัมผัสของสิวกับสิ่งปนเปื้อนจำก
ภำยนอกเส้นใยแต่ละชั้นยังมีควำมพิเศษที่โดดเด่นต่ำงกัน ได้แก่ เส้นใยชั้นกำวมี
ควำมบำงมำกแปะได้แนบสนทิกบัใบหน้ำ เส้นใยชัน้กลำงผสมสำรสกดัจำกเปลอืกมงัคดุ
ท�ำให้ปลดปล่อยสำรสกัดธรรมชำติไปยังผิวหน้ำได้ดี และเส้นใยช้ันบนสุดมีควำมพิเศษ
ที่มีลักษณะเป็นสีเนื้อเหมำะกับเฉดสีของผิวหน้ำแต่ละคน 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

พืน้ทีผิ่วของ Q ACNES สำมำรถปลดปล่อยสำรส�ำคญัทีม่ฤีทธิใ์นกำรรกัษำสวิได้มำกและ
รวดเร็ว เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะทั่วไป แผ่นแปะรักษำสิวQ ACNES จึงสำมำรถ
รักษำสิวและลดกำรอักเสบอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงมำก โดยผลกำรทดสอบพบจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ทดสอบกำรใช้ Q-Acnes พบว่ำช่วยลดกำรอักเสบของสิวได้ภำยใน 8 ชั่วโมง  

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเคร� องสำาอาง



40 NSTDA R&D for Sustainable Healthcare

ผ
ล
ง
า
น
ว
ิจ
ัย
เก

ี่ย
ว
ก
ับ
เค

ร
� อ
ง
ส
ำา
อ
า
ง

ครีมบำารุงผิวและเจลทำาความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโน

สารสกัดมะขามปอม (Cream and Cleansing Gel 

containing Emblica Nanoparticles)      
                                                        
รายละเอียดผลงานวิจัย

ผลงำนวิจัยสูตรครีมบ�ำรุงผิวและเจลท�ำควำมสะอำดผิวหนังที่มีอนุภำคนำโนสำรสกัด
มะขำมป้อมได้รับทุนวิจัยจำกส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
เนื่องจำกเครื่องส�ำอำงที่มีส่วนผสมของสำรสกัดสมุนไพรเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่อง
ด้วยควำมเป็น “natural” และ “green” สำรสกดัมะขำมป้อมเป็นสำรสกดัทีม่ฤีทธิต้์ำน
อนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ลดกำรสร้ำงเม็ดสีเมลำนิน ท�ำให้ผิวขำวกระจ่ำง
ใส สำรออกฤทธ์ิดังกล่ำวคือ กรดเอลลำจิก เป็นสำรที่สลำยตัวได้ง่ำยและมีสมบัติ
ควำมมีขั้วสูง (high polarity) สำรเหล่ำนี้จึงมีแนวโน้มเสื่อมสลำยได้ง่ำย และไม่ดูดซึม
เข้ำสู่ชั้นผิวหนัง นักวิจัยจำกศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ หรือ นำโนเทค สวทช. จึงได้
วิจัยและพัฒนำอนุภำคนำโนไนโอโซมกักเก็บสำรสกัดมะขำมป้อมด้วยเทคนิคนำโน
แอนแคปซูเลชั่น (nano-encapsulation) เพื่อห่อหุ้มสำรส�ำคัญอยู่ในถุงอนุภำคขนำด
นำโนเมตร สำมำรถปกป้องสำรส�ำคญัให้มคีวำมคงตวัมำกขึน้ และซมึเข้ำสูช่ัน้ผวิหนงัได้
ดีขึ้น 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวที่มีอนุภำพนำโนมะขำมป้อมมีลักษณะเนื้อครีมเนียน ผลิตภัณฑ์
เจลท�ำควำมสะอำดผวิหนงัทีม่อีนภุำคนำโนมะขำมป้อมมีลกัษณะโปร่งแสง มคีวำมคงตวั
และสำมำรถผลิตได้โดยใช้เครื่องมือพื้นฐำน (High Speed Homogernizer) ผ่ำน
กำรทดสอบแล้วว่ำไม่ระคำยเคืองต่อผิวหนัง มีผลท�ำให้ผิวกระจ่ำงใสภำยใน 8 สัปดำห์

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 7100
email: bdv@nanotec.or.th
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โปรตีนกาวไหมหรือเซริซิน (Sericin)

รายละเอียดผลงานวิจัย

โปรตนีกำวไหมหรือเซรซินิ (Sericin) เป็นโปรตีนทีเ่คลอืบบนเส้นไหม หนอนไหมจะสร้ำง
ขึ้นมำเคลือบเส้นไหมเพื่อให้เส้นไหมเกำะตัวเป็นโครงสร้ำงรังไหม ในอุตสำหกรรม
กำรผลิตเส้นไหม ผู้ผลิตจะสำวเส้นไหม และลอกกำวไหมออกให้ได้เส้นไหมน�ำไปย้อมสี 
(ฟอกย้อม) ผลติเป็นเส้นไหมพร้อมใช้งำนต่อไป ส่วนโปรตนีกำวไหมจะถกูก�ำจดัทิง้ ศนูย์
นำโนเทคโนโลยแีห่งชำติ หรอืนำโนเทค สวทช. จึงพฒันำกรรมวธิใีนกำรสกดัแยกโปรตนี
กำวไหม วตัถดิุบโปรตนีกำวไหม และโปรตีนกำวไหมสำยส้ัน จำกน�ำ้ต้มกำวไหมได้โปรตนี
กำวไหมที่มีคุณภำพพร้อมใช้ และมีฤทธิ์ทำงเวชส�ำอำงสูง โดยผ่ำนกรรมวิธีวิเครำะห์
คุณภำพทำงกำยภำพ เคมี และฤทธิ์ทำงชีวภำพ ได้แก่ มีฤทธิ์เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ยับยั้งกำรท�ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์อิลำสเทส ฤทธิ์กระตุ้นกำรเจริญ
เติบโตของเซลล์ผิวหนัง รวมถึงกำรพัฒนำเป็นระบบน�ำส่งโปรตีนกำวไหมระดับนำโน
เมตรทีย่งัคงสมบตัด้ิำนเวชส�ำอำง เพิม่กำรซมึซบั กำรกระจำยตวั และควำมคงตวัทีด่ขีึน้ 
ทั้งนี้ โดยได้ร่วมมือกับส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 
พัฒนำเป็นสูตรต�ำรับเซรั่มบ�ำรุงผิวผสมอนุภำคนำโนโปรตีนกำวไหม ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

ให้ควำมกระจ่ำงใสและเพิ่มควำมชุ ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณ จำกกำรทดสอบผิวของ
อำสำสมคัรมคีวำมชุม่ชืน้เมือ่ใช้ผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งใน 2 สปัดำห์และเมือ่ใช้ผลติภณัฑ์ต่อ
เนื่องใน 4 สัปดำห์พบว่ำมีผิวขำวกระจ่ำงใสขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 7100
email: bdv@nanotec.or.th
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โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต

และพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

รายละเอียดผลงานวิจัย

KidDiary เป็นแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ที่พัฒนำโดย
ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรอืเนคเทค ร่วมกบักมุำรแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่อมไร้ท่อ พัฒนำกำร และโภชนำกำร เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองสำมำรถ
ตดิตำม เฝ้ำระวงั ก�ำหนดกำรฉดีวคัซนีตำมเกณฑ์ พร้อมทัง้คดักรองกำรเจรญิเตบิโตและ
พัฒนำกำรของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ป โดยมีกำรแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กท่ีมี
ควำมเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสพบแพทย์และรับกำรประเมิน พร้อมรับทรำบแนวทำง
กำรพัฒนำที่เหมำะสม 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

โปรแกรมท�ำงำนผ่ำนเซร์ิฟเวอร์ท�ำให้สำมำรถแจ้งเตอืนเมือ่พบเดก็ทีม่คีวำมเสีย่งเพือ่ให้
เดก็ได้มโีอกำสพบแพทย์ และรบักำรประเมนิพร้อมรับทรำบแนวทำงกำรพัฒนำทีเ่หมำะ
สมรอบด้ำนตำมวัยซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้ แพทย์สำมำรถ
วนิจิฉยัได้อย่ำงรวดเรว็ และแม่นย�ำยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีระบวนกำรเชือ่มโยงข้อมลูระหว่ำง 
พ่อแม่ โรงพยำบำล และโรงเรียน รวมไปถึงมีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกับระบบ
ติดตำมน�้ำหนักและส่วนสูงในเด็กเล็ก (KidSize) ซึ่งพัฒนำโดยเนคเทคด้วยเช่นกัน

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th  

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพการแพทย์อ� นๆ
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ระบบติดตามน้ำาหนักและส่วนสูงในเด็กเล็ก (KidSize)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ระบบติดตำมน�้ำหนักและส่วนสูงในเด็กเล็ก หรือ KidSize เป็นระบบท่ีพัฒนำข้ึนเพ่ือ
ตดิตำมกำรเจริญเตบิโตของเด็กปฐมวยัในช่วงอำย ุ3-12 ป ระบบสำมำรถชัง่น�ำ้หนกัและ
วดัส่วนสูงของเด็กด้วยควำมแม่นย�ำและละเอียดในระดับทศนยิม โดยมีควำมสำมำรถใน
กำรตรวจสอบท่ำทำงกำรยืนเพือ่แก้ไขปัญหำกำรวดัค่ำควำมสงูผดิพลำดจำกพฤตกิรรม
กำรยืนของเด็กเล็ก รวมท้ังสำมำรถระบุตัวตนของเด็กเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม
กำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ระบบได้ถูกออกแบบให้เคลื่อนย้ำยได้ง่ำย ใช้งำนได้ง่ำย
และมรีปูลกัษณ์สสีนัสวยงำม รวมท้ังสำมำรถแสดงผลกำรวดัทีห่น้ำจอในรปูแบบกรำฟฟิก
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติในฐำนข้อมูลซึ่งช่วยลดภำระงำนในกำรจดบันทึกด้วย
มอืและสำมำรถเชือ่มต่อกบัแอปพลเิคชนั KidDiary ซึง่เป็นโปรแกรมบนัทกึและคดักรอง
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่ถูกพัฒนำให้สำมำรถใช้งำนได้บนสมำร์ท
โฟนและแท็บแล็ตที่สำมำรถเชื่อมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ท�ำให้สำมำรถติดตำม
พัฒนำกำรเจริญเติบโตของเด็กได้อย่ำงต่อเนื่อง

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  วัดควำมสูงในช่วง 53-170 ซ.ม., ควำมละเอียด 1 ม.ม.
•  วัดน�้ำหนักในช่วง 5-150 กก., ควำมละเอียด 0.1 ก.ก.
•  ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบท่ำยืนเพื่อควำมถูกต้องในกำรวัด
•  กำรแสดงผลและกำรบันทึกข้อมูล ได้ทั้งแสดงผลภำยในตัวระบบเอง และเชื่อมต่อ
 กับแอปพลิเคชัน KidDiary
•  รองรบักำรติดตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิทำง USB พอร์ต เช่นเครือ่งอ่ำนบำร์โค้ดและเครือ่ง
 อ่ำนบัตรประชำชน เป็นต้น

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (KhunLook)

รายละเอียดผลงานวิจัย

KhunLook เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในกำรดูแล 
ประเมิน และติดตำม กำรเจริญเติบโต พัฒนำกำรและสุขภำพของเด็ก ซ่ึงมีกระทรวง
สำธำรณสุข สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภำพจิต กรม
อนำมยั และรำชวิทยำลยักมุำรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้กำรสนบัสนนุเชงิวชิำกำร และ
อนญุำตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์กำรประเมนิกำรเจรญิเตบิโต (0-19 ป) พัฒนำกำร 
(0-6 ป) กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ป) และค�ำแนะน�ำในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเด็ก 
และกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook ในกำรใช้งำนผู้ปกครอง
สำมำรถประเมนิสขุภำพและกระตุ้นพฒันำกำรของเด็กได้ในเบ้ืองต้น ร่วมกนักบับุคลำกร
ทำงสำธำรณสขุ สำมำรถพกพำได้โดยสะดวก และสำมำรถแจ้งเตือนนดัหมำย เกบ็บันทกึ
ภำพและข้อมูล ตั้งแต่กำรคลอด กำรดูแลสุขภำพลูก กำรเจริญเติบโต ภำวะโภชนำกำร 
พัฒนำกำร กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันตำมวัย สุขภำพช่องปำก และมีค�ำแนะน�ำตำมวัย 
จำกกมุำรแพทย์และทนัตแพทย์ เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็โตและมพีฒันำกำรเตม็ศกัยภำพ ลด
ควำมเสี่ยงต่อปัญหำพัฒนำกำรล่ำช้ำ 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

กำรแสดงผลเป็นภำษำไทย สำมำรถพกข้อมลูตดิตวัได้ตลอดเวลำ พร้อมใช้อยูใ่นสมำร์ท
โฟน และสำมำรถเกบ็ข้อมลูของลกูได้หลำยคนในแอปพลิเคชันเดยีว โดยใช้เกณฑ์ส�ำหรบั
เดก็ไทย ซ่ึงเป็นค่ำมำตรฐำนทีก่มุำรแพทย์ยอมรบั สำมำรถประเมนิกำรเจรญิเตบิโต ส่วน
สงู น�ำ้หนัก รอบศรีษะ ภำวะทำงโภชนำกำรอย่ำงต่อเนือ่ง ตัง้แต่แรกเกดิถึง 19 ป ส�ำรวจ
พัฒนำกำร ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ป กำรเก็บบันทึกข้อมูลกำรรับวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 
12 ป กำรดูแลสุขภำพช่องปำกและฟัน และกำรนัดหมำย

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา 

(Family Folder Collector: FFC)

รายละเอียดผลงานวิจัย

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภำพครอบครัว หรือเรำเรียกสั้นๆ ว่ำ FFC (เอฟเอฟซี) เป็น
โปรแกรมที่ท�ำงำนบนแอนดรอยด์ (Android 2.2 ขึ้นไป) บนเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ต 
โดยโปรแกรมถูกออกแบบมำให้ท�ำงำนร่วมกับฐำนข้อมูลโปรแกรมระบบงำนสถำนี
อนำมัย JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือให้เจ้ำหน้ำทีด้่ำนสำธำรณสขุใช้เกบ็ข้อมลูในกำรลงพืน้ทีช่มุชน เช่น เกบ็
บันทึกข้อมูลพิกัดบ้ำนในชุมชน บริกำรเยี่ยมบ้ำน คัดกรองควำมเสี่ยง และวินิจฉัยและ
จ่ำยยำเพ่ือดูแลและรักษำโรคให้กับประชำชนในพ้ืนที่ให้บริกำรทดแทนกำรจดบันทึก
ด้วยแฟ้มกระดำษแบบเก่ำ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  โปรแกรมสำมำรถท�ำงำนได้บนมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ใช้งำนแทนแฟ้มกระดำษแบบเก่ำ
•  สำมำรถเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลของโปรแกรมระบบงำนสถำนีอนำมัย JHCIS ด้วย
 โปรแกรม FFC Autosync 2012 ที่จะท�ำหน้ำที่น�ำเข้ำ น�ำออกฐำนข้อมูลระหว่ำง 
 Android กับ PC Server ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
•  สำมำรถสร้ำงผังเครือญำติ (Genogram) ในรูปแบบกรำฟฟิก โดยมีจุดศูนย์กลำงที่
 เจ้ำบ้ำนได้ 4 รุ่นอำยุคน
•  สำมำรถแสดงรำยละเอียดข้อมูลคนในผังเครือญำติ เช่น เพศ วัย อำยุ และสภำพ
 กำรเป็นโรคเรื้อรังได้
•  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส�ำหรับน�ำไปใช้ส�ำรวจและเก็บข้อมูลนอก
 สถำนที่
•  มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ฐำนข้อมูลด้วยกำรเข้ำและถอดรหัสลับก่อนใช้
 งำนฐำนข้อมูล 

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และออกกำาลังกาย (FoodiEat)

รายละเอียดผลงานวิจัย

โปรแกรมบนัทกึและวเิครำะห์พฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรและออกก�ำลงักำย (FoodiEat) 
เพือ่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถบันทกึและรบัค�ำแนะน�ำกำรบรโิภคอำหำรและออกก�ำลงักำยใน
แต่ละวัน ส�ำหรบัใช้เป็นแนวทำงในกำรดูแลสขุภำพตนเอง โดยโปรแกรมสำมำรถค�ำนวณ
ค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) และอัตรำควำมต้องกำรเผำผลำญพลังงำนของร่ำงกำยใน
แต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ท�ำให้เมื่อน�ำมำใช้ร่วมกับประวัติกำรรับประทำนอำหำรและ
ออกก�ำลงักำยจะทรำบว่ำอำหำรทีบ่ริโภคเหมำะสมกบัควำมต้องกำรพลงังำนของร่ำงกำย
หรือไม่ โดยมีแหล่งข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรไทยและผลไม้ จำก สถำบัน
โภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล และ กรมอนำมัย รวมถึงข้อมูลฉลำกโภชนำกำร จำก 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  วิเครำะห์พลังงำนจำกอำหำรที่กิน แบ่งตำมสำรอำหำรหลัก (คำร์โบไฮเดรต ไขมัน 
 โปรตีน)
•  ค�ำนวณพลังงำนที่เผำผลำญจำกกำรออกก�ำลังกำย
•  แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนัก
•  แสดงค่ำน�้ำหนักที่ควรจะเป็น
•  share ข้อมูลโภชนำกำรและออกก�ำลังกำยผ่ำน social network

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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โปรแกรมสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ 

(MyYaAndYou)

รายละเอียดผลงานวิจัย

MyYaAndYou เป็นแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ีให้บริกำรท้ังส�ำหรับ
สืบค้นและบริกำรข้อมูลควำมรู้ด้ำนยำและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรดูแลกำรใช้ยำส่วน
บุคคล โดยมีฟังก์ชั่นกำรท�ำงำนที่ผู้ใช้สำมำรถบันทึกยำที่ใช้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถบันทึกเวลำเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ให้ใช้ยำตรงตำมที่แพทย์สั่ง เพื่อส่งเสริมกำรใช้ยำ
และกำรดูแล สุขภำพอย่ำงถูกต ้องเหมำะสม เป ็นกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ ซึง่ร่วมกันพัฒนำขึน้โดยมลูนิธเิพือ่กำรวจิยัและพัฒนำระบบยำ (มลูนธิิ 
วพย.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ประชำชนทัว่ไปจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลยำและสขุภำพได้สะดวก รวดเรว็และเห็นผล
•  กำรสืบค้นเป็นภำษำไทยที่เข้ำใจง่ำย
•  บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถใช้ข้อมูลจำก “ยำกับคุณ”หรือ YaAndYou ที่เป็น
 โปรแกรมที่พัฒนำขึ้นก่อน เพื่อช่วยในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยได้อีกด้วย 

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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แอปพลิเคชันบันทึกประวัติและสถิติการให้นมแม่ : 

มุมแม่ (Moommae)

รายละเอียดผลงานวิจัย

มมุแม่ (MoomMae) เป็นแอปพลเิคชนับนัทกึประวตัแิละสถติกิำรให้นมแม่ ช่วยหำห้อง
ให้นมลูกเมื่อออกนอกบ้ำนไปยังสถำนที่ต่ำงๆ อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงพยำบำล หรือ
สถำนทีพั่กผ่อนส�ำหรบัครอบครวั ซึง่สำมำรถท้ังใช้ข้อมลูและแชร์ข้อมลูได้โดยมคีณุสมบัติ
ดังนี้
•  บันทึกปริมำณกำรให้นมลูกผ่ำนเมนู “บันทึกกำรให้นมลูก”
•  บนัทึกปรมิำณกำรให้นมลกูได้ 2 แบบ แบบจำกเต้ำนม และแบบจำกขวดนม สำมำรถ
 ดูประวัติกำรให้นมลูกย้อนหลัง
•  ดูสรุปปริมำณน�้ำนมที่ให้ลูก เป็นรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน
•  รองรับกำรบันทึกข้อมูลส�ำหรับลูกหลำยคน
•  รองรบักำรใช้งำนผ่ำนอปุกรณ์หลำยชิน้ส�ำหรบัผูใ้ช้งำน คนเดยีวกนัด้วยระบบลอ็กอนิ
•  หำห้องให้นมแม่ที่อยู่ใกล้ 
•  เก็บห้องนมแม่ที่ชอบหรือใช้บ่อย ไว้เป็นสถำนที่โปรด
•  ดูรำยละเอียดห้องนมแม่ รีวิว สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก สถำนที่ตั้งของห้อง
•  แชร์ข้อมูลห้องให้นมแม่ที่ยังไม่มีในแอปพลิเคชัน ผ่ำนเมนู “แจ้งห้องให้นมใหม่”

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  เป็นแพลตฟอร์มระบบข้อมูลส�ำหรับบันทึกข้อมูลกำรให้นมแม่
•  ใช้ค้นหำและแบ่งปันข้อมูลสถำนที่ห้องให้นมแม่ในประเทศไทย
•  ผู้ใช้งำนเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภำพอื่นๆ ตลอดช่วงชีวิตได้ผ่ำนระบบล็อกอิน และยัง
 สำมำรถแชร์ข้อมูลห้องให้นมแม่ที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชันได้

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ 

(Health CheckUp Kiosk)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ระบบตรวจวัดสุขภำพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health CheckUp Kiosk) ช่วยให้กำรตรวจ
วดัและตดิตำมสขุภำพท�ำได้สะดวกและรวดเรว็ ผูใ้ช้สำมำรถตรวจวัดค่ำต่ำงๆ เช่น ควำม
ดันโลหิต ชีพจร ควำมสูง น�้ำหนัก ดัชนีมวลกำย ได้ด้วยตนเองที่จุดเดียว โดยเป็นกำร
พฒันำร่วมกบัระหว่ำง ศูนย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิหรอืเนค
เทค และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ จ�ำกัด เพื่อกำรพัฒนำระบบขนำดเล็ก
และน�้ำหนักเบำ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ระบบมีกำรวัดเป็นข้ันตอนเพื่อควำมง่ำยในกำรใช้งำน สำมำรถตรวจวัด ควำมดัน
 โลหิต ชีพจร น�้ำหนัก ควำมสูง ดัชนีมวลกำย
•  เกบ็บนัทกึประวตัสิขุภำพเฉพำะบคุคล โดยอ้ำงองิจำกหมำยเลขบตัรประชำชน หรอื 
 บัตรโรงพยำบำล รองรับกำรใช้งำนทั้งแบบมีบัตรประชำชน บัตรโรงพยำบำล หรือ
 ไม่มีบัตร
•  ระบบประเมินและแสดงผลกำรวัดเทียบกับค่ำเกณฑ์มำตรฐำน พร้อมพิมพ์ผลและ
 ค�ำแนะน�ำกำรดูแลสุขภำพ
•  สำมำรถเชื่อมต่อไปยังฐำนข้อมูลภำยนอกได้

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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ระบบนำาทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาล (Easy Hos)

รายละเอียดผลงานวิจัย

EasyHos จะช่วยให้คนไข้ได้ทรำบข้อมูลกำรใช้บริกำรของตัวคนไข้เองในระหว่ำงที่อยู่
ในโรงพยำบำล เช่น กำรที่มีตัวช่วยบอกคนไข้ว่ำจะต้องท�ำอะไร ที่ใด เมื่อใด ต้องรออีก
ก่ีคิว กำรแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้ำ ฯลฯ จะช่วยให้คนไข้รู ้สึกผ่อนคลำยและลด
ควำมเครยีดเมือ่อยูใ่นโรงพยำบำล เพรำะสำมำรถตรวจสอบข้อมลูด้วยตวัเองเมือ่ต้องกำร 
ไม่ต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลโดยไม่จ�ำเป็น สำมำรถประยุกต์ใช้งำนกับกิจกำร
หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีกำรให้บริกำร ต้องกำรยกระดับและเพิ่มควำมประทับใจให้กับลูกค้ำ
ได้อย่ำงหลำกหลำย

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  คนไข้สำมำรถทรำบข้อมูลกำรให้บริกำรด้วยตนเองตลอดเวลำที่อยู่ในโรงพยำบำล
•  เจ้ำหน้ำที่หรือพยำบำลไม่ต้องเสียเวลำในกำรค้นหำค�ำตอบเพื่อตอบค�ำถำมคนไข้ 
 ท�ำให้มีเวลำปฏิบัติงำนหลักได้เพิ่มขึ้น
•  แก้ปัญหำกำรให้บริกำรในโรงพยำบำลในส่วนที่ไม่เคยถูกแก้มำก่อน
•  เสริมสร้ำงภำพลักษณ์แก่โรงพยำบำล
•  ลดปัญหำกำรแออดัในโรงพยำบำล เนือ่งจำกคนไข้ไม่หลงข้ันตอนท�ำให้  “มำไว กลบัไว”

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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ระบบช่วยนำาทางผู้ปวยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้บริการของผู้ปวย (HosMate)

รายละเอียดผลงานวิจัย

HosMate ระบบช่วยน�ำทำงผูป่้วยในโรงพยำบำลและวเิครำะห์พฤตกิรรมกำรใช้บรกิำร
ของผู้ป่วย จะช่วยให้คนไข้ทรำบข้อมูลกำรใช้บริกำรของตัวคนไข้เองในระหว่ำงที่อยู่ใน
โรงพยำบำล เช่น จะต้องท�ำอะไร ที่ใด เมื่อใด ต้องรอคิวอีกกี่คิว กำรแสดงยอดใบเสร็จ
ล่วงหน้ำ เป็นต้น ซึง่ข้อมลูเหล่ำนีจ้ะช่วยให้คนไข้รูส้กึผ่อนคลำยและลดควำมเครยีดเม่ือ
อยู่ในโรงพยำบำล เพรำะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถำม
เจ้ำหน้ำที่รพ.โดยไม่จ�ำเป็น ผลพลอยได้คือเจ้ำหน้ำที่รพ.ก็จะได้มีเวลำเพิ่มขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำนหลักต่อไปอีกด้วย HosMate สำมำรถน�ำข้อมูลกำรใช้บริกำรเหล่ำนี้มำ
วิเครำะห์และแสดงเป็นรำยงำนเพือ่น�ำไปปรบัปรงุคุณภำพกำรให้บรกิำรของโรงพยำบำล
ได้ในอนำคต HosMate เป็นระบบที่ได้มีกำรประยุกต์ต่อยอดจำกระบบเดิมที่ชื่อว่ำ 
EasyHos

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  สำมำรถใช้ได้จริงโดยโรงพยำบำลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ 
•  ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ซึ่งเป็นระบบแรกในประเทศไทย
•  ใช้เทคนิค Big Data Analysis เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
•  สำมำรถวเิครำะห์ข้อมลูกำรใช้บริกำรและแสดงเป็นรำยงำนเพือ่กำรปรบัปรงุคณุภำพ
 ของโรงพยำบำล

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 

(Personal Health Record: PHR)

รายละเอียดผลงานวิจัย

ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) 
เป็นกำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำสนบัสนนุด้ำนกำรบรกิำรระบบสขุภำพระดบัจงัหวดั
ให้เกิดประสิทธิภำพและจัดกำรปัญหำด้ำนสุขภำวะของโรคที่เกิดกับประชำกรในพื้นที่ 
ช่วยบริหำรและจัดกำรสนับสนุนกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนสุขภำพด้วยมำตรฐำนท่ีแลก
เปลีย่นกนัได้แบบทนัท ีมคีวำมถกูต้อง รวดเรว็ ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึได้ทกุทีท่กุเวลำ
โดยกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices มีซอฟต์แวร์
มอดูล (Module) ส�ำหรับเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคล (Personal Health Record: PHR) เชื่อมต่อกับสำธำรณสุขจังหวัด โดยอ้ำงอิง
ชุดของข้อมูลมำตรฐำน (Standard DataSets) ที่ได้ก�ำหนดเป็นมำตรฐำนกลำงให้ทุก
หน่วยบริกำรสุขภำพ

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  ต้นแบบของกำรพัฒนำแพลตฟอร์มระบบสำรสนเทศด้ำนสุขภำพที่มีกำรสร้ำง
 มำตรฐำนโครงสร้ำงข้อมูล
•  รองรับกำรพัฒนำเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wearable Devices ในอนำคต
•  สำมำรถส่งต่อให้บริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์น�ำไปต่อยอดและขยำยผลในอนำคตต่อไป
•  มีฟังก์ชันได้หลำกหลำยตำมขอบเขตกำรใช้งำน เช่น Software Platform, Open 
 Technology, Database Management System, Big Data Analytics, 
 Intelligent Search, Visualization, Cloud System, และ Machine Learning

สนใจผลงานติดต่อ

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec or.th
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เคร� องยกผู้ปวย

รายละเอียดผลงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนำ
เครื่องยกผู้ป่วย ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศแต่มีต้นทุนถูกกว่ำ 
สำมำรถยกผู้ป่วยที่มีน�้ำหนักสูงถึง 120 กิโลกรัมได้อย่ำงปลอดภัย เนื่องจำกกำรเคลื่อน
ย้ำยและยกผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หำกใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมำะสม นอกจำกจะ
ช่วยยกและเคลือ่นย้ำยผู้ป่วยได้อย่ำงมีประสทิธภิำพแล้ว ยงัลดควำมเสีย่งต่อกำรบำดเจบ็
ของผู้ดูแลได้

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สำมำรถยกผู้ป่วยที่มีน�้ำหนักสูงถึง 120 กิโลกรัม
•  ใช้ระบบไฟฟ้ำในกำรยกจึงมีควำมนุ่มนวลกว่ำระบบไฮโดรลิก พร้อมปุ ่มหยุด
 กำรท�ำงำนฉุกเฉิน
•  หน้ำจอแสดงสถำนะของแบตเตอรี่ มีสัญญำณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
•  สำมำรถต่อใช้กับไฟฟ้ำภำยในบ้ำนได้

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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อุปกรณ์เคล� อนย้ายผู้ปวยแบบสามส่วน

รายละเอียดผลงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ หรือ เอ็มเทค  พัฒนำอุปกรณ์ขนย้ำยผู้ป่วยและ
ผูบ้ำดเจบ็แบบสำมส่วน โดยออกแบบกำรท�ำงำนให้สอดแผ่นตักของเปลยกผูป่้วยเข้ำไป
ทำงด้ำนข้ำงทลีะจดุ จ�ำนวน 6 จุด เป็นกำรขยบัตัวของผูบ้ำดเจ็บทีละจดุ ท�ำให้ผูบ้ำดเจบ็
มกีำรขยบัตวัน้อยทีสุ่ดเมือ่ท�ำกำรเคลือ่นย้ำยโดยหำกเทยีบกบั เปลทีม่ใีช้ในรถพยำบำล
หรือตำมหน่วยกู้ภัยที่มีใช้อยู่นั้นไม่สำมำรถท�ำได้ กำรออกแบบอุปกรณ์ขนย้ำยนี้ผ่ำน
กำรวิเครำะห์ทำงกลเสมือนจริงด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ท�ำให้มีสมบัติควำมแข็งแรงใน
กำรรับน�ำ้หนักได้มำกถงึ 160 กโิลกรมัเพิม่ควำมปลอดภยัและรวดเรว็ในกำรท�ำงำนของ
ผู้ช่วยผู้ประสบภัยฉุกเฉิน

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  กำรเคลื่อนย้ำยเป็นกำรขยับตัวผู้บำดเจ็บที่ละจุด ท�ำให้มีกำรขยับตัวน้อยที่สุด
•  กำรออกแบบด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ท�ำให้มีควำมแข็งแรง
•  สำมำรถรับน�้ำหนักได้ถึง 160 กิโลกรัม

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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วัสดุทดแทนกระดูก

รายละเอียดผลงานวิจัย

วัสดุทดแทนกระดกู เป็นวสัดทุำงเลอืกใหม่ เพือ่ให้แพทย์มทีำงเลอืกส�ำหรบัเลอืกใช้วสัดุ
กำรแพทย์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงขึน้ มวีตัถปุระสงค์ในกำรใช้งำนเพือ่เป็นวสัดทุดแทนกระดกู
ส�ำหรับปลูกถ่ำยในร่ำงกำยมนุษย์สำมำรถขึ้นรูปได้ตำมควำมต้องกำรในกำรใช้งำน เช่น 
ให้อยู่ในลักษณะของเม็ดผง (Granule) และ บล็อก (Block) ท่ีมีรูพรุนต่อเนื่องถึงกัน 
(Interconnected pore) ขนำด 100-500 ไมโครเมตร กระบวนกำรผลิตท�ำให้สำมำรถ
ควบคุมคณุสมบตัเิชิงกล ลดมลภำวะทำงอำกำศ โดยทีม่ำของปัญหำสบืเน่ืองมำจำกวสัดุ
สังเครำะห์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้ส�ำหรับทดแทนกระดูกในประเทศไทย เร่ิมมีกำรยอมรับ
และใช้ในวงกำรแพทย์ไทยมำเป็นระยะเวลำพอสมควร แต่วัสดุเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็น
กำรสั่งซื้อและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำแพง ในขณะท่ีกำรผลิตและใช้งำนวัสดุ
ทำงกำรแพทย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไฮดรอกซีอำปำไทต์ ที่ผลิตจำกกระดกูววั/ควำย ยงัไม่
แพร่หลำยมำกนกั ยงัมข้ีอจ�ำกดัของวสัดุเอง เช่น ควำมสำมำรถในกำรข้ึนรูปตำมท่ีแพทย์
ต้องกำร ควำมสำมำรถในกำรควบคุมสมบติัเชงิกล และขัน้ตอนกำรผลติท่ีเป็นมลพษิทำง
อำกำศ 

จุดเด่นและคุณสมบัติเทคโนโลยี

•  สะดวกต่อกำรใช้งำน สำมำรถท�ำให้อยูใ่นลกัษณะต่ำงๆ ตำมต้องกำร เช่น เมด็ผง บลอ็ค
•  สำมำรถน�ำไปใช้ส�ำหรับเป็นวัสดุทดแทนกระดูก หรือ ใช้ในทำงทันตกรรม 
•  ใช้ทดแทนกระดูกได้ดีเมื่อเทียบกับเซรำมิกทำงกำรแพทย์ชนิดอื่นๆ เนื่องจำกเป็น
 วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดูกของมนุษย์

สนใจผลงานติดต่อ

ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619
email: tlo@nstda.or.th
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แนวทางการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. 

สวทช. ได้ก�ำหนดประเด็นวจัิยและพฒันำทีจ่ะน�ำองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรมไปตอบสนอง
กำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ตำมเป้ำหมำยของประเทศ โดย สวทช. ได้
จัดประเภทงำนวิจัยและพัฒนำเป็น 3 กลุ่มหลัก ภำยใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ได้แก่
1. ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น และประเด็นมุ่งเน้นย่อย มุ่งกำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงผลกระทบ
 เชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. งำนวิจัยและพัฒนำในคลัสเตอร์ (Cluster) เป็นกำรเลือกใช้และพัฒนำเทคโนโลยีที่
 เหมำะสมเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ และ Cross-cutting เป็นกำรบริหำรจัดกำร
 โปรแกรมวิจัยที่เป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์และขยำยผล
 ในหลำยคลัสเตอร์
3.  เทคโนโลยฐีำน (Platform Technology) เป็นกำรพฒันำเพือ่สัง่สมขดีควำมสำมำรถ
 ด้ำนเทคโนโลยี บุคลำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีที่คำดว่ำจะมี
 ควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนำคต

 

ทั้งนี้ในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมนั้น จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญ 
นั่นคือ หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติกำร และหน่วยวิเครำะห์ทดสอบ ที่รองรับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ และน�ำไปพัฒนำต่อยอด เพื่อน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้จริง อัน
จะสำมำรถสร้ำงผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

สวทช. โดยศนูย์แห่งชำตท้ัิง 4 ศูนย์ ร่วมกบัหน่วยงำนและสถำบนักำรศกึษำในเครอืข่ำย 
ได้ด�ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำและเพิ่มศักยภำพในด้ำนกำรวิจัยพัฒนำของประเทศมำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีหน่วยวิจัย สวทช.และหน่วยวิจัยเครือข่ำย ทั้งสิ้นจ�ำนวน 40 หน่วย 
และมีห้องปฏิบัติกำรวิจัยพัฒนำในเทคโนโลยีต่ำงๆ กว่ำ 122 ห้อง และนักวิจัยในเครือ
ข่ำยกว่ำ 1,800 คน ร่วมกันขับเคลื่อนงำนวิจัยพัฒนำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและ
แก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำงๆ ตำมเป้ำหมำยของประเทศ 
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ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพการแพทย์ ใน สวทช.

คลัสเตอร์สุขภำพและกำรแพทย์ ถือเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์มุ่งเป้ำที่ส�ำคัญของ สวทช. ซึ่ง
ภำยใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2544) มีทิศทำงขับเคลื่อนกำรด�ำเนิน
งำนวิจยัและพฒันำในด้ำนดงักล่ำวภำยใต้ประเดน็มุง่เน้นในกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ และ
คุณภำพชีวิต คนไทยตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย ระบบ
ข้อมูลด้ำนสุขภำพส่วนบุคคล ข้อมูล Online และ mobile app ด้ำนสุขภำพ ฐำน
ข้อมูลบูรณำกำรด้ำนสุขภำพ เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้สูงอำยุ กำรเฝ้ำระวังโรคระบำดและ
ป้องกนัรกัษำโรค ระบบเฝ้ำระวงัและติดตำมโรคส�ำคัญ กำรพฒันำยำ วคัซนีและสมนุไพร 
และกำรพัฒนำอุปกรณ์กำรแพทย์ กำรพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์กำรแพทย์อัจฉริยะ 
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เป็นต้น

ทัง้นี ้สวทช. มคีวำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรวจัิยและเทคโนโลยกีำรแพทย์ โดยมห้ีอง
ปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำในเทคโนโลยีฐำนทั้ง  4  ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยี
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีวัสดุ และนำโนเทคโนโลยี ภำยใต้กำรด�ำเนินกำร
ของศูนย์แห่งชำติทั้ง 4 ศูนย์ร่วมกับหน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำในเครือข่ำย กว่ำ 
15 ห้องปฏิบัติกำร โดยมีรำยชื่อหน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

	 	 	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

	 	 	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ

	 	 	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
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หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ

Biosensing Technology Research Unit

ขีดความสามารถหน่วยวิจัย : 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีกำรตรวจวินิจฉัยทำงชีวภำพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชวีภำพแห่งชำต ิ(ไบโอเทค) มคีวำมเชีย่วชำญในกำรน�ำเทคโนโลยฐีำนทำง Omic ต่ำงๆ 
เช่น เทคนิค transcriptomics เทคนิค metabolomics มำช่วยในกำรค้นหำสำรบ่งชี้
ที่จะน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำชุดตรวจวินิจฉัยและพยำกรณ์โรค หลังจำกนั้นจะน�ำ
ควำมเชี่ยวชำญในงำนวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง หน้ำที่และ
ปฏิสัมพันธ์ของสำรชีวโมเลกุลที่สำมำรถเป็นสำรบ่งชี้มำศึกษำเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจใน
กำรท�ำงำนของสำรบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับกำรเกิดโรค รวมถึงกำรสร้ำงตัวจับอย่ำงจ�ำเพำะ
เจำะจง กำรพัฒนำวิธีกำรตรวจวัด จนถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกำรทดสอบ
ภำคสนำมเพือ่สร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจวิเครำะห์ภำยในประเทศให้เป็นท่ียอมรบัในระดบั
สำกล โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำตั้งแต่ต้นน�้ำคือกำรค้นหำสำรบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับ
กำรเกิดโรคติดต่อที่ส�ำคัญต่อประเทศไทยและโรคของประชำกรผู้สูงอำยุเพื่อยกระดับ
งำนวิจัยพื้นฐำนไปสู่งำนวิจัยเชิงประยุกต์ในกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำที่เป็นประโยชน์
ต่อวงกำรแพทย์

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• กำรวจิยัและพัฒนำเทคโนโลยแีลมป์ (loop-mediated isothermal amplification, 
LAMP) ควบคูก่บักำรประยกุต์ใช้แผ่นจุม่วดัแบบง่ำย (lateral flow dipstick, LFD)  
เช่น ชดุตรวจเชือ้วณัโรค ชดุตรวจเชือ้มำลำเรยี กำรตรวจเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยำ MRSA 
เป็นต้น

• กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีแลมป์ควบคู่กับกำรใช้วัสดุนำโน เช่น อนุภำคทองค�ำ
นำโน (gold nanoparticle) เช่น กำรตรวจโรคติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์ กำรตรวจ
หำเชื้อไวรัส HPV สำเหตุของมะเร็งปำกมดลูก

• กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์ เช่น ชุดตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรค
ดื้อยำด้วยเทคนิคแลมป์-เคมีไฟฟ้ำ

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีกำรตรวจวินิจฉัยทำงชีวภำพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
โทรศัพท์ 02 564 6700
URL: www.biotec.or.th 
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์

Biomedical Technology Research Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวกำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนภำยใต้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ชวีกำรแพทย์ (ควำมร่วมมอืระหว่ำงไบโอเทค และคณะเทคนคิกำรแพทย์ มหำวทิยำลยั
เชียงใหม่) เพือ่พฒันำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยกีำรผลติโปรตนีแอนตเิจนและแอนตบิอดี 
ตลอดถึงกำรประยุกต์ใช้แอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อกำรศึกษำวิจัยพื้นฐำนและ
กำรพัฒนำชุดตรวจวินิจฉัย และเป็นศูนย์บริกำรกำรผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี โดย
มีงำนวิจัยและพัฒนำครอบคลุมดังต่อไปนี้ 
• พัฒนำวิธีกำรผลิตโปรตีน แอนติเจนและกำรผลิตแอนติบอดีทั้งชนิดโพลีโคลนอล

แอนติบอดีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี รีคอมบิแนนต์โปรตีน แอนติเจนและ
แอนติบอดี ทั้งในระบบแบคทีเรียและเซลล์สัตว์ โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนภูมิคุ้มกัน
วิทยำ อณูชีววิทยำ เซลล์ชีววิทยำ และชีวเคมี

• ศึกษำวิจัยพื้นฐำนและกำรพัฒนำชุดตรวจวินิจฉัยโรครูปแบบต่ำงๆ

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรผลิตโปรตีนแอนติเจนและแอนติบอดี
รูปแบบต่ำงๆ

• ชุดน�ำ้ยำตรวจนับจ�ำนวน CD4+lymphocytes โดยไม่ต้องใช้เครือ่งโฟลไซโตมเิตอร์
• ชดุตรวจกรองพำหะธำลสัซเีมยีแบบแถบส ี(Immunochromatographic Strip Test)
• วิธกีำรคำดเดำปฏกิริยิำกำรจบักนัระหว่ำงแอนตเิจนและแอนตบิอดโีดยอำศยัข้อมลู

สำรสนเทศ (Bioinformatics Algorithm)
• ค้นพบโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขำวชนิดใหม่ และได้ถูกก�ำหนดชื่อเป็น CD298
• กำรประยกุต์ใช้เทคนคิ Phage Display ในกำรศึกษำปฏกิริยิำระหว่ำงสำรชวีโมเลกลุ 

และอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวกำรแพทย์
ชั้น 4 อำคำรปฏิบัติกำรกลำง คณะเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5394 5070
โทรสำร 0 5321 6424
URL: www.biotec.or.th 
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

Medical Biotechnology Technology Research Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 
ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนภำยใต้หน่วยปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์ (ควำมร่วมมือระหว่ำงไบโอเทค คณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
เพื่อด�ำเนินงำนวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพทำงด้ำนกำรแพทย์ โดย
เฉพำะงำนวิจัยด้ำนโรคไข้เลือดออกโดยมีงำนวิจัยและพัฒนำครอบคลุมดังต่อไปนี้
• งำนวจิยัพ้ืนฐำนด้ำนพยำธกิ�ำเนดิของโรคไข้เลอืดออก มุง่เน้นกำรศกึษำไวรสัเดง็ก่ีใน

ระดับชีววิทยำโมเลกุล และกำรศึกษำด้ำนวิทยำภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยท่ีตอบสนอง
ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกลไกกำรเกิดโรคไข้เลือดออก

• กำรพฒันำวคัซนีไข้เลอืดออก มุง่เน้นกำรศกึษำและพฒันำเทคโนโลยกีำรสร้ำงไวรสั
เด็งกี่ชนิดใหม่ 

• กำรพัฒนำเทคโนโลยีและชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก 
• กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลทำงคลินิก มีกำรเก็บตัวอย่ำงของผู้ป่วยไข้เลือด

ออกและข้อมูลพื้นฐำนห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• ค้นพบกลไกใหม่ในกำรท�ำให้เกิดควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 
T-cell response

• กำรใช้โปรตนีเอน็เอส 1 และเทอร์มนิลัคอมพลเีมนต์คอมเพลก็ซ์ร่วมกนัในกำรตรวจ
หำกำรติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและพยำกรณ์กำรเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12
โทรศัพท์ 0 2419 7000 ต่อ 6666-6670
โทรสำร 0 2418 4793   
URL: www.biotec.or.th 
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ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ

Biopharmaceutical Research and 

Development Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏบิตักิำรวิจยัและพฒันำยำชวีวตัถ ุเป็นหน่วยงำนภำยใต้หน่วยปฏบิตักิำรวจิยัและ
พัฒนำวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงำนต้นแบบ (ควำมร่วมมือระหว่ำงไบโอเทคและ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) ภำยใต้โครงกำรโรงงำนต้นแบบผลิตยำ
ชีววัตถุแห่งชำติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยมีกำรให้บริกำรดังนี้
• รับจ้ำงวิจัยและพัฒนำยำชีววัตถุและวัคซีน (Contract Research) ในระดับห้อง

ปฏิบัติกำรและระดับต้นแบบ
• กำรพฒันำสูตรต�ำรบั รบัจ้ำงผลติยำชวีวตัถแุละวคัซนี (Contract Manufacturing) 

ในระดับต้นแบบภำยใต้มำตรฐำน Good Manufacturing Practice 
• บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ทั้งแบบ License-in และ 

License-out
• บริกำรด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ (Consulting Service) ส�ำหรับกำรจัดตั้งสถำนที่ผลิต

ยำชีววัตถุทั้งระบบ 

เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยที่สำาคัญ : 

• โรงงำนต้นแบบผลิตยำชีววัตถุและวัคซีนจำกเซลล์เพำะเลี้ยง (Cell Culture 
Fermentation) เป็นโรงงำนต้นแบบภำยใต้ระดับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพระดับ 
2 หรือ Biosafety Level 2 - Large Scale (BSL2-LS)

• แผนกกำรตัง้สูตรต�ำรบัและกำรบรรจ ุมคีวำมสำมำรถในกำรตัง้สตูรต�ำรบัและบรรจุ
ยำปรำศจำกเชื้อ

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำยำชีววัตถุ
โรงงำนต้นแบบผลิตยำชีววัตถุแห่งชำติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (บำงขุนเทียน)
โทรศัพท์ 0 2470 7495
URL: www.biotec.or.th  
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ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค

(Tuberculosis Research Laboratory) 

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยวัณโรค ภำยใต้หน่วยวิจัยชีววิทยำโมเลกุลทำงกำรแพทย์ มุ่งเน้น
กำรศกึษำวิจยัและประยกุต์ใช้ควำมรูพ้ืน้ฐำนทำงจุลชวีวทิยำของเช้ือวัณโรคและชีววทิยำ
โมเลกุลในกำรค้นหำเป้ำหมำยของยำต้ำนวัณโรคชนิดใหม่ กำรพัฒนำวิธีกำรยืนยันยีน
เป้ำหมำยของยำ กำรพัฒนำวิธีกำรทดสอบยำแบบใหม่ท่ีรวดเร็ว สะดวกและรำคำถูก 
กำรพัฒนำชดุตรวจวัณโรคและวณัโรคด้ือยำ และศึกษำด้ำนระบำดวทิยำของเชือ้วณัโรค
ในประเทศ เน้นเทคโนโลยี Whole Cell Assay โดยใช้ Fluorescence Reporter 
หรือ Luminescence Reporter ในกำรทดสอบยำหรือสำรออกฤทธ์ิต้ำนวัณโรค 
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบจีโนมด้วยวิธีกำรทำงชีวสำรสนเทศในกำรศึกษำกลไก
กำรท�ำงำนของยำต้ำนวัณโรคเพื่อค้นหำกลุ่มยีนที่มีแนวโน้มเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญและ
พิสจูน์ควำมส�ำคญัของยนีต่อเชือ้วณัโรคโดยใช้เทคโนโลยดีเีอน็เอไมโครอะเรย์เพือ่ให้ได้
ยีนเป้ำหมำยของยำต้ำนวัณโรคที่มีประสิทธิภำพน�ำไปสู่แนวทำงใหม่ในกำรพัฒนำและ
กำรค้นหำยำรักษำวัณโรคชนิดใหม่ นอกจำกน้ันทำงห้องปฏิบัติกำรยังมุ่งศึกษำด้ำน
ระบำดวทิยำของเชือ้วณัโรคในประเทศโดยอำศัยกำรวเิครำะห์ข้อมลูจโีนมด้วยเทคโนโลยี
กำรถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• กำรพัฒนำวิธีกำรผลิตโปรตีน MPT64 เพื่อทดแทนสำร PPD (Purified Protein 
Derivative) ในกำรตรวจวนิจิฉัยกำรตดิเชือ้วณัโรคด้วยวธิทีดสอบทำงผวิหนงั (skin 
test)

• กำรพฒันำกระบวนกำรวเิครำะห์ข้อมูลจีโนมของเชือ้วณัโรคส�ำหรบัท�ำนำยกำรดือ้ยำ
และจ�ำแนกสำยพันธุ์เชื้อวัณโรค

• กำรพัฒนำวธีิกำรตรวจวณัโรคและวณัโรคด้ือยำด้วยวธิ ีNucleic acid lateral flow 
(NALF)

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยวัณโรค
หน่วยวิจัยชีววิทยำโมเลกุลทำงกำรแพทย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700
URL: www.biotec.or.th 
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล

(Protein-Ligand Engineering  

& Molecular Biology Laboratory)

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏบิตักิำรวิศวกรรมโปรตีน-ลแิกนด์และชวีวิทยำโมเลกลุ ภำยใต้หน่วยวจิยัชวีวทิยำ
โมเลกลุทำงกำรแพทย์ มุง่เน้นกำรศกึษำพสิจูน์เป้ำหมำยของยำ กำรสร้ำงระบบทดสอบ
ยำและกำรพัฒนำยำแบบมุ่งเป้ำโดยเน้นศึกษำ “เป้ำหมำยยำ” ในวิถีโฟเลตและพัฒนำ
ยำในกลุ ่มแอนติโฟเลตส�ำหรับรักษำโรคมำลำเรียและโรคเขตร้อนอื่น และอำศัย
เทคโนโลยชีวีภำพระดบัโมเลกลุ ได้แก่ ชวีวทิยำโมเลกลุและชวีเคม ีกำรศกึษำโครงสร้ำง
สำมมติขิองโปรตนี-ลแิกนด์ กำรจ�ำลองแบบโครงสร้ำงโมเลกลุ และเคมอีนิทรย์ีสงัเครำะห์ 
โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือได้ “ยำดีมีที่ควำมเป็นพิษต�่ำ” ส�ำหรับรักษำโรคมำลำเรียและ
โรคเขตร้อนอื่น รวมทั้งได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนและเป็นกำรสร้ำงศักยภำพทำงเทคโนโลยี
ส�ำหรับกำรพัฒนำยำใหม่ ในกำรรักษำโรคโดยเฉพำะโรคมำลำเรียและโรคที่เกิดจำก
โปรโตซัวต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• กำรพฒันำสำร “P218” ทีม่ศีกัยภำพในกำรน�ำไปใช้พฒันำเป็นยำต้ำนมำลำเรยีชนดิใหม่
• กำรพัฒนำสำรแอนติโฟเลตแบบ Bidentate ที่สำมำรถจับกับเอนไซม์ไดไฮโดร

โฟเลต รีดักเทส (Dihydrofolate reductase, DHFR) ทั้งสำยพันธุ์ดั้งเดิม และแบบ
กลำยพันธุ์ (Dual-mode binding)

• โมเดลส�ำหรับทดสอบยำมำลำเรียทั้งในระบบหลอดทดลอง (in vitro) และสัตว์
ทดลอง (in vivo)

          
สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยำโมเลกุล
หน่วยวิจัยชีววิทยำโมเลกุลทำงกำรแพทย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700
URL: www.biotec.or.th 
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หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Research Unit

ขีดความสามารถ : 

หน่วยวจิยัวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชำต ิวจิยัและพฒันำ
วัสดุและอปุกรณ์กำรแพทย์ส�ำหรบักำรป้องกนั รกัษำ และฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยของผูพ้กิำร 
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยและผู้บำดเจ็บ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศ ซึ่ง
วัสดแุละอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ทีห่น่วยวิจัยพฒันำขึน้มลีกัษณะเหมำะสมกบักำรใช้งำน
ในประเทศและค�ำนึงถึงกำยวภิำคของคนไทย ท้ังยงัช่วยทดแทนกำรน�ำเข้ำวสัด ุอปุกรณ์ 
และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ อำทิ 
• วัสดุศาสตร์	 :	 กำรสังเครำะห์ กำรดัดแปรโครงสร้ำงทำงเคมี กำรปรับปรุงพื้นผิว 

กำรขึ้นรูป กำรวิเครำะห์สมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
• วิศวกรรมศาสตร์	 :	 กำรออกแบบ กำรผลิต กำรวิเครำะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 

กำรจ�ำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
• วิศวกรรมชีวการแพทย์	 : ชีวกลศำสตร์ทำงด้ำนกระดูกและฟัน ต้นแบบรวดเร็ว

ทำงกำรแพทย์ วศิวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภำพ โครงร่ำงรองรบัเซลล์ส�ำหรบังำนวศิวกรรม
เนื้อเยื่อ 

• ชีววิทยา/เซลล์ชีววิทยา	 : กำรเพำะเลี้ยงเซลล์และกำรทดสอบสมบัติทำงชีวภำพ
ของวัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

กำรด�ำเนินกำรวิจยัและพฒันำเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรม เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ และ
ตอบโจทย์ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพของประเทศ จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรในห้องปฏิบัติกำรของหน่วยวิจัย ทั้งนี้ หน่วยวิจัยประกอบ
ด้วยห้องปฏิบัติกำรหลัก ได้แก่
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 1. ห้องปฏิบัติกำรวัสดุทำงกำรแพทย์ (Biomaterials Laboratory)
 2. ห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ (Medical Devices Laboratory)

หน่วยวิจัยยังมีห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือเฉพำะทำงเพื่อรองรับกำรท�ำงำนวิจัยและ
พัฒนำให้ไปสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ดังนี้
• Good Manufacturing Practice Plant หรือ GMP Plant เพื่อผลิตต้นแบบ

เครื่องมือแพทย์ตำมข้อก�ำหนด ISO 13485 ส�ำหรับกำรทดสอบทำงคลินิกและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของวัสดุและอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ทำง
หน่วยวิจัยและพัฒนำขึ้น

• หองปฏบัิตกิารเพาะเลีย้งเซลล์และแบคทเีรยีส�ำหรบักำรทดสอบสมบตัทิำงชวีภำพ
ของวัสดุ/อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น ควำมเป็นพิษและกำรเข้ำกันได้ทำงชีวภำพ
ของวัสดุต่อเซลล์ชนิดต่ำงๆ สมบัติกำรต้ำนเชื้อจุลินทรีย์ สมบัติที่ช่วยส่งเสริม
กำรท�ำงำนของเซลล์

•	 เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ (สร้ำงขึ้นเองในหน่วยวิจัยฯ) ชนิดต่ำงๆ เช่น เครื่อง 
Selective Laser Sintering (SLS), เครื่อง Selective Laser Melting (SLM), 
เครื่อง Stereolithography (SLA), เครื่อง Fused Deposition Modeling (FDM) 
และเครื่องพิมพ์ชีวภำพสำมมิติ (Bioprinter)

ตัวอย่างผลงานวิจัย :

ปัจจบัุน หน่วยวิจยัวศิวกรรมชวีกำรแพทย์ ได้ผลติผลงำนวจิยัจ�ำนวนมำกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อวงกำรแพทย์ และมีกำรน�ำไปใช้งำนเชิงสำธำรณประโยชน์ในหน่วยงำนของภำครัฐ
และขยำยผลในเชิงพำณิชย์ อำทิ 
• วัสดุฝังในเฉพำะบุคคล สร้ำงจำกเทคโนโลยีกำรพิมพ์แบบสำมมิติ มีกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีให้แก่ภำคเอกชนแล้ว 
• ระบบผลิตครอบฟันและสะพำนฟันเซอร์โคเนีย มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ

เอกชนแล้ว 
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• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทำงทันตกรรมแบบสำมมิติ (DentiiScan) มีกำรพัฒนำ
เคร่ืองแล้ว 2 รุ่น คอื DentiiScan รุน่ 1.1 และ DentiiScan รุน่ 2.0 ซึง่ผ่ำนมำตรฐำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ผ่ำนกำรรับรอง ISO13485 และกำรปรับปรุงและพัฒนำ
เครื่องให้ผ่ำนตำมมำตรฐำน IEC 60601-1 (Medical electrical equipment) มี
กำรอนุญำตใช้เครื่อง DentiiScan รุ่น 2.0 ให้กับ บริษัทคัสตอมไมซ์ เด็นทัล โซลูชั่น 
จ�ำกัด 

• เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัล (BodiiRay) ผ่ำนมำตรฐำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ผ่ำน
กำรรับรอง ISO13485 และกำรปรบัปรงุและพฒันำเคร่ืองให้ผ่ำนตำมมำตรฐำน IEC 
60601-1 (Medical electrical equipment) โดยอยู่ระหว่ำงกำรวิจัยและทดสอบ
ทำงคลินิก

• เคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สำมมติแิบบเคลือ่นย้ำยได้ (MobiiScan) ผ่ำนมำตรฐำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ผ่ำนกำรรับรอง ISO13485 และกำรปรับปรุงและพัฒนำ
เครือ่งให้ผ่ำนตำมมำตรฐำน IEC 60601-1 (Medical electrical equipment) โดย
อยู่ระหว่ำงกำรวิจัยและทดสอบทำงคลินิก

• ลูกตำเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน มีกำรใช้งำนเชิงสำธำรณประโยชน์ ภำยใต้
กำรวิจัยและทดสอบทำงคลินิก

• ลูกตำเทียมแบบมีรูพรุนจำกไฮดรอกซีอำปำไทต์สังเครำะห์ มีกำรใช้งำนเชิง
สำธำรณประโยชน์ ภำยใต้กำรวิจัยและทดสอบทำงคลินิก 

• รองเท้ำส�ำหรับผู้ป่วยเบำหวำน มีกำรใช้งำนเชิงสำธำรณประโยชน์ ภำยใต้กำรวิจัย
และทดสอบทำงคลินิก 

นอกจำกนี้ ยังมีวัสดุ/อุปกรณ์กำรแพทย์อื่นๆ ที่มีกำรน�ำไปใช้ในผู้ป่วย และบำงส่วนได้
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ผลิตแล้ว นับเป็นกำรยกระดับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ใน
ประเทศให้ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ยังมีเป้ำหมำยและ
แนวทำงด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ วัสดุและอุปกรณ์เฉพำะบุคคล เช่น ข้อกระดูกเทียม
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศและภูมิภำคต่อไปในอนำคต

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 
URL: www.mtec.or.th
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ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์

Biomaterials Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏิบัติกำรวัสดุทำงกำรแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มุ่งเน้นงำนวิจัย
และพัฒนำวัสดอุุปกรณ์เพือ่ซ่อมแซมหรอืทดแทนกระดูกและฟัน รกัษำแผลและทดแทน
ผิวหนัง รวมถึงค้นคว้ำวิจัยด้ำนวิศวกรรมเนื้อเยื่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเซลล์และวัสดุ
ในระดับหลอดทดลองและในร่ำงกำยของสิ่งมีชีวิต 

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• วัสดุทดแทนกระดูกจำกไฮดรอกซีอะพำไทต์และคอมโพสิต
• วัสดุฝังในส�ำเร็จส�ำหรับกำรแก้ไขส่วนบกพร่องบนกะโหลกศีรษะและใบหน้ำ
• ระบบวัสดุฝังในทำงทันตกรรม
• หน้ำกำกอนำมัย
• ลูกตำเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน
• ลูกตำเทียมแบบมีรูพรุนจำกไฮดรอกซี
• อำปำไทต์สังเครำะห์
• วัสดุเพื่อกำรดูแลและรักษำแผล
• ขี้ผึ้งห้ำมเลือด
• กำรวจิยัและพฒันำโครงร่ำงรองรบัเซลล์ชนดิต่ำงๆ เช่น เซลล์กระดกูอ่อน เซลล์กระดกู
• กำรศกึษำกำรตอบสนองของเซลล์เมือ่สมัผสักบัวสัดุทำงกำรแพทย์ชนิดต่ำงๆ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรวัสดุทำงกำรแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 
URL: www.mtec.or.th
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ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

Medical Devices Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้มีควำมเหมำะสม
ทั้งในด้ำนกำรป้องกัน กำรวินิจฉัย กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยแก่ผู้ป่วย ดังนี้
• กำรออกแบบอุปกรณ์กำรแพทย์ให้มีควำมเหมำะสมกับกำยวิภำคของคนไทย และ

ลักษณะกำรใช้งำนในประเทศ
• กำรออกแบบและผลิตวัสดุ/อุปกรณ์เฉพำะบุคคลจำกวัสดุประเภทต่ำงๆ ด้วย

เทคโนโลยต้ีนแบบรวดเรว็ทำงกำรแพทย์ เพือ่ช่วยในกำรวนิจิฉยั/วำงแผนกำรรกัษำ 
ตลอดจนกำรรักษำ/ฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยของผู้ป่วย

• กำรออกแบบและผลติเครือ่งมอืทำงกำรแพทย์เพือ่ทดแทนกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยจีำก
ต่ำงประเทศ

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

•	 เทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วทางการแพทย์
• หุ่นจ�ำลองทำงกำรแพทย์ (Medical Model) เพื่อน�ำไปวำงแผนก่อนกำรผ่ำตัด 

(ยิปซั่ม และไนลอน)
• วัสดุฝังในเฉพำะบุคคล (Customized Implant) ส�ำหรับกำรรักษำผู้ป่วยด้วย

กำรปลูกถ่ำยวัสดุฝังใน
•	 อุปกรณ์การแพทย์ส�าหรับการป้องกัน	รักษา	และชวยเหลือฟื้นฟูสภาพรางกาย

• แผ่นรองนอนป้องกันแผลกดทับ /เปลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย / เครื่องยกผู้ป่วย
• เครื่องมือตรวจควำมรู้สึกที่เท้ำของผู้เป็นเบำหวำน

•	 เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อทดแทนการน�าเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทำงทันตกรรมแบบ 3 มิติ (Denti Scan)

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ 
หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 
URL: www.mtec.or.th
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ห้องปฏิบัติการวิจัยประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์

Biomedical Signal Processing Laboratory

ขีดความสามารถ : 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยประมวลผลสัญญำณชีวกำรแพทย์ หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบชีวกำรแพทย์ มุ ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและ
กำรรกัษำ ในด้ำนกำรส่งเสรมิสขุภำพเน้นกำรน�ำเทคโนโลยมีำเป็นเครือ่งมอืในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพ รวมถึงกำรติดตำมและแนะน�ำกำรปฏิบัติตนให้มี
สขุภำพด ีในด้ำนกำรรกัษำเน้นเสรมิสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนงำนวจิยัและพฒันำอปุกรณ์
กำรแพทย์ของไทย โดยพัฒนำเทคนิคใหม่ๆ ในกำรประมวลผล วิเครำะห์ และกำรแปล
ควำมหมำยของสัญญำณต่ำงๆ ที่ตรวจวัดได้ทำงกำรแพทย์ เพื่อเป็นองค์ประกอบให้
แพทย์สำมำรถตดัสินใจในกำรรักษำผู้ป่วยได้ดีขึน้ โดยมุง่หวงัท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ในกำรช่วย
ให้คนไทยมีสุขภำพที่ดีขึ้นและมีอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ก้ำวหน้ำ

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องตนอัตโนมัติ	(Health	CheckUp	Kiosk)
ช่วยให้กำรตรวจวัดและติดตำมสุขภำพท�ำได้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้สำมำรถตรวจวัด
ค่ำต่ำงๆ เช่น ควำมดนัโลหติ ชพีจร ควำมสงู น�ำ้หนกั ดชันมีวลกำย ได้ด้วยตนเองทีจ่ดุเดยีว 

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

X-Ray CT and Medical Imaging Laboratory

ขีดความสามารถ : 

ห้องปฏบิตักิำรวจิยัเอกซเรย์ซทีแีละกำรสร้ำงภำพทำงกำรแพทย์ หน่วยวจิยัอเิลก็ทรอนกิส์
และระบบชวีกำรแพทย์ มุง่เน้นกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยทีำงด้ำนกำรถ่ำยภำพรงัสี
เอกซ์และระบบทีใ่ช้ในกำรสร้ำงภำพทำงกำรแพทย์ ตัง้แต่ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในกำรเชือ่มต่อ
ระหว่ำงฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กระบวนกำรสร้ำงภำพตดัขวำงแบบสำมมติ ิจนกระทัง่
ซอฟต์แวร์แสดงภำพแบบสองมิติและสำมมิติ กำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำและตำมแผนที่จะท�ำ
ในอนำคตนั้นจะมีลักษณะที่ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติกำรวิจัยมีรูปแบบและแผนกำรด�ำเนินงำน
ที่มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และสำมำรถใช้งำนได้จริง 

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล�ำรังสีทรงกรวยส�ำหรับงำนทันตกรรม (Dental 
Cone Beam CT scanner)

• ซอฟต์แวร์ช่วยวำงแผนกำรผ่ำตัดรำกฟันเทียม (DentiPlan)
• เครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบเคลือ่นย้ำยได้ (Mobile Cone Beam CT scanner)
• เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสองมิติ (Digital Radiography)
• เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับตรวจชิ้นเนื้อในงำนผ่ำตัดมะเร็งเต้ำนม (Mini 

CT) เป็นต้น  

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ห้องปฏบัิติการวิจัยเทคโนโลยเีพือ่การฟนฟแูละอำานวยความสะดวก

Rehabilitation and Assistive Technologies Laboratory

ขีดความสามารถ : 

ห้องปฏิบัติกำรวิจัยเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูและอ�ำนวยควำมสะดวก ภำยใต้หน่วยวิจัย
อเิลก็ทรอนกิส์และระบบชีวกำรแพทย์ มุง่เน้นกำรพฒันำอปุกรณ์และระบบเพ่ือกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ในกลุ่มมุ่งเป้ำคือผู้สูงอำยุและ
ผูพ้กิำร เน้นกำรพัฒนำทีม่นีวตักรรม มมีำตรฐำน และสำมำรถน�ำไปสูก่ำรใช้งำนจรงิ โดย
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ มีงำนวิจัยใน 3 ด้ำนหลัก คือ 

1. เทคโนโลยเีพ่ือกำรพืน้ฟสูมรรถภำพทำงพทุธปัิญญำ (Cognitive Rehabilitation) 
2. เทคโนโลยีกำรพื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรได้ยิน (Aural Rehabilitation) 
3. เทคโนโลยีด้ำนกำรพื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยภำพ (Physical Rehabilitation) 

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• เครื่องช่วยฟังดิจิทัล (Digital Hearing Aids)
• ระบบหุ่นยนต์ฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่ำงและข้อศอก (WEFRE Rehab System)
• ระบบฝึกฝนสัญญำณสมองแบบป้อนกลับส�ำหรับผู้สูงอำยุ (Neurofeedback 

Cognitive Training System) 

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
email: business@nectec.or.th
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ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Cyber Security Laboratory

ขีดความสามารถ : 

ห้องปฏบิติักำรวิจัยควำมมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ ภำยใต้หน่วยวจิยัเทคโนโลยไีร้สำยและ
ควำมมั่นคง มุ่งเน้นกำรด�ำเนินภำรกิจกำรวิจัยพัฒนำในสำขำดังกล่ำว รวมถึงกิจกรรมที่
เกีย่วข้องเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศและสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ด้ำนควำม
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของประเทศ ภำยใต้เทคโนโลยหีลักคอื IT Security Technology 
ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Access Control & Security Model
2. Telecommunication & Network Security
3. Software Development Security
4. Operation Security
5. Cryptography

ตัวอย่างผลงานวิจัยด้านการแพทย์ : 

ระบบน�าทางคนไขใน	รพ.รัฐ	(EasyHos)
EasyHos เป็นระบบทีจ่ะช่วยให้คนไข้ได้ทรำบข้อมลูกำรใช้บรกิำรของตวั
คนไข้เองในระหว่ำงที่อยู่ในโรงพยำบำล เช่น กำรที่มีตัวช่วยบอกคนไข้ว่ำ
จะต้องท�ำอะไร ที่ใด เมื่อใด ต้องรอคิวอีกกี่คิว กำรแสดงยอดใบเสร็จล่วง

หน้ำ ฯลฯ ข้อมูลเหล่ำนี้จะช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลำยและลดควำมเครียดเมื่ออยู่ใน
โรงพยำบำล เพรำะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง เท่ำท่ีต้องกำร และไม่ต้อง
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ รพ. โดยไม่จ�ำเป็น
    
สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356
E-mail: business@nectec.or.th
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ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเปาหมาย

Nanomolecular Target Discovery Laboratory

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

ห้องปฏิบัติกำรนำโนโมเลกุลเป้ำหมำย หน่วยวิจัยนำโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภำพ 
มคีวำมเชีย่วชำญในกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยขีัน้สงูทำงด้ำน Molecular Biotechnology 
และ Nanotechnology ในกำรค้นหำนำโนโมเลกุลเป้ำหมำยที่มีประโยชน์ในกำรน�ำไป
ใช้ในกำรวินิจฉัยและรักษำโรคต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด อันจะท�ำให้เกิด
กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรบ�ำบัดรักษำโรคต่ำงๆ รวมถึงส่งผลให้ประชำชนมี
สุขภำพที่แข็งแรงปรำศจำกโรคภัยและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยภำพรวม
อย่ำงสูงสุดต่อไป 

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : 

ชุดตรวจติดตามเบาหวาน	SugarAL	ทางเลือกใหมในการตรวจเบาหวาน
SugarAL เป็นชุดตรวจติดตำมเบำหวำน ที่แก้ปัญหำข้อจ�ำกัดของกำรตรวจเบำหวำน
โดยกำรวัดปริมำณจับจ�ำเพำะกับโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบำหวำน
ตัวใหม่ทีอ่ยูน่อกเมด็เลอืดแดง จงึสำมำรถใช้ตรวจวดัได้ทัง้ในคนปกต ิและผูท้ีม่คีวำมผดิ
ปกติในกำรสร้ำงฮีโมโกลบิน และเลือดจำง ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของกำรตรวจวัดแบบเดิม 
โดยทีมวิจัยยังได้พัฒนำชุดน�้ำยำ ร่วมกับเครื่องตรวจแบบพกพำที่ใช้งำนง่ำย เหมำะกับ
กำรใช้งำนในระดับโรงพยำบำลทุกขนำด และในอนำคตจะพัฒนำเป็นชุดตรวจส�ำหรับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งจะท�ำให้กำรตรวจ และติดตำมภำวะเบำหวำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว
และยังช่วยให้ทีมแพทย์สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 7100 
e-mail: bdv@nanotec.or.th
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ห้องปฏิบัติการระบบนำาส่ง

Nano Delivery System Laboratory

ขีดความสามารถ : 

ห้องปฏิบัติกำรระบบน�ำส่ง หน่วยวิจัยนำโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภำพ มี
ควำมเชีย่วชำญในกำรพฒันำเทคโนโลยรีะบบน�ำส่งชนดิใหม่ ในกำรควบคมุกำรปลดปล่อย
สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพในอัตรำและปริมำณที่ก�ำหนด และสำมำรถน�ำส่งไปยังอวัยวะ
หรือเป้ำหมำยได้ตำมต้องกำร เพือ่กำรประยกุต์ใช้ด้ำนกำรแพทย์ อำหำรและกำรเกษตร 
อันจะน�ำไปสูก่ำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยแีละกำรเกดิผลกระทบเชงิบวกต่อ
ประเทศโดยภำพรวมอย่ำงสูงสุด

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

• ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจำกสำรสกัดจำกธรรมชำติ/สำรสังเครำะห์ อำทิ 
• สเปรย์ไล่ยุง
• ครีมกันแดดไล่ยุง
• แผ่นแปะนำโนไล่ยุง

• ผลติภณัฑ์จำกสำรสกดัจำกเปลือกมงัคุด อำทิ Q-Acne (แผ่นแปะสวิ) แผ่นแปะแผล
ในช่องปำก และขี้ผึ้งรักษำแผลในช่องปำกสูตรนำโน

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 7100 
e-mail: bdv@nanotec.or.th
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ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน

Integrated Nanosystem Laboratory

ขีดความสามารถ : 

ห้องปฏิบัติกำรระบบอุปกรณ์นำโน หน่วยวิจัยวัสดุนำโนและวิศวกรรมระบบนำโน ห้อง
ปฏบัิตกิำรมุง่เน้นกำรวิจยัและพฒันำอปุกรณ์ระบบทีม่อีงค์ประกอบต่ำงๆ ในระดบันำโน 
เพ่ือส่งผลให้เกดิอปุกรณ์ทีม่สีมรรถนะสงูขึน้ มคีวำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำทีใ่หม่ๆ หรือ
ได้อุปกรณ์ที่มีขนำดเล็กลง โดยค�ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรขยำยขนำดกำรผลิตไป
พร้อมๆกับกำรออกแบบให้ระบบมีเสถียรภำพ องค์ควำมรู้ที่ใช้เป็นพื้นฐำนในกำรวิจัยมี
ลักษณะครอบคลุมตั้งแต่ด้ำนฟิสิกส์ เคมี ชีวภำพ วัสดุศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ โดย
มีเป้ำหมำยเพื่อกำรประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพ ส่ิงแวดล้อม กำรเกษตร
และพลังงำน อำท ิระบบเซน็เซอร์ติดตำมระดับมลพษิ อุปกรณ์เพือ่กำรเกบ็เก่ียว กกัเกบ็
และอนุรักษ์พลังงำน

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

เคร่ืองตรวจวนิิจฉยัมะเรง็ปากมดลกูเครือ่งตรวจวนิจิฉยัมะเรง็ปากมดลกูแบบพกพก	
(INSpectDx)	
เป็นผลงำนวิจัยพัฒนำเพื่อควำมตอบโจทย์ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของผู้ท�ำ
กำรตรวจ พร้อมทั้งมีโปรแกรมช่วยวินิจฉัยเพื่อน�ำมำใช้ในกำรแยกแยะรำยละเอียดของ
สภำพพืน้ผวิ จะมรีะบบแสดงผลขึน้จอภำพเพือ่ให้ผูท้�ำกำรตรวจได้ดแูละท�ำกำรวนิจิฉยั
ร่วมกับโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมสำมำรถพัฒนำให้มีตัวเลือกเพื่อช่วยในกำรวินิจฉัย 
สำมำรถระบุต�ำแหน่งและค�ำนวณพื้นที่โดยรวมของเนื้อเยื่อที่คำดว่ำเป็นมะเร็งได้ 
สำมำรถบันทึกภำพถ่ำยลงในตัวอุปกรณ์และเครือข่ำยฐำนข้อมูลท่ีเช่ือมต่อผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตได้

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 
ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 7100 
e-mail: bdv@nanotec.or.th
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ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน

Nanostructures and Functional Assembly Laboratory 

(NFA)

ขีดความสามารถ :  

ห้องปฏิบตักิำรจดัเรียงโครงสร้ำงและอนภุำคระดับนำโน หน่วยวจิยัวสัดนุำโนเฉพำะทำง
และนำโนเทคโนโลยีขั้นสูง มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรออกแบบ คิดค้นวิธีกำรใหม่ใน
กำรสังเครำะห์และน�ำโครงสร้ำงนำโนมำประยุกต์ใช้ทำงด้ำนสุขภำพและพลังงำน โดย
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำในกำรสังเครำะห์และจัดเรียงโครงสร้ำงระดับนำโนแบบใหม่ 
โดยเน้นกำรเชื่อมโยงด้วยวิธีทำงเคมีและฟิสิกส์

ตัวอย่างผลงานวิจัย : 

การตรวจวดัและจ�าแนกเช้ือแบคทเีรยีทีพ่บบอยในผูปวยโรคทางเดนิปสสาวะอกัเสบ	
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เทคนิครำมำนในกำรพัฒนำกำรตรวจวัดและจ�ำแนก
ชนิดของเช้ือแบคทีเรียที่พบบ่อยในทำงเดินปัสสำวะ (E.coli, K. pneumoniae, S. 
aureus, S. enterococcus) จำกขีดจ�ำกัดด้ำนระยะเวลำในกำรวินิจฉัยโรคติดเชื้อทำง
เดนิปัสสำวะอับเสบในปัจจุบนั จ�ำเป็นต้องใช้เวลำนำน 1-2 วนั ส่งผลให้แพทย์ไม่สำมำรถ
ระบชุนดิของเชือ้ก่อโรคได้โดยตรง เมือ่มผีูป่้วยเข้ำมำรบักำรรกัษำ จงึจ่ำยยำปฏชิวีนะที่
ออกฤทธิ์รุนแรงท�ำลำยทั้งเชื้อก่อโรคและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเพื่อที่จะ
ให้กำรรักษำโรคมปีระสทิธผิล จงึมผีูผ้ลติและจ�ำหน่ำยชดุตรวจจ�ำนวนมำก มคีวำมพยำยำม
ที่จะพัฒนำวิธีตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอย่ำงรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรวนิจิฉยัโรค ทัง้นีง้ำนวจัิยดังกล่ำวได้พฒันำกระบวนกำรและข้ันตอนกำรตรวจวนิจิฉยั
โรคติดเช้ือทำงเดินปัสสำวะอับเสบโดยใช้อนุภำคทองค�ำเป็นโพรบตรวจวัดสัญญำณ
รำมำน ที่สำมำรถจ�ำแนกเชื้อได้ 4 ชนิด ด้วยระยะเวลำเพียง 2 ชั่วโมง และสำมำรถน�ำ
ไปต่อยอดกำรใช้งำนจริงได้ในภำคสนำม
 
สอบถามเพิ่มเติมที่: 
ฝ่ำยธุรกิจนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
โทรศัพท์ 0 2564 7100
e-mail: bdv@nanotec.or.th
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อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง

ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย

Cosmetics,

Health & Medical Industries






• สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
• ถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
• วิเคราะหองคประกอบของธาตุในผลิตภัณฑ
• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม
• ตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และเครื่องมือแพทยโดยไมทำลายตัวอยาง 
• ตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางของโมเลกุลที่เปนผลึกเดี่ยวของ small molecule
  และ macromolecule ทางเคมีและชีวภาพโดยประมวลผลเปน 3D
• ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดเรียงตัวของอะตอม ความยาวพันธะ และมุมระหวางอะตอมในโมเลกุล

• ชีวภาพและความปลอดภัย
- ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
- ฤทธิ์ยับยั้งการสรางเม็ดสีของผิวหนัง 
- ความเปนพิษตอเซลล
- การระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา 
- ความไวตอการกระตุนอาการแพ (h-CLAT) 
- ความเปนพิษเมื่อถูกกระตุนดวยแสงยูวี 
- ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)
- ความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) ของเครื่องมือแพทย 
- การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค
  การวิเคราะหสมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล
• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลและวิเคราะหประสิทธิภาพ
   การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ
• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



ผลิตภัณฑ เชน

IPL

เลเซอรทางการแพทย

ยูนิตทำฟน

เตียงผูปวย/เตียงผาตัด

ฯลฯ

มาตรฐานการทดสอบ
มอก. 2610-2556
มอก. 2629 เลม 1-2557
IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
IEC/EN 60601-2-24




• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย 
• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ 
   ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ
   สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• บริการทดสอบเคร่ืองมือแพทยทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

ตัวอยางเครื่องมือ

XRD

ตัวอยางมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรอง

ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554ISO/IEC 17025:2005 SEM5000

• โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ 
   - ผลิตยาชีววัตถุเพื่อทดสอบทางคลินิค  
   - ผลิตยาท่ีเปนโปรตีนโดยใชยีสตหรือแบคทีเรีย รวมถึงเซลลสัตวท่ีไดรับการดัดแปลง
     ทางพันธุกรรมเปนเซลลตนแบบทางการผลิต
 • ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
    - ทดสอบความเปนพิษตอเซลล เชน เซลลมะเร็ง
    - ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน เชื้อมาลาเรีย  เชื้อวัณโรค


ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th


 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

ชั้น G อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อาคาร D

141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 8600 www.ptec.or.th

PTEC      ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

      ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2

142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 6850
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อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง

ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย

Cosmetics,

Health & Medical Industries






• สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
• ถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
• วิเคราะหองคประกอบของธาตุในผลิตภัณฑ
• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม
• ตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และเครื่องมือแพทยโดยไมทำลายตัวอยาง 
• ตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางของโมเลกุลที่เปนผลึกเดี่ยวของ small molecule
  และ macromolecule ทางเคมีและชีวภาพโดยประมวลผลเปน 3D
• ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดเรียงตัวของอะตอม ความยาวพันธะ และมุมระหวางอะตอมในโมเลกุล

• ชีวภาพและความปลอดภัย
- ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
- ฤทธิ์ยับยั้งการสรางเม็ดสีของผิวหนัง 
- ความเปนพิษตอเซลล
- การระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา 
- ความไวตอการกระตุนอาการแพ (h-CLAT) 
- ความเปนพิษเมื่อถูกกระตุนดวยแสงยูวี 
- ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)
- ความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) ของเครื่องมือแพทย 
- การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค
  การวิเคราะหสมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล
• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลและวิเคราะหประสิทธิภาพ
   การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ
• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



ผลิตภัณฑ เชน

IPL

เลเซอรทางการแพทย

ยูนิตทำฟน

เตียงผูปวย/เตียงผาตัด

ฯลฯ

มาตรฐานการทดสอบ
มอก. 2610-2556
มอก. 2629 เลม 1-2557
IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
IEC/EN 60601-2-24




• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย 
• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ 
   ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ
   สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• บริการทดสอบเคร่ืองมือแพทยทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

ตัวอยางเครื่องมือ

XRD

ตัวอยางมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรอง

ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554ISO/IEC 17025:2005

ตัวอยางเครื่องมือตัวอยางเครื่องมือตัวอยางเครื่องมือ

SEM5000

• โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ 
   - ผลิตยาชีววัตถุเพื่อทดสอบทางคลินิค  
   - ผลิตยาท่ีเปนโปรตีนโดยใชยีสตหรือแบคทีเรีย รวมถึงเซลลสัตวท่ีไดรับการดัดแปลง
     ทางพันธุกรรมเปนเซลลตนแบบทางการผลิต
 • ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
    - ทดสอบความเปนพิษตอเซลล เชน เซลลมะเร็ง
    - ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน เชื้อมาลาเรีย  เชื้อวัณโรค


ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th


 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

ชั้น G อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อาคาร D

141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 8600 www.ptec.or.th

PTEC      ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

      ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2

142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 6850
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ด้านพัฒนากำาลังคน

1. บริการฝกอบรม NSTDA Academy 
ใหบริการฝกอบรมออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสําหรับพัฒนา ผูบริหาร
บคุลากรเจาหนาท่ี หลักสูตรเทคโนโลยี
ขัน้สูง ครอบคลุมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
บุคลากร ในภาคการผลิตและบริการ
ของไทย

บริการสำาหรับภาคเอกชน

1.	 บริการรับจางวิจัยและรวมวิจัย	ทำงลัดสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร โดยนักวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง

2.	 บริการท่ีปรึกษาและสรรหาผูเช่ียวชาญดานการผลิต เพ่ือวินิจฉัยปัญหำทำงเทคนิค และแนวทำงพัฒนำธุรกิจ โดยท่ีปรึกษำเทคโนโลยี 
(ITA) และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินดังนี้ 

 1. สนับสนุนค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ 100 % เพื่อวินิจฉัยปัญหำทำงเทคนิคและแนวทำงพัฒนำธุรกิจ
 2. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำรสูงสุด 50 % ของงบประมำณโครงกำรภำยในวงเงิน 400,000 บำท ในหมวดค่ำ

ตอบแทนผู้เช่ียวชำญ (รวมค่ำเดินทำงและท่ีพัก) ค่ำวิเครำะห์และทดสอบ ค่ำวัสดุ และครุภัณฑ์ในกำรท�ำเคร่ืองต้นแบบ ฯลฯ
 3.  สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงกำรต่อป

3.	 บริการวิเคราะห์ทดสอบ	 สวทช. เสริมสร้ำงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำวิจัย และวิศวกรรมแก่ภำคเอกชน เพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันกับต่ำงประเทศได้ โดยกำรให้บริกำรเทคโนโลยี วิเครำะห์ ทดสอบ ด้วยเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ทันสมัย และบุคลำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะทำง หน่วยบริกำรทำงเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 

ด้านเทคโนโลยี

ดานเทคโนโลยี

ดานการเงิน ภาษี 

และมาตรการสงเสริม

ดานพัฒนากำลังคน

ดานธุรกิจและ

ทรัพยสินทางปญญา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

บริการสำหรับภาคเอกชน

สนับสนุนภาคเอกชน
เพื�อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

CERTIFICATE

TAXES

-  การรับจางวิจัยและรวมวิจัย

-  ยกเวนภาษี 300% สำหรับงาน R&D

-  บัญชีนวัตกรรมไทย
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ด้านการเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม

1.	 เงินกูดอกเบี้ยต�า ให้แก่เอกชนในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เพื่อกำรค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำ หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตตำม ควำมต้องกำรของบริษัท

 1.1 วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้ำนบำท และไม่เกิน 75 % ของงบประมำณโครงกำร

 1.2 ระยะเวลำเงินกู้ ไม่เกิน 7 ป นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก

 1.3 ระยะเวลำปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ป (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถำบันกำรเงินที่เข้ำร่วม)

2.	 รวมลงทุน เพ่ือสนับสนุนเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเร่ิมเปิดด�ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ (Start-up) ช่วยลดควำมเส่ียงของเอกชน
ในกำรลงทุน โดยกำรร่วมจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

3.	 บริการรับรองการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือยกเวนภาษี	 300% เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี โดยสำมำรถ
หักรำยจ่ำยกำรท�ำวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดถึง 3 เท่ำ ของรำยจ่ำยจริง

4.	 มาตรการ	 BOI	 เพื่อกระตุน	 STI	 ผู้ประกอบกำรสำมำรถสนับสนุนเงิน เข้ำกองทุนเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของ สวทช. เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับกำรลงทุนจำก BOI ได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว

5.	 บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรของไทยเข้ำถึงตลำดภำครัฐ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.	 บริการพ้ืนท่ีเชา พร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ระดับเวิลด์คลำสซึ่งออกแบบมำเพ่ือ
รองรับงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น
กำรเฉพำะ และท่ีดินเปล่ำให้เช่ำระยะยำว 
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย

2.	 บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เป็นศูนย์ประชุมทันสมัย 
มีพื้นที่กว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร สำมำรถ
รองรับกำรจัดประชุมและแสดงนิทรรศกำร
ได้อย่ำงครบวงจร

1.	 บมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นพี่เลี ้ยงให้กับผู้
ประกอบกำรเทคโนโลยีใหม่ โดยกำรให้ค�ำปรึกษำ 
และฝึกอบรมทำงธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้ำถึง
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจและ
น�ำธุรกิจให้อยู่รอดได้

2.	 บริการที่ปรึกษาดานทรัพย์สินทางปญญา จัดท�ำ
สัญญำเก่ียวกับกำรอนุญำตใช้สิทธิ เทคโนโลยี
ของ สวทช. และเครือข่ำยเพื่อกำรใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำเบื้องต้นด้ำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ด้านธุรกิจและทรัพย์สิน

ทางปญญา

ดานเทคโนโลยี

ดานการเงิน ภาษี 

และมาตรการสงเสริม

ดานพัฒนากำลังคน

ดานธุรกิจและ

ทรัพยสินทางปญญา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

บริการสำหรับภาคเอกชน

สนับสนุนภาคเอกชน
เพื�อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

CERTIFICATE

TAXES

-  การรับจางวิจัยและรวมวิจัย

-  ยกเวนภาษี 300% สำหรับงาน R&D

-  บัญชีนวัตกรรมไทย
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ติดต่อ NSTDA Call Center

0 2564 8000
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	บริการรับจางวิจัย	/	รวมวิจัย

•  ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภำพ ไบโอเทค
 โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3301-3306
 เว็บไซต์ www.biotec.or.th
•  ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ เอ็มเทค
 โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4785-4789 
 เว็บไซต์ www.mtec.or.th
•  ฝ่ำยพฒันำธรุกจิและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เนคเทค
 โทรศัพท์ 0 2564 6900 
 ต่อ 2346-2351, 2382, 2399
 เว็บไซต์ www.nectec.or.th
•  ฝ่ำยพฒันำธรุกจิและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีนำโนเทค
 โทรศัพท์ 0 2564 7100 ต่อ 6650 
 เว็บไซต์ www.nanotec.or.th

 บริการใหค�าปรึกษาและแกไขปญหา
	อุตสาหกรรม	(ITAP)

โทรศพัท์ 0 2564 7000 ต่อ 1360-1389                                       
email: itap@nstda.or.th

 บริการจัดการทรัพย์สินทางปญญาและ	
	สงเสริมการอนุญาตใหใชสิทธิทรัพย์สิน
	ทางปญญา	(TLO)

โทรศพัท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616-1619                                        
email: tlo@nstda.or.th                                               
เว็บไซต์ www.nstda.or.th/tlo

 บริการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์			
	(BIC)

โทรศัพท์ 0 2583 9992 ต่อ 1508-12                                          
email: bic@nstda.or.th

 บริการเงินกูดอกเบี้ยต�่าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี	
(CD)

โทรศพัท์ 0 2564 7000 ต่อ 1334-1339                                       
email: cd@nstda.or.th

 บรกิารรบัรองโครงการวจิยัเพือ่ยกเวนภาษี	300%	
(RD&I)

โทรศพัท์ 0 2564 7000 ต่อ 1328-1332                                       
email: rdc@nstda.or.th

 บริการรวมลงทุน	(NIC)

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1327, 1340, 1345                             
email: nic@nstda.or.th

 บริการพื้นที่เชาเพื่อการวิจัยและพัฒนา	(TSP)

โทรศัพท์ 0 2564 7200 ต่อ 5360-5364
email: customerrelation@sciencepark.or.th 
เว็บไซต์ www.sciencepark.or.th

 บริการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพ
ขั้นสูง	(NSTDA	Academy)

โทรศัพท ์0 2644 8150                                                           
เว็บไซต์ www.nstdaacademy.com

 สวทช.	ภาคเหนือ

โทรศัพท์ 053 226 264                                                                  
email: nnr@tmc.nstda.or.th

 สอบถามขอมูลทั่วไป

NSTDA Call Center โทรศัพท์ 0 2564 8000                                       
email: mkt@nstda.or.th                                                                         
เว็บไซต์ www.nstda.or.th

ช่องทางการติดต่อบริการต่างๆ ของ สวทช.








