
100 งานวิิจััย
ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ริวิบริวิมโด้ย
สู่ำานักงานพััฒนาวิิทยาศาสู่ตร์ิและเทคโนโลยีแห่�งช้าติ  
กริะทริวิงการิอุด้มศึกษา วิิทยาศาสู่ตร์ิ วิิจััยและนวัิตกริริม 



2 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

สารบัญ

       การิแพัทย์

“โจอ้ี้� เต้ียงต่ี�นตัีว (Active Bed)” เต้ียงนอี้นแบบม้ีกลไกช่่วยผู้้�สู้งอี้ายุในการลุกนั�งและลุกข้ึ้�นย่น 8

กรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีและข้ึ้�นร้ปเข็ึ้มีขึ้นาดไมีโครเมีตีร 10 

เกมีฝึึกสูมีอี้ง (MONICA) 11

เคร่�อี้งช่่วยฟััง แบบ Behind the ear (BTE) 12

เคร่�อี้งตี�นแบบดิจิทััลเอี้กซเรย์สูำาหรับถ่่ายทัรวงอี้ก (BodiiRay S) 13

เคร่�อี้งย�อี้มีสู้แผู่้นสูไลด์แบบอัี้ตีโนมัีติี 15

เคร่�อี้งเอี้กซเรย์คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ 3 มิีติี ทัางทัันตีกรรมี รุ่น 2 (DentiiScan 2.0) 16

แคปซ้ลแรงดันลบ 18

ชุ่ดซอี้ฟัต์ีแวร์ช่่วยการเข้ึ้ยนสูำาหรับนักเร้ยนท้ั�บกพิร่อี้งทัางการเร้ยนร้� 19

ชุ่ดแผู่้นดามีกระด้กตี�นแขึ้นสู่วนตี�นช่นิดม้ีอุี้ปกรณ์์ย้ดตีร้ง ผู้ลงานวิจัยแผู่้นดามีกระด้กตี�นแขึ้นสู่วนตี�น 
และผู้ลงานวิจัยแผู่้นดามีกระด้กเรเด้ยสูสู่วนปลาย 21

ชุ่ดสูกัด RNA เพ่ิ�อี้การตีรวจวินิจฉััยไวรัสูด�วยเทัคนิค RT-PCR 22

ซอี้ฟัต์ีแวร์สัูงเคราะห์เสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย วาจา เวอี้ร์ชั่น 8.0 (Server Version) 23

โปรแกรมีประเมิีนเสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย 25

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์สูำาหรับกำาจัดเช่่�อี้โรคด�วยวิธ้ีการฉัายแสูงย้ว้ซ้ (Girm Zaber) 26

แพิลตีฟัอี้ร์มีระบบบริการถ่่ายทัอี้ดการสู่�อี้สูารสูำาหรับคนพิิการทัางการได�ยิน และคนพิิการทัางการพ้ิด 27

ชุ่ดแปลงเอี้กซเรย์ให�เป็นดิจิทััล บอี้ด้เรย์อี้าร์ 29

กล่อี้งสูำาหรับใสู่ชิ่�นเน่�อี้ 31

ถุ่งรอี้งรับเล่อี้ดในระยะคลอี้ด 32

วัสูดุปิดแผู้ลเบาหวานไฟัโบรอิี้นท้ั�ผู้สูมีสูารสูกัดจากวุ�นว่านหางจระเขึ้� 33

กรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีสูารสูกัดขึ้มิี�นชั่นท้ั�ม้ีสูารเคอี้ร์คิวมิีนอี้ยด์ 34

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์รอี้งรับสิู�งขัึ้บถ่่ายจากทัวารเท้ัยมี 35

อุี้ปกรณ์์ช่่วยจับขึ้วดยา 36

อุี้ปกรณ์์รอี้งสู�นเทั�า เพ่ิ�อี้ลดอี้าการปวดสู�นเทั�าจากยางธีรรมีช่าติี 37

อุี้ปกรณ์์วัดกำาหนดตีำาแหน่งก่อี้นการฉ้ัดยาเขึ้�านำ�าวุ�นตีา 39
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       เกษตริและอาห่าริ

เคร่�อี้งอ่ี้านปริมีาณ์สูารเคม้ีในนำ�าแบบอัี้จฉัริยะ (ChemEYE 4.0) 41

เช่่�อี้พัินธุีกรรมีพิริกสูายพัินธ์ุีตัีวผู้้�เป็นหมัีนและสูายพัินธ์ุีฟ้ั�นฟ้ัความีเป็นหมัีน 42

นำ�ายางโลมีาร์ (LOMAR): นำ�ายางขึ้�นช่นิดแอี้มีโมีเน้ยตีำ�ามีากสูำาหรับผู้สูมีกับแอี้สูฟััลท์ั 43

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์ยับยั�งเช่่�อี้แบคท้ัเร้ยในอุี้ตีสูาหกรรมีการเล้�ยงกุ�ง 45

ระบบควบคุมีเคร่�อี้งเติีมีอี้ากาศสูำาหรับการเล้�ยงสัูตีว์นำ�าพิร�อี้มีเฟิัร์มีแวร์และเว็บบริการขึ้�อี้ม้ีล Agritonics 46

สู้ตีรอี้งค์ประกอี้บขึ้อี้งธีาตุีอี้าหารสูำาหรับพ่ิช่ไร�ดิน 47

กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ่�นเน่�อี้มัีนสูาปะหลังตี�มีท้ั�ปลอี้ดภัยต่ีอี้การบริโภค 49

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์นำ�ามัีนอี้อี้ริกาโนในร้ปแบบผู้งแห�งเพ่ิ�อี้ผู้ลิตีและขึ้าย 50

ระบบบริหารจัดการอี้าหารกลางวันและวัตีถุ่ดิบสูำาหรับผู้้�จัดอี้าหารกลางวันโรงเร้ยน 51

พิอี้ลิเมีอี้ร์ด้ดซ้มีนำ�าสู้ง 52

ปุ�ยเพิิ�มีธีาตุีไนโตีรเจนสูำาหรับอี้�อี้ย 53

การเพิิ�มีประสิูทัธิีภาพิสูมุีนไพิรโดยเทัคโนโลย้พิลาสูมีา 54

สู้ตีรอี้าหารสูำาหรับปลาหนัง 55

กรรมีวิธ้ีการเพิิ�มีปริมีาณ์ธีาตุีสัูงกะสู้ในเมีล็ดขึ้�าว 56

เทัคโนโลย้วัสูดุป้เคล่อี้บสูระนำ�าจากยางธีรรมีช่าติี 57 

สูารทัดแทันฟัอี้สูเฟัตีและไบคาร์บอี้เนตีในการปรับปรุงคุณ์สูมีบัติี
ความีสูามีารถ่ในการอุี้�มีนำ�าในอุี้ตีสูาหกรรมีแปรร้ปสัูตีว์นำ�า 58

อุี้ปกรณ์์วัดเน่�อี้ยางแห�งในนำ�ายางแบบรวดเร็ว 60

การควบคุมีการปลดปล่อี้ยปุ�ยย้เร้ยด�วยนำ�ายางธีรรมีช่าติีและแป้ง 61

สู้ตีรสู่วนผู้สูมีและกรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีตีร้ผู้ลาแกรน้ลฟ้ั� 62

       เคร่ิ�องม่อเคร่ิ�องจัักริ

การผู้ลิตีโฟัมีโลหะแบบโพิรงเปิดท้ั�ม้ีตี�นทุันตีำ�าและควบคุมีขึ้นาดโพิรงได� (Open cell Metal foam) 64

สู้ตีรและกระบวนการเคล่อี้บสิู�งทัอี้ 66

หุ่นยนต์ีแบบคาน 67

อี้าคารท้ั�จอี้ดรถ่อัี้จริยะแบบจอี้ดได�หลายคัน ช่นิดขึ้นย�ายและประกอี้บด�วยหน่วยแยก 
(สูะดวก-ง่ายในการร่�อี้ถ่อี้น ขึ้นย�ายและติีดตัี�ง)  69
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ตัีวเร่งปฏิิกิริยาทัางแสูงท้ั�ทัำางานภายใตี�แสูงอัี้ลตีร�าไวโอี้เลตีและแสูงฟัล้อี้อี้เรสูเซนต์ี 71

เคร่�อี้งเร่งกระบวนการแช่่และเพิาะงอี้กเมีล็ดพ่ิช่ 72

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์คัดแยกและทัำาความีสูะอี้าดสูำาหรับเคร่�อี้งอี้บแห�งแบบถั่งหมุีนด�วยรังสู้อิี้นฟัราเรดร่วมีกับลมีร�อี้นปล่อี้ยทิั�ง 
(Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air) 73

ยางธีรรมีช่าติีเทัอี้ร์โมีพิลาสูติีกลอี้กลายแบบ 3 มิีติี (สูำาหรับงานพิิสู้จน์หลักฐาน) 75

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เคร่�อี้งผู้สูมี Formic Acid แบบอัี้ตีโนมัีติี 77

       พัลังงานและสิู่�งแวิด้ล้อม

Green Rock นวัตีกรรมีวัสูดุเม็ีดมีวลเบาสัูงเคราะห์สูำาหรับอุี้ตีสูาหกรรมีวัสูดุก่อี้สูร�างสู่้ความียั�งย่น 79

โครงการสูนับสูนุนการเพิิ�มีสัูดสู่วนการใช่�นำ�ามัีนไบโอี้ด้เซลให�สู้งข้ึ้�น (B10) 80

แพ็ิกแบตีเตีอี้ร้�และเคร่�อี้งช่าร์จสูำาหรับการใช่�งานด�านยุทัโธีปกรณ์์ 82

ระบบจัดการการเก็บขึ้ยะอัี้จฉัริยะ (Traffy Waste)   83

ระบบแบตีเตีอี้ร้�กักเก็บพิลังงานท้ั�ม้ีระบบควบคุมีป้อี้นกลับสูำาหรับสูถ่าน้ผู้ลิตีพิลังงานไฟัฟ้ัา 84

ระบบพิยากรณ์์และจำาลอี้งเหตุีการณ์์เพ่ิ�อี้การบริหารจัดการป้ญหาการ รุกลำ�าขึ้อี้งนำ�าเค็มี (ระบบรักษ์นำ�า)  85

อิี้นเวอี้ร์เตีอี้ร์สูำาหรับปั�มีนำ�าจากเซลล์แสูงอี้าทิัตีย์หลายกำาลังขัึ้บรุ่น “Dual-power” 86

       เวิช้สู่ำาอางและเวิช้ภัณฑ์์

คร้มีกันแดดไล่ยุงไร�กลิ�นอี้อี้กฤทัธิี�เนิ�นช่นิดกันนำ�า 89 

คร้มีบำารุงผิู้วผู้สูมีอี้นุภาคนาโนสูตีรักเจอี้ร์ลิปิดแคริเอี้อี้ร์กักเก็บสูารสูกัดจากว่านเพิช่รห้ง 
และนำ�ามัีนหอี้มีระเหยว่านสูาวหลง 91

เจลแตี�มีสิูวสูมุีนไพิร 93

อี้งค์ประกอี้บนาโนอิี้มัีลชั่�นสูำาหรับไล่ยุง ท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งนำ�ามัีนหอี้มีระเหย 
ช่นิดนำ�ามัีนย้คาลิปตัีสู นำ�ามัีนแมีงลัก และนำ�ามัีนหญ�าแฝึก 94

แผู่้นแปะสูำาหรับอี้อี้กฤทัธิี�ไล่ยุงจากนาโนอิี้มัีลชั่�นท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งนำ�ามัีนย้คาลิปตัีสู ซิทัริโอี้ดอี้ร่า 96

อี้งค์ประกอี้บและกรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีอี้นุภาคนาโนช่นิดบิโลนิโอี้โซมี (BiloNiosome) 
สูำาหรับการนำาสู่งสูารสูกัดถั่�งเช่่าเพ่ิ�อี้เพิิ�มีประสิูทัธิีภาพิการด้ดซ้มีผู่้านระบบทัางเดินอี้าหาร 97

อี้นุภาคท้ั�กักเก็บสูารสูกัดพิริกท้ั�ม้ีแคปไซซินและนำ�ามัีนไพิล 98

นวัตีกรรมีนำาสู่งสูาระสูำาคัญผู่้านผิู้วหนังด�วยอี้นุภาคนาโนทัอี้งคำา 99
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แผู่้นแปะลดไขึ้มัีนใตี�ผิู้วหนัง 100

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์คร้มีขัึ้ดผิู้วกาย 101

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์สูำาหรับทัา นวด เพ่ิ�อี้ลดการอัี้กเสูบขึ้อี้งกล�ามีเน่�อี้แบบนำ�า 102

ไมีโครอิี้มัีลชั่นเพ่ิ�อี้บรรเทัาปวดและอัี้กเสูบนำ�ามัีนไพิลและสูารสูกัดพิริก 103

กรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีสูารยับยั�งเอี้นไซม์ีไทัโรซิเนสูจากใบบัวบกเพ่ิ�อี้ใช่�ในเคร่�อี้งสูำาอี้าง 104

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เสูริมีสุูขึ้ภาพิจากพิิกัดตีร้ผู้ลาเพ่ิ�อี้ผู้้�บริโภคทุักเพิศทุักวัย 105

กรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีสูารสูกัดจากรวงขึ้�าว 107

กรรมีวิธ้ีการสูกัดอี้ะด้โนซ้นจากถั่�งเช่่า 108

เคร่�อี้งสูำาอี้างท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งสูารสูกัดช่าอัี้สูสัูมี 109

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เจลระงับกลิ�นกาย 110

วิธ้ีเตีร้ยมีสูารสูกัดจากขึ้�าวเหน้ยวดำาท้ั�ม้ีความีคงตัีวสู้ง 111

สูารผู้สูมีสูำาหรับบรรเทัาอี้าการปวดและอัี้กเสูบท้ั�ม้ีสูารสูกัดเนระพ้ิสู้ไทัย 113

สูารสูกัดตีร้ผู้ลา 114

กรรมีวิธ้ีท้ั�เตีร้ยมีสูารสูกัดใบช่ะมีวงท้ั�ม้ีสูารช่ะมีวงโอี้น 115

คอี้ลลาเจนไฮโดรไลเสูทัจากหนังปลา 117

เจลสูมุีนไพิรแตี�มีสิูว 118

สูารสูกัดโปรต้ีนจากเช่่�อี้ Lactobacillus fermentum SD11 และ Lactobacillus casei SD2  
และการใช่�สูารสูกัดโปรต้ีนท้ั�ได�จากกรรมีวิธ้ีดังกล่าวในผู้ลิตีภัณ์ฑ์์อี้าหารและเวช่ภัณ์ฑ์์ 119

       สู่่�อการิเรีิยน

ชุ่ดทัดลอี้งการเคล่�อี้นท้ั�ขึ้อี้งมีวลติีดสูปริงโดยใช่�คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ควบคุมี 121

ชุ่ดทัดลอี้งการเคล่�อี้นท้ั�ขึ้อี้งวัตีถุ่ท้ั�ตีกแบบเสูร้โดยใช่�คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ควบคุมี 122

       อิเล็กทริอนิกส์ู่

E-Nose เคร่�อี้งตีรวจวัดกลิ�น  124

ชิ่ปขึ้ยายสัูญญาณ์รามีาน NECTEC SERS Chips 126

โปรแกรมีวิเคราะห์โซเซ้ยลมิีเด้ย : เอี้สูเซนส์ู เวอี้ร์ชั่น 2 (S-Sense version 2) 127
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โปรแกรมีอัี้บดุลแพิลตีฟัอี้ร์มี (Abdul platform) 128

แพิลตีฟัอี้ร์มีการจัดการขึ้�อี้ม้ีลแบบเร้ยลไทัม์ีบนอุี้ปกรณ์์สูมีอี้งกลฝัึงตัีว 129

เฟิัร์มีแวร์สูำาหรับแผู้งวงจร MMSIII สูำาหรับใช่�เป็นสูถ่าน้วัดนำ�าฝึน 
เพ่ิ�อี้เต่ีอี้นภัยดินโคลนถ่ล่มีและนำ�าป�าไหลหลาก 130

มิีวเทัอี้ร์มี-เฟัสูเซนต์ี เพ่ิ�อี้ผู้ลิตี ขึ้าย และเพ่ิ�อี้การให�บริการในเชิ่งพิาณิ์ช่ย์ 131 

ระบบร้�จำาเสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย พิาท้ั (Partii) 133

หน่วยตีรวจวัดระยะไกลย้นิเวอี้ร์แซล uRTU 135

       อุตสู่าห่กริริมชี้วิภาพั

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์ฆ่่าเช่่�อี้พ่ิ�นรอี้งเทั�า 137

เบตี�ากล้แคนโพิล้แซคคาไรด์จากเช่่�อี้รา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 138

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์อี้าหารเสูริมีช้่วภาพิสูำาหรับสัูตีว์ 139

ย้สูต์ีโพิรไบโอี้ติีกสูำาหรับใช่�เป็นสูารเสูริมีอี้าหารสัูตีว์ 140

สูารฆ่่าเช่่�อี้จุลินทัร้ย์ซ้�งม้ีสู่วนประกอี้บขึ้อี้งซิงค์ไอี้อี้อี้น 141
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การิแพัทย์



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น8 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การแพทย์์

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์	
 “โจอ้ี้� เต้ียงต่ี�นตัีว (Active Bed)” 

 เต้ียงนอี้นแบบม้ีกลไกช่่วยผู้้�สู้งอี้ายุในการลุกนั�งและลุกข้ึ้�นย่น

	 นักวิิจััย์	 	
	 ดร.ศราวุุธ	เลิิศพลัิงสัันติิ,	ดร.สิัทธา	สุัขกสิั	แลิะทีมวิุจััย

	 ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 1.		 คำาขอสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์		เลิขที�คำาขอ	1801005698	

	 			 ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง

	 				 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561	

	 2.		 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004083	

	 					ช่�อคำาขอ	เตีิยงคู่	วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

3.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004084	ช่�อคำาขอ	เตีิยงคู่	วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

4.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004085	ช่�อคำาขอ	เตีิยงคู่	วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

5.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004086	ช่�อคำาขอ	เตีิยงคู่	วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

6.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004087	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

7.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004088	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

8.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004089	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

9.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004090	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

10.	คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004091	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

11.	คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับั		เลิขที�คำาขอ	1802004092	ช่�อคำาขอ	เตีิยงนอนแบับัมีกลิไกช่วุยเหล่ิอการลุิกนั�ง		

	 วัุนที�รับัคำาขอ	20	กันยายน	2561

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เอสับีัดีไซนด์	สัแควุร์	จัำากัด
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ควิามเป็ันมา
ประเทศไทยจัะก้าวุเข้าสู่ัสัังคมผูู้้สูังอายอุยา่งสัมบูัรณ์์	จึังเกิดคำาถามสัำาคัญวุ่าเราจัะดูผูู้้สูังอายเุหล่ิานี�ให้มีสุัขภาพที�ดีให้นานที�สุัด

ได้อย่างไร	แลิะมีอุปกรณ์์อะไรบั้างที�ช่วุยอำานวุยควุามสัะดวุก	“เติียงต่ิ�นตัิวุ”	ได้รับัการออกแบับัด้วุยกระบัวุนการออกแบับั

จัากมุมมองของผูู้้ใช้ในด้านต่ิาง	ๆ	หร่อที�เรียกวุ่า	“Human-centric	design”	โดยจัะคำานึงถึงควุามต้ิองการขั�นพ่�นฐ์านค่อ	

ช่วุยเหล่ิอในการเคล่ิ�อนที�เคล่ิ�อนไหวุ	ใช้งานอุปกรณ์์ได้ด้วุยตัิวุเอง	มีควุามปลิอดภัยในการใช้งาน	ลิดควุามเสีั�ยงต่ิอการหกล้ิม	

ควุามเหมาะสัมในด้านการยศาสัติร์	แลิะด้านราคา	เพ่�อให้ได้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�เหมาะสัมแลิะเข้าถึงได้กับัผูู้้สูังอายุแลิะผูู้้ดูแลิในสัังคม

ไทยในวุงกวุ้าง	เหมาะสัมทั�งในด้านวิุถีชีวิุติควุามเป็นอยู่	แลิะควุามชอบัส่ัวุนบุัคคลิ

การนำาไปัใช้�
“โจัอี�	 เตีิยงต่ิ�นตัิวุ”	 เป็นเตีิยงที�สัามารถปรับันั�งแลิะหมุนฐ์านรองรับัฟููกให้สัามารถหมุนได้	90	องศา	 ให้อยู่ในติำาแหน่งที� 

เหมาะสัมกับัการลุิกขึ�นย่นแลิะนั�งออกทางด้านข้างเตีิยงได้	เพ่�อช่วุยกระตุ้ินการลุิกนั�ง-ย่น-เดินของผูู้้สูังอายุ	แลิะมีกลิไกหลัิก

สัำาหรับัการปรับัเปลีิ�ยนจัาก	“ท่านอน”	เป็น	“ท่านั�ง”	ในลัิกษณ์ะ	“พร้อมลุิกย่น”	โดยกลิไกนี�ได้รับัการออกแบับัให้ผูู้้สูังอายุ

สัามารถใช้งานด้วุยตินเองได้อย่างปลิอดภัย	ลิดควุามเสีั�ยงต่ิอการพลัิดติก	หกล้ิม	อีกทั�งยังมีปัญญาประดิษฐ์์สัำาหรับัวิุเคราะห์

ด้านสุัขภาวุะ	ได้แก่	พฤติิกรรมการนอน	แลิะการลุิกจัากเตีิยง	 ซึ�งจัะนำาไปสู่ัการป้องกันควุามเสีั�ยงด้านสุัขภาพแลิะการนอน

ติิดเตีิยงของผูู้้สูังอายุ	ส่ังผู้ลิดีต่ิอระบับัย่อยอาหาร	แลิะลิดควุามเสีั�ยงแผู้ลิกดทับั

ปัจัจุับัันผู้ลิงานวุจัิัยนี�ได้ถูกนำาไปถา่ยทอดเทคโนโลิยเีพ่�อสัาธารณ์ประโยชนใ์ห้กับั	โรงพยาบัาลิกลิาง	แลิะสัถาบัันประสัาทวุทิยา	

เรียบัร้อยแล้ิวุ	แลิะถ่ายทอดเทคโนโลิยีเพ่�อการพาณิ์ชย์ให้กับับัริษัท	เอสับีัดีไซนด์	สัแควุร์	จัำากัด	อีกด้วุย

ปัระโย์ช้น์
•	 ช่วุยให้ผูู้้สูังอายุที�ไม่ต้ิองการติิดบ้ัาน	ติิดเตีิยง	ผูู้้ป่วุยฟู้�นฟููจัากการผู่้าตัิด	ผูู้้ป่วุยที�มีควุามยากลิำาบัากในการเคล่ิ�อนที�	เช่น		

	 โรคอัมพฤกษ์	สัามารถดูแลิตัิวุเองได้มากขึ�น	แลิะมีควุามสุัขขึ�น

•	 ราคาติำ�ากวุ่าสิันค้านำาเข้า	ช่วุยให้ผูู้้สูังอายุมีโอกาสัที�จัะได้ใช้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์มากขึ�น
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 กรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีและข้ึ้�นร้ปเข็ึ้มีขึ้นาดไมีโครเมีตีร

	 นักวิิจััย์	 	
	 ดร.ไพศาลิ	ขันชัยทิศ,	ดร.กิติติิพงษ์	ตัินติิสัันติิสัม,	ดร.ยศวัุติ	รายณ์ะสุัข	

	 แลิะ	ดร.ธิติิกร	บุัญคุ้ม	

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา
	 1.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	คำาขอเลิขที�	1901005857	

	 	 เร่�อง	กระบัวุนการเติรียมเข็มวัุนที�	20	กันยายน	2562

	 2.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	คำาขอเลิขที�	1902003806		

	 	 เร่�อง	เข็มสัำาหรับัถ่ายเทมวุลิสัารแลิะประจุั	วัุนที�	20	กันยายน	2562	

	 3.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	คำาขอเลิขที�	1902003806		

	 	 เร่�อง	เข็มสัำาหรับัถ่ายเทมวุลิสัารแลิะประจุั	วัุนที�	20	กันยายน	2562

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	นารา	แฟูคทอรี�	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เข็มขนาดไมโครเมติรได้ถูกพัฒนาขึ�นเพ่�อทดแทนการใช้เข็มธรรมดาทั�วุไป	 เพ่�อช่วุยลิดควุามเจ็ับัปวุดจัากการให้ยาทาง 

กล้ิามเน่�อหร่อเส้ันเล่ิอด

การนำาไปัใช้�
เข็มขนาดไมโครเมติรนี�สัามารถจัำาแนกได้เป็น	๒	ลัิกษณ์ะ	ค่อ	เข็มตัินแลิะเข็มมีรู	ซึ�งเข็มมีรูนี�สัามารถลิำาเลีิยงยาผู่้านรูของเข็ม

เช่นเดียวุกับัเข็มฉีีดยาธรรมดาทั�วุไป	ในส่ัวุนเข็มตัินก็สัามารถลิำาเลีิยงยาเข้าสู่ัชั�นผิู้วุหนังได้โดยยาอาจัถูกเคล่ิอบัไวุ้ที�พ่�นผิู้วุของ

เข็มตัินหร่อยาถูกห่อหุ้มในเข็มตัิน	เม่�อปักเข็มลิงบันผิู้วุหนัง	ยาจัะค่อย	ๆ 	ถูกปลิดปล่ิอยแลิะลิะลิายเข้าสู่ัร่างกาย	นอกจัากนั�น

เข็มขนาดไมโครเมติรแบับัเข็มตัินยังถูกใช้ในการฟู้�นฟููสัภาพผิู้วุ	ลิดรอยเหี�ยวุย่น	รอยแผู้ลิเป็น	เน่�องจัากผิู้วุจัะซ่อมแซมตัิวุเอง	

เม่�อถูกเข็มขนาดไมโครเมติรนี�ปักลิงไปในผิู้วุชั�นนอกที�ต้ิองการรักษา

ปัระโย์ช้น์
เข็มขนาดไมโครเมติรสัามารถนำามาใช้สัำาหรับันำาส่ังยา	วัุคซีน	สัารสัำาคัญเพ่�อควุามงาม	หร่อนำามาใช้ในการติรวุจัโรคได	้โดยไม่ 

ทำาให้เกิดควุามเจ็ับัปวุด
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เกมีฝึึกสูมีอี้ง (MONICA)

นักวิิจััย์  

ดร.สิัทธา	สุัขกสิั,	ดร.ศราวุุธ	เลิิศพลัิงสัันติิ	แลิะ	ฝอยฝน	ศรีสัวัุสัดิ�

ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
1.	ซอฟูต์ิแวุร์เพ่�อการออกแบับัเกมฝึกสัมองสัำาหรับักลุ่ิมผูู้้ใช้ที�เป็นผูู้้สูังอายุ

2.	คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	เร่�อง	อุปกรณ์์สัำาหรับัควุบัคุม	เลิขที�คำาขอ	1802002631	วัุนที�	29	มิถุนายน	2561	

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ดิจิัติอลิ	ปิกนิก	จัำากัด	

ควิามเป็ันมา
ผูู้้สูังอายุแลิะผูู้้ป่วุยสัมองเส่ั�อมควุรได้รับัการกระตุ้ินแลิะฝึกสัมอง	พยายามคงระดับัควุามสัามารถของสัมองในด้านต่ิาง	ๆ	 

รวุมถึง	สัมาธิ	ควุามจัำา	การเรียนรู้	การรับัรู้แลิะติอบัสันอง	ถึงแม้ในติลิาดจัะมีผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เกมฝึกสัมองอยู่เป็นจัำานวุนมาก	แต่ิ

มักอยู่ในรูปแบับัโปรแกรมคอมพิวุเติอร์	โทรศัพท์ม่อถ่อ	หร่อแท็ปเล็ิติ	ซึ�งใช้งานยากสัำาหรับัผูู้้สูังอายุแลิะผูู้้ป่วุยสัมองเส่ั�อม	

การนำาไปัใช้�
เกมกระตุ้ินสัมอง	MONICA	ประกอบัด้วุย	ซอฟูต์ิแวุร์เกม	แลิะอุปกรณ์์สัำาหรับัควุบัคุมไร้สัาย	 ซึ�งมีส่ัวุนประกอบัค่อ	 ปุ่มกด	

แท่นรองปุ่ม	เบัาะวุางตัิก	แลิะหูหิ�วุ	โดยที�อุปกรณ์์ได้รับัการออกแบับัให้ผูู้้สูังอายุสัามารถใช้งานได้ง่าย	จุัดเด่นของเทคโนโลิยี	

ได้แก่	ปุ่มมีขนาดใหญ่จัับัถนัดม่อแลิะกดง่าย	ตัิวุเบัาะเวุ้ารับักับัลิำาตัิวุผูู้้สูังอายุ	ทำาให้สัามารถวุางอุปกรณ์์

บันตัิกได้มั�นคงไม่ต้ิองถ่อ	วุางม่อบันปุ่มได้ถนัด

ปัระโย์ช้น์
ลิดควุามเม่�อยล้ิา	ช่วุยกระตุ้ินแลิะฝึกสัมองของผูู้้สูังอายุแลิะผูู้้ป่วุยสัมองเส่ั�อม	ในด้าน

สัมาธิ	ควุามจัำา	การเรียนรู้	การรับัรู้	การติอบัสันองการคิดวุางแผู้นแลิะการตัิดสิันใจั	

รวุมถึงด้านภาษา	ช่วุยเพิ�มควุามมั�นใจัในควุามสัามารถของตินเองด้วุยการเอาชนะ

ระดับัควุามยากที�เพิ�มขึ�นของเกม	ส่ังเสัริมควุามสััมพันธ์ระหวุ่างผูู้้ใช้งาน	ผูู้้ดูแลิ	

แลิะครอบัครัวุ	เหมาะสัมกับัการนำาไปใช้ได้ทั�งที�บ้ัาน	สัถานดูแลิผูู้้สูังอายุ	แลิะ

โรงพยาบัาลิ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เคร่�อี้งช่่วยฟััง แบบ Behind the ear (BTE)

	 นักวิิจััย์	 	
	 ทีมวิุจััยการประมวุลิสััญญาณ์ประสัาท	(NSP)	

	 กลุ่ิมวิุจััยปัญญาประดิษฐ์์	(AINRG)

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 ผู้ลิงานวิุจััยอุปกรณ์์เพิ�มคุณ์ภาพเสีัยงของหูฟูงั	ซึ�งได้ย่�นคำาขอรับัอนุสัทิธิบััติร	 

	 คำาขอเลิขที�	1903002544	เม่�อวัุนที�	30	กันยายน	2562

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

	 บัริษัท	ออดิเมด	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ควุามพิการทางการได้ยนิเป็นควุามพิการที�พบับ่ัอยแลิะถูกลิะเลิยได้ง่าย	จัากข้อมูลิสัถิติิการจัดทะเบีัยนผูู้้พิการของสัำานักงาน

ส่ังเสัริมแลิะพัฒนาคุณ์ภาพชีวิุติผูู้้พิการแห่งชาติิ	กระทรวุงพัฒนาสัังคมแลิะควุามมั�นคงของมนุษย์	 ถึงวัุนที�	 31	 มีนาคม	 

พ.ศ.	2559	พบัวุ่ามีจัำานวุนผูู้้พิการที�ได้รับัการขึ�นทะเบีัยนแล้ิวุทั�งสิั�น	1.57	 ล้ิานคน	การฟู้�นฟููสัมรรถภาพทางการได้ยินด้วุย

การใช้อุปกรณ์์เคร่�องช่วุยฟัูงแลิะการฝกึฟัูง	ซึ�งตัิวุเคร่�องช่วุยฟัูงเป็นอุปกรณ์์ขยายเสัยีงชนิดหนึ�ง	ทำาหนา้ที�รับัเสัยีงโดยผู่้านทาง

ไมโครโฟูนของเคร่�องแลิะเปลีิ�ยนสััญญาณ์เสีัยงให้เป็นสััญญาณ์ไฟูฟู้า	จัากนั�นจัะทำาการขยายแลิะปรับัแต่ิงสััญญาณ์ให้ 

เหมาะสัมกับัลัิกษณ์ะการสูัญเสีัยการได้ยิน	 แล้ิวุจึังแปลิงสััญญาณ์ไฟูฟู้าให้เป็นสััญญาณ์เสีัยงโดยใช้ลิำาโพงของเคร่�อง	 

เคร่�องช่วุยฟัูง	 ซึ�งมีหลิากหลิายชนิดแลิะมีควุามแติกติ่างกันทั�งในด้านราคาแลิะสัมรรถภาพ	 เคร่�องช่วุยฟัูงที�ผู้ลิิติได้ในต่ิาง

ประเทศมีราคาแพงแลิะไม่เหมาะสัมกับัประเทศกำาลัิงพัฒนา	สัำาหรับัประเทศไทยแม้วุ่าผูู้้พิการทางการได้ยินจัะมีสิัทธิ�ได้รับั

การรักษาพยาบัาลิแลิะได้รับัเคร่�องช่วุยฟัูงฟูรีจัากนโยบัายหลัิกประกันสุัขภาพถ้วุนหน้า	แต่ิพบัวุ่าผูู้้พิการทางการได้ยินกลุ่ิม

ใหญ่ยงัไม่สัามารถเข้าถึงบัริการติามสิัทธิ�ได้	ต้ิองมีการประเมินแลิะลิองใส่ัเคร่�องช่วุยฟูงัสัำาหรับัผูู้้ปวุ่ยแต่ิลิะรายซึ�งใช้เวุลิานาน	

ผูู้้ป่วุยที�มีระดับัการได้ยนิเท่ากัน	ก็มีการติอบัสันองต่ิอการฟัูงเสีัยงจัากเคร่�องช่วุยฟัูงชนิดแลิะรุ่นเดียวุกันได้ไม่เหม่อนกัน	ทำาให้

ระบับับัริหารจััดซ่�อจััดหาอุปกรณ์์เคร่�องช่วุยฟัูงค่อนข้างยุง่ยาก

การนำาไปัใช้�
เคร่�องช่วุยฟัูงได้รับัมาติรฐ์านระดับัสัากลิ	มี	2	 รุ่น	 รุ่นมาติรฐ์านสัำาหรับัผูู้้ที�สัูญเสีัยการได้ยินระดับัน้อยถึงปานกลิาง	แลิะรุ่น

กำาลัิงขยายสูังสัำาหรับัผูู้้ที�สูัญเสีัยการได้ยินมากถึงระดับัรุนแรง	เคร่�องจัะมีอุปกรณ์์สัำาหรับัการประมวุลิผู้ลิสััญญาณ์ด้วุยระบับั

ดิจัทิลัิ	100%	ช่วุยลิดเวุลิาในการปรับัเคร่�องช่วุยฟูงัให้กบััผูู้้ปวุ่ย	ราคาถูก	สัามารถผู้ลิิติขึ�นเองได้ภายในประเทศ	แลิะมีคา่บัำารุง

รักษาติำ�า	

ปัระโย์ช้น์
สัามารถช่วุยลิดการพึ�งพาเทคโนโลิยีจัากต่ิางประเทศแลิะทำาให้ผูู้้พิการมีโอกาสัเข้าถึงบัริการได้ง่ายขึ�น	มีคุณ์ภาพชีวิุติที�ดีขึ�น
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เคร่�อี้งตี�นแบบดิจิทััลเอี้กซเรย์สูำาหรับถ่่ายทัรวงอี้ก (BodiiRay S)

นักวิิจััย์  

ดร.เสัาวุภาคย์	ธงวิุจิัติรมณี์	แลิะทีมงาน

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
จัำานวุน	6	ผู้ลิงาน	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	1	ผู้ลิงาน	แลิะ	ลิิขสิัทธิ�	5	ผู้ลิงาน)

1.	วิุธีการระบุัพ่�นที�ปอดจัากภาพถ่าย	เลิขที�คำาขออนุสิัทธิบััติร	1603001981

2.	Software	:	BodiiView

3.	ระบับัการประมวุลิผู้ลิภาพจัากเคร่�องถ่ายเอกซเรย์ดิจิัทัลิ

4.	Software	:	BodiiRay	–	Management

5.	Software	:	BodiiRay	–	Acquisition

6.	Software	:	BodiiRay	–Processing

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	 
รพ.ธรรมศาสัติร์เฉีลิิมพระเกียรติิ	มหาวิุทยาลัิยธรรมศาสัติร์

ควิามเป็ันมา
เคร่�องเอกซเรยเ์ป็นอุปกรณ์์พ่�นฐ์านในโรงพยาบัาลิ	มีการใช้งานมาก	แต่ิปัจัจุับัันประเทศไทยยงัต้ิองนำาเข้าเคร่�องเอกซเรยจ์ัาก

ต่ิางประเทศ	ผู้ลิงานวิุจััยนี�ถูกพัฒนาต่ิอยอดมาจัากเคร่�องเอกซเรย์ดิจิัทัลิบัอดีเรย์เดิม	โดยมีการปรับัปรุงการเช่�อมต่ิอกับัส่ัวุน

เอกซเรย์ให้สัามารถทำาได้ง่ายขึ�นแลิะควุบัคุมได้สัะดวุกมากขึ�นผู่้านคอมพิวุเติอร์	ส่ัวุนของ

การประมวุลิผู้ลิภาพ	ให้มีควุามรวุดเร็วุมากขึ�น	แลิะภาพที�ได้มีคุณ์ภาพสูังขึ�น	

การนำาไปัใช้�
บัอดีเรย์	เอสั	เป็นระบับัที�ออกแบับัมาเพ่�อใช้สัำาหรับัถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวุงอกใน

การติรวุจัสุัขภาพ	สัามารถติิดตัิ�งในโรงพยาบัาลิหร่อบันรถติรวุจัสุัขภาพเคล่ิ�อนที�	

สัามารถแสัดงภาพดิจิัทัลิเอกซเรย์ได้อย่างรวุดเร็วุ	เพ่�อควุามสัะดวุกในการวิุนิจัฉัีย

โรค	บัอดีเรย์	เอสั	ประกอบัด้วุยตัิวุกำาเนิด	รังสีัเอกซ์	หลิอดรังสีัเอกซ์	ฉีากรับั

รังสีัแบับัดิจิัทัลิ	คอมพิวุเติอร์	จัอแสัดงผู้ลิภาพ	แลิะบัอดีเรย์	ซอฟูต์ิแวุร์สัำาหรับั

ใช้ในการบัริหารจััดการข้อมูลิผูู้้ป่วุย	ตัิ�งค่าควุบัคุมการฉีายรังสีั	ประมวุลิผู้ลิภาพ	

แลิะแสัดงภาพเอกซเรย์	บัอดีเรย์	เอสั	มีระบับัควุบัคุมการปรับัระดับัควุามสูัง

ของหลิอดรังสีัแลิะฉีากรับัรังสีั	ที�ทำางานประสัานงานกันแบับัอัติโนมัติิ	

เพ่�อให้เหมาะกับัควุามสูังของผูู้้ที�เข้ามารับัการติรวุจั	แลิะแนะนำาการตัิ�งค่า

การถ่ายเอกซเรย์	มีการเช่�อมโยงข้อมูลิผูู้้ป่วุยแลิะภาพกับัระบับัที�ใช้ใน
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	 การจััดเก็บั	แลิะแสัดงผู้ลิภาพ	ที�สัามารถเพิ�มควุามคมชัดของภาพเอกซเรย์	 

	 ปรับัแต่ิงภาพได้	แลิะเพิ�มคำาอธิบัายประกอบัภาพได้	เพ่�อให้สัามารถใช้งาน	

	 ได้อย่างสัะดวุกแลิะมีประสิัทธิภาพ

	 ปัระโย์ช้น์
	 จัากสัถานการณ์์การแพร่เช่�อโควิุค-19	ทำาให้โรงพยาบัาลิมีควุามต้ิองการ 

	 ถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเพิ�มมากขึ�น	 ด้วุยข้อจัำากัดเร่�องการติิดเช่�อภายใน 

	 โรงพยาบัาลิจึังมีควุามจัำาเป็นต้ิองแยกสัถานที�แลิะเคร่�องเอกซเรยข์องผูู้้ป่วุย 

	 โควุิด-19	ออกจัากผูู้้ป่วุยทั�วุไป	ทำาให้โรงพยาบัาลิมีควุามจัำาเป็นเร่งด่วุนใน 

	 การจััดหาเคร่�องเอกซเรย์	สัวุทช.	 จึังเร่งผู้ลิิติเคร่�อง	BodiiRay	S	 เพ่�อช่วุย 

	 รับัม่อกับัสัถานการณ์์นี�	 โรงพยาบัาลิรามาธิบัดี	ได้ติิดตัิ�งแลิะใช้งานเคร่�องนี� 

	 แล้ิวุมากกวุ่า	100	ครั�ง	 ตัิ�งแต่ิปลิายเด่อนเมษายน	2563	นอกจัากนี�ยัง 

	 ส่ังมอบัแลิะติิดตัิ�งที�โรงพยาบัาลิสันาม	ในการดูแลิของโรงพยาบัาลิบ้ัานแพ้วุ	 

	 จัังหวัุดสัมุทรสัาคร	จัำานวุน	1	 เคร่�อง	 เพ่�อช่วุยเจ้ัาหน้าที�สัาธารณ์สัุขแลิะ 

	 บุัคลิากรทางการแพทยน์ำาไปใช้วิุนิจัฉัียแลิะคดักรองโรคเบ่ั�องต้ินบัริเวุณ์ปอด



15100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เคร่�อี้งย�อี้มีสู้แผู่้นสูไลด์แบบอัี้ตีโนมัีติี

นักวิิจััย์  

ดร.กิติติิพงศ์	เอกไชย	แลิะทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา 
จัำานวุน	5	ผู้ลิงาน	(สิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	2	ผู้ลิงาน	แลิะลิิขสิัทธิ�	3	ผู้ลิงาน)

1.	ซอฟูต์ิแวุร์ควุบัคุมเคร่�องย้อมสีัสัไลิด์ขนาดเล็ิกแบับั	2	แลิะ	3	ช่องย้อม

2.	ซอฟูต์ิแวุร์ควุบัคุมเคร่�องย้อมสัไลิด์รุ่น	WG-901

3.	เคร่�องย้อมสัารตัิวุอย่าง	สิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	เลิขที�คำาขอ	1802000741

4.	ซอฟูต์ิแวุร์ควุบัคุมเคร่�องย้อมสีัสัไลิด์สัำาหรับัติรวุจัมะเร็งปากมดลูิกรุ่นที�	2

5.	โครงสัร้างเคร่�องย้อมสีัสัไลิด์

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	 
บัริษัท	เวุลิเกท	เอ.ดี.เทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา	
ในการวิุเคราะห์ทางการแพทย	์เช่น	การติรวุจัเน่�อเย่�อ	การติรวุจัเล่ิอด	การยอ้มสีัเป็นกระบัวุนการที�สัำาคัญเพ่�อให้เห็นลัิกษณ์ะ

ของเซลิล์ิต่ิาง	ๆ	อย่างชัดเจัน	เน่�องจัากเซลิล์ิแต่ิลิะชนิดมีคุณ์สัมบััติิการดูดซับัสีัที�ต่ิางกัน	การย้อมสีัจัะทำาให้เห็นข้อแติกต่ิาง

ระหวุ่างเซลิล์ิได้อย่างชัดเจัน	ในการย้อมสีัจัะใช้เวุลิาประมาณ์	10	นาที	ซึ�งไม่สัะดวุกต่ิอผูู้้ใช้งานที�จัะต้ิองรอแลิะต้ิองติรวุจัจัับั

เวุลิาในแต่ิลิะขั�นติอน

การนำาไปัใช้�
เคร่�องย้อมสีัแผู่้นสัไลิด์แบับัอัติโนมัติิขนาดเล็ิก	เหมาะสัำาหรับัโรงพยาบัาลิหร่อคลิินิกที�มี

พ่�นที�ในการติิดตัิ�งอุปกรณ์์จัำากัด	ตัิวุเคร่�องสัามารถใช้งานได้ง่าย	โดยบุัคลิากรทาง

การแพทย์ที�ไม่จัำาเป็นต้ิองมีควุามเชี�ยวุชาญในการย้อมสีัแผู่้นสัไลิด์	เพียงกดปุ่มเริ�ม

ทำางาน	ตัิวุเคร่�องจัะเริ�มทำางานอัติโนมัติิ	สัามารถย้อมสีัสัไลิด์ได้พร้อมกัน	6	สัไลิด์	

แลิะใช้ปริมาณ์นำ�ายาย้อมน้อยกวุ่า

ปัระโย์ช้น์
เคร่�องย้อมสีัสัไลิด์อัติโนมัติิ	ช่วุยลิดเวุลิาในกระบัวุนการติรวุจัเล่ิอดในโรงพยาบัาลิ

หร่อห้องปฏิิบััติิการ	เพิ�มควุามสัะดวุกให้กับัผูู้้ใช้งาน	ในราคาที�เหมาะสัม

เข้าถึงได้

 



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น16 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เคร่�อี้งเอี้กซเรย์คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ 3 มิีติี ทัางทัันตีกรรมี รุ่น 2 

 (DentiiScan 2.0)

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.เสัาวุภาคย์	ธงวิุจิัติรมณี์,	นายอุดมชัย	เติชะวิุภู	แลิะทีมงาน

	 ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)		

	 สัวุทช. 

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	1	ผู้ลิงาน	ลิิขสิัทธิ�	7	ผู้ลิงาน	แลิะเคร่�องหมายการค้า	 

	 3	ผู้ลิงาน	ได้แก่

1.		 อุปกรณ์์สัำาหรับัช่วุยในการติรวุจัสัอบัการติิดตัิ�งฉีากรับัรังสีัในเคร่�องเอกซเรย์คอมพิวุเติอร์แบับัลิำาแสังกรวุยสัำาหรับังาน

ทันติกรรม	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์)

2.		 Software:	Dentiiscan	–	Management	(ลิิขสิัทธิ�)

3.	 Software:	Dentiiscan	–	PACS	Connection	(ลิิขสิัทธิ�)

4.		 Software:	Dentiiscan	–	Acquisition	(ลิิขสิัทธิ�)

5.		 Software:	Dentiiscan	–	Reconstruction	(ลิิขสิัทธิ�)

6.		 Software:	Dentiiscan	–	MAR	(ลิิขสิัทธิ�)

7.		 Software:	Dentiiplan	Pro	(ลิิขสิัทธิ�)

8.		 Software:	แสัดงภาพสัามมิติิสัำาหรับัเคร่�องเอกซเรย์คอมพิวุเติอร์ทางทันติกรรม	(Dentiiview)	(ลิิขสิัทธิ�)

9.		 Dentiiscan	(เคร่�องหมายการค้า)

10.	 สััญลัิกษณ์์	 (รูปพระอาทิติย์ที�ลัิกษณ์ะประดิษฐ์์สัำาหรับัใช้กับัเคร่�องเอกซเรย์คอมพิวุเติอร์แบับัลิำาแสังทรงกรวุย	

(เคร่�องหมายการค้า)

11.	 Dentiplan	(เคร่�องหมายการค้า)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	พิกซาเมด	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
นักวิุจััยใช้องค์ควุามรู้ด้านวิุทยาศาสัติร์แลิะเทคโนโลิยีพัฒนา	เคร่�องเอกซ์เรย์คอมพิวุเติอร์แบับัลิำาแสังทรงกรวุยสัำาหรับังาน

ทันติกรรมแลิะศัลิยกรรมบัริเวุณ์ช่องปากแลิะใบัหน้าได้สัำาเร็จัแลิะนำาไปใช้งานในคนไข้เป็นที�ประจัักษ์รายแรกของประเทศไทย	

ภายใต้ิช่�อ	“เดนตีิสัแกน	(DentiiScan)”	ซึ�งเป็นเทคโนโลิยีขั�นสูังช่วุยให้เห็นควุามสูังควุามหนาแลิะควุามกวุ้างของกระดูกขา

กรรไกร	รวุมทั�งคลิองเสั้นประสัาทอย่างชัดเจัน	ทันติแพทย์สัามารถวุางแผู้นก่อนการผู้่าตัิดฝังรากฟูันเทียมได้อย่างแม่นยำา	

สัถานพยาบัาลินำาไปใช้ทดลิองรักษาผูู้้ป่วุยอย่างได้ผู้ลิแล้ิวุนับัพันคน



17100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การนำาไปัใช้�
เคร่�อง	Dentiiscan	2.0	ใช้รังสีัเอกซ์ที�มีลิำาแสังแบับัทรงกรวุยแลิะตัิวุติรวุจัวัุดรังสีั	แบับั	Flat	Panel	Detector	ซึ�งตัิ�งอยู่ติรง

กันข้าม	โดยอุปกรณ์์ทั�งสัองจัะหมุน	ไปพร้อม	ๆ	กัน	รอบัผูู้้ป่วุย	1	รอบั	ใช้เวุลิา	18	วิุนาที	เพ่�อเก็บัข้อมูลิดิบัในแต่ิลิะมุมมอง	

จัากนั�นนำาข้อมูลิดิบัที�ได้มาผู่้านอัลิกอริทึมในการสัร้างภาพตัิดขวุางแบับัสัามมิติิบัริเวุณ์ช่องปากแลิะขากรรไกรของผูู้้ป่วุย	 

ภาพตัิดขวุางที�ได้จัะถูกแสัดงผู้ลิในมุมมองสัองมิติิแลิะสัามมิติิโดยผู่้านซอฟูต์ิแวุร์แสัดงภาพ	ซึ�งผู้ลิที�ได้สัามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่ิาง	ๆ	เช่น	(1)	ทันติกรรม	รากเทียม	(2)	วุางแผู้นการผู่้าตัิดบัริเวุณ์ช่องปาก	ขากรรไกร	แลิะใบัหน้า	(3)	ติรวุจัดูข้อต่ิอ

ขากรรไกร	(4)	ทันติกรรมจััดฟัูน	แลิะ	(5)	ติรวุจัดูควุามผิู้ดปกติิของไซนัสั

ปัระโย์ช้น์
สัวุทช.	ถวุายเพ่�อใช้ในกิจักรรมของโรงพยาบัาลิสัมเด็จัพระบัรมราชเทวีุ	ณ์	ศรีราชา	เม่�อเด่อนสิังหาคม	พ.ศ.	2560	แลิะนำาไป

ใช้ในการวิุนิจัฉัียโรค	แลิะวุางแผู้นการรักษาผูู้้ป่วุยทางทันติกรรมรากฟัูนเทียม	การผู่้าฟัูนคุด	แลิะการผู่้าตัิดบัริเวุณ์ช่องปาก	

ขากรรไกร	แลิะใบัหน้า	รวุมทั�งการใช้งานในด้านหู	คอ	จัมูก	ปัจัจุับัันโรงพยาบัาลิได้เปิดให้บัริการในผูู้้ป่วุยแล้ิวุจัำานวุนทั�งสิั�น	

75	ราย	รัฐ์บัาลิยงัได้อนุมัติิโครงการให้ผู้ลิิติอีก	50	เคร่�องเพ่�อมอบัให้แก่โรงพยาบัาลิของรัฐ์	50	แห่ง	แล้ิวุเสัร็จัในปี	พ.ศ.	2562	

เพ่�อโรงพยาบัาลิจัะไดมี้อุปกรณ์์ที�ทันสัมัย	สัร้างเคร่อข่ายทันติแพทย	์แลิะบุัคลิากรทางทันติกรรมให้สัามารถเข้าถึงเทคโนโลิยี

นวัุติกรรมไทย	ช่วุยให้ผูู้้ป่วุยมีคุณ์ภาพชีวิุติที�ดีขึ�น	 อีกทั�งช่วุยพัฒนาอุติสัาหกรรมเคร่�องม่อแพทย์ขั�นสูังขึ�นในประเทศเพ่�อลิด

การสูัญเสีัยเงินติราให้กับัต่ิางประเทศ

 



18 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 แคปซ้ลแรงดันลบ

	 นักวิิจััย์	 	
	 ดร.ชูศักดิ�	ธนวัุฒโน	

	 ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)		

	 สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	เร่�อง	เคร่�องกรองอากาศ

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	โอลิิน	ฮอลิล์ิ	เทคโนโลิยี	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัากสัถานการณ์์โรคระบัาดโควิุด	19	ที�มีการแพร่กระจัายโรคผู่้านการติิดต่ิอทางระบับัทางเดินหายใจัโดยง่าย	แลิะอันติราย

รุนแรงในผูู้้ติิดเช่�อบัางราย	 โดยในหลิายกรณี์เกิดการติิดเช่�อจัากผูู้้ป่วุยไปยังเจ้ัาหน้าที�แพทย์แลิะพยาบัาลิ	 ไม่วุ่าจัะเป็น 

การติิดเช่�อระหวุ่างการยา้ยผูู้ป้วุ่ย	ระหวุ่างการรักษาแลิะในระหวุ่างการติรวุจัเช่�อ	ซึ�งเป็นการลิดควุามสัามารถแลิะประสิัทธิภาพ

ในการรักษาพยาบัาลิในองค์รวุม	หากจััดให้มีอุปกรณ์์ดูดอากาศ	แลิะสัร้างแรงดันลิบัในบัริเวุณ์ที�ผูู้้ป่วุยอยู่	จัะช่วุยป้องกันให้

อากาศที�อาจัจัะมีเช่�อ	ไม่ออกมาภายนอก	จัะช่วุยลิดโอกาสัในการติิดเช่�อได้

การนำาไปัใช้�
สัวุทช.	ได้พัฒนาแคปซลูิแรงดันอากาศลิบัสัำาหรบััป้องกันการแพรเ่ช่�อโรคที�ติิดต่ิอได้ทางระบับัทางเดนิหายใจัขึ�น	ซึ�งเป็นอุปกรณ์์

สัำาหรับัดูดอากาศที�อยู่ในบัริเวุณ์ที�ผูู้้ป่วุยหร่อสังสััยวุ่าติิดเช่�ออยู่ออกไปยังภายนอกโดยผู่้านตัิวุกรองอากาศ	 แลิะมี 

การฆ่่าเช่�อโรคที�เกาะที�ติัวุกรองอากาศด้วุยแสังยูวุีซี	 จึังทำาให้มั�นใจัวุ่าอากาศจัะไม่ไหลิจัากผูู้้ป่วุยหร่อผูู้้สังสััยวุ่าติิดเช่�อไปยัง

ทิศทางที�แพทย์หร่อผูู้้ที�ไม่มีเช่�ออยู่	 ตัิวุแคปซูลิพลิาสัติิกมีควุามแข็งแรง	 มีการซีลิอย่างแน่นหนา	แลิะมีช่องให้แพทย์หร่อ 

เจ้ัาหน้าที�สัามารถเข้าถึงผูู้้ป่วุยได้ผู่้านถุงม่อซิลิิโคน	 โครงสัร้างมีควุามแข็งแรงสัามารถรองรับันำ�าหนักของแผู่้นพลิาสัติิกตัิวุ

แคปซูลิได้อย่างดี

ปัระโย์ช้น์
สัามารถลิดควุามเสีั�ยงจัากการแพร่กระจัายเช่�อระบับัทางเดินหายใจั	



19100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดซอี้ฟัต์ีแวร์ช่่วยการเข้ึ้ยนสูำาหรับนักเร้ยนท้ั�บกพิร่อี้งทัางการเร้ยนร้�

นักวิิจััย์ 

ดร.อรอินทรา	ภู่ประเสัริฐ์	

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
จัำานวุน	4	ผู้ลิงาน	(ลิิขสิัทธิ�	4	ผู้ลิงาน)

1.	โปรแกรมเล่ิอกศัพท์ไทย	(Thai	Word	Prediction)

2.		โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย	(Thai	Word	Search)

3.	โปรแกรมติรวุจัคำาผิู้ดไทย	(Thai	Spell	Checker)

4.	โปรแกรมพิมพ์ไทย	(Thai	Word	Disorder)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
โรงพยาบัาลิรามาธิบัดี	มหาวิุทยาลัิยมหิดลิ

ควิามเป็ันมา
บุัคคลิที�มีควุามบักพร่องทางการเรียนรู้	ซึ�งคิดเป็น	4.4	%	ของนักเรียนทั�วุประเทศ	ซึ�งปัญหาที�พบัในเด็กเหล่ิานี�มีหลิายรูปแบับั	
เช่น	 เขียนหัวุกลัิบั	 ตัิวุกลัิบัด้านแบับักระจัก	หร่อกลัิบับันลิงล่ิาง	 เขียนลิายม่อยุ่งเหยิง	 ไม่สัามารถจัะอ่านได้	 ซึ�งเกิดจัาก 
การบักพร่องในสัมองที�ไม่สัามารถจัะแปรผู้ลิข้อมูลิได้เหม่อนคนปกติิ	 ซึ�งปัจัจุับัันไม่สัามารถรักษาด้วุยวิุธีการทางการแพทย์	
จึังต้ิองใช้เทคโนโลิยีซอฟูต์ิแวุร์ช่วุยการเขียนสัำาหรับันักเรียนที�มีควุามบักพร่องทางการเรียนรู้

การนำาไปัใช้�
ชุดซอฟูท์แวุร์ดังกล่ิาวุประกอบัด้วุยโปรแกรม	ได้แก่	(1)	โปรแกรมเล่ิอกศัพท์ไทย	มีคุณ์สัมบััติิ
ค่อ	ช่วุยเดาคำาศัพท์เป้าหมายแลิะเติิมเต็ิมคำาศัพท์ให้สัมบูัรณ์์	พร้อมทั�งเดาคำาศัพท์	คำาต่ิอไป
โดยจัะมีรายการคำาศัพท์แสัดง	ผูู้้ใช้สัามารถเล่ิอกคำาศัพท์จัากการฟัูงเสีัยงอ่านได้	
(2)	โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย	มีคุณ์สัมบััติิค่อสัามารถพิมพ์คำาศัพท์ใด	ๆ	เพ่�อค้นหา
คำาศัพท์ที�เขียนถูกต้ิอง	โดยโปรแกรมจัะแสัดงรายการคำาศัพท์ที�ถูกต้ิองหร่อใกล้ิเคียง
เพ่�อให้เล่ิอก	ผูู้้ใช้สัามารถเล่ิอกคำาศัพท์จัากการฟัูงเสีัยงอ่านได้	(3)	โปรแกรมติรวุจั
คำาผิู้ดไทย	มีคุณ์สัมบััติิค่อช่วุยติรวุจัสัอบังานพิมพ์วุ่ามีคำาที�สัะกดผิู้ดหร่อไม่	หาก
พบัที�ผิู้ด	โปรแกรมจัะแสัดงวุ่ามีคำาศัพท์ใดบ้ัางในเอกสัารที�อาจัจัะผิู้ด	แลิะแสัดง
รายการคำาที�ถูกต้ิองให้เล่ิอกพร้อมการอ่านออกเสีัยง	แลิะ	(4)	โปรแกรมพิมพ์
ไทย	มีคุณ์สัมบััติิพิเศษ	ประกอบัด้วุยฟัูงก์ชันเล่ิอกศัพท์ไทย	ฟัูงก์ชันค้นหา
ศัพท์ไทย	แลิะฟัูงก์ชันติรวุจัคำาผิู้ดไทย	นอกจัากนี�โปรแกรมพิมพ์ไทยจัะมี
คุณ์สัมบััติิเพิ�มเติิมค่อผูู้้ใช้สัามารถเล่ิอกให้โปรแกรมอ่านข้อควุามได้ในระดับั
คำา	ระดับัประโยคแลิะ	ย่อหน้า	พร้อมทั�งแสัดงแถบัสีัขณ์ะอ่านออกเสีัยง



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น20 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
กระทรวุงศึกษาฯ	ร่วุมม่อกับั	สัวุทช.	ขยายผู้ลิการนำาซอฟูต์ิแวุร์ไปใช้ในโรงเรียนเรียนร่วุมที�มีนักเรียนที�บักพร่องทางการเรียนรู้ 

เรียนร่วุมได้จัำานวุน	934	โรงเรียน	ในปี	2556-2558		แลิะยังจัะขยายผู้ลิไปจััดกิจักรรมในพ่�นที�แต่ิลิะจัังหวัุดอีก	66	จัังหวัุด	ๆ	

ลิะ	35	คน	รวุม	2,310	โรงเรียน	ซึ�งคิดเป็น	15.44%	ของโรงเรียนที�มีนักเรียนที�บักพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วุม	กระทรวุง

ศึกษาฯ	จึังมีควุามยินดีที�จัะให้ควุามร่วุมม่อ	นอกจัาก	66	จัังหวัุดที�จัะได้พัฒนาศักยภาพแก่เด็กที�บักพร่องในการเรียนรู้	จัะ

ขยายผู้ลิเพิ�มอีก	11	จัังหวัุดให้ครบัทั�ง	77	จัังหวัุดทั�วุทั�งประเทศโดยให้สิัทธิกับัโรงเรียนโดยไม่จัำากัด



21100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดแผู่้นดามีกระด้กตี�นแขึ้นสู่วนตี�นช่นิดม้ีอุี้ปกรณ์์ย้ดตีร้ง ผู้ลงานวิจัยแผู่้นดามีกระด้กตี�นแขึ้นสู่วนตี�น และผู้ลงานวิจัย

แผู่้นดามีกระด้กเรเด้ยสูสู่วนปลาย

นักวิิจััย์  

ดร.ประเสัริฐ์	เฉีลิิมการนนท์,	ดร.กวิุน	การุณ์รัตินกุลิ	แลิะทีมงาน

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
จัำานวุน	3	ผู้ลิงาน	(สิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	1	ผู้ลิงาน,	อนุสิัทธิบััติร	1	ผู้ลิงาน	แลิะองค์ควุามรู้	1	ผู้ลิงาน)

1.	ชุดแผู่้นดามกระดูกต้ินแขนส่ัวุนต้ินชนิดมีอุปกรณ์์ยึดติรึง	เลิขที�คำาขออนุสิัทธิบััติร	2003001072

2.	แผู่้นดามกระดูกต้ินแขนส่ัวุนต้ิน	เลิขที�คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	2002002197

3.	แผู่้นดามกระดูกเรเดียสัส่ัวุนปลิาย

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	 
บัริษัท	ดิจิัทัลิ	ออร์โธปิดิกส์ั	โซลูิชัน	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เคร่�องม่อแพทยฝั์งในประเภทแผู้น่โลิหะดามกระดกูแลิะสักรูยดึที�ใช้ในการรักษาทางกระดกูแลิะข้อของประเทศไทยในปจััจุับััน

มีมูลิค่ากวุ่า	500	 ล้ิานบัาทติ่อปี	แลิะมีแนวุโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง	 ซึ�งส่ัวุนใหญ่เป็นเคร่�องม่อแพทย์ที�ต้ิองนำาเข้าจัากต่ิาง

ประเทศ	แลิะถูกออกแบับัโดยอาศัยกายวิุภาคของชาวุติะวัุนติกเป็นหลัิก	 ซึ�งมักเกิดปัญหาในเชิงคลิินิกแลิะส่ังผู้ลิถึง

ประสิัทธิภาพในการรักษาในประเทศไทย

การนำาไปัใช้�
สัวุทช.	ร่วุมกับัมหาวิุทยาลัิยมหิดลิ	มหาวิุทยาลัิยธรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์	

แลิะบัริษัท	ดิจิัทัลิ	ออร์โธปิดิกส์ั	โซลูิชัน	จัำากัด	จึังร่วุมกันวิุจััยแลิะพัฒนาเพ่�อออกแบับั

แผู่้นโลิหะดามกระดูกที�เหมาะสัมกับัผูู้้ป่วุยไทย	ประกอบัด้วุย	(1)	แผู่้นดามกระดูก

เรเดียสัส่ัวุนปลิาย	(2)	แผู่้นดามกระดูกต้ินแขนส่ัวุนต้ิน	(3)	แผู่้นดามกระดูกต้ินขา

ส่ัวุนปลิาย	(4)	แผู่้นดามกระดูกหน้าแข้งส่ัวุนต้ิน	(5)	แผู่้นดามกระดูกหน้าแข้ง

ส่ัวุนปลิาย	ซึ�งรวุมถึงแผู่้นโลิหะดามกระดูกที�เหมาะสัมกับัผูู้้ป่วุยเฉีพาะบุัคคลิ	

ปัระโย์ช้น์
เกิดควุามร่วุมม่อในการนำาแผู่้นดามกระดูกของไทยไปใช้	แลิะเกิดเป็นแพลิติฟูอร์ม

เคร่�องม่อแพทย์ฝังในทางกระดูกแลิะข้อ	ที�พัฒนาเองภายในประเทศ	ที�จัะ

สัามารถช่วุยลิดการนำาเข้าได้



22 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ชุ่ดสูกัด RNA เพ่ิ�อี้การตีรวจวินิจฉััยไวรัสูด�วยเทัคนิค RT-PCR

	 นักวิิจััย์	 	
	 ดร.	สิัทธิโชค	ตัิ�งภัสัสัรเร่อง	

	 ศูนย์โอมิกส์ัแห่งชาติิ	(NOC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา 
	 ควุามลัิบัทางการค้า	 เร่�อง	 ชุดสักัด	RNA	 เพ่�อการติรวุจัวิุนิจัฉัียไวุรัสัด้วุย 

	 เทคนิค	RT-PCR

 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	อาฟูเติอร์	แล็ิบั	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
การติรวุจัผูู้้ป่วุยโรคโควิุด	19	ด้วุยเทคนิค	Real-time	PCR	(RT-PCR)	เป็นการติรวุจัมาติรฐ์านสูังสุัด	(Gold	standard	test)	

หร่อการติรวุจัวิุนิจัฉัียทางการแพทย์ที�ดีที�สุัดภายใต้ิเง่�อนไขที�เหมาะสัม	แต่ิในการสักัดสัารพันธุกรรม	หร่ออาร์เอ็นเอ	 

(Ribonucleic	acid,	RNA)	ของไวุรัสั	SARS-CoV-2	มีข้อจัำากัด	ค่อ	ต้ิองใช้เคร่�องสักัดสัารพันธุกรรมอัติโนมัติิ	แลิะใช้นำ�ายา

สักัดสัารพันธุกรรมที�ต้ิองนำาเข้าจัากต่ิางประเทศแลิะมีราคาสูัง

การนำาไปัใช้�
สัวุทช.	 ได้พัฒนาชุดนำ�ายาแลิะกระบัวุนการสักัด	RNA	 ขึ�น	 ซึ�งเป็นวิุธีการที�ทำาได้ง่าย	แลิะต้ินทุนถูกกวุ่าการนำาเข้าจัากต่ิาง

ประเทศ	จัากการทดสัอบัในการสักัด	RNA	จัากตัิวุอยา่งสิั�งส่ังติรวุจัของผูู้้ติิดเช่�อ	SARS-CoV-2	แลิะติรวุจัหาเช่�อ	SARS-CoV-2	

ด้วุยเทคนิค	RT-PCR	เปรียบัเทียบักับัชุดสักัดที�นำาเข้า	พบัวุ่าได้ผู้ลิดีแลิะมีคุณ์สัมบััติิใกล้ิเคียงกับัชุดนำ�ายาสักัด	RNA	ที�นำาเข้า	

ปัระโย์ช้น์
ใช้งานง่าย	สัามารถสักัด	RNA	จัากสิั�งส่ังติรวุจัของผูู้้ป่วุยโดยติรง	ลิดขั�นติอนการสักัด	แลิะลิดเวุลิาเหล่ิอเพียง	20	นาที	ต้ินทุน

การผู้ลิิติติำ�า	มีคุณ์ภาพเทียบัเท่ากับัชุดสักัดที�นำาเข้า



23100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ซอี้ฟัต์ีแวร์สัูงเคราะห์เสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย วาจา เวอี้ร์ชั่น 8.0 (Server Version)

นักวิิจััย์  

ทีมวิุจััยการเข้าใจัเสีัยงแลิะข้อควุาม	(STU)	กลุ่ิมวิุจััยปัญญาประดิษฐ์์	(AINRG)

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
ผู้ลิงานวิุจััยซอฟูต์ิแวุร์สัังเคราะห์เสีัยงพูดภาษาไทย	วุาจัา	เวุอร์ชัน	8.0	(Server	Version)

1.	 ซอฟูต์ิแวุร์สัังเคราะห์เสีัยงพูดภาษาไทย	วุาจัา	เวุอร์ชัน	8.0	(Server	Version)	

2.	 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	ช่�อ	“กระบัวุนการแปลิงรูปเขียนเป็นสััญลัิกษณ์์แทนเสีัยงสัำาหรับัภาษาไทย”	

	 คำาขอเลิขที�	1701005777	วัุนที�ย่�นคำาขอ	28	กันยายน	2560	

3.	 คำาขอสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	ช่�อ	“วิุธีการแปลิงแลิะจััดกลุ่ิมตัิวุอักษรภาษาไทยเป็นสััญลัิกษณ์์แทนเสีัยง”	

	 คำาขอเลิขที�	1601005048	วัุนที�ย่�นคำาขอ	02	กันยายน	2559

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
องค์การกระจัายเสีัยงแลิะแพร่ภาพสัาธารณ์ะแห่งประเทศไทย

ควิามเป็ันมา
การส่ั�อสัารด้วุยเสีัยงพูดเป็นรูปแบับัการส่ั�อสัารพ่�นฐ์านที�สัำาคัญที�ทำาให้ผูู้้รับัสัารสัามารถเข้าถึงข่าวุสัารที�ต้ิองการส่ั�อได้ง่ายแลิะ

มีประสิัทธิภาพ	โดยไม่ต้ิองพึ�งพาจัอภาพ	เทคโนโลิยีสัร้างเสีัยงพูดจัากข้อควุาม	(Text-to-Speech	synthesis:	TTS)	จึังเป็น

เทคโนโลิยีสัำาคัญที�จัะเป็นเคร่�องม่อช่วุยประชาสััมพันธ์ข่าวุสัารได้ในทุกพ่�นที�

การนำาไปัใช้�
ซอฟูต์ิแวุร์สัร้างเสีัยงพูดแบับัสัองภาษา	วุาจัาเวุอร์ชัน	8.0	เป็นโปรแกรมเคร่�องม่อเวุอร์ชันใหม่	

ที�ถูกวิุจััย	พัฒนา	ปรับัปรุงแลิะเปลีิ�ยนแปลิงกระบัวุนการสัร้างเสีัยงพูดที�ใช้งานอยูใ่น

เวุอร์ชันเดิมให้ทำางานได้มีประสิัทธิภาพแลิะถูกต้ิองมากยิ�งขึ�น	โดยการพัฒนาแก้ไข

แลิะปรับัปรุงในทั�ง	3	ส่ัวุนสัำาคัญของกระบัวุนการสัร้างเสีัยงพูดจัากข้อควุาม

ภาษาไทยอันได้แก่	(1)	ส่ัวุนประมวุลิผู้ลิข้อควุาม	(2)	ส่ัวุนแปลิงข้อควุามเป็น

สััญรูปหน่วุยเสีัยง	แลิะ	(3)	ส่ัวุนสัังเคราะห์เสีัยง	ซึ�งในส่ัวุนประมวุลิผู้ลิข้อควุาม

วุาจัา	8.0	นี�	ได้เสันอการใช้งานหน่วุยย่อยพ่�นฐ์านของการอ่านมาช่วุยใน

การตัิดแบ่ังเพ่�อสัร้างเสีัยงอ่านให้ถูกต้ิอง	ที�เรียกวุ่า	พยางค์เสัม่อน	ในส่ัวุนของ

การแปลิงข้อควุามเป็นสััญรูปหน่วุยเสีัยง	ได้วิุจััยแลิะนำาเสันอแนวุทางใหม่โดย

อาศัยเทคนิคการรู้จัากสัายอักษรแลิะ	คาดเดาสัายสััญรูปเสีัยง	ที�สัามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิัทธิภาพด้วุยการใช้คุณ์สัมบััติิทางภาษาศาสัติร์ของ

แต่ิลิะอักขระที�ผู้สัมอยู่ในคำามาร่วุมที�ใช้ในการคาดเดาสััญรูปเสีัยงด้วุย	
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แลิะในส่ัวุนสุัดท้าย	 ส่ัวุนการสัร้างเสีัยงพูด	วุาจัา	8.0	ได้นำาเอาเสีัยงจัากฐ์านข้อมูลิเสีัยง	สัองภาษามาใช้งานเพ่�อให้ได้เสีัยง

สัังเคราะห์ทั�งภาษาไทยแลิะภาษาอังกฤษ	ที�ให้เสีัยงได้ทั�งเสีัยงผูู้้หญิงแลิะเสัียงผูู้้ชาย	โดยทั�งสัามส่ัวุนถูกประกบัรวุมกันเพ่�อ

ทำางานได้อย่างถูกต้ิองทั�งบัน	Windows	แลิะ	Linux

ปัระโย์ช้น์
เป็นเคร่�องม่อช่วุยประชาสััมพันธ์ข่าวุสัารได้ในทุกพ่�นที�	 เข้าถึงได้ทั�งกรณ์ีเฉีพาะบัุคคลิหร่อการประกาศแบับัวุงกวุ้างในที�

สัาธารณ์ะ	โดยให้ระบับัคอมพิวุเติอร์สัร้างเสีัยงคำาพูดเพ่�ออ่านข้อควุามติามที�กำาหนดแบับัอัติโนมัติิเพ่�อติอบัสันองผูู้้รบััสัารหร่อ

ลูิกค้าแบับัทันทีทันใด	ปรับัเปลีิ�ยนได้ทันต่ิอเหตุิการณ์์	แลิะเหมาะสัมติามสัถานการณ์์	 ซึ�งมีจุัดเด่นที�เหน่อกวุ่าการใช้เสีัยงที�

บัันทึกไวุ้ล่ิวุงหน้า
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

โปรแกรมีประเมิีนเสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย

นักวิิจััย์  

ดร.ณั์ฐ์นันท์	ทัดพิทักษ์กุลิ	แลิะทีมงาน

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
ลิิขสิัทธิ�	1	ผู้ลิงาน	–	โปรแกรมการประเมินเสีัยงพูดภาษาไทย

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	พลิอยชรัติน์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันมีผูู้้ที�บักพร่องมีปัญหาด้านการส่ั�อสัาร	จัำานวุนมากที�ส่ั�อสัารออกมาไม่ได้	แลิะจัำานวุนคนกลุ่ิมดังกล่ิาวุมีแนวุโน้มเพิ�ม

ขึ�นทุกปี	โดยผูู้้ที�มีควุามบักพร่องเหล่ิานี�มักมีปัญหาพฤติิกรรมแลิะอารมณ์์ร่วุมด้วุย	ซึ�งอาจัส่ังผู้ลิต่ิอการปรับัตัิวุทางสัังคมได้

การนำาไปัใช้�
สัวุทช.	ได้จััดทำาโปรแกรมการประเมินเสีัยงพดูภาษาไทย	ร่วุมกับัสัาขาอรรถบัำาบััด	ภาควิุชาเวุชศาสัติร์ฟู้�นฟูู	คณ์ะแพทยศาสัติร์

ศิริราชพยาบัาลิ	มหาวิุทยาลัิยมหิดลิ	เพ่�อใช้ในการทดสัอบัการพูดแลิะพัฒนาคู่ม่อการประเมินผู้ลิ	โดยตัิวุโปรแกรมประกอบั

ไปด้วุย	2	ส่ัวุน	ค่อ	(1)	ส่ัวุนมาติรฐ์าน	แลิะ	(2)	ส่ัวุนกำาหนดเอง	ในส่ัวุนแบับัทดสัอบัมาติรฐ์านจัะมีการประเมินการออกเสีัยง

ติามที�กำาหนดไวุ้	64	คำา	ซึ�งครอบัคลุิมเสีัยงภาษาไทยทั�งหมด	สัำาหรับัส่ัวุนแบับัทดสัอบัส่ัวุนกำาหนดเอง	ผูู้้ใช้สัามารถสัร้างแบับั

ทดสัอบัเองได้ติามที�ต้ิองการ	เม่�อประเมินเสัร็จัเรียบัร้อย	จัะมีการรายงานผู้ลิวุ่าสัามารถออกเสีัยงได้อย่างถูกต้ิองหร่อไม่

ปัระโย์ช้น์
เพ่�อเป็นเคร่�องม่อสัำาหรับัผูู้้ที�ทำางานด้านการให้บัริการประเมินเสีัยงพูดภาษาไทย	เช่น	คุณ์ครู	

หร่อผูู้้ปกครองที�ต้ิองการประเมินเสีัยงพูดของลูิก	แลิะฝึกการออกเสีัยงของลูิกเพิ�มเติิม
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 ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์สูำาหรับกำาจัดเช่่�อี้โรคด�วยวิธ้ีการฉัายแสูงย้ว้ซ้ (Girm Zaber)

	 นักวิิจััย์	 	
	 ดร.ศิวุรักษ์	ศิวุโมกษธรรม	

	 ศูนย์เทคโนโลิยีเพ่�อควุามมั�นคงของประเทศแลิะการประยุกต์ิเชิงพาณิ์ชย์	 

	 (NSD)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 1.	 คำาขอสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เร่�อง	เคร่�องกำาจััดเช่�อโรคด้วุยการฉีายแสัง 

	 	 ยูวีุแบับัเคล่ิ�อนย้ายได้ที�มีประสิัทธิภาพการ

	 2.	 คำาขอสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	 เร่�อง	 เคร่�องกำาจััดเช่�อโรคด้วุย 

	 	 การฉีายแสังยูวีุซี

	 3.	 เคร่�องหมายการค้า	เร่�อง	เคร่�องฆ่่าเช่�อโรคในอากาศด้วุยวิุธีการฉีายแสัง 

	 	 ยูวีุซี	(GIRM	ZABER)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	กรุงเทพ	เมทัลิ	แฟ็ูบับัริคเคชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัากสัถานการณ์์โรคระบัาดโควุิด	19	 ส่ังผู้ลิให้เกิดควุามติระหนัก	แลิะการให้ควุามสัำาคัญเกี�ยวุกับัการทำาควุามสัะอาด	แลิะ 

ฆ่่าเช่�อเพ่�อป้องกันการแพร่ระบัาดของไวุรัสัโควิุด	19

การนำาไปัใช้�
GIRM	ZABER	เป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ฆ่่าเช่�อไวุรัสัโควิุด	19	ด้วุยแสังอัลิติราไวุโอเลิติที�มีควุามยาวุคล่ิ�นอยูใ่นยา่นควุามถี�ประมาณ์	250	

นาโนเมติร	ที�มีประสัทิธิภาพสังูในการกำาจััดแลิะหยดุยั�งการแพรพั่นธ์ุของเช่�อรา	แบัคทเีรีย	แลิะเช่�อโรคติา่ง	ๆ 	บันพ่�นผิู้วุอุปกรณ์์	

เคร่�องม่อทางการเเพทย์	แลิะอุปกรณ์์อิเล็ิกทรอนิกส์ั	รวุมถึงเช่�อไวุรัสัที�อยู่ในฝอยลิะอองที�ลิอยในอากาศได้

ปัระโย์ช้น์
สัามารถใช้สัำาหรับัสัถานพยาบัาลิ	ห้องประชุม	ห้องทำางาน	ห้องพักภายในโรงแรม	 จึังเหมาะสัมในการนำามาใช้ทดแทนหร่อ

เสัริมการฉีีดพ่นนำ�ายาฆ่่าเช่�อโรคปกติิได้เป็นอย่างดี	 ช่วุยลิดระยะเวุลิาการทำาควุามสัะอาด	แลิะลิดควุามเสีั�ยงในการได้รับั 

เช่�อโรคของผูู้้ปฏิิบััติิหน้าที�	 ซึ�งได้มีการนำาต้ินแบับั	Girm	Zaber	 	 ไปทดสัอบัใช้งานที�โรงพยาบัาลิจัุฬาลิงกรณ์์	 โดยการเปิด	

Girm	Zaber		ในลิิฟูต์ิเป็นเวุลิา	15	นาที	ผู้ลิปรากฏิวุ่าเช่�อโรคที�พบับัริเวุณ์ปุ่มกดลิิฟูต์ิถูกกำาจััดได้หมด	สัวุทช.	ได้ส่ังมอบัเคร่�อง	

Girm	Zaber	Station	จัำานวุน	6	เคร่�อง	ให้แก่หน่วุยงานต่ิาง	ๆ	ได้แก่	โรงพยาบัาลิระยอง	จัำานวุน	2	เคร่�อง	ศูนย์สััติว์ุทดลิอง	

คณ์ะสััติวุแพทยศาสัติร์	จุัฬาลิงกรณ์์มหาวิุทยาลัิย	จัำานวุน	1	เคร่�อง	แลิะจัังหวัุดสัมุทรสัาคร	ซึ�งอยูใ่นเขติสุัขภาพที�	5	กระทรวุง

สัาธารณ์สุัข	จัำานวุน	3	เคร่�อง	
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

แพิลตีฟัอี้ร์มีระบบบริการถ่่ายทัอี้ดการสู่�อี้สูารสูำาหรับคนพิิการทัางการได�ยิน และคนพิิการทัางการพ้ิด

นักวิิจััย์  

ณั์ฐ์นันท์	ทัดพิทักษ์กุลิ	แลิะทีมงาน	

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	2	ผู้ลิงาน	อนุสิัทธิบััติร	1	ผู้ลิงาน	แลิะลิิขสิัทธิ�	7	ผู้ลิงาน	ได้แก่

1.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัแปลิงเสีัยงเป็นข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Captioned	Phone

2.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัปรับัปรุงเสีัยงพูดสัำาหรับัผูู้้ไร้กล่ิองเสีัยงแลิะผูู้้ที�ปากแหวุ่งเพดานโหวุ่

3.		 ระบับัจััดการข้อมูลิสัมาชิกสัำาหรับัการแจ้ังเหตุิฉุีกเฉิีน	(CRM	for	Emergency	Relay	Service)

4.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัข้อควุามสัั�น	(SMS)

5.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัรับั-ส่ังข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Message

6.	 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันทนาข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Live	Chat	แลิะเว็ุบัไซต์ิ

7.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันทนาวิุดีโอผู่้านเว็ุบัไซต์ิแลิะโทรศัพท์วิุดีโอ

8.		 บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันทนาวิุดีโอผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Video

9.		 พจันานุกรมภาษาม่อสัามมิติิ	(3D	Sign	Language	Dictionary)	

10.		ระบับัอินทราเน็ติ	(TTRS	Intranet)	

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
มูลินิธิสัากลิเพ่�อคนพิการ

ควิามเป็ันมา
การส่ั�อสัารให้ผูู้้พิการทางการได้ยินให้มีโอกาสัในการรับัรู้ข่าวุสัาร	จัำาเป็นต้ิองมีการถ่ายทอด

เสีัยง	ออกมาในรูปแบับัที�ผูู้้พิการจัะรับัสัารได้	เช่น	เป็นข้อควุาม	จึังได้มีการพัฒนา

แพลิติฟูอร์มระบับับัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารสัำาหรับัคนพิการทางการได้ยิน	แลิะ

คนพิการทางการพูด	สัำาหรับัศูนย์บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแห่งประเทศไทย	

มูลินิธิสัากลิเพ่�อคนพิการ	โดยพัฒนามาจัากแฟูลิติฟูอร์มการแปลิงเสีัยงเป็น

ข้อควุามของ	NECTEC	ช่�อ	iAgent

การนำาไปัใช้�
แพลิติฟูอร์มประกอบัด้วุยบัริการทั�งหมด	9	รายการประกอบัด้วุย	(1)	บัริการ

ถ่ายทอดการส่ั�อสัารผู่้านข้อควุามสัั�น	(SMS)	(2)	บัริการถ่ายทอด

การส่ั�อสัารแบับัรับั-ส่ังข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	

(Telecommunication	Relay	Service)	(3)	บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัาร
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แบับัสันทนาข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Live	Chat	(4)	บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันททนาข้อควุามผู่้านเว็ุบัไซต์ิ	

(5)	บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันทนาวิุดีโอผู่้านเว็ุบัไซต์ิ	 (6)	บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัสันทนาวิุดีโอผู่้าน

แอปพลิิเคชนั	TTRS	Video	(7)	บัริการถ่ายทอดการสั่�อสัารแบับัสันทนาวุดีิโอผู่้านเคร่�องบัริการถ่ายทอดการสั่�อสัารสัาธารณ์ะ	

(8)	บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัปรับัปรุงเสีัยงพูดสัำาหรับัผูู้้ไร้กล่ิองเสีัยงแลิะผูู้้ที�ปากแหวุ่งเพดานโหวุ่	แลิะ	 (9)	บัริการ

ถ่ายทอดการส่ั�อสัารแบับัแปลิงเสีัยงเป็นข้อควุามผู่้านแอปพลิิเคชัน	TTRS	Captioned	Phone	 ซึ�งใช้บัริการผู่้านโทรศัพท์	

เว็ุบัไซต์ิ	แลิะ/หร่อ	แอปพลิิเคชัน	ติามแต่ิลิะประเภทของบัริการ	

ปัระโย์ช้น์
เป็นระบับัการส่ั�อสัารเฉีพาะทางแก่ผูู้้พิการกวุ่า	1	แสัน	คน	ให้สัามารถเข้าถึงข้อมูลิข่าวุสัารได้เช่นคนปกติิทั�วุไป	ติามสิัทธิขั�น

พ่�นฐ์านที�ทุกคนจัะได้รับัอย่างเท่าเทียมกัน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดแปลงเอี้กซเรย์ให�เป็นดิจิทััล บอี้ด้เรย์อี้าร์

นักวิิจััย์  

ดร.	เสัาวุภาคย์	ธงวิุจิัติรมณี์,	อุดมชัย	เติชะวิุภู	แลิะทีมงาน

ศูนย์วิุจััยเทคโนโลิยีสิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกแลิะเคร่�องม่อแพทย์	(A-MED)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	2	คำาขอ	ลิิขสิัทธิ�	4	ผู้ลิงาน	แลิะเคร่�องหมายการค้า	2ผู้ลิงาน	ได้แก่

1.	 วิุธีการระบุัพ่�นที�ปอดจัากภาพถ่าย	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์)

2.	ระบับัการประมลิผู้ลิภาพจัากเคร่�องถ่ายเอกซเรย์	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์)

3.	Software	:	Bodiiview	(ลิิขสิัทธิ�)

4.	Software	:	BodiiRay	-	Management	(ลิิขสิัทธิ�)

5.	Software	:	BodiiRay	-	Acquisition	(ลิิขสิัทธิ�)

6.	Software	:	BodiiRay	-	Processing	(ลิิขสิัทธิ�)

7.	Bodiiray	(บัอดีเรย์)	(เคร่�องหมายการค้า)

8.	Bodiiview	(เคร่�องหมายการค้า)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	พิกซาเมด	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
โรงพยาบัาลิเป็นจัำานวุนมากที�ยังใช้เคร่�องเอกซเรย์แบับัเก่า	ที�แสัดงผู้ลิการเอกซเรย์ออกมาเป็นภาพถ่าย

เอกซเรย์เท่านั�น	บัอดีเรย์อาร์	ถูกออกแบับัมาเพ่�อปรับัปรุงระบับัเอกซเรย์แบับัเก่าให้เป็นระบับั

เอกซเรย์ดิจิัทัลิ	โดยจัะอัพเกรดเฉีพาะส่ัวุนรับัรังสีัแลิะสัร้างภาพให้เป็นระบับัดิจิัทัลิ	แต่ิยัง

คงใช้ประโยชน์จัากส่ัวุนฉีายรังสีัเอกซ์จัากเคร่�องเอกซเรย์เดิม	

ส่ัวุนฮาร์ดแวุร์ประกอบัไปด้วุย	ฉีากรับัรังสีัดิจิัทัลิแบับัไร้สัาย	คอมพิวุเติอร์	แลิะจัอ

แสัดงผู้ลิภาพ	ส่ัวุนซอฟูต์ิแวุร์สัามารถบัริหารจััดการข้อมูลิผูู้้ป่วุยแลิะจััดเก็บั

ภาพถ่ายเอกซเรย์	บัันทึกการตัิ�งค่าการฉีายรังสีั	ประมวุลิผู้ลิภาพ	แลิะแสัดงภาพ

เอกซเรย์แบับัดิจิัทัลิ	โดยสัามารถเช่�อมต่ิอกับัระบับัจััดเก็บัส่ั�อสัารข้อมูลิภาพ

ทางการแพทย์ได้

การนำาไปัใช้�
ระบับัเอกซเรย์แบับัดิจิัทัลิ	เป็นเทคโนโลิยีที�มาแทนที�ระบับัเอกซเรย์แบับั

ฟิูล์ิมโดยระบับัเอกซเรย์แบับัดิจิัทัลิ	โดยจัะมีอุปกรณ์์รับัภาพเอกซเรย์ที�มี

ควุามคมชัดของภาพสูัง	ระบับัสัามารถประมวุลิผู้ลิภาพถ่ายทางรังสีั	
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	 แสัดงผู้ลิภาพได้ภายใน	5-10	วิุนาที	สัามารถปรับัควุามคมชัดของภาพผู่้าน 

	 ได้	ทำาให้แพทย์วิุนิจัฉัียโรคแลิะให้การรักษาผูู้้ป่วุยได้อย่างรวุดเร็วุมากยิ�งขึ�น	 

	 นอกจัากนี�	ระบับัจัะจััดเก็บัข้อมูลิไวุ้ในคอมพิวุเติอร์	 เพ่�อให้แพทย์สัามารถ 

	 เปรียบัเทียบัการเปลีิ�ยนแปลิงของโรคได้อย่างสัะดวุกรวุดเร็วุแลิะสัามารถ 

	 เช่�อมต่ิอข้อมูลิกับัระบับัเทคโนโลิยีสัารสันเทศในโรงพยาบัาลิได้	ฉีากรับัรังสีั 

	 ดิจิัทัลิมีขนาดบัาง	นำ�าหนักเบัา	ทนทาน	สัามารถป้องกันฝุ่น	แลิะป้องกัน 

	 การโดนพ่น	หร่อฉีีดนำ�าอย่างรุนแรงได้

	 ปัระโย์ช้น์
	 สัวุทช.	มอบัชุดแปลิงเอกซเรย์ให้เป็นดิจิัทัลิ	BODIIRAY-R	บัอดีเรย์	อาร์	ให้ 

	 กับัโรงพยาบัาลิห้วุยยอด	จัังหวัุดติรัง	ในวัุนที�	21	ธันวุาคม	2563
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

กล่อี้งสูำาหรับใสู่ชิ่�นเน่�อี้

นักวิิจััย์  

รศ.สุัพินดา	คูณ์มี	แลิะคณ์ะ

คณ์ะแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยขอนแก่น

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	9256	เร่�อง	กล่ิองสัำาหรับัใส่ัชิ�นเน่�อ

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	นิวุเมดิคอลิ	เทคโนโลิยี	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันการส่ังชิ�นเน่�อเพ่�อติรวุจันั�นจัะแช่อยู่ในถุงพลิาสัติิก	หร่อกล่ิอง	หร่อขวุดที�มีฝาปิดที�บัรรจุันำ�ายาฟูอร์มาลีิน	10%	แต่ิ

หากชิ�นเน่�อมีขนาดใหญ่มากเกินไป	นำ�ายาจัะไม่สัามารถซึมผู่้านได้ติลิอดชิ�นเน่�อ	ส่ังผู้ลิให้ชิ�นเน่�อส่ัวุนที�อยู่ลึิกลิงไปจัากผิู้วุด้าน

บันเกิดการเน่า	อาจัส่ังผู้ลิให้การวิุนิจัฉัียทางพยาธิวิุทยาเกิดการผิู้ดพลิาดได้

การนำาไปัใช้�	
กล่ิองสัำาหรับัใสั่ชิ�นเน่�อได้รับัการออกแบับัเพ่�อช่วุยให้สัามารถจััดเรียงชิ�นเน่�อที�ถูกตัิดติามแนวุกายวิุภาคได้	 โดยไม่มี 

การกดเบีัยดระหวุ่างชิ�นเน่�อ	แลิะเพ่�อช่วุยให้ฟูอร์มาลีินสัามารถไหลิเวีุยนในกล่ิองได้อย่างทั�วุถึง	มีลัิกษณ์ะทรงสีั�เหลีิ�ยมทึบั	มี

แผู่้นกั�นแลิะแผู่้นยึดร่อง	สัามารถรองรับัเน่�อเย่�อได้หลิายขนาด

ปัระโย์ช้น์
ช่วุยให้การส่ังชิ�นเน่�อไปวิุนิจัฉัียสัะดวุกมากขึ�น	นำ�ายาฟูอร์มาลีิน	10%	ในกล่ิองสัามารถซึมผู่้านได้

ติลิอดชิ�นเน่�อ	ลิดการเน่าเสีัยของชิ�นเน่�อระหวุ่างการจััดส่ัง



32 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ถุ่งรอี้งรับเล่อี้ดในระยะคลอี้ด

	 นักวิิจััย์	 	
	 รศ.ดร.สัร้อย	อนุสัรณ์์ธีรกุลิ	แลิะคณ์ะ

	 สัาขาวิุชาการพยาบัาลิสัติูิศาสัติร	์คณ์ะพยาบัาลิศาสัติร	์มหาวุทิยาลัิยขอนแกน่

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	11646	เร่�อง	ถุงรองรับัเล่ิอดในระยะคลิอด

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	เชี�ยวุชาญพลิาสัติิก	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ปัญหาการติกเล่ิอดหลัิงคลิอดเป็นสัาเหตุิที�สัำาคัญที�สุัดของการติายของมารดา

ทั�วุโลิก	สัำาหรับัสัถานการณ์์ประเทศไทยในภาพรวุมปี	พ.ศ.	2548-2551	พบัอัติราการติายของมารดาเกิดขึ�นร้อยลิะ	18.2,	

18.1,	17.7,	แลิะ	17.3	ติามลิำาดับั	ส่ัวุนใหญ่มีสัาเหตุิมาจัากการติกเล่ิอดหลัิงคลิอด	การประเมินการติกเล่ิอดในระยะคลิอด

แลิะหลิังคลิอดสั่วุนใหญ่ใช้การคาดคะเนด้วุยติาเปลิ่า	ทำาให้ประเมินได้น้อยกวุ่าควุามเป็นจัริงแลิะจัะทำาให้การวิุนิจัฉัีย 

ภาวุการณ์์ติกเล่ิอดไดต่้ิอเม่�อมีการสัญูเสีัยเล่ิอดจัำานวุนมากแลิะมอีาการแสัดงออกทางคลิินิกเท่านั�น	ทำาใหปั้ญหาการติกเล่ิอด

ยังเป็นปัญหาของหน่วุยงานห้องคลิอด	 ที�ผู่้านมามีผูู้้คิดค้นแลิะพัฒนาอุปกรณ์์วัุดปริมาณ์การสูัญเสีัยเล่ิอดขณ์ะคลิอดเพ่�อ

ประเมินภาวุะติกเล่ิอดของมารดาหลัิงคลิอดบุัติรหลิายราย	เช่น	ถุงรองรับัเล่ิอด	BRASS-V-Drape	ของ	Petal	et	al.	(2006)	

ที�มีลัิกษณ์ะเป็นถุงพลิาสัติิกใสั	 อ่อนนุ่ม	แต่ิมีข้อเสีัยค่อ	 มีขนาดใหญ่	 ไม่มีฝาปิด	 ไม่สัามารถแยกเล่ิอดแลิะนำ�าครำ�าได้	หร่อ 

ถังพลิาสัติิกที�ประดิษฐ์์โดยโรงพยาบัาลิบัางพลิี	 จัังหวัุดนครนายก	มีลัิกษณ์ะเป็นถังพลิาสัติิก	มีไม้วัุดปริมาณ์เล่ิอดอยู่ภายใน	

แต่ิมีข้อจัำากัดค่อ	หากมีปริมาณ์เล่ิอดน้อยจัะไม่สัามารถวัุดปริมาณ์เล่ิอดได้แลิะจัะต้ิองทำาควุามสัะอาดภายหลัิงเสัร็จัจัาก 

การใช้งาน	ซึ�งไม่สัะดวุกต่ิอผูู้้ใช้งาน		

การนำาไปัใช้�	
ถุงรองรับัเล่ิอดที�ออกแบับัมา	มีสัเกลิบัอกปริมาณ์เล่ิอดเพ่�อให้สัามารถวัุดปริมาณ์การสูัญเสีัยเล่ิอดจัากการคลิอดที�ถูกต้ิองแลิะ

แม่นยำาโดยไม่ต้ิองนำาไปติวุงวัุดอีกครั�ง

ปัระโย์ช้น์
สัามารถใช้ประกอบัการวิุนิจัฉัียภาวุการณ์์ติกเล่ิอดของมารดาในขณ์ะคลิอดได้	ลิดโอกาสัการเสีัยชีวิุติของมารดา
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

วัสูดุปิดแผู้ลเบาหวานไฟัโบรอิี้นท้ั�ผู้สูมีสูารสูกัดจากวุ�นว่านหางจระเขึ้�

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.นพ.ศรัณ์ย์	วุรศักดิ�วุุฒิพงษ์,	รศ.ดร.ภญ.จัารุภา	วิุโยชน์	แลิะ	ผู้ศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์	สิัทธิโชคชัยวุุฒิ

มหาวิุทยาลัิยนเรศวุร

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1701006352	ย่�นคำาขอวัุนที�	9	ตุิลิาคม	2560

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
หจัก.พี.เอสั.ดับับัลิิวุ.ฟิูชชิ�งโปรดักส์ั	(P.S.W.Fishing	Products	Ltd.,Part.)

ควิามเป็ันมา
การเกิดแผู้ลิเร่�อรังในผูู้้ป่วุยโรคเบัาหวุาน	 เป็นสิั�งที�พบัได้บ่ัอยแลิะเป็นปัญหาที�สัำาคัญในประเทศไทย	อาจัลิุกลิามจันทำาให้ 

สูัญเสีัยนิ�วุเท้าหร่อขาได้	การใช้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์วัุสัดุปิดแผู้ลิเป็นส่ัวุนสัำาคัญในการรักษา	ซึ�งการเล่ิอกใช้วัุสัดุปิดแผู้ลิที�มีประสิัทธิภาพ

เป็นปัจัจััยสัำาคัญที�จัะสั่งผู้ลิให้แผู้ลินั�นหายเร็วุแลิะเพิ�มคุณ์ภาพชีวิุติ	คณ์ะผูู้้วิุจััยจึังหาวัุสัดุปิดแผู้ลิแบับัใหม่โดยใช้สัารจัาก

ธรรมชาติิที�วัุติถุดิบัหาได้ง่ายภายในประเทศ	แลิะมีประสิัทธิภาพในการรักษา	ผู้ลิงานวิุจััยเร่�องนี�ได้รับัรางวัุลิ	Nagai	Award	

2012	จัาก	Tokyo,	Japan	แลิะได้รับัรางวุัลิเหรียญทองแดงจัากการประกวุดสิั�งประดิษฐ์์	 ในงาน	45th	 INTERNATIONAL	

EXHIBITION	OF	INVENTIONS	GENEVA	2017	

การนำาไปัใช้�
วัุสัดุปิดแผู้ลิแบับัใหม่ผู้ลิิติจัากวัุติถุดิบัจัากธรรมชาติิที�มีแหล่ิงปลูิกภายในประเทศ	มีราคาถูก	แลิะมีประสิัทธิภาพใน

การรักษา	ได้แก่	ไฟูโบัรอินแลิะสัารสักัดจัากวุุ้นวุ่านหางจัระเข้	กระบัวุนการผู้ลิิติไม่ซับัซ้อนแลิะไม่

ต้ิองใช้เคร่�องม่อชั�นสูังที�มีราคาแพง	ไม่มีการใช้ตัิวุทำาลิะลิายอินทรีย์แลิะไม่ใช้พลัิงงานสูัง	มี

การควุบัคุมคุณ์ภาพการผู้ลิิติเพ่�อให้ได้สัารสักัดที�มีคุณ์สัมบััติิทางกายภาพแลิะเคมี

สัมำ�าเสัมอทุก	batch	ของการผู้ลิิติ	วัุสัดุปิดแผู้ลิมีควุามสัะดวุกต่ิอการใช้งาน	ไม่ต้ิอง

เปลีิ�ยนบ่ัอย	ๆ	โดยสัามารถอยูไ่ด้	3-7	วัุน	มีควุามแข็งแรง	มีควุามย่ดหยุน่	สัามารถ

โค้งงอให้ทาบักับัแผู้ลิได้	แลิะสัามารถดูดซับันำ�าได้ถึงประมาณ์	44%	โดยที�ภายหลัิง

จัากการดูดซับันำ�า	จัะมีลัิกษณ์ะเป็น	gel	film	ที�มีควุามย่ดหยุน่แลิะคงรูปอยูไ่ด้	

สัามารถแนบัติิดไปกับัแผู้ลิที�มีควุามลึิกได้ดี	สัามารถลิดอัติราการติิดเช่�อได้

เน่�องจัากสักัดจัากวุุ้นวุ่านหางจัระเข้มีฤทธิ�ฆ่่าเช่�อแบัคทีเรีย

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มมูลิค่าวัุติถุดิบัการเกษติรของไทย	แลิะทำาให้ไม่ต้ิองเปลีิ�ยนวัุสัดุ

ปิดแผู้ลิบ่ัอย
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 กรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีสูารสูกัดขึ้มิี�นชั่นท้ั�ม้ีสูารเคอี้ร์คิวมิีนอี้ยด์

	 นักวิิจััย์	 	
	 ภาคภูมิ	พาณิ์ชยูปการนันท์	แลิะ	ลิิขิติ	ลิาเต๊ิะ

	 สัำานักงานกองทุนสันับัสันุนการวิุจััย	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

 สถานภัาพสิทธิิบัตร
	 องค์ควุามรู้

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	ไอทีเอสั	ซัพพลิาย	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ขมิ�นชันมีสัารออกฤทธิ�ทางเภสััชวิุทยาในการรักษาโรค	ค่อ	สัารประกอบักลุ่ิม 

เคอร์คิวุมินอยด์	 ซึ�งประกอบัด้วุยสัารที�มีฤทธิ�ต้ิานการอักเสับั	 ต้ิานแบัคทีเรีย	 ต้ิานออกซิเดชัน	แลิะต้ิานมะเร็ง	 เป็นต้ิน	ใน 

การเติรียมสัารสักัดขมิ�นชันให้มีประสิัทธิภาพในการรักษาโรค	สัารสักัดนั�นจัำาเป็นต้ิองมีสัารเคอร์คิวุมินอยด์ในปริมาณ์สูังแลิะ

ปริมาณ์คงที�ทุกครั�งที�ผู้ลิิติสัารสักัด	

การนำาไปัใช้�	
กรรมวิุธีการเติรียมสัารสักัดจัากขมิ�นชันที�มีสัารเคอร์คิวุมินอยด์	เป็นการสักัดสัารเคอร์คิวุมินอยด์จัากผู้งขมิ�นชันด้วุยเอทานอลิ	

โดยสัารสักัดขมิ�นชันที�ได้นี�ประกอบัด้วุยสัารเคอร์คิวุมินอยด์	3	ชนิดได้แก่	 เคอร์คูมิน	 ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน	แลิะบิัสัดีเมทอก 

ซีเคอร์คูมิน	ในปริมาณ์รวุมไม่น้อยกวุ่าร้อยลิะ	85	โดยนำ�าหนัก	สัาร	3	ชนิดนี�ที�มีฤทธิ�ทางเภสััชวิุทยาที�หลิากหลิายมากทั�งยัง

มีฤทธิ�ต้ิานการอักเสับั	ต้ิานแบัคทีเรีย	ต้ิานออกซิเดชัน	เป็นต้ิน

ปัระโย์ช้น์
ทำาให้เกิดการนำาสัมุนไพรไทย	ไปพัฒนาติ่อยอดเป็นสัารสักัดมูลิค่าสูัง	สัำาหรับัใช้ในอุติสัาหกรรมการผู้ลิิติยาหร่อผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ 

เสัริมอาหารแลิะเคร่�องสัำาอางได้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์รอี้งรับสิู�งขัึ้บถ่่ายจากทัวารเท้ัยมี

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.นพ.วุรวิุทย์	วุาณิ์ชย์สุัวุรรณ์,	รศ.ดร.วุราภรณ์์	ตัินรัตินกุลิ,	รศ.ดร.วิุวัุฒน์	พิชญากร,	ผู้ศ.ดร.วิุรัช	ทวีุปรีดา,	ผู้ศ.ดร.เอกวิุภู	

กาลิกรณ์์สุัรปราณี์,	นพ.คณุ์ติม์	จัารุธรรมโสัภณ์,	นายแพทย์ปวัุน	ไกรนรา,	สัมพร	วุรรณ์วุงศ์	แลิะ	อับัดุลิอาซีด	หนิมุสัา

คณ์ะแพทยศาสัติร์,	คณ์ะวิุทยาศาสัติร์ศาสัติร์	แลิะคณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1503000124

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
หจัก.ดับัเบิั�ลิยู	อิน	เซอร์เจัอรี�

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันผูู้้ปวุ่ยที�เป็นมะเร็งลิำาไส้ัใหญ่ในประเทศไทยมีแนวุโน้มมากขึ�น	แลิะมีผูู้ป่้วุยที�มทีวุารเทียมเปิดที�หน้าท้องมีควุามจัำาเป็น

ต้ิองใช้อุปกรณ์์รองรับัสิั�งขับัถ่ายจัากทวุารเทียมนี�	โดยอาจัเป็นแบับัชนิดชั�วุคราวุหร่อแบับัถาวุรหลัิงการผู่้าตัิด	ปัจัจุับััน	ยังต้ิอง

มีการนำาเข้าแผู่้นติิดผิู้วุหนังรอบัทวุารเทียมแลิะชุดอุปกรณ์์รองรับัสิั�งขับัถ่ายจัากทวุารเทียม

การนำาไปัใช้�	
ชุดอุปกรณ์์รองรับัสิั�งขับัถ่ายจัากทวุารเทียม	มีส่ัวุนประกอบัที�มีควุามสัำาคัญที�สุัด	ค่อ	แผู่้นติิดผิู้วุหนังรอบัทวุารเทียม	เป็นวัุสัดุ

ที�ใช้แล้ิวุทิ�งไม่สัามารถนำากลัิบัมาใช้ใหม่ได้	โดยแผู่้นมีลัิกษณ์ะคล้ิายขี�ผึู้�งสีัน้าติาลิอ่อน	เป็นแผู่้นสีั�เหลีิ�ยมจััตุิรัสัหร่อวุงกลิมแล้ิวุ

แต่ิชนิดของการค้า	เจัาะเป็นรูติรงกลิางไวุ้สัำาหรับัสัวุมเข้ากับัทวุารเทียมได้	โดยอีกด้านหนึ�งเป็นกาวุทั�งแผู่้นติิดแนบั

กับัผิู้วุหนังบัริเวุณ์รอบัทวุารเทียมแลิะมีตัิวุพลิาสัติิกไวุ้ดึงยึดให้แผู่้นทวุารเทียมยึดติิดกับัวัุสัดุอีก

ชิ�นหนึ�งซึ�งเป็นถุงรองรับัของเสีัยหร่ออุจัจัาระ

ปัระโย์ช้น์
ชุดอุปกรณ์์รองรับัสิั�งขับัถ่ายจัากทวุารเทียมประกอบัด้วุยแผู่้นติิดผิู้วุหนังรอบั

ทวุารเทียม	แลิะถุงรองรับัสิั�งขับัถ่ายจัากทวุารเทียมเป็นอุปกรณ์์ที�มีการผู้ลิิติวัุสัดุ

อุปกรณ์์ที�ทำามาจัากยางพาราในประเทศไทยทดแทนการนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 อุี้ปกรณ์์ช่่วยจับขึ้วดยา

	 นักวิิจััย์	 	
	 นพ.วุรวิุทย์	วุาณิ์ชย์สุัวุรรณ์	แลิะคณ์ะ

	 คณ์ะแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1403001732	

	 ย่�นคำาขอวัุนที�	17	ธันวุาคม	2557

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	วุอนนาเทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
การรักษาหร่อการติรวุจัวิุนิจัฉัียทางการแพทย์	 ในหลิายกรณี์จัะต้ิองมีการเติรียมยาแบับัปลิอดเช่�อ	สัำาหรับัการรักษาหร่อ

วิุนิจัฉัีย	เช่น	การรักษาด้วุยการใช้ยาแบับัฉีีด	หร่อ	การผู่้าตัิด	หร่อ	การทำาหัติถการทางคลิินิกที�ต้ิองใช้เข็มหร่ออุปกรณ์์สัอดใส่ั

เข้าไปในรา่งกายผูู้ป่้วุย	ซึ�งจัะต้ิองระมดัระวัุงไม่ให้เกิดการสััมผู้สัักับัอุปกรณ์์ที�จัะสัอดใสัเ่ข้าไปในรา่งกายผูู้ป่้วุย	เพ่�อป้องกันไม่

ให้เกิดการติิดเช่�อได้		จึังมีการคิดค้นนวัุติกรรมการผู้ลิิติอุปกรณ์์ช่วุยจัับัขวุดยาเพ่�อควุามปลิอดภัยในการทำาหัติถการทางคลิินิก

การนำาไปัใช้�	
อุปกรณ์์ช่วุยจัับัขวุดยาผู้ลิิติจัากอลูิมิเนียมชนิดงอได้ซึ�งเป็นโครงสัร้างหลัิกในการให้แรงบีับั	แลิะฟูองยางพาราที�นิ�มแลิะ 

ควุามย่ดหยุ่นสูัง	เป็นตัิวุกระจัายแรงกดที�เกิดขึ�นบันขวุดยา		แลิะทำาให้สัามารถแนบัสันิทกับัขวุดยาได้ทุกขนาด	

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มควุามปลิอดภัยในการทำาหัติถการทางคลิินิกแลิะลิดอุบััติิเหตุิของผูู้้รักษาพยาบัาลิในระหวุ่างปฏิิบััติิหัติถการทางคลิินิกได้	



37100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

อุี้ปกรณ์์รอี้งสู�นเทั�า เพ่ิ�อี้ลดอี้าการปวดสู�นเทั�าจากยางธีรรมีช่าติี

นักวิิจััย์  

รศ.ดร.วิุริยะ	ทองเร่อง	แลิะคณ์ะ

คณ์ะวิุศวุกรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	0901003604	ย่�นคำาขอวัุนที�	23	กรกฎาคม	2552	

อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	7527

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	รับัเบัอร์	อินโนเทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เน่�องจัากปัจัจุับัันมีประชากรได้รับัปัญหาเกี�ยวุกับัเท้าเป็นจัำานวุนมาก	ผู้ลิการวิุจััยทางการแพทย์พบัวุ่าการเดิน	วิุ�ง	แลิะกระโดด	

มีผู้ลิทำาให้เท้าต้ิองรับันำ�าหนักจัากแรงกระแทกมากขึ�น	โดยเฉีพาะบัริเวุณ์ส้ันเท้าในขณ์ะเดินที�เพิ�มมากขึ�นถึง	3	เท่าของนำ�าหนัก

ตัิวุ	แลิะเป็น	4	เท่าในขณ์ะวิุ�ง	อันเป็นสัาเหตุิสัำาคัญที�ทำาให้นักกีฬา	ผูู้้ที�เดิน	ย่น	วิุ�ง	หร่อออกกำาลัิงกายบ่ัอย	ๆ	มักมีอาการปวุด

เท้าอันเน่�องมาจัากเอ็นร้อยหวุายแลิะกระดูกส้ันเท้าอักเสับัอยูเ่สัมอเท้าเป็นอวัุยวุะสัำาคัญของร่างกายที�ใช้ในการยน่	 เดิน	 วิุ�ง	

เป็นประจัำาทุกวัุน	ทำาให้มีโอกาสัเกิดการอักเสับัแลิะเจ็ับัส้ันเท้าได้	จัากรายงานทางการแพทย์พบัวุ่า	ผูู้้ป่วุยเจ็ับัส้ันเท้าถึงร้อย

ลิะ	10	ของประชากรแลิะการใช้อุปกรณ์์รองส้ันเท้าสัามารถช่วุยลิดอาการปวุดในผูู้้ป่วุยได้ถึงกวุ่าร้อยลิะ	90	จึังมีการพัฒนา

วัุสัดุจัากยางธรรมชาติิ	แลิะออกแบับัอุปกรณ์์หนุนส้ันเท้าเพ่�อลิดควุามดันที�ก่อตัิวุในสั้นเท้าในขณ์ะที�เกิดการกระทบัของ 

ส้ันเท้ากับัพ่�น	โดยอุปกรณ์์หนุนชนิดใหม่นี�จัะสัามารถแทนอุปกรณ์์เสัริมส้ันเท้าจัากซิลิิโคนที�มีราคาสูัง

ถึงคู่ลิะ	600-1,200	บัาท	แลิะต้ิองนำาเข้าจัากต่ิางประเทศได้

การนำาไปัใช้�	
ยางรองส้ันเท้า	ผู้ลิิติจัากยางธรรมชาติิ	100%	มีคุณ์สัมบััติิในการช่วุยกระจัายแรงกด	

ลิดแรงกระแทกแลิะลิดควุามดันในส้ันเท้าได้มากกวุ่า	50%	สัามารถทำาควุามสัะอาด

ได้ง่าย	มีหลิายขนาดให้เล่ิอก	โดยเทียบัขนาดจัากรองเท้า	สัามารถสััมผัู้สักับั

ผิู้วุหนังได้โดยติรง	ปราศจัากการระคายเค่อง	จัะมุ่งเน้นสัำาหรับับุัคคลิทุกเพศ	

ทุกวัุย	ซึ�งไม่วุ่าจัะเป็นเด็ก	ผูู้้ใหญ่	เพศหญิงหร่อเพศชาย	ก็อาจัจัะประสับัปัญหา

เกี�ยวุกับัการปวุดส้ันเท้าได้	โดยเฉีพาะนักกีฬาหร่อผูู้้ที�ออกกำาลัิงกายบ่ัอยมักจัะ

พบักับัปัญหานี�	



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น38 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
ยางรองส้ันเท้าที�ทางผูู้้วิุจััยได้ประดิษฐ์์ขึ�นนี�จัะช่วุยบัรรเทาแลิะป้องกันอาการปวุดเท้า	 ข้อเท้า	 หัวุเข่า	สัะโพก	แลิะหลัิง	 

อันเน่�องมาจัากการนั�ง	การย่น	การเดิน	การวิุ�ง	การเล่ินกีฬา	หร่อออกกำาลัิงกายที�ผิู้ดสุัขลัิกษณ์ะ	ช่วุยป้องกันอาการเท้าพลิิก	

เท้าแพลิงขณ์ะเดินหร่อวิุ�งแลิะช่วุยจััดวุางติำาแหน่งของเท้า	 ให้อยู่ในติำาแหน่งที�ถูกต้ิองในขณ์ะเคล่ิ�อนไหวุ	 จึังช่วุยผู่้อนคลิาย

ควุามตึิงเครียดแลิะควุามล้ิา	ในขณ์ะเดิน	วิุ�ง	หร่อเคล่ิ�อนไหวุอย่างได้ผู้ลิ



39100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

อุี้ปกรณ์์วัดกำาหนดตีำาแหน่งก่อี้นการฉ้ัดยาเขึ้�านำ�าวุ�นตีา

นักวิิจััย์  

นางดวุงรัติน์	หมายดี

คณ์ะแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1603002255

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	วุอเทอร์ป๊อก	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันการรักษาโรคจัอติาได้มีการพัฒนาขึ�นมาก	 ส่ังผู้ลิให้ประสิัทธิภาพของการรักษาดีขึ�นกวุ่าในอดีติ	การฉีีดยาเข้าวุุ้นติา

เป็นวิุธีการรักษาที�ใช้กันมากขึ�นในปัจัจุับัันแทนการผู่้าตัิด	โรคจัอติาหลิายโรค	เช่น	 จุัดภาพชัดเส่ั�อมในผูู้้สูังอายุ,	 จุัดภาพชัด

บัวุมจัากภาวุะเบัาหวุานหร่อหลิอดเล่ิอดอุดตัิน,	หลิอดเล่ิอดผิู้ดปกติิที�จัอติา	ฯลิฯ	อาจัรักษาให้ดีขึ�นได้โดยการฉีีดยาเข้าใน 

วุุ้นติาซึ�งจัะช่วุยลิดการบัวุมของจัอติาแลิะยับัยั�งการเติิบัโติของหลิอดเล่ิอดผิู้ดปกติิได้การฉีีดยาเข้านำ�าวุุ้นติาต้ิองใช้คาลิิปเปอร์

โลิหะกำาหนดระยะก่อนการฉีีด	เพ่�อป้องกันอันติรายต่ิอเลินส์ัแก้วุติา	แลิะจัอติา	โดยคาลิิปเปอร์ต้ิองผู่้านการทำาให้ปราศเช่�อ

ก่อน	แลิะคาลิิปเปอร์	1	ชิ�น	จัะใช้ได้กับัผูู้้ป่วุย	1	คนเท่านั�น	เน่�องจัากผู้ลิิติภัณ์ฑ์์นำาเข้ามีราคาสูังถึงชิ�นลิะ	8,000-10,000	บัาท	

จึังทำาให้โรงพยาบัาลิมีคาลิิปเปอร์ไม่เพียงพอในการรองรับัผูู้้ป่วุยจัำานวุน	50-70	รายติ่อวัุน	 จึังได้มีแนวุคิดที�จัะประดิษฐ์์	 

Disposable	Caliper	ขึ�นโดยใช้วัุสัดุเหล่ิอใช้จัากการผู่้าตัิดติา

การนำาไปัใช้�
อุปกรณ์์วัุดกำาหนดติำาแหน่งก่อนการฉีีดยาเข้านำ�าวุุ้นติา	(Disposable	Caliper)	ประกอบัด้วุย	

ส่ัวุนปลิาย	มีลัิกษณ์ะแบัน	เป็น	2	แฉีก	มีขนาด	3.0	แลิะ	4.0	มิลิลิิเมติร	มีส่ัวุนนูนอยู่

ระหวุ่างก้านแลิะปลิายแฉีกเพ่�อเพิ�มควุามแข็งแรงของส่ัวุนแฉีก	ส่ัวุนก้านมีลัิกษณ์ะติรง

แลิะกลิม	ส่ัวุนด้ามจัับั	มีลัิกษณ์ะกลิมมน	มีรอยบัากเล็ิกน้อย	เพ่�อให้จัับัได้ถนัดม่อ

ปัระโย์ช้น์
การพัฒนาคาลิิปเปอร์จัากวัุสัดุเหล่ิอใช้จัากการผู่้าตัิดติา	ทำาให้อุปกรณ์์มีราคาถูกลิง	

โรงพยาบัาลิสัามารถจััดหาอุปกรณ์์ได้เพียงพอต่ิอการให้บัริการผูู้้ป่วุย



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น40 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

เกษตริและอาห่าริ



41100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เคร่�อี้งอ่ี้านปริมีาณ์สูารเคม้ีในนำ�าแบบอัี้จฉัริยะ (ChemEYE 4.0)

นักวิิจััย์  

อาโมทย์	สัมบูัรณ์์แก้วุ	

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
1.	คำาขอสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เลิขที�คำาขอ	1801005687	“กระบัวุนการประเมินค่าควุามเข้มข้นของสัารเคมีแลิะอุปกรณ์์ดังกล่ิาวุ”

2.	อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1400	“เคร่�องอ่านค่าสีัสัำาหรับัวัุดควุามเข้มข้นของ	แลิะวิุธีการอ่านค่าสีัเพ่�อหาควุามเข้มข้นของสัารเคมี”

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	มารีน	ลีิดเดอร์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
การติรวุจัสัอบัควุามเข้มข้นของสัารเคมีในบ่ัอเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�าเศรษฐ์กิจั	มีควุามจัำาเป็นอยา่งยิ�งเพ่�อติิดติามไม่ให้มีสัารเคมีใน

ปริมาณ์ที�สูังเกินไป	ที�จัะส่ังผู้ลิต่ิอการเจัริญเติิบัโติของสััติว์ุนำ�าได้	การวัุดควุามเข้มข้นของสัารเคมี	ในปัจัจุับััน	ยังประเมินจัาก

การใช้สัายติาในการเทียบัเคียงสีักับัแผู่้นอ้างอิง	ทำาให้เกิดควุามผิู้ดพลิาดของการอ่านค่าสีัได้	แลิะอาจัทำาให้ไม่สัามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันการณ์์	จึังได้พัฒนา	เคร่�อง	ChemEYE	4.0	ซึ�งเป็นเคร่�องอ่านค่าสีัของนำ�าที�เกิดจัากปฏิิกิริยาเคมีของชุดทดสัอบั

กับัสัารเคมีในนำ�าจัากบ่ัอเพาะเลีิ�ยง

การนำาไปัใช้�
ระบับัของเคร่�องอ่านปริมาณ์สัารเคมีในนำ�าแบับัอัจัฉีริยะนี�ประกอบัด้วุย	3	ส่ัวุนหลัิก	ๆ	ค่อ	ส่ัวุนรับัภาพสีัจัากปฏิิกิริยา	

ส่ัวุนโปรแกรมวิุเคราะห์แลิะประมวุลิผู้ลิเป็นควุามเข้มข้น	แลิะส่ัวุนส่ั�อสัารข้อมูลิแบับั	ไร้สัายผู่้านระบับั	

Bluetooth	หร่อ	Wi-Fi	ซึ�งจัะช่วุยให้การบัันทึกข้อมูลิในรูปแบับัดิจิัทัลิทำาได้ง่าย	สัามารถ

ติรวุจัสัอบัคุณ์ภาพของสัารเคมีในนำ�าได้แม่นยำา	เม่�อเปรียบัเทียบักับัการใช้สัายติา	อุปกรณ์์

ออกแบับัมาเพ่�อควุบัคุมแสังสัวุ่างแลิะป้องกันการรบักวุนจัากแสังภายนอก	ขณ์ะทำา

การอ่านค่าสีั	สัามารถติรวุจัสัอบัสัารเคมีได้หลิากหลิายชนิด	อาทิเช่น	ไนไติรท์	

กรด-ด่าง	แอมโมเนียม	คลิอรีน	แลิะควุามกระด้าง	เป็นต้ิน	สัามารถวัุดแลิะ

แสัดงผู้ลิบันหน้าจัอเคร่�องได้ทันที	แลิะสัามารถดูบัันทึกข้อมูลิย้อนหลัิงได้

เคร่�องอ่านมีนำ�าหนักเบัา	แลิะพกพาได้สัะดวุก

ปัระโย์ช้น์
ช่วุยแก้ปัญหาควุามผิู้ดพลิาดจัากการอ่านค่าสีัของสัารเคมีในนำ�าด้วุยติา	

เคร่�องอ่านปริมาณ์สัารเคมีในนำ�าแบับัอัจัฉีริยะนี�สัามารถส่ั�อสัารข้อมูลิแบับั	

ไร้สัายผู่้านระบับั	Bluetooth	หร่อ	Wi-Fi	ซึ�งจัะสัามารถส่ังผู่้านข้อมูลิให้

ผูู้้เกี�ยวุข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วุงที	แลิะสัามารถเก็บัสัถิติิคุณ์ภาพนำ�าได้

อย่างรวุดเร็วุแม่นยำา

เกษตรแลิะอาห้าร
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เช่่�อี้พัินธุีกรรมีพิริกสูายพัินธ์ุีตัีวผู้้�เป็นหมัีนและสูายพัินธ์ุีฟ้ั�นฟ้ัความีเป็นหมัีน

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.บุับัผู้า	ใจัเที�ยง	

	 มหาวิุทยาลัิยอุบัลิราชธานี

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 ผู้ลิงานวิุจััยเช่�อพันธุกรรมพริกสัายพันธ์ุตัิวุผูู้้เป็นหมันแลิะสัายพันธ์ุฟู้�นฟูู 

	 ควุามเป็นหมันสัายพันธ์ุ	C_73,	C_87,	C_99,	D56,	R56,	D61,	R61,	D102,	 

	 R102,	D124,	 R124,	G01,	G09	แลิะ	G44	 เป็นพันธ์ุพ่ชขึ�นทะเบีัยน	 

	 ติามมาติรา	28	แห่งพระราชบััญญัติิพันธ์ุพ่ช	พ.ศ.	2518	 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติิม 

	 โดยพระราชบััญญัติิพันธ์ุพ่ช	(ฉีบัับัที�	2)	พ.ศ.	2535

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ฮอทิเจันเนติิคส์ั	รีเสิัร์ช	(เอสั.	อี.	เอเชีย)	จัำากัด,	บัริษัท	แวุนด้า	ซีดส์ั	จัำากัด,	บัริษัท	กรีน	เวิุลิด์	เจัเนติิกส์ั	(ประเทศไทย)	

จัำากัด,	ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	ไทยนอร์ทเทิร์น	ซีดส์ั	แลิะ	บัริษัท	เจีัยไต๋ิ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ประเทศไทยมีพ่�นที�การผู้ลิิติพริกขี�หนูผู้ลิใหญ่	 คิดเป็นร้อยลิะ	61	ของพ่�นที�การปลิูกพริกทั�งหมด	พริกที�มีควุามสัำาคัญทาง

เศรษฐ์กิจัของไทยส่ัวุนใหญ่จัะเป็นพริกในกลุ่ิม	Capsicum annuum โดยเฉีพาะพริกขี�หนูผู้ลิใหญ่	รองลิงมาได้แก่	พริกมัน	

แลิะพรกิหนุ่ม	ซึ�งแหล่ิงผู้ลิิติพริกขี�หนูผู้ลิใหญ่ที�สัำาคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคติะวุนัออกเฉีียงเหน่อ	พันธ์ุที�ใช้มีทั�งพันธ์ุผู้สัม

เปิดแลิะพันธ์ุลูิกผู้สัม	พริกพันธ์ุผู้สัมเปิดจัะมีลัิกษณ์ะประจัำาพันธ์ุไม่สัมำ�าเสัมอ	ผู้ลิผู้ลิิติต่ิอไร่ติำ�า	ส่ัวุนในพริกพันธ์ุลูิกผู้สัมจัะให้

ผู้ลิผู้ลิิติที�มีคุณ์ภาพสัมำ�าเสัมอกวุ่าพริกพันธ์ุผู้สัมเปิดทั�วุไป	การผู้ลิิติเมล็ิดพันธ์ุพริกลูิกผู้สัม	ในอดีติทำาได้โดยเกษติรกรกำาจััด

เกสัรตัิวุผูู้้ออก	โดยวิุธี	hand	–	emasculation	เพ่�อให้เหล่ิอแต่ิเกสัรตัิวุเมียสัำาหรับัผู้สัมข้ามกับัพันธ์ุพ่อที�ต้ิองการ	

การนำาไปัใช้�
ปัจัจุับัันมีการนำาลัิกษณ์ะเกสัรตัิวุผูู้้เป็นหมันในพริกมาใช้ในการผู้ลิิติเมล็ิดพันธ์ุลูิกผู้สัมในพริก	

ปัระโย์ช้น์
ลิดต้ินทุน	ในการผู้ลิิติเมลิด็พันธ์ุพริก	แลิะเพิ�มควุามบัริสุัทธิ�ของเมล็ิดพันธ์ุพริกลูิกผู้สัม	เพิ�มโอกาสัใหเ้กษติรกรไดใ้ช้เมล็ิดพันธ์ุ

พริกลูิกผู้สัมที�มีคุณ์ภาพ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

นำ�ายางโลมีาร์ (LOMAR): นำ�ายางขึ้�นช่นิดแอี้มีโมีเน้ยตีำ�ามีากสูำาหรับผู้สูมีกับแอี้สูฟััลท์ั

นักวิิจััย์  

ฉีวีุวุรรณ์	คงแก้วุ,	สุัริยกมลิ	มณ์ฑ์า,	ปิยะดา	สุัวุรรณ์ดิษฐ์ากุลิ,	ดร.สุัรพิชญ	ลิอยกุลินันท์	แลิะ	นันทินา	มูลิประสิัทธิ�

ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.	

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
1.	 คำาขอสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	(ไทย)	เลิขที�คำาขอ	1601004757		ย่�นเม่�อวัุนที�	19	สิังหาคม	2559	

	 เร่�อง	กรรมวิุธีการเพิ�มเสัถียรภาพของนำ�ายางแลิะลิดปริมาณ์แอมโมเนียในการผู้ลิิตินำ�ายางข้นชนิดแอมโมเนียติำ�าสัำาหรับั 

	 การใช้ที�อุณ์หภูมิสูัง

2.	 ควุามลัิบัทางการค้า	เร่�อง	สูัติรนำ�ายางข้นชนิดแอมโมเนียติำ�ามากสัำาหรับัผู้สัมกับัแอสัฟัูลิท์		เลิขที�	TS60MT00119

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ไทยอีสัเทิร์น	รับัเบัอร์	จัำากัด	ผูู้้ผู้ลิิตินำ�ายาง	ULA	ในเชิงพาณิ์ชย์

ควิามเป็ันมา
การใช้นำ�ายางพาราข้นเป็นส่ัวุนประกอบัในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	PARA	AC	สัำาหรับัผู้สัมกับัแอสัฟัูสัต์ิเพ่�อทำาถนน	ที�อุณ์หภูมิ	140-160	

องศาเซลิเซียสั	 มักเกิดปัญหาไอระเหยของแอมโมเนียทำาให้ส่ังผู้ลิเสีัยติ่อสุัขภาพแลิะสิั�งแวุดล้ิอม	 ทั�งยังเกิดการอุดตัินของ 

นำ�ายางพาราเข้มข้นในท่อนำาส่ัง	แม้วุ่าผูู้้ประกอบัการลิงทุนติิดตัิ�งเคร่�องจัักรสัำาหรับัดูดไอระเหยของแอมโมเนีย	แลิะสัร้างบ่ัอ

บัำาบััดนำ�าเสีัยเพิ�มเติิมแล้ิวุ	แต่ิก็ยังไม่สัามารถแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นได้อย่างมีประสิัทธิภาพ	 เอ็มเทค	สัวุทช.	 วิุจััยแลิะพัฒนา 

นำ�ายางข้นเกรดพิเศษ	ช่�อวุ่า	“นำ�ายาง	ULA	(Ultra-Low	Ammonia	latex)”	ซึ�งมีปริมาณ์แอมโมเนยีติำ�ามากแลิะมเีสัถียรภาพ

ด้านควุามร้อนสูัง	ทำาให้มีคุณ์สัมบััติิเหมาะสัมสัำาหรับัผู้สัมกับัแอสัฟัูสัต์ิ	เพ่�อใช้ทดแทนนำ�ายางพาราข้น

ทางการค้า	จุัดเด่นของนำ�ายาง	ULA	ค่อ	มีปริมาณ์แอมโมเนีย	(อยู่ในช่วุงร้อยลิะ	0.10-0.15)	

ติำ�ากวุ่านำ�ายางพาราข้นทางการค้า	มีเสัถียรภาพต่ิอการปั�น	(ไม่ติำ�ากวุ่า	1,500	วิุนาที)	สูังกวุ่า

นำ�ายางพาราข้นทางการค้า	ก่อให้เกิดไอระเหยของแอมโมเนียออกสู่ับัรรยากาศน้อยกวุ่า	

แลิะมีเสัถียรภาพต่ิอควุามร้อนดีกวุ่านำ�ายางพาราข้นทางการค้า	ไม่ต้ิองบ่ัมนำ�ายางใน

ถังพักไวุ้	21	วัุนเหม่อนนำ�ายางพาราข้นทางการค้า	จึังสัามารถนำาไปใช้งานได้ทันที

ภายใน	1-2	วัุนหลัิงจัากวัุนผู้ลิิติ	แลิะมีอายุการเก็บัรักษานานกวุ่า	6	เด่อน

การนำาไปัใช้�	
ปัจัจุับัันได้ถ่ายทอดผู้ลิงานดังกล่ิาวุให้กับับัริษัทเอกชนผูู้้ผู้ลิิตินำ�ายางข้น	โดย

บัริษัทได้ผู้ลิิตินำ�ายาง	ULA	(Ultra-Low	Ammonia	latex)	ในเชิงพาณิ์ชย์แล้ิวุ	

โดยจัำาหน่ายให้กับับัริษัท	ทิปโก้แอสัฟัูลิท์	จัำากัด	(มหาชน)	เพ่�อใช้ทำา

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	Para	AC	ในระดับัอุติสัาหกรรมจัำาหน่ายให้แก่ผูู้้ประกอบัการ

ในอุติสัาหกรรมก่อสัร้างถนน	โดยใช้ช่�อผู้ลิิติภัณ์ฑ์์วุ่า	ULA	–	Para	AC		
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ปัระโย์ช้น์ที�ได้�รับ
•	 บัริษัทขายนำ�ายางข้นมีรายได้เพิ�มจัากการขายนำ�ายางข้นที�มีแอมโมเนียติำ�ามากแลิะบัริษัทผู้ลิิติแอสัฟูัลิต์ิมีรายได้เพิ�มจัาก

การขายผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ใหม่	 (ULA	PARA	AC)	นอกจัากนั�นยังส่ังผู้ลิให้ชาวุสัวุนยางมีรายได้เพิ�มจัากการขายนำ�ายางสัดให้แก่

บัริษัทขายนำ�ายางข้น	แลิะช่วุยให้กรมทางหลิวุงประหยัดงบัประมาณ์ทำาถนนจัาก	ถนนแบับัเดิม	 (ติารางเมติรลิะ	22.03	

บัาทต่ิอปี)	รวุมทั�งช่วุยลิดปริมาณ์แอมโมเนียจัากการผู้ลิิติสู่ัสิั�งแวุดล้ิอม

•	 มีการนำานวัุติกรรมการผู้สัมนำ�ายางพาราข้นที�มีแอมโมเนียติำ�าทดแทนนำ�ายางพาราข้นทางการค้า	 กับัแฮสัฟัูสัต์ิซีเมนต์ิเพ่�อ

ใช้ในการทำาถนนแล้ิวุ	73	จัังหวัุด	กวุ่า	4,610	กิโลิเมติร	สัร้างผู้ลิกระทบัทางเศรษฐ์กิจัมากกวุ่า	1,200	ล้ิานบัาท
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์ยับยั�งเช่่�อี้แบคท้ัเร้ยในอุี้ตีสูาหกรรมีการเล้�ยงกุ�ง

นักวิิจััย์  

ดร.วุรรณ์พ	วิุเศษสังวุน	แลิะทีมวิุจััย	

ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	(BIOTEC)	สัวุทช.

สุัรพลิ	เค้าภูไท	แลิะทีมวิุจััย	บัริษัท	โอโวุ่	ฟูู้ดเทค	จัำากัด

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
ควุามลิับัทางการค้า	 เลิขที�	TS61BT00145	 เร่�อง	 สูัติรสั่วุนผู้สัมของโปรติีนไข่ขาวุเสัริมฤทธิ�ยับัยั�งแบัคทีเรีย	 (T2)	สัำาหรับั

อุติสัาหกรรมการเลีิ�ยงกุ้ง

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	โอโวุ่	ฟูู้ดเทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัากการวิุจััยแลิะพัฒนาวิุธีการย่อยไลิโซไซม์จัากไข่ขาวุของไก่ด้วุยเอนไซม์	ทำาให้ได้เปปไทด์ที�มีฤทธิ�ยบััยั�งแบัคทีเรียแกรมบัวุก

แลิะแกรมลิบัที�มีควุามสัำาคัญในอุติสัาหกรรมอาหารแลิะอาหารสััติว์ุ	รวุมถงึแบัคทีเรียที�เป็นสัาเหติขุองการติายด่วุนในกุ้งไดดี้

ขึ�น	จึังทำาให้ผูู้้ประกอบัการมคีวุามสันใจัที�จัะนำางานวิุจััยมาต่ิอยอดแลิะพฒันากระบัวุนการดดัแปลิงโมเลิกลุิของไลิโซไซมจ์ัาก

ไข่ขาวุของไก่ให้มีควุามเหมาะสัมกับัการนำาไปประยุกต์ิใช้ในอุติสัาหกรรม	รวุมถึงพัฒนาสูัติรผู้สัมที�เสัริมฤทธิ�ยับัยั�งจุัลิินทรีย์	

เพ่�อใช้ในการควุบัคุมแบัคทีเรียก่อโรคในกุ้ง	แลิะการใช้ประโยชน์ในอุติสัาหกรรมอาหาร	

การนำาไปัใช้�	
ผูู้้ประกอบัการถ่ายทอดเทคโนโลิยีในการขยายขนาดการผู้ลิิติแลิะทดสัอบัประสิัทธิภาพ	รวุมถึง

การทดสัอบัติลิาด	เพ่�อให้ได้ข้อมูลิผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ติรงกับัควุามต้ิองการของผูู้้บัริโภค

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มมูลิค่าให้กับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์จัากไข่ไก่	แลิะได้สัารเปปไทด์ที�มีฤทธิ�ในการยับัยั�งเช่�อ

แบัคทีเรียที�เป็นสัาเหตุิการติายด่วุนของกุ้ง	ช่วุยลิดการสูัญเสีัยมูลิค่าทางเศรษฐ์กิจั

ของอุติสัาหกรรมการเลีิ�ยงกุ้งอันเกิดจัากโรคกุ้งได้



46 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ระบบควบคุมีเคร่�อี้งเติีมีอี้ากาศสูำาหรับการเล้�ยงสัูตีว์นำ�าพิร�อี้มีเฟิัร์มีแวร์ 

 และเว็บบริการขึ้�อี้ม้ีล Agritonics 

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.	เสักสัรรค์	ศาสัติร์สัถิติ	แลิะทีมงาน	

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 จัำานวุน	1	ผู้ลิงาน	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์)

	 หัวุวัุดออกซิเจันลิะลิาย	คำาขอเลิขที�	1601005583

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	เทรดดิ�ง	เทค	เอเชีย	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในการเลีิ�ยงกุ้ง	จัะต้ิองมีการควุบัคุมให้มีระดับัออกซเิจันที�เหมาะสัม	โดยใช้เคร่�องตีินำ�าเป็นอุปกรณ์์สัำาคัญในการเพิ�มออกซิเจัน	

การเลีิ�ยงกุ้งในปัจัจุับััน	ยังต้ิองอาศัยคนในการวัุดระดับัออกซิเจันแลิะเปิดปิดเคร่�องตีินำ�า	จึังยังมีควุามเสีั�ยงที�จัะมีระดับัออกซิเจัน

ติำ�ากวุ่าระดับัที�เหมาะสัมในบัางช่วุงเวุลิา	

การนำาไปัใช้�	
ระบับัควุบัคุมเคร่�องเติิมอากาศสัำาหรับัการเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�า	สัามารถติรวุจัวัุดค่าออกซิเจันที�ลิะลิายในนำ�าได้ติลิอด	24	ชั�วุโมง	

ลิดควุามเสีั�ยงในการเกิดโรคจัากการที�ระดับัที�ออกซิเจันติำ�ากวุ่าระดับัที�เหมาะสัม	โดยควุบัคุมเคร่�องตีินำ�าติามค่าออกซิเจัน

ลิะลิาย	 เพิ�มจัำานวุนการติีนำ�าเม่�อออกซิเจันลิดติำ�าลิง	แลิะลิดจัำานวุนการติีนำ�าเม่�อค่าออกซิเจันสัูงเพียงพอ	สัามารถกำาหนด 

รูปแบับัแลิะเวุลิาการเปิดเคร่�องตีินำ�าในรูปแบับัพิเศษ	เช่น	เปิดเม่�อมีการรวุมติะกอนของเสีัยในบ่ัอโดยอัติโนมัติิ	หร่อควุบัคุม

การหมุนเวีุยนของนำ�าในบ่ัอ	โดยคำานึงถึงชั�วุโมงการทำางานของเคร่�องตีินำ�าให้มีชั�วุโมงการทำางานที�สัมดุลิ	 มีการบัันทึกข้อมูลิ 

การทำางานแลิะค่าการติรวุจัวัุด	แจ้ังเต่ิอนทันทีเม่�อเกิดเหตุิการณ์์ผิู้ดปกติิ	 ผู่้านข้อควุามสัั�นทางโทรศัพท์	แลิะไฟูฉุีกเฉิีนหน้า 

บ่ัอ	 เช่น	 ค่าออกซิเจันลิะลิายติำ�า	 เคร่�องตีินำ�าตัิดการทำางานจัากกระแสัเกิน	 ผูู้้ใช้งานสัามารถเข้าถึงข้อมูลิการทำางานแลิะ 

การติรวุจัวัุดผู่้านอินเทอร์เน็ติเว็ุบับัราว์ุเซอร์	แลิะ	แอปพลิิเคชันบันสัมาร์ติโฟูนได้

ปัระโย์ช้น์
เป็นระบับัที�จัะช่วุยเกษติรกรในการเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�า	ที�ประหยัดพลัิงงานแลิะลิดภาระการซ่อมบัำารุงระหวุ่างรอบัการเลีิ�ยง



47100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

สู้ตีรอี้งค์ประกอี้บขึ้อี้งธีาตุีอี้าหารสูำาหรับพ่ิช่ไร�ดิน

นักวิิจััย์  

ดร.คมสัันต์ิ	สุัทธิสิันทอง

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	10707	ออกให้วัุนที�	6	พฤศจิักายน	2558		(คำาขออนุสิัทธิบััติรเลิขที�	1503000472	ย่�นคำาขอวัุนที�	1	เม.ย	

2558)	ช่�อเร่�อง	:	สูัติรองค์ประกอบัของธาตุิอาหารสัำาหรับัพ่ชไร้ดิน

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เทค	ซายน์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อุติสัาหกรรมปุ�ยแลิะธาตุิอาหารสัำาหรับัพ่ชนับัวุ่าเป็นอุติสัาหกรรมที�มีขนาดใหญ่แลิะมีควุามสัำาคัญ	เน่�องจัากผู้ลิิติภัณ์ฑ์์จัาก

อุติสัาหกรรมดังกล่ิาวุถูกนำามาใช้ในเกษติรกรรม	การเพาะปลูิก	แลิะมีการพัฒนาอย่างต่ิอเน่�อง	เพ่�อให้สัามารถลิดต้ินทุนแลิะ

เพิ�มผู้ลิกำาไร	ซึ�งรูปแบับัของปุ�ยแลิะธาตุิอาหารพ่ชจัะขึ�นอยู่กับัลัิกษณ์ะการนำาไปใช้ต่ิางๆ	แลิะขึ�นอยู่กับัควุามต้ิองการของพ่ช

ในแต่ิลิะช่วุงเวุลิา	การพัฒนาธาตุิอาหารเพ่�อเพิ�มประสิัทธิภาพของปุ�ยนำ�าซึ�งใช้ฉีีดพ่นทางใบัแลิะทางราก	รวุมถึงการนำาไปใช้

ปลูิกพ่ชแบับัไฮโดรโพนิกส์ัที�นิยมในปัจัจุับััน	 ค่อการเพิ�มสัารอินทรีย์จัำาพวุกสัารคีเลิติต่ิาง	ๆ	 เช่น	 เอทิลีินไดเอมีนเติติระ 

อะซิกติิดแอซิด	หร่ออีดีทีเอ	(EDTA)	อีดีดีเอชเอ	(EDDHA)	ดีทีพีเอ	(DTPA)	แลิะอ่�น	ๆ	เพ่�อป้องกันการติกติะกอน	หร่อลิด 

การสัูญเสีัยของธาติุอาหารในดินก่อนการดูดซึมโดยรากพ่ช	ธาติุอาหารจัะสัามารถสัร้างสัารเชิงซ้อนกับัสัารคีเลิติเหลิ่านี�	 จึัง

ทำาให้พ่ชสัามารถดูดซึมได้สัะดวุก	แต่ิพ่ชไม่สัามารถย่อยสัารคีเลิติเหล่ิานี�เพ่�อนำาไปใช้ประโยชน์ได้	พ่ชจึัง

ทำาการขับัสัารเหล่ิานี�ออกสู่ัสิั�งแวุดล้ิอมแลิะเป็นอันติรายต่ิอคนแลิะสััติว์ุได้

การนำาไปัใช้�	
ธาตุิอาหารสัำาหรับัพ่ชไร้ดินที�พัฒนาขึ�น	เป็นการใช้สัารคีเลิติจุัลิธาตุิอาหารพ่ชจัาก

ธรรมชาติิ	ช่วุยลิดปัญหาสัารพิษที�อาจัจัะเกิดขึ�นจัากการใช้สัารคีเลิติสัังเคราะห์	

โดยสัารคีเลิติจัะช่วุยป้องกันการติกติะกอนของจุัลิธาตุิอาหารพ่ช	ทำาให้พ่ชสัามารถ

ดูดซึมเข้าไปเพ่�อใช้ในกระบัวุนการต่ิาง	ๆ	ได้	นอกจัากนี�	พ่ชจัะไม่มองวุ่าสัารคีเลิติ

จุัลิธาตุิอาหารเป็นสิั�งแปลิกปลิอม	จึังช่วุยทำาให้การดูดซึมเกิดขึ�นได้ง่ายกวุ่าการใช้

จุัลิธาตุิอาหารพ่ชโดยติรง	มีคุณ์สัมบััติิในการลิะลิายนำ�าได้ดี	ไม่ติกติะกอน	แลิะ

ทำาให้พ่ชสัามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูังสุัด	แลิะยังประกอบัไปด้วุย

กรดอะมิโนที�เป็นองค์ประกอบัสัำาคัญต่ิอการเจัริญเติิบัโติของพ่ช	



48 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ปัระโย์ช้น์
	 ได้สูัติรธาติอุาหารสัำาหรบััการปลิกูพ่ชไร้ดิน	ที�ช่วุยลิดปญัหาสัารพษิแลิะทำาให้ 

	 พ่ชสัามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูังสุัด	



49100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ่�นเน่�อี้มัีนสูาปะหลังตี�มีท้ั�ปลอี้ดภัยต่ีอี้การบริโภค

นักวิิจััย์  

ดร.สุันีย์	โชติินีรนาถ	แลิะคณ์ะวิุจััย	

ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	(BIOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
ควุามลัิบัทางการค้า	เลิขที�	TS0100114	เร่�อง	กระบัวุนการลิดไซยาไนด์ในชิ�นเน่�อมันสัำาปะหลัิงต้ิมที�ปลิอดภัยต่ิอการบัริโภค

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เจ้ัาคุณ์เกษติรพ่ชผู้ลิ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
กระบัวุนการนี�เป็นกระบัวุนการลิดไซยาไนด์ในชิ�นเน่�อมันสัำาปะหลัิงต้ิม	เพ่�อให้ปลิอดภัยต่ิอการนำาไปใช้บัริโภค	มันสัำาปะหลัิง

ชนิดขมมีปริมาณ์ไซยาไนด์สูัง	แลิะมีราคาถูก	 ซึ�งปกติิมันสัำาปะหลัิงชนิดขมไม่สัามารถนำามาบัริโภคได้โดยติรง	หากไม่ผู่้าน

กระบัวุนการลิดปริมาณ์ไซยาไนด์ให้อยูใ่นระดับัที�ปลิอดภัย

การนำาไปัใช้�
กระบัวุนการใช้เทคโนโลิยีที�ปลิอดภัยในการลิดปริมาณ์ไซยาไนด์ที�มีปริมาณ์มากในมันสัำาปะหลัิงชนิดขม	

ปัระโย์ช้น์
ทำาให้สัามารถใช้มันสัำาปะหลัิงชนิดขมที�มีปริมาณ์มากแลิะมีราคาถูก	มาใช้สัำาหรับัการบัริโภคได้โดยติรงอย่างปลิอดภัย	โดย

ชิ�นมันสัำาปะหลัิงหลัิงผู่้านกระบัวุนการลิดไซยาไนด์จัะทำาการต้ิม	แลิะเก็บัรักษาในสัภาพแช่แข็ง	จึังเก็บั

รักษาได้เป็นเวุลิานาน	เป็นแนวุทางหนึ�งในการใช้ประโยชน์จัากมันสัำาปะหลัิงชนิดขมให้มากยิ�งขึ�น



50 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์นำ�ามัีนอี้อี้ริกาโนในร้ปแบบผู้งแห�งเพ่ิ�อี้ผู้ลิตีและขึ้าย

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.กิติติิวุุฒิ	เกษมวุงศ์,	ดร.อิศรา	สัระมาลิา	แลิะ	ดร.สุัวัุชชัย	จัรัสัโสัภณ์		

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอรับัอนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1903001801	วัุนที�	11	กรกฎาคม	2562	

	 เร่�อง	วิุธีการเติรียมนำ�ามันออริกาโนในรูปแบับัผู้งแห้ง

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	เกรนาเดสัไบัโอเทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
นำ�ามันออริกาโน	(oregano	essential	oils)	เป็นนำ�ามันหอมระเหยที�สักัดได้จัากใบัของออริกาโน	ที�ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลิาย

ในอุติสัาหกรรมอาหารแลิะยา	เน่�องจัากมีประโยชน์ที�หลิากหลิาย	เช่น	ฆ่่าเช่�อแบัคทีเรีย	ป้องกันโรคบิัด	บัรรเทาการอักเสับั	

ช่วุยกระตุ้ินการทำางานของระบับัภูมิคุ้มกัน	มีรายงานการวิุจััยพบัวุ่า	การใช้สัารสักัดนำ�ามันออริกาโนมีฤทธิ�เทียบัเท่ากับัการใช้

สัารแอนติิไบัโอติิก	ซึ�งก่อให้เกิดผู้ลิข้างเคียงที�น้อยมากเม่�อเทียบักับัการใช้สัารแอนติิไบัโอติิก	อย่างไรก็ติาม	นำ�ามันออริกาโน

นั�นสัามารถเกิดการระเหยแลิะสัลิายตัิวุได้ง่าย	 อีกทั�งยังมีค่าการลิะลิายนำ�าที�ติำ�า	ทำาให้มีข้อจัำากัดในการนำาไปใช้งานแลิะเก็บั

รักษา	โดยเฉีพาะอย่างยิ�งการควุบัคุมปริมาณ์ที�เหมาะสัมเพ่�อให้เกิดประสิัทธิภาพของสัารออกฤทธิ�ชีวุภาพ	ดังนั�น	การพัฒนา

ระบับัที�สัามารถนำาส่ังสัารสัำาคัญในนำ�ามันออริกาโน	จึังเป็นแนวุทางที�มีควุามน่าสันใจัอย่างมากในการแก้ปัญหาดังกล่ิาวุ	

การนำาไปัใช้�	
ระบับันำาส่ังอิมัลิชัน	ประยุกต์ิใช้กับันำ�ามันออริกาโนเพ่�อช่วุยเพิ�มประสิัทธิภาพการลิะลิายของสัารนำ�ามันออริกาโนซึ�งลิะลิายนำ�า

ได้ยาก	

ปัระโย์ช้น์
การดูดซึมแลิะประสิัทธิภาพของสัารออกฤทธิ�ดีขึ�น	นอกจัากนี�	ยังมีการพัฒนาสัารให้อยูใ่นรูปแบับัผู้งแห้งเพ่�อให้ง่ายในการใช้

งานแลิะการจััดเก็บั



51100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ระบบบริหารจัดการอี้าหารกลางวันและวัตีถุ่ดิบสูำาหรับผู้้�จัดอี้าหารกลางวันโรงเร้ยน

นักวิิจััย์  

ดร.สุัปิยา	เจัริญศิริวัุฒน์	

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา 
ลิิขสิัทธิ�	2	ผู้ลิงาน	ได้แก่

1.	ระบับัแนะนำาสัำารับัอาหารกลิางวัุนสัำาหรับัโรงเรียนแบับัอัติโนมัติิ	(Thai	School	Lunch)

2.	ระบับับัริหารจััดการอาหารกลิางวัุนแลิะวัุติถุดิบัสัำาหรับัผูู้้จััดอาหารกลิางวัุนโรงเรียน

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	อัครพันธ์ุ	คอร์ปอเรชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัากผู้ลิสัำารวุจัเด็กไทยทั�วุประเทศ	3,119	คน	อายุระหวุ่าง	0.5-12.9	ปี	 ในช่วุงปีพ.ศ.	2554-2555	โดยสัถาบัันโภชนาการ	

มหาวิุทยาลัิยมหิดลิ	พบัวุ่าเด็กไทยกำาลัิงประสับัภาวุะทุพโภชนาการ	 ซึ�งเป็นปัญหาที�จัะทำาให้เยาวุชนไทยเติิบัโติอย่างด้อย

คุณ์ภาพ	รัฐ์บัาลิได้ติระหนักติลิอดจันมุ่งที�จัะแก้ปัญหาดังกล่ิาวุ	จึังให้ควุามสัำาคัญกับัการพัฒนามาติรฐ์านอาหารโรงเรียนให้มี

โภชนาการครบัถวุ้น	จึังเป็นที�มาของผู้ลิงานวุจัิัยระบับัแนะนำาสัำารับัอาหารกลิางวุนัสัำาหรบััโรงเรียนแบับัอตัิโนมัติิ	(Thai	School	

Lunch)

การนำาไปัใช้�	
สัวุทช.	แลิะ	สัถาบัันโภชนาการ	มหาวิุทยาลัิยมหิดลิ	พัฒนาระบับัจััดสัำารับัแลิะแนะนำาการจััดการ

โภชนาการให้กับัโรงเรียน	ซึ�งควุามติระหนักนี�	ส่ังผู้ลิต่ิอภาคธุรกิจัการรับัจััดอาหารโรงเรียนที�

ต้ิองให้ควุามสัำาคัญกับัมาติรฐ์านโภชนาการ	ภายหลัิงเพ่�อพัฒนาผู้ลิงานสัำาหรับัใช้ในเชิง

พาณิ์ชย์	จึังต่ิอยอดผู้ลิงานแลิะได้มาซึ�งระบับับัริหารจััดการอาหารกลิางวัุนแลิะวัุติถุดิบั

สัำาหรับัผูู้้จััดอาหารกลิางวัุนโรงเรียน	

ปัระโย์ช้น์
เป็นเคร่�องม่อที�จัะช่วุยผูู้้ประกอบัการใช้บัริหารจััดการอาหารกลิางวัุน	ให้มี

มาติรฐ์านติามโภชนาการ	แลิะสัร้างควุามน่าเช่�อถ่อให้กับั	บัริษัทฯ	รวุมไปถึง

ช่วุยบัริหารจััดการวัุติถุดิบัแลิะต้ินทุนอย่างมีประสิัทธิภาพ	นอกจัากนี�	การใช้

ระบับัฯ	ยังสัามารถช่วุยยกระดับัมาติรฐ์านอาหารโรงเรียนอีกด้วุย



52 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 พิอี้ลิเมีอี้ร์ด้ดซ้มีนำ�าสู้ง

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.พิริยาธร	สุัวุรรณ์มาลิา	แลิะ	ดร.เกศินี	เหมวิุเชียร

	 สัังกัดสัถาบัันเทคโนโลิยีนิวุเคลีิยร์แห่งชาติิ	(องค์การมหาชน)

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอสัทิธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1201005033	ย่�นคำาขอวุนัที�	26	กันยายน	2555	

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	กรีนเวิุลิด์ไทย	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ประเทศไทยเป็นแหล่ิงเกษติรกรรมที�สัำาคัญของโลิก	เน่�องจัากมีลัิกษณ์ะภูมิ

อากาศแลิะภูมิประเทศที�เหมาะสัมแก่การเพาะปลูิกพ่ชที�เป็นพ่ชเศรษฐ์กิจัหลิายชนิด	 แลิะปัจัจััยที�สัำาคัญในการทำา 

การเกษติรกรรมค่อ	นำ�า	 เน่�องจัากโลิกปัจัจุับัันได้มีการเปลีิ�ยนแปลิงลัิกษณ์ะทางภูมิอากาศมากขึ�น	 เช่น	 อุณ์หภูมิเฉีลีิ�ยสูังขึ�น	

ฝนไม่ติกติามฤดูกาลิ	ส่ังผู้ลิกระทบัต่ิอการเพาะปลูิกพ่ชผู้ลิทางการเกษติร	ด้วุยเหตุินี�จึังได้ผู้ลิิติพอลิิเมอร์ดูดซึมนำ�าสูัง	ซึ�งเป็น

พอลิิเมอร์ที�มีหมู่ฟัูงก์ชันที�มีควุามสัามารถดูดซับันำ�าแลิะกักเก็บันำ�า	สัามารถนำามาใช้ผู้สัมดินเพ่�อปรับัปรุงคุณ์สัมบััติิในการอุ้ม

นำ�าของดินในแปลิงปลูิกพ่ชที�มีพ่�นที�แห้งแล้ิง	หร่อใช้ผู้สัมกับัดินเพ่�อปลูิกพ่ชในอาคารบ้ัานเร่อนซึ�งสัามารถช่วุยลิดระยะเวุลิา

ในการให้นำ�า

การนำาไปัใช้�	
พอลิิเมอร์ดูดซึมนำ�าสูัง	(Superwater	absorbent	polymer,	SWA)	ที�ผู้ลิิติโดยสัถาบัันเทคโนโลิยีนิวุเคลีิยร์แห่งชาติิ	(องค์การ

มหาชน)	มีลัิกษณ์ะเฉีพาะ	ค่อเป็นพอลิิเมอร์ที�ผู้ลิิติจัากแป้งมันสัำาปะหลัิง	สัามารถดูดซับันำ�าแลิะเก็บันำ�าได้ในปริมาณ์	150	เท่า

ของนำ�าหนักแห้ง	แลิะสัามารถย่อยสัลิายได้ในดินจึังไม่เกิดผู้ลิกระทบัติ่อสิั�งแวุดลิ้อมติามธรรมชาติิเหมาะแก่การนำามาใช้งาน

ในการเพาะปลูิกพ่ชทางการเกษติร	หร่อผู้สัมกับัดินหร่อทรายเพ่�อการเพาะปลูิกพ่ชในกิจักรรมการการเกษติรต่ิาง	ๆ 	ติามผูู้้ใช้

ต้ิองการ

ปัระโย์ช้น์
ผู้ลิิติพอลิิเมอรดู์ดซึมนำ�าสูัง	ซึ�งเป็นพอลิิเมอรที์�มีหมู่ฟัูงก์ชันที�มีควุามสัามารถดดูซับันำ�าแลิะกกัเก็บันำ�า	สัามารถนำามาใช้ผู้สัมดนิ

เพ่�อปรับัปรุงคุณ์สัมบััติิในการอุ้มนำ�าของดินในแปลิงปลูิกพ่ชที�มีพ่�นที�แห้งแล้ิง	หร่อใช้ผู้สัมกับัดินเพ่�อปลูิกพ่ชในอาคารบ้ัาน

เร่อนซึ�งสัามารถช่วุยลิดระยะเวุลิาในการให้นำ�า



53100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ปุ�ยเพิิ�มีธีาตุีไนโตีรเจนสูำาหรับอี้�อี้ย

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.	สุัวุรรณ์า		เนียมสันิท

คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยขอนแก่น

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1403000152	ย่�นคำาขอวัุนที�	30	มกราคม	2557

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	อีคลิิปส์ั	จัำากัด

บัริษัท	อะโกรไบัโอเมท	จัำากัด

บัริษัท	โกรท	เพลิเล็ิท	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อ้อยเป็นพ่ชล้ิมลุิกติระกูลิหญ้า	ปุ�ยหลัิกที�สัำาคัญในการปลูิกอ้อย	ค่อ	ไนโติรเจัน	เพราะหากขาดธาตุิดังกล่ิาวุอ้อยจัะมีใบัสีัเหล่ิอง	

ลิำาต้ินแคระแกร็น	ปล้ิองสัั�น	ฯลิฯ	เน่�องจัากปริมาณ์ไนโติรเจันที�ได้จัากอินทรียวัุติถุนั�นไม่เพียงพอต่ิอควุามต้ิองการของพ่ชแลิะ

มีการเปลีิ�ยนรูปอยู่ติลิอดเวุลิา	แลิะการใช้ปุ�ยเคมีไนโติรเจันเพ่�อทดแทนไนโติรเจันจัากธรรมชาติิที�มากเกินไปจัะทำาให้เกิด 

การสัะสัมในดิน	 ส่ังผู้ลิต่ิอการเจัริญเติิบัโติของอ้อยเพราะทำาให้ดินเปรี�ยวุ	 ปัจัจุับัันได้มีการนำาเช่�อแบัคทีเรียติรึงไนโติรเจัน 

ในรูปของสัารแขวุนลิอยมาใช้ในการปลูิกอ้อย	แต่ิมีข้อเสีัยค่อ	ไม่สัะดวุกในการใช้งาน	แลิะเช่�อแบัคทีเรียอาจัถูกชะล้ิางได้ง่าย 

จัากฝน

การนำาไปัใช้�	
ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เพิ�มธาตุิไนโติรเจันนี�ประกอบัด้วุยเช่�อแบัคทีเรียติรึงไนโติรเจัน	สัารลิะลิายอาหาร

เหลิวุแลิะวัุสัดุเพาะทางการเกษติรโดยนำาเช่�อแบัคทีเรียติรึงไนโติรเจันไปยึดเกาะกับัวัุสัดุ

การเกษติรเพ่�อลิดปัญหาการที�เช่�อแบัคทีเรียถูกชะล้ิางไปกับัฝน	สัามารถใช้ปุ�ยชนิดนี�

พร้อมการปลูิกอ้อยโดยใส่ัเพียงแค่	1	ครั�งในอัติรา	80	กิโลิกรัมต่ิอไร่

ปัระโย์ช้น์
ปุ�ยไนโติรเจันที�มีเช่�อแบัคทีเรียติรึงไนโติรเจัน	จัะช่วุยเพิ�มประสิัทธิภาพของ

การใช้ปุ�ย	ลิดปัญหาการสัะสัมของไนโติรเจันในดิน	เพิ�มควุามสัะดวุกใน

การใช้งาน	โดยสัามารถใช้ปุ�ยชนิดนี�พร้อมการปลูิกอ้อยโดยใส่ัเพียงแค่ครั�งเดียวุ	



54 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 การเพิิ�มีประสิูทัธิีภาพิสูมุีนไพิรโดยเทัคโนโลย้พิลาสูมีา

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.กีรติิญา	จัันทร์ผู้ง	แลิะ	ดร.สุัรีย์พร	สัราภิรมย์

	 คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยแม่โจ้ั

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
	 องค์ควุามรู้

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	รีอิน	(ประเทศไทย)	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ติลิาดสัมุนไพรมีมูลิค่ากวุ่าแสันล้ิานบัาท	 มีการเติิบัโติขึ�นอย่างรวุดเร็วุ	 มี 

การคาดการณ์์วุ่าจัะโติขึ�นราวุ	10%	ต่ิอปี	แต่ิปี	2560	โติขึ�นถึงกวุ่า	30%	รัฐ์หนุนติลิาดสัมุนไพร	แลิะตัิ�งเป้าโติเพิ�ม	15%	 

ต่ิอปี	ดันมูลิค่าเศรษฐ์กิจัแติะ	3.2	แสันล้ิานในปี	64	ชู	4	สัมุนไพรแชมเปี�ยน	ได้แก่	กระชายดำา	ไพลิ	บััวุบัก	แลิะขมิ�นชัน	ทั�งนี�

จุัดอ่อนที�สัำาคัญต่ิอการสั่งออกสัินค้าประเภทสัมุนไพรเหลิ่านี�ค่อการขาดองค์ควุามรู้ในการสักัดสัารสัำาคัญออกจัากสัมุนไพร	

โดยเฉีพาะขมิ�นชันทำาได้เพียงมีการสั่งออกในรูปแบับัผู้งเท่านั�น	 ทั�งที�ขมิ�นชันนั�นเป็นน่าสันใจัในการพัฒนาติ่อยอดติ่อไป	แต่ิ

อุปสัรรคที�สัำาคัญของตัิวุขมิ�นชันเองนั�นค่อ	มีควุามสัามารถในการทำาลิะลิายได้น้อย	การออกฤทธิ�ของสัารสัำาคัญติำ�าเม่�อเทียบั

กับัปริมาณ์ที�ได้รับัไป	ทำาให้ต้ิองใช้ในปริมาณ์ที�มาก	

การนำาไปัใช้�	
เทคโนโลิยีพลิาสัมาที�ใช้ในกระบัวุนการสักัดจัะเข้าไปเพิ�มพ่�นผิู้วุให้กับัตัิวุยาสัมุนไพร	ทำาให้ตัิวุยาสัมุนไพรลิะลิายได้ดีขึ�น	 ได้

ปริมาณ์ของสัารสักัดมากขึ�น	แลิะช่วุยเพิ�มการออกฤทธิ�ของตัิวุยาสัำาคัญในขมิ�นชันได้ดีขึ�น	ลิดการใช้ตัิวุทำาลิะลิาย	แลิะลิดระยะ

เวุลิาของการสักัดสัารให้สัั�นลิง	โดยเทคโนโลิยีนี�สัามารถประยุกต์ิใช้กับัพ่ชหร่อสัมุนไพรได้หลิายชนิด

ปัระโย์ช้น์
เทคโนโลิยพีลิาสัมาเป็นเทคโนโลิยสีัะอาด	เป็นมิติรต่ิอสิั�งแวุดล้ิอม	ทำาให้ลิดการใช้สัารเคมีในขั�นติอนการผู้ลิิติ	แลิะสัรา้งมูลิค่า

เพิ�มให้กับัสัมุนไพรไทย	



55100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

สู้ตีรอี้าหารสูำาหรับปลาหนัง

นักวิิจััย์  

รศ.ดร.เกรียงศักดิ�	เม่งอำาพัน

คณ์ะเทคโนโลิยีการประมงแลิะทรัพยากรทางนำ�า	มหาวิุทยาลัิยแม่โจ้ั

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1703001325	เร่�อง	สูัติรอาหารสัำาหรับัปลิาหนัง	ย่�นคำาขอวัุนที�	21	กรกฎาคม	2560

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	ไลิฟ์ู	ฟูาร์มแลินด์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เน่�องด้วุยมหาวิุทยาลัิยแม่โจ้ั	ได้พัฒนาสัายพันธ์ุปลิาหนังลูิกผู้สัมระหวุ่างปลิาบึัก	กับั	ปลิาสัวุาย	ซึ�งได้ดึงเอาจุัดเด่นของปลิา

ทั�งสัองชนิดมาอยูใ่นพันธ์ุเดียวุค่อ	ปลิาหนงัลูิกผู้สัมบึักสัยามแม่โจ้ั	จัะสัามารถเจัริญเติิบัโติไดดี้ในระบับัการเลีิ�ยงที�ได้ออกแบับั

ไวุ้แลิะการพัฒนาสูัติรอาหารที�เหมาะสัมสัำาหรับัสัายพันธ์ุปลิานี�โดยเฉีพาะ	ทำาให้อัติราแลิกเน่�อที�ดี	 สีัสัวุย	ไม่มีกลิิ�นคาวุแลิะ

กลิิ�นโคน

การนำาไปัใช้�	
สูัติรอาหารสัำาหรับัปลิาหนังที�มีคุณ์ภาพเหมาะสัำาหรับัการเลีิ�ยงปลิาหนัง	ทำาให้มีการเจัริญพันธ์ุ	 เจัริญเติิบัโติที�ดี	 เน่�อปลิามี

คุณ์ภาพ	สีัแลิะกลิิ�นของปลิาแล่ิเน่�อที�ดี	เหมาะสัำาหรับัสัายพันธ์ุปลิานี�โดยเฉีพาะ	

ปัระโย์ช้น์
ช่วุยเพิ�มผู้ลิผู้ลิิติแลิะคุณ์ภาพของปลิาหนัง	สัำาหรับันำาไปส่ังเสัริมให้เกิดการเลีิ�ยงปลิาหนังใน

เชิงอุติสัาหกรรมต่ิอไป	



56 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 กรรมีวิธ้ีการเพิิ�มีปริมีาณ์ธีาตุีสัูงกะสู้ในเมีล็ดขึ้�าว

	 นักวิิจััย์  

	 วุรากร	ลิิ�มบุัติร,	อดุลิย์	เที�ยงจัรรยา,	เพริศพิชญ์	คณ์าธารณ์า,	

	 ปณ์ติ	ถาวุรังกูร,	ใกล้ิรุ่ง	สัามารถ	แลิะ	สัมภพ	รักษ์มณี์

	 คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์	แลิะผูู้้ประกอบัการ

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 สิัทธิบััติร	เลิขที�	1601007080

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัจัก.	บีัซีเอสั789

ควิามเป็ันมา
การแก้ไขปัญหาผู้ลิผู้ลิิติข้าวุแลิะการเพิ�มปริมาณ์สัังกะสัีในเมลิ็ดข้าวุสัามารถทำาได้โดยการให้ปุ�ยชีวุภาพร่วุมกับัสัังกะสัีแก่ 

ต้ินข้าวุโดยการใหท้างดินแลิะการใหท้างใบั	ซึ�งจัะช่วุยทำาให้เพิ�มการเจัริญเติิบัโติของติน้ข้าวุ	ช่วุยเพิ�มผู้ลิผู้ลิิติข้าวุแลิะช่วุยเพิ�ม

ปริมาณ์ควุามเข้มข้นของธาตุิสัังกะสีัในเมล็ิดข้าวุ	ซึ�งในปัจัจุับัันการเพิ�มปริมาณ์ควุามเข้มข้นของธาตุิสัังกะสีัในเมล็ิดข้าวุจััดวุ่า

เป็นควุามสัำาคัญเร่งด่วุนของโลิกเพ่�อช่วุยลิดปัญหาทางสุัขภาพของประชากรที�ขาดธาตุิสัังกะสีั	

การนำาไปัใช้�	
กรรมวิุธีเพิ�มปริมาณ์ธาตุิสัังกะสีัในเมล็ิดข้าวุมีวิุธีการดำาเนินการ	2	ระยะ	ค่อ

1.	ระยะที�	1	ค่อระยะก่อนปลูิกข้าวุโดยการฟู้�นฟููดินด้วุยการใช้ปุ�ยชีวุภาพร่วุมกับัสัังกะสีั	

2.	ระยะที�	2	ค่อระยะระหวุ่างปลูิกข้าวุโดยการฉีีดพ่นทางใบัด้วุยปุ�ยชีวุภาพร่วุมกับัสัังกะสีั

ปัระโย์ช้น์
1.	ช่วุยฟู้�นฟููสัภาพดินให้ร่วุนซุย	

2.	ช่วุยทำาให้ต้ินข้าวุแข็งแรง	รากสัมบูัรณ์์	แติกกอดี	ใบัเขียวุ	ช่วุยทำาให้ได้ข้าวุที�มีขนาดของเมล็ิดสัมบูัรณ์์	แลิะ	ช่วุยทำาให้ข้าวุ 

	 มีปริมาณ์สัังกะสีัเพิ�มขึ�น	ช่วุยเพิ�มคุณ์ค่าทางโภชนาการของข้าวุ	

3.	หลัิงจัากปรับัปรุงดินด้วุยปุ�ยชีวุภาพร่วุมกับัสัังกะสีัทำาให้ผู้ลิผู้ลิิติขาวุเพิ�มขึ�น



57100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เทัคโนโลย้วัสูดุป้เคล่อี้บสูระนำ�าจากยางธีรรมีช่าติี

นักวิิจััย์  

รศ.อาซีซัน	แกสัมาน	แลิะคณ์ะ

คณ์ะวิุทยาศาสัติร์แลิะเทคโนโลิยี	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
องค์ควุามรู้	เร่�อง	เทคโนโลิยีเคล่ิอบัสัระด้วุยนำ�ายางธรรมชาติิ

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	 บุ่ังคล้ิาก่อสัร้าง,	ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	 จิัรกาญโยธา,	บัริษัท	ไทยอีสัเทิร์นรับัเบัอร์	จัำากัด,ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	 

เตีิยเหลีิยงกี�,	ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	สุัรินทร์มั�นคง	(2001)	แลิะ	บัริษัท	สิันเจัริญสันม	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เพ่�อป้องกันนำ�าซึมลิงสู่ัผิู้วุดินหร่อสัำาหรับักักเก็บันำ�าไวุ้ใช้ประโยชน์	เช่น	สัระกักเก็บันำ�าในภาคเกษติรกรรม	โดยเฉีพาะเขติพ่�นที�

นอกชลิประทานที�ขาดแคลินนำ�า	ทำาเกษติรในช่วุงหน้าแล้ิง	บ่ัอเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�า	บ่ัอบัำาบััดนำ�าเสีัย	

การนำาไปัใช้�	
สูัติรผู้สัมของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคล่ิอบัสัระนำ�าจัากนำ�ายางธรรมชาติิร่วุมกบััวัุสัดุเสัริม	ที�สัามารถปอ้งกันนำ�าซึมลิงสู่ัผู้วิุดินเพ่�อประโยชน์

ในการกักเก็บันำ�าไวุ้ใช้ประโยชน์	สัามารถใช้เคล่ิอบับ่ัอหร่อสัระนำ�าได้ทุกประเภท	 เช่น	สัระกักเก็บันำ�าในภาคเกษติรกรรม	 

บ่ัอเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�า	บ่ัอบัำาบััดนำ�าเสีัย	แลิะบ่ัอกักเก็บันำ�าใช้สัำาหรับัโรงงานอุติสัาหกรรม	

ปัระโย์ช้น์
สัามารถกักเก็บันำ�าในภาคเกษติรกรรม	โดยเฉีพาะเขติพ่�นที�นอกชลิประทานที�ขาดแคลินนำ�า	

ทำาเกษติรในช่วุงหน้าแล้ิง	บ่ัอเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุนำ�า	บ่ัอเลีิ�ยงปลิา	กุ้ง	บ่ัอบัำาบััดนำ�าเสีัย	แลิะ

กักเก็บันำ�าใช้สัำาหรับัโรงงานอุติสัาหกรรม	บ่ัอติกแต่ิงหร่อบ่ัอเอนกประสังค์ใน

หน่วุยงานภาครัฐ์	สัถานศึกษา	หร่อบ้ัานเร่อนทั�วุไป
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 สูารทัดแทันฟัอี้สูเฟัตีและไบคาร์บอี้เนตีในการปรับปรุงคุณ์สูมีบัติี  

 ความีสูามีารถ่ในการอุี้�มีนำ�าในอุี้ตีสูาหกรรมีแปรร้ปสัูตีว์นำ�า

	 นักวิิจััย์  

	 ศ.ดร.สุัทธวัุฒน์	เบัญจักุลิ	แลิะคณ์ะ

	 คณ์ะอุติสัาหกรรมเกษติร	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา		
	 อยู่ระหวุ่างย่�นคำาขอ

 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	ห้องเย็นโชติิวัุฒน์หาดใหญ่	จัำากัด	(มหาชน)

ควิามเป็ันมา
อุติสัาหกรรมแปรรูปสััติว์ุนำ�าโดยเฉีพาะกุ้ง	 เป็นอุติสัาหกรรมที�มีควุามสัำาคัญต่ิอเศรษฐ์กิจัของประเทศ	 เน่�องจัากสัามารถนำา

รายได้เข้าประเทศในแต่ิลิะปีเป็นมูลิค่าหลิายหม่�นล้ิานบัาท	แลิะยังเป็นหนึ�งในอุติสัาหกรรมยุทธศาสัติร์ของประเทศที�มี 

ศักยภาพในการส่ังออก	 โดยทั�วุไปกระบัวุนการผู้ลิิติกุ้งต้ิมแช่เย่อกแข็ง	 กุ้งจัะผู่้านกระบัวุนการแปรรูปหลิายขั�นติอน	 เช่น	 

การติ้มแลิะการแช่แข็ง	 ซึ�งกระบัวุนการเหลิ่านี�	ทำาให้เกิดการสูัญเสีัยควุามสัามารถในการอุ้มนำ�า	 อันเน่�องมาจัากการสัูญเสีัย

สัภาพของโปรตีิน	ส่ังผู้ลิให้นำ�าหนักภายหลัิงจัากการต้ิม	ลิดน้อยลิง	แลิะการสูัญเสีัยนำ�าเพิ�มสูังขึ�น	เพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุจึังนำา

สัารเติิมแต่ิงในกลุ่ิมฟูอสัเฟูติ	มาใช้เพ่�อปรับัปรุงคุณ์ภาพของกุ้งในระหวุ่างแปรรูปแลิะการเก็บัรักษา	แต่ิอยา่งไรก็ติามในปัจัจุับััน 

กลุ่ิมประเทศสัหภาพยุโรปแลิะแคนาดาได้กำาหนดระดับัสัารติกค้างในกลุ่ิมฟูอสัเฟูติในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อาหาร	 (ไม่เกินร้อยลิะ	0.5	

ในรูป	P
2
O

5
	แลิะในรูปของ	Sodium	Phosphate	Dibasic	 อีกทั�งการใช้ฟูอสัเฟูติในปริมาณ์ที�มากเกินจัะทำาให้เน่�อสััมผัู้สัมี

ลัิกษณ์ะคล้ิายเม่อก	แลิะมีรสัชาติิฝาดทำาให้ไม่เป็นที�ยอมรับัของผูู้้บัริโภค	จึังได้มีการนำาสัารทดแทนมาใช้แทนฟูอสัเฟูติ	หร่อ

ที�รู้จัักในนามของสัารที�ไม่ใช่ฟูอสัเฟูติ	ซึ�งได้แก่	สัารประกอบัในกลุ่ิมไบัคารบ์ัอเนติ	เพราะมปีระสิัทธิภาพใกลิเ้คียงกับัฟูอสัเฟูติ	

(Chantarasuwanet	al.,	2011)	จัากงานวุจัิัยพบัวุ่ามีการใช้โซเดียมไบัคาร์บัอเนติ	(Na
2
CO

3
)	ที�ระดับัควุามเข้มข้นร้อยลิะ	2.5	 

โดยนำ�าหนัก/ปริมาติร	จัะเพิ�มควุามสัามารถในการอุ้มนำ�าของกุ้งที�ผู่้านการต้ิมแลิะไม่มีผู้ลิกระทบัต่ิอคุณ์ลัิกษณ์ะด้านประสัาท

สััมผัู้สัของกุ้ง	 (Chantarasuwanet	al.,	2011)	แต่ิอย่างไรก็ติาม	การประชุม	EU	Standing	committee	 เม่�อ	 วัุนที�	17	

เมษายน	2556	 ที�ผู่้านมา	 ได้ประกาศห้ามใช้สัารในกลุ่ิมดังกล่ิาวุเน่�องจัากเม่�อกระบัวุนการผู้ลิิติเสัร็จัสิั�นแล้ิวุ	จัะมีสัาร 

ไบัคาร์บัอเนติติกค้างในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	ดังนั�นจึังมีควุามจัำาเป็นอยา่งยิ�งในการศึกษาวิุจััยแลิะค้นควุ้าหาสัารทดแทนสัารกลุ่ิมฟูอสัเฟูติ

แลิะไบัคาร์บัอเนติเพ่�อใช้เพิ�มควุามสัามารถในการอุ้มนำ�าของเน่�อกุ้งสุัก	



59100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การนำาไปัใช้�	
สัารทดแทนฟูอสัเฟูติแลิะไบัคาร์บัอเนติในการปรับัปรุงคุณ์สัมบััติิควุามสัามารถในการอุ้มนำ�าแลิะนำ�าหนักของเน่�อกุ้งสุักติาม

การประดิษฐ์์นี�	มีส่ัวุนประกอบัหลัิก	ได้แก่	โซเดียมไฮดรอกไซด์	โซเดียมคลิอไรด์กรดอะมิโนกลูิติามิก	หร่อ	อนุพันธ์ของกรดก

ลูิติามิก	โดยมีนำ�าเป็นตัิวุทำาลิะลิาย	เม่�อผู้สัมเป็นเน่�อเดียวุกัน	จัะได้สัารลิะลิายใสั	ไม่มีสีั

ปัระโย์ช้น์
การใช้สัารทดแทนสัารกลุ่ิมฟูอสัเฟูติแลิะ	ไบัคาร์บัอเนติเพ่�อเพิ�มควุามสัามารถในการอุ้มนำ�าของเน่�อกุ้งสุัก	อีกทั�งสัารทดแทน

ที�พัฒนาขึ�นนี�ไม่มีการติกค้างของไบัคาร์บัอเนติจึังแลิะช่วุยลิดประเด็นการกีดกันทางการค้า	ทำาให้สัามารถแข่งขันใน 

ติลิาดโลิกได้



60 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 อุี้ปกรณ์์วัดเน่�อี้ยางแห�งในนำ�ายางแบบรวดเร็ว

	 นักวิิจััย์  

	 รศ.ดร.มิติรชัย	จังเชี�ยวุชำานาญ	แลิะคณ์ะวิุจััย

	 คณ์ะวิุศวุกรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอสัิทธิบััติร	 เลิขที�คำาขอ	 1101001079	 เร่�อง	 อุปกรณ์์วัุดปริมาณ์ 

	 เน่�อยางแห้งในนำ�ายาง	ย่�นคำาขอวัุนที�	6	กรกฎาคม	2554

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	ไทยติรังรับัเบัอร์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในยุคปัจัจุับัันนำ�ายางพาราได้กลิายมาเป็นวัุติถุดิบัตัิ�งต้ินที�สัำาคัญต่ิอการผู้ลิิติอุปกรณ์์	เคร่�องม่อเคร่�องใช้ที�จัำาเป็นต่ิาง	ๆ	หลิาย

ด้าน	ได้แก่	ด้านการแพทย์	งานวิุศวุกรรม	ติลิอดจันไปถึงเคร่�องใช้ในชีวิุติประจัำาวัุน	เช่น	ถุงม่อยาง	ถุงยางอนามัย	กาวุนำ�ายาง	

ท่อยาง	ยางรถยนต์ิ	เป็นต้ิน	ส่ังผู้ลิให้เกษติรกรเกิดการต่ิ�นตัิวุหันมาทำาการขายนำ�ายางสัดกันมากขึ�น	ในกระบัวุนการซ่�อขายนำ�า

ยาง	ราคาของนำ�ายางสัดจัะขึ�นอยู่กับัปริมาณ์เน่�อยางแห้งในนำ�ายาง	ซึ�งสัามารถทำาการวัุดด้วุยวิุธีมาติรฐ์านในลัิกษณ์ะของเคมี

วิุเคราะห์	(ASTM	D	1076-80	หร่อ	ISO	126-1972)	ซึ�งไม่สัามารถนำานำ�ายางกลัิบัมาใช้ซำ�าได้	เคร่�องม่อมีราคาแพง	แลิะใช้

เวุลิาในการวัุดนานถึง	16	 ชั�วุโมง	 จึังมีวิุธีวัุดทางอ้อมโดยการวัุดค่าควุามถ่วุงจัำาเพาะของยางตัิวุอย่างเช่น	การใช้เคร่�องม่อ 

เมโทรแลิค	(Metrolac)	ซึ�งมีขั�นติอนมากจัะเกิดควุามคลิาดเคล่ิ�อนมากจัากการอ่านสัเกลิในทางปฏิิบััติิ	

ดังนั�น	การมีเคร่�องวัุดที�สัามารถวัุดปริมาณ์เน่�อยางแห้งในนำ�ายาง	ที�มีควุามรวุดเร็วุ	แม่นยำา	ราคาถูก	แลิะไม่ทำาลิายผู้ลิผู้ลิิติได้	

จึังมีควุามจัำาเป็นแลิะเป็นแนวุทางในการเสัริมสัร้างควุามเป็นธรรมแก่เกษติรกรแลิะผูู้้ประกอบัการ	

การนำาไปัใช้�	
อุปกรณ์์วัุดเน่�อยางแห้งในนำ�ายางสัดแลิะดิบัโดยใช้การติรวุจัสัอบัทางอ้อมค่อการติรวุจัสัอบัด้วุยการสัะท้อนของคล่ิ�นควุามถี�

ไมโครเวุฟูเพ่�อให้ได้ค่า	%DRC	ของนำ�ายางพาราใช้วัุดเน่�อยางแห้งในนำ�ายางสัดโดยใช้เวุลิาเพียง	1-2	นาที	

ปัระโย์ช้น์
สัามารถลิดเวุลิาการทดสัอบัเหล่ิอเพียง	1-2	นาที	จัากเดิมที�ทดสัอบัด้วุยวิุธีทางเคมีแบับัที�ใช้กันในปัจัจุับัันเวุลิาในการทดสัอบั

นานประมาณ์	16	 ชั�วุโมง	มีขั�นติอนที�ยุ่งยากแลิะสัูญเสีัยเน่�อยาง	อุปกรณ์์วัุf	 มีศักยภาพสัูงที�จัะทำาการพัฒนาติ่อเพ่�อให้มี 

ควุามแม่นยำามากขึ�นแลิะให้มีราคาถูกลิงได้อีก	เพ่�อลิดการนำาเข้า	แลิะสันับัสันุนการขับัเคล่ิ�อนอุติสัาหกรรมยางพาราได้อย่าง

ยั�งย่น



61100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

การควบคุมีการปลดปล่อี้ยปุ�ยย้เร้ยด�วยนำ�ายางธีรรมีช่าติีและแป้ง

นักวิิจััย์  

ชัยวุุฒิ	วัุดจััง

ภาควิุชาเคมี	คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยอุบัลิราชธานี

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขอสัิทธิบััติร	 เลิขที�คำาขอ	1501003799	 เร่�อง	กรรมวิุธีการเคล่ิอบัเมลิ็ดปุ�ยด้วุยสัารเคล่ิอบัที�มีองค์ประกอบัจัากนำ�ายาง 

ธรรมชาติิ	แลิะแป้งเพ่�อควุบัคุมการปลิดปล่ิอยธาตุิอาหาร	ย่�นคำาขอวัุนที�	19	มิถุนายน	2558

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
นางสัาวุอัมพร	ทองธรรมชาติิ

ควิามเป็ันมา
การใช้ปุ�ยค่อสิั�งจัำาเป็นที�จัะช่วุยเพิ�มผู้ลิผู้ลิิติทางการเกษติรแต่ิพบัวุ่าปัญหาในการใช้ปุ�ยโดยเฉีพาะปุ�ยยูเรีย	 (Urea)	 ซึ�งมีองค์

ประกอบัของไนโติรเจันเป็นหลัิกพ่ชสัามารถใช้ปุ�ยได้เพียง	20-40	%	เท่านั�น	 เน่�องจัากปุ�ยเกิดการสูัญเสีัยโดยการระเหิด

เน่�องจัากแสังแดดแลิะควุามร้อนถูกชะลิ้างโดยนำ�าฝนไปติามแม่นำ�าลิำาคลิอง	 กล่ิาวุค่อพ่ชดูดธาติุอาหารไม่เพียงพอติ่อ 

ควุามต้ิองการของพ่ชแต่ิลิะชนิด

การนำาไปัใช้�	
การเคล่ิอบัปุ�ยยูเรียด้วุยสัารเคล่ิอบัจัากนำ�ายางธรรมชาติิแลิะแป้งมีหลัิกการทำางานค่อ	 เมล็ิดปุ�ยที�เคล่ิอบัด้วุยสัารเคล่ิอบัจัะ 

ค่อย	ๆ	ปล่ิอยสัารออกสัารอาหารแลิะแร่ธาตุิที�จัำาเป็นต่ิอพ่ชแลิะช่วุยให้พ่ชสัามารถนำาธาตุิอาหารไปใช้ใน

การเจัริญเติิบัโติได้อย่างมีประสิัทธิภาพมากขึ�น

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มประสิัทธิภาพการใช้ปุ�ย	แลิะไม่เป็นมลิพิษต่ิอสิั�งแวุดล้ิอม	

 



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น62 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 สู้ตีรสู่วนผู้สูมีและกรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีตีร้ผู้ลาแกรน้ลฟ้ั�

	 นักวิิจััย์  

	 อาจัารย์	ดร.ประสับัอร	รินทอง	แลิะ	อาจัารย์	ดร.วัุนวิุสัาข์	คุณ์ะวัุฒนะกุลิ

	 คณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยมหาสัารคาม

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
	 อยู่ระหวุ่างย่�นคำาขอ

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

	 คุณ์ธนชาติิ	เนติรสัาริกา

	 ควิามเปัน็มา
	 ติรีผู้ลิาเป็นพิกัดยาที�ประกอบัด้วุยส่ัวุนผู้ลิพ่ช	3	ชนิดได้แก่	สัมอไทย	สัมอ

พิเภก	แลิะมะขามป้อม	มีสัรรพคุณ์ปรับัสัมดุลิธาตุิ	ช่วุยล้ิางพิษออกจัากระบับัต่ิาง	ๆ 	ภายในร่างกาย	โดยเฉีพาะระบับัทางเดิน

อาหาร	ระบับัเล่ิอดแลิะระบับันำ�าเหล่ิอง	ปัจัจุับัันผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ติรีผู้ลิาที�วุางขายในท้องติลิาด	มีทั�งในรูปแบับัยาเม็ด	แคปซูลิ	ผู้งชง	

ชาชง	แลิะเคร่�องด่�มชนิดบัรรจุัในภาชนะปิดสันิท	ซึ�งผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ติรีผู้ลิาในรปูแบับัยาเม็ดหร่อแคปซูลิอาจัเกดิปัญหาในขั�นติอน

การกล่ินเม็ดยาในผูู้้ที�มีปัญหาเกี�ยวุกับัการกล่ิน	 ส่ัวุนผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ในรูปแบับัผู้งชง	ชาชงมักมีรสัชาติิไม่อร่อย	 อีกทั�งผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

ติรีผู้ลิาชนิดผู้งชงส่ัวุนใหญ่มักเกิดปัญหาผู้งยาไม่ลิะลิายนำ�าหร่อลิะลิายนำ�าได้น้อย	ทำาให้ได้รับัสัารสัำาคัญจัากติรีผู้ลิาไม่ครบัถ้วุน	

ซึ�งรูปแบับัยาเติรยีมแกรนลูิฟูู่ประกอบัดวุ้ยสัารที�มีฤทธิ�เป็นกรดแลิะสัารในกลุ่ิมคารบ์ัอเนติหร่อไบัคารบ์ัอเนติ	เม่�อนำามาลิะลิาย

นำ�าแล้ิวุจัะเกิดปฏิิกิริยาที�มีการปลิดปลิ่อยแก๊สัคาร์บัอนไดออกไซด์ที�ช่วุยเพิ�มการลิะลิายให้กับัผู้งยาอีกทั�งยังเป็นรูปแบับัยา

เติรียมที�ดึงดูดควุามสันใจัผูู้้บัริโภค	ดังนั�น	ผูู้้ประดิษฐ์์จึังมีควุามสันใจัที�จัะพัฒนาผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ติรีผู้ลิาในรูปแบับัแกรนูลิฟูู่ที�มีรสัชาติิ

อร่อย	มีควุามคงตัิวุดี	สัามารถนำาไปผู้ลิิติเชิงพาณิ์ชย์ได้

การนำาไปัใช้�	
ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์แกรนูลิฟูู่ติรีผู้ลิาประกอบัด้วุยสัารที�มีฤทธิ�เป็นกรดแลิะสัารในกลุ่ิมคาร์บัอเนติหร่อไบัคาร์บัอเนติ	เม่�อนำามาลิะลิาย

นำ�าแล้ิวุจัะเกิดปฏิิกิริยาที�มีการปลิดปล่ิอยแก๊สัคาร์บัอนไดออกไซด์ที�ช่วุยเพิ�มการลิะลิายให้กับัตัิวุยาสัำาคัญ	 อีกทั�งยังเป็น 

รูปแบับัยาเติรียมที�ดึงดูดควุามสันใจัผูู้้บัริโภค	สัามารถนำาไปผู้ลิิติเชิงพาณิ์ชย์ได้

ปัระโย์ช้น์
•	ในหนึ�งหน่วุยบัริโภคมีปริมาณ์สัารสัำาคัญสูัง

•	ฟูองฟูู่ที�เกิดขึ�น	ช่วุยให้สัารสัำาคัญลิะลิายได้ดีแลิะกลิบัรสัขมของสัารสักัด



63100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

เคร่ิ�องม่อเคร่ิ�องจัักริ



64 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 การผู้ลิตีโฟัมีโลหะแบบโพิรงเปิดท้ั�ม้ีตี�นทุันตีำ�าและควบคุมีขึ้นาดโพิรงได�  

 (Open cell Metal foam)

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.สัมพงษ์	ศรีมโนเสัาวุภาคย์,	ไพบูัลิย์	วัุฒนพรภัณ์ฑ์์	แลิะ	ชลิลิดา	ดำารง

	 ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 1.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	 ช่�อเร่�อง	“องค์ประกอบัแม่แบับัร่าง 

	 	 สัำาหรับัผู้ลิิติไส้ัแบับัแลิะโฟูมโลิหะแลิะกรรมวิุธีการเติรียม”	คำาขอเลิขที�	 

	 	 1401005691	ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	26	กันยายน	พ.ศ.	2557

	 2.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	ช่�อเร่�อง	“อุปกรณ์์ผู้ลิิติวัุสัดุจัากแม่แบับั	

	 	 ร่างที�มีโครงสัร้างพรุนด้วุยควุามดันสุัญญากาศที�มีอัติราการผู้ลิิติสูัง”	 

	 	 คำาขอเลิขที�	1201005748	ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	2	พฤศจิักายน	พ.ศ.	2555

3.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	 ช่�อเร่�อง	“กระบัวุนการสัร้างแม่พิมพ์สัำาหรับัผู้ลิิติโฟูมโลิหะ”	คำาขอเลิขที�	1401005912	 

	 ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	30	กันยายน	พ.ศ.	2557

4.	 คำาขอรับัสิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	ช่�อเร่�อง	“โฟูมโลิหะชนิดโพรงเปิดที�มีวัุติถุอยู่ภายในโพรงเปิดแลิะกรรมวิุธีผู้ลิิติโฟูมโลิหะ 

	 ชนิดโพรงเปิดที�มีวัุติถุอยู่ภายในโพรงเปิดดังกล่ิาวุ”	คำาขอเลิขที�	1801000938	ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	16	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 

	 2561	เจ้ัาของร่วุม	สัวุทช.	กับั	บัริษัท	ไดร์ฟู	แพสัชั�น	จัำากัด

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ไดร์ฟู	แพสัชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัญหาเสีัยงดังจัากยานพาหนะ	เคร่�องม่อ	เคร่�องจัักร	ในโรงงานอุติสัาหกรรม	แลิะการก่อสัร้างต่ิาง	ๆ 	ก่อให้เกิดผู้ลิกระทบัต่ิอ

สุัขภาพทั�งทางร่างกายแลิะจิัติใจัของผูู้้ที�อยูใ่กล้ิเคียง	วิุธีการแก้ไขแบับัหนึ�งค่อ	การใช้วัุสัดุดูดซับัเสีัยง	ซึ�งปัจัจุับัันมีหลิากหลิาย

ชนิด	ไม่วุ่าจัะเป็น	โพลีิเอสัเติอร์	เย่�อกระดาษ	ใยแก้วุ	ใยไม้	ใยหิน	เป็นต้ิน	แต่ิพบัปัญหาการใช้งานบัางอย่าง	เช่น	หนา	หนัก	

ไม่แข็งแรง	 เส่ั�อมสัภาพง่าย	ไม่ทนไฟู	เป็นพิษ	หร่อดูดซับัเสีัยงไม่ได้ติามต้ิองการ	โฟูมโลิหะโดยเฉีพาะโฟูมอะลูิมิเนียมมีขาย

แลิะใช้งานในต่ิางประเทศ	เป็นวัุสัดุที�มีคุณ์สัมบััติิในด้านการดูดซับัเสีัยงดี	แข็งแรง	ทนแรงกระแทก	นำ�าหนักเบัา	สัวุยงาม	ไม่

ติิดไฟู	ไม่เป็นพิษต่ิอสิั�งแวุดล้ิอม	แลิะสัามารถนำากลัิบัมาใช้ใหม่ได้		แต่ิปริมาณ์การใช้งานยังไม่มากเน่�องจัากราคาสูัง	เน่�องจัาก

ต้ินทุนวัุติถุดิบัแลิะการผู้ลิิติ	ซึ�งวัุติถุดิบัราคาสูัง	ได้แก่	สัารก่อฟูอง	สัารเพิ�มควุามหน่ด	แลิะผู้งอะลูิมิเนียม	ขั�นติอนการผู้ลิิติที�

ต้ิองใช้พลัิงงานสูัง	ได้แก่	การอบัสัารก่อฟูองที�อุณ์หภูมิสูังเป็นเวุลิานานเพ่�อหน่วุงการสัลิายตัิวุเป็นก๊าซของสัารก่อฟูอง	เป็นต้ิน	

ทำาให้มีต้ินทุนการผู้ลิิติโฟูมอะลูิมิเนียมสูัง	

เคร่�องม่อเคร่�องจัักร



65100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การนำาไปัใช้�	
ในการผู้ลิิติโฟูมอะลูิมิเนียมจัะใช้นำ�าโลิหะแทนการใช้ผู้งอะลูิมิเนียม	แลิะใช้สัารที�มีจุัดหลิอมเหลิวุสูังกวุ่า	สัามารถกำาหนดขนาด	

การกระจัายตัิวุ	ของโพรง	โดยการขึ�นรูปแม่แบับัร่างทรงกลิมได้หลิายขนาด	หลิายรูปทรง	ลิดต้ินทุนวัุติถุดิบัแลิะลิดพลัิงงาน

การผู้ลิิติโฟูมโลิหะ	แลิะสัามารถออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ให้บัรรจุัวัุติถุภายในโพรงเปิดได้

ปัระโย์ช้น์
เป็นวัุสัดุดูดซับัเสีัยงชนิดใหม่ที�ติอบัสันองการพัฒนาเศรษฐ์กิจัสีัเขียวุ	จัากการที�สัามารถนำาวัุสัดุกลัิบัมาใช้ใหม่ได้		



66 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 สู้ตีรและกระบวนการเคล่อี้บสิู�งทัอี้

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.	วุรลิ	อินทะสัันติา

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 1.	 นำ�ายาเคล่ิอบัสิั�งทอสูัติรต้ิานเช่�อแบัคทีเรีย	กันยูวีุ	สัะท้อนนำ�า	มีกลิิ�นหอม	 

	 	 แลิะกระบัวุนการติกแติง่สัำาเร็จัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สิั�งทอด้วุยนำ�ายาเคล่ิอบัดังกล่ิาวุ	 

	 	 อนุสิัทธิบััติรเลิขที�	10519

	 2.		นำ�ายาเคล่ิอบัสิั�งทอสูัติรต้ิานเช่�อแบัคทีเรีย	กันยูวีุ	สัะท้อนนำ�า	มีกลิิ�นหอม	 

	 	 แลิะกระบัวุนการเคล่ิอบัแบับัจุ่ัมอัดรีดสิั�งทอด้วุยนำ�ายาเคล่ิอบัดังกล่ิาวุ	 

	 	 อนุสิัทธิบััติรเลิขที�	10521

3.		สัารเคล่ิอบัป้องกันรังสีัยูวีุ	ได้รับัอนุมัติิเป็นควุามลัิบัทางการค้า	เลิขที�	T.S.	59	NN	00086

4.		สัารเคล่ิอบัสิั�งทอเพ่�อสัมบััติิต้ิานเช่�อแบัคทีเรีย	ได้รับัอนุมัติิเป็น	ควุามลัิบัทางการค้า	เลิขที�	T.S.	59	NN	00090	

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ  

สัถาบัันการอาชีวุศึกษาภาคเหน่อ	2	(วุท.	แพร่)

ควิามเป็ันมา
การพัฒนาสิั�งทอให้มีคุณ์สัมบััติิพิเศษที�หลิากหลิาย	ติามควุามต้ิองการของผูู้้บัริโภค	จัะช่วุยทำาให้เส้ันใย/ผู้้า/สิั�งทอ	ดูแลิรักษา

ง่าย	มีอายุการใช้งานที�ยาวุนานขึ�น	เป็นการเพิ�มโอกาสัแลิะรูปแบับัในการประยุกต์ิใช้สิั�งทอที�หลิากหลิายมากกวุ่าที�เป็นอยู่	

การนำาไปัใช้�
คุณ์สัมบััติิพิเศษ	เช่น	การต้ิานเช่�อแบัคทีเรีย	(antibacterial),	การป้องกันรอยยับั	(wrinkle	free),	การเพิ�มกลิิ�นหอมติิดทน

นาน	ฯลิฯ	ผู้ลิงานวิุจััยนี�จึังได้ทำาการพัฒนาสูัติรนำ�ายาเคล่ิอบัสิั�งทอแลิะกระบัวุนการเคล่ิอบัที�ทำาให้สิั�งทอมีคุณ์สัมบััติิพิเศษ

หลิากหลิาย	ได้แก่	1)	การยึดติิดของสีัที�ดีขึ�นเม่�อทำาการติกแต่ิงผู้้าด้วุยการระบัายสีั	แม้วุ่าผู้้าจัะมีคุณ์สัมบััติิสัะท้อนนำ�าแลิะ

นำ�ามัน	2)	การต้ิานเช่�อแบัคทีเรียบันสิั�งทอ	3)	การกันรังสีัยูวีุ	4)	การสัะท้อนนำ�า	5)	การเพิ�มแรงดึงขาด	

ปัระโย์ช้น์
ศูนยน์าโนเทคโนโลิยี	แลิะสัถาบัันการอาชีวุศึกษาภาคเหน่อ	2	(วุท.	แพร่)	ได้ร่วุมกันจััดตัิ�งโรงงานต้ินแบับัเคล่ิอบัผู้้า	แลิะ	ศน.	

ได้ทำาการถ่ายทอดเทคโนโลิยีให้	 วุท.	แพร่	สัามารถใช้ผู้ลิงานวิุจััยแลิะองค์ควุามรู้เทคโนโลิยีการผู้ลิิติสิั�งทอพ่�นบ้ัานด้วุย

เทคโนโลิยีขั�นสูัง	ในการให้บัริการเคล่ิอบัผู้้าแลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สิั�งทอกับัผูู้้ประกอบัการในท้องถิ�น	โดยให้บัริการแบับัไม่มุ่งหวัุงผู้ลิ

กำาไรแต่ิต้ิองสัามารถดำาเนินการได้ด้วุยตัิวุเอง	ทุกฝ่ายจึังเห็นชอบัร่วุมกันในการทำาสััญญาอนุญาติให้สิัทธิใช้ประโยชน์ผู้ลิงาน

วิุจััยจัาก	ศน.	ให้	วุท.แพร่	สัามารถใช้ประโยชน์ผู้ลิงานวิุจััยได้อยา่งถูกต้ิอง	เพ่�อส่ังเสัริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โรงงานต้ินแบับั

อย่างเต็ิมประสิัทธิภาพ



67100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

หุ่นยนต์ีแบบคาน

นักวิิจััย์  

ราชันท์	ฟัูกเมฆ่

สัำานักงานปลัิดกระทรวุงการอุดมศึกษา		วิุทยาศาสัติร์	วิุจััยแลิะนวัุติกรรม

(บัริษัท	ที.ซี.เวุลิดิ�งออโติเมชั�น	จัำากัด)

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อยู่ระหวุ่างย่�นคำาขอ

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	เจัจีั	ดีไซน์แอนด์บิัวุด์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันผูู้้ประกอบัการอุติสัาหกรรม	SMEs	ภาคการผู้ลิิติในไทยส่ัวุนใหญ่มักต้ิองมีการสัั�งซ่�อแลิะนำาเข้าหุ่นยนต์ิจัากต่ิางประเทศ	

ที�มีราคาสูังแลิะมักประสับัปัญหาการใช้งานรวุมถึงการสัั�งซ่�ออะไหล่ิหร่อชิ�นส่ัวุนต่ิาง	ๆ 	สัำาหรับัดูแลิบัำารุงรักษามีควุามยุ่งยาก	

มีราคาค่อนข้างสูังแลิะต้ิองสัั�งซ่�อจัากต่ิางประเทศเท่านั�น	ทางบัริษัท	ที.ซี.	 เวุลิดิ�งออโติเมชั�น	จัำากัด	 จึังต้ิองการพัฒนาสัร้าง 

หุ่นยนต์ิอุติสัาหกรรมให้แก่ผูู้้ประกอบัการอุติสัาหกรรม	SMEs	ภาคการผู้ลิิติในไทย	เพ่�อช่วุยแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�น	มีควุามคุ้มค่า 

ในการใช้งาน	สัามารถทำางานได้หลิากหลิายหน้าที�	แลิะสัามารถนำามาใช้ในพ่�นที�การทำางานมาก	ๆ	ลิดต้ินทุนการผู้ลิิติเพิ�ม

ประสัทิธิภาพการผู้ลิิติแลิะกำาลัิงการผู้ลิิติ	แลิะยงัสัามารถชวุ่ยแก้ไขปัญหาการขาดแคลินแรงงานแลิะชวุ่ยเพิ�มขีดควุามสัามารถ

การแข่งขันของผูู้้ประกอบัการภาคเอกชนได้

การนำาไปัใช้�	
หุ่นยนต์ิประเภท	Gantry	Robot	ที�พัฒนาขึ�นโดยใช้แขนกลิ	6	แกน	มีระยะเอ่�อมแขน	1.5	เมติร	

รับันำ�าหนักปลิายแขนได้	6	กิโลิกรัม	ออกแบับัโครงสัร้างใหม่ให้ติิดตัิ�งแบับัแขวุนเพิ�มแกน

ทำางานเป็น	8	แกน	ให้เคล่ิ�อนที�ซ้าย-ขวุาติามราง	(แกนที�7)	ได้สูังสุัดถึง	4	เมติร	เคล่ิ�อนที�

หน้า-หลัิงติามราง	(แกนที�	8)	ได้สูังสุัด	ค่อ	12	เมติร	นวัุติกรรมใหม่ของผู้ลิงานนี�	ค่อ	

ทำาให้ได้พ่�นที�การทำางานถึง	48	ติารางเมติร	ซึ�งมากกวุ่าแขนกลิทั�วุไป	12	เท่า	แลิะ

ส่ัวุนปลิายแขนออกแบับัให้สัามารถเปลีิ�ยนอุปกรณ์์ที�สัามารถทำางานได้หลิาย

หน้าที�แบับัอัติโนมัติิด้วุยแขนกลิตัิวุเดียวุ	เช่น	การเช่�อมโลิหะ	การตัิดโลิหะ	

การพ่นสีั	การหยิบัจัับัชิ�นส่ัวุน	วุาด	เขียน	เป็นต้ิน



68 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ปัระโย์ช้น์
	 ผูู้้ประกอบัการภาคเอกชน	SMEs	ภาคการผู้ลิิติในประเทศไทย	สัามารถเพิ�ม 

	 กำาลัิงการผู้ลิิติ	แลิะลิดต้ินทุนการผู้ลิิติได้	นอกจัากนี�	ยังลิดอันติรายที�อาจัเกิด 

	 ขึ�นจัากการบัาดเจ็ับัหร่อประสับัอุบััติิเหตุิในระหวุ่างการทำางานของแรงงาน

คน



69100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

อี้าคารท้ั�จอี้ดรถ่อัี้จริยะแบบจอี้ดได�หลายคัน ช่นิดขึ้นย�ายและประกอี้บด�วยหน่วยแยก 

(สูะดวก-ง่ายในการร่�อี้ถ่อี้น ขึ้นย�ายและติีดตัี�ง) 

นักวิิจััย์  

ชูเกียรติิ	อังสัโวุทัย	

บัริษัท	คอนสัโก	เอ็นเติอร์ไพรเซสั	จัำากัด

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
อยู่ระหวุ่างย่�นคำาขอ

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	สัมาร์ทคาร์ปาร์ค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันรถยนติ์จััดเป็นยานพาหนะที�มีควุามจัำาเป็นแลิะมีควุามสัำาคัญมากขึ�น	 โดยเฉีพาะคนในสัังคมเม่องที�ต่ิางมีรถยนต์ิกัน

แทบัทุกครัวุเร่อนแลิะอาจัจัะถ่อได้วุ่าเป็นปัจัจััยที�	5	ของการดำารงชีวิุติ	เน่�องจัากช่วุยอำานวุยควุามสัะดวุกในการเดินทางไปยัง

สัถานที�ต่ิาง	ๆ	แต่ิในปัจัจุับัันสัถานที�จัอดรถมีปริมาณ์น้อยแลิะค่อนข้างจัำากัดไม่เพียงพอกับัควุามต้ิองการโดยเฉีพาะในเม่อง	

เน่�องจัากที�ดินในเม่องมีราคาค่อนข้างสูังรวุมถึงค่าการก่อสัร้างอาคารสัถานที�จัอดรถก็สูังติามด้วุยแลิะใช้ระยะเวุลิาการก่อสัร้าง

นานพอสัมควุร	อาคารที�จัอดรถอัจัฉีริยะแบับัจัอดได้หลิายคันชนิดขนย้ายแลิะประกอบัด้วุยหน่วุยแยกนี�สัามารถช่วุยแก้ไข

ปัญหาที�จัอดรถไม่เพียงพอได้

การนำาไปัใช้�	
อาคารที�จัอดรถอัจัฉีริยะแบับัจัอดได้หลิายคันชนิดขนย้ายแลิะประกอบัด้วุยหน่วุยแยก	ถูกออกแบับั

แลิะสัร้างด้วุยโครงเหล็ิก	เพ่�อให้สัะดวุก	ง่ายต่ิอการร่�อถอน	-	ขนย้ายแลิะติิดตัิ�ง	ประหยัดพ่�นที�	

อาคารที�จัอดรถอัจัฉีริยะนี�สัามารถรองรับัการจัอดรถของรถปิคอัพ	หร่อรถตู้ิได้	ใช้ระบับั

เคร่�องกลิในการยก	-	ย้ายรถยนต์ิในแนวุสูังแลิะแนวุราบั	กำาหนดเวุลิาเฉีลีิ�ยสัำาหรับั

การนำารถออกจัากอาคารจัอดรถนี�ใช้เวุลิาไม่เกิน	2	นาที	15	วิุนาทีต่ิอคัน	มีเซ็นเซอร์

ติรวุจัจัับัควุามยาวุของรถยนต์ิแลิะถาดจัอดรถมีระบับักลิไก	Safety	Lock	อีกชั�น	

นอกเหน่อจัากระบับัเบัรกที�มอเติอร์ไฟูฟู้าแลิะระบับั	Inter	lock	แบับั	Double-

check	functions	เพ่�อควุามปลิอดภัยในการปฏิิบััติิงาน	ประหยัดเวุลิาแลิะ

ค่าใช้จ่ัายในการขับัรถวุนเพ่�อหาที�วุ่างสัำาหรับัจัอดรถยนต์ิหร่อนำารถยนต์ิออก

จัากอาคารที�จัอดรถ	มีควุามปลิอดภัยต่ิอชีวิุติแลิะทรัพย์สิัน	เพราะไม่อนุญาติ

ให้บุัคคลิที�ไม่เกี�ยวุข้องใด	ๆ	สัามารถเดินเข้าไปในอาคารที�จัอดรถนี�ได้	มี

ระบับัป้องกันบััติรจัอดรถปลิอม	ซึ�งจัะเป็นการเพิ�มควุามปลิอดภัยแลิะ

ป้องกันการโดนโจัรกรรมรถยนต์ิได้อีกทางหนึ�ง	มีระบับัล็ิอคถาดจัอดรถ
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	 กรณี์เกิดเหตุิฉุีกเฉิีน	 มีระบับัแจ้ังติำาแหน่งที�เหมาะสัมขณ์ะที�จัอดรถบันถาด	 

	 มีระบับัไฟูฟู้าสัำารองกรณี์ไฟูฟู้าดับั	ควุบัคุมด้วุยระบับัอัติโนมัติิ	ใช้พ่�นที�สัำาหรับั 

	 อาคารจัอดรถน้อยแลิะใช้งบัการลิงทุนติำ�ากวุ่าอาคารจัอดรถแบับัเดิมถึง	 

	 3-4	เท่า

	 ปัระโย์ช้น์
	 1.		ช่วุยแก้ไขปัญหาพ่�นที�การจัอดรถมีไม่เพียงพอโดยเฉีพาะในสัังคมเม่อง

	 2.	 เป็นทางเล่ิอกให้แก่ผูู้้ประกอบัการที�มีควุามสันใจัแลิะมีงบัประมาณ์ 

	 	 การลิงทุนแลิะพ่�นที�อยู่จัำากัด

	 3.	 ลิดปัญหาการโจัรกรรมรถยนต์ิ



71100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ตัีวเร่งปฏิิกิริยาทัางแสูงท้ั�ทัำางานภายใตี�แสูงอัี้ลตีร�าไวโอี้เลตีและแสูงฟัล้อี้อี้เรสูเซนต์ี

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.ดร.สิัริลัิกษณ์์	เจีัยรากร,	ดร.จัามร	เชวุงกิจัวุณิ์ช	แลิะ	วิุทวัุสั	เหรียญทอง

คณ์ะพลัิงงานสิั�งแวุดล้ิอมแลิะวัุสัดุ	มหาวิุทยาลัิยเทคโนโลิยีพระจัอมเกล้ิาธนบุัรี	

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1401005161	ย่�นคำาขอวัุนที�	5	กันยายน	2557

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ศูนย์วิุทยาศาสัติร์เบัทาโกร	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
มลิพิษอากาศภายในอาคาร	สั่งผู้ลิให้เกิดปัญหาทางสัุขภาพแลิะการทำางานผู้ิดปกติิของร่างกาย	เช่น	ควุามผู้ิดปกติิในระบับั 

ทางเดนิหายใจั	การเกดิภูมิแพ้	หร่อการเกดิโรคติิดติอ่ทางเดนิหายใจัโดยไมท่ราบัสัาเหติ	ุซึ�งอาจัเกดิจัากการไดรั้บัสัารปนเป้�อน

ในอากาศ	เช่น	ฝุ่น	สัารเคมี	แบัคทีเรีย	รา	หร่อแม้กระทั�งไวุรัสั	ที�ลิอยอยูใ่นอากาศ	การดำารงชีวิุติของมนุษย์ต้ิองอาศัยอยูใ่น

อาคารสิั�งก่อสัร้างลัิกษณ์ะปิด	เช่น	ตึิกสัำานักงาน	ห้างสัรรพสิันค้า	บ้ัาน	แลิะคอนโดมิเนียม	เป็นต้ิน	แลิะด้วุยสัภาพอากาศที�มี

การปนเป้�อนของสัารอินทรียร์ะเหยง่าย	แลิะจุัลิินทรียก์อ่โรคซึ�งเป็นอันติรายต่ิอสุัขภาพ	ประชาชนจึังหันมาให้ควุามสัำาคัญกับั

คุณ์ภาพอากาศในอาคารมากขึ�น	มีการนำาเทคโนโลิยเีพ่�อการบัำาบััดอากาศเข้ามาหลิายรูปแบับั	เช่น	การใช้ถ่านกัมมันต์ิดูดซับั

กลิิ�น	การใช้ไอออนจัับัอนุภาคฝุ่น	แลิะเทคโนโลิยีโฟูโติคะติะไลิสิัสั	เป็นต้ิน	ดังนั�นงานวิุจััยนี�จึังเป็นการนำาผู้ลิงานวิุจััยที�ได้รับั

ควุามคุ้มครองทรัพย์สิันทางปัญญามาพัฒนาต่ิอยอด

การนำาไปัใช้�	
ผูู้้วิุจััยได้พัฒนาตัิวุเร่งปฏิิกิริยาทางแสัง	(ไทเทเนี�ยมไดออกไซด์)	ให้สัามารถทำางานภายใต้ิ

แสังอัลิติราไวุโอเลิติแลิะแสังฟูลูิออเรสัเซนต์ิ	ซึ�งเม่�อสัารไทเทเนี�ยมไดออกไซด์ถูกกระตุ้ิน

ด้วุยแสังอัลิติราไวุโอเลิติแลิะแสังฟูลูิออเรสัเซนต์ิ	จัะทำาให้สัามารถบัำาบััดสัารอินทรีย์

ระเหยง่ายที�พบัได้ในชีวิุติประจัำาวัุน	เช่น	ฟูอร์มัลิดีไฮด์	เบันซีน	แอมโมเนีย

ไฮโดรเจันซัลิไฟูล์ิ	แลิะไซลีิน	นอกจัากนี�ยังมีประสิัทธิภาพในการกำาจััดเช่�อแบัคทีเรีย	

ไวุรัสั	เช่�อรา	จุัลิินทรีย์	H5N1	โดยงานวิุจััยนี�สัามารถเพิ�มมูลิค่าให้กับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มี

อยู่แล้ิวุในท้องติลิาดเช่น	แผู่้นกรองอากาศ	สีัทาบ้ัาน	หร่อใช้ในกลุ่ิมธุรกิจั

โรงพยาบัาลิ	สัถานพยาบัาลิ	ธุรกิจัแผู่้นกรองอากาศ	ธุรกิจัทำาควุามสัะอาด	

ธุรกิจัเซรามิค	เป็นต้ิน

ปัระโย์ช้น์
ลิดมลิพิษอากาศภายในอาคาร	ผูู้้ประกอบัการสัามารถนำาเทคโนโลิยีไป

เพิ�มมูลิค่าให้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ได้หลิายชนิด	
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เคร่�อี้งเร่งกระบวนการแช่่และเพิาะงอี้กเมีล็ดพ่ิช่

	 นักวิิจััย์  

	 ผู้ศ.ดร.สุัพรรณ์	ยั�งย่น,	อาจัารย์	ดร.เชิดพงษ์	เชี�ยวุชาญวัุฒนา	

	 แลิะ	ผู้ศ.ดร.จัักรมาสั	เลิาหวุณิ์ช

	 คณ์ะวิุศวุกรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยมหาสัารคาม

	 คณ์ะครุศาสัติร์อุติสัาหกรรม	มหาวิุทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิอีสัาน	

	 วิุทยาเขติขอนแก่น

	 คณ์ะวิุศวุกรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยมหาสัารคาม

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1801007105	ย่�นคำาขอวัุนที�	19	พฤศจิักายน	2561

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

คุณ์ยุทธพงษ์	เชี�ยวุชาญวัุฒนา

ควิามเป็ันมา
การเพาะงอกเป็นกระบัวุนการที�เกิดขึ�นระหวุ่างการเจัริญเติิบัโติของพ่ช	กระบัวุนการเพาะงอกจัะส่ังผู้ลิต่ิอสัารอาหารใน 

เมล็ิดพ่ช	ทำาให้มีปริมาณ์สัารสัำาคัญจัำานวุนมาก	ดังนั�นในปัจัจุับัันจึังมีผูู้้นิยมรับับัริโภคพ่ชงอกกันเป็นจัำานวุนมากเน่�องจัากพ่ช

งอกปลิอดสัารพิษ	แลิะในพ่ชงอกจัะประกอบัไปด้วุยสัารอาหารแลิะพลัิงงานต่ิาง	ๆ	จัำานวุนมากกวุ่าพ่ชโดยปกติิ	ในปัจัจุับััน

จัะมีการงอกหลิายวิุธี	 เช่นนำาพ่ชที�ต้ิองการงอกมาแช่นำ�าแลิะล้ิางออกให้สัะอาดแล้ิวุนำามาเพาะบันติระแกรง	คลุิมด้วุยผู้้าขาวุ

บัางชุบันำ�าให้ชุ่ม	ในภาชนะปิด	ทิ�งไวุ้ในอุณ์หภูมิแวุดล้ิอม	(Ambient	temperature)	ก็จัะได้พ่ชงอก	แต่ิในระหวุ่างการแช่จัะ

ใช้เวุลิานาน	ควุบัคุมยาก	มีกลิิ�นเหม็นอับั	การงอกไมส่ัมำ�าเสัมอ	ใช้นำ�าในปรมิาณ์มาก	โดยพบัวุ่า	มีวิุธีทางเคมีช่วุยกระตุ้ินให้เกิด

การงอกของเมลิ็ด	ได้แก่	การปรับัสัภาพนำ�าแช่ด้วุยการเติิมสัารที�มีฤทธิ�เป็นกรด-ด่าง	แคลิเซียมคลิอไรซ์	 ไคโติซาน	ปุ�ยยูเรีย	

เป็นต้ิน	หร่อการปรับัสัภาพนำ�าแช่ให้มีอุณ์หภูมิที�สูังขึ�น	แต่ิวิุธีดังกล่ิาวุเป็นการเพิ�มต้ินทุนแลิะขั�นติอนการผู้ลิิติ	หากเป็น 

การผู้ลิิติเมล็ิดเพ่�อบัริโภคจัะไม่ปลิอดภัยจัากการปนเป้�อนสัารไม่พึงประสังค์

การนำาไปัใช้�	
เคร่�องเร่งกระบัวุนการแช่แลิะเพาะงอกเมลิ็ดพ่ช	 ช่วุยเร่งกระบัวุนการแช่แลิะเพาะงอกเมลิ็ดพ่ชให้เกิดขึ�นภายในระยะ	24	

ชั�วุโมง	 ซึ�งรวุดเร็วุกวุ่าวิุธีการโดยทั�วุไป	โดยใช้หลัิกการให้นำ�าไหลิผู่้านเมล็ิดพ่ชเป็นคาบัเวุลิาสัลัิบักับัการหยุดบ่ัมเมล็ิดพ่ชเป็น

วัุฎจัักรที�เหมาะสัม	ไม่จัำาเป็นต้ิองปรับัสัภาพนำ�าให้มีอุณ์หภูมิสูังขึ�น	หร่อเติิมสัารกระตุ้ินหร่อสัารเร่งให้เมล็ิดงอกได้เร็วุ	เช่น	สัาร

มีฤทธิ�เป็นกรด-ด่าง	แคลิเซียมคลิอไรซ์	ไคโติซาน	ปุ�ยยูเรีย	เป็นต้ิน	แลิะใช้นำ�าหมุนเวีุยนได้ในถังเดียวุ

ปัระโย์ช้น์
ประหยัดค่าใช้จ่ัาย	 เมล็ิดพ่ชที�งอกมีคุณ์ภาพดี	 มีกลิิ�นหอม	การงอกสัมำ�าเสัมอ	 เน่�อสััมผัู้สัดี	สัามารถผู้ลิิติได้มากแลิะช่วุยลิด

ต้ินทุนการผู้ลิิติโดยเฉีพาะค่าแรงงานคนแลิะสัามารถนำาไปผู้ลิิติเชิงพาณิ์ชย์ได้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์คัดแยกและทัำาความีสูะอี้าดสูำาหรับเคร่�อี้งอี้บแห�งแบบถั่งหมุีนด�วยรังสู้อิี้นฟัราเรดร่วมีกับลมีร�อี้นปล่อี้ยทิั�ง 

(Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air)

นักวิิจััย์  

นักวิุจััยหลัิก	:	ผู้ศ.ดร.จัักรมาสั	เลิาหวุนิช	ม่อถ่อ	081-5444408	juckamas.l@msu.ac.th

นักวิุจััยร่วุม	:	ผู้ศ.ดร.สุัพรรณ์	ยั�งย่น

คณ์ะวิุศวุกรรมศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยมหาสัารคาม

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	8962	เร่�อง	เคร่�องอบัแห้งแบับัถังทรงกระบัอกหมุนด้วุยระบับัรังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนปล่ิอยทิ�ง

คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1603001183	เร่�อง	ชุดอุปกรณ์์เสัริมเพ่�อคัดแยกแลิะทำาควุามสัะอาดสัำาหรับัเคร่�องอบัแห้งแบับั

ถังหมุนด้วุยรังสีัอินฟูราเรดกับัลิมร้อนปล่ิอยทิ�ง	ย่�นคำาขอวัุนที�	31	พฤษภาคม	2559

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	ไททัน	อโกร	จัำากัด	แลิะ	บัริษัท	อาทิติย์	จัักรกลิ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เมล็ิดพ่ชหลิายชนิดจัะถูกเก็บัเกี�ยวุในช่วุงปลิายฝนต้ินหนาวุทำาให้มีควุามช่�นสูังยากต่ิอการเก็บัรักษา	 อีกทั�งหากต้ิองการเพิ�ม

มูลิค่าของเมล็ิดพ่ชแล้ิวุจัำาเป็นต้ิองกำาจััดสิั�งเจ่ัอปนจัำาพวุกเศษใบั	ก้านใบั	เปล่ิอก	ซัง	เป็นต้ิน	รวุมถึงการแยกเมล็ิดแติกหักเพ่�อ

ป้องกันการเกิดเช่�อรา	 โดยการซ่�อขายเมล็ิดพ่ชทุกชนิดมีเกณ์ฑ์์การซ่�อขายจัำากัดปริมาณ์การปนเป้�อน	ควุามช่�น	แลิะเมล็ิด

แติกหัก

จัากการติรวุจัสัอบัสิัทธิบััติรแลิะอนุสิัทธิบััติรสิั�งประดิษฐ์์	พบัวุ่า	ในประเทศไทยได้มีการประดิษฐ์์	

“เคร่�องอบัแห้งแบับัถังทรงกระบัอกหมุนด้วุยระบับัรังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนปล่ิอยทิ�ง”	

(เลิขที�อนุสิัทธิบััติร	8962)	โดยมุ่งหมายเพ่�อให้สัามารถอบัแห้งวัุสัดุในลัิกษณ์ะไหลิผู่้าน

เคร่�องอบัแห้ง	(Moving-bed	material	dryer)	ใช้อบัแห้งวัุสัดุที�เป็นเม็ด	เป็นสัะเก็ด

แลิะเป็นก้อน	ลัิกษณ์ะเด่นของการประดิษฐ์์นี�	ค่อ	ไม่ยุ่งยาก	สัามารถให้พลัิงงาน

แก่วัุสัดุโดยการแผู่้รังสีัโดยติรงไปยังวัุสัดุซึ�งเป็นผู้ลิให้วัุสัดุได้รับัรังสีัควุามร้อนเป็น

อย่างรวุดเร็วุ	ผู้นวุกกับัการเป่าลิมเหล่ิอทิ�งจัากหัวุเผู้าอินฟูราเรด	ทำาให้เกิดลิมร้อน

กระจัายสััมผัู้สักับัวัุสัดุแลิะตัิวุถัง	จึังทำาให้เกิดการอบัแห้งของวัุสัดุสัองหลัิกการ	

ได้แก่	การแผู่้รังสีัอินฟูราเรดในช่วุงแรกแลิะอบัแห้งด้วุยลิมร้อนในช่วุงถัดมา

ภายในตัิวุถัง	เป็นผู้ลิให้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ได้จัากการอบัแห้งสัามารถลิดควุามช่�น

ได้อย่างรวุดเร็วุแลิะมีควุามสัมำ�าเสัมอ	อีกทั�งเป็นระบับัการอบัแห้งแบับั

ไหลิต่ิอเน่�องได้ในปริมาณ์มาก
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การนำาไปัใช้�	
ชุดอุปกรณ์์คัดแยกแลิะทำาควุามสัะอาดได้มีการพัฒนาขึ�นเพ่�อเพิ�มประสิัทธิภาพของการอบัแห้งด้วุย	เคร่�องอบัแห้งแบับัถังทรง

กระบัอกหมุนด้วุยระบับัรังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนปล่ิอยทิ�งดังกล่ิาวุ	โดยทำาให้เกิดการอบัแห้งในช่วุงต้ินของถังหมุนด้วุย

รังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนแลิะทำาควุามสัะอาดคัดแยกเมล็ิดพ่ชในช่วุงท้ายของถังหมุน	โดยอาศัยต้ินกำาลัิงแลิะพลัิงงานที�

ถูกสัร้างขึ�นจัากเคร่�องอบัแห้งแบับัถังทรงกระบัอกหมุนด้วุยระบับัรังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนปล่ิอยทิ�ง	 ลัิกษณ์ะเด่นของ

การประดิษฐ์์นี�	ประการแรกค่อ	สัามารถผู้สัมผู้สัานการอบัแห้งด้วุยระบับัรังสีัอินฟูราเรดร่วุมกับัลิมร้อนเป่าทิ�งที�ลิดควุามช่�น

ได้อย่างรวุดเร็วุแลิะมีควุามสัมำ�าเสัมอ	การทำางานเป็นแบับัต่ิอเน่�องโดยอาศัยการเคล่ิ�อนที�ของเมล็ิดพ่ชในลัิกษณ์ะไหลิผู่้าน

เคร่�องอบัแห้ง	ประการที�สัองค่อ	การติิดตัิ�งติะแกรงในส่ัวุนท้ายของทรงกระบัอกหมุนเป็นการใช้พลัิงงานอย่างประหยัดด้วุย

การใช้ต้ินกำาลัิงเดิมของการหมุนห้องอบัแห้ง	ลิมร้อนที�เป่าเข้าห้องอบัสัามารถแยกฝุ่นผู้ง	สิั�งปนเป้�อนที�มีนำ�าหนักเบัาได้อีกด้วุย	

ซึ�งถ่อได้วุ่าเป็นพลัิงงานได้เปล่ิาโดยไม่จัำาเป็นต้ิองออกนำาเมล็ิดพ่ชหลัิงอบันี�ไปทำาควุามสัะอาดหร่อคัดแยกเมล็ิดอีกรอบั

ปัระโย์ช้น์
ช่วุยย่ดอายุการเก็บัรักษาแลิะเพิ�มมูลิค่าเมล็ิดพันธ์ุพ่ช	ทำาให้เกิดการใช้พลัิงงานอย่างคุ้มค่า	แลิะลิดค่าใช้จ่ัายในการต้ิองนำา

เมล็ิดไปทำาควุามสัะอาดซำ�า
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ยางธีรรมีช่าติีเทัอี้ร์โมีพิลาสูติีกลอี้กลายแบบ 3 มิีติี (สูำาหรับงานพิิสู้จน์หลักฐาน)

นักวิิจััย์  

ดร.เอกวิุภู	กาลิกรณ์์สุัรปราณี์,	ธีรรัติน์	เส้ังสุัข,	ดร.วิุสุัทธิ�	แก้วุสักุลิ,	บังกช	เสัวุติามร์	

แลิะพันติำารวุจัเอก	กฤษฎากร	เชวุงศักดิ�โสัภาคย์

คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์	แลิะศูนย์พิสูัจัน์หลัิกฐ์าน	9

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1603000449	เร่�อง	ยางธรรมชาติิเทอร์โมพลิาสัติิกลิอกลิายแบับั	3	มิติิ	

สัำาหรับังานพิสูัจัน์หลัิกฐ์าน	ย่�นคำาขอวัุนที�	7	มีนาคม	2559

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	วุอนนาเทค	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
งานดา้นการพสูิัจัน์หลัิกฐ์าน	(forensic	investigation)	ในปจััจุับัันมีควุามสัำาคัญเป็นอยา่งมาก	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งการจััดการ 

ปัญหาอาชญากรรมซึ�งผูู้้กระทำาควุามผิู้ดได้พัฒนาเทคนิควิุธีการก่ออาชญากรรมให้ซับัซ้อนมากขึ�น	 จึังทำาให้การหาหลัิกฐ์าน

เพ่�อนำาผูู้้กระทำาผิู้ดมาลิงโทษติามกระบัวุนการยุติิธรรมมีควุามยากลิำาบัากมากขึ�น	 ทั�งนี�เน่�องจัากเทคนิควิุธีการที�เจ้ัาหน้าที�

พิสูัจัน์หลัิกฐ์านใช้อยู่ในปัจัจุับัันยังเป็นการถ่ายภาพ	การลิอกรอยด้วุยการปัดผู้งฝุ่นเพ่�อลิอกรอยนิ�วุม่อแฝง	ซึ�งได้ผู้ลิเป็นภาพ	

2	 มิติิที�มีข้อจัำากัดในการติรวุจัพิสูัจัน์	 วิุธีการหล่ิอปูนพลิาสัเติอร์เป็นทางเล่ิอกหนึ�งในการสัร้างภาพวัุติถุพยานแบับั	3	 มิติิ	 

เช่น	รอยยางรถยนติ์	รอยเท้า	การใช้เคร่�องม่อของอาชญากร	ทำาให้ได้ข้อมูลิที�มีควุามแม่นยำามากขึ�น	อย่างไรก็ติามวุิธีนี�มี 

ควุามยุ่งยากแลิะต้ิองใช้เวุลิานานในการทำาให้ปูนพลิาสัเติอร์แข็งตัิวุ	ภาพที�ได้ไม่คมชัด	โดยเฉีพาะวัุติถุ

พยานที�มีควุามลิะเอียดสูัง	เช่น	ลิายนิ�วุม่อ	ลิายฝ่าเท้า	รอยรูกระสุันป้น	แลิะรอยจัากการใช้

เคร่�องม่อขนาดเล็ิก	รวุมทั�งงานด้านการพิสูัจัน์เอกลัิกษณ์์บุัคคลิที�เสีัยชีวิุติ	ซึ�งจัำาเป็นต้ิองใช้

ทักษะควุามชำานาญสูังมาก

ปัจัจุับัันเคร่�องม่อที�ใช้ในการติรวุจัพิสูัจัน์ที�ได้มีการพัฒนาขึ�นมาบ้ัางแล้ิวุ	เช่น	การใช้

ดินนำ�ามันลิอกลิายลิาย	จัะมีข้อด้อย	ค่อ	มีโอกาสัผิู้ดเพี�ยนสูังแลิะเก็บัรักษาลิายพิมพ์

ที�ได้ยาก	หร่อแม้กระทั�งการใช้ยางซิลิิโคน	ก็จัำาเป็นต้ิองใช้เวุลิาในการขึ�นรูปที�

นานแลิะเป็นวัุสัดุที�มีราคาแพง	ต้ิองนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ	นอกจัากนี�ยังจัำาเป็น

ต้ิองอาศัยทักษะควุามชำานาญของผูู้้ปฏิิบััติิงานสูังอีกด้วุย	เพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุ	

คณ์ะผูู้้วิุจััยจึังพัฒนา	“ยางธรรมชาติิเทอร์โมพลิาสัติิกลิอกลิายแบับั	3	มิติิ”	

เพ่�อใช้ทดแทนวิุธีการลิอกลิายแบับัเดิม



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น76 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การนำาไปัใช้�	
ยางธรรมชาติิเทอรโ์มพลิาสัติิกลิอกลิายแบับั	3	มิติิ	เป็นวัุสัดุที�พัฒนาขึ�นสัำาหรบัังานพสูิัจัน์หลัิกฐ์าน	วุสััดุที�พัฒนาขึ�นมีลัิกษณ์ะ

การใช้งานคล้ิายยางกึ�งสัำาเร็จัรูป	กล่ิาวุค่อสัามารถแปรรูปได้ที�อุณ์หภูมิติำ�าค่อระหวุ่าง	70-75	องศาเซลิเซียสั	 โดยใช้เพียง 

นำ�าร้อน	ยางจัะนิ�มเม่�อร้อนแลิะจัะแข็งขึ�นเม่�อเย็นลิง	ทำาให้ปั�นได้โดยใช้ม่อแลิะลิอกลิายติามพ่�นผิู้วุต่ิาง	ๆ	ได้

ปัระโย์ช้น์
สัามารถใช้เป็นเคร่�องม่อติรวุจัพิสูัจัน์หลัิกฐ์านทดแทนการนำาเข้า	แลิะส่ังเสัริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จัากยางพารามากขึ�น



77100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เคร่�อี้งผู้สูมี Formic Acid แบบอัี้ตีโนมัีติี

นักวิิจััย์  

อนุพงษ์	รัฐิ์รมย์,	ดร.ศันศนีย์	ศรีจัันทร์	แลิะ	กรวิุช	แก้วุดี

มหาวิุทยาลัิยอุบัลิราชธานี

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1903000070	ย่�นคำาขอวัุนที�	14	มกราคม	2562

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
1.	กลุ่ิมสัหกรณ์์ยางพาราอำาเภอเลิิงนกทา	จัังหวัุดยโสัธร		

2.	กลุ่ิมสัหกรณ์์กองทุนยางพาราบ้ัานเซียงเซา	จัังหวัุดนครพนม	

ควิามเป็ันมา
เม่�อปี	พ.ศ.	2559	สัาขาวุิชาเทคโนโลิยียางแลิะพอลิิเมอร์	ภาควุิชาเคมี	คณ์ะวุิทยาศาสัติร์	มหาวุิทยาลัิยอุบัลิราชธานี	 ได้มี 

การลิงพ่�นที�กลุ่ิมเกษติรกรสัหกรณ์์ชาวุสัวุนยางพาราภูผู้าหมอก	จัำากัด	ติ.ภูผู้าหมอก	อ.กันทรลัิกษ์	จั.ศรีสัะเกษ	เพ่�อส่ังเสัริม

ให้เกษติรกรชาวุสัวุนยาง	หันมาใช้กรดฟูอร์มิก	(Formic	Acid)	แทนการใช้กรดซัลิฟููริก	(Sulfuric	Acid)	พบัวุ่านำ�ากรดส่ัวุน

ใหญใ่นพ่�นที�ไม่ระบุัชนิดของกรด	ไม่ระบุั	ควุามเข้มข้นแลิะไมร่ะบุัวิุธีการเติรยีม	ยงัพบัปัญหาหลัิก	ๆ 	ของกลุ่ิมเกษติรกรค่อ	ใน

การใช้กรดฟูอร์มิกจัับัตัิวุนำ�ายางเพ่�อทำาเป็นยางก้อนถ้วุยนั�น	 เกษติรกรจัะต้ิองลิงทุนซ่�อกรดฟูอร์มิกควุามเข้มข้นสูังมาเจ่ัอจัาง

ให้ได้ติามเปอร์เซ็นต์ิที�ต้ิองการ	 ซึ�งไม่สัะดวุกแลิะในขั�นติอนการเติรียมหากไม่มีการป้องกันที�ดีจัะเกิดการระคายเค่องบัริเวุณ์

ผิู้วุหนัง	ทีมวิุจััยได้รับัทราบัปัญหา	จึังสัรุปได้วุ่าชาวุสัวุนยางมีควุามสัะดวุกในการผู้สัมกรดฟูอร์มิก	ที�มีค่าควุามเข้มข้นของกรด	

5%	ติรงติามมาติรฐ์านทุกขวุด	แลิะผู้สัมได้ในปริมาณ์ที�ติรงติามควุามต้ิองการของชาวุสัวุน

การนำาไปัใช้�	
เคร่�องจัักรต้ินแบับัของเคร่�องผู้สัม	Formic	Acid	ที�ผูู้้วิุจััยได้ออกแบับัขึ�น	สัามารถทำางาน

โดยผู่้านการเขียนโปรแกรมควุบัคุมอัติโนมัติิซึ�งในโปรแกรมสัามารถผู้สัมกรดให้มี

ควุามเข้มข้นติามที�ต้ิองการ	โดยควุามเข้มข้นของกรดผู้สัมเริ�มต้ินที�ออกแบับัไวุ้ค่อ	

5%	อีกทั�งยังสัามารถกำาหนดหร่อปรับัเปลีิ�ยนราคาจัำาหน่ายได้ติามที�ผูู้้ใช้งาน

ต้ิองการ	ผู้ลิการหาควุามเข้มข้นของกรดฟูอร์มิกที�ได้จัากการผู้สัมที�อัติรา

ควุามเข้มข้น	5%	จัากตัิวุอย่างทั�งหมด	5	ตัิวุอย่างให้ค่าควุามเข้มข้นเฉีลีิ�ยอยู่

ระหวุ่าง	4.99-5.10%	คิดเป็นค่าควุามคลิาดเคล่ิ�อนไม่เกิน	10%	ของการผู้สัมใน

แต่ิลิะครั�ง

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มควุามสัะดวุกในการผู้สัมกรดฟูอร์มิกให้เกษติรกรชาวุสัวุนยาง	ที�มีค่า

ควุามเข้มข้นของกรด	5%	ติรงติามมาติรฐ์านทุกขวุด	แลิะผู้สัมได้ใน

ปริมาณ์ที�ติรงติามควุามต้ิองการของชาวุสัวุน



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น78 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

พัลังงานและ
สิู่�งแวิด้ล้อม



79100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

พลัิงงานแลิะสิ�งแวิด้ลิ�อม

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

Green Rock นวัตีกรรมีวัสูดุเม็ีดมีวลเบาสัูงเคราะห์สูำาหรับอุี้ตีสูาหกรรมีวัสูดุก่อี้สูร�างสู่้ความียั�งย่น 

นักวิิจััย์  

ดร.	พิทักษ์	เหล่ิารัตินกุลิ	

ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	 เลิขที�่คำาขอ	0901003315	 วัุนที�ย่�่นคำาขอ	23	กรกฎาคม	2552	แลิะ	1001001374	 วัุนที�ย่�่นคำาขอ	 

9	กันยายน	2553

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	จัรัญธุรกิจั	52	จัำากัด	บัริษัทในเคร่อ	บัริษัท	ไทยเบัฟูเวุอเรจั	จัำากัด	(มหาชน)	

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับััน	มีวัุสัดุเหล่ิอทิ�งจัากอุติสัาหกรรมต่ิางๆอยูใ่นปริมาณ์มาก	นักวิุจััยได้วิุจััยแลิะพัฒนาเพ่�อนำาวัุสัดุเหล่ิอทิ�งจัากอุติสัาหกรรม

เหล่ิานี�มาใช้ประโยชน์	โดยผู่้านกรรมวิุธีแลิะกระบัวุนการผู้ลิิติทางด้านเซรามิก	ได้แก่	กระบัวุนการขึ�นรูป	แลิะกระบัวุนการ

เผู้าอบัผู้นึกที�อุณ์หภูมิสูัง	เพ่�อผู้ลิิติเป็นเม็ดวัุสัดุที�มีนำ�าหนักเบัา	เป็นฉีนวุนควุามร้อน	แลิะมีควุามแข็งแรง	พัฒนาเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

วัุสัดุเม็ดมวุลิเบัาสัังเคราะห์	“G-Rock”	ในระดับัอุติสัาหกรรม

การนำาไปัใช้�	
บัริษัทนำาเทคโนโลิยไีปใช้ในการผู้ลิิติ	G-Rock	จัากวุสััดุเหล่ิอทิ�งในโรงงานของกลุ่ิมบัรษัิทในเคร่อฯ	แลิะผู้ลิิติ	G-Rock	เพ่�อเป็น

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ใหม่	สัำาหรับัใช้ทดแทนหินจัากธรรมชาติิในส่ัวุนผู้สัมของชิ�นส่ัวุนคอนกรีติต่ิางๆ	เพ่�อการก่อสัร้าง

ปัระโย์ช้น์
เป็นวัุสัดุก่อสัร้างชนิดใหม่	ที�ทำาให้การก่อสัร้างมีต้ินทุนที�ลิดลิง	จัากการที�คอนกรีตินำ�าหนัก

ลิดลิงมากกวุ่าร้อยลิะ	20	ช่วุยลิดภาระนำ�าหนักโครงสัร้างของตัิวุอาคาร	รวุมถึงลิดต้ินทุน

ด้านการขนย้าย	แลิะทำาให้การยกชิ�นส่ัวุนอาคารเพ่�อการติิดตัิ�งทำาได้ง่ายขึ�น	แลิะช่วุย

ลิดการใช้พลัิงงานในอาคาร	เน่�องจัากคุณ์สัมบััติิการเป็นฉีนวุนควุามร้อนที�ดีช่วุย

ป้องกันควุามร้อนเข้าสู่ัภายในอาคาร	
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 โครงการสูนบัสูนุนการเพิิ�มีสัูดสู่วนการใช่�นำ�ามัีนไบโอี้ด้เซลให�สู้งข้ึ้�น (B10)

	 นักวิิจััย์
	 ดร.นุวุงศ์	ชุลิคุป		แลิะ		ดร.มานิดา	ทองรุณ์		

	 ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

 ควิามเปัน็มา
	 ไบัโอดเีซลิ	(Biodiesel)	เป็นพลัิงงานชีวุภาพที�สัามารถนำามาใช้ทดแทนนำ�ามัน 

	 ดีเซลิได้	ประเทศไทยสัามารถผู้ลิิติได้จัากการนำานำ�ามันปาล์ิมหร่อนำ�ามันพ่ช 

	 ใช้แล้ิวุมาทำาปฏิิกิริยากับัแอลิกอฮอล์ิ	โดยนำ�ามันไบัโอดีเซลิ	มีข้อดีค่อ	ต้ินทุน 

	 ไม่สูังมากนัก	แลิะมีคุณ์สัมบััติิที�ดีค่อมีค่าซีเทน	(Cetane	Number:	ตัิวุชี�วัุด 

	 มาติรฐ์านของประสิัทธิภาพการจุัดระเบิัดของเช่�อเพลิิง)	สูังกวุ่าเม่�อเทียบักับั

ดีเซลิที�ได้จัากการกลัิ�นนำ�ามันดิบั	ช่วุยให้เคร่�องยนต์ิจุัดระเบิัดได้ดี	รถยนต์ิสัามารถเดนิเคร่�องได้ราบัเรียบัไมส่ัะดดุ	อยา่งไรก็ติาม	

ไบัโอดีเซลิมีสัารประเภท	Fatty	Acid	Methyl	Ester	หร่อเรียกวุ่า	FAME	ซึ�งมีองค์ประกอบับัางอย่างที�แติกต่ิางจัากนำ�ามัน

ดีเซลิที�ได้จัากการกลัิ�นนำ�ามันดิบัซึ�งจัะส่ังผู้ลิให้เกิดการอุดตัินของหัวุฉีีดนำ�ามันในรถยนต์ิบัางประเภท	 จึังมีการป้องกันแลิะ

ควุบัคุมให้มีสััดส่ัวุนการผู้สัมไบัโอดีเซลิที�อัติราไม่เกิน	๗%	(หร่อที�เรียกทั�วุไปวุ่า	B7)	ด้วุยเหตุินี�จึังมีการวิุจััยแลิะพัฒนาเทคโนโลิยี

การเพิ�มคุณ์ภาพไบัโอดีเซลิด้วุยวิุธี	H-FAME	(Partially	Hydrogenated	Diesel)	ขึ�น	วิุธี	H-FAME	ค่อ	การนำา	FAME	มาทำา

ปฏิิกิริยากับัก๊าซไฮโดรเจันในปริมาณ์จัำากัด	แล้ิวุจึังนำาไปกลัิ�นแยกสัารเจ่ัอปน	 ได้นำ�ามันที�มีคุณ์สัมบััติิที�มีค่าซีเทนสูังแลิะ 

ควุามบัริสุัทธิ�มากขึ�น	ลิดการอุดตัินของหัวุฉีีดนำ�ามันได้ดียิ�งขึ�น	ลิดโอกาสัในการที�นำ�ามันจัะเส่ั�อมสัภาพแลิะสัะสัมอยู่ใน

เคร่�องยนต์ิระยะยาวุ

การนำาไปัใช้�
กรมพัฒนาพลัิงงานทดแทนแลิะอนุรักษ์พลัิงงาน	กระทรวุงพลัิงงาน	ร่วุมกับัศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	

สัวุทช.	 จึังได้ดำาเนินการพัฒนา	ทดสัอบัแลิะศึกษาแนวุทางแลิะในการเพิ�มสััดส่ัวุนการใช้ไบัโอดีเซลิในภาคขนส่ัง	 ทั�งในด้าน

เทคนิค	แลิะควุามคุ้มค่าเชิงเศรษฐ์ศาสัติร์	ในบัริบัทเทคโนโลิยีแลิะต้ินทุนด้านพลัิงงานในปัจัจุับััน	โดยโครงการฯ	ได้พัฒนา

คุณ์สัมบััติิไบัโอดีเซลิที�เหมาะสัมสัำาหรับัการผู้สัมในนำ�ามันดีเซลิที�สััดส่ัวุนร้อยลิะ	10	หร่อ	B10	ด้วุยการต่ิอยอดแลิะขยายผู้ลิ

เทคโนโลิยี	H-FAME	(เฮช-เฟูม)	ทำาการทดสัอบัแลิะนำาร่องใช้งาน	B10	กวุ่า	99,000	 ลิิติร	 คันลิะ	100,000	 กิโลิเมติร	ใน 

ยานยนต์ิหลิากหลิายประเภทกวุ่า	158	คัน	ได้คุณ์ภาพสัำาคัญทั�ง	3	ด้านค่อ	(1)	ด้านสิั�งแวุดล้ิอม	ลิดการปลิดปล่ิอยมลิภาวุะ

ก๊าซเร่อนกระจัก	 (2)	 ด้านเศรษฐ์กิจั	 อัติราควุามสิั�นเปล่ิองของผูู้้ใช้น้อยลิง	ลิดการนำาเข้าของประเทศ	แลิะเพิ�มมูลิค่าพ่ชผู้ลิ

ทางการเกษติรสัร้างรายได้แก่เกษติรกรในประเทศ	แลิะ	(3)	ด้านควุามสึักหรอแลิะสัมรรถนะเคร่�องยนต์ิ	เพิ�มการหล่ิอล่ิ�นให้

นำ�ามันดีเซลิ	ประสิัทธิภาพการเผู้าไหม้เคร่�องยนต์ิดีขึ�น	จันโครงการฯ	สัามารถสัร้างควุามเช่�อมั�น	เป็นที�ยอมรับัแก่ผูู้้ใช้งาน	ผูู้้มี

ส่ัวุนได้เสีัยทั�งผูู้้ผู้ลิิติไบัโอดีเซลิแลิะบัริษัทผูู้้ผู้ลิิติรถยนต์ิ	ได้เป็นผู้ลิสัำาเร็จั	ส่ังผู้ลิให้กระทรวุงพลัิงงานโดยคณ์ะกรรมการนโยบัาย
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พลัิงงานแห่งชาติิ	(กพช.)	นำาไปกำาหนดเป็นนโยบัายระดับัประเทศในการใช้นำ�ามัน	ไบัโอดีเซลิ	B10	เป็นนำ�ามันดีเซลิ

เกรดพ่�นฐ์านแทนนำ�ามันดีเซลิ	B7	ในประเทศ	แลิะประกาศใช้ในปี	2563

ปัระโย์ช้น์
โครงการฯ	ได้ส่ังผู้ลิประโยชน์เป็นอันมากให้แก่ภาคประชาชน	ภาคเศรษฐ์กิจั	แลิะภาคสัังคมสิั�งแวุดลิ้อม	โดยการลิดภาระ 

ค่าใช้จ่ัายค่าเช่�อเพลิิง	ลิดการปลิอ่ยก๊าซเร่อนกระจัก	ลิดการนำาเข้านำ�ามัน	เกษติรกรมรีายได้เพิ�มขึ�นจัากราคาผู้ลิปาลิม์ที�สูังขึ�น	
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 แพ็ิกแบตีเตีอี้ร้�และเคร่�อี้งช่าร์จสูำาหรับการใช่�งานด�านยุทัโธีปกรณ์์

	 นักวิิจััย์
	 ดร.พิมพา	ลิิ�มทองกุลิ	แลิะทีมงาน

	 ศูนย์เทคโนโลิยีโลิหะแลิะวัุสัดุแห่งชาติิ	(MTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 จัำานวุน	3	ลิิขสิัทธิ�

	 1.		ระบับัควุบัคุมแลิะจััดการการทำางานระบับัแหล่ิงจ่ัายพลัิงงานจัาก 

	 	 แบัติเติอรี�	แลิะการชาร์จั

	 2.		โปรแกรมควุบัคุมการทำางานของระบับับัริหารแลิะจััดการพลัิงงาน 

	 	 แบัติเติอรี�

3.	โปรแกรมควุบัคุมการทำางานของเคร่�องชาร์จัแบัติเติอรี�สัำาหรับัแพ็กแบัติเติอรี�

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	ออสัก้าโฮลิดิ�ง	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันยุทโธปกรณ์์ที�ใช้ในหน่วุยงานทหารทุกหน่วุยเหล่ิามักอาศัยแบัติเติอรี�เป็นแหล่ิงพลัิงงานหลัิก	แลิะต้ิองจััดซ่�อแบัติเติอรี�

ใหม่จัากต่ิางประเทศเม่�อชำารุดเสีัยหาย	บัางกรณี์ราคาสูังมากแลิะไม่สัามารถจััดหาได้ในเวุลิาอันรวุดเร็วุ	สัวุทช.	 ได้ร่วุมกับั	

สัำานักงานวิุจััยแลิะพัฒนาการทางทหารกองทัพบัก	(สัวุพ.ทบั.)	 ในการพัฒนาแพ็กแบัติเติอรี�แลิะเคร่�องชาร์จัเพ่�อใช้งานด้าน

ยุทโธปกรณ์์	เพ่�อใช้ทดแทนของเดิมที�เส่ั�อมสัภาพ	เพ่�อลิดต้ินทุนการนำาเข้า	ประหยัดงบัประมาณ์	สัามารถซ่อมบัำารุงได้ง่าย	

การนำาไปัใช้�	
บัริษัทรับัถ่ายทอดเทคโนโลิยี	เพ่�อต่ิอยอดขยายผู้ลิในเชิงพาณิ์ชย์	แลิะผู้ลิิติแพ็กแบัติเติอรี�แลิะเคร่�องชาร์จั	สัำาหรับัการนำาไป

ใช้งานด้านยุทโธปกรณ์์

ปัระโย์ช้น์
ประหยัดงบัประมาณ์ในการจััดซ่�อ	แลิะลิดการนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ	สัร้างควุามมั�นคง	แลิะเป็นการต่ิอยอดนำางานวิุจััยมา

พัฒนาร่วุมกับัภาคเอกชนไทยจันได้เป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ดียิ�งขึ�นกวุ่าเดิม
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ระบบจัดการการเก็บขึ้ยะอัี้จฉัริยะ (Traffy Waste)  

นักวิิจััย์  

ดร.วุสัันต์ิ	ภัทรอธิคม	แลิะทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
ระบับัจััดการการเก็บัขยะอัจัฉีริยะ	(Traffy	Waste)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	 
บัริษัท	สัยามรับัเบัอร์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในช่วุงระยะ	เวุลิา	10	ปีที�ผู่้านมา	ประเทศไทยมีขยะพลิาสัติิกเกิดขึ�นประมาณ์	12%	ของปริมาณ์ขยะทั�งหมด	หร่อประมาณ์

ปีลิะ	2	ล้ิานตัิน	การส่ังเสัริมให้ประชาชนคัดแยกขยะเพ่�อลิดปริมาณ์ขยะมูลิฝอยทั�งหมด	แลิะส่ัวุนหนึ�งได้ถูกนำามาใช้ประโยชน์

ใหม่มากขึ�น	ทำาให้ปริมาณ์ขยะโดยเฉีพาะในพ่�นที�เขติเม่องอยา่งกรุงเทพมหานครมีปริมาณ์ลิดลิงจัากเดิมเก่อบั	300	ตัินต่ิอวัุน	

แต่ิการบัริหารเก็บัขนรวุบัรวุมขยะทั�งจัากบ้ัานเร่อน	แหล่ิงชุมชน	แลิะแหล่ิงสัาธารณ์ะ	ยังมีปัญหาด้านประสิัทธิภาพการเก็บั

รวุบัรวุม	แลิะจัากการศึกษาที�โดยนักวิุจััย	ที�เทศบัาลิจัังหวัุดภูเก็ติ		พบัวุ่า	ปริมาณ์ขยะที�ดูมากขึ�น	เกิดจัากการสัะสัมของขยะ	

จัากปัญหาการจััดเก็บัที�ไม่เป็นระบับั	ไม่เป็นไปติามเวุลิาหร่อไม่ประจัำาสัมำ�าเสัมอ	จึังได้มีการพัฒนาระบับัจััดการการเก็บัขยะ

อัจัฉีริยะขึ�นเพ่�อเพิ�มประสิัทธิภาพแลิะลิดค่าใช้จ่ัายของการจััดเก็บัขยะในพ่�นที�	

การนำาไปัใช้�	
Traffy	Waste	ระบับัจััดการการเก็บัขยะอัจัฉีริยะ	เป็นแพลิติฟูอร์มบัริหารงานแลิะวุางแผู้นจััดเก็บัขยะ	

ด้วุยเทคโนโลิยี	AI	วิุเคราะห์ข้อมูลิจัากการติิดติามติำาแหน่งรถเก็บัขยะด้วุย	Multi-GNSS	บัันทึก

เส้ันทางแลิะประวัุติิการเก็บัขยะ	วิุเคราะห์พฤติิกรรมแลิะเพิ�มประสิัทธิภาพการเก็บัขยะ	

พร้อมแนะนำาเส้ันทางที�ประหยัดเช่�อเพลิิง	การบัริหารแลิะจััดการจุัดทิ�งขยะทำาได้โดย	

การติรวุจัวัุดโดยเซ็นเซอร์ติรวุจัวัุดปริมาณ์ขยะผู่้านโมบัายแอปพลิิเคชัน	ประชาชน

แลิะเจ้ัาหน้าที�สัามารถรับัการแจ้ังเต่ิอนจุัดเก็บัขยะที�สันใจัได้	ทำาให้ประชาชนค้นหา

จุัดทิ�งขยะใกล้ิบ้ัานพร้อมเวุลิาจััดเก็บัประจัำา	หน่วุยงานที�ใช้ระบับันี�	จัะมีข้อมูลิ

ภาพรวุมการจััดเก็บัขยะแลิะประสิัทธิภาพการทำางานรวุมถึงรับัรู้จุัดแจ้ังเต่ิอน

เก็บัขยะสัำาคัญที�ไม่ถูกจััดเก็บั	พร้อมยังสัามารถบัันทึกประวัุติิการจััดเก็บัแลิะสัถิติิ

เก็บัขยะ	บัริษัทรับัถ่ายทอดเทคโนโลิยีเพ่�อนำาไปประยุกต์ิใช้กับัการจััดการขยะ

ในอาคาร

ปัระโย์ช้น์
ลิดเวุลิาในการจััดการขยะล้ินถัง	ลิดค่าใช้จ่ัายด้านการเก็บัขยะ	
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ระบบแบตีเตีอี้ร้�กักเก็บพิลังงานท้ั�ม้ีระบบควบคุมีป้อี้นกลับสูำาหรับสูถ่าน้ 

 ผู้ลิตีพิลังงานไฟัฟ้ัา

	 นักวิิจััย์
	 ดร.	ภาวุดี	มีสัรรพวุงศ์	

	 ศูนย์บัริการปรึกษาการออกแบับัแลิะวิุศวุกรรม	(DECC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	 เร่�อง	ระบับัแบัติเติอรี�กักเก็บัพลัิงงานที�มีระบับัควุบัคุม 

	 ป้อนกลัิบัสัำาหรับัสัถานีผู้ลิิติพลัิงงานไฟูฟู้ากังหันลิมหร่อเซลิล์ิแสังอาทิติย์

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ  

	 บัริษัท	ฟููจิั	เอนเนอร์จีั	อินโนเวุชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันมีการผู้ลิิติไฟูฟู้าจัากพลัิงงานสัะอาด	 เช่น	จัากแสังแดด	จัากลิม	 เป็นที�นิยมมากขึ�น	แต่ิพลัิงงานทั�งสัองแหล่ิงนี�มี 

ควุามไม่เสัถียร	 จึังทำาให้มีควุามจัำาเป็นเพ่�อผู้ลิิติไฟูฟู้าเพ่�อทดแทนจัำานวุนที�หายไปจัากแหล่ิงอ่�น	ๆ	 ซึ�งการเพิ�มกำาลัิงการผู้ลิิติ

ไฟูฟู้าจัากโรงกังหันก๊าซ	จัากเข่�อน	ฯลิฯ	อาจัจัะไวุไม่พอ	จึังเป็นที�มาของโครงการ	20C	Discharge	C-Rate	&	Pole	Solid	

State	Battery	ซึ�งเป็นควุามร่วุมม่อระหวุ่างการไฟูฟู้าฝ่ายผู้ลิิติแห่งประเทศไทย	(กฟูผู้.)	แลิะ	สัวุทช.	เพ่�อศึกษาควุามเป็นไป

ได้ในการใช้ระบับัจััดเก็บัพลัิงงานไฟูฟู้าอัจัฉีริยะที�เหมาะสัมกับัประเทศไทยในการแก้ปัญหาดังกล่ิาวุ

การนำาไปัใช้�
ระบับัแบัติเติอรี�กักเก็บัพลัิงงานที�มีระบับัควุบัคุมป้อนกลัิบัสัำาหรับัสัถานีผู้ลิิติพลัิงงานไฟูฟู้าจัากกังหันลิมหร่อเซลิล์ิแสังอาทิติย์	

สัามารถควุบัคุมป้อนกลัิบัแยกอิสัระจัากระบับัสักาดาของสัถานีผู้ลิิติพลัิงงานไฟูฟู้าจัากกังหันลิม	ระบับักักเก็บัพลัิงงานไฟูฟู้า

นี�เป็นระดับั	Grid-scale	ที�ใช้เทคโนโลิยีแบัติเติอรี�ชนิด	LEP	(Lithium	Iron	Phosphate)	ควุามจุั	1	MWh	ที�มี	Discharge	

C-Rate	ระหวุ่าง	5-20C	ทำาหน้าที�กักเก็บัแลิะปลิดปล่ิอยพลัิงงานไฟูฟู้า	ร่วุมกับั	Power	conversion	system	(PCS)	ขนาด	

500	kW	จัำานวุน	2	ชุด	แลิะ	EMS	(Energy	management	system)	โดยออกแบับัให้มีลัิกษณ์ะเป็นโมดูลิ	พร้อมกับัมีอุปกรณ์์

เสัริมแลิะเคร่�องม่อวัุด	ได้แก่	Bi-directional	Transformer	22kV/315V	1250kVA	แลิะ	Watt	Transducer	 เพ่�อนำาไป

ปรับัปรุงคุณ์ภาพของพลัิงงานไฟูฟู้าที�ได้จัากกลุ่ิมของกังหันลิม	มีควุามย่ดหยุน่ในการติิดตัิ�ง	สัามารถปรับัเพิ�มลิดขนาดโมดูลิ	

แลิะติิดตัิ�งเพิ�มเติิมเข้ากับัสัถานีผู้ลิิติพลัิงงานไฟูฟู้าโดยไม่รบักวุนระบับัการควุบัคุมกำากับัดูแลิะแลิะเก็บัข้อมูลิของสัถานีผู้ลิิติ

พลัิงงานไฟูฟู้าฯ	สัามารถถ่ายทอดเทคโนโลิยีให้กับัผูู้้ประกอบัการได้		

ปัระโย์ช้น์
ระบับัจััดเก็บัพลัิงงานไฟูฟู้าอัจัฉีริยะที�เหมาะสัมกับัประเทศ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ระบบพิยากรณ์์และจำาลอี้งเหตุีการณ์์เพ่ิ�อี้การบริหารจัดการป้ญหาการ รุกลำ�าขึ้อี้งนำ�าเค็มี (ระบบรักษ์นำ�า)  

นักวิิจััย์  

ดร.ศิโรจัน์	ศิริทรัพย์	แลิะทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
จัำานวุน	2	ผู้ลิงาน	(อนุสิัทธิบััติร	1	ผู้ลิงาน	แลิะ	ลิิขสิัทธิ�	1	ผู้ลิงาน)

1.	ระบับัวัุดปริมาณ์นำ�าฝนสัะสัม	เลิขที�คำาขออนุสิัทธิบััติร	1603001981

2.	ระบับัพยากรณ์์แลิะจัำาลิองเหตุิการณ์์เพ่�อการบัริหารจััดการป้ญหาการ	รุกลิำ�าของนำ�าเค็ม	(ระบับัรักษ์นำ�า)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

การประปานครหลิวุง

ควิามเป็ันมา
เกิดขึ�นภายใต้ิโครงการเงินกู้เพ่�อการพัฒนาระบับับัริหารจััดการทรัพยากรนำ�าฯ	ระยะเร่งด่วุนซึ�งได้รับัการสันับัสันุนจัาก

สัำานักงานบัริการหนี�สัาธารณ์ะ	กระทรวุงการคลัิง	เพ่�อบัริหารจััดการการลุิกลิำ�าของนำ�าเค็ม	ซึ�งมีผู้ลิกระทบัต่ิอคุณ์ภาพชีวิุติของ

ประชาชนที�ใช้นำ�าในการอุปโภค	บัริโภคโดยติรง	

การนำาไปัใช้�
ระบับัรักษ์นำ�าประกอบัด้วุยองค์ประกอบัหลัิก	4	ส่ัวุนได้แก่	(1)	รักษ์นำ�า	Monitor:	ทำาหน้าที�แสัดงข้อมูลิคุณ์ภาพนำ�า	ปริมาณ์

นำ�าท่า	นำ�าฝน	แลิะนำ�าขึ�น-นำ�าลิง	(2)	รักษ์นำ�า	Forecast:	พยากรณ์์ควุามเค็มครอบัคลุิมทั�งลิำานำ�าแลิะนำ�าขึ�น-นำ�าลิง	

ล่ิวุงหน้า	7	วัุน	(3)	รักษ์นำ�า	Scenario:	สันับัสันุนการบัริหารจััดการปัญหาการลุิกลิำ�าของนำ�าเค็มให้มี

ประสิัทธิภาพยิ�งขึ�น	(4)	รักษ์นำ�า	Optimize:	หาแนวุทางการจััดการปัญหาการรุกลิำ�าของ

นำ�าเค็มที�มีประสิัทธิภาพสูังติามวัุติถุประสังค์

ปัระโย์ช้น์
นำาข้อมูลิเข้ามาใช้งานในระบับัเพ่�อการบัริหารจััดการปัญหาการรุกลิำ�าของนำ�าเค็ม	

โดยสัามารถแสัดงข้อมูลิคุณ์ภาพนำ�า	ปริมาณ์นำ�าท่า	ปริมาณ์นำ�าฝนแลิะนำ�าขึ�นนำ�าลิง	

ตัิ�งแต่ิอดีติจันถึงปัจัจุับััน	จัากสัถานีติรวุจัวัุดในพ่�นที�	อีกทั�งสัามารถพยากรณ์์

ควุามเค็มครอบัคลุิมทั�งลิำานำ�าแลิะนำ�าขึ�นนำ�าลิงล่ิวุงหน้า	7	วัุน	ติลิอดจันสัามารถ

จัำาลิองเหตุิการณ์์เพ่�อทดลิองใช้กระบัวุนการต่ิาง	ๆ	ในการแก้ปัญหาการรุกลิำ�า

นำ�าเค็มให้เห็นผู้ลิลัิพธ์ก่อนลิงม่อทำาจัริง
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 อิี้นเวอี้ร์เตีอี้ร์สูำาหรับปั�มีนำ�าจากเซลล์แสูงอี้าทิัตีย์หลายกำาลังขัึ้บรุ่น 

 “Dual-power”

	 นักวิิจััย์
	 งานพัฒนาอิเล็ิกทรอนิกส์ักำาลัิงแลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อุติสัาหกรรม	(IPPS)	

	 ฝ่ายสันับัสันุนบัริการทางวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยี	(TSS)

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 1.		สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เลิขที�คำาขอ/คู่ม่อ:	1201005105

	 	 ช่�อเร่�อง	 :	 วิุธีการหยุดจ่ัายกระแสัหร่อตัิดการทำางานของอินเวุอร์เติอร์ 

	 	 แบับัสัองกิ�งวุงจัรหร่อสัามกิ�งวุงจัร	 เพ่�อขับัมอเติอร์คอมเพรสัเซอร์เฟูสั 

	 	 เดียวุแบับัคาปาซิเติอร์รัน	ที�มีโอเวุอร์โหลิดสัวิุติซ์ต่ิออยู่ที�ขั�วุร่วุม

2.		สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เลิขที�คำาขอ/คู่ม่อ:	1501001751

	 ช่�อเร่�อง	:	การสัร้างสััญญาณ์ขับัสัำาหรับัอินเวุอร์เติอร์ที�ใช้กับัมอเติอร์แบับัสัองเฟูสั

3.		สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เลิขที�คำาขอ/คู่ม่อ:	1501004609

	 ช่�อเร่�อง	:	อุปกรณ์์ควุบัคุมการปรับัแรงดันขับัมอเติอร์เหนี�ยวุนำาสัำาหรับัอินเวุอร์เติอร์แลิะวิุธีดังกล่ิาวุ

4.		สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เลิขที�คำาขอ/คู่ม่อ:	1601005591

	 ช่�อเร่�อง	:	อุปกรณ์์อินเวุอร์เติอร์สัำาหรับัมอเติอร์แบับัเหนี�ยวุนำาที�ใช้ไฟูจัากแหล่ิงจ่ัายไฟูฟู้ากระแสัติรงแลิะกระแสัสัลัิบั

5.		โปรแกรมซอฟูต์ิแวุร์ควุบัคุมการทำางานของอินเวุอร์เติอร์สัำาหรับัปั�มนำ�าจัากเซลิล์ิแสังอาทิติย์หลิายกำาลัิงขับั	รุ่น	Dual-power

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ซันเซ็น	ดีเวุลิลิอปเม้นท์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เน่�องด้วุยประเทศไทยมีการใช้พลัิงงานเพ่�อการเกษติรเป็นจัำานวุนมาก	หนึ�งในนั�นค่อการใช้เพ่�อสูับันำ�าเข้าสู่ัพ่�นที�เกษติร	 ซึ�งมี

ต้ินทุนค่าพลัิงงาน	(นำ�ามัน/ไฟูฟู้า)	เพิ�มสูังขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง	ทำาให้เกษติรกรต้ิองหาเทคนิคอ่�น	ๆ 	มาใช้ในการสูับันำ�า	เทคนิคหนึ�ง

ที�ได้รับัควุามนิยม	ได้แก่การใช้ปั�มนำ�าพลัิงงานแสังอาทิติย	์ซึ�งเป็นระบับัที�นำาเอาพลัิงงานแสังอาทิติยม์าแปลิงเป็นพลัิงงานไฟูฟู้า

เพ่�อนำาไปใช้ในการขับัเคล่ิ�อนเคร่�องสูับันำ�าทำาแทนนำ�ามันเช่�อเพลิิงหร่อไฟูฟู้า	 ซึ�งช่วุยประหยัดค่าใช้จ่ัายได้จัำานวุนมากแลิะยัง

เป็นมิติรต่ิอสิั�งแวุดล้ิอมอีกด้วุย	ปัจัจุับัันปั�มนำ�าที�ใช้พลัิงงานไฟูฟู้าโดยติรงจัากแผู้งโซล่ิาเซลิล์ิ	ต้ิองใช้ปั�มนำ�าแบับั	DC	(DC	Pump)	

ซึ�งมีกำาลัิงขับัติำ�า	แลิะไม่มีรูปแบับัของปั�มนำ�าให้เล่ิอกใช้งานมากนัก	การใช้ปั�มนำ�าแบับั	AC	(AC	Pump)	 ซึ�งในท้องติลิาดมีให้

เล่ิอกใช้หลิายรุ่น	หลิายแบับั	หลิายกำาลัิงขับั	จัำาเป็นต้ิองใช้อินเวุอเติอร์ในการเปลีิ�ยนแรงดันไฟูฟู้ากระแสัติรงไปเป็นกระแสั

สัลัิบัก่อน	ซึ�งข้อจัำากัดของอินเวุอเติอร์โดยทั�วุไปค่อ	ไม่สัามารถทำางานได้อยา่งมีประสิัทธิภาพเม่�อต้ิองรับัแรงดันที�เปลีิ�ยนแปลิง

ติลิอดเวุลิาติามควุามเข้มของแสังอาทิติย์ที�ไม่แน่นอน	แลิะบัางครั�งจัำาเป็นต้ิองใช้จัำานวุนแผู้งโซล่ิามากเกินควุามจัำาเป็น	แลิะ

ทำาให้ต้ินทุนสูังขึ�น



87100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

การนำาไปัใช้�	
เทคโนโลิยีสูับันำ�าแบับัประหยัดพลัิงงาน	Solar	Pump	 Inverter	 เป็นอินเวุอเติอร์สัำาหรับัปั�มนำ�าที�ไม่ต้ิองใช้ร่วุมกับัแบัติเติอรี�	

แลิะสัามารถทำางานได้อย่างมีประสิัทธิภาพแม้วุ่าต้ิองเผู้ชิญกับัควุามเข้มแสังอาทิติยที์�ไม่แน่นอน	ด้วุยระบับั	MPPT	(Maximum	

Power	Point	Tracking)	มีขนาดกำาลัิง	0.5-3	แรงม้า	โดยใช้แผู้งโซล่ิาเซลิล์ิเริ�มต้ินเพียงจัำานวุน	2	แผู้ง	แลิะเพิ�มขึ�นไปจันถึง	

10	แผู้งติามกำาลัิงขับั	 เหมาะกับัการใช้งานกลิางแจ้ัง	พร้อมทั�งระบับัป้องกันควุามเสีัยหายจัากฟู้าผู่้า	การกันฝุ่นกันนำ�าติาม

มาติรฐ์าน	IP55	(Ingress	Protection	Rating)	ค่อมาติรฐ์านที�บัอกถึงระดับัป้องกันฝุ่นแลิะนำ�าของเคร่�องจัักร	แลิะอุปกรณ์์

ไฟูฟู้า	(ได้รับัการจัดสิัทธิบััติรแล้ิวุ	โดยต้ินแบับัที�รู้จัักกันดีในช่�อ	Sunflow)

ปัระโย์ช้น์
ช่วุยประหยัดแลิะลิดต้ินทุนในการสูับันำ�าของเกษติรกร	



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น88 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

เวิช้สู่ำาอาง
และเวิช้ภัณฑ์์ 



89100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

เวิช้สำาอางแลิะเวิช้ภััณฑ์์	

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

คร้มีกันแดดไล่ยุงไร�กลิ�นอี้อี้กฤทัธิี�เนิ�นช่นิดกันนำ�า 

นักวิิจััย์  

ดร.ชญานันท์	เอี�ยมสัำาอางค์

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
เลิขที�คำาขอ	:	1503000879	ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	12	มิถุนายน	2558	(อนุสิัทธิบััติรเลิขที�	10776	วัุนที�จัดทะเบีัยน	20	พฤศจิักายน	

2558)	ช่�อเร่�อง	:	ครีมกันแดดไล่ิยุงออกฤทธิ�เนิ�นชนิดกันนำ�า

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

โรงงานเภสััชกรรมทหาร	ศูนย์การอุติสัาหกรรมป้องกันประเทศแลิะพลัิงงานทหาร	(รภท.ศอพท.)

ควิามเป็ันมา
ครีมกันแดดไล่ิยุง	เป็นการพัฒนาสูัติรติำารับัครีมกันแดดไล่ิยุง	ออกฤทธิ�เนิ�นเพ่�อเพิ�มประสิัทธิภาพในการป้องกันยุงได้นานขึ�น	

จัากสัารไลิย่งุธรรมชาติิที�ควุบัคุมการปลิดปลิอ่ยด้วุยเทคโนโลิยจีัากติวัุพาไขมนัรูปแบับั	นาโน	แลิะสัามารถปอ้งกันรังสีัยวีูุจัาก

แสังแดด	โดยที�ฤทธิ�ทั�งสัองไม่มีผู้ลิหักล้ิางซึ�งกันแลิะกัน	 วัุติถุประสังค์หลัิกของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์นี�มุ่งเน้นเพ่�อควุามปลิอดภัยแลิะมี

เหมาะสัมต่ิอ	ผูู้้ใช้มากเน่�องจัากส่ัวุนประกอบัที�ใช้เป็นสัารสักัดจัากธรรมชาติิ	สูัติรติำารับัในการเติรียมครีมนี�ยังสัามารถพัฒนา

ในขั�นอุติสัาหกรรมได้ง่าย	แลิะต้ินทุนการผู้ลิิติไม่สัูงมาก	นอกจัากนั�นคุณ์สัมบััติิของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�เกิดจัากการรวุมกันระหวุ่าง

สัารไล่ิยงุแลิะสัาร	ที�ใช้ป้องกันแสังแดดยังไม่มีผู้ลิเปลีิ�ยนแปลิงทั�งค่า	SPF	แลิะ	ฤทธิ�ในการไล่ิยงุอีกด้วุย	(SPF>15	แลิะปกป้อง

ยงุได้นานมากกวุ่า	6	ชั�วุโมงจัากห้องทดสัอบัของกองกีฏิวิุทยาทางการแพทย์	กรมวิุทยาศาสัติร์การแพทย์	กระทรวุงสัาธารณ์สุัข)

การนำาไปัใช้�
ผู้ลิงานนวัุติกรรมนี�เป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ใช้องค์ควุามรู้ด้านนาโนเทคโนโลิยีมาเพ่�อ	การควุบัคุม

การปลิดปล่ิอยของสัารไล่ิยุงด้วุยเทคนิค	Nanostructured	lipid	carrier	(NLC)	โดย

เทคนิคนี�ช่วุยเพิ�มควุามคงตัิวุของอนุภาคนาโน	แลิะเพิ�มควุามสัามารถในการกักเก็บั

สัารสัำาคัญได้ในปริมาณ์ที�มากขึ�น	โดยทั�วุไปอนุภาคนาโนไขมันในรูปแบับั	NLC	นี�

จัะสัามารถกักเก็บัสัารสัำาคัญที�ไม่สัามารถลิะลิายนำ�าได้ถึง	90	เปอร์เซ็นต์ิอีกทั�งยัง

สัามารถควุบัคุมการปลิดปล่ิอยของสัารสัำาคัญได้อย่างมี	ประสิัทธิภาพ	โดย	NLC	

นี�เป็นการเติรียมอนุภาคนาโนด้วุยไขมันมากกวุ่า	1	ชนิด	ทำาให้ได้อนุภาคที�ไขมัน

อยู่ในรูปอสััณ์ฐ์าน	ทำาให้มีพ่�นที�ในการบัรรจุัสัารสัำาคัญได้มากขึ�นเน่�องจัาก

การจััดเรียงตัิวุที�ไม่	เป็นระเบีัยบั	ซึ�งอนุภาคนาโนไขมันมีข้อดีในการนำาส่ัง

ตัิวุยาหร่อสัารสัำาคัญที�ดีกวุ่าระบับัอ่�น	ๆ	ค่อไขมันซึ�งเป็นส่ัวุนประกอบัใน

ติำารับัทำาให้พ่�นที�ผิู้วุของอนุภาคสูังขึ�นทำาให้การ	ยึดเกาะกับัผิู้วุหนังสูังขึ�น

แลิะสัามารถทำาให้เกิดการปกคลุิมผิู้วุเม่�อทาลิงบันผิู้วุหนัง	เพิ�ม

ควุามชุ่มช่�นแก่ผิู้วุหนัง	



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น90 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
สัามารถพัฒนาในขั�นอุติสัาหกรรมได้ง่าย	แลิะต้ินทุนการผู้ลิิติไม่สูังมาก	นอกจัากนั�นเม่�อนำามารวุมกับัสัารที�ใช้ป้องกันแสังแดด

แล้ิวุ	ไม่มีผู้ลิทำาให้ทั�งค่า	SPF	แลิะ	ฤทธิ�ในการไล่ิยุงเสีัยไป



91100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

คร้มีบำารุงผิู้วผู้สูมีอี้นุภาคนาโนสูตีรักเจอี้ร์ลิปิดแคริเอี้อี้ร์กักเก็บสูารสูกัดจากว่านเพิช่รห้ง และนำ�ามัีนหอี้มีระเหยว่านสูาวหลง

นักวิิจััย์  

ดร.สักาวุ	ประทีปจิันดา	แลิะคณ์ะ

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1803001053	เร่�อง	องค์ประกอบัของอนุภาคนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคริเออร์กักเก็บัสัารสักัด

จัากวุ่านเพชรหึง	แลิะกรรมวิุธีการเติรียมอนุภาคดังกล่ิาวุ	ย่�นคำาขอวัุนที�	4	พฤษภาคม	2561

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ไฮกู๊ดส์ั	โปรดักท์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา	
วุ่านเพชรหึงหร่อกล้ิวุยไม้ลิายเส่ัอ	(Tiger	Orchid)	เป็นกล้ิวุยไม้ที�ใหญ่ที�สุัดในโลิก	สัามารถทนต่ิอการขาดนำ�าแลิะสัารอาหาร

ได้เป็นเวุลิานาน	มีอายุยน่ยาวุ	จัากการวิุจััยพบัวุ่าสัารสักัดวุ่านเพชรหึงมีคุณ์สัมบััติิในการต้ิานริ�วุรอยแลิะป้องกันการเส่ั�อมของ

ผิู้วุได้	 จึังได้นำาสัารสักัดวุ่านเพชรหึงที�ได้มาพัฒนาอยู่ในรูปอนุภาคนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคริเออร์เพ่�อนำามาใช้ในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

เคร่�องสัำาอาง

วุ่านสัาวุหลิงเป็นพ่ชสัมุนไพรที�มีการนำามาใช้ประโยชน์ทางยาแลิะเคร่�องสัำาอางอย่างแพร่หลิาย	 เพ่�อต้ิานอนุมูลิอิสัระ	 ต้ิาน 

การอักเสับั	จัากการวิุจััยพบัวุ่าสัารสักัดวุ่านสัาวุหลิงมีคุณ์สัมบััติิในการต้ิานริ�วุรอยได้	 จึังได้นำานำ�ามันหอมระเหยวุ่านสัาวุหลิง

มาใช้เป็นส่ัวุนประกอบัในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

การนำาไปัใช้�
อนุภาคนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคริเออร์กักเก็บัสัารสักัดจัากวุ่านเพชรหึง	มีลัิกษณ์ะเป็นของ

เหลิวุขุ่น	สีัขาวุ	ไม่มีกลิิ�นเหม็น	มีควุามคงตัิวุที�ดีในทุกสัภาวุะ	ช่วุยเพิ�มการกระจัายตัิวุของ

สัารให้ดีขึ�น	สัามารถใช้เป็นสัารสัำาคัญในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอางเพ่�อช่วุยลิดริ�วุรอยได้	

ครีมแลิะเซรั�มบัำารุงผิู้วุหน้าผู้สัมอนุภาคนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคริเออร์กักเก็บัสัาร

สักัดจัากวุ่านเพชรหึง	แลิะนำ�ามันหอมระเหยวุ่านสัาวุหลิงมีลัิกษณ์ะสีัขาวุเป็นเน่�อ

เดียวุกัน	เนียนนุ่ม	เกลีิ�ยง่าย	ซึมซาบัเร็วุ	ไม่เหนียวุเหนอะหนะ	มีควุามคงตัิวุทาง

กายภาพ	(อายุการเก็บัรักษาประมาณ์	2	ปี)	ผู่้านการทดสัอบัทางจุัลิชีวุวิุทยา

สัำาหรับัประสิัทธิภาพของสัารกันเสีัยในสูัติรติำารับัติามมาติรฐ์านสัากลิ	ผู่้าน

การทดสัอบัควุามปลิอดภัยในอาสัาสัมัครโดยไม่พบัการระคายเค่องใน

อาสัาสัมัครจัำานวุน	66	คน



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น92 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
จัากการทดลิองใช้ครีมแลิะเซรั�มบัำารุงผิู้วุวัุนลิะ	2	ครั�ง	เช้าแลิะก่อนนอน	เป็นเวุลิา	4	สััปดาห์	ในอาสัาสัมัครจัำานวุน	32	คน	

พบัวุ่าอาสัาสัมัครที�ใช้ครีมบัำารุงผิู้วุหน้าผู้สัมอนุภาคนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคริเออร์กักเก็บัสัารสักัดจัากวุ่านเพชรหึง	แลิะนำ�ามัน

หอมระเหยวุ่านสัาวุหลิงมีริ�วุรอยที�ลิดลิงแลิะสีัผิู้วุดูขาวุกระจ่ัางใสัขึ�นหลัิงจัากการใช้ตัิ�งแต่ิ	2	สััปดาห์	โดยค่าริ�วุรอยลิดลิงร้อย

ลิะ	5%	แลิะค่าสีัผิู้วุลิดลิง



93100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เจลแตี�มีสิูวสูมุีนไพิร

นักวิิจััย์  

ดร.สุัวิุมลิ	สุัรัสัโม	

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติรเลิขที�	1703001594	 วัุนที�ย่�นคำาขอ	23	 สิังหาคม	2560	เร่�อง	 สูัติรติำารับัเภสััชภัณ์ฑ์์สัำาหรับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ใช้

ภายนอกร่างกาย	แลิะคำาขออนสิุัทธิบััติร	เลิขที�	1703001684	วุนัที�ย่�นคำาขอ	1	กันยายน	2560	เร่�อง	องค์ประกอบัของอนภุาค

นาโนสัำาหรับัเติรียมสูัติรเภสััชภัณ์ฑ์์ใช้ภายนอกร่างกาย

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ  

บัริษัท	บีั	แล็ิบั	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันมีการใช้นำ�ามันหอมระเหยเข้มข้นจัากสัมุนไพรในกลุ่ิมผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ด้านสุัขภาพแลิะเสัริมควุามงามอย่างกวุ้างขวุาง	โดย

ข้อจัำากัดของนำ�ามันหอมระเหยค่อ	ควุามคงตัิวุ	ประสิัทธิภาพของการออกฤทธิ�ที�ต้ิองใช้นำ�ามันในปริมาณ์มาก	รวุมถึงการก่อให้

เกิดการระคายเค่องต่ิอผิู้วุหนังหากมีการสััมผัู้สัโดยติรงกับัผิู้วุหนัง	

การนำาไปัใช้�
การพัฒนาอนุภาค	NLC	 เพ่�อการกักเก็บันำ�ามันหอมระเหย	 จึังเป็นเทคโนโลิยีที�สัามารถช่วุยปกป้องแลิะเพิ�มคุณ์สัมบััติิของ

การนำานำ�ามันหอมระเหยไปใช้ได้เป็นอย่างดี	นอกจัากนี�การใช้อนุภาค	NLC	กักเก็บันำ�ามันหอมระเหยสัำาหรับั

พัฒนาเป็นสูัติรติำารับัในการดูแลิผิู้วุ	แลิะป้องกันการเกิดสิัวุนี�	ยังเป็นการช่วุยลิดอัติราการด่�อ	ต่ิอยา

ปฏิิชีวุนะที�ใช้ในการรักษาอาการสิัวุ	ทำาให้ลิดควุามเสีั�ยงต่ิอการเกิดโรคร้ายแรงได้	แลิะที�

สัำาคัญค่อเป็นการลิดการนำาเข้ายาปฏิิชีวุนะบัางชนิดที�นำาเข้าจัากต่ิางประเทศด้วุย

ปัระโย์ช้น์
ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สูัติรติำารับัเจัลิที�มีอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บันำ�ามันหอมระเหยเป็น

องค์ประกอบั	ได้แก่	นำ�ามันลิาเวุนเดอร์	นำ�ามันไพลิ	นำ�ามันเปปเปอร์มิ�นต์ิ	เป็นต้ิน	

โดยจััดเป็นต้ินแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มีการนำาเทคโนโลิยีในเร่�องของการสัังเคราะห์

อนุภาคนาโนไขมันในกลุ่ิมนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคร์ริเออร์	(Nanostructure	

Lipid	Carrier)	หร่อ	NLC	แลิะเทคโนโลิยีการกักเก็บั	(Encapsulation	

technology)	เข้ามาใช้ในการกักเก็บันำ�ามันหอมระเหยพร้อมทั�งควุบัคุม

การปลิดปล่ิอยสัารสัำาคัญในอนุภาคดังกล่ิาวุ	โดยจัะมีการใช้นำ�ามันหอม

ระเหยในปริมาณ์น้อยเพ่�อฤทธิ�ในการยับัยั�งการเจัริญของเช่�อแบัคทีเรียที�

ก่อให้เกิดสิัวุ	ทำาให้ได้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มีประสิัทธิภาพในการใช้งาน



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น94 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 อี้งค์ประกอี้บนาโนอิี้มัีลชั่�นสูำาหรับไล่ยุง ท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งนำ�ามัีนหอี้มีระเหย 

 ช่นิดนำ�ามัีนย้คาลิปตัีสู นำ�ามัีนแมีงลัก และนำ�ามัีนหญ�าแฝึก

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.สุัวิุมลิ	สุัรัสัโม		

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอรับัอนุสิัทธิบััติร	1403000165	ย่�นคำาขอเม่�อวัุนที�	21	กุมภาพันธ์	2557	 

	 “องคป์ระกอบันาโนอมัิลิชั�นสัำาหรบััไลิย่งุ	ที�มีส่ัวุนผู้สัมของนำ�ามันหอมระเหย 

	 ชนิดนำ�ามันยูคาลิิปตัิสั	นำ�ามันแมงลัิก	แลิะนำ�ามันหญ้าแฝก”	อนุสิัทธิบััติร	 

	 เลิขที�	9933	ออกให้	ณ์	วัุนที�	29	พฤษภาคม	2558

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	โวุ	อินโนเวุชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ยงุเป็นแมลิงที�พบัมากในเขติร้อนแลิะเขติอบัอุ่นซึ�งเป็นพาหะสัำาคัญที�ทำาให้เกิดโรค	เช่น	มาลิาเรีย	เท้าช้าง	ไข้สัมองอักเสับั	แลิะ

ไข้เล่ิอดออก	ในปัจัจุับัันก็ได้มีผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ในรูปแบับัต่ิาง	ๆ	โดยส่ัวุนประกอบัในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ไล่ิยุงที�มีใช้กันอยู่นั�นจัะเป็นสัารเคมี 

ในกลุ่ิมของ	DEET	ไพรีทรอยด์	ไดเมทิลิพทาเลิติ	แลิะเอทิลิบิัวุทิวุอะซิติิลิอะมิโน	โดยสัารเคมีเหล่ิานี�เม่�อสััมผัู้สัหร่อสูัดดมใน

ปริมาณ์มากก็จัะก่อให้เกิดอาการระคายเค่องทั�งกับัผิู้วุหนังแลิะระบับัทางเดินหายใจั	นอกจัากนั�นสัารสัังเคราะห์เหล่ิานี�ยัง

สัามารถส่ังผู้ลิเสีัยติามมาได้ในภายหลัิงต่ิอสิั�งแวุดล้ิอม	 เช่น	การก่อมลิพิษต่ิอแหล่ิงนำ�า	 เป็นอันติรายต่ิอสััติว์ุที�อาศัยอยู่ติาม

ธรรมชาติิ	รวุมทั�งเป็นอันติรายต่ิอมนุษย	์จัากข้อจัำากัดนี�จึังได้มีแนวุคิดที�จัะนำาเอาสัารสักัดจัากสัมุนไพรหร่อนำ�ามันหอมระเหย	

ที�มีกลิิ�นแลิะมีคุณ์สัมบััติิในการปอ้งกัน	แลิะกำาจััดแมลิงมาใช้ในการป้องกันหร่อไล่ิยงุ	โดยที�สัารสักดัจัากสัมุนไพรนี�จัะไมก่่อให้

เกิดอันติรายแลิะก่อผู้ลิเสีัยต่ิอทั�งมนุษย์แลิะสิั�งแวุดล้ิอม

การนำาไปัใช้�
แผู่้นแปะสัำาหรับัออกฤทธิ�ไล่ิยงุนี�มีชั�นสัารออกฤทธิ�อยูใ่นรูปนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคร์ริเออร์ซึ�งมีควุามคงตัิวุดี	ทำาให้เพิ�มควุาม

สัามารถในการกกัเก็บันำ�ามันหอมระเหยที�เป็นสัารออกฤทธิ�ไล่ิยงุ	มีประสัทิธิภาพออกฤทธิ�ไล่ิยงุได้มากกวุา่ร้อยลิะ	36	(สูังกวุ่า

มาติรฐ์านที�กำาหนดโดยสัถาบัันวิุจััยวิุทยาศาสัติร์สัาธารณ์สุัข	กรมวิุทยาศาสัติร์การแพทย์	กระทรวุงสัาธารณ์สุัข)

สัเปรย์ไล่ิยงุจัากสัารสักัดจัากธรรมชาติิ	ที�มีการพัฒนาอนุภาคนาโนในรูปแบับัของนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคร์ริเออร์ด้วุยเทคนิค	

High	Energy	Method	ที�สัามารถกักเก็บัสัารออกฤทธิ�ได้อย่างมีประสิัทธิภาพ	ขนาดของอนุภาคอยูใ่นช่วุง	100	-	200	นาโน

เมติร	โดยอนุภาคนาโนในรปูแบับันี�มีประสิัทธิภาพในการไลิย่งุได้มากกวุา่	2	ชั�วุโมงติามมาติรฐ์านของสัถาบัันวุจัิัยวิุทยาศาสัติร์

สัาธารณ์สุัข	กรมวิุทยาศาสัติร์การแพทย์	กระทรวุงสัาธารณ์สุัข	โดยปริมาณ์สัารตัิ�งต้ินที�ใช้ในปริมาณ์น้อย	แต่ิประสิัทธิภาพสูัง	

มีควุามคงตัิวุที�ดี	ไม่ก่อให้เกิดการระคายเค่องต่ิอผูู้้ใช้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์



95100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
พัฒนาต่ิอยอดเป็นสัเปรย์แลิะแผู่้นแปะไล่ิยงุ	ซึ�งเป็นสัารสักัดแลิะนำ�ามันหอมระเหยจัากธรรมชาติิจึังไม่ก่อให้เกิดอาการระคาย

เค่องกับัผิู้วุหนังผูู้้ใช้	อยู่ในรูปแบับัที�สัะดวุกต่ิอการใช้งาน



96 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 แผู่้นแปะสูำาหรับอี้อี้กฤทัธิี�ไล่ยุงจากนาโนอิี้มัีลชั่�นท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งนำ�ามัีน 

 ย้คาลิปตัีสู ซิทัริโอี้ดอี้ร่า

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.	สุัวิุมลิ	สุัรัสัโม

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	 เลิขที�คำาขอ	1603000129	 เร่�อง	แผู่้นแปะสัำาหรับัออก 

	 ฤทธิ�ไล่ิยุงจัากนาโนอิมัลิชั�นที�มีส่ัวุนผู้สัมของนำ�ามันยูคาลิิปตัิสั	 ซิทริโอดอร่า	 

	 ย่�นคำาขอวัุนที�	26	มกราคม	2559

	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1603000130	เร่�อง	องค์ประกอบัของนาโน 

	 อิมัลิชั�นที�มีส่ัวุนผู้สัมของนำ�ามันยูคาลิิปตัิสั	 ซิทริโอดอร่า	แลิะกรรมวิุธีการ 

	 เติรียมนาโนอิมัลิชั�นดังกล่ิาวุ	ย่�นคำาขอวัุนที�	26	มกราคม	2559

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
864	ดีพร้อม	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในปัจัจุับัันได้มีการประดิษฐ์์ที�เกี�ยวุข้องกับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เพ่�อการป้องกันยุงในหลิายรูปแบับั	เช่น	โลิชั�นไล่ิยุง	สัเปรย์ไล่ิยุง	แป้ง 

ไล่ิยุง	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อ่�น	ๆ	อีกมากมาย	โดยผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�กำาลัิงได้รับัควุามสันใจัเป็นอย่างมากก็ค่อ	แผู่้นแปะไล่ิยุง	เน่�องจัากมี

ข้อได้เปรียบัในการใช้งานค่อ	สัามารถพกพาได้สัะดวุก	ใช้งานได้ในวุงกวุ้าง	แลิะไม่ต้ิองสััมผัู้สักับัผิู้วุหนังโดยติรง

การนำาไปัใช้�
แผู่้นแปะสัำาหรับัออกฤทธิ�ไล่ิยุงนี�มีชั�นสัารออกฤทธิ�อยู่ในรูปนาโนอิมัลิชั�นซึ�งมีควุามคงตัิวุดี	ทำาให้เพิ�มควุามสัามารถในการกัก

เก็บันำ�ามันหอมระเหยที�เป็นสัารออกฤทธิ�ไล่ิยงุ	มีประสิัทธิภาพออกฤทธิ�ไล่ิยงุได้มากกวุ่าร้อยลิะ	36	(สูังกวุ่ามาติรฐ์านที�กำาหนด

โดยสัถาบัันวิุจััยวิุทยาศาสัติร์สัาธารณ์สุัข	กรมวิุทยาศาสัติร์การแพทย์	กระทรวุงสัาธารณ์สุัข)	

ปัระโย์ช้น์
แผู่้นแปะไลิย่งุเติรียมจัากสัารออกฤทธิ�ที�เป็นนำ�ามันหอมระเหยจัากธรรมชาติิจึังไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเค่องกบััผิู้วุหนงัผูู้้ใช้	

อยู่ในรูปแบับัที�สัะดวุกต่ิอการใช้งาน



97100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

อี้งค์ประกอี้บและกรรมีวิธ้ีการเตีร้ยมีอี้นุภาคนาโนช่นิดบิโลนิโอี้โซมี (BiloNiosome) สูำาหรับการนำาสู่งสูารสูกัดถั่�งเช่่า

เพ่ิ�อี้เพิิ�มีประสิูทัธิีภาพิการด้ดซ้มีผู่้านระบบทัางเดินอี้าหาร

นักวิิจััย์  

คทาวุุธ	นามดี	แลิะคณ์ะ

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1903002367	แลิะ	1703002400

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	ไฮบัาลิานซ์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เป็นที�ทราบักันดีวุ่า	 ถั�งเช่ามีคุณ์สัมบััติิที�ช่วุยส่ังเสัริมการทำางานของหัวุใจั	 อีกทั�งยังช่วุย	 เสัริมสัร้างการทำางานของระบับั

ภูมิคุ้มกัน	ถั�งเช่ามีสัรรพคุณ์ช่วุยปรับัปรุงการทำางานของระบับัภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติิ	ทั�งนี�	สัารคอร์ไดเซปิน	(Codycepin)	ที�

อยูใ่นถั�งเช่าถ่อเป็นสัารที�มีควุามสัำาคัญในการต่ิอต้ิานการเกิดมะเร็ง	ป้องกันการเกิดแลิะการแพร่กระจัายของเน่�อร้าย	แลิะลิด

ไขมันในเล่ิอด	อยา่งไรกต็ิามการรบััประทานถั�งเช่าโดยการกนินั�น	จัะมอัีติราการดดูซึมของสัารคอรไ์ดเซปนิที�ติำ�ามากเน่�องจัาก

ถูกทำาลิายโดยกรดในกระเพาะอาหาร	 จึังได้มีการวิุจััยแลิะพัฒนาตัิวุนำาส่ังสัารคอร์ไดซิปิน	 โดยสัังเคราะห์เป็นไมโครเอน 

แคปซูเลิชันที�มีประสิัทธิภาพในการเก็บักักสัารคอร์ไดซิปิน	แลิะมีควุามคงทนเม่�ออยู่ในสัภาวุะกรด	หร่อมีสัภาวุะเสัม่อนใน

กระเพาะอาหาร	แลิะสัามารถปลิดปลิอ่ยไลิโปโซมที�เก็บักักสัารคอรไ์ดซิปินเม่�อค่าพีเอชเพิ�มขึ�นหร่อ	มีสัภาวุะเสัม่อนในลิำาไสัเ้ล็ิก	

เป็นการเพิ�มประสิัทธิภาพจัากนำาส่ังสัารออกฤทธิ�ไปยังเป้าหมาย	โดยไมโครเอนแคปซูเลิชันของไลิโปโซม

ที�เก็บักักสัาร	คอร์ไดซิปินจัะมีประสิัทธิภาพการออกฤทธิ�แลิะการรักษามะเร็งที�ดีกวุ่า	เม่�อเทียบักับั

การใช้เฉีพาะสัารคอร์ไดซิปินอิสัระ	ไลิโปโซมอิสัระ	แลิะไลิโปโซมที�เก็บักักสัารคอร์ไดซิปิน

อิสัระ

การนำาไปัใช้�
ใช้เทคนิคกักเก็บัสัารระดับันาโนแลิะไมโคร	ทำาให้เพิ�มประสิัทธิภาพการซึมสัาระ

สัำาคัญในลิำาไส้ัแลิะกระเพาะอาหาร	แลิะมีการปลิดปล่ิอยสัาระสัำาคัญเฉีพาะที�	

โดยมีวิุธีการเติรียมที�ทำาได้ง่าย	แลิะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลิยีจัากห้องปฏิิบััติิการ

ไปสู่ัระดับัอุติสัาหกรรม

ปัระโย์ช้น์
การเพิ�มประสิัทธิภาพการนำาส่ังสัารสักัดถั�งเช่าออกฤทธิ�ไปยังเป้าหมาย

ได้ดีขึ�น	
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 อี้นุภาคท้ั�กักเก็บสูารสูกัดพิริกท้ั�ม้ีแคปไซซินและนำ�ามัีนไพิล

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.สุัวิุมลิ	สุัรัสัโม

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 ประเภทควุามคุ้มครองของทรัพย์สิันทางปัญญา	:	สิัทธิบััติร

	 เลิขที�คำาขอ	 1801005528	 ช่�อเร่�อง	 :	 อนุภาคนาโนสัำาหรับักระตุ้ิน 

	 การเผู้าผู้ลิาญของไขมันที�สัะสัมอยู่ในเซลิล์ิไขมันแลิะอนุภาคไมโครแคปซูลิ 

	 เพ่�อการห่อหุ้มอนุภาคนาโนดังกล่ิาวุ	วัุนที�ย่�นคำาขอ	14	กันยายน	2561	

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

	 บัริษัท	ศิริบััญชา	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันรูปแบับัของยาหร่อผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ใช้ในการรักษาแลิะบัรรเทาอาการ	ปวุดเม่�อยกล้ิามเน่�อมีในรูปแบับัที�หลิากหลิาย	 

โดยเฉีพาะการพัฒนาเป็น	 รูปแบับัแผู้่นแปะ	ครีม	 เจัลิ	 เพ่�อให้มีการนำาส่ังทางผิู้วุหนังมากขึ�นแต่ิอย่างไรก็ติามยังขาดข้อมูลิ 

สัำาคัญแลิะอยู่ในรูปแบับัที�ไม่สัามารถใช้งานได้จัริงดังนั�น	การวิุจััยแลิะพัฒนาเพ่�อเพิ�มมูลิค่าสัารสักัดจัากธรรมชาติิในรูปแบับั

สัเปรย์ฟิูล์ิมแลิะอิมัลิเจัลิของสัารด้วุยอนุภาคนาโนมีควุามจัำาเป็นแลิะจัะช่วุยเพิ�มมูลิค่าแลิะต่ิอยอดการศึกษาให้สัามารถนำา

องค์ควุามรู้แลิะต้ินแบับัที�สัามารถนำาไปใช้ได้จัริง	 โดยนำาสัมุนไพรที�มีสัรรพคุณ์บัรรเทาอาการปวุดเม่�อยแลิะ	แก้อักเสับัที� 

โดดเด่นในกลุ่ิมของ	พริก	ซึ�งมีฤทธิ�ในการแก้ปวุด	แก้อักเสับั	แลิะมีสัารฟูลิาโวุนอยด์ที�ช่วุยทำาให้เส้ันเล่ิอดแข็งแรง	ทั�งในส่ัวุน 

ของกล้ิามเน่�อ	รวุมถึงการปวุดเม่�อยที�เกิดจัากการเส่ั�อมของข้อ

การนำาไปัใช้�
งานวิุจััยนี�เป็นการใช้อนุภาคนาโนในกลุ่ิมของนาโนอิมัลิชัน	แลิะนาโนสัติรักเจัอร์ลิิปิดแคร์ริเออร์ที�มีการกักเก็บัสัารสักัดพริก

ที�มีฤทธิ�ในการรักษา	บัรรเทาอาการปวุดเม่�อยกล้ิามเน่�อ	โดยอนุภาคดังกล่ิาวุจัะช่วุยควุบัคุม	การกักเก็บัแลิะปลิดปล่ิอยสัาร

ออกฤทธิ�ได้อยา่งมีประสิัทธิภาพ	ทำาให้สัามารถเพิ�มควุามสัามารถแลิะระยะเวุลิาในการปลิดปล่ิอยสัารสัมุนไพรได้ดีขึ�น	นอกจัาก

นั�นขนาดของอนุภาคที�กักเก็บัอยู่ในระดับัของนาโนเมติร	จึังสัามารถช่วุยในการซึมผู่้านผิู้วุหนังได้ดีขึ�น

ปัระโย์ช้น์
การเพิ�มมูลิค่าสัารสักัดจัากธรรมชาติิ	 เพ่�อทดแทนการใช้ยา	แลิะสัามารถเป็นอีกทางเล่ิอกหนึ�งของการบัำาบััดของแพทย์ 

ทางเล่ิอก	“Alternative	and	Complementary	Medicine”
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

นวัตีกรรมีนำาสู่งสูาระสูำาคัญผู่้านผิู้วหนังด�วยอี้นุภาคนาโนทัอี้งคำา

นักวิิจััย์  

ศ.ดร.นงนุช	เหม่องสิัน,	ดร.ศักดิ�ชัย	หลัิกสีั	แลิะ	ดร.อุฬาริกา	ล่ิอสักุลิ

คณ์ะวิุทยาศาสัติร์	จุัฬาลิงกรณ์์มหาวิุทยาลัิย

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1801005350	ย่�นคำาขอวัุนที�	7	กันยายน	2561

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	แกรนด์โกลิด์อินโนกรุ๊ป	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัากควุามติอ้งการของผูู้บ้ัริโภคที�ต้ิองการใหเ้ครี�องสัำาอางที�ใช้นั�นเห็นผู้ลิติอ่ผิู้วุพรรณ์อยา่งรวุดเร็วุ	จึังทำาใหเ้กิดปัญหาการติรวุจั

พบัสัารเคมต้ีิองห้ามในเคร่�องสัำาอางที�ทำาให้เกิดมะเร็งผิู้วุหนัง,	การใช้สัารเกินกำาหนดที�ทำาให้เกิดการสัะสัมสัารเคมใีนร่างกาย,	

การแพ้	เป็นสิัวุหร่อฝ้า	ปัจัจุับัันนี�จึังได้มีการใช้อนุภาคนาโนทองคำาในเคร่�องสัำาอางเพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุ	โดยการนำาเข้าอนุภาค

นาโนทองคำามีควุามต้ิองการเป็นอย่างมาก	แต่ิเน่�องจัากราคาที�สูัง,	อนุภาคนาโนทองคำาบัางตัิวุมีควุามสัามารถในการนำาส่ังที�

มีข้อจัำากัด,	กระบัวุนการผู้ลิิติที�ค่อนข้างยุง่ยากซับัซ้อน	แลิะมีการใช้สัารเคมีที�ไม่เหมาะกับัใช้ในเคร่�องสัำาอาง

การนำาไปัใช้�	
คณ์ะวุจัิัยจึังได้พัฒนาติน้แบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ทางเคร่�องสัำาอางดวุ้ยการใช้อนุภาคนาโนทองคำา	โดยไดท้ำาการสัังเคราะหแ์ลิะพฒันา

ระบับัเพิ�มประสิัทธิภาพสัารออกฤทธิ�ด้วุยอนุภาคนาโนทองคำาที�ใช้พอลิิเมอร์ชีวุภาพ	โดยวิุธีการที�ไม่เป็นพิษ	ง่าย	

สัะดวุก	รวุดเร็วุ	ปลิอดภัย	แลิะมีประสิัทธิภาพสูัง	ได้อนุภาคนาโนทองคำามาใช้เป็นระบับัส่ังสัาร

ออกฤทธิ�ต่ิาง	ๆ	ซึ�งทำาให้สัารเข้าสู่ัติำาแหน่งเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	ส่ังผู้ลิให้ส่ังเสัริม

ประสิัทธิภาพการออกฤทธิ�ของสัารออกฤทธิ�ที�ดีขึ�นเม่�อเทียบักับัการใช้ปริมาณ์สัารที�น้อยลิง

ปัระโย์ช้น์
นวัุติกรรมนี�จัะทำาให้สัารสัำาคัญต่ิางๆ	ซึมเข้าสู่ัผิู้วุได้อย่างลิำ�าลึิกแลิะง่ายขึ�น	เห็นผู้ลิเร็วุ	

ช่วุยลิดเล่ิอนริ�วุรอยแห่งวัุย	ทำาให้ผิู้วุกระจ่ัางใสั	ชุ่มช่�น	นอกจัากนี�ยังอ่อนโยนต่ิอ

ทุกสัภาพผิู้วุ

ตัิวุอย่างต้ินแบับัการนำาอนุภาคนาโนทองคำามาใช้เป็นระบับัส่ังสัารออกฤทธิ�ต่ิางๆ	

ทางเวุชสัำาอาง	ดังนี�

•		 GrandGold	Advanced	Whitening	&	Firming	Cream	ครีมขาวุใสั

	 แลิะยกกระชับั

•		 GrandGold	Extra	Anti-Acne	Gel	เจัลิแต้ิมสิัวุ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 แผู่้นแปะลดไขึ้มัีนใตี�ผิู้วหนัง

	 นักวิิจััย์  

	 ผู้ศ.ดร.อมรพันธ์ุ	เสัรีมาศพันธ์ุ,	ผู้ศ.ดร.โรจัน์ฤทธิ�	โรจันธเนศ	แลิะ	สัโรชา	เชิดโฉีม

	 คณ์ะแพทยศาสัติร์	สัถาบัันทรัพย์สิันทางปัญญาแห่งจุัฬาลิงกรณ์์มหาวิุทยาลัิย

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1701001576	ย่�นคำาขอวัุนที�	23	มีนาคม	2560

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	อาร์	แอนด์	ดี	รีเสิัร์ช	แอนด์	ดีวีุลิอปเม้นท์	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ในปัจัจุับัันมีผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�ช่วุยรักษารูปร่างจัำาหน่ายมากมายในท้องติลิาด	ไม่

วุ่าจัะเป็นในรูปแบับักินหร่อทา	สัำาหรับัผูู้้ที�ต้ิองการลิดไขมันเฉีพาะส่ัวุน	ครีมหร่อเจัลิสัลิายเซลิลูิไลิท์ถ่อวุ่าเป็นตัิวุเล่ิอกที�ดี	

เน่�องจัากเปน็การใช้ภายนอก	ผูู้้ใช้จึังไม่ต้ิองกังวุลิเร่�องผู้ลิข้างเคียงมากนกั	อยา่งไรก็ติามผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ดังกล่ิาวุต้ิองอาศัยการถูแลิะ

นวุดเพ่�อให้ตัิวุยาซึมเข้าสู่ัผิู้วุหนังแลิะออกฤทธิ�เฉีพาะจุัด	 ซึ�งผูู้้ใช้บัางรายอาจัไม่มีเวุลิาทาถูนวุดอย่างสัมำ�าเสัมอ	ทำาให้การใช้

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ดังกล่ิาวุไม่มีประสิัทธิภาพ

การนำาไปัใช้�	
ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ลิดไขมันใต้ิผิู้วุหนังแบับัแผู่้นแปะสัำาหรับัสัลิายไขมันเฉีพาะที�นี�	 เป็นการนำานาโนเทคโนโลิยีมาช่วุยนำาส่ังยาที�มีฤทธิ�

สัลิายไขมันเข้าสู่ัผิู้วุหนัง	ด้วุยควุามสัามารถในการขนส่ังยาที�ดีของอนุภาคนาโนจัะช่วุยให้การออกฤทธิ�ของยามีประสิัทธิภาพ

มากขึ�น	ทำาให้เกิดการสัลิายไขมันยาวุนานมากขึ�น	อีกทั�งรูปแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�เป็นแผู่้นแปะ	จัะช่วุยเพิ�มควุามสัะดวุกในการใช้

งานผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	ผูู้้ใช้งานไม่ต้ิองเสีัยเวุลิาในการทาหร่อนวุดเพ่�อให้ยาซึมเข้าสู่ัผิู้วุหนัง	เช่นเดียวุกับัเจัลินวุดสัลิายไขมันใต้ิผิู้วุหนัง

ที�มีจัำาหน่ายในท้องติลิาดทั�วุไป

ปัระโย์ช้น์
•	 มีประสิัทธิภาพในการปลิดปล่ิอยยาที�	pH	บัริเวุณ์ผิู้วุหนัง

•	 เข้ากันได้กับัเน่�อเย่�อในร่างกาย	สัามารถย่อยสัลิายได้โดยไม่เกิดควุามเป็นพิษแก่ผูู้้ใช้งาน

•	 มีขั�นติอนการผู้ลิิติที�ไม่ยุ่งยากซับัซ้อน

•	 ใช้งานสัะดวุก	ปลิอดภัย
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ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์คร้มีขัึ้ดผิู้วกาย

นักวิิจััย์  

ดร.นภภัค	ใจัภักดี	แลิะคณ์ะ

คณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยขอนแก่น

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	130300879	เร่�อง	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ครีมขัดผิู้วุกาย	แลิะกรรมวิุธีการผู้ลิิติผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ดังกล่ิาวุ	

ย่�นคำาขอวัุนที�	31	กรกฎาคม	2556

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
ห้างหุ้นส่ัวุนจัำากัด	ทีทีเอ	คอสัมิค

ควิามเป็ันมา
ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ขัดผิู้วุ	 (scrubs)	ใช้สัำาหรับัผู้ลัิดเซลิล์ิผิู้วุเก่า	ทำาให้ผิู้วุดูอ่อนเยาว์ุ	กระตุ้ินผิู้วุหนังผู่้านทางการนวุดแลิะยังสัามารถ

ทำาควุามสัะอาดผู้วิุหนังได้อีกด้วุย	ซึ�งมีทั�งผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัำาหรับัขัดผิู้วุหน้าแลิะผิู้วุกาย	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ขัดผิู้วุกายที�มีอยูใ่นท้องติลิาดบัาง

ชนิดใช้สัารขัดพอลิิเมอร์สัังเคราะห์ซึ�งอาจัทำาให้เกิดการบัาดหร่อระคายเค่องผิู้วุ	บัางชนิดใช้สัารขัดชนิดลิะลิายนำ�าทำาให้ต้ิอง

ขัดอยา่งรวุดเร็วุ	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ขัดผิู้วุบัางชนดิที�ใช้สัารธรรมชาติิเปน็ผู้งขัดมักประสับัปญัหาการปนเป้�อนของเช่�อจุัลิินทรียที์�มา

กับัสัารธรรมชาติิ	ทำาให้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์มีจุัลิินทรีย์ในปริมาณ์มากเกินกวุ่าที�กำาหนดไวุ้สัำาหรับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอาง

การนำาไปัใช้�	
ผูู้้ประดิษฐ์์จึังได้พัฒนาติำารับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ขัดผิู้วุกายโดยเล่ิอกใช้ผู้งถั�วุเหล่ิองเป็นสัารขัด	แลิะไอโซฟูลิาโวุนซึ�งเป็นสัาร

สักัดจัากถั�วุเหล่ิองเป็นสัารสัำาคัญในติำารับั	ในถั�วุเหล่ิองมีสัารไอโซฟูลิาโวุนที�มีประโยชน์ต่ิอผิู้วุหนัง	

สัามารถกระตุ้ินกระบัวุนการสัร้างคอลิลิาเจันแลิะอิลิาสัติินได้	นอกจัากนี�ยังมีฤทธิ�เป็นสัาร

ต้ิานออกซิเดชันที�ดีสัามารถช่วุยป้องกันแสังยูวีุแลิะมะเร็งผิู้วุหนัง	เน่�องจัากสัารสักัดไอโซ

ฟูลิาโวุนจัากถั�วุเหล่ิองนั�นมีประโยชน์ต่ิอการบัำารุงผิู้วุหนัง	แลิะยังไม่เคยถูกนำามาผู้ลิิติ

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ขัดผิู้วุมาก่อนเพ่�อใช้ในการขัดผิู้วุที�มีคุณ์สัมบััติิทั�งควุามคงตัิวุทางกายภา

พแลิะประสิัทธิภาพในการให้ควุามชุ่มช่�นแก่ผิู้วุ	โดยไม่ก่อให้เกิดควุามระคายเค่อง

ต่ิอผิู้วุเม่�อทดสัอบัในอาสัาสัมัคร	สัามารถขจััดเซลิล์ิผิู้วุหนังที�หลุิดลิอกแลิะ

เส่ั�อมสัลิายให้ผิู้วุที�สัะอาด

ปัระโย์ช้น์
มีประโยชน์ต่ิอผิู้วุหนัง	สัามารถกระตุ้ินกระบัวุนการสัร้างคอลิลิาเจันแลิะ

อิลิาสัติินได้	นอกจัากนี�ยังมีฤทธิ�เป็นสัารต้ิานออกซิเดชันที�ดีสัามารถช่วุย

ป้องกันแสังยูวีุแลิะมะเร็งผิู้วุหนัง	คุณ์สัมบััติิทั�งควุามคงตัิวุทางกายภาพ

แลิะประสิัทธิภาพในการให้ควุามชุ่มช่�นแก่ผิู้วุ	โดยไม่ก่อให้เกิด

ควุามระคายเค่องต่ิอผิู้วุ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์สูำาหรับทัา นวด เพ่ิ�อี้ลดการอัี้กเสูบขึ้อี้งกล�ามีเน่�อี้แบบนำ�า

	 นักวิิจััย์  

	 รศ.จิันตินาภรณ์์	วัุฒนธร	แลิะคณ์ะ

	 คณ์ะแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยขอนแก่น

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	8254	เร่�อง	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัำาหรับัทา	นวุด	เพ่�อลิดการอักเสับั 

	 ของกล้ิามเน่�อแบับันำ�า

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	โรงงานเภสััชกรรม	เกร๊ทเติอร์ฟูาร์ม่า	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ขิงเป็นพ่ชสัมุนไพรที�ปัจัจุับัันมีรายงานทางวิุทยาศาสัติร์วุ่ามีสัรรพคุณ์มากมาย	ได้แก่	ฤทธิ�ในการแก้อาเจีัยนจัากการเมารถ	

เมาเร่อ	หร่อการตัิ�งครรภ์	ฤทธิ�ขับัลิม	ฤทธิ�ต้ิานการเกิดแผู้ลิในกระเพาะอาหาร	หร่อแม้กระทั�งฤทธิ�ในการลิดอาการอักเสับัใน

ผูู้้ป่วุยที�มีอาการขอ้เข่าอักเสับั	เป็นต้ิน	จัากสัรรพคณุ์ของขงิที�มีฤทธิ�ในการลิดอาการอกัเสับั	ผูู้้ประดษิฐ์์จึังสันใจันำาขิงมาใช้เป็น

ส่ัวุนประกอบัในการผู้ลิิติผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัำาหรับันวุดหร่อทาเพ่�อลิดการอักเสับัของกล้ิามเน่�อแบับันำ�า	เน่�องจัากพบัวุ่าการผู้ลิิตินำ�ามัน

เหล่ิองหร่อนำ�ามันเขียวุในท้องติลิาดหลิายชนิดยังขาดหลัิกฐ์านทางวิุทยาฐ์านในการอธิบัายกลิไกที�ทำาให้ลิดการอักเสับัหร่อ

อาการปวุด	แลิะยังไม่พบัการนำาขิงในขนาดที�เห็นผู้ลิต่ิอการลิดอาการอักเสับัมาใช้	 มีแต่ิเพียงการกล่ิาวุอ้างถึงสัรรพคุณ์ของ

สัมุนไพรก่อนนำามาใช้เท่านั�น

การนำาไปัใช้�
ผูู้้ประดิษฐ์์จึังได้ทำาผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัำาหรับัทา	นวุด	เพ่�อลิดการอักเสับัของกล้ิามเน่�อที�เป็นสูัติรนำ�า	 โดยมีองค์ประกอบัของขิงเป็น

องค์ประกอบัสัำาคัญในขนาดที�เห็นผู้ลิต่ิอการลิดการอักเสับัแลิะสัามารถทราบัถึงกลิไกการออกฤทธิ�ของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์โดยมี 

การประเมินการทำางานของเอนไซม์ไซโคลิออกซิจีัเนสั-2	ซึ�งเป็นเอนไซม์ที�จัะทำางานเม่�อมีการอักเสับับัริเวุณ์ต่ิาง	ๆ 	ในร่างกาย	

พบัวุ่าสััติว์ุทดลิองที�ได้รับัการทาผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ติามการประดิษฐ์์นี�	สัามารถลิดการทำางานของเอนไซม์ไซโคลิออกซิจีัเนสั-2	ได้อยา่ง

มีนัยสัำาคัญทางสัถิติิ	

ปัระโย์ช้น์
ลิดการอักเสับัของกล้ิามเน่�อที�เป็นสูัติรนำ�า	 โดยมีองค์ประกอบัของขิงเป็นองค์ประกอบัสัำาคัญ	นอกจัากนี�ยังมีส่ัวุนผู้สัมของ

สัมุนไพรไทยหลิายชนิด	เป็นการส่ังเสัริมแลิะเพิ�มมูลิค่าสัมุนไพรไทยให้สัามารถนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ์ชย์ได้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ไมีโครอิี้มัีลชั่นเพ่ิ�อี้บรรเทัาปวดและอัี้กเสูบนำ�ามัีนไพิลและสูารสูกัดพิริก

นักวิิจััย์  

ดร.นภภัค	ใจัภักดี	แลิะคณ์ะ

คณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยขอนแก่น

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	 เลิขที�คำาขอ	1303001634	เร่�อง	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ไมโครอิมัลิชันเพ่�อบัรรเทาปวุด	แลิะอักเสับัที�มีส่ัวุนผู้สัมของ

นำ�ามันไพลิแลิะสัารสักัดพริก	ย่�นคำาขอวัุนที�	18	ธันวุาคม	2556

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	โรงงานเภสััชกรรม	เกร๊ทเติอร์ฟูาร์ม่า	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อาการปวุดแลิะอักเสับัของกล้ิามเน่�อแลิะข้อ	เป็นหนึ�งกลุ่ิมอาการที�ทำาให้ประเทศไทยต้ิองนำาเข้ายา	กลุ่ิมยาต้ิานอักเสับั	ปีลิะ

หลิายพันล้ิานบัาท	การรับัประทานยาต้ิานอักเสับัอาจัทำาให้เกิดแผู้ลิในกระเพาะอาหาร	ไติวุาย	หร่อแพ้ยาได้	การใช้ยาทาแก้

ปวุดเฉีพาะที�จึังเป็นอีกทางเล่ิอกหนึ�ง	เช่น	การใช้เจัลิ	ครีม	หร่อสัเปรย์บัรรเทาปวุด	ที�มีตัิวุยาต้ิานอักเสับั	พริกมีสัารสัำาคัญที�มี

ประโยชน์ในทางยาค่อ	สัารกลุ่ิมแคปไซซินอยด์	ออกฤทธิ�แก้ปวุด	มีฤทธิ�ทำาให้ผิู้วุร้อนแดงทำาให้ไม่รับัรู้ควุามรู้สึักปวุด	รูปแบับั

ยาเติรียมทางผิู้วุหนังที�มีสัารสักัดพริกเป็นส่ัวุนผู้สัม	ได้แก่	ยาขี�ผึู้�ง	ครีม	เจัลิ	โลิชั�น	ยาถูนวุด	แลิะแผู่้นแปะ	ส่ัวุนไพลิเม่�อนำา

มาสักัดนำ�ามันไพลิพบัวุ่าให้ผู้ลิดีด้านลิดอาการอักเสับั	สัามารถลิดควุามแดงของผิู้วุหนังแลิะบัรรเทาอาการปวุดได้	รูปแบับัของ

สัารสักัดไพลิที�มีในปัจัจุับัันได้แก่	ครีม	เจัลิ	นำ�ามัน	แต่ิยังไม่มีการผู้ลิิติในรูปแบับัไมโครอิมัลิชันมาก่อน

การนำาไปัใช้�	
จัากสัรรพคุณ์ในการบัรรเทาอาการปวุดด้วุยการทำาให้รับัรู้สึักปวุดได้น้อยลิงของสัารสักัดพริก	

แลิะสัรรพคุณ์ลิดขบัวุนการอักเสับัของนำ�ามันไพลิ	การใช้สัมุนไพรทั�งสัองชนิดร่วุมกัน

ย่อมส่ังผู้ลิที�ดียิ�งต่ิอประสิัทธิภาพการรักษาอาการปวุดแลิะอักเสับั	จึังได้ประดิษฐ์์

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ไมโครอิมัลิชันเพ่�อบัรรเทาปวุดแลิะอักเสับัที�มีส่ัวุนผู้สัมของนำ�ามันไพลิ

แลิะสัารสักัดพริก	โดยรูปแบับัไมโครอิมัลิชันเป็นระบับันำาส่ังยา

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มประสิัทธิภาพการนำาส่ังสัารเข้าสู่ัผิู้วุหนังได้ดี	โดยไม่ทำาให้เกิดการระคายเค่อง

อีกทั�งเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์จัากธรรมชาติิที�หาได้ง่ายในประเทศไทย
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 กรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีสูารยับยั�งเอี้นไซม์ีไทัโรซิเนสูจากใบบัวบกเพ่ิ�อี้ใช่�ใน 

 เคร่�อี้งสูำาอี้าง

	 นักวิิจััย์  

	 ผู้ศ.ดร.ณั์ฏิฐ์า	เลิาหกุลิจิัติต์ิ	แลิะ	รศ.ดร.อรพิน	เกิดชูช่�น

	 สัายวิุชาการจััดการทรัพยากรชีวุภาพ	คณ์ะทรัพยากรชีวุภาพแลิะเทคโนโลิยี	

	 มหาวิุทยาลัิยเทคโนโลิยีพระจัอมเกล้ิาธนบุัรี

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1003001306	เร่�อง	กรรมวิุธีการผู้ลิิติสัารยับัยั�งเอนไซม์	

	 ไทโรซิเนสัจัากใบับััวุบักเพ่�อใช้ในเคร่�องสัำาอาง

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	เกร๊ทเติอร์ฟูาร์ม่า	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีอากาศร้อนแลิะแสังแดดจััด	ควุามรุนแรงของแสังแดดแลิะควุามร้อนเป็นสัาเหตุิหลัิกที�ทำาให้เกิด

ปัญหาควุามบักพร่องของผู้ิวุพรรณ์คนไทยอย่างมาก	ปัญหาควุามหมองคลิำ�าแลิะรอยด่างดำาบันใบัหน้าเกิดจัากกระบัวุนการ

สัังเคราะห์เมลิานินซึ�งสัามารถยับัยังได้หลิายวิุธี	การใช้ครีมหร่อสัารที�สัามารถยับัยั�งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสั	โดย

เข้าไปรบักวุนขั�นติอนการเกิดเม็ดสีัเมลิานินนั�นจึังเป็นทาเล่ิอกหนึ�ง	เน่�องจัากสัะดวุก	ไม่ยุ่งยาก	แลิะราคาไม่สูัง

การนำาไปัใช้�
การประดิษฐ์์นี�	เพ่�อสักัดสัาระสัำาคัญจัากใบับััวุบัก	(สัดแลิะแห้ง)	โดยใช้ตัิวุทำาลิะลิาย	2	ชนิด	ค่อ	เอทานอลิ	(ethanol)	แลิะ

ปิโติรเลีิยมอีเทอร์	 (petroleum	ether)	 เพ่�อให้สัารสักัดมีประสิัทธิภาพในการเป็นสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แลิะเป็นสัารยับัยั�ง

การทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสั	แลิะประยุกต์ิใช้เป็นสัารให้ควุามสัวุ่าง	(lightening)	ในครีมบัำารุงผิู้วุ

ปัระโย์ช้น์
มีประสิัทธิภาพในการเป็นสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แลิะเป็นสัารยับัยั�งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสั	แลิะประยุกต์ิใช้เป็นสัาร

ให้ควุามสัวุ่าง	(lightening)	ในครีมบัำารุงผิู้วุ	
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เสูริมีสุูขึ้ภาพิจากพิิกัดตีร้ผู้ลาเพ่ิ�อี้ผู้้�บริโภคทุักเพิศทุักวัย

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.ภญ.เอมอร	ชัยประทีป

วิุทยาลัิยการแพทย์แผู้นไทย	มหาวิุทยาลัิยเทคโนโลิยีราชมงคลิธัญบุัรี

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1903000489	ย่�นคำาขอวัุนที�	26	กุมภาพันธ์	2562

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เบันดิโต้ิ	แกลิเลิอรี�	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อัติราการเสีัยชีวิุติของคนไทยในช่วุงปี	พ.ศ.	2544-2557	 มีอัติราเพิ�มขึ�นกวุ่าร้อยลิะ	12	 ด้วุยโรคไม่ติิดต่ิอเร่�อรัง	 เช่น	 โรค 

เบัาหวุาน	โรคหัวุใจั	 เป็นต้ิน	สัาเหติุอย่างหนึ�งของโรคไม่ติิดต่ิอเร่�อรังค่ออนุมูลิอิสัระ	 ที�ถูกสัร้างขึ�นมาจัากกระบัวุนเมแทบั 

อลิิซึมของเซลิลิ์	ทำาให้เกิดกระบัวุนการออกซิเดชันในร่างกาย	ได้แก่	ควัุนบุัหรี�	 รังสีัยูวีุ	มลิพิษในอากาศ	 ฝุ่น	แลิะอาหาร	มี

หลิายงานวุจัิัยที�แสัดงใหเ้ห็นวุ่าสัารติา้นอนุมูลิอิสัระ	สัามารถลิดควุามเสีั�ยงต่ิอการเกดิโรคเร่�อรังที�สััมพันธ์กับัอาหารได	้ติรีผู้ลิา

เป็นพิกัดยาแผู้นโบัราณ์ที�มีส่ัวุนผู้สัมจัากผู้ลิไม้	3	ชนิด	ค่อ	มะขามป้อม	(Phyllanthys	emblica	L.)	สัมอไทย	(Terminalia	

tomentalla	Kurz)	แลิะสัมอพิเภก	(Terminalia	belerica	Roxb.)	เป็นติำารับัที�มีการใช้อยา่งแพร่หลิายในการแพทย์อายรุเวุท

ของอินเดียที�มีการใช้มาอย่างยาวุนาน	 มีสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระสูัง	แลิะมีการศึกษาวิุจััยที�ย่นยันฤทธิ�ของติรีผู้ลิาต่ิอสุัขภาพ

มากมาย	ได้แก่	ฤทธิ�ในการติอ่ต้ิานอนมูุลิอิสัระ	ฤทธิ�ในการติา้นการอกัเสับั	ฤทธิ�ยบััยั�งเซลิลิม์ะเร็ง	ฤทธิ�ลิดระดบััไขมันในเล่ิอด	

ฤทธิ�ลิดระดับันำ�าติาลิในเล่ิอด	ชะลิอควุามชราทั�งยังมีสัรรพคุณ์ยับัยั�งแลิะต้ิานเซลิล์ิมะเร็ง

การนำาไปัใช้�	
ติรีผู้ลิาเป็นพิกัดยาแผู้นโบัราณ์ที�มีส่ัวุนผู้สัมจัากผู้ลิไม้	3	ชนิด	ค่อ	มะขามป้อม	

(Phyllanthys	emblica	L.)	สัมอไทย	(Terminalia	tomentalla	Kurz)	แลิะสัมอ

พิเภก	(Terminalia	belerica	Roxb.)	เป็นติำารับัที�มีการใช้อย่างแพร่หลิายใน

การแพทย์อายุรเวุทของอินเดียที�มีการใช้มาอย่างยาวุนาน	มีสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระ

สูัง	แลิะมีการศึกษาวิุจััยที�ย่นยันฤทธิ�ของติรีผู้ลิาต่ิอสุัขภาพมากมาย	ได้แก่	ฤทธิ�

ในการต่ิอต้ิานอนุมูลิอิสัระ	ฤทธิ�ในการต้ิานการอักเสับั	ฤทธิ�ยับัยั�งเซลิล์ิมะเร็ง	

ฤทธิ�ลิดระดับัไขมันในเล่ิอด	ฤทธิ�ลิดระดับันำ�าติาลิในเล่ิอด	ชะลิอควุามชราทั�ง

ยังมีสัรรพคุณ์ยับัยั�งแลิะต้ิานเซลิล์ิมะเร็ง



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น106 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
กัมมี�เยลิลีิ�ติรีผู้ลิานานาผู้ลิ	เพ่�อเพิ�มแรงดึงดูด	สัามารถบัริโภคได้ทุกเพศทุกวัุยตัิ�งแต่ิเด็กเล็ิกไปจันถึงผูู้้สูังอาย	ุโดยเฉีพาะเด็กที�

ไม่ชอบัรับัประทานผัู้ก	ผู้ลิไม้	เด็กสัามารถทานได้	ผูู้้ใหญ่แลิะผูู้้สูังอายุก็สัามารถรับัประทานได้	ด้วุยรสัชาติิแลิะรูปแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

ที�พัฒนาให้ผูู้้บัริโภคสัามารถทานได้ง่ายขึ�น	ราคาย่อมเยา	 ใช้ควุามหวุานจัากนำ�าผึู้�งแทนการใช้นำ�าติาลิแลิะไม่ใส่ัวัุติถุกันเสีัย	

ปลิอดภัยแก่ผูู้้บัริโภคผู้ลิิติภัณ์ฑ์์จัากติำารับัติรีผู้ลิาที�ในท้องติลิาดแลิะติลิาด	ออนไลิน์ยังไม่มีวุางจัำาหน่าย
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

กรรมีวิธ้ีการผู้ลิตีสูารสูกัดจากรวงขึ้�าว

นักวิิจััย์  

รศ.ดร.มยุรี	กัลิยาวัุฒนกุลิ	แลิะ	รศ.ดร.ณั์ฐ์ยา	เหล่ิาฤทธิ�

สัำานักวิุชาวิุทยาศาสัติร์เคร่�องสัำาอาง	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1503000315	

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

คอสัเมเฮลิท์	แลิบับัอราทอรีส์ั

ควิามเป็ันมา
ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีควุามหลิากหลิายของสัายพันธ์ุข้าวุ	 ที�มีคุณ์ภาพดีสั่งผู้ลิให้ประเทศไทยเป็นผูู้้นำาในการผู้ลิิติแลิะ
ส่ังออกข้าวุ	โดยส่ัวุนต่ิาง	ๆ 	ของข้าวุ	มีสัารสัำาคัญซึ�งมีประโยชน์ต่ิอร่างกาย	ติลิอดจันอาหารเสัริมสุัขภาพ	ดังที�ได้รับัการยอมรับั
เป็นอยา่งมากในปัจัจุับััน	อยา่งไรก็ติามการศึกษาวิุจััยทางชีวุภาพของรวุงข้าวุเพ่�อการพัฒนาเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัำาหรับัสุัขภาพแลิะ
ควุามงามยังมีไม่มากนักทั�งในประเทศไทยแลิะต่ิางประเทศ	ดังนั�นกลุ่ิมนักวิุจััยจึังได้พัฒนากระบัวุนการเติรียมองค์ประกอบั
ของสัารสักัดรวุงข้าวุ	 ซึ�งมีสัารสัำาคัญทางเคร่�องสัำาอางสูัง	 ให้มีมาติรฐ์านทั�งเชิงปริมาณ์แลิะคุณ์ภาพสัำาหรับัการใช้เป็น 

องค์ประกอบัในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เวุชสัำาอาง

การนำาไปัใช้�	
กลุ่ิมนักวิุจััยจึังได้พัฒนากระบัวุนการเติรียมองค์ประกอบัของสัารสักัดรวุงข้าวุ	ซึ�งมีสัารสัำาคัญทางเคร่�องสัำาอาง

สูัง	ให้มีมาติรฐ์านทั�งเชิงปริมาณ์แลิะคุณ์ภาพสัำาหรับัการใช้เป็นองค์ประกอบัในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เวุชสัำาอาง

ปัระโย์ช้น์
•		 ลิดรอยหมองคลิำ�าผิู้วุให้ดีขึ�นได้ตัิ�งแต่ิสััปดาห์ที�	4
•		 ช่วุยเพิ�มควุามชุ่มช่�นผิู้วุ	ช่วุยให้ผิู้วุกระชับัอย่างเห็นได้ชัด	ตัิ�งแต่ิสััปดาห์ที�	8
•		 ผู่้านการทดสัอบัในอาสัาสัมัคร	จัำานวุน	25	คน	แล้ิวุวุ่าไม่ก่อให้เกิดอาการ
	 ระคายเค่องสัามารถ	เป็นต้ินไป	แลิะ	เป็นต้ินไป	รวุมถึงอาสัาสัมัครยังมี
	 ควุามพึงพอใจัต่ิอผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	ในด้านควุามหน่ด	สีั	กลิิ�น	การกระจัายตัิวุของ
	 ครีม	การซึมซาบับันผิู้วุ	ควุามเหนอะหนะแลิะควุามชุ่มช่�นผิู้วุของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์
	 มากกวุ่าร้อยลิะ	80
•		 ผู่้านการทดสัอบัหาปริมาณ์ของสัารสักัดที�เหมาะสัมสัำาหรับัใส่ัในสูัติร
	 เคร่�องสัำาอางเพ่�อให้เกิดประสิัทธิภาพสูังสุัด	แลิะสัารสักัดจัากรวุงข้าวุ
	 ที�ได้ผู่้านการควุบัคุมคุณ์ภาพสัารสักัดมาติรฐ์านด้วุยการวิุเคราะห์
	 ปริมาณ์ฟีูนอลิิครวุม
•		 ผู่้านการทดสัอบัควุามคงตัิวุทางเคมีแลิะกายภาพของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

	 สัารสักัดที�ได้ภายใต้ิสัภาวุะเร่ง	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์



108 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 กรรมีวิธ้ีการสูกัดอี้ะด้โนซ้นจากถั่�งเช่่า

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.สุันิติา	แจ่ัมยวุง	แลิะ	ดร.อมร	โอวุาทวุรกิจั

	 สัำานักวิุชาวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			 
	 อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1803001898

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

	 บัริษัท	ไนน์	เอลัิน	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ถั�งเช่าสีัทอง	(Cordyceps	militaris)	เป็นราแมลิงที�มีควุามสัำาคัญทางเศรษฐ์กิจั

เป็นอย่างสูัง	เน่�องจัากถูกนำาไปใช้เป็นสัมุนไพรในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เสัริมสุัขภาพ	แลิะอาหารบัำารุงร่างกาย	เห็ดถั�งเช่าอุดมไปด้วุยสัาร

ออกฤทธิ�ทางชีวุภาพหลิายชนิด	แต่ิที�โดดเด่น	มีควุามจัำาเพาะแลิะแติกต่ิางไปจัากเห็ดราสัมุนไพร	ชนิดอ่�น	ๆ	ค่อ	สัารอะดีโน

ซีน	(Adenosine)	แลิะคอร์ไดเซปิน	(Cordycepin)	ซึ�งสัารอะดีโนซีนเป็นสัารประเภทนิวุคลีิโอไซด์	(Nucleoside)	แลิะเป็น

หนึ�งในสัารที�ช่วุยในกระบัวุนการทำางานของเซลิล์ิ	ในการประดิษฐ์์นี�จึังมุ่งเน้น	การพัฒนากรรมวิุธีการสักัดสัารอะดีโนซีนแลิะ

คอร์ไดเซปินจัากถั�งเช่าที�ไม่ซับัซ้อน	โดยไม่ใช้ตัิวุทำาลิะลิายที�เป็นพิษ	สัามารถปรับัใช้ในการสักัดระดับัอุติสัาหกรรม	แลิะสัามารถ

นำาสัารสักัดที�ได้ไปใช้ในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอาง	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อาหารเพ่�อสุัขภาพได้

การนำาไปัใช้�	
กรรมวิุธีการเติรียมสัารสักัดจัากถั�งเช่าเพ่�อให้ได้อะดีโนซีนในปริมาณ์สูัง	 ด้วุยนำ�าเกล่ิอที�มีควุามเข้มข้น	 เพ่�อจัะได้ปริมาณ์ 

อะดโีนซีนที�สูังกวุ่าวิุธีสักัดแบับัดั�งเดิม	3	ถึง	45	เท่า	แลิะมปีริมาณ์คอรไ์ดเซปินใกล้ิเคียงกับัวิุธีการสักัดแบับัดั�งเดิม	ซึ�งกรรมวุธีิ

นี�มีต้ินทุนการผู้ลิิติที�ติำ�ากวุ่าวิุธีการสักัดแบับัดั�งเดิมที�ใช้เอธานอลิ	50%	หร่อ	เมธานอลิ	นอกจัากนี�	การสักัดด้วุยนำ�าเกล่ิอทำาให้

ได้สัารสักัดที�ไม่มีส่ัวุนผู้สัมของแอลิกอฮอลิ์	แลิะสัารพิษติกค้าง	 ที�เป็นอันติรายต่ิอร่างกาย	สัามารถปรับัใช้ในการสักัดระดับั

อุติสัาหกรรม	แลิะนำาสัารสักัดที�ได้ไปใช้ในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอาง	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อาหารเพ่�อสุัขภาพได้อีกด้วุย

ปัระโย์ช้น์
ใช้ในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอาง	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อาหารเพ่�อสุัขภาพ



109100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

เคร่�อี้งสูำาอี้างท้ั�ม้ีสู่วนผู้สูมีขึ้อี้งสูารสูกัดช่าอัี้สูสัูมี

นักวิิจััย์  

อาจัารย์	ดร.ณั์ติฐ์าวุุฒิ	ฐิ์ติิปราโมทย์	สัังกัด	สัำานักวิุชาวิุทยาศาสัติร์เคร่�องสัำาอาง	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

ปริญญาพร	ปราชญ์เมธีกุลิ,	จัันทร์นิภาพร	นิ�มกำาเนิด,	ณ์	หทัย	สัวุ่าง,	สัริญญา	สัมบััติิโติ	แลิะ	พิมพร	ผัู้สัดา

โครงการจััดตัิ�งศูนย์วิุจััยแลิะพัฒนาผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ธรรมชาติิเพ่�อปกป้องแลิะส่ังเสัริมสุัขภาพ	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1503001961	ย่�นคำาขอวัุนที�	12	พฤศจิักายน	2558

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เฮิร์บัเวุย์	ลิาบัอราเทอรี�	(ประเทศไทย)	จัำากัด

บัริษัท	เกลีิน	อินเติอร์เนชันแนลิ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ชาอัสัสััมมีช่�อทางวิุทยาศาสัติร์วุ่า	Camellia	sinensis	var.	assamica	 เป็นชาที�นิยมปลูิกกันอย่างแพร่หลิายในพ่�นที�ภาค

เหน่อติอนบัน	ติามติำาราสัารานุกรมสัมุนไพรไทย-จีัน	ชาอัสัสััมถูกนำามาใช้เป็นยาสัมุนไพรรักษาอาการต่ิาง	ๆ	 เช่น	 ช่วุยแก้ 

อาการปวุดศีรษะ	หน้าม่ดติามัวุ	แก้อาการร้อนในกระหายนำ�า	บัำารุงหัวุใจั	ลิดระดับันำ�าติาลิแลิะคลิอเรสัเติอรอลิในเล่ิอด	เป็น

ยาแก้บิัด	รักษาอาการปวุดท้อง	ท้องเสีัย	ช่วุยย่อยอาหาร	แลิะขับัปัสัสัาวุะ	เป็นต้ิน	หร่อนำามาทำาชาเมี�ยง	ซึ�งจัะใช้เฉีพาะยอด

อ่อน	ทำาให้เหล่ิอใบัแก่บัริเวุณ์โคนต้ิน	 จึังนำามาวิุจััยแลิะพัฒนาเป็นสัารออกฤทธิ�ทางเคร่�องสัำาอาง	 ถ่อเป็นการเพิ�มมูลิค่าของ

เศษพ่ชท้องถิ�นที�เหล่ิอใช้แล้ิวุ

การนำาไปัใช้�	
ใบัแก่ของชาอัสัสััมบัริเวุณ์โคนต้ิน	นำามาวิุจััยแลิะพัฒนาเป็นสัารออกฤทธิ�ทางเคร่�องสัำาอาง

ปัระโย์ช้น์
เคร่�องสัำาอางที�มีส่ัวุนผู้สัมของสัารสักัดจัากชาอัสัสััมมีสัารต่ิอต้ิานอนุมูลิอิสัระใน

กลุ่ิมโพลีิฟีูนอลิแลิะกลุ่ิมฟูลิาโวุนอยด์	มีคุณ์สัมบััติิในการช่วุยให้ผิู้วุขาวุ	ต้ิาน

ควุามชรา	แลิะลิดเล่ิอนริ�วุรอยบันผิู้วุหนัง	ผู่้านการทดสัอบัในอาสัาสัมัครแล้ิวุวุ่า

ไม่ก่อให้เกิดการแพ้



110 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์เจลระงับกลิ�นกาย

	 นักวิิจััย์  

	 รศ.ดร.มยุรี	กัลิยาวัุฒนกุลิ	แลิะ	ภวิุศ	วีุระนภากุลิ

	 สัำานักวิุชาวิุทยาศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

 ทรัพย์์สินทางปัญัญา				
	 อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1503002123

 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	เอ็ม.วุาย.อาร์.คอสัเมติิคส์ั	โซลูิชั�น	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 สัารสั้มจััดเป็นตัิวุยาสัมุนไพรตัิวุหนึ�งในกลุ่ิมพวุกธาตุิวัุติถุ	 มีคุณ์สัมบััติิใน 

การสัมานผิู้วุ	แลิะสัามารถดับักลิิ�นได้อย่างมีประสิัทธิภาพโดยไม่ทำาอันติรายต่ิอผิู้วุหนัง	ในปัจัจุับัันมีผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ระงับักลิิ�นกาย

วุางขายจัำานวุนมากติามท้องติลิาด	จัากการสัำารวุจัติลิาดเบ่ั�องต้ิน	พบัวุ่า	สัารส้ัมที�วุางจัำาหน่ายติามท้องติลิาดมี	2	 รูปแบับั 

เพ่�อให้ใช้งานได้สัะดวุกขึ�น	ค่อ	เป็นแบับัผู้ลึิกสัารส้ัม	เกลิาให้เป็นแท่งโค้งมน	แลิะเป็บัแบับัสัเปรย์บัรรจุัลิะลิายสัารส้ัมอิ�มตัิวุ	

ดังนั�นการประดิษฐ์์นี�จึังมุ่งเน้นการพัฒนาแบับัเจัลิ	 ซึ�งสัะดวุกในการใช้งาน	 เม่�อทดสัอบักับัอาสัาสัมัครพบัวุ่าไม่ก่อให้เกิด 

การระคายเค่อง	แลิะมีประสิัทธิภาพสัามารถระงับักลิิ�นเหง่�อได้ดี

การนำาไปัใช้�
การประดิษฐ์์นี�จึังมุ่งเน้นการพัฒนาแบับัเจัลิ	ซึ�งสัะดวุกในการใช้งาน	เม่�อทดสัอบักับัอาสัาสัมัครพบัวุ่าไม่ก่อให้เกิดการระคาย

เค่อง	แลิะมีประสิัทธิภาพสัามารถระงับักลิิ�นเหง่�อได้ดี

ปัระโย์ช้น์
•	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ระงับักลิิ�นกายรูปแบับัใหม่ที�ใช้ทาบัริเวุณ์รักแร้เพ่�อระงับักลิิ�นกาย

•	ผู่้านการทดสัอบัแล้ิวุวุ่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเค่อง

•	มีประสิัทธิภาพในการระงับักลิิ�นได้ใกล้ิเคียงกับัสัารส้ัมแท่ง

•	ยับัยั�งจุัลิชีพที�เป็นตัิวุการให้เกิดกลิิ�นด้วุยประสิัทธิภาพของนำ�ามันหอมระเหยแลิะสัารสักัดใบัฝรั�ง



111100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

วิธ้ีเตีร้ยมีสูารสูกัดจากขึ้�าวเหน้ยวดำาท้ั�ม้ีความีคงตัีวสู้ง

นักวิิจััย์  

อาจัารย์	ดร.นิสัากร	แซ่วัุน,	อนงค์นุช	ต๊ิะคำา	แลิะ	วุรรณิ์ศา	วิุชิติ

สัำานักวิุชาวิุทยาศาสัติร์เคร่�องสัำาอาง	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

ทรัพย์์สินทางปัญัญา		 
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	10018	เร่�อง	กรรมวิุธีการผู้ลิิติสัารประกอบัโลิหะเชิงซ้อนข้าวุเหนียวุดำา

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	คอสัเมเฮลิท์	แชนเนลิ	จัำากัด

บัริษัท	เอ็ม.วุาย.อาร์.คอสัเมติิคส์ั	โซลูิชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในปัจัจุับัันธุรกิจัเคร่�องสัำาอางมีการเติิบัโติขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง	แลิะแพร่หลิายขึ�นทั�งในกลุ่ิมสุัภาพสัติรีแลิะสุัภาพบัรุษ	แลิะเป็น 

กลุ่ิมธุรกิจัที�ได้รับัผู้ลิกระทบัจัากภาวุะเศรษฐ์กจิัไมม่าก	ซึ�งผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอางในทอ้งติลิาดเปน็ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มีส่ัวุนประกอบั 

ทางเคมี	ทำาให้ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เคร่�องสัำาอางที�มีส่ัวุนประกอบัจัากสัารสักัดธรรมชาติิได้รับัควุามนิยมมากยิ�งขึ�น	แต่ิทวุ่าข้อจัำากัดของ

สัารสักัดธรรมชาติิ	ค่อ	มักจัะสัลิายตัิวุได้ง่ายโดยเฉีพาะเม่�อโดนแสัง	ควุามร้อน	หร่อในสัภาวุะเป็นด่างซึ�งส่ังผู้ลิต่ิอลัิกษณ์ะทาง

กายภาพแลิะประสัทิธิภาพของผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	ดังนั�นผูู้้ประดษิฐ์์จึังคิดค้นกรรมวิุธีการเติรียมสัารสักดัธรรมชาติิใหอ้ยูใ่นรูปแบับัของ

สัารประกอบัเชิงซ้อนโดยนำาเอาสัารสักดัข้าวุเหนียวุดำา	ที�มีสัรรพคุณ์ทางยาในการรักษาโรคผิู้วุหนังได้	ทั�งยังมีสัารแอนโทไซยา

นินซึ�งเป็นสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระอยู่ด้วุย	ทำาให้ได้สัารประกอบัเชิงซ้อนข้าวุเหนียวุดำาที�มีควุามคงตัิวุต่ิอแสัง	ควุามร้อนแลิะใน

สัภาวุะต่ิาง	ๆ	ได้	พร้อมยังมีฤทธิ�ในการต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แลิะฤทธิ�ในการกระตุ้ินการเจัริญของเซลิล์ิรากขน

การนำาไปัใช้�	
ผูู้้ประดิษฐ์์จึังคิดค้นกรรมวิุธีการเติรียมสัารสักัดธรรมชาติิให้อยูใ่นรูปแบับัของสัารประกอบั

เชิงซ้อนโดยนำาเอาสัารสักัดข้าวุเหนียวุดำา	ที�มีสัรรพคุณ์ทางยาในการรักษาโรคผิู้วุหนัง

ได้	ทั�งยังมีสัารแอนโทไซยานินซึ�งเป็นสัารต้ิานอนุมูลิอิสัระอยู่ด้วุย	ทำาให้ได้สัาร

ประกอบัเชิงซ้อนข้าวุเหนียวุดำาที�มีควุามคงตัิวุต่ิอแสัง	ควุามร้อนแลิะในสัภาวุะ

ต่ิาง	ๆ	ได้	พร้อมยังมีฤทธิ�ในการต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แลิะฤทธิ�ในการกระตุ้ิน

การเจัริญของเซลิล์ิรากขน



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น112 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
วิุธีเติรียมสัารสักัดจัากข้าวุเหนียวุดำาที�มีควุามคงตัิวุสูังจัากการเป็นสัารประกอบัเชิงซ้อนร่วุมกันกับัอะติอมของธาตุิโลิหะ	 

ไม่สัลิายตัิวุเม่�อโดนแสัง	ควุามร้อน	หร่ออยู่ในสัภาวุะเป็นด่าง	มีฤทธิ�ในการต้ิานอนุมูลิอิสัระ	DPPH	สัามารถกระตุ้ินการเจัริญ

ของเซลิล์ิรากขนสูังกวุ่าตัิวุยาที�ใช้ในท้องติลิาดมากถึง	2	 เท่า	สัามารถนำามาผู้ลิิติเป็นเคร่�องสัำาอางประเภทติกแต่ิง	 เช่น	 

มัสัคาร่า	หร่อ	อายไลิน์เนอร์	ได้	แลิะผู่้านการทดสัอบัในอาสัาสัมัครแล้ิวุวุ่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้



113100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

สูารผู้สูมีสูำาหรับบรรเทัาอี้าการปวดและอัี้กเสูบท้ั�ม้ีสูารสูกัดเนระพ้ิสู้ไทัย

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.ดร.ไชยยง	รุจัจันเวุท

สัำานักวิุชาแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยแม่ฟู้าหลิวุง

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	9612	เร่�อง	สัารผู้สัมสัำาหรับับัรรเทาอาการปวุดแลิะอักเสับัที�มีสัารสักัดเนระพูสีัไทย

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เอ็สัทีพี	โกลิบัอลิกรุ๊ป	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
เนระพูสีัไทย	หร่อวุ่านค้างคาวุ	มีช่�อวิุทยาศาสัติร์วุ่า	Tacca	chantrieri	Andre	อยู่ในวุงศ์	Tacaceae	เป็นไม้ล้ิมลุิกอายุหลิาย

ปี	 มีเหง้าใต้ิดิน	พบัได้ในป่าร้อนช่�นทุกภาคของประเทศไทย	การศึกษาองค์ประกอบัทางเคมีพบัวุ่า	 เหง้าของเนระพูสีัไทยมี

สัารประกอบัซาโปนินหลิายชนิด	แลิะสัารซาโปนิน	(saponin)	จัากเนระพูสีัไทยนี�	มีฤทธิ�ระงับัปวุด	ระงับัการอักเสับั	ฤทธิ�ต้ิาน

อนุมูลิอิสัระ	ฤทธิ�ต้ิานเอนไซม์ไซโคลิออกซิจิัเนสั	 (cyclooxygenase)	แลิะต้ิานจุัลิชีพ	สัามารถนำาไปพัฒนาเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์

บัรรเทาอาการอักเสับัของกล้ิามเน่�อแลิะสิัวุอักเสับัได้

การนำาไปัใช้�	
สัารผู้สัมสัำาหรับับัรรเทาอาการปวุดแลิะอักเสับัที�มีสัารสักัดเนระพูสีัไทย	มีส่ัวุนประกอบัหลัิกที�เป็นสัารออกฤทธิ�	ค่อสัารสักัด

เนระพูสีัไทยที�มีสัารประกอบัซาโปนิน	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ถูกทำาให้อยูใ่นรูปของของเหลิวุ	สัามารถฉีีดพ่นได้	ใช้สัำาหรับั

บัรรเทาอาการปวุดแลิะอักเสับัของกล้ิามเน่�อ	โดยการทา	หร่อพ่นเป็นลิะอองฝอยลิงบันผิู้วุหนัง

ปัระโย์ช้น์
บัรรเทาอาการปวุดแลิะอักเสับัของกล้ิามเน่�อ



114 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 สูารสูกัดตีร้ผู้ลา

	 นักวิิจััย์  

	 ผู้ศ.ดร.ประสับัอร	รินทอง	แลิะคณ์ะ

	 สัังกัดคณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยมหาสัารคาม

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1503001739	ย่�นคำาขอวัุนที�	22	กันยายน	2558

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	ดีโอดี	ไบัโอเทค	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ติรีผู้ลิาเป็นพิกัดยาที�มีการใช้ในการรักษาแบับัแพทย์แผู้นไทย	ประกอบัด้วุย

ส่ัวุนผู้ลิของสัมุนไพร	3	ชนิดได้แก่	สัมอไทย	 (Terminalia	chebula	Retz.,	Combretaceae)	สัมอพิเภก	 (T.	belerica	

(Gaertn.)	Roxb.)	แลิะมะขามป้อม	(Phyllanthus	emblica	Linn.,	Euphorbiaceae)	มีสัรรพคุณ์ปรับัสัมดุลิธาตุิ	ช่วุยล้ิาง

พิษออกจัากระบับัติา่ง	ๆ 	ภายในร่างกาย	โดยเฉีพาะระบับัทางเดนิอาหาร	ระบับัเล่ิอดแลิะระบับันำ�าเหล่ิอง	รายงานการศกึษา

ฤทธิ�ทางเภสััชวิุทยาทั�งการทดสัอบัในหลิอดทดลิองแลิะสััติว์ุทดลิอง	พบัวุ่า	ติรีผู้ลิามีฤทธิ�ต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แก้ท้องผูู้ก	ต้ิานเซลิ

มะเร็ง	กระตุ้ินการทำางานของระบับัภูมิคุ้มกันในร่างกายแลิะลิดระดับัไขมันในเล่ิอด	เป็นต้ิน

จัากผู้ลิการวิุจััยข้างต้ิน	เห็นได้วุ่าติำารับัติรีผู้ลิามีผู้ลิการทดลิองทางวิุทยาศาสัติร์ที�ย่นยันถึงฤทธิ�ทางเภสััชวิุทยาต่ิาง	ๆ 	อย่างไร

ก็ติาม	การรับัประทานสัมุนไพรติรีผู้ลิาในรูปผู้งแห้ง	เพ่�อให้เกิดผู้ลิดีต่ิอร่างกายติามข้อบ่ังใช้	จัำาเป็นต้ิองรับัประทานในปริมาณ์

มากแลิะผูู้้บัริโภคเกิดควุามยอมรับัต่ิอผู้ลิิติภัณ์ฑ์์น้อย	การประดิษฐ์์ติรีผู้ลิาในรูปแบับัสัารสักัดที�มีปริมาณ์สัารำาสัคัญสูัง	จึังช่วุย

ให้ปริมาณ์ผู้งยาที�ต้ิองรับัประทานต่ิอวัุนลิดลิง	แลิะสัามารถนำาสัารสักัดไปพัฒนาต่ิอยอดเป็นยาพัฒนาจัากสัมุนไพรหร่อ

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เสัริมอาหารในรูปแบับัยาเติรียมต่ิาง	ๆ	ต่ิอไป

การนำาไปัใช้�	
การประดิษฐ์์นี�เป็นกรรมวิุธีการผู้ลิิติสัารสักัดของติำารับัติรีผู้ลิา	 ซึ�งสักัดสัารสัำาคัญออกจัากสัมุนไพรโดยใช้นำ�า	 อัลิกอฮอลิ์หร่อ

ของเหลิวุที�มีส่ัวุนผู้สัมของนำ�าแลิะอัลิกอฮอล์ิ	ทำาสัารสักัดให้อยูใ่นรูปผู้งด้วุยเทคนิคการพ่นแห้งโดยใช้ควุามร้อน	(spray	dry)	

หร่อเทคนิคการระเหยแห้งเยอ่กแข็ง	(freeze	dry)	ร่วุมกับัการใช้สัารช่วุยทางเภสััชกรรม	เพ่�อให้ได้สัารสักัดติรีผู้ลิาในรูปผู้ง

แห้งที�มีควุามช่�นติำ�า	มีควุามคงตัิวุดีแลิะมีปริมาณ์สัาระสัำาคัญสูัง

ปัระโย์ช้น์
สัมอไทย	สัมอพิเภก	แลิะมะขามป้อม	ปรับัสัมดุลิธาตุิ	ช่วุยล้ิางพิษออกจัากระบับัต่ิาง	ๆ 	ภายในร่างกาย	โดยเฉีพาะระบับัทาง

เดินอาหาร	ระบับัเล่ิอดแลิะระบับันำ�าเหล่ิอง	ติรีผู้ลิามีฤทธิ�ต้ิานอนุมูลิอิสัระ	แก้ท้องผูู้ก	ต้ิานเซลิมะเร็ง	กระตุ้ินการทำางานของ

ระบับัภูมิคุ้มกันในร่างกายแลิะลิดระดับัไขมันในเล่ิอด	เป็นต้ิน



115100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

กรรมีวิธ้ีท้ั�เตีร้ยมีสูารสูกัดใบช่ะมีวงท้ั�ม้ีสูารช่ะมีวงโอี้น

นักวิิจััย์  

รศ.ดร.ภาคภูมิ	พาณิ์ชยูปการนันท์	แลิะ	พิรุณ์รัติน์	แซ่ลิิ�ม

คณ์ะเภสััชศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
สิัทธิบััติร	เลิขที�	1601001173

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ใจัดีธรรมดี	จัำากัด

2561	บัริษัท	เกร๊ทเติอร์ฟูาร์ม่า	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
มีการค้นพบัวุ่า	สัารสักัดจัากใบัชะมวุง	หร่อที�เรียกวุ่า	สัารชะมวุงโอน	 เป็นสัารชนิดใหม่ที�มีโครงสัร้างทางเคมีอยู่ในกลุ่ิม 

โพลีิไอโซพรีนิลิเลิติเทติ	เบันโซฟีูโนน	สัารชะมวุงโอนสัามารถยับัยั�งเซลิล์ิมะเร็งปอดได้	2	ชนิด	ได้แก่	A549	แลิะ	SCB3	แลิะ

เซลิล์ิเม็ดเล่ิอดขาวุ	2	ชนิด	ได้แก่	K562	แลิะ	K562/ADM	โดยมีค่าควุามเข้มข้นที�สัามารถยับัยั�งได้ร้อยลิะ	50	(IC50)	เท่ากับั	

6.5,	7.5,	3.6	แลิะ	2.2	ไมโครโมลิาร์	ติามลิำาดับั	นอกจัากนี�สัารชะมวุงโอนยังมีฤทธิ�ยับัยั�งเช่�อโปรโติซัวุ	ชนิด	Leishmania	

major	 ซึ�งเป็นสัาเหตุิของโรคลีิชแมเนียสิัสัได้	 โดยมีค่าควุามเข้มข้นติำ�าสุัดที�สัามารถยับัยั�งเช่�อได้	 (MIC)	 เท่ากับั	11.1	ไมโคร 

โมลิาร์	สัารชะมวุงโอนมีฤทธิ�ยับัยั�งเช่�อแบัคทีเรียก่อโรคได้หลิายชนิด	 ได้แก่	Helicobacter	pylori,	Shigella	 sonnei,	 

Staphylococcus	aureus,	Salmonella	typhimurium,	Escherichia	coli	แลิะ	Enterococcus	spp.

การเติรียมสัารสักัดชะมวุงโอนในปัจัจุับัันใช้เฮกเซนเป็นตัิวุทำาลิะลิายซึ�งมีควุามเป็นพิษสูัง	เม่�อสูัดดม

เฮกเซนเข้าไป	อาจัทำาให้เกิดอาการปวุดศีรษะ	คล่ิ�นไส้ั	อาเจีัยน	แลิะเม่�อสััมผัู้สัเฮกเซนบัริเวุณ์

ผิู้วุหนังอาจัทำาให้เกิดอาการปวุมแดง	หร่อมีอาการอักเสับัที�ผิู้วุหนัง	เป็นต้ิน	จึังก่อให้เกิด

อันติราย

การนำาไปัใช้�	
•	สักัดโดยใช้ตัิวุทำาลิะลิายที�ไม่มีควุามเป็นพิษ

•	มีปริมาณ์สัารสักัดชะมวุงโอนมากกวุ่า	0.4	มิลิลิิกรัมต่ิอมิลิลิิลิิติร



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น116 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
สัารชะมวุงโอนสัามารถยับัยั�งเซลิล์ิมะเร็งปอดได้	2	ชนิด	ได้แก่	A549	แลิะ	SCB3	แลิะเซลิล์ิเม็ดเล่ิอดขาวุ	2	ชนิด	ได้แก่	K562	

แลิะ	K562/ADM	โดยมีค่าควุามเข้มข้นที�สัามารถยับัยั�งได้ร้อยลิะ	50	(IC50)	เท่ากับั	6.5,	7.5,	3.6	แลิะ	2.2	ไมโครโมลิาร์	

ติามลิำาดับั	นอกจัากนี�สัารชะมวุงโอนยังมีฤทธิ�ยับัยั�งเช่�อโปรโติซัวุ	ชนิด	 Leishmania	major	 ซึ�งเป็นสัาเหตุิของโรค 

ลีิชแมเนียสิัสัได้	 โดยมีค่าควุามเข้มข้นติำ�าสุัดที�สัามารถยับัยั�งเช่�อได้	 (MIC)	 เท่ากับั	11.1	ไมโครโมลิาร์	สัารชะมวุงโอนมีฤทธิ�

ยับัยั�งเช่�อแบัคทีเรียก่อโรคได้หลิายชนิด	 ได้แก่	Helicobacter	pylori,	 Shigella	 sonnei,	Staphylococcus	aureus,	 

Salmonella	typhimurium,	Escherichia	coli	แลิะ	Enterococcus	spp.
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

คอี้ลลาเจนไฮโดรไลเสูทัจากหนังปลา

นักวิิจััย์  

ศ.ดร.สุัทธวัุฒน์	เบัญจักุลิ

คณ์ะอุติสัาหกรรมเกษติร	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1603002520	ย่�นคำาขอวัุนที�	2	ธันวุาคม	2559

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ซีโฟูร์	เกรท	อินโนเวุชั�น	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อุติสัาหกรรมปลิาแล่ิแช่เข็งแลิะเยอ่กแข็งในประเทศไทยมีการขยายตัิวุสูังขึ�น	โดยเฉีพาะ	ปลิากะพงขาวุ	ปลิากะพงแดง	ปลิา

นิลิ	แลิะปลิาทับัทิม	ซึ�งมีวัุสัดุเศษเหล่ิอที�เกิดขึ�นในกระบัวุนการผู้ลิิติ	ค่อ	หนังปลิา	ที�พบัวุ่าเป็นแหล่ิงของคอลิลิาเจันที�มีคุณ์ภาพ

อย่างมาก	ซึ�งในปัจัจุับัันคอลิลิาเจันเปปไทด์หร่อคอลิลิาเจันไฮโดรไลิเสัทจัากสััติว์ุนำ�าเป็นที�นิคมอย่างมากในกลุ่ิมผูู้้รักสุัขภาพ

แลิะควุามสัวุยควุามงาม	 ซึ�งมักนำาไปผู้ลิิติในรูปแบับัของอาหารเสัริมแลิะส่ัวุนผู้สัมของเคร่�องสัำาอาง	นอกจัากนิยมใช้ใน

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ด้านสุัขภาพแลิะควุามงามแลิ้วุ	พบัวุ่ายังมีฤทธิ�ในการติ้านอนุมูลิอิสัระ	ยับัยั�งแบัคทีเรีย	การลิดควุามดันโลิหิติสูัง	

รวุมทั�งบัรรเทาโรคที�เกี�ยวุกับักระดูกแลิะไขข้อได้ด้วุย	 ซึ�งงานวุิจััยนี�จัะพัฒนาโดยกระบัวุนการผู้ลิิติคอลิลิาเจันไฮโดรเสัทจัาก

หนังปลิาที�ไม่มีกลิิ�นคาวุ	มีสีัขาวุครีม	มีลัิกษณ์ะเป็นผู้งลิะเอียดทำาให้ง่ายต่ิอการนำาไปต่ิอยอดเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อ่�น	ๆ	ได้ง่ายแลิะ

สัะดวุกมากขึ�น

การนำาไปัใช้�
งานวิุจััยนี�จัะพัฒนาโดยกระบัวุนการผู้ลิิติคอลิลิาเจันไฮโดรเสัทจัากหนังปลิาที�ไม่มีกลิิ�นคาวุ	

มีสีัขาวุครีม	มีลัิกษณ์ะเป็นผู้งลิะเอียดทำาให้ง่ายต่ิอการนำาไปต่ิอยอดเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อ่�น	ๆ	

ได้ง่ายแลิะสัะดวุกมากขึ�น

ปัระโย์ช้น์
•	 กรรมวิุธีการสักัดที�ใช้ระยะเวุลิาการสักัดสัั�นกวุ่ากรรมวิุธีที�ใช้ในปัจัจุับััน

•	 ค่าใช้จ่ัายในการผู้ลิิติติำ�ากวุ่ากรรมวิุธีในปัจัจุับััน

•	 คอลิลิาเจันไฮโดรไลิเสัทที�ได้ไม่มีกลิิ�นคาวุ	สีัขาวุครีม	แลิะลัิกษณ์ะผู้ลิลิะเอียด	

	 ทำาให้ง่ายแลิะสัะดวุกต่ิอการนำาไปต่ิอยอดเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อ่�นได้

•	 คุณ์สัมบััติิด้านการดูดซึมเข้าสู่ัร่างกายที�ดีกวุ่าคอลิลิาเจันที�มีในปัจัจุับััน
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เจลสูมุีนไพิรแตี�มีสิูว 

	 นักวิิจััย์  

 ดร.สุัรศักดิ�	ลิิ�มสุัวุรรณ์	แลิะคณ์ะ

	 คณ์ะการแพทย์แผู้นไทย	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา				
	 อยู่ระหวุ่างย่�นคำาขอ

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 สิัวุเป็นโรคผิู้วุหนังที�พบัได้ทั�งในเพศหญิงแลิะเพศชายโดยเฉีพาะวัุยรุ่นแลิะ

วัุยทำางานซึ�งถ่อเป็นโรคที�เกิดขึ�นใหม่	ของสัถาบัันโรคผิู้วุหนังในปีพ.ศ.	2555-2557	พบัวุ่ามีอุบััติิการณ์์ในการเกิดโรคสิัวุซึ�งเป็น

โรคผิู้วุหนงัเป็นอันดับั	2	แลิะในปจััจุับัันประชาชนสันใจั	หันมาเอาใจัใสัสุ่ัขภาพ	ควุามสัวุยควุามงามกนัมากขึ�นสิัวุจึังกลิายเปน็

ปัญหาโรคผิู้วุหนังชนิดหนึ�งซึ�งกระทบัต่ิอบุัคลิิกภาพ	ในประเทศไทยพ่ชสัมุนไพรมีบัทบัาทสัำาคัญในชีวิุติของคนไทยตัิ�งแต่ิสัมัย

โบัราณ์	ซึ�งมีการนำาสัมุนไพรไทยมาใช้เป็นอาหาร	เคร่�องด่�ม	ยาป้องกันแลิะรักษาโรค	เคร่�องสัำาอางสัำาหรับับัำารุงสุัขภาพแลิะ

เสัริมควุามงาม	การทำาวิุจััยครั�งนี�	ทางคณ์ะผูู้้วิุจััยได้เล่ิอกติำารับัยาจัากแพทย์แผู้นไทย	 ธีรวัุฒน์	 สุัดขาวุ	 โดยคำาแนะนำาจัาก	

สัมพร	ชาญวุนิชย์สักุลิ	 ซึ�งทั�งสัองท่านเป็นหมอแผู้นไทยจัากโรงพยาบัาลิการแพทย์แผู้นไทย	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์	

จัำานวุน	1	ติำารับั	ที�ประกอบัด้วุย	ขมิ�นชัน	เหง่อกปลิาหมอ	แลิะ	เบัญจักานี	ซึ�งจัากงานวิุจััยชิ�นนี�ทำาเป็นรูปแบับัสูัติรติำารับั	แลิะ	

มีการทดสัอบัฤทธิ�ทั�งติำารับั	ทั�งฤทธิ�ต้ิานแบัคทีเรีย	ฤทธิ�ต้ิานอนุมูลิอิสัระ	การทดสัอบัควุามคงตัิวุ	แลิะ	ค่าควุามเป็นกรดด่าง

ซึ�งให้ผู้ลิออกมีเป็นที�น่าพอใจั	ประกอบักับัไม่เคยมีสูัติรเจัลิแต้ิมสิัวุสูัติรใด	 ที�ผู้สัมสัมุนไพรเหง่อกปลิาหมอ	ซึ�งสัรรพคุณ์ของ

เหง่อกปลิาหมอ	ค่อมีรสัเค็มกร่อยร้อน	ช่วุยรักษาแผู้ลิอักเสับั	แก้โรคผิู้วุหนัง	แก้ไข้	แก้ปวุดต่ิาง	ๆ 	รักษากลิากเกล่ิ�อน	นอกจัาก

นี�	ใบัเหง่อกปลิาหมอซึ�งมีสัรรพคุณ์ในการลิดการอักเสับั	แลิะโรคผิู้วุหนัง	ซึ�งช่วุยให้การรักษาสิัวุอักเสับัได้ผู้ลิดียิ�งขึ�น	จัากวิุธี

เดิมที�ใช้ในโรงพยาบัาลิการแพทย์แผู้นไทย	 ค่อ	การนำาผู้งยามาผู้สัมนำ�าแล้ิวุพอกบัริเวุณ์สิัวุอักเสับั	แลิะยังยากต่ิอการทำา 

ควุามสัะอาดด้วุย	จัากผูู้้วิุจััยจึังได้สักัดสัารจัากติำารับัดังกล่ิาวุมาทำาเป็นรูปแบับัเจัลิสัมุนไพรแต้ิมสิัวุที�ง่ายต่ิอการใช้งาน

การนำาไปัใช้�	
นำาสัมุนไพรจัากติำารับัผู้งสัมุนไพรแต้ิมสิัวุ	มาสักัดแลิะทำาเป็นรูปแบับัเจัลิสัมุนไพรแต้ิมสิัวุ	พร้อมทั�งทดสัอบัฤทธิ�ต้ิานแบัคทีเรีย	

ฤทธิ�ต้ิานอนุมูลิอิสัระ	การทดสัอบัควุามคงตัิวุ	แลิะ	ค่าควุามเป็นกรดด่าง	เพ่�อควุามสัะดวุกในการใช้งาน

ปัระโย์ช้น์
ลิดการอักเสับั	แลิะโรคผิู้วุหนัง	รักษาสิัวุอักเสับั
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

สูารสูกัดโปรต้ีนจากเช่่�อี้ Lactobacillus fermentum SD11 และ Lactobacillus casei SD2 และการใช่�สูารสูกัด

โปรต้ีนท้ั�ได�จากกรรมีวิธ้ีดังกล่าวในผู้ลิตีภัณ์ฑ์์อี้าหารและเวช่ภัณ์ฑ์์

นักวิิจััย์  

ศ.ดร.รวีุ	เถียรไพศาลิ	แลิะ	สุัพัชรินทร์	พิวัุฒน์

คณ์ะทันติแพทยศาสัติร์	มหาวิุทยาลัิยสังขลิานครินทร์

ทรัพย์์สินทางปัญัญา			
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1703001089

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	แดรี�โฮม	จัำากัด

บัริษัท	เกร๊ทเติอร์ฟูาร์ม่า	จัำากัด

บัริษัท	เดนทัลิสัวีุท	จัำากัด

บัริษัท	พีเอสัยู	นวัุติวุาณิ์ชย์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
คณ์ะทันติแพทยศาสัติร์	มหาวุิทยาลัิยสังขลิานครินทร์	 จึังได้คัดเล่ิอกจัุลิินทรีย์โพรไบัโอติิกสัายพันธ์ุใหม่	 จุัลิินทรีย์เหล่ิานี�ได้

ผู่้านการคัดเล่ิอก	วุ่ามีควุามสัามารถในการยับัยั�งการเจัริญเติิบัโติของเช่�อก่อโรค	ต้ิานการอักเสับั	แลิะกระตุ้ินภูมิคุ้มกัน	แลิะ

ผู้ลิจัากการศึกษาทางคลิินิกในอาสัาสัมัคร	พบัวุ่าในอาสัาสัมัครที�ได้รับัโพรไบัโอติิก	พบัการลิดลิงของเช่�อก่อโรค	แลิะ 

ควุามเสีั�ยงในการเกิดโรคลิงเม่�อเปรียบัเทียบักับัผูู้้ไม่ได้รับัโพรไบัโอติิกแลิะพบัวุ่าภูมิคุ้มกันในนำ�าลิายเพิ�มขึ�น	นอกจัากนี�ไม่พบั

อาการข้างเคียงหร่ออาการไม่พึงประสังค์ใด	ๆ	จัากการได้รับัโพรไบัโอติิก	แสัดงถึงควุามปลิอดภัยของใน

การนำามาใช้	ปัจัจุับัันโพรไบัโอติิกสัายพันธ์ุที�ผู่้านการคัดเล่ิอกเหล่ิานี�ได้รับัการพัฒนาเป็น

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ต้ินแบับั	แลิะภาคเอกชนได้นำาไปต่ิอยอดเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ทางพาณิ์ชย์ในหลิากหลิาย

รูปแบับั	ในการนำาไปใช้เพ่�อสุัขภาพช่องปากที�ดี	แลิะขยายขอบัข่ายในการนาไปใช้

ประโยชน์เพ่�อสุัขภาพอ่�น	ๆ	ต่ิอไป

การนำาไปัใช้�	
จุัลิินทรีย์โพรไบัโอติิกมีควุามสัามารถในการยับัยั�งการเจัริญเติิบัโติของเช่�อก่อโรค	

ต้ิานการอักเสับั	แลิะกระตุ้ินภูมิคุ้มกัน

ปัระโย์ช้น์
ปัจัจุับัันโพรไบัโอติิกสัายพันธ์ุที�ผู่้านการคัดเล่ิอกเหล่ิานี�ได้รับัการพัฒนาเป็น

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ต้ินแบับั	แลิะภาคเอกชนได้นำาไปต่ิอยอดเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ทาง

พาณิ์ชย์ในหลิากหลิายรูปแบับั	ในการนำาไปใช้เพ่�อสุัขภาพช่องปากที�ดี	

แลิะขยายขอบัข่ายในการนำาไปใช้ประโยชน์เพ่�อสุัขภาพอ่�น	ๆ	ต่ิอไป



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น120 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

สู่่�อการิเรีิยน



121100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ส่�อการเรีย์น

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดทัดลอี้งการเคล่�อี้นท้ั�ขึ้อี้งมีวลติีดสูปริงโดยใช่�คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ควบคุมี

นักวิิจััย์  

ผู้ศ.ดร.ปานจิัติ	มุสิัก

คณ์ะวิุทยาศาสัติร์แลิะเทคโนโลิยี	มหาวิุทยาลัิยราชภัฏินครศรีธรรมราช

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
อนุสิัทธิบััติร	เลิขที�	1603002563	เร่�อง	ชุดทดลิองการเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริงโดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

ใช้ประโยชน์สัาธารณ์ะ

ควิามเป็ันมา
ควุามรู้ฟูิสิักส์ัเป็นควุามรู้พ่�นฐ์านในการพัฒนานวุัติกรรมแลิะเทคโนโลิยี	แต่ิการเรียนรู้ฟิูสิักส์ันักเรียนจัะเข้าใจัยาก	 ถ้าเรียนรู้

โดยจิันตินาการเพียงอย่างเดียวุ	 จึังจัำาเป็นต้ิองสัร้างชุดทดลิองให้นักเรียนได้ทดลิองจัริงในห้องปฎิบััติิการ	แต่ิชุดทดลิอง 

การเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริงแบับัดั�งเดิมไม่สัามารถทำาการวัุดแลิะแสัดงผู้ลิได้แบับัในเวุลิาจัริง	(Real	Time)	ผู้ลิการทดลิอง

มีค่าควุามคลิาดเคล่ิ�อนสูัง	แลิะการทดลิองต้ิองใช้เวุลิามาก	ดังนั�นจึังสัร้างชุดทดลิองฟิูสิักส์ัเร่�องการเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริง

โดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม	เพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุได้

การนำาไปัใช้�
ชุดทดลิองเร่�องการเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริงโดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม	เป็นชุดทดลิองที�สัามารถบัันทึกผู้ลิแลิะแสัดงผู้ลิได้

แบับัในเวุลิาจัริง	ทำาให้นักเรียนใจัฟิูสิักส์ัได้ง่ายแลิะรวุดเร็วุ

ปัระโย์ช้น์
ชุดทดลิองการเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริงแบับัดั�งเดิมไม่สัามารถทำาการวัุดแลิะแสัดงผู้ลิได้

แบับัในเวุลิาจัริง	(Real	Time)	ผู้ลิการทดลิองมีค่าควุามคลิาดเคล่ิ�อนสูัง	แลิะการทดลิอง

ต้ิองใช้เวุลิามาก	ดังนั�นจึังสัร้างชุดทดลิองฟิูสิักส์ัเร่�องการเคล่ิ�อนที�ของมวุลิติิดสัปริง

โดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม	เพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุได้



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น122 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ชุ่ดทัดลอี้งการเคล่�อี้นท้ั�ขึ้อี้งวัตีถุ่ท้ั�ตีกแบบเสูร้โดยใช่�คอี้มีพิิวเตีอี้ร์ควบคุมี

	 นักวิิจััย์  

	 ผู้ศ.ดร.ปานจิัติ	มุสิัก

	 คณ์ะวิุทยาศาสัติร์แลิะเทคโนโลิยี	มหาวิุทยาลัิยราชภัฏินครศรีธรรมราช

 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขออนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1603002564	

	 เร่�อง	ชุดทดลิองการเคล่ิ�อนที�ของวัุติถุที�ติกแบับัเสัรีโดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม	 

	 ย่�นคำาขอวัุนที�	17	พฤศจิักายน	2559

 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 ใช้ประโยชน์สัาธารณ์ะ

ควิามเป็ันมา
ควุามรู้ฟิูสิักส์ัเป็นพ่�นฐ์านในการพัฒนานวัุติกรรมแลิะเทคโนโลิยี	แต่ิการเรียนรู้ฟิูสิักส์ันักเรียนจัะเข้าใจัยากถ้าเรียนรู้โดย 

การจันิตินาการเพยีงอยา่งเดยีวุ	จึังจัำาเปน็ต้ิองสัรา้งชุดทดลิองฟูสิิักส์ัให้นักเรียนไดท้ำาการทดลิองปฎบัิัติิการจัรงิ	แต่ิชุดทดลิอง

แบับัดั�งเดิมไม่สัะดวุกในการบัันทึกข้อมูลิ	ผู้ลิการทดลิองไม่สัามารถแสัดงผู้ลิในเวุลิาจัริงได้	(Real	Time)	ผู้ลิการทดลิองมีค่า

คลิาดเคล่ิ�อนจัากทฤษฎีสังู	รวุมทั�งใช้เวุลิาในการทำาการทดลิองมาก	เพ่�อแก้ปัญหาดังกล่ิาวุจึังสัร้างชุดทดลิองการเคล่ิ�อนที�ของ

วัุติถุที�ติกแบับัเสัรีโดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุม	โดยไม่ต้ิองสัั�งซ่�อจัากต่ิางประเทศ

การนำาไปัใช้�	
ชุดทดลิองฟิูสิักส์ัโดยใช้คอมพิวุเติอร์ควุบัคุมเร่�องการเคล่ิ�อนที�ของวัุติถุที�ติกแบับัเสัรี

ปัระโย์ช้น์
สัะดวุกในการบัันทึกข้อมูลิ	ผู้ลิการทดลิองสัามารถแสัดงผู้ลิในเวุลิาจัริงได้	(Real	Time)	ผู้ลิการทดลิองมีค่าคลิาดเคล่ิ�อนจัาก

ทฤษฎีติำ�า	ใช้เวุลิาในการทำาการทดลิองไม่มาก	ไม่ต้ิองสัั�งซ่�อเคร่�องม่อจัากต่ิางประเทศ



123100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

อิเล็กทริอนิกส์ู่



100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น124 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

อิเล็ิกทรอนิกส์

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 E-Nose เคร่�อี้งตีรวจวัดกลิ�น  

	 นักวิิจััย์  

		 ดร.รุ่งโรจัน์	เมาลิานนท์	

	 ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

	 ร่วุมกับั	มหาวิุทยาลัิยมหิดลิ

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 คำาขอสิัทธิบััติรเลิขที�	0801004238	

	 เร่�อง	วิุธีการติรวุจัจัับักลิิ�นแลิะเคร่�องติรวุจัวัุดกลิิ�นที�ใช้วิุธีการดังกล่ิาวุ	

	 ย่�นจัดเม่�อวัุนที�ย่�นคำาขอ	15	สิังหาคม	2551

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	
	 บัริษัท	ซีพีแรม	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
จัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ั	หร่อ	E-Nose	สัามารถใช้ทดแทนการดมของมนุษย์	 ซึ�งจัะช่วุยเพิ�มประสิัทธิภาพแลิะลิดข้อผิู้ดพลิาดใน

การควุบัคุมคุณ์ภาพของสิันค้าได้	จัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ั	ค่อ	การจัำาลิองระบับัการดมกลิิ�นเพ่�อเลีิยนแบับัจัมูกมนุษย์	ซึ�งสัามารถ

ติรวุจัสัอบักลิิ�นแบับัพกพาด้วุยเทคนิคการคำานวุณ์แบับัใหม่	 โดยวิุเคราะห์ส่ัวุนประกอบัสัำาคัญของสัารที�ต้ิองการทดสัอบั	 

ซึ�งจัะมีลัิกษณ์ะจัำาเพาะของกลิิ�นนั�น	ๆ 	เพ่�อใช้ในการตัิดสิันวุ่ากลิิ�นที�กำาลัิงติรวุจัสัอบัเป็นกลิิ�นที�จัดจัำาไวุ้หร่อไม่	ช่วุยลิดผู้ลิกระทบั 

การควุามช่�นแลิะอุณ์หภูมิ	ลิดควุามซับัซ้อนส่ัวุนประกอบัของเคร่�อง	แลิะเพิ�มควุามแม่นยำาในการประมวุลิผู้ลิ	ได้ผู้ลิการวัุด

ใกล้ิเคียงสัภาพควุามเป็นจัริงที�จัมูกมนุษย์ได้รับั		

การนำาไปัใช้�	
จัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ั	สัามารถแปลิผู้ลิการวิุเคราะห์ข้อมูลิง่ายแลิะสัะดวุก	ไม่ต้ิองอาศัยบุัคลิากรที�มีควุามเชี�ยวุชาญในการแปลิ

ผู้ลิ	แต่ิจัะติ้องมีการพัฒนาซอฟูท์แวุร์	ณ์	สัถานที�ใช้งานจัริง	 มีผูู้้เชี�ยวุชาญเข้าไปติิดตัิ�ง	สัอนอุปกรณ์์ให้เรียนรู้กลิิ�นต่ิาง	ๆ	 

ติลิอดจันอาจัต้ิองมีการปรับัฮาร์ดแวุร์ติามสัภาพการใช้งานนั�น	ๆ	สัามารถนำาไปใช้ในการติรวุจัวิุเคราะห์คุณ์ภาพ	การจัำาแนก

ชนิด	(เช่น	ของแท้/ของปลิอม)	ของอาหารแลิะเคร่�องด่�ม	การติิดติามควุบัคุมคุณ์ภาพระบับัผู้ลิิติอาหาร	โดยจัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ั

สัามารถนำาไปติิดตัิ�งในกระบัวุนการผู้ลิิติ	การควุบัคุมคุณ์ภาพนำ�าหอม	ปัจัจุับัันเริ�มมีการนำาจัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ัเข้ามาใช้ควุบัคู่

กับันักดมนำ�าหอมเพ่�อควุบัคุมสูัติรแลิะกระบัวุนการผู้ลิิตินำ�าหอม	การวิุนิจัฉัียโรค	เช่นการใช้จัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ัวิุเคราะห์กลิิ�น

ปัสัสัาวุะของผูู้้ป่วุยโดยติรง	หร่ออาจัใช้ดมกลิิ�นลิมหายใจั	นอกจัากนั�นยังสัามารถทำาเป็นเคร่อข่ายเฝ้าระวัุงเช่�อโรคในฟูาร์ม

ปศุสััติว์ุขนาดใหญ่	การติรวุจัสัอบัสิั�งแวุดล้ิอม	โดยการติิดตัิ�งจัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ัเป็นเคร่อข่ายในอาคารเพ่�อติรวุจัวัุดคุณ์ภาพ

อากาศ	การติิดตัิ�งใกล้ิแหล่ิงขยะแลิะฟูาร์มปศุสััติว์ุเพ่�อควุบัคุมกลิิ�น	หร่อใช้เป็นเคร่อข่ายเซ็นเซอร์ติรวุจัวัุดคุณ์ภาพแหล่ิงนำ�า



125100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

ปัระโย์ช้น์
เพิ�มประสิัทธิภาพการผู้ลิิติให้แก่ภาคอุติสัาหกรรม	แลิะเม่�อประเทศไทยสัามารถผู้ลิิติจัมูกอิเล็ิกทรอนิกส์ัได้	แลิะมีผูู้้เชี�ยวุชาญ

ที�สัามารถติิดตัิ�งระบับัได้เอง	จึังมีโอกาสัที�จัะต่ิอยอดเพ่�อให้เกิดการนำาไปประยุกต์ิใช้ที�กวุ้างขวุางขึ�น	



126 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ชิ่ปขึ้ยายสัูญญาณ์รามีาน NECTEC SERS Chips 

	 นักวิิจััย์  

		 ดร.นพดลิ	นันทวุงศ์	แลิะคณ์ะ

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา
	 คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1001000190	ย่�นคำาขอวัุนที�	5	กุมภาพันธ์	2553

	 คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1201001692	ย่�นคำาขอวัุนที�	12	เมษายน	2555

	 คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1201002682	ย่�นคำาขอวัุนที�	7	มิถุนายน	2555

	 คำาขอสัทิธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1301005400	ย่�นคำาขอวุนัที�	26	กันยายน	2556

	 คำาขอสัทิธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1301005227	ย่�นคำาขอวุนัที�	19	กันยายน	2556

คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1501003965	ย่�นคำาขอวัุนที�	10	กรกฎาคม	2558

คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1501003964	ย่�นคำาขอวัุนที�	10	กรกฎาคม	2558

คำาขอสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1503001194	ย่�นคำาขอวัุนที�	7	สิังหาคม	2558

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

ซายน์อินโนวุาเทค	

ควิามเป็ันมา
การติรวุจัวัุดเอกลัิกษณ์์ของสัารเคมีด้วุยเทคนิค	Raman	Spectroscopy	นิยมนำาเอามาใช้เป็นเทคนิคมาติรฐ์านในการติรวุจั

ระบุัองค์ประกอบัแลิะเอกลัิกษณ์์ทางเคมีทั�งภายในห้องปฏิิบััติิการแลิะการพกพาสัำาหรับัติรวุจัในภาคสันาม	อย่างไรก็ติาม 

การติรวุจัวัุดสััญญาณ์รามานมีข้อจัำากัด	สัำาหรับัการวัุดสัารที�มีปริมาณ์หร่อควุามเข้มข้นน้อยมาก	ๆ	ชิปขยายสััญญาณ์รามาน	

NECTEC	SERS	Chips	ดำาเนินการวิุจััยแลิะพัฒนาขึ�นด้วุยเทคนิคการเคล่ิอบัฟิูล์ิมขั�นสูัง	โดยพัฒนาฟิูล์ิมบัางโครงสัร้างนาโน

ของโลิหะเงนิที�มีคุณ์ลัิกษณ์ะเฉีพาะติวัุสัามารถขยายสััญญาณ์รามานไดอ้ย่างมีประสิัทธิภาพ	โดยมีค่าอัติราการขยายสััญญาณ์

สูังกวุ่าผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ประเภทเดียวุกันที�มีขายในท้องติลิาดกวุ่า	100	 เท่า	 ในขณ์ะที�มีต้ินทุนในการผู้ลิิติที�ติำ�ากวุ่า	 พ่�นผิู้วุขยาย

สััญญาณ์ประกอบัด้วุยชิปในบัรรจุัภัณ์ฑ์์พร้อมใช้งาน	สัามารถประยุกต์ิใช้ได้กับัการติรวุจัวัุดสัารตัิวุอยา่งที�มีควุามเจ่ัอจัางมาก

ในระดับั	trace	concentration	ซึ�งไม่สัามารถติรวุจัวัุดได้ด้วุยเทคนิคการติรวุจัวัุดสััญญาณ์รามานแบับัปกติิการใช้ชิปขยาย

สััญญาณ์รามาน	

การนำาไปัใช้�
บัริษัทรับัถ่ายทอดเทคโนโลิยี	แลิะนำาไปผู้ลิิติเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	sensor	เพ่�อจัำาหน่วุยให้ผูู้้ผู้ลิิติเคร่�องติรวุจั	เช่น	ติรวุจัวัุดสัารเคมี

ปนเป้�อนในอาหาร	แลิะให้บัริการติรวุจัวิุเคราะห์ยาฆ่่าแมลิงติกค้างในผัู้ก	

ปัระโย์ช้น์
จัะช่วุยทำาให้เกิดการพัฒนาเคร่�องม่อวัุดในประเทศ	เพ่�อทดแทนการนำาเข้า
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

โปรแกรมีวิเคราะห์โซเซ้ยลมิีเด้ย : เอี้สูเซนส์ู เวอี้ร์ชั่น 2 (S-Sense version 2)

นักวิิจััย์  

ดร.ชูชาติิ	หฤไชยะศักดิ�	แลิะทีมงาน

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
โปรแกรมวิุเคราะห์โซเชียลิมีเดีย	:	เอสัเซนส์ั	เวุอร์ชั�น	2	(S-Sense	version	2)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ	 
1.	บัริษัท	คอมพิวุเติอร์โลิจีั	จัำากัด			

2.	บัริษัท	เทลิวุอยซ์	เทคโนโลิยี	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในปัจัจุับัันการใช้เว็ุบัเคร่อข่ายเชิงสัังคมแลิะเว็ุบับัอร์ดบันออนไลิน์	ซึ�งเป็นการใช้เทคโนโลิยีเว็ุบั	ผู้นวุกกับัการออกแบับัเว็ุบั	เพ่�อ
วัุติถุประสังค์ในการแบ่ังปันแลิะแลิกเปลีิ�ยนข้อมูลิ	เป็นข้อมูลิที�สัร้างสัรรค์ขึ�นโดยผูู้้ใช้ซึ�งเต็ิมไปด้วุย	คอมเมนต์ิ	หร่อ	โพสัต์ิ	ด้วุย
กระทู้บันโลิกออนไลิน์มีจัำานวุนมาก	ทั�งเน่�อหาแลิะควุามเห็น	เน่�องจัากข้อควุามส่ัวุนใหญ่ในโลิกไซเบัอร์	นิยมใช้ภาษาที�ไม่เป็น
ทางการ	หร่อภาษาพูด	รวุมทั�งมีโครงสัร้างประโยคที�ไม่ถูกต้ิองติามหลัิกไวุยากรณ์์ภาษาไทย	จึังทำาให้ยากต่ิอการวิุเคราะห์	ดังนั�น	 
โปรแกรมวิุเคราะห์โซเซียลิมีเดีย	 (Social-Sensing	หร่อ	S-Sense)	 จึังถูกคิดค้นแลิะพัฒนาขึ�นมาด้วุยเทคนิคการประมวุลิผู้ลิ 
ภาษาธรรมชาติิ	การทำาเหม่องข้อควุาม	แลิะการวิุเคราะห์อารมณ์์แลิะควุามรู้สัึก	จัากข้อควุาม	 เพ่�อใช้เป็นเคร่�องม่อ	สัำาหรับั
รวุบัรวุม	ติิดติาม	วิุเคราะห์	ประมวุลิผู้ลิข้อควุามบันโซเชียลิมีเดีย

การนำาไปัใช้�
เป็นเคร่�องม่อสัำาหรับัวิุเคราะห์ควุามคิดเห็นแลิะจุัดประสังค์ของข้อควุามบันเว็ุบัไซต์ิเคร่อข่ายเชิง
สัังคมแลิะเว็ุบับัอร์ด	โดยการทำาหน้าที�วิุเคราะห์อารมณ์์ของคนไทยจัากควุามคิดเห็นบันโซเชียลิ
เน็ติเวิุร์กที�มีเคร่อข่ายใหญ่	ๆ	แลิะได้รับัควุามนิยมอย่าง	Twitter,	Facebook,	Youtube	
หร่อ	Pantip.com	เป็นต้ิน	โดยตัิวุโปรแกรมจัะทำาการจัับัคีย์เวิุร์ดคำาสัำาคัญที�แสัดง
อารมณ์์ต่ิาง	ๆ	แลิะมานำาเสันอผู้ลิการวิุเคราะห์ในรูปแบับัที�เข้าใจัง่าย	ค่อ	ควุามรู้สึัก
ในแง่บัวุกไปจันถึงควุามรู้สึักในแง่ลิบั

ปัระโย์ช้น์
ประยุกต์ิใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่ิอการติลิาดบันโลิกออนไลิน์	เพ่�อช่วุยให้ธุรกิจั
หร่อองค์กรรับัรู้	กิจักรรมควุามเคล่ิ�อนไหวุต่ิาง	ๆ	แลิะติรวุจัสัอบัควุามพึงพอใจั	
สัำารวุจัติลิาด	แลิะติิดติามทัศนคติิของสัาธารณ์ะที�มีต่ิอยี�ห้อ	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	หร่อ
บัริการต่ิาง	ๆ	ของตินได้	รวุมถึงของคู่แข่ง	เพ่�อให้เข้าใจัถึงควุามต้ิองการที�
แท้จัริงของลูิกค้าได้ดียิ�งขึ�น	แลิะนำามาเพิ�มประสิัทธิภาพการบัริหารแลิะ
พร้อมรับัม่อกับัปัญหาได้ทันท่วุงที		เพิ�มขีดควุามสัามารถในการแข่งขันได้
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 โปรแกรมีอัี้บดุลแพิลตีฟัอี้ร์มี (Abdul platform) 

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.ชูชาติิ	หฤไชยะศักดิ�	แลิะทีมงาน

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
	 โปรแกรมอับัดุลิแพลิติฟูอร์ม	(Abdul	platform)

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ		
	 บัริษัท	เทอราบิัท	จัำากัด

	 ควิามเปัน็มา
	 ADBUL	(Artificial	Chatbot	which	Does	Understand	Language)	หร่อ	

อับัดุลิ	ค่อระบับัสันทนาออนไลิน์ที�โต้ิติอบักับัผูู้้ใช้แบับัอัติโนมัติิผู่้าน	โปรแกรม	Windows	Live	Messenger	(MSN)	อับัดุลิ	

เป็นการประยกุต์ิใช้เทคโนโลิยหีลัิกที�เกี�ยวุข้องกับั	ปัญญาประดิษฐ์์ระบับัถามติอบั	แลิะเทคโนโลิยเีคร่อข่ายสัังคม	โดยนำาบัริการ

ส่ับัค้นข้อมูลิบันเว็ุบัไซต์ิ	แลิะบัริการส่ับัค้นข่าวุ	มาใช้ประยุกต์ิใช้	ทำาให้ได้ซอฟูติ์แวุร์ที�สัามารถสันทนาครอบัคลิุมทั�งการให้

บัริการทางภาษา	ไม่วุ่าจัะเป็นการแปลิศัพท์	แปลิประโยค	การส่ับัค้นข้อมูลิ	การส่ับัค้นข่าวุ	อับัดุลิให้บัริการข้อมูลิพ่�นฐ์าน

ทั�วุไป	จัากแหลิ่งข้อมูลิแลิะข่าวุสัารที�เผู้ยแพร่ทางอินเทอร์เน็ติแลิะแหลิ่งข้อมูลิอ่�น	ๆ	 ที�เช่�อได้	 เช่น	วุรรณ์กรรม	บัทควุาม	

เอกสัารทางวุิชาการ	ข้อมูลิข่าวุสัารจัากหนังส่ัอพิมพ์	ทำาให้อับัดุลิ	สัามารถรายงานสัภาพอากาศ	สัภาพจัราจัร	ราคานำ�ามัน	

ราคาทอง	อัติราแลิกเปลีิ�ยน	หุ้น		นอกจัากนี�	อับัดุลิยังสัามารถสันทนาโต้ิติอบักับัผูู้้ใช้ทั�วุไป	ด้วุยภาษาธรรมชาติิ	ด้วุยประโยค	

หร่อข้อควุาม	ที�มีใช้จัริงแลิะซึ�งมีปรากฎในบัริบัทต่ิาง	ๆ	ของการใช้ภาษา

การนำาไปัใช้�
บัริษัทนำาอับัดุลิไปประยุกต์ิใช้ในการสัร้างแชทบัอทสัำาหรับัให้บัริการในธุรกิจัประกันภัย

ปัระโย์ช้น์
ปัจัจุับััน	อับัดุลิเป็นแพลิติฟูอร์มที�ให้ใช้งานฟูรี	สัร้างโอกาสัให้คนไทยได้พัฒนาต่ิอยอดในการสัร้างแชทบัอท	
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

แพิลตีฟัอี้ร์มีการจัดการขึ้�อี้ม้ีลแบบเร้ยลไทัม์ีบนอุี้ปกรณ์์สูมีอี้งกลฝัึงตัีว 

นักวิิจััย์  

ดร.นัยนา	สัหเวุชชภัณ์ฑ์์

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
จัำานวุน	2	ผู้ลิงาน	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	1	ผู้ลิงาน	แลิะ	ลิิขสิัทธิ�	1	ผู้ลิงาน)

1.	 ซอฟูต์ิแวุร์แพลิติฟูอร์มการจััดการข้อมูลิแบับัเรียลิไทม์บันอุปกรณ์์สัมองกลิฝังตัิวุ

2.	 อุปกรณ์์จััดการข้อมูลิสัติรีมที�มีการเขียนข้อมูลิอย่างต่ิอเน่�องแลิะอ่านข้อมูลิแบับัสุ่ัมโดยข้อมูลิมีรูปแบับัที�หลิากหลิาย	 

	 คำาขอสิัทธิบััติรเลิขที�	1901006384

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ไอบิัทซ์	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในโลิกดิจิัทัลิ	“ข้อมูลิ”	หร่อ	Data	มีค่าดั�งขุมทรัพย์	สู่ัการสัรรค์สัร้างเทคโนโลิยีแลิะบัริการที�ติอบัโจัทย์ถูกใจัผูู้้ใช้งาน	แต่ิก่อน 
จัะไปถงึจุัดนั�น	ผูู้้พัฒนาติอ้งฝ่าด่านควุามยุ่งเหยงิของขอ้มูลิไปใหไ้ด้เสีัยก่อน	ด้วุยข้อมูลิมหาศาลิในโลิกออฟูไลินแ์ลิะออนไลิน์	
การนำาข้อมูลิไปใช้ประโยชน์จัำาเป็นต้ิองมีกระบัวุนการจััดการเพ่�อให้ได้ข้อมูลิที�ครบัครันทั�งปริมาณ์แลิะคุณ์ภาพที�เหมาะสัมกับั
การใช้งานต่ิอไป	แพลิติฟูอร์มการจััดการข้อมูลิแบับัเรียลิไทม์บันอุปกรณ์์สัมองกลิฝังตัิวุ	“Big	Stream”	ค่อ	แพลิติฟูอร์ม 
สัำาหรับัการจััดการข้อมูลิแบับัเรียลิไทม์	ที�ทำาหน้าที�รวุบัรวุมข้อมูลิ	ประมวุลิผู้ลิข้อมูลิ	แลิะจััดเก็บัข้อมูลิอย่างต่ิอเน่�อง	สัามารถ
ติิดตัิ�งใช้งานได้ตัิ�งแต่ิอุปกรณ์์หร่อประมวุลิผู้ลิขนาดเล็ิก	ที�ใช้ทรัพยากรติำ�า	ทำางานเร็วุ	แลิะประหยัด
พลัิงงาน	ไปจันถึงการประมวุลิผู้ลิขนาดใหญ่	เช่น	คลิาวุด์หร่อคอมพิวุเติอร์สัมรรถนะสูัง	ดังนั�น	
BigStream	สัามารถต่ิอยอดหร่อขยายผู้ลิได้ทุกระบับัในทุกระดับัโดยไม่จัำากัดเร่�องขนาด
ของข้อมูลิ

การนำาไปัใช้�
บัริษัทนำา	BigStream	ไปพัฒนาเป็นแพลิติฟูอร์ม	JetStream	เพ่�อต่ิอยอดการให้
บัริการ	Cloud	Computing	แลิะ	Edge	Computing	ไม่วุ่าจัะเป็น	ระบับัให้
บัริการข้อมูลิที�รวุบัรวุมแลิะให้บัริการข้อมูลิจัากเซ็นเซอร์	สัถานีติรวุจัวัุด	แลิะ
ภาพถ่ายจัากโพรโติคอลิหลิากหลิายรูปแบับัได้โดยง่าย	ไปจันถึงแพลิติฟูอร์ม
ไอโอทีสัำาหรับัอุติสัาหกรรม

ปัระโย์ช้น์
สัามารถนำาไปประยุกต์ิใช้สัำาหรับังานข้อมูลิขนาดใหญ่	(Big	Data)	ที�มา
จัากแหล่ิงข้อมูลิใดๆ	รวุมถึงข้อมูลิจัาก	Open	Data	แลิะ	เคร่อข่าย	

Internet	of	Things	ได้อย่างมีประสิัทธิภาพ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เฟิัร์มีแวร์สูำาหรับแผู้งวงจร MMSIII สูำาหรับใช่�เป็นสูถ่าน้วัดนำ�าฝึนเพ่ิ�อี้ 

 เต่ีอี้นภัยดินโคลนถ่ล่มีและนำ�าป�าไหลหลาก

	 นักวิิจััย์  

	 ดร.คงพันธ์ุ	รุ่งประทีปถาวุร	

	 ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	แลิะทีมงาน

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
	 จัำานวุน	1	ผู้ลิงาน	(ลิิขสิัทธิ�)

	 เฟิูร์มแวุร์สัำาหรับัแผู้งวุงจัร	MMSIII	 สัำาหรับัใช้เป็นสัถานีวัุดนำ�าฝนเพ่�อ 

	 เต่ิอนภัยดินโคลินถล่ิมแลิะนำ�าป่าไหลิหลิาก

	 ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
	 บัริษัท	ไรส์ัซิ�ง	ซอร์สั	แอนด์	ซัพพลิาย	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
แผู้งวุงจัร	MMSIII	ถูกพัฒนาขึ�นเพ่�อใช้เป็นสัถานีวัุดสัภาพอากาศอัติโนมัติิ	 โดยสัามารถวุัดปริมาณ์พ่�นฐ์านทางอุตุินิยมวิุทยา	

เพ่�อนำามาใช้ในการติิดติามสัภาพอากาศเพ่�อนำามาใช้กับังานด้านอุตุินิยมวิุทยาแลิะเกษติรกรรม	โดยมีจุัดเด่นของแผู้งวุงจัร	ค่อ	

รองรับัการเช่�อมต่ิอกับัเซนเซอร์ที�หลิากหลิาย	ใช้พลัิงงานติำ�า	สัามารถทำางานโดยใช้พลัิงงานแสังอาทิติย์	 โดยมีระบับัควุบัคุม

การสัำารองพลัิงงานในแบัติเติอร์รี�รวุมอยู่บันแผู้งวุงจัร	ไม่จัำาเป็นต้ิองใช้อุปกรณ์์ควุบัคุมการสัำารองพลัิงงานเพิ�มเติิม	นอกจัากนี� 

สัถานียังส่ังข้อมูลิไปเก็บับันเคร่�องแม่ข่ายบันอินเติอร์เน็ติผู่้านทางเคร่�องข่ายโทรศัพท์เคล่ิ�อนที�โดยอัติโนมัติิ	ทำาให้ผูู้้ใช้จัะ

สัามารถเข้าถึงข้อมูลิได้ติลิอดเวุลิา	

การนำาไปัใช้�
เฟิูร์มแวุร์สัำาหรับัแผู้งวุงจัร	MMSIII	 ถูกพัฒนาขึ�นเพ่�อเพิ�มคุณ์สัมบััติิของแผู้งวุงจัรเดิมให้มีคุณ์สัมบััติิในการวัุดนำ�าฝนเพ่�อ 

เต่ิอนภัยดินโคลินถล่ิมแลิะนำ�าป่าไหลิหลิาก	ทำางานร่วุมกับัแผู้งวุงจัร	MMSIII	โดยใช้อุปกรณ์์ชุดเดิม

ปัระโย์ช้น์
เฟิูร์มแวุร์สัำาหรับัแผู้งวุงจัร	MMSIII	สัำาหรับัใช้เป็นสัถานีวัุดนำ�าฝนเพ่�อเต่ิอนภัยดินโคลินถล่ิมแลิะนำ�าป่าไหลิหลิาก	ใช้เพ่�อเพิ�ม

คุณ์สัมบััติิของแผู้งวุงจัรเดมิให้มีคุณ์สัมบััติิในการวุดันำ�าฝนเพ่�อเต่ิอนภัยดินโคลินถลิม่แลิะนำ�าป่าไหลิหลิาก	มกีารเช่�อมต่ิอข้อมูลิ

เข้าระบับัเต่ิอนภัยของกรมป้องกันแลิะบัรรเทาสัาธารณ์ภัย	สัามารถตัิ�งค่าปริมาณ์นำ�าฝนที�ต้ิองการวัุด	แลิะให้แจ้ังเต่ิอนไปยัง

อุปกรณ์์โทรศัพท์ของผูู้้รับัผู่้านการส่ังข้อควุามแบับัสัั�น	โดยสัามารถตัิ�งค่าการแจ้ังเต่ิอนได้	3	ระดับั
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

มิีวเทัอี้ร์มี-เฟัสูเซนต์ี เพ่ิ�อี้ผู้ลิตี ขึ้าย และเพ่ิ�อี้การให�บริการในเชิ่งพิาณิ์ช่ย์

นักวิิจััย์  

ดร.	อาโมทย์	สัมบูัรณ์์แก้วุ	แลิะคณ์ะ			

กลุ่ิมวิุจััยอุปกรณ์์สัเปกโทรสัโกปีแลิะเซนเซอร์	(SSDRG)

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	
ประเภทควุามคุ้มครองของทรัพย์สิันทางปัญญา	ลิิขสิัทธิ�	ช่�อ	อับัดุลิแพลิติฟูอร์ม	(Abdul	platform)

1.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	“อุปกรณ์์แลิะวิุธีการควุบัคุมการวัุดอุณ์หภูมิของวัุติถุด้วุยภาพรังสีัควุามร้อน”	เลิขที�สิัทธิบััติร	20066	 

	 วัุนที�	16	มิ.ย.	2549

2.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	“ระบับัแลิะวิุธีการติรวุจัจัับัข้อมูลิทางจิัติสัรีรวิุทยาแบับัไม่สััมผัู้สัเพ่�อใช้สัำาหรับัการจัับัเท็จับุัคคลิ”	 

	 เลิขที�คำาขอ	0601002047	วัุนที�ย่�นคำาขอ	8	พ.ค.	2549

3.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	“ระบับัติรวุจัจัับัเท็จับุัคคลิแบับัไม่สััมผัู้สัแลิะวุิธีการติรวุจัจัับัติำาแหน่งแลิะวุิเคราะห์ข้อมูลิทาง 

	 จิัติสัรีรวิุทยาแบับัไม่สััมผัู้สัสัำาหรับัใช้ติรวุจัจัับัเท็จับุัคคลิ”	เลิขที�คำาขอ	0701000585	วัุนที�ย่�นคำาขอ	9	ก.พ.	2550

4.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	“ระบับัแลิะวิุธีการสัำาหรับัคัดแยกบุัคคลิที�มีอุณ์หภูมิสูังแบับัไม่สััมผัู้สัที�มีการชดเชยผู้ลิกระทบัจัาก 

	 สัภาพแวุดล้ิอมแบับัอัติโนมัติิ”	เลิขที�คำาขอ	0701006410	วัุนที�ย่�นคำาขอ	14	ธ.ค.	2550

5.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เร่�อง	“อุปกรณ์์สัอบัเทียบัอุณ์หภูมิ”	เลิขที�คำาขอ	2001003118	วัุนที�ย่�นคำาขอ	05	มิ.ย.	2563	

6.	 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	 เร่�อง”ระบับัการติรวุจัวัุดอุณ์ภูมิหลิายวัุติถุแบับัไม่สััมผัู้สั”	 เลิขที�คำาขอ	2001003117	 วัุนที�ย่�น 

	 คำาขอ	05	มิ.ย.	2563	

7.		 สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	เร่�อง“อุปกรณ์์ติรวุจัวัุดอุณ์ภูมิหลิายวัุติถุพร้อมกันแบับัไม่สััมผัู้สัแลิะ

	 กระบัวุนดังกล่ิาวุ”	เลิขที�คำาขอ2001006152	วัุนที�ย่�นคำาขอ	22	ติ.ค.	2563	

8.		 อนุสิัทธิบััติร	เร่�อง	“ระบับัการติรวุจัวัุดอุณ์ภูมิหลิายวัุติถุแบับัไม่สััมผัู้สั”	เลิขที�คำาขอ	

	 2003001206	วัุนที�ย่�นคำาขอ	05	มิ.ย.	2563

9.	 สิัทธิบััติรออกแบับั	เร่�อง	“เคร่�องมิวุเทอร์ม-เฟูสัเซนต์ิ”	เลิขที�คำาขอ	2002001694	

	 วัุนที�ย่�นคำาขอ	20	เม.ย.	2563	

10.		สิัทธิบััติรออกแบับั	เร่�อง	“กล้ิองถ่ายภาพหลิายย่านควุามยาวุคล่ิ�นช่วุงกวุ้าง”	

	 เลิขที�คำาขอ	2002001125	วัุนที�ย่�นคำาขอ	13	มี.ค.	2563	

11.	สิัทธิบััติรออกแบับั	เร่�อง	“เคร่�องมิวุเทอร์ม-เฟูสัเซนต์ิ”	เลิขที�คำาขอ	

	 2002001124	วัุนที�ย่�นคำาขอ	13	มี.ค.	2563	

12.	สิัทธิบััติรออกแบับั	เร่�อง	“เคร่�องคัดกรองอุณ์หภูมิร่างกาย”	เลิขที�คำาขอ	

	 1902001120	วัุนที�ย่�นคำาขอ	22	มี.ค.	2562
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ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	พีเอ็น	ออลิล์ิ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
การติรวุจัวัุดอุณ์หภูมิร่างกายเป็นวิุธีคัดกรองสุัขภาพเบ่ั�องต้ินที�สัามารถบ่ังชี�อาการของโรคต่ิาง	ๆ	 ได้	 ไม่วุ่าจัะเป็น	 โรค 

ไข้หวัุดใหญ่	 โรคทางเดินหายใจัรุนแรงเฉีียบัพลัิน	 โรคไข้สัมองอักเสับั	 โรคมาลิาเรีย	 โรคไข้เล่ิอดออก	รวุมถึงการติิดเช่�อ	 

COVID-19	ที�ทำาให้เกิดจุัดคัดกรองอุณ์หภูมิมากมายในปัจัจุับััน	อยา่งไรก็ติาม	ข้อจัำากัดของอุปกรณ์์ติรวุจัวัุดอุณ์หภูมิส่ัวุนใหญ่	

ค่อ	 ไม่สัามารถติรวุจัวัุดครั�งลิะหลิายคนพร้อมกันได้	รวุมถึงไม่สัามารถรักษาระยะห่างระหวุ่างเจ้ัาหน้าที�กับัผูู้้รับัการติรวุจั 

คัดกรองไดม้ากนกั	ทำาใหเ้กิดควุามเสีั�ยงในการแพรก่ระจัายของโรค	ในทางกลิบัักันเคร่�องวัุดอุณ์หภมิูที�สัามารถทลิายข้อจัำากัด

ดังกล่ิาวุก็มีราคาสูังด้วุยเป็นอุปกรณ์์ที�ต้ิองนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ	“มิวุเทอร์ม-เฟูสัเซนซ์”	(µTherm-FaceSense)	เคร่�องวัุด 

อุณ์หภูมิอัจัฉีริยะโดดเด่นด้วุยเทคโนโลิยีกล้ิองอินฟูราเรดผู้นวุกระบับัติรวุจัจัับัใบัหน้าบุัคคลิอัติโนมัติิ	 (Face	detection)	 

โดยไม่มีข้อจัำากัดแม้สัวุมหน้ากากอนามัย	 มีระบับัประมวุลิผู้ลิที�รวุดเร็วุแม่นยำาภายใน	0.1	 วิุนาที	สัามารถติรวุจัวัุดอุณ์หภูมิ 

ได้ครั�งลิะหลิายคนพร้อมกันในระยะห่างสูังสุัด	1.5	 เมติร	จัึงช่วุยลิดระยะเวุลิารวุมถึงลิดควุามเสีั�ยงจัากควุามใกลิ้ชิดของ 

เจ้ัาหน้าที�แลิะผูู้้รับัการติรวุจัคัดกรอง	พร้อมรองรับัการเช่�อมต่ิอแลิะจััดเก็บัข้อมูลิผู่้านเคร่อข่ายการส่ั�อสัารหลิากหลิาย	

การนำาไปัใช้�		
บัริษัทนำาผู้ลิงานวิุจััยไปผู้ลิิติเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เพ่�อการขายผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	แลิะการให้บัริการในเชิงพาณิ์ชย์	 ทั�งองค์กรธุรกิจัเอกชน	

แลิะองค์กรภาครัฐ์	โดยบัริษัทมุ่งมั�นที�จัะพัฒนารูปแบับัการให้บัริการให้ดียิ�งขึ�น

ปัระโย์ช้น์
“มิวุเทอร์ม-เฟูสัเซนซ์”	ได้รับัการพัฒนาให้มีขนาดกะทัดรัด	นำ�าหนักเบัา	 รูปทรงทันสัมัย	ในราคาที�สันับัสันุนให้ผูู้้ผู้ลิิติไทย 

เข้าถึงได้	เพ่�อลิดการนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ	
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ระบบร้�จำาเสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย พิาท้ั (Partii)

นักวิิจััย์  

ทีมวิุจััยการเข้าใจัเสีัยงแลิะข้อควุาม	(STU)	กลุ่ิมวิุจััยปัญญาประดิษฐ์์	(AINRG)

ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา	 
ผู้ลิงานวิุจััยระบับัรู้จัำาเสีัยงพูดภาษาไทย	พาที	(Partii)	

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

องค์การกระจัายเสีัยงแลิะแพร่ภาพสัาธารณ์ะแห่งประเทศไทย

ควิามเป็ันมา
“ระบบร้�จำาเสู้ยงพ้ิดภาษาไทัย พิาท้ั (Partii)” เทคโนโลิยีแปลิงเสีัยงพูดเป็นข้อควุาม	หร่อรู้จัำาเสีัยงพูด	เป็นนวัุติกรรมที�เป็น

ที�สันใจั	เริ�มนำามาใช้งานในการติิดต่ิอส่ั�อสัารกับัสัมาร์ติโฟูน	รวุมถึงการถอดควุามเสีัยงพูดในโปรแกรมประยุกต์ิอ่�น	ๆ 	ได้อย่าง 

จัริงจัังมากขึ�นในปัจัจุับััน	เช่�อวุ่าในอีกไม่เกิน	5	ปี	จัะกลิายมาเป็นวิุธีหลัิกในการส่ั�อสัารกับัสัมาร์ติโฟูน	อุปกรณ์์พกพาต่ิาง	ๆ	

เช่น	สัมาร์ติวุอช	ติลิอดจันเคร่�องคอมพิวุเติอร์พ่�นฐ์าน	แม้ในประเทศไทยจัะมีงานวุิจััยด้านนี�ตัิ�งแต่ิ	20	ปีที�แล้ิวุ	งานวุิจััยยัง

สัามารถนำามาต่ิอยอดเชิงธุรกิจัได้อย่างจัำากัด	 เน่�องจัากเป็นเทคโนโลิยีที�ต้ิองลิงทุนสูังเพ่�อสัร้างคลัิงข้อมูลิที�ครอบัคลุิมการใช้

งาน	แต่ิประสิัทธิภาพแลิะควุามถูกต้ิองของการรู้จัำาที�ได้ยังไม่คุ้มค่าต่ิอการลิงทุนด้วุยข้อจัำากัดดังกล่ิาวุ	การพัฒนาเทคโนโลิยี

ให้ติอบัสันองควุามต้ิองการในวุงกวุ้างจึังเกิดขึ�นโดยบัริษัทวิุจััยข้ามชาติิ	อยา่ง	Nuance	Communication	หร่อ	Google	Inc.	

เป็นต้ิน	แม้เทคโนโลิยีจัากต่ิางประเทศจัะให้ผู้ลิค่อนข้างดีแต่ิการประยุกต์ิใช้งานก็ยังมีข้อจัำากัดมาก	อาทิ	การปรับัระบับัให้

รองรับัสัภาพแวุดล้ิอมหร่อผูู้้พูดเฉีพาะ	หร่อการติิดตัิ�งระบับัให้ใช้งานแบับัออฟูไลิน์ในหน่วุยงาน	อาจัต้ิอง

จ้ัางพัฒนาในสันนราคาที�สูังมากจันไม่คุ้มค่าต่ิอการลิงทุน	เป็นต้ิน	สัวุทช.	ได้เล็ิงเห็นถึง

ควุามจัำาเป็นในการวิุจััยให้เท่าทันเทคโนโลิยีจัากต่ิางชาติิ	โดยเฉีพาะกับัเทคโนโลิยีที�ผู้ลิิติ

สัำาหรับัภาษาไทย	จัะช่วุยลิดค่าใช้จ่ัายในการนำาเข้าเทคโนโลิยีราคาสูัง	เปิดโอกาสัให้

คนไทยสัามารถต่ิอยอดนวัุติกรรมได้เองโดยไม่ต้ิองพึ�งพาต่ิางชาติิ	แลิะเสัริมสัร้าง

ขีดควุามสัามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเม่�อเข้าสู่ัยุคเศรษฐ์กิจัดิจิัทัลิ

การนำาไปัใช้�
•	 การส่ั�อสัารโทรคมนาคม	(Telecommunication)	-	ระบับัรู้จัำาเสีัยงพูดใช้

	 แปลิงเสีัยงพูดลูิกค้าที�ติิดต่ิอเข้าที�ศูนย์บัริการลูิกค้าหร่อ	Contact	center	

	 ผู่้านทางโทรศัพท์อย่างกวุ้างขวุางในต่ิางประเทศ	แต่ิในประเทศไทยมี

	 การใช้งานระบับัดังกล่ิาวุในวุงจัำากัด	เป้าหมายของนวัุติกรรมนี�นอกจัาก

	 ต้ิองการวิุเคราะห์ควุามต้ิองการของลูิกค้า	ลิดค่าใช้จ่ัายในการฝึกอบัรม

	 พนักงาน	เพิ�มประสิัทธิภาพของการให้บัริการแล้ิวุ	ยังใช้ใน

	 การติิดติามติรวุจัสัอบัการทำางานของพนักงานผูู้้ให้บัริการด้วุย	
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   บัทควุามของ	DMG	Consulting	LLC	สัำารวุจัการใช้งานในสัหรัฐ์อเมริกา	 
	 	 	 พบัวุ่าสัามารถเพิ�มการรับัสัายลูิกค้าได้	20-60%	โดยที�ลูิกค้าถึง	80%	มี 
	 	 	 ควุามพึงพอใจัที�จัะใช้ระบับัดังกล่ิาวุ	แลิะในปัจัจุับััน	พาที	กำาลัิงอยูร่ะหวุ่าง 
	 	 	 การทดสัอบัภาคสันามรวุ่มกบัับัรษัิทเอกชนที�ให้บัริการศนูยบ์ัริการลิกูค้า 
	 	 	 ในลัิกษณ์ะดังกล่ิาวุ	
  •	 สิั�งอำานวุยควุามสัะดวุกในการป้อนข้อมูลิ	 (Voice	data	 input)	–	 เม่�อ 
	 	 	 นโยบัายภาครัฐ์ให้ควุามสัำาคัญที�บัริการต่ิาง	ๆ	 โดยเฉีพาะบัริการจัาก 
	 	 	 ภาครัฐ์จัะต้ิองสัามารถเข้าถึงได้อย่างทั�วุถึงแลิะเท่าเทียม	เทคโนโลิยีนี�จึัง 
	 	 	 กลิายเป็นส่ัวุนประกอบัสัำาคัญที�จัะถูกนำาไปต่ิอยอดเป็นนวัุติกรรมสิั�งอำานวุย 
	 	 	 ควุามสัะดวุกแก่ผูู้้พิการ	คนชรา	แลิะผูู้้ด้อยโอกาสั	 เนคเทคมีแผู้นใน 
	 	 	 การประยุกต์ิใช้ระบับัรู้จัำาเสีัยงพูดช่วุยในศูนย์บัริการถ่ายทอดการส่ั�อสัาร 
	 	 	 สัำาหรับัผูู้้บักพร่องทางการได้ยิน	 (Thailand	Telecommunication	 
	 Relay	Service	หร่อ	TTRS)	ซึ�งให้บัริการอยูใ่นปัจัจุับััน	นอกจัากนี�	การป้อนข้อมูลิด้วุยเสีัยงพูดยังสัามารถประยุกต์ิใช้ใน 
	 นวัุติกรรมที�สัร้างโอกาสัทางธุรกิจัได้อีกมาก	เช่น	ควุามต้ิองการป้อนข้อมูลิอย่างรวุดเร็วุผู่้านอุปกรณ์์พกพาหร่อสัมาร์ทโฟูน 
	 ภายใต้ิสัถานการณ์์ฉุีกเฉิีน	การป้อนข้อมูลิเพ่�อบัริหารคลัิงสิันค้าขนาดใหญ่	ติลิอดจันการป้อนข้อมูลิด้วุยเสีัยงเพ่�อสัั�งการ 
	 อุปกรณ์์ต่ิาง	ๆ	ภายในอาคารบ้ัานเร่อน	 ปัจัจุับัันเนคเทคอยู่ระหวุ่างการทดสัอบัภาคสันามกับับัริษัทเอกชนเพ่�อพัฒนา 
	 สัมาร์ทโฟูนให้เป็นรีโมทคอนโทรลิแบับัใหม่โดยใช้เสีัยงสัั�งการผู่้านไปบัังกล่ิองรับัทีวีุในการเล่ิอกช่องรายการ	โดยเล็ิงเห็น 
	 ถึงช่องทางในอนาคติที�นวัุติกรรมนี�จัะมาทดแทนการใช้รีโมทคอนโทรลิที�ใช้อยู่ในปัจัจุับััน	
•	 นอกจัากนี�	 การป้อนข้อมูลิด้วุยเสีัยงพูดยังสัามารถประยุกต์ิใช้ในนวัุติกรรมที�สัร้างโอกาสัทางธุรกิจัได้อีกมาก	 เช่น	 
	 ควุามต้ิองการป้อนข้อมูลิอย่างรวุดเร็วุผู่้านอุปกรณ์์พกพาหร่อสัมาร์ทโฟูนภายใต้ิสัถานการณ์์ฉุีกเฉิีน	การป้อนข้อมูลิเพ่�อ 
	 บัริหารคลัิงสิันค้าขนาดใหญ่	ติลิอดจันการป้อนข้อมูลิด้วุยเสีัยงเพ่�อสัั�งการอุปกรณ์์ต่ิาง	ๆ 	ภายในอาคารบ้ัานเร่อน	ปัจัจุับััน 
	 เนคเทคอยู่ระหวุ่างการทดสัอบัภาคสันามกับับัริษัทเอกชนเพ่�อพัฒนาสัมาร์ทโฟูนให้เป็นรีโมทคอนโทรลิแบับัใหม่โดยใช้ 
	 เสีัยงสัั�งการผู่้านไปบัังกล่ิองรับัทีวีุในการเล่ิอกช่องรายการ	โดยเล็ิงเห็นถึงช่องทางในอนาคติที�นวัุติกรรมนี�จัะมาทดแทน 
	 การใช้รีโมทคอนโทรลิที�ใช้อยู่ในปัจัจุับััน	
•	 การถอดควุามข้อมูลิเสีัยง	 (Audio	 transcription)	–	 ในขณ์ะที�ข้อมูลิเสีัยงขนาดใหญ่เกิดขึ�นในทุกวัุน	ควุามต้ิองการ 
	 ถอดควุามเพ่�อนำาข้อมูลิข่าวุสัารไปใช้ประโยชน์ต่ิอก็ต้ิองมีการลิงทุนเพิ�มขึ�นอย่างมากติามไปด้วุย	ตัิวุอย่างเช่น	ควุามต้ิองการ 
	 ในการจััดทำารายงานการประชุมรัฐ์สัภาของสัำานักงานเลิขาธิการรัฐ์สัภาแลิะวุุฒิสัภาที�ต้ิองสัำาเร็จัออกเป็นร่างรายงานภายใน 
	 เวุลิาอนัสัั�น	ควุามติอ้งการจััดทำารายงานการไติส่ัวุนคดใีนศาลิยติุิธรรมเพ่�อให้ผูู้้ที�เกี�ยวุข้องลิงนามรบััรองหลิงัจับัการไติส่ัวุน	 
	 ควุามต้ิองการถอดควุามเสีัยงบัันทึกเทปต่ิาง	ๆ	 เพ่�อการส่ับัค้นย้อนหลัิงได้ง่ายขึ�น	 เป็นต้ิน	ควุามต้ิองการเหล่ิานี�ล้ิวุนมี 
	 ควุามเป็นไปได้ในการประยุกต์ิใช้เทคโนโลิยีการรู้จัำาเสีัยงพูด	พาที	ในปัจัจุับัันเนคเทคได้รับัการติิดต่ิอจัากหน่วุยงานที�ให้ 
	 ควุามสันใจัดังกล่ิาวุ	แลิะอยู่ระหวุ่างศึกษาควุามเป็นไปได้ในการประยุกต์ิใช้ให้มีประสิัทธิภาพ	

ปัระโย์ช้น์
เทคโนโลิยีที�ผู้ลิิติสัำาหรับัภาษาไทย	จัะช่วุยลิดค่าใช้จ่ัายในการนำาเข้าเทคโนโลิยีราคาสูัง	เปิดโอกาสัให้คนไทยสัามารถต่ิอยอด
นวัุติกรรมได้เองโดยไม่ต้ิองพึ�งพาต่ิางชาติิ	แลิะเสัริมสัร้างขีดควุามสัามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเม่�อเข้า
สู่ัยุคเศรษฐ์กิจัดิจิัทัลิ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 
หน่วยตีรวจวัดระยะไกลย้นิเวอี้ร์แซล uRTU

นักวิิจััย์  
คัมภีร์	สุัขสัมบูัรณ์์	แลิะคณ์ะ
ศูนย์เทคโนโลิยีอิเล็ิกทรอนิกส์ัแลิะคอมพิวุเติอร์แห่งชาติิ	(NECTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา
สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์	1	คำาขอ	แลิะอนุสิัทธิบััติร	1	ผู้ลิงาน	ได้แก่
1.		เลิขที�คำาขอสิัทธิบััติร	1801005682	เร่�อง	อุปกรณ์์เล่ิอกโมดูลินำาเข้า	(สิัทธิบััติรการประดิษฐ์์)
2.		เลิขที�คำาขออนุสิัทธิบััติร	1303000339	 เร่�อง	วุงจัรขยายหน่วุยควุามจัำาประเภทหน่วุยควุามจัำาที�สัามารถเขียนหร่อลิบั 
	 ด้วุยไฟูฟู้า	(อนุสิัทธิบััติร)

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	เซ็นเซอร์นิกส์ั	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
หน่วุยติรวุจัวุดัระยะไกลิยนิูเวุอร์แซลิ	หร่อ	Universal	Remote	Terminal	Unit	(uRTU)	เป็นอุปกรณ์์สัำาหรับัติรวุจัวัุดแลิะสัั�งการ
อุปกรณ์์ต่ิาง	ๆ 	เช่น	วุาล์ิวุ	มอเติอร	์เป็นต้ิน	uRTU	ได้ถูกออกแบับัมาใหใ้ช้งานกับัอุปกรณ์์ติรวุจัจัับัสััญญาณ์หลิายประเภท	สัามารถ
เพิ�มหร่อลิดจัำานวุน	Input/Output	โดยการเพิ�มหร่อลิดโมดูลิขยายของ	uRTU	ได้ติามควุามต้ิองการสูังสุัด	5	Modules

การนำาไปัใช้�
uRTU	สัามารถนำาไปประยกุต์ิใช้งานได้อยา่งหลิากหลิาย	เช่น	ระบับัเฝ้าระวัุง	ระบับัอ่านค่าข้อมูลิ	เพ่�อควุบัคุมการ	เปิด-ปิด	อุปกรณ์์
ในโรงงาน	แลิะระบับัอ่านค่าพารามิเติอร์ต่ิางๆ	เพ่�อส่ังข้อมูลิไปประมวุลิผู้ลิที�คอมพิวุเติอร์แม่ข่าย	คุณ์ลัิกษณ์ะ
1.		อุปกรณ์์ที�ใช้ในการเปลีิ�ยนสััญญาณ์ข้อมูลิทาง	Analog	ในรูปแบับัสััญญาณ์มาติรฐ์านทางไฟูฟู้าที�
	 ได้รับัจัาก	Sensor	เช่น	แรงดัน	กระแสัไฟูฟู้า	ควุามถี�	หร่อปริมาณ์อ่�นๆ	ให้เป็นข้อมูลิ	Digital	
	 เพ่�อใช้ในการประมวุลิผู้ลิ	หร่อเปลีิ�ยนข้อมูลิ	Digital	ที�ได้รับัจัากคอมพิวุเติอร์เพ่�อใช้
	 สัั�งงานการเปิดปิดอุปกรณ์์ต่ิาง	ๆ	ทั�งยังสัามารถเก็บัข้อมูลิโดยอัติโนมัติิ	
2.		สัามารถติิดต่ิอกับัคอมพิวุเติอร์ผู่้านช่องทางการส่ั�อสัารต่ิางๆ	ได้	เช่น	LAN,	WiFi,	
	 3/4G,	Long	Range	(LoRa)	เป็นต้ิน

ปัระโย์ช้น์
สัามารถนำาไปประยุกต์ิใช้กับัหลิายอุติสัาหกรรมที�ต้ิองการนำาข้อมูลิจัากอุปกรณ์์/
เคร่�องจัักร	มาวิุเคราะห์	ประมวุลิผู้ลิ	แลิะบัริหารจััดการ	เพ่�อมุ่งไปสู่ั	industry	4.0
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อุตสู่าห่กริริมชี้วิภาพั
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อุตสาห้กรรมชี้วิภัาพ

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ชุ่ดอุี้ปกรณ์์ฆ่่าเช่่�อี้พ่ิ�นรอี้งเทั�า

นักวิิจััย์  

ชัยวิุวัุฒน์	เกยูรธำามรงค์	

ศูนย์บัริการปรึกษาการออกแบับัแลิะวิุศวุกรรม	(DECC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา 
คำาขอรับัสิัทธิบััติรการออกแบับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	เลิขที�คำาขอ	2002001715	วัุนที�	23	เมษายน	2563	

เร่�อง	ชุดอุปกรณ์์ฆ่่าเช่�อพ่�นรองเท้า

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ยูนิซิลิ	กรุ๊ป	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
การแพร่ระบัาดที�ไม่มีการป้องกันการกระจัายของเช่�อไวุรัสัในขณ์ะไอหร่อจัาม	 ส่ังผู้ลิให้เช่�อไวุรัสักระจัายไปในอากาศแลิะ 
ส่ัวุนหนึ�งติกลิงสู่ัพ่�น	แลิะเช่�อที�ติกลิงบันพ่�นมีโอกาสัปะปนไปกับัพ่�นรองเท้าในสัถานที�ปิด	หร่อสัถานที�ต้ิองมีนคนเข้าไปใช้งาน
เป็นเวุลิานาน	เช่น	ในสัำานักงาน	ห้างสัรรพสิันค้า	โรงงาน	เป็นต้ิน	ปัจัจุับัันการแก้ปัญหานี�	ค่อ	ใช้รองเท้า	๒	คู่	คู่หนึ�งสัำาหรับั
ใช้ภายนอกพ่�นที�ปลิอดเช่�อ	แลิะอีกคู่ใช้ภายในพ่�นที�ปลิอดเช่�อ	ทำาให้ยังเกิดควุามไม่สัะดวุกต้ิองเปลีิ�ยนรองเท้าเวุลิาเข้าออก	 
อีกทั�ง	ม่อต้ิองสััมผัู้สักับัรองเท้าทำาให้ต้ิองล้ิางฆ่่าเช่�อที�ม่อด้วุยทุกครั�ง	

การนำาไปัใช้�
ชุดอุปกรณ์์เพ่�อฆ่่าเช่�อพ่�นรองเท้า	มีลัิกษณ์ะเป็นอ่างนำ�ายาฆ่่าเช่�อแบับัพกพา	สัามารถนำาพาไปได้โดยสัะดวุก	ประกอบั
ไปด้วุยถังบัรรจุันำ�ายาฆ่่าเช่�อ	วุาล์ิวุลูิกลิอย	แลิะวัุสัดุซับันำ�ายาฆ่่าเช่�อพ่�นรองเท้าให้แห้ง	สัามารถล้ิางพ่�น
รองเท้าได้ในขณ์ะที�สัวุมใส่ัโดยไม่ต้ิองถอดรองเท้า	โดยเม่�อก้าวุเท้าลิงในอ่างนำ�ายาฆ่่าเช่�อ	มีเพียง
ส่ัวุนของพ่�นรองเท้าเท่านั�นที�สััมผัู้สักับันำ�ายาฆ่่าเช่�อ	ด้านล่ิางของอ่างส่ัวุนที�อยู่ใต้ิพ่�นรองเท้า
มีติะแกรงทำาหน้าที�กรองฝุ่น	ดิน	แลิะสิั�งไม่พึงประสังค์ต่ิาง	ๆ	ออกจัากพ่�นรองเท้า	ถัง
บัรรจุันำ�ายาฆ่่าเช่�อมีระบับัรักษาระดับัควุามสูังของนำ�ายาฆ่่าเช่�อแลิะเติิมนำ�ายาฆ่่าเช่�อ
ในอ่างเม่�อมีการใช้งาน	เช่น	วุาล์ิวุลูิกลิอย	ส่ัวุนถัดจัากอ่างล้ิาง	เม่�อก้าวุเท้าขึ�นจัาก
อ่างเป็นวัุสัดุซับันำ�ายาฆ่่าเช่�อพ่�นรองเท้าให้แห้ง	รวุมถึงทำาหน้าที�ทำาควุามสัะอาด
ซับันำ�ายาบันพ่�น	เพ่�อรักษาควุามปลิอดภัยจัากอุบััติิเหตุิที�เกิดขึ�นจัากการล่ิ�น

ปัระโย์ช้น์
•	 ลิดการแพร่กระจัายของเช่�อโรคในสัถานที�ปิด	หร่อสัถานที�มีคนเข้าไปใช้
	 งานเป็นเวุลิานาน	เช่น	ในสัำานักงาน	ห้างสัรรพสิันค้า	โรงงาน	เป็นต้ิน
•	 สัามารถฆ่่าเช่�อไวุรัสัแลิะแบัคทีเรียโดยออกฤทธิ�เร็วุตัิ�งแต่ินาทีแรกที�
	 สััมผัู้สั	มีคุณ์สัมบััติิโดดเด่นติรงที�ไม่ใช่สัารไวุไฟูแลิะสัามารถย่อยสัลิาย

	 ได้ติามธรรมชาติิ



138 100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จัริิงสู่่�ภาคเอกช้น

	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 เบตี�ากล้แคนโพิล้แซคคาไรด์จากเช่่�อี้รา Ophiocordyceps dipterigena  

 BCC 2073

	 นักวิิจััย์  

	 ไวุ	ประทุมผู้าย	แลิะ	ทีมวิุจััย	

	 ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	(BIOTEC)	สัวุทช.

	 ทรัพย์์สินทางปัญัญา
 •	 คำาขอสิัทธิบััติรเลิขที�	1401005444	เร่�อง	กรรมวิุธีการผู้ลิิติเบัต้ิา-กลูิแคน 

	 	 จัากเช่�อรา Ophiocordyceps dipterigena	BCC	2073

 •	 เลิขที�อนุสิัทธิบััติร	12839	เร่�องอาหารสััติว์ุที�มีส่ัวุนผู้สัมพรีไบัโอติิกที�ผู้ลิิติ 

	 	 ได้จัากโพลิิเมอร์ชีวุภาพจัากเช่�อราแมลิง

•	 คำาขออนุสิัทธิบััติรเลิขที�	1803002139	เร่�องสูัติรอาหารสัำาหรับักระบัวุนการผู้ลิิติเบัต้ิากลูิแคนขนาดใหญ่แลิะเบัต้ิากลูิแคน 

	 โอลิิโกแซคคาไรด์	แลิะกระบัวุนการผู้ลิิติเบัต้ิากลูิแคนด้วุยสูัติรอาหารดังกล่ิาวุ

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ
บัริษัท	เอเชีย	สัติาร์	เทรด	จัำากัด	

ควิามเป็ันมา
สัารเบัต้ิากลูิแคนมีคุณ์สัมบััติิหลิายอยา่งที�ทำาให้เกิดการนำามาใช้ในการผู้ลิิติผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มีราคาสูัง	เช่น	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ชะลิอริ�วุรอย	

ในอุติสัาหกรรมเคร่�องสัำาอาง	ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์อาหารเสัริมเพ่�อช่วุยเสัริมสัร้างภูมิคุ้มกัน	โดยทั�วุไป	การผู้ลิิติเบัต้ิากลูิแคนจัะผู้ลิิติ 

จัากเช่�อยีสัต์ิ	 ซึ�งมีกระบัวุนการผู้ลิิติหลิายขั�นติอนแลิะยังได้ผู้ลิผู้ลิิติไม่สูังนัก	ทำาให้ต้ินทุนการผู้ลิิติเบัต้ิากลูิแคนยังสูัง	ทีมวิุจััย 

ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	 ได้วิุจััยแลิะพัฒนาเบัต้ิากลูิแคน	จัากเช่�อราแมลิง	Ophiocordyceps  

dipterigena	BCC	2073	โดยใช้กระบัวุนการหมัก	ทำาให้ได้เบัต้ิากลูิแคนชนิดกิ�งก้านยาวุ	มีผู้ลิผู้ลิิติสูัง	แลิะมีกระบัวุนการผู้ลิิติ

ที�ไม่ซับัซ้อน	ทำาให้ต้ินทุนการผู้ลิิติติำ�า	แลิะเม่�อทดสัอบัควุามเป็นพิษระดับัเซลิล์ิแลิะทดสัอบัพิษเฉีียบัพลัินในหนูทดลิอง	พบัวุ่า

ไม่มีควุามเป็นพิษด้วุยเช่นกัน

การนำาไปัใช้�
บัริษัทได้รับัการถ่ายทอดเทคโนโลิยีในการผู้ลิิติสัารเบัต้ิากลูิแคน	ที�มีต้ินทุนการผู้ลิิติติำ�า	สัารเบัต้ิากลูิแคนที�ผู้ลิิติจัากเช่�อรามี

ขนาดโมเลิกุลิหลิายขนาด	บัริษัทสัามารถนำาไปประยกุต์ิใช้ได้ในหลิายผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	เช่น	พรีไบัโอติิกเสัริมอาหารสััติว์ุ	อาหารเสัริม

สัำาหรับัมนุษย์	

ปัระโย์ช้น์	
บัริษัทสัามารถผู้ลิิติผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ที�มีมูลิค่าเพิ�มสูังขึ�น	การเสัริมในอาหารสััติว์ุทำาให้สััติว์ุเจัริญเติิบัโติดีขึ�นได้ผู้ลิผู้ลิิติสูังขึ�น	
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

ผู้ลิตีภัณ์ฑ์์อี้าหารเสูริมีช้่วภาพิสูำาหรับสัูตีว์

นักวิิจััย์  

ดร.วุรรณ์พ	วิุเศษสังวุน	แลิะคณ์ะวิุจััย	

ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	(BIOTEC)	สัวุทช.	

ทรัพย์์สินทางปัญัญา		
เป็นการอนุญาติให้ใช้สิัทธิเช่�อจุัลิินทรีย์	Bacillus subtilis	รหัสั	BCC	27846

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ  

บัริษัท	ไมโครอินโนเวุติ	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
อาหารสััติว์ุมักประกอบัด้วุยวัุติถุดิบัเกษติรที�ไม่ได้ผู่้านการแปรรูป	 มีสัารอาหารที�อยู๋ในรูปของคาร์โบัไฮเดรติหร่อโปรติีนที�มี

ขนาดใหญ่	 มีโครงสัร้างซับัซ้อน	ทำาให้สััติว์ุยังไม่สัามารถย่อยแลิะนำาสัารอาหารมาใช้ประโยชน์ได้เต็ิมที�	 ศูนย์พันธุวิุศวุกรรม

แลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	 (ไบัโอเทค)	ได้ทำาการวิุจััยเช่�อจุัลิินทรีย์ที�มีประสิัทธิภาพในการหมักสัำาหรับัใช้ในอาหารสััติว์ุ	

โดยคัดเล่ิอกเช่�อจุัลิินทรีย์จัากห้องปฏิิบััติิการเก็บัรวุบัรวุมสัายพันธ์ุจุัลิินทรีย์ของไบัโอเทค	คณ์ะวุิจััยฯประสับัควุามสัำาเร็จัใน

การพัฒนาเช่�อจุัลิินทรีย์	Bacillus	subtilis	เพ่�อใช้เป็นหัวุเช่�อตัิ�งต้ินในการผู้ลิิติอาหารสััติว์ุหมักชีวุภาพ	โดยหัวุเช่�อดังกล่ิาวุมี

คุณ์สัมบััติิในการสัามารถสัร้างเอนไซม์ที�สัำาคัญเพ่�อช่วุยย่อยพันธะของแป้งแลิะโปรตีินในวัุติถุดิบัอาหารสััติว์ุได้

การนำาไปัใช้�	
บัริษัทได้รับัการถ่ายทอดเทคโนโลิยีการผู้ลิิติเอนไซม์	แลิะใช้ผู้สัมในอาหารสััติว์ุที�เป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ของบัริษัท

ปัระโย์ช้น์
อาหารที�ผู้สัมเช่�อจุัลิินทรีย์	Bacillus	subtilis	จัะช่วุยให้สััติว์ุสัามารถใช้อาหารได้มากขึ�น	

โติเร็วุ	แข็งแรง	ทำาให้เกษติรกรประหยัดต้ินทุนในการเลีิ�ยงสััติว์ุ	ลิดการใช้ยาในสััติว์ุ	

ลิดการพึ�งพาอาหารเสัริมชีวุภาพจัากต่ิางประเทศ
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	 ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

 ย้สูต์ีโพิรไบโอี้ติีกสูำาหรับใช่�เป็นสูารเสูริมีอี้าหารสัูตีว์

	 นักวิิจััย์  

	 	 ศูนย์พันธุวิุศวุกรรมแลิะเทคโนโลิยีชีวุภาพแห่งชาติิ	(BIOTEC)	สัวุทช.

	 	 บัริษัท	เอเชีย	สัติาร์	เทรด	จัำากัด	แลิะ	

	 	 บัริษัท	เอเชีย	สัติาร์	แอนนิมัลิ	เฮลิธ์	จัำากัด

 ทรัพย์์สินทางปัญัญา
 •	 สูัติรอาหารสัำาหรับัใช้ในการเติรียมหัวุเช่�อ	(mYPD)	เพ่�อใช้ในการผู้ลิิติเซลิล์ิ 

	 	 ยีสัต์ิโพรไบัโอติิค	TS60BT00101

 •	 สูัติรอาหารเลีิ�ยงเช่�อสัำาหรับัการหมักแบับักึ�งกะ	(AS-1)	เพ่�อใช้ในการผู้ลิิติ 

	 	 เซลิล์ิยีสัต์ิไพรไบัโอติิค	TS60BT00102

• การป้อนสัารอาหารในการหมักแบับักึ�งกะ	สัำาหรับัเพิ�มปริมาณ์เซลิล์ิยีสัต์ิโพรไบัโอติิค	TS60BT00103

•	 กระบัวุนการผู้ลิิติเซลิล์ิยสีัต์ิโพรไบัโอติิคในระดับัอุติสัาหกรรมด้วุยการหมักแบับัเหลิวุสัำาหรับัใช้เป็นสัารเสัริมในอาหารสััติว์ุ	 

	 TS61BT00140

•	 กระบัวุนการทำาแห้งต้ินทุนติำ�าในการผู้ลิิติยีสัต์ิโพรไบัโอติิกสัำาหรับัใช้เป็นสัารเสัริมชีวุนะในอาหารสััติว์ุ	TS0200127

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	เอเชีย	สัติาร์	เทรด	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ปัจัจุับัันปัญหาสัำาคัญของอุติสัาหกรรมอาหารสััติว์ุ	ค่อ	การปนเป้�อนแลิะติกค้างของยาปฏิิชวีุนะในผู้ลิิติภัณ์ฑ์์เน่�อสััติวุ	์เน่�องจัาก

มีการนำายาปฏิิชีวุนะมาใช้ในฟูาร์มเพาะเลีิ�ยงสััติว์ุเศรษฐ์กิจัอย่างกวุ้างขวุาง	 ดังนั�นการใช้จุัลิินทรีย์โพรไบัโอติิกเพ่�อลิดการใช้

ยาปฏิิชีวุนะจึังได้รับัควุามสันใจัอย่างมาก	แต่ิเน่�องด้วุยผู้ลิิติภัณ์ฑ์์โพรไบัโอติิกที�จัำาหน่ายในติลิาดนั�น	ส่ัวุนใหญ่ต้ิองนำาเข้าจัาก

ต่ิางประเทศ	แลิะมีราคาค่อนข้างสูัง	 นักวิุจััยได้คัดเล่ิอกสัายพันธ์ุยีสัต์ิ	ทดสัอบัคุณ์สัมบััติิ	แลิะพัฒนากระบัวุนการผู้ลิิติเซลิล์ิ

ยสีัต์ิในระดับัห้องปฏิิบััติิการ	โดยพบัวุ่าเช่�อยสีัต์ิที�คัดเล่ิอกมานั�น	มีคุณ์สัมบััติิโพรไบัโอติิกที�ดีแลิะมีข้อได้เปรียบัเม่�อเปรียบัเทียบั

กับัผู้ลิิติภัณ์ฑ์์คู่แข่งที�มีจัำาหน่ายในติลิาด	เช่น	สัามารถยับัยั�งเช่�อก่อโรค	สัามารถใช้ทดแทนยาปฏิิชีวุนะได้	 มีควุามทนสัภาวุะ

ในระบับัทางเดินอาหารสััติว์ุได้ดี	แลิะส่ังเสัริมการเจัริญของสััติว์ุ

การนำาไปัใช้�
บัริษัทรับัถ่ายทอดเทคโนโลิยเีพ่�อนำาไปพัฒนาต่ิอยอดการขยายขนาดการผู้ลิิติในระดับัเชิงพาณิ์ชย์	การทำาแห้ง	การพัฒนาสูัติร

ผู้ลิิติภัณ์ฑ์์	รวุมถึงการทดสัอบัคุณ์สัมบััติิผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ต้ินแบับัยีสัต์ิโพรไบัโอติิกที�ได้

ปัระโย์ช้น์	
ลิดการใช้ยาปฏิิชีวุนะในอุติสัาหกรรมอาหารสััติว์ุ	แลิะลิดการนำาเข้าจัากต่ิางประเทศ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลิยี์ 

สูารฆ่่าเช่่�อี้จุลินทัร้ย์ซ้�งม้ีสู่วนประกอี้บขึ้อี้งซิงค์ไอี้อี้อี้น

นักวิิจััย์  

ดร.	วุรายุทธ	สัะโจัมแสัง		

ศูนย์นาโนเทคโนโลิยีแห่งชาติิ	(NANOTEC)	สัวุทช.

ทรัพย์์สินทางปัญัญา 
คำาขอรับัอนุสิัทธิบััติร	เลิขที�คำาขอ	1903001426	วัุนที�	31	พฤษภาคม	2562	

เร่�อง	องค์ประกอบัสัำาหรับัเติรียมสัารฆ่่าเช่�อจุัลิินทรีย์

ผ้�รับอนุญาตให้�ใช้�สิทธิิ 

บัริษัท	ยูนิซิลิ	กรุ๊ป	จัำากัด

ควิามเป็ันมา
ในอุติสัาหกรรมปศุสััติว์ุ	 ปัญหาหลัิกอย่างหนึ�งที�พบัค่อ	การเกิดโรคของสััติว์ุจัากการติิดเช่�อแบัคทีเรียในฟูาร์ม	ทำาให้มี 

ควุามจัำาเป็นที�จัะต้ิองใช้ยาปฏิิชีวุนะชนิดต่ิาง	ๆ	ในการรักษา	แลิะต้ิองเล่ิอกใช้ยาปฏิิชีวุนะในฟูาร์มอย่างเหมาะสัม	เน่�องจัาก

จัะเกดิการสัะสัมหร่อติกติา้งของยาซึ�งต้ิองใช้ระยะเวุลิานานในการสัลิายตัิวุ	อยา่งไรก็ติาม	การใช้ยาปฏิิชีวุนะมีข้อเสีัย	ค่อระยะ

เวุลิาออกฤทธิ�ช้า	แลิะมีการด่�อยาของเช่�อแบัคทีเรีย	จึังเป็นที�มาของการพัฒนาสัารฆ่่าเช่�อจุัลิินทรียเ์พ่�อใช้ฆ่่าเช่�อในฟูาร์ม	แลิะ

มีควุามเสัถียร	สัารฆ่่าเช่�อจุัลิินทรีย์นี�	มีสัารประกอบัไคโติซานเป็นส่ัวุนประกอบัสัำาคัญ	แลิะมีกรรมวิุธีการเติรียมสัารให้อยูใ่น

รูปของสัารคีเลิติ	มีการเติิมสัารเพิ�มควุามเสัถียร	เพ่�อเพิ�มควุามคงตัิวุของไอออนโลิหะให้เสัถียรต่ิอออกซิเจันหร่อต่ิอจัับัตัิวุกับั

สัารอ่�นได้ง่าย	 เพิ�มประสิัทธิภาพในการออกฤทธิ�ฆ่่าเช่�อจุัลิินทรีย์	 เพ่�อใช้เป็นสัารฆ่่าเช่�อจุัลิินทรีย์ก่อโรคในปศุสััติว์ุแลิะ 

สิั�งแวุดล้ิอม

การนำาไปัใช้�	
บัริษัทรับัถ่ายทอดเทคโนโลิยี	เพ่�อนำาไปผู้ลิิติเป็นผู้ลิิติภัณ์ฑ์์สัารฆ่่าเช่�อสัำาหรับัใช้ใน

ฟูาร์มปศุสััติว์ุ

ปัระโย์ช้น์
ลิดการใช้ยาปฏิิชีวุนะในฟูาร์มปศุสััติว์ุ	แลิะผู้ลิิติภัณ์ฑ์์ฆ่่าเช่�อนี�มีควุามเป็นพิษน้อย	

เป็นมิติรต่ิอสิั�งแวุดล้ิอม	มีราคาถูกทำาให้เกษติรกรมีต้ินทุนการผู้ลิิติที�ลิดลิง
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


