100 งานวิิจััย

ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

รวบรวมโดย
สำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

สารบัญ
การแพทย์์
“โจอี้้� เตีียงตื่่�นตััว (Active Bed)” เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยผู้้�สูงู อายุุในการลุุกนั่่�งและลุุกขึ้้�นยืืน
กรรมวิิธีีการเตรีียมและขึ้้�นรููปเข็็มขนาดไมโครเมตร
เกมฝึึกสมอง (MONICA)
เครื่่อ� งช่่วยฟััง แบบ Behind the ear (BTE)
เครื่่อ� งต้้นแบบดิิจิิทััลเอกซเรย์์สำ�ำ หรัับถ่่ายทรวงอก (BodiiRay S)
เครื่่อ� งย้้อมสีีแผ่่นสไลด์์แบบอััตโนมััติิ
เครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ 3 มิิติิ ทางทัันตกรรม รุ่่�น 2 (DentiiScan 2.0)
แคปซููลแรงดัันลบ
ชุุดซอฟต์์แวร์์ช่่วยการเขีียนสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�บกพร่่องทางการเรีียนรู้้�
ชุุดแผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้นชนิิดมีีอุุปกรณ์์ยึึดตรึึง ผลงานวิิจััยแผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้น
และผลงานวิิจััยแผ่่นดามกระดููกเรเดีียสส่่วนปลาย
ชุุดสกััด RNA เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััยไวรััสด้้วยเทคนิิค RT-PCR
ซอฟต์์แวร์์สัังเคราะห์์เสีียงพููดภาษาไทย วาจา เวอร์์ชััน 8.0 (Server Version)
โปรแกรมประเมิินเสีียงพููดภาษาไทย
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับกำำ�จััดเชื้้�อโรคด้้วยวิิธีีการฉายแสงยููวีีซีี (Girm Zaber)
แพลตฟอร์์มระบบบริิการถ่่ายทอดการสื่่อส
� ารสำำ�หรัับคนพิิการทางการได้้ยิิน และคนพิิการทางการพููด
ชุุดแปลงเอกซเรย์์ให้้เป็็นดิิจิิทััล บอดีีเรย์์อาร์์
กล่่องสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นเนื้้�อ	
ถุุงรองรัับเลืือดในระยะคลอด
วััสดุุปิิดแผลเบาหวานไฟโบรอิินที่่�ผสมสารสกััดจากวุ้้�นว่่านหางจระเข้้	
กรรมวิิธีีการเตรีียมสารสกััดขมิ้้�นชัันที่่�มีีสารเคอร์์คิิวมิินอยด์์
ชุุดอุุปกรณ์์รองรัับสิ่่�งขัับถ่่ายจากทวารเทีียม	
อุุปกรณ์์ช่่วยจัับขวดยา
อุุปกรณ์์รองส้้นเท้้า เพื่่อ� ลดอาการปวดส้้นเท้้าจากยางธรรมชาติิ
อุุปกรณ์์วััดกํําหนดตํําแหน่่งก่่อนการฉีีดยาเข้้าน้ำำ�วุ้้
� �นตา
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เกษตรและอาหาร
เครื่่�องอ่่านปริิมาณสารเคมีีในน้ำำ�� แบบอััจฉริิยะ (ChemEYE 4.0)
เชื้้อพั
� นั ธุุกรรมพริิกสายพัันธุ์์�ตััวผู้้เ� ป็็นหมัันและสายพัันธุ์์�ฟื้น�้ ฟููความเป็็นหมััน
น้ำำ��ยางโลมาร์์ (LOMAR): น้ำำ�� ยางข้้นชนิิดแอมโมเนีียต่ำำ��มากสำำ�หรัับผสมกัับแอสฟััลท์์
ผลิิตภััณฑ์์ยัับยั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียในอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงกุ้้�ง
ระบบควบคุุมเครื่่�องเติิมอากาศสำำ�หรัับการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��พร้้อมเฟิิร์์มแวร์์และเว็็บบริิการข้้อมููล Agritonics
สููตรองค์์ประกอบของธาตุุอาหารสำำ�หรัับพืืชไร้้ดิิน
กระบวนการลดไซยาไนด์์ในชิ้้�นเนื้้�อมัันสาปะหลัังต้้มที่่�ปลอดภััยต่่อการบริิโภค
ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันออริิกาโนในรููปแบบผงแห้้งเพื่่�อผลิิตและขาย
ระบบบริิหารจััดการอาหารกลางวัันและวััตถุุดิิบสำำ�หรัับผู้้�จััดอาหารกลางวัันโรงเรีียน
พอลิิเมอร์์ดููดซึึมน้ำำ��สููง
ปุ๋๋�ยเพิ่่�มธาตุุไนโตรเจนสำำ�หรัับอ้้อย
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสมุุนไพรโดยเทคโนโลยีีพลาสมา
สููตรอาหารสำำ�หรัับปลาหนััง
กรรมวิิธีีการเพิ่่�มปริิมาณธาตุุสัังกะสีีในเมล็็ดข้้าว
เทคโนโลยีีวััสดุุปููเคลืือบสระน้ำำ��จากยางธรรมชาติิ
สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์์บอเนตในการปรัับปรุุงคุุณสมบัติั ิ
ความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ��ในอุุตสาหกรรมแปรรููปสััตว์์น้ำ�	
ำ�
อุุปกรณ์์วััดเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ��ยางแบบรวดเร็็ว
การควบคุุมการปลดปล่่อยปุ๋๋�ยยููเรีียด้้วยน้ำำ��ยางธรรมชาติิและแป้้ง
สููตรส่่วนผสมและกรรมวิิธีีการผลิิตตรีีผลาแกรนููลฟู่่�
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เครื่่�องมืือเครื่่�องจัักร
การผลิิตโฟมโลหะแบบโพรงเปิิดที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��และควบคุุมขนาดโพรงได้้ (Open cell Metal foam)
สููตรและกระบวนการเคลืือบสิ่่�งทอ	
หุ่่�นยนต์์แบบคาน
อาคารที่่�จอดรถอััจริิยะแบบจอดได้้หลายคััน ชนิิดขนย้้ายและประกอบด้้วยหน่่วยแยก
(สะดวก-ง่่ายในการรื้้�อถอน ขนย้้ายและติิดตั้้�ง)
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ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาทางแสงที่่�ทำำ�งานภายใต้้แสงอััลตร้้าไวโอเลตและแสงฟลููออเรสเซนต์์
เครื่่�องเร่่งกระบวนการแช่่และเพาะงอกเมล็็ดพืืช	
ชุุดอุุปกรณ์์คััดแยกและทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับเครื่่�องอบแห้้งแบบถัังหมุุนด้้วยรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง
(Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air)
ยางธรรมชาติิเทอร์์โมพลาสติิกลอกลายแบบ 3 มิิติิ (สำำ�หรัับงานพิิสููจน์์หลัักฐาน)
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่อ� งผสม Formic Acid แบบอััตโนมััติิ

71
72
73
75
77

พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
Green Rock นวััตกรรมวััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์สำ�ำ หรัับอุุตสาหกรรมวััสดุุก่อสร้้
่ างสู่่�ความยั่่�งยืืน
โครงการสนัับสนุุนการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซลให้้สููงขึ้้�น (B10)
แพ็็กแบตเตอรี่่�และเครื่่อ� งชาร์์จสำำ�หรัับการใช้้งานด้้านยุุทโธปกรณ์์
ระบบจััดการการเก็็บขยะอััจฉริิยะ (Traffy Waste)
ระบบแบตเตอรี่่�กัักเก็็บพลัังงานที่่�มีีระบบควบคุุมป้อ้ นกลัับสำำ�หรัับสถานีีผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
ระบบพยากรณ์์และจำำ�ลองเหตุุการณ์์เพื่่อ� การบริิหารจััดการป้้ญหาการ รุุกล้ำำ�ขอ
� งน้ำำ��เค็็ม (ระบบรัักษ์์น้ำำ��)
อิินเวอร์์เตอร์์สำำ�หรัับปั๊๊�มน้ำำ��จากเซลล์์แสงอาทิิตย์์หลายกำำ�ลัังขัับรุ่่�น “Dual-power”
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เวชสำำ�อางและเวชภััณฑ์์
ครีีมกัันแดดไล่่ยุุงไร้้กลิ่่�นออกฤทธิ์์�เนิ่่�นชนิิดกัันน้ำำ�	
�
ครีีมบำำ�รุุงผิิวผสมอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคริิเออร์์กัักเก็็บสารสกััดจากว่่านเพชรหึึง
และน้ำำ��มัันหอมระเหยว่่านสาวหลง
เจลแต้้มสิิวสมุุนไพร
องค์์ประกอบนาโนอิิมััลชั่่�นสำำ�หรัับไล่่ยุุง ที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันหอมระเหย
ชนิิดน้ำำ�มั
� ันยููคาลิิปตััส น้ำำ��มัันแมงลััก และน้ำำ��มัันหญ้้าแฝก
แผ่่นแปะสำำ�หรัับออกฤทธิ์์�ไล่่ยุุงจากนาโนอิิมััลชั่่�นที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ�มั
� ันยููคาลิิปตััส ซิิทริิโอดอร่่า
องค์์ประกอบและกรรมวิิธีีการเตรีียมอนุุภาคนาโนชนิิดบิิโลนิิโอโซม (BiloNiosome)
สำำ�หรัับการนำำ�ส่่งสารสกััดถั่่�งเช่่าเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููดซึึมผ่่านระบบทางเดิินอาหาร
อนุุภาคที่่�กัักเก็็บสารสกััดพริิกที่่�มีีแคปไซซิินและน้ำำ�มั
� ันไพล
นวััตกรรมนำำ�ส่่งสาระสำำ�คััญผ่่านผิิวหนัังด้้วยอนุุภาคนาโนทองคำำ�	
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แผ่่นแปะลดไขมัันใต้้ผิิวหนััง
ผลิิตภััณฑ์์ครีีมขััดผิิวกาย
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับทา นวด เพื่่�อลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อแบบน้ำำ�	
�
ไมโครอิิมััลชัันเพื่่อ� บรรเทาปวดและอัักเสบน้ำำ�มั
� ันไพลและสารสกััดพริิก
กรรมวิิธีีการผลิิตสารยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนสจากใบบััวบกเพื่่อ� ใช้้ในเครื่่�องสำำ�อาง
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุุขภาพจากพิิกััดตรีีผลาเพื่่�อผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย
กรรมวิิธีีการผลิิตสารสกััดจากรวงข้้าว
กรรมวิิธีีการสกััดอะดีีโนซีีนจากถั่่�งเช่่า
เครื่่�องสำำ�อางที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดชาอััสสััม	
ผลิิตภััณฑ์์เจลระงัับกลิ่่�นกาย
วิิธีีเตรีียมสารสกััดจากข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�มีีความคงตััวสููง
สารผสมสำำ�หรัับบรรเทาอาการปวดและอัักเสบที่่�มีีสารสกััดเนระพููสีีไทย
สารสกััดตรีีผลา
กรรมวิิธีีที่่�เตรีียมสารสกััดใบชะมวงที่่�มีีสารชะมวงโอน
คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนัังปลา
เจลสมุุนไพรแต้้มสิิว
สารสกััดโปรตีีนจากเชื้้�อ Lactobacillus fermentum SD11 และ Lactobacillus casei SD2
และการใช้้สารสกััดโปรตีีนที่่�ได้้จากกรรมวิิธีีดัังกล่่าวในผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารและเวชภััณฑ์์
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สื่่�อการเรีียน
ชุุดทดลองการเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิงโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม	
ชุุดทดลองการเคลื่่อ� นที่่�ของวััตถุุที่่�ตกแบบเสรีีโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม	
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อิิเล็็กทรอนิิกส์์
E-Nose เครื่่�องตรวจวััดกลิ่่�น
ชิิปขยายสััญญาณรามาน NECTEC SERS Chips
โปรแกรมวิิเคราะห์์โซเซีียลมิิเดีีย : เอสเซนส์์ เวอร์์ชััน 2 (S-Sense version 2)
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โปรแกรมอัับดุุลแพลตฟอร์์ม (Abdul platform)
แพลตฟอร์์มการจััดการข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์บนอุุปกรณ์์สมองกลฝัังตััว
เฟิิร์์มแวร์์สำำ�หรัับแผงวงจร MMSIII สำำ�หรัับใช้้เป็็นสถานีีวััดน้ำำ�ฝ
� น
เพื่่�อเตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ�ป่่
� าไหลหลาก
มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนต์์ เพื่่�อผลิิต ขาย และเพื่่�อการให้้บริิการในเชิิงพาณิิชย์์
ระบบรู้้�จำำ�เสีียงพููดภาษาไทย พาทีี (Partii)
หน่่วยตรวจวััดระยะไกลยููนิิเวอร์์แซล uRTU

128
129
130
131
133
135

อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
ชุุดอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้า
เบต้้ากลููแคนโพลีีแซคคาไรด์์จากเชื้้�อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073
ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมชีีวภาพสำำ�หรัับสััตว์์
ยีีสต์์โพรไบโอติิกสำำ�หรัับใช้้เป็็นสารเสริิมอาหารสััตว์์
สารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบของซิิงค์์ไอออน
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การแพทย์์
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

“โจอี้้� เตีียงตื่่�นตััว (Active Bed)”
เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยผู้้�สููงอายุุในการลุุกนั่่�งและลุุกขึ้้�นยืืน
นัักวิิจััย

ดร.ศราวุุธ เลิิศพลัังสัันติิ, ดร.สิิทธา สุุขกสิิ และทีีมวิิจััย
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์  เลขที่่�คำำ�ขอ 1801005698
   ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง
    วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
2. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004083
     ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงคู่่� วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
3. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004084 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงคู่่� วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
4. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004085 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงคู่่� วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
5. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004086 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงคู่่� วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
6. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004087 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
7. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004088 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
8. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004089 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
9. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004090 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
10. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004091 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
11. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบ  เลขที่่�คำำ�ขอ 1802004092 ชื่่�อคำำ�ขอ เตีียงนอนแบบมีีกลไกช่่วยเหลืือการลุุกนั่่�ง  
วัันที่่�รัับคำำ�ขอ 20 กัันยายน 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เอสบีีดีีไซนด์์ สแควร์์ จำำ�กััด
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ความเป็็นมา

ประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สังั คมผู้้�สูงู อายุุอย่่างสมบููรณ์์ จึงึ เกิิดคำำ�ถามสำำ�คัญ
ั ว่่าเราจะดููผู้้�สูงู อายุุเหล่่านี้้�ให้้มีสุี ขุ ภาพที่่�ดีใี ห้้นานที่่�สุดุ
ได้้อย่่างไร และมีีอุุปกรณ์์อะไรบ้้างที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวก “เตีียงตื่่�นตััว” ได้้รัับการออกแบบด้้วยกระบวนการออกแบบ
จากมุุมมองของผู้้�ใช้้ในด้้านต่่าง ๆ หรืือที่่�เรีียกว่่า “Human-centric design” โดยจะคำำ�นึึงถึึงความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานคืือ
ช่่วยเหลืือในการเคลื่่�อนที่่�เคลื่่�อนไหว ใช้้งานอุุปกรณ์์ได้้ด้้วยตััวเอง มีีความปลอดภััยในการใช้้งาน ลดความเสี่่�ยงต่่อการหกล้้ม
ความเหมาะสมในด้้านการยศาสตร์์ และด้้านราคา เพื่่อ� ให้้ได้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� หมาะสมและเข้้าถึึงได้้กับั ผู้้�สูงู อายุุและผู้้�ดูแู ลในสัังคม
ไทยในวงกว้้าง เหมาะสมทั้้�งในด้้านวิิถีีชีวิี ิตความเป็็นอยู่่� และความชอบส่่วนบุุคคล
การนำำ�ไปใช้้

“โจอี้้� เตีียงตื่่�นตััว” เป็็นเตีียงที่่�สามารถปรัับนั่่�งและหมุุนฐานรองรัับฟููกให้้สามารถหมุุนได้้ 90 องศา ให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�
เหมาะสมกัับการลุุกขึ้้�นยืืนและนั่่�งออกทางด้้านข้้างเตีียงได้้ เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นการลุุกนั่่�ง-ยืืน-เดิินของผู้้�สููงอายุุ และมีีกลไกหลััก
สำำ�หรัับการปรัับเปลี่่�ยนจาก “ท่่านอน” เป็็น “ท่่านั่่�ง” ในลัักษณะ “พร้้อมลุุกยืืน” โดยกลไกนี้้�ได้้รัับการออกแบบให้้ผู้้�สููงอายุุ
สามารถใช้้งานด้้วยตนเองได้้อย่่างปลอดภััย ลดความเสี่่�ยงต่่อการพลััดตก หกล้้ม อีีกทั้้�งยัังมีีปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับวิิเคราะห์์
ด้้านสุุขภาวะ ได้้แก่่ พฤติิกรรมการนอน และการลุุกจากเตีียง ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและการนอน
ติิดเตีียงของผู้้�สููงอายุุ ส่่งผลดีีต่่อระบบย่่อยอาหาร และลดความเสี่่�ยงแผลกดทัับ
ปััจจุบัุ นั ผลงานวิิจัยั นี้้�ได้้ถูกู นำำ�ไปถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่อ� สาธารณประโยชน์์ให้้กับ 
ั โรงพยาบาลกลาง และสถาบัันประสาทวิิทยา
เรีียบร้้อยแล้้ว และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อการพาณิิชย์์ให้้กัับบริิษััท เอสบีีดีีไซนด์์ สแควร์์ จำ�กั
ำ ัด อีีกด้้วย
ประโยชน์์

• ช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ต้้องการติิดบ้้าน ติิดเตีียง ผู้้�ป่่วยฟื้้�นฟููจากการผ่่าตััด ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความยากลำำ�บากในการเคลื่่�อนที่่� เช่่น
โรคอััมพฤกษ์์ สามารถดููแลตััวเองได้้มากขึ้้�น และมีีความสุุขขึ้้�น
• ราคาต่ำำ�� กว่่าสิินค้้านำำ�เข้้า ช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุมีีโอกาสที่่�จะได้้ใช้้ผลิิตภััณฑ์์มากขึ้้�น
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กรรมวิิธีกี ารเตรีียมและขึ้้�นรููปเข็็มขนาดไมโครเมตร
นัักวิิจััย

ดร.ไพศาล ขัันชััยทิิศ, ดร.กิิตติิพงษ์์ ตัันติิสัันติิสม, ดร.ยศวััต รายณะสุุข
และ ดร.ธิิติิกร บุุญคุ้้�ม
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ คำำ�ขอเลขที่่� 1901005857
เรื่่�อง กระบวนการเตรีียมเข็็มวัันที่่� 20 กัันยายน 2562
2. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ คำำ�ขอเลขที่่� 1902003806
เรื่่�อง เข็็มสำำ�หรัับถ่่ายเทมวลสารและประจุุ วัันที่่� 20 กัันยายน 2562
3. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ คำำ�ขอเลขที่่� 1902003806
เรื่่�อง เข็็มสำำ�หรัับถ่่ายเทมวลสารและประจุุ วัันที่่� 20 กัันยายน 2562
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท นารา แฟคทอรี่่� จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เข็็มขนาดไมโครเมตรได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อทดแทนการใช้้เข็็มธรรมดาทั่่�วไป เพื่่�อช่่วยลดความเจ็็บปวดจากการให้้ยาทาง
กล้้ามเนื้้�อหรืือเส้้นเลืือด
การนำำ�ไปใช้้

เข็็มขนาดไมโครเมตรนี้้�สามารถจำำ�แนกได้้เป็็น ๒ ลัักษณะ คืือ เข็็มตัันและเข็็มมีีรูู ซึ่่�งเข็็มมีีรููนี้้�สามารถลำำ�เลีียงยาผ่่านรููของเข็็ม
เช่่นเดีียวกัับเข็็มฉีีดยาธรรมดาทั่่�วไป ในส่่วนเข็็มตัันก็็สามารถลำำ�เลีียงยาเข้้าสู่่�ชั้้น� ผิิวหนัังได้้โดยยาอาจถููกเคลืือบไว้้ที่่พื้้� น� ผิิวของ
เข็็มตัันหรืือยาถููกห่่อหุ้้�มในเข็็มตััน เมื่่�อปัักเข็็มลงบนผิิวหนััง ยาจะค่่อย ๆ ถููกปลดปล่่อยและละลายเข้้าสู่่�ร่่างกาย นอกจากนั้้�น
เข็็มขนาดไมโครเมตรแบบเข็็มตัันยัังถููกใช้้ในการฟื้้�นฟููสภาพผิิว ลดรอยเหี่่�ยวย่่น รอยแผลเป็็น เนื่่�องจากผิิวจะซ่่อมแซมตััวเอง
เมื่่�อถููกเข็็มขนาดไมโครเมตรนี้้�ปัักลงไปในผิิวชั้้�นนอกที่่�ต้้องการรัักษา
ประโยชน์์

เข็็มขนาดไมโครเมตรสามารถนำำ�มาใช้้สำำ�หรัับนำำ�ส่ง่ ยา วััคซีีน สารสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ความงาม หรืือนำำ�มาใช้้ในการตรวจโรคได้้ โดยไม่่
ทำำ�ให้้เกิิดความเจ็็บปวด
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เกมฝึึกสมอง (MONICA)
นัักวิิจัย
ั

ดร.สิิทธา สุุขกสิิ, ดร.ศราวุุธ เลิิศพลัังสัันติิ และ ฝอยฝน ศรีีสวััสดิ์์�
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อการออกแบบเกมฝึึกสมองสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ใช้้ที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ
2. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เรื่่�อง อุุปกรณ์์สำำ�หรัับควบคุุม เลขที่่�คำำ�ขอ 1802002631 วัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ดิิจิิตอล ปิิกนิิก จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมควรได้้รัับการกระตุ้้�นและฝึึกสมอง พยายามคงระดัับความสามารถของสมองในด้้านต่่าง ๆ
รวมถึึง สมาธิิ ความจำำ� การเรีียนรู้้� การรัับรู้้�และตอบสนอง ถึึงแม้้ในตลาดจะมีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์เกมฝึึกสมองอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่
มัักอยู่่�ในรููปแบบโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ หรืือแท็็ปเล็็ต ซึ่่�งใช้้งานยากสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
การนำำ�ไปใช้้

เกมกระตุ้้�นสมอง MONICA ประกอบด้้วย ซอฟต์์แวร์์เกม และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับควบคุุมไร้้สาย ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบคืือ ปุ่่�มกด
แท่่นรองปุ่่�ม เบาะวางตััก และหููหิ้้�ว โดยที่่�อุุปกรณ์์ได้้รัับการออกแบบให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถใช้้งานได้้ง่่าย จุุดเด่่นของเทคโนโลยีี
ได้้แก่่ ปุ่่�มมีีขนาดใหญ่่จับั ถนััดมืือและกดง่่าย ตััวเบาะเว้้ารัับกัับลำำ�ตัวั ผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้สามารถวางอุุปกรณ์์
บนตัักได้้มั่่�นคงไม่่ต้้องถืือ วางมืือบนปุ่่�มได้้ถนััด
ประโยชน์์

ลดความเมื่่�อยล้้า ช่่วยกระตุ้้�นและฝึึกสมองของผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม ในด้้าน
สมาธิิ ความจำำ� การเรีียนรู้้� การรัับรู้้� การตอบสนองการคิิดวางแผนและการตััดสิินใจ 
รวมถึึงด้้านภาษา ช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นใจในความสามารถของตนเองด้้วยการเอาชนะ
ระดัับความยากที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของเกม ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ใช้้งาน ผู้้�ดููแล 
และครอบครััว เหมาะสมกัับการนำำ�ไปใช้้ได้้ทั้้�งที่่�บ้้าน สถานดููแลผู้้�สููงอายุุ และ
โรงพยาบาล

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เครื่่�องช่่วยฟััง แบบ Behind the ear (BTE)
นัักวิิจััย

ทีีมวิิจััยการประมวลสััญญาณประสาท (NSP)
กลุ่่�มวิิจััยปััญญาประดิิษฐ์์ (AINRG)
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ผลงานวิิจัยั อุุปกรณ์์เพิ่่�มคุุณภาพเสีียงของหููฟังั  ซึ่่�งได้้ยื่น่� คำำ�ขอรัับอนุุสิทิ ธิิบัตั ร
คำำ�ขอเลขที่่� 1903002544 เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ออดิิเมด จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ความพิิการทางการได้้ยินิ เป็็นความพิิการที่่�พบบ่่อยและถููกละเลยได้้ง่า่ ย จากข้้อมููลสถิติิ กิ ารจดทะเบีียนผู้้�พิิการของสำำ�นักั งาน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�พิิการแห่่งชาติิ กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม
พ.ศ. 2559 พบว่่ามีีจำ�ำ นวนผู้้�พิิการที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนแล้้วทั้้�งสิ้้�น 1.57 ล้้านคน การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางการได้้ยิินด้้วย
การใช้้อุปุ กรณ์์เครื่่อ� งช่่วยฟัังและการฝึึกฟััง ซึ่่�งตััวเครื่่อ� งช่่วยฟัังเป็็นอุุปกรณ์์ขยายเสีียงชนิิดหนึ่่�ง ทำำ�หน้้าที่่�รับั เสีียงโดยผ่่านทาง
ไมโครโฟนของเครื่่�องและเปลี่่�ยนสััญญาณเสีียงให้้เป็็นสััญญาณไฟฟ้้า จากนั้้�นจะทำำ�การขยายและปรัับแต่่งสััญญาณให้้
เหมาะสมกัับลัักษณะการสููญเสีียการได้้ยิิน แล้้วจึึงแปลงสััญญาณไฟฟ้้าให้้เป็็นสััญญาณเสีียงโดยใช้้ลำำ�โพงของเครื่่�อง
เครื่่�องช่่วยฟััง ซึ่่�งมีีหลากหลายชนิิดและมีีความแตกต่่างกัันทั้้�งในด้้านราคาและสมรรถภาพ เครื่่�องช่่วยฟัังที่่�ผลิิตได้้ในต่่าง
ประเทศมีีราคาแพงและไม่่เหมาะสมกัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา สำำ�หรัับประเทศไทยแม้้ว่่าผู้้�พิิการทางการได้้ยิินจะมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับ
การรัักษาพยาบาลและได้้รัับเครื่่�องช่่วยฟัังฟรีีจากนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า แต่่พบว่่าผู้้�พิิการทางการได้้ยิินกลุ่่�ม
ใหญ่่ยังั ไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการตามสิิทธิ์์ไ� ด้้ ต้อ้ งมีีการประเมิินและลองใส่่เครื่่อ� งช่่วยฟัังสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละรายซึ่่ง� ใช้้เวลานาน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีรี ะดัับการได้้ยินิ เท่่ากััน ก็็มีกี ารตอบสนองต่่อการฟัังเสีียงจากเครื่่อ� งช่่วยฟัังชนิิดและรุ่่�นเดีียวกัันได้้ไม่่เหมืือนกััน ทำำ�ให้้
ระบบบริิหารจััดซื้้�อจััดหาอุุปกรณ์์เครื่่�องช่่วยฟัังค่่อนข้้างยุ่่�งยาก
การนำำ�ไปใช้้

เครื่่�องช่่วยฟัังได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล มีี 2 รุ่่�น รุ่่�นมาตรฐานสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สููญเสีียการได้้ยิินระดัับน้้อยถึึงปานกลาง และรุ่่�น
กำำ�ลัังขยายสููงสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สููญเสีียการได้้ยิินมากถึึงระดัับรุุนแรง เครื่่�องจะมีีอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการประมวลผลสััญญาณด้้วยระบบ
ดิิจิทัิ ล 
ั 100% ช่่วยลดเวลาในการปรัับเครื่่อ� งช่่วยฟัังให้้กับั ผู้้�ป่่วย ราคาถููก สามารถผลิิตขึ้้น� เองได้้ภายในประเทศ และมีีค่า่ บำำ�รุงุ
รัักษาต่ำำ�� 
ประโยชน์์

สามารถช่่วยลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศและทำำ�ให้้ผู้้�พิิการมีีโอกาสเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่ายขึ้้�น มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
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เครื่่อ� งต้้นแบบดิิจิิทััลเอกซเรย์์สำำ�หรัับถ่่ายทรวงอก (BodiiRay S)
นัักวิิจัย
ั

ดร.เสาวภาคย์์ ธงวิิจิติ รมณีี และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 6 ผลงาน (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ 1 ผลงาน และ ลิิขสิิทธิ์์� 5 ผลงาน)
1. วิิธีีการระบุุพื้้�นที่่�ปอดจากภาพถ่่าย เลขที่่�คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร 1603001981
2. Software : BodiiView
3. ระบบการประมวลผลภาพจากเครื่่�องถ่่ายเอกซเรย์์ดิิจิทัิ ัล
4. Software : BodiiRay – Management
5. Software : BodiiRay – Acquisition
6. Software : BodiiRay –Processing
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

รพ.ธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ความเป็็นมา

เครื่่อ� งเอกซเรย์์เป็็นอุุปกรณ์์พื้้น� ฐานในโรงพยาบาล มีีการใช้้งานมาก แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั ประเทศไทยยัังต้้องนำำ�เข้้าเครื่่อ� งเอกซเรย์์จาก
ต่่างประเทศ ผลงานวิิจััยนี้้�ถููกพััฒนาต่่อยอดมาจากเครื่่�องเอกซเรย์์ดิิจิทัิ ัลบอดีีเรย์์เดิิม โดยมีีการปรัับปรุุงการเชื่่�อมต่่อกัับส่่วน
เอกซเรย์์ให้้สามารถทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�นและควบคุุมได้้สะดวกมากขึ้้�นผ่่านคอมพิิวเตอร์์ ส่ว่ นของ
การประมวลผลภาพ ให้้มีีความรวดเร็็วมากขึ้้�น และภาพที่่�ได้้มีีคุุณภาพสููงขึ้้�น
การนำำ�ไปใช้้

บอดีีเรย์์ เอส เป็็นระบบที่่�ออกแบบมาเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับถ่่ายภาพเอกซเรย์์ทรวงอกใน
การตรวจสุุขภาพ สามารถติิดตั้้�งในโรงพยาบาลหรืือบนรถตรวจสุุขภาพเคลื่่�อนที่่�
สามารถแสดงภาพดิิจิิทััลเอกซเรย์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อความสะดวกในการวิินิจฉั
ิ ัย
โรค บอดีีเรย์์ เอส ประกอบด้้วยตััวกำำ�เนิิด รัังสีีเอกซ์์ หลอดรัังสีีเอกซ์์ ฉากรัับ
รัังสีีแบบดิิจิิทัล 
ั คอมพิิวเตอร์์ จอแสดงผลภาพ และบอดีีเรย์์ ซอฟต์์แวร์์สำ�ำ หรัับ
ใช้้ในการบริิหารจััดการข้้อมููลผู้้�ป่่วย ตั้้�งค่่าควบคุุมการฉายรัังสีี ประมวลผลภาพ
และแสดงภาพเอกซเรย์์ บอดีีเรย์์ เอส มีีระบบควบคุุมการปรัับระดัับความสููง
ของหลอดรัังสีีและฉากรัับรัังสีี ที่่�ทำำ�งานประสานงานกัันแบบอััตโนมััติิ
เพื่่�อให้้เหมาะกัับความสููงของผู้้�ที่่�เข้้ามารัับการตรวจ และแนะนำำ�การตั้้�งค่่า
การถ่่ายเอกซเรย์์ มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลผู้้�ป่่วยและภาพกัับระบบที่่�ใช้้ใน
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การจััดเก็็บ  และแสดงผลภาพ ที่่�สามารถเพิ่่�มความคมชััดของภาพเอกซเรย์์
ปรัับแต่่งภาพได้้ และเพิ่่�มคำำ�อธิิบายประกอบภาพได้้ เพื่่�อให้้สามารถใช้้งาน
ได้้อย่่างสะดวกและมีีประสิิทธิิภาพ
ประโยชน์์

จากสถานการณ์์การแพร่่เชื้้�อโควิิค-19 ทำำ�ให้้โรงพยาบาลมีีความต้้องการ
ถ่่ายภาพเอกซเรย์์ปอดเพิ่่�มมากขึ้้�น ด้้วยข้้อจำำ�กััดเรื่่�องการติิดเชื้้�อภายใน
โรงพยาบาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องแยกสถานที่่�และเครื่่อ� งเอกซเรย์์ของผูู้�ป่ว่ ย
โควิิด-19 ออกจากผู้้�ป่่วยทั่่�วไป ทำำ�ให้้โรงพยาบาลมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนใน
การจััดหาเครื่่�องเอกซเรย์์ สวทช. จึึงเร่่งผลิิตเครื่่�อง BodiiRay S เพื่่�อช่่วย
รัับมืือกัับสถานการณ์์นี้้� โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ได้้ติิดตั้้�งและใช้้งานเครื่่�องนี้้�
แล้้วมากกว่่า 100 ครั้้�ง ตั้้�งแต่่ปลายเดืือนเมษายน 2563 นอกจากนี้้�ยััง
ส่่งมอบและติิดตั้้ง� ที่่�โรงพยาบาลสนาม ในการดููแลของโรงพยาบาลบ้้านแพ้้ว 
จัังหวััดสมุุทรสาคร จำำ�นวน 1 เครื่่�อง เพื่่�อช่่วยเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขและ
บุุคลากรทางการแพทย์์นำำ�ไปใช้้วินิิ จฉั
ิ ยั และคััดกรองโรคเบื้้�องต้้นบริิเวณปอด
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เครื่่อ� งย้้อมสีีแผ่่นสไลด์์แบบอััตโนมััติิ
นัักวิิจัย
ั

ดร.กิิตติิพงศ์์ เอกไชย และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 5 ผลงาน (สิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ 2 ผลงาน และลิิขสิิทธิ์์� 3 ผลงาน)
1. ซอฟต์์แวร์์ควบคุุมเครื่่�องย้้อมสีีสไลด์์ขนาดเล็็กแบบ 2 และ 3 ช่่องย้้อม
2. ซอฟต์์แวร์์ควบคุุมเครื่่�องย้้อมสไลด์์รุ่่�น WG-901
3. เครื่่�องย้้อมสารตััวอย่่าง สิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ 1802000741
4. ซอฟต์์แวร์์ควบคุุมเครื่่�องย้้อมสีีสไลด์์สำำ�หรัับตรวจมะเร็็งปากมดลููกรุ่่�นที่่� 2
5. โครงสร้้างเครื่่�องย้้อมสีีสไลด์์
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เวลเกท เอ.ดีี.เทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในการวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ เช่่น การตรวจเนื้้�อเยื่่อ� การตรวจเลืือด การย้้อมสีีเป็็นกระบวนการที่่�สำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้เห็็นลัักษณะ
ของเซลล์์ต่่าง ๆ อย่่างชััดเจน เนื่่�องจากเซลล์์แต่่ละชนิิดมีีคุุณสมบััติิการดููดซัับสีีที่่�ต่่างกััน การย้้อมสีีจะทำำ�ให้้เห็็นข้้อแตกต่่าง
ระหว่่างเซลล์์ได้้อย่่างชััดเจน ในการย้้อมสีีจะใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี ซึ่่�งไม่่สะดวกต่่อผู้้�ใช้้งานที่่�จะต้้องรอและต้้องตรวจจัับ
เวลาในแต่่ละขั้้�นตอน
การนำำ�ไปใช้้

เครื่่�องย้้อมสีีแผ่่นสไลด์์แบบอััตโนมััติิขนาดเล็็ก เหมาะสำำ�หรัับโรงพยาบาลหรืือคลิินิิกที่่�มีี
พื้้�นที่่�ในการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์จำ�กั
ำ ัด ตััวเครื่่�องสามารถใช้้งานได้้ง่่าย โดยบุุคลากรทาง
การแพทย์์ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีความเชี่่�ยวชาญในการย้้อมสีีแผ่่นสไลด์์ เพีียงกดปุ่่�มเริ่่�ม
ทำำ�งาน ตััวเครื่่�องจะเริ่่�มทำำ�งานอััตโนมััติิ สามารถย้้อมสีีสไลด์์ได้้พร้้อมกััน 6 สไลด์์
และใช้้ปริิมาณน้ำำ��ยาย้้อมน้้อยกว่่า
ประโยชน์์

เครื่่�องย้้อมสีีสไลด์์อััตโนมััติิ ช่่วยลดเวลาในกระบวนการตรวจเลืือดในโรงพยาบาล
หรืือห้้องปฏิิบััติิการ เพิ่่�มความสะดวกให้้กับั ผู้้�ใช้้งาน ในราคาที่่�เหมาะสม
เข้้าถึึงได้้

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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เครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ 3 มิิติิ ทางทัันตกรรม รุ่่�น 2
(DentiiScan 2.0)
นัักวิิจััย

ดร.เสาวภาคย์์ ธงวิิจิิตรมณีี, นายอุุดมชััย เตชะวิิภูู และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED)
สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ 1 ผลงาน ลิิขสิิทธิ์์� 7 ผลงาน และเครื่่�องหมายการค้้า
3 ผลงาน ได้้แก่่
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับช่่วยในการตรวจสอบการติิดตั้้�งฉากรัับรัังสีีในเครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์แบบลำำ�แสงกรวยสำำ�หรัับงาน
ทัันตกรรม (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์)
Software: Dentiiscan – Management (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: Dentiiscan – PACS Connection (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: Dentiiscan – Acquisition (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: Dentiiscan – Reconstruction (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: Dentiiscan – MAR (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: Dentiiplan Pro (ลิิขสิิทธิ์์�)
Software: แสดงภาพสามมิิติิสำำ�หรัับเครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ทางทัันตกรรม (Dentiiview) (ลิิขสิิทธิ์์�)
Dentiiscan (เครื่่�องหมายการค้้า)
สัั ญ ลัั ก ษณ์์ (รูู ป พระอาทิิ ตย์์ ที่่� ลัั ก ษณะประดิิ ษ ฐ์์ สำำ� หรัั บ ใช้้ กัั บ เครื่่� อ งเอกซเรย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ แ บบลำำ� แสงทรงกรวย
(เครื่่�องหมายการค้้า)
Dentiplan (เครื่่�องหมายการค้้า)

ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท พิิกซาเมด จำำ�กััด
ความเป็็นมา

นัักวิิจััยใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีพััฒนา เครื่่�องเอกซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์แบบลำำ�แสงทรงกรวยสำำ�หรัับงาน
ทัันตกรรมและศััลยกรรมบริิเวณช่่องปากและใบหน้้าได้้สำำ�เร็็จและนำำ�ไปใช้้งานในคนไข้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์รายแรกของประเทศไทย
ภายใต้้ชื่่�อ “เดนตีีสแกน (DentiiScan)” ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีขั้้�นสููงช่่วยให้้เห็็นความสููงความหนาและความกว้้างของกระดููกขา
กรรไกร รวมทั้้�งคลองเส้้นประสาทอย่่างชััดเจน ทัันตแพทย์์สามารถวางแผนก่่อนการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียมได้้อย่่างแม่่นยำำ� 
สถานพยาบาลนำำ�ไปใช้้ทดลองรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างได้้ผลแล้้วนัับพัันคน
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การนำำ�ไปใช้้

เครื่่�อง Dentiiscan 2.0 ใช้้รัังสีีเอกซ์์ที่่�มีีลำำ�แสงแบบทรงกรวยและตััวตรวจวััดรัังสีี แบบ Flat Panel Detector ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ตรง
กัันข้้าม โดยอุุปกรณ์์ทั้้�งสองจะหมุุน ไปพร้้อม ๆ กััน รอบผู้้�ป่่วย 1 รอบ ใช้้เวลา 18 วิินาทีี เพื่่�อเก็็บข้้อมููลดิิบในแต่่ละมุุมมอง
จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลดิิบที่่�ได้้มาผ่่านอััลกอริิทึึมในการสร้้างภาพตััดขวางแบบสามมิิติิบริิเวณช่่องปากและขากรรไกรของผู้้�ป่่วย
ภาพตััดขวางที่่�ได้้จะถููกแสดงผลในมุุมมองสองมิิติแิ ละสามมิิติโิ ดยผ่่านซอฟต์์แวร์์แสดงภาพ ซึ่่�งผลที่่�ได้้สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น (1) ทัันตกรรม รากเทีียม (2) วางแผนการผ่่าตััดบริิเวณช่่องปาก ขากรรไกร และใบหน้้า (3) ตรวจดููข้้อต่่อ
ขากรรไกร (4) ทัันตกรรมจััดฟััน และ (5) ตรวจดููความผิิดปกติิของไซนััส
ประโยชน์์

สวทช. ถวายเพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2560 และนำำ�ไป
ใช้้ในการวิินิิจฉััยโรค และวางแผนการรัักษาผู้้�ป่่วยทางทัันตกรรมรากฟัันเทีียม การผ่่าฟัันคุุด และการผ่่าตััดบริิเวณช่่องปาก
ขากรรไกร และใบหน้้า รวมทั้้�งการใช้้งานในด้้านหูู คอ จมููก ปััจจุุบัันโรงพยาบาลได้้เปิิดให้้บริิการในผู้้�ป่่วยแล้้วจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
75 ราย รััฐบาลยัังได้้อนุุมัติั โิ ครงการให้้ผลิิตอีกี 50 เครื่่อ� งเพื่่อ� มอบให้้แก่่โรงพยาบาลของรััฐ 50 แห่่ง แล้้วเสร็็จในปีี พ.ศ. 2562
เพื่่อ� โรงพยาบาลจะได้้มีอุี ปุ กรณ์์ที่่ทั� นั สมััย สร้้างเครืือข่่ายทัันตแพทย์์ และบุุคลากรทางทัันตกรรมให้้สามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
นวััตกรรมไทย ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น อีีกทั้้�งช่่วยพััฒนาอุุตสาหกรรมเครื่่�องมืือแพทย์์ขั้้�นสููงขึ้้�นในประเทศเพื่่�อลด
การสููญเสีียเงิินตราให้้กัับต่่างประเทศ

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

17

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

แคปซููลแรงดัันลบ
นัักวิิจััย

ดร.ชููศัักดิ์์� ธนวััฒโน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED)
สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เรื่่�อง เครื่่�องกรองอากาศ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท โอลิิน ฮอลล์์ เทคโนโลยีี จำ�กั
ำ ัด
ความเป็็นมา

จากสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 ที่่�มีีการแพร่่กระจายโรคผ่่านการติิดต่่อทางระบบทางเดิินหายใจโดยง่่าย และอัันตราย
รุุนแรงในผู้้�ติิดเชื้้�อบางราย โดยในหลายกรณีีเกิิดการติิดเชื้้�อจากผู้้�ป่่วยไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�แพทย์์และพยาบาล ไม่่ว่่าจะเป็็น
การติิดเชื้้อ� ระหว่่างการย้้ายผู้้�ป่่วย ระหว่่างการรัักษาและในระหว่่างการตรวจเชื้้อ�  ซึ่่�งเป็็นการลดความสามารถและประสิิทธิิภาพ
ในการรัักษาพยาบาลในองค์์รวม หากจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ดููดอากาศ และสร้้างแรงดัันลบในบริิเวณที่่�ผู้้�ป่่วยอยู่่� จะช่่วยป้้องกัันให้้
อากาศที่่�อาจจะมีีเชื้้�อ ไม่่ออกมาภายนอก จะช่่วยลดโอกาสในการติิดเชื้้�อได้้
การนำำ�ไปใช้้

สวทช. ได้้พัฒ
ั นาแคปซููลแรงดัันอากาศลบสำำ�หรัับป้อ้ งกัันการแพร่่เชื้้อ� โรคที่่�ติดิ ต่่อได้้ทางระบบทางเดิินหายใจขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์
สำำ� หรัั บดูู ด อากาศที่่� อ ยู่่�ในบริิ เวณที่่� ผู้้�ป่่ ว ยหรืือสงสัั ย ว่่ า ติิ ด เชื้้� อ อยู่่�ออกไปยัั ง ภายนอกโดยผ่่ า นตัั ว กรองอากาศ และมีี
การฆ่่าเชื้้�อโรคที่่�เกาะที่่�ตััวกรองอากาศด้้วยแสงยููวีีซีี จึึงทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าอากาศจะไม่่ไหลจากผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�สงสััยว่่าติิดเชื้้�อไปยััง
ทิิศทางที่่�แพทย์์หรืือผู้้�ที่่�ไม่่มีีเชื้้�ออยู่่� ตััวแคปซููลพลาสติิกมีีความแข็็งแรง มีีการซีีลอย่่างแน่่นหนา และมีีช่่องให้้แพทย์์หรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�สามารถเข้้าถึึงผู้้�ป่่วยได้้ผ่่านถุุงมืือซิิลิิโคน โครงสร้้างมีีความแข็็งแรงสามารถรองรัับน้ำำ��หนัักของแผ่่นพลาสติิกตััว
แคปซููลได้้อย่่างดีี
ประโยชน์์

สามารถลดความเสี่่�ยงจากการแพร่่กระจายเชื้้�อระบบทางเดิินหายใจ 
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ชุุดซอฟต์์แวร์์ช่่วยการเขีียนสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�บกพร่่องทางการเรีียนรู้้�
นัักวิิจัย
ั

ดร.อรอิินทรา ภู่่�ประเสริิฐ 
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 4 ผลงาน (ลิิขสิิทธิ์์� 4 ผลงาน)
1. โปรแกรมเลืือกศััพท์์ไทย (Thai Word Prediction)
2.  โปรแกรมค้้นหาศััพท์์ไทย (Thai Word Search)
3. โปรแกรมตรวจคำำ�ผิิดไทย (Thai Spell Checker)
4. โปรแกรมพิิมพ์์ไทย (Thai Word Disorder)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ความเป็็นมา

บุุคคลที่่�มีคี วามบกพร่่องทางการเรีียนรู้้� ซึ่่ง� คิิดเป็็น 4.4 % ของนัักเรีียนทั่่�วประเทศ ซึ่่�งปััญหาที่่�พบในเด็็กเหล่่านี้้�มีหี ลายรููปแบบ 
เช่่น เขีียนหััวกลัับ ตััวกลัับด้้านแบบกระจก หรืือกลัับบนลงล่่าง เขีียนลายมืือยุ่่�งเหยิิง ไม่่สามารถจะอ่่านได้้ ซึ่่�งเกิิดจาก
การบกพร่่องในสมองที่่�ไม่่สามารถจะแปรผลข้้อมููลได้้เหมืือนคนปกติิ ซึ่่�งปััจจุุบัันไม่่สามารถรัักษาด้้วยวิิธีีการทางการแพทย์์
จึึงต้้องใช้้เทคโนโลยีีซอฟต์์แวร์์ช่่วยการเขีียนสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีความบกพร่่องทางการเรีียนรู้้�
การนำำ�ไปใช้้

ชุุดซอฟท์์แวร์์ดัังกล่่าวประกอบด้้วยโปรแกรม ได้้แก่่ (1) โปรแกรมเลืือกศััพท์์ไทย มีีคุุณสมบััติิ
คืือ ช่่วยเดาคำำ�ศััพท์์เป้้าหมายและเติิมเต็็มคำำ�ศััพท์์ให้้สมบููรณ์์ พร้้อมทั้้�งเดาคำำ�ศััพท์์ คำำ�ต่่อไป
โดยจะมีีรายการคำำ�ศััพท์์แสดง ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกคำำ�ศััพท์์จากการฟัังเสีียงอ่่านได้้
(2) โปรแกรมค้้นหาศััพท์์ไทย มีีคุุณสมบััติิคืือสามารถพิิมพ์์คำำ�ศััพท์์ใด ๆ เพื่่�อค้้นหา
คำำ�ศััพท์์ที่่�เขีียนถููกต้้อง โดยโปรแกรมจะแสดงรายการคำำ�ศััพท์์ที่่�ถููกต้้องหรืือใกล้้เคีียง
เพื่่�อให้้เลืือก ผู้ใ้� ช้้สามารถเลืือกคำำ�ศััพท์์จากการฟัังเสีียงอ่่านได้้ (3) โปรแกรมตรวจ
คำำ�ผิิดไทย มีีคุุณสมบััติิคืือช่่วยตรวจสอบงานพิิมพ์์ว่่ามีีคำำ�ที่่�สะกดผิิดหรืือไม่่ หาก
พบที่่�ผิิด โปรแกรมจะแสดงว่่ามีีคำำ�ศััพท์์ใดบ้้างในเอกสารที่่�อาจจะผิิด และแสดง
รายการคำำ�ที่่�ถููกต้้องให้้เลืือกพร้้อมการอ่่านออกเสีียง และ (4) โปรแกรมพิิมพ์์
ไทย มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ ประกอบด้้วยฟัังก์์ชัันเลืือกศััพท์์ไทย ฟัังก์์ชัันค้้นหา
ศััพท์์ไทย และฟัังก์์ชัันตรวจคำำ�ผิิดไทย นอกจากนี้้�โปรแกรมพิิมพ์์ไทยจะมีี
คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิมคืือผู้้�ใช้้สามารถเลืือกให้้โปรแกรมอ่่านข้้อความได้้ในระดัับ
คำำ� ระดัับประโยคและ ย่่อหน้้า พร้้อมทั้้�งแสดงแถบสีีขณะอ่่านออกเสีียง
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ประโยชน์์

กระทรวงศึึกษาฯ ร่่วมมืือกัับ สวทช. ขยายผลการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ไปใช้้ในโรงเรีียนเรีียนร่่วมที่่�มีนัี กั เรีียนที่่�บกพร่่องทางการเรีียนรู้้�
เรีียนร่่วมได้้จำำ�นวน 934 โรงเรีียน ในปีี 2556-2558  และยัังจะขยายผลไปจััดกิิจกรรมในพื้้�นที่่�แต่่ละจัังหวััดอีีก 66 จัังหวััด ๆ
ละ 35 คน รวม 2,310 โรงเรีียน ซึ่่�งคิิดเป็็น 15.44% ของโรงเรีียนที่่�มีีนัักเรีียนที่่�บกพร่่องทางการเรีียนรู้้�เรีียนร่่วม กระทรวง
ศึึกษาฯ จึึงมีีความยิินดีีที่่�จะให้้ความร่่วมมืือ นอกจาก 66 จัังหวััดที่่�จะได้้พััฒนาศัักยภาพแก่่เด็็กที่่�บกพร่่องในการเรีียนรู้้� จะ
ขยายผลเพิ่่�มอีีก 11 จัังหวััดให้้ครบทั้้�ง 77 จัังหวััดทั่่�วทั้้�งประเทศโดยให้้สิิทธิิกัับโรงเรีียนโดยไม่่จำำ�กััด
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ชุุดแผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้นชนิิดมีีอุุปกรณ์์ยึึดตรึึง ผลงานวิิจััยแผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้น และผลงานวิิจััย
แผ่่นดามกระดููกเรเดีียสส่่วนปลาย
นัักวิิจัย
ั

ดร.ประเสริิฐ เฉลิิมการนนท์์, ดร.กวิิน การุุณรััตนกุุล และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 3 ผลงาน (สิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ 1 ผลงาน, อนุุสิิทธิิบััตร 1 ผลงาน และองค์์ความรู้้� 1 ผลงาน)
1. ชุุดแผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้นชนิิดมีีอุุปกรณ์์ยึึดตรึึง เลขที่่�คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร 2003001072
2. แผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้น เลขที่่�คำ�ำ ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ 2002002197
3. แผ่่นดามกระดููกเรเดีียสส่่วนปลาย
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ดิิจิิทััล ออร์์โธปิิดิิกส์์ โซลููชััน จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เครื่่อ� งมืือแพทย์์ฝังั ในประเภทแผ่่นโลหะดามกระดููกและสกรููยึดึ ที่่�ใช้้ในการรัักษาทางกระดููกและข้้อของประเทศไทยในปััจจุบัุ นั
มีีมููลค่่ากว่่า 500 ล้้านบาทต่่อปีี และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่าง
ประเทศ และถููกออกแบบโดยอาศััยกายวิิภาคของชาวตะวัันตกเป็็นหลััก ซึ่่�งมัักเกิิดปััญหาในเชิิงคลิินิิกและส่่งผลถึึง
ประสิิทธิิภาพในการรัักษาในประเทศไทย
การนำำ�ไปใช้้

สวทช. ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
และบริิษััท ดิิจิิทััล ออร์์โธปิิดิิกส์์ โซลููชััน จำำ�กััด จึึงร่่วมกัันวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อออกแบบ
แผ่่นโลหะดามกระดููกที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยไทย ประกอบด้้วย (1) แผ่่นดามกระดููก
เรเดีียสส่่วนปลาย (2) แผ่่นดามกระดููกต้้นแขนส่่วนต้้น (3) แผ่่นดามกระดููกต้้นขา
ส่่วนปลาย (4) แผ่่นดามกระดููกหน้้าแข้้งส่่วนต้้น (5) แผ่่นดามกระดููกหน้้าแข้้ง
ส่่วนปลาย ซึ่่�งรวมถึึงแผ่่นโลหะดามกระดููกที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเฉพาะบุุคคล 
ประโยชน์์

เกิิดความร่่วมมืือในการนำำ�แผ่่นดามกระดููกของไทยไปใช้้ และเกิิดเป็็นแพลตฟอร์์ม
เครื่่�องมืือแพทย์์ฝัังในทางกระดููกและข้้อ ที่่�พััฒนาเองภายในประเทศ ที่่�จะ
สามารถช่่วยลดการนำำ�เข้้าได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ชุุดสกััด RNA เพื่่อ� การตรวจวิินิิจฉััยไวรััสด้้วยเทคนิิค RT-PCR
นัักวิิจััย

ดร. สิิทธิิโชค ตั้้�งภััสสรเรืือง
ศููนย์์โอมิิกส์์แห่่งชาติิ (NOC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ความลัับทางการค้้า เรื่่�อง ชุุดสกััด RNA เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััยไวรััสด้้วย
เทคนิิค RT-PCR
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท อาฟเตอร์์ แล็็บ จำ�กั
ำ ัด
ความเป็็นมา

การตรวจผู้้�ป่่วยโรคโควิิด 19 ด้้วยเทคนิิค Real-time PCR (RT-PCR) เป็็นการตรวจมาตรฐานสููงสุุด (Gold standard test)
หรืือการตรวจวิินิิจฉััยทางการแพทย์์ที่่�ดีีที่่�สุุดภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เหมาะสม แต่่ในการสกััดสารพัันธุุกรรม หรืืออาร์์เอ็็นเอ
(Ribonucleic acid, RNA) ของไวรััส  SARS-CoV-2 มีีข้้อจำำ�กััด คืือ ต้้องใช้้เครื่่�องสกััดสารพัันธุุกรรมอััตโนมััติิ และใช้้น้ำำ��ยา
สกััดสารพัันธุุกรรมที่่�ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศและมีีราคาสููง
การนำำ�ไปใช้้

สวทช. ได้้พััฒนาชุุดน้ำำ��ยาและกระบวนการสกััด RNA ขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย และต้้นทุุนถููกกว่่าการนำำ�เข้้าจากต่่าง
ประเทศ จากการทดสอบในการสกััด RNA จากตััวอย่่างสิ่่ง� ส่่งตรวจของผู้ติ้� ดิ เชื้้อ� SARS-CoV-2 และตรวจหาเชื้้อ� SARS-CoV-2
ด้้วยเทคนิิค RT-PCR เปรีียบเทีียบกัับชุุดสกััดที่่�นำำ�เข้้า พบว่่าได้้ผลดีีและมีีคุุณสมบััติิใกล้้เคีียงกัับชุุดน้ำำ�� ยาสกััด RNA ที่่�นำำ�เข้้า
ประโยชน์์

ใช้้งานง่่าย สามารถสกััด RNA จากสิ่่�งส่่งตรวจของผู้้�ป่่วยโดยตรง ลดขั้้�นตอนการสกััด และลดเวลาเหลืือเพีียง 20 นาทีี ต้้นทุุน
การผลิิตต่ำำ�� มีีคุุณภาพเทีียบเท่่ากัับชุุดสกััดที่่�นำำ�เข้้า
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ซอฟต์์แวร์์สัังเคราะห์์เสีียงพููดภาษาไทย วาจา เวอร์์ชััน 8.0 (Server Version)
นัักวิิจัย
ั

ทีีมวิิจััยการเข้้าใจเสีียงและข้้อความ (STU) กลุ่่�มวิิจััยปััญญาประดิิษฐ์์ (AINRG)
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ผลงานวิิจััยซอฟต์์แวร์์สัังเคราะห์์เสีียงพููดภาษาไทย วาจา เวอร์์ชััน 8.0 (Server Version)
1. ซอฟต์์แวร์์สัังเคราะห์์เสีียงพููดภาษาไทย วาจา เวอร์์ชััน 8.0 (Server Version)
2. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ ชื่่�อ “กระบวนการแปลงรููปเขีียนเป็็นสััญลัักษณ์์แทนเสีียงสำำ�หรัับภาษาไทย”
คำำ�ขอเลขที่่� 1701005777 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 28 กัันยายน 2560
3. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ ชื่่�อ “วิิธีีการแปลงและจััดกลุ่่�มตััวอัักษรภาษาไทยเป็็นสััญลัักษณ์์แทนเสีียง”
คำำ�ขอเลขที่่� 1601005048 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 02 กัันยายน 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย
ความเป็็นมา

การสื่่อ� สารด้้วยเสีียงพููดเป็็นรููปแบบการสื่่อ� สารพื้้�นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�รับส
ั ารสามารถเข้้าถึึงข่่าวสารที่่�ต้อ้ งการสื่่อ� ได้้ง่า่ ยและ
มีีประสิิทธิิภาพ โดยไม่่ต้้องพึ่่�งพาจอภาพ เทคโนโลยีีสร้้างเสีียงพููดจากข้้อความ (Text-to-Speech synthesis: TTS) จึึงเป็็น
เทคโนโลยีีสำำ�คััญที่่�จะเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารได้้ในทุุกพื้้�นที่่�
การนำำ�ไปใช้้

ซอฟต์์แวร์์สร้้างเสีียงพููดแบบสองภาษา วาจาเวอร์์ชััน 8.0 เป็็นโปรแกรมเครื่่�องมืือเวอร์์ชัันใหม่่
ที่่�ถููกวิิจััย พััฒนา ปรัับปรุุงและเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการสร้้างเสีียงพููดที่่�ใช้้งานอยู่่�ใน
เวอร์์ชัันเดิิมให้้ทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพและถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้�น โดยการพััฒนาแก้้ไข
และปรัับปรุุงในทั้้�ง 3 ส่่วนสำำ�คััญของกระบวนการสร้้างเสีียงพููดจากข้้อความ
ภาษาไทยอัันได้้แก่่ (1) ส่่วนประมวลผลข้้อความ (2) ส่่วนแปลงข้้อความเป็็น
สััญรููปหน่่วยเสีียง และ (3) ส่่วนสัังเคราะห์์เสีียง ซึ่่�งในส่่วนประมวลผลข้้อความ
วาจา 8.0 นี้้� ได้้เสนอการใช้้งานหน่่วยย่่อยพื้้�นฐานของการอ่่านมาช่่วยใน
การตััดแบ่่งเพื่่�อสร้้างเสีียงอ่่านให้้ถููกต้้อง ที่่�เรีียกว่่า พยางค์์เสมืือน ในส่่วนของ
การแปลงข้้อความเป็็นสััญรููปหน่่วยเสีียง ได้้วิิจััยและนำำ�เสนอแนวทางใหม่่โดย
อาศััยเทคนิิคการรู้้�จากสายอัักษรและ คาดเดาสายสััญรููปเสีียง ที่่�สามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วยการใช้้คุุณสมบััติิทางภาษาศาสตร์์ของ
แต่่ละอัักขระที่่�ผสมอยู่่�ในคำำ�มาร่่วมที่่�ใช้้ในการคาดเดาสััญรููปเสีียงด้้วย
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และในส่่วนสุุดท้้าย ส่่วนการสร้้างเสีียงพููด วาจา 8.0 ได้้นำำ�เอาเสีียงจากฐานข้้อมููลเสีียง สองภาษามาใช้้งานเพื่่�อให้้ได้้เสีียง
สัังเคราะห์์ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ที่่�ให้้เสีียงได้้ทั้้�งเสีียงผู้้�หญิิงและเสีียงผู้้�ชาย โดยทั้้�งสามส่่วนถููกประกบรวมกัันเพื่่�อ
ทำำ�งานได้้อย่่างถููกต้้องทั้้�งบน Windows และ Linux
ประโยชน์์

เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารได้้ในทุุกพื้้�นที่่� เข้้าถึึงได้้ทั้้�งกรณีีเฉพาะบุุคคลหรืือการประกาศแบบวงกว้้างในที่่�
สาธารณะ โดยให้้ระบบคอมพิิวเตอร์์สร้า้ งเสีียงคำำ�พูดู เพื่่อ� อ่่านข้้อความตามที่่�กำำ�หนดแบบอััตโนมััติเิ พื่่อ� ตอบสนองผู้้�รับส
ั ารหรืือ
ลููกค้้าแบบทัันทีีทัันใด ปรัับเปลี่่�ยนได้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และเหมาะสมตามสถานการณ์์ ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นที่่�เหนืือกว่่าการใช้้เสีียงที่่�
บัันทึึกไว้้ล่่วงหน้้า
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

โปรแกรมประเมิินเสีียงพููดภาษาไทย
นัักวิิจัย
ั

ดร.ณััฐนัันท์์ ทััดพิิทัักษ์์กุุล และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ลิิขสิิทธิ์์� 1 ผลงาน – โปรแกรมการประเมิินเสีียงพููดภาษาไทย
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท พลอยชรััตน์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันมีีผู้้�ที่่�บกพร่่องมีีปััญหาด้้านการสื่่�อสาร จำำ�นวนมากที่่�สื่่�อสารออกมาไม่่ได้้ และจำำ�นวนคนกลุ่่�มดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มเพิ่่�ม
ขึ้้�นทุุกปีี โดยผู้้�ที่่�มีีความบกพร่่องเหล่่านี้้�มัักมีีปััญหาพฤติิกรรมและอารมณ์์ร่่วมด้้วย ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการปรัับตััวทางสัังคมได้้
การนำำ�ไปใช้้

สวทช. ได้้จัดั ทำำ�โปรแกรมการประเมิินเสีียงพููดภาษาไทย ร่่วมกัับสาขาอรรถบำำ�บััด ภาควิิชาเวชศาสตร์์ฟื้น้� ฟูู คณะแพทยศาสตร์์
ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อใช้้ในการทดสอบการพููดและพััฒนาคู่่�มืือการประเมิินผล โดยตััวโปรแกรมประกอบ
ไปด้้วย 2 ส่่วน คืือ (1) ส่่วนมาตรฐาน และ (2) ส่่วนกำำ�หนดเอง ในส่่วนแบบทดสอบมาตรฐานจะมีีการประเมิินการออกเสีียง
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ 64 คำำ� ซึ่่ง� ครอบคลุุมเสีียงภาษาไทยทั้้�งหมด สำำ�หรัับส่ว่ นแบบทดสอบส่่วนกำำ�หนดเอง ผู้้�ใช้้สามารถสร้้างแบบ
ทดสอบเองได้้ตามที่่�ต้้องการ เมื่่�อประเมิินเสร็็จเรีียบร้้อย จะมีีการรายงานผลว่่าสามารถออกเสีียงได้้อย่่างถููกต้้องหรืือไม่่
ประโยชน์์

เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ทำำ�งานด้้านการให้้บริิการประเมิินเสีียงพููดภาษาไทย เช่่น คุุณครูู
หรืือผู้้�ปกครองที่่�ต้้องการประเมิินเสีียงพููดของลููก และฝึึกการออกเสีียงของลููกเพิ่่�มเติิม
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับกำำ�จััดเชื้้�อโรคด้้วยวิิธีีการฉายแสงยููวีีซีี (Girm Zaber)
นัักวิิจััย

ดร.ศิิวรัักษ์์ ศิิวโมกษธรรม
ศููนย์์เทคโนโลยีีเพื่่�อความมั่่�นคงของประเทศและการประยุุกต์์เชิิงพาณิิชย์์
(NSD) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เรื่่�อง เครื่่�องกำำ�จััดเชื้้�อโรคด้้วยการฉายแสง
ยููวีีแบบเคลื่่�อนย้้ายได้้ที่่�มีีประสิิทธิิภาพการ
2. คำำ�ขอสิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เรื่่�อง เครื่่�องกำำ�จััดเชื้้�อโรคด้้วย
การฉายแสงยููวีีซีี
3. เครื่่�องหมายการค้้า เรื่่�อง เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรคในอากาศด้้วยวิิธีีการฉายแสง
ยููวีีซีี (GIRM ZABER)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท กรุุงเทพ เมทััล แฟ็็บบริิคเคชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

จากสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 ส่่งผลให้้เกิิดความตระหนััก และการให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาด และ
ฆ่่าเชื้้�อเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19
การนำำ�ไปใช้้

GIRM ZABER เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ฆ่า่ เชื้้อ� ไวรััสโควิิด 19 ด้้วยแสงอััลตราไวโอเลตที่่�มีคี วามยาวคลื่่น� อยู่่�ในย่่านความถี่่ป� ระมาณ 250
นาโนเมตร ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููงในการกำำ�จััดและหยุุดยั้้ง� การแพร่่พันั ธุ์์�ของเชื้้อ� รา แบคทีีเรีีย และเชื้้อ� โรคต่่าง ๆ บนพื้้�นผิิวอุปุ กรณ์์
เครื่่�องมืือทางการเเพทย์์ และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงเชื้้�อไวรััสที่่�อยู่่�ในฝอยละอองที่่�ลอยในอากาศได้้
ประโยชน์์

สามารถใช้้สำำ�หรัับสถานพยาบาล ห้้องประชุุม ห้้องทำำ�งาน ห้้องพัักภายในโรงแรม จึึงเหมาะสมในการนำำ�มาใช้้ทดแทนหรืือ
เสริิมการฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคปกติิได้้เป็็นอย่่างดีี ช่่วยลดระยะเวลาการทำำ�ความสะอาด และลดความเสี่่�ยงในการได้้รัับ
เชื้้�อโรคของผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งได้้มีีการนำำ�ต้้นแบบ Girm Zaber  ไปทดสอบใช้้งานที่่�โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ โดยการเปิิด
Girm Zaber  ในลิิฟต์เ์ ป็็นเวลา 15 นาทีี ผลปรากฏว่่าเชื้้อ� โรคที่่�พบบริิเวณปุ่่�มกดลิิฟต์ถู์ กู กำำ�จััดได้้หมด สวทช. ได้้ส่ง่ มอบเครื่่อ� ง
Girm Zaber Station จำำ�นวน 6 เครื่่�อง ให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ โรงพยาบาลระยอง จำำ�นวน 2 เครื่่�อง ศููนย์์สััตว์์ทดลอง
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จำำ�นวน 1 เครื่่อ� ง และจัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่�งอยู่่�ในเขตสุุขภาพที่่� 5 กระทรวง
สาธารณสุุข จำำ�นวน 3 เครื่่�อง
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

แพลตฟอร์์มระบบบริิการถ่่ายทอดการสื่่อส
� ารสำำ�หรัับคนพิิการทางการได้้ยิิน และคนพิิการทางการพููด
นัักวิิจัย
ั

ณััฐนัันท์์ ทััดพิิทัักษ์์กุุล และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ 2 ผลงาน อนุุสิิทธิิบััตร 1 ผลงาน และลิิขสิิทธิ์์� 7 ผลงาน ได้้แก่่
1. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบแปลงเสีียงเป็็นข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Captioned Phone
2. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบปรัับปรุุงเสีียงพููดสำำ�หรัับผู้้�ไร้้กล่่องเสีียงและผู้้�ที่่�ปากแหว่่งเพดานโหว่่
3. ระบบจััดการข้้อมููลสมาชิิกสำำ�หรัับการแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน (CRM for Emergency Relay Service)
4. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบข้้อความสั้้�น (SMS)
5. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบรัับ-ส่่งข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Message
6. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบสนทนาข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Live Chat และเว็็บไซต์์
7. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบสนทนาวิิดีีโอผ่่านเว็็บไซต์์และโทรศััพท์์วิิดีีโอ
8. บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบสนทนาวิิดีีโอผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Video
9. พจนานุุกรมภาษามืือสามมิิติิ (3D Sign Language Dictionary)
10. ระบบอิินทราเน็็ต (TTRS Intranet)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

มููลนิิธิิสากลเพื่่�อคนพิิการ
ความเป็็นมา

การสื่่�อสารให้้ผู้้�พิิการทางการได้้ยิินให้้มีีโอกาสในการรัับรู้้�ข่่าวสาร จำำ�เป็็นต้้องมีีการถ่่ายทอด
เสีียง ออกมาในรููปแบบที่่�ผู้้�พิิการจะรัับสารได้้ เช่่น เป็็นข้้อความ จึึงได้้มีีการพััฒนา
แพลตฟอร์์มระบบบริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารสำำ�หรัับคนพิิการทางการได้้ยิิน และ
คนพิิการทางการพููด สำำ�หรัับศููนย์์บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแห่่งประเทศไทย
มููลนิิธิิสากลเพื่่�อคนพิิการ โดยพััฒนามาจากแฟลตฟอร์์มการแปลงเสีียงเป็็น
ข้้อความของ NECTEC ชื่่�อ iAgent
การนำำ�ไปใช้้

แพลตฟอร์์มประกอบด้้วยบริิการทั้้�งหมด 9 รายการประกอบด้้วย (1) บริิการ
ถ่่ายทอดการสื่่�อสารผ่่านข้้อความสั้้�น (SMS) (2) บริิการถ่่ายทอด
การสื่่�อสารแบบรัับ-ส่่งข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS
(Telecommunication Relay Service) (3) บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสาร
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แบบสนทนาข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Live Chat (4) บริิการถ่่ายทอดการสื่่อ� สารแบบสนททนาข้้อความผ่่านเว็็บไซต์์
(5) บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบสนทนาวิิดีีโอผ่่านเว็็บไซต์์ (6) บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบสนทนาวิิดีีโอผ่่าน
แอปพลิิเคชััน TTRS Video (7) บริิการถ่่ายทอดการสื่่อ� สารแบบสนทนาวิิดีโี อผ่่านเครื่่อ� งบริิการถ่่ายทอดการสื่่อ� สารสาธารณะ
(8) บริิการถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบปรัับปรุุงเสีียงพููดสำำ�หรัับผู้้�ไร้้กล่่องเสีียงและผู้้�ที่่�ปากแหว่่งเพดานโหว่่ และ (9) บริิการ
ถ่่ายทอดการสื่่�อสารแบบแปลงเสีียงเป็็นข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน TTRS Captioned Phone ซึ่่�งใช้้บริิการผ่่านโทรศััพท์์
เว็็บไซต์์ และ/หรืือ แอปพลิิเคชััน ตามแต่่ละประเภทของบริิการ
ประโยชน์์

เป็็นระบบการสื่่�อสารเฉพาะทางแก่่ผู้้�พิิการกว่่า 1 แสน คน ให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้เช่่นคนปกติิทั่่�วไป ตามสิิทธิิขั้้�น
พื้้�นฐานที่่�ทุุกคนจะได้้รัับอย่่างเท่่าเทีียมกััน

28

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ชุุดแปลงเอกซเรย์์ให้้เป็็นดิิจิิทััล บอดีีเรย์์อาร์์
นัักวิิจัย
ั

ดร. เสาวภาคย์์ ธงวิิจิิตรมณีี, อุุดมชััย เตชะวิิภูู และทีีมงาน
ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ 2 คำำ�ขอ ลิิขสิิทธิ์์� 4 ผลงาน และเครื่่�องหมายการค้้า 2ผลงาน ได้้แก่่
1. วิิธีีการระบุุพื้้�นที่่�ปอดจากภาพถ่่าย (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์)
2. ระบบการประมลผลภาพจากเครื่่�องถ่่ายเอกซเรย์์ (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์)
3. Software : Bodiiview (ลิิขสิิทธิ์์�)
4. Software : BodiiRay - Management (ลิิขสิิทธิ์์�)
5. Software : BodiiRay - Acquisition (ลิิขสิิทธิ์์�)
6. Software : BodiiRay - Processing (ลิิขสิิทธิ์์�)
7. Bodiiray (บอดีีเรย์์) (เครื่่�องหมายการค้้า)
8. Bodiiview (เครื่่�องหมายการค้้า)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท พิิกซาเมด จำำ�กััด
ความเป็็นมา

โรงพยาบาลเป็็นจำำ�นวนมากที่่�ยัังใช้้เครื่่�องเอกซเรย์์แบบเก่่า ที่่�แสดงผลการเอกซเรย์์ออกมาเป็็นภาพถ่่าย
เอกซเรย์์เท่่านั้้�น บอดีีเรย์์อาร์์ ถููกออกแบบมาเพื่่�อปรัับปรุุงระบบเอกซเรย์์แบบเก่่าให้้เป็็นระบบ
เอกซเรย์์ดิิจิิทััล โดยจะอััพเกรดเฉพาะส่่วนรัับรัังสีีและสร้้างภาพให้้เป็็นระบบดิิจิทัิ ัล แต่่ยััง
คงใช้้ประโยชน์์จากส่่วนฉายรัังสีีเอกซ์์จากเครื่่�องเอกซเรย์์เดิิม
ส่่วนฮาร์์ดแวร์์ประกอบไปด้้วย ฉากรัับรัังสีีดิิจิทัิ ัลแบบไร้้สาย คอมพิิวเตอร์์ และจอ
แสดงผลภาพ ส่่วนซอฟต์์แวร์์สามารถบริิหารจััดการข้้อมููลผู้้�ป่่วยและจััดเก็็บ
ภาพถ่่ายเอกซเรย์์ บัันทึึกการตั้้�งค่่าการฉายรัังสีี ประมวลผลภาพ และแสดงภาพ
เอกซเรย์์แบบดิิจิทัิ ัล โดยสามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบจััดเก็็บสื่่�อสารข้้อมููลภาพ
ทางการแพทย์์ได้้
การนำำ�ไปใช้้

ระบบเอกซเรย์์แบบดิิจิทัิ ัล เป็็นเทคโนโลยีีที่่�มาแทนที่่�ระบบเอกซเรย์์แบบ
ฟิิล์์มโดยระบบเอกซเรย์์แบบดิิจิิทััล โดยจะมีีอุุปกรณ์์รัับภาพเอกซเรย์์ที่่�มีี
ความคมชััดของภาพสููง ระบบสามารถประมวลผลภาพถ่่ายทางรัังสีี
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แสดงผลภาพได้้ภายใน 5-10 วิินาทีี สามารถปรัับความคมชััดของภาพผ่่าน
ได้้ ทำ�ำ ให้้แพทย์์วิินิิจฉััยโรคและให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยได้้อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ระบบจะจััดเก็็บข้้อมููลไว้้ในคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อให้้แพทย์์สามารถ
เปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงของโรคได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วและสามารถ
เชื่่�อมต่่อข้้อมููลกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในโรงพยาบาลได้้ ฉากรัับรัังสีี
ดิิจิิทััลมีีขนาดบาง น้ำำ��หนัักเบา ทนทาน สามารถป้้องกัันฝุ่่�น และป้้องกััน
การโดนพ่่น หรืือฉีีดน้ำำ�� อย่่างรุุนแรงได้้
ประโยชน์์

สวทช. มอบชุุดแปลงเอกซเรย์์ให้้เป็็นดิิจิิทััล BODIIRAY-R บอดีีเรย์์ อาร์์ ให้้
กัับโรงพยาบาลห้้วยยอด จัังหวััดตรััง ในวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กล่่องสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นเนื้้�อ
นัักวิิจัย
ั

รศ.สุุพิินดา คููณมีี และคณะ
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 9256 เรื่่�อง กล่่องสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นเนื้้�อ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท นิิวเมดิิคอล เทคโนโลยีี จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันการส่่งชิ้้�นเนื้้�อเพื่่�อตรวจนั้้�นจะแช่่อยู่่�ในถุุงพลาสติิก หรืือกล่่อง หรืือขวดที่่�มีีฝาปิิดที่่�บรรจุุน้ำำ��ยาฟอร์์มาลีีน 10% แต่่
หากชิ้้�นเนื้้�อมีีขนาดใหญ่่มากเกิินไป น้ำำ��ยาจะไม่่สามารถซึึมผ่่านได้้ตลอดชิ้้�นเนื้้�อ ส่่งผลให้้ชิ้้�นเนื้้�อส่่วนที่่�อยู่่�ลึึกลงไปจากผิิวด้้าน
บนเกิิดการเน่่า อาจส่่งผลให้้การวิินิิจฉััยทางพยาธิิวิิทยาเกิิดการผิิดพลาดได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

กล่่องสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นเนื้้�อได้้รัับการออกแบบเพื่่�อช่่วยให้้สามารถจััดเรีียงชิ้้�นเนื้้�อที่่�ถููกตััดตามแนวกายวิิภาคได้้ โดยไม่่มีี
การกดเบีียดระหว่่างชิ้้�นเนื้้�อ และเพื่่�อช่่วยให้้ฟอร์์มาลีีนสามารถไหลเวีียนในกล่่องได้้อย่่างทั่่�วถึึง มีีลัักษณะทรงสี่่�เหลี่่�ยมทึึบ มีี
แผ่่นกั้้�นและแผ่่นยึึดร่่อง สามารถรองรัับเนื้้�อเยื่่�อได้้หลายขนาด
ประโยชน์์

ช่่วยให้้การส่่งชิ้้�นเนื้้�อไปวิินิิจฉััยสะดวกมากขึ้้�น น้ำำ��ยาฟอร์์มาลีีน 10% ในกล่่องสามารถซึึมผ่่านได้้
ตลอดชิ้้�นเนื้้�อ ลดการเน่่าเสีียของชิ้้�นเนื้้�อระหว่่างการจััดส่่ง
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	ถุุงรองรัับเลืือดในระยะคลอด
นัักวิิจััย

รศ.ดร.สร้้อย อนุุสรณ์์ธีีรกุุล และคณะ
สาขาวิิชาการพยาบาลสููติศิ าสตร์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่� 11646 เรื่่�อง ถุุงรองรัับเลืือดในระยะคลอด
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เชี่่�ยวชาญพลาสติิก จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััญหาการตกเลืือดหลัังคลอดเป็็นสาเหตุุที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของการตายของมารดา
ทั่่�วโลก สำำ�หรัับสถานการณ์์ประเทศไทยในภาพรวมปีี พ.ศ. 2548-2551 พบอััตราการตายของมารดาเกิิดขึ้้�นร้้อยละ 18.2,
18.1, 17.7, และ 17.3 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนใหญ่่มีีสาเหตุุมาจากการตกเลืือดหลัังคลอด การประเมิินการตกเลืือดในระยะคลอด
และหลัังคลอดส่่วนใหญ่่ใช้้การคาดคะเนด้้วยตาเปล่่า ทำำ�ให้้ประเมิินได้้น้้อยกว่่าความเป็็นจริิงและจะทำำ�ให้้การวิินิิจฉััย
ภาวการณ์์ตกเลืือดได้้ต่อ่ เมื่่อ� มีีการสููญเสีียเลืือดจำำ�นวนมากและมีีอาการแสดงออกทางคลิินิกิ เท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ปัญ
ั หาการตกเลืือด
ยัังเป็็นปััญหาของหน่่วยงานห้้องคลอด ที่่�ผ่่านมามีีผู้้�คิิดค้้นและพััฒนาอุุปกรณ์์วััดปริิมาณการสููญเสีียเลืือดขณะคลอดเพื่่�อ
ประเมิินภาวะตกเลืือดของมารดาหลัังคลอดบุุตรหลายราย เช่่น ถุุงรองรัับเลืือด BRASS-V-Drape ของ Petal et al. (2006)
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นถุุงพลาสติิกใส อ่่อนนุ่่�ม แต่่มีีข้้อเสีียคืือ มีีขนาดใหญ่่ ไม่่มีีฝาปิิด ไม่่สามารถแยกเลืือดและน้ำำ��คร่ำำ��ได้้ หรืือ
ถัังพลาสติิกที่่�ประดิิษฐ์์โดยโรงพยาบาลบางพลีี จัังหวััดนครนายก มีีลัักษณะเป็็นถัังพลาสติิก มีีไม้้วััดปริิมาณเลืือดอยู่่�ภายใน
แต่่มีีข้้อจำำ�กััดคืือ หากมีีปริิมาณเลืือดน้้อยจะไม่่สามารถวััดปริิมาณเลืือดได้้และจะต้้องทำำ�ความสะอาดภายหลัังเสร็็จจาก
การใช้้งาน ซึ่่�งไม่่สะดวกต่่อผู้้�ใช้้งาน  
การนำำ�ไปใช้้ 

ถุุงรองรัับเลืือดที่่�ออกแบบมา มีีสเกลบอกปริิมาณเลืือดเพื่่อ� ให้้สามารถวััดปริิมาณการสููญเสีียเลืือดจากการคลอดที่่�ถูกู ต้้องและ
แม่่นยำำ�โดยไม่่ต้้องนำำ�ไปตวงวััดอีีกครั้้�ง
ประโยชน์์

สามารถใช้้ประกอบการวิินิจฉั
ิ ัยภาวการณ์์ตกเลืือดของมารดาในขณะคลอดได้้ ลดโอกาสการเสีียชีีวิิตของมารดา
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วััสดุปิุ ิดแผลเบาหวานไฟโบรอิินที่่�ผสมสารสกััดจากวุ้้�นว่่านหางจระเข้้
นัักวิิจัย
ั

ผศ.นพ.ศรััณย์์ วรศัักดิ์์�วุุฒิิพงษ์์, รศ.ดร.ภญ.จารุุภา วิิโยชน์์ และ ผศ.ทพ.ดร.อนุุพัันธ์์ สิิทธิิโชคชััยวุุฒิิ
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1701006352 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2560
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

หจก.พีี.เอส.ดัับบลิิว.ฟิิชชิ่่�งโปรดัักส์์ (P.S.W.Fishing Products Ltd.,Part.)
ความเป็็นมา

การเกิิดแผลเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน เป็็นสิ่่�งที่่�พบได้้บ่่อยและเป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญในประเทศไทย อาจลุุกลามจนทำำ�ให้้
สููญเสีียนิ้้�วเท้้าหรืือขาได้้ การใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์วัสดุ
ั ปิุ ดิ แผลเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการรัักษา ซึ่่�งการเลืือกใช้้วัสดุ
ั ปิุ ดิ แผลที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะส่่งผลให้้แผลนั้้�นหายเร็็วและเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต  คณะผู้้�วิิจััยจึึงหาวััสดุุปิิดแผลแบบใหม่่โดยใช้้สารจาก
ธรรมชาติิที่่�วัตถุ
ั ุดิิบหาได้้ง่่ายภายในประเทศ และมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษา ผลงานวิิจััยเรื่่�องนี้้�ได้้รัับรางวััล  Nagai Award
2012 จาก Tokyo, Japan และได้้รัับรางวััลเหรีียญทองแดงจากการประกวดสิ่่�งประดิิษฐ์์ ในงาน 45th INTERNATIONAL
EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 2017
การนำำ�ไปใช้้

วััสดุุปิิดแผลแบบใหม่่ผลิิตจากวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิที่่�มีีแหล่่งปลููกภายในประเทศ มีีราคาถููก และมีีประสิิทธิิภาพใน
การรัักษา ได้้แก่่ ไฟโบรอิินและสารสกััดจากวุ้้�นว่่านหางจระเข้้ กระบวนการผลิิตไม่่ซับซ้
ั ้อนและไม่่
ต้้องใช้้เครื่่�องมืือชั้้�นสููงที่่�มีีราคาแพง ไม่่มีีการใช้้ตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์์และไม่่ใช้้พลัังงานสููง มีี
การควบคุุมคุุณภาพการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้สารสกััดที่่�มีีคุุณสมบััติิทางกายภาพและเคมีี
สม่ำำ��เสมอทุุก batch ของการผลิิต วััสดุุปิิดแผลมีีความสะดวกต่่อการใช้้งาน ไม่่ต้้อง
เปลี่่�ยนบ่่อย ๆ โดยสามารถอยู่่�ได้้ 3-7 วััน มีีความแข็็งแรง มีีความยืืดหยุ่่�น สามารถ
โค้้งงอให้้ทาบกัับแผลได้้ และสามารถดููดซัับน้ำำ��ได้้ถึึงประมาณ 44% โดยที่่�ภายหลััง
จากการดููดซัับน้ำำ�� จะมีีลัักษณะเป็็น gel film ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นและคงรููปอยู่่�ได้้
สามารถแนบติิดไปกัับแผลที่่�มีีความลึึกได้้ดีี สามารถลดอััตราการติิดเชื้้�อได้้
เนื่่�องจากสกััดจากวุ้้�นว่่านหางจระเข้้มีีฤทธิ์์�ฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ประโยชน์์

เพิ่่�มมููลค่่าวััตถุุดิิบการเกษตรของไทย และทำำ�ให้้ไม่่ต้้องเปลี่่�ยนวััสดุุ
ปิิดแผลบ่่อย
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กรรมวิิธีกี ารเตรีียมสารสกััดขมิ้้�นชัันที่่�มีีสารเคอร์์คิิวมิินอยด์์
นัักวิิจััย

ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์ และ ลิิขิิต ลาเต๊๊ะ
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
สถานภาพสิิทธิิบััตร

องค์์ความรู้้�
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไอทีีเอส ซััพพลาย จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ขมิ้้น� ชัันมีีสารออกฤทธิ์์ท� างเภสััชวิิทยาในการรัักษาโรค คืือ สารประกอบกลุ่่�ม
เคอร์์คิิวมิินอยด์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยสารที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านการอัักเสบ ต้้านแบคทีีเรีีย ต้้านออกซิิเดชััน และต้้านมะเร็็ง เป็็นต้้น ใน
การเตรีียมสารสกััดขมิ้้น� ชัันให้้มีปี ระสิิทธิิภาพในการรัักษาโรค สารสกััดนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องมีีสารเคอร์์คิวมิ
ิ นิ อยด์์ในปริิมาณสููงและ
ปริิมาณคงที่่�ทุุกครั้้�งที่่�ผลิิตสารสกััด
การนำำ�ไปใช้้ 

กรรมวิิธีกี ารเตรีียมสารสกััดจากขมิ้้น� ชัันที่่�มีสี ารเคอร์์คิวมิ
ิ นิ อยด์์ เป็็นการสกััดสารเคอร์์คิวมิ
ิ นิ อยด์์จากผงขมิ้้น� ชัันด้้วยเอทานอล 
โดยสารสกััดขมิ้้�นชัันที่่�ได้้นี้้�ประกอบด้้วยสารเคอร์์คิิวมิินอยด์์ 3 ชนิิดได้้แก่่ เคอร์์คููมิิน ดีีเมทอกซีีเคอร์์คููมิิน และบิิสดีีเมทอก
ซีีเคอร์์คููมิิน ในปริิมาณรวมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 85 โดยน้ำำ��หนััก สาร 3 ชนิิดนี้้�ที่่�มีีฤทธิ์์�ทางเภสััชวิิทยาที่่�หลากหลายมากทั้้�งยััง
มีีฤทธิ์์�ต้้านการอัักเสบ ต้้านแบคทีีเรีีย ต้้านออกซิิเดชััน เป็็นต้้น
ประโยชน์์

ทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�สมุุนไพรไทย ไปพััฒนาต่่อยอดเป็็นสารสกััดมููลค่่าสููง สำำ�หรัับใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิตยาหรืือผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารและเครื่่�องสำำ�อางได้้
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ชุุดอุุปกรณ์์รองรัับสิ่่�งขัับถ่่ายจากทวารเทีียม
นัักวิิจัย
ั

ผศ.นพ.วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ, รศ.ดร.วราภรณ์์ ตัันรััตนกุุล, รศ.ดร.วิิวััฒน์์ พิิชญากร, ผศ.ดร.วิิรััช ทวีีปรีีดา, ผศ.ดร.เอกวิิภูู
กาลกรณ์์สุุรปราณีี, นพ.คณุุตม์ จ
์ ารุุธรรมโสภณ, นายแพทย์์ปวััน ไกรนรา, สมพร วรรณวงศ์์ และ อัับดุุลอาซีีด หนิิมุุสา
คณะแพทยศาสตร์์, คณะวิิทยาศาสตร์์ศาสตร์์ และคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1503000124
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

หจก.ดัับเบิ้้�ลยูู อิิน เซอร์์เจอรี่่�
ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นมะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่ในประเทศไทยมีีแนวโน้้มมากขึ้้น� และมีีผู้้�ป่่วยที่่�มีที วารเทีียมเปิิดที่่�หน้้าท้้องมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้อุปุ กรณ์์รองรัับสิ่่ง� ขัับถ่า่ ยจากทวารเทีียมนี้้� โดยอาจเป็็นแบบชนิิดชั่่ว� คราวหรืือแบบถาวรหลัังการผ่่าตััด ปััจจุบัุ นั  ยัังต้้อง
มีีการนำำ�เข้้าแผ่่นติิดผิิวหนัังรอบทวารเทีียมและชุุดอุุปกรณ์์รองรัับสิ่่�งขัับถ่่ายจากทวารเทีียม
การนำำ�ไปใช้้ 

ชุุดอุุปกรณ์์รองรัับสิ่่ง� ขัับถ่า่ ยจากทวารเทีียม มีีส่ว่ นประกอบที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ  คืือ แผ่่นติิดผิิวหนัังรอบทวารเทีียม เป็็นวััสดุุ
ที่่�ใช้้แล้้วทิ้้ง� ไม่่สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ โดยแผ่่นมีีลักั ษณะคล้้ายขี้้ผึ้้� ง� สีีน้า้ ตาลอ่่อน เป็็นแผ่่นสี่่เ� หลี่่ย� มจััตุรัุ สั หรืือวงกลมแล้้ว
แต่่ชนิิดของการค้้า เจาะเป็็นรููตรงกลางไว้้สำำ�หรัับสวมเข้้ากัับทวารเทีียมได้้ โดยอีีกด้้านหนึ่่�งเป็็นกาวทั้้�งแผ่่นติิดแนบ
กัับผิิวหนัังบริิเวณรอบทวารเทีียมและมีีตััวพลาสติิกไว้้ดึึงยึึดให้้แผ่่นทวารเทีียมยึึดติิดกัับวััสดุุอีีก
ชิ้้�นหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นถุุงรองรัับของเสีียหรืืออุุจจาระ
ประโยชน์์

ชุุดอุุปกรณ์์รองรัับสิ่่�งขัับถ่่ายจากทวารเทีียมประกอบด้้วยแผ่่นติิดผิิวหนัังรอบ
ทวารเทีียม และถุุงรองรัับสิ่่�งขัับถ่่ายจากทวารเทีียมเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีการผลิิตวััสดุุ
อุุปกรณ์์ที่่�ทำำ�มาจากยางพาราในประเทศไทยทดแทนการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
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	อุุปกรณ์์ช่่วยจัับขวดยา
นัักวิิจััย

นพ.วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1403001732
ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2557
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท วอนนาเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

การรัักษาหรืือการตรวจวิินิิจฉััยทางการแพทย์์ ในหลายกรณีีจะต้้องมีีการเตรีียมยาแบบปลอดเชื้้�อ สำำ�หรัับการรัักษาหรืือ
วิินิิจฉััย เช่่น การรัักษาด้้วยการใช้้ยาแบบฉีีด หรืือ การผ่่าตััด หรืือ การทำำ�หััตถการทางคลิินิิกที่่�ต้้องใช้้เข็็มหรืืออุุปกรณ์์สอดใส่่
เข้้าไปในร่่างกายผู้้�ป่่วย ซึ่่�งจะต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดการสััมผััสกับอุ
ั ปุ กรณ์์ที่่จ� ะสอดใส่่เข้้าไปในร่่างกายผู้้�ป่่วย เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่
ให้้เกิิดการติิดเชื้้อ� ได้้  จึงึ มีีการคิิดค้้นนวััตกรรมการผลิิตอุปุ กรณ์์ช่ว่ ยจัับขวดยาเพื่่อ� ความปลอดภััยในการทำำ�หัตั ถการทางคลิินิกิ
การนำำ�ไปใช้้ 

อุุปกรณ์์ช่่วยจัับขวดยาผลิิตจากอลููมิิเนีียมชนิิดงอได้้ซึ่่�งเป็็นโครงสร้้างหลัักในการให้้แรงบีีบ  และฟองยางพาราที่่�นิ่่�มและ
ความยืืดหยุ่่�นสููง เป็็นตััวกระจายแรงกดที่่�เกิิดขึ้้�นบนขวดยา  และทำำ�ให้้สามารถแนบสนิิทกัับขวดยาได้้ทุุกขนาด
ประโยชน์์

เพิ่่�มความปลอดภััยในการทำำ�หัตั ถการทางคลิินิกิ และลดอุุบัติั เิ หตุุของผู้้�รักั ษาพยาบาลในระหว่่างปฏิิบัติั หัิ ตั ถการทางคลิินิกิ ได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

อุุปกรณ์์รองส้้นเท้้า เพื่่�อลดอาการปวดส้้นเท้้าจากยางธรรมชาติิ
นัักวิิจัย
ั

รศ.ดร.วิิริิยะ ทองเรืือง และคณะ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 0901003604 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2552
อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 7527
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท รัับเบอร์์ อิินโนเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เนื่่อ� งจากปััจจุบัุ นั มีีประชากรได้้รับปั
ั ญ
ั หาเกี่่ย� วกัับเท้้าเป็็นจำำ�นวนมาก ผลการวิิจัยั ทางการแพทย์์พบว่่าการเดิิน วิ่่ง� และกระโดด
มีีผลทำำ�ให้้เท้้าต้้องรัับน้ำำ��หนัักจากแรงกระแทกมากขึ้้น� โดยเฉพาะบริิเวณส้้นเท้้าในขณะเดิินที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ถึึง 3 เท่่าของน้ำำ��หนััก
ตััว และเป็็น 4 เท่่าในขณะวิ่่�ง อัันเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้นัักกีีฬา ผู้้�ที่่�เดิิน ยืืน วิ่่�ง หรืือออกกำำ�ลัังกายบ่่อย ๆ มัักมีีอาการปวด
เท้้าอัันเนื่่�องมาจากเอ็็นร้้อยหวายและกระดููกส้้นเท้้าอัักเสบอยู่่�เสมอเท้้าเป็็นอวััยวะสำำ�คััญของร่่างกายที่่�ใช้้ในการยืืน เดิิน วิ่่�ง
เป็็นประจำำ�ทุุกวััน ทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดการอัักเสบและเจ็็บส้้นเท้้าได้้ จากรายงานทางการแพทย์์พบว่่า ผู้้�ป่่วยเจ็็บส้้นเท้้าถึึงร้้อย
ละ 10 ของประชากรและการใช้้อุุปกรณ์์รองส้้นเท้้าสามารถช่่วยลดอาการปวดในผู้้�ป่่วยได้้ถึึงกว่่าร้้อยละ 90 จึึงมีีการพััฒนา
วััสดุุจากยางธรรมชาติิ และออกแบบอุุปกรณ์์หนุุนส้้นเท้้าเพื่่�อลดความดัันที่่�ก่่อตััวในส้้นเท้้าในขณะที่่�เกิิดการกระทบของ
ส้้นเท้้ากัับพื้้�น โดยอุุปกรณ์์หนุุนชนิิดใหม่่นี้้�จะสามารถแทนอุุปกรณ์์เสริิมส้้นเท้้าจากซิิลิิโคนที่่�มีีราคาสููง
ถึึงคู่่�ละ 600-1,200 บาท และต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

ยางรองส้้นเท้้า ผลิิตจากยางธรรมชาติิ 100% มีีคุุณสมบััติิในการช่่วยกระจายแรงกด
ลดแรงกระแทกและลดความดัันในส้้นเท้้าได้้มากกว่่า 50% สามารถทำำ�ความสะอาด
ได้้ง่่าย มีีหลายขนาดให้้เลืือก โดยเทีียบขนาดจากรองเท้้า สามารถสััมผััสกัับ
ผิิวหนัังได้้โดยตรง ปราศจากการระคายเคืือง จะมุ่่�งเน้้นสำำ�หรัับบุุคคลทุุกเพศ
ทุุกวััย ซึ่่�งไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็ก ผู้้�ใหญ่่ เพศหญิิงหรืือเพศชาย ก็็อาจจะประสบปััญหา
เกี่่�ยวกัับการปวดส้้นเท้้าได้้ โดยเฉพาะนัักกีีฬาหรืือผู้้�ที่่�ออกกำำ�ลัังกายบ่่อยมัักจะ
พบกัับปััญหานี้้�

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ประโยชน์์

ยางรองส้้นเท้้าที่่�ทางผู้้�วิิจััยได้้ประดิิษฐ์์ขึ้้�นนี้้�จะช่่วยบรรเทาและป้้องกัันอาการปวดเท้้า ข้้อเท้้า หััวเข่่า สะโพก และหลััง
อัันเนื่่�องมาจากการนั่่�ง การยืืน การเดิิน การวิ่่�ง การเล่่นกีีฬา หรืือออกกำำ�ลัังกายที่่�ผิิดสุุขลัักษณะ ช่่วยป้้องกัันอาการเท้้าพลิิก
เท้้าแพลงขณะเดิินหรืือวิ่่�งและช่่วยจััดวางตำำ�แหน่่งของเท้้า ให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้องในขณะเคลื่่�อนไหว จึึงช่่วยผ่่อนคลาย
ความตึึงเครีียดและความล้้า ในขณะเดิิน วิ่่�ง หรืือเคลื่่�อนไหวอย่่างได้้ผล
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100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

อุุปกรณ์์วััดกํําหนดตํําแหน่่งก่่อนการฉีีดยาเข้้าน้ำำ��วุ้้�นตา
นัักวิิจัย
ั

นางดวงรััตน์์ หมายดีี
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1603002255
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท วอเทอร์์ป๊๊อก จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันการรัักษาโรคจอตาได้้มีีการพััฒนาขึ้้�นมาก ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพของการรัักษาดีีขึ้้�นกว่่าในอดีีต  การฉีีดยาเข้้าวุ้้�นตา
เป็็นวิิธีีการรัักษาที่่�ใช้้กัันมากขึ้้�นในปััจจุุบัันแทนการผ่่าตััด โรคจอตาหลายโรค เช่่น จุุดภาพชััดเสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุ, จุุดภาพชััด
บวมจากภาวะเบาหวานหรืือหลอดเลืือดอุุดตััน, หลอดเลืือดผิิดปกติิที่่�จอตา ฯลฯ อาจรัักษาให้้ดีีขึ้้�นได้้โดยการฉีีดยาเข้้าใน
วุ้้�นตาซึ่่ง� จะช่่วยลดการบวมของจอตาและยัับยั้้ง� การเติิบโตของหลอดเลืือดผิิดปกติิได้้การฉีีดยาเข้้าน้ำำ��วุ้้�นตาต้้องใช้้คาลิิปเปอร์์
โลหะกำำ�หนดระยะก่่อนการฉีีด เพื่่�อป้้องกัันอัันตรายต่่อเลนส์์แก้้วตา และจอตา โดยคาลิิปเปอร์์ต้้องผ่่านการทำำ�ให้้ปราศเชื้้�อ
ก่่อน และคาลิิปเปอร์์ 1 ชิ้้�น จะใช้้ได้้กับั ผู้้�ป่่วย 1 คนเท่่านั้้�น เนื่่อ� งจากผลิิตภััณฑ์์นำ�ำ เข้้ามีีราคาสููงถึึงชิ้้น� ละ 8,000-10,000 บาท
จึึงทำำ�ให้้โรงพยาบาลมีีคาลิิปเปอร์์ไม่่เพีียงพอในการรองรัับผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 50-70 รายต่่อวััน จึึงได้้มีีแนวคิิดที่่�จะประดิิษฐ์์
Disposable Caliper ขึ้้�นโดยใช้้วััสดุุเหลืือใช้้จากการผ่่าตััดตา
การนำำ�ไปใช้้

อุุปกรณ์์วััดกํําหนดตํําแหน่่งก่่อนการฉีีดยาเข้้าน้ำำ��วุ้้�นตา (Disposable Caliper) ประกอบด้้วย
ส่่วนปลาย มีีลัักษณะแบน เป็็น 2 แฉก มีีขนาด 3.0 และ 4.0 มิิลลิิเมตร มีีส่่วนนููนอยู่่�
ระหว่่างก้้านและปลายแฉกเพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแรงของส่่วนแฉก ส่่วนก้้านมีีลัักษณะตรง
และกลม ส่่วนด้้ามจัับ มีลัี ักษณะกลมมน มีีรอยบากเล็็กน้้อย เพื่่�อให้้จัับได้้ถนััดมืือ
ประโยชน์์

การพััฒนาคาลิิปเปอร์์จากวััสดุุเหลืือใช้้จากการผ่่าตััดตา ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์มีีราคาถููกลง
โรงพยาบาลสามารถจััดหาอุุปกรณ์์ได้้เพีียงพอต่่อการให้้บริิการผู้้�ป่่วย

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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เกษตรและอาหาร

40

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

เกษตรและอาหาร
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เครื่่อ� งอ่่านปริิมาณสารเคมีีในน้ำำ��แบบอััจฉริิยะ (ChemEYE 4.0)
นัักวิิจัย
ั

อาโมทย์์ สมบููรณ์์แก้้ว 
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ เลขที่่คำ� �ำ ขอ 1801005687 “กระบวนการประเมิินค่่าความเข้้มข้้นของสารเคมีีและอุุปกรณ์์ดังั กล่่าว”
2. อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1400 “เครื่่�องอ่่านค่่าสีีสำำ�หรัับวััดความเข้้มข้้นของ และวิิธีีการอ่่านค่่าสีีเพื่่�อหาความเข้้มข้้นของสารเคมีี”
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท มารีีน ลีีดเดอร์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

การตรวจสอบความเข้้มข้้นของสารเคมีีในบ่่อเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��เศรษฐกิิจ มีคี วามจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� เพื่่อ� ติิดตามไม่่ให้้มีสี ารเคมีีใน
ปริิมาณที่่�สููงเกิินไป ที่่�จะส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของสััตว์์น้ำำ��ได้้ การวััดความเข้้มข้้นของสารเคมีี ในปััจจุุบััน ยัังประเมิินจาก
การใช้้สายตาในการเทีียบเคีียงสีีกัับแผ่่นอ้้างอิิง ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดพลาดของการอ่่านค่่าสีีได้้ และอาจทำำ�ให้้ไม่่สามารถแก้้ไข
ปััญหาได้้ทัันการณ์์ จึึงได้้พััฒนา เครื่่�อง ChemEYE 4.0 ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องอ่่านค่่าสีีของน้ำำ��ที่่�เกิิดจากปฏิิกิิริิยาเคมีีของชุุดทดสอบ
กัับสารเคมีีในน้ำำ�จ
� ากบ่่อเพาะเลี้้�ยง
การนำำ�ไปใช้้

ระบบของเครื่่�องอ่่านปริิมาณสารเคมีีในน้ำำ�� แบบอััจฉริิยะนี้้�ประกอบด้้วย 3 ส่่วนหลััก ๆ คืือ ส่่วนรัับภาพสีีจากปฏิิกิิริิยา
ส่่วนโปรแกรมวิิเคราะห์์และประมวลผลเป็็นความเข้้มข้้น และส่่วนสื่่�อสารข้้อมููลแบบ ไร้้สายผ่่านระบบ 
Bluetooth หรืือ Wi-Fi ซึ่่�งจะช่่วยให้้การบัันทึึกข้้อมููลในรููปแบบดิิจิิทัลทำ
ั ำ�ได้้ง่่าย สามารถ
ตรวจสอบคุุณภาพของสารเคมีีในน้ำำ��ได้้แม่่นยำำ� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการใช้้สายตา อุุปกรณ์์
ออกแบบมาเพื่่�อควบคุุมแสงสว่่างและป้้องกัันการรบกวนจากแสงภายนอก ขณะทำำ�
การอ่่านค่่าสีี สามารถตรวจสอบสารเคมีีได้้หลากหลายชนิิด อาทิิเช่่น ไนไตรท์์
กรด-ด่่าง แอมโมเนีียม คลอรีีน และความกระด้้าง เป็็นต้้น สามารถวััดและ
แสดงผลบนหน้้าจอเครื่่�องได้้ทัันทีี และสามารถดููบัันทึึกข้้อมููลย้้อนหลัังได้้
เครื่่�องอ่่านมีีน้ำำ��หนัักเบา และพกพาได้้สะดวก
ประโยชน์์

ช่่วยแก้้ปััญหาความผิิดพลาดจากการอ่่านค่่าสีีของสารเคมีีในน้ำำ��ด้้วยตา
เครื่่�องอ่่านปริิมาณสารเคมีีในน้ำำ��แบบอััจฉริิยะนี้้�สามารถสื่่�อสารข้้อมููลแบบ 
ไร้้สายผ่่านระบบ Bluetooth หรืือ Wi-Fi ซึ่่�งจะสามารถส่่งผ่่านข้้อมููลให้้
ผู้เ้� กี่่�ยวข้้องแก้้ปััญหาได้้ทัันท่่วงทีี และสามารถเก็็บสถิิติคุิ ุณภาพน้ำำ��ได้้
อย่่างรวดเร็็วแม่่นยำำ�
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เชื้้อพั
� นั ธุุกรรมพริิกสายพัันธุ์์�ตัวั ผู้้เ� ป็็นหมัันและสายพัันธุ์์�ฟื้น�้ ฟููความเป็็นหมััน
นัักวิิจััย

ดร.บุุบผา ใจเที่่�ยง
มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ผลงานวิิจััยเชื้้�อพัันธุุกรรมพริิกสายพัันธุ์์�ตััวผู้้�เป็็นหมัันและสายพัันธุ์์�ฟื้้�นฟูู
ความเป็็นหมัันสายพัันธุ์์� C_73, C_87, C_99, D56, R56, D61, R61, D102,
R102, D124, R124, G01, G09 และ G44 เป็็นพัันธุ์์�พืืชขึ้้�นทะเบีียน
ตามมาตรา 28 แห่่งพระราชบััญญััติิพัันธุ์์�พืืช พ.ศ. 2518 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
โดยพระราชบััญญััติิพัันธุ์์�พืืช (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2535
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ฮอทิิเจนเนติิคส์์ รีีเสิิร์์ช (เอส. อีี. เอเชีีย) จำำ�กััด, บริิษััท แวนด้้า ซีีดส์์ จำำ�กััด, บริิษััท กรีีน เวิิลด์์ เจเนติิกส์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด, ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ไทยนอร์์ทเทิิร์์น ซีีดส์์ และ บริิษััท เจีียไต๋๋ จำ�กั
ำ ัด
ความเป็็นมา

ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�การผลิิตพริิกขี้้�หนููผลใหญ่่ คิิดเป็็นร้้อยละ 61 ของพื้้�นที่่�การปลููกพริิกทั้้�งหมด พริิกที่่�มีีความสำำ�คััญทาง
เศรษฐกิิจของไทยส่่วนใหญ่่จะเป็็นพริิกในกลุ่่�ม Capsicum annuum โดยเฉพาะพริิกขี้้�หนููผลใหญ่่ รองลงมาได้้แก่่ พริิกมััน
และพริิกหนุ่่�ม ซึ่่�งแหล่่งผลิิตพริิกขี้้ห� นููผลใหญ่่ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของประเทศไทยอยู่่�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ พัันธุ์์�ที่่ใ� ช้้มีทั้้ี ง� พัันธุ์์�ผสม
เปิิดและพัันธุ์์�ลููกผสม พริิกพัันธุ์์�ผสมเปิิดจะมีีลัักษณะประจำำ�พัันธุ์์�ไม่่สม่ำำ��เสมอ ผลผลิิตต่่อไร่่ต่ำำ�� ส่ว่ นในพริิกพัันธุ์์�ลููกผสมจะให้้
ผลผลิิตที่่�มีีคุุณภาพสม่ำำ��เสมอกว่่าพริิกพัันธุ์์�ผสมเปิิดทั่่�วไป การผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�พริิกลููกผสม ในอดีีตทำำ�ได้้โดยเกษตรกรกำำ�จััด
เกสรตััวผู้้�ออก โดยวิิธีี hand – emasculation เพื่่�อให้้เหลืือแต่่เกสรตััวเมีียสำำ�หรัับผสมข้้ามกัับพัันธุ์์�พ่่อที่่�ต้้องการ
การนำำ�ไปใช้้

ปััจจุุบัันมีีการนำำ�ลัักษณะเกสรตััวผู้้�เป็็นหมัันในพริิกมาใช้้ในการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ลููกผสมในพริิก
ประโยชน์์

ลดต้้นทุุน ในการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�พริิก และเพิ่่�มความบริิสุทุ ธิ์์ข� องเมล็็ดพัันธุ์์�พริิกลููกผสม เพิ่่�มโอกาสให้้เกษตรกรได้้ใช้้เมล็็ดพัันธุ์์�
พริิกลููกผสมที่่�มีคุี ุณภาพ
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น้ำำ��ยางโลมาร์์ (LOMAR): น้ำำ�� ยางข้้นชนิิดแอมโมเนีียต่ำำ��มากสำำ�หรัับผสมกัับแอสฟััลท์์
นัักวิิจัย
ั

ฉวีีวรรณ คงแก้้ว, สุุริิยกมล มณฑา, ปิิยะดา สุุวรรณดิิษฐากุุล, ดร.สุุรพิิชญ ลอยกุุลนัันท์์ และ นัันทิินา มููลประสิิทธิ์์�
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ (ไทย) เลขที่่�คำำ�ขอ 1601004757  ยื่่�นเมื่่�อวัันที่่� 19 สิิงหาคม 2559
เรื่่�อง กรรมวิิธีีการเพิ่่�มเสถีียรภาพของน้ำำ��ยางและลดปริิมาณแอมโมเนีียในการผลิิตน้ำำ��ยางข้้นชนิิดแอมโมเนีียต่ำำ��สำำ�หรัับ
การใช้้ที่่�อุุณหภููมิิสููง
2. ความลัับทางการค้้า เรื่่�อง สููตรน้ำำ��ยางข้้นชนิิดแอมโมเนีียต่ำำ��มากสำำ�หรัับผสมกัับแอสฟััลท์์  เลขที่่� TS60MT00119
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไทยอีีสเทิิร์์น รัับเบอร์์ จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตน้ำำ��ยาง ULA ในเชิิงพาณิิชย์์
ความเป็็นมา

การใช้้น้ำำ��ยางพาราข้้นเป็็นส่่วนประกอบในผลิิตภััณฑ์์ PARA AC สำำ�หรัับผสมกัับแอสฟััสต์์เพื่่�อทำำ�ถนน ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 140-160
องศาเซลเซีียส มัักเกิิดปััญหาไอระเหยของแอมโมเนีียทำำ�ให้้ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังเกิิดการอุุดตัันของ
น้ำำ��ยางพาราเข้้มข้้นในท่่อนำำ�ส่่ง แม้้ว่่าผู้้�ประกอบการลงทุุนติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับดููดไอระเหยของแอมโมเนีีย และสร้้างบ่่อ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพิ่่�มเติิมแล้้ว  แต่่ก็็ยัังไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เอ็็มเทค สวทช. วิิจััยและพััฒนา
น้ำำ��ยางข้้นเกรดพิิเศษ ชื่่อ� ว่่า “น้ำำ��ยาง ULA (Ultra-Low Ammonia latex)” ซึ่่�งมีีปริิมาณแอมโมเนีียต่ำำ��มากและมีีเสถีียรภาพ
ด้้านความร้้อนสููง ทำำ�ให้้มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสำำ�หรัับผสมกัับแอสฟััสต์์ เพื่่�อใช้้ทดแทนน้ำำ�� ยางพาราข้้น
ทางการค้้า จุุดเด่่นของน้ำำ��ยาง ULA คืือ มีีปริิมาณแอมโมเนีีย (อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.10-0.15)
ต่ำำ��กว่่าน้ำำ��ยางพาราข้้นทางการค้้า มีีเสถีียรภาพต่่อการปั่่�น (ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 1,500 วิินาทีี) สููงกว่่า
น้ำำ��ยางพาราข้้นทางการค้้า ก่่อให้้เกิิดไอระเหยของแอมโมเนีียออกสู่่�บรรยากาศน้้อยกว่่า
และมีีเสถีียรภาพต่่อความร้้อนดีีกว่่าน้ำำ��ยางพาราข้้นทางการค้้า ไม่่ต้้องบ่่มน้ำำ�� ยางใน
ถัังพัักไว้้ 21 วัันเหมืือนน้ำำ��ยางพาราข้้นทางการค้้า จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้ทัันทีี
ภายใน 1-2 วัันหลัังจากวัันผลิิต และมีีอายุุการเก็็บรัักษานานกว่่า 6 เดืือน
การนำำ�ไปใช้้ 

ปััจจุุบัันได้้ถ่่ายทอดผลงานดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััทเอกชนผู้้�ผลิิตน้ำ�ำ� ยางข้้น โดย
บริิษััทได้้ผลิิตน้ำำ��ยาง ULA (Ultra-Low Ammonia latex) ในเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว 
โดยจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััท ทิิปโก้้แอสฟััลท์์ จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อใช้้ทำ�ำ
ผลิิตภััณฑ์์ Para AC ในระดัับอุุตสาหกรรมจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างถนน โดยใช้้ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ว่่า ULA – Para AC  
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ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

• บริิษััทขายน้ำำ��ยางข้้นมีีรายได้้เพิ่่�มจากการขายน้ำำ��ยางข้้นที่่�มีีแอมโมเนีียต่ำำ��มากและบริิษััทผลิิตแอสฟััลต์์มีีรายได้้เพิ่่�มจาก
การขายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ (ULA PARA AC) นอกจากนั้้�นยัังส่่งผลให้้ชาวสวนยางมีีรายได้้เพิ่่�มจากการขายน้ำำ��ยางสดให้้แก่่
บริิษััทขายน้ำำ��ยางข้้น และช่่วยให้้กรมทางหลวงประหยััดงบประมาณทำำ�ถนนจาก ถนนแบบเดิิม (ตารางเมตรละ 22.03
บาทต่่อปีี) รวมทั้้�งช่่วยลดปริิมาณแอมโมเนีียจากการผลิิตสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
• มีีการนำำ�นวััตกรรมการผสมน้ำำ��ยางพาราข้้นที่่�มีีแอมโมเนีียต่ำำ��ทดแทนน้ำำ��ยางพาราข้้นทางการค้้า กัับแฮสฟััสต์์ซีีเมนต์์เพื่่�อ
ใช้้ในการทำำ�ถนนแล้้ว 73 จัังหวััด กว่่า 4,610 กิิโลเมตร สร้้างผลกระทบทางเศรษฐกิิจมากกว่่า 1,200 ล้้านบาท
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ผลิิตภััณฑ์์ยัับยั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียในอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงกุ้้�ง
นัักวิิจัย
ั

ดร.วรรณพ วิิเศษสงวน และทีีมวิิจััย
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) สวทช.
สุุรพล เค้้าภููไท และทีีมวิิจััย บริิษััท โอโว่่ ฟู้้�ดเทค จำำ�กััด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ความลัับทางการค้้า เลขที่่� TS61BT00145 เรื่่�อง สููตรส่่วนผสมของโปรตีีนไข่่ขาวเสริิมฤทธิ์์�ยัับยั้้�งแบคทีีเรีีย (T2) สำำ�หรัับ
อุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงกุ้้�ง
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท โอโว่่ ฟู้้�ดเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

จากการวิิจัยั และพััฒนาวิิธีกี ารย่่อยไลโซไซม์์จากไข่่ขาวของไก่่ด้ว้ ยเอนไซม์์ ทำำ�ให้้ได้้เปปไทด์์ที่่มี� ฤี ทธิ์์ยั� บยั้้
ั ง� แบคทีีเรีียแกรมบวก
และแกรมลบที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ในอุุตสาหกรรมอาหารและอาหารสััตว์์ รวมถึึงแบคทีีเรีียที่่�เป็็นสาเหตุุของการตายด่่วนในกุ้้�งได้้ดีี
ขึ้้น�  จึึงทำำ�ให้้ผู้ป้� ระกอบการมีีความสนใจที่่�จะนำำ�งานวิิจัยั มาต่่อยอดและพััฒนากระบวนการดััดแปลงโมเลกุุลของไลโซไซม์์จาก
ไข่่ขาวของไก่่ให้้มีีความเหมาะสมกัับการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในอุุตสาหกรรม รวมถึึงพััฒนาสููตรผสมที่่�เสริิมฤทธิ์์�ยัับยั้้�งจุุลิินทรีีย์์
เพื่่�อใช้้ในการควบคุุมแบคทีีเรีียก่่อโรคในกุ้้�ง และการใช้้ประโยชน์์ในอุุตสาหกรรมอาหาร
การนำำ�ไปใช้้ 

ผู้้�ประกอบการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีในการขยายขนาดการผลิิตและทดสอบประสิิทธิิภาพ รวมถึึง
การทดสอบตลาด เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ประโยชน์์

เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภััณฑ์์จากไข่่ไก่่ และได้้สารเปปไทด์์ที่่�มีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งเชื้้�อ
แบคทีีเรีียที่่�เป็็นสาเหตุุการตายด่่วนของกุ้้�ง ช่่วยลดการสููญเสีียมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ของอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงกุ้้�งอัันเกิิดจากโรคกุ้้�งได้้

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ระบบควบคุุมเครื่่�องเติิมอากาศสำำ�หรัับการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��พร้้อมเฟิิร์์มแวร์์
และเว็็บบริิการข้้อมููล Agritonics
นัักวิิจััย

ดร. เสกสรรค์์ ศาสตร์์สถิิต และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 1 ผลงาน (สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์)
หััววััดออกซิิเจนละลาย คำำ�ขอเลขที่่� 1601005583
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เทรดดิ้้�ง เทค เอเชีีย จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในการเลี้้ย� งกุ้้�ง จะต้้องมีีการควบคุุมให้้มีรี ะดัับออกซิิเจนที่่�เหมาะสม โดยใช้้เครื่่อ� งตีีน้ำำ��เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�คัญ
ั ในการเพิ่่�มออกซิิเจน
การเลี้้ย� งกุ้้�งในปััจจุบัุ นั  ยัังต้้องอาศััยคนในการวััดระดัับออกซิิเจนและเปิิดปิิดเครื่่อ� งตีีน้ำำ�� จึงึ ยัังมีีความเสี่่ย� งที่่�จะมีีระดัับออกซิิเจน
ต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�เหมาะสมในบางช่่วงเวลา
การนำำ�ไปใช้้ 

ระบบควบคุุมเครื่่อ� งเติิมอากาศสำำ�หรัับการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� สามารถตรวจวััดค่่าออกซิิเจนที่่�ละลายในน้ำำ��ได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง
ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคจากการที่่�ระดัับที่่�ออกซิิเจนต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�เหมาะสม โดยควบคุุมเครื่่�องตีีน้ำำ��ตามค่่าออกซิิเจน
ละลาย เพิ่่�มจำำ�นวนการตีีน้ำำ��เมื่่�อออกซิิเจนลดต่ำำ��ลง และลดจำำ�นวนการตีีน้ำำ��เมื่่�อค่่าออกซิิเจนสููงเพีียงพอ สามารถกำำ�หนด
รููปแบบและเวลาการเปิิดเครื่่�องตีีน้ำำ��ในรููปแบบพิิเศษ เช่่น เปิิดเมื่่�อมีีการรวมตะกอนของเสีียในบ่่อโดยอััตโนมััติิ หรืือควบคุุม
การหมุุนเวีียนของน้ำำ��ในบ่่อ โดยคำำ�นึึงถึึงชั่่�วโมงการทำำ�งานของเครื่่�องตีีน้ำำ��ให้้มีีชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�สมดุุล มีีการบัันทึึกข้้อมููล
การทำำ�งานและค่่าการตรวจวััด แจ้้งเตืือนทัันทีีเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ ผ่่านข้้อความสั้้�นทางโทรศััพท์์ และไฟฉุุกเฉิินหน้้า
บ่่อ เช่่น ค่่าออกซิิเจนละลายต่ำำ��  เครื่่�องตีีน้ำำ��ตััดการทำำ�งานจากกระแสเกิิน ผู้้�ใช้้งานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการทำำ�งานและ
การตรวจวััดผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตเว็็บบราว์์เซอร์์ และ แอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟนได้้
ประโยชน์์

เป็็นระบบที่่�จะช่่วยเกษตรกรในการเลี้้�ยงสััตว์น้ำ์ ำ�� ที่่�ประหยััดพลัังงานและลดภาระการซ่่อมบำำ�รุุงระหว่่างรอบการเลี้้�ยง
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

สููตรองค์์ประกอบของธาตุุอาหารสำำ�หรัับพืืชไร้้ดิิน
นัักวิิจัย
ั

ดร.คมสัันต์์ สุุทธิิสิินทอง
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 10707 ออกให้้วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2558  (คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่� 1503000472 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 1 เม.ย
2558) ชื่่�อเรื่่�อง : สููตรองค์์ประกอบของธาตุุอาหารสำำ�หรัับพืืชไร้้ดิิน
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เทค ซายน์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อุุตสาหกรรมปุ๋๋�ยและธาตุุอาหารสำำ�หรัับพืืชนัับว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีขนาดใหญ่่และมีีความสำำ�คััญ เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์จาก
อุุตสาหกรรมดัังกล่่าวถููกนำำ�มาใช้้ในเกษตรกรรม การเพาะปลููก และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถลดต้้นทุุนและ
เพิ่่�มผลกำำ�ไร ซึ่่�งรููปแบบของปุ๋๋�ยและธาตุุอาหารพืืชจะขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะการนำำ�ไปใช้้ต่่างๆ และขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของพืืช
ในแต่่ละช่่วงเวลา การพััฒนาธาตุุอาหารเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของปุ๋๋�ยน้ำำ��ซึ่่�งใช้้ฉีีดพ่่นทางใบและทางราก รวมถึึงการนำำ�ไปใช้้
ปลููกพืืชแบบไฮโดรโพนิิกส์์ที่่�นิิยมในปััจจุุบััน คืือการเพิ่่�มสารอิินทรีีย์์จำำ�พวกสารคีีเลตต่่าง ๆ เช่่น เอทิิลีีนไดเอมีีนเตตระ
อะซิิกติิดแอซิิด หรืืออีีดีีทีีเอ (EDTA) อีีดีีดีีเอชเอ (EDDHA) ดีีทีพีี ีเอ (DTPA) และอื่่�น ๆ เพื่่�อป้้องกัันการตกตะกอน หรืือลด
การสููญเสีียของธาตุุอาหารในดิินก่่อนการดููดซึึมโดยรากพืืช ธาตุุอาหารจะสามารถสร้้างสารเชิิงซ้้อนกัับสารคีีเลตเหล่่านี้้� จึึง
ทำำ�ให้้พืืชสามารถดููดซึึมได้้สะดวก แต่่พืืชไม่่สามารถย่่อยสารคีีเลตเหล่่านี้้�เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ พืืชจึึง
ทำำ�การขัับสารเหล่่านี้้�ออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมและเป็็นอัันตรายต่่อคนและสััตว์์ได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

ธาตุุอาหารสำำ�หรัับพืืชไร้้ดิินที่่�พััฒนาขึ้้�น เป็็นการใช้้สารคีีเลตจุุลธาตุุอาหารพืืชจาก
ธรรมชาติิ ช่่วยลดปััญหาสารพิิษที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการใช้้สารคีีเลตสัังเคราะห์์
โดยสารคีีเลตจะช่่วยป้้องกัันการตกตะกอนของจุุลธาตุุอาหารพืืช ทำำ�ให้้พืืชสามารถ
ดููดซึึมเข้้าไปเพื่่�อใช้้ในกระบวนการต่่าง ๆ ได้้ นอกจากนี้้� พืืชจะไม่่มองว่่าสารคีีเลต
จุุลธาตุุอาหารเป็็นสิ่่�งแปลกปลอม จึึงช่่วยทำำ�ให้้การดููดซึึมเกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายกว่่าการใช้้
จุุลธาตุุอาหารพืืชโดยตรง มีีคุุณสมบััติิในการละลายน้ำำ��ได้้ดีี ไม่่ตกตะกอน และ
ทำำ�ให้้พืืชสามารถดููดซึึมไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างสููงสุุด และยัังประกอบไปด้้วย
กรดอะมิิโนที่่�เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืช

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ประโยชน์์

ได้้สูตู รธาตุุอาหารสำำ�หรัับการปลููกพืืชไร้้ดินิ  ที่่�ช่ว่ ยลดปััญหาสารพิิษและทำำ�ให้้
พืืชสามารถดููดซึึมไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างสููงสุุด

48
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กระบวนการลดไซยาไนด์์ในชิ้้�นเนื้้�อมัันสาปะหลัังต้้มที่่�ปลอดภััยต่่อการบริิโภค
นัักวิิจัย
ั

ดร.สุุนีีย์์ โชติินีีรนาถ และคณะวิิจััย
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ความลัับทางการค้้า เลขที่่� TS0100114 เรื่่�อง กระบวนการลดไซยาไนด์์ในชิ้้�นเนื้้�อมัันสำำ�ปะหลัังต้้มที่่�ปลอดภััยต่่อการบริิโภค
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เจ้้าคุุณเกษตรพืืชผล จำำ�กััด
ความเป็็นมา

กระบวนการนี้้�เป็็นกระบวนการลดไซยาไนด์์ในชิ้้�นเนื้้�อมัันสำำ�ปะหลัังต้้ม เพื่่�อให้้ปลอดภััยต่่อการนำำ�ไปใช้้บริิโภค มัันสำำ�ปะหลััง
ชนิิดขมมีีปริิมาณไซยาไนด์์สููง และมีีราคาถููก ซึ่่�งปกติิมัันสำำ�ปะหลัังชนิิดขมไม่่สามารถนำำ�มาบริิโภคได้้โดยตรง หากไม่่ผ่่าน
กระบวนการลดปริิมาณไซยาไนด์์ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ปลอดภััย
การนำำ�ไปใช้้

กระบวนการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ปลอดภััยในการลดปริิมาณไซยาไนด์์ที่่�มีีปริิมาณมากในมัันสำำ�ปะหลัังชนิิดขม
ประโยชน์์

ทำำ�ให้้สามารถใช้้มัันสำำ�ปะหลัังชนิิดขมที่่�มีีปริิมาณมากและมีีราคาถููก มาใช้้สำำ�หรัับการบริิโภคได้้โดยตรงอย่่างปลอดภััย โดย
ชิ้้�นมัันสำำ�ปะหลัังหลัังผ่่านกระบวนการลดไซยาไนด์์จะทำำ�การต้้ม และเก็็บรัักษาในสภาพแช่่แข็็ง จึึงเก็็บ
รัักษาได้้เป็็นเวลานาน เป็็นแนวทางหนึ่่�งในการใช้้ประโยชน์์จากมัันสำำ�ปะหลัังชนิิดขมให้้มากยิ่่�งขึ้้�น

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

49

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์น้ำำ��มัันออริิกาโนในรููปแบบผงแห้้งเพื่่�อผลิิตและขาย
นัักวิิจััย

ดร.กิิตติิวุฒิ
ุ ิ เกษมวงศ์์, ดร.อิิศรา สระมาลา และ ดร.สุุวััชชััย จรััสโสภณ  
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอรัับอนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำ�ำ ขอ 1903001801 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2562
เรื่่�อง วิิธีีการเตรีียมน้ำำ��มัันออริิกาโนในรููปแบบผงแห้้ง
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เกรนาเดสไบโอเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

น้ำำ��มันั ออริิกาโน (oregano essential oils) เป็็นน้ำำ��มันั หอมระเหยที่่�สกัดั ได้้จากใบของออริิกาโน ที่่�ถูกู นำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลาย
ในอุุตสาหกรรมอาหารและยา เนื่่�องจากมีีประโยชน์์ที่่�หลากหลาย เช่่น ฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย ป้้องกัันโรคบิิด บรรเทาการอัักเสบ 
ช่่วยกระตุ้้�นการทำำ�งานของระบบภููมิคุ้้�ิ มกััน มีีรายงานการวิิจัยั พบว่่า การใช้้สารสกััดน้ำำ��มันั ออริิกาโนมีีฤทธิ์์เ� ทีียบเท่่ากัับการใช้้
สารแอนติิไบโอติิก ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลข้้างเคีียงที่่�น้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับการใช้้สารแอนติิไบโอติิก อย่่างไรก็็ตาม น้ำำ��มัันออริิกาโน
นั้้�นสามารถเกิิดการระเหยและสลายตััวได้้ง่่าย อีีกทั้้�งยัังมีีค่่าการละลายน้ำำ��ที่่�ต่ำำ�� ทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการนำำ�ไปใช้้งานและเก็็บ
รัักษา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การควบคุุมปริิมาณที่่�เหมาะสมเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพของสารออกฤทธิ์์�ชีีวภาพ ดัังนั้้�น การพััฒนา
ระบบที่่�สามารถนำำ�ส่่งสารสำำ�คััญในน้ำำ�มั
� ันออริิกาโน จึึงเป็็นแนวทางที่่�มีีความน่่าสนใจอย่่างมากในการแก้้ปััญหาดัังกล่่าว 
การนำำ�ไปใช้้ 

ระบบนำำ�ส่ง่ อิิมัลชั
ั นั ประยุุกต์์ใช้้กับน้ำ
ั ำ��มันั ออริิกาโนเพื่่อ� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการละลายของสารน้ำำ��มันั ออริิกาโนซึ่่ง� ละลายน้ำำ��
ได้้ยาก
ประโยชน์์

การดููดซึึมและประสิิทธิิภาพของสารออกฤทธิ์์ดี� ขึ้้ี น� นอกจากนี้้� ยังั มีีการพััฒนาสารให้้อยู่่�ในรููปแบบผงแห้้งเพื่่อ� ให้้ง่า่ ยในการใช้้
งานและการจััดเก็็บ
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ระบบบริิหารจััดการอาหารกลางวัันและวััตถุุดิิบสำำ�หรัับผู้้�จััดอาหารกลางวัันโรงเรีียน
นัักวิิจัย
ั

ดร.สุุปิิยา เจริิญศิิริิวััฒน์์
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ลิิขสิิทธิ์์� 2 ผลงาน ได้้แก่่
1. ระบบแนะนำำ�สำำ�รัับอาหารกลางวัันสำำ�หรัับโรงเรีียนแบบอััตโนมััติิ (Thai School Lunch)
2. ระบบบริิหารจััดการอาหารกลางวัันและวััตถุุดิบสำ
ิ ำ�หรัับผู้้�จััดอาหารกลางวัันโรงเรีียน
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท อััครพัันธุ์์� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

จากผลสำำ�รวจเด็็กไทยทั่่�วประเทศ 3,119 คน อายุุระหว่่าง 0.5-12.9 ปีี ในช่่วงปีีพ.ศ. 2554-2555 โดยสถาบัันโภชนาการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล พบว่่าเด็็กไทยกำำ�ลัังประสบภาวะทุุพโภชนาการ ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�จะทำำ�ให้้เยาวชนไทยเติิบโตอย่่างด้้อย
คุุณภาพ รััฐบาลได้้ตระหนัักตลอดจนมุ่่�งที่่�จะแก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าว จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนามาตรฐานอาหารโรงเรีียนให้้มีี
โภชนาการครบถ้้วน จึึงเป็็นที่่�มาของผลงานวิิจัยั ระบบแนะนำำ�สำำ�รับั อาหารกลางวัันสำำ�หรัับโรงเรีียนแบบอััตโนมััติิ (Thai School
Lunch)
การนำำ�ไปใช้้ 

สวทช. และ สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พััฒนาระบบจััดสำำ�รับั และแนะนำำ�การจััดการ
โภชนาการให้้กัับโรงเรีียน ซึ่่�งความตระหนัักนี้้� ส่่งผลต่่อภาคธุุรกิิจการรัับจััดอาหารโรงเรีียนที่่�
ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรฐานโภชนาการ ภายหลัังเพื่่�อพััฒนาผลงานสำำ�หรัับใช้้ในเชิิง
พาณิิชย์์ จึึงต่่อยอดผลงานและได้้มาซึ่่�งระบบบริิหารจััดการอาหารกลางวัันและวััตถุุดิิบ
สำำ�หรัับผู้้�จััดอาหารกลางวัันโรงเรีียน
ประโยชน์์

เป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยผู้้�ประกอบการใช้้บริิหารจััดการอาหารกลางวััน ให้้มีี
มาตรฐานตามโภชนาการ และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับ บริิษััทฯ รวมไปถึึง
ช่่วยบริิหารจััดการวััตถุุดิิบและต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� การใช้้
ระบบฯ ยัังสามารถช่่วยยกระดัับมาตรฐานอาหารโรงเรีียนอีีกด้้วย
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	พอลิิเมอร์์ดููดซึึมน้ำำ�� สููง
นัักวิิจััย

ดร.พิิริิยาธร สุุวรรณมาลา และ ดร.เกศิินีี เหมวิิเชีียร
สัังกััดสถาบัันเทคโนโลยีีนิวิ เคลีียร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1201005033 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 26 กัันยายน 2555
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท กรีีนเวิิลด์์ไทย จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ประเทศไทยเป็็นแหล่่งเกษตรกรรมที่่�สำำ�คััญของโลก เนื่่�องจากมีีลัักษณะภููมิิ
อากาศและภูู มิิ ป ระเทศที่่� เ หมาะสมแก่่ ก ารเพาะปลูู ก พืืชที่่� เ ป็็ น พืืชเศรษฐกิิ จ หลายชนิิ ด และปัั จ จัั ย ที่่� สำำ�คัั ญ ในการทำำ�
การเกษตรกรรมคืือ น้ำำ��  เนื่่�องจากโลกปััจจุุบัันได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะทางภููมิิอากาศมากขึ้้�น เช่่น อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น
ฝนไม่่ตกตามฤดููกาล ส่่งผลกระทบต่่อการเพาะปลููกพืืชผลทางการเกษตร ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงได้้ผลิิตพอลิิเมอร์์ดููดซึึมน้ำำ�สู
� ูง ซึ่่�งเป็็น
พอลิิเมอร์์ที่่�มีีหมู่่�ฟัังก์์ชัันที่่�มีีความสามารถดููดซัับน้ำำ��และกัักเก็็บน้ำำ�� สามารถนำำ�มาใช้้ผสมดิินเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณสมบััติิในการอุ้้�ม
น้ำำ��ของดิินในแปลงปลููกพืืชที่่�มีีพื้้�นที่่�แห้้งแล้้ง หรืือใช้้ผสมกัับดิินเพื่่�อปลููกพืืชในอาคารบ้้านเรืือนซึ่่�งสามารถช่่วยลดระยะเวลา
ในการให้้น้ำำ��
การนำำ�ไปใช้้ 

พอลิิเมอร์์ดูดู ซึึมน้ำำ��สูงู (Superwater absorbent polymer, SWA) ที่่�ผลิิตโดยสถาบัันเทคโนโลยีีนิวิ เคลีียร์์แห่่งชาติิ (องค์์การ
มหาชน) มีีลักั ษณะเฉพาะ คืือเป็็นพอลิิเมอร์์ที่่ผ� ลิิตจากแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง สามารถดููดซัับน้ำำ��และเก็็บน้ำำ��ได้้ในปริิมาณ 150 เท่่า
ของน้ำำ��หนัักแห้้ง และสามารถย่่อยสลายได้้ในดิินจึึงไม่่เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิเหมาะแก่่การนำำ�มาใช้้งาน
ในการเพาะปลููกพืืชทางการเกษตร หรืือผสมกัับดินิ หรืือทรายเพื่่อ� การเพาะปลููกพืืชในกิิจกรรมการการเกษตรต่่าง ๆ ตามผู้้�ใช้้
ต้้องการ
ประโยชน์์

ผลิิตพอลิิเมอร์์ดูดู ซึึมน้ำำ��สูงู  ซึ่่�งเป็็นพอลิิเมอร์์ที่่มี� หี มู่่�ฟัังก์์ชันั ที่่�มีคี วามสามารถดููดซัับน้ำำ��และกัักเก็็บน้ำำ�� สามารถนำำ�มาใช้้ผสมดิิน
เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณสมบััติิในการอุ้้�มน้ำำ��ของดิินในแปลงปลููกพืืชที่่�มีีพื้้�นที่่�แห้้งแล้้ง หรืือใช้้ผสมกัับดิินเพื่่�อปลููกพืืชในอาคารบ้้าน
เรืือนซึ่่�งสามารถช่่วยลดระยะเวลาในการให้้น้ำำ��
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ปุ๋๋�ยเพิ่่�มธาตุุไนโตรเจนสำำ�หรัับอ้้อย
นัักวิิจัย
ั

ผศ. สุุวรรณา  เนีียมสนิิท
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1403000152 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 30 มกราคม 2557
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท อีีคลิิปส์์ จำำ�กััด
บริิษััท อะโกรไบโอเมท จำำ�กััด
บริิษััท โกรท เพลเล็็ท จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อ้้อยเป็็นพืืชล้้มลุุกตระกููลหญ้้า ปุ๋๋�ยหลัักที่่�สำำ�คัญ
ั ในการปลููกอ้้อย คืือ ไนโตรเจน เพราะหากขาดธาตุุดังั กล่่าวอ้้อยจะมีีใบสีีเหลืือง
ลำำ�ต้น้ แคระแกร็็น ปล้้องสั้้น� ฯลฯ เนื่่อ� งจากปริิมาณไนโตรเจนที่่�ได้้จากอิินทรีียวััตถุนัุ้้ น� ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของพืืชและ
มีีการเปลี่่�ยนรููปอยู่่�ตลอดเวลา และการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีไนโตรเจนเพื่่�อทดแทนไนโตรเจนจากธรรมชาติิที่่�มากเกิินไปจะทำำ�ให้้เกิิด
การสะสมในดิิน ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของอ้้อยเพราะทำำ�ให้้ดิินเปรี้้�ยว ปััจจุุบัันได้้มีีการนำำ�เชื้้�อแบคทีีเรีียตรึึงไนโตรเจน
ในรููปของสารแขวนลอยมาใช้้ในการปลููกอ้้อย แต่่มีีข้้อเสีียคืือ ไม่่สะดวกในการใช้้งาน และเชื้้�อแบคทีีเรีียอาจถููกชะล้้างได้้ง่่าย
จากฝน
การนำำ�ไปใช้้ 

ผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มธาตุุไนโตรเจนนี้้�ประกอบด้้วยเชื้้�อแบคทีีเรีียตรึึงไนโตรเจน สารละลายอาหาร
เหลวและวััสดุุเพาะทางการเกษตรโดยนำำ�เชื้้�อแบคทีีเรีียตรึึงไนโตรเจนไปยึึดเกาะกัับวััสดุุ
การเกษตรเพื่่�อลดปััญหาการที่่�เชื้้�อแบคทีีเรีียถููกชะล้้างไปกัับฝน สามารถใช้้ปุ๋๋�ยชนิิดนี้้�
พร้้อมการปลููกอ้้อยโดยใส่่เพีียงแค่่ 1 ครั้้�งในอััตรา 80 กิิโลกรััมต่่อไร่่
ประโยชน์์

ปุ๋๋�ยไนโตรเจนที่่�มีีเชื้้�อแบคทีีเรีียตรึึงไนโตรเจน จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
การใช้้ปุ๋๋�ย ลดปััญหาการสะสมของไนโตรเจนในดิิน เพิ่่�มความสะดวกใน
การใช้้งาน โดยสามารถใช้้ปุ๋๋�ยชนิิดนี้้�พร้้อมการปลููกอ้้อยโดยใส่่เพีียงแค่่ครั้้�งเดีียว 

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสมุุนไพรโดยเทคโนโลยีีพลาสมา
นัักวิิจััย

ดร.กีีรติิญา จัันทร์์ผง และ ดร.สุุรีีย์์พร สราภิิรมย์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

องค์์ความรู้้�
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท รีีอิิน (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ตลาดสมุุนไพรมีีมููลค่่ากว่่าแสนล้้านบาท มีีการเติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว มีี
การคาดการณ์์ว่่าจะโตขึ้้�นราว 10% ต่่อปีี แต่่ปีี 2560 โตขึ้้�นถึึงกว่่า 30% รััฐหนุุนตลาดสมุุนไพร และตั้้�งเป้้าโตเพิ่่�ม 15%
ต่่อปีี ดัันมููลค่่าเศรษฐกิิจแตะ 3.2 แสนล้้านในปีี 64 ชูู 4 สมุุนไพรแชมเปี้้�ยน ได้้แก่่ กระชายดำำ� ไพล บััวบก และขมิ้้�นชััน ทั้้�งนี้้�
จุุดอ่่อนที่่�สำำ�คััญต่่อการส่่งออกสิินค้้าประเภทสมุุนไพรเหล่่านี้้�คืือการขาดองค์์ความรู้้�ในการสกััดสารสำำ�คััญออกจากสมุุนไพร
โดยเฉพาะขมิ้้�นชัันทำำ�ได้้เพีียงมีีการส่่งออกในรููปแบบผงเท่่านั้้�น ทั้้�งที่่�ขมิ้้�นชัันนั้้�นเป็็นน่่าสนใจในการพััฒนาต่่อยอดต่่อไป แต่่
อุุปสรรคที่่�สำำ�คััญของตััวขมิ้้�นชัันเองนั้้�นคืือ มีีความสามารถในการทำำ�ละลายได้้น้้อย การออกฤทธิ์์�ของสารสำำ�คััญต่ำำ�� เมื่่�อเทีียบ
กัับปริิมาณที่่�ได้้รัับไป ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ในปริิมาณที่่�มาก
การนำำ�ไปใช้้ 

เทคโนโลยีีพลาสมาที่่�ใช้้ในกระบวนการสกััดจะเข้้าไปเพิ่่�มพื้้�นผิิวให้้กัับตััวยาสมุุนไพร ทำำ�ให้้ตััวยาสมุุนไพรละลายได้้ดีีขึ้้�น ได้้
ปริิมาณของสารสกััดมากขึ้้น� และช่่วยเพิ่่�มการออกฤทธิ์์ข� องตััวยาสำำ�คัญ
ั ในขมิ้้น� ชัันได้้ดีขึ้้ี น�  ลดการใช้้ตัวทำ
ั ำ�ละลาย และลดระยะ
เวลาของการสกััดสารให้้สั้้�นลง โดยเทคโนโลยีีนี้้�สามารถประยุุกต์์ใช้้กัับพืืชหรืือสมุุนไพรได้้หลายชนิิด
ประโยชน์์

เทคโนโลยีีพลาสมาเป็็นเทคโนโลยีีสะอาด เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ทำำ�ให้้ลดการใช้้สารเคมีีในขั้้น� ตอนการผลิิต และสร้้างมููลค่า่
เพิ่่�มให้้กับสมุ
ั ุนไพรไทย
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สููตรอาหารสำำ�หรัับปลาหนััง
นัักวิิจัย
ั

รศ.ดร.เกรีียงศัักดิ์์� เม่่งอำำ�พััน
คณะเทคโนโลยีีการประมงและทรััพยากรทางน้ำำ�� มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1703001325 เรื่่�อง สููตรอาหารสำำ�หรัับปลาหนััง ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2560
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไลฟ์์ ฟาร์์มแลนด์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เนื่่�องด้้วยมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ ได้้พััฒนาสายพัันธุ์์�ปลาหนัังลููกผสมระหว่่างปลาบึึก กัับ  ปลาสวาย ซึ่่�งได้้ดึึงเอาจุุดเด่่นของปลา
ทั้้�งสองชนิิดมาอยู่่�ในพัันธุ์์�เดีียวคืือ ปลาหนัังลููกผสมบึึกสยามแม่่โจ้้ จะสามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีใี นระบบการเลี้้ย� งที่่�ได้้ออกแบบ
ไว้้และการพััฒนาสููตรอาหารที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับสายพัันธุ์์�ปลานี้้�โดยเฉพาะ ทำำ�ให้้อััตราแลกเนื้้�อที่่�ดีี สีีสวย ไม่่มีีกลิ่่�นคาวและ
กลิ่่�นโคน
การนำำ�ไปใช้้ 

สููตรอาหารสำำ�หรัับปลาหนัังที่่�มีีคุุณภาพเหมาะสำำ�หรัับการเลี้้�ยงปลาหนััง ทำำ�ให้้มีีการเจริิญพัันธุ์์� เจริิญเติิบโตที่่�ดีี เนื้้�อปลามีี
คุุณภาพ สีีและกลิ่่�นของปลาแล่่เนื้้�อที่่�ดีี เหมาะสำำ�หรัับสายพัันธุ์์�ปลานี้้�โดยเฉพาะ
ประโยชน์์

ช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตและคุุณภาพของปลาหนััง สำำ�หรัับนำำ�ไปส่่งเสริิมให้้เกิิดการเลี้้�ยงปลาหนัังใน
เชิิงอุุตสาหกรรมต่่อไป
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กรรมวิิธีกี ารเพิ่่�มปริิมาณธาตุุสัังกะสีีในเมล็็ดข้้าว
นัักวิิจััย

วรากร ลิ่่�มบุุตร, อดุุลย์์ เที่่�ยงจรรยา, เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา,
ปณต ถาวรัังกููร, ใกล้้รุ่่�ง สามารถ และ สมภพ รัักษ์์มณีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ และผู้้�ประกอบการ
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

สิิทธิิบััตร เลขที่่� 1601007080
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บจก. บีีซีีเอส789
ความเป็็นมา

การแก้้ไขปััญหาผลผลิิตข้้าวและการเพิ่่�มปริิมาณสัังกะสีีในเมล็็ดข้้าวสามารถทํําได้้โดยการให้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพร่่วมกัับสัังกะสีีแก่่
ต้้นข้้าวโดยการให้้ทางดิินและการให้้ทางใบ ซึ่่�งจะช่่วยทำำ�ให้้เพิ่่�มการเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าว ช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตข้า้ วและช่่วยเพิ่่�ม
ปริิมาณความเข้้มข้้นของธาตุุสังั กะสีีในเมล็็ดข้้าว ซึ่่�งในปััจจุบัุ นั การเพิ่่�มปริิมาณความเข้้มข้้นของธาตุุสังั กะสีีในเมล็็ดข้้าวจััดว่่า
เป็็นความสำำ�คััญเร่่งด่่วนของโลกเพื่่�อช่่วยลดปััญหาทางสุุขภาพของประชากรที่่�ขาดธาตุุสัังกะสีี
การนำำ�ไปใช้้ 

กรรมวิิธีีเพิ่่�มปริิมาณธาตุุสัังกะสีีในเมล็็ดข้้าวมีีวิิธีีการดำำ�เนิินการ 2 ระยะ คืือ
1. ระยะที่่� 1 คืือระยะก่่อนปลููกข้้าวโดยการฟื้้�นฟููดิินด้้วยการใช้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพร่่วมกัับสัังกะสีี
2. ระยะที่่� 2 คืือระยะระหว่่างปลููกข้้าวโดยการฉีีดพ่่นทางใบด้้วยปุ๋๋�ยชีีวภาพร่่วมกัับสัังกะสีี
ประโยชน์์

1. ช่่วยฟื้้�นฟููสภาพดิินให้้ร่ว่ นซุุย
2. ช่่วยทำำ�ให้้ต้้นข้้าวแข็็งแรง รากสมบููรณ์์ แตกกอดีี ใบเขีียว ช่่วยทำำ�ให้้ได้้ข้้าวที่่�มีีขนาดของเมล็็ดสมบููรณ์์ และ ช่่วยทำำ�ให้้ข้้าว
มีีปริิมาณสัังกะสีีเพิ่่�มขึ้้�น ช่่วยเพิ่่�มคุุณค่่าทางโภชนาการของข้้าว 
3. หลัังจากปรัับปรุุงดิินด้้วยปุ๋๋�ยชีีวภาพร่่วมกัับสัังกะสีีทำำ�ให้้ผลผลิิตขาวเพิ่่�มขึ้้�น

56

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เทคโนโลยีีวััสดุุปููเคลืือบสระน้ำำ��จากยางธรรมชาติิ
นัักวิิจัย
ั

รศ.อาซีีซััน แกสมาน และคณะ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

องค์์ความรู้้� เรื่่�อง เทคโนโลยีีเคลืือบสระด้้วยน้ำำ��ยางธรรมชาติิ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด บุ่่�งคล้้าก่่อสร้้าง, ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด จิิรกาญโยธา, บริิษััท ไทยอีีสเทิิร์์นรัับเบอร์์ จำำ�กััด,ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด
เตีียเหลีียงกี่่�, ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สุุริินทร์์มั่่�นคง (2001) และ บริิษััท สิินเจริิญสนม จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เพื่่�อป้้องกัันน้ำำ�ซึ
� ึมลงสู่่�ผิิวดิินหรืือสำำ�หรัับกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้ใช้้ประโยชน์์ เช่่น สระกัักเก็็บน้ำำ��ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้้�นที่่�
นอกชลประทานที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� ทำำ�เกษตรในช่่วงหน้้าแล้้ง บ่่อเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ� บ่
ำ� ่อบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย
การนำำ�ไปใช้้ 

สููตรผสมของผลิิตภัณ
ั ฑ์์เคลืือบสระน้ำำ��จากน้ำำ��ยางธรรมชาติิร่ว่ มกัับวัสดุ
ั เุ สริิม ที่่�สามารถป้้องกัันน้ำำ��ซึมึ ลงสู่่�ผิิวดินิ เพื่่อ� ประโยชน์์
ในการกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้ใช้้ประโยชน์์ สามารถใช้้เคลืือบบ่่อหรืือสระน้ำำ��ได้้ทุุกประเภท เช่่น สระกัักเก็็บน้ำำ��ในภาคเกษตรกรรม
บ่่อเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ� บ่
ำ� ่อบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และบ่่อกัักเก็็บน้ำำ��ใช้้สำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรม
ประโยชน์์

สามารถกัักเก็็บน้ำำ��ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้้�นที่่�นอกชลประทานที่่�ขาดแคลนน้ำำ� 
�
ทำำ�เกษตรในช่่วงหน้้าแล้้ง บ่่อเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� บ่่อเลี้้�ยงปลา กุ้้�ง บ่่อบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย และ
กัักเก็็บน้ำำ��ใช้้สำ�ำ หรัับโรงงานอุุตสาหกรรม บ่่อตกแต่่งหรืือบ่่อเอนกประสงค์์ใน
หน่่วยงานภาครััฐ สถานศึึกษา หรืือบ้้านเรืือนทั่่�วไป
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์์บอเนตในการปรัับปรุุงคุุณสมบัติั ิ
ความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ��ในอุุตสาหกรรมแปรรููปสััตว์์น้ำ�ำ�
นัักวิิจััย

ศ.ดร.สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล และคณะ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขอ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
ความเป็็นมา

อุุตสาหกรรมแปรรููปสััตว์์น้ำำ��โดยเฉพาะกุ้้�ง เป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อเศรษฐกิิจของประเทศ เนื่่�องจากสามารถนำำ�
รายได้้เข้้าประเทศในแต่่ละปีีเป็็นมููลค่่าหลายหมื่่�นล้้านบาท และยัังเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์ของประเทศที่่�มีี
ศัักยภาพในการส่่งออก โดยทั่่�วไปกระบวนการผลิิตกุ้้�งต้้มแช่่เยืือกแข็็ง กุ้้�งจะผ่่านกระบวนการแปรรููปหลายขั้้�นตอน เช่่น
การต้้มและการแช่่แข็็ง ซึ่่�งกระบวนการเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ�� อัันเนื่่�องมาจากการสููญเสีีย
สภาพของโปรตีีน ส่่งผลให้้น้ำ�ำ� หนัักภายหลัังจากการต้้ม ลดน้้อยลง และการสููญเสีียน้ำำ��เพิ่่�มสููงขึ้้�น เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าวจึึงนำำ�
สารเติิมแต่่งในกลุ่่�มฟอสเฟต มาใช้้เพื่่อ� ปรัับปรุุงคุุณภาพของกุ้้�งในระหว่่างแปรรููปและการเก็็บรักั ษา แต่่อย่่างไรก็็ตามในปััจจุบัุ นั
กลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรปและแคนาดาได้้กำำ�หนดระดัับสารตกค้้างในกลุ่่�มฟอสเฟตในผลิิตภััณฑ์์อาหาร (ไม่่เกิินร้้อยละ 0.5
ในรููป P2O5 และในรููปของ Sodium Phosphate Dibasic อีีกทั้้�งการใช้้ฟอสเฟตในปริิมาณที่่�มากเกิินจะทำำ�ให้้เนื้้�อสััมผััสมีี
ลัักษณะคล้้ายเมืือก และมีีรสชาติิฝาดทำำ�ให้้ไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�บริิโภค จึึงได้้มีีการนำำ�สารทดแทนมาใช้้แทนฟอสเฟต หรืือ
ที่่�รู้้�จักั ในนามของสารที่่�ไม่่ใช่่ฟอสเฟต ซึ่่�งได้้แก่่ สารประกอบในกลุ่่�มไบคาร์์บอเนต เพราะมีีประสิิทธิิภาพใกล้้เคีียงกัับฟอสเฟต 
(Chantarasuwanet al., 2011) จากงานวิิจัยั พบว่่ามีีการใช้้โซเดีียมไบคาร์์บอเนต (Na2CO3) ที่่�ระดัับความเข้้มข้้นร้้อยละ 2.5
โดยน้ำำ�� หนััก/ปริิมาตร จะเพิ่่�มความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ�� ของกุ้้�งที่่�ผ่่านการต้้มและไม่่มีผล
ี กระทบต่่อคุุณลัักษณะด้้านประสาท
สััมผััสของกุ้้�ง (Chantarasuwanet al., 2011) แต่่อย่่างไรก็็ตาม การประชุุม EU Standing committee เมื่่�อ วัันที่่� 17
เมษายน 2556 ที่่�ผ่่านมา ได้้ประกาศห้้ามใช้้สารในกลุ่่�มดัังกล่่าวเนื่่�องจากเมื่่�อกระบวนการผลิิตเสร็็จสิ้้�นแล้้ว จะมีีสาร
ไบคาร์์บอเนตตกค้้างในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ดังั นั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ในการศึึกษาวิิจัยั และค้้นคว้้าหาสารทดแทนสารกลุ่่�มฟอสเฟต
และไบคาร์์บอเนตเพื่่�อใช้้เพิ่่�มความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ�� ของเนื้้�อกุ้้�งสุุก

58

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

การนำำ�ไปใช้้ 

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์์บอเนตในการปรัับปรุุงคุุณสมบััติิความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ��และน้ำำ��หนัักของเนื้้�อกุ้้�งสุุกตาม
การประดิิษฐ์์นี้้� มีีส่่วนประกอบหลััก ได้้แก่่ โซเดีียมไฮดรอกไซด์์ โซเดีียมคลอไรด์์กรดอะมิิโนกลููตามิิก หรืือ อนุุพัันธ์์ของกรดก
ลููตามิิก โดยมีีน้ำำ��เป็็นตััวทำำ�ละลาย เมื่่�อผสมเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน จะได้้สารละลายใส ไม่่มีีสีี
ประโยชน์์

การใช้้สารทดแทนสารกลุ่่�มฟอสเฟตและ ไบคาร์์บอเนตเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการอุ้้�มน้ำำ�� ของเนื้้�อกุ้้�งสุุก อีีกทั้้�งสารทดแทน
ที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�ไม่่มีีการตกค้้างของไบคาร์์บอเนตจึึงและช่่วยลดประเด็็นการกีีดกัันทางการค้้า ทำำ�ให้้สามารถแข่่งขัันใน
ตลาดโลกได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	อุุปกรณ์์วััดเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ�� ยางแบบรวดเร็็ว
นัักวิิจััย

รศ.ดร.มิิตรชััย จงเชี่่�ยวชำำ�นาญ และคณะวิิจััย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ� ขอสิิ ท ธิิ บัั ต ร เลขที่่� คำำ� ขอ 1101001079 เรื่่� อ ง อุุ ป กรณ์์ วัั ด ปริิ ม าณ
เนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ�� ยาง ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2554
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไทยตรัังรัับเบอร์์ จำ�กั
ำ ัด
ความเป็็นมา

ในยุุคปััจจุุบัันน้ำำ��ยางพาราได้้กลายมาเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นที่่�สำำ�คััญต่่อการผลิิตอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่าง ๆ หลาย
ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการแพทย์์ งานวิิศวกรรม ตลอดจนไปถึึงเครื่่�องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ถุุงมืือยาง ถุุงยางอนามััย กาวน้ำำ��ยาง
ท่่อยาง ยางรถยนต์์ เป็็นต้้น ส่่งผลให้้เกษตรกรเกิิดการตื่่น� ตััวหันั มาทำำ�การขายน้ำำ��ยางสดกัันมากขึ้้น� ในกระบวนการซื้้อ� ขายน้ำำ��
ยาง ราคาของน้ำำ��ยางสดจะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ�� ยาง ซึ่่�งสามารถทำำ�การวััดด้้วยวิิธีีมาตรฐานในลัักษณะของเคมีี
วิิเคราะห์์ (ASTM D 1076-80 หรืือ ISO 126-1972) ซึ่่�งไม่่สามารถนำำ�น้ำ�ำ� ยางกลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� ได้้ เครื่่�องมืือมีีราคาแพง และใช้้
เวลาในการวััดนานถึึง 16 ชั่่�วโมง จึึงมีีวิิธีีวััดทางอ้้อมโดยการวััดค่่าความถ่่วงจำำ�เพาะของยางตััวอย่่างเช่่น การใช้้เครื่่�องมืือ
เมโทรแลค (Metrolac) ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนมากจะเกิิดความคลาดเคลื่่�อนมากจากการอ่่านสเกลในทางปฏิิบััติิ
ดัังนั้้�น การมีีเครื่่�องวััดที่่�สามารถวััดปริิมาณเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ�� ยาง ที่่�มีีความรวดเร็็ว แม่่นยำำ� ราคาถููก และไม่่ทำำ�ลายผลผลิิตได้้
จึึงมีีความจำำ�เป็็นและเป็็นแนวทางในการเสริิมสร้้างความเป็็นธรรมแก่่เกษตรกรและผู้้�ประกอบการ
การนำำ�ไปใช้้ 

อุุปกรณ์์วััดเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ��ยางสดและดิิบโดยใช้้การตรวจสอบทางอ้้อมคืือการตรวจสอบด้้วยการสะท้้อนของคลื่่�นความถี่่�
ไมโครเวฟเพื่่�อให้้ได้้ค่่า %DRC ของน้ำำ��ยางพาราใช้้วััดเนื้้�อยางแห้้งในน้ำำ�� ยางสดโดยใช้้เวลาเพีียง 1-2 นาทีี
ประโยชน์์

สามารถลดเวลาการทดสอบเหลืือเพีียง 1-2 นาทีี จากเดิิมที่่�ทดสอบด้้วยวิิธีที างเคมีีแบบที่่�ใช้้กันั ในปััจจุบัุ นั เวลาในการทดสอบ
นานประมาณ 16 ชั่่�วโมง มีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากและสููญเสีียเนื้้�อยาง อุุปกรณ์์วััf มีีศัักยภาพสููงที่่�จะทำำ�การพััฒนาต่่อเพื่่�อให้้มีี
ความแม่่นยำำ�มากขึ้้น� และให้้มีรี าคาถููกลงได้้อีกี เพื่่อ� ลดการนำำ�เข้้า และสนัับสนุนุ การขัับเคลื่่อ� นอุุตสาหกรรมยางพาราได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

การควบคุุมการปลดปล่่อยปุ๋๋�ยยููเรีียด้้วยน้ำำ��ยางธรรมชาติิและแป้้ง
นัักวิิจัย
ั

ชััยวุุฒิิ วััดจััง
ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1501003799 เรื่่�อง กรรมวิิธีีการเคลืือบเมล็็ดปุ๋๋�ยด้้วยสารเคลืือบที่่�มีีองค์์ประกอบจากน้ำำ��ยาง
ธรรมชาติิ และแป้้งเพื่่�อควบคุุมการปลดปล่่อยธาตุุอาหาร ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2558
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

นางสาวอััมพร ทองธรรมชาติิ
ความเป็็นมา

การใช้้ปุ๋๋�ยคืือสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�จะช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตรแต่่พบว่่าปััญหาในการใช้้ปุ๋๋�ยโดยเฉพาะปุ๋๋�ยยููเรีีย (Urea) ซึ่่�งมีีองค์์
ประกอบของไนโตรเจนเป็็นหลัักพืืชสามารถใช้้ปุ๋๋�ยได้้เพีียง 20-40 % เท่่านั้้�น เนื่่�องจากปุ๋๋�ยเกิิดการสููญเสีียโดยการระเหิิด
เนื่่�องจากแสงแดดและความร้้อนถููกชะล้้างโดยน้ำำ��ฝนไปตามแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง กล่่าวคืือพืืชดููดธาตุุอาหารไม่่เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการของพืืชแต่่ละชนิิด
การนำำ�ไปใช้้ 

การเคลืือบปุ๋๋�ยยููเรีียด้้วยสารเคลืือบจากน้ำำ��ยางธรรมชาติิและแป้้งมีีหลัักการทำำ�งานคืือ เมล็็ดปุ๋๋�ยที่่�เคลืือบด้้วยสารเคลืือบจะ
ค่่อย ๆ ปล่่อยสารออกสารอาหารและแร่่ธาตุุที่่�จำำ�เป็็นต่่อพืืชและช่่วยให้้พืืชสามารถนำำ�ธาตุุอาหารไปใช้้ใน
การเจริิญเติิบโตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ประโยชน์์

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ปุ๋๋�ย และไม่่เป็็นมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

สููตรส่่วนผสมและกรรมวิิธีกี ารผลิิตตรีีผลาแกรนููลฟู่่�
นัักวิิจััย

อาจารย์์ ดร.ประสบอร ริินทอง และ อาจารย์์ ดร.วัันวิิสาข์์ คุณ
ุ ะวััฒนะกุุล
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขอ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

คุุณธนชาติิ เนตรสาริิกา
ความเป็็นมา

ตรีีผลาเป็็นพิิกััดยาที่่�ประกอบด้้วยส่่วนผลพืืช 3 ชนิิดได้้แก่่ สมอไทย สมอ
พิิเภก และมะขามป้้อม มีีสรรพคุุณปรัับสมดุุลธาตุุ ช่ว่ ยล้้างพิิษออกจากระบบต่่าง ๆ ภายในร่่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดิิน
อาหาร ระบบเลืือดและระบบน้ำำ��เหลืือง ปััจจุบัุ นั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตรีผล
ี าที่่�วางขายในท้้องตลาด มีีทั้้ง� ในรููปแบบยาเม็็ด แคปซููล ผงชง
ชาชง และเครื่่อ� งดื่่ม� ชนิิดบรรจุุในภาชนะปิิดสนิิท ซึ่่�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตรีผล
ี าในรููปแบบยาเม็็ดหรืือแคปซููลอาจเกิิดปััญหาในขั้้น� ตอน
การกลืืนเม็็ดยาในผู้้�ที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการกลืืน ส่่วนผลิิตภััณฑ์์ในรููปแบบผงชง ชาชงมัักมีีรสชาติิไม่่อร่่อย อีีกทั้้�งผลิิตภััณฑ์์
ตรีีผลาชนิิดผงชงส่่วนใหญ่่มักั เกิิดปััญหาผงยาไม่่ละลายน้ำำ��หรืือละลายน้ำำ��ได้้น้อ้ ย ทำำ�ให้้ได้้รับส
ั ารสำำ�คัญ
ั จากตรีีผลาไม่่ครบถ้้วน
ซึ่่ง� รููปแบบยาเตรีียมแกรนููลฟู่่�ประกอบด้้วยสารที่่�มีฤี ทธิ์์เ� ป็็นกรดและสารในกลุ่่�มคาร์์บอเนตหรืือไบคาร์์บอเนต เมื่่อ� นำำ�มาละลาย
น้ำำ��แล้้วจะเกิิดปฏิิกิิริิยาที่่�มีีการปลดปล่่อยแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ช่่วยเพิ่่�มการละลายให้้กัับผงยาอีีกทั้้�งยัังเป็็นรููปแบบยา
เตรีียมที่่�ดึงึ ดููดความสนใจผู้้�บริิโภค ดัังนั้้�น ผู้ป้� ระดิิษฐ์์จึงึ มีีความสนใจที่่�จะพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตรีผล
ี าในรููปแบบแกรนููลฟู่่�ที่่มี� รี สชาติิ
อร่่อย มีีความคงตััวดีี สามารถนำำ�ไปผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

ผลิิตภััณฑ์์แกรนููลฟู่่�ตรีีผลาประกอบด้้วยสารที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรดและสารในกลุ่่�มคาร์์บอเนตหรืือไบคาร์์บอเนต เมื่่�อนำำ�มาละลาย
น้ำำ��แล้้วจะเกิิดปฏิิกิิริิยาที่่�มีีการปลดปล่่อยแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ช่่วยเพิ่่�มการละลายให้้กัับตััวยาสำำ�คััญ อีีกทั้้�งยัังเป็็น
รููปแบบยาเตรีียมที่่�ดึึงดููดความสนใจผู้้�บริิโภค สามารถนำำ�ไปผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ได้้
ประโยชน์์

• ในหนึ่่�งหน่่วยบริิโภคมีีปริิมาณสารสำำ�คััญสููง
• ฟองฟู่่�ที่่�เกิิดขึ้้�น ช่่วยให้้สารสำำ�คััญละลายได้้ดีีและกลบรสขมของสารสกััด
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เครื่่�องมืือเครื่่�องจัักร
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

การผลิิตโฟมโลหะแบบโพรงเปิิดที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��และควบคุุมขนาดโพรงได้้
(Open cell Metal foam)
นัักวิิจััย

ดร.สมพงษ์์ ศรีีมโนเสาวภาคย์์, ไพบููลย์์ วััฒนพรภััณฑ์์ และ ชลลดา ดำำ�รง
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ชื่่�อเรื่่�อง “องค์์ประกอบแม่่แบบร่่าง
สำำ�หรัับผลิิตไส้้แบบและโฟมโลหะและกรรมวิิธีีการเตรีียม” คำำ�ขอเลขที่่�
1401005691 ยื่่�นคำำ�ขอเมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน พ.ศ. 2557
2. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ชื่่�อเรื่่�อง “อุุปกรณ์์ผลิิตวััสดุุจากแม่่แบบ
ร่่างที่่�มีีโครงสร้้างพรุุนด้้วยความดัันสุุญญากาศที่่�มีีอััตราการผลิิตสููง”
คำำ�ขอเลขที่่� 1201005748 ยื่่น� คำำ�ขอเมื่่อ� วัันที่่� 2 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2555
3. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ชื่่�อเรื่่�อง “กระบวนการสร้้างแม่่พิิมพ์์สำำ�หรัับผลิิตโฟมโลหะ” คำำ�ขอเลขที่่� 1401005912
ยื่่�นคำำ�ขอเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2557
4. คำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ ชื่่�อเรื่่�อง “โฟมโลหะชนิิดโพรงเปิิดที่่�มีีวััตถุุอยู่่�ภายในโพรงเปิิดและกรรมวิิธีีผลิิตโฟมโลหะ
ชนิิดโพรงเปิิดที่่�มีีวััตถุุอยู่่�ภายในโพรงเปิิดดัังกล่่าว” คำำ�ขอเลขที่่� 1801000938 ยื่่�นคำำ�ขอเมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2561 เจ้้าของร่่วม สวทช. กัับ บริิษััท ไดร์์ฟ แพสชั่่�น จำำ�กััด
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไดร์์ฟ แพสชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััญหาเสีียงดัังจากยานพาหนะ เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร ในโรงงานอุุตสาหกรรม และการก่่อสร้้างต่่าง ๆ ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
สุุขภาพทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจของผู้้�ที่่อ� ยู่่�ใกล้้เคีียง วิิธีกี ารแก้้ไขแบบหนึ่่�งคืือ การใช้้วัสดุ
ั ดูุ ดู ซัับเสีียง ซึ่่�งปััจจุบัุ นั มีีหลากหลาย
ชนิิด ไม่่ว่่าจะเป็็น โพลีีเอสเตอร์์ เยื่่�อกระดาษ ใยแก้้ว ใยไม้้ ใยหิิน เป็็นต้้น แต่่พบปััญหาการใช้้งานบางอย่่าง เช่่น หนา หนััก
ไม่่แข็็งแรง เสื่่�อมสภาพง่่าย ไม่่ทนไฟ เป็็นพิิษ หรืือดููดซัับเสีียงไม่่ได้้ตามต้้องการ โฟมโลหะโดยเฉพาะโฟมอะลููมิิเนีียมมีีขาย
และใช้้งานในต่่างประเทศ เป็็นวััสดุุที่่�มีีคุุณสมบััติิในด้้านการดููดซัับเสีียงดีี แข็็งแรง ทนแรงกระแทก น้ำำ�� หนัักเบา สวยงาม ไม่่
ติิดไฟ ไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้  แต่่ปริิมาณการใช้้งานยัังไม่่มากเนื่่อ� งจากราคาสููง เนื่่อ� งจาก
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบและการผลิิต ซึ่่�งวััตถุุดิิบราคาสููง ได้้แก่่ สารก่่อฟอง สารเพิ่่�มความหนืืด และผงอะลููมิิเนีียม ขั้้�นตอนการผลิิตที่่�
ต้้องใช้้พลัังงานสููง ได้้แก่่ การอบสารก่่อฟองที่่�อุณ
ุ หภููมิสูิ งู เป็็นเวลานานเพื่่อ� หน่่วงการสลายตััวเป็็นก๊๊าซของสารก่่อฟอง เป็็นต้้น
ทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการผลิิตโฟมอะลููมิิเนีียมสููง
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การนำำ�ไปใช้้ 

ในการผลิิตโฟมอะลููมิเิ นีียมจะใช้้น้ำำ��โลหะแทนการใช้้ผงอะลููมิเิ นีียม และใช้้สารที่่�มีจุี ดุ หลอมเหลวสููงกว่่า สามารถกำำ�หนดขนาด
การกระจายตััว ของโพรง โดยการขึ้้�นรููปแม่่แบบร่่างทรงกลมได้้หลายขนาด หลายรููปทรง ลดต้้นทุุนวััตถุุดิบิ และลดพลัังงาน
การผลิิตโฟมโลหะ และสามารถออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้บรรจุุวััตถุุภายในโพรงเปิิดได้้
ประโยชน์์

เป็็นวััสดุุดููดซัับเสีียงชนิิดใหม่่ที่่�ตอบสนองการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว จากการที่่�สามารถนำำ�วััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้  
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

สููตรและกระบวนการเคลืือบสิ่่�งทอ
นัักวิิจััย

ดร. วรล อิินทะสัันตา
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

1. น้ำำ�� ยาเคลืือบสิ่่�งทอสููตรต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย กัันยููวีี สะท้้อนน้ำำ� มี
� ีกลิ่่�นหอม
และกระบวนการตกแต่่งสำำ�เร็็จผลิิตภัณ
ั ฑ์์สิ่่ง� ทอด้้วยน้ำำ��ยาเคลืือบดัังกล่่าว 
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่� 10519
2. น้ำำ�� ยาเคลืือบสิ่่�งทอสููตรต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย กัันยููวีี สะท้้อนน้ำำ� มี
� ีกลิ่่�นหอม
และกระบวนการเคลืือบแบบจุ่่�มอััดรีีดสิ่่�งทอด้้วยน้ำำ��ยาเคลืือบดัังกล่่าว 
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่� 10521
3.  สารเคลืือบป้้องกัันรัังสีียููวีี ได้้รัับอนุุมััติิเป็็นความลัับทางการค้้า เลขที่่� T.S. 59 NN 00086
4.  สารเคลืือบสิ่่�งทอเพื่่�อสมบััติต้ิ ้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย ได้้รัับอนุุมััติิเป็็น ความลัับทางการค้้า เลขที่่� T.S. 59 NN 00090
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ		

สถาบัันการอาชีีวศึึกษาภาคเหนืือ 2 (วท. แพร่่)
ความเป็็นมา

การพััฒนาสิ่่ง� ทอให้้มีคุี ณส
ุ มบััติพิิ เิ ศษที่่�หลากหลาย ตามความต้้องการของผู้้�บริิโภค จะช่่วยทำำ�ให้้เส้้นใย/ผ้้า/สิ่่ง� ทอ ดููแลรัักษา
ง่่าย มีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนานขึ้้�น เป็็นการเพิ่่�มโอกาสและรููปแบบในการประยุุกต์์ใช้้สิ่่�งทอที่่�หลากหลายมากกว่่าที่่�เป็็นอยู่่� 
การนำำ�ไปใช้้

คุุณสมบััติิพิิเศษ เช่่น การต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย (antibacterial), การป้้องกัันรอยยัับ (wrinkle free), การเพิ่่�มกลิ่่�นหอมติิดทน
นาน ฯลฯ ผลงานวิิจััยนี้้�จึึงได้้ทำำ�การพััฒนาสููตรน้ำำ��ยาเคลืือบสิ่่�งทอและกระบวนการเคลืือบที่่�ทำำ�ให้้สิ่่�งทอมีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
หลากหลาย ได้้แก่่ 1) การยึึดติิดของสีีที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อทำำ�การตกแต่่งผ้้าด้้วยการระบายสีี แม้้ว่่าผ้้าจะมีีคุุณสมบััติิสะท้้อนน้ำำ��และ
น้ำำ��มััน 2) การต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีียบนสิ่่�งทอ 3) การกัันรัังสีียููวีี 4) การสะท้้อนน้ำำ� 
� 5) การเพิ่่�มแรงดึึงขาด
ประโยชน์์

ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีี และสถาบัันการอาชีีวศึกึ ษาภาคเหนืือ 2 (วท. แพร่่) ได้้ร่่วมกัันจััดตั้้ง� โรงงานต้้นแบบเคลืือบผ้้า และ ศน.
ได้้ทำำ�การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้ วท. แพร่่ สามารถใช้้ผลงานวิิจััยและองค์์ความรู้้�เทคโนโลยีีการผลิิตสิ่่�งทอพื้้�นบ้้านด้้วย
เทคโนโลยีีขั้้�นสููง ในการให้้บริิการเคลืือบผ้้าและผลิิตภัณ
ั ฑ์์สิ่่�งทอกัับผู้้�ประกอบการในท้้องถิ่่�น โดยให้้บริิการแบบไม่่มุ่่�งหวัังผล
กำำ�ไรแต่่ต้้องสามารถดำำ�เนิินการได้้ด้้วยตััวเอง ทุุกฝ่่ายจึึงเห็็นชอบร่่วมกัันในการทำำ�สััญญาอนุุญาตให้้สิิทธิิใช้้ประโยชน์์ผลงาน
วิิจัยั จาก ศน. ให้้ วท.แพร่่ สามารถใช้้ประโยชน์์ผลงานวิิจัยั ได้้อย่่างถููกต้้อง เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์โรงงานต้้นแบบ
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

หุ่่�นยนต์์แบบคาน
นัักวิิจัย
ั

ราชัันท์์ ฟัักเมฆ
สํํานัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา  วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(บริิษััท ทีี.ซีี.เวลดิ้้�งออโตเมชั่่�น จำำ�กััด)
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขอ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เจจีี ดีีไซน์์แอนด์์บิิวด์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั ผู้ป้� ระกอบการอุุตสาหกรรม SMEs ภาคการผลิิตในไทยส่่วนใหญ่่มักั ต้้องมีีการสั่่ง� ซื้้อ� และนำำ�เข้้าหุ่่�นยนต์์จากต่่างประเทศ
ที่่�มีีราคาสููงและมัักประสบปััญหาการใช้้งานรวมถึึงการสั่่�งซื้้�ออะไหล่่หรืือชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ สำำ�หรัับดููแลบำำ�รุุงรัักษามีีความยุ่่�งยาก
มีีราคาค่่อนข้้างสููงและต้้องสั่่�งซื้้�อจากต่่างประเทศเท่่านั้้�น ทางบริิษััท ทีี.ซีี. เวลดิ้้�งออโตเมชั่่�น จำำ�กััด จึึงต้้องการพััฒนาสร้้าง
หุ่่�นยนต์์อุตส
ุ าหกรรมให้้แก่่ผู้ป้� ระกอบการอุุตสาหกรรม SMEs ภาคการผลิิตในไทย เพื่่อ� ช่่วยแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น�  มีีความคุ้้�มค่่า
ในการใช้้งาน สามารถทำำ�งานได้้หลากหลายหน้้าที่่� และสามารถนำำ�มาใช้้ในพื้้�นที่่�การทำำ�งานมาก ๆ ลดต้้นทุุนการผลิิตเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตและกำำ�ลังั การผลิิต และยัังสามารถช่่วยแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนแรงงานและช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถ
การแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการภาคเอกชนได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

หุ่่�นยนต์์ประเภท Gantry Robot ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยใช้้แขนกล 6 แกน มีีระยะเอื้้�อมแขน 1.5 เมตร
รัับน้ำำ��หนัักปลายแขนได้้ 6 กิิโลกรััม ออกแบบโครงสร้้างใหม่่ให้้ติิดตั้้�งแบบแขวนเพิ่่�มแกน
ทำำ�งานเป็็น 8 แกน ให้้เคลื่่�อนที่่�ซ้้าย-ขวาตามราง (แกนที่่�7) ได้้สููงสุุดถึึง 4 เมตร เคลื่่�อนที่่�
หน้้า-หลัังตามราง (แกนที่่� 8) ได้้สููงสุุด คืือ 12 เมตร นวััตกรรมใหม่่ของผลงานนี้้� คืือ
ทำำ�ให้้ได้้พื้้�นที่่�การทำำ�งานถึึง 48 ตารางเมตร ซึ่่�งมากกว่่าแขนกลทั่่�วไป 12 เท่่า และ
ส่่วนปลายแขนออกแบบให้้สามารถเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ที่่�สามารถทำำ�งานได้้หลาย
หน้้าที่่�แบบอััตโนมััติด้ิ ้วยแขนกลตััวเดีียว เช่่น การเชื่่�อมโลหะ การตััดโลหะ
การพ่่นสีี การหยิิบจัับชิ้้�นส่่วน วาด เขีียน เป็็นต้้น
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ประโยชน์์

คน
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ผู้้�ประกอบการภาคเอกชน SMEs ภาคการผลิิตในประเทศไทย สามารถเพิ่่�ม
กำำ�ลังั การผลิิต และลดต้้นทุุนการผลิิตได้้ นอกจากนี้้� ยังั ลดอัันตรายที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นจากการบาดเจ็็บหรืือประสบอุุบััติิเหตุุในระหว่่างการทำำ�งานของแรงงาน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

อาคารที่่�จอดรถอััจริิยะแบบจอดได้้หลายคััน ชนิิดขนย้้ายและประกอบด้้วยหน่่วยแยก
(สะดวก-ง่่ายในการรื้้�อถอน ขนย้้ายและติิดตั้้�ง)
นัักวิิจัย
ั

ชููเกีียรติิ อัังสโวทััย
บริิษััท คอนสโก เอ็็นเตอร์์ไพรเซส จำำ�กััด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขอ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท สมาร์์ทคาร์์ปาร์์ค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันรถยนต์์จััดเป็็นยานพาหนะที่่�มีีความจำำ�เป็็นและมีีความสำำ�คััญมากขึ้้�น โดยเฉพาะคนในสัังคมเมืืองที่่�ต่่างมีีรถยนต์์กััน
แทบทุุกครััวเรืือนและอาจจะถืือได้้ว่า่ เป็็นปััจจััยที่่� 5 ของการดำำ�รงชีีวิต 
ิ เนื่่อ� งจากช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทางไปยััง
สถานที่่�ต่่าง ๆ แต่่ในปััจจุุบัันสถานที่่�จอดรถมีีปริิมาณน้้อยและค่่อนข้้างจำำ�กััดไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการโดยเฉพาะในเมืือง
เนื่่อ� งจากที่่�ดินิ ในเมืืองมีีราคาค่่อนข้้างสููงรวมถึึงค่่าการก่่อสร้้างอาคารสถานที่่�จอดรถก็็สูงู ตามด้้วยและใช้้ระยะเวลาการก่่อสร้้าง
นานพอสมควร อาคารที่่�จอดรถอััจฉริิยะแบบจอดได้้หลายคัันชนิิดขนย้้ายและประกอบด้้วยหน่่วยแยกนี้้�สามารถช่่วยแก้้ไข
ปััญหาที่่�จอดรถไม่่เพีียงพอได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

อาคารที่่�จอดรถอััจฉริิยะแบบจอดได้้หลายคัันชนิิดขนย้้ายและประกอบด้้วยหน่่วยแยก ถููกออกแบบ
และสร้้างด้้วยโครงเหล็็ก เพื่่�อให้้สะดวก ง่่ายต่่อการรื้้�อถอน - ขนย้้ายและติิดตั้้�ง ประหยััดพื้้�นที่่�
อาคารที่่�จอดรถอััจฉริิยะนี้้�สามารถรองรัับการจอดรถของรถปิิคอััพ หรืือรถตู้้�ได้้ ใช้้ระบบ
เครื่่�องกลในการยก - ย้้ายรถยนต์์ในแนวสููงและแนวราบ กำำ�หนดเวลาเฉลี่่�ยสำำ�หรัับ
การนำำ�รถออกจากอาคารจอดรถนี้้�ใช้้เวลาไม่่เกิิน 2 นาทีี 15 วิินาทีีต่่อคััน มีีเซ็็นเซอร์์
ตรวจจัับความยาวของรถยนต์์และถาดจอดรถมีีระบบกลไก Safety Lock อีีกชั้้�น
นอกเหนืือจากระบบเบรกที่่�มอเตอร์์ไฟฟ้้าและระบบ Inter lock แบบ Doublecheck functions เพื่่�อความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน ประหยััดเวลาและ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขัับรถวนเพื่่�อหาที่่�ว่่างสำำ�หรัับจอดรถยนต์์หรืือนำำ�รถยนต์์ออก
จากอาคารที่่�จอดรถ มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน เพราะไม่่อนุุญาต
ให้้บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องใด ๆ สามารถเดิินเข้้าไปในอาคารที่่�จอดรถนี้้�ได้้ มีี
ระบบป้้องกัันบััตรจอดรถปลอม ซึ่่�งจะเป็็นการเพิ่่�มความปลอดภััยและ
ป้้องกัันการโดนโจรกรรมรถยนต์์ได้้อีีกทางหนึ่่�ง มีีระบบล็็อคถาดจอดรถ
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กรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน มีีระบบแจ้้งตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมขณะที่่�จอดรถบนถาด
มีีระบบไฟฟ้้าสำำ�รองกรณีีไฟฟ้้าดัับ ควบคุุมด้้วยระบบอััตโนมััติิ ใช้้พื้้น� ที่่�สำำ�หรัับ
อาคารจอดรถน้้อยและใช้้งบการลงทุุนต่ำำ��กว่่าอาคารจอดรถแบบเดิิมถึึง
3-4 เท่่า
ประโยชน์์

1. ช่่วยแก้้ไขปััญหาพื้้�นที่่�การจอดรถมีีไม่่เพีียงพอโดยเฉพาะในสัังคมเมืือง
2. เป็็นทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�ประกอบการที่่�มีีความสนใจและมีีงบประมาณ
การลงทุุนและพื้้�นที่่�อยู่่�จำำ�กััด
3. ลดปััญหาการโจรกรรมรถยนต์์
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาทางแสงที่่�ทำำ�งานภายใต้้แสงอััลตร้้าไวโอเลตและแสงฟลููออเรสเซนต์์
นัักวิิจัย
ั

ผศ.ดร.สิิริิลัักษณ์์ เจีียรากร, ดร.จามร เชวงกิิจวณิิช และ วิิทวััส เหรีียญทอง
คณะพลัังงานสิ่่�งแวดล้้อมและวััสดุุ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1401005161 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 5 กัันยายน 2557
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ศููนย์์วิิทยาศาสตร์์เบทาโกร จำำ�กััด
ความเป็็นมา

มลพิิษอากาศภายในอาคาร ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาทางสุุขภาพและการทำำ�งานผิิดปกติิของร่่างกาย เช่่น ความผิิดปกติิในระบบ
ทางเดิินหายใจ การเกิิดภููมิแิ พ้้ หรืือการเกิิดโรคติิดต่่อทางเดิินหายใจโดยไม่่ทราบสาเหตุุ ซึ่่ง� อาจเกิิดจากการได้้รับส
ั ารปนเปื้้อ� น
ในอากาศ เช่่น ฝุ่่�น สารเคมีี แบคทีีเรีีย รา หรืือแม้้กระทั้้�งไวรััส ที่่�ลอยอยู่่�ในอากาศ การดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์ต้้องอาศััยอยู่่�ใน
อาคารสิ่่�งก่่อสร้้างลัักษณะปิิด เช่่น ตึึกสำำ�นัักงาน ห้้างสรรพสิินค้้า บ้้าน และคอนโดมิิเนีียม เป็็นต้้น และด้้วยสภาพอากาศที่่�มีี
การปนเปื้้อ� นของสารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่าย และจุุลินิ ทรีีย์ก่์ อ่ โรคซึ่่ง� เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ประชาชนจึึงหัันมาให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
คุุณภาพอากาศในอาคารมากขึ้้น�  มีีการนำำ�เทคโนโลยีีเพื่่อ� การบำำ�บััดอากาศเข้้ามาหลายรููปแบบ เช่่น การใช้้ถ่า่ นกััมมัันต์์ดูดู ซัับ
กลิ่่�น การใช้้ไอออนจัับอนุุภาคฝุ่่�น และเทคโนโลยีีโฟโตคะตะไลสิิส  เป็็นต้้น ดัังนั้้�นงานวิิจััยนี้้�จึึงเป็็นการนำำ�ผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับ
ความคุ้้�มครองทรััพย์์สิินทางปััญญามาพััฒนาต่่อยอด
การนำำ�ไปใช้้ 

ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนาตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาทางแสง (ไทเทเนี่่�ยมไดออกไซด์์) ให้้สามารถทำำ�งานภายใต้้
แสงอััลตราไวโอเลตและแสงฟลููออเรสเซนต์์ ซึ่่�งเมื่่�อสารไทเทเนี่่�ยมไดออกไซด์์ถููกกระตุ้้�น
ด้้วยแสงอััลตราไวโอเลตและแสงฟลููออเรสเซนต์์ จะทำำ�ให้้สามารถบำำ�บััดสารอิินทรีีย์์
ระเหยง่่ายที่่�พบได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ฟอร์์มััลดีีไฮด์์ เบนซีีน แอมโมเนีีย
ไฮโดรเจนซััลไฟล์์ และไซลีีน นอกจากนี้้�ยัังมีีประสิิทธิิภาพในการกำำ�จััดเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ไวรััส เชื้้�อรา จุุลิินทรีีย์์ H5N1 โดยงานวิิจััยนี้้�สามารถเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีี
อยู่่�แล้้วในท้้องตลาดเช่่น แผ่่นกรองอากาศ สีีทาบ้้าน หรืือใช้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจ
โรงพยาบาล สถานพยาบาล ธุุรกิิจแผ่่นกรองอากาศ ธุุรกิิจทำำ�ความสะอาด
ธุุรกิิจเซรามิิค เป็็นต้้น
ประโยชน์์

ลดมลพิิษอากาศภายในอาคาร ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�เทคโนโลยีีไป
เพิ่่�มมููลค่่าให้้ผลิิตภััณฑ์์ได้้หลายชนิิด
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เครื่่�องเร่่งกระบวนการแช่่และเพาะงอกเมล็็ดพืืช
นัักวิิจััย

ผศ.ดร.สุุพรรณ ยั่่�งยืืน, อาจารย์์ ดร.เชิิดพงษ์์ เชี่่�ยวชาญวััฒนา
และ ผศ.ดร.จัักรมาส เลาหวณิิช
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
คณะครุุศาสตร์์อุตส
ุ าหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน
วิิทยาเขตขอนแก่่น
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่คำ� �ำ ขอ 1801007105 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

คุุณยุุทธพงษ์์ เชี่่�ยวชาญวััฒนา
ความเป็็นมา

การเพาะงอกเป็็นกระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการเจริิญเติิบโตของพืืช กระบวนการเพาะงอกจะส่่งผลต่่อสารอาหารใน
เมล็็ดพืืช ทำำ�ให้้มีีปริิมาณสารสำำ�คััญจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นในปััจจุุบัันจึึงมีีผู้้�นิิยมรัับบริิโภคพืืชงอกกัันเป็็นจำำ�นวนมากเนื่่�องจากพืืช
งอกปลอดสารพิิษ และในพืืชงอกจะประกอบไปด้้วยสารอาหารและพลัังงานต่่าง ๆ จำำ�นวนมากกว่่าพืืชโดยปกติิ ในปััจจุุบััน
จะมีีการงอกหลายวิิธีี เช่่นนำำ�พืืชที่่�ต้้องการงอกมาแช่่น้ำำ��และล้้างออกให้้สะอาดแล้้วนำำ�มาเพาะบนตระแกรง คลุุมด้้วยผ้้าขาว
บางชุุบน้ำำ��ให้้ชุ่่�ม ในภาชนะปิิด ทิ้้�งไว้้ในอุุณหภููมิิแวดล้้อม (Ambient temperature) ก็็จะได้้พืืชงอก แต่่ในระหว่่างการแช่่จะ
ใช้้เวลานาน ควบคุุมยาก มีีกลิ่่น� เหม็็นอัับ การงอกไม่่สม่ำำ��เสมอ ใช้้น้ำำ��ในปริิมาณมาก โดยพบว่่า มีีวิธีิ ที างเคมีีช่ว่ ยกระตุ้้�นให้้เกิิด
การงอกของเมล็็ด ได้้แก่่ การปรัับสภาพน้ำำ��แช่่ด้้วยการเติิมสารที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรด-ด่่าง แคลเซีียมคลอไรซ์์ ไคโตซาน ปุ๋๋�ยยููเรีีย
เป็็นต้้น หรืือการปรัับสภาพน้ำำ��แช่่ให้้มีีอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�น แต่่วิิธีีดัังกล่่าวเป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนและขั้้�นตอนการผลิิต  หากเป็็น
การผลิิตเมล็็ดเพื่่�อบริิโภคจะไม่่ปลอดภััยจากการปนเปื้้�อนสารไม่่พึึงประสงค์์
การนำำ�ไปใช้้ 

เครื่่�องเร่่งกระบวนการแช่่และเพาะงอกเมล็็ดพืืช ช่่วยเร่่งกระบวนการแช่่และเพาะงอกเมล็็ดพืืชให้้เกิิดขึ้้�นภายในระยะ 24
ชั่่�วโมง ซึ่่�งรวดเร็็วกว่่าวิิธีีการโดยทั่่�วไป โดยใช้้หลัักการให้้น้ำ�ำ� ไหลผ่่านเมล็็ดพืืชเป็็นคาบเวลาสลัับกัับการหยุุดบ่่มเมล็็ดพืืชเป็็น
วััฎจัักรที่่�เหมาะสม ไม่่จำำ�เป็็นต้้องปรัับสภาพน้ำำ��ให้้มีอุี ณ
ุ หภููมิสูิ งู ขึ้้น� หรืือเติิมสารกระตุ้้�นหรืือสารเร่่งให้้เมล็็ดงอกได้้เร็็ว เช่่น สาร
มีีฤทธิ์์�เป็็นกรด-ด่่าง แคลเซีียมคลอไรซ์์ ไคโตซาน ปุ๋๋�ยยููเรีีย เป็็นต้้น และใช้้น้ำำ��หมุุนเวีียนได้้ในถัังเดีียว
ประโยชน์์

ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย เมล็็ดพืืชที่่�งอกมีีคุุณภาพดีี มีีกลิ่่�นหอม การงอกสม่ำำ��เสมอ เนื้้�อสััมผััสดีี สามารถผลิิตได้้มากและช่่วยลด
ต้้นทุุนการผลิิตโดยเฉพาะค่่าแรงงานคนและสามารถนำำ�ไปผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ชุุดอุุปกรณ์์คััดแยกและทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับเครื่่�องอบแห้้งแบบถัังหมุุนด้้วยรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง
(Cleaning and Separating Set for Rotary Dryer Using infrared Ray and Exhausted Hot Air)
นัักวิิจัย
ั

นัักวิิจััยหลััก : ผศ.ดร.จัักรมาส เลาหวนิิช มืือถืือ 081-5444408 juckamas.l@msu.ac.th
นัักวิิจััยร่่วม : ผศ.ดร.สุุพรรณ ยั่่�งยืืน
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 8962 เรื่่�อง เครื่่�องอบแห้้งแบบถัังทรงกระบอกหมุุนด้้วยระบบรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603001183 เรื่่�อง ชุุดอุุปกรณ์์เสริิมเพื่่�อคััดแยกและทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับเครื่่�องอบแห้้งแบบ
ถัังหมุุนด้้วยรัังสีีอิินฟราเรดกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไททััน อโกร จำำ�กััด และ บริิษััท อาทิิตย์์ จัักรกล จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เมล็็ดพืืชหลายชนิิดจะถููกเก็็บเกี่่�ยวในช่่วงปลายฝนต้้นหนาวทำำ�ให้้มีีความชื้้�นสููงยากต่่อการเก็็บรัักษา อีีกทั้้�งหากต้้องการเพิ่่�ม
มููลค่า่ ของเมล็็ดพืืชแล้้วจำำ�เป็็นต้้องกำำ�จััดสิ่่ง� เจืือปนจำำ�พวกเศษใบ ก้้านใบ เปลืือก ซััง เป็็นต้้น รวมถึึงการแยกเมล็็ดแตกหัักเพื่่อ�
ป้้องกัันการเกิิดเชื้้�อรา โดยการซื้้�อขายเมล็็ดพืืชทุุกชนิิดมีีเกณฑ์์การซื้้�อขายจำำ�กััดปริิมาณการปนเปื้้�อน ความชื้้�น และเมล็็ด
แตกหััก
จากการตรวจสอบสิิทธิิบััตรและอนุุสิิทธิิบััตรสิ่่�งประดิิษฐ์์ พบว่่า ในประเทศไทยได้้มีีการประดิิษฐ์์
“เครื่่�องอบแห้้งแบบถัังทรงกระบอกหมุุนด้้วยระบบรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง”
(เลขที่่�อนุุสิิทธิิบััตร 8962) โดยมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้สามารถอบแห้้งวััสดุุในลัักษณะไหลผ่่าน
เครื่่�องอบแห้้ง (Moving-bed material dryer) ใช้้อบแห้้งวััสดุุที่่�เป็็นเม็็ด เป็็นสะเก็็ด
และเป็็นก้้อน ลัักษณะเด่่นของการประดิิษฐ์์นี้้� คืือ ไม่่ยุ่่�งยาก สามารถให้้พลัังงาน
แก่่วััสดุุโดยการแผ่่รัังสีีโดยตรงไปยัังวััสดุุซึ่่�งเป็็นผลให้้วััสดุุได้้รัับรัังสีีความร้้อนเป็็น
อย่่างรวดเร็็ว ผนวกกัับการเป่่าลมเหลืือทิ้้�งจากหััวเผาอิินฟราเรด ทำำ�ให้้เกิิดลมร้้อน
กระจายสััมผััสกับวั
ั ัสดุุและตััวถััง จึึงทำำ�ให้้เกิิดการอบแห้้งของวััสดุสุ องหลัักการ
ได้้แก่่ การแผ่่รัังสีีอิินฟราเรดในช่่วงแรกและอบแห้้งด้้วยลมร้้อนในช่่วงถััดมา
ภายในตััวถััง เป็็นผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการอบแห้้งสามารถลดความชื้้�น
ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีความสม่ำำ�� เสมอ อีีกทั้้�งเป็็นระบบการอบแห้้งแบบ
ไหลต่่อเนื่่�องได้้ในปริิมาณมาก
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การนำำ�ไปใช้้ 

ชุุดอุุปกรณ์์คัดั แยกและทำำ�ความสะอาดได้้มีกี ารพััฒนาขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการอบแห้้งด้้วย เครื่่อ� งอบแห้้งแบบถัังทรง
กระบอกหมุุนด้้วยระบบรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�งดัังกล่่าว โดยทำำ�ให้้เกิิดการอบแห้้งในช่่วงต้้นของถัังหมุุนด้้วย
รัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนและทำำ�ความสะอาดคััดแยกเมล็็ดพืืชในช่่วงท้้ายของถัังหมุุน โดยอาศััยต้้นกำำ�ลัังและพลัังงานที่่�
ถููกสร้้างขึ้้�นจากเครื่่�องอบแห้้งแบบถัังทรงกระบอกหมุุนด้้วยระบบรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนปล่่อยทิ้้�ง ลัักษณะเด่่นของ
การประดิิษฐ์์นี้้� ประการแรกคืือ สามารถผสมผสานการอบแห้้งด้้วยระบบรัังสีีอิินฟราเรดร่่วมกัับลมร้้อนเป่่าทิ้้�งที่่�ลดความชื้้�น
ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีความสม่ำำ��เสมอ การทำำ�งานเป็็นแบบต่่อเนื่่�องโดยอาศััยการเคลื่่�อนที่่�ของเมล็็ดพืืชในลัักษณะไหลผ่่าน
เครื่่�องอบแห้้ง ประการที่่�สองคืือ การติิดตั้้�งตะแกรงในส่่วนท้้ายของทรงกระบอกหมุุนเป็็นการใช้้พลัังงานอย่่างประหยััดด้้วย
การใช้้ต้น้ กำำ�ลังั เดิิมของการหมุุนห้้องอบแห้้ง ลมร้้อนที่่�เป่่าเข้้าห้้องอบสามารถแยกฝุ่่�นผง สิ่่�งปนเปื้้อ� นที่่�มีน้ำี ำ��หนัักเบาได้้อีกี ด้้วย
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นพลัังงานได้้เปล่่าโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องออกนำำ�เมล็็ดพืืชหลัังอบนี้้�ไปทำำ�ความสะอาดหรืือคััดแยกเมล็็ดอีีกรอบ
ประโยชน์์

ช่่วยยืืดอายุุการเก็็บรัักษาและเพิ่่�มมููลค่่าเมล็็ดพัันธุ์์�พืืช ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่า และลดค่่าใช้้จ่่ายในการต้้องนำำ�
เมล็็ดไปทำำ�ความสะอาดซ้ำำ��
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ยางธรรมชาติิเทอร์์โมพลาสติิกลอกลายแบบ 3 มิิติิ (สำำ�หรัับงานพิิสูจู น์์หลัักฐาน)
นัักวิิจัย
ั

ดร.เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี, ธีีรรััตน์์ เส้้งสุุข, ดร.วิิสุุทธิ์์� แก้้วสกุุล, บงกช เสวตามร์์
และพัันตำำ�รวจเอก กฤษฎากร เชวงศัักดิ์์�โสภาคย์์
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ และศููนย์์พิิสููจน์์หลัักฐาน 9
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603000449 เรื่่�อง ยางธรรมชาติิเทอร์์โมพลาสติิกลอกลายแบบ 3 มิิติิ
สำำ�หรัับงานพิิสููจน์์หลัักฐาน ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 7 มีีนาคม 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท วอนนาเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

งานด้้านการพิิสูจน์
ู ห์ ลัักฐาน (forensic investigation) ในปััจจุบัุ นั มีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การจััดการ
ปััญหาอาชญากรรมซึ่่�งผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้พััฒนาเทคนิิควิิธีีการก่่ออาชญากรรมให้้ซัับซ้้อนมากขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้การหาหลัักฐาน
เพื่่�อนำำ�ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาลงโทษตามกระบวนการยุุติิธรรมมีีความยากลำำ�บากมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากเทคนิิควิิธีีการที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
พิิสูจน์
ู ์หลัักฐานใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันยัังเป็็นการถ่่ายภาพ การลอกรอยด้้วยการปััดผงฝุ่่�นเพื่่�อลอกรอยนิ้้�วมืือแฝง ซึ่่�งได้้ผลเป็็นภาพ
2 มิิติิที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการตรวจพิิสููจน์์ วิิธีีการหล่่อปููนพลาสเตอร์์เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการสร้้างภาพวััตถุุพยานแบบ 3 มิิติิ
เช่่น รอยยางรถยนต์์ รอยเท้้า การใช้้เครื่่�องมืือของอาชญากร ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�มีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามวิิธีีนี้้�มีี
ความยุ่่�งยากและต้้องใช้้เวลานานในการทำำ�ให้้ปููนพลาสเตอร์์แข็็งตััว ภาพที่่�ได้้ไม่่คมชััด โดยเฉพาะวััตถุุ
พยานที่่�มีีความละเอีียดสููง เช่่น ลายนิ้้�วมืือ ลายฝ่่าเท้้า รอยรููกระสุุนปืืน และรอยจากการใช้้
เครื่่�องมืือขนาดเล็็ก รวมทั้้�งงานด้้านการพิิสููจน์์เอกลัักษณ์์บุุคคลที่่�เสีียชีีวิิต ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้
ทัักษะความชำำ�นาญสููงมาก
ปััจจุุบัันเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการตรวจพิิสููจน์์ที่่�ได้้มีีการพััฒนาขึ้้�นมาบ้้างแล้้ว เช่่น การใช้้
ดิินน้ำำ��มัันลอกลายลาย จะมีีข้้อด้้อย คืือ มีีโอกาสผิิดเพี้้�ยนสููงและเก็็บรัักษาลายพิิมพ์์
ที่่�ได้้ยาก หรืือแม้้กระทั่่�งการใช้้ยางซิิลิิโคน ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้เวลาในการขึ้้�นรููปที่่�
นานและเป็็นวััสดุุที่่�มีีราคาแพง ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ นอกจากนี้้�ยัังจำำ�เป็็น
ต้้องอาศััยทัักษะความชำำ�นาญของผู้้�ปฏิิบััติิงานสููงอีีกด้้วย เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าว 
คณะผู้้�วิิจััยจึึงพััฒนา “ยางธรรมชาติิเทอร์์โมพลาสติิกลอกลายแบบ 3 มิิติิ”
เพื่่�อใช้้ทดแทนวิิธีีการลอกลายแบบเดิิม
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การนำำ�ไปใช้้ 

ยางธรรมชาติิเทอร์์โมพลาสติิกลอกลายแบบ 3 มิิติิ เป็็นวััสดุทีุ่่ พั� ฒ
ั นาขึ้้น� สำำ�หรัับงานพิิสูจน์
ู ห์ ลัักฐาน วััสดุทีุ่่ พั� ฒ
ั นาขึ้้น� มีีลักั ษณะ
การใช้้งานคล้้ายยางกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป กล่่าวคืือสามารถแปรรููปได้้ที่่�อุุณหภููมิิต่ำำ��คืือระหว่่าง 70-75 องศาเซลเซีียส โดยใช้้เพีียง
น้ำำ��ร้้อน ยางจะนิ่่�มเมื่่�อร้้อนและจะแข็็งขึ้้�นเมื่่�อเย็็นลง ทำำ�ให้้ปั้้�นได้้โดยใช้้มืือและลอกลายตามพื้้�นผิิวต่่าง ๆ ได้้
ประโยชน์์

สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือตรวจพิิสููจน์์หลัักฐานทดแทนการนำำ�เข้้า และส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากยางพารามากขึ้้�น
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งผสม Formic Acid แบบอััตโนมััติิ
นัักวิิจัย
ั

อนุุพงษ์์ รััฐิิรมย์์, ดร.ศัันศนีีย์์ ศรีีจัันทร์์ และ กรวิิช แก้้วดีี
มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1903000070 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 14 มกราคม 2562
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

1. กลุ่่�มสหกรณ์์ยางพาราอำำ�เภอเลิิงนกทา จัังหวััดยโสธร  
2. กลุ่่�มสหกรณ์์กองทุุนยางพาราบ้้านเซีียงเซา จัังหวััดนครพนม
ความเป็็นมา

เมื่่�อปีี พ.ศ. 2559 สาขาวิิชาเทคโนโลยีียางและพอลิิเมอร์์ ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ได้้มีี
การลงพื้้�นที่่�กลุ่่�มเกษตรกรสหกรณ์์ชาวสวนยางพาราภููผาหมอก จำำ�กััด ต.ภููผาหมอก อ.กัันทรลัักษ์์ จ.ศรีีสะเกษ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้เกษตรกรชาวสวนยาง หัันมาใช้้กรดฟอร์์มิิก (Formic Acid) แทนการใช้้กรดซััลฟููริิก (Sulfuric Acid) พบว่่าน้ำำ��กรดส่่วน
ใหญ่่ในพื้้�นที่่�ไม่่ระบุุชนิิดของกรด ไม่่ระบุุ ความเข้้มข้้นและไม่่ระบุุวิธีิ กี ารเตรีียม ยัังพบปััญหาหลััก ๆ ของกลุ่่�มเกษตรกรคืือ ใน
การใช้้กรดฟอร์์มิิกจัับตััวน้ำำ��ยางเพื่่�อทำำ�เป็็นยางก้้อนถ้้วยนั้้�น เกษตรกรจะต้้องลงทุุนซื้้�อกรดฟอร์์มิิกความเข้้มข้้นสููงมาเจืือจาง
ให้้ได้้ตามเปอร์์เซ็็นต์์ที่่�ต้้องการ ซึ่่�งไม่่สะดวกและในขั้้�นตอนการเตรีียมหากไม่่มีีการป้้องกัันที่่�ดีีจะเกิิดการระคายเคืืองบริิเวณ
ผิิวหนััง ทีีมวิิจัยั ได้้รับั ทราบปััญหา จึึงสรุุปได้้ว่า่ ชาวสวนยางมีีความสะดวกในการผสมกรดฟอร์์มิกิ  ที่่�มีค่ี า่ ความเข้้มข้้นของกรด
5% ตรงตามมาตรฐานทุุกขวด และผสมได้้ในปริิมาณที่่�ตรงตามความต้้องการของชาวสวน
การนำำ�ไปใช้้ 

เครื่่�องจัักรต้้นแบบของเครื่่�องผสม Formic Acid ที่่�ผู้้�วิิจััยได้้ออกแบบขึ้้�น สามารถทำำ�งาน
โดยผ่่านการเขีียนโปรแกรมควบคุุมอััตโนมััติิซึ่่�งในโปรแกรมสามารถผสมกรดให้้มีี
ความเข้้มข้้นตามที่่�ต้้องการ โดยความเข้้มข้้นของกรดผสมเริ่่�มต้้นที่่�ออกแบบไว้้คืือ
5% อีีกทั้้�งยัังสามารถกำำ�หนดหรืือปรัับเปลี่่�ยนราคาจำำ�หน่่ายได้้ตามที่่�ผู้้�ใช้้งาน
ต้้องการ ผลการหาความเข้้มข้้นของกรดฟอร์์มิิกที่่�ได้้จากการผสมที่่�อัตั รา
ความเข้้มข้้น 5% จากตััวอย่่างทั้้�งหมด 5 ตััวอย่่างให้้ค่่าความเข้้มข้้นเฉลี่่�ยอยู่่�
ระหว่่าง 4.99-5.10% คิิดเป็็นค่่าความคลาดเคลื่่�อนไม่่เกิิน 10% ของการผสมใน
แต่่ละครั้้�ง
ประโยชน์์

เพิ่่�มความสะดวกในการผสมกรดฟอร์์มิิกให้้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่่�มีีค่่า
ความเข้้มข้้นของกรด 5% ตรงตามมาตรฐานทุุกขวด และผสมได้้ใน
ปริิมาณที่่�ตรงตามความต้้องการของชาวสวน

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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พลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม
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พลัังงานและสิ่่ง
� แวดล้้อม
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

Green Rock นวััตกรรมวััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์สำ�ำ หรัับอุุตสาหกรรมวััสดุกุ่ ่อสร้้างสู่่�ความยั่่�งยืืน
นัักวิิจัย
ั

ดร. พิิทัักษ์์ เหล่่ารััตนกุุล 
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เลขที่่่��คำำ�ขอ 0901003315 วัันที่่�ยื่่่�นคำำ�ขอ 23 กรกฎาคม 2552 และ 1001001374 วัันที่่�ยื่่่�นคำำ�ขอ
9 กัันยายน 2553
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท จรััญธุุรกิิจ 52 จำำ�กััด บริิษััทในเครืือ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั  มีีวัสดุ
ั เุ หลืือทิ้้�งจากอุุตสาหกรรมต่่างๆอยู่่�ในปริิมาณมาก นัักวิิจัยั ได้้วิจัิ ยั และพััฒนาเพื่่อ� นำำ�วัสดุ
ั เุ หลืือทิ้้�งจากอุุตสาหกรรม
เหล่่านี้้�มาใช้้ประโยชน์์ โดยผ่่านกรรมวิิธีีและกระบวนการผลิิตทางด้้านเซรามิิก ได้้แก่่ กระบวนการขึ้้�นรููป และกระบวนการ
เผาอบผนึึกที่่�อุณ
ุ หภููมิสูิ งู เพื่่อ� ผลิิตเป็็นเม็็ดวััสดุทีุ่่ มี� น้ำี ำ��หนัักเบา เป็็นฉนวนความร้้อน และมีีความแข็็งแรง พััฒนาเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์
วััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์ “G-Rock” ในระดัับอุุตสาหกรรม
การนำำ�ไปใช้้ 

บริิษัทั นำำ�เทคโนโลยีีไปใช้้ในการผลิิต G-Rock จากวััสดุเุ หลืือทิ้้�งในโรงงานของกลุ่่�มบริิษัทั ในเครืือฯ และผลิิต G-Rock เพื่่อ� เป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ สำำ�หรัับใช้้ทดแทนหิินจากธรรมชาติิในส่่วนผสมของชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตต่่างๆ เพื่่�อการก่่อสร้้าง
ประโยชน์์

เป็็นวััสดุุก่่อสร้้างชนิิดใหม่่ ที่่�ทำำ�ให้้การก่่อสร้้างมีีต้้นทุุนที่่�ลดลง จากการที่่�คอนกรีีตน้ำำ��หนััก
ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 20 ช่่วยลดภาระน้ำำ�� หนัักโครงสร้้างของตััวอาคาร รวมถึึงลดต้้นทุุน
ด้้านการขนย้้าย และทำำ�ให้้การยกชิ้้�นส่่วนอาคารเพื่่�อการติิดตั้้�งทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�น และช่่วย
ลดการใช้้พลัังงานในอาคาร เนื่่�องจากคุุณสมบััติิการเป็็นฉนวนความร้้อนที่่�ดีีช่่วย
ป้้องกัันความร้้อนเข้้าสู่่�ภายในอาคาร

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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โครงการสนัับสนุุนการเพิ่่�มสัดั ส่่วนการใช้้น้ำำ��มันั ไบโอดีีเซลให้้สูงู ขึ้้น� (B10)
นัักวิิจััย

ดร.นุุวงศ์์ ชุุลคุุป  และ  ดร.มานิิดา ทองรุุณ  
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ความเป็็นมา

ไบโอดีีเซล (Biodiesel) เป็็นพลัังงานชีีวภาพที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ทดแทนน้ำำ��มันั
ดีีเซลได้้ ประเทศไทยสามารถผลิิตได้้จากการนำำ�น้ำำ��มัันปาล์์มหรืือน้ำำ��มัันพืืช
ใช้้แล้้วมาทำำ�ปฏิิกิิริยิ ากัับแอลกอฮอล์์ โดยน้ำำ�มั
� นั ไบโอดีีเซล มีีข้อ้ ดีีคืือ ต้้นทุุน
ไม่่สููงมากนััก และมีีคุุณสมบััติิที่่�ดีีคืือมีีค่่าซีีเทน (Cetane Number: ตััวชี้้�วััด
มาตรฐานของประสิิทธิิภาพการจุุดระเบิิดของเชื้้อ� เพลิิง) สููงกว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับ
ดีีเซลที่่�ได้้จากการกลั่่น� น้ำำ��มันั ดิิบ ช่ว่ ยให้้เครื่่อ� งยนต์์จุดุ ระเบิิดได้้ดีี รถยนต์์สามารถเดิินเครื่่อ� งได้้ราบเรีียบไม่่สะดุุด อย่่างไรก็็ตาม
ไบโอดีีเซลมีีสารประเภท Fatty Acid Methyl Ester หรืือเรีียกว่่า FAME ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบบางอย่่างที่่�แตกต่่างจากน้ำำ�มั
� ัน
ดีีเซลที่่�ได้้จากการกลั่่�นน้ำำ��มัันดิิบซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดการอุุดตัันของหััวฉีีดน้ำำ��มัันในรถยนต์์บางประเภท จึึงมีีการป้้องกัันและ
ควบคุุมให้้มีสัี ดั ส่่วนการผสมไบโอดีีเซลที่่�อัตั ราไม่่เกิิน ๗% (หรืือที่่�เรีียกทั่่�วไปว่่า B7) ด้้วยเหตุุนี้้จึ� งึ มีีการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีี
การเพิ่่�มคุุณภาพไบโอดีีเซลด้้วยวิิธีี H-FAME (Partially Hydrogenated Diesel) ขึ้้�น วิิธีี H-FAME คืือ การนำำ� FAME มาทำำ�
ปฏิิกิิริิยากัับก๊๊าซไฮโดรเจนในปริิมาณจำำ�กััด แล้้วจึึงนำำ�ไปกลั่่�นแยกสารเจืือปน ได้้น้ำำ��มัันที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�มีีค่่าซีีเทนสููงและ
ความบริิสุุทธิ์์�มากขึ้้�น ลดการอุุดตัันของหััวฉีีดน้ำำ��มัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ลดโอกาสในการที่่�น้ำำ��มัันจะเสื่่�อมสภาพและสะสมอยู่่�ใน
เครื่่�องยนต์์ระยะยาว
การนำำ�ไปใช้้

กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน ร่่วมกัับศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC)
สวทช. จึึงได้้ดำำ�เนิินการพััฒนา ทดสอบและศึึกษาแนวทางและในการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้ไบโอดีีเซลในภาคขนส่่ง ทั้้�งในด้้าน
เทคนิิค และความคุ้้�มค่่าเชิิงเศรษฐศาสตร์์ ในบริิบทเทคโนโลยีีและต้้นทุุนด้้านพลัังงานในปััจจุุบััน โดยโครงการฯ ได้้พััฒนา
คุุณสมบััติิไบโอดีีเซลที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการผสมในน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�สััดส่่วนร้้อยละ 10 หรืือ B10 ด้้วยการต่่อยอดและขยายผล
เทคโนโลยีี H-FAME (เฮช-เฟม) ทำำ�การทดสอบและนำำ�ร่่องใช้้งาน B10 กว่่า 99,000 ลิิตร คัันละ 100,000 กิิโลเมตร ใน
ยานยนต์์หลากหลายประเภทกว่่า 158 คััน ได้้คุุณภาพสำำ�คััญทั้้�ง 3 ด้้านคืือ (1) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ลดการปลดปล่่อยมลภาวะ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (2) ด้้านเศรษฐกิิจ อััตราความสิ้้�นเปลืืองของผู้้�ใช้้น้้อยลง ลดการนำำ�เข้้าของประเทศ และเพิ่่�มมููลค่่าพืืชผล
ทางการเกษตรสร้้างรายได้้แก่่เกษตรกรในประเทศ และ (3) ด้้านความสึึกหรอและสมรรถนะเครื่่�องยนต์์ เพิ่่�มการหล่่อลื่่�นให้้
น้ำำ��มัันดีีเซล ประสิิทธิิภาพการเผาไหม้้เครื่่�องยนต์์ดีีขึ้้�น จนโครงการฯ สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�น เป็็นที่่�ยอมรัับแก่่ผู้้�ใช้้งาน ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทั้้�งผู้้�ผลิิตไบโอดีีเซลและบริิษัทั ผู้้�ผลิิตรถยนต์์ ได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จ ส่ง่ ผลให้้กระทรวงพลัังงานโดยคณะกรรมการนโยบาย
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พลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) นำำ�ไปกำำ�หนดเป็็นนโยบายระดัับประเทศในการใช้้น้ำำ��มััน ไบโอดีีเซล B10 เป็็นน้ำำ�มั
� ันดีีเซล
เกรดพื้้�นฐานแทนน้ำำ��มัันดีีเซล B7 ในประเทศ และประกาศใช้้ในปีี 2563
ประโยชน์์

โครงการฯ ได้้ส่่งผลประโยชน์์เป็็นอัันมากให้้แก่่ภาคประชาชน ภาคเศรษฐกิิจ  และภาคสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม โดยการลดภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ยค่่าเชื้้อ� เพลิิง ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการนำำ�เข้้าน้ำำ��มันั เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากราคาผลปาล์์มที่่�สูงู ขึ้้น�

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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แพ็็กแบตเตอรี่่�และเครื่่อ� งชาร์์จสำำ�หรัับการใช้้งานด้้านยุุทโธปกรณ์์
นัักวิิจััย

ดร.พิิมพา ลิ้้�มทองกุุล และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 3 ลิิขสิิทธิ์์�
1. ระบบควบคุุ ม และจัั ด การการทำำ� งานระบบแหล่่ ง จ่่ า ยพลัั ง งานจาก
แบตเตอรี่่� และการชาร์์จ
2. โปรแกรมควบคุุ มการทำำ�งานของระบบบริิ ห ารและจัั ดการพลัั ง งาน
แบตเตอรี่่�
3. โปรแกรมควบคุุมการทำำ�งานของเครื่่�องชาร์์จแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับแพ็็กแบตเตอรี่่�
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ออสก้้าโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั ยุุทโธปกรณ์์ที่่ใ� ช้้ในหน่่วยงานทหารทุุกหน่่วยเหล่่ามัักอาศััยแบตเตอรี่่เ� ป็็นแหล่่งพลัังงานหลััก และต้้องจััดซื้้อ� แบตเตอรี่่�
ใหม่่จากต่่างประเทศเมื่่�อชำำ�รุุดเสีียหาย บางกรณีีราคาสููงมากและไม่่สามารถจััดหาได้้ในเวลาอัันรวดเร็็ว สวทช. ได้้ร่่วมกัับ 
สำำ�นัักงานวิิจััยและพััฒนาการทางทหารกองทััพบก (สวพ.ทบ.) ในการพััฒนาแพ็็กแบตเตอรี่่�และเครื่่�องชาร์์จเพื่่�อใช้้งานด้้าน
ยุุทโธปกรณ์์ เพื่่�อใช้้ทดแทนของเดิิมที่่�เสื่่�อมสภาพ เพื่่�อลดต้้นทุุนการนำำ�เข้้า ประหยััดงบประมาณ สามารถซ่่อมบำำ�รุุงได้้ง่่าย
การนำำ�ไปใช้้ 

บริิษััทรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีี เพื่่�อต่่อยอดขยายผลในเชิิงพาณิิชย์์ และผลิิตแพ็็กแบตเตอรี่่�และเครื่่�องชาร์์จ สำำ�หรัับการนำำ�ไป
ใช้้งานด้้านยุุทโธปกรณ์์
ประโยชน์์

ประหยััดงบประมาณในการจััดซื้้�อ และลดการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ สร้้างความมั่่�นคง และเป็็นการต่่อยอดนำำ�งานวิิจััยมา
พััฒนาร่่วมกัับภาคเอกชนไทยจนได้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดียิ่่ี �งขึ้้�นกว่่าเดิิม
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ระบบจััดการการเก็็บขยะอััจฉริิยะ (Traffy Waste)
นัักวิิจัย
ั

ดร.วสัันต์์ ภััทรอธิิคม และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ระบบจััดการการเก็็บขยะอััจฉริิยะ (Traffy Waste)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท สยามรัับเบอร์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในช่่วงระยะ เวลา 10 ปีีที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยมีีขยะพลาสติิกเกิิดขึ้้�นประมาณ 12% ของปริิมาณขยะทั้้�งหมด หรืือประมาณ
ปีีละ 2 ล้้านตััน การส่่งเสริิมให้้ประชาชนคััดแยกขยะเพื่่อ� ลดปริิมาณขยะมููลฝอยทั้้�งหมด และส่่วนหนึ่่�งได้้ถูกู นำำ�มาใช้้ประโยชน์์
ใหม่่มากขึ้้น�  ทำำ�ให้้ปริิมาณขยะโดยเฉพาะในพื้้�นที่่�เขตเมืืองอย่่างกรุุงเทพมหานครมีีปริิมาณลดลงจากเดิิมเกืือบ 300 ตัันต่่อวััน
แต่่การบริิหารเก็็บขนรวบรวมขยะทั้้�งจากบ้้านเรืือน แหล่่งชุุมชน และแหล่่งสาธารณะ ยัังมีีปััญหาด้้านประสิิทธิิภาพการเก็็บ
รวบรวม และจากการศึึกษาที่่�โดยนัักวิิจััย ที่่�เทศบาลจัังหวััดภููเก็็ต  พบว่่า ปริิมาณขยะที่่�ดููมากขึ้้�น เกิิดจากการสะสมของขยะ
จากปััญหาการจััดเก็็บที่่�ไม่่เป็็นระบบ ไม่่เป็็นไปตามเวลาหรืือไม่่ประจำำ�สม่ำ�ำ� เสมอ จึึงได้้มีีการพััฒนาระบบจััดการการเก็็บขยะ
อััจฉริิยะขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดค่่าใช้้จ่่ายของการจััดเก็็บขยะในพื้้�นที่่�
การนำำ�ไปใช้้ 

Traffy Waste ระบบจััดการการเก็็บขยะอััจฉริิยะ เป็็นแพลตฟอร์์มบริิหารงานและวางแผนจััดเก็็บขยะ
ด้้วยเทคโนโลยีี AI วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการติิดตามตำำ�แหน่่งรถเก็็บขยะด้้วย Multi-GNSS บัันทึึก
เส้้นทางและประวััติิการเก็็บขยะ วิิเคราะห์์พฤติิกรรมและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเก็็บขยะ
พร้้อมแนะนำำ�เส้้นทางที่่�ประหยััดเชื้้�อเพลิิง การบริิหารและจััดการจุุดทิ้้�งขยะทำำ�ได้้โดย
การตรวจวััดโดยเซ็็นเซอร์์ตรวจวััดปริิมาณขยะผ่่านโมบายแอปพลิิเคชััน ประชาชน
และเจ้้าหน้้าที่่�สามารถรัับการแจ้้งเตืือนจุุดเก็็บขยะที่่�สนใจได้้ ทำำ�ให้้ประชาชนค้้นหา
จุุดทิ้้�งขยะใกล้้บ้้านพร้้อมเวลาจััดเก็็บประจำำ� หน่่วยงานที่่�ใช้้ระบบนี้้� จะมีีข้้อมููล
ภาพรวมการจััดเก็็บขยะและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานรวมถึึงรัับรู้้�จุุดแจ้้งเตืือน
เก็็บขยะสำำ�คััญที่่�ไม่่ถููกจััดเก็็บ พร้้อมยัังสามารถบัันทึึกประวััติิการจััดเก็็บและสถิิติิ
เก็็บขยะ บริิษััทรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการจััดการขยะ
ในอาคาร
ประโยชน์์

ลดเวลาในการจััดการขยะล้้นถััง ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการเก็็บขยะ
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ระบบแบตเตอรี่่�กัักเก็็บพลัังงานที่่�มีีระบบควบคุุมป้้อนกลัับสำำ�หรัับสถานีี
	ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า
นัักวิิจััย

ดร. ภาวดีี มีสี รรพวงศ์์
ศููนย์์บริิการปรึึกษาการออกแบบและวิิศวกรรม (DECC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เรื่่�อง ระบบแบตเตอรี่่�กัักเก็็บพลัังงานที่่�มีีระบบควบคุุม
ป้้อนกลัับสำำ�หรัับสถานีีผลิิตพลัังงานไฟฟ้้ากัังหัันลมหรืือเซลล์์แสงอาทิิตย์์
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ		

บริิษััท ฟููจิิ เอนเนอร์์จีี อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด

ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันมีีการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานสะอาด เช่่น จากแสงแดด จากลม เป็็นที่่�นิิยมมากขึ้้�น แต่่พลัังงานทั้้�งสองแหล่่งนี้้�มีี
ความไม่่เสถีียร จึึงทำำ�ให้้มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าเพื่่�อทดแทนจำำ�นวนที่่�หายไปจากแหล่่งอื่่�น ๆ ซึ่่�งการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต
ไฟฟ้้าจากโรงกัังหัันก๊๊าซ จากเขื่่�อน ฯลฯ อาจจะไวไม่่พอ จึึงเป็็นที่่�มาของโครงการ 20C Discharge C-Rate & Pole Solid
State Battery ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สวทช. เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไป
ได้้ในการใช้้ระบบจััดเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าอััจฉริิยะที่่�เหมาะสมกัับประเทศไทยในการแก้้ปััญหาดัังกล่่าว
การนำำ�ไปใช้้

ระบบแบตเตอรี่่กั� กั เก็็บพลัังงานที่่�มีรี ะบบควบคุุมป้้อนกลัับสำำ�หรัับสถานีีผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากกัังหัันลมหรืือเซลล์์แสงอาทิิตย์์
สามารถควบคุุมป้้อนกลัับแยกอิิสระจากระบบสกาดาของสถานีีผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากกัังหัันลม ระบบกัักเก็็บพลัังงานไฟฟ้้า
นี้้�เป็็นระดัับ Grid-scale ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีแบตเตอรี่่�ชนิิด LEP (Lithium Iron Phosphate) ความจุุ 1 MWh ที่่�มีี Discharge
C-Rate ระหว่่าง 5-20C ทำำ�หน้้าที่่�กัักเก็็บและปลดปล่่อยพลัังงานไฟฟ้้า ร่่วมกัับ Power conversion system (PCS) ขนาด
500 kW จำำ�นวน 2 ชุุด และ EMS (Energy management system) โดยออกแบบให้้มีลัี กั ษณะเป็็นโมดููล พร้้อมกัับมีอุี ปุ กรณ์์
เสริิมและเครื่่�องมืือวััด ได้้แก่่ Bi-directional Transformer 22kV/315V 1250kVA และ Watt Transducer เพื่่�อนำำ�ไป
ปรัับปรุุงคุุณภาพของพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ได้้จากกลุ่่�มของกัังหัันลม มีีความยืืดหยุ่่�นในการติิดตั้้�ง สามารถปรัับเพิ่่�มลดขนาดโมดููล 
และติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิมเข้้ากัับสถานีีผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าโดยไม่่รบกวนระบบการควบคุุมกำำ�กัับดููและและเก็็บข้้อมููลของสถานีีผลิิต
พลัังงานไฟฟ้้าฯ สามารถถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้กัับผู้้�ประกอบการได้้  
ประโยชน์์

ระบบจััดเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าอััจฉริิยะที่่�เหมาะสมกัับประเทศ
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ระบบพยากรณ์์และจำำ�ลองเหตุุการณ์์เพื่่อ� การบริิหารจััดการป้้ญหาการ รุุกล้ำำ�ขอ
� งน้ำำ��เค็็ม (ระบบรัักษ์์น้ำ�ำ� )
นัักวิิจัย
ั

ดร.ศิิโรจน์์ ศิิริิทรััพย์์ และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 2 ผลงาน (อนุุสิิทธิิบััตร 1 ผลงาน และ ลิิขสิิทธิ์์� 1 ผลงาน)
1. ระบบวััดปริิมาณน้ำำ��ฝนสะสม เลขที่่�คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร 1603001981
2. ระบบพยากรณ์์และจำำ�ลองเหตุุการณ์์เพื่่�อการบริิหารจััดการป้้ญหาการ รุุกล้ำำ�� ของน้ำำ��เค็็ม (ระบบรัักษ์์น้ำำ��)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

การประปานครหลวง
ความเป็็นมา

เกิิดขึ้้�นภายใต้้โครงการเงิินกู้้�เพื่่�อการพััฒนาระบบบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ฯ ระยะเร่่งด่่วนซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
สำำ�นักั งานบริิการหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง เพื่่อ� บริิหารจััดการการลุุกล้ำำ��ของน้ำำ��เค็็ม ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ของ
ประชาชนที่่�ใช้้น้ำำ��ในการอุุปโภค บริิโภคโดยตรง
การนำำ�ไปใช้้

ระบบรัักษ์์น้ำำ��ประกอบด้้วยองค์์ประกอบหลััก 4 ส่่วนได้้แก่่ (1) รัักษ์์น้ำ� 
ำ� Monitor: ทำำ�หน้้าที่่�แสดงข้้อมููลคุุณภาพน้ำำ� 
� ปริิมาณ
น้ำำ��ท่่า น้ำำ��ฝน และน้ำำ�ขึ้้
� �น-น้ำำ��ลง (2) รัักษ์์น้ำำ�� Forecast: พยากรณ์์ความเค็็มครอบคลุุมทั้้�งลำำ�น้ำำ��และน้ำำ��ขึ้้�น-น้ำำ�ล
� ง
ล่่วงหน้้า 7 วััน (3) รัักษ์์น้ำำ�� Scenario: สนัับสนุุนการบริิหารจััดการปััญหาการลุุกล้ำำ�� ของน้ำำ�� เค็็มให้้มีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น (4) รัักษ์์น้ำำ�� Optimize: หาแนวทางการจััดการปััญหาการรุุกล้ำำ��ของ
น้ำำ��เค็็มที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงตามวััตถุุประสงค์์
ประโยชน์์

นำำ�ข้้อมููลเข้้ามาใช้้งานในระบบเพื่่�อการบริิหารจััดการปััญหาการรุุกล้ำำ��ของน้ำำ�� เค็็ม
โดยสามารถแสดงข้้อมููลคุุณภาพน้ำำ�� ปริิมาณน้ำำ��ท่่า ปริิมาณน้ำำ�� ฝนและน้ำำ�ขึ้้
� �นน้ำำ�ล
� ง
ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน จากสถานีีตรวจวััดในพื้้�นที่่� อีีกทั้้�งสามารถพยากรณ์์
ความเค็็มครอบคลุุมทั้้�งลำำ�น้ำำ��และน้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลงล่่วงหน้้า 7 วััน ตลอดจนสามารถ
จำำ�ลองเหตุุการณ์์เพื่่�อทดลองใช้้กระบวนการต่่าง ๆ ในการแก้้ปััญหาการรุุกล้ำำ��
น้ำำ��เค็็มให้้เห็็นผลลััพธ์์ก่่อนลงมืือทำำ�จริิง
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อิินเวอร์์เตอร์์สำำ�หรัับปั๊๊�มน้ำ�ำ� จากเซลล์์แสงอาทิิตย์์หลายกำำ�ลัังขัับรุ่่�น
“Dual-power”
นัักวิิจััย

งานพััฒนาอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลัังและผลิิตภัณ
ั ฑ์์อุตส
ุ าหกรรม (IPPS)
ฝ่่ายสนัับสนุุนบริิการทางวิิศวกรรมและเทคโนโลยีี (TSS)
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

2.
3.
4.
5.

1. สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ/คู่่�มืือ: 1201005105
ชื่่�อเรื่่�อง : วิิธีีการหยุุดจ่่ายกระแสหรืือตััดการทำำ�งานของอิินเวอร์์เตอร์์
แบบสองกิ่่�งวงจรหรืือสามกิ่่�งวงจร เพื่่�อขัับมอเตอร์์คอมเพรสเซอร์์เฟส
เดีียวแบบคาปาซิิเตอร์์รััน ที่่�มีีโอเวอร์์โหลดสวิิตซ์์ต่่ออยู่่�ที่่�ขั้้�วร่่วม
สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ/คู่่�มืือ: 1501001751
ชื่่�อเรื่่�อง : การสร้้างสััญญาณขัับสำำ�หรัับอิินเวอร์์เตอร์์ที่่�ใช้้กัับมอเตอร์์แบบสองเฟส
สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ/คู่่�มืือ: 1501004609
ชื่่�อเรื่่�อง : อุุปกรณ์์ควบคุุมการปรัับแรงดัันขัับมอเตอร์์เหนี่่�ยวนำำ�สำำ�หรัับอิินเวอร์์เตอร์์และวิิธีีดัังกล่่าว
สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ/คู่่�มืือ: 1601005591
ชื่่�อเรื่่�อง : อุุปกรณ์์อิินเวอร์์เตอร์์สำำ�หรัับมอเตอร์์แบบเหนี่่�ยวนำำ�ที่่�ใช้้ไฟจากแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้ากระแสตรงและกระแสสลัับ
โปรแกรมซอฟต์์แวร์์ควบคุุมการทำำ�งานของอิินเวอร์์เตอร์์สำ�ำ หรัับปั๊๊ม� น้ำำ�จ
� ากเซลล์์แสงอาทิิตย์ห์ ลายกำำ�ลังั ขัับ รุ่่�น Dual-power

ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ซัันเซ็็น ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เนื่่�องด้้วยประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานเพื่่�อการเกษตรเป็็นจำำ�นวนมาก หนึ่่�งในนั้้�นคืือการใช้้เพื่่�อสููบน้ำำ��เข้้าสู่่�พื้้�นที่่�เกษตร ซึ่่�งมีี
ต้้นทุุนค่่าพลัังงาน (น้ำำ��มันั /ไฟฟ้้า) เพิ่่�มสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำำ�ให้้เกษตรกรต้้องหาเทคนิิคอื่่น� ๆ มาใช้้ในการสููบน้ำำ�� เทคนิิคหนึ่่�ง
ที่่�ได้้รับั ความนิิยม ได้้แก่่การใช้้ปั๊๊ม� น้ำำ��พลัังงานแสงอาทิิตย์ ซึ่่
์ ง� เป็็นระบบที่่�นำำ�เอาพลัังงานแสงอาทิิตย์ม์ าแปลงเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการขัับเคลื่่�อนเครื่่�องสููบน้ำำ��ทำำ�แทนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงหรืือไฟฟ้้า ซึ่่�งช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้จำำ�นวนมากและยััง
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอีีกด้้วย ปััจจุบัุ นั ปั๊๊�มน้ำำ��ที่่ใ� ช้้พลัังงานไฟฟ้้าโดยตรงจากแผงโซล่่าเซลล์์ ต้อ้ งใช้้ปั๊๊ม� น้ำำ��แบบ DC (DC Pump)
ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังขัับต่ำำ��  และไม่่มีีรููปแบบของปั๊๊�มน้ำำ��ให้้เลืือกใช้้งานมากนััก การใช้้ปั๊๊�มน้ำำ��แบบ AC (AC Pump) ซึ่่�งในท้้องตลาดมีีให้้
เลืือกใช้้หลายรุ่่�น หลายแบบ หลายกำำ�ลัังขัับ จำำ�เป็็นต้้องใช้้อิินเวอเตอร์์ในการเปลี่่�ยนแรงดัันไฟฟ้้ากระแสตรงไปเป็็นกระแส
สลัับก่อ่ น ซึ่่�งข้้อจำำ�กัดั ของอิินเวอเตอร์์โดยทั่่�วไปคืือ ไม่่สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเมื่่อ� ต้้องรัับแรงดัันที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ตลอดเวลาตามความเข้้มของแสงอาทิิตย์์ที่่�ไม่่แน่่นอน และบางครั้้�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้จำำ�นวนแผงโซล่่ามากเกิินความจำำ�เป็็น และ
ทำำ�ให้้ต้้นทุุนสููงขึ้้�น
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การนำำ�ไปใช้้ 

เทคโนโลยีีสูบน้ำ
ู ำ��แบบประหยััดพลัังงาน Solar Pump Inverter เป็็นอิินเวอเตอร์์สำำ�หรัับปั๊๊�มน้ำำ��ที่่�ไม่่ต้้องใช้้ร่่วมกัับแบตเตอรี่่�
และสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแม้้ว่า่ ต้้องเผชิิญกัับความเข้้มแสงอาทิิตย์ที่่์ ไ� ม่่แน่่นอน ด้้วยระบบ MPPT (Maximum
Power Point Tracking) มีีขนาดกำำ�ลััง 0.5-3 แรงม้้า โดยใช้้แผงโซล่่าเซลล์์เริ่่�มต้้นเพีียงจำำ�นวน 2 แผง และเพิ่่�มขึ้้�นไปจนถึึง
10 แผงตามกำำ�ลัังขัับ  เหมาะกัับการใช้้งานกลางแจ้้ง พร้้อมทั้้�งระบบป้้องกัันความเสีียหายจากฟ้้าผ่่า การกัันฝุ่่�นกัันน้ำำ��ตาม
มาตรฐาน IP55 (Ingress Protection Rating) คืือมาตรฐานที่่�บอกถึึงระดัับป้้องกัันฝุ่่�นและน้ำำ��ของเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้า (ได้้รัับการจดสิิทธิิบัตั รแล้้ว โดยต้้นแบบที่่�รู้้�จัักกัันดีีในชื่่�อ Sunflow)
ประโยชน์์

ช่่วยประหยััดและลดต้้นทุุนในการสููบน้ำำ��ของเกษตรกร
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เวชสำำ�อางและเวชภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ครีีมกัันแดดไล่่ยุุงไร้้กลิ่่�นออกฤทธิ์์�เนิ่่�นชนิิดกัันน้ำำ��
นัักวิิจัย
ั

ดร.ชญานัันท์์ เอี่่�ยมสำำ�อางค์์
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

เลขที่่�คำำ�ขอ : 1503000879 ยื่่น� คำำ�ขอเมื่่อ� วัันที่่� 12 มิิถุนุ ายน 2558 (อนุุสิทิ ธิิบัตั รเลขที่่� 10776 วัันที่่�จดทะเบีียน 20 พฤศจิิกายน
2558) ชื่่�อเรื่่�อง : ครีีมกัันแดดไล่่ยุุงออกฤทธิ์์�เนิ่่�นชนิิดกัันน้ำำ��
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

โรงงานเภสััชกรรมทหาร ศููนย์์การอุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศและพลัังงานทหาร (รภท.ศอพท.)
ความเป็็นมา

ครีีมกัันแดดไล่่ยุุง เป็็นการพััฒนาสููตรตำำ�รัับครีีมกัันแดดไล่่ยุุง ออกฤทธิ์์�เนิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันยุุงได้้นานขึ้้�น
จากสารไล่่ยุงุ ธรรมชาติิที่่ค� วบคุุมการปลดปล่่อยด้้วยเทคโนโลยีีจากตััวพาไขมัันรููปแบบ นาโน และสามารถป้้องกัันรัังสีียูวีู จี าก
แสงแดด โดยที่่�ฤทธิ์์�ทั้้�งสองไม่่มีีผลหัักล้้างซึ่่�งกัันและกััน วััตถุุประสงค์์หลัักของผลิิตภััณฑ์์นี้้�มุ่่�งเน้้นเพื่่�อความปลอดภััยและมีี
เหมาะสมต่่อ ผู้ใ้� ช้้มากเนื่่�องจากส่่วนประกอบที่่�ใช้้เป็็นสารสกััดจากธรรมชาติิ สูตู รตำำ�รัับในการเตรีียมครีีมนี้้�ยัังสามารถพััฒนา
ในขั้้�นอุุตสาหกรรมได้้ง่่าย และต้้นทุุนการผลิิตไม่่สููงมาก นอกจากนั้้�นคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดจากการรวมกัันระหว่่าง
สารไล่่ยุงุ และสาร ที่่�ใช้้ป้อ้ งกัันแสงแดดยัังไม่่มีผล
ี เปลี่่ย� นแปลงทั้้�งค่่า SPF และ ฤทธิ์์ใ� นการไล่่ยุงุ อีีกด้้วย (SPF>15 และปกป้้อง
ยุุงได้้นานมากกว่่า 6 ชั่่�วโมงจากห้้องทดสอบของกองกีีฏวิทิ ยาทางการแพทย์์ กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข)
การนำำ�ไปใช้้

ผลงานนวััตกรรมนี้้�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านนาโนเทคโนโลยีีมาเพื่่�อ การควบคุุม
การปลดปล่่อยของสารไล่่ยุุงด้้วยเทคนิิค Nanostructured lipid carrier (NLC) โดย
เทคนิิคนี้้�ช่ว่ ยเพิ่่�มความคงตััวของอนุุภาคนาโน และเพิ่่�มความสามารถในการกัักเก็็บ
สารสำำ�คััญได้้ในปริิมาณที่่�มากขึ้้�น โดยทั่่�วไปอนุุภาคนาโนไขมัันในรููปแบบ NLC นี้้�
จะสามารถกัักเก็็บสารสำำ�คััญที่่�ไม่่สามารถละลายน้ำำ��ได้้ถึึง 90 เปอร์์เซ็็นต์์อีีกทั้้�งยััง
สามารถควบคุุมการปลดปล่่อยของสารสำำ�คััญได้้อย่่างมีี ประสิิทธิิภาพ โดย NLC
นี้้�เป็็นการเตรีียมอนุุภาคนาโนด้้วยไขมัันมากกว่่า 1 ชนิิด ทำำ�ให้้ได้้อนุุภาคที่่�ไขมััน
อยู่่�ในรููปอสััณฐาน ทำำ�ให้้มีีพื้้�นที่่�ในการบรรจุุสารสำำ�คััญได้้มากขึ้้�นเนื่่�องจาก
การจััดเรีียงตััวที่่�ไม่่ เป็็นระเบีียบ ซึ่่�งอนุุภาคนาโนไขมัันมีีข้้อดีีในการนำำ�ส่่ง
ตััวยาหรืือสารสำำ�คััญที่่�ดีีกว่่าระบบอื่่�น ๆ คืือไขมัันซึ่่�งเป็็นส่่วนประกอบใน
ตำำ�รัับทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ผิวิ ของอนุุภาคสููงขึ้้�นทำำ�ให้้การ ยึึดเกาะกัับผิิวหนัังสููงขึ้้�น
และสามารถทำำ�ให้้เกิิดการปกคลุุมผิิวเมื่่�อทาลงบนผิิวหนััง เพิ่่�ม
ความชุ่่�มชื้้�นแก่่ผิวิ หนััง
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ประโยชน์์

สามารถพััฒนาในขั้้น� อุุตสาหกรรมได้้ง่า่ ย และต้้นทุุนการผลิิตไม่่สูงู มาก นอกจากนั้้�นเมื่่อ� นำำ�มารวมกัับสารที่่�ใช้้ป้อ้ งกัันแสงแดด
แล้้ว ไม่่มีีผลทำำ�ให้้ทั้้�งค่่า SPF และ ฤทธิ์์�ในการไล่่ยุุงเสีียไป
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ครีีมบำำ�รุงุ ผิิวผสมอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิปิิ ดิ แคริิเออร์์กักั เก็็บสารสกััดจากว่่านเพชรหึึง และน้ำำ�มั
� นั หอมระเหยว่่านสาวหลง
นัักวิิจัย
ั

ดร.สกาว ประทีีปจิินดา และคณะ
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1803001053 เรื่่�อง องค์์ประกอบของอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิปิิ ิดแคริิเออร์์กัักเก็็บสารสกััด
จากว่่านเพชรหึึง และกรรมวิิธีีการเตรีียมอนุุภาคดัังกล่่าว ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 4 พฤษภาคม 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไฮกู๊๊�ดส์์ โปรดัักท์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ว่่านเพชรหึึงหรืือกล้้วยไม้้ลายเสืือ (Tiger Orchid) เป็็นกล้้วยไม้้ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก สามารถทนต่่อการขาดน้ำำ��และสารอาหาร
ได้้เป็็นเวลานาน มีีอายุุยืืนยาว จากการวิิจัยั พบว่่าสารสกััดว่่านเพชรหึึงมีีคุณส
ุ มบััติใิ นการต้้านริ้้ว� รอยและป้้องกัันการเสื่่อ� มของ
ผิิวได้้ จึึงได้้นำำ�สารสกััดว่่านเพชรหึึงที่่�ได้้มาพััฒนาอยู่่�ในรููปอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคริิเออร์์เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องสำำ�อาง
ว่่านสาวหลงเป็็นพืืชสมุุนไพรที่่�มีีการนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทางยาและเครื่่�องสำำ�อางอย่่างแพร่่หลาย เพื่่�อต้้านอนุุมููลอิิสระ ต้้าน
การอัักเสบ จากการวิิจััยพบว่่าสารสกััดว่่านสาวหลงมีีคุุณสมบััติิในการต้้านริ้้�วรอยได้้ จึึงได้้นำ�น้ำ
ำ ำ��มัันหอมระเหยว่่านสาวหลง
มาใช้้เป็็นส่่วนประกอบในผลิิตภััณฑ์์
การนำำ�ไปใช้้

อนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคริิเออร์์กัักเก็็บสารสกััดจากว่่านเพชรหึึง มีีลัักษณะเป็็นของ
เหลวขุ่่�น สีีขาว ไม่่มีีกลิ่่�นเหม็็น มีีความคงตััวที่่�ดีีในทุุกสภาวะ ช่่วยเพิ่่�มการกระจายตััวของ
สารให้้ดีีขึ้้�น สามารถใช้้เป็็นสารสำำ�คััญในผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางเพื่่�อช่่วยลดริ้้�วรอยได้้
ครีีมและเซรั่่�มบำำ�รุุงผิิวหน้้าผสมอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคริิเออร์์กัักเก็็บสาร
สกััดจากว่่านเพชรหึึง และน้ำำ��มัันหอมระเหยว่่านสาวหลงมีีลัักษณะสีีขาวเป็็นเนื้้�อ
เดีียวกััน เนีียนนุ่่�ม เกลี่่�ยง่่าย ซึึมซาบเร็็ว ไม่่เหนีียวเหนอะหนะ มีีความคงตััวทาง
กายภาพ (อายุุการเก็็บรัักษาประมาณ 2 ปีี) ผ่่านการทดสอบทางจุุลชีีววิิทยา
สำำ�หรัับประสิิทธิิภาพของสารกัันเสีียในสููตรตำำ�รับต
ั ามมาตรฐานสากล ผ่่าน
การทดสอบความปลอดภััยในอาสาสมััครโดยไม่่พบการระคายเคืืองใน
อาสาสมััครจำำ�นวน 66 คน
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ประโยชน์์

จากการทดลองใช้้ครีีมและเซรั่่�มบำำ�รุุงผิิววัันละ 2 ครั้้�ง เช้้าและก่่อนนอน เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ ในอาสาสมััครจำำ�นวน 32 คน
พบว่่าอาสาสมััครที่่�ใช้้ครีีมบำำ�รุงุ ผิิวหน้้าผสมอนุุภาคนาโนสตรัักเจอร์์ลิปิิ ดิ แคริิเออร์์กักั เก็็บสารสกััดจากว่่านเพชรหึึง และน้ำำ��มันั
หอมระเหยว่่านสาวหลงมีีริ้้�วรอยที่่�ลดลงและสีีผิิวดููขาวกระจ่่างใสขึ้้�นหลัังจากการใช้้ตั้้�งแต่่ 2 สััปดาห์์ โดยค่่าริ้้�วรอยลดลงร้้อย
ละ 5% และค่่าสีีผิิวลดลง
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เจลแต้้มสิิวสมุุนไพร
นัักวิิจัย
ั

ดร.สุุวิิมล สุุรััสโม
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่� 1703001594 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 23 สิิงหาคม 2560 เรื่่�อง สููตรตำำ�รัับเภสััชภััณฑ์์สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใช้้
ภายนอกร่่างกาย และคำำ�ขออนุุสิทิ ธิิบัตั ร เลขที่่� 1703001684 วัันที่่�ยื่น่� คำำ�ขอ 1 กัันยายน 2560 เรื่่อ� ง องค์์ประกอบของอนุุภาค
นาโนสำำ�หรัับเตรีียมสููตรเภสััชภััณฑ์์ใช้้ภายนอกร่่างกาย
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ		

บริิษััท บีี แล็็บ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันมีีการใช้้น้ำำ��มัันหอมระเหยเข้้มข้้นจากสมุุนไพรในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ด้้านสุุขภาพและเสริิมความงามอย่่างกว้้างขวาง โดย
ข้้อจำำ�กัดั ของน้ำำ��มันั หอมระเหยคืือ ความคงตััว ประสิิทธิิภาพของการออกฤทธิ์์ที่่� ต้� อ้ งใช้้น้ำำ��มันั ในปริิมาณมาก รวมถึึงการก่่อให้้
เกิิดการระคายเคืืองต่่อผิิวหนัังหากมีีการสััมผััสโดยตรงกัับผิิวหนััง
การนำำ�ไปใช้้

การพััฒนาอนุุภาค NLC เพื่่�อการกัักเก็็บน้ำำ��มัันหอมระเหย จึึงเป็็นเทคโนโลยีีที่่�สามารถช่่วยปกป้้องและเพิ่่�มคุุณสมบััติิของ
การนำำ�น้ำำ��มัันหอมระเหยไปใช้้ได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�การใช้้อนุุภาค NLC กัักเก็็บน้ำำ��มัันหอมระเหยสำำ�หรัับ
พััฒนาเป็็นสููตรตำำ�รัับในการดููแลผิิว และป้้องกัันการเกิิดสิิวนี้้� ยัังเป็็นการช่่วยลดอััตราการดื้้�อ ต่่อยา
ปฏิิชีีวนะที่่�ใช้้ในการรัักษาอาการสิิว ทำำ�ให้้ลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคร้้ายแรงได้้ และที่่�
สำำ�คััญคืือเป็็นการลดการนำำ�เข้้ายาปฏิิชีวี นะบางชนิิดที่่�นำ�ำ เข้้าจากต่่างประเทศด้้วย
ประโยชน์์

ผลิิตภััณฑ์์สูตู รตำำ�รัับเจลที่่�มีีอนุุภาคนาโนไขมัันกัักเก็็บน้ำำ��มัันหอมระเหยเป็็น
องค์์ประกอบ ได้้แก่่ น้ำำ��มัันลาเวนเดอร์์ น้ำำ��มัันไพล น้ำำ��มัันเปปเปอร์์มิ้้�นต์์ เป็็นต้้น
โดยจััดเป็็นต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการนำำ�เทคโนโลยีีในเรื่่�องของการสัังเคราะห์์
อนุุภาคนาโนไขมัันในกลุ่่�มนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคร์์ริิเออร์์ (Nanostructure
Lipid Carrier) หรืือ NLC และเทคโนโลยีีการกัักเก็็บ (Encapsulation
technology) เข้้ามาใช้้ในการกัักเก็็บน้ำำ��มัันหอมระเหยพร้้อมทั้้�งควบคุุม
การปลดปล่่อยสารสำำ�คััญในอนุุภาคดัังกล่่าว โดยจะมีีการใช้้น้ำำ��มัันหอม
ระเหยในปริิมาณน้้อยเพื่่�อฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งการเจริิญของเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�
ก่่อให้้เกิิดสิิว ทำ�ำ ให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	องค์์ประกอบนาโนอิิมัลั ชั่่�นสำำ�หรัับไล่่ยุงุ ที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มันั หอมระเหย
	ชนิิดน้ำำ�มั
� ันยููคาลิิปตััส น้ำำ�มั
� ันแมงลััก และน้ำำ�มั
� ันหญ้้าแฝก
นัักวิิจััย

ดร.สุุวิิมล สุุรััสโม  
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอรัับอนุุสิทิ ธิิบัตั ร 1403000165 ยื่่น� คำำ�ขอเมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2557
“องค์์ประกอบนาโนอิิมัลชั่่
ั น� สำำ�หรัับไล่่ยุงุ  ที่่�มีส่ี ว่ นผสมของน้ำำ��มันั หอมระเหย
ชนิิดน้ำำ��มัันยููคาลิิปตััส น้ำำ��มัันแมงลััก และน้ำำ��มัันหญ้้าแฝก” อนุุสิิทธิิบััตร
เลขที่่� 9933 ออกให้้ ณ วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2558
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท โว อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ยุุงเป็็นแมลงที่่�พบมากในเขตร้้อนและเขตอบอุ่่�นซึ่่ง� เป็็นพาหะสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค เช่่น มาลาเรีีย เท้้าช้้าง ไข้้สมองอัักเสบ และ
ไข้้เลืือดออก ในปััจจุุบัันก็็ได้้มีผี ลิิตภััณฑ์์ในรููปแบบต่่าง ๆ โดยส่่วนประกอบในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไล่่ยุุงที่่�มีีใช้้กัันอยู่่�นั้้�นจะเป็็นสารเคมีี
ในกลุ่่�มของ DEET ไพรีีทรอยด์์ ไดเมทิิลพทาเลต และเอทิิลบิิวทิิวอะซิิติิลอะมิิโน โดยสารเคมีีเหล่่านี้้�เมื่่�อสััมผััสหรืือสููดดมใน
ปริิมาณมากก็็จะก่่อให้้เกิิดอาการระคายเคืืองทั้้�งกัับผิิวหนัังและระบบทางเดิินหายใจ นอกจากนั้้�นสารสัังเคราะห์์เหล่่านี้้�ยััง
สามารถส่่งผลเสีียตามมาได้้ในภายหลัังต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การก่่อมลพิิษต่่อแหล่่งน้ำำ��  เป็็นอัันตรายต่่อสััตว์์ที่่�อาศััยอยู่่�ตาม
ธรรมชาติิ รวมทั้้�งเป็็นอัันตรายต่่อมนุุษย์์ จากข้้อจำำ�กัดั นี้้�จึงึ ได้้มีแี นวคิิดที่่�จะนำำ�เอาสารสกััดจากสมุุนไพรหรืือน้ำำ��มันั หอมระเหย
ที่่�มีกี ลิ่่น� และมีีคุณส
ุ มบััติใิ นการป้้องกััน และกำำ�จััดแมลงมาใช้้ในการป้้องกัันหรืือไล่่ยุงุ โดยที่่�สารสกััดจากสมุุนไพรนี้้�จะไม่่ก่อ่ ให้้
เกิิดอัันตรายและก่่อผลเสีียต่่อทั้้�งมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อม
การนำำ�ไปใช้้

แผ่่นแปะสำำ�หรัับออกฤทธิ์์ไ� ล่่ยุงุ นี้้�มีชั้้ี น� สารออกฤทธิ์์อ� ยู่่�ในรููปนาโนสตรัักเจอร์์ลิปิิ ดิ แคร์์ริเิ ออร์์ซึ่่ง� มีีความคงตััวดี ทำ
ี ำ�ให้้เพิ่่�มความ
สามารถในการกัักเก็็บน้ำำ��มันั หอมระเหยที่่�เป็็นสารออกฤทธิ์์ไ� ล่่ยุงุ  มีีประสิิทธิิภาพออกฤทธิ์์ไ� ล่่ยุงุ ได้้มากกว่่าร้้อยละ 36 (สููงกว่่า
มาตรฐานที่่�กำำ�หนดโดยสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สาธารณสุุข กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข)
สเปรย์์ไล่่ยุงุ จากสารสกััดจากธรรมชาติิ ที่่มี� กี ารพััฒนาอนุุภาคนาโนในรููปแบบของนาโนสตรัักเจอร์์ลิปิิ ดิ แคร์์ริเิ ออร์์ด้ว้ ยเทคนิิค
High Energy Method ที่่�สามารถกัักเก็็บสารออกฤทธิ์์�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ขนาดของอนุุภาคอยู่่�ในช่่วง 100 - 200 นาโน
เมตร โดยอนุุภาคนาโนในรููปแบบนี้้�มีปี ระสิิทธิิภาพในการไล่่ยุงุ ได้้มากกว่่า 2 ชั่่�วโมงตามมาตรฐานของสถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์
สาธารณสุุข กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข โดยปริิมาณสารตั้้ง� ต้้นที่่�ใช้้ในปริิมาณน้้อย แต่่ประสิิทธิิภาพสููง
มีีความคงตััวที่่�ดีี ไม่่ก่่อให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อผู้้�ใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
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พััฒนาต่่อยอดเป็็นสเปรย์์และแผ่่นแปะไล่่ยุงุ  ซึ่่�งเป็็นสารสกััดและน้ำำ��มันั หอมระเหยจากธรรมชาติิจึงึ ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดอาการระคาย
เคืืองกัับผิิวหนัังผู้้�ใช้้ อยู่่�ในรููปแบบที่่�สะดวกต่่อการใช้้งาน
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แผ่่นแปะสำำ�หรัับออกฤทธิ์์�ไล่่ยุุงจากนาโนอิิมััลชั่่�นที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มััน
	ยููคาลิิปตััส ซิิทริิโอดอร่่า
นัักวิิจััย

ดร. สุุวิิมล สุุรััสโม
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603000129 เรื่่�อง แผ่่นแปะสำำ�หรัับออก
ฤทธิ์์�ไล่่ยุุงจากนาโนอิิมััลชั่่�นที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันยููคาลิิปตััส ซิิทริิโอดอร่่า
ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 26 มกราคม 2559
คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603000130 เรื่่�อง องค์์ประกอบของนาโน
อิิมััลชั่่�นที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันยููคาลิิปตััส ซิิทริิโอดอร่่า และกรรมวิิธีีการ
เตรีียมนาโนอิิมััลชั่่�นดัังกล่่าว ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 26 มกราคม 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

864 ดีีพร้้อม จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในปััจจุุบัันได้้มีีการประดิิษฐ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการป้้องกัันยุุงในหลายรููปแบบ เช่่น โลชั่่�นไล่่ยุุง สเปรย์์ไล่่ยุุง แป้้ง
ไล่่ยุุง และผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ อีีกมากมาย โดยผลิิตภััณฑ์์ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจเป็็นอย่่างมากก็็คืือ แผ่่นแปะไล่่ยุุง เนื่่�องจากมีี
ข้้อได้้เปรีียบในการใช้้งานคืือ สามารถพกพาได้้สะดวก ใช้้งานได้้ในวงกว้้าง และไม่่ต้้องสััมผััสกัับผิิวหนัังโดยตรง
การนำำ�ไปใช้้

แผ่่นแปะสำำ�หรัับออกฤทธิ์์�ไล่่ยุุงนี้้�มีีชั้้�นสารออกฤทธิ์์�อยู่่�ในรููปนาโนอิิมััลชั่่�นซึ่่�งมีีความคงตััวดีี ทำำ�ให้้เพิ่่�มความสามารถในการกััก
เก็็บน้ำำ��มันั หอมระเหยที่่�เป็็นสารออกฤทธิ์์ไ� ล่่ยุงุ  มีีประสิิทธิิภาพออกฤทธิ์์ไ� ล่่ยุงุ ได้้มากกว่่าร้้อยละ 36 (สููงกว่่ามาตรฐานที่่�กำำ�หนด
โดยสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สาธารณสุุข กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข)
ประโยชน์์

แผ่่นแปะไล่่ยุงุ เตรีียมจากสารออกฤทธิ์์ที่่� เ� ป็็นน้ำำ��มันั หอมระเหยจากธรรมชาติิจึงึ ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดอาการระคายเคืืองกัับผิวิ หนัังผู้้�ใช้้
อยู่่�ในรููปแบบที่่�สะดวกต่่อการใช้้งาน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

องค์์ประกอบและกรรมวิิธีีการเตรีียมอนุุภาคนาโนชนิิดบิิโลนิิโอโซม (BiloNiosome) สำำ�หรัับการนำำ�ส่่งสารสกััดถั่่�งเช่่า
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููดซึึมผ่่านระบบทางเดิินอาหาร
นัักวิิจัย
ั

คทาวุุธ นามดีี และคณะ
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1903002367 และ 1703002400
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไฮบาลานซ์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ถั่่�งเช่่ามีีคุุณสมบััติิที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการทำำ�งานของหััวใจ อีีกทั้้�งยัังช่่วย เสริิมสร้้างการทำำ�งานของระบบ
ภููมิิคุ้้�มกััน ถั่่�งเช่่ามีีสรรพคุุณช่่วยปรัับปรุุงการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันให้้เป็็นปกติิ ทั้้�งนี้้� สารคอร์์ไดเซปิิน (Codycepin) ที่่�
อยู่่�ในถั่่ง� เช่่าถืือเป็็นสารที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ในการต่่อต้้านการเกิิดมะเร็็ง ป้้องกัันการเกิิดและการแพร่่กระจายของเนื้้�อร้้าย และลด
ไขมัันในเลืือด อย่่างไรก็็ตามการรัับประทานถั่่ง� เช่่าโดยการกิินนั้้�น จะมีีอัตั ราการดููดซึึมของสารคอร์์ไดเซปิินที่่�ต่ำำ��มากเนื่่อ� งจาก
ถููกทำำ�ลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร จึึงได้้มีีการวิิจััยและพััฒนาตััวนำำ�ส่่งสารคอร์์ไดซิิปิิน โดยสัังเคราะห์์เป็็นไมโครเอน
แคปซููเลชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการเก็็บกัักสารคอร์์ไดซิิปิิน และมีีความคงทนเมื่่�ออยู่่�ในสภาวะกรด หรืือมีีสภาวะเสมืือนใน
กระเพาะอาหาร และสามารถปลดปล่่อยไลโปโซมที่่�เก็็บกักั สารคอร์์ไดซิิปินิ เมื่่อ� ค่่าพีีเอชเพิ่่�มขึ้้น� หรืือ มีีสภาวะเสมืือนในลำำ�ไส้้เล็็ก
เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพจากนำำ�ส่่งสารออกฤทธิ์์�ไปยัังเป้้าหมาย โดยไมโครเอนแคปซููเลชัันของไลโปโซม
ที่่�เก็็บกัักสาร คอร์์ไดซิิปิินจะมีีประสิิทธิิภาพการออกฤทธิ์์�และการรัักษามะเร็็งที่่�ดีีกว่่า เมื่่�อเทีียบกัับ
การใช้้เฉพาะสารคอร์์ไดซิิปิินอิิสระ ไลโปโซมอิิสระ และไลโปโซมที่่�เก็็บกัักสารคอร์์ไดซิิปิิน
อิิสระ
การนำำ�ไปใช้้

ใช้้เทคนิิคกัักเก็็บสารระดัับนาโนและไมโคร ทำำ�ให้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการซึึมสาระ
สำำ�คััญในลำำ�ไส้้และกระเพาะอาหาร และมีีการปลดปล่่อยสาระสำำ�คััญเฉพาะที่่�
โดยมีีวิธีิ ีการเตรีียมที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย และพร้้อมถ่่ายทอดเทคโนโลยีีจากห้้องปฏิิบััติิการ
ไปสู่่�ระดัับอุุตสาหกรรม
ประโยชน์์

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการนำำ�ส่่งสารสกััดถั่่�งเช่่าออกฤทธิ์์�ไปยัังเป้้าหมาย
ได้้ดีีขึ้้�น

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	อนุุภาคที่่�กัักเก็็บสารสกััดพริิกที่่�มีีแคปไซซิินและน้ำำ�มั
� ันไพล
นัักวิิจััย

ดร.สุุวิิมล สุุรััสโม
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

ประเภทความคุ้้�มครองของทรััพย์์สิินทางปััญญา : สิิทธิิบัตั ร
เลขที่่� คำำ� ขอ 1801005528 ชื่่� อ เรื่่� อ ง : อนุุ ภ าคนาโนสำำ� หรัั บ กระตุ้้�น
การเผาผลาญของไขมัันที่่�สะสมอยู่่�ในเซลล์์ไขมัันและอนุุภาคไมโครแคปซููล
เพื่่�อการห่่อหุ้้�มอนุุภาคนาโนดัังกล่่าว วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 14 กัันยายน 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ศิิริิบััญชา จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุุบัันรููปแบบของยาหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ในการรัักษาและบรรเทาอาการ ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อมีีในรููปแบบที่่�หลากหลาย
โดยเฉพาะการพััฒนาเป็็น รููปแบบแผ่่นแปะ ครีีม เจล เพื่่�อให้้มีีการนำำ�ส่่งทางผิิวหนัังมากขึ้้�นแต่่อย่่างไรก็็ตามยัังขาดข้้อมููล
สำำ�คััญและอยู่่�ในรููปแบบที่่�ไม่่สามารถใช้้งานได้้จริิงดัังนั้้�น การวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสารสกััดจากธรรมชาติิในรููปแบบ
สเปรย์์ฟิิล์์มและอิิมััลเจลของสารด้้วยอนุุภาคนาโนมีีความจำำ�เป็็นและจะช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าและต่่อยอดการศึึกษาให้้สามารถนำำ�
องค์์ความรู้้�และต้้นแบบที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง โดยนำำ�สมุุนไพรที่่�มีีสรรพคุุณบรรเทาอาการปวดเมื่่�อยและ แก้้อัักเสบที่่�
โดดเด่่นในกลุ่่�มของ พริิก ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ในการแก้้ปวด แก้้อัักเสบ และมีีสารฟลาโวนอยด์์ที่่�ช่่วยทำำ�ให้้เส้้นเลืือดแข็็งแรง ทั้้�งในส่่วน
ของกล้้ามเนื้้�อ รวมถึึงการปวดเมื่่�อยที่่�เกิิดจากการเสื่่�อมของข้้อ
การนำำ�ไปใช้้

งานวิิจััยนี้้�เป็็นการใช้้อนุุภาคนาโนในกลุ่่�มของนาโนอิิมััลชััน และนาโนสตรัักเจอร์์ลิิปิิดแคร์์ริิเออร์์ที่่�มีีการกัักเก็็บสารสกััดพริิก
ที่่�มีีฤทธิ์์�ในการรัักษา บรรเทาอาการปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ โดยอนุุภาคดัังกล่่าวจะช่่วยควบคุุม การกัักเก็็บและปลดปล่่อยสาร
ออกฤทธิ์์ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มความสามารถและระยะเวลาในการปลดปล่่อยสารสมุุนไพรได้้ดีขึ้้ี น� นอกจาก
นั้้�นขนาดของอนุุภาคที่่�กัักเก็็บอยู่่�ในระดัับของนาโนเมตร จึึงสามารถช่่วยในการซึึมผ่่านผิิวหนัังได้้ดีขึ้้ี �น
ประโยชน์์

การเพิ่่�มมููลค่่าสารสกััดจากธรรมชาติิ เพื่่�อทดแทนการใช้้ยา และสามารถเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของการบำำ�บััดของแพทย์์
ทางเลืือก “Alternative and Complementary Medicine”
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

นวััตกรรมนำำ�ส่่งสาระสำำ�คััญผ่่านผิิวหนัังด้้วยอนุุภาคนาโนทองคำำ�
นัักวิิจัย
ั

ศ.ดร.นงนุุช เหมืืองสิิน, ดร.ศัักดิ์์�ชััย หลัักสีี และ ดร.อุุฬาริิกา ลืือสกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1801005350 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 7 กัันยายน 2561
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท แกรนด์์โกลด์์อิินโนกรุ๊๊�ป จำำ�กััด
ความเป็็นมา

จากความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�ต้อ้ งการให้้เครี่่อ� งสำำ�อางที่่�ใช้้นั้้น� เห็็นผลต่่อผิิวพรรณอย่่างรวดเร็็ว จึงึ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาการตรวจ
พบสารเคมีีต้อ้ งห้้ามในเครื่่อ� งสำำ�อางที่่�ทำำ�ให้้เกิิดมะเร็็งผิิวหนััง, การใช้้สารเกิินกำำ�หนดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสะสมสารเคมีีในร่่างกาย,
การแพ้้ เป็็นสิิวหรืือฝ้้า ปััจจุบัุ นั นี้้�จึงึ ได้้มีกี ารใช้้อนุุภาคนาโนทองคำำ�ในเครื่่อ� งสำำ�อางเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าว โดยการนำำ�เข้้าอนุุภาค
นาโนทองคำำ�มีีความต้้องการเป็็นอย่่างมาก แต่่เนื่่�องจากราคาที่่�สููง, อนุุภาคนาโนทองคำำ�บางตััวมีีความสามารถในการนำำ�ส่่งที่่�
มีีข้้อจำำ�กััด, กระบวนการผลิิตที่่�ค่่อนข้้างยุ่่�งยากซัับซ้้อน และมีีการใช้้สารเคมีีที่่�ไม่่เหมาะกัับใช้้ในเครื่่�องสำำ�อาง
การนำำ�ไปใช้้ 

คณะวิิจัยั จึึงได้้พัฒ
ั นาต้้นแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางเครื่่อ� งสำำ�อางด้้วยการใช้้อนุุภาคนาโนทองคำำ� โดยได้้ทำำ�การสัังเคราะห์์และพััฒนา
ระบบเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสารออกฤทธิ์์�ด้้วยอนุุภาคนาโนทองคำำ�ที่่�ใช้้พอลิิเมอร์์ชีีวภาพ โดยวิิธีีการที่่�ไม่่เป็็นพิิษ ง่่าย
สะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพสููง ได้้อนุุภาคนาโนทองคำำ�มาใช้้เป็็นระบบส่่งสาร
ออกฤทธิ์์�ต่่าง ๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้สารเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งเป้้าหมายได้้เป็็นอย่่างดีี ส่่งผลให้้ส่่งเสริิม
ประสิิทธิิภาพการออกฤทธิ์์�ของสารออกฤทธิ์์�ที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับการใช้้ปริิมาณสารที่่�น้้อยลง
ประโยชน์์

นวััตกรรมนี้้�จะทำำ�ให้้สารสำำ�คััญต่่างๆ ซึึมเข้้าสู่่�ผิิวได้้อย่่างล้ำำ��ลึึกและง่่ายขึ้้�น เห็็นผลเร็็ว 
ช่่วยลดเลืือนริ้้�วรอยแห่่งวััย ทำำ�ให้้ผิิวกระจ่่างใส ชุ่่�มชื้้�น นอกจากนี้้�ยัังอ่่อนโยนต่่อ
ทุุกสภาพผิิว
ตััวอย่่างต้้นแบบการนำำ�อนุุภาคนาโนทองคำำ�มาใช้้เป็็นระบบส่่งสารออกฤทธิ์์�ต่่างๆ
ทางเวชสำำ�อาง ดัังนี้้�
• GrandGold Advanced Whitening & Firming Cream ครีีมขาวใส
และยกกระชัับ
• GrandGold Extra Anti-Acne Gel เจลแต้้มสิิว

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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แผ่่นแปะลดไขมัันใต้้ผิิวหนััง
นัักวิิจััย

ผศ.ดร.อมรพัันธุ์์� เสรีีมาศพัันธุ์์�, ผศ.ดร.โรจน์์ฤทธิ์์� โรจนธเนศ และ สโรชา เชิิดโฉม
คณะแพทยศาสตร์์ สถาบัันทรััพย์์สินิ ทางปััญญาแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิทิ ธิิบัตั ร เลขที่่คำ� �ำ ขอ 1701001576 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 23 มีีนาคม 2560
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท อาร์์ แอนด์์ ดี รี
ี ีเสิิร์์ช แอนด์์ ดีวีี ีลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในปััจจุุบัันมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วยรัักษารููปร่่างจำำ�หน่่ายมากมายในท้้องตลาด ไม่่
ว่่าจะเป็็นในรููปแบบกิินหรืือทา สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการลดไขมัันเฉพาะส่่วน ครีีมหรืือเจลสลายเซลลููไลท์์ถืือว่่าเป็็นตััวเลืือกที่่�ดีี
เนื่่อ� งจากเป็็นการใช้้ภายนอก ผู้ใ้� ช้้จึงึ ไม่่ต้อ้ งกัังวลเรื่่อ� งผลข้้างเคีียงมากนััก อย่่างไรก็็ตามผลิิตภัณ
ั ฑ์์ดังั กล่่าวต้้องอาศััยการถููและ
นวดเพื่่�อให้้ตััวยาซึึมเข้้าสู่่�ผิิวหนัังและออกฤทธิ์์�เฉพาะจุุด ซึ่่�งผู้้�ใช้้บางรายอาจไม่่มีีเวลาทาถููนวดอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้การใช้้
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
การนำำ�ไปใช้้ 

ผลิิตภััณฑ์์ลดไขมัันใต้้ผิิวหนัังแบบแผ่่นแปะสำำ�หรัับสลายไขมัันเฉพาะที่่�นี้้� เป็็นการนำำ�นาโนเทคโนโลยีีมาช่่วยนำำ�ส่่งยาที่่�มีีฤทธิ์์�
สลายไขมัันเข้้าสู่่�ผิิวหนััง ด้้วยความสามารถในการขนส่่งยาที่่�ดีีของอนุุภาคนาโนจะช่่วยให้้การออกฤทธิ์์�ของยามีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการสลายไขมัันยาวนานมากขึ้้�น อีีกทั้้�งรููปแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�เป็็นแผ่่นแปะ จะช่่วยเพิ่่�มความสะดวกในการใช้้
งานผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ผู้ใ้� ช้้งานไม่่ต้อ้ งเสีียเวลาในการทาหรืือนวดเพื่่อ� ให้้ยาซึึมเข้้าสู่่�ผิิวหนััง เช่่นเดีียวกัับเจลนวดสลายไขมัันใต้้ผิวิ หนััง
ที่่�มีีจำำ�หน่่ายในท้้องตลาดทั่่�วไป
ประโยชน์์

•
•
•
•

100

มีีประสิิทธิิภาพในการปลดปล่่อยยาที่่� pH บริิเวณผิิวหนััง
เข้้ากัันได้้กัับเนื้้�อเยื่่�อในร่่างกาย สามารถย่่อยสลายได้้โดยไม่่เกิิดความเป็็นพิิษแก่่ผู้ใ้� ช้้งาน
มีีขั้้�นตอนการผลิิตที่่�ไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อน
ใช้้งานสะดวก ปลอดภััย

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ผลิิตภััณฑ์์ครีีมขััดผิิวกาย
นัักวิิจัย
ั

ดร.นภภััค ใจภัักดีี และคณะ
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 130300879 เรื่่�อง ผลิิตภััณฑ์์ครีีมขััดผิิวกาย และกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ดัังกล่่าว 
ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2556
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ทีีทีีเอ คอสมิิค
ความเป็็นมา

ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิว  (scrubs) ใช้้สำำ�หรัับผลััดเซลล์์ผิิวเก่่า ทำำ�ให้้ผิิวดููอ่่อนเยาว์์ กระตุ้้�นผิิวหนัังผ่่านทางการนวดและยัังสามารถ
ทำำ�ความสะอาดผิิวหนัังได้้อีกี ด้้วย ซึ่่�งมีีทั้้ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับขัดั ผิิวหน้้าและผิิวกาย ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ขัดั ผิิวกายที่่�มีอี ยู่่�ในท้้องตลาดบาง
ชนิิดใช้้สารขััดพอลิิเมอร์์สัังเคราะห์์ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดหรืือระคายเคืืองผิิว บางชนิิดใช้้สารขััดชนิิดละลายน้ำำ��ทำำ�ให้้ต้้อง
ขััดอย่่างรวดเร็็ว และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ขัดั ผิิวบางชนิิดที่่�ใช้้สารธรรมชาติิเป็็นผงขััดมัักประสบปััญหาการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์ที่่์ ม� า
กัับสารธรรมชาติิ ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีจุุลิินทรีีย์์ในปริิมาณมากเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง
การนำำ�ไปใช้้ 

ผู้้�ประดิิษฐ์์จึึงได้้พััฒนาตำำ�รัับผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิวกายโดยเลืือกใช้้ผงถั่่�วเหลืืองเป็็นสารขััด และไอโซฟลาโวนซึ่่�งเป็็นสาร
สกััดจากถั่่�วเหลืืองเป็็นสารสำำ�คััญในตำำ�รัับ ในถั่่�วเหลืืองมีีสารไอโซฟลาโวนที่่�มีีประโยชน์์ต่่อผิิวหนััง
สามารถกระตุ้้�นกระบวนการสร้้างคอลลาเจนและอิิลาสติินได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีฤทธิ์์�เป็็นสาร
ต้้านออกซิิเดชัันที่่�ดีีสามารถช่่วยป้้องกัันแสงยููวีีและมะเร็็งผิิวหนััง เนื่่�องจากสารสกััดไอโซ
ฟลาโวนจากถั่่�วเหลืืองนั้้�นมีีประโยชน์์ต่่อการบำำ�รุุงผิิวหนััง และยัังไม่่เคยถููกนำำ�มาผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิวมาก่่อนเพื่่�อใช้้ในการขััดผิิวที่่�มีีคุณส
ุ มบััติิทั้้�งความคงตััวทางกายภา
พและประสิิทธิิภาพในการให้้ความชุ่่�มชื่่�นแก่่ผิิว โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดความระคายเคืือง
ต่่อผิิวเมื่่�อทดสอบในอาสาสมััคร สามารถขจััดเซลล์์ผิิวหนัังที่่�หลุุดลอกและ
เสื่่�อมสลายให้้ผิิวที่่�สะอาด
ประโยชน์์

มีีประโยชน์์ต่่อผิิวหนััง สามารถกระตุ้้�นกระบวนการสร้้างคอลลาเจนและ
อิิลาสติินได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีฤทธิ์์�เป็็นสารต้้านออกซิิเดชัันที่่�ดีสี ามารถช่่วย
ป้้องกัันแสงยููวีีและมะเร็็งผิิวหนััง คุุณสมบััติิทั้้�งความคงตััวทางกายภาพ
และประสิิทธิิภาพในการให้้ความชุ่่�มชื่่�นแก่่ผิิว โดยไม่่ก่่อให้้เกิิด
ความระคายเคืืองต่่อผิิว

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับทา นวด เพื่่อ� ลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อแบบน้ำำ��
นัักวิิจััย

รศ.จิินตนาภรณ์์ วััฒนธร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิทิ ธิิบัตั ร เลขที่่� 8254 เรื่่อ� ง ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับทา นวด เพื่่อ� ลดการอัักเสบ
ของกล้้ามเนื้้�อแบบน้ำำ��
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท โรงงานเภสััชกรรม เกร๊๊ทเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ขิิงเป็็นพืืชสมุุนไพรที่่�ปััจจุุบัันมีีรายงานทางวิิทยาศาสตร์์ว่่ามีีสรรพคุุณมากมาย ได้้แก่่ ฤทธิ์์�ในการแก้้อาเจีียนจากการเมารถ
เมาเรืือ หรืือการตั้้�งครรภ์์ ฤทธิ์์�ขัับลม ฤทธิ์์�ต้้านการเกิิดแผลในกระเพาะอาหาร หรืือแม้้กระทั่่�งฤทธิ์์�ในการลดอาการอัักเสบใน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีอี าการข้้อเข่่าอัักเสบ เป็็นต้้น จากสรรพคุุณของขิิงที่่�มีฤี ทธิ์์ใ� นการลดอาการอัักเสบ ผู้ป้� ระดิิษฐ์์จึงึ สนใจนำำ�ขิงิ มาใช้้เป็็น
ส่่วนประกอบในการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับนวดหรืือทาเพื่่อ� ลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อแบบน้ำำ�� เนื่่อ� งจากพบว่่าการผลิิตน้ำำ��มันั
เหลืืองหรืือน้ำำ��มัันเขีียวในท้้องตลาดหลายชนิิดยัังขาดหลัักฐานทางวิิทยาฐานในการอธิิบายกลไกที่่�ทำำ�ให้้ลดการอัักเสบหรืือ
อาการปวด และยัังไม่่พบการนำำ�ขิิงในขนาดที่่�เห็็นผลต่่อการลดอาการอัักเสบมาใช้้ มีีแต่่เพีียงการกล่่าวอ้้างถึึงสรรพคุุณของ
สมุุนไพรก่่อนนำำ�มาใช้้เท่่านั้้�น
การนำำ�ไปใช้้

ผู้้�ประดิิษฐ์์จึึงได้้ทำำ�ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับทา นวด เพื่่�อลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อที่่�เป็็นสููตรน้ำำ��  โดยมีีองค์์ประกอบของขิิงเป็็น
องค์์ประกอบสำำ�คััญในขนาดที่่�เห็็นผลต่่อการลดการอัักเสบและสามารถทราบถึึงกลไกการออกฤทธิ์์�ของผลิิตภััณฑ์์โดยมีี
การประเมิินการทำำ�งานของเอนไซม์์ไซโคลออกซิิจีเี นส-2 ซึ่่�งเป็็นเอนไซม์์ที่่จ� ะทำำ�งานเมื่่อ� มีีการอัักเสบบริิเวณต่่าง ๆ ในร่่างกาย
พบว่่าสััตว์ท์ ดลองที่่�ได้้รับั การทาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตามการประดิิษฐ์์นี้้ ส
� ามารถลดการทำำ�งานของเอนไซม์์ไซโคลออกซิิจีเี นส-2 ได้้อย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ประโยชน์์

ลดการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อที่่�เป็็นสููตรน้ำำ��  โดยมีีองค์์ประกอบของขิิงเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญ นอกจากนี้้�ยัังมีีส่่วนผสมของ
สมุุนไพรไทยหลายชนิิด เป็็นการส่่งเสริิมและเพิ่่�มมููลค่่าสมุุนไพรไทยให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ไมโครอิิมััลชัันเพื่่�อบรรเทาปวดและอัักเสบน้ำำ�มั
� ันไพลและสารสกััดพริิก
นัักวิิจัย
ั

ดร.นภภััค ใจภัักดีี และคณะ
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1303001634 เรื่่�อง ผลิิตภััณฑ์์ไมโครอิิมััลชัันเพื่่�อบรรเทาปวด และอัักเสบที่่�มีีส่่วนผสมของ
น้ำำ��มัันไพลและสารสกััดพริิก ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2556
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท โรงงานเภสััชกรรม เกร๊๊ทเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อาการปวดและอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อและข้้อ เป็็นหนึ่่�งกลุ่่�มอาการที่่�ทำำ�ให้้ประเทศไทยต้้องนำำ�เข้้ายา กลุ่่�มยาต้้านอัักเสบ ปีีละ
หลายพัันล้้านบาท การรัับประทานยาต้้านอัักเสบอาจทำำ�ให้้เกิิดแผลในกระเพาะอาหาร ไตวาย หรืือแพ้้ยาได้้ การใช้้ยาทาแก้้
ปวดเฉพาะที่่�จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง เช่่น การใช้้เจล ครีีม หรืือสเปรย์์บรรเทาปวด ที่่�มีีตัวั ยาต้้านอัักเสบ พริิกมีีสารสำำ�คััญที่่�มีี
ประโยชน์์ในทางยาคืือ สารกลุ่่�มแคปไซซิินอยด์์ ออกฤทธิ์์�แก้้ปวด มีีฤทธิ์์�ทำ�ำ ให้้ผิิวร้้อนแดงทำำ�ให้้ไม่่รัับรู้้�ความรู้้�สึึกปวด รููปแบบ
ยาเตรีียมทางผิิวหนัังที่่�มีีสารสกััดพริิกเป็็นส่่วนผสม ได้้แก่่ ยาขี้้�ผึ้้�ง ครีีม เจล โลชั่่�น ยาถููนวด และแผ่่นแปะ ส่่วนไพลเมื่่�อนำำ�
มาสกััดน้ำำ��มันั ไพลพบว่่าให้้ผลดีด้ี า้ นลดอาการอัักเสบ สามารถลดความแดงของผิิวหนัังและบรรเทาอาการปวดได้้ รูปู แบบของ
สารสกััดไพลที่่�มีีในปััจจุุบัันได้้แก่่ ครีีม เจล น้ำำ��มััน แต่่ยัังไม่่มีีการผลิิตในรููปแบบไมโครอิิมััลชัันมาก่่อน
การนำำ�ไปใช้้ 

จากสรรพคุุณในการบรรเทาอาการปวดด้้วยการทำำ�ให้้รับรู้้�สึ
ั ึกปวดได้้น้้อยลงของสารสกััดพริิก
และสรรพคุุณลดขบวนการอัักเสบของน้ำำ��มัันไพล การใช้้สมุุนไพรทั้้�งสองชนิิดร่่วมกััน
ย่่อมส่่งผลที่่�ดีียิ่่�งต่่อประสิิทธิิภาพการรัักษาอาการปวดและอัักเสบ จึึงได้้ประดิิษฐ์์
ผลิิตภััณฑ์์ไมโครอิิมััลชัันเพื่่�อบรรเทาปวดและอัักเสบที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ�มั
� ันไพล
และสารสกััดพริิก โดยรููปแบบไมโครอิิมััลชัันเป็็นระบบนำำ�ส่่งยา
ประโยชน์์

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการนำำ�ส่่งสารเข้้าสู่่�ผิิวหนัังได้้ดีี โดยไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืือง
อีีกทั้้�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิที่่�หาได้้ง่่ายในประเทศไทย
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กรรมวิิธีีการผลิิตสารยัับยั้้�งเอนไซม์์ไทโรซิิเนสจากใบบััวบกเพื่่�อใช้้ใน
เครื่่�องสำำ�อาง
นัักวิิจััย

ผศ.ดร.ณััฏฐา เลาหกุุลจิิตต์์ และ รศ.ดร.อรพิิน เกิิดชููชื่่�น
สายวิิชาการจััดการทรััพยากรชีีวภาพ คณะทรััพยากรชีีวภาพและเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่� 1003001306 เรื่่�อง กรรมวิิธีีการผลิิตสารยัับยั้้�งเอนไซม์์
ไทโรซิิเนสจากใบบััวบกเพื่่�อใช้้ในเครื่่�องสำำ�อาง
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เกร๊๊ทเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีอี ากาศร้้อนและแสงแดดจััด ความรุุนแรงของแสงแดดและความร้้อนเป็็นสาเหตุุหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด
ปััญหาความบกพร่่องของผิิวพรรณคนไทยอย่่างมาก ปััญหาความหมองคล้ำำ��และรอยด่่างดำำ�บนใบหน้้าเกิิดจากกระบวนการ
สัังเคราะห์์เมลานิินซึ่่�งสามารถยัับยัังได้้หลายวิิธีี การใช้้ครีีมหรืือสารที่่�สามารถยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ไทโรซิิเนส โดย
เข้้าไปรบกวนขั้้�นตอนการเกิิดเม็็ดสีีเมลานิินนั้้�นจึึงเป็็นทาเลืือกหนึ่่�ง เนื่่�องจากสะดวก ไม่่ยุ่่�งยาก และราคาไม่่สููง
การนำำ�ไปใช้้

การประดิิษฐ์์นี้้� เพื่่�อสกััดสาระสำำ�คััญจากใบบััวบก (สดและแห้้ง) โดยใช้้ตััวทำำ�ละลาย 2 ชนิิด คืือ เอทานอล (ethanol) และ
ปิิโตรเลีียมอีีเทอร์์ (petroleum ether) เพื่่�อให้้สารสกััดมีีประสิิทธิิภาพในการเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ และเป็็นสารยัับยั้้�ง
การทำำ�งานของเอนไซม์์ไทโรซิิเนส และประยุุกต์์ใช้้เป็็นสารให้้ความสว่่าง (lightening) ในครีีมบำำ�รุุงผิิว
ประโยชน์์

มีีประสิิทธิิภาพในการเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ และเป็็นสารยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ไทโรซิิเนส และประยุุกต์์ใช้้เป็็นสาร
ให้้ความสว่่าง (lightening) ในครีีมบำำ�รุุงผิิว 
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ผลิิตภััณฑ์์เสริิมสุุขภาพจากพิิกััดตรีีผลาเพื่่�อผู้้�บริิโภคทุุกเพศทุุกวััย
นัักวิิจัย
ั

ผศ.ภญ.เอมอร ชััยประทีีป
วิิทยาลััยการแพทย์์แผนไทย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1903000489 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2562
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เบนดิิโต้้ แกลเลอรี่่� จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อััตราการเสีียชีีวิิตของคนไทยในช่่วงปีี พ.ศ. 2544-2557 มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 12 ด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เช่่น โรค
เบาหวาน โรคหััวใจ เป็็นต้้น สาเหตุุอย่่างหนึ่่�งของโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังคืืออนุุมููลอิิสระ ที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมาจากกระบวนเมแทบ
อลิิซึึมของเซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการออกซิิเดชัันในร่่างกาย ได้้แก่่ ควัันบุุหรี่่� รัังสีียููวีี มลพิิษในอากาศ ฝุ่่�น และอาหาร มีี
หลายงานวิิจัยั ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าสารต้้านอนุุมูลอิ
ู สิ ระ สามารถลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคเรื้้อ� รัังที่่�สัมั พัันธ์์กับั อาหารได้้ ตรีผล
ี า
เป็็นพิิกััดยาแผนโบราณที่่�มีส่ี ่วนผสมจากผลไม้้ 3 ชนิิด คืือ มะขามป้้อม (Phyllanthys emblica L.) สมอไทย (Terminalia
tomentalla Kurz) และสมอพิิเภก (Terminalia belerica Roxb.) เป็็นตำำ�รับที่่
ั มี� กี ารใช้้อย่่างแพร่่หลายในการแพทย์์อายุุรเวท
ของอิินเดีียที่่�มีีการใช้้มาอย่่างยาวนาน มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระสููง และมีีการศึึกษาวิิจััยที่่�ยืืนยัันฤทธิ์์�ของตรีีผลาต่่อสุุขภาพ
มากมาย ได้้แก่่ ฤทธิ์์ใ� นการต่่อต้้านอนุุมูลอิ
ู สิ ระ ฤทธิ์์ใ� นการต้้านการอัักเสบ ฤทธิ์์ยั� บยั้้
ั ง� เซลล์์มะเร็็ง ฤทธิ์์ล� ดระดัับไขมัันในเลืือด
ฤทธิ์์�ลดระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ชะลอความชราทั้้�งยัังมีีสรรพคุุณยัับยั้้�งและต้้านเซลล์์มะเร็็ง
การนำำ�ไปใช้้ 

ตรีีผลาเป็็นพิิกััดยาแผนโบราณที่่�มีีส่่วนผสมจากผลไม้้ 3 ชนิิด คืือ มะขามป้้อม
(Phyllanthys emblica L.) สมอไทย (Terminalia tomentalla Kurz) และสมอ
พิิเภก (Terminalia belerica Roxb.) เป็็นตำำ�รัับที่่�มีีการใช้้อย่่างแพร่่หลายใน
การแพทย์์อายุุรเวทของอิินเดีียที่่�มีีการใช้้มาอย่่างยาวนาน มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
สููง และมีีการศึึกษาวิิจััยที่่�ยืืนยัันฤทธิ์์�ของตรีีผลาต่่อสุุขภาพมากมาย ได้้แก่่ ฤทธิ์์�
ในการต่่อต้้านอนุุมููลอิิสระ ฤทธิ์์�ในการต้้านการอัักเสบ ฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเซลล์์มะเร็็ง
ฤทธิ์์�ลดระดัับไขมัันในเลืือด ฤทธิ์์�ลดระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ชะลอความชราทั้้�ง
ยัังมีีสรรพคุุณยัับยั้้�งและต้้านเซลล์์มะเร็็ง
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ประโยชน์์

กััมมี่่เ� ยลลี่่�ตรีีผลานานาผล เพื่่อ� เพิ่่�มแรงดึึงดููด สามารถบริิโภคได้้ทุกุ เพศทุุกวััยตั้้ง� แต่่เด็็กเล็็กไปจนถึึงผู้้�สูงู อายุุ โดยเฉพาะเด็็กที่่�
ไม่่ชอบรัับประทานผััก ผลไม้้ เด็็กสามารถทานได้้ ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สูงู อายุุก็ส็ ามารถรัับประทานได้้ ด้ว้ ยรสชาติิและรููปแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�พััฒนาให้้ผู้้�บริิโภคสามารถทานได้้ง่่ายขึ้้�น ราคาย่่อมเยา ใช้้ความหวานจากน้ำำ��ผึ้้�งแทนการใช้้น้ำำ��ตาลและไม่่ใส่่วััตถุุกัันเสีีย
ปลอดภััยแก่่ผู้้�บริิโภคผลิิตภััณฑ์์จากตำำ�รัับตรีีผลาที่่�ในท้้องตลาดและตลาด ออนไลน์์ยัังไม่่มีีวางจำำ�หน่่าย
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กรรมวิิธีีการผลิิตสารสกััดจากรวงข้้าว
นัักวิิจัย
ั

รศ.ดร.มยุุรีี กััลยาวััฒนกุุล และ รศ.ดร.ณััฐยา เหล่่าฤทธิ์์�
สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อาง มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1503000315
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

คอสเมเฮลท์์ แลบบอราทอรีีส์์
ความเป็็นมา

ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีีความหลากหลายของสายพัันธุ์์�ข้้าว ที่่�มีีคุุณภาพดีีส่่งผลให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ในการผลิิตและ
ส่่งออกข้้าว โดยส่่วนต่่าง ๆ ของข้้าว มีีสารสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� มีีประโยชน์์ต่อ่ ร่่างกาย ตลอดจนอาหารเสริิมสุุขภาพ ดัังที่่�ได้้รับั การยอมรัับ
เป็็นอย่่างมากในปััจจุบัุ นั อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาวิิจัยั ทางชีีวภาพของรวงข้้าวเพื่่อ� การพััฒนาเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับสุขุ ภาพและ
ความงามยัังมีีไม่่มากนัักทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ดัังนั้้�นกลุ่่�มนัักวิิจััยจึึงได้้พััฒนากระบวนการเตรีียมองค์์ประกอบ
ของสารสกััดรวงข้้าว ซึ่่�งมีีสารสำำ�คััญทางเครื่่�องสำำ�อางสููง ให้้มีีมาตรฐานทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพสำำ�หรัับการใช้้เป็็น
องค์์ประกอบในผลิิตภััณฑ์์เวชสำำ�อาง
การนำำ�ไปใช้้ 

กลุ่่�มนัักวิิจััยจึึงได้้พััฒนากระบวนการเตรีียมองค์์ประกอบของสารสกััดรวงข้้าว ซึ่่�งมีีสารสำำ�คััญทางเครื่่�องสำำ�อาง
สููง ให้้มีีมาตรฐานทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพสำำ�หรัับการใช้้เป็็นองค์์ประกอบในผลิิตภัณ
ั ฑ์์เวชสำำ�อาง
ประโยชน์์

• ลดรอยหมองคล้ำำ��ผิิวให้้ดีขึ้้ี �นได้้ตั้้�งแต่่สััปดาห์์ที่่� 4
• ช่่วยเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นผิิว ช่่วยให้้ผิิวกระชัับอย่่างเห็็นได้้ชััด ตั้้�งแต่่สััปดาห์์ที่่� 8
• ผ่่านการทดสอบในอาสาสมััคร จำำ�นวน 25 คน แล้้วว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดอาการ
ระคายเคืืองสามารถ เป็็นต้้นไป และ เป็็นต้้นไป รวมถึึงอาสาสมััครยัังมีี
ความพึึงพอใจต่่อผลิิตภััณฑ์์ ในด้้านความหนืืด สีี กลิ่่�น การกระจายตััวของ
ครีีม การซึึมซาบบนผิิว ความเหนอะหนะและความชุ่่�มชื้้�นผิิวของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
มากกว่่าร้้อยละ 80
• ผ่่านการทดสอบหาปริิมาณของสารสกััดที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับใส่่ในสููตร
เครื่่�องสำำ�อางเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และสารสกััดจากรวงข้้าว
ที่่�ได้้ผ่่านการควบคุุมคุุณภาพสารสกััดมาตรฐานด้้วยการวิิเคราะห์์
ปริิมาณฟีีนอลิิครวม
• ผ่่านการทดสอบความคงตััวทางเคมีีและกายภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สารสกััดที่่�ได้้ภายใต้้สภาวะเร่่ง ผลิิตภััณฑ์์
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กรรมวิิธีกี ารสกััดอะดีีโนซีีนจากถั่่�งเช่่า
นัักวิิจััย

ดร.สุุนิติ า แจ่่มยวง และ ดร.อมร โอวาทวรกิิจ
สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่� 1803001898
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไนน์์ เอลััน จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ถั่่ง� เช่่าสีีทอง (Cordyceps militaris) เป็็นราแมลงที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ทางเศรษฐกิิจ
เป็็นอย่่างสููง เนื่่อ� งจากถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นสมุุนไพรในผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริิมสุุขภาพ และอาหารบำำ�รุงุ ร่่างกาย เห็็ดถั่่ง� เช่่าอุุดมไปด้้วยสาร
ออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพหลายชนิิด แต่่ที่่�โดดเด่่น มีีความจำำ�เพาะและแตกต่่างไปจากเห็็ดราสมุุนไพร ชนิิดอื่่�น ๆ คืือ สารอะดีีโน
ซีีน (Adenosine) และคอร์์ไดเซปิิน (Cordycepin) ซึ่่�งสารอะดีีโนซีีนเป็็นสารประเภทนิิวคลีีโอไซด์์ (Nucleoside) และเป็็น
หนึ่่�งในสารที่่�ช่ว่ ยในกระบวนการทำำ�งานของเซลล์์ ในการประดิิษฐ์์นี้้จึ� งึ มุ่่�งเน้้น การพััฒนากรรมวิิธีกี ารสกััดสารอะดีีโนซีีนและ
คอร์์ไดเซปิินจากถั่่ง� เช่่าที่่�ไม่่ซับซ้
ั อ้ น โดยไม่่ใช้้ตัวทำ
ั ำ�ละลายที่่�เป็็นพิิษ สามารถปรัับใช้้ในการสกััดระดัับอุตส
ุ าหกรรม และสามารถ
นำำ�สารสกััดที่่�ได้้ไปใช้้ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง และผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

กรรมวิิธีีการเตรีียมสารสกััดจากถั่่�งเช่่าเพื่่�อให้้ได้้อะดีีโนซีีนในปริิมาณสููง ด้้วยน้ำำ��เกลืือที่่�มีีความเข้้มข้้น เพื่่�อจะได้้ปริิมาณ
อะดีีโนซีีนที่่�สูงู กว่่าวิิธีสกั
ี ดั แบบดั้้�งเดิิม 3 ถึึง 45 เท่่า และมีีปริิมาณคอร์์ไดเซปิินใกล้้เคีียงกัับวิธีิ กี ารสกััดแบบดั้้�งเดิิม ซึ่่�งกรรมวิิธีี
นี้้�มีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ต่ำำ��กว่่าวิิธีีการสกััดแบบดั้้�งเดิิมที่่�ใช้้เอธานอล 50% หรืือ เมธานอล นอกจากนี้้� การสกััดด้้วยน้ำำ�� เกลืือทำำ�ให้้
ได้้สารสกััดที่่�ไม่่มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์์ และสารพิิษตกค้้าง ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อร่่างกาย สามารถปรัับใช้้ในการสกััดระดัับ
อุุตสาหกรรม และนำำ�สารสกััดที่่�ได้้ไปใช้้ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง และผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพได้้อีีกด้้วย
ประโยชน์์

ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง และผลิิตภััณฑ์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพ
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เครื่่อ� งสำำ�อางที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดชาอััสสััม
นัักวิิจัย
ั

อาจารย์์ ดร.ณััตฐาวุุฒิิ ฐิิติิปราโมทย์์ สัังกััด สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อาง มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ปริิญญาพร ปราชญ์์เมธีีกุุล, จัันทร์์นิิภาพร นิ่่�มกำำ�เนิิด, ณ หทััย สว่่าง, สริิญญา สมบััติิโต และ พิิมพร ผััสดา
โครงการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิเพื่่�อปกป้้องและส่่งเสริิมสุุขภาพ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1503001961 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2558
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เฮิิร์์บเวย์์ ลาบอราเทอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท เกลีีน อิินเตอร์์เนชัันแนล จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ชาอััสสััมมีีชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์ว่่า Camellia sinensis var. assamica เป็็นชาที่่�นิิยมปลููกกัันอย่่างแพร่่หลายในพื้้�นที่่�ภาค
เหนืือตอนบน ตามตำำ�ราสารานุุกรมสมุุนไพรไทย-จีีน ชาอััสสััมถููกนำำ�มาใช้้เป็็นยาสมุุนไพรรัักษาอาการต่่าง ๆ เช่่น ช่่วยแก้้
อาการปวดศีีรษะ หน้้ามืืดตามััว แก้้อาการร้้อนในกระหายน้ำำ�� บำำ�รุุงหััวใจ ลดระดัับน้ำำ��ตาลและคลอเรสเตอรอลในเลืือด เป็็น
ยาแก้้บิิด รัักษาอาการปวดท้้อง ท้้องเสีีย ช่่วยย่่อยอาหาร และขัับปััสสาวะ เป็็นต้้น หรืือนำำ�มาทำำ�ชาเมี่่�ยง ซึ่่�งจะใช้้เฉพาะยอด
อ่่อน ทำำ�ให้้เหลืือใบแก่่บริิเวณโคนต้้น จึึงนำำ�มาวิิจััยและพััฒนาเป็็นสารออกฤทธิ์์�ทางเครื่่�องสำำ�อาง ถืือเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าของ
เศษพืืชท้้องถิ่่�นที่่�เหลืือใช้้แล้้ว
การนำำ�ไปใช้้ 

ใบแก่่ของชาอััสสััมบริิเวณโคนต้้น นำำ�มาวิิจััยและพััฒนาเป็็นสารออกฤทธิ์์�ทางเครื่่�องสำำ�อาง
ประโยชน์์

เครื่่�องสำำ�อางที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดจากชาอััสสััมมีีสารต่่อต้้านอนุุมููลอิิสระใน
กลุ่่�มโพลีีฟีีนอลและกลุ่่�มฟลาโวนอยด์์ มีีคุุณสมบััติิในการช่่วยให้้ผิิวขาว ต้้าน
ความชรา และลดเลืือนริ้้�วรอยบนผิิวหนััง ผ่่านการทดสอบในอาสาสมััครแล้้วว่่า
ไม่่ก่่อให้้เกิิดการแพ้้
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	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เจลระงัับกลิ่่�นกาย
นัักวิิจััย

รศ.ดร.มยุุรีี กััลยาวััฒนกุุล และ ภวิิศ วีีระนภากุุล
สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่� 1503002123
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เอ็็ม.วาย.อาร์์.คอสเมติิคส์์ โซลููชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

สารส้้มจััดเป็็นตััวยาสมุุนไพรตััวหนึ่่�งในกลุ่่�มพวกธาตุุวััตถุุ มีีคุุณสมบััติิใน
การสมานผิิว และสามารถดัับกลิ่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยไม่่ทำ�อั
ำ ันตรายต่่อผิิวหนััง ในปััจจุุบัันมีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระงัับกลิ่่�นกาย
วางขายจำำ�นวนมากตามท้้องตลาด จากการสำำ�รวจตลาดเบื้้�องต้้น พบว่่า สารส้้มที่่�วางจำำ�หน่่ายตามท้้องตลาดมีี 2 รููปแบบ
เพื่่�อให้้ใช้้งานได้้สะดวกขึ้้�น คืือ เป็็นแบบผลึึกสารส้้ม เกลาให้้เป็็นแท่่งโค้้งมน และเป็็บแบบสเปรย์์บรรจุุละลายสารส้้มอิ่่�มตััว 
ดัังนั้้�นการประดิิษฐ์์นี้้�จึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาแบบเจล ซึ่่�งสะดวกในการใช้้งาน เมื่่�อทดสอบกัับอาสาสมััครพบว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิด
การระคายเคืือง และมีีประสิิทธิิภาพสามารถระงัับกลิ่่�นเหงื่่�อได้้ดีี
การนำำ�ไปใช้้

การประดิิษฐ์์นี้้�จึงึ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาแบบเจล ซึ่่�งสะดวกในการใช้้งาน เมื่่อ� ทดสอบกัับอาสาสมััครพบว่่าไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการระคาย
เคืือง และมีีประสิิทธิิภาพสามารถระงัับกลิ่่�นเหงื่่�อได้้ดีี
ประโยชน์์

• ผลิิตภััณฑ์์ระงัับกลิ่่�นกายรููปแบบใหม่่ที่่�ใช้้ทาบริิเวณรัักแร้้เพื่่�อระงัับกลิ่่�นกาย
• ผ่่านการทดสอบแล้้วว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดการระคายเคืือง
• มีีประสิิทธิิภาพในการระงัับกลิ่่�นได้้ใกล้้เคีียงกัับสารส้้มแท่่ง
• ยัับยั้้�งจุุลชีีพที่่�เป็็นตััวการให้้เกิิดกลิ่่�นด้้วยประสิิทธิิภาพของน้ำำ�มั
� ันหอมระเหยและสารสกััดใบฝรั่่�ง
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

วิิธีีเตรีียมสารสกััดจากข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�มีคี วามคงตััวสููง
นัักวิิจัย
ั

อาจารย์์ ดร.นิิสากร แซ่่วััน, อนงค์์นุุช ต๊๊ะคำำ� และ วรรณิิศา วิิชิิต
สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อาง มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา  

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 10018 เรื่่�อง กรรมวิิธีีการผลิิตสารประกอบโลหะเชิิงซ้้อนข้้าวเหนีียวดำำ�
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท คอสเมเฮลท์์ แชนเนล จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็ม.วาย.อาร์์.คอสเมติิคส์์ โซลููชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในปััจจุุบัันธุุรกิิจเครื่่�องสำำ�อางมีีการเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และแพร่่หลายขึ้้�นทั้้�งในกลุ่่�มสุุภาพสตรีีและสุุภาพบรุุษ และเป็็น
กลุ่่�มธุุรกิิจที่่ไ� ด้้รับผล
ั กระทบจากภาวะเศรษฐกิิจไม่่มาก ซึ่่�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่อ� งสำำ�อางในท้้องตลาดเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� ส่ี ว่ นประกอบ
ทางเคมีี ทำำ�ให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่อ� งสำำ�อางที่่�มีส่ี ว่ นประกอบจากสารสกััดธรรมชาติิได้้รับั ความนิิยมมากยิ่่ง� ขึ้้น� แต่่ทว่่าข้้อจำำ�กัดั ของ
สารสกััดธรรมชาติิ คืือ มัักจะสลายตััวได้้ง่า่ ยโดยเฉพาะเมื่่อ� โดนแสง ความร้้อน หรืือในสภาวะเป็็นด่่างซึ่่ง� ส่่งผลต่่อลัักษณะทาง
กายภาพและประสิิทธิิภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ดังั นั้้�นผู้ป้� ระดิิษฐ์์จึงึ คิิดค้้นกรรมวิิธีกี ารเตรีียมสารสกััดธรรมชาติิให้้อยู่่�ในรููปแบบของ
สารประกอบเชิิงซ้้อนโดยนำำ�เอาสารสกััดข้้าวเหนีียวดำำ� ที่่มี� สี รรพคุุณทางยาในการรัักษาโรคผิิวหนัังได้้ ทั้้ง� ยัังมีีสารแอนโทไซยา
นิินซึ่่�งเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระอยู่่�ด้้วย ทำำ�ให้้ได้้สารประกอบเชิิงซ้้อนข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�มีีความคงตััวต่่อแสง ความร้้อนและใน
สภาวะต่่าง ๆ ได้้ พร้้อมยัังมีีฤทธิ์์�ในการต้้านอนุุมููลอิิสระ และฤทธิ์์�ในการกระตุ้้�นการเจริิญของเซลล์์รากขน
การนำำ�ไปใช้้ 

ผู้้�ประดิิษฐ์์จึึงคิิดค้้นกรรมวิิธีีการเตรีียมสารสกััดธรรมชาติิให้้อยู่่�ในรููปแบบของสารประกอบ
เชิิงซ้้อนโดยนำำ�เอาสารสกััดข้้าวเหนีียวดำำ� ที่่�มีีสรรพคุุณทางยาในการรัักษาโรคผิิวหนััง
ได้้ ทั้้�งยัังมีีสารแอนโทไซยานิินซึ่่�งเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระอยู่่�ด้้วย ทำำ�ให้้ได้้สาร
ประกอบเชิิงซ้้อนข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�มีีความคงตััวต่่อแสง ความร้้อนและในสภาวะ
ต่่าง ๆ ได้้ พร้้อมยัังมีีฤทธิ์์�ในการต้้านอนุุมููลอิิสระ และฤทธิ์์�ในการกระตุ้้�น
การเจริิญของเซลล์์รากขน

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

111

ประโยชน์์

วิิธีีเตรีียมสารสกััดจากข้้าวเหนีียวดำำ�ที่่�มีีความคงตััวสููงจากการเป็็นสารประกอบเชิิงซ้้อนร่่วมกัันกัับอะตอมของธาตุุโลหะ
ไม่่สลายตััวเมื่่�อโดนแสง ความร้้อน หรืืออยู่่�ในสภาวะเป็็นด่่าง มีีฤทธิ์์�ในการต้้านอนุุมููลอิิสระ DPPH สามารถกระตุ้้�นการเจริิญ
ของเซลล์์รากขนสููงกว่่าตััวยาที่่�ใช้้ในท้้องตลาดมากถึึง 2 เท่่า สามารถนำำ�มาผลิิตเป็็นเครื่่�องสำำ�อางประเภทตกแต่่ง เช่่น
มััสคาร่่า หรืือ อายไลน์์เนอร์์ ได้้ และผ่่านการทดสอบในอาสาสมััครแล้้วว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดการแพ้้

112

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

สารผสมสำำ�หรัับบรรเทาอาการปวดและอัักเสบที่่�มีีสารสกััดเนระพููสีีไทย
นัักวิิจัย
ั

ผศ.ดร.ไชยยง รุุจจนเวท
สำำ�นัักวิิชาแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 9612 เรื่่�อง สารผสมสำำ�หรัับบรรเทาอาการปวดและอัักเสบที่่�มีีสารสกััดเนระพููสีีไทย
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เอ็็สทีีพีี โกลบอลกรุ๊๊�ป จำำ�กััด
ความเป็็นมา

เนระพููสีีไทย หรืือว่่านค้้างคาว มีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า Tacca chantrieri Andre อยู่่�ในวงศ์์ Tacaceae เป็็นไม้้ล้้มลุุกอายุุหลาย
ปีี มีีเหง้้าใต้้ดิิน พบได้้ในป่่าร้้อนชื้้�นทุุกภาคของประเทศไทย การศึึกษาองค์์ประกอบทางเคมีีพบว่่า เหง้้าของเนระพููสีีไทยมีี
สารประกอบซาโปนิินหลายชนิิด และสารซาโปนิิน (saponin) จากเนระพููสีไี ทยนี้้� มีฤี ทธิ์์ร� ะงัับปวด ระงัับการอัักเสบ ฤทธิ์์ต้� า้ น
อนุุมููลอิิสระ ฤทธิ์์�ต้้านเอนไซม์์ไซโคลออกซิิจิิเนส (cyclooxygenase) และต้้านจุุลชีีพ สามารถนำำ�ไปพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
บรรเทาอาการอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อและสิิวอัักเสบได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

สารผสมสำำ�หรัับบรรเทาอาการปวดและอัักเสบที่่�มีีสารสกััดเนระพููสีีไทย มีีส่่วนประกอบหลัักที่่�เป็็นสารออกฤทธิ์์� คืือสารสกััด
เนระพููสีีไทยที่่�มีีสารประกอบซาโปนิิน ผลิิตภััณฑ์์ถููกทำำ�ให้้อยู่่�ในรููปของของเหลว สามารถฉีีดพ่่นได้้ ใช้้สำำ�หรัับ
บรรเทาอาการปวดและอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อ โดยการทา หรืือพ่่นเป็็นละอองฝอยลงบนผิิวหนััง
ประโยชน์์

บรรเทาอาการปวดและอัักเสบของกล้้ามเนื้้�อ

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	สารสกััดตรีีผลา
นัักวิิจััย

ผศ.ดร.ประสบอร ริินทอง และคณะ
สัังกััดคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิทิ ธิิบัตั ร เลขที่่คำ� �ำ ขอ 1503001739 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 22 กัันยายน 2558
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ดีีโอดีี ไบโอเทค จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ตรีีผลาเป็็นพิิกัดั ยาที่่�มีกี ารใช้้ในการรัักษาแบบแพทย์์แผนไทย ประกอบด้้วย
ส่่วนผลของสมุุนไพร 3 ชนิิดได้้แก่่ สมอไทย (Terminalia chebula Retz., Combretaceae) สมอพิิเภก (T. belerica
(Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้้อม (Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีีสรรพคุุณปรัับสมดุุลธาตุุ ช่่วยล้้าง
พิิษออกจากระบบต่่าง ๆ ภายในร่่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดิินอาหาร ระบบเลืือดและระบบน้ำำ��เหลืือง รายงานการศึึกษา
ฤทธิ์์ท� างเภสััชวิิทยาทั้้�งการทดสอบในหลอดทดลองและสััตว์ท์ ดลอง พบว่่า ตรีีผลามีีฤทธิ์์ต้� า้ นอนุุมูลอิ
ู สิ ระ แก้้ท้อ้ งผููก ต้้านเซล
มะเร็็ง กระตุ้้�นการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันในร่่างกายและลดระดัับไขมัันในเลืือด เป็็นต้้น
จากผลการวิิจััยข้้างต้้น เห็็นได้้ว่่าตำำ�รัับตรีีผลามีีผลการทดลองทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ยืืนยัันถึึงฤทธิ์์�ทางเภสััชวิิทยาต่่าง ๆ อย่่างไร
ก็็ตาม การรัับประทานสมุุนไพรตรีีผลาในรููปผงแห้้ง เพื่่อ� ให้้เกิิดผลดีีต่อ่ ร่่างกายตามข้้อบ่่งใช้้ จำำ�เป็็นต้้องรัับประทานในปริิมาณ
มากและผู้้�บริิโภคเกิิดความยอมรัับต่อ่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์น้อ้ ย การประดิิษฐ์์ตรีผล
ี าในรููปแบบสารสกััดที่่�มีปี ริิมาณสารำำ�สคัญ
ั สููง จึึงช่่วย
ให้้ปริิมาณผงยาที่่�ต้้องรัับประทานต่่อวัันลดลง และสามารถนำำ�สารสกััดไปพััฒนาต่่อยอดเป็็นยาพััฒนาจากสมุุนไพรหรืือ
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารในรููปแบบยาเตรีียมต่่าง ๆ ต่่อไป
การนำำ�ไปใช้้ 

การประดิิษฐ์์นี้้�เป็็นกรรมวิิธีีการผลิิตสารสกััดของตำำ�รัับตรีีผลา ซึ่่�งสกััดสารสำำ�คััญออกจากสมุุนไพรโดยใช้้น้ำำ�� อััลกอฮอล์์หรืือ
ของเหลวที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��และอััลกอฮอล์์ ทำำ�สารสกััดให้้อยู่่�ในรููปผงด้้วยเทคนิิคการพ่่นแห้้งโดยใช้้ความร้้อน (spray dry)
หรืือเทคนิิคการระเหยแห้้งเยืือกแข็็ง (freeze dry) ร่่วมกัับการใช้้สารช่่วยทางเภสััชกรรม เพื่่�อให้้ได้้สารสกััดตรีีผลาในรููปผง
แห้้งที่่�มีีความชื้้�นต่ำำ�� มีีความคงตััวดีีและมีีปริิมาณสาระสำำ�คััญสููง
ประโยชน์์

สมอไทย สมอพิิเภก และมะขามป้้อม ปรัับสมดุุลธาตุุ ช่ว่ ยล้้างพิิษออกจากระบบต่่าง ๆ ภายในร่่างกาย โดยเฉพาะระบบทาง
เดิินอาหาร ระบบเลืือดและระบบน้ำำ��เหลืือง ตรีีผลามีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ แก้้ท้้องผููก ต้้านเซลมะเร็็ง กระตุ้้�นการทำำ�งานของ
ระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันในร่่างกายและลดระดัับไขมัันในเลืือด เป็็นต้้น
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

กรรมวิิธีีที่่�เตรีียมสารสกััดใบชะมวงที่่�มีีสารชะมวงโอน
นัักวิิจัย
ั

รศ.ดร.ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์ และ พิิรุุณรััตน์์ แซ่่ลิ้้�ม
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

สิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1601001173
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ใจดีีธรรมดีี จำ�กั
ำ ัด
2561 บริิษััท เกร๊๊ทเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด
ความเป็็นมา

มีีการค้้นพบว่่า สารสกััดจากใบชะมวง หรืือที่่�เรีียกว่่า สารชะมวงโอน เป็็นสารชนิิดใหม่่ที่่�มีีโครงสร้้างทางเคมีีอยู่่�ในกลุ่่�ม
โพลีีไอโซพรีีนิิลเลตเทต เบนโซฟีีโนน สารชะมวงโอนสามารถยัับยั้้�งเซลล์์มะเร็็งปอดได้้ 2 ชนิิด ได้้แก่่ A549 และ SCB3 และ
เซลล์์เม็็ดเลืือดขาว 2 ชนิิด ได้้แก่่ K562 และ K562/ADM โดยมีีค่่าความเข้้มข้้นที่่�สามารถยัับยั้้�งได้้ร้้อยละ 50 (IC50) เท่่ากัับ 
6.5, 7.5, 3.6 และ 2.2 ไมโครโมลาร์์ ตามลำำ�ดัับ  นอกจากนี้้�สารชะมวงโอนยัังมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเชื้้�อโปรโตซััว  ชนิิด Leishmania
major ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของโรคลีีชแมเนีียสิิสได้้ โดยมีีค่่าความเข้้มข้้นต่ำำ�สุ
� ุดที่่�สามารถยัับยั้้�งเชื้้�อได้้ (MIC) เท่่ากัับ  11.1 ไมโคร
โมลาร์์ สารชะมวงโอนมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคได้้หลายชนิิด ได้้แก่่ Helicobacter pylori, Shigella sonnei,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli และ Enterococcus spp.
การเตรีียมสารสกััดชะมวงโอนในปััจจุุบัันใช้้เฮกเซนเป็็นตััวทำำ�ละลายซึ่่�งมีีความเป็็นพิิษสููง เมื่่�อสููดดม
เฮกเซนเข้้าไป อาจทำำ�ให้้เกิิดอาการปวดศีีรษะ คลื่่�นไส้้ อาเจีียน และเมื่่�อสััมผััสเฮกเซนบริิเวณ
ผิิวหนัังอาจทำำ�ให้้เกิิดอาการปวมแดง หรืือมีีอาการอัักเสบที่่�ผิิวหนััง เป็็นต้้น จึึงก่่อให้้เกิิด
อัันตราย
การนำำ�ไปใช้้ 

• สกััดโดยใช้้ตััวทำำ�ละลายที่่�ไม่่มีีความเป็็นพิิษ
• มีีปริิมาณสารสกััดชะมวงโอนมากกว่่า 0.4 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร
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ประโยชน์์

สารชะมวงโอนสามารถยัับยั้้ง� เซลล์์มะเร็็งปอดได้้ 2 ชนิิด ได้้แก่่ A549 และ SCB3 และเซลล์์เม็็ดเลืือดขาว 2 ชนิิด ได้้แก่่ K562
และ K562/ADM โดยมีีค่่าความเข้้มข้้นที่่�สามารถยัับยั้้�งได้้ร้้อยละ 50 (IC50) เท่่ากัับ  6.5, 7.5, 3.6 และ 2.2 ไมโครโมลาร์์
ตามลำำ�ดัับ  นอกจากนี้้�สารชะมวงโอนยัังมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งเชื้้�อโปรโตซััว  ชนิิด Leishmania major ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของโรค
ลีีชแมเนีียสิิสได้้ โดยมีีค่่าความเข้้มข้้นต่ำำ��สุุดที่่�สามารถยัับยั้้�งเชื้้�อได้้ (MIC) เท่่ากัับ  11.1 ไมโครโมลาร์์ สารชะมวงโอนมีีฤทธิ์์�
ยัับยั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียก่่อโรคได้้หลายชนิิด ได้้แก่่ Helicobacter pylori, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus,
Salmonella typhimurium, Escherichia coli และ Enterococcus spp.
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คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนัังปลา
นัักวิิจัย
ั

ศ.ดร.สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603002520 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ซีีโฟร์์ เกรท อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อุุตสาหกรรมปลาแล่่แช่่เข็็งและเยืือกแข็็งในประเทศไทยมีีการขยายตััวสููงขึ้้�น โดยเฉพาะ ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลา
นิิล และปลาทัับทิมิ  ซึ่่�งมีีวัสดุ
ั เุ ศษเหลืือที่่�เกิิดขึ้้น� ในกระบวนการผลิิต คืือ หนัังปลา ที่่�พบว่่าเป็็นแหล่่งของคอลลาเจนที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
อย่่างมาก ซึ่่�งในปััจจุุบัันคอลลาเจนเปปไทด์์หรืือคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากสััตว์์น้ำำ��เป็็นที่่�นิิคมอย่่างมากในกลุ่่�มผู้้�รัักสุุขภาพ
และความสวยความงาม ซึ่่�งมัักนำำ�ไปผลิิตในรููปแบบของอาหารเสริิมและส่่วนผสมของเครื่่�องสำำ�อาง นอกจากนิิยมใช้้ใน
ผลิิตภััณฑ์์ด้้านสุุขภาพและความงามแล้้ว  พบว่่ายัังมีีฤทธิ์์�ในการต้้านอนุุมููลอิิสระ ยัับยั้้�งแบคทีีเรีีย การลดความดัันโลหิิตสููง
รวมทั้้�งบรรเทาโรคที่่�เกี่่�ยวกัับกระดููกและไขข้้อได้้ด้้วย ซึ่่�งงานวิิจััยนี้้�จะพััฒนาโดยกระบวนการผลิิตคอลลาเจนไฮโดรเสทจาก
หนัังปลาที่่�ไม่่มีีกลิ่่�นคาว มีีสีีขาวครีีม มีีลัักษณะเป็็นผงละเอีียดทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่่�น ๆ ได้้ง่่ายและ
สะดวกมากขึ้้�น
การนำำ�ไปใช้้

งานวิิจััยนี้้�จะพััฒนาโดยกระบวนการผลิิตคอลลาเจนไฮโดรเสทจากหนัังปลาที่่�ไม่่มีีกลิ่่�นคาว 
มีีสีีขาวครีีม มีีลัักษณะเป็็นผงละเอีียดทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ
ได้้ง่่ายและสะดวกมากขึ้้�น
ประโยชน์์

• กรรมวิิธีีการสกััดที่่�ใช้้ระยะเวลาการสกััดสั้้�นกว่่ากรรมวิิธีีที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน
• ค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตต่ำำ��กว่่ากรรมวิิธีีในปััจจุุบััน
• คอลลาเจนไฮโดรไลเสทที่่�ได้้ไม่่มีีกลิ่่�นคาว สีีขาวครีีม และลัักษณะผลละเอีียด
ทำำ�ให้้ง่่ายและสะดวกต่่อการนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์อื่่�นได้้
• คุุณสมบััติิด้้านการดููดซึึมเข้้าสู่่�ร่่างกายที่่�ดีีกว่่าคอลลาเจนที่่�มีีในปััจจุุบััน

100 งานวิิจััย ใช้้ได้้จริิงสู่่�ภาคเอกชน

117

ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

เจลสมุุนไพรแต้้มสิิว
นัักวิิจััย

ดร.สุุรศัักดิ์์� ลิ้้�มสุุวรรณ และคณะ
คณะการแพทย์์แผนไทย มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อยู่่�ระหว่่างยื่่�นคำำ�ขอ
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไอเดีียทููเอ็็กซ์์เพิิร์์ท จำำ�กััด
ความเป็็นมา

สิิวเป็็นโรคผิิวหนัังที่่�พบได้้ทั้้�งในเพศหญิิงและเพศชายโดยเฉพาะวััยรุ่่�นและ
วััยทำำ�งานซึ่่ง� ถืือเป็็นโรคที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่ ของสถาบัันโรคผิิวหนัังในปีีพ.ศ. 2555-2557 พบว่่ามีีอุบัุ ติั กิ ารณ์์ในการเกิิดโรคสิิวซึ่่ง� เป็็น
โรคผิิวหนัังเป็็นอัันดัับ 2 และในปััจจุบัุ นั ประชาชนสนใจ หัันมาเอาใจใส่่สุขุ ภาพ ความสวยความงามกัันมากขึ้้น� สิิวจึงึ กลายเป็็น
ปััญหาโรคผิิวหนัังชนิิดหนึ่่�งซึ่่ง� กระทบต่่อบุุคลิิกภาพ ในประเทศไทยพืืชสมุุนไพรมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในชีีวิติ ของคนไทยตั้้ง� แต่่สมัยั
โบราณ ซึ่่�งมีีการนำำ�สมุุนไพรไทยมาใช้้เป็็นอาหาร เครื่่�องดื่่�ม ยาป้้องกัันและรัักษาโรค เครื่่อ� งสำำ�อางสำำ�หรัับบำำ�รุุงสุุขภาพและ
เสริิมความงาม การทำำ�วิิจััยครั้้�งนี้้� ทางคณะผู้้�วิิจััยได้้เลืือกตำำ�รัับยาจากแพทย์์แผนไทย ธีีรวััฒน์์ สุุดขาว โดยคำำ�แนะนำำ�จาก
สมพร ชาญวนิิชย์์สกุุล ซึ่่�งทั้้�งสองท่่านเป็็นหมอแผนไทยจากโรงพยาบาลการแพทย์์แผนไทย มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
จำำ�นวน 1 ตำำ�รับ ที่่
ั ป� ระกอบด้้วย ขมิ้้น� ชััน เหงืือกปลาหมอ และ เบญจกานีี ซึ่่ง� จากงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้�ทำำ�เป็็นรููปแบบสููตรตำำ�รับ 
ั และ
มีีการทดสอบฤทธิ์์�ทั้้�งตำำ�รัับ ทั้้�งฤทธิ์์�ต้้านแบคทีีเรีีย ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ การทดสอบความคงตััว  และ ค่่าความเป็็นกรดด่่าง
ซึ่่�งให้้ผลออกมีีเป็็นที่่�น่่าพอใจ ประกอบกัับไม่่เคยมีีสููตรเจลแต้้มสิิวสููตรใด ที่่�ผสมสมุุนไพรเหงืือกปลาหมอ ซึ่่�งสรรพคุุณของ
เหงืือกปลาหมอ คืือมีีรสเค็็มกร่่อยร้้อน ช่่วยรัักษาแผลอัักเสบ แก้้โรคผิิวหนััง แก้้ไข้้ แก้้ปวดต่่าง ๆ รัักษากลากเกลื้้อ� น นอกจาก
นี้้� ใบเหงืือกปลาหมอซึ่่�งมีีสรรพคุุณในการลดการอัักเสบ และโรคผิิวหนััง ซึ่่�งช่่วยให้้การรัักษาสิิวอัักเสบได้้ผลดียิ่่ี �งขึ้้�น จากวิิธีี
เดิิมที่่�ใช้้ในโรงพยาบาลการแพทย์์แผนไทย คืือ การนำำ�ผงยามาผสมน้ำำ��แล้้วพอกบริิเวณสิิวอัักเสบ และยัังยากต่่อการทำำ�
ความสะอาดด้้วย จากผู้้�วิิจััยจึึงได้้สกััดสารจากตำำ�รัับดัังกล่่าวมาทำำ�เป็็นรููปแบบเจลสมุุนไพรแต้้มสิิวที่่�ง่่ายต่่อการใช้้งาน
การนำำ�ไปใช้้ 

นำำ�สมุนุ ไพรจากตำำ�รับผ
ั งสมุุนไพรแต้้มสิิว มาสกััดและทำำ�เป็็นรููปแบบเจลสมุุนไพรแต้้มสิิว พร้้อมทั้้�งทดสอบฤทธิ์์ต้� า้ นแบคทีีเรีีย
ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมูลอิ
ู ิสระ การทดสอบความคงตััว และ ค่่าความเป็็นกรดด่่าง เพื่่�อความสะดวกในการใช้้งาน
ประโยชน์์

ลดการอัักเสบ และโรคผิิวหนััง รัักษาสิิวอัักเสบ
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สารสกััดโปรตีีนจากเชื้้�อ Lactobacillus fermentum SD11 และ Lactobacillus casei SD2 และการใช้้สารสกััด
โปรตีนี ที่่�ได้้จากกรรมวิิธีีดัังกล่่าวในผลิิตภััณฑ์์อาหารและเวชภััณฑ์์
นัักวิิจัย
ั

ศ.ดร.รวีี เถีียรไพศาล และ สุุพััชริินทร์์ พิิวััฒน์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ทรััพย์์สิินทางปััญญา   

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1703001089
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท แดรี่่�โฮม จำำ�กััด
บริิษััท เกร๊๊ทเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััด
บริิษััท เดนทััลสวีีท จำำ�กััด
บริิษััท พีีเอสยูู นวััตวาณิิชย์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จึึงได้้คััดเลืือกจุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติิกสายพัันธุ์์�ใหม่่ จุุลิินทรีีย์์เหล่่านี้้�ได้้
ผ่่านการคััดเลืือก ว่่ามีีความสามารถในการยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของเชื้้�อก่่อโรค ต้้านการอัักเสบ และกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน และ
ผลจากการศึึกษาทางคลิินิิกในอาสาสมััคร พบว่่าในอาสาสมััครที่่�ได้้รัับโพรไบโอติิก พบการลดลงของเชื้้�อก่่อโรค และ
ความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ไม่่ได้้รัับโพรไบโอติิกและพบว่่าภููมิิคุ้้�มกัันในน้ำำ�ล
� ายเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ไม่่พบ
อาการข้้างเคีียงหรืืออาการไม่่พึึงประสงค์์ใด ๆ จากการได้้รับั โพรไบโอติิก แสดงถึึงความปลอดภััยของใน
การนำำ�มาใช้้ ปััจจุุบัันโพรไบโอติิกสายพัันธุ์์�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเหล่่านี้้�ได้้รัับการพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ และภาคเอกชนได้้นำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ทางพาณิิชย์์ในหลากหลาย
รููปแบบ ในการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีี และขยายขอบข่่ายในการนาไปใช้้
ประโยชน์์เพื่่�อสุุขภาพอื่่�น ๆ ต่่อไป
การนำำ�ไปใช้้ 

จุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติิกมีีความสามารถในการยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของเชื้้�อก่่อโรค
ต้้านการอัักเสบ และกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน
ประโยชน์์

ปััจจุุบัันโพรไบโอติิกสายพัันธุ์์�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเหล่่านี้้�ได้้รัับการพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ และภาคเอกชนได้้นำำ�ไปต่่อยอดเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทาง
พาณิิชย์์ในหลากหลายรููปแบบ ในการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีี
และขยายขอบข่่ายในการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อสุุขภาพอื่่�น ๆ ต่่อไป
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สื่่�อการเรีียน
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ชุุดทดลองการเคลื่่อ� นที่่�ของมวลติิดสปริิงโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม
นัักวิิจัย
ั

ผศ.ดร.ปานจิิต มุุสิิก
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครศรีีธรรมราช
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อนุุสิิทธิิบัตั ร เลขที่่� 1603002563 เรื่่�อง ชุุดทดลองการเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิงโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

ใช้้ประโยชน์์สาธารณะ
ความเป็็นมา

ความรู้้�ฟิิสิิกส์์เป็็นความรู้้�พื้้�นฐานในการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีี แต่่การเรีียนรู้้�ฟิิสิิกส์์นัักเรีียนจะเข้้าใจยาก ถ้้าเรีียนรู้้�
โดยจิินตนาการเพีียงอย่่างเดีียว จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างชุุดทดลองให้้นัักเรีียนได้้ทดลองจริิงในห้้องปฎิิบััติิการ แต่่ชุุดทดลอง
การเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิงแบบดั้้�งเดิิมไม่่สามารถทำำ�การวััดและแสดงผลได้้แบบในเวลาจริิง (Real Time) ผลการทดลอง
มีีค่า่ ความคลาดเคลื่่อ� นสููง และการทดลองต้้องใช้้เวลามาก ดัังนั้้�นจึึงสร้้างชุุดทดลองฟิิสิกิ ส์์เรื่่อ� งการเคลื่่อ� นที่่�ของมวลติิดสปริิง
โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าวได้้
การนำำ�ไปใช้้

ชุุดทดลองเรื่่�องการเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิงโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม เป็็นชุุดทดลองที่่�สามารถบัันทึึกผลและแสดงผลได้้
แบบในเวลาจริิง ทำำ�ให้้นัักเรีียนใจฟิิสิิกส์์ได้้ง่่ายและรวดเร็็ว
ประโยชน์์

ชุุดทดลองการเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิงแบบดั้้�งเดิิมไม่่สามารถทำำ�การวััดและแสดงผลได้้
แบบในเวลาจริิง (Real Time) ผลการทดลองมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนสููง และการทดลอง
ต้้องใช้้เวลามาก ดัังนั้้�นจึึงสร้้างชุุดทดลองฟิิสิิกส์์เรื่่�องการเคลื่่�อนที่่�ของมวลติิดสปริิง
โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าวได้้
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	ชุุดทดลองการเคลื่่อ� นที่่�ของวััตถุทีุ่่ ต� กแบบเสรีีโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม
นัักวิิจััย

ผศ.ดร.ปานจิิต มุสิุ ิก
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครศรีีธรรมราช
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1603002564
เรื่่อ� ง ชุุดทดลองการเคลื่่อ� นที่่�ของวััตถุทีุ่่ ต� กแบบเสรีีโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม
ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2559
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

ใช้้ประโยชน์์สาธารณะ
ความเป็็นมา

ความรู้้�ฟิิสิิกส์์เป็็นพื้้�นฐานในการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีี แต่่การเรีียนรู้้�ฟิิสิิกส์์นัักเรีียนจะเข้้าใจยากถ้้าเรีียนรู้้�โดย
การจิินตนาการเพีียงอย่่างเดีียว จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างชุุดทดลองฟิิสิกิ ส์์ให้้นักั เรีียนได้้ทำำ�การทดลองปฎิิบัติั กิ ารจริิง แต่่ชุดุ ทดลอง
แบบดั้้�งเดิิมไม่่สะดวกในการบัันทึึกข้้อมููล ผลการทดลองไม่่สามารถแสดงผลในเวลาจริิงได้้ (Real Time) ผลการทดลองมีีค่่า
คลาดเคลื่่อ� นจากทฤษฎีีสูงู รวมทั้้�งใช้้เวลาในการทำำ�การทดลองมาก เพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าวจึึงสร้้างชุุดทดลองการเคลื่่อ� นที่่�ของ
วััตถุุที่่�ตกแบบเสรีีโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุม โดยไม่่ต้้องสั่่�งซื้้�อจากต่่างประเทศ
การนำำ�ไปใช้้ 

ชุุดทดลองฟิิสิิกส์์โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุมเรื่่�องการเคลื่่�อนที่่�ของวััตถุุที่่�ตกแบบเสรีี
ประโยชน์์

สะดวกในการบัันทึึกข้้อมููล ผลการทดลองสามารถแสดงผลในเวลาจริิงได้้ (Real Time) ผลการทดลองมีีค่่าคลาดเคลื่่�อนจาก
ทฤษฎีีต่ำำ�� ใช้้เวลาในการทำำ�การทดลองไม่่มาก ไม่่ต้้องสั่่�งซื้้�อเครื่่�องมืือจากต่่างประเทศ
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อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

E-Nose เครื่่อ� งตรวจวััดกลิ่่�น
นัักวิิจััย

ดร.รุ่่�งโรจน์์ เมาลานนท์์
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รเลขที่่� 0801004238
เรื่่�อง วิิธีีการตรวจจัับกลิ่่�นและเครื่่�องตรวจวััดกลิ่่�นที่่�ใช้้วิิธีีการดัังกล่่าว 
ยื่่�นจดเมื่่�อวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 15 สิิงหาคม 2551
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ซีีพีีแรม จำำ�กััด
ความเป็็นมา

จมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ E-Nose สามารถใช้้ทดแทนการดมของมนุุษย์์ ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดข้้อผิิดพลาดใน
การควบคุุมคุุณภาพของสิินค้้าได้้ จมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คืือ การจำำ�ลองระบบการดมกลิ่่�นเพื่่�อเลีียนแบบจมููกมนุุษย์์ ซึ่่�งสามารถ
ตรวจสอบกลิ่่�นแบบพกพาด้้วยเทคนิิคการคำำ�นวณแบบใหม่่ โดยวิิเคราะห์์ส่่วนประกอบสำำ�คััญของสารที่่�ต้้องการทดสอบ 
ซึ่่ง� จะมีีลักั ษณะจำำ�เพาะของกลิ่่น� นั้้น� ๆ เพื่่อ� ใช้้ในการตััดสิินว่่ากลิ่่น� ที่่�กำ�ลั
ำ งั ตรวจสอบเป็็นกลิ่่น� ที่่�จดจำำ�ไว้้หรืือไม่่ ช่ว่ ยลดผลกระทบ
การความชื้้�นและอุุณหภููมิิ ลดความซัับซ้้อนส่่วนประกอบของเครื่่�อง และเพิ่่�มความแม่่นยำำ�ในการประมวลผล ได้้ผลการวััด
ใกล้้เคีียงสภาพความเป็็นจริิงที่่�จมููกมนุุษย์์ได้้รัับ  
การนำำ�ไปใช้้ 

จมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สามารถแปลผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลง่่ายและสะดวก ไม่่ต้้องอาศััยบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการแปล
ผล แต่่จะต้้องมีีการพััฒนาซอฟท์์แวร์์ ณ สถานที่่�ใช้้งานจริิง มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญเข้้าไปติิดตั้้�ง สอนอุุปกรณ์์ให้้เรีียนรู้้�กลิ่่�นต่่าง ๆ
ตลอดจนอาจต้้องมีีการปรัับฮาร์์ดแวร์์ตามสภาพการใช้้งานนั้้�น ๆ สามารถนำำ�ไปใช้้ในการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพ การจำำ�แนก
ชนิิด (เช่่น ของแท้้/ของปลอม) ของอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� การติิดตามควบคุุมคุุณภาพระบบผลิิตอาหาร โดยจมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สามารถนำำ�ไปติิดตั้้�งในกระบวนการผลิิต  การควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�� หอม ปััจจุุบัันเริ่่�มมีีการนำำ�จมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาใช้้ควบคู่่�
กัับนัักดมน้ำำ�� หอมเพื่่�อควบคุุมสููตรและกระบวนการผลิิตน้ำ�ำ� หอม การวิินิจฉั
ิ ัยโรค เช่่นการใช้้จมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิเคราะห์์กลิ่่�น
ปััสสาวะของผู้้�ป่่วยโดยตรง หรืืออาจใช้้ดมกลิ่่�นลมหายใจ นอกจากนั้้�นยัังสามารถทำำ�เป็็นเครืือข่่ายเฝ้้าระวัังเชื้้�อโรคในฟาร์์ม
ปศุุสััตว์์ขนาดใหญ่่ การตรวจสอบสิ่่�งแวดล้้อม โดยการติิดตั้้�งจมููกอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นเครืือข่่ายในอาคารเพื่่�อตรวจวััดคุุณภาพ
อากาศ การติิดตั้้�งใกล้้แหล่่งขยะและฟาร์์มปศุุสััตว์์เพื่่�อควบคุุมกลิ่่�น หรืือใช้้เป็็นเครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์ตรวจวััดคุุณภาพแหล่่งน้ำำ��
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ประโยชน์์

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตให้้แก่่ภาคอุุตสาหกรรม และเมื่่อ� ประเทศไทยสามารถผลิิตจมูกู อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ และมีีผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ที่่�สามารถติิดตั้้�งระบบได้้เอง จึึงมีีโอกาสที่่�จะต่่อยอดเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ที่่�กว้้างขวางขึ้้�น
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	ชิิปขยายสััญญาณรามาน NECTEC SERS Chips
นัักวิิจััย

ดร.นพดล นัันทวงศ์์ และคณะ
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1001000190 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2553
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1201001692 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 12 เมษายน 2555
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1201002682 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2555
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1301005400 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 26 กัันยายน 2556
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1301005227 ยื่่น� คำำ�ขอวัันที่่� 19 กัันยายน 2556
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1501003965 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2558
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1501003964 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2558
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร เลขที่่�คำำ�ขอ 1503001194 ยื่่�นคำำ�ขอวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2558
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

ซายน์์อิินโนวาเทค
ความเป็็นมา

การตรวจวััดเอกลัักษณ์์ของสารเคมีีด้ว้ ยเทคนิิค Raman Spectroscopy นิิยมนำำ�เอามาใช้้เป็็นเทคนิิคมาตรฐานในการตรวจ
ระบุุองค์์ประกอบและเอกลัักษณ์์ทางเคมีีทั้้�งภายในห้้องปฏิิบััติิการและการพกพาสำำ�หรัับตรวจในภาคสนาม อย่่างไรก็็ตาม
การตรวจวััดสััญญาณรามานมีีข้้อจำำ�กััด สำำ�หรัับการวััดสารที่่�มีีปริิมาณหรืือความเข้้มข้้นน้้อยมาก ๆ ชิิปขยายสััญญาณรามาน
NECTEC SERS Chips ดำำ�เนิินการวิิจััยและพััฒนาขึ้้�นด้้วยเทคนิิคการเคลืือบฟิิล์์มขั้้�นสููง โดยพััฒนาฟิิล์์มบางโครงสร้้างนาโน
ของโลหะเงิินที่่�มีคุี ณลั
ุ กั ษณะเฉพาะตััวสามารถขยายสััญญาณรามานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีค่า่ อััตราการขยายสััญญาณ
สููงกว่่าผลิิตภััณฑ์์ประเภทเดีียวกัันที่่�มีีขายในท้้องตลาดกว่่า 100 เท่่า ในขณะที่่�มีีต้้นทุุนในการผลิิตที่่�ต่ำำ��กว่่า พื้้�นผิิวขยาย
สััญญาณประกอบด้้วยชิิปในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พร้้อมใช้้งาน สามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้กับั การตรวจวััดสารตััวอย่่างที่่�มีคี วามเจืือจางมาก
ในระดัับ  trace concentration ซึ่่�งไม่่สามารถตรวจวััดได้้ด้้วยเทคนิิคการตรวจวััดสััญญาณรามานแบบปกติิการใช้้ชิิปขยาย
สััญญาณรามาน
การนำำ�ไปใช้้

บริิษััทรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีี และนำำ�ไปผลิิตเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ sensor เพื่่�อจำำ�หน่่วยให้้ผู้้�ผลิิตเครื่่�องตรวจ เช่่น ตรวจวััดสารเคมีี
ปนเปื้้�อนในอาหาร และให้้บริิการตรวจวิิเคราะห์์ยาฆ่่าแมลงตกค้้างในผััก
ประโยชน์์

จะช่่วยทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาเครื่่�องมืือวััดในประเทศ เพื่่�อทดแทนการนำำ�เข้้า
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โปรแกรมวิิเคราะห์์โซเซีียลมิิเดีีย : เอสเซนส์์ เวอร์์ชััน 2 (S-Sense version 2)
นัักวิิจัย
ั

ดร.ชููชาติิ หฤไชยะศัักดิ์์� และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

โปรแกรมวิิเคราะห์์โซเชีียลมีีเดีีย : เอสเซนส์์ เวอร์์ชั่่�น 2 (S-Sense version 2)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

1. บริิษััท คอมพิิวเตอร์์โลจีี จำำ�กััด   
2. บริิษััท เทลวอยซ์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในปััจจุบัุ นั การใช้้เว็็บเครืือข่่ายเชิิงสัังคมและเว็็บบอร์์ดบนออนไลน์์ ซึ่่ง� เป็็นการใช้้เทคโนโลยีีเว็็บ ผนวกกัับการออกแบบเว็็บ เพื่่อ�
วััตถุุประสงค์์ในการแบ่่งปัันและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล เป็็นข้้อมููลที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้�นโดยผู้้�ใช้้ซึ่่�งเต็็มไปด้้วย คอมเมนต์์ หรืือ โพสต์์ ด้ว้ ย
กระทู้้�บนโลกออนไลน์์มีีจำ�ำ นวนมาก ทั้้�งเนื้้�อหาและความเห็็น เนื่่�องจากข้้อความส่่วนใหญ่่ในโลกไซเบอร์์ นิิยมใช้้ภาษาที่่�ไม่่เป็็น
ทางการ หรืือภาษาพููด รวมทั้้�งมีีโครงสร้้างประโยคที่่�ไม่่ถูกู ต้้องตามหลัักไวยากรณ์์ภาษาไทย จึึงทำำ�ให้้ยากต่่อการวิิเคราะห์์ ดังั นั้้น�
โปรแกรมวิิเคราะห์์โซเซีียลมีีเดีีย (Social-Sensing หรืือ S-Sense) จึึงถููกคิิดค้้นและพััฒนาขึ้้�นมาด้้วยเทคนิิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติิ การทำำ�เหมืืองข้้อความ และการวิิเคราะห์์อารมณ์์และความรู้้�สึึก จากข้้อความ เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ สำำ�หรัับ
รวบรวม ติิดตาม วิิเคราะห์์ ประมวลผลข้้อความบนโซเชีียลมีีเดีีย
การนำำ�ไปใช้้

เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับวิิเคราะห์์ความคิิดเห็็นและจุุดประสงค์์ของข้้อความบนเว็็บไซต์์เครืือข่่ายเชิิง
สัังคมและเว็็บบอร์์ด โดยการทำำ�หน้้าที่่�วิิเคราะห์์อารมณ์์ของคนไทยจากความคิิดเห็็นบนโซเชีียล
เน็็ตเวิิร์์กที่่�มีีเครืือข่่ายใหญ่่ ๆ และได้้รัับความนิิยมอย่่าง Twitter, Facebook, Youtube
หรืือ Pantip.com เป็็นต้้น โดยตััวโปรแกรมจะทำำ�การจัับคีีย์์เวิิร์์ดคำำ�สำำ�คััญที่่�แสดง
อารมณ์์ต่่าง ๆ และมานำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย คืือ ความรู้้�สึึก
ในแง่่บวกไปจนถึึงความรู้้�สึึกในแง่่ลบ
ประโยชน์์

ประยุุกต์์ใช้้งานให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อการตลาดบนโลกออนไลน์์ เพื่่�อช่่วยให้้ธุุรกิิจ
หรืือองค์์กรรัับรู้้� กิิจกรรมความเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ และตรวจสอบความพึึงพอใจ 
สำำ�รวจตลาด และติิดตามทััศนคติิของสาธารณะที่่�มีีต่่อยี่่�ห้้อ ผลิิตภััณฑ์์ หรืือ
บริิการต่่าง ๆ ของตนได้้ รวมถึึงของคู่่�แข่่ง เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงความต้้องการที่่�
แท้้จริิงของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และนำำ�มาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารและ
พร้้อมรัับมืือกัับปัญ
ั หาได้้ทันั ท่่วงทีี  เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันได้้
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โปรแกรมอัับดุุลแพลตฟอร์์ม (Abdul platform)
นัักวิิจััย

ดร.ชููชาติิ หฤไชยะศัักดิ์์� และทีีมงาน
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

โปรแกรมอัับดุุลแพลตฟอร์์ม (Abdul platform)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เทอราบิิท จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ADBUL (Artificial Chatbot which Does Understand Language) หรืือ
อัับดุุล คืือระบบสนทนาออนไลน์์ที่่�โต้้ตอบกัับผู้้�ใช้้แบบอััตโนมััติผ่ิ ่าน โปรแกรม Windows Live Messenger (MSN) อัับดุุล 
เป็็นการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีหลัักที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ระบบถามตอบ และเทคโนโลยีีเครืือข่่ายสัังคม โดยนำำ�บริกิ าร
สืืบค้้นข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ และบริิการสืืบค้้นข่่าว มาใช้้ประยุุกต์์ใช้้ ทำำ�ให้้ได้้ซอฟต์์แวร์์ที่่�สามารถสนทนาครอบคลุุมทั้้�งการให้้
บริิการทางภาษา ไม่่ว่่าจะเป็็นการแปลศััพท์์ แปลประโยค การสืืบค้้นข้้อมููล  การสืืบค้้นข่่าว อัับดุุลให้้บริิการข้้อมููลพื้้�นฐาน
ทั่่�วไป จากแหล่่งข้้อมููลและข่่าวสารที่่�เผยแพร่่ทางอิินเทอร์์เน็็ตและแหล่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เชื่่�อได้้ เช่่น วรรณกรรม บทความ
เอกสารทางวิิชาการ ข้้อมููลข่่าวสารจากหนัังสืือพิิมพ์์ ทำำ�ให้้อัับดุุล สามารถรายงานสภาพอากาศ สภาพจราจร ราคาน้ำำ��มััน
ราคาทอง อััตราแลกเปลี่่�ยน หุ้้�น  นอกจากนี้้� อับดุ
ั ุลยัังสามารถสนทนาโต้้ตอบกัับผู้้�ใช้้ทั่่�วไป ด้้วยภาษาธรรมชาติิ ด้ว้ ยประโยค
หรืือข้้อความ ที่่�มีีใช้้จริิงและซึ่่�งมีีปรากฎในบริิบทต่่าง ๆ ของการใช้้ภาษา
การนำำ�ไปใช้้

บริิษััทนำำ�อัับดุุลไปประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างแชทบอทสำำ�หรัับให้้บริิการในธุุรกิิจประกัันภััย
ประโยชน์์

ปััจจุุบััน อัับดุุลเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ให้้ใช้้งานฟรีี สร้้างโอกาสให้้คนไทยได้้พััฒนาต่่อยอดในการสร้้างแชทบอท
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แพลตฟอร์์มการจััดการข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์บนอุุปกรณ์์สมองกลฝัังตััว
นัักวิิจัย
ั

ดร.นััยนา สหเวชชภััณฑ์์
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 2 ผลงาน (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ 1 ผลงาน และ ลิิขสิิทธิ์์� 1 ผลงาน)
1. ซอฟต์์แวร์์แพลตฟอร์์มการจััดการข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์บนอุุปกรณ์์สมองกลฝัังตััว
2. อุุปกรณ์์จััดการข้้อมููลสตรีีมที่่�มีีการเขีียนข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�องและอ่่านข้้อมููลแบบสุ่่�มโดยข้้อมููลมีีรููปแบบที่่�หลากหลาย
คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รเลขที่่� 1901006384
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไอบิิทซ์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในโลกดิิจิิทััล “ข้้อมููล” หรืือ Data มีีค่่าดั่่�งขุุมทรััพย์์ สู่่�การสรรค์์สร้้างเทคโนโลยีีและบริิการที่่�ตอบโจทย์์ถููกใจผู้้�ใช้้งาน แต่่ก่่อน
จะไปถึึงจุุดนั้้�น ผู้้�พััฒนาต้้องฝ่่าด่่านความยุ่่�งเหยิิงของข้้อมููลไปให้้ได้้เสีียก่่อน ด้้วยข้้อมููลมหาศาลในโลกออฟไลน์์และออนไลน์์
การนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้ประโยชน์์จำำ�เป็็นต้้องมีีกระบวนการจััดการเพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลที่่ค� รบครัันทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพที่่�เหมาะสมกัับ
การใช้้งานต่่อไป แพลตฟอร์์มการจััดการข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์บนอุุปกรณ์์สมองกลฝัังตััว  “Big Stream” คืือ แพลตฟอร์์ม
สํําหรัับการจััดการข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ ที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่�รวบรวมข้้อมููล ประมวลผลข้้อมููล และจััดเก็็บข้อ้ มููลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สามารถ
ติิดตั้้�งใช้้งานได้้ตั้้�งแต่่อุุปกรณ์์หรืือประมวลผลขนาดเล็็ก ที่่�ใช้้ทรััพยากรต่ำำ�� ทำ�ำ งานเร็็ว และประหยััด
พลัังงาน ไปจนถึึงการประมวลผลขนาดใหญ่่ เช่่น คลาวด์์หรืือคอมพิิวเตอร์์สมรรถนะสููง ดัังนั้้�น
BigStream สามารถต่่อยอดหรืือขยายผลได้้ทุุกระบบในทุุกระดัับโดยไม่่จำำ�กััดเรื่่�องขนาด
ของข้้อมููล
การนำำ�ไปใช้้

บริิษััทนำำ� BigStream ไปพััฒนาเป็็นแพลตฟอร์์ม JetStream เพื่่�อต่่อยอดการให้้
บริิการ Cloud Computing และ Edge Computing ไม่่ว่่าจะเป็็น ระบบให้้
บริิการข้้อมููลที่่�รวบรวมและให้้บริิการข้้อมููลจากเซ็็นเซอร์์ สถานีีตรวจวััด และ
ภาพถ่่ายจากโพรโตคอลหลากหลายรููปแบบได้้โดยง่่าย ไปจนถึึงแพลตฟอร์์ม
ไอโอทีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ประโยชน์์

สามารถนํําไปประยุุกต์์ใช้้สํําหรัับงานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ที่่�มา
จากแหล่่งข้้อมููลใดๆ รวมถึึงข้้อมููลจาก Open Data และ เครืือข่่าย
Internet of Things ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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เฟิิร์์มแวร์์สำำ�หรัับแผงวงจร MMSIII สำำ�หรัับใช้้เป็็นสถานีีวััดน้ำำ��ฝนเพื่่�อ
เตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ�ป่่
� าไหลหลาก
นัักวิิจััย

ดร.คงพัันธุ์์� รุ่่�งประทีีปถาวร
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ และทีีมงาน
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

จำำ�นวน 1 ผลงาน (ลิิขสิิทธิ์์�)
เฟิิ ร์์ ม แวร์์ สำำ� หรัั บ แผงวงจร MMSIII สำำ� หรัั บ ใช้้ เ ป็็ น สถานีี วัั ด น้ำำ�� ฝนเพื่่� อ
เตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ��ป่่าไหลหลาก
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ไรส์์ซิ่่�ง ซอร์์ส แอนด์์ ซััพพลาย จำำ�กััด
ความเป็็นมา

แผงวงจร MMSIII ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นสถานีีวััดสภาพอากาศอััตโนมััติิ โดยสามารถวััดปริิมาณพื้้�นฐานทางอุุตุุนิิยมวิิทยา
เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการติิดตามสภาพอากาศเพื่่อ� นำำ�มาใช้้กับั งานด้้านอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาและเกษตรกรรม โดยมีีจุดุ เด่่นของแผงวงจร คืือ
รองรัับการเชื่่�อมต่่อกัับเซนเซอร์์ที่่�หลากหลาย ใช้้พลัังงานต่ำำ�� สามารถทำำ�งานโดยใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยมีีระบบควบคุุม
การสำำ�รองพลัังงานในแบตเตอร์์รี่่ร� วมอยู่่�บนแผงวงจร ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้อุปุ กรณ์์ควบคุุมการสำำ�รองพลัังงานเพิ่่ม� เติิม นอกจากนี้้�
สถานีียัังส่่งข้้อมููลไปเก็็บบนเครื่่�องแม่่ข่่ายบนอิินเตอร์์เน็็ตผ่่านทางเครื่่�องข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�โดยอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้จะ
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ตลอดเวลา
การนำำ�ไปใช้้

เฟิิร์์มแวร์์สำำ�หรัับแผงวงจร MMSIII ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มคุุณสมบััติิของแผงวงจรเดิิมให้้มีีคุุณสมบััติิในการวััดน้ำำ��ฝนเพื่่�อ
เตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ��ป่่าไหลหลาก ทำำ�งานร่่วมกัับแผงวงจร MMSIII โดยใช้้อุุปกรณ์์ชุุดเดิิม
ประโยชน์์

เฟิิร์์มแวร์์สำำ�หรัับแผงวงจร MMSIII สำำ�หรัับใช้้เป็็นสถานีีวััดน้ำำ��ฝนเพื่่�อเตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ��ป่่าไหลหลาก ใช้้เพื่่�อเพิ่่�ม
คุุณสมบััติขิ องแผงวงจรเดิิมให้้มีคุี ณส
ุ มบััติใิ นการวััดน้ำำ��ฝนเพื่่อ� เตืือนภััยดิินโคลนถล่่มและน้ำำ��ป่า่ ไหลหลาก มีีการเชื่่อ� มต่่อข้้อมููล
เข้้าระบบเตืือนภััยของกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย สามารถตั้้�งค่่าปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�ต้้องการวััด และให้้แจ้้งเตืือนไปยััง
อุุปกรณ์์โทรศััพท์์ของผู้้�รับผ่
ั ่านการส่่งข้้อความแบบสั้้�น โดยสามารถตั้้�งค่่าการแจ้้งเตืือนได้้ 3 ระดัับ
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มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนต์์ เพื่่�อผลิิต ขาย และเพื่่อ� การให้้บริิการในเชิิงพาณิิชย์์
นัักวิิจัย
ั

ดร. อาโมทย์์ สมบููรณ์์แก้้ว และคณะ   
กลุ่่�มวิิจััยอุุปกรณ์์สเปกโทรสโกปีีและเซนเซอร์์ (SSDRG)
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ประเภทความคุ้้�มครองของทรััพย์์สิินทางปััญญา ลิิขสิิทธิ์์� ชื่่�อ อัับดุุลแพลตฟอร์์ม (Abdul platform)
1. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ “อุุปกรณ์์และวิิธีกี ารควบคุุมการวััดอุุณหภููมิขิ องวััตถุดุ้ ว้ ยภาพรัังสีีความร้้อน” เลขที่่�สิทิ ธิิบัตั ร 20066
วัันที่่� 16 มิิ.ย. 2549
2. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ “ระบบและวิิธีกี ารตรวจจัับข้อ้ มููลทางจิิตสรีรี วิิทยาแบบไม่่สัมั ผััสเพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับการจัับเท็็จบุคุ คล”
เลขที่่�คํําขอ 0601002047 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 8 พ.ค. 2549
3. สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ “ระบบตรวจจัับเท็็จบุุคคลแบบไม่่สััมผััสและวิิธีีการตรวจจัับตํําแหน่่งและวิิเคราะห์์ข้้อมููลทาง
จิิตสรีีรวิิทยาแบบไม่่สััมผััสสํําหรัับใช้้ตรวจจัับเท็็จบุุคคล” เลขที่่�คํําขอ 0701000585 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 9 ก.พ. 2550
4. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ “ระบบและวิิธีกี ารสํําหรัับคัดั แยกบุุคคลที่่�มีอุี ณ
ุ หภููมิสูิ งู แบบไม่่สัมั ผััสที่่มี� กี ารชดเชยผลกระทบจาก
สภาพแวดล้้อมแบบอััตโนมััติิ” เลขที่่�คำำ�ขอ 0701006410 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 14 ธ.ค. 2550
5. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ เรื่่�อง “อุุปกรณ์์สอบเทีียบอุุณหภููมิิ” เลขที่่�คำำ�ขอ 2001003118 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 05 มิิ.ย. 2563
6. สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ เรื่่�อง”ระบบการตรวจวััดอุุณภููมิิหลายวััตถุุแบบไม่่สััมผััส” เลขที่่�คำำ�ขอ 2001003117 วัันที่่�ยื่่�น
คำำ�ขอ 05 มิิ.ย. 2563
7. สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ เรื่่�อง“อุุปกรณ์์ตรวจวััดอุุณภููมิิหลายวััตถุุพร้้อมกัันแบบไม่่สััมผััสและ
กระบวนดัังกล่่าว” เลขที่่�คำำ�ขอ2001006152 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 22 ต.ค. 2563
8. อนุุสิิทธิิบัตั ร เรื่่�อง “ระบบการตรวจวััดอุุณภูมิู ิหลายวััตถุุแบบไม่่สััมผััส” เลขที่่�คำำ�ขอ
2003001206 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 05 มิิ.ย. 2563
9. สิิทธิิบัตั รออกแบบ เรื่่�อง “เครื่่�องมิิวเทอร์์ม-เฟสเซนต์์” เลขที่่คำ� �ำ ขอ 2002001694
วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 20 เม.ย. 2563
10. สิิทธิิบัตั รออกแบบ เรื่่�อง “กล้้องถ่่ายภาพหลายย่่านความยาวคลื่่�นช่่วงกว้้าง”
เลขที่่�คำำ�ขอ 2002001125 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 13 มีี.ค. 2563
11. สิิทธิิบััตรออกแบบ เรื่่�อง “เครื่่�องมิิวเทอร์์ม-เฟสเซนต์์” เลขที่่�คำำ�ขอ
2002001124 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 13 มีี.ค. 2563
12. สิิทธิิบััตรออกแบบ เรื่่�อง “เครื่่�องคััดกรองอุุณหภููมิิร่่างกาย” เลขที่่�คำำ�ขอ
1902001120 วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ 22 มีี.ค. 2562
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บริิษััท พีีเอ็็น ออลล์์ จำำ�กััด
ความเป็็นมา

การตรวจวััดอุุณหภููมิิร่่างกายเป็็นวิิธีีคััดกรองสุุขภาพเบื้้�องต้้นที่่�สามารถบ่่งชี้้�อาการของโรคต่่าง ๆ ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็น โรค
ไข้้หวััดใหญ่่ โรคทางเดิินหายใจรุุนแรงเฉีียบพลััน โรคไข้้สมองอัักเสบ โรคมาลาเรีีย โรคไข้้เลืือดออก รวมถึึงการติิดเชื้้�อ
COVID-19 ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดจุุดคััดกรองอุุณหภููมิมิ ากมายในปััจจุบัุ นั อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำำ�กัดั ของอุุปกรณ์์ตรวจวััดอุุณหภููมิส่ิ ว่ นใหญ่่
คืือ ไม่่สามารถตรวจวััดครั้้�งละหลายคนพร้้อมกัันได้้ รวมถึึงไม่่สามารถรัักษาระยะห่่างระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�รัับการตรวจ
คััดกรองได้้มากนััก ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งในการแพร่่กระจายของโรค ในทางกลัับกันั เครื่่อ� งวััดอุุณหภููมิที่่ิ ส� ามารถทลายข้้อจำำ�กัดั
ดัังกล่่าวก็็มีีราคาสููงด้้วยเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ “มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์” (µTherm-FaceSense) เครื่่�องวััด
อุุณหภููมิิอััจฉริิยะโดดเด่่นด้้วยเทคโนโลยีีกล้้องอิินฟราเรดผนวกระบบตรวจจัับใบหน้้าบุุคคลอััตโนมััติิ (Face detection)
โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดแม้้สวมหน้้ากากอนามััย มีีระบบประมวลผลที่่�รวดเร็็วแม่่นยำำ�ภายใน 0.1 วิินาทีี สามารถตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ได้้ครั้้�งละหลายคนพร้้อมกัันในระยะห่่างสููงสุุด 1.5 เมตร จึึงช่่วยลดระยะเวลารวมถึึงลดความเสี่่�ยงจากความใกล้้ชิิดของ
เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�รัับการตรวจคััดกรอง พร้้อมรองรัับการเชื่่�อมต่่อและจััดเก็็บข้้อมููลผ่่านเครืือข่่ายการสื่่�อสารหลากหลาย
การนำำ�ไปใช้้  

บริิษััทนำำ�ผลงานวิิจััยไปผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการขายผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการในเชิิงพาณิิชย์์ ทั้้�งองค์์กรธุุรกิิจเอกชน
และองค์์กรภาครััฐ โดยบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนารููปแบบการให้้บริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ประโยชน์์

“มิิวเทอร์์ม-เฟสเซนซ์์” ได้้รัับการพััฒนาให้้มีีขนาดกะทััดรััด น้ำำ��หนัักเบา รููปทรงทัันสมััย ในราคาที่่�สนัับสนุุนให้้ผู้้�ผลิิตไทย
เข้้าถึึงได้้ เพื่่�อลดการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ระบบรู้้�จำำ�เสีียงพููดภาษาไทย พาทีี (Partii)
นัักวิิจัย
ั

ทีีมวิิจััยการเข้้าใจเสีียงและข้้อความ (STU) กลุ่่�มวิิจััยปััญญาประดิิษฐ์์ (AINRG)
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

ผลงานวิิจััยระบบรู้้�จำำ�เสีียงพููดภาษาไทย พาทีี (Partii)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย
ความเป็็นมา

“ระบบรู้้จำ� ำ�เสีียงพููดภาษาไทย พาทีี (Partii)” เทคโนโลยีีแปลงเสีียงพููดเป็็นข้้อความ หรืือรู้้�จำำ�เสีียงพููด เป็็นนวััตกรรมที่่�เป็็น
ที่่�สนใจ เริ่่ม� นำำ�มาใช้้งานในการติิดต่่อสื่่อ� สารกัับสมาร์์ตโฟน รวมถึึงการถอดความเสีียงพููดในโปรแกรมประยุุกต์์อื่น่� ๆ ได้้อย่่าง
จริิงจัังมากขึ้้�นในปััจจุุบััน เชื่่�อว่่าในอีีกไม่่เกิิน 5 ปีี จะกลายมาเป็็นวิิธีีหลัักในการสื่่�อสารกัับสมาร์์ตโฟน อุุปกรณ์์พกพาต่่าง ๆ
เช่่น สมาร์์ตวอช ตลอดจนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์พื้้�นฐาน แม้้ในประเทศไทยจะมีีงานวิิจััยด้้านนี้้�ตั้้�งแต่่ 20 ปีีที่่�แล้้ว  งานวิิจััยยััง
สามารถนำำ�มาต่่อยอดเชิิงธุุรกิิจได้้อย่่างจำำ�กััด เนื่่�องจากเป็็นเทคโนโลยีีที่่�ต้้องลงทุุนสููงเพื่่�อสร้้างคลัังข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมการใช้้
งาน แต่่ประสิิทธิิภาพและความถููกต้้องของการรู้้�จำ�ที่่
ำ �ได้้ยัังไม่่คุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุนด้้วยข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าว การพััฒนาเทคโนโลยีี
ให้้ตอบสนองความต้้องการในวงกว้้างจึึงเกิิดขึ้้น� โดยบริิษัทั วิิจัยั ข้้ามชาติิ อย่่าง Nuance Communication หรืือ Google Inc.
เป็็นต้้น แม้้เทคโนโลยีีจากต่่างประเทศจะให้้ผลค่่อนข้้างดีีแต่่การประยุุกต์์ใช้้งานก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััดมาก อาทิิ การปรัับระบบให้้
รองรัับสภาพแวดล้้อมหรืือผู้้�พููดเฉพาะ หรืือการติิดตั้้�งระบบให้้ใช้้งานแบบออฟไลน์์ในหน่่วยงาน อาจต้้อง
จ้้างพััฒนาในสนนราคาที่่�สููงมากจนไม่่คุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน เป็็นต้้น สวทช. ได้้เล็็งเห็็นถึึง
ความจำำ�เป็็นในการวิิจััยให้้เท่่าทัันเทคโนโลยีีจากต่่างชาติิ โดยเฉพาะกัับเทคโนโลยีีที่่�ผลิิต
สำำ�หรัับภาษาไทย จะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีราคาสููง เปิิดโอกาสให้้
คนไทยสามารถต่่อยอดนวััตกรรมได้้เองโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพาต่่างชาติิ และเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศไทยเมื่่�อเข้้าสู่่�ยุุคเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ัล
การนำำ�ไปใช้้

• การสื่่�อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) - ระบบรู้้�จำำ�เสีียงพููดใช้้
แปลงเสีียงพููดลููกค้้าที่่�ติิดต่่อเข้้าที่่�ศููนย์์บริิการลููกค้้าหรืือ Contact center
ผ่่านทางโทรศััพท์์อย่่างกว้้างขวางในต่่างประเทศ แต่่ในประเทศไทยมีี
การใช้้งานระบบดัังกล่่าวในวงจำำ�กััด เป้้าหมายของนวััตกรรมนี้้�นอกจาก
ต้้องการวิิเคราะห์์ความต้้องการของลููกค้้า ลดค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรม
พนัักงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการให้้บริิการแล้้ว ยัังใช้้ใน
การติิดตามตรวจสอบการทำำ�งานของพนัักงานผู้้�ให้้บริิการด้้วย
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			บทความของ DMG Consulting LLC สำำ�รวจการใช้้งานในสหรััฐอเมริิกา
พบว่่าสามารถเพิ่่�มการรัับสายลููกค้้าได้้ 20-60% โดยที่่�ลููกค้้าถึึง 80% มีี
ความพึึงพอใจที่่�จะใช้้ระบบดัังกล่่าว และในปััจจุบัุ นั พาทีี กำำ�ลังั อยู่่�ระหว่่าง
การทดสอบภาคสนามร่่วมกัับบริษัิ ทั เอกชนที่่�ให้้บริกิ ารศููนย์์บริกิ ารลููกค้้า
ในลัักษณะดัังกล่่าว 
• สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการป้้อนข้้อมููล  (Voice data input) – เมื่่�อ
นโยบายภาครััฐให้้ความสำำ�คััญที่่�บริิการต่่าง ๆ โดยเฉพาะบริิการจาก
ภาครััฐจะต้้องสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม เทคโนโลยีีนี้้�จึึง
กลายเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่�จะถููกนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นนวััตกรรมสิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�พิิการ คนชรา และผู้้�ด้้อยโอกาส เนคเทคมีีแผนใน
การประยุุกต์์ใช้้ระบบรู้้�จำำ�เสีียงพููดช่่วยในศููนย์์บริกิ ารถ่่ายทอดการสื่่อ� สาร
สำำ�หรัับผู้้�บกพร่่องทางการได้้ยิิน (Thailand Telecommunication
Relay Service หรืือ TTRS) ซึ่่�งให้้บริิการอยู่่�ในปััจจุุบััน นอกจากนี้้� การป้้อนข้้อมููลด้ว้ ยเสีียงพููดยัังสามารถประยุุกต์์ใช้้ใน
นวััตกรรมที่่�สร้า้ งโอกาสทางธุุรกิิจได้้อีกี มาก เช่่น ความต้้องการป้้อนข้้อมููลอย่่างรวดเร็็วผ่า่ นอุุปกรณ์์พกพาหรืือสมาร์์ทโฟน
ภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน การป้้อนข้้อมููลเพื่่�อบริิหารคลัังสิินค้้าขนาดใหญ่่ ตลอดจนการป้้อนข้้อมููลด้้วยเสีียงเพื่่�อสั่่�งการ
อุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ภายในอาคารบ้้านเรืือน ปััจจุุบัันเนคเทคอยู่่�ระหว่่างการทดสอบภาคสนามกัับบริิษััทเอกชนเพื่่�อพััฒนา
สมาร์์ทโฟนให้้เป็็นรีีโมทคอนโทรลแบบใหม่่โดยใช้้เสีียงสั่่�งการผ่่านไปบัังกล่่องรัับทีีวีีในการเลืือกช่่องรายการ โดยเล็็งเห็็น
ถึึงช่่องทางในอนาคตที่่�นวััตกรรมนี้้�จะมาทดแทนการใช้้รีีโมทคอนโทรลที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
• นอกจากนี้้� การป้้อนข้้อมููลด้้วยเสีียงพููดยัังสามารถประยุุกต์์ใช้้ในนวััตกรรมที่่�สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจได้้อีีกมาก เช่่น
ความต้้องการป้้อนข้้อมููลอย่่างรวดเร็็วผ่่านอุุปกรณ์์พกพาหรืือสมาร์์ทโฟนภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน การป้้อนข้้อมููลเพื่่�อ
บริิหารคลัังสิินค้้าขนาดใหญ่่ ตลอดจนการป้้อนข้้อมููลด้้วยเสีียงเพื่่อ� สั่่�งการอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ภายในอาคารบ้้านเรืือน ปััจจุบัุ ัน
เนคเทคอยู่่�ระหว่่างการทดสอบภาคสนามกัับบริิษััทเอกชนเพื่่�อพััฒนาสมาร์์ทโฟนให้้เป็็นรีีโมทคอนโทรลแบบใหม่่โดยใช้้
เสีียงสั่่�งการผ่่านไปบัังกล่่องรัับทีีวีีในการเลืือกช่่องรายการ โดยเล็็งเห็็นถึึงช่่องทางในอนาคตที่่�นวััตกรรมนี้้�จะมาทดแทน
การใช้้รีีโมทคอนโทรลที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
• การถอดความข้้อมููลเสีียง (Audio transcription) – ในขณะที่่�ข้้อมููลเสีียงขนาดใหญ่่เกิิดขึ้้�นในทุุกวััน ความต้้องการ
ถอดความเพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลข่า่ วสารไปใช้้ประโยชน์์ต่อ่ ก็็ต้อ้ งมีีการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากตามไปด้้วย ตััวอย่่างเช่่น ความต้้องการ
ในการจััดทำำ�รายงานการประชุุมรััฐสภาของสำำ�นักั งานเลขาธิิการรััฐสภาและวุุฒิสิ ภาที่่�ต้อ้ งสำำ�เร็็จออกเป็็นร่่างรายงานภายใน
เวลาอัันสั้้น� ความต้้องการจััดทำำ�รายงานการไต่่สวนคดีีในศาลยุุติธิ รรมเพื่่อ� ให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องลงนามรัับรองหลัังจบการไต่่สวน
ความต้้องการถอดความเสีียงบัันทึึกเทปต่่าง ๆ เพื่่�อการสืืบค้้นย้้อนหลัังได้้ง่่ายขึ้้�น เป็็นต้้น ความต้้องการเหล่่านี้้�ล้้วนมีี
ความเป็็นไปได้้ในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีการรู้้�จำำ�เสีียงพููด พาทีี ในปััจจุุบัันเนคเทคได้้รัับการติิดต่่อจากหน่่วยงานที่่�ให้้
ความสนใจดัังกล่่าว และอยู่่�ระหว่่างศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการประยุุกต์์ใช้้ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ประโยชน์์

เทคโนโลยีีที่่�ผลิิตสำำ�หรัับภาษาไทย จะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีราคาสููง เปิิดโอกาสให้้คนไทยสามารถต่่อยอด
นวััตกรรมได้้เองโดยไม่่ต้้องพึ่่�งพาต่่างชาติิ และเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศไทยเมื่่�อเข้้า
สู่่�ยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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หน่่วยตรวจวััดระยะไกลยููนิิเวอร์์แซล uRTU

นัักวิิจัย
ั

คััมภีีร์์ สุุขสมบููรณ์์ และคณะ
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

สิิทธิิบัตั รการประดิิษฐ์์ 1 คำำ�ขอ และอนุุสิิทธิิบััตร 1 ผลงาน ได้้แก่่
1. เลขที่่�คำำ�ขอสิิทธิิบัตั ร 1801005682 เรื่่�อง อุุปกรณ์์เลืือกโมดููลนำำ�เข้้า (สิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์)
2. เลขที่่�คำำ�ขออนุุสิิทธิิบััตร 1303000339 เรื่่�อง วงจรขยายหน่่วยความจำำ�ประเภทหน่่วยความจำำ�ที่่�สามารถเขีียนหรืือลบ
ด้้วยไฟฟ้้า (อนุุสิิทธิิบััตร)
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เซ็็นเซอร์์นิิกส์์ จำ�กั
ำ ัด
ความเป็็นมา

หน่่วยตรวจวััดระยะไกลยููนิเิ วอร์์แซล หรืือ Universal Remote Terminal Unit (uRTU) เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�หรัับตรวจวััดและสั่่ง� การ
อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ เช่่น วาล์์ว มอเตอร์์ เป็็นต้้น uRTU ได้้ถูกู ออกแบบมาให้้ใช้้งานกัับอุปุ กรณ์์ตรวจจัับสััญญาณหลายประเภท สามารถ
เพิ่่�มหรืือลดจำำ�นวน Input/Output โดยการเพิ่่�มหรืือลดโมดููลขยายของ uRTU ได้้ตามความต้้องการสููงสุุด 5 Modules
การนำำ�ไปใช้้

uRTU สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้งานได้้อย่่างหลากหลาย เช่่น ระบบเฝ้้าระวััง ระบบอ่่านค่่าข้้อมููล เพื่่อ� ควบคุุมการ เปิิด-ปิิด อุุปกรณ์์
ในโรงงาน และระบบอ่่านค่่าพารามิิเตอร์์ต่่างๆ เพื่่�อส่่งข้้อมููลไปประมวลผลที่่�คอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย คุุณลัักษณะ
1. อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการเปลี่่�ยนสััญญาณข้้อมููลทาง Analog ในรููปแบบสััญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้้าที่่�
ได้้รัับจาก Sensor เช่่น แรงดััน กระแสไฟฟ้้า ความถี่่� หรืือปริิมาณอื่่�นๆ ให้้เป็็นข้้อมููล Digital
เพื่่�อใช้้ในการประมวลผล หรืือเปลี่่�ยนข้้อมููล Digital ที่่�ได้้รัับจากคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อใช้้
สั่่�งงานการเปิิดปิิดอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งยัังสามารถเก็็บข้้อมููลโดยอััตโนมััติิ
2. สามารถติิดต่่อกัับคอมพิิวเตอร์์ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ ได้้ เช่่น LAN, WiFi,
3/4G, Long Range (LoRa) เป็็นต้้น
ประโยชน์์

สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับหลายอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องการนํําข้้อมููลจากอุุปกรณ์์/
เครื่่�องจัักร มาวิิเคราะห์์ ประมวลผล และบริิหารจััดการ เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่� industry 4.0
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ชุุดอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้า
นัักวิิจัย
ั

ชััยวิิวััฒน์์ เกยููรธำำ�มรงค์์
ศููนย์์บริิการปรึึกษาการออกแบบและวิิศวกรรม (DECC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอรัับสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เลขที่่�คำำ�ขอ 2002001715 วัันที่่� 23 เมษายน 2563
เรื่่�อง ชุุดอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้า
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ยููนิิซิิล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
ความเป็็นมา

การแพร่่ระบาดที่่�ไม่่มีีการป้้องกัันการกระจายของเชื้้�อไวรััสในขณะไอหรืือจาม ส่่งผลให้้เชื้้�อไวรััสกระจายไปในอากาศและ
ส่่วนหนึ่่�งตกลงสู่่�พื้้น� และเชื้้อ� ที่่�ตกลงบนพื้้�นมีีโอกาสปะปนไปกัับพื้้น� รองเท้้าในสถานที่่�ปิดิ หรืือสถานที่่�ต้อ้ งมีีนคนเข้้าไปใช้้งาน
เป็็นเวลานาน เช่่น ในสำำ�นัักงาน ห้้างสรรพสิินค้้า โรงงาน เป็็นต้้น ปััจจุุบัันการแก้้ปััญหานี้้� คืือ ใช้้รองเท้้า ๒ คู่่� คู่่�หนึ่่�งสำำ�หรัับ
ใช้้ภายนอกพื้้�นที่่�ปลอดเชื้้�อ และอีีกคู่่�ใช้้ภายในพื้้�นที่่�ปลอดเชื้้�อ ทำำ�ให้้ยัังเกิิดความไม่่สะดวกต้้องเปลี่่�ยนรองเท้้าเวลาเข้้าออก
อีีกทั้้�ง มืือต้้องสััมผััสกัับรองเท้้าทำำ�ให้้ต้้องล้้างฆ่่าเชื้้�อที่่�มืือด้้วยทุุกครั้้�ง
การนำำ�ไปใช้้

ชุุดอุุปกรณ์์เพื่่�อฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้า มีีลัักษณะเป็็นอ่่างน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อแบบพกพา สามารถนำำ�พาไปได้้โดยสะดวก ประกอบ
ไปด้้วยถัังบรรจุุน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ วาล์์วลููกลอย และวััสดุุซัับน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้าให้้แห้้ง สามารถล้้างพื้้�น
รองเท้้าได้้ในขณะที่่�สวมใส่่โดยไม่่ต้้องถอดรองเท้้า โดยเมื่่�อก้้าวเท้้าลงในอ่่างน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อ มีีเพีียง
ส่่วนของพื้้�นรองเท้้าเท่่านั้้�นที่่�สััมผััสกัับน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ ด้้านล่่างของอ่่างส่่วนที่่�อยู่่�ใต้้พื้้�นรองเท้้า
มีีตะแกรงทำำ�หน้้าที่่�กรองฝุ่่�น ดิิน และสิ่่�งไม่่พึึงประสงค์์ต่่าง ๆ ออกจากพื้้�นรองเท้้า ถััง
บรรจุุน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อมีีระบบรัักษาระดัับความสููงของน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อและเติิมน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อ
ในอ่่างเมื่่�อมีีการใช้้งาน เช่่น วาล์์วลููกลอย ส่่วนถััดจากอ่่างล้้าง เมื่่�อก้้าวเท้้าขึ้้�นจาก
อ่่างเป็็นวััสดุุซัับน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อพื้้�นรองเท้้าให้้แห้้ง รวมถึึงทำำ�หน้้าที่่�ทำำ�ความสะอาด
ซัับน้ำำ��ยาบนพื้้�น เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นจากการลื่่�น
ประโยชน์์

• ลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคในสถานที่่�ปิิด หรืือสถานที่่�มีีคนเข้้าไปใช้้
งานเป็็นเวลานาน เช่่น ในสำำ�นัักงาน ห้้างสรรพสิินค้้า โรงงาน เป็็นต้้น
• สามารถฆ่่าเชื้้�อไวรััสและแบคทีีเรีียโดยออกฤทธิ์์�เร็็วตั้้�งแต่่นาทีีแรกที่่�
สััมผััส มีีคุุณสมบััติิโดดเด่่นตรงที่่�ไม่่ใช่่สารไวไฟและสามารถย่่อยสลาย
ได้้ตามธรรมชาติิ
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เบต้้ากลููแคนโพลีีแซคคาไรด์์จากเชื้้�อรา Ophiocordyceps dipterigena
BCC 2073
นัักวิิจััย

ไว ประทุุมผาย และ ทีีมวิิจััย
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

• คำำ�ขอสิิทธิิบัตั รเลขที่่� 1401005444 เรื่่อ� ง กรรมวิิธีกี ารผลิิตเบต้้า-กลููแคน
จากเชื้้�อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073
• เลขที่่�อนุุสิทิ ธิิบัตั ร 12839 เรื่่อ� งอาหารสััตว์ที่่์ มี� ส่ี ว่ นผสมพรีีไบโอติิกที่่�ผลิิต
ได้้จากโพลิิเมอร์์ชีีวภาพจากเชื้้�อราแมลง
• คำำ�ขออนุุสิทิ ธิิบัตั รเลขที่่� 1803002139 เรื่่อ� งสููตรอาหารสำำ�หรัับกระบวนการผลิิตเบต้้ากลููแคนขนาดใหญ่่และเบต้้ากลููแคน
โอลิิโกแซคคาไรด์์ และกระบวนการผลิิตเบต้้ากลููแคนด้้วยสููตรอาหารดัังกล่่าว
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เอเชีีย สตาร์์ เทรด จำำ�กััด
ความเป็็นมา

สารเบต้้ากลููแคนมีีคุณส
ุ มบััติหิ ลายอย่่างที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�มาใช้้ในการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� รี าคาสููง เช่่น ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชะลอริ้้ว� รอย
ในอุุตสาหกรรมเครื่่�องสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมเพื่่�อช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน โดยทั่่�วไป การผลิิตเบต้้ากลููแคนจะผลิิต
จากเชื้้�อยีีสต์ ซึ่่
์ �งมีีกระบวนการผลิิตหลายขั้้�นตอนและยัังได้้ผลผลิิตไม่่สููงนััก ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตเบต้้ากลููแคนยัังสููง ทีีมวิิจััย
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ ได้้วิิจััยและพััฒนาเบต้้ากลููแคน จากเชื้้�อราแมลง Ophiocordyceps
dipterigena BCC 2073 โดยใช้้กระบวนการหมััก ทำำ�ให้้ได้้เบต้้ากลููแคนชนิิดกิ่่ง� ก้้านยาว มีีผลผลิิตสูงู และมีีกระบวนการผลิิต
ที่่�ไม่่ซับซ้
ั อ้ น ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนการผลิิตต่ำำ�� และเมื่่อ� ทดสอบความเป็็นพิิษระดัับเซลล์์และทดสอบพิิษเฉีียบพลัันในหนููทดลอง พบว่่า
ไม่่มีีความเป็็นพิิษด้้วยเช่่นกััน
การนำำ�ไปใช้้

บริิษััทได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีในการผลิิตสารเบต้้ากลููแคน ที่่�มีีต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ�� สารเบต้้ากลููแคนที่่�ผลิิตจากเชื้้�อรามีี
ขนาดโมเลกุุลหลายขนาด บริิษัทั สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้ในหลายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เช่่น พรีีไบโอติิกเสริิมอาหารสััตว์์ อาหารเสริิม
สำำ�หรัับมนุุษย์์
ประโยชน์์

บริิษััทสามารถผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�น การเสริิมในอาหารสััตว์์ทำ�ำ ให้้สััตว์์เจริิญเติิบโตดีีขึ้้�นได้้ผลผลิิตสููงขึ้้�น
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมชีีวภาพสำำ�หรัับสััตว์์
นัักวิิจัย
ั

ดร.วรรณพ วิิเศษสงวน และคณะวิิจััย
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา  

เป็็นการอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ Bacillus subtilis รหััส BCC 27846
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ		

บริิษััท ไมโครอิินโนเวต จำำ�กััด
ความเป็็นมา

อาหารสััตว์์มัักประกอบด้้วยวััตถุุดิิบเกษตรที่่�ไม่่ได้้ผ่่านการแปรรููป มีีสารอาหารที่่�อยู๋๋�ในรููปของคาร์์โบไฮเดรตหรืือโปรตีีนที่่�มีี
ขนาดใหญ่่ มีีโครงสร้้างซัับซ้้อน ทำำ�ให้้สััตว์์ยัังไม่่สามารถย่่อยและนำำ�สารอาหารมาใช้้ประโยชน์์ได้้เต็็มที่่� ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรม
และเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (ไบโอเทค) ได้้ทำำ�การวิิจััยเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการหมัักสำำ�หรัับใช้้ในอาหารสััตว์์
โดยคััดเลืือกเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์จากห้้องปฏิิบััติิการเก็็บรวบรวมสายพัันธุ์์�จุุลิินทรีีย์์ของไบโอเทค คณะวิิจััยฯประสบความสำำ�เร็็จใน
การพััฒนาเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ Bacillus subtilis เพื่่�อใช้้เป็็นหััวเชื้้�อตั้้�งต้้นในการผลิิตอาหารสััตว์์หมัักชีีวภาพ โดยหััวเชื้้�อดัังกล่่าวมีี
คุุณสมบััติิในการสามารถสร้้างเอนไซม์์ที่่�สำำ�คััญเพื่่�อช่่วยย่่อยพัันธะของแป้้งและโปรตีีนในวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ได้้
การนำำ�ไปใช้้ 

บริิษััทได้้รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตเอนไซม์์ และใช้้ผสมในอาหารสััตว์์ที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
ประโยชน์์

อาหารที่่�ผสมเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ Bacillus subtilis จะช่่วยให้้สััตว์์สามารถใช้้อาหารได้้มากขึ้้�น
โตเร็็ว แข็็งแรง ทำำ�ให้้เกษตรกรประหยััดต้้นทุุนในการเลี้้�ยงสััตว์์ ลดการใช้้ยาในสััตว์์
ลดการพึ่่�งพาอาหารเสริิมชีีวภาพจากต่่างประเทศ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

	ยีีสต์์โพรไบโอติิกสำำ�หรัับใช้้เป็็นสารเสริิมอาหารสััตว์์
นัักวิิจััย

ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) สวทช.
บริิษััท เอเชีีย สตาร์์ เทรด จำำ�กััด และ
บริิษััท เอเชีีย สตาร์์ แอนนิิมััล เฮลธ์์ จำ�กั
ำ ัด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

• สููตรอาหารสำำ�หรัับใช้้ในการเตรีียมหััวเชื้้อ� (mYPD) เพื่่อ� ใช้้ในการผลิิตเซลล์์
ยีีสต์์โพรไบโอติิค TS60BT00101
• สููตรอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� สำำ�หรัับการหมัักแบบกึ่่�งกะ (AS-1) เพื่่อ� ใช้้ในการผลิิต
เซลล์์ยีีสต์์ไพรไบโอติิค TS60BT00102
• การป้้อนสารอาหารในการหมัักแบบกึ่่�งกะ สำำ�หรัับเพิ่่�มปริิมาณเซลล์์ยีีสต์์โพรไบโอติิค TS60BT00103
• กระบวนการผลิิตเซลล์์ยีสต์
ี โ์ พรไบโอติิคในระดัับอุตส
ุ าหกรรมด้้วยการหมัักแบบเหลวสำำ�หรัับใช้้เป็็นสารเสริิมในอาหารสััตว์์
TS61BT00140
• กระบวนการทำำ�แห้้งต้้นทุุนต่ำำ��ในการผลิิตยีีสต์์โพรไบโอติิกสำำ�หรัับใช้้เป็็นสารเสริิมชีีวนะในอาหารสััตว์์ TS0200127
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท เอเชีีย สตาร์์ เทรด จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั ปััญหาสำำ�คัญ
ั ของอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์ คืื
์ อ การปนเปื้้อ� นและตกค้้างของยาปฏิิชีวี นะในผลิิตภัณ
ั ฑ์์เนื้้�อสััตว์์ เนื่่อ� งจาก
มีีการนำำ�ยาปฏิิชีีวนะมาใช้้ในฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์เศรษฐกิิจอย่่างกว้้างขวาง ดัังนั้้�นการใช้้จุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติิกเพื่่�อลดการใช้้
ยาปฏิิชีีวนะจึึงได้้รัับความสนใจอย่่างมาก แต่่เนื่่อ� งด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์โพรไบโอติิกที่่�จำำ�หน่่ายในตลาดนั้้�น ส่่วนใหญ่่ต้้องนำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศ และมีีราคาค่่อนข้้างสููง นัักวิิจััยได้้คััดเลืือกสายพัันธุ์์�ยีีสต์์ ทดสอบคุุณสมบััติิ และพััฒนากระบวนการผลิิตเซลล์์
ยีีสต์ใ์ นระดัับห้อ้ งปฏิิบัติั กิ าร โดยพบว่่าเชื้้อ� ยีีสต์ที่่์ คั� ดั เลืือกมานั้้�น มีีคุณส
ุ มบััติโิ พรไบโอติิกที่่�ดีแี ละมีีข้อ้ ได้้เปรีียบเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับผลิิตภััณฑ์์คู่่�แข่่งที่่�มีีจำำ�หน่่ายในตลาด เช่่น สามารถยัับยั้้�งเชื้้�อก่่อโรค สามารถใช้้ทดแทนยาปฏิิชีีวนะได้้ มีีความทนสภาวะ
ในระบบทางเดิินอาหารสััตว์์ได้้ดีี และส่่งเสริิมการเจริิญของสััตว์์
การนำำ�ไปใช้้

บริิษัทั รัับถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีีเพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดการขยายขนาดการผลิิตในระดัับเชิิงพาณิิชย์์ การทำำ�แห้้ง การพััฒนาสููตร
ผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงการทดสอบคุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบยีีสต์์โพรไบโอติิกที่่�ได้้
ประโยชน์์

ลดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์ และลดการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
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ผลิิตภััณฑ์์/เทคโนโลยีี

สารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบของซิิงค์์ไอออน
นัักวิิจัย
ั

ดร. วรายุุทธ สะโจมแสง  
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NANOTEC) สวทช.
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

คำำ�ขอรัับอนุุสิิทธิิบััตร เลขที่่�คำำ�ขอ 1903001426 วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2562
เรื่่�อง องค์์ประกอบสำำ�หรัับเตรีียมสารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์
ผู้้�รัับอนุุญาตให้ใ้ ช้้สิิทธิิ

บริิษััท ยููนิิซิิล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
ความเป็็นมา

ในอุุตสาหกรรมปศุุสััตว์์ ปััญหาหลัักอย่่างหนึ่่�งที่่�พบคืือ การเกิิดโรคของสััตว์์จากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียในฟาร์์ม ทำำ�ให้้มีี
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องใช้้ยาปฏิิชีีวนะชนิิดต่่าง ๆ ในการรัักษา และต้้องเลืือกใช้้ยาปฏิิชีีวนะในฟาร์์มอย่่างเหมาะสม เนื่่�องจาก
จะเกิิดการสะสมหรืือตกต้้างของยาซึ่่ง� ต้้องใช้้ระยะเวลานานในการสลายตััว อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ยาปฏิิชีวี นะมีีข้อ้ เสีีย คืือระยะ
เวลาออกฤทธิ์์ช้� า้ และมีีการดื้้อ� ยาของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย จึึงเป็็นที่่�มาของการพััฒนาสารฆ่่าเชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์เ์ พื่่อ� ใช้้ฆ่า่ เชื้้อ� ในฟาร์์ม และ
มีีความเสถีียร สารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์นี้้� มีสี ารประกอบไคโตซานเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ และมีีกรรมวิิธีีการเตรีียมสารให้้อยู่่�ใน
รููปของสารคีีเลต มีีการเติิมสารเพิ่่�มความเสถีียร เพื่่�อเพิ่่�มความคงตััวของไอออนโลหะให้้เสถีียรต่่อออกซิิเจนหรืือต่่อจัับตััวกัับ
สารอื่่�นได้้ง่่าย เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการออกฤทธิ์์�ฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ เพื่่�อใช้้เป็็นสารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ก่่อโรคในปศุุสััตว์์และ
สิ่่�งแวดล้้อม
การนำำ�ไปใช้้ 

บริิษััทรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีี เพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์สารฆ่่าเชื้้�อสำำ�หรัับใช้้ใน
ฟาร์์มปศุุสัตว์
ั ์
ประโยชน์์

ลดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในฟาร์์มปศุุสััตว์์ และผลิิตภััณฑ์์ฆ่่าเชื้้�อนี้้�มีีความเป็็นพิิษน้้อย
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีราคาถููกทำำ�ให้้เกษตรกรมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดลง
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
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