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วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
             หัวข้อ                                       รายละเอียด

วัตถุประสงค์	 •	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน

	 •		เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน

	 •		เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่าย	

	 	 ช่วยผลักดันการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

	 •		เพื่อรับทราบข้อมูล	ปัญหา	อุปสรรค	และข้อจ�ากัดของเทคโนโลยี	

	 	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น

รูปแบบของโครงการ อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน	

	 เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ในการผลิต	จ�าหน่าย	และ/หรือการประกอบธุรกิจ	

	 แบบไม่สงวนสิทธิ	(Non-exclusive)

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ	 •	 รวบรวมจากหน่วยงานพันธมิตรมากมายทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ

	 •	 ผลงานวิจัยที่น�าเสนอมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา	2	ปี	

	 •	 ผลงานวจิยัใหม่เสนอเข้าร่วมโครงการได้ตลอด	ผ่าน	www.Thailandtechshow.com
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เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
          หัวข้อ                                                               รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้รับ	 •	 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ	51	
อนุญาตให้ใช้สิทธิ	 	 หรือบุคคลธรรมดา
	 •	 มีศักยภาพ	ความพร้อม	ความเข้าใจเทคโนโลยี	และมีบุคลากรที่พร้อมรับ	 	
	 	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ	

จ�านวนผู้รับอนุญาต 	 •	1	ผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย
ให้ใช้สิทธิ	 •	 ในผลงานวจัิยท่ีมผู้ีสนใจรบัอนุญาตให้ใช้สทิธจิ�านวนมาก	หน่วยงานเจ้าของผลงานวจิยั
	 	 มีสิทธิในการพิจารณาจ�ากัดจ�านวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการถ่ายทอด	 หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาต
เทคโนโลยี	 ให้ใช้สิทธิ	ด้วยรูปแบบต่างๆ	ตามความเหมาะสม	เช่น	การฝึกอบรม	การสาธิต	
	 การดูงาน	เอกสาร	คู่มือ	เป็นต้น	

การยื่นความจ�านง	 •	 ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจ�านงได้ตลอดเวลาผ่าน	
	 	 www.Thailandtechshow.com
	 •	 หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา	และประสานงานกับผู้สนใจ
	 	 รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง

ระยะเวลาในการอนุญาต	 3-5	ปี	นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ	หรือ	แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
ให้ใช้สิทธิ 

เงื่อนไขการยุติ •	 หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายในเวลา	2	ปี 
การสัญญาอนุญาต	 	 นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
ให้ใช้สิทธิ	 •	 หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
           หัวข้อ                                              รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการใช้สทิธ ิ 	 	 •	 ไม่ก�าหนดราคา
	 	 	 •	 ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลง
	 	 	 	 รูปแบบการช�าระและอัตราค่าธรรมเนียม	(ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี
	 	 	 	 และ	ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ)	กับหน่วยงานเจ้าของ
	 	 	 	 ผลงานวิจัยได้โดยตรง
	 	 	 •	 ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี	จ�านวน	30,000	บาท	ต่อ	1	ผลงานวิจัย	
	 	 	 	 ช�าระเมื่อลงนามในสัญญา
	 	 	 •	 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ	อัตรา	2%	ของยอดขายของผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น	โดยช�าระปีละ	1	ครั้ง	และสามารถน�า
	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ	(30,000	บาท)	มาหักลดได้
	 	 	 •	 กรณีการต่ออายสุญัญาให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการอนญุาตให้ใช้สทิธคิงเดมิ

ค่าใช้จ่าย	 ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินกิจกรรม

ในการด�าเนินการ	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ได้แก่	ค่าตอบแทนนักวิจัย	ค่าเดินทาง	ค่าวัสดุ	สารเคมี	
	 ค่าอุปกรณ์	และอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นตามจริง

กลุ่มที่	1	
เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กลุ่มที่	2
เทคโนโลยี
ราคาดียว
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1	 สารท�าหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด	(V-HAPPY)												 สวทช.	 13
2	 เครื่องท�าลายเชี้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนส�าหรับอุปกรณ์การแพทย์		 มช.	 15
3	 ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา	(Thai	Colostomy	Bags)		 มอ.	 16
4 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส�าหรับสาธิต สวทช. 17  
 (Automated External Defibrillator Trainer: AED Trainer)    
5 รถเข็นไฟฟ้าส�าหรับผู้พิการหรือสูงอายุ สวทช. 18 
6 วัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะ ส�าหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก สวทช. 19
7 อุปกรณ์ขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)  สวทช. 20 
8 เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่น สวรส. 21
9 วัสดุปิดแผลเบาหวานไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ สวรส. 22 
10 ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร และผลิตภัณฑ์น�้ามันเหลืองสมุนไพร มก. 23 
11 วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 รวมทั้งวิธีการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าว มจธ. 24 
12 อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีส�าหรับตรวจวิเคราะห์อัลบูมิน มจธ. 25 
13 อุปกรณ์วาล์วทางเดียว (Endobronchail Valve) เพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง มจธ. 26
 จากโลหะผสมจ�ารูปและกรรมวิธีการผลิต  
14 ผลิตภัณฑ์ข้าวสินเหล็กเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในสตรีไทย มช. 27 
15 อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการท�าคลอดบุตรทางช่องคลอด มบ. 28 
16 เครื่องมือบริหารขากรรไกร มม. 29 
17 สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลส�าหรับรากฟันน�้านม มม. 30 
18 อุปกรณ์หักหลอดยา มม. 31 
19 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อ “หนูไม่กลัวโรงพยาบาล” มม.  32
 เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก  
20 สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น�้าตาลกลูโคส มวล. 33
21 โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า มอ. 34
22 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยฝึกการกลืนและเสริมภาวะโภชนาการและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ มอ. 35
23 แผ่นรองรองเท้าแบบป้อนกลับส�าหรับฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก มอ. 36
24 เครื่องช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน�้าหนักบางส่วน มธ. 37

1	 นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	(Magik	Growth)	 สวทช.	 39
2 กระถางดินย่อยสลายได้ สวทช. 41
3 กาวดักแมลงจากยางพารา สวทช. 42
4 เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้าแบบอัจฉริยะ (ChemEYE 4.0) สวทช. 43
5 ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สวทช. 44
 เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน 
 ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”   

38
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6 ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�า (blueAMP) สวทช. 45  
7 ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด)  สวทช.  46 
8 น�้ายางพาราข้นส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง ParaFIT สวทช.  47 
9 Minimal Lab เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน�้า หัวใจส�าคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า สวทช.  48 
10 VipPro ชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืชจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สวทช.  49 
11 “VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร สวทช.  50 
12 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม วศ. 51 
13 พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง สทน. 52 
14 แผ่นกักเก็บน�้ามันหอมระเหยเฟรชทูจอย (Fresh2Joy Pad) จุฬาฯ 53 
15 สารเคลือบผิวผลไม้จากเชลแล็กและไขเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (CK Wax) จุฬาฯ 54 
16 กรรมวิธีการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากกล้วย มข. 55 
17 เครื่องกลั่นน�้ามันยางพารา มข. 56 
18 กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าส�าหรับผลิตอาหารสัตว์เสริมโพรไบโอติกส์ มจ. 57 
19 การเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา มจ. 58 
20 ยางธรรมชาติดัดแปร มจธ. 59 
21 อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีส�าหรับตรวจวิเคราะห์คลอไรด์ มจธ. 60 
22 เครื่องเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้น มจพ. 61 
23 เครื่องสลัดน�้ามันอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา 62 
24 บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่สารสกัดจากสะเดาไล่มอดข้าว มทร.ล้านนา 63 
25 ฟักทองแผ่นแห้งและกรรมวิธีการผลิต (Pumpkin Flakes) มทร.ล้านนา 64 
26 RIBERZONE : สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม มทร.ธัญบุรี 65 
27 ตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิเปตทิป ส�าหรับการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็ก มทส. 66 
28 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ส�าหรับการคัดแยกสปอร์ของไมคอไรซ่า มทส. 67 
29 การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ปรสิต Cryptocaryon irritans ระยะธีรอนต์ (theront) มบ. 68 
 เชื้อตายในอาหารส�าหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคจุดขาวน�้าเค็ม 
 ที่เกิดจากปรสิต C. irritans  
30 อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง มรพส. 69 
31 ชั้นปลูกผักไฮโดรพอนิกส์รูปทรงสามเหลี่ยม มรภ.พระนคร 70 
32 กระบวนการผลิตโฟมยางจากน�้ายางธรรมชาติโดยใช้ไมโครบับเบิล มอ. 71 
33 แบคเทคริโอเฟจค็อกเทลเพื่อลดปริมาณเชื้อวิบริโอวัลนิฟิคัส (Vibrio vulnificus) ในกุ้งสด มอ. 72 
34 Medi BIOS เมดิไบออส บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด 73 
35 Medi JUICE เมดิจูส บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด 74 
36 สารเคลือบผิวผลไม้จากน�้ามันหนังกบสกัด สจล. 75 
37 แผ่นไฮโดรเจลส�าหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน สทน. 76 

1 ชุดล�าลองสตรีจากผ้าพื้นเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ มทร.ธัญบุรี 78 
2 เสื้ออเนกประสงค์ มทร.ธัญบุรี 79 
3 กรรมวิธีการผลิตสารกั้นสีจากกัมดัดแปรของเมล็ดหางนกยูงไทยส�าหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก มบ. 80 

77
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1	 โซเดียมซิลิเกตเจลกันน�้า	 มทส.		 82
2	 เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ	(HSA	Grill	Machine)			 มวอ.	 83
3 อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว สวทช.  84 
4 เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างจากขี้เถ้าเชิงพาณิชย์ วว. 85
5 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สวก. 86
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน�้ามัน   
6 การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Network Real Time Kinematic) สสน. 87
7 เทคโนโลยีส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง (Mobile Mapping System) สสน. 88
8 เครื่องตรวจสอบคุณภาพน�้านมดิบโดยใช้เทคนิคคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบควบคุมอุณหภูมิ มทร.อีสาน 89
9 ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มธ. 90
10 ส่วนผสมส�าหรับพลาสติกประเภทเอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (Ethylene vinyl acetate, EVA) มบ.  91
 และพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) เหลือใช้ในอุตสาหกรรม
 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตส่วนผสมดังกล่าว   
11 แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล มม. 92
12 เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช มมส. 93
13 เครื่องอบแห้งวัสดุด้วยอากาศร้อนร่วมไมโครเวฟ มรย. 94
14 รังมาตรฐานส�าหรับเลี้ยงผึ้งชันโรงปากแตร มรย. 95
15 เครื่องสร้างลวดลายบนไม้ด้วยกระแสสลับแรงดันสูง มรอ. 96
16 ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก มวล. 97
17 เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Vibration Analyzer) บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด 98
18 อุปกรณ์ตรวจจับรั่ว น�้า-แก็ส-ไอน�้า-ลุกปืน และความผิดปกติของไฟฟ้า บริษัท ปทุมอินสูตรูเม้นท์ จ�ากัด 99 
19 อุปกรณ์ตรวจจับรั่ว น�้า-แก็ส-ไอน�้า-ลุกปืน-ความผิดปกติของไฟฟ้า และการแพร่สนามแม่เหล็กไฟฟ้า บริษัท 100
20 กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว สวทช. 101
21 จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม สวทช. 102
22 โปรแกรมระบบบัญชีอัจฉริยะ มธ. 103

1	 เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม	(Betaprime)	 สวทช.	 105
2 ตัวน�าส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมส�าหรับสารสกัดถั่งเช่า สวทช. 107
3 สเปรย์นาโนอิมัลชันทองพันชั่งและซาโปนินส�าหรับต้านเชื้อราที่ผิวหนัง สวทช. 108
4 สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูล สวทช. 109
 สารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย   
5 อนุภาคนาโนเพื่อการน�าส่งบัวบก มังคุด กานพลูส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง สวทช. 110
6 อนุภาคไลโพโซมดัดแปลงด้วยพอลิเมอร์เพื่อกักเก็บโปรตีนซิริซินส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง สวทช. 111
7 อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกส�าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ�ารุงเส้นผม สวทช. 112
8 ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย วว 113
9 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ “PakinPas” วว 114
10 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax วว 115
11 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็ก สพภ. 116

81

104
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12 ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ารุงผิวที่มีส่วนผสมของการสกัดเบต้าแคโรทีน สวก. 117
13 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดเมี่ยง สวก. 118
14 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกะหล�่าปลีผงชงน�้าดื่มและโหระพาเม็ด เพื่อยับยั้งการย่อยไขมัน สวก. 119
15 เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดบัวบก ส�าหรับบาดแผลที่มีความลึกระดับที่สอง สวก. 120
 แผลในช่องปากจากการได้รับการฉายรังสี และแผลปริทันต์   
16 นวัตกรรมน�าส่งสารส�าคัญผ่านผิวหนังด้วยอนุภาคนาโนทองค�า จุฬาฯ 121
17 นวัตกรรมแผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ จุฬาฯ 122
18 ไพลโลเพน ครีมบรรเทาอาการปวดด้วยนวัตกรรมนาโนอิมัลชัน จุฬาฯ 123
19 สูตรลิปบาล์มต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดกากเมล็ดงาขี้ม้อน จุฬาฯ 124
20 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดโปรตีนร�าข้าว KAPIOKU มก. 125
21 แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ มก. 126
22 ผลิตภัณฑ์ก�าจัดรังแคในสัตว์ มข. 127
23 สารสกัดผลหม่อนในรูปแบบไฟโตโซม (phytosome) มข. 128
24 กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสาร เอล-ควาบราซิทอล มจ. 129  
 (L-quebrachitol) จากซีรั่มน�้ายางพารา   
25 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอะโวคาโด มจ. 130
26 ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นปากสมุนไพร และกระบวนการผลิตสิ่งนั้น มจ. 131
27 ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร และกรรมวิธีการผลิต มจ. 132
28 ผลิตภัณฑ์น�้ามันไพลไมโครอิมัลชันช่วยในการเพิ่มฤทธิ์ต้านการอักเสบ มช. 133
29 ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือน�้ายาล้างปากจากสมุนไพร มช. 134
30 สารสีไฟโคบิลิโปรตีนทนร้อนเพื่อใช้เป็นสีย้อมผมปลอดภัย มช. 135
31 เจลสเปรย์เซรั่มส�าหรับบ�ารุงเส้นผม: Natural Gel Spray Serum for hair มทร.ธัญบุรี 136
32 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์:  มทร.ธัญบุรี 137
 Cosmetics from organic Riceberry extracts   
33 ครีมเจลบ�ารุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้ากลีบดอกกุหลาบ มพ. 138
 เมื่อทาลงบนผิว (Rose petal water drop moisturizing cream gel formulation)   
34 ครีมบ�ารุงผิวหยดน�้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดมัลเบอร์รี่ (Mulberry extract water drop formulation) มพ. 139
35 ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ มพ. 140
36 สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและท�าให้ผิวขาวซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ มพ. 141
37 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดส�ารอง มฟล. 142
38 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากรวงข้าว มฟล. 143
39 กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า มฟล. 144
40 กระบวนการเตรียมสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานที่มีองค์ประกอบของพอลิแซ็กคาไรด์  มฟล. 145
 ซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื้นผิว   
41 กระบวนการเตรียมสารสกัดผักปลังเขียวที่มีองค์ประกอบของโพลีแซ็กคาไรด์  มฟล. 146
 ซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื่นผิวและกระบวนการเตรียม   
42 นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์ไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด มฟล. 147
43 สารประกอบเชิงซ้อนเคอร์คูมิน มฟล. 148
44 แผ่นกันกัดส�าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า มม. 149
45 อุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน�้าเกลือ มม. 150
46 อุปกรณ์สวนลมทางทวารหนัก มม. 151
47 กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกโมกราชินีและองค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้ มรกจ. 152
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48 Tomascreen ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผสมสารสกัดมะเขือเทศ SPF 50 PA+++ มรภ.พน. 153 
49 เจลน�้าลูกยอแต้มสิว มวล. 154 
50 เคอคูมา คลีนซิ่ง มสด. 155 
51 ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส+ มสด. 156 
52 Ginger Cleaning มสด. 157 
53 Ginger Scrub Gel มสด. 158 
54 Sun Screen Nano Cream มสด. 159 
55 สูตรเวชส�าอางบ�ารุงผิวครีมไลโปโซมโพรไบโอติก มอ. 160 
56 LIOsome เทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชั่นรักษ์สิ่งแวดล้อมส�าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง บริษัท 161 
57 แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทย (Analgesic patch from Thai herb) มทร.ธัญบุรี 162 
58 แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทยเพื่อรักษาแผลในช่องปาก มทร.ธัญบุรี 163 
59 ครีมแก้ปวดผักคราดหัวแหวน Spilanthes acmella L. Analgesic cream มทร.อีสาน 164 
60 กรรมวิธีการเตรียมบรอมิเลนจากสับปะรดด้วยระบบสารละลายน�้าสองวัฏภาคประสิทธิภาพสูง มฟล. 165 
61 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมาตรฐานผลไม้ที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตสและคอลลาจีเนส มฟล. 166 
62 กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟ มฟล. 167
 ส�าหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและเวชส�าอาง   
63 กรรมวิธีการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดฟาง มฟล. 168
64 เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม มฟล. 169
65 นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส มฟล. 170 
66 ผลิตภัณฑ์เจลระงับกลิ่นกาย มฟล. 171 
67 ผลิตภัณฑ์เทียนนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา มฟล. 172 
68 ผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น มฟล. 173 
69 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่มีส่วนประกอบของพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดฟาง มฟล. 174 
70 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา มฟล. 175 
71 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดยางพารา มฟล. 176 
72 แผ่นแปะที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยส�าหรับรักษาสิว มฟล. 177 
73 วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�าที่มีความคงตัวสูง มฟล. 178 
74 สูตรต�ารับเครื่องส�าอางที่มีสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เป็นส่วนประกอบ มฟล. 179 
75 สูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นส่วนประกอบ มฟล. 180 
76 สูตรผลิตภัณฑ์ลิปสครับที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงูและข้าวเหนียวเขี้ยวงูบดเป็นส่วนประกอบ มฟล. 181
77 อิมัลชั่นที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว มฟล. 182
78 จุ๊กล้างจมูก มม. 183
79 ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะส�าหรับเด็ก (MU-Sucker) มม. 184 
 

1	 กล่องโฟมอเนกประสงค์	(Healthy	Box)			 มวล.	 186
2 การผลิตซอสฟักข้าว วว. 187 
3 ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain วว. 188 
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อส�าหรับผู้ออกก�าลังกาย power plus วว. 189 
5 โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�าหรับควบคุมระดับน�้าตาลและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน วว. 190 
6 เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ วศ. 191 

185



10

7 เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวไขมันต�่าอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ วศ. 192
8 เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก สวก. 193
9 ชาล�าไยสด สวก. 194
10 ผลิตภัณฑ์หมี่โคราชกึ่งส�าเร็จรูป สวก. 195
11 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด สวก. 196
12 สูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวจากข้าวระยะเม่า สวก. 197
13 อาหารเสริมจากเลือดสุกร สวก. 198
14 ซอสปรุงรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า จุฬาฯ 199
15 สารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวัน จุฬาฯ 200
16 แป้งข้าวหอมมะลิส�าเร็จรูป GENGIGRAIN มก. 201
17 แผ่นฟิล์มโพลีแลคติคแอซิด (Polylactic acid) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ มข. 202
18 กรรมวิธีการแยกอลูมิเนียมและกระดาษออกจากกล่องบรรจุอาหารเหลว มจธ. 203
 ประเภทยูเอชทีโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท�าละลาย   
19 ระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนาดเล็กส�าหรับการยืดอายุการเก็บรักษาน�้าผลไม้ มจธ. 204
20 สารสกัดแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีด�าพันธุ์ลืมผัว มช. 205
21 ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ มบ. 206
22 ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผงและกรรมวิธีการผลิต มบ. 207
23 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ มม. 208
24 เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย มสด. 209
25 แป้งต้านอนุมูลอิสระ มสด. 210
26 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร มสด. 211
27 ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร มอ. 212
28 ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค มอ. 213
29 ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสมเจลโปรตีน มอ. 214
30 แผ่นกาวว่องไวต่อการกดต้านจุลินทรีย์ มอ. 215
31 ฮันนี่คิวท์ : น�้าผึ้งเพื่อสุขภาพ มอ. 216
32 เนยถั่วลิสงงาด�า (Peanut-sesame butter) มอบ. 217
33 ภาชนะบรรจุอาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหาร บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด 218
34 ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย มทร.ธัญบุรี 219
35 สูตรและวิธีการผลิตน�้าพริกแกงป่ามะแขว่น มรกจ. 220
36 ผลิตภัณฑ์บัวลอยมันเทศกึ่งส�าเร็จรูป มอบ. 221
37 กรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนเสริมสับปะรดและน�้ากระเจี๊ยบ สจล. 222
38 กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน�้าได้จากหน่อไม้ สจล. 223
39 เครื่องดื่มน�้ามันแกวที่มีส่วนผสมของน�้าผลไม้ที่เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก สจล. 224

1	 จิ๊บ	จิ๊บ	เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์	และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา	(JibJib	CUI)		 สวทช.	 226
2	 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล	(Traffy	City	Solutions)	 สวทช.	 229
3	 ARSA	Framework	 มธ.	 231
4 เครื่องอ่านสีสารละลายทางด้านเคมี (ChemKid) สวทช. 233
5 ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite) สวทช. 234
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6 ชิปขยายสัญญาณรามานความละเอียดสูง (ONSPEC หรือ SERS Chip) สวทช. 235
7 ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้”  สวทช. 237
 (LD Writing Software Suite)   
8 เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สประหยัดพลังงาน ต้นทุนต�่า (GASSET) สวทช. 239 
9 มิวอายโรโบคิด (MuEye Robokid) สวทช. 240 
10 ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool) สวทช. 241 
11 ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ สวทช. 242 
12 ระบบระบุต�าแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต�่า (แพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3 มิติ) สวทช. 243 
13 หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล สวทช. 244 
14 แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด ส�าหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สวทช.  245
 (LD Keyboard Application on Android)  
15 เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  ซอบ. 246
16 ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ  ซอบ. 247 
17 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน มกส. 248 
18 อากาศยานไร้คนขับ มทส. 249 
19 ระบบเลือกตั้งบนบล็อกเชน (Blockchain) มธ. 250 
20 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกไร้สาย-ไร้พลังงาน มมส. 251 
21 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย มรพส. 252 
22 การพัฒนาต้นแบบเครื่องย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติขนาดเล็กควบคุมด้วยราสเบอร์รี่พาย มรภ.พน. 253 
23 เครื่องเพิ่มและลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศส�าหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ มรภ.พน. 254 
24 ถุงมือบ�าบัดอัจฉริยะแสนสนุก (Intelligent Therapy Glove) มอ. 255 
25 ระบบฝึกสมรรถนะของมือและตา ตามแนวคิดตารางเก้าช่อง ผ่านระบบไอโอที มอ. 256 
26  ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีและโมบายแอปพลิเคชัน มอ. 257 

1 หัวสุนัขจ�าลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา จุฬาฯ 259 
2 ชิ้นงานพลาสติกส�าหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา  มจพ. 260
3 ชุดชิ้นงานเชื่อมส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย มจพ. 261  
4 แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็ก มจพ. 263 
5 แผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม มจพ. 264 
6 Mixing Match: การ์ดเล่นเกมประสมค�าภาษาอังกฤษส�าหรับผู้พิการทางสายตา มทร.ธัญบุรี 265 
7 กล่องเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา 266 
8 หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม มม. 267
9 แอปพลิเคชันเรียนรู้เรขาคณิต ม.1 (Geometry for grade 7 application) มรย. 268 
10 Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่ มรย. 269 
11 สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางส�าหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ มวล. 270 
12 Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด 271 
13 ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม) มพ. 272
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สารท�าหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด
(V-HAPPY)

เป็นการน�านาโนเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือน�าส่งสารส�าคญัท่ีสกัดมาจากธรรมชาติ (โดยปกตสิารสกัดจากธรรมชาต ิ
จะมคีวามสามารถในการละลายน�า้ได้น้อย แต่มปีระสทิธิภาพในการยับย้ังเซลล์การสร้างอสจุไิด้ด)ี ทีพั่ฒนา
เพ่ือใช้เป็นสารท�าหมนัแล้วน�าส่งเข้าสูบ่รเิวณเซลล์ต้นก�าเนิดอสจุ ิ ท�าให้สามารถยับย้ังการสร้างเซลล์สบืพันธ์ุ
ของสตัว์ได้ ด้วยเทคโนโลยีน้ีจะน�ามาใช้ทดแทนการท�าหมนัด้วยวธีิผ่าตดั ซึง่เป็นวิธีการหลกัในปัจจบุนัซึง่จะม ี
ผลข้างเคยีงต่อสตัว์ เช่น เกิดการอกัเสบและตดิเชือ้ในสัตว์ เป็นต้น V-HAPPY จงึเป็นเทคโนโลยีท่ีจะตอบโจทย์
การท�าหมันสัตว์ที่เป็นมิตรมากข้ึน ซึ่งในการทดลองขั้นต้นพบว่าสารท�าหมันสูตรท่ีคิดค้นขึ้นน้ี จะช่วย 
ลดต้นทุนการท�าหมัน ลดความเส่ียงในการติดเชื้อ และลดระยะเวลาในการรักษาตัวของสัตว์ที่ต้อง
ท�าหมัน นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาและจ�านวนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการผ่าตัดอีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
การใช้นาโนเทคโนโลยีกักเก็บสารส�าคัญ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิได้อย่างมีนัยส�าคัญ โดย 
การกักเก็บในรูปแบบอนุภาคนาโนนี้ ช่วยเพ่ิมความสามารถในการซึมผ่าน เพ่ิมความคงตัวของสารส�าคัญ 
และเพ่ิมความสามารถในการละลายของสารส�าคญัท่ีไม่ละลายน�า้ จงึเหมาะสมกับผลติภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
เช่น เวชภัณฑ์ในคนและสัตว์ เครื่องส�าอาง และอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เป็นสารท�าหมันสัตว์เพศผู้โดยไม่ต้องผ่าตัด จากพืช 2 ชนิด ที่มีความสามารถในการยับย้ังการสร้างอสุจิ  
และท�าลายเซลล์ท่ีท�าหน้าท่ีสร้างอสุจิ ประกอบกับการใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยกักเก็บสารส�าคัญดังกล่าว 
จงึท�าให้สัตว์เพศผูท้ีไ่ด้รบัการฉดีอนุภาคนาโนดงักล่าวไม่สามารถสืบพันธ์ุได้ นอกจากน้ี สารส�าคัญท้ังสองชนดิ
ยังสามารถบรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบในอัณฑะได้อีกด้วย จึงท�าให้สัตว์ไม่เกิดความทรมาน 
ในขณะเข้าสู่สภาวะหยุดการสืบพันธุ์

การประยุกต์ใช้งาน
 การใช้ในภาคสังคม สามารถใช้ในการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดได้ โดยการฉีดสารส�าคัญเข้าสู ่

 อัณฑะนี้ สามารถท�าได้รวดเร็ว ลดอาการติดเชื้อ และไม่ต้องใช้ความช�านาญพิเศษของสัตวแพทย์
 การใช้ในปศสุตัว์ สามารถใช้ในฟาร์มสกุร เพ่ือลดปรมิาณของฮอร์โมนเพศชายของสกุรเพศผู ้ โดยฮอร์โมน 

 ดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นสาบของสุกรเพศผู้ โดยการฉีดสารส�าคัญในรูปแบบน้ีจะช่วยเพ่ิม 
 การส่งออกเนื้อสุกรได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นการท�าหมัน โดยไม่ทารุณกรรมสัตว์

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 คลินิกรักษา/สัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์
 หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลสัตว์จรจัด
 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและแมว
 ฟาร์มเลี้ยงสุกร โค สัตว์เศรษฐกิจ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 บริษัทเอกชนที่มีโรงงานผลิตยาเวชภัณฑ์ในสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
 บริษัทเอกชนที่มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข แมว ที่ต้องการก�าหนดเพศ
 บริษัทเอกชนที่มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
 นักลงทุนที่สนใจ

ผลงานเด่น สวทช.

หมายเหตุ : โดยผลงานนี้ได้รับความร่วมมือด้านการทดลองในสัตว์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง องค์ประกอบที่มีฤทธิ์ต้านภาวะเจริญพันธุ์ ค�าขอเลขที่ 1701000718 
วันที่ยื่นค�าขอ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การทดสอบประสิทธิภาพในหนูทดลองพบว่า สามารถยับยั้งการสร้างอสุจิ ท�าลายเซลล์ต้นก�าเนิดอสุจิ และ
ลดปริมาณฮอร์โมนเพศได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ภาพรวมตลาด
กลุม่อตุสาหกรรมหลกัท่ีเทคโนโลยนีาโนเอนแคปซเูลชัน่ (nano-encapsulation technology) สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้คือ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ในสัตว์ ซึ่งในโครงการน้ีจะพัฒนาสารท�าหมันแบบฉีดส�าหรับสัตว ์
เพศผู ้ สนุขั แมว และพัฒนาต่อไปทีจ่ะน�าไปใช้ในสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค และกระบอื เป็นต้น โดย 
มลูค่าตลาดของสตัว์เลีย้ง เช่น สนัุขและแมว มมีลูค่าโดยรวมประมาณปีละ 32,200 ล้านบาท (รพ.สตัว์ทองหล่อ 
2561) โดยเป็นในส่วนของเวชภณัฑ์และยาและการดแูลสขุภาพประมาณ 32% คดิเป็นมลูค่า 10,240 ล้านบาท 
โดยค่าใช้จ่ายในการท�าหมันสุนัขหรือแมวนั้น ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 600-2,000 บาทต่อตัว

ผลประโยชน์ (Impact)  
 เชงิวชิาการ/วทิยาศาสตร์ : เป็นการใช้นาโนเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชงิพาณิชย์ด้านเวชภัณฑ์ 

 ในสัตว์ เป็นทางเลือกเพ่ือทดแทนวิธีการท�าหมันวิธีดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บปวด ลดอัตราการป่วย  
 และการทรมานสัตว์ที่เกิดจากการผ่าตัดหรือการฉีดสารเคมีแบบเดิม 

 เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ : เป็นการน�าเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชั่นมาใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ใน 
 สัตว์เลี้ยงและเพ่ือต่อยอดสู่สัตว์เศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการ 
 น�าเข้าสารเคมี (สารท�าหมัน) จากต่างประเทศและส่งเสริมการใช้สารสกัดธรรมชาติของประเทศไทย

 เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม : ช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนท่ีจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจากการลดจ�านวน 
 ประชากรของสนัุขและแมวจรจดั ซึง่เป็นส่วนส�าคัญในการควบคมุโรคพิษสนัุขบ้าและเป็นผลงานท่ีช่วยให้ 
 คณุภาพชวิีตของสตัว์เลีย้งและสตัว์เศรษฐกิจดขีึน้ ซึง่สอดคล้องกับกระแสการใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับ 
 สัตว์แบบเป็นมิตร

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
จกัรวาฬ ยศถาวรกุล 
ทีมเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 117 6500    
Email   : jakarwan@nanotec.or.th
ภทัรพงษ์ พลเสน
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7100 ต่อ 6602   
Email   : putarapong.pol@nanotec.or.th 
จรินันท์ บุบผามาลา 
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1616  
Email   :  jiranun.bub@nstda.or.th
ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1327, 1345  
Email   :  tds-nic@nstda.or.th
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นักวิจัย
ศาสตราจารย์  ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลผลงานและจุดเด่น

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
1. ท�าลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนส�าหรับอุปกรณ์การแพทย์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ (มอก.2278-2549, ISO 17664:2004)

2.  มีระบบการท�าลายเชื้อ 2 ขั้นตอน คือ

 2.1 ขั้นตอนการท�าลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ ประกอบด้วย

    ห้องท�าลายเชื้อส�าหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นชิ้น ห้องล้างอุปกรณ์ปริมาตร 175 ลิตร

    ห้องท�าลายเชื้อส�าหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นสาย ห้องล้างสาย ปริมาตร 98 ลิตร

 2.2 ขั้นตอนการอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์     มีความสามารถในการท�าลายเชื้อแบคทีเรียท่ีไม่สร้างสปอร์  

  ได้แก่ S.aureus, K.pneumonia, A.baumannii, M.phlei และ C.albicans รวมทั้งเชื้อ  

  Mycobacterium ได้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

สถานการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
มีต้นแบบเครื่องท�าลายเชื้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์

ผสานระบบอบลมร้อนส�าหรับอุปกรณ์การแพทย์ 

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปานลดา วุฒรัิตน์  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์   : 095 145 9555    

Email   : parnlada@step.cmu.ac.th

เครื่องท�าลายเช้ีอแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อน
ส�าหรับอุปกรณ์การแพทย์ (Pasteurizing-Hot Air Drying Combined 
Disinfecting Machine for Medical Equipment)

ผลงานเด่น พันธมิตร

เป็นเทคโนโลยีที่ได้น�าวิธีระบบพลาสเจอร์ไรซ์มาประยุกต์ใช้กับระบบอบด้วยลมร้อนในการท�าลายเชื้อใน 

อุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ดมยาสลบ ซึ่งอุปกรณ์เหล่าน้ีมีลักษณะ 

เป็นสายยาง หน้ากาก และภาชนะทีท่�าจากพลาสตกิ จงึท�าความสะอาดและท�าลายเชือ้ได้ยาก กระบวนการน้ี 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อให้ดีย่ิงขึ้นโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การแพทย?ออกมาสัมผัสกับ 

อากาศภายนอก นอกจากนียั้งมกีาน�ากระบวนการทางวิศวกรรมดจิทัิล (Digita Engineering) มาประยุกต์ใช้ 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพการท�างานในระบบด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Computanal Fluid Dynamics 

(CFD) โดยใช้ในการค�านวณหาพลศาสตร์การไหลของน�า้และลมร้อนควบคูกั่บการวิเคราะห์ระบบการควบคมุ 

อณุหภมูแิละเวลาท่ีเหมาะสมภายในระบบให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ เพ่ือลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ของผูป่้วย 

และลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้งานอุปกรณ์

การแพทย์ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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นักวิจัย
ผศ.นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อมูลผลงานและจุดเด่น
“Thai Colostomy Bag” เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทย ลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยน�า  

“ยางพารา” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาเป็นวัตถุดิบ โดยผ่านการทดสอบทาง Biocompatibilities  

(Cytotoxicity, Skin Irritation, Skin sensitization) และมีการเปรียบเทียบอาการข้างเคียง (อาการแพ้,  

ผื่น, คัน ฯลฯ) กับยี่ห้ออื่นในท้องตลาดพบว่ามีน้อยมาก 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
 การทดลองใช้จริงในผู้ป่วยให้ผลการใช้งานเทียบเท่ากับยี่ห้อในท้องตลาด

 ต้นแบบผลิตภัณฑ์มีการทดสอบทาง Biocompatibilities ก่อนการใช้งานจริงในมนุษย์

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีความเหมาะสมกับสรีระของคนไทย ใช้งานง่าย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ความคุ้มครอง อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10257

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9968

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อจัดจ�าหน่าย

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โทรศัพท์   : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099

Email   : sitancn.a@psu.ac.th

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา 
(Thai Colostomy Bags) 
ผลงานเด่น พันธมิตร



17

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ทิพย์จักร ณ ล�าปาง, ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, ดร.ชญานุตม์ โฆษิตานนท์, ธงศักดิ์ แก้วประกอบ, 
กฤตพร อุตรา และ กฤษฎากร มานะกล้า 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000057 ยื่นค�าขอวันที่ 11 มกราคม 2562 
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 375449 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902002539 ยื่นค�าขอวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น
ความส�าคญัของปัญหาเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัส�าหรบัสาธิต หรอื AED Trainer เป็นเครือ่งมอื
ส�าหรับสอนขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator) หรอืเครือ่ง AED เพ่ือช่วยผูป่้วยในสถานการณ์ฉกุเฉนิ อย่างไรก็ตาม AED 
Trainer ท่ีใช้ในปัจจบุนัและทีม่จี�าหน่ายในประเทศนัน้ เป็นเครือ่งน�าเข้าจากต่างประเทศ มรีาคาท่ีแตกต่างกัน 
โดยขึน้อยู่กับย่ีห้อและประสทิธิภาพในการท�างาน  คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชวีติ (Thai Resuscitation  
Council หรือ TRC) ก่อตั้งโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอให ้
ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห่งชาต ิ (MTEC) พัฒนาเคร่ือง AED Trainer ในนามของเครือข่ายนวัตกรรม
ยางพารา เพ่ือให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ มีราคาถูก และทดแทนการน�าเข้าเครื่องจากต่างประเทศ 
MTEC จึงได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส�าหรับสาธิตและแผ่นอิเล็กโทรดส�าหรับสาธิต 
โดยได้รับการแนะน�าข้ันตอนการใช้งานเครื่อง AED เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิต 
จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถผลิตเครื่องเพื่อใช้งานเองภายในประเทศ มีราคาถูกกว่าเครื่องน�าเข้า
 ได้รับการแนะน�าขั้นตอนการใช้งานเครื่องสาธิตจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC)
 ชิ้นส่วนแผ่นแปะเพ่ือการฝึกได้รับการพัฒนาจากน�้ายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหาง่ายภายในประเทศ  

 รายชื่อบริษัทที่รับสิทธิไปผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
 ตดิต่อ คณุณฐัพฒัน์ นิธิอุทัย เบอร์ 034 833 164 หรือ 081 599 7193

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1618
Email   : ipbiz@nstda.or.th

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส�าหรับสาธิต
(Automated External Defibrillator Trainer : AED Trainer)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดนุ พรหมมินทร์, ปริญญา จันทร์หุณีย์, เลิศชัย ศรเฉลิม และ ดวงกมล วรเกษมศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001957 ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ 1902002997  ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902002998  ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ 1902002999  ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ 1902003000  ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจบุนัพบจ�านวนผูพิ้การด้านการเคลือ่นไหวทางร่างกายมากขึน้ จากรายงานข้อมลูสถานการณ์ด้านคนพิการ 
ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2562 ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายอยู่อันดับสูงสุด
ถึง 1,012,284 คน ประกอบกับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นการใช้รถเข็นจึงเป็นอุปกรณ์ที่ม ี
ความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน 
อ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง อกีทัง้ยังส่งเสริมคณุภาพชวิีต สามารถช่วยให้ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว
หรอืผูส้งูอายุท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชมุชนได้ ส่งผลให้มสุีขภาพจติดขีึน้ โดยส่วนใหญ่รถเขน็ท่ีใช้งาน  
จะเป็นรถเขน็แบบขับเคลือ่นด้วยแรงคน ใช้มอืและแขนของผูใ้ช้งานเอง ซึง่ต้องมคีวามแขง็แรงของกล้ามเน้ือ 
หากมือและแขนของผู้ใช้งานไม่แข็งแรงมากพอจะท�าให้การใช้งานรถเข็นไม่สะดวก ดังน้ันการเลือกใช ้
รถเข็นไฟฟ้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับการใช้งาน เพราะใช้งานง่ายกว่า แต่มีข้อจ�ากัดด้านราคาที ่
ค่อนข้างสงูตามฟังก์ชนัการใช้งานรถเขน็ไฟฟ้าทีใ่ช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ มค่ีาใช้จ่าย 
ในการน�าเข้าและการบ�ารุงรักษาค่อนข้างสูง จึงส่งผลกระทบให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอาย ุ
ที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 ต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อ สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการท�างานของรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าได้ 
 ผ่านการประเมินระดับเครื่องมือแพทย์ด้วยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณ 

 รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
 ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนการผลิตต�่า สามารถผลิตได้เองในประเทศ 
 สะดวกต่อการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม เนื่องจากสามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ทั่วไป
 สะดวกต่อการขนย้าย เนื่องจากสามารถพับเก็บได้
 สะดวกต่อการชาร์จแบตเตอรี่ เน่ืองจากสามารถชาร์จด้วยไฟบ้านได้

ความร่วมมือที่เสาะหาเสาะหา 
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง 
เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email   : ipbiz@nstda.or.th 

รถเข็นไฟฟ้าส�าหรับผู้พิการหรือสูงอายุ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป และคณะ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0801004126 ยื่นค�าขอวันที่ 8 สิงหาคม 2551

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การอักเสบและติดเชื้อของกระดูก อาจน�าไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือแม้แต่การเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับ 

การรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งการผ่าตัดและการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นแนวทางการรักษาทั่วไป  

ในปัจจบุนัมกีารใช้วัสดนุ�าส่งยาท่ีเป็นเมด็กลมทีร้่อยเป็นสายได้ น�าไปวางในบรเิวณแผลเพ่ือให้วัสดปุลดปล่อยยา 

ปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณบาดแผล แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการน�าวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกาย 

ในภายหลัง ดงันัน้จงึได้มกีารพัฒนาวัสดนุ�าส่งยาปฏิชวีนะส�าหรบัการรกัษาการอกัเสบและตดิเชือ้ของกระดกู  

โดยไม่ต้องน�าวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายผู้ป่วยภายหลังการใช้งาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถปลดปล่อยยาปฏชิวีนะปรมิาณสงูเพ่ือรกัษาอาการอกัเสบตดิเชือ้ของกระดกูอย่างมปีระสทิธิภาพ

 ใช้งานได้โดยไม่ต้องน�าวัสดุน�าส่งยาออกจากร่างกายผู้ป่วย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 ท�าหน้าที่เป็นกระดูกเทียมได้พร้อมกัน

 ใส่ยาปฏิชีวนะได้หลายประเภท

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 

เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์   : 0 2564 7000 ต่อ 1618

Email   : ipbiz@nstda.or.th

วัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะ 
ส�าหรับการรักษาการอักเสบติดเช้ือของกระดูก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ, ดร.สิทธา สุขกสิ และ ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบตัร เลขท่ีค�าขอ 1701002926 เรือ่ง ขัน้บนัไดแบบเหยียบพร้อมราวจบัและกลไกในการเคลือ่นย้าย 
ยืน่ค�าขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ค�าขอสทิธิบตัร เลขทีค่�าขอ 1702001911 เรือ่ง บนัไดส�าหรับขึน้ลงเตยีงผู้ป่วย ย่ืนค�าขอวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560
ค�าขอสทิธิบตัร เลขท่ีค�าขอ 1702001912 เรือ่ง บนัไดส�าหรบัขึน้ลงเตียงผูป่้วย ย่ืนค�าขอวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลจากคณะวิจัยได้ด�าเนินโครงการการท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับข้อมูลเชิงสถิติ 
ของการพลดัตกหกล้มของผูส้งูอายุทัว่โลกต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผูสู้งอายุท่ีมอีายุ 65 ปี 
ขึน้ไปจะหกล้มทกุปี (ทีม่า: Stevens et. al. 2012) และการหกล้มเป็นสาเหตอุนัดบั 2 ของการเสยีชวีติของ 
ผู้สูงอายุ (ที่มา: องค์การอนามัยโลก) ท�าให้ปัญหาการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุเป็นประเด็นส�าคัญท่ีควร
ได้รับการแก้ไขโดยมุ่งไปที่สาเหตุส�าคัญของการเสื่อมถอยของสถานภาพร่างกาย เช่น จากท่ีดูแลตัวเองได้  
กลายเป็นผูป่้วยตดิเตยีง ซึง่เหตกุารณ์หกล้มทีพ่บได้บ่อยท่ีสดุอกีรปูแบบคอื การพลดัตกหกล้มจากการขึน้ลง
เตยีงของผูสู้งอายุ ซึง่เกิดข้ึนได้ทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงพยาบาล รวมถงึผูป่้วยท่ีได้รบัการผ่าตดัท่ีต้องได้รบัการฟ้ืนฟู 
ส่งผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงและฟื้นตัวได้ช้า จากการที่ผู้ดูแลหรือญาติรวมถึงตัว 
ผู้ป่วยเองกลัวที่ผู้สูงอายุจะหกล้มจึงให้นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่ 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 ลดความเสี่ยงในการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเตียงที่มีความสูง เช่น  
 เตียงโรงพยาบาล

 กระตุ้นการลุกข้ึนนั่ง ลดการนอนติดเตียง ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยท่ัวไปหรือหลังผ่าตัด และ 
 ลดความหดหู่

 ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ รับน�้าหนักได้มาก มีร่องป้องกันการลื่น
 ใช้งานสะดวก ปรับเป็นเก้าอี้นั่งได้ เหมาะส�าหรับพยาบาลท�าหัตถการ
 สวย เรียบง่าย มีประโยชน์ใช้งานสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา  ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1617
Email  : ipbiz@nstda.or.th

อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501006704 ยื่นค�าขอวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
“โรคพาร์กินสัน” เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทท่ีพบได้มากกว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มผู้ป่วยโรค 
ความเคลือ่นไหวผดิปกต ิ (Movement Disorders) โดยยังไม่ทราบสาเหตขุองโรคแน่ชดั แต่เป็นท่ีชดัเจนว่า
เซลล์ประสาทในสมองของผู้ป่วยจะเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดอาการหลักทางการเคลื่อนไหวของ
โรคพาร์กินสัน ได้แก่ อาการสั่นเมื่ออยู่นิ่ง (Resting tremor) การเคล่ือนไหวช้า (Bradykinesia) แข็งเกร็ง  
(Rigidity) การเดินติดขัดและเสียการทรงตัว ในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันน้ันค่อนข้างเป็นไปด้วย 
ความยากล�าบาก ต้องอาศยัแพทย์ทีมี่ประสบการณ์และความเชีย่วชาญสงูเพ่ือการวินจิฉยัทีแ่ม่นย�า เนือ่งจาก 
มอีาการเคล่ือนไหวท่ีผดิปกตหิลายอย่างท่ีคล้ายคลงึกับโรคพาร์กินสนั โดยโรคทีม่อีาการเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
แต่ละโรคนั้นมีแนวทางการรักษาท่ีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น “เครื่องคัดแยกโรค 
การเคล่ือนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่น” โดยสามารถวิเคราะห์อาการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของโรค 
พาร์กินสัน และแยกผู้ป่วยจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่นคล้ายคลึงกับโรคพาร์กินสันได้ ช่วยท�าให้การวินิจฉัย
โรคพาร์กินสันมีความแม่นย�ามากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 สามารถน�าเครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสัน แบบท่ีติดกับตัวผู้ป่วยตลอดเวลาท�าให ้
 สามารถวัดการเคลื่อนไหวได้ทุกช่วง รวมถึงใช้ในการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 
 เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 แพทย์ทีไ่ม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาการเคลือ่นไหวผดิปกตหิรอืสาขาประสาทวิทยาสามารถน�าเครือ่งมอื 
 ไปใช้ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหว ของผู้ป่วยเพื่อช่วยในการติดตามอาการตอนกลางคืนได้อย่างแม่นย�า  
 ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดบั pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ชนวัฒน์ อนันต์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์  : 02 256 4000 ต่อ 70703
โทรศัพท์มือถือ  : 087 362 1453 
Email   : can@chulapd.org

เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ
จากสัญญาณการสั่น

เคร่ืองมือช่วยวนิิจฉัยอาการส่ันและตดิตามผู้ป่วยโรคพาร์กนิสัน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ และ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1701006352 ยื่นค�าขอวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การเกิดแผลเรือ้รงัในผูป่้วยโรคเบาหวาน เป็นสิง่ทีพ่บได้บ่อยและเป็นปัญหาทีส่�าคัญในประเทศไทย อาจลกุลาม
จนท�าให้สูญเสียนิ้วเท้าหรือขาได้ การใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุปิดแผลเป็นส่วนส�าคัญในการรักษา ซึ่งการเลือกใช้
วัสดปิุดแผลท่ีมปีระสทิธิภาพเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะส่งผลให้แผลนัน้หายเรว็และเพ่ิมคณุภาพชวีติ คณะผูว้จัิย
จึงหาวัสดุปิดแผลแบบใหม่โดยใช้สารจากธรรมชาติท่ีวัตถุดิบหาได้ง่ายภายในประเทศ และมีประสิทธิภาพ
ในการรักษา ได้แก่ ไฟโบรอินและสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ ร่วมกับการผลิตสารสกัดและวัสดุปิดแผล
ที่ไม่มีการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์และพลังงานสูง และไม่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงที่มีราคาแพง ท�าให้นอกจาก
ไม่เป็นการสร้างมลภาวะแล้วยังท�าให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ลดลง ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ในการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์ราคาเหมาะสมท่ีผู้ป่วย 
ทกุสถานะสามารถเข้าถึงได้ โดยท่ีผลงานวิจยัเรือ่งนีไ้ด้รบัรางวัล Nagai Award 2012 จาก Tokyo, Japan และ
ได้รบัรางวัลเหรยีญทองแดงจากการประกวดสิง่ประดษิฐ์ในงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF  
INVENTIONS GENEVA 2017 แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของงานได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีแหล่งภายใน
ประเทศและมีราคาถูก ไม่มีการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์และพลังงานสูง มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ 
การผลติเพ่ือให้ได้สารสกัดทีม่คุีณสมบติัทางกายภาพและเคมสีม�า่เสมอทกุ batch ของการผลติ กระบวนการ
ผลิตไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงท่ีมีราคาแพง ไม่มีการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์และพลังงานสูง 
สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องเปลีย่นแผลบ่อยๆ โดยสามารถอยู่ได้ 3-7 วัน Gel film ท่ีพัฒนาขึน้มคีวามแขง็แรง  
มคีวามยืดหยุ่น สามารถโค้งงอให้ทาบกับแผลได้ และสามารถดดูซบัน�า้ได้ถึงประมาณ 44% โดยทีภ่ายหลงั
จากการดูดซับน�้า จะมีลักษณะเป็น gel film ที่มีความยืดหยุ่นและคงรูปอยู่ได้ สามารถแนบติดไปกับแผลที่มี
ความลึกได้ดี สามารถลดอัตราการติดเชื้อได้เนื่องจากสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดบั pilot scale ได้ถกูทดสอบในสภาวะท�างานจรงิ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒพิงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์    : 05 596 5268
โทรศัพท์มือถือ    : 083 654 9491
Email    : octplastic@gmail.com, saranw@nu.ac.th

วัสดุปิดแผลเบาหวานไฟโบรอิน
ที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์,
สุริสา สากยโรจน์, ทิพาพร ทองค�า และ ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ไพล (Zingiber cassamunar Roxb.) สมุนไพรใกล้ตัวท่ีน่าสนใจชนิดหน่ึง ชาวบ้านนิยมปลูกกันตาม 
บ้านเรอืนเพ่ือใช้ในการประกอบเป็นยาไทยแผนโบราณ สารส�าคญัในเหง้าไพลประกอบด้วยน�า้มนัหอมระเหย 
ซึ่งมีสารส�าคัญที่เก่ียวกับการออกฤทธ์ิ เช่น a-pinene, sabinene, a-terpinene, terpinen-4-o1 เป็นต้น  
เหง้าไพลยังมสีารสเีหลอืง curcumin และสาร butanoids derivatives ท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิทีส่�าคญัคอื สาร D หรือ 
(E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl) but-3-en-l-ol และ (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) 
นอกจากน้ียังมีสาร cassumunarin A, B และ C ซึ่งมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี การศึกษาทางด้าน
เภสัชวิทยาของน�้ามันไพลพบว่า มีผลลดการอักเสบได้ ลดการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ ปวดข้อ และอาการ 
เคลด็ขดัยอกได้ ผลติภณัฑ์น้ีมสีารสกัดและน�า้มนัหอมระเหยไพลเป็นส่วนผสมหลัก มคีณุสมบตัลิดความปวด
เมือ่ยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก มีกลิ่นหอม สดชื่น และมีความปลอดภัยในการใช้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
บาล์ม และน�้ามันเหลือง ไพลสยาม ด้วยสูตรเฉพาะที่พิเศษ ผนวกกับสารส�าคัญในเหง้าไพลประกอบด้วย
น�้ามันหอมระเหย ซึ่งมีสารส�าคัญท่ีเก่ียวกับการออกฤทธ์ิ ผลิตภัณฑ์น้ีมีสารสกัดและน�้ามันหอมระเหยไพล
เป็นส่วนผสมหลัก 

 มีคุณสมบัติลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
 แก้เคล็ดขัดยอก 
 มีกลิ่นหอม สดชื่น 
 มีความปลอดภัยในการใช้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์   : 029 428 600 ต่อ 213
โทรศัพท์มือถือ   : 080 269 5536
Email   :  chonlada.bu@ku.th

ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์น�้ามันเหลืองสมุนไพร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1901002107 ยื่นค�าขอวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาวัสดุตกแต่งบาดแผลให้มีคุณสมบัติท่ีดีคือ สามารถดูดซับและเก็บกักสารคัดหลั่งท่ีออกมา

จากแผลได้ ป้องกันบาดแผลจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ ลดการท�าลายเซลล์ช่วยให้เกิดการสมานของแผล ไม่ม ี

สารตกค้างอยู่ในแผล สามารถใช้ได้กับแผลทุกลักษณะ และราคาไม่แพง โดยวัสดุตกแต่งบาดแผลสามารถ 

แบ่งได้ตามลักษณะการท�างาน หรือแบ่งตามองค์ประกอบของวัสดุตกแต่งบาดแผล หรือแบ่งตามลักษณะ 

ของวัสดุตกแต่งบาดแผล โดยวัสดุตกแต่งบาดแผลท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ ก๊อซ ฟิล์ม ไฮโดรเจล  

ไฮโดรคอลลอยด์ และ แผ่นโฟม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วัสดตุกแต่งบาดแผลชนิดก๊อซ ท่ีมคีวามสามารถในการดดูซบัสารคดัหลัง่สงู และมคุีณสมบตัต้ิานการเจรญิเตบิโต

ของเชื้อจุลินทรีย์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ และ ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์   : 662 470 9626

Email   : amornrat.wat@kmutt.ac.th, jeesuda.kea@kmutt.ac.th

วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยัง้การเจริญเติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย์ รวมทัง้วิธีการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าว
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย และ ดร.นลิน รัตน์นราทร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801003712 ยื่นค�าขอวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การตรวจวัดเพ่ือหาปรมิาณอลับมูนิโดยท่ัวไปมอียู่หลากหลายเทคนิค เช่น การตรวจวัดด้วยการดสีูท่ีเกิดขึน้  

การวัดความขุ่นและการตรวจวัดโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะมีความถูกต้องและแม่นย�าสูง แต่มี 

ข้อจ�ากัดในเรื่องของสถานท่ีในการวิเคราะห์ท่ีจะต้องท�าในห้องปฏิบัติการท่ีควบคุมอุณหภูมิ ต้องอาศัย

ความเชี่ยวชาญของผู้ท�าการวิเคราะห์ ไม่สามารถพกพาน�าไปวิเคราะห์นอกสถานที่ได้ และเครื่องมือใน 

การวิเคราะห์มีราคาสูงจึงท�าให้เสียค่าใช้จ่ายมากในการวิเคราะห์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีส�าหรับตรวจวิเคราะห์อัลบูมินท่ีมีราคาถูก สะดวก ตรวจวัดได้ง่าย 

ทราบผลการวิเคราะห์ได้ทันที สามารถใช้แล้วท้ิงเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน พกพาน�าไปใช้ตรวจวัดนอก 

ห้องปฏิบัติการได้ และน�าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์อัลบูมินในตัวอย่างทางด้านชีวโมเลกุล 

หรือทางการแพทย์โดยไม่ต้องน�าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐานแบบเดิม อย่างเช่น การตรวจวัดโดยการใช้

เอนไซม์ หรือวิธีการอื่นๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ และ ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์   : 02 470 9626

Email    : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th, jeesuda.kea@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสี
ส�าหรับตรวจวิเคราะห์อัลบูมิน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และ ศุภกิจ อมรฐิติพงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801006917 ยื่นค�าขอวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนท่ัวโลกเป็นอันดับท่ี 4 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  

ปัจจบุนัการรกัษาให้หายเป็นปกตยัิงไม่สามารถท�าได้ เพียงแต่บรรเทาอาการของโรคเท่าน้ันท่ีสามารถท�าได้ 

เช่น การผ่าตัดขยายหลอดลม การผ่าตัดเพ่ือลดปริมาตรของปอด การพ่นยาขยายหลอดลม และการใช ้

อุปกรณ์วาล์วทางเดียว (Endobronchial valve) ซึ่งการใช้วาล์วดังกล่าวเป็นท่ีนิยมเนื่องจากไม่ก่อให้เกิด 

บาดแผลและความเจ็บปวดในการรักษาเพราะอุปกรณ์สามารถน�าผ่านเข้าทางสายสวนทางล�าคอได้

โดยตรง แต่ในประเทศไทยยังต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ นักวิจัยจึงออกแบบและผลิตอุปกรณ์รักษาโรค 

ถุงลมโป่งพองชนดิขดลวดค�า้ยันประกบวาล์วทางเดยีวจากลวดโลหะผสมจ�ารปู ซึง่อปุกรณ์ท่ีผลติได้มสีมบตัิ

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพในการถ่างขยายทางเดินหายใจพร้อมท้ัง

ระบายอากาศที่คั่งค้างในปอดออกมาได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การสานข้ึนรปูขดลวดค�า้ยันจากโลหะผสมจ�ารปูเพ่ือใช้ประกบอปุกรณ์วาล์วทางเดยีว (Endobronchial valve) 

เพื่อขยายทางเดินหายใจและระบายอากาศที่ค้างภายในปอด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ, ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์   : 02 470 9626

Email   : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th, jeesuda.kea@kmutt.ac.th

อุปกรณ์วาล์วทางเดียว (Endobronchail Valve) เพื่อใช้รักษา
โรคถุงลมโป่งพองจากโลหะผสมจ�ารูปและกรรมวิธีการผลิต
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โรคโลหิตจางเกิดขึน้ในผูท่ี้มภีาวะขาดธาตเุหลก็ สตรตีัง้ครรภ์และผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย ซึง่สามารถ 

รักษาได้โดยการให้รับประทานยาธาตุเหล็ก (รูปแบบสารเคมี) แบบชนิดเม็ดหรือฉีดสารละลายเข้าร่างกาย 

หากปริมาณท่ีมากเกินไปก็สามารถก่อให้เกิดโทษได้เน่ืองจากธาตุเหล็กมีคุณสมบัติเป็นสารโปรออกซิแดนท์ 

เร่งการสร้างอนุมูลอิสระท่ีเป็นพิษต่อสารชีวโมเลกุลในเซลล์และร่างกาย เหล็กในข้าวสินเหล็กเกิดขึ้นใน 

รูปสารประกอบเชิงซ้อน จับตรึงกับสารพฤกษาเคมีที่ถูกร่างกายน�าไปใช้ได้ง่าย และไม่มีความเป็นพิษ 

เมื่ออยู่โดยล�าพัง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ข้าวสินเหล็กพร้อมด่ืมบรรจุขวดท่ีมีคุณสมบัติทางโภชนาการเภสัช และมีความปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน มปีระสทิธิภาพต่อระดบัธาตเุหลก็และฮโีมโกลบนิในเลอืดของสตรท่ีีมภีาวะโลหติจาง มฤีทธ์ิ

ต้านการออกซิเดชั่นสูง ให้พลังงานต�่าและสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังไม่มีผลต่อ 

การท�างานของไต ระดับไขมันต่างๆ และสภาวะธาตุเหล็กในเลือด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒรัิตน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์    : 05 394 8671 ต่อ 0

โทรศัพท์มือถือ    : 095 145 9555

Email    : licensing@step.cmu.ac.th

ผลิตภัณฑ์ข้าวสินเหล็กเพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง
ในสตรีไทย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพรช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002096 ยื่นค�าขอวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การศึกษาในอดีตพบว่า อุบัติการณ์ของการพลัดหล่นของทารกจากการคลอดบุตรในโรงพยาบาล พบได ้

ตั้งแต่ 1.6 ถึง 4.14 ต่อ 10,000 รายของการเกิดมีชีพ ซึ่งอุบัติการณ์ของทารกพลัดหล่นที่มีอยู่นั้นต�่ากว่า 

ความเป็นจริง เน่ืองจากเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีสามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่และผู้ท�าคลอดมักเกรงกลัว 

ความผิดและกลัวการถูกฟ้องร้อง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการท�าคลอดบุตรทางช่องคลอด ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน  

คอื ส่วนท่ีเป็นถาดรองรบัทารกแรกคลอด และส่วนท่ีเป็นรถเขน็พร้อมแท่นรองรับถาดรองรับทารกแรกคลอด  

ซึ่งถาดรองรับทารกแรกคลอดมีขนาดใหญ่เพียงพอส�าหรับรองรับทารกแรกคลอดได้ โดยส่วนหน้าของถาด 

มรีรูะบายของเหลว ซึง่ถาดรองรบัทารกแรกคลอดจะต่อเข้ากับส่วนทีเ่ป็นแท่นรองรบัถาดทีอ่อกแบบมลีกัษณะ 

เป็นรถเข็น เพ่ือให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความแข็งแรงมั่นคงในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี ้

ถาดรองรับทารกแรกคลอดสามารถถอดแยกออกจากตัวรถเข็นได้อย่างอิสระ 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์   : 038 102 287 

โทรศัพท์มือถือ   : 090 041 1999 

Email   : siripon.sa@buu.ac.th 

อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่น
ในการท�าคลอดบุตรทางช่องคลอด
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801003834 ยื่นค�าขอวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องมือบริหารขากรรไกรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยป้องกันและรักษาภาวะ 

ขากรรไกรยึดหรอืภาวะอ้าปากได้จ�ากัดจากการเกิดกล้ามเนือ้หดเกรง็ พังผดื เนือ้เย่ือแขง็ตงึ ในผูป่้วยมะเรง็ทีไ่ด้ 

รับการรักษาด้วยการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�าคอ รวมถึงในอนาคตเพื่อน�าไปใช้ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ  

บริเวณใบหน้าและขากรรไกร ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเน้ืองอกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร โดยเคร่ืองมือนี ้

มีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถน�ากลับมาใช้ในผู้ป่วยอื่นได้ (Reusable) และพกพาสะดวก (Portable)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เคร่ืองมือรักษาภาวะขากรรไกรยึดซึ่งที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นผลิตจากวัสดุ acrylonitrile-butadiene-styrene  

ทางการแพทย์ท่ีสามารถรับแรงกระท�าท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งานได้ จากการศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์

บ�าบดัขากรรไกรยึดในผูป่้วยท่ีมภีาวะอ้าปากได้จ�ากัด ภายหลงัการได้รับรงัสรัีกษาพบว่า ผูป่้วยมรีะยะการอ้าปาก

เพ่ิมขึ้นมากที่สุดในผู้ป่วยหลังจากการใช้เครื่องมือบ�าบัดขากรรไกรยึดคือจากท่ีอ้าปากได้ 2.2 เซนติเมตร 

เพ่ิมขึน้เป็น 4 เซนตเิมตร ระยะอ้าปากเพ่ิมข้ึน 1.8 เซนติเมตร ใน 8 สปัดาห์หลงัใช้อปุกรณ์ การวัดระดบั 

ความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์บ�าบัดขากรรไกรยึดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีค่าคะแนนความพึงพอใจ 

ในแง่ของรูปแบบ รูปลักษณ์ของอุปกรณ์ การพกพา มีความมั่นใจในการใช้งาน สามารถดูแลรักษาและ

ท�าความสะอาดได้สะดวก สามารถด�าเนนิชวิีตได้ตามปกต ิ การฝึกอ้าปากช่วยท�าให้อ้าปากได้มากขึน้ และ 

มีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์โดยรวม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์   : 02 849 6056-7

Email  : int.mahidol@gmail.com

เครื่องมือบริหารขากรรไกร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803000422 ยื่นค�าขอวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในการล้างคลองรากฟันซึ่งพบว่ามีข้อเสียคือมีฤทธ์ิในการกัดกร่อน 

ทีสู่ง หากใช้โดยไม่ระวังในการท�าความสะอาดคลองรากฟันน�า้นมท่ีซึง่มกีารละลายของรากฟันในระดบัหน่ึงแล้ว 

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างใต้ท�าให้ผู้ป่วยระคายเคือง หรือเจ็บปวดได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก

เนื่องจากคลองรากฟันน�้านมมีการละลายไปบางส่วนตามธรรมชาติ หรือรากละลายเน่ืองจากการติดเชื้อ 

ปลายรากฟัน ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นสารท�าความสะอาดรากฟันชนิดต่างๆ มากมาย แต่ยังมีข้อด้อย  

ในเรื่องคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดคลองรากฟัน จึงได้มีการน�าคลอเฮกซิดีนเจล 

ซึ่งเป็นสารชนิดหน่ึงซึ่งน�ามาช่วยในการท�าความสะอาด พบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากสาร 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คลอเฮกซิดีนเจล เป็นสารท่ีมีการใช้ในการท�าความสะอาดคลองรากฟันเน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ดี คือ  

การต้านเชื้อจุลชีพ ไม่มีฤทธ์ิกัดกร่อนเน้ือเย่ือ มีฤทธ์ิก�าจัดเชื้อแบคทีเรียท่ีมีผนังเซลล์ประกอบด้วย  

Lipopolysaccharide ซึ่งสารอื่นๆ รวมทั้งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไม่สามารถก�าจัดได้ มีคุณสมบัติในการ 

หล่อลื่นผนังคลองรากฟัน ท�าให้คลองรากฟันไม่อุดตันขณะปฏิบัติงานและยังมีคุณสมบัติในการออกฤทธ์ิ 

ในระยะยาวเน่ืองจากคุณสมบัติความเป็นประจุ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติท่ีดี หากใช้เป็น 

สารท�าความสะอาดคลองรากฟันน�้านม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์   : 02 849 6056-7   

Email  : int.mahidol@gmail.com

สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลส�าหรับรากฟันน�้านม
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
นิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 53397

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การเตรียมยาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของแอมป์ยา (ampule) ท�าให้พยาบาลต้องประสบปัญหา 

การหักแอมป์ยาแล้วบาดมือเกิดการบาดเจ็บ จากการเก็บข้อมูลพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสังเกต

อาการชาย โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี 2558-2560 พบว่า เกิดอุบัติการณ์การถูกแอมป์ยาบาดมือ

ขณะเตรียมยา โดยเฉลี่ยจ�านวน 8-9 ครั้งต่อเดือน ท�าให้บาดแผลที่นิ้วมือ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเพราะ 

เสี่ยงต่อการน�าเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกาย นอกจากจะท�าให้เสี่ยงติดเชื้อแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียจ�านวน

ยาในแอมป์ยา ผู้วิจัยจึงได้คิดและพัฒนาอุปกรณ์หักแอมป์ยาใหม่ขึ้นมา ผ่านกระบวนการพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (continuous quality improvement: CQI) โดยประดิษฐ์จากอะลูมิเนียม พร้อมมี

ใบเลื่อยติดอุปกรณ์ ซึ่งท�าจากวัสดุท่ีหาได้ง่าย สามารถใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกในการหักแอมป์ยา  

ป้องกันการบาดเจ็บ ที่นิ้วมือได้ และสามารถท�าความสะอาดที่ตัวอุปกรณ์ได้ง่ายและรวดเร็ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พยาบาลและเภสัชกรไม่เกิดอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากแอมป์ยาบาดมือ และไม่เกิดการสูญเสีย หรือแตก 

ของแอมป์ยา รวมถึงพยาบาลและเภสชักรมคีวามพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จดุเด่น 

ของนวัตกรรม คอื นวัตกรรมอปุกรณ์ช่วยหักแอมป์ยา สามารถหักแอมป์ยาได้ทกุขนาด คอื 1, 2, 4, 5, 10 

และ 50 มิลลิลิตรได้ และมีใบเลื่อยติดในอุปกรณ์ ที่ช่วยเลื่อยคอขวดและหักแอมป์ยาได้สะดวกและง่าย  

ไม่ต้องออกแรงในการหักแอมป์ยาเหมือนวิธีการเดิมหรือตามเทคนิคที่พยาบาลเคยศึกษาในต�ารา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์    : 02 849 6056-7

Email    : int.mahidol@gmail.com

อุปกรณ์หักหลอดยา
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
พญ.พรชนก วันทนากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 364493

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
มกีารศกึษาถึงการให้ข้อมลูแก่ผูป่้วยก่อนการท�าหัตถการ โดยการใช้แอพพลิเคชนัมอืถือ ผลการศกึษาพบว่า  
กลุ่มที่ใช้ Smartphone application สามารถลดความกังวลในการท�าหัตถการได้มากกว่ากลุ่มท่ีใช้ยา 
นอนหลับขนาดสูง และกลุ่มที่ใช้ Smartphone Application ร่วมกับยานอนหลับขนาดต�่า สามารถลด 
ความกังวลก่อนการท�าหัตถการได้มากที่สุดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาใน
ประเทศไทย เก่ียวกับการใช้เครือ่งมอืในการลดความกลวั และความกังวลก่อนการเจาะไขกระดกูในผูป่้วยเดก็ 
โรคมะเร็งมาก่อน จงึได้มกีารน�าแอปพลเิคชนัมอืถือมาใช้ในการเตรยีมตวัผูป่้วยเดก็ ก่อนการเจาะไขกระดูก 
เพื่อลดความกลัวและความกังวลก่อนการเจาะไขกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับการเตรียมตัวผู้ป่วยเด็กเพ่ือลดความกังวลและความกลัว 
ก่อนท�าหัตถการการเจาะไขกระดูก โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.  วีดีโอภาพเคลื่อนไหวให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าหัตถการเจาะตรวจไขกระดูก
2.  กิจกรรมที่ช่วยลดความกังวลและความกลัวของผู้ป่วย ในรูปแบบเกมส์และคลิปการ์ตูนต่างๆ
3.  แบบประเมินความวิตกกังวล และความกลัวของผู้ป่วย Visual Analog Scale (VAS) ร่วมกับ Face  
 Pain Scale
4.  แบบประเมิน modified Yale Preoperative Scale (mYPAS) ส�าหรับแพทย์หรือพยาบาลเพื่อประเมิน 
 การให้ความร่วมมือในการท�าหัตถการของผู้ป่วยเด็ก

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์    : 02 849 6056-7
Email   : int.mahidol@gmail.com

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่ือ “หนูไม่กลัวโรงพยาบาล” 
เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก



33

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14807

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี เป็นแบคทีเรียประจ�าถิ่นในล�าไส้ของคนและสัตว์ ซึ่งเชื้อกลุ่มนี้เป็น

ได้ท้ังเชือ้ก่อโรคและเชือ้ฉวยโอกาสผ่านการกินอาหารหรือน�า้ดืม่ท่ีมเีชือ้ปนเป้ือนเข้าไป มกัก่อให้เกิดการตดิเชือ้

นอกระบบทางเดนิอาหารโดยโรคท่ีพบบ่อยท่ีสดุ ได้แก่ การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ และยังเป็นสาเหตุ

ของการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ ์

เอนเทอโรแบคทีเรยีซอีแีละแบคทเีรยีท่ีไม่ใช้น�า้ตาลกลโูคส ประกอบด้วยน�า้ตาลกลโูคสและแลก็โตส เพปโตน 

และโปรตีโอสเพปโตน กรดอะมิโนอาร์จีนีน เกลือน�้าดี และคริสตัลไวโอเลต โดยมีบรอมไธมอลบลูเป็น 

อนิดเิคเตอร์ ในสภาวะบ่มทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส พบการเจรญิของเชือ้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงกรดด่าง 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนสีของอาหารช่วยให้อ่านผลงานย่ิงขึ้น จึงได้มีการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย

ในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่ใช้น�้าตาลกลูโคสที่มีประสิทธิภาพ ผลิตใช้ได้เอง ลดต้นทุน

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสูตรอาหารที่สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียท่ีไม่ใช้น�้าตาล

กลูโคสออกจากกันได้อย่างชัดเจนจากสีของโคโลนีที่แตกต่างกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
กัตตกิา แพรกทอง

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์   : 075 672 927

โทรศัพท์มือถือ    : 089 971 7930

Email   : kattika.pr@wu.ac.th

สูตรอาหารแยกเช้ือแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี
และแบคทีเรียที่ไม่ใช้น�้าตาลกลูโคส
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1603001155 ยื่นค�าขอวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพ่ือรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ใช้หลักการผลิต
โครงร่างด้วยวิธีการ MSMD และ MSCM จะใช้วิธีการหลอมผสม (Melt-blending) ซึ่งถือเป็นวิธีที่สะอาด 
และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิตโดยมีข้ันตอนคือน�าเส้นใยเดี่ยวมาท�าการข้ึนรูปเป็นโครงร่าง
สามมติ ิ โดยการกดในเบ้าหล่อแก้วเพ่ือให้เส้นมกีารเรยีงตวัเป็นลักษณะโครงร่างสามมติ ิ จากน้ันน�าไปจุม่ลง
ในน�้าอุ่นเพ่ือให้จุดสัมผัสของเส้นเชื่อมยึดติดกันโครงร่างท่ีผลิตจากท้ังสองวิธีน้ี ได้รับการทดสอบคุณสมบัติ
ทั้งในห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยจริงแล้วว่า มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และสามารถท�าให้
เกิดการสร้างกระดูกใหม่ ได้เป็นอย่างดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โครงร่าง MSMD สามารถน�าไปใช้ทดแทนการสูญเสียกระดูกช่องปาก และใบหน้าได้ในหลายบริเวณ  
โดยโครงร่างชั้นเดี่ยวสามารถใช้ทดแทนกระดูกบริเวณพ้ืนกระบอกตา (floor of orbit) และผนังของโพรง
อากาศไซนัส (sinus wall) นอกจากนั้นยังสามารถท�าหน้าที่เป็นตระแกรงกั้น (mesh tray) เพ่ือคงสภาพ 
ของวัสดุทดแทนกระดูกชนิดผงแบบอื่นๆ ได้ ส่วนโครงร่างแบบสามมิติก็สามารถขึ้นรูป และตัดแต่งได ้
หลายแบบ เพ่ือให้พอดกัีบขนาดของกระดกูทีสู่ญเสียไปในบรเิวณต่างๆ โครงร่าง MSCM สามารถข้ึนรปูได้ 
ในระหว่างการผ่าตัด จึงเหมาะส�าหรับหัตถการที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน เช่น การใส่โครงร่าง 
เข้าไปในเบ้าฟันภายหลงัการถอนฟันทันท ี เพ่ือชะลอการละลายตวัของกระดกูเบ้าฟัน (socket preservation) 
ก่อนการใส่ฟัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   : 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099
Email   : sitanon.a@psu.ac.th

โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้
เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล, ผศ.นพ.ธนเดช เดชาพันธุ์กุล, ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี, พรพิศ เรืองขจร
และ ทิพย์วรรณ อรัญดร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000883 ยื่นค�าขอวันที่ 11 เมษายน 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือช่วยฝึกการกลืนและเสริมภาวะโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในเรื่อง
ของการเสรมิโภชนาการในผูป่้วยทีม่ปัีญหาการกลนื การเคีย้ว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเรง็ศรีษะและ
ล�าคอท�าให้ทานอาหารได้ลดลง เเละในช่วงท่ีผู้ป่วยได้รับการรักษาส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
การรบัประทานอาหารจากรบัประทานทางปากเป็นการให้อาหารทางสายให้อาหารทางจมกู หรอืให้อาหาร
ทางสายให้อาหารทางกระเพาะอาหาร ท�าให้ผู้ป่วยไม่ได้กลืนอาหารเลยในช่วงของการรกัษาได้ ซึง่ส่งผลให้ 
ผู้ป่วยกลับมากลืนอาหารทางปากไม่ได้ภายหลังสิ้นสุดการรักษา ทางทีมผลิตจึงเห็นถึงความส�าคัญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยฝึกการกลืนและเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ศีรษะและล�าคอ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งของเหลวและของแข็งในรูปแบบของคัสตาร์ด เพื่อให้ 
ผูป่้วยท่ีปัญหาเก่ียวกับการกลนืได้รบัประทานและฝึกการกลนืระหว่างการรกัษา เเละคาดว่าจะช่วยส่งผลให้ 
ลดปัญหาการกลืนล�าบากภายหลังสิ้นสุดการรักษา ช่วยลดระยะเวลาการให้อาหารทางสายให้อาหารและ
หันกลับมารับประทานทางปากได้เร็วขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือช่วยฝึกการกลืนและเสริมภาวะโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีให้พลังงานสูง โดย
ผลติภัณฑ์ 1 ชิน้ ปรมิาณ 200 กรมั ให้พลงังานสูง 400-450 กิโลแคลอร่ี นอกจากจะให้พลังสูงแล้วยังสามารถ
ช่วยฝึกกลืนในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืน

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์ 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   : 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099
Email    : sitanon.a@psu.ac.th

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยฝึกการกลืน
และเสริมภาวะโภชนาการและกรรมวิธิผลิตผลิตภัณฑ์
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์, ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสาราญ และ ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แผ่นรองรองเท้าแบบป้อนกลบัส�าหรบัฝึกเดนิในผูป่้วยอมัพาตครึง่ซกี มผีลงานเป็นส่ิงประดษิฐ์ท่ีน�าเทคโนโลยี

เก่ียวกบัตวัตรวจวัดแรงกดและการส่งสญัญาณแบบไร้สายทีม่อีลักอรทิมึในการตรวจวัดและแจ้งเตอืน รวมท้ัง 

การน�าเทคโนโลยีของการพิมพ์ 3 มิติ มาใช้ส�าหรับพิมพ์เป็นแผ่นรองรองเท้าเพ่ือให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสม 

กับเท้าของผู้เป็นอัมพาตครึ่งซีกซึ่งมักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีเส้นเลือดในสมองตีบ โดยปัจจุบันการฝึกการลงแรง

กดเท้าจะท�าโดยการปฏิบัติตามค�าแนะน�าของนักกายภาพบ�าบัดเมื่อมาท�าการฝึกที่โรงพยาบาล ดังน้ัน  

ต้นแบบแผ่นรองรองเท้านี้จะเป็นประโยชน์ในการฝึกฟื ้นฟูของผู้เป็นอัมพาตครึ่งซีกและช่วยลดภาระ 

ของผู้ดูแล นอกจากน้ีจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเพ่ือฝึกฟื้นฟูการเดินท่ี 

โรงพยาบาล และแผ่นรองรองเท้าแบบป้อนกลับยังสามารถท�าได้เองที่บ้านท�าให้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นรองรองเท้าแบบป้อนกลับส�าหรับฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก สามารถแจ้งเตือนความไม่สมดุลของ 

แรงกดเท้าเพ่ือให้ผูใ้ช้ปรบัการเดนิให้เหมาะสมขึน้ และสามารถวเิคราะห์แนวโน้มการฟ้ืนฟูในการเดนิโดยเก็บ 

เป็นประวัติการฝึกได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์  

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

โทรศัพท์   : 074 289 321  

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

แผ่นรองรองเท้าแบบป้อนกลับส�าหรับฝึกเดิน
ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เมดิคิวบ์ จ�ากัด
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001355 ยื่นค�าขอวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจบุนัโรคหลอดเลอืดสมองเป็นสาเหตเุป็นสาเหตุการเสยีชวิีตอนัดบั 2 ของประเทศไทย โดยรองจากโรคมะเรง็ 
และเป็นสาเหตุของความพิการของคนไทย อันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุ ขั้นตอนการกายภาพบ�าบัด เป็นขั้นตอน
ส�าคัญเพ่ือให้ร่างกายกลับมามีสภาพร่างกายใกล้เคียง โดยผู้ป่วยจะต้องฝึกเดินบ่อยๆ โดยใช้โครงช่วยเดิน 
(Walker) ให้มากท่ีสุด ซึ่งท�าให้มัดกล้ามเนื้อแข็งแรง แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ การหกล้มจากการท่ีอุปกรณ์ไม่มี
ระบบพยุงน�า้หนัก (Body Support) เน่ืองจากผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองมกัจะมคีวามพิการหลงเหลอือยู่ ส่งผล 
ต่อการเคลื่อนไหวร่างกายและรูปแบบการเดิน ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเพ่ิมข้ึนเป็น 2-3 เท่า 
เมือ่เทยีบกับประชากรกลุม่อายุเดียวกัน ซึง่การท่ีจะแก้ไขปัญหาการหกล้มได้นัน้ก็คอื การฝึกเดนิอย่างปลอดภัย 
เพ่ือช่วยสร้างเสรมิความแขง็แรงของกล้ามเนือ้และป้องกันการหกล้ม ซึง่วิธีนีไ้ด้รบัการพิสจูน์ทางวิชาการแล้วว่า 
ช่วยป้องกันการหกล้มได้ดีที่สุด อุปกรณ์ที่ออกแบบมีส่วนที่ส�าคัญคือ ระบบพยุงน�้าหนักผู้ป่วยบางส่วนและ 
ป้องกันการหกล้ม เป็นการเพิ่มความมั่นใจ ท�าให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นจากก�าลังกายและก�าลังใจ 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน�้าหนักบางส่วน (Space Walker) ถูกออกแบบมาส�าหรับการช่วยเหลือและฟื้นฟู 
การฝึกเดินของผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติของรูปแบบการเดินแบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วย 
อัมพาตครึ่งท่อนล่าง ผู้ป่วยกล้ามเน้ืออ่อนแรง ผู้ท่ีมีปัญหาการทรงตัว และมีความเสี่ยงในการหกล้ม รวมถึง 
ผูส้งูอายุท่ีมภีาวะกล้ามเนือ้อ่อนแรง โครงการเกิดขึน้มาภายใต้ศนูย์วิจยั CED2 ภายใต้การดแูลของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยเป็นอปุกรณ์ช่วยฝึกเดนิส�าหรบัผูป่้วยท่ีผ่านการกายภาพบ�าบดัท่ีมรีะบบพยุงน�า้หนักแบบไดนามกิส์  
(Dynamic Body Weight Support) ตัวแรกของประเทศไทย
โดยอุปกรณ์จะประกอบด้วย 3 ส่วน ที่ส�าคัญส�าหรับส�าหรับการกายภาพบ�าบัด คือ 
1. ระบบกลไกพยุงน�้าหนักบางส่วนแบบไดนามิกส์ซัพพอร์ต ตัวแรกของประเทศไทย เพื่อลดแรงของกล้ามเนื้อ 
 ที่ใช้ในขณะที่ฝึกเดิน 
2. ระบบป้องกันการหกล้ม 100% เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้ผู้ป่วยไม่กลัวล้ม
3.  ระบบช่วยยกขาด้านที่อ่อนแรงในผู้ป่วยบางเคสที่ไม่สามารถยกขาก้าวในขณะฝึกเดิน
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวจิยั 
ต้นแบบระดบั pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจรงิ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล 
วรัตถ์ สิทธ์ิเหล่าถาวร 
บริษัท เมดิคิวบ์ จ�ากัด
โทรศัพท์มือถือ  : 085 558 2223 
Email   : ws.nut@hotmail.com 

เครื่องช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน�้าหนักบางส่วน
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นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(Magik Growth) 

เป็นผลติภัณฑ์นอนวูฟเวน ออกแบบลกัษณะโครงสร้างให้มสีมบตักิารถ่ายเทน�า้และอากาศ รวมถึงการคดัเลอืก
ช่วงคลื่นแสง โดยการเลือกใช้ชนิดของพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง และเทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวนแบบ 
สปันบอนด์ (spunbond nonwoven) ท�าให้ระบบรากเจรญิเตบิโตได้ด ี ดดูซมึอาหารได้มากขึน้ เพ่ิมการออกดอก  
ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น นอกจากน้ีสามารถออกแบบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ม ี
ความแตกต่างกัน ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดิน เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
 สูตรสารประกอบของพอลิเมอร์คิดค้นโดยทีมนักวิจัยไทย ผ่านการทดสอบการข้ึนรูปด้วยเครื่องจักร 

 อุปกรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 สามารถก�าหนดลกัษณะโครงสร้าง การถ่ายเทน�า้และอากาศ รวมไปถึงการคดัเลอืกช่วงแสงทีเ่หมาะสมได้
 สามารถออกแบบและขึน้รปูตามลกัษณะการใช้งานจ�าเพาะ จงึเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผลติภัณฑ์ท่ีต้องใช้ 

 วัสดุหลายชนิดควบคู่กัน เพื่อให้มีลักษณะและสมบัติที่ต้องการ
 ช่วยให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผล ท�าให้ปริมาณ 

 และคณุภาพของผลผลติทางการเกษตรสงูข้ึน
 เป็นทางเลือกส�าหรับการเกษตรกรรมสมัยใหม่ท่ีเน้นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และ 

 มูลค่าสูง 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
สามารถก�าหนดปริมาณน�้าและอากาศที่ผ่านเข้าออกได้ รวมถึงการคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่านให้
เหมาะกับพืช

การประยุกต์ใช้งาน
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ใช้ท�าถุงปลูก แผ่นคลุมแปลง 
และถุงห่อผลไม้ ฯลฯ

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
เกษตรกร ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรแปลงใหญ่

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 เกษตรกรแปลงใหญ่ ผูผ้ลติเมลด็พันธ์ุ บรษิทัผลิตอปุกรณ์การเกษตร บริษทัผลิตผ้านอนวูฟเวน 
 นักลงทุนที่สนใจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
 ความลับทางการค้า เลขท่ี TS61MT00139 เรื่อง สูตรเม็ดสารประกอบพอลิเมอร์ท่ีมีสีคงทนต่อ 

 สภาวะแวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจ�าเพาะ
 อนสิุทธิบตัร เลขท่ี 14718 เรือ่ง กระบวนการผลติผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์ทีม่สีมบตัเิพ่ิ่มการเจรญิเตบิโต 

 และผลิตผลของพืช (เลขทีค่�าขอ 1603000807)
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานเด่น สวทช.
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ภาพรวมตลาด
เกษตรกรมคีวามสนใจในการน�าไปใช้งานมาก มกีารใช้ในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุม่ 
เกษตรอินทรีย์ มีความต้องการใช้เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในผักและผลไม้

ผลประโยชน์ (Impact)  

1. เชิงวชิาการ/วทิยาศาสตร์ 
   องค์ความรูเ้รือ่งผลกระทบของโครงสร้างและสจีากวัสดนุอนวฟูเวน ต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของพืช
   สามารถจัดท�าฐานข้อมูล (database) ของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมส�าหรับพืชแต่ละชนิด

2. เชิงเศรษฐกจิ/พาณิชย์ 
   เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
   ลดการน�าเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศ
   เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร

3. เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม 
   ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร สอดคล้องกับกระแสการเกษตรสุขภาพ
   ลดการใช้แรงงาน
   สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ 
ทีมวิจัยสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
โทรศัพท์   : 02 564 6500 ต่อ 4464, 4727 
Email   : natthaps@mtec.or.th 
อังคณา มติรสงเคราะห์ และ ดร.สายทพิย์ โสรัตน์ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
โทรศัพท์  : 02 564 6500 ต่อ 4707, 4786 
Email   : angkana.mit@mtec.or.th, saitips@mtec.or.th  
ขนิษฐา สิริจามร    
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1618  
Email  : khanittha.sir@nstda.or.th
ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1359, 1345  
Email   : tds-nic@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน และ รุ่งอรุณ แสนงาม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001967 ยื่นค�าขอวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
วัสดุเหลือทิ้งปริมาณมากจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม มีภาระต้นทุนในการก�าจัดและอาจ 
ก่อมลพิษ ทีมวิจัยจึงน�ากากของเสีย เช่น กากตะกอนน�้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า เถ้าหนักจากการผลิต
ไฟฟ้าถ่านหิน กากเย่ือกระดาษยูคาลปิตัส ฟางข้าว เศษใบไม้ แกลบ กากชา ยิปซมั ฯลฯ มาเป็นส่วนผสม  
โดยพัฒนาสูตร วิธีการขึ้นรูป และปรับปรุงคุณสมบัติ พบว่า เมื่อขึ้นรูปกระถางดินท่ีมีส่วนผสมกาก 
ของเสีย ใช้เทคนิคการหล่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกและเทคนิคเจลคาสติง (Gel casting) โดยไม่ผ่าน 
การเผาเหมือนเซรามิกทั่วไป สามารถทดแทนถุงปลูกพลาสติกและกระถางสลายตัวได้เมื่อเวลาผ่านไป  
ลดภาระเก็บถุงด�า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่ากากของเสีย ลดต้นทุนการขนย้ายและการก�าจัดกาก 
รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 เพิ่มมูลค่าให้กากของเสีย จากวัสดุเหลือทิ้งสู่การน�าไปใช้ประโยชน์
 การขึ้นรูปเทคนิคเจลคาสติง (Gel-casting) ต้นทุนต�่า ท�าได้ง่าย 
 ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกสีด�าได้ โดยสามารถตั้งอยู่บนดินได้มากกว่า 6 เดือน
 ย่อยสลายเมื่อน�าไปปลูกลงดิน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือการเพาะปลูก
 ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือตกแต่งสถานที่ เช่น กระถางไม้ประดับในงานเทศกาลต่างๆ
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการความแข็งแรงช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถย่อยสลายได้เมื่อเวลาผ่านไป

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1618
Email   : ipbiz@nstda.or.th

กระถางดินย่อยสลายได้
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นักวิจัย
ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801006041 ยื่นค�าขอวันที่ 28 กันยายน 2561
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801006042 ยื่นค�าขอวันที่ 28 กันยายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือ 
เกษตรอนิทรีย์เพ่ือหลกีเลีย่งสารเคมท่ีีอาจตกค้างในผลผลิตการการเกษตรน้ันๆ แต่การรบกวนจากแมลงศตัรูพืช 
ก็ยังคงมอียูเ่ช่นเดยีวกับการท�าเกษตรทัว่ไป ดงัน้ันเพ่ือป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคม ี จงึท�าให้เกิดการคดิค้น 
หาวิธีการป้องกันและก�าจัดแมลงศัตรูพืช โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได ้
ไม่ตกค้างในสิง่แวดล้อม รวมท้ังใช้วธีิทางกล ซึง่วิธีการท่ีนิยมได้แก่ การท�ากับดกัแมลงแบบไม่ต้องใช้พลงังาน
ในแปลงผักอินทรีย์

กับดกักาวเหนียว เป็นกับดกัแมลงทีท่�าได้ง่ายและรวดเรว็ ใช้ในการตรวจตราและท�านายการระบาดของแมลง 
อกีท้ังยังใช้ในการควบคมุปรมิาณแมลงศตัรพืูชตวัเตม็วัยได้หลายชนิด เช่น เพล้ียไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวัน 
ของหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดต่างๆ ทั้งของหนอนคืบและหนอนใย เป็นต้น โดยกาวเหนียวจะต้องม ี
คุณสมบัติคือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานท�าได้โดยทากาวเหนียวทาบนวัสดุ
ที่มีสีเหลือง เนื่องจากแมลงชอบสีเหลือง โดยกับดักนี้จะใช้ล่อแมลงให้บินมาติดกาวเหนียวที่ทาไว้ ติดตั้ง 
ในแปลงผักสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว โดยในช่วงที่ม ี
การระบาดมาก (ฤดูร้อน/ฤดูฝน) จะใช้กับดักประมาณ 60-80 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ ส่วนในฤดูหนาวอาจใช้ 
เพียง 15-20 กับดักต่อไร่

ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ายางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก เมื่อพิจารณาสมบัติของ 
ยางธรรมชาติดิบ พบว่ายางธรรมชาติดิบมีสมบัติความเหนียวติดท่ีดี จึงสามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตกาวเหนียวเพื่อดักจับแมลงในแปลงเกษตรได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มผลผลิต
 ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
 ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี
 ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ เช่น น�้ายางพารา
 ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1618
Email   : ipbiz@nstda.or.th

กาวดักแมลงจากยางพารา
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นักวิจัย
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801005687 ยื่นค�าขอวันที่ 20 กันยายน 2561
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1400

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ChemEYE 4.0 เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจ ซึ่งจะอ่าน 
ค่าสขีองน�า้ทีเ่กิดจากปฏิกิรยิาเคมขีองชดุทดสอบกับสารเคมใีนน�า้จากบ่อเพาะเลีย้ง ซึง่เครือ่งนีจ้ะช่วยแก้ปัญหา 
ความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน�้าด้วยตาเปล่า ท่ีส่งผลให้เกิดการแปรผลความเข้มข้นที ่
ผิดพลาดจากการเทียบเคียงสีกับแผ่นอ้างอิง โดยระบบของเครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้าแบบอัจฉริยะนี ้
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลเป็น 
ความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth หรือ Wi-Fi ซึ่งจะช่วยให้การบันทึก
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลท�าได้ง่าย ส่งผ่านข้อมูลให้ผู ้เก่ียวข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถเก็บ 
สถิติคุณภาพน�้าได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีในน�้าได้แม่นย�า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สายตา
 เป็นอปุกรณ์ท่ีออกมาโดยเฉพาะเพ่ือควบคมุแสงสว่างและป้องกันการรบกวนจากแสงภายนอก ขณะท�าการ 

 อ่านค่าสี
 สามารถตรวจสอบสารเคมีได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ไนไตรท์ กรด-ด่าง แอมโมเนียม คลอรีน และ 

 ความกระด้าง เป็นต้น
 สามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที
 สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้
 บันทึกทุกผลการวัดลง SD Card ได้
 สามารถส่งบันทึกข้อมูลการวัด ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ได้
 มีน�้าหนักเบา และพกพาได้สะดวก
 มีแบตเตอรี่และชาร์ตได้ในตัวเครื่อง (รุ่น IoT)

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์    : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email   : business@nectec.or.th

เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้าแบบอัจฉริยะ 
(ChemEYE 4.0)



ผลงานเด่น พันธมิตร

44

เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมบัติ รักประทานพร, มัลลิกา ก�าภูศิริ, อรวรรณ หิมานันโต และ อรประไพ คชนันทน์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 10414 เรื่อง แผ่นแถบส�าเร็จรูปส�าหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื้อ 

ได้พร้อมกันในคราวเดียว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นย�า สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกและสามารถ 

ตรวจโรคหลายๆ ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างย่ิงในการศึกษาระบาดวิทยาของโรค

ในแปลงปลูก เพื่อหาวิธีการจัดการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พัฒนาชุดตรวจแบบ

รวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพ่ือใช้ส�าหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง  

3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon  

mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน  

1 แถบตรวจ (strip)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชดุตรวจทีพั่ฒนาข้ึนมคีวามจ�าเพาะเจาะจงต่อเชือ้โพทีไวรสั เชือ้ WMV-2 และเชือ้ Aac โดยจะไม่ท�าปฏิกิรยิา

ข้ามกันเอง และไม่ท�าปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอ 

ในการตรวจเชื้อในตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูก มีความถูกต้องแม่นย�า ง่าย และสะดวกใน 

การใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้ และราคาถูก

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) 

โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1357 

Email  : ipbiz@nstda.or.th

ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test 
เพื่อตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ในคราวเดียวกัน
ช่ือทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”
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นักวิจัย
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนสุทิธิบตัร เลขที ่11956 เรือ่ง กรรมวิธีการตรวจหาเชือ้แบคทีเรยี Streptococcus agalactiae ก่อโรคในปลา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12062 เรื่อง กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ก่อโรคในปลา

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
blueAMP เป็นชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสี มีราคาถูก  

ใช้งานง่าย เหมาะส�าหรับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก อ่านผลตรวจได้ทันทีด้วยตัวเอง  

ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้สามารถจัดการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว และชุดตรวจน้ี

ยังประยุกต์ใช้กับการตรวจโรคในปลาเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นได้ด้วย เช่น ปลาสวาย ปลาดุกบิ๊กอุย ปลา 

เทราต์ และปลาสวยงาม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้งานง่าย เหมาะกับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

 เตรียมตัวอย่าง ทดสอบ ทราบผลภายในเวลา 1 ชั่วโมง

 มีความแม่นย�าในการตรวจสูง สามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตาเปล่า

 ต้นทุนการผลิตและการทดสอบต�่า ถูกกว่าวิธีเดิม 5-8 เท่า

 สามารถประยุกต์ใช้กับปลาชนิดอื่นได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์    : 02 564 7000 ต่อ 1357

Email    : ipbiz@nstda.or.th

ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม 
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�า (blueAMP)
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย และคณะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1001000855 ยื่นค�าขอวันที่ 10 มิถุนายน 2553

ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1001006933 ยื่นค�าขอวันที่ 24 มิถุนายน 2553

ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1101001314 ยื่นค�าขอวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 12010062074 ยื่นค�าขอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
งานวิจัยน้ีเกิดจากการน�าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชันมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น�้า 

เช่น อาหารกุ้ง ปลา และกบ โดยทั่วไปในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตของอาหารสัตว์ จะต้อง

มกีารวัดขนาดอาหารเมด็ให้ได้ขนาดท่ีมมีาตรฐาน โดยใช้แรงงานคนในการสุ่มวัดทีละเมด็ ท�าให้ต้องสูญเสยี

เวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าหากมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติแทนท่ีแรงงานมนุษย์  

จะช่วยลดเวลาการท�างาน และท�าให้ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์วัดขนาดถูกพัฒนาเพื่อ

เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีภาพ และช่วยปรับปรุง

หรือแทนที่กระบวนการท�างานแบบเดิมให้สะดวก และได้มาตรฐานขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ซอฟท์แวร์ช่วยวัดขนาดวัตถุเพ่ือการควบคมุคณุภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ แบบ CCD 

(Charged-coupled device) โดยภาพวัตถุจะถูกบนัทึกเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รปูร่าง จนได้ขนาดความกว้าง

และความยาวของวัตถุแต่ละเม็ด พร้อมท้ังสรุปขนาดของวัตถุอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อีกท้ังยัง

วิเคราะห์ และสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์    : 02 564 6700 ต่อ 1324

Email    : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th

ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด)
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นักวิจัย
ฉวีวรรณ คงแก้ว, สุริยกมล มณฑา, ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, ภิพัฒชา รักดี และ ธนิกา พัฒโนทัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์โฟมยางจากน�้ายางพารา (เช่น หมอนยางและที่นอนยาง) ที่ติดตรา Made in Thailand ได้รับ
ความนิยมและความเชื่อถือ เนื่องจากผลิตจากยางพาราแท้ 100% มีคุณสมบัตินุ่มสบาย ช่วยกระจายแรง
กดทบั ช่วยการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศได้ด ี ไม่อบัชืน้ ปราศจากไรฝุน่และเชือ้โรค มอีายุการใช้งาน
ยาวนาน ตลาดหมอนยางและเครือ่งนอนยางของไทยจงึเตบิโตอย่างรวดเรว็ น�า้ยางพาราข้นเป็นวัตถุดบิหลกั 
ส�าหรับการท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง แต่ในน�้ายางพาราข้นมีส่วนผสมของแอมโมเนีย, ซิงก์ออกไซด์ และ 
เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ ท�าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น�้ายางพาราข้นเกิดการบูดเน่าก่อนน�าไปใช้งาน  
แต่เนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรง เมื่อระเหยสู่บรรยากาศท�าให้เกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม ท�าลายระบบทางเดินหายใจ กัดกร่อนโลหะ และท�าให้น�้ายางพาราข้นที่อยู่ระหว่างการเก็บ
รักษามีสมบัติไม่คงท่ี ส่วนซิงก์ออกไซด์มีส่วนประกอบของโลหะหนัก และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด ์
ก็เป็นสารท่ีก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) น�้ายาง ParaFIT จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ทดแทน 
น�้ายางพาราข้นที่มีขายในตลาดปัจจุบัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีปริมาณแอมโมเนียต�่ากว่าน�้ายางพาราข้นทางการค้า 30-75% เป็นมิตรกับคนท�างาน สิ่งแวดล้อม  

 ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง
 มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์น้อยกว่าน�้ายางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA  

 และ MA) 30% ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน�้ายางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง
 ใช้เวลาในการบ่มน�า้ยางก่อนน�าไปใช้งานสัน้กว่าน�า้ยางพาราข้นทางการค้า (ใช้เวลาเพียง 3 วัน หลังจาก 

 วันผลิต ในขณะที่น�้ายางพาราข้น ทางการค้าต้องใช้เวลา 21 วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ 
 น�้ายางพาราสด และประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน�้ายางพาราข้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 ผลิตภัณฑ์โฟมจากน�้ายางพาราข้นเพ่ือใช้ในครัวเรือน เช่น หมอน ท่ีนอน ท่ีรองน่ัง เป็นต้น

บริษัทที่รับสิทธิในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ�ากัด ตดิต่อ โทร. 074 610 731

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดบัห้องปฏิบติัการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์    : 02 564 7000 ต่อ 1618, 4782
Email    : ipbiz@nstda.or.th

น�้ายางพาราข้นส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง ParaFIT
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นักวิจัย
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร และ สันติ รัตนวารินทร์

ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1601005863 ยื่นค�าขอวันที่ 30 กันยายน 2559

ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1602002469 ยื่นค�าขอวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
Minimal Lab เป็นระบบเฝ้าระวังและติดตามการเพ่ิมจ�านวนของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีแสงใน

การตรวจสอบ Growth Curve และใช้ IoT ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ระบบจะบันทึกข้อมูลการเติบโตของ

แบคทีเรียลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time ได้จากสมาร์ทโฟนหรือ 

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถปรับเปล่ียนการท�างานของเครื่อง 

โดยการส่ังผ่านสมาร์ทโฟนได้ เครื่อง Minimal Lab สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น  

ในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น�า้เศรษฐกิจ ซึง่ต้องเฝ้าระวังคณุภาพน�า้ การตรวจเชือ้ปนเป้ือนในอตุสาหกรรม

อาหาร หรือตรวจติดตามภาวะดื้อยาในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 จัดเก็บข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียทุกๆ 5 นาที ได้สูงสุด 500 ชั่วโมง

 ตรวจตัวอย่างได้พร้อมกันจ�านวนมาก สูงสุดครั้งละ 24 ตัวอย่าง 

 รู้ผลรวดเร็ว ใช้เวลาอ่านตัวอย่างน้อย เพียงตัวอย่างละ 1 วินาที

 ใช้สารตัวอย่างเพียง 15 มิลลิลิตร สะดวก จัดเก็บง่าย

 มีระบบแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์    : 02 564 7000 ต่อ 1324

Email    : ipbiz@nstda.or.th

Minimal Lab เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน�้า 
หัวใจส�าคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย และคณะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12300 เรื่อง กระบวนเพาะเลี้ยงเชื้อบีที 1 เพื่อผลิตโปรตีน Vip3A ในระดับห้องปฏิบัติการ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
นักวิจัยพบว่าโปรตีน Vip3A ที่พบได้ในแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูพืชได้

หลายชนิด เช่น หนอนกระทูห้อม และหนอนกระทู้ผกั ซึง่เป็นแมลงศตัรพืูชท่ีส�าคญัของประเทศไทย มกัพบ 

การแพร่ระบาดสร้างความเสียหายแก่พืชผักในวงกว้าง ทีมวิจัยจึงน�าโปรตีน Vip3A มาพัฒนาเป็น  

VipPro หรือชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืช โดยคิดค้นสูตรและกระบวนการผลิตท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การก�าจดัแมลงให้สงูข้ึน ใช้งานง่ายเพียงผสมน�า้แล้วฉดีพ่น ออกฤทธ์ิเรว็ ลดความสญูเสยีและร่องรอยต�าหนิ

บนใบพืช ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับแมลงศัตรูพืชที่ดื้อต่อสารเคมีแล้ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ศัตรูพืชหยุดกินอาหารภายใน 1 ชม. ลดความเสียหายของพืชได้มาก

 มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

 ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิต สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

 ใช้งานง่าย เพียงผสมน�้าแล้วฉีดพ่น หรือผสมกับการให้ปุ๋ยทางใบ

 VipPro ออกฤทธิ์เสริมกับชีวภัณฑ์อื่นได้ดี เช่น ไวรัสเอนพีวี ราบิวเวอเรีย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1357

Email  : ipbiz@nstda.or.th 

 

VipPro ชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืชจากแบคทีเรีย 
Bacillus thuringiensis 

บีทีสายพันธ์ุที่คัดแยกได้
ในประเทศไทย
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นักวิจัย
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1703001682 ยื่นค�าขอวันที่ 1 กันยายน 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
VIP-Safe Plus หรือ ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร 

โดยผสาน 3 เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจาก ไบโอเทค เนคเทค และมหาวิทยาลยัมหดิล เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้งานง่าย 

เหมาะกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและงานภาคสนาม ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถน�าไปใช้

วิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการผลิตอาหารร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่นๆ เช่น HACCP หรือ GMP 

เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้เวลาตรวจเพียง 1 ชม. ด้วยเทคนิคแลมป์ที่มีความไวและความจ�าเพาะสูง

 ใช้สารทดสอบปริมาณน้อย ด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้

 อุปกรณ์มีขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้สะดวก เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม

 เครื่องอ่านผล สามารถตรวจเชื้อก่อโรคได้ถึง 3 ชนิด

 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ราคาถูก ใช้งานง่าย ได้ผลแม่นย�า

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) 

โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1357 

Email : lipbiz@nstda.or.th

“VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็ว
ขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเช้ือก่อโรคในอาหาร
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นักวิจัย
ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, เจนจิรา จันทร์มี, วรินทิพย์ สิทธิชัย และ สุพัตรา คชสิทธิ์

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เคร่ืองดื่มน�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม คือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีได้จากส่วนประกอบของพืชผักผลไม ้

และสมุนไพร คือ ต้น ใบ ดอก เมล็ด รากหรือเหง้า เป็นต้น เคร่ืองด่ืมผักและผลไม้พร้อมด่ืมจึงเป็น 

การแปรรปูผลติผลจากธรรมชาตทิีใ่ห้คณุค่าทางโภชนาการโดยพัฒนาสตูรและกระบวนการผลติ การบรรจุใน 

ภาชนะแบบต่างๆ เพ่ือความสะดวกต่อการบริโภค เครื่องดื่มผักและผลไม้พร้อมด่ืมนอกจากมีคุณค่า

ทางโภชนาการแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น เนื่องจากพืชผักผลไม้และสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วย 

ผ่อนคลายความร้อน ท�าให้อณุหภูมใินร่างกายลดลง บางชนิดช่วยบ�ารงุหัวใจ บางชนิดมคีณุสมบตัช่ิวยย่อย

อาหาร ช่วยรักษาสภาวะร่างกายให้เกิดสมดุล ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยพัฒนาเครื่องดื่มน�าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มที่มีคุณภาพตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วย

ความร้อน ท�าให้มีอายุการเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีแคลเซียมสูงถึงร้อยละ 2

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปฏญิญา จยิพิงศ์

โทรศัพท์   : 02 201 7416

Email   : patinya@dss.go.th

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน�้าหัวปลีผสมสมุนไพร
พร้อมดื่ม
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นักวิจัย
ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา และ ดร.เกศินี เหมวิเชียร

สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1201005033 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กันยายน 2555

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส�าคญัของโลก เน่ืองจากมลีกัษณะภูมอิากาศและภูมปิระเทศท่ีเหมาะสม 

แก่การเพาะปลูกพืชท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และปัจจัยท่ีส�าคัญในการท�าการเกษตรกรรม คือ น�้า 

เนือ่งจากโลกปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทางภูมอิากาศมากขึน้ เช่น อณุหภูมเิฉลีย่สงูขึน้ ฝนไม่ตก 

ตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงได้ผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง  

ซึง่เป็นพอลเิมอร์ท่ีมหีมูฟั่งก์ชนัท่ีมคีวามสามารถดูดซบัน�า้และกักเก็บน�า้ สามารถน�ามาใช้ผสมดนิเพ่ือปรบัปรงุ

คุณสมบัติในการอุ้มน�้าของดินในแปลงปลูกพืชท่ีมีพ้ืนท่ีแห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดินเพ่ือปลูกพืชในอาคาร

บ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น�้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง (Superwater absorbent polymer, SWA) ที่ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) มลีกัษณะเฉพาะ คือ เป็นพอลเิมอร์ท่ีผลติจากแป้งมนัส�าปะหลงั สามารถดดูซบัน�า้

และเก็บน�้าได้ในปริมาณ 150 เท่าของน�้าหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เหมาะแก่การน�ามาใช้งานในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร หรือผสมกับดิน

หรือทรายเพื่อการเพาะปลูกพืชในกิจกรรมการการเกษตรต่างๆ ตามผู้ใช้ต้องการ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วาทนิ ชนิางกูรภวัิฒน์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์    : 02 401 9889 ต่อ 5918, 5933

Email   : watinc@tint.or.th

พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง
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นักวิจัย
ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน, ชไมพร ศุภเชษฐพันธ์ และ ดร.อุฬาริกา ลือสกุล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันทั่วโลกมีการส่งออกผักผลไม้เป็นจ�านวนมาก แต่ปัญหาของการส่งออกผักผลไม้ คือ การจัดการหลัง

การเก็บเก่ียวท่ีไม่ได้ประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการขนส่ง จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ 

เพ่ือลดการสูญเสียดังกล่าว เช่น การเคลือบผิวของผลไม้ด้วยสารเคลือบแว๊กซ์จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผักผลไม้ชนิดนั้นๆ หรือกระบวนการฉายรังสี เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าว

เป็นวิธีทียุ่่งยาก มค่ีาใช้จ่ายทีค่่อนข้างสงู นอกจากน้ีในแง่ของผูบ้รโิภค การชบุ การแช่หรอืการเคลือบสารใดๆ  

ลงบนผักผลไม้ ยังสร้างความไม่มั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Fresh2JOY Pad เป็นนวัตกรรมแผ่นกักเก็บน�้ามันหอมระเหยที่ช่วยยืดอายุของผักผลไม้ผิวบางและชะลอ

การเน่าเสีย โดยการท�างานของ Fresh2JOY Pad นั้นคือจะค่อยๆ ปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ออกมาเพื่อยับยั้ง

เชือ้ราและเชือ้แบคทีเรยีทีก่�าลงัจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี Fresh2JOY Pad ยังสามารถควบคุมความชืน้ภายใน

บรรจุภัณฑ์ของผลไม้ได้อีกด้วย และยังคงซึ่งความสดของผลไม้นั้นๆ ส�าหรับวิธีการใช้น้ันไม่ยุ่งยากและ 

ซบัซ้อน เพียงแค่น�าผลติภัณฑ์บรรจลุงในบรรจภัุณฑ์ของผลไม้เดมิ โดยผลิตภัณฑ์ 1 แผ่น จะสามารถใช้ได้ดีกบั

ผลไม้น�้าหนัก 500 กรัม สามารถน�าไปใช้ได้กับผลไม้หลากหลายชนิด เช่น สตรอเบอรี่ บลูเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่  

มะเขือเทศ พริกขี้หนู อีกทั้งยังสามารถใช้กับผลไม้ของไทยได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์    : 02 218 4195-7 ต่อ 109

Email    : Jiranat.s@chula.ac.th

แผ่นกักเก็บน�้ามันหอมระเหยเฟรชทูจอย
(Fresh2Joy Pad)

NEW Platform Technology
To inhibit Migroorganism

Day 0

Non-treatment

Day 8

Fresh2Joy Pad

Fresh2JOY Pad
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นักวิจัย
รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ และ ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อภิตา บุญศิริ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1301007284 ยื่นค�าขอวันที่ 24 ธันวาคม 2556

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
CK Wax เป็นสารเคลือบผิวผลไม้ท่ีมีน�้าเป็นตัวท�าละลายหลัก และมีองค์ประกอบของสารจากธรรมชาต ิ

ถึงประมาณ 99% ใช้ได้ผลดีในการยืดอายุผลไม้เขตร้อนหลายชนิด และยังช่วยการลดการสูญเสียผลไม ้

อันเนื่องมาจากการฉายรังสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเงาะ และส้มโอ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 CK Wax สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กับผลไม้ที่ต้องผ่านการฉายรังสี 

 CK Wax ให้ลักษณะผิวของผลไม้ที่เป็นธรรมชาติ 

 สามารถเก็บรักษา CK Wax เพื่อการใช้งานในระยะยาวได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ถริายุ สุภากร

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์   : 02 218 4195 ต่อ 112
โทรศัพท์มือถือ   : 086 336 1486
Email    : tirayu.s@chula.ac.th

สารเคลือบผิวผลไม้จากเชลแล็กและไข
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (CK Wax)
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นักวิจัย
ผศ.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002529 ยื่นค�าขอวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนื่องจากกล้วยหอมมีการเปลี่ยนแปลงของการสุกอย่างรวดเร็ว ท�าให้วางจ�าหน่ายไม่ได้นาน ในระหว่าง 
การขนส่งและวางจ�าหน่ายนัน้ กล้วยหอมจะมกีารหายใจและผลติก๊าซเอทลินี หากเกิดขึน้อย่างรวดเรว็หรอื
มากเกินไปจะก่อให้เกิดการเน่าเสียและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการเคลือบด้วย
ฟิล์มหรือสารเคลือบเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา ฟิล์มและสารเคลือบที่บริโภคได้ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารมาเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการสูญเสียน�้าและยืดอายุของผักและผลไม้มีอยู่หลากหลาย เช่น แป้ง
กล้วยน�้าว้า แต่ไม่เหมาะกับผักผลไม้ท่ีมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่าง สารเคลือบผิวผลไม้จากบุกต้องใช้
บุกในปริมาณมากและวิธีการผสมสารเคลือบมีความยุ่งยากซับซ้อน ท้ังน้ีหากเป็นฟิล์มรับประทานได้จาก
กล้วยน�้าว้าจะมีต้นทุนการผลิตสูง ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากกล้วยท่ี
มีวิธีการผลิตที่ง่ายและต้นทุนต�่า โดยสามารถน�าสารเคลือบผิวผลไม้จากกล้วยมายืดอายุการเก็บรักษาและ
ชะลอการสุกของกล้วยหอมและผลไม้อื่นๆ ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมจากสภาวะควบคุมได้ 6 วัน ก่อนท่ีลักษณะทางกายภาพของ 

 กล้วยหอมเปลี่ยนแปลง ซึ่งเก็บได้นานกว่ากล้วยหอมที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์/กล้วยหอมท่ีเคลือบด้วย 
 สารแป้งกล้วยน�้าว้า/กล้วยหอมที่เคลือบผิวด้วยสารดูดซับเอธิลีน ที่สภาวะการเก็บรักษาแบบเดียวกัน

 ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 150 บาท/กก. สามารถเพ่ิมระยะเวลาการส่งออกและการวางจ�าหน่ายได้ โดยไม่ใช ้
 สารเคมีหรือไม่มีสารตกค้าง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
จนิดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์   : 043 202 733 
โทรศัพท์มือถือ   : 086 451 4455
Email   : chinph@kku.ac.th

กรรมวิธีการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากกล้วย
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นักวิจัย
ดร.สมพร เกษแก้ว และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000349 ยื่นค�าขอวันนที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการน�าน�้ายางไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และพัฒนายางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เช่น ทีน่อน หมอนจากยางพารา แผ่นยางปพ้ืูน เป็นต้น และยังพบว่ายางพาราสามารถน�าไปแปรสภาพเป็น

น�้ามันเชื้อเพลิงได้ การใช้เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง และพบว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศผ่านการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะต่างๆ จึงมีผู้วิจัยแหล่งพลังงานทดแทน

ที่เป็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�าของเสียและวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาเป็นแหล่งพลังงานจากปัญหาตาม 

ข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดค้นเครื่องผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงจากยางพารา ที่สามารถแปรรูปน�้ายางพาราให้เป็นน�้ามัน

เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการทางความร้อนท่ีสามารถแปรสภาพชีวมวลให ้

กลายเป็นเชื้อเพลิงในรูปของเหลว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของยางพารา เพ่ือให้ได้เครื่องผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงจาก

ยางพาราที่มีลักษณะเฉพาะ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 น�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้สามารถน�าไปใช้เป็นน�้ามันทดแทนน�้ามันดีเซล และน�้ามันเบนซิน

 เป็นทางเลือกในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ลดการใช้น�้ามันจากปิโตรเลียม

 ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและท�างานเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได ้

 สะดวก พร้อมทั้งมีระบบควบคุมการท�างานของเครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
จนิดาพร พลสูงเนิน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์  : 043 202 733

โทรศัพท์มือถือ  : 086 451 4455

Email    : chinph@kku.ac.th

เครื่องกลั่นน�้ามันยางพารา
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นักวิจัย
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน, ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์, พิมพวรรณ วสุนันต์

สุวรรณโฉม ชาตินรินทร์ และ อาภร ปานะเส 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002687 ยื่นค�าขอวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
กรรมวิธีการผลติหวัเชือ้ส�าหรบัผลติอาหารสตัว์ท่ีอดุมไปด้วยสารอาหารจากพืชและโพรไบโอตกิส์ ซึง่มคีณุค่า 

ทางโภชนาการที่สูง สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้นในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากพืชได้ โดยเริ่มจาก

การน�าหญ้ามาหมักด้วยเอนไซม์ เพ่ือย่อยผนังเซลล์ของพืช ในสภาวะการหมักที่เหมาะสม จนได้สารสกัด

จากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส�าหรับเป็นส่วนในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลติหวัอาหารสตัว์ท่ีอดุมไปด้วยโพรไบโอตกิส์ โดยการหมกัหญ้าด้วยเอนไซม์ เพ่ือย่อยผนังเซลล์

ของพืช ในสภาวะการหมักที่เหมาะสม จนได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพดีส�าหรับเป็นส่วนผสมล่วงหน้าในอาหาร

สัตว์ จะได้ส่วนผสมที่อยู่ในรูปของเหลว สีเขียวข้น และลักษณะของแข็งชนิดผง เพื่อให้ง่ายต่อการน�าไปใช้

ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์ จุดเด่นคือ ลดระยะเวลาในกระบวนการหมักเพ่ือให้ได้สารสกัดโปรตีน

ในอาหารสัตว์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
นิตยา ถาวัน

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์   : 053 875 635

โทรศัพท์มือถือ  : 089 854 2296

Email   : ann.mjubi@gmail.com

กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าส�าหรับผลิตอาหารสัตว์
เสริมโพรไบโอติกส์
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นักวิจัย
ดร.กีรติญา จันทร์ผง และ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ตลาดสมนุไพรมมีลูค่ากว่าแสนล้านบาท มกีารเตบิโตข้ึนอย่างรวดเรว็ มกีารคาดการณ์ว่าจะโตขึน้ราว 10% ต่อปี  
แต่ปี 2560 โตข้ึนถึงกว่า 30% รัฐหนุนตลาดสมุนไพร และตั้งเป้าโตเพ่ิม 15% ต่อปี ดันมูลค่าเศรษฐกิจ 
แตะ 3.2 แสนล้านในปี 64 ช ู4 สมนุไพรแชมเป้ียน ได้แก่ กระชายด�า ไพล บวับก และขมิน้ชนั ท้ังน้ีจดุอ่อนท่ีส�าคญั 
ต่อการส่งออกสนิค้าประเภทสมนุไพรเหล่าน้ี คือ การขาดองค์ความรูใ้นการสกัดสารส�าคญัออกจากสมนุไพร  
โดยเฉพาะขมิน้ชนัท�าได้เพียงการส่งออกในรปูแบบผงเท่าน้ัน ท้ังท่ีขมิน้ชนัน้ันเป็นพืชท่ีน่าสนใจในการพัฒนา 
ต่อยอดต่อไป แต่อุปสรรคที่ส�าคัญของตัวขมิ้นชันเองนั้น คือ มีความสามารถในการท�าละลายได้น้อย  
การออกฤทธ์ิของสารส�าคัญต�่าเมื่อเทียบกับปริมาณท่ีได้รับไป ท�าให้ต้องใช้ในปริมาณท่ีมาก เราจึงได้น�า 
เอาเทคโนโลยีพลาสมามาสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับตัวสมุนไพรไทย เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าและศักยภาพ 
เพ่ือการส่งออก ซึ่งเทคนิคพลาสมาช่วยเพ่ิมการออกฤทธ์ิของตัวยาส�าคัญในขมิ้นชันได้ดีขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การเพ่ิมขีดความสามารถของสารสกัดสมุนไพร ไม่ว่าจะเชิงคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น โดยผนวกกับ
เทคโนโลยีพลาสมาท่ีมทิีศทางการน�ามาประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตร อาหาร และทางการแพทย์มากขึน้  
เนือ่งจากเทคนิคพลาสมาน้ันเป็นเทคนคิทีส่ะอาด เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม มใีช้สารเคมน้ีอย สามารถท�าการ 
ฆ่าเชือ้ได้ดี อกีทัง้ยังช่วยเพ่ิมพ้ืนผวิให้กับวัสดไุด้อกีด้วย ท้ังน้ีจากงานวิจยัทีผ่่านมาการใช้เทคนิคพลาสมาน้ัน 
จะเข้ามาลดการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต โดยพลาสมาน้ันจะเข้าไปเพ่ิมพ้ืนผิวให้กับตัวยาสมุนไพร 
ท�าให้ในขั้นตอนการสกัดสาระส�าคัญนั้นจะท�าให้ตัวยาสมุนไพรสามารถท�าละลายได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถ 
เพ่ิมปรมิาณของสารสกัดให้มปีรมิาณมากข้ึน และลดระยะเวลาของกระบวนการผลติให้น้อยลง เป็นการลด
การใช้ตัวท�าละลายและระยะเวลาการสกัดสารลง เทคโนโลยีน้ีสามารถประยุกต์ใช้กับพืชหรือสมุนไพรได้
หลายชนิด

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
นิตยา ถาวัน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์   : 053 875 635
โทรศัพท์มือถือ   : 089 854 2296
Email   : ann.mjubi@gmail.com

การเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา
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นักวิจัย
รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501000439 ยื่นค�าขอวันที่ 28 มกราคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของไทยและมกีารน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางต่างๆ อย่างไรก็ตาม  

สมบัติของยางธรรมชาติยังมีข้อจ�ากัดหลายด้าน เช่น ไม่ทนสารอินทรีย์ กลิ่นแรง สีเข้ม ท�าให้ไม่สามารถ 

น�าไปใช้กับผลติภณัฑ์ท่อหรอืสายยางล�าเลยีงสารเคม ี ผลติภณัฑ์ทีเ่น้นสสีนั เช่น ผลติภณัฑ์ของเล่นเดก็ เป็นต้น  

อกีท้ังยังเข้ากับซลิกิาได้ไม่ดที�าให้จ�าเป็นต้องใช้สารควบคูร่่วมด้วยทุกครัง้ โดยปัจจบุนัได้มกีารปรับโครงสร้าง 

ยางธรรมชาติโดยการใช้สารเคมีซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีต้นทุนในการผลิตสูง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการปรับคุณสมบัติน�้ายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติทนต่อสารละลายอินทรีย์ มีสีจาง ไม่มีกลิ่นแรง 

และมีลักษณะเป็นผง สามารถเข้ากับสารตัวเติมเสริมแรงต่างๆ เช่น ซิลิกา และกราฟีนออกไซด์ได้ดี  

โดยไม่ต้องใช้สารคู่ควบ ไม่เกิดเชื้อราเมื่อจัดเก็บในระยะเวลานานเท่ากับยางธรรมชาติทั่วๆ ไป

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ, ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์   : 02 470 9626 

Email   : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th, jeesuda.kea@kmutt.ac.th

ยางธรรมชาติดัดแปร
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นักวิจัย
ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย และ กมลชนก พูลสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801002881 ยื่นค�าขอวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การตรวจวดัเพ่ือหาปรมิาณคลอไรด์โดยท่ัวไปมอียู่หลากหลายเทคนิค เช่น การไทเทรต การวัดค่าการดดูกลนื 

แสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ การตรวจวัดด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า และการตรวจวัด 

โดยใช้เครือ่งไอออนโครมาโทกราฟฟี ซึง่เทคนิคเหล่านีจ้ะมคีวามถูกต้องและแม่นย�าสงู แต่มข้ีอจ�ากัดในเรือ่ง

ของสถานท่ีในการวิเคราะห์ที่จะต้องท�าในห้องปฏิบัติการท่ีควบคุมอุณหภูมิ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของ

ผู้ท�าการวิเคราะห์ ไม่สามารถพกพาน�าไปวิเคราะห์นอกสถานท่ีได้ และเครื่องมือในการวิเคราะห์มีราคาสูง 

จึงท�าให้เสียค่าใช้จ่ายมากในการวิเคราะห์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีส�าหรับตรวจวิเคราะห์คลอไรด์ที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย สามารถ 

ตรวจวิเคราะห์คลอไรด์ทีค่วามเข้มข้นต�า่ๆ ได้ด้วยตาเปล่า ทราบผลการวเิคราะห์ได้ทันที ไม่ต้องใช้ผู้เชีย่วชาญ

ในการวิเคราะห์ สามารถใช้แล้วท้ิงเพ่ือหลกีเล่ียงการปนเป้ือน พกพาน�าไปใช้ตรวจวัดนอกห้องปฏิบติัการได้  

และน�าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คลอไรด์ในตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร อาหาร  

ชีวโมเลกุลหรือทางการแพทย์  โดยไม่ต้องน�าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐานแบบเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ, ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์   : 02 470 9626

Email   : amornrat.wat@kmutt.ac.th, jeesuda.kea@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสี
ส�าหรับตรวจวิเคราะห์คลอไรด์
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นักวิจัย
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนสุทิธิบตัร เลขที ่14943 เรือ่ง เครือ่งเคลอืบวัสดดุ้วยเทคนิคฟลอูไิดเซชนัร่วมกับการแผ่รงัสอีนิฟราเรดคลืน่สัน้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
กระแสความนิยมการบริโภคสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพร ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมกันทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมุนไพรที่มีสารยับย้ังการท�างานของอนุมูลอิสระท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด 
โรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคข้ออักเสบ โรคอัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน จึงเกิดเป็น
แนวคิดที่จะน�าสมุนไพรที่มีฤทธ์ิต้านสารอนุมูลอิสระเหล่าน้ันมาท�าการเคลือบลงบนผิวของเมล็ดข้าวสาร
เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการลดความเสีย่งต่อการเกิดโรคอนัเน่ืองจากอนมุลูอสิระ และช่วยพัฒนาผลติภัณฑ์
ข้าวท�าให้มูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 เป็นนวัตกรรมด้านเครื่องอบเคลือบแห้งรูปแบบใหม่
 ใช้อบแห้งผลติภณัฑ์ทางการเกษตรได้หลายชนิด เช่น ข้าวเปลอืก ข้าวโพด ถ่ัวเหลอืง และมนัส�าปะหลงั  

 เป็นต้น
 ใช้งานและดูแลรักษาง่าย มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงเม่ือเทียบกับระบบอบแห้งด้วยลมร้อนทั่วไป
 สามารถประยุกต์ใช้กับงานในลักษณะอื่นได้ เช่น การพ่นสารเคลือบบนผิวเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือยืดอายุ 

 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมติรรุ่งโรจน์
ภาควิชาขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์    : 02 587 4336 ต่อ 8631
โทรศัพท์มือถือ   : 092 707 0777
Email    : theerasak.s@eng.kmutnb.ac.th

เครื่องเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสัน้

1. หอเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระ
2. ชุดให้ความร้อนแบบอินฟราเรด
3. ชุดให้ความร้อนแบบขดลวด
4. พัดลม
5. เครื่องดักฝุ่น
6. หัวฉีด
7. เครื่องอัดอากาศ
8. ปั๊มสารละลาย
9. ชุดควบคุมแรงดัน
10. เกจวัดแรงดัน
11. วาล์ว เปิด-ปิด

5

4113

9
8

101

7
6

2
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ประชา ยืนยงกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501007203 ยื่นค�าขอวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องสลัดน�้ามันอเนกประสงค์ พัฒนามาจากเครื่องสลัดน�้ามันออกจากกล้วยทอดกรอบที่ใช้แรงเหว่ียง 

เป็นตัวสะบัด และใช้ระบบควบคุมแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจากการใช้งานพบว่าความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับ

การใช้งานท�าให้สินค้าเกิดความเสียหาย และแตกหักได้ และจากลักษณะการใช้งานท่ีมีความหลากหลาย 

ท�าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเครื่องสลัดน�้ามันอเนกประสงค์ขึ้นมา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครือ่งสลดัน�า้มนันีส้ามารถปรบัความเรว็รอบได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ราคาถูก ใช้งานง่าย 

น�้าหนักเบา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
อารีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ 

ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทรศัพท์   : 053 921 444 ต่อ 1120, 2217  

โทรศัพท์มือถือ   : 081 673 7929  

Email   : a_asset@rmutl.ac.th

เครื่องสลัดน�้ามันอเนกประสงค์
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากเดิมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารสกัดจากสะเดาอัดเม็ด บรรจุในถุงเย่ือกระดาษแบบถุงชา (Sachet)  

เมื่อน�าไปใส่ในถุงข้าวสาร อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย อีกทั้งยังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซองฟอยล์ ซึ่งเป็นพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่สารสกัดจากสะเดา โดยมีแนวคิดมาจากเต่าทอง สื่อความหมายถึง 

ความปลอดภัยจากสารเคม ี น�ามาผลติเป็นตวับรรจภุณัฑ์ และออกแบบบรรจภัุณฑ์ขายปลกี โดยใช้กระดาษ

ลูกฟูกที่เหลือใช้ (Recycle) มาผลิตข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีช่วยปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายใน 

ให้สวยงามสมบรูณ์ตัง้แต่ผูผ้ลติจนถึงมอืผูบ้รโิภค วัสดบุรรจภุณัฑ์สามารถน�าไป Recycle ใหม่ได้หลายครัง้ 

และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
อารีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ

ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทรศัพท์   : 053 921 444 ต่อ 2217, 1120

โทรศัพท์มือถือ   : 081 673 7929

Email   : a_asset@rmutl.ac.th

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่สารสกัดจากสะเดาไล่มอดข้าว
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากรูปแบบการบริโภคฟักทองในปัจจุบันท่ีได้มีการน�าเน้ือฟักทองมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปอาหารเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โดนัทฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง แต่ยังไม่มีการน�ามาผลิตในรูปแบบฟักทองแผ่น 

(Flake)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฟักทองแผ่น (Pumpkin Flakes) จัดท�าขึ้นโดยคัดเลือกฟักทองออร์แกนิคที่มีคุณสมบัติและวิตามินที่สูงมา

ผ่านกรรมวิธีการผลิต เพ่ือให้ได้ฟักทองแผ่นท่ีพร้อมรับประทานและน�าไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารและ

ขนมอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
อารีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ 

ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทรศัพท์   : 053 921 444 ต่อ 1120, 2217  

โทรศัพท์มือถือ   : 081 673 7929  

Email   : a_asset@rmutl.ac.th

ฟักทองแผ่นแห้งและกรรมวิธีการผลิต
(Pumpkin Flakes)
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ณัฐชยา ค�ารังษี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001928 ยื่นค�าขอวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) เป็นแมลงท่ีมีพืชอาหาร 

หลายชนิด ซึง่พบการระบาดและแพร่กระจายในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะกัดกินท�าลายพืชเศรษฐกิจ

เช่น พืชผักในแปลงปลกู ฝ้าย และพืชกลุม่ไม้ดอกไม้ประดบัต่างๆ นอกจากนัน้หนอนกระทูห้อมยังมกีารปรบัตวั 

เพ่ือต้านทานต่อสารก�าจดัแมลงศตัรพืูชหลายชนิด และยังก่อให้เกิดปัญหาสารตกค้างในพืช ระบบนเิวศ และ 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภค นอกจากนั้นสารก�าจัดแมลงศัตรูพืชมีราคา 

ที่สูง ส่งผลให้ต้นทุนการท�าเกษตรกรรมสูงตามไปด้วย การใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมแมลง

ศัตรูพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุน และรักษาสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสารสมุนไพรธรรมชาติท่ีใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอมโดยไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต

ทางการเกษตร มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง, พชัรี ซลิวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์    : 02 549 4493

โทรศัพท์มือถือ   : 083 151 6740, 088 247 2271

Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

RIBERZONE : สารสกัดจากสมุนไพร
เพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ และคณะ

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1901001287 ยื่นค�าขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โดยทั่วไปการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง มักจะต้องใช้อุปกรณ์ส�าหรับการสกัดจ�านวนมาก ใช้เวลา 

ในการสกัดนาน มต้ีนทนุในการผลติหรอืใช้งานราคาท่ีค่อนข้างสูง อกีท้ังใช้สารเคมหีรอืตวัอย่างในปรมิาณมาก 

เพือ่ปรบัปรงุข้อเสียดังกล่าว จึงมีการประดิษฐ์ปิเปตทิปสังเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคนคิการสกัดสารด้วยตวัดดูซบัของแขง็ระดบัไมโครเมตร สามารถสกัดเพ่ือก�าจดัองค์ประกอบท่ีซบัซ้อน 

ในตัวอย่าง เพิม่ความเข้มข้นของสารท่ีต้องการตรวจวดัได้ ท�าให้การวิเคราะห์มคีวามแม่นย�า และถูกต้องย่ิงขึน้  

อีกท้ังสิ่งประดิษฐ์มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก สามารถท�าการสกัดได้ในเวลาอันสั้น มีต้นทุนการผลิตต�่า  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
ศักดิ์ตญิานนท์ คงทอง

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์   : 044 224 825

โทรศัพท์มือถือ   : 088 706 7467

Email   : saktiyanont@gmail.com  

ตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิเปตทิป 
ส�าหรับการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็ก
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เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ และคณะ

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1901002565 ยื่นค�าขอวันที่ 11 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
วิธีการคดัแยกแบบดัง้เดมิ ต้องอาศยัทักษะ ความเชีย่วชาญ ความอดทน และเวลาในการคดัแยก ซึง่โดยรวม

ค่อนข้างยาก จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโครฟลูอีดิกส์เครื่องนี้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ไมโครฟลูอีดิกส์เป็นอุปกรณ์เพ่ือคัดแยกสปอร์ของไมคอไรซ่าออกจากอนุภาคปนเปื ้อนอื่นๆ  

ให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ด้วยขั้นตอน วิธีการในการคัดแยกที่ง่ายขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
ศักดิ์ตญิานนท์ คงทอง

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์   : 044 224 825

โทรศัพท์มือถือ   : 088 706 7467

Email   : saktiyanont@gmail.com

อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์
ส�าหรับการคัดแยกสปอร์ของไมคอไรซ่า



ผลงานเด่น พันธมิตร

68

เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต, ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, ดร.จารุนันท์ ประทุมยศ และ ณิษา สิรนนท์ธนา

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001861 ยื่นค�าขอวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลาการ์ตูนให้มีความต้านทานต่อโรคจุดขาวน�้าเค็ม  

โดยการใช้อาหารเสริมท่ีมีส่วนประกอบของปรสิต c. irritans ระยะธีรอนต์ (theront) ท่ีได้จากการเลี้ยงและ

ท�าให้ตายก่อนน�ามาตรึงเซลล์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของอาหารปลา เมื่อปลาการ์ตูนกินอาหารนี้ 

จะท�าให้ปลามีระดับของแอนติบอดีในซีรั่มเพ่ิมข้ึน และจะมีความต้านทานต่อเชื้อปรสิต c. irritans  

มคีวามต้านทานต่อการตดิเชือ้ หรอืลดความรนุแรงของการติดเชือ้ มสีขุภาพดี และสามารถเลีย้งได้เป็นระยะ 

เวลานาน ท�าให้ลดปริมาณการใช้ยาหรือสารเคมีท่ีใช้ในการรักษาโรคจุดขาวน�้าเค็ม เช่น ฟอร์มาลีน 

คอปเปอร์ซัลเฟต ควินิน หรือ คลอโรควิน เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์   : 038 102 287

โทรศัพท์มือถือ   : 090 041 1999

Email   : siripon.sa@buu.ac.th 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ปรสิต Cryptocaryon irritans 
ระยะธีรอนต์ (theront) เช้ือตายในอาหารส�าหรับเลี้ยงปลาการ์ตูน
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคจุดขาวน�้าเค็ม ที่เกิดจากปรสิต C. irritans 
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นักวิจัย
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีลออ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0901003963 ยื่นค�าขอวันที่ 22 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลงมีคุณสมบัติท�าให้เกิดการระเหยของสารสกัดจากเศษฝุ่นผงใบยาสูบโดยไม่ใช้

ไฟฟ้าและแบตเตอรี ่ สามารถป้องกันแมลงศตัรพืูชจ�าพวกเพลีย้ ด้วง หมดัผกั หนอนใยผกั และหนอนกระทูผ้กั 

ทั้งในอากาศและใต้ดิน โดยมีระยะเวลาในการป้องกันแมลงศัตรูพืชประมาณ 60 วัน ต่อการบรรจุสารสกัด  

1 ครั้ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ป้องกันแมลงศัตรูพืชไม่ให้มาท�าลายพืชปลูก

 ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

 ไม่ตกค้างในผลผลิตพืช และสิ่งแวดล้อม

 ลดการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ท�าให้ลดต้นทุนการผลิต

 ลดผลกระทบจากสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

 สะดวกในการใช้ และสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
เจตน์นท ีราชเมืองมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์   : 055 267 038 ต่อ 7230

โทรศัพท์มือถือ   : 089 706 1644

Email   : jadenatheeyoke@gmail.com

อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง

PPC : Pest Protection & Control 
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นักวิจัย
รศ.ปราณีต จิระสุทัศน์ และ ผศ.ดร.ธนภูมิ ศิริงาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11527 เรื่อง ชั้นปลูกผักไฮโดรพอนิกส์รูปทรงสามเหลี่ยม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชั้นปลูกผักไฮโดรพอนิกส์รูปทรงสามเหลี่ยมเป็นการพัฒนาระบบปลูกพืชท่ีตอบโจทย์ของผู้ที่อาศัยในชุมชน

เมือง เช่น คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ที่มีข้อจ�ากัดทางด้านพื้นที่ปลูก แต่มีความต้องการ

ในการปลูกพืชที่มีความปลอดภัยไว้บริโภคภายในครัวเรือน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบปลูกพืชที่ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารที่มีความปลอดภัยในสภาพชุมชนเมือง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
ผศ.ดร.ธนภมู ิศริิงาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรศัพท์   : 02 522 6609

โทรศัพท์มือถือ   : 081 848 6527

Email   : siringam@yahoo.com

ช้ันปลูกผักไฮโดรพอนิกส์รูปทรงสามเหลี่ยม
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นักวิจัย
ดร.มัทนา ฆังคะมโณ, สานิตย์ ศิริกุลชัยกิจ, กุลธิดา เกตุแก้ว และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803000736 ยื่นค�าขอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
กรรมวิธีการผลิตโฟมยางจากน�้ายางธรรมชาติข้น เป็นกระบวนการผลิตโฟมยางจากน�้ายางธรรมชาติข้น  
โดยจะปรับเปลี่ยนกระบวนการดันลอป ในส่วนของการกวนเร็วให้เกิดฟอง (foaming) และการกวนช้า  
(Refining) โดยใช้อากาศหรือก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ไหลผ่าน 
ดิฟฟิวเซอร์ (Diffuser) เพ่ือท�าให้เกิดฟองก๊าซขนาดไมโครเมตรในน�้ายางข้น ก่อนท่ีจะเติมสารก่อเจล 
เพ่ือท�าให้โฟมยางจับตัว จากนั้นเทใส่แบบพิมพ์และให้ความร้อนเพ่ือให้โฟมยางเกิดการวัลคาไนซ์ ข้อด ี
ของการใช้ฟองก๊าซขนาดไมโครเมตรคือ ได้ฟองก๊าซท่ีมีขนาดสม�่าเสมอกระจายอยู่ทั่วชิ้นงานโฟมยาง  
(Perfect bubbly) โดยที่ใช้พลังานไฟฟ้าในการท�าให้เกิดฟองน้อยกว่าการใช้เครื่อง Hobart mixer  
อีกทั้งยังสามารถเลือกขนาดฟองก๊าซได้โดยการเปลี่ยนขนาดของดิฟฟิวเซอร์ ซึ่งจะท�าให้สามารถผลิต 
โฟมยางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันได้ นอกจากนั้นการใช้ก๊าซไนโตรเจนในการผลิตโฟมยางจากน�้ายาง
ธรรมชาติยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของโฟมยางอีกด้วย 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตโฟมยางจากน�้ายางธรรมชาติข้น ท�าให้ได้โฟมยาง
ที่มีขนาดฟองก๊าซสม�่าเสมอ เเละสามารถใช้ก๊าซชนิดต่างๆ เช่น air,
CO

2
, N

2
 เป็นต้น อกีทัง้ยังช่วยลดต้นทนุในกระบวนการผลติอกีด้วย 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   : 074 289 321 
โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099
Email   : sitanon.a@psu.ac.th 

กระบวนการผลิตโฟมยางจากน�้ายางธรรมชาติ
โดยใช้ไมโครบับเบิล

กระบวนการสร้างฟองก๊าซ
ขนาดไมโครเมตร

ชิ้นงานโฟมยางที่ได้จาก
กระบวนการไมโครบับเบิล

ชุดต้นแบบผลิตโฟมยางธรรมชาติ
โดยใช้ไมโครบับเบิล

ลกัษณะโครงสร้างทางจลุภาค
ของชิ้นงานโฟมยางที่ได้

บับเบิลคอลัมน์
ท่ีบรรจนุ�า้ยางคอมพาวด์
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นักวิจัย
ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ และ อัมพาพันธ์ หนักแน่น 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000180 ยื่นค�าขอวันที่ 24 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สินค้าสัตว์น�้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเล เป็นสินค้าที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก กระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปและ 
แช่แข็งในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร แบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ได้แก่ V.parahaemolyticus, V.cholerae, และ V.vulnificus จัดเป็น 
แบคทีเรียก่อโรคที่หลายประเทศก�าหนดปริมาณการปนเปื้อนในอาหารทะเล ในบรรดาแบคทีเรียกลุ่ม  
Vibrio spp. เชื้อ V.vulnificus จัดเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอัตราการตายสูงท่ีสุด (60-70%) คณะผู้วิจัยได ้
เล็งเห็นถึงประเด็นความส�าคัญด้านความปลอดภัยอาหารทะเล ประเด็นด้านผลกระทบจากการใช้สาร
คลอรีน และประเด็นด้านมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ จึงมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาวิธีการลดปริมาณแบคทีเรีย V.vulnificus ท่ีปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป 
และแช่แข็งโดยการใช้แบคเทอริโอเฟจ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปรมิาณเชือ้วิบรโิอ วลันิฟคสั (Vibrio vulnificus) ได้หลากหลายสายพันธ์ุ ท้ังสายพันธ์ุ
ที่ก่อโรคในคน สายพันธุ์ก่อโรคในปลา และสายพันธุ์ท่ีพบได้ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นผลิตภัณฑ ์
ที่สามารถลดปริมาณเชื้อวิบริโอ วัลนิฟคัส ลงได้ถึง 90.5% ภายในเวลา 30 นาที

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   : 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099
Email   : sitanon.a@psu.ac.th

แบคเทอริโอเฟจค็อกเทลเพื่อลดปริมาณเช้ือวิบริโอวัลนิฟิคัส 
(Vibrio vulnificus) ในกุ้งสด

ชุดควบคุม ชุดทดสอบ 1 ชุดทดสอบ 2 ชุดทดสอบ 3

กุ้งสดปอกเปลือก กุ้งสด + แบคเทอริโอเฟจ แบคเทอริโอเฟจ

วธีิใช้แบคเทอริโอเฟจในกุ้งสด

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เหลืออยู่ในกุ้งสด
หลังจากผสมแบคเทอริโอเฟจปริมาณต่างๆ กัน เป็นเวลา 30 นาที

(โดยท�าการนับจ�านวนแบคทีเรียในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ)
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นักวิจัย
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001537 ยื่นค�าขอวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในสภาวะปัจจุบันนโยบายการผลิตปศุสัตว์ของโลกมุ่งเน้นไปที่ต้องการที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี 
เพ่ือที่จะมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น โดยเป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทดแทนยาปฏิชีวนะ 
โดยมีการศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรท่ีมีบทบาทในการช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ เช่น ออริกาโน  
โหระพา กะเพรา กระชาย และพรกิ เป็นต้น สารสกัดหรอืน�า้มนัของพืชพ้ืนเมอืงเหล่านีถู้กใช้เป็นส่วนประกอบ
ของอาหาร มีรายงานว่าโหระพาให้ผลดีต่อการยับย้ังเชื้อบิดในไก่ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้เพ่ือเป็นสาร 
เสริมอาหารที่สามารถใช้ทดแทนเพ่ือลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันโรคบิดในไก่ นอกจากน้ันยังมีรายงาน 
วิจยัจ�านวนมากมกีารระบถึุงสารสกัดจากออรกิาน่า (Origanum spp.) จะมฤีทธ์ิต้านเชือ้ ฤทธ์ิต้านอนมุลูอสิระ  
และเป็นตัวช่วยเพ่ิมการกนิอาหารในสตัว์ งานวิจยัยังได้ระบวุ่าการใช้สารสกัดน�า้มนัออรกิาโน่ มฤีทธ์ิเทยีบเท่ากับ 
การใช้สารเคมีหรือสารแอนตี้ไบโอติก แต่ข้อดีคือน�้ามันออริกาโน่ก่อเกิดผลข้างเคียงต่อสัตว์น้อยมากและไม่เป็น
สารก่อมะเร็ง 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Medi Bios เมดไิบออส เป็นเทคนิคการน�าส่งแบบแตกตวัได้เองในระดบัอนุภาคนาโนในรปูผงแห้ง โดยจะเลอืกใช้ 
น�้ามันออริกาโน่และน�้ามันโหระพาท่ีมีการท�างานเสริมฤทธ์ิกัน มาปรับโครงสร้างน�้ามันให้เป็นอนุภาคนาโนที่ม ี
คณุสมบตัใินการแตกตวัและดูดซึมได้ด ี มาสเปรย์ลงบนสือ่ทีเ่ลอืกสรรแล้วคอื แกรนลูเบนโทไนท์ ซึง่มคีณุสมบตั ิ
การเป็นสื่อที่สลายตัวในน�้าท�าให้น�้ามันอนุภาคภายในที่อยู่ภายในสามารถละลายออกมาและน�าไปประโยชน์ได้ 
เช่นเดยีวกับรปูแบบน�า้เมดไิบออส เป็นผลติภัณฑ์ชนดิผง ใช้ผสมอาหารสตัว์ โดยมุง่หวังในการเพ่ิมประสทิธิภาพ 
การเจริญเติบโตและควบคุมรักษาโรคต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน เช่น โรคบิดในไก่ โรคจากเชื้อแบคทีเรีย ปรสิต  
และสามารถใช้ร่วมกับสารอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์อย่างได้ผลดี 
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดบั pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจรงิ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล 
น.สพ.กติต ิทรัพย์ชูกุล
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด
โทรศัพท์   : 02 564 7809
โทรศัพท์มือถือ   : 094 789 2564
Email   : kitti@grenadesbio.com 

Medi BIOS เมดิไบออส
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นักวิจัย
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด 
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801003452 ยื่นค�าขอวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตลาดต้องการสินค้าท่ีปลอดภัย ปลอดเชื้อ ปลอดสารตกค้าง และโลกก�าลังเข้าสู่ 
“โลกไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ” เราจึงวิจัยพัฒนาสารทดแทนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐานสินค้า
ได้ประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อโรคที่เป็นปัญหาได้ ในราคาและความคุ้มค่า ท�าให้ลูกค้ามั่นใจในการวาง
โปรแกรม รวมทั้งสามารถสร้างระบบการผลิตที่สามารถออกแบบเน้นตามสภาพปัญหาที่พบได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Medi Juice เมดิจูส เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะโดยน�าน�้ามันหอมระเหยจากออริกาโน
มาเปลี่ยนโครงสร้างด้วยระบบการน�าส่งแบบแตกตัวได้เองในระดับอนุภาคนาโน (Nano delivery system)  
ซึง่จะมคีณุสมบติัทีแ่ตกต่างจากการท�าอมีลัชัน่ ในระบบธรรมดา เมดจิสู จะสามารถดูดซมึน�าสูอ่วยัวะเป้าหมาย 
(ล�าไส้เล็ก) ได้ดี มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค ต่อต้านอนุมูลอิสระ ด้วยโครงสร้างในระดับอนุภาคนาโน  
ช่วยท�าลายเชื้อท่ีเป็นโทษ และเพ่ิมจ�านวนเชื้อที่ดี สร้างสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในล�าไส้ได้ดี เทคโนโลยี 
การผลิตน้ีเป็นสิทธิบัตรท่ีสามารถพัฒนาน�้ามันหอมระเหยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้ได้ในสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ปศุสัตว์ไก่เนื้อ สุกร สัตว์น�้า รวมทั้งมนุษย์ 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบ
ในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
น.สพ.กติต ิทรัพย์ชูกุล
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จ�ากัด
โทรศัพท์   : 02 564 7809
โทรศัพท์มือถือ   : 094 789 2564
Email   : kitti@grenadesbio.com 

Medi JUICE เมดิจูส
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สารเคลือบผิวผลไม้จากน�้ามันหนังกบสกัด

นักวิจัย
ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม และ ภาสกร กิ่งวัชระพงศ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903002146 ยื่นค�าขอวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เป็นการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้ที่มาจากธรรมชาติโดยสกัดจากน�้ามันหนังกบ ซึ่งเป็นการน�าหนังกบส่วนท่ี 

เหลือจากการบริโภคมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารอีกทางหนึ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารเคลือบผิวผลไม้จากน�้ามันหนังกบสกัด (Frog skin oil extract) ซึ่งน�้ามันหนังกบอุดมไปด้วยสาร

ต้านจุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของโรคผลไม้ ท�าให้สารเคลือบผิวผลไม้ท่ีพัฒนาข้ึนนี้มีความแตกต่าง และเป็น

เอกลักษณ์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกิดทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล 
มนิตรา มีอุปการ

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์   : 02 329 8212 ต่อ 18

โทรศัพท์มือถือ   : 082 599 9544

Email   : kmitl.tlo@gmail.com
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แผ่นไฮโดรเจล
ส�าหรับเพาะเมล็ด

ให้เป็นต้นอ่อน

นักวิจัย
ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000995 เรื่อง แผ่นไฮโดรเจลส�าหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นร่างแห 3 มิติ ที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน�้าในโครงสร้างได้
เป็นอย่างดี โดยท่ัวไปไฮโดรเจลจะถูกข้ึนรูปจากวัสดุตั้งต้นจ�าพวกพอลิเมอร์ให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่าง
โมเลกุลเข้าด้วยกัน ซึ่งโครงสร้างร่างแหที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุล หรือ
การเชื่อมติดด้วยพันธะทางเคมีซึ่งจะเป็นโครงสร้าง 3 มิติท่ีแข็งแรงและคงสภาพได้ดี การเชื่อมขวางด้วย
พันธะทางเคมีน้ีสามารถเหนี่ยวน�าให้เกิดข้ึนได้โดยการใช้สารเคมีหรือการฉายรังสี ซึ่งกระบวนการฉายรังสี
มีข้อได้เปรียบกว่าการใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในโครงสร้างของ
ไฮโดรเจลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ระหว่างการใช้งาน สมบัติการดูดซับและกักเก็บน�้าในโครงสร้าง
ที่ดีของไฮโดรเจลนั้นได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายท้ังทางการแพทย์และการเกษตร ส�าหรับด้าน
การเกษตรมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติดูดซับน�้าแบบย่ิงยวดเพ่ือคงสภาพความชุ่มชื้นใน
ดินให้แก่พืชในบริเวณการเพาะปลูกท่ีแห้งแล้ง นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีส่วนหน่ึงท่ีประยุกต์ใช้ไฮโดรเจล
ส�าหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดพืช ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยีแผ่นไฮโดรเจลส�าหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนใน
งานประดิษฐ์นี้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์แผ่นไฮโดรเจลที่มีลักษณะแห้งและเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเมื่อสัมผัสน�้าส�าหรับการเพาะเมล็ด
ให้เป็นต้นอ่อนเพื่อน�าไปปลูกต่อให้เจริญในดินนี้ ได้ถูกน�าไปทดสอบประยุกต์ใช้กับเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่างๆ 
ตัง้แต่การเร่ิมเพาะเมลด็จนถึงการโอนถ่ายต้นกล้าข้าวลงดนิเพ่ือให้เจรญิจนออกรวง เมลด็ข้าวจะถูกเพาะลง 
ในแผ่นไฮโดรเจล จากน้ันจะน�าไปฉายล�าอิเล็กตรอนพร้อมกันเพ่ือเหนี่ยวน�าการเชื่อมขวางทางเคมีและ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวให้เป็นต้นกล้า แผ่นไฮโดรเจลเหมาะสมต่อการย้ายไปปลูกต่อในดิน ซึ่งเมื่อ
ย้ายต้นกล้าข้าวบนแผ่นไฮโดรเจลลงสู่ดินแล้ว รากของต้นกล้าสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะกับดินได ้
เป็นอย่างดี และต้นกล้ายังคงสามารถเจริญต่อไปเป็นต้นข้าวจนกระทั่งออกรวงได้

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล 
วาทนิ ชนิางกูรภวัิฒน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์   : 02 401 9889 ต่อ 5918
โทรศัพท์มือถือ   : 061 412 2836
Email    : watinc@tint.or.th 

แผ่นไฮโดรเจลส�าหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน



77



ผลงานเด่น พันธมิตร

78

เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902000765 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902000766 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902000767 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902000768 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากผ้าพ้ืนเมืองของกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ เกิดจากการพัฒนาลวดลายของผ้า 
พ้ืนเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่มีพ้ืนฐานหลักจ�านวน 4 ลวดลาย ได้แก่ ก้อแก้บอ (ลายแมลงปอ)  
เขม็พอทะ (ลายดาวกระจาย) แหนะแมคลี (ลายตาสบัปะรด) และพอนยุกะบลี ่ (ลายดอกมะล)ิ ลวดลายต่างๆ  
ที่พัฒนาน�ามาสู่การออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายส�าหรับสุภาพสตรี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. การส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ
2.  การพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์จากการใช้สอยให้หลากหลายยิ่งขึ้น
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งแต่งกายเพ่ือเป็นทางเลอืกส�าหรบัผูบ้รโิภค เน้นการน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวัน 
 ได้มากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง, พชัรี ซลิวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์    : 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ   : 083 151 6740, 088 247 2271
Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

ชุดล�าลองสตรีจากผ้าพื้นเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ



ผลงานเด่น พันธมิตร

79

เทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1702003191 ยื่นค�าขอวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1702003192 ยื่นค�าขอวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
“เส้ืออเนกประสงค์” เกิดจากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและ 

ของทีร่ะลกึ จงึเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ส�าหรับกลุ่มผูบ้รโิภคท่ีต้องท�างานกลางแจ้ง  

เช่น กลุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือป้องกันภัยจากแสงแดดได้ในข้ันต้น คือ การสวมใส่เสื้อผ้า และ 

ส่วนประกอบการแต่งกายอื่นๆ เช่น หมวก ถุงมือ เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“เสื้ออเนกประสงค์” มีลักษณะการออกแบบเป็นเส้ือทรงหลวม สไตล์แจ็คเก็ต (Jacket) มีส่วนประกอบ 

ที่เป็นหมวก ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาว ปลายแขนเสื้อออกแบบให้มีส่วนประกอบที่ท�าหน้าที่เสมือนถุงมือ  

ต่อเนื่องจากปลายแขนเสื้อเป็นส่วนเดียวกัน และท่ีแนวคอเสื้อด้านหน้า ออกแบบให้มีส่วนประกอบที ่

ท�าหน้าที่เสมือนหน้ากากอนามัย (Mask) เพื่อปกปิดจมูกป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง, พชัรี ซลิวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์    : 02 549 4493

โทรศัพท์มือถือ   : 083 151 6740, 088 247 2271

Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

เสื้ออเนกประสงค์
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นักวิจัย
รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 13596

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สามารถน�าไปผลิตสารกั้นสีส�าหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก เพื่อทดแทนการใช้เทียนได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์   : 038 102 287

Email   : siripon.sa@buu.ac.th

กรรมวิธีการผลิตสารกัน้สีจากกัมดัดแปร
ของเมล็ดหางนกยูงไทยส�าหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก
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นักวิจัย
รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลและจุดเด่น
เป็นวัสดุวิศวกรรมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการป้องกันน�้ารั่ว ซึม บริเวณพ้ืนหรือฝาผนัง หรือขณะ 

การก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือแม้แต่การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีน�้าซึมเข้ามาระหว่างก่อสร้าง

การประยุกต์ใช้งาน
ในปัจจบุนัการสร้างอาคาร ตึก หรอืแม้แต่รถไฟฟ้าใต้ดนิ ในการก่อสร้างท่ีต้องมกีารขดุหรอืใช้พ้ืนท่ีลงไปในดิน 

ทีลึ่ก ปัญหาการรัว่ซมึของน�า้ใต้ดนิ เข้ามาในระหว่างก่อสร้างเป็นปัญหาท่ีท�าให้เกิดความล่าช้า จงึมกีารคดิ

และทดสอบวัสดุวิศวกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001237 ยื่นค�าขอวันที่ 25 เมษายน 2562

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
ศักดิ์ตญิานนท์ คงทอง

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์   : 044 224 825

โทรศัพท์มือถือ   : 088 706 7467

Email   : saktiyanont@gmail.com

โซเดียมซิลิเกตเจลกันน�้า
ผลงานเด่น พันธมิตร



ผลงานเด่น พันธมิตร

83

นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์ บริรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเซีย
ข้อมูลผลงานและจุดเด่น
มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วนได้แก่ 
1) ตูป้ิ้งท�าจากสแตนเลสชนิด 304 ผนัง 2 ชัน้ก้ันกลางด้วยฉนวนทนความร้อนตวัตูม้ขีนาดกว้าง 60 cm ความยาว  
 95 cm และความสูง 30 cm ท�าการติดตั้งอินฟราเรดฮีตเตอร์ขนาด 600 W จ�านวน 4 แท่ง สามารถปรับ 
 ตั้งอุณหภูมิในการปิ้งผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 25 �C ถึง 400 �C
2) ระบบขบัเคลือ่นโซ่ล�าเลยีงประกอบไปด้วยมอเตอร์กระแสตรงขนาด 8 W 12 V ชดุอปุกรณ์ควบคมุความเรว็รอบ 
 ของมอเตอร์ ชดุโซ่ล�าเลยีงสแตนเลสชนิด 304 และตะขอเก่ียวไม้เสยีบ สเตอร์สแตนเลส ชนดิแบริง่รองรบัเพลา  
 ชุดเพลาส่งก�าลัง 
3) ระบบปลดไม้เสยีบผลติภัณฑ์ ประกอบด้วยมอเตอร์ขบัแขนกลท่ีใช้ในการกางไม้ก้ันเปลอืกนอกท�าจากสแตนเลส 
 ชนิด 304 ชดุ วงจรควบคุมมอเตอร์ และไม้ก้ัน รวมทัง้มชีดุถาดรองรับผลิตภัณฑ์อยู่ด้านล่างของชดุปลดไม้เสยีบ 
 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปิ ้งเน้ือสัตว์ก่ึงอัตโนมัติมีข้อดีกว่าการผลิตจากเตาถ่านเนื่องมาจากการออกแบบให ้
 การวางไม้เสียบอยู่ในแนวตั้งฉากกับพ้ืนโลกและให้อินฟราเรดฮีตเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งให้ความร้อนอยู่ใน 
 แนวนอน เมื่อให้ความร้อนกับเนื้อสัตว์จึงไม่เกิดการไหม้จากไขมันสัตว์เมื่อได้รับความร้อน ไขมันที่เกิดจาก 
 กระบวนการผลิตจะตกลงในถาดรองรับไขมันซึ่งสามารถน�าออกไปก�าจัดและสามารถล้างท�าความสะอาดได้  
 ผลติภณัฑ์ท่ีได้จงึมคีวามสะอาดปลอดภัยทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภคเนือ่งจากไม่ได้รับควันสีขาว ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็  
 เนื้อหมูปิ้งที่ใช้เตาถ่านจะมีเขม่าและรอยไหม้ด�าที่ชิ้นเนื้อ
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เครือ่งป้ิงเนือ้สตัว์ก่ึงอัตโนมติั ท�าจากสแตนเลส 304 ขนาดห้องผลติกว้าง 60 cm ยาว 90 cm และสูง 45 cm  
ระบบการให้ความร้อนในการปิ้งใช้อินฟราเรดฮีตเตอร์จ�านวน 4 แท่ง ก�าลังไฟฟ้ารวม 2,400 W ขับเคลื่อน 
ชุดโซ่ล�าเลียงด้วยมอเตอร์ขนาด 8 W 12V DC ใช้โซ่ล�าเลียงพร้อมติดตั้งชุดหนีบไม้ท�าจากสแตนเลสในการล�าเลียง 
เนื้อสัตว์โดยท�าการทดสอบหาอัตราการผลิตที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และคุณภาพทางกายภาพของนื้อ
สัตว์ปิ้ง เปรียบเทียบกับการปิ้งโดยใช้ถ่านไม้การประยุกต์ใช้งาน
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ด�าเนินการยื่นขออนุสิทธิบัตรแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ในขณะนี้
อนุสิทธิบัตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท�าการทดสอบเครือ่งป้ิงเน้ือสตัว์ก่ึงอตัโนมติัเพ่ือหาข้อบกพร่องและจุดทีต้่องพัฒนาแล้ว

เครื่องป้ิงเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ 
(HSA Grill Machine)  

ผลงานเด่น พันธมิตร

สนใจสอบถามข้อมูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์ บริรักษ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสีเทิร์นเอเชยี
โทรศัพท์   : 02 577 1028 ต่อ 451     
Email    : t_borirak@eau.ac.th
อาจารย์ปนัดดา เจริญศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โทรศัพท์  : 094 054 7416        
Email   : panadda@eau.ac.th
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นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน, วิทยา ทรงกิตติกุล และ ดร.สมัญญา สงวนพรรค

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1601005199 ยื่นค�าขอวันที่ 9 กันยายน 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อิฐมวลเบาท่ีผลิตกันโดยท่ัวไปมีความแข็งแรงต�่าและมักใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมในปริมาณท่ีสูง 

ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการท�าอิฐมวลเบาที่มีเศษแก้วเป็นส่วนผสมทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์บางส่วนและเสริม 

ความแข็งแรง โดยใช้วัสดุจีโอโพลีเมอร์เป็นวัสดุคอมโพสิทเป็นตัวช่วย โดยต้นแบบนี้สามารถผลิตได้ท่ี

อุณหภูมิห้องพร้อมกันในกระบวนการเดียว จึงช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้มาก และเนื่องจากเป็น 

อิฐมวลเบาที่มีผิวเรียบ ในการน�าไปใช้งานจึงไม่จ�าเป็นต้องมีการฉาบปูนทับอีก จึงช่วยลดต้นทุนและลด 

การใช้ปูนซีเมนต์ลงได้มาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ส่วนผสมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว ใช้วัตถุดิบหลักเป็นผงแก้วบดละเอียด 

ผสมกับสารที่ท�าให้เกิดฟอง ท�าให้มีความพรุนตัวและน�้าหนักเบา ส่วนที่ 2 ส่วนชั้นเคลือบผิวเป็นวัสด ุ

จีโอโพลิเมอร์ที่ใช้ เมตาเกาลิน เป็นวัตถุดิบหลักท�าปฏิกิริยากับสารละลายด่าง เกิดการเชื่อมประสานทั้ง 

สองส่วน ยึดตดิกันอย่างแขง็แรง มพ้ืีนท่ีผวิเนียนเรียบสวยงาม และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานได้โดยไม่ต้อง 

ฉาบปูนซีเมนต์ทับผิวอีกรอบ ต้นแบบน้ีมีความหนาแน่น 0.9-1.0 g/cm3 และมีความต้านทานต่อแรงอัด  

10-14 MPa

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

โทรศัพท์    : 0 2564 7000 ต่อ 1617

Email    : ipbiz@nstda.or.th

อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์
และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว
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นักวิจัย
พิชิต เจนบรรจง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ขี้เถ้ายังคงเป็นวัสดุเหลือท้ิงที่ยังไม่ถูกน�าไปใช้เท่าท่ีควร ถึงจะมีเทคโนโลยีปอซโซลานในการน�าไปผสม

ปูนซีเมนต์ แต่ก็ยังมีขี้เถ้าตกค้างตามโรงงานต่างๆ เพราะการผสมปูนซีเมนต์ ต้องการเถ้าลอยเกรดเฉพาะ

และปรมิาณมากพอ เถ้าลอยตกเกรด และเถ้าหนกัจงึมช่ีองทางในการใช้งานได้อกีมาก โดยเฉพาะการน�ามาใช้ 

ในโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูปที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ได้กับโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูปขนาดเล็ก โรงงานผลิตคอนกรีตบล็อก 

โรงงานบล็อกประสาน โรงงานที่มีขี้เถ้า ทั้งเถ้าลอยถ่ายหิน เถ้าชีวมวล และเถ้าหนัก

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

โทรศัพท์  : 02 577 9438

Email   : pannipa@tistr.or.th

เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างจากขี้เถ้าเชิงพาณิชย์
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นักวิจัย
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12732
สิทธิบัตร เลขที่ 171574
สิทธิบัตร เลขที่ 172680 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1502003763 ยื่นค�าขอวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย น�าไปสู่การขยายพ้ืนท่ีปลูก
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มเีศษวัสดเุหลอืทิง้จากสวนปาล์มน�า้มนัเพ่ิมขึน้ การน�าทะลายปาล์ม ซึง่เป็นของเสยี 
มูลค่าต�่าและยังไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์จ�านวนมากถึง 5.4 ล้านตันต่อปี มาพัฒนานวัตกรรมวัสดุ 
คอมโพสิทชวีภาพจากวัสดเุหลอืใช้สวนปาล์มน�า้มนัและเมลามนี สู่การพัฒนาการออกแบบเป็นชดุผลิตภัณฑ์
ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารส�าหรับร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
เหลือทิ้งได้เป็นอย่างดี 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ได้นวัตกรรมวัสดคุอมโพสติชวีภาพปาล์มน�า้มนักับเมลามนี โดยวัสดคุอมโพสติมค่ีาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ด้านภาวะโลกร้อน ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์ต�่ากว่าเมลามีน 100% การแทนท่ีปริมาณ 
 ของเมลามีนด้วยเส้นใยปาล์มเพียง 10% สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได ้
 ประมาณ 70-180 gCO

2
e

 ผลงานได้จัดแสดงและได้รับรางวัลจากงาน 27 International Invention & Innovation Exhibition  
 (ITEX 2016) ทั้งสิ้น 2 รางวัล

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พมิพ์ชนก หลิมศริิวงษ์
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3306
โทรศัพท์มือถือ    : 087 565 9769
Email    : pimchanok@arda.or.th

นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน�้ามัน



87

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
พงษ์ศักดิ์ จินดาศรี และคณะ
กลุม่งานวิจยัภูมสิารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจทัิล 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) หรือ สสน. มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน�้า ให้บริการดัชนีข้อมูลด้านน�้าและภูมิอากาศของ 
ประเทศ และข้อมลูแผนทีภู่มปิระเทศและข้อมลูทางภูมศิาสตร์โดยเฉพาะข้อมลูทางภูมศิาสตร์ด้านน�า้ สสน. 
น�าเทคโนโลยีโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Network Real Time Kinematic) มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและประมวลผลข้อมูลส�ารวจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่  
สามารถอ้างองิพิกัดและค่าระดับในแนวดิง่ของการส�ารวจเพ่ือประเมนิความเสยีหายจากอทุกภัยมคีวามถกูต้อง
แม่นย�าและรวดเร็ว ท�าให้ลดระยะเวลาในการด�าเนินงานและข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินความเสียหาย
มีความถูกต้องและแม่นย�ามากข้ึน ซึ่งจะท�าให้การปรับปรุงแผนที่ของประเทศไทยในอนาคตถูกต้องและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เทคโนโลยีโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Network Real Time  
Kinematic) สามารถสนับสนุนงานด้านการส�ารวจต่างๆ เช่น ระบบการส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนท่ี 
(MMS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) การส�ารวจจัดท�าแผนที่ และการวางระบบสาธารณูปโภค

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถรบัสญัญาณและประมวลผลจากดาวเทียมน�าหนได้ทุกระบบ ความถูกต้องแม่นย�าสงูความคลาดเคล่ือน 
ไม่เกิน 5 ซม. แนวราบ และ 10 ซม. ในแนวดิ่ง สะดวก รวดเร็ว ได้ค่าพิกัดในทันที ลดระยะเวลาและ 
ขั้นตอนการด�าเนินการ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐในการรังวัด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พงษ์ศักดิ์ จนิดาศรี
กลุ่มงานวิจัยภูมิสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์    : 02 158 0901 ต่อ 5057
โทรศัพท์มือถือ    : 082 914 5145
Email    : pongsak@hii.or.th

การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (Network Real Time Kinematic)
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นักวิจัย
ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม และคณะ 
กลุ่มงานวิจัยภูมิสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สสน. มีพันธกิจที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน�้า 
ให้บริการดัชนีข้อมูลด้านน�้าและภูมิอากาศของประเทศ ข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศและข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ด้านน�้า สสน.น�าเทคโนโลยีส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและประมวลผลข้อมูลส�ารวจให้อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
มีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การติดตามสถานการณ์น�้า การวางแผนและบริหารจัดการน�้า ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่มีความถูกต้อง เหมาะสมและตรงกับความต้องการกับลักษณะ 
ในพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ันโครงการนี้ยังมีการบูรณาการณ์การใช้ข้อมูลโดยน�าเทคโนโลยีการแสดงผล 
แบบ 3 มิติ ท่ีสามารถผนวกข้อมูลท่ีถูกส�ารวจโดยการส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ร่วมกับข้อมูลจาก
การท�าแผนท่ีด้วยอากาศยานไร้คนขับได้ MMS ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจในการส�ารวจจัดเก็บข้อมูลม ี
ความยืดหยุ่นสูง รวดเร็ว ความถูกต้องสูงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผน, บริหาร 
และการตัดสินใจต่างๆ ได้ถูกต้องและแม่นย�า 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์การส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนท่ีประสิทธิภาพสูง ข้อมูลมีค่าความถูกต้องสูง 0.2-0.3 เมตร  
มีน�้าหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่ายบนพาหนะส�ารวจหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือ 
เรือส�ารวจ รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ สามารถท�างานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
และประมวลผลน้อย สามารถท�างานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อพัฒนาเทคโนโลย ี
การท�าแผนที่รายละเอียดสูงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จึงพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงที่สามารถขึ้น
ลงทางดิ่งเพ่ือลดปัญหาพ้ืนที่ส�าหรับขึ้น-ลง และอากาศยานไร้คนขับสามารถบินเพ่ือท�าภารกิจครอบคลุม
พ้ืนทีไ่ด้มาก มคีวามถูกต้องเชงิพ้ืนทีส่งู ตลอดจนลดงานการส�ารวจรงัวัดเพ่ือก�าหนดจดุตรงึภาพภาคสนามได้
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

เทคโนโลยีส�ารวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่

และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง (Mobile Mapping System)

ด้านข้าง ด้านหลัง

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐกติติ์ เสงี่ยม
กลุ่มงานวิจัยภูมิสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์   : 02 158 0901 ต่อ 5054
โทรศัพท์มือถือ   : 098 829 3998
Email    : chonlada.bu@ku.th
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นักวิจัย
ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การตรวจสอบคุณภาพนมดิบและสิ่งเจือปนต้องใช้วิธีวิเคราะห์หลายวิธีมาพิจารณาร่วมกัน และส่วนใหญ ่
เป็นการตรวจสอบโดยทางเคมีซึ่งต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้เสียเวลา 
ในการตรวจสอบค่อนข้างนาน ต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์สูงมาก และต้องใช้เครื่องมือเฉพาะหลายประเภท 
ในการตรวจวิเคราะห์แต่ละคุณภาพ กลุ่มเกษตรกร ศูนย์รวมนมดิบ หรือโรงงานแปรรูปนมขนาดเล็ก 
ไม่สามารถลงทุนเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ได้ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพกระบวนการ และผลิตภัณฑ์นมได้ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องตรวจสอบคุณภาพน�้านมดิบโดยใช้เทคนิคคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้แก่นมตัวอย่าง ท�าให้คุณภาพนมคงท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพ (ไขมัน ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน�้า และsomatic cell) หรือส่ิงเจือปนในน�้านมดิบได้พร้อมกันในการตรวจวัดคร้ังเดียว 
ภายในเวลา 2-3 นาที โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่ท�าลายตัวอย่าง 

จุดเด่นเทคโนโลยี
 ความแม่นย�าสูง (90%) เหมาะกับการตรวจคัดกรอง
 ต้นทุนต�่ากว่าน�าเข้า มากกว่า 10 เท่า
 ประยุกต์ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ได้
 ใช้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ บ�ารุงรักษาง่าย
 ใช้เวลา 2-3 นาทีต่อคุณภาพ และสามารถตรวจวิเคราะห์ได้หลายคุณภาพในเวลาเดียวกัน
 ไม่ใช้สารเคมี และไม่ท�าลายตัวอย่าง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วชุิดา กล้าเวช
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทรศัพท์มือถือ  : 062 165 6415
Email   : wichudaklawech@gmail.com

เครื่องตรวจสอบคุณภาพน�้านมดิบโดยใช้เทคนิค
คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบควบคุมอุณหภูมิ
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นักวิจัย
ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

อาจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ช่วยให้น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี

การควบคุมให้อุปกรณ์รับแสงอาทิตย์หันตั้งฉากกับรังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตลอดเวลา ซึ่งระบบติดตาม 

ดวงอาทติย์ 2 แกน สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพได้ถึงร้อยละ 40 เมือ่เทียบกับระบบท่ีตดิต้ังอยู่กับท่ี ชดุควบคุม

การติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องตลาด มีราคาถูก และมีการท�างาน

ที่ไม่ซับซ้อน การท�างานอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กในการตรวจหาต�าแหน่งของดวงอาทิตย์ โดยท�างาน

ร่วมกับรีเลย์และไดโอด เพ่ือกระตุ้นให้ระบบควบคุมท�างานตัด-ต่อวงจรในการขับมอเตอร์ส�าหรับปรับให้

อุปกรณ์หันเข้ารับแสงอาทิตย์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์

 ผลิตได้เองภายในประเทศ ช่วยลดการน�าเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ

 การติดตั้งและใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้ชุดค�าสั่งหรือซอฟท์แวร์ควบคุมการท�างาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
กฤชนนท์ สวนจนัทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ   : 084 969 3112

Email    : new.suanjan@gmail.com

ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน
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นักวิจัย
อาจารย์เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001836

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลติภณัฑ์พลาสตกิในปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เน่ืองจากเหตผุลทางการตลาดและการผลติ โดยพลาสตกิ
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมกับ
พลาสตกิชนิดใด แต่พลาสตกิประเภทเอทลินีไวนลิอะซเีตดหรอือวีีเอ (Ethylene vinyl acetate, EVA) และ 
พอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) เป็นพลาสติกท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด 
ท�าให้พลาสติกทั้งสองประเภทมีปริมาณการผลิตสูงท่ีสุด ซึ่งบางส่วนสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้  
แต่บางส่วนไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ท�าให้เกิดเศษเหลือทิ้งจ�านวนมาก จึงเป็นแนวคิดที่น�าพลาสติก
ที่เหลือทิ้งจากการผลิตแล้วน�ามาพัฒนาบูรณาการในการออกแบบ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่ท�าลาย 
ส่ิงแวดล้อม อกีท้ังยังเป็นการออกแบบทีเ่ข้ากับหลักการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological 
Design) ซึง่ใช้หลกัการลด (Reduce) การใช้ซ�า้ (Reuse) การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบ�ารงุ 
(Repair)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เพื่อหาวิธีการผสมและอัตราส่วนของเศษพลาสติกประเภทเอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ และเศษพลาสติก
ประเภทพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซีที่เหมาะสมในแต่ละอัตราส่วน เพ่ือประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมวัสดุในด้านการออกแบบบผลิตภัณฑ์ให้กับนักออกแบบและเป็น 
การช่วยลดของเหลือในอุตสาหกรรม

 ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเขียนผ้าบาติก
 ลดปริมาณของเสีย เช่น น�้าที่เหลือทิ้งที่ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
 สะดวกต่อการปฏิบัติงานส�าหรับคนทั่วไปที่ไม่มีความช�านาญด้านการเขียนลายบนผ้า

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์   : 038 102 287
โทรศัพท์มือถือ   : 090 041 1999 
Email   : siripon.sa@buu.ac.th 

ส่วนผสมส�าหรับพลาสติกประเภทเอทิลีนไวนิลอะซีเตด หรือ อีวีเอ 
(Ethylene vinyl acetate, EVA) และพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือ พีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) 
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตส่วนผสมดังกล่าว
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นักวิจัย
อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันได้มีการใช้งานโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene Foam) เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากความสะดวก

สบายในการใช้งาน น�า้หนักเบา หาง่ายและราคาถูกเมือ่เทียบกับวัสดอุืน่ๆ ส่วนใหญ่มกัจะน�ามาเป็นภาชนะ

บรรจอุาหารประเภทใช้แล้วทิง้ และใช้เป็นบรรจภัุณฑ์กันกระแทก จากการใช้โฟมพอลสิไตรนีอย่างแพร่หลาย 

ก่อให้เกิดปริมาณจากขยะโฟมพอลิสไตรีนมากขึ้นทุกปี ดังนั้นนักวิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการรีไซเคิลโฟม

พอลิสไตรีนด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการละลายโฟมพอลิสไตรีนในตัวท�าละลายธรรมชาติ 

และเพ่ิมสมบติัทางกลด้วยการเสรมิแรงด้วยเส้นใยธรรมชาตท่ีิอตัราส่วนต่างๆ แล้วน�าไปทดสอบความต้านทาน

แรงดึง ความยืดเมื่อขาด การเร่งการเสื่อมอายุ มอดุลัสกดอัด การดูดซับน�้า เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการน�าโฟมรีไซเคิลท่ีละลายในตัวท�าละลายธรรมชาติ มาเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ และได้น�าไป

ทดสอบสมบัติทางกล คือ มีความต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อสภาวะการเร่งการเสื่อมอายุได้ดี ทนต่อแรงกด

อัดสูง และดูดซับน�้าน้อย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

Email   : int.mahidol@gmail.com

แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล
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นักวิจัย
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน, อาจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา และ ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801007105 ยื่นค�าขอวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การเพาะงอกเป็นกระบวนการทีเ่กิดขึน้ระหว่างการเจรญิเตบิโตของพืช กระบวนการเพาะงอกจะส่งผลต่อสารอาหาร 
ในเมล็ดพืช ท�าให้มปีรมิาณสารส�าคญัจ�านวนมาก ดงัน้ันในปัจจบุนัจงึมผีูนิ้ยมรบับรโิภคพืชงอกกันเป็นจ�านวนมาก 
เนือ่งจากพืชงอกปลอดสารพิษ และในพืชงอกจะประกอบไปด้วยสารอาหารและพลงังานต่างๆ จ�านวนมากกว่าพืช 
โดยปกติ ในปัจจุบันจะมีการงอกหลายวิธี เช่น น�าพืชที่ต้องการงอกมาแช่น�้าและล้างออกให้สะอาดแล้วน�ามา 
เพาะบนตระแกรง คลมุด้วยผ้าขาวบางชบุน�า้ให้ชุม่ในภาชนะปิด ทิง้ไว้ในอณุหภูมแิวดล้อม (Ambient temperature)  
ก็จะได้พืชงอก แต่ในระหว่างการแช่จะใช้เวลานาน ควบคุมยาก มีกลิ่นเหม็นอับ การงอกไม่สม�่าเสมอ ใช้น�้า 
ในปรมิาณมาก โดยพบว่า มีวธีิทางเคมีช่วยกระตุน้ให้เกิดการงอกของเมลด็ ได้แก่ การปรบัสภาพน�า้แช่ด้วยการ 
เติมสารที่มีฤทธ์ิเป็นกรด-ด่าง แคลเซียมคลอไรซ์ ไคโตซาน ปุ๋ยยูเรีย เป็นต้น หรือการปรับสภาพน�้าแช่ให้มี
อุณหภูมิที่สูงข้ึน แต่วิธีดังกล่าวเป็นการเพ่ิมต้นทุนและขั้นตอนการผลิต หากเป็นการผลิตเมล็ดเพ่ือบริโภคจะ 
ไม่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารไม่พึงประสงค์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครือ่งเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมลด็พืช สามารถเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมลด็พืชให้เกิดขึน้ภายใน 
ระยะ 24 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วกว่าวิธีการโดยทั่วไป โดยใช้หลักการให้น�้าไหลผ่านเมล็ดพืชเป็นคาบเวลาสลับกับ 
การหยุดบ่มเมลด็พืชเป็นวฎัจกัรท่ีเหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องปรบัสภาพน�า้ให้มอีณุหภมูสิงูขึน้ หรอืเตมิสารกระตุน้ 
หรือสารเร่งให้เมล็ดงอกได้เร็ว เช่น สารมีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง แคลเซียมคลอไรซ์ ไคโตซาน ปุ๋ยยูเรีย เป็นต้น และ
ใช้น�้าหมุนเวียนในถังเดียวท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เมล็ดพืชท่ีงอกมีคุณภาพดี มีกลิ่นหอม การงอกสม�่าเสมอ 
เนื้อสัมผัสดี สามารถผลิตได้มากและช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าแรงงานคนและสามารถน�าไปผลิต 
เชิงพาณิชย์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง 

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช

สนใจสอบถามข้อมูล
วันวสิาข์ บุญกล้า, อทติยา โพนทอง
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์   : 043 754 192
โทรศัพท์มือถือ  : 093 325 6594, 088 562 4463   
Email   : Ying.ipmsu@gmail.com, Msu_ipmo@hotmail.com
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นักวิจัย
ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องอบแห้งที่เป็นการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันที่ใช้ในปัจจุบัน มีลักษณะที่ประกอบด้วยการให้ความร้อน 
ด้วยลม (Hot air) จากขดลวดความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แก๊ส หรืออื่นๆ อย่างหนึ่งร่วมกัน ท�าให้วัสดุ 
และผลผลิตทางการเกษตรที่อบแห้งในเครื่องดังกล่าวมีความชื้นตกค้างในเน้ือวัสดุและใช้ระยะเวลานาน 
เกิดการไหม้และเกิดความเสียหายที่บริเวณผิววัสดุและผลผลิตทางการเกษตร มีผลให้คุณภาพวัสดุและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการอบแห้งไม่ดี รวมท้ังการระเหยความชื้นออกจากวัสดุและผลผลิตทาง 
การเกษตรเกิดช้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (Microwave) เป็นการอบแห้งท่ีมปีระสทิธิภาพสงู ซึง่ให้ความร้อนโดยอาศยั 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงความถ่ีไมโครเวฟส่งผ่านเข้าไปในวัสดุ ท�าให้โมเลกุลของน�้าซึ่งเป็นโมเลกุลมีขั้ว 
เคลื่อนท่ีไปมาเพ่ือจัดเรียงตัวในทิศทางตามทิศของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งผ่านและสะท้อนกลับไปมาใน
ห้องอบแห้ง ส่งผลให้โมเลกุลของน�้าในวัสดุเกิดการหมุนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อนและอุณหภูมิภายใน
วัสดุสูงขึ้นท�าให้น�้าระเหยออกมาได้อย่างรวดเร็ว โดยการอบแห้งร่วมกับอากาศร้อนสามารถท�าให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพสีและการคืนตัวที่ดี รวมทั้งมีผลให้การหดตัวของผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้งลดลงอีกด้วย ดังนั้น
เครือ่งอบแห้งวัสดดุ้วยอากาศร้อนร่วมไมโครเวฟน้ีจงึเป็นการให้ความร้อนท่ีรวดเรว็พร้อมๆ กัน ท้ังภายในและ 
ภายนอกวัสดุ ท�าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดี ไม่ท�าลายวัสดุและผลผลิตทางการเกษตรที่อบแห้ง สามารถ
ประหยัดเวลาและคงคุณภาพวัสดุและผลผลิตที่ผ่านการอบแห้งได้เช่นเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์    : 073 299 628 ต่อ 71000
Email    : paweena.d@yru.ac.th

เครื่องอบแห้งวัสดุด้วยอากาศร้อนร่วมไมโครเวฟ
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นักวิจัย
ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจบุนัการเลีย้งผึง้ชนัโรงในประเทศไทยได้รบัความนยิมและแพร่หลายมากขึน้ ผึง้ชนัโรงส่วนใหญ่อาศยัใน

ช่องหรือช่องว่างหรอืโพรงไม้ การเลีย้งชนัโรงปัจจบุนัมุง่เน้นการเก็บผลผลติน�า้ผึง้และเกสรท่ีผึง้ชนัโรงเก็บมา 

ทั้งนี้การเก็บน�้าผึ้งและเกสรจะต้องท�าลายและรื้อรังบางส่วน ท�าให้รังและประชากรได้รับความเสียหาย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การสร้างรังมาตรฐานเพ่ือการย้ายเลี้ยงลงรังใหม่ที่สร้างขึ้นน้ี ส่งผลให้การเก็บน�้าผึ้งและเกสรง่าย สะดวก 

รวดเรว็และไม่ท�าลายรงั รวมทัง้ประชากรผึง้ชนัโรง รงัมาตรฐานนีม้คีวามเหมาะสมต่อการสร้างรงั สามารถ

ควบคมุอุณหภมูแิละแสงในรงัทีเ่หมาะสม ท�าให้ผึง้ชนัโรงสามารถพัฒนาการรงัและประชากรรวมทัง้ผลผลติ

น�้าผึ้งและเกสรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 

ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี

งานวจิยัและบรกิารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โทรศัพท์    : 073 299 628 ต่อ 71000

Email   : paweena.d@yru.ac.th

รังมาตรฐานส�าหรับเลี้ยงผึ้งชันโรงปากแตร
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นักวิจัย
อนุชา ริกากรณ์ และ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในการท�าลวดลายบนไม้ มีการท�าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการน�าไปใช้งานและความ
ต้องการของผูใ้ช้งาน จากทีไ่ด้ส�ารวจการท�าลวดลายบนไม้แบบต่างๆ จะมท่ีีนยิมกันทัว่หลาย เช่น การเซาะร่อง  
การแกะสลัก การแกะเป็นลายเส้น การแกะเป็นรูปร่างนูน การใช้ความร้อนจี้ การเผาเหล็กให้ร้อนน�าไป
ทาบไม้ให้เกิดลวดลาย การใช้ไฟติดแก๊สแล้วเผา ปัจจุบันใช้เครื่องมือและเครื่องจักรมาช่วยในการท�า
ลวดลายตามต้องการ การท�าลวดลายบนไม้ด้วยกระแสไฟฟ้าสลับแรงดันสูง อดีตมีการใช้ไฟฟ้าท่ีแรงดัน
คงที ่ การท�าลายไม้แบบนี ้ เกิดการเผาไหม้ทีร่วดเรว็และเกิดลวดลายท่ีไม่สวยงามและลายไหม้ไม่ลกึ ไม่เกิด
รอยไหม้ที่คมชัด ลวดลายไม่สวยงาม เกิดความเสียหายกับไม้ได้ง่าย และเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานเนื่องจาก
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ารั่วลงกราวด์ ท�าให้เกิดแนวคิดท่ีจะประดิษฐ ์
เคร่ืองสร้างลวดลายบนไม้ด้วยไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดสังูขึน้ เพ่ือให้สามารถท�าลวดลายไม้ให้ลกึและควบคุม 
ไม่ให้เกิดการลุกไหม้ที่รวดเร็วเกินไป ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ง่าย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เคร่ืองสร้างลวดลายบนไม้ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง ออกแบบมาเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ีม ี
ลวดลายที่ไม่แปลกใหม่ ไม่สะดุดตากับผู้พบเห็น และยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์จากไม้เพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากไม้ ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน โดยลักษณะของวงจร เครื่องสร้างลวดลายบนไม้
ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงที่สร้างขึ้นมานี้ มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่วลงกราวด์ 
สามารถปรบัระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของไม้ได้ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการท�า
ลวดลายบนไม้ได้ ชดุหัวจบัท�าจากทีจ่บัลวดเชือ่มไฟฟ้า ท�าให้จบัแน่น ปรบัมมุการวางลวดตวัน�าได้หลากหลาย 
วางมมุตามไม้ท่ีจะน�ามาท�าลวดลายได้ ท่ีจบัทนต่อความร้อนและเป็นฉนวนอย่างดี ใช้พัดลมเป่าควันท่ีเกิดจาก
การท�าลวดลาย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองท�าอันตรายกับผู้ใช้งาน มีอุปกรณ์วัดระดับแรงดันไฟฟ้าที่น�าไปใช้งาน
ท�าให้สามารถทราบระดับแรงดันที่น�าไปใช้กับไม้ชนิดต่างๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดบั pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สกลวัฒน์ กมลงาม
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์
โทรศัพท์   : 05 541 6601 ต่อ 1376
โทรศัพท์มือถือ    : 08 540 29011
Email    : nutvidya@gmail.com

เครื่องสร้างลวดลายบนไม้ด้วยกระแสสลับแรงดันสูง
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นักวิจัย
รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14808

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่มีรูปแบบ 3 มิติ ที่ผ่านการออกแบบ

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม CAD (Computer Aided Design) หรือ เกิดจากการสแกน (Scan)  

จากวัตถุจริงโดยใช้กล้องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เส้นพลาสติก  

(Filament) ในกลุ่ม ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PLA (Polylactic Acid) และ Nylon  

ซึ่งเหมาะกับการสร้างชิ้นงานจ�านวนน้อยชิ้นและเร่งด่วน แต่มีจุดด้อยในส่วนของชุดหัวฉีดและเส้นพลาสติก

ที่อาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่คงที่ เส้นพลาสติกขาดช่วง หรือหมดระหว่างพิมพ์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นชุดหัวฉีดและป้องเส้นพลาสติกของเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้น

พลาสตกิในขณะพิมพ์ส�าหรบัเครือ่งพิมพ์ 3 มติ ิ โดยส่งผ่านความผิดพลาดไปยังเครือ่งพิมพ์ 3 มติ ิ เพือ่ช่วย

ขจัดปัญหาในระหว่างการพิมพ์ชิ้นงาน อันเป็นผลมาจากเส้นพลาสติกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่คงที่ หรือ 

เส้นพลาสติกขาดช่วงระหว่างการพิมพ์ชิ้นงาน และช่วยปรับตัวแปรของระบบป้อนเส้นพลาสติกเพ่ือเพ่ิม

ความเป็นอิสระในการท�างานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพ่ิมคุณภาพของชิ้นงานท่ีได้จากการพิมพ์และสร้าง 

แรงจูงใจในการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติมากขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
กัตตกิา แพรกทอง

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์   : 07 567 2927

โทรศัพท์มือถือ   : 08 997 17930

Email   : kattika.pr@wu.ac.th

ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก
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นักวิจัย
มโนรมย์ เชี่ยวพานิช และคณะ

บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ 1901002778 ยื่นค�าขอวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน เป็นเครื่องมือส�าหรับตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมว่ามี

สภาพดีหรือใช้ในการตัดสินใจว่าควรด�าเนินการบ�ารุงรักษาอย่างไร โดยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนจะ

เก็บสัญญาณความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือนนั้น  

เพื่อระบุว่าเครื่องจักรนั้นๆ มีสภาพดีหรือมีปัญหาด้วยสาเหตุใด แล้วจะได้ท�าการบ�ารุงรักษาให้ตรงกับสาเหตุ

แต่ปัญหาใหญ่คือ มีผู้ช�านาญด้านนี้น้อยมากเพราะเคร่ืองมืออย่างไรก็ต้องใช้คนวิเคราะห์สัญญาณต่อ  

เพ่ือจะแปลความหมายได้ V-MER ถูกสร้างเพ่ือตอบโจทย์การบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมท่ีไม่เคยมีมาถึง

ระดับนี้มาก่อน จากราคาถูกกว่าเครื่องทั่วไป 8-10 เท่า และคิดวิเคราะห์ปัญหาเองได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 การท�างานพื้นฐาน เทียบเท่าหรือดีกว่ากับสินค้าจากต่างประเทศตั้งแต่ราคากว่าห้าแสนบาทขึ้นไป 

 สามารถชี้สภาพของเครื่องจักร์ได้แม่นย�ากว่ามาตรฐาน ISO 10816-3 โดยอัตโนมัติ

 สามารถชี้ปัญหาการไม่สมดุลย์ โดยอัตโนมัติ

 สามารถชี้ปัญหาเพลาเยื้องศูนย์ โดยอัตโนมัติ

 สามารถชี้ปัญหาของ Roll bearing พร้อมชี้อายุการใช้งานท่ีเหลือ โดยอัตโนมัติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
สุคนธรส เหมือนกลัด

บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด

โทรศัพท์   : 03 860 9200

โทรศัพท์มือถือ   : 094 324 1594

Email   : sukhontaros@esspower.com 

  esscompany@esspower.com 

เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ
(Vibration Analyzer)
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นักวิจัย
มโนรมย์ เชี่ยวพานิช และคณะ
บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
UD-1 เป็นเครื่องมือท่ีใช้จับสัญญาณเสียงท่ีความถ่ี 22-400 kHz ตรวจจับการร่ัวไหลจากของเหลว 
แก๊ส ไฟฟ้าจากการ lionize กับอากาศหรือจาก dielectric เสื่อม หรือจากการ arc ก่อนที่จะเกิดการ 
ชอ็ตไหม้ ระเบิด และตรวจจับสัญญาณ ultrasonic ของลูกปืนที่เริ่มจะเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลด
ความสูญเสียวัสดุและพลังงานจากไอน�้าท่ีสูญเสีย ช่วยในการตรวจสอบสภาพลูกปืน (roll element)  
ของเครือ่งจกัร UD-1 ทีม่คีวามไวสงูมาก และสามารถแยกไม่ให้เสยีงดงัรอบตวัในโรงงาน เข้ามารบกวนได้ 
UD-1 สามารถวัดจากการฟังได้ถึง 400 kHz ซึง่ยังไม่มใีครสามารถท�าได้นอกจากต้องใช้การวัดแบบสัมผสั
เหตุผลที่เครื่องทั่วไปใช้งานจริงๆ ไม่ได้เพราะไปวัดที่ความถี่ ที่ 20-40 kHz แต่ Harmonic ที่ 2-3 ของเสียง 
ที่เราได้ยิน ยังเข้ามาท่ีย่าน ultrasonic ด้วย แต่ UD-1 วัดสัญญาณท่ี >4-400 kHz และสามารถปรบั 
เลือกความถี่ได้ตั้งแต่ 22-400 kHz UD-1 จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมได ้
อย่างแท้จรงิ ที่แม้แต่ลูกปืนที่เติมจารบีเกิน (มากเกินไป) หรือขาดสารหล่อลื่น ก็จับสัญญาณได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้งานง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน และมีความแม่นย�า
 มีความไวสูงมาก แต่สามารถกดเสียงรบกวนรอบๆ ข้างได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม 

 จะมีเสียงดังรอบตัว จึงท�าให้เครื่องมือทั่วๆ ไปท�างานไม่ได้ผล 
 สามารถครอบคลุมการท�างานที่ความถี่ 22-400 kHz โดยใช้การจูนหาความถี่
 ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการท�างาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
สุคนธรส เหมือนกลัด
บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด
โทรศัพท์   : 03 860 9 200
โทรศัพท์มือถือ   : 09 432 41594
Email   : sukhontaros@esspower.com, esscompany@esspower.com

อุปกรณ์ตรวจจับรั่ว น�้า-แก็ส-ไอน�้า-ลูกปืน
และความผิดปกติของไฟฟ้า

UD-1 LEAK DETECTOP
 AIR-WATER LEAK
 GAS-LIQUID LEAK
 STEAM TRAP
 BEARING HEALTH EARLY WARNING
 ELECTRIC PARTIAL DISCHARGE
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นักวิจัย
มโนรมย์ เชี่ยวพานิช และคณะ
บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องมือทั่วไปจะจับสัญญาณ Ultrasonicที่ 40 kHz ด้วย Resonate disc sensor, เครื่องมือที่ดีที่สุด 
ในปัจจุบันสามารถจับสัญญาณเป็น Broadband 20-100 kHz โดยใช้ MEMs microphone แล้วใช้  
Spectrum Density มาช่วยแยกแยะความถี่แทน Spectrum ปกติ แต่ UD-1d ได้สร้างเซนเซอร์แบบ  
Resonate disc แต่สามารถจบัสญัญาณ Broadband 20-500 kHz แสดงผลเป็น 5 กลุม่ความถ่ีหลกั แล้วใช้  
AI สังเคราะห์ให้เป็น 36 Spectrum band จงใจให้ครอบคลุมความถี่ 160-400 kHz ซึ่งความถี่หลักของ
ความผดิปกตขิองระบบไฟฟ้าท่ีปลดปล่อยในรูป Partial Discharge ขณะท่ียังไม่มเีคร่ืองมอืในการตรวจสอบ 
ในอุตสาหกรรมสามารถจับสัญญาณ Ultrasonic ในลักษณะ Broad band เกิน 100 kHz ได้เลย 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี 
UD-1d เป็นเครื่องมือตรวจจับสัญญาณ Ultrasonic แบบกระเป๋าหิ้วเครื่องแรกของโลก ที่ท�างานตรวจจับ 
สัญญาณ Ultrasonic Broad band ครอบคลุม 20-500 kHz @-2dB และสามารถจับสัญญาณ  
Partial Discharge และ EMF โดยไม่ต้องใช้ Rogowski coil หรือ Transient Earth Voltage coil  
UD-1d ท�างานภายใต้ AI ในการวิเคราะห์ชี้ปัญหาเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการรั่วของ 
น�า้-แก๊ส-ไอน�า้ ความผดิปกตขิองลกูปืน และความผิดปกตขิองไฟฟ้า (Partial Discharge) และการแพร่ของ
สนามแม่เหล็กที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
สุคนธรส เหมือนกลัด
บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ�ากัด
โทรศัพท์   : 038 609 200
โทรศัพท์มือถือ   : 094 324 1594
Email   : sukhontaros@esspower.com 
  esscompany@esspower.com 

อุปกรณ์ตรวจจับรั่ว น�้า-แก๊ส-ไอน�้า-ลูกปืน-ความผิดปกติ
ของไฟฟ้า และการแพร่สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF from LED lamp
DU-1d True Spctrum UILrasonic

Detector with AI 20 KHz to 500 KHz detect
leak, Bearing, Partial discharge, EMF, no limit
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นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน, สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ และ วิทยา ทรงกิตติกุล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนสุทิธิบตัร เลขที ่10516

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จโีอโพลเีมอร์ เป็นวัสดใุหม่ทีส่ามารถน�ามาประยุกต์ท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือทดแทนเซรามกิส์ได้ในบางประเภท 

และก�าลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัด

พลงังานในการผลติได้มาก โดยในงานวิจยันีไ้ด้มุง่เน้นการพัฒนากรรมวิธีการผลติจโีอโพลเีมอร์ โดยลดการใช้ 

สารเคมีท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง และเพ่ิมเติมการน�าเศษแก้วสีมาท�าเป็นลวดลายตกแต่ง ซึ่งนอกจาก 

จะช่วยลดปัญหาการก�าจัดเศษแก้วแล้ว ยังท�าให้กระเบื้องท่ีได้มีลวดลาย สวยงาม ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ได้เป็นอย่างดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตจากดินขาวเผาหรือเมตาเกาลิน มีโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท�าหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

เพ่ือให้เกิดโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ ส่วนเศษแก้วหลากสีท�าหน้าที่เสมือนมวลรวม (Aggregate) ท�าให้มี

ลวดลายคล้ายลายหิน โดยกระเบื้องนี้มีค่าการดูดซึมน�้า 15-18% และมีความต้านทานต่อแรงอัด 8-12 MPa

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

โทรศัพท์    : 0 2564 7000 ต่อ 1617

Email   : ipbiz@nstda.or.th

กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว

ผลิตภณัฑ์จากจโีอโพลิเมอร์
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นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน, ภัทรวรรณ เฉยเจริญ และ วัชรี สอนลา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13427

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จีโอโพลีเมอร์ เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถน�ามาประยุกต์ท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกได้ในบางประเภท 

และก�าลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัด

พลังงานในการผลิตได้มาก โดยในงานวิจัยน้ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาสูตรผสมจีโอโพลีเมอร์ ที่มีส่วนผสมของ

ดินแดงทดแทนดินขาว และสามารถน�าของเสียอุตสาหกรรมเซรามิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหา

การก�าจัดของเสีย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเฉพาะคล้ายกับหินแกรนิตธรรมชาติ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากสูตรผสมดังกล่าว สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ท�าต้นแบบที่หลากหลาย เช่น อิฐตกแต่ง หรืออิฐปูพ้ืน  

ที่ผลิตจากดินแดงอ่างทอง และเศษบิสกิตจากอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงให้ม ี

หลายขนาดคละผสมกัน แล้วใช้สารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างต้นแบบอิฐตกแต่งนี้ มีค่า 

ความต้านทานต่อแรงอัด 13-14 MPa และค่าการดูดซึมน�้า 10-11%

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

โทรศัพท์    : 02 564 7000 ต่อ 1617

Email    : ipbiz@nstda.or.th

จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
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นักวิจัย
เจตอาทร สองเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนือ่งจากธุรกิจขนาดเลก็ขาดการวเิคราะห์งบการเงนิ รวมถึงไม่สามารถท�าข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจเก่ียวกับ 
ทศิทางของบรษิทัได้ โดยการจ้างนกัการเงิน 1 คน มต้ีนทนุท่ีสงูกว่า 2 หมืน่บาทต่อเดอืน ท�าให้ธุรกจิขนาดเลก็
เตบิโตแบบเชงิสุม่ ในขณะทีธุ่รกิจขนาดใหญ่กุมความได้เปรยีบเรือ่งบรหิารจดัการต้นทนุ และพนกังานวิเคราะห์
ธุรกิจ ท�าให้ธุรกิจขนาดเล็กมีอัตราการล้มเหลวสูงราว 75% ภายใน 3 ปี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ดูแลหลังบ้าน ธุรกิจครบวงจร
  ท�าบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกิจการขนาดใหญ่
  ตรวจสอบทรัพย์สินในร้าน กันสูญหาย และจัดการของเสียด้วยระบบคลังสินค้า
  จัดการคู่ค้า ตรวจสอบการแจ้งเตือนช�าระ เพิ่มอ�านาจต่อรองระยะเวลาช�าระเงิน
  จัดการพนักงานทั้งชั่วคราว และประจ�า พร้อมออกสลิปเงินเดือน อย่างง่ายดาย
  ตรวจสอบและดูแลสินทรัพย์ในร้าน ไม่สูญหาย
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
  หน้าจอ dashboard เดียว เห็นครบ 360 องศา
  เปรียบเทียบเทียบความสามารถกับอุตสาหกรรม รู้เขารู้เรา เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  ตรวจสอบสุขภาพกิจการอัตโนมัติ ปิดประตูเจ๊ง
  แจ้งเตอืนจดุอ่อน ท่ีควรปรบัปรงุอตัโนมตั ิเพ่ือปรบัรายจ่ายกิจการได้ตรงจดุ
  ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจด้วยงบประมาณการเงิน
รายงานผู้บริหาร
  ครบท้ังการดกู�าไรขาดทุน ทรพัย์สนิหนีส้นิ หรอืสถานนะของกระแสะเงนิสด
  งบทดลอง เพื่อตรวจสอบควาผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
  รายละเอยีดการซือ้สนิค้า แยกตามคูค้่า พร้อมรายงานยอดคงเหลอืวัตถุดบิ
  ข้อมูลการเงินส�าคัญ พร้อมใช้วางแผนกลยุทธิ์
  จัดการภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมน�ายื่นภาษี
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา 
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล 
เจตอาทร สองเมือง
Startup Ecosystem มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์   : 02 009 8057
โทรศัพท์มือถือ   : 084 053 5325
Email   : support@rabbitaccount.com 

โปรแกรมระบบบัญชีอัจฉริยะ
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เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพ
และความงาม (Betaprime)

เบต้ากลแูคนโอลโิกแซคคาไรด์เป็นสารท่ีผลติได้จากเห็ด มคุีณสมบตัเิสริมระบบภูมคิุม้กันด้วยเทคโนโลยีของ  

Betaprime ( -prime) ท�าให้สามารถผลิต -glucan ท่ีมีขนาดโมเลกุลหลากหลาย มีความคงตัว และ 

ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนษุย์ จงึสามารถน�าไปใช้ได้กับทัง้ในอตุสาหกรรมอาหารเสรมิ อตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง

รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพสูง

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากเห็ดด้วยเทคโนโลยี -prime มีความบริสุทธ์ิสูง สามารถปรับ 

ขนาดโมเลกุลได้หลายขนาด เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เทคโนโลยีการผลิตไม่มี

ความซับซ้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของผลิตภัณฑ์คือ กระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์แบบต้นน�้าท่ีมีผลผลิตสูงและ 

มีความบริสุทธ์ิสูง มีมวลโมเลกุลใหญ่ สามารถปรับขนาดโมเลกุลของเบต้ากลูแคนให้มีขนาดแตกต่างกัน

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การประยุกต์ใช้งาน
เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าไปใช้ด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบ

อาหารเสริมและเครื่องส�าอาง ทั้งนี้ยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรมได้อีกด้วย  

ส�าหรับประโยชน์ของการน�าเบต้ากลแูคนโอลโิกแซคคาไรด์ไปใช้ จะช่วยเสริมภูมคิุม้กันในมนุษย์ ลดภาวะเสีย่ง 

ต่อการเป็นโรคร้ายแรง ส่วนการน�าไปใช้เสริมความงามสามารถน�าไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องส�าอาง  

ช่วยให้มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นและลดรอยแผลเป็น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
บรษิทัท่ีผลิตวัตถุดบิให้กับอตุสาหกรรมทางด้านการแพทย์และเภสชักรรม บรษิทัรบัจ้างผลติ (OEM) ให้กับ 

อตุสาหกรรมอาหารเสรมิและเครือ่งส�าอาง บรษิทัผลติอาหารเสรมิส�าหรบัมนษุย์ และบรษิทัผลติเครือ่งส�าอาง 

ที่ต้องการเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีความหลากหลายของขนาด 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
บริษัทผู้ผลิตอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และ 

เภสัชกรรม บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ที่ป้อนวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเครื่องส�าอาง และ 

บริษัทด้านการเกษตรที่ผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีการใช้เบต้ากลูแคนไปเป็นอาหารเสริมในสัตว์เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 

และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ค�าขอรับสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตเบต้า-กลูแคนจากต้นเชื้อจากงานวิจัย เลขที่ค�าขอ 1401005444

ค�าขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารส�าหรับกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคน เลขท่ีค�าขอ 1803002139
อนสิุทธิบตัร เรือ่ง อาหารสตัว์ทีม่ส่ีวนผสมพรไีบโอตกิท่ีผลติได้จากโพลเิมอร์ชวีภาพ เลขทีค่�าขอ 1303000683

ผลงานเด่น สวทช.



106

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ต้นน�้าพร้อมถ่ายทอดภาพรวมตลาดเบต้ากลูแคน
เริ่มถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเสริมความงามของมนุษย์ มีผลิตภัณฑ์
ทั้งที่เป็นอาหารเสริม และเครื่องส�าอาง โดยมีมูลค่าการตลาดมากกว่าหมื่นล้านบาท

ผลประโยชน์ (Impact)  
 เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนา
 เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ : ลดการน�าเข้าสารเสริมในมนุษย์จากต่างประเทศ โอกาสพัฒนาสารเสริมใหม ่

 ส�าหรับอาหารสัตว์ เพิ่มมูลค่าการส่งออกวัตถุดิบการผลิต
 เชงิสงัคม/สิง่แวดล้อม : ลดการใช้สารเคมทีีใ่ช้ในกระบวนการผลติเบต้ากลแูคนจากแหล่งอืน่วัตถุดบิแบบเดมิ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ดร.ไว ประทมุผาย 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 6700 ต่อ 3526    
โทรศัพท์มือถือ  : 091 764 1994    
Email   : wai.pra@biotec.or.th 

ตะวัน เต่าพาลี 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 6700 ต่อ 3302   
Email   : tawan.tao@biotec.or.th 

รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ   
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1357    
Email   : ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th

ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1340, 1345  
Email   : tds-nic@nstda.or.th
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นักวิจัย
ดร.คทาวุธ นามดี และคณะ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1703002400 ยื่นค�าขอวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
พัฒนาตัวน�าส่งสารคอร์ไดซิปิน โดยสังเคราะห์เป็นไมโครเอนแคปซูเลชันที่มีประสิทธิภาพในการเก็กกักสาร 

คอร์ไดซิปิน และมีความคงทนเมื่ออยู่ในสภาวะกรดหรือมีสภาวะเสมือนในกระเพาะอาหาร และสามารถ 

ปลดปล่อยไลโปโซมที่เก็บกักสารคอร์ไดซิปินเมื่อค่าพีเอชเพ่ิมขึ้นหรือมีสภาวะเสมือนในล�าไส้เล็ก ซึ่งเป็น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพจากการน�าส่งสารออกฤทธ์ิไปยังเป้าหมายโดยไมโครเอนแคปซูเลชันของไลโปโซม 

ที่ เก็บกักสารคอร์ไดซิป ินจะมีประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิและการรักษามะเร็งท่ีดีกว่าเมื่อเทียบกับ 

การใช้เฉพาะสารคอร์ไดซิปินอิสระ ไลโปโซมอิสระ และไลโปโซมที่เก็บกักสารคอร์ไดซิปินอิสระ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้เทคนิคกักเก็บสารระดับนาโนและไมโคร ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการซึมสาระส�าคัญในล�าไส้และ 

 กระเพาะอาหาร และมีการปลดปล่อยสาระส�าคัญเฉพาะท่ี 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดเจลขาวขุ่น ขนาดไมโครเมตร 

 มีวิธีการเตรียมที่ท�าได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1616

Email   : ipbiz@nstda.or.th

ตัวน�าส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม
ส�าหรับสารสกัดถั่งเช่า

CORDYCEP
EXTRACT

ORAL-CORDYHP
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นักวิจัย
ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001161 ยื่นค�าขอวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากเชื้อราในสัตว์เลี้ยง เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อจากสัตว์สู ่คนได้ และในปัจจุบัน
ผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากข้ึน ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดการติดต่อกันได้ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ท่ีน�ามาใช้ต้านเชื้อราส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของยาหรือสารเคมีท่ีมีผลข้างเคียงต่อตับ กระเพาะอาหาร 
และล�าไส้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรกัษาค่อนข้างแพง เน่ืองจากยาบางตวัต้องมกีารน�าเข้ามาจากต่างประเทศ  
จากข้อจ�ากัดนี้ทางทีมวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะน�าสารสกัดจากสมุนไพรที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติ 
ในการต้านเชื้อราและช่วยลดอาการของโรคเชื้อราบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
และส่งผลเสียต่อท้ังมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยการน�านาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและ 
น�าส่งสารส�าคัญ การประดิษฐ์นี้เป็นการใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 2 ชนิด คือ ซาโปนินและทองพันชั่ง  
มาเตรียมในรูปของอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนัง สามารถรักษาเชื้อราที่เกิด
บนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงได้ดีขึ้น และพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโนท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา 

 เพิ่มขึ้น
 ลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ จึงท�าให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัย 

 ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์ สะดวกในการใช้งานและพกพา
 การกักเก็บสารส�าคญัในอนุภาคนาโนเป็นการลดสแีละกลิน่ของสารส�าคญั อกีท้ังสามารถล้างออกได้ง่าย
 มีวิธีการเตรียมท่ีสามารถขยายก�าลังการผลิตได้ และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู ่

 ระดับอุตสาหกรรมได้ทันที

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรพัย์สนิทางปัญญา ส�านักงานจดัการสทิธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1616
Email   : ipbiz@nstda.or.th

สเปรย์นาโนอิมัลชันทองพันช่ังและซาโปนิน
ส�าหรับต้านเช้ือราที่ผิวหนัง
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นักวิจัย
สุรเชษฐ์ สุนทรทวทรัพย์ และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โยคีลีลาเป็นสเปรย์สร้างฟิล์มบางท่ีมีฤทธ์ิในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยตามข้อต่างๆ  
ซึ่งสารส�าคัญที่น�ามาใช้คือสารสกัดจากไพลที่อยู่ในรูปของไมโครแคปซูล เพ่ือใช้ควบคุมการปลดปล่อยได ้
ยาวนานอย่างย่ังยืน โดยการห่อหุ้มสารส�าคัญในไมโครแคปซูลและการน�าส่งยาในลักษณะของการสร้าง
ฟิล์มบางบนผิวหนังนั้น ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่ใช้นวัตกรรมการสร้างฟิล์มบางในการน�าส่งสารส�าคัญผ่าน
ผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดส่วนใหญ่ 
จะเป็นในรูปแบบของยาทาภายนอกและแผ่นแปะ ซึ่งการน�าส่งสารส�าคัญด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
การควบคุมปริมาณยาที่น�าส่งและความรู้สึกของผู้ใช้ต่อการรักษาอาการปวด โดยการใช้ยาทาภายนอกนั้น 
ผู้ใช้จะต้องทายาและนวดบริเวณท่ีปวดเพ่ือให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิวหนัง เกิดความรู้สึกเหนอะหนะในบางครั้ง 
และตัวยาอาจเปื้อนเสื้อผ้าขณะสวมใส่ได้ ในขณะที่การใช้แผ่นแปะบรรเทาปวดมีการน�าส่งยาได้ในระดับที่
ลึกว่ายาทาภายนอก กล่าวคือตัวยาสามารถซึมลึกถึงระดับชั้นไขมันเมื่อน�าส่งยาด้วยแผ่นแปะ 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพ่ือใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพ่ือบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและบริเวณข้อพับต่างๆ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือลบข้อจ�ากัดของการบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยตามข้อพับต่างๆ ท�าหน้าที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยนานกว่า 12 ชั่วโมง 
ใช้งานง่ายสะดวก เพียงแค่สเปรย์ลงบนบริเวณท่ีต้องการ โดยไม่เหนียวเหนอะหนะ หรือเลอะเส้ือผ้า 
ด้วยนวัตกรรมดงักล่าวไม่เพียงแต่ใช้ในอตุสาหกรรมบรรเทาอาการปวดเท่าน้ัน แต่ยังสามารถใช้ในอตุสาหกรรม 
น�า้หอม ยา วัคซนี เครือ่งส�าอาง หรอืแม้กระท่ังอตุสาหกรรมการเกษตรได้อกีด้วย ซึง่ขึน้อยู่กับการประยุกต์ 
น�าเทคโนโลยีการสร้างแผ่นฟิล์มบาง และไมโครเอนแคปซูเลชั่นไปใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1357
Email   : ipbiz@nstda.or.th

สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อย
ของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย
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นักวิจัย
ดร.สุวิมล สุรัสโม, ดร.ชญานันท์ เอี่ยมส�าอาง, คุณัช สุขธรรม, นารินทร์ ไพบูลย์, 
จักรวาฬ ยศถาวรกุล และ อรอุมา เกตุชาติ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001113 ยื่นค�าขอวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสมุนไพรในปัจจุบันน้ันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยพบว่า 
สารสมนุไพรทัง้ในรปูของสารออกฤทธ์ิทีเ่ป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน�า้มนัหอมระเหยเข้มข้นมกีารน�ามา
ใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบ�าบัดและรักษาโรคต่างๆ อย่างไรก็ดี  
สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจ�ากัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีท่ีอาจส่งผลต่อการน�ามาใช้ในการพัฒนาเป็น
สูตรต�ารับยา รวมถึงการน�ามาใช้ในการบ�าบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ของสมุนไพรท่ีใช้ภายนอกร่างกายจึงมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิ 
สารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน�้ามันกานพลู เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัต ิ
ทีโ่ดดเด่นท้ังทางชวีภาพและทางเภสชัศาสตร์ โดยคุณสมบตัดัิงกล่าว คอื การลดรอยด�า ฤทธ์ิต้านการอกัเสบ 
รวมถึงความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท่ีผิวหนัง ในกลุ่มของ Staphylococcus aureus และ  
Propionibacterium acnes ซึง่เป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดสิว ดงัน้ันการน�าสรรพคณุของสารออกฤทธ์ิท้ัง 3 ชนิด  
มารวมกันจะท�าให้เป็นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อนุภาคนาโนเพ่ือการน�าส่งบัวบก มังคุด กานพลู เป็นอนุภาคนาโนท่ีพัฒนาเพ่ือให้ได้อนุภาคท่ีสามารถ 
กักเก็บสารส�าคัญได้หลากหลายรูปแบบ และมีความคงตัวของอนุภาคท่ีดี โดยสารสกัดจากธรรมชาต ิ
ที่น�ามากักเก็บในอนุภาคนี้มีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดการเกิดสิว ฤทธ์ิในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
ที่ผวิหนงั ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยด�า และการอกัเสบทีเ่กิดขึน้จากสวิอกัเสบ อกีท้ังอนุภาคนาโนเพ่ือการน�าส่ง 
บัวบก มังคุด กานพลู สามารถน�าไปขึ้นรูปเป็นสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เหมาะส�าหรับ 
การประยุกต์ใช้ในการเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการซึมผ่าน 
ชั้นผิวหนังของอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1311
Email   : ipbiz@nstda.or.th

อนุภาคนาโนเพื่อการน�าส่งบัวบก มังคุด กานพลู
ส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง
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นักวิจัย
ดร.สุวิมล สุรัสโม, ดร.ธงชัย กูบโคกกูด และ คุณัช สุขธรรม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10936

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
งานวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์ในการพฒันาอนุภาคไลโพโซมด้วยสารสังเคราะห์ชวีภาพเพ่ือช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น
และเพ่ิมความคงตัวของของอนุภาคนาโนไลโพโซม อีกท้ังต้องการเพ่ิมคุณสมบัติความสามารถการกักเก็บ  
ช่วยปกป้องคณุสมบตัขิองสารส�าคญั และการน�าส่งสารท่ีกักเก็บเข้าสู่ผวิหนังด้วยระบบของไลโพโซมได้ดขีึน้  
สารส�าคญัทีน่�ามาใช้เป็นต้นแบบในการกกัเก็บนีค้อืสารสกัดโปรตนีท่ีได้จากน�า้ต้มกาวไหมทีเ่หลอืท้ิง โปรตนี
ซิริซิน (sericin) หรือโปรตีนน�้ากาวไหมท่ีได้จากการต้มรังไหมสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งใน 
อุตสาหกรรมเครื่องส�าอางและในทางการแพทย์ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของโปรตีนซิริซิน ทั้งฤทธ์ิใน
การต่อต้านอนุมลูอสิระ ช่วยลดเลอืนริว้รอย ช่วยกระตุน้การเจริญของเซลล์ผิวหนัง เพ่ิมความชุม่ชืน้ท่ีผิวหนัง 
และฤทธิ์ในการช่วยรักษาบาดแผล เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาโครงสร้างของอนุภาคนาโนไลโพโซม เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและความคงตัวให้กับอนุภาค 
ไลโพโซมด้วยสารพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เพ่ือการกักเก็บสารส�าคัญ โดยงานวิจัยน้ี น�าโปรตีนซิริซินมา 
กักเก็บในอนภุาคนาโนไลโพโซมท่ีมกีารดดัแปลงโครงสร้างด้วยสารพอลเิมอร์ เพ่ือช่วยปกป้องคณุสมบตัแิละ 
ยืดอายุของโปรตนีซริซินิทีใ่ช้เป็นสารออกฤทธ์ิ ให้มคีวามคงทนอยู่ได้นานย่ิงข้ึน น�ามาผ่านกระบวนการอบแห้ง 
แบบพ่นฝอย (spray dry) ได้เป็นผงแห้งเพื่อให้เหมาะสมและสะดวกกับการน�าไปประยุกต์ในเวชส�าอางและ 
เภสัชภัณฑ์ จากผลการทดลองพบว่า อนุภาคไลโพโซมดัดแปลงที่กักเก็บโปรตีนซิริซินแล้วน้ันมีขนาด 
ของอนุภาคอยู่ในระดับ 200-250 นาโนเมตร จากการศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธ์ิ 
จากอนุภาคไลโพโซมดัดแปลงด้วยสารละลายท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง ใกล้เคียงผิวหนัง (pH 5.5) พบว่า  
โปรตีนซิริซินท่ีถูกกักเก็บอยู่ในอนุภาคนาโนไลโพโซมดัดแปลงสารพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งผ่านกระบวนการ 
spray dry ยังมีความคงตัวที่ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สนิทางปัญญา ส�านกังานจดัการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1311
Email   : ipbiz@nstda.or.th

อนุภาคไลโพโซมดัดแปลงด้วยพอลิเมอร์
เพื่อกักเก็บโปรตีนซิริซินส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง

ผงแห้งอนุภาคไลโพโซมดัดแปลงพื้นผิวกักเก็บโปรตีนซิริซิน
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นักวิจัย
ดร.มัตถกา คงขาว, ดร.อรพรรณ คิง, ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด, สุภัชยา แจ่มใส, ชุติกร พึ่งบุญ 

และ พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001112 ยื่นค�าขอวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากการศกึษาเบือ้งต้นของฤทธ์ิทางชวีภาพของสารสกัดใบหมี ่ ซึง่เป็นสมนุไพรธรรมชาตท่ีิใช้ทัว่ไปในการผลติ 

แชมพูของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า สารสกัดใบหมี่มีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์

รากผม นอกจากนี้สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการผมร่วงอาจมาจากการอักเสบของหนังศีรษะ ดังน้ันการน�า

สารสกัดธรรมชาตทิีม่ฤีทธ์ิในการต้านการอกัเสบของผวิหนัง เช่น ใบบวับกมาเป็นสารออกฤทธ์ิในผลติภณัฑ์

ส�าหรับผมจึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหน่ึง อย่างไรก็ตามปัญหาของการท�าผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้ก็คือ 

ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความไม่เสถียรของสารสกัด ท�าให้เกิดการตกตะกอนหลังจากการผลิต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีความปลอดภัย จากผลการทดสอบในห้องทดลองกับเซลล์ผิวหนังและเซลล์รากผม

 มีความคงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อ

 มีค่า pH ที่เหมาะสมกับเครื่องส�าอาง มีการกระจายตัวที่ดีในสูตรต�ารับ 

 มีฤทธ์ิในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมได้ดีเทียบเท่ากับยาไมนอกซิดิลและลดการอักเสบ 

 ในเซลล์รากผม

 ผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล 
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

โทรศัพท์   : 02 564 7000 ต่อ 1311

Email   : ipbiz@nstda.or.th

 

อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบก
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ�ารุงเส้นผม
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นักวิจัย
ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ดอยแปกแซม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่หุบเขา ห่างไกลความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงชีพ 

ด้วยการปลูกฝิ่น โครงการพระราชด�าริฯ ต้องการให้กลุ่มประชาชนปลูกพืชที่มีประโยชน์ทดแทนการปลูกฝิ่น 

เพ่ือสนองพระราชด�าริให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจึงเลือกสมุนไพรตังกุย ชื่อวิทยาศาสตร์ (Angelica sinensis 

(Oliv.) Diels.) วงศ์ Umbelliferae ไทยเรยีก โกฏเชยีง พันธ์ุท่ีมศัีกยภาพสามารถเพาะปลกูข้ึนในประเทศไทย 

มาเพาะปลกูแทนการปลกูฝ่ิน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทีม่คีวามพร้อม

กอปรกับข้อมูลสนับสนุนถึงศักยภาพด้านเวชส�าอางของสมุนไพรตังกุย จึงเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย เพ่ือลดการน�าเข้า/ทดแทนเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ ์

เวชส�าอางกระชับผิว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับผู้ประกอบการ SME ที่จะน�าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ี

พัฒนาจากสมุนไพรในประเทศ หาง่ายและราคาไม่สูง และผลข้างเคียงน้อยกว่า ก่อให้เกิดการพ่ึงตนเอง 

เสริมสร้างงานแก่กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์  : 02 577 9438

Email   : pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย
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นักวิจัย
ดร.กฤติยา ทิสยากร
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โรคพาร์กินสัน ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้  
โรคนี้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบได้ท่ัวโลก อุบัติการณ์การเกิดของโรคน้ีในต่างประเทศ 
พบประมาณ 1-5% ในผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 1.5 ล้านคน 
สาเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสันมีหลายปัจจัย ท่ีพบได้บ่อยคือ การสร้าง และ/หรือการท�าหน้าท่ีของสาร
ส่ือประสาท (neurotransmitter) ท่ีมีชื่อว่าโดปามีน (dopamine) ลดลง ซึ่งโดปามีนน้ีเป็นสารท่ีท�าหน้าที่ 
เก่ียวกับความจ�า การเรยีนรู ้อารมณ์ รวมถึงการควบคมุการเคลือ่นไหว และการท�างานของกล้ามเนือ้ การรกัษา
อาการทางระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากโรคพาร์กินสัน เป็นการรักษาตามอาการคือ การบรรเทา
อาการของโรคทีเ่กิดขึน้ เช่น อาการเกรง็ สัน่ เคลือ่นไหวช้า รวมถึงอาการทางจติ ได้แก่ ซมึเศร้า ซึง่อาการ
เหล่านี้เกิดจากการที่สารสื่อประสาทโดปามีนในสมองมีน้อยลง ไม่เพียงพอ หรือการท�างานเสื่อมลง โดยมี
สาเหตุจากความชราของสมอง มีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีผลในการช่วยให้การท�างานของสารโดปามีน 
ในสมองดขีึน้ เนือ่งจากพืชเหล่าน้ันมสีารอลัคาลอยด์ท่ีมคีณุสมบตัคิล้ายกับ monoamine oxidase inhibitors 
(MAOIs) ที่ท�าหน้าที่ช่วยยับยั้งการท�าลายสารสื่อประสาทโดปามีนในเซลล์สมอง จึงช่วยลดอาการผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุผลิตจากสารสกัดจากกะทกรก 
และได้ผ่านการศึกษาขัน้คลนิกิในเรือ่งความปลอดภยัและประสทิธิผลต่อการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสนั
ในอาสาสมัครแล้ว ซึ่งพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์    : 02 577 9438
Email    : pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน
ในผู้สูงอายุ “PakinPas” 
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นักวิจัย
ศิรินันนท์ ทับทิมเทศ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การด�าเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันแสวงหาปัจจัยในการด�ารงชีพเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและภายในตัวเรา เกิดเป็นความเครียดสะสมทีละน้อย  

ผู้ที่มีอาการเครียดและซึมเศร้ามักจะเริ่มต้นมาพบแพทย์ด้วยอาการทางร่างกายอื่น เน่ืองจากไม่ทราบว่า 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจของตนน้ันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการของโรคทางร่างกายต่างๆ  

ได้มากมาย การใช้ยาแผนปัจจบุนัในการต้านอาการเครยีดและอาการซมึเศร้าน้ันจะต้องรบัประทานยาต่อเนือ่ง 

เป็นเวลานาน และมีผลข้างเคียงหลายประการ เช่น ง่วง ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ วิงเวียน เป็นต้น  

การเลือกใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการเครียดและซึมเศร้าจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน�ามาใช้ดูแล

สุขภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบ SME ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ สอดคล้องกับ

กลไกความต้องการของตลาดด้านสินค้าสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์    : 02 577 9538

Email    : pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax 
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นักวิจัย
อาจารย์กลมวรรณ จงจิตต์ และคณะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
นอกจากจงัหวัดสกลนครจะอดุมสมบรูณ์ไปด้วยสมนุไพรพ้ืนบ้านนานาชนิดแล้ว ยังมภูีมปัิญญาการน�าสมนุไพร 
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากอดตีจนถึงปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นการผลติและสวมใส่เสือ้ผ้าเครือ่งนุ่งห่ม การน�ามา 
เป็นยารกัษาโรค การน�าสมนุไพรมาประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมคณุค่าทางอาหาร และยังมกีารใช้ภมูปัิญญาในการน�า 
สมนุไพรมาใช้ในด้านผวิพรรณและความงามอกีด้วย ในการบ�ารงุผวิพรรณและความงามนัน้ ไม่ว่าในยคุใดสมยัใด  
มักจะได้รับความสนใจอยู่เสมอ ไม่เพียงเพราะมนุษย์เราต้องการมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ีประทับใจต่อผู้พบเห็น  
แต่เพราะความงามนั้นสะท้อนถึงลักษณะนิสัยที่บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ตนเอง และความมีสุขภาพดีที่ส่งจาก 
ภายในสู่ภายนอกได้อกีด้วย ชาวจังหวัดสกลนครน้ันมกีารสบืเชือ้สายจากบรรพบรุษุหลากหลายกลุม่ชาตพัินธ์ุท่ี 
อพยพมาจากเมืองต่างๆ ทางฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง มีลักษณะผิวพรรณขาวเหลืองและมีความใส่ใจในสุขภาพผิว 
ไม่แพ้ชนชาติใด จึงมีการใช้ภูมิปัญญาในการน�าสมุนไพรมาใช้เพื่อการบ�ารุงผิวพรรณมาช้านาน ว่านสากเหล็ก
เป็นพืชสมนุไพรทีพ่บมากในพ้ืนท่ีป่าชมุชนจงัหวัดสกลนคร มภูีมปัิญญาการใช้ประโยชน์ในการรกัษาโรคเก่ียวกับ
ระบบสืบพันธุ์ 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์สบูเ่หลวและผลติภัณฑ์โลชัน่บ�ารงุผวิจากสารสกัดว่านสากเหลก็ มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
ผลติภัณฑ์ พฒันาสตูรโดยทีมนกัวิจยัทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในผลติภัณฑ์เพ่ือสขุภาพและเครือ่งส�าอาง 
โดยเฉพาะ มกีารควบคมุคณุภาพท้ังวัตถุดบิท่ีคดัสรรอย่างประณีต ใส่ใจในทกุขัน้ตอนการผลติเพ่ือให้ได้วตัถุดบิทีด่ ี
มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพทางชีวภาพทางผิวหนังรวมถึงคุณภาพ
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวจากสารสกัดว่านสากเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการท�าความสะอาดร่างกาย มอบความกระจ่างใส 
ให้แก่ผวิอย่างเป็นธรรมชาตท่ัิวเรอืนร่าง มส่ีวนผสมของมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ช่วยให้ผวิไม่แห้งตึงมอบความเนียนนุม่  
ชุ่มชื้นให้แก่ผิวจนคุณสัมผัสได้ อีกท้ังยังมีอณูฟองละเอียดท่ีช่วยท�าความสะอาดผิวอย่างล�้าลึก ล้างออกง่าย  
มกีลิน่หอมอย่างเป็นธรรมชาต ิโลชัน่บ�ารงุผวิจากสารสกัดว่านสากเหลก็ เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมส่ีวนผสมจากสารสกัด 
ว่านสากเหล็กเข้มข้น มีคุณสมบัติให้ความกระจ่างใสแก่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติทั่วเรือนร่าง
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล 
วจิติราภรณ์ ถนัดทาง
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์   : 02 141 1690
Email    : wichitraporn@bedo.or.th

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลช่ันจากสารสกัดว่านสากเหล็ก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เบต้าแคโรทีนเป็นสารที่มีในผัก ผลไม้ และน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม  

อาหารเสริม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เครื่องส�าอาง และทางด้านเภสัชกรรม โดยประเทศไทยน�าเข้า 

เบต้าแคโรทีนสังเคราะห์ในแต่ละปีมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 5,000 ล้านบาท ดังน้ัน การผลิตเบต้าแคโรทีน  

จากสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อใช้ในประเทศจะช่วยลดการน�าเข้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีนในประเทศไทยยังอยู่ใน

ระดับห้องปฏิบัติการและเลี้ยงในถัง race way ขนาดเล็ก จึงน�าเข้าเบต้าแคโรทีนทั้งหมดจากต่างประเทศ 

จากความส�าเร็จในการคัดเลือกสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากตัวอย่างดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 

ผู้วิจัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีนในเชิงพาณิชย์

ตลอดจนการใช้เบต้าแคโรทีนเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมและทดแทนหรือลดการน�าเข้า

เบต้าแคโรทีนจากต่างประเทศ

จุดเด่น
 เบต้าแคโรทีนสกัดจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

 ลดการน�าเข้า ลดต้นทุนการผลิต

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
เมธาวี จงึธนวงศ์

ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

โทรศัพท์   : 02 579 7435 ต่อ 3212

โทรศัพท์มือถือ  : 081 255 2883

Email   : methawee@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ารุงผิว
ที่มีส่วนผสมของการสกัดเบต้าแคโรทีน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชาเมีย่ง หรอื ชาอสัสมั (Camellia sinensis var. assamica) เป็นพืชในวงศ์เดยีวกับชาเขยีว “เมีย่ง” เป็นภูมปัิญญา
ท้องถ่ินภาคเหนือท่ีน�า “ใบชาเมีย่ง” หรอื “ใบชาอสัสมั” มาผ่านกระบวนการหมกัซึง่ในระหว่างกระบวนการหมกั 
นั้นท�าให้เกิดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ิมข้ึนหลายชนิดโดยสารกลุ่มคาเทชินและอนุพันธ์ รวมท้ังหมดอินทรีย์  
ซึง่เป็นสารท่ีมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ ซึง่โครงการวิจยัการจดัท�ามาตรฐานและพัฒนาสารสกัดเมีย่งและวิธีวิเคราะห์ 
ทางเคม ี ภายใต้แผนงานวจิยัการบรูณาการงานวิจยัเมีย่งเพ่ือสบืสานภูมปัิญญาท้องถ่ินและเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์มาตรฐานและพัฒนาสารสกัดเมี่ยงที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ/เภสัชวิทยาส�าหรับการน�ามาใช ้
ประโยชน์เป็นสารธรรมชาติที่ออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา (Natural Active Pharmaceutical Ingredients,  
Natural API) ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเครื่องส�าอาง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ “เมี่ยง” ท่ีผ่านกระบวนการหมักนั้นมีสารส�าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ทีห่ลากหลาย แต่ด้วยลกัษณะทางกายภาพนัน้อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคท่ีไม่คุน้ชนิไม่สามารถบรโิภคได้ คณะผูว้จิยั 
ได้พัฒนากระบวนการเตรียมสารสกัดเมี่ยงและวิเคราะห์ปริมาณสารส�าคัญเพ่ือจัดท�าสารสกัดเมี่ยงมาตรฐาน
ส�าหรับใช้เป็นสารธรรมชาติที่ออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา (Natural API) ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและ 
เครือ่งส�าอาง ตามข้อก�าหนดของวัตถุเตมิอาหารและเครือ่งส�าอางของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
จุดเด่นของโครงการ/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์

 อุดมด้วยสารส�าคัญกลุ่มคาเทชินและอนุพันธ์อย่างน้อย 7 ชนิด เช่น Catechin, Epicatechin, EGCG,  
 และ EGC เป็นต้น

 อุดมด้วยสารกลุ่มพอลิฟีนอล ฟลาโวนอยด์และกรดอินทรีย์ เช่น Gallic Acid, Caffeic Acid, Lactic  
 Acid, และ Butyric Acid เป็นต้น

 ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณสารส�าคัญและจัดท�ามาตรฐานของสารสกัด (Standardization Extract) และ 
 มีความคงตัว

 ใช้เป็นสารธรรมชาติท่ีออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา (Natural API) เนื่องจากกระบวนการเตรียมสารสกัดใช้ 
 เทคโนโลยีและตัวท�าละลายที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเมธาวี จงึธนวงศ์
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
โทรศัพท์   : 02 579 7435 ต่อ 3212
โทรศัพท์มือถือ  : 081 255 2883
Email    : methawee@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดเมี่ยง



119

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000770 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มีนาคม 2562
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000771 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มีนาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ เกิดจากโรคทางระบบหลอดเลือด
และหัวใจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีพลังงาน
และไขมันสูง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าน�้าคั้นจากผักและสมุนไพรบางชนิดท่ีคนไทยนิยมใช้บริโภค 
สามารถยับยั้งกระบวนการที่ส่งผลต่อการย่อยและการดูดซึมไขมันที่ได้รับจากอาหารได้ดี มีศักยภาพพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดโรคที่เป็นผลมาจากการกินอาหารไขมันสูง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาฤทธิ์ของผักที่คนไทยนิยมใช้บริโภคในการยับยั้งการท�างานของ pancreatic 
lipase และฤทธิ์ในการจับกับกรดน�้าดี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการย่อยและการดูดซึมไขมันที่ได้รับจาก 
อาหาร เพ่ือพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ในรปูแบบของแขง็ เช่น ยาเมด็ หรอืยาแคปซลู หรอืยาผงชงละลายน�า้ด่ืม  
ที่สะดวกในการรับประทาน เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบทานผัก และผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาการเคี้ยว

จุดเด่น
 วัตถุดิบหาได้ง่าย และสามารถใช้กากเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน�้าผักผลไม้ จึงง่ายต่อการรวบรวม 

 เหมาะต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และลดต้นทุนการผลิต
 รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายเหมาะส�าหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
เมธาวี จงึธนวงศ์
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
โทรศัพท์   : 02 579 7435 ต่อ 3212
โทรศัพท์มือถือ  : 081 255 2883
Email   : methawee@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกะหล�่าปลีผงชงน�้าดื่ม
และโหระพาเม็ด เพื่อยับยัง้การย่อยไขมัน
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นักวิจัย
ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
บัวบก เป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การน�าสารสกัดบัวบกมาพัฒนาต่อ 
เป็นเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่นๆในข้ันอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องท่ีควรได้รับการส่งเสริม
อย่างยิง่ โดยผลติภัณฑ์ส�าหรบัแผลต่างๆ ทัง้ 3 ชนิด ท่ีประกอบด้วยสารสกัดบวับก ได้แก่ ชนิดโฟมปิดแผล  
ชนิดฟิล์มปิดแผลในกระพุ้งแก้มและช่องปาก และไฮโดรเจลส�าหรับแผลปริทันต์ ได้ผ่านการประเมิน 
การสมานแผลทั้งในคนไข้ ในสัตว์ทดลอง และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง และการแพ้ พบว่า 
แผ่นโฟมพลียูริเทนไม่ก่อให้เกิดการแพ้และสมานแผลในคนไข้แผลอุบัติเหตุดีกว่าแผ่นปิดแผลมาตรฐาน 
แผ่นฟิล์มต้นแบบส�าหรับปิดแผลอักเสบในช่องปากใช้ในการน�าส่งสารสกัดสามารถรักษาแผลในช่องปาก
คนไข้แผลอกัเสบได้ด ี และผลติภัณฑ์ไฮโดรเจลเอเชยีตโิคไซด์ส�าหรบัแผลปรทัินต์ สามารถเกิดเป็น in situ gel 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและอิออน และไม่พบพิษต่อเซลล์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดบวับกมกีารผลติในขัน้อตุสาหกรรมและจ�าหน่ายในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม  
ผลติภณัฑ์เป้าหมายท้ัง 3 ชนิด ยังไม่พบว่ามกีารศกึษาและผลิตขัน้อตุสาหกรรม ประกอบด้วยแผ่นปิดแผล 
ชนิดโฟมพอลยูิรเิทนท่ีผสมพอลเิมอร์ธรรมชาตชินิดชอบน�า้ การศกึษาถึงประโยชน์ของสารสกัดบวับกในการดแูล 
เย่ือเมอืกช่องปากอกัเสบโดยตรง และการท�าไฮโดรเจลของเอเชยีตโิคไซด์และเมโทรนดิาโซล ทีม่ไีซโคลเดกตรนิ 
เป็นองค์ประกอบ ช่วยเพ่ิมการละลายโดยการเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนและยังช่วยเพ่ิมการซึมผ่าน
ของสารส�าคัญ ควบคุมการปลดปล่อยยาในร่องปริทันต์
จุดเด่น

 วัตถุดิบเป็นพืชสมุนไพรในประเทศสามารถปลูกได้ง่าย ต้นทุนต�่า คุณภาพสูง
 ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินทั้งในคนไข้ สัตว์ทดลอง และทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง และ 

 การแพ้
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
เมธาวี จงึธนวงศ์
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
โทรศัพท์   : 02 579 7435 ต่อ 3212
โทรศัพท์มือถือ   : 081 255 2883
Email   : methawee@arda.or.th

เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดบัวบก ส�าหรับบาดแผลที่มีความลึก
ระดับที่สอง แผลในช่องปากจากการได้รับการฉายรังสี และแผลปริทันต์
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นักวิจัย
ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน, ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และ ดร.อุฬาริกา ลือสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801005350 ยื่นค�าขอวันที่ 7 กันยายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการให้เคร่ีองส�าอางท่ีใช้นั้นเห็นผลต่อผิวพรรณอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้
เกิดปัญหาการตรวจพบสารเคมีต้องห้ามในเครื่องส�าอางท่ีท�าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง การใช้สารเกินก�าหนด
ที่ท�าให้เกิดการสะสมสารเคมีในร่างกาย การแพ้ เป็นสิวหรือฝ้า ปัจจุบันนี้จึงได้มีการใช้อนุภาคนาโนทองค�า
ในเคร่ืองส�าอางเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการน�าเข้าอนุภาคนาโนทองค�ามีความต้องการเป็นอย่างมาก  
แต่เน่ืองจากราคาทีส่งู อนภุาคนาโนทองค�าบางตวัมคีวามสามารถในการน�าส่งท่ีมข้ีอจ�ากัด กระบวนการผลิต 
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีการใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะกับใช้ในเครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คณะวิจยัได้พัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์ทางเครือ่งส�าอางด้วยการใช้อนภุาคนาโนทองค�า โดยได้ท�าการสงัเคราะห์
และพัฒนาระบบเพ่ิมประสทิธิภาพสารออกฤทธ์ิด้วยอนุภาคนาโนทองค�าทีใ่ช้พอลเิมอร์ชวีภาพ โดยวธีิการท่ี 
ไม่เป็นพิษ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ได้อนุภาคนาโนทองค�ามาใช้เป็นระบบ 
ส่งสารออกฤทธ์ิต่างๆ ซึ่งท�าให้สารเข้าสู่ต�าแหน่งเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การออกฤทธ์ิของสารออกฤทธ์ิท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ปริมาณสารท่ีน้อยลง ด้วยนวัตกรรมน้ีจะท�าให ้
สารส�าคัญต่างๆ ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล�้าลึกและง่ายขึ้น เห็นผลเร็ว ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย ท�าให้ผิว
กระจ่างใส ชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว

ตัวอย่างต้นแบบการน�าอนุภาคนาโนทองค�า มาใช้เป็นระบบส่งสารออกฤทธิ์ต่างๆ ทางเวชส�าอาง ได้แก่
 GrandGold Advanced Whitening & Firming Cream ครีมขาวใสและยกกระชับ 
 GrandGold Extra Anti-Acne Gel เจลแต้มสิว

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์    : 02 218 4195-7 ต่อ 109
Email   : Jiranat.s@chula.ac.th

นวัตกรรมน�าส่งสารส�าคัญผ่านผิวหนัง
ด้วยอนุภาคนาโนทองค�า
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นักวิจัย
รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ, ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
รปูแบบการบ�ารงุผวิหน้าด้วยแผ่นมาสก์ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนัโดยสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ย่ีห้อในท้องตลาด เนื่องจากให้ประสิทธิภาพสูงในการบ�ารุงผิวและสะดวกในการพกพา ซึ่งวัสดุท่ีใช้ผลิต
แผ่นมาร์กส่วนใหญ่มาจากเส้นใยกระดาษท่ีใส่สารเติมแต่งเพ่ือให้แผ่นมาสก์คงรูปและมีอายุการใช้งาน 
นานขึ้น อย่างไรก็ตามแผ่นมาสก์ประเภทนี้มีข้อได้เปรียบด้านราคา แม้ว่ามีประสิทธิภาพในการน�าส่งสาร 
บ�ารุงผิวค่อนข้างต�่า จึงมีการพัฒนาแผ่นมาสก์ในรูปแบบไฮโดรเจลหรือไบโอเซลลูโลสท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการกักเก็บและปลดปล่อยสารบ�ารงุได้อย่างมปีระสทิธิภาพ แต่วัสดดุงักล่าวมต้ีนทนุสงู ส่งผลให้ราคาขาย
แผ่นของมาสก์อยู่ที่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาท จึงท�าให้แผ่นมาสก์ประเภทนี้ ไม่เป็นที่นิยมนัก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นวัตกรรมแผ่นมาสก์ชีวภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่รับประทานและย่อยสลายได้ ได้แก่ 
ผงบกุท�าหน้าทีเ่ป็นโครงสร้างหลกัและผงสาหร่ายท�าหน้าทีเ่พ่ิมความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้าง ได้เป็นผลติภัณฑ์
ในรปูแบบมาสก์สดและมาสก์แห้ง ทีม่คีวามยืดหยุ่นและมคีวามสามารถในการอุม้น�า้ จงึให้สัมผสัท่ีอ่อนโยน
คล้ายกับแผ่นมาสก์ไฮโดรเจล แต่ท�ามาจากธรรมชาติ 100% จงึปลอดภัยไร้สารเคมต่ีอผูใ้ช้และส่ิงแวดล้อม  
อีกทั้งการใช้ผงบุกร่วมกับสาหร่ายมีรายงานว่าช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและเร่งการสมานของผิวหนัง ส�าหรับ
แบบมาสก์สด ผู้ใช้สามารถท�าเองได้ที่บ้านโดยผสมผงมาสก์กับผลิตภัณฑ์น�้าบ�ารุงผิวท่ีต้องการ ส�าหรับ
แบบมาสก์แห้ง จะมคีวามบางและน�า้หนักเบาเหมาะแก่การพกพา นอกจากน้ี ผูใ้ช้สามารถถูนวดแผ่นมาสก์ 
จนกลายเป็นลักษณะครีม เพ่ือรับการบ�ารุงผิวอย่างต่อเน่ืองจากน�้าบ�ารุงผิวท่ีคงค้างในแผ่นมาสก์และ 
คุณประโยชน์จากตัวแผ่นมาสก์เอง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพญ็ศริิกุล
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์   : 02 218 4195 ต่อ 112
Email  : sirirat.pe@chula.ac.th

นวัตกรรมแผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ
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นักวิจัย
ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และ ดร.อุฬาริกา ลือสกุล 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลติภัณฑ์สารสกัดไพลบรรเทาอาการปวดทีผ่่านการเตรยีมด้วยนวัตกรรมนาโนอมิลัชนัระบบใหม่ โดยเตรยีม 

เป็นนาโนอิมัลชันทุติภูมิ (secondary emulsion) โดยมีพอลิเมอร์ชีวภาพประจุบวกเป็นตัวห่อหุ้ม เช่น  

ไคตนิ ไคโตซาน เจลลาตนิ ส่งผลให้เพ่ิมความเสถยีรของอนุภาค อนุภาคมขีนาดเล็กและการดดัแปรประจ ุ

บนผิวของอิมัลชันให้มีประจุบวก อีกทั้งยังเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไพล เช่น ฤทธิ์การต้านอักเสบ 

ฤทธิ์การต้านมะเร็ง การซึมผ่านผิวหนัง เป็นต้น นอกจากนี้พอลิเมอร์ชีวภาพเหล่านี้ยังช่วยยึดติดเยื่อเมือก

ท�าให้ออกฤทธ์ิเฉพาะท่ีได้นานย่ิงขึน้ ดงันัน้การพัฒนานวัตกรรมนาโนอมิลัชนัระบบใหม่น้ีเป็นมคีวามน่าสนใจ 

มีความเป็นไปได้ในการใช้ที่จะใช้เป็นระบบต้นแบบส�าหรับประยุกต์ใช้กับสารสกัดสมุนไพลชนิดอื่นๆ ต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีความเสถียรสูง คงไว้ซึ่งสารออกฤทธิ์ส�าคัญทางชีวภาพของไพล

 ได้อนุภาคขนาดเล็ก ซึมผ่านผิวหนังได้ง่ายและเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไพล

 ได้อนุภาคที่มีประจุบวก เพิ่มความเสถียรและเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไพล

 พอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มผิวมีคุณสมบัติยึดติดเยื่อเมือก ท�าให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่ได้นานยิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์   : 02 218 4195-7 ต่อ 109

Email   : Jiranat.s@chula.ac.th

ไพลโลเพน ครีมบรรเทาอาการปวด
ด้วยนวัตกรรมนาโนอิมัลชัน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ และคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000647 ยื่นค�าขอวันที่ 15 มีนาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในประเทศท่ีมีสภาพอากาศแห้งหรือความชื้นต�่าไม่ว่าอุณหภูมิจะร้อนหรือหนาวก็อาจส่งผลให้ผิวบริเวณ 

ริมฝีปากแห้งแตกได้ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงริมฝีปากจึงเป็นกลุ่มเครื่องส�าอางที่นิยมใช้ในทุกเพศทุกวัย อย่างไร

ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักใช้สารสังเคราะห์จากกระบวนการปิโตรเคมี รวมถึงการเติม 

สารเคมต่ีางๆ ทีช่่วยเพ่ิมความชุม่ชืน่ให้แก่รมิฝีปาก ซึง่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผูท้ีม่ผีวิบอบบางโดยเฉพาะ 

กลุ่มเด็ก หรือกระทั่งส่งผลให้ริมฝีปากคล�้า รวมถึงความเสี่ยงในการรับสารเคมีจากการกลืนกิน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้สารส�าคัญจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีส่วนผสมสารสกัด

จากกากเมล็ดงาขี้ม้อนซึ่งให้ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี และใช้น�้ามันเมล็ดงาข้ีม้อนที่อุดมด้วยสารออกฤทธ์ิ

ส�าคัญทางชีวภาพช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปาก โดยเฉพาะไขมันโอเมก้า 3 นอกจากนี้ยังได้ลิปบาล์ม 

ที่มีกลิ่นหอม มีสีเหลืองธรรมชาติจากน�้ามันและสารสกัด เน้ือลิปบาล์มมีความคงตัวดีไม่แข็งเกินไป  

มีความปลอดภัยเหมาะส�าหรับใช้เป็นประจ�าทุกวัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพญ็ศริิกุล

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์   : 02 218 4195 ต่อ 112

Email   : sirirat.pe@chula.ac.th

สูตรลิปบาล์มต้านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดกากเมล็ดงาขี้ม้อน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์,

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ดร.สุพนิดา วินิจฉัย, ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,

ประภัสสร รักถาวร และ พัลลภา วุฒิภาพรกุล

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าและพัฒนาท้ังกระบวนการสกัดสารจากธรรมชาต ิ

การพัฒนาสตูรผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางและสขุภาพ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ฤทธ์ิและความคงตวัของผลติภัณฑ์ 

เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จงึท�าให้สถาบนัผลิตผลเกษตรฯ มคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต่อยอดเชงิพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ เกิดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางคุณภาพสูง KAPIOKU ท่ีมีสูตรเฉพาะตัว และ 

ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและโรงงานท่ีได้มาตรฐาน KAPIOKU ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางท่ีมีส่วนผสมของ

โปรตีนร�าข้าว ที่ถูกรังสรรค์จากทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครื่องส�าอาง ให้ความชุ่มชื้นท�าให้

ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น ช่วยลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน อีกท้ังยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ และ 

ช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับสภาพผิวทุกประเภท 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดโปรตีนร�าข้าว ประกอบด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. Sleeping 

Cream  2. Bright Cream 3. Albumin Gel  4. Rice Essence  5. Aging Serum 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์   : 02 942 8600 ต่อ 213

โทรศัพท์มือถือ    : 080 269 5536

Email   : chonlada.bu@ku.th

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดโปรตีนร�าข้าว 
KAPIOKU
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สาวประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์ และ วีระศรี เมฆตรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001944

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เท้านับว่าเป็นอวัยวะที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย การดูแลรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องจาก 
บริเวณเท้ามีต่อมเหงื่อจึงท�าให้มีเหงื่อออก และเมื่อเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดกลิ่น 
ที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย โดยมีแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซท่ีมีกลิ่นเหม็นออกมาจนท�าให้เกิดกลิ่นเท้า ได้แก่ 
Micrococcus sedentarius (Ying, 2003) นอกจากน้ีเชือ้ราในสกุล Dermatophyte ได้แก่ Trichophyton  
rubrum, Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum เป็นเชื้อราสาเหตุของ 
โรคผวิหนงัท่ีเท้าได้ การควบคมุการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราเหล่านีท้�าได้โดยการใช้สารยาปฏิชวีนะในการฆ่าเชือ้รา  
ได้แก่ Tolnaftate, Clotrimazole, Itraconazole, Fluconazole, Micronazole และ Ketoconazole  
โดยใช้ในรูปยาทาและยารับประทาน และสเปรย์ ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองได้ ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนา 
แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ที่ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี โดยใช้น�้ามัน 
หอมระเหยจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ 
มีความปลอดภัยในการใช้ 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การศึกษาและวิจัยการน�าสารที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคผิวหนังที่เท้า และเกิดกลิ่นที่เท้า เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีแผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ มีลักษณะเป็นแผ่นสติกเกอร์ 1 คู่ ส�าหรับ 
ติดกับรองเท้า โดยใช้น�้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติมายับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า ช่วยลดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์   : 02 942 8600 ต่อ 213
โทรศัพท์มือถือ    : 080 269 5536
Email   : chonlada.bu@ku.th

แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยัง้เช้ือจุลินทรีย์
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803000472

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
รงัแคในสตัว์เลีย้ง เช่น สนัุข และแมว เกิดจาการติดเชือ้ Malassezia pachydermatis ซึง่ท�าให้เกิดอาการคนั
และเกา ท�าให้ผวิหนงัอกัเสบ ส่งผลให้เกิดการท�าลายเคราตนิ ซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดรงัแค แชมพูส�าหรบั 
สุนัขที่วางขายตามท้องตลาด บางชนิดใช้ต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อยีสต์ได้ แต่ผลิตภัณฑ์นี้มักจะมีปัญหา
ถ้าใช้ในสุนัขตั้งท้องหรือมีปัญหาท่ีตับ เพราะมีผลต่อการเจริญของตัวอ่อนและเป็นพิษต่อตับ นอกจากน้ี 
ยังมีผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ดีซ่าน คัน อาจท�าให้ขนบางได้ และมีราคาแพง หรือ 
มีอาการผิวหนังร้อนแดงและเกิดอาการระคายเคือง จึงมีการศึกษาสมุนไพรเพื่อน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ส�าหรับป้องกันและรักษารังแคในสัตว์หลากหลายแบบ เช่น แชมพูสัตว์ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น  
ว่านหางจระเข้, สารสกัดคาโมมายล์ และวิตามินต่างๆ แต่ยังพบปัญหาว่าส่วนผสมดังกล่าวยังไม่สามารถ 
ต้านเชื้อมาลาสซีเซีย พาไคเดอมาติส ที่ท�าให้เกิดรังแคในสัตว์ได้ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ ์
ก�าจัดรังแคในสัตว์แบบใหม่ โดยใช้น�้ามันหอมระเหยพลูและน�้ามันหอมละเหยกานพลูมาเป็นส่วนประกอบ 
ในผลิตภัณฑ์ก�าจัดรังแคในสัตว์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีประสิทธิภาพในการท�าลายเชื้อมาลาสซีเซีย พาไคเดอมาติส ท่ีท�าให้เกิดรังแคในสัตว์ได้เร็วท่ีสุด 

 ในเวลา 5 นาที 
 ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับสัตว์ 
 มีความคงตัว สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 2 ปีและมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาด 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
จนิดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์   : 043 202 733
โทรศัพท์มือถือ    : 086 451 4455
Email   : chinph@kku.ac.th

ผลิตภัณฑ์ก�าจัดรังแคในสัตว์
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803000744
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลหม่อนสุกมีสารท่ีส�าคัญคือแอนโทไซยานิน (anthocyanin) อยู่มาก โดยสารแอนโทไซยานินจะมีฤทธ์ิ 
ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งในการท�าให้เกิดพยาธิสภาพต่อระบบประสาท รวมทั้ง 
ท�าให้เกิดการตายของเซลล์ประสาท มีการศึกษาพบว่าสารสกัดผลหม่อนมีศักยภาพเพ่ิมการเรียนรู้และ
ความจ�าได้ และยังมีผลปกป้องสมอง ท�าให้ปริมาตรสมองขาดเลือดลดลง ลดการตายของเซลล์ประสาท 
แต่ผลหม่อนเป็นพืชทีอ่อกตามฤดกูาลและมรีะยะเวลาการเกบ็เก่ียวผลผลติทีส่ัน้ ระยะเวลาในการเก็บรกัษา 
ผลหม่อนสดโดยท่ีคณุภาพของผลหม่อนยังคงเดิมจงึมรีะยะเวลาสัน้เก็บได้ไม่นาน ดงัน้ันการแปรรปูผลหม่อน
เพ่ือคงคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ดังน้ัน ผู้ผลิตจึงได้พัฒนาสารสกัดผลหม่อนในรูปแบบ 
ไฟโตโซม (phytosome) และกรรมวิธีการผลิตแบบใหม่โดยการน�าเทคโนโลยี การเอนแคปซูเลชันมา 
ประยุกต์ใช้ ท�าให้ได้สารสกัดไฟโตโซมท่ีมีลักษณะเป็นอนุภาคทรงกลมท่ีมีแกนกลางเป็นสารสกัดผลหม่อน
และห่อหุม้ผวิด้านนอกด้วยฟอส-ฟาตดิลิโคลนีท่ีมเีส้นผ่านศนูย์กลาง 50-300 นาโนเมตร ท�าให้ได้ผลติภัณฑ์
อาหารสุขภาพจากสารสกัดผลหม่อนให้มีความคงคุณภาพของผลหม่อน อยู่ในรูปแบบพร้อมรับประทาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 สามารถน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในโรคอ้วนร่วมกับ 
 โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดได้

 มผีลการทดลองในระดบัห้องทดลอง พบว่ามปีริมาณสารส�าคญัสงู ได้แก่ สารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์  
 แทนนิน กรดแกลลิก และไซยานิดีน-กลูโคไซด์

 เมื่อน�าไปทดสอบเปรียบเทียบกับสารสกัดจากผลหม่อนธรรมดาพบว่ามีค่าความคงตัวของฤทธ์ิทาง 
 ชีวภาพมากกว่าอย่างน้อย 3 เดือน
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จนิดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์   : 043 202 733 ต่อ 42134
โทรศัพท์มือถือ    : 086 451 4455
Email   : chinph@kku.ac.th

สารสกัดผลหม่อนในรูปแบบไฟโตโซม
(phytosome)

สารสกัดผลหม่อน
ในรูปแบบไฟโตโซม

Scanning Electron
Microscope (SEM)

Transmission Electron
Microscope (TEM)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ, อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล และ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803001315

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
กระบวนการสกัด L-Quebrachitol จากซรีัม่น�า้ยางพาราสด และน�า้ทิง้จากกระบวนการรดียางแผ่น มาผลิต 
สารบรสิทุธ์ิ L-Quebrachitol ซึง่เป็นน�า้ตาลกลุม่ Oligosaccharide ท่ีสามารถละลายน�า้ได้ 100 เปอร์เซน็ต์  
จึงสามารถซึมผ่านชั้นเซลล์ผิวหนังได้ในระดับลึก เพ่ิมความชุ ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวหนัง สารบริสุทธ์ิ  
L-Quebrachitol เป็นน�้าตาลกลุ่ม Oligosaccharide จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Allergenic activity)  
ต่อเซลล์ผวิหนัง เหมอืนกับสารกลุม่โปรตนีท่ีพบในน�า้ยางพาราสด และซร่ัีมน�า้ยางพาราสดท่ีไม่ผ่านการสกัด
สารบริสุทธิ์ L-Quebrachitol สารดังกล่าวมีคุณสมบัติแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) สูง 
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิว คุณสมบัติชะลอริ้วรอยแห่งวัย ลดผิวหนังหมองคล�้า ลดการจับตัว 
ของเม็ดสีเมลานิน เพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวหนัง และแสดงคุณสมบัติท่ีดีต่อเซลล์ผิว นอกจากนี้  
สารบริสุทธิ์ L-Quebrachitol สามารถน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในเวชส�าอางชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเวชส�าอาง
ส�าหรบัผูท่ี้มผีวิแพ้ง่าย สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของสารต้านมะเรง็ (Anti-cancer agents) และสามารถ
น�ามาผลิตเป็นสารเคลือบแผ่นยาง 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ได้สาร L-Quebrachitol ที่มีความบริสุทธิ์สูง (99.5 %)
 กระบวนการสกัดและการแยกที่ง่าย ต้นทุนต�่า
 น�าวัสดุเหลือทิ้ง (ซีรัมน�้ายางพาราสด และ น�้าทิ้งจากขบวนการรีดยางแผ่น) มาเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  

 ดังนั้นในเทคโนโลยีนี้จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีปราศจากของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการรีดยางแผ่น  
 100 เปอร์เซ็นต์ (Zero waste Technology)

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์   : 053 875 635
โทรศัพท์มือถือ    : 088 411 1594
Email   : Supatada.mjubi@gmail.com

กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของ 

สารเอล-ควาบราซิทอล (L-Quebrachitol) จากซีรั่มน�้ายางพารา
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001997 เรื่อง กระบวนการสกัดน�้ามันอะโวคาโดจากเนื้อผลสดด้วยไมโครเวฟ

และการสกัดเย็น

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมหลักจากอะโวคาโด มีคุณสมบัติบ�ารุง เพ่ิมความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ โดยการสกัด 

อะโวคาโดจะไม่ใช้สารเคมีเป็นตัวท�าละลายซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอางส�าหรับผู้ท่ีม ี

ผิวแพ้ง่าย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมหลักจากอะโวคาโด มีคุณสมบัติบ�ารุง เพ่ิมความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ โดยการสกัด 

อะโวคาโดจะไม่ใช้สารเคมีเป็นตัวท�าละลายซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอางส�าหรับผู้ท่ีม ี

ผิวแพ้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
นิตยา ถาวัน

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์   : 053 875 635

โทรศัพท์มือถือ    : 081 883 2696

Email   : ann.mjubi@gmail.com

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอะโวคาโด
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ และ รศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000081 ยื่นค�าขอวันที่ 16 มกราคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
น�้ายาบ้วนปากสมุนไพรจากสารสกัดกระชายสามารถลดปริมาณแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก 

และกล่ินปากได้มากถึง 99.9% ส่วนผสมมีกลิ่นธรรมชาติของกระชาย สามารถปรับรสชาติให้ความหวาน  

ความเย็นซ่าได้ตามความชื่นชอบของผู้ใช้ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ สารให้ความหวานในน�้ายาบ้วนปาก 

ไม่เป็นสารเร่งการเจริญของแบคทีเรีย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพช่องปากท่ีดี สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสมุนไพร และน�าไปใช้ได้ง่าย  

ใช้การกลั่นน�้ามันหอมระเหยจากกระชาย ใช้การกลั่นด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน น�้ามันหอมระเหยที่ได้มี

ประสิทธิภาพในการก�าจัดแบคทีเรียได้สูงและรวดเร็ว พร้อมสูตรของน�้ายาบ้วนปากท่ีสามารถน�าผลิตภัณฑ์

ไปใช้ได้ทันที

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศญิาพฒัน์ เงาภา
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์   : 053 875 635
โทรศัพท์มือถือ    : 088 052 5726
Email   : Nutty.mjubi@gmail.com

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นปากสมุนไพร 
และกระบวนการผลิต
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001917 ยื่นค�าขอวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เป็นกระบวนการผลิตสบู่สมุนไพรจากสมุนไพรและสารสกัดจากผลไม้ โดยมีส่วนผสมที่ส�าคัญ คือ กลีเซอรีน  

หรือสบู่ก้อนใส (Transparent soap) สารสกัดจากผลไม้ น�้าผึ้งแท้ ขมิ้นผง น�้ามันหอมระเหย เป็นการน�า

สมุนไพรขมิ้นชัน น�้าผึ้งแท้ และสารสกัดจากผลไม้ โดยมีขั้นตอนการมาละลายรวมกันในสบู่ก้อนใสและ 

แต่งกลิ่นหอมด้วยน�้ามันหอมระเหย จะได้สบู่สมุนไพรที่ปลอดภัยต่อผิวและปราศจากสารเคมี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสบู ่ท่ีน�าสมุนไพรขมิ้นชัน น�้าผึ้ง และสารสกัดจากผลไม้ มาละลายรวมกันในสบู่ก้อนใส และ 

แต่งกลิน่หอมด้วยน�า้มนัหอมระเหย ท�าให้ได้สบูท่ีช่่วยท�าความสะอาดผวิแล้วยงัช่วยบ�ารงุผวิ ช่วยในการชะลอวัย 

ชะลอการเกิดริ้วรอย ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง ช่วยให้ผิวเรียบเนียน รักษา

สวิอดุตัน สวิอกัเสบได้ นอกจากนียั้งช่วยปรบัสผีวิให้สม�า่เสมอ ช่วยให้ผวิยืดหยุ่น กระชบั และช่วยซ่อมแซม

เซลล์ผวิ ท�าให้ริว้รอยจางลง ลดฝ้า กระ จดุด่างด�า ท�าให้ผวิหน้าผดุผ่อง เต่งตงึ มเีลอืดฝาด ช่วยเร่งการผลัด 

เซลล์ผวิเก่า ท�าให้ผวิหน้ากระจ่างใส ซึง่เหมาะกับยุคปัจจบุนัท่ีคนส่วนใหญ่ใส่ใจกับสขุภาพผวิพรรณมากขึน้ 

นิยมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากกว่าการใช้สารเคมี ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยมากขึ้น

อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศญิาพฒัน์ เงาภา
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์   : 053 875 635
โทรศัพท์มือถือ    : 088 052 5726
Email  : Nutty.mjubi@gmail.com

ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร และกรรมวิธีการผลิต
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์น�้ามันหอมระเหยและน�้ามันไพลสกัดร้อน เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีขั้นตอนการเตรียมน�้ามัน
หอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยน�้าและเตรียมน�้ามันไพลสกัดร้อน โดยการทอดเหง้าไพลในน�้ามันมะพร้าว 
จากนัน้ศกึษาองค์ประกอบทางเคมขีองน�า้มนัหอมระเหยและน�า้มนัไพลสกัดร้อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟี
และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู ตามล�าดบั มกีารทดสอบฤทธ์ิต้านการอกัเสบโดยศกึษาการยับย้ัง
การสลายตัวของอัลบูมิน ยับย้ังการแสดงออกของนิวเคลียแฟคเตอร์แคปปาบี และยับย้ังการหลั่งอินเตอร ์
ลิวคิน-6 แล้วจึงเตรียมต�ารับไมโรอิมัลชันของน�้ามันไพลทั้งสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าน�้ามันหอมระเหย 
มอีงค์ประกอบหลกัคอื เทอร์ปินีน-4-ออล และซาบนีิน ซึง่มคีวามคงตวัดขีึน้เมือ่อยู่ในรูปแบบไมโครอมิลัชนั 
ส่วนน�้ามันไพลสกัดร้อนมีองค์ประกอบหลักคือเคอร์คูมิน โดยน�้ามันไพลทั้งสองรูปแบบมีความปลอดภัย  
ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์มนุษย์ และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ไมโครอิมัลชันจากน�้ามันไพลจึงมีความเหมาะสมส�าหรับใช้ในการรักษาภาวะการอักเสบต่างๆ เช่น อาการ
ปวดกล้ามเนื้อ เกร็ง เคล็ดขัดยอก หรือโรคไขข้อ เป็นต้น เน่ืองจากไมโครอิมัลชันเป็นต�ารับที่ผลิตได้ง่าย  
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความซับซ้อนหรือมีราคาสูง ทั้งยังสามารถเตรียมได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน  
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนหรือใช้แรงในการผสม ดังน้ันจึงเป็นจุดเด่นในการน�าต�ารับไมโครอิมัลชันไปใช ้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในด้านของการลดต้นทุนในการผลิต ทั้งยังสามารถน�าไมโครอิมัลชันดังกล่าว 
ไปเตรียมต�ารับเจลที่มีความใสและมีความน่าใช้ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดบัห้องปฏิบติัการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒรัิตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์   : 053 948 671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ    : 095 145 9555
Email   : licensing@step.cmu.ac.th

ผลิตภัณฑ์น�้ามันไพลไมโครอิมัลชัน
ช่วยในการเพิ่มฤทธิ์ต้านการอักเสบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.นฤมล ทองไว 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัญหาสขุภาพในช่องปากเป็นปัญหาท่ีส�าคญัของประเทศไทย ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กิดจากการไม่รกัษาสขุอนามยั
ในช่องปากเท่าที่ควร การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งและน�้าตาลในปริมาณมาก หรือแม้กระทั่ง
การขาดการตรวจรักษาจากทันตแพทย์อย่างสม�่าเสมอ ฟันผุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ได้แก่
แบคทีเรียในกลุ่ม Streptococci และ Lactobacilli ซึ่งแบคทีเรียในกลุ่มนี้สามารถสร้างกรดแลกติก ท�าให้
เกิดการย่อยสลายเนื้อฟันโดยดึงแคลเซียมออกจากเนื้อฟันและชั้นเคลือบฟัน หากไม่มีการรักษาอย่างถูกวิธี
ฝันผุจะมีการลุกลามถึงชั้นโพรงประสาทฟันและคลองรากฟัน ซึ่งอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดใน
ที่สุด (Clark, 1954) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคฟันผุจึงเป็นอีกทางเลือก
ในการป้องกันโรคทางทนัตกรรม การศกึษาสรรพคณุของสารสกัดจากสมนุไพรไทย ในการรักษาโรคในช่องปาก 
อันมีสาเหตุเน่ืองมาจากแบคทีเรีย จึงเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจในการผลิตภัณฑ์สเปรย์ล้างปาก เน่ืองจาก
สมุนไพรมีความเป็นพิษต�่า หรือมีอาการข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์สเปรย์ล้างปาก/น�า้ยาล้างปากน้ีมส่ีวนผสมของสารสกัดสมนุไพรไทย ซึง่มผีลข้างเคียงต�า่กว่าการใช้ 
สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ โดยสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคฟันผุท่ีส�าคัญ 2 ชนิดคือ  
Streptococcus mutans และ Lactobacillus casei มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ มีความเป็น 
พิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงต�่า และมีคุณสมบัติในการระงับกลิ่นปาก นอกจากนี้การใช้สมุนไพรในท้องถ่ินมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ล้างปาก/น�้ายาล้างปากยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นการส่งเสริม
อาชีพของเกษตรกรในแต่ละท้องถ่ินอีกด้วย volatile oil ของตะไคร้/กานพลู สารสกัดใบพลูสามารถยับย้ัง
การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคฟันผุได้ดี สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้ 100% ภายหลัง
การบ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์สเปรย์ล้างปาก/น�้ายาล้างปากจาก
สารสกัดสมุนไพรสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคฟันผุได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ  
4-25 �C เป็นเวลา 3 เดือน
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒรัิตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์   : 053 948 671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ  : 095 145 9555
Email   : licensing@step.cmu.ac.th

ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือน�้ายาล้างปากจากสมุนไพร



135

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ชยากร ภูมาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1501007917

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ไฟโคบิลิโปรตีน (phycobiliproteins, PBPs) คือรงควัตถุรอง (accessory pigment) ท่ีพบในไซยาโน
แบคทีเรียและสาหร่ายสีแดงหลายชนิด ท�าหน้าท่ีในการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงท่ีคลอโรฟิลล์ดูดกลืน 
ไม่ได้ เพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีและน�าไปใช้ในการสร้างอาหารภายในเซลล์ ปัจจุบัน PBPs ถูกน�ามา
ประยุกต์ใช้เป็นสารสีในอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส�าอาง รวมถึงใช้เป็นสารออกฤทธิ์
เภสัชกรรมเน่ืองจากมฤีทธ์ิต้านการอกัเสบ ยับย้ังการเจริญของเชือ้ไวรัส ป้องกันการเกิดอนุมลูอสิระ เสรมิสร้าง
การท�างานของเซลล์ตับและเซลล์ประสาท เน่ืองจากความหลากหลายในการประยุกต์ใช้รงควัตถุกลุ่ม 
ไฟโคบิลิโปรตีนจึงท�าให้ห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการศึกษาวิจัยเก่ียวข้องกับการศึกษาและคัดแยกสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรีย
จากแหล่งทีอ่ยู่อาศัยต่างๆ ท่ัวประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยไซยาโนแบคทีเรียน�า้พุร้อน Leptolyngbya sp. 
KC45 มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟโคบิลิโปรตีนชนิดไฟโคอีริธรินเป็นรงควัตถุหลักในการสังเคราะห ์
ด้วยแสงจ�านวนมาก จึงมีน�า PBPs มาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสารสีที่มีความปลอดภัย สามารถรับประทานได้ มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ทนอุณหภูมิได้สูงกว่าสารสี
กลุ่มเดียวกันท่ีมีอยู่ในท้องตลาดท�าให้สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องผ่านความร้อน นอกจากนี ้
ยังสามารถเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ได้หลากหลาย หรือหากท�าให้บริสุทธ์ิจะ
สามารถเป็นสีย้อมทางการแพทย์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒรัิตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์   : 053 948 671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ  : 095 145 9555
Email   : licensing@step.cmu.ac.th

สารสีไฟโคบิลิโปรตีนทนร้อน
เพื่อใช้เป็นสีย้อมผมปลอดภัย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1603002523 ยื่นค�าขอวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลงานชิ้นนี้ได้เริ่มจากการคัดเลือกส่วนต่างๆ ของบัวฉลองขวัญ ชมพู่มะเหมี่ยว และขาวมงคลไปสกัดตาม

กรรมวธีิท่ีเหมาะสม และจะท�าการทดสอบฤทธ์ิทางชวีภาพต่างๆ เช่น ฤทธ์ิการต้านออกซเิดชนั ฤทธ์ิการกระตุน้

เอนไซม์ไทโรซเินส ฤทธ์ิการกระตุน้เมลานิน และฤทธ์ิต้านเอนไซม์ 5 -reductase ท่ีเก่ียวข้องกับการงอกของ 

เส้นผม รวมไปถึงการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดบวัทัง้นีเ้พ่ือยืนยันถึงประสทิธิภาพและความปลอดภัย

ของการใช้สารสกัดบวั จากน้ันจะท�าการคดัเลอืกสารสกัดบวัท่ีมฤีทธ์ิทางชวีภาพท่ีดท่ีีสุดและไม่มคีวามเป็นพิษ 

เพ่ือที่จะน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับเส้นผม นอกจากนี้ยังจะได้มีการตรวจสอบสารพฤกษเคมีด้วย

เทคนิคที่เหมาะสม เช่น HPLC หรือ HPTLC เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของสารสกัดบัวที่ได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์น้ีมีสารสกัดจากบัวผันท่ีมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีสารพฤกษเคมีกลุ่มฟาโวนอยด์และ

แทนนินเป็นส�าคัญสามารถกระตุ้นการงอกของเซลล์รากผมได้ 

 ผลิตภัณฑ์น้ีได้มีการน�าสารสกัดจากบัวผัน ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ท�าให้ไม่เกิดสารพิษตกค้าง 

 เวลาใช้และมีความปลอดภัยต่อการน�าไปใช้บริเวณเส้นผมและหนังศีรษะ

 ผลิตภัณฑ์เจลสเปรย์เซรั่มเป็นเจลในรูปแบบสเปรย์ ลักษณะของเจลท่ีอัดในขวดสเปรย์เมื่อฉีดใส่ผมจะ 

 แตกตัวเป็นละอองน�้า ซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดี และมีกลิ่นหอมอ่อนของสารสกัดจากธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกาม, ฉัตรวด ีสายใยทอง และ พชัรี ซลิวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์   : 02 549 4493

โทรศัพท์มือถือ  : 083 151 6740, 088 247 2271

Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

เจลสเปรย์เซรั่มส�าหรับบ�ารุงเส้นผม :
Natural Gel Spray Serum for Hair
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
Cosmetics From Organic Riceberry Extracts: ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร่ีอนิทรย์ี 

เป็นการน�าสารสกัดจากธรรมชาติที่พัฒนามาจากงานวิจัยของผู้ประดิษฐ์มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นี้  

โดยได้มกีารพัฒนาสตูรของผลติภัณฑ์ในรปูแบบต่างๆ เช่น อายเจล เซรัม่ และเฮสเซนต์ ซึง่ผลติภัณฑ์น้ีจะ 

ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย และช่วยบ�ารุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใส ชุ่มชื้น และสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ซึ่งยังไม่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด

มาก่อน

 มีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารเพ่ิมความขาวที่สูงมากกว่าสารที่ใช้เป็นส่วนผสม 

 ในท้องตลาดทั่วไป และยังมีความปลอดภัยสูงเมื่อใช้ทางผิวหนัง

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปข้าวอินทรีย์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกาม, ฉัตรวด ีสายใยทอง และ พชัรี ซลิวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์   : 02 549 4493

โทรศัพท์มือถือ  : 083 151 6740, 088 247 2271

Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ : 
Cosmetics From Organic Riceberry Extracts
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางเพ่ิมความชุ่มชื้นในปัจจุบัน ไม่สามารถเพ่ิมความชุ่มชื้นได้รวดเร็วและต้องใช้เวลาในการทา 

หรือถูบนผิวหนังหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ อีกท้ังยังให้ความเหนียวเหนอะหนะบนผิว 

ซึง่ไม่เหมาะกับประเทศแถบร้อนชืน้ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ดงันัน้จงึได้พัฒนาสตูรต�ารบัครมีเจลบ�ารงุผวิ 

ที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้ากลีบดอกกุหลาบเมื่อลูบหรือถูบนผิวเพียง 1 คร้ัง เพ่ือให้เพ่ิมความชุ่มชื้น 

ให้แก่ผิวหนังได้ทันที

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สตูรต�ารบัครมีเจลหยดน�า้กุหลาบเป็นการใช้เทคโนโลยขีอง silicone emulsifier กับสารอืน่ๆ ในสตูรต�ารบั 

ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม ซึง่ท�าให้เกิดเป็นผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางบ�ารงุผวิเพ่ิมความชุม่ชืน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็น 

หยดน�้ากลีบดอกกุหลาบเมื่อทาหรือถูลงบนผิวเพียง 1 คร้ัง และสามารถเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง 

ได้ทันที สดชื่นหลังการใช้ และไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึ่งเหมาะกับการใช้เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวในประเทศ

เขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้สูตรต�ารับดังกล่าวมีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์   : 054 466 666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ  : 093 137 3612
Email   : uptlo.up@gmail.com

ครีมเจลบ�ารุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้ากลีบดอกกุหลาบ
เมื่อทาลงบนผิว (Rose petal water drop moisturizing 
cream gel formulation)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร. ลภัสรดา มุ่งหมาย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหลายชนิดต้องใช้เวลาในการทาหรือถูบนผิวหนังหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถซึม

เข้าสู่ผิวได้ อีกทั้งยังให้ความเหนียวเหนอะหนะบนผิวซึ่งไม่เหมาะกับประเทศแถบร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย 

เป็นต้น เนือ่งจากสภาพอากาศในประเทศแถบน้ีในช่วงฤดหูนาวจะมสีภาพอากาศคอื กลางคืนจะอากาศหนาว  

แต่กลางวัน (โดยเฉพาะเที่ยงวันและตอนบ่าย) จะมีอากาศร้อนและเหนียวเหนอะหนะบนผิว ดังน้ัน  

จงึได้พัฒนาสตูรต�ารบัครมีบ�ารงุผวิทีส่ามารถเปลีย่นเป็นหยดน�า้เมือ่ลูบหรอืถูบนผวิเพียง 1 คร้ัง เพ่ือให้เพ่ิม

ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สตูรต�ารบัครมีบ�ารงุผวิหยดน�า้ทีม่ส่ีวนผสมจากสารสกัดมลัเบอร์รี ่ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ silicone 

surfactant ผสมกับสารสกัดมลัเบอร์รีใ่นสดัส่วนท่ีเหมาะสม พบว่าเมือ่ลูบหรือถูบนผวิเพียง 1 คร้ัง จะเกิด 

เป็นหยดน�า้บนผวิ สามารถเพ่ิมความชุม่ชืน้ได้ทันท ี และไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมาะกับการใช้เป็นผลติภัณฑ์ 

เพ่ิมความชุ่มชื้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งกลางคืนจะอากาศหนาวแต่กลางวัน (โดยเฉพาะ 

เที่ยงวันและตอนบ่าย) จะมีอากาศร้อน นอกจากน้ีสารสกัดมัลเบอร์รี่ในสูตรต�ารับดังกล่าวประกอบไปด้วย 

สารสกัดมัลโบโรไซด์ เอฟ และออกซิเรสเวอราทอลซึ่งช่วยท�าให้ผิวกระจ่างใสได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

โทรศัพท์   : 054 466 666 ต่อ 3714

โทรศัพท์มือถือ  : 093 137 3612

Email   : uptlo.up@gmail.com

ครีมบ�ารุงผิวหยดน�้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดมัลเบอร์รี่ 
(Mulberry extract water drop formulation)



140

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ และคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกแท่งใสกันแดด โดยส่วนใหญ่ลิปสติกจะเป็นสูตรต�ารับทึบแสงและมีไขแข็งหรือ 

แว๊กซ์เป็นส่วนประกอบในปรมิาณสงู ท�าให้รูส้กึเหนียวเหนอะหนะ และแผ่กระจายยากบนรมิฝีปาก นอกจากนี ้

มกัจะเกดิหยดของของเหลวเกาะบนเนือ้ผลติภณัฑ์หรอืเรยีกว่าการเกิดเหง่ือ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูหิรอื

เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาสูตรต�ารับลิปสติกแท่งใสกันแดดท่ีมีความคงตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อเพื่อใช้เป็นลิปสติกแท่งใสเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปาก และช่วย

ปกป้องริมฝีปากจากการสัมผัสกับแสงแดดได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรต�ารับลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดท่ีมีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ 

ไม่เกิดเหง่ือ เป็นการประยุกต์ใช้สารก่อเจลเน้ือแข็ง และสารอื่นๆ ในสูตรต�ารับ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

จะท�าให้สตูรต�ารบัดงักล่าวมคีวามคงตวัทางกายภาพต่อการทดสอบความคงตัวแบบร้อนสลบัเย็น (heating  

cooling cycle) ซึ่งเห็นได้จากไม่เกิดการแยกชั้นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงไม่เกิดเหงื่อ หลังจาก 

การทดสอบความคงตวัแบบ heating cooling cycle ซึง่วัตถุประสงค์ของงานนีค้อืเพ่ือประยุกต์ใช้ผลติภัณฑ์ 

ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติกแท่งใสซึ่งช่วยปกป้องริมฝีปากจากการสัมผัสกับแสงแดด เหมาะกับการใช้

เป็นลิปสติกแท่งใสในประเทศเขตแสงแดดตลอดทั้งปี เช่น ประเทศไทย เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

โทรศัพท์   : 054 466 666 ต่อ 3714

โทรศัพท์มือถือ  : 093 137 3612

Email   : uptlo.up@gmail.com

ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มี
ความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ
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สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและท�าให้ผิวขาว
ซ่ึงมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ

นักวิจัย  
ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14698

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและท�าให้ผิวขาว ประกอบด้วย สบู่กลีเซอรีนรูปแบบใสหรือขุ่น น�้าผึ้ง  

น�้ามันมะแขว่น สารสกัดจากผลไม้ ได้แก่ ส้ม สับปะรด สตรอเบอร์รี่ โดยการหลอมสบู่กลีเซอรีน  

เติมสารสกัดจากผลไม้โดยเลือกผลไม้ตามสีท่ีต้องการ เช่น ส้มจะให้สีเหลือง สับปะรดจะให้เหลืองอ่อนๆ 

สตรอเบอร์รีใ่ห้สส้ีมแดง น�า้ผึง้ และผสมด้วยน�า้มนัมะแขว่น คนให้เข้ากันแล้วเทลงพิมพ์ เป็นผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ 

สมุนไพรพ้ืนบ้านมาท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของสิวและท�าให้ผิวขาว 

เป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต

ทางการเกษตร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและท�าให้ผิวขาวท่ีประกอบด้วยสบู่กลีเซอรีนรูปแบบใสหรือขุ่น น�้าผึ้ง  

น�า้มนัมะแขว่น สารสกัดจากผลไม้ ได้แก่ ส้ม สับปะรด สตอเบอร่ี โดยเลือกผลไม้ตามสีท่ีต้องการ น�ามาเป็น 

ส่วนผสมของสบู่ ซึ่งสามารถท�าได้ทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน และมีคุณสมบัติลดการอักเสบของสิวและ 

มีผลท�าให้ผิวขาว

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3714

โทรศัพท์มือถือ : 093 137 3612

Email : uptlo.up@gmail.com
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นักวิจัย
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล, รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์, กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ และ เมสินี พุ่มเจริญ

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000317

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ส�ารองเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญชนิดหนึ่งของประเทศ นิยมรับประทานในรูปแบบของเครื่องดื่มหรือของหวาน 

เมล็ดส�ารองมีสารเมือก ซึ่งเป็น โพลีแซ็กคาไรด์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นส�ารองจึงเป็นพืชสมุนไพร 

ที่น่าสนใจในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากธรรมชาติเนื่องจากไม่มีการพัฒนาในรูปแบบ 

เครื่องส�าอางเพ่ือให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวที่มีความปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจในอาสาสมัครซึ่งเป้นการเพ่ิม

มูลค่าให้กับส�ารอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สารสกัดมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีน�้าตาลอ่อน 

 มีปริมาณโพลีแซ็กคาไรด์รวมสูง มีประสิทธิภาพการให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าโพรพีลีน ไกลคอล

 มีความคงตัว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

 สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�าอางที่มีประสิทธิผลในการให้ความชุ่มชื้นผิวได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 917 014

Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดส�ารอง
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นักวิจัย
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000315

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพดีส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้น�า
ในการผลิตและส่งออกข้าว โดยส่วนต่างๆ ของข้าว มีสารส�าคัญซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนอาหาร
เสริมสุขภาพ ดังที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยทางชีวภาพของ
รวงข้าวเพ่ือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับสุขภาพและความงามยังมีไม่มากนักทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่มนักวิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการเตรียมองค์ประกอบของสารสกัดรวงข้าว ซึ่งมีสาร
ส�าคัญทางเครื่องส�าอางสูง ให้มีมาตรฐานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพส�าหรับการใช้เป็นองค์ประกอบใน
ผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ลดรอยหมองคล�้าผิวให้ดีขึ้นได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 
 ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิว ช่วยให้ผิวกระชับอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8
 ผ่านการทดสอบในอาสาสมัคร จ�านวน 25 คน แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองรวมถึงอาสาสมัคร 

 ยังมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ในด้านความหนืด สี กลิ่น การกระจายตัวของครีม การซึมซาบบนผิว  
 ความเหนอะหนะและความชุ่มชื้นผิวของผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 80

 ผ่านการทดสอบหาปรมิาณของสารสกัดท่ีเหมาะสมส�าหรับใส่ในสูตรเคร่ืองส�าอางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 สงูสดุ และสารสกัดจากรวงข้าวท่ีได้ผ่านการควบคมุคณุภาพสารสกัดมาตรฐานด้วยการวิเคราะห์ปรมิาณ 
 ฟีนอลิครวม

 ผ่านการทดสอบความคงตัวทางเคมแีละกายภาพของผลิตภัณฑ์สารสกัดท่ีได้ภายใต้สภาวะเร่งผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์
ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์   : 053 917 014
Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากรวงข้าว
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.สุนิตา แจ่มยวง และ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803001898

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ถ่ังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) เป็นราแมลงท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง เน่ืองจาก 
ถูกน�าไปใช้เป็นสมนุไพรในผลติภณัฑ์เสรมิสขุภาพและอาหารบ�ารงุร่างกาย เห็ดถ่ังเช่าอดุมไปด้วยสารออกฤทธ์ิ 
ทางชีวภาพหลายชนิด แต่ที่โดดเด่น มีความจ�าเพาะและแตกต่างไปจากเห็ดราสมุนไพรชนิดอื่นๆ คือ  
สารอะดโีนซนี (Adenosine) และ คอร์ไดเซปิน (Cordycepin) ซึง่สารอะดโีนซนีเป็นสารประเภทนิวคลโีอไซด์  
(Nucleoside) และเป็นหนึง่ในสารทีช่่วยในกระบวนการท�างานของเซลล์ ในการประดษิฐ์น้ีจงึมุง่เน้นการพัฒนา 
กรรมวิธีการสกัดสารอะดีโนซีนและคอร์ไดเซปินจากถ่ังเช่าท่ีไม่ซับซ้อน โดยไม่ใช้ตัวท�าละลายท่ีเป็นพิษ 
สามารถปรับใช้ในการสกัดระดับอุตสาหกรรม และสามารถน�าสารสกัดที่ได้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากถ่ังเช่าเพ่ือให้ได้อะดีโนซีนในปริมาณสูง ด้วยน�้าเกลือท่ีมีความเข้มข้น  
เพ่ือจะได้ปรมิาณอะดโีนซนีทีส่งูกว่าวธีิสกัดแบบดัง้เดมิ 3 ถึง 45 เท่า และมปีริมาณคอร์ไดเซปินใกล้เคยีงกับ
วิธีการสกัดแบบดั้งเดิม ซึ่งกรรมวิธีนี้มีต้นทุนการผลิตท่ีต�่ากว่าวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมท่ีใช้เอธานอล 50%  
หรือ เมธานอล นอกจากน้ีการสกัดด้วยน�้าเกลือท�าให้ได้สารสกัดท่ีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และ 
สารพิษตกค้างทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย สามารถปรบัใช้ในการสกัดระดับอตุสาหกรรม และน�าสารสกัดทีไ่ด้ 
ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์   : 053 917 014
โทรศัพท์มือถือ    : 087 546 1715
Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล, ธมนพัชร์ ภวะคงบุญ และ รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701004450

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ดอกกล้วยไม้หวายพันธ์ุขาวสนาน (Dendrobium cv. Khao Sanan) เป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายท่ีหาได้ง่าย 

ราคาไม่แพง ประกอบกับยังไม่พบรายงานการวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์ทางเครื่องส�าอาง และมีสารเมือกท่ีม ี

สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์เป็นองค์ประกอบ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงของประเทศไทย ท่ีน่าสนใจต่อ

การน�ามาพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางจากธรรมชาต ิ เน่ืองจากยังไม่มกีารพัฒนาในรปูแบบเคร่ืองส�าอาง

เพื่อให้ความชุ่มชื้นผิวผสมสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสารเมือกของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนาน ที่มี

ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเมื่อท�าการทดสอบในอาสาสมัคร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการเตรยีมสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธ์ุขาวสนานท่ีมอีงค์ประกอบของพอลิแซก็คาไรด์ ซึง่มปีระสิทธิภาพ 

เพ่ิมความชุ่มชื้นผิว และจัดให้มีวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนาน ผลิตภัณฑ์

ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความคงตัว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพในการให้

ความชุ่มชื้นผิวในอาสาสมัคร มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเครื่องส�าอางจากธรรมชาติที่มี

ประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นผิว

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 

ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 917 014

โทรศัพท์มือถือ    : 087 546 1715

Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กระบวนการเตรียมสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานที่มีองค์ประกอบ
ของพอลิแซก็คาไรด์ ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มช้ืนผิว
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601003321

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามมีแนวโน้มขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะ

ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีมสีารสกัดธรรมชาตเิป็นองค์ประกอบ จากการศกึษาผกัปลงัเขยีวพบว่าผกัปลงัเขียว

เป็นผกัท่ีมเีมอืก ซึง่เป็นสารกลุม่โพลเีซก็คาไรด์จ�านวนมาก สามารถลดการอกัเสบ และการตดิเชือ้ ลดการ

ระคายเคือง และใช้รักษาผิวที่แห้งได้ดี การประดิษฐ์นี้ใช้กรรมวิธีโดยเลือกใช้ส่วนที่อยู่เหนือดินทั้งหมด และ

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่ได้ และมีองค์ประกอบของโพลีแซ็กคาไรด์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงผ่านการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทางเครื่องส�าอาง ผักปลังเขียวจึงเป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจใน 

การพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเครื่องส�าอางจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นผิว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์จัดให้มีกระบวนการเตรียมสารสกัดโพลีแซ็กคาไรด์ผักปลังเขียวท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิม 

ความชุ่มชื้นผิว และจัดให้มีวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัดผักปลังเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว

ว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืง และมปีระสทิธิภาพในการให้ความชุม่ชืน้ผวิ มคีวามเหมาะสมในการพัฒนา

เป็นวัตถุดิบทางเครื่องส�าอางจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นผิว

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 917 014

โทรศัพท์มือถือ    : 087 546 1715

Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กระบวนการเตรียมสารสกัดผักปลังเขียว
ที่มีองค์ประกอบของโพลีแซก็คาไรด์ ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความชุ่มช่ืนผิว และกระบวนการเตรียม
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.อ�าภา จิมไธสง, ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน และ ลักษณี วงค์คม

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000659

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมของพอลิเมอร์หรืออนุพันธ์ของพอลิเมอร์ต่างชนิดกัน เพ่ือให้ได ้

คุณสมบัติใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน และมีการใช้งานท่ีเป็นประโยชน์หลากหลายมากขึ้น จากการศึกษาและทดลอง

พบว่า สารส�าคัญที่ใช้ในเครื่องส�าอางคือสารท่ีช่วยให้คุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อผิวเฉพาะด้าน โดยม ี

การประยุกต์ใช้สารส�าคัญในผลิตภัณฑ์เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ผิวหนัง รวมท้ังมีการใช ้

กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้น�าเซลลูโลสจากสับปะรด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรมและมีโครงสร้างท่ีเป็นก่ิงก้านสาขาแตกย่อยท�าให้เกิดการเก่ียวพันซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยง 

ที่ดี ซึ่งท้ังไคโตซานและเซลลูโลสมีโครงสร้างทางเคมีท่ีคล้ายกัน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะน�ามาผสมกัน 

เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เป็นประโยชน์มากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 นาโนคอมโพสิตของเซลลูโลสชนิดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด สามารถเตรียมได้จาก 

 การน�าอนุพันธ์ไคโตซาน อนุพันธ์เซลลูโลสชนิดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 

 ใช้เป็นตัวน�าส่งสารส�าคัญในเครื่องส�าอางและยาท่ีมีความปลอดภัยต่อการน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ 

 เครื่องส�าอาง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 917 014

Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์ไคโตซาน
และอนุพันธ์เซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน, ผศ.ดร.อ�าภา จิมไธสง, ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา และ อนงค์นุช ต๊ะค�า

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000426

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สารคูเคอร์มินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยามาเป็นเวลานาน  

เนื่องจากมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามากมาย ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง น�าสารเคอร์คูมินมาใช้เป็น 

สารออกฤทธ์ิในผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ผลติภัณฑ์เพ่ือชะลอริว้รอย ผลติภัณฑ์ป้องกนัสวิ ผลติภณัฑ์ให้ความชุม่ชืน้ 

แก่ผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใส เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซ้อนจาก

ขมิน้กับโพลแิซคคาไรด์ โดยสกัดสารออกฤทธ์ิ เคอร์คมูนิอยด์ จากขมิน้ ให้มคีวามเข้มข้นสงูแล้วน�าไปกักเก็บ 

ในรปูของสารประกอบเชงิซ้อนกับโพลแิซคคาไรด์ และท�าให้เป็นผลิตภัณฑ์ผงแห้ง จงึท�าให้มฤีทธ์ิในการจบักับ

อนุมูลอิสระได้ดีขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) สูงกว่าสารเคอร์คูมิน 2 เท่า

 มีฤทธิ์ในการรีดิวซ์โลหะไอออนสูงกว่าสารเคอร์คูมิน 4 เท่า

 มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงกว่าสารเคอร์คูมิน 2-3 เท่า

 พัฒนาให้สารสกัดมคีวามคงตัวสงูและคงประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิ ซึง่แตกต่างกับสารสกัดธรรมชาต ิ

 ทั่วไปที่มีความไวต่อแสงและความร้อน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 917 014

Email   : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

สารประกอบเชิงซ้อนเคอร์คูมิน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
เมธิณี พิศาลายน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002614

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แผ่นกันกัดส�าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยซับน�้าลายท�าให้ป้องกันการส�าลักน�้าลาย 

และป้องกันน�้าลายไม่ให้ออกมาปนเปื้อนอุปกรณ์ให้การระงับความรู้สึก ท่ีนอน หมอน เพราะผลิตมาจาก

ผ้าก๊อซและส�าลภีายในบรรจสุายยางซลิโิคนช่วยดดู สามารถดดูซบัน�า้ลายได้แบบไม่ต้องใช้สายยางดดูเพ่ิม 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์เสริม มีความอ่อนนุ่มจากก๊อซหุ้มส�าลีและมีสายยางซิลิโคน

อยู่ภายในบริเวณท่ีรองรับขากรรไกรมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับแรงกระแทกจากการกัด

เกร็งของขากรรไกรป้องกันการบาดเจ็บในช่องปากได้ มีแถบผ้าสีฟ้าป้องกันการถูกลืมในช่องปากผู้ป่วยและ 

ไม่ขัดขวางการช่วยหายใจ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถรับการกระแทกของฟันป้องกันการบาดเจ็บในช่องปาก

 สามารถดูดซับน�้าลายป้องกันการส�าลักน�้าลายในขณะผู้ป่วยอยู่ในสภาวะฟื้นตัวจากยาสลบ

 สามารถต่อเครื่องดูดเสมหะกับแผ่นกันกัดได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายยางช่วยดูดเสริม

 สามารถใช้ครั้งเดียวทิ้งเนื่องจากมีราคาถูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้

 ไม่ขัดขวางการช่วยหายใจเหมือนแผ่นยางพาราแบบเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์   : 02 849 6056-7

Email   : int.mahidol@gmail.com

แผ่นกันกัดส�าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ภัสรา ตรีรัตนประยูร 

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13381

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในการเปิดหลอดเลอืดเพ่ือท�าการฉดีสารเพ่ิมความคมชดัและการให้ยาต่างๆ ทางหลอดเลอืดด�า การปฏิบตัิ

เดิมจะใช้เข็มฉีดยา No.18 แทงผ่านจุกยางของขวดน�้าเกลือขนาด 100 มิลลิลิตร (NSS plastic bottle  

100 ml) แล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดน�้าเกลือออกไปใช้ หากยังใช้ไม่หมดจะปิดปลายของเข็มฉีดยาด้วย 

จุกปิดที-เวย์ (T-way) จากการสังเกตการณ์ พบว่าวิธีปฏิบัติเดิมมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคจาก 

สาเหตุดังต่อไปน้ี 1. การหมุดจุกปิดที-เวย์ในแต่ละครั้งต้องวางจุกปิดที-เวย์หงายไว้บนโต๊ะเตรียมยา  

2. เมื่อน�้าเกลือในขวดเหลือน้อยกว่าความยาวของเข็ม จ�าเป็นต้องเลื่อนเข็มออกจากจุกยางท�าให้เสี่ยงต่อ

การปนเป้ือนได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 อุปกรณ์ประกอบด้วยฝาส�าหรับปิดเปิด แบบ snap cap ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 

 ท่อปลายแหลมเจาะรูเพื่อดูดสารน�้า ปลายอีกด้านเป็นฝาส�าหรับปิดเปิดแบบ snap cap 

 ผลิตจากพลาสติกทางการแพทย์ 

 ผ่านการท�าให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 วัสดุมีลักษณะแข็งแรง ทนทานไม่เสียรูปทรงง่าย 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์   : 02 849 6056-7

Email   : int.mahidol@gmail.com

อุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน�้าเกลือ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ศ.พญ.จริพร เหล่าธรรมทศัน์, พญ.ลนิดา บราว์น, ภสัรา ตรรีตันประยูร, วิชาญ ประเสรฐิศลิปกุล

และ นพเก้า ศุภกุล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 58766

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อปุกรณ์สวนลมทางทวารหนัก ใช้สวนลมเข้าทางทวารหนกัส�าหรบัการตรวจล�าไส้ใหญ่โดยใช้เครือ่งเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซีที โคโลโนกราฟี (CT colonography) หรือ ซีทีเวอร์ทัล โคโลโนสโคปี  

(CT Virtual colonography) มอุีปกรณ์ใช้เฉพาะราย โดยลกัษณะของอปุกรณ์น้ีคอื ไม่มข้ีอต่อ ขนาดและความยาว 

พอเหมาะส�าหรบัใช้บบีลมได้พอดกัีบการตรวจ ไม่ต้องประกอบควบคมุการเปิดปิดของสายโดยใช้คลกิแคลป์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้งานได้ง่าย

 ขนาดและความยาวพอเหมาะส�าหรับใช้บีบลมได้พอดีกับการตรวจ

 ไม่ต้องประกอบควบคุมการเปิดปิดของสายโดยใช้คลิกแคลป์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ

ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์   : 02 849 6056-7

Email   : parichart.san@mahidol.edu

อุปกรณ์สวนลมทางทวารหนัก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.เฉลียว เพชรทอง และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1458

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โมกราชินีเป็นพืชที่ดอกมีขนาดเล็กและกลิ่นหอมสดชื่น ให้กลิ่นหอมมากในช่วงเช้าและเย็น จึงมีแนวคิด 

ในการน�าสารหอมจากดอกโมกราชนิ ี ซึง่เป็นสารหอมจากธรรมชาตมิาใช้ให้เกดิประโยชน์ ผูท่ี้ได้กล่ินดอกไม้ 

ชนดิน้ีจะรูส้กึสดชืน่ผ่อนคลาย ปัจจบุนัมกีารน�าสารหอมอืน่ๆ จากดอกไม้หลากหลายชนิดมาใช้ในผลิตภัณฑ์ 

ประเภทต่างๆ เช่น กุหลาบ ดอกมะลิ เป็นต้น ซึ่งมีกระบวนการผลิตตามขั้นตอน ในส่วนของการสกัดกลิ่น  

การท�าสารสกัดให้สารบริสุทธิ์ และขั้นตอนการผสมสารหอมในรูปของหัวน�้าหอม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนากรรมวิธีการสกัดที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับดอกโมกราชินี โดยมีการใช้สารละลายผสมของ 

เอทานอลและเฮกเซน ที่มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม และยังมีกระบวนการบ่มเอทานอลส�าหรับการเตรียมสูตร

น�้าหอมโมกราชินี ซึ่งจะได้น�้าหอมท่ีมีกลิ่นเฉพาะตามชนิดของหัวน�้าหอมที่หลากหลายผสมกับกลิ่นของ 

ดอกโมกราชินี และมีกลิ่นหอมติดทนนานและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน�้าหอมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์   : 034 534 059 ต่อ 354

โทรศัพท์มือถือ   : 092 695 2451

Email   : krubi_50@hotmail.com, krubi2550@gmail.com

กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกโมกราชินี
และองค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
Tomascreen เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการช่วยแก้ปัญหาวิกฤติมะเขือเทศราชินี ในอ�าเภอชัยบาดาล  

จงัหวัดลพบรุ ี ซึง่กลุม่นกัวิจยัได้น�ามะเขือเทศราชนีิมาเพ่ิมมลูค่าให้เป็นผลติภัณฑ์ป้องกันแสงแดดทีม่ส่ีวนผสม 

ของสารสกัดมะเขือเทศ อุดมไปด้วยสารไลโคปีน ท่ีมีฤทธ์ิในการป้องกันแสงแดด อีกท้ังยังใช้วิธีการสกัด 

ที่ลับเฉพาะ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมผลผลิตของชุมชน และใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศให้เกิดประโยชน์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ หล้าพนัธ์

โทรศัพท์   : 02 544 8456

โทรศัพท์มือถือ   : 087 224 1242

Email   : narongrit.l@pnru.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tomascreen ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ SPF 50 PA+++
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน และคณะ

ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13781

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สิว คือ การอักเสบเรื้อรังของรูขุมขนและต่อมไขมัน เก่ียวข้องกับการหลั่งซีบั่ม (sebum excretion) 

ที่มากเกินไป โดยซีบั่มจะรวมตัวกันเป็นก้อนและอุดก้ันบริเวณรูขุมขน ท�าให้เกิดการเพ่ิมจ�านวนของ 

เชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนัง ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดสิว การรักษาสิวโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ  

แต่จะมีอัตราการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคซึ่งพบมากในปัจจุบัน การใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือก 

หนึ่งในการรักษาสิว 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการน�าลกูยอซึง่เป็นสมนุไพรไทยมาใช้ในการยับย้ังเชือ้แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตขุองสิวได้ 3 ชนิด เป็นการลด 

การใช้ยาปฏิชีวนะ และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสมุนไพรไทย สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
กัตตกิา แพรกทอง

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์  : 07 567 2927

โทรศัพท์มือถือ   : 08 997 17930

Email   : kattika.pr@wu.ac.th

เจลน�้าลูกยอแต้มสิว
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือครีมบ�ารุงผิวนิยมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น แต่ปัญหาของการใช้ 

สารสกัดจากธรรมชาติ คือ สารสกัดไม่มีความคงตัว เสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ อุณหภูมิ  

ค่า pH ท่ีเปลี่ยนแปลง แสง และปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันกับอากาศ นอกจากน้ีปัจจัยทางกายภาพ 

และทางเคมีระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา ยังเป็นสาเหตุให้สารประกอบที่ว่องไว

โดนท�าลายได้ ท�าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือครีมบ�ารุงผิวจากสารสกัดจากธรรมชาติมีข้อจ�ากัด 

ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ Curcuma cleansing เป็นนวัตกรรมท�าความสะอาดผิวหน้าหรือผิวกายชนิดใหม่ท่ีอยู่ในรูป 

ผงแห้ง ท�าให้มีน�้าหนักเบา ง่ายต่อการขนส่ง และสะดวกในการพกพา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

เคอคูมา คลีนซ่ิง
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจบัุนผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก เนือ่งจากผูค้นหันมาใส่ใจสขุภาพและดแูล

ร่างกาย และผิวพรรณมากข้ึน มักมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสกัดสารส�าคัญ ศึกษาการออกฤทธ์ิ  

และสรรพคณุ ซึง่การน�าสารจากธรรมชาตมิาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง เน่ืองจากสารจาก

ธรรมชาตน้ัินมคีวามปลอดภัย ไม่เป็นอนัตราย สามารถทดแทนสารเคมสีงัเคราะห์ และยังเป็นการเพ่ิมมลูค่า

ของพืชเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ งานวิจยัน้ีจงึมุง่เน้นศกึษาฤทธ์ิทางชวีภาพด้านเครือ่งส�าอางของกล้วยไม้ไทย

โดยศกึษากรรมวิธีในการสกัดด้วยเทคนิคอลัตราโซนคิความถ่ีสงู และประยุกต์ใช้ในต�ารบัเครือ่งส�าอางลดริว้รอย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางลดเลือนริ้วรอย เช่น ครีมบ�ารุงผิวหน้าสูตรกลางวัน หรือสูตรกลางคืน 

หรือใส่ในสูตรเซรัมเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพเร็วขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส+
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สครับขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิง เป็นนวัตกรรมสครับขัดผิวรูปแบบใหม่ ที่ท�าหน้าที่เสมือนเป็นเม็ดบีดส์

วิตามินจากธรรมชาติ ด้วยแนวคิดในการผสมผสานระหว่างการขจัดเซลล์ผิวท่ีเสื่อมสภาพได้อย่างอ่อนโยน 

ไปพร้อมกับการเก็บรกัษาคณุภาพของสารออกฤทธ์ิ เช่น กลเีซอรนี ซึง่เป็นสารให้ความชุม่ชืน้ หรอื วิตามนิ  

ชนดิบ�ารงุให้ผวิขาวกระจ่างใสไว้ภายในสครบั เพ่ือป้องกันการเสือ่มสภาพของวติามนิจากการสมัผสักับแสง

โดยตรง และปลดปล่อยออกมาสูผ่วิเมือ่ใช้งานภายในวัสดชุนดิเดยีวเพ่ือเผยผวิเนียนนุ่ม ชุม่ชืน้ ไม่แห้งกร้าน 

และผิวแลดูขาวกระจ่างใส ด้วยคุณสมบัติที่มีความเอนกประสงค์ควบคู่ไปกับต้นทุนการผลิตที่ต�่าเพียง  

180 บาทต่อ 100 กรัม ในขณะที่เม็ดบีดส์วิตามินชนิดห่อหุ้มด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน ท่ีขายท่ัวไป 

ตามท้องตลาดราคาสงูถึง 3,500 บาท ต่อ 100 กรมั แสดงให้เหน็ได้ว่าสครบัขัดผวิชนดิดดูซบัจากเส้นใยขงิ 

จัดเป็นสครับชนิดใหม่ ที่มีความคุ้มค่าต่อการน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนของ 

ผู้ประกอบการเครื่องส�าอาง หรือผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นอย่างยิ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น�ากากเหง้าขิงหลังผ่านกระบวนการผลิตขิงผงส�าเร็จรูปออกจ�าหน่าย หรือต้นดาหลา มาผ่านกระบวนการ

ปรบัสภาพพ้ืนผวิ โดยการรฟีลกัซ์ (Reflux) ร่วมกับเทคนคิไฮโดรเทอร์มลั (Hydrothermal) เพ่ือให้มลีกัษณะ

ทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการน�ามาใช้เป็นสครับขัดผิว ท�าการศึกษาลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุดูดซับด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากน้ันน�ามาศึกษาการดูดซับและการปลดปล่อยสารออกฤทธ์ิ 

โดยการทดลองแบบกะ (Batch) เตรียมสครับขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิง หรือต้นดาหลา และน�ามาใช้

พัฒนาต�ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพื่อการท�าสปา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

Ginger Cleaning
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สครับขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิง เป็นนวัตกรรมสครับขัดผิวรูปแบบใหม่ ที่ท�าหน้าที่เสมือนเป็นเม็ดบีดส์
วิตามินจากธรรมชาติ ด้วยแนวคิดในการผสมผสานระหว่างการขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพได้อย่างอ่อนโยน 
ไปพร้อมกับการเก็บรกัษาคณุภาพของสารออกฤทธ์ิ เช่น กลเีซอรนี ซึง่เป็นสารให้ความชุม่ชืน้ หรอื วิตามนิ 
ชนิดบ�ารุงให้ผิวขาวกระจ่างใสไว้ภายในสครับ เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของวิตามินจากการสัมผัส
กับแสงโดยตรง และปลดปล่อยออกมาสู่ผิวเมื่อใช้งาน ภายในวัสดุชนิดเดียว เพื่อเผยผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น  
ไม่แห้งกร้าน และผวิแลดขูาวกระจ่างใส ด้วยคณุสมบตัทิีม่คีวามเอนกประสงค์ ควบคูไ่ปกับต้นทุนการผลติ 
ทีต่�า่เพียง 180 บาท ต่อ 100 กรมั ในขณะท่ีเมด็บดีส์วิตามนิชนดิห่อหุม้ด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินี ท่ีขายท่ัวไป
ตามท้องตลาดราคาสงูถึง 3,500 บาท ต่อ 100 กรมั แสดงให้เหน็ได้ว่าสครบัขัดผวิชนดิดดูซบัจากเส้นใยขงิ 
จดัเป็นสครบัชนดิใหม่ ทีม่คีวามคุม้ค่าต่อการน�าไปต่อยอดเชงิพาณชิย์ และคุม้ค่าต่อการลงทุนของผูป้ระกอบการ
เครื่องส�าอาง หรือผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นอย่างยิ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น�ากากเหง้าขิงหลังผ่านกระบวนการผลิตขิงผงส�าเร็จรูปออกจ�าหน่าย หรือต้นดาหลา มาผ่านกระบวนการ
ปรบัสภาพพ้ืนผวิ โดยการรฟีลกัซ์ (Reflux) ร่วมกับเทคนิคไฮโดรเทอร์มลั (Hydrothermal) เพ่ือให้มลัีกษณะ
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการน�ามาใช้เป็นสครับขัดผิว ท�าการศึกษาลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุดูดซับด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากน้ันน�ามาศึกษาการดูดซับและการปลดปล่อยสารออกฤทธ์ิ 
โดยการทดลองแบบกะ (Batch) เตรียมสครับขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิง หรือต้นดาหลา และน�ามาใช้
พัฒนาต�ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพื่อการท�าสปา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

Ginger Scrub Gel
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.วิทวัส รัตนถาวร และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลติภณัฑ์ป้องกันแสงแดดประเภท Physical sunscreen ทีม่ส่ีวนผสมของสารกันแดดอนินทรย์ี (Inorganic 

UV filter) ได้แก่ ZnO และ TiO
2
 อนุภาคนาโนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความปลอดภัยสูง 

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กันแดดประเภท Chemical sunscreen และสามารถป้องกันรังสียูวีเอและรังส ี

ยูวีบีได้มากกว่า อีกทั้งยังส่งผ่านแสงได้ดีกว่าจึงท�าให้ไม่ปรากฏความขาวบนผิวอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อนุภาคขนาดใหญ่ แต่เน่ืองจากสารประกอบ ZnO/TiO
2
 มีกลไกในการป้องกันรังสียูวี 

โดยกลไกการดูดกลืนแสงเป็นหลักซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาการปลดปล่อย hydroxyl radical ท่ีก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่เซลล์ได้ การสังเคราะห์สารประกอบ ZnO/TiO
2
 ท่ีมีการป้องกันรังสียูวีด้วยกลไก 

การสะท้อนมากถึงร้อยละ 70 โดยมกีารดดูกลนืรงัสตี�า่ท�าให้เกิดปฏิกิรยิาการปลดปล่อย Hydroxyl radical  

ลดลงจึงเกิดข้ึน เพ่ือน�ามาพัฒนาเป็นต�ารับครีมกันแดดท่ีมีคุณภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ครีมป้องกันแสงแดดแบบนาโนที่มีความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันรังสียูวีเอและรังสียูวีบีและยังส่งผ่าน

แสงได้ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

Sun Screen Nano Cream
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ธนภรอ�า นวยกิจ  และ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะเภสัชศาสตร์ เเละ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001583 ยื่นค�าขอวันที่ 27 ตุลาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สูตรเวชส�าอางบ�ารุงผิวครีมไลโปโซมโพรไบโอติก ตามการประดิษฐ์น้ีประกอบด้วยสารส�าคัญหลักคือ  
สารที่เป็นน�้าเลี้ยงเชื้อส่วนใสของเชื้อโพรไบโอติก (Cell free supernatant) สารเตรียมไลโปโซม ได้แก่  
สารไขมัน สารลดแรงตึงผิว และสารเตรียมครีม ได้แก่ สารก่ออิมัลชัน สารกลุ่มวัฏภาคน�้ามัน สารป้องกัน 
การระเหยน�า้จากผวิ สารกลุม่วิตามนิ สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในผลิตภัณฑ์ สารกันเสีย สารแต่งกลิน่  
และตัวท�าละลายเป็นองค์ประกอบ ได้เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวท่ีมีความคงตัวทางด้านกายภาพและทางเคมี  
เนื้อของผลิตภัณฑ์มีความเนียนละเอียด เน้ือสัมผัสนุ่ม เรียบเนียน มีกลิ่นหอม ช่วยท�าให้ผิวหน้าชุ่มชื่น  
เมือ่บรรจใุนภาชนะทีปิ่ดสนทิ สามารถเก็บได้ท่ีอณุหภูมห้ิอง 30 องศาเซลเซยีส โดยท่ีไม่เกิดการเปลีย่นแปลง
ทางกายภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางครีมไลโปโซมโพรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์เวชส�าอางเพื่อบ�ารุงผิวหน้า ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น 
และชะลอความแก่ โดยมีจุดเด่นคือ 

 ไลโปโซมสามารถห่อหุ้มสารที่เป็นน�้าเลี้ยงเชื้อส่วนใสของเชื้อโพรไบโอติก ท�าให้ลดกลิ่นไม่พึงประสงค ์
 ของตัวสาร

 เพ่ิมศักยภาพในการซึมผ่านผิวหนัง ปรับสมดุลและสภาพของผิวในกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านผิวได้ดี และ 
 ช่วยลดการเกิดสิวได้ด้วย

 เพ่ิมมูลค่ากับส่วนที่เหลือจากการเลี้ยงเชื้อซึ่งมีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
 เวชส�าอาง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   : 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ    : 090 970 7099
Email    : sitanon.a@psu.ac.th

สูตรเวชส�าอางบ�ารุงผิวครีมไลโปโซมโพรไบโอติก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ, วรายุทธ จันทร์ปลอด, ภาญาณิศวร์ อิงไชยอนันต์, 
สรัลนุช แก้วเกียรติยศ และ ชูชีพ อภิรักษ์  
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด
สถานภาพสิทธิบัตร 
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1701004843 ยื่นค�าขอวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชั่นส�าหรับน�าส่งสารส�าคัญต่างๆ เช่น วิตามิน 
สารสกัดจากพืช และยาบางชนิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงสารในกลุ่มท่ีมีสมบัติความมีขั้วสูง ให้ซึมลงสู่ชั้นผิวหนัง
ที่มีสมบัติความมีขั้วน้อย เพ่ือให้สาระส�าคัญเหล่านี้ออกฤทธ์ิได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยี
นาโนเอนแคปซูเลช่ันส�าหรับการน�าส่งสารให้ซึมผ่านลงสู่ชั้นผิวหนัง คือ การกักเก็บให้อยู่ในรูปของไมเซลล์ 
ที่มีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นๆ หรือเรียกว่า Bilayer Vesicle อย่างไรก็ตามเทคนิคน้ีจ�าเป็นต้องใช้ Volatile  
Organic Compounds หรอื เรยีกสัน้ๆ ว่า VOCs ซึง่ต้องใช้ในอตัราส่วนสงูถึง 1:10 โดยเฉลีย่ ท�าให้มโีอกาส 
สูงมากท่ีสารเหล่าน้ีจะหลุดรอดสู่ชั้นบรรยากาศ โดยสาร VOCs เป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ เรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าท่ีมองไม่เห็น ที่ท�าให้คนทั่วทั้งโลกประมาณ 7 ล้านคน ต้องเสียชีวิตก่อน 
วัยอันควรเป็นประจ�าทุกปี อีกท้ังสารเหล่าน้ียังสะสมในร่างกายในระยะยาวท�าให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น  
โรคภาวะหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองอุดตัน และปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ดังน้ันบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด ท่ีใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงพัฒนา
อนุภาคนาโนเอนแคปซูเลชั่นด้วยกระบวนการผลิตท่ีปราศจากสาร VOCs เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงในการน�า
ส่งสารส�าคัญให้ซึมผ่านลงสู่ชั้นผิวหนัง ปลอดภัยต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถเห็นผลได้จริง 
ภายใต้ราคาท่ีสมเหตุสมผล โดยการคิดค้นนวัตกรรมครั้งน้ีเลือกใช้สารสกัดถ่ัวเหลืองเป็น Shell Material  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการผลิตนาโนเอนแคปซูเลชั่น และใช้สาร Polyhydric ที่ได้จากน�้ามันปาล์ม ทดแทน
การใช้สาร VOCs ท�าหน้าที่บังคับให้โครงสร้างของสารสกัดถ่ัวเหลืองมารวมตัวกันและกักเก็บสารส�าคัญไว ้
ภายใน และจากองค์ประกอบท้ังหมดน้ีมากกว่า 99 เปอร์เซนต์ สามารถย่อยสลายทางชวีภาพได้อย่างรวดเรว็  
โดยอนภุาคนาโนเอนแคปซเูลชัน่ทีไ่ด้ถูกเรยีกว่า LIOsome มขีนาดเลก็กว่า 100 นาโนเมตร สามารถน�าส่งสาระ
ส�าคัญให้ซึมผ่านลงสู่ชั้นผิวหนังได้มากถึง 54.6 เท่า โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย
ลดปริมาณการใช้สาร VOCs ได้มากกว่า 10 ตันต่อปี
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ชูชีพ อภรัิกษ์
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด
โทรศัพท์   : 02 294 0191 ต่อ 222
โทรศัพท์มือถือ    : 087 083 9111
Email    : chucheep@lion.co.th, warayutt@lion.co.th, sarannut@lion.co.th
  raksanalee@lion.co.th, phayanist@lion.co.th    

LIOsome เทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลช่ันรักษ์
สิ่งแวดล้อมส�าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ภญ.ผศ.เอมอร ชัยประทีป 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803000060 ยื่นค�าขอวันที่ 9 มกราคม 2561
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803000642 ยื่นค�าขอวันที่ 14 มีนาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การปวดกล้ามเนื้อพบได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยโดยจะพบมากในผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบัน 
ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะซือ้ยาแก้ปวดทานเอง ซึง่การรับประทานยาตดิต่อกันเป็นเวลานานอาจจะเกิดผลเสยี
กับตวัผูบ้รโิภค เช่น อนัตรายต่อไต ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร เกิดอาการ
กับระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงสมุนไพรที่
มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดไว้มากมาย เมื่อปี พ.ศ. 2558 Mohammad Hafiz AbdulRahim และคณะ 
ได้ท�าการศกึษา พบว่าพญายอมฤีทธ์ิช่วยบรรเทาอาการปวด จากสารส�าคญักลุม่ฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ 
ทีม่ฤีทธ์ิในการต้านการอกัเสบ ผลติภัณฑ์บรรเทาปวดจากพญายอในปัจจบุนัอยู่ในรูปแบบยาหม่อง นอกจากนี ้
ตามต�ารายาเพชรน�า้เอก ยังมสีตูรต�ารบัสมนุไพรยอดยาใช้ทาหรือประคบ “เพ่ือรักษาโรคช�า้ เคล็ด ปวดบวม 
กระดูกเคล่ือน ยอก ขัด ลมคั่งข้อต่อภายใน” ซึ่งเป็นรูปแบบยาใช้ทาหรือประคบ ประกอบด้วยสมุนไพร 
หลายชนิดที่อาจยุ่งยากในการเตรียมยา จึงได้พัฒนาพญายอและสมุนไพรยอดยาใช้ทาให้อยู่ในรูปแบบ 
แผ่นแปะที่มีต้นทุนต�่าและสารที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 แผ่นแปะแก้ปวดยึดตดิบรเิวณท่ีมอีาการได้ด ี จงึสามารถลดความถ่ีในการใช้ยา และส่งผลเพ่ิมความร่วมมอื 
 ในการใช้ยาของผู้ป่วย ท�าให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

 แผ่นแปะแก้ปวดมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และมีความคงตัวที่ดี
 น�านวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย 
 ราคาต้นทุนต่อแผ่นแปะผิวหนังไม่สูงมาก สามารถเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสมุนไพรไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ยาจากสมุนไพรไทยในรูปแบบยา 

 ที่ทันสมัยมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง, พชัรี ซลิวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์   : 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ    : 083 151 6740, 088 247 2271
Email    : mayuree_j@rmutt.ac.th

แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทย 
(Analgesic patch from Thai herb)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ภญ.ผศ.เอมอร ชัยประทีป  
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แผลในช่องปากเกิดขึ้นได้บ่อยและพบในหลายรูปแบบทั้งในบุคคลทั่วไปผู้ป่วยและพบสูงถึงร้อยละ 70-80 ในผู้ป่วย 
โรคมะเร็งหลังได้รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสง หรือเคมีบ�าบัด ซึ่งจะเกิดผลข้างเคียงเป็นแผลที่เยื่อบุภายในช่องปาก  
หลังจากได้รับการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งแผลในช่องปากนี้จะส่งผลกระทบท�าให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด  
ร�าคาญ รบัประทานอาหารได้น้อยลงจนอาจท�าให้เกิดภาวะทพุโภชนาการ คุณภาพชวิีตลดลง ซ่ึงการใช้ยาแผนปัจจบุนั 
ในการรกัษาแผลในปากอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา การดือ้ยา และมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาค่อนข้างสูง ดงัน้ัน  
การใช้สมนุไพรไทยจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการรกัษาแผลในช่องปาก ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
พญายอ (Clinacanthus nutans (Burm. f) Lindau) ว่านหางจระเข้ (Aloe barbadensis Mill.) และใบบัวบก 
(Centella asistica (L.) Urban) เป็นพืชสมุนไพรที่ดูแลรักษาได้ง่ายและปลูกได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และ
เปลือกมังคุด (Garcinia mangostana Linn.) เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการศึกษาพบว่า
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streotococcus spp. และสามารถรักษาแผลในปากได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตทีดี่ขึน้ของผูป่้วยมะเรง็หลงัได้รบัการรกัษาด้วยวิธีฉายแสงหรอืเคมบี�าบดั ซึง่จะเกิดผลข้างเคยีง 
 จากการรักษา 

 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทยเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาแผลในช่องปาก 
 แผ่นฟิล์มท่ีพัฒนาขึ้นสามารถยึดติดเย่ือบุเมือกได้ดีและนานจนสามารถปลดปล่อยสารส�าคัญได้เต็มท่ี  

 สามารถเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้ยา (patient compliance) 3 แผ่นฟิล์มผ่านการพัฒนา โดยใช้วิธี 
 การทดลองแบบเต็มรูปแบบ (full factorial design) จ�านวน 36 การทดลอง การทดลองจึงมีความถูกต้อง 
 แม่นย�าในสูตรต�ารับที่ได้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ง่าย

 ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาแผลในปากที่มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังจะท�าให ้
 เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

 ส่งเสริมการใช้พญายอซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกและดูแลรักษาได้ง่ายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งเสริมการใช้ 
 มังคุด (Garcinia mangostana Linn.) ที่เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและเหมาะสม
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง และ พชัรี ซลิวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์   : 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ    : 083 151 6740, 088 247 2271
Email    : mayuree_j@rmutt.ac.th

แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทย
เพื่อรักษาแผลในช่องปาก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ผศ.ภานิชา พงศ์นราทร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14472

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อาการปวดกล้ามเนือ้ ส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนือ้ท�างานมากกว่าปกต ิ ท�าให้เกิดความล้า รวมถึงการอกัเสบ 

ของกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้ตงึ ขดัยอกหลงัเล่นกีฬา การรกัษาอาการปวดส่วนมากมกัจะซือ้ยามาใช้เอง เมือ่ใช้ยา 

ในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรง ดงัน้ันจงึได้มกีารพัฒนาผลติภัณฑ์จากผักคราดหัวแหวน 

ใช้ทาภายนอกเพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื้อ มีประสิทธิภาพที่ดีรวมท้ังมีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัย 

ในการใช้ 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี 
ครีมผักคราดหัวแหวนมีสารส�าคัญคือ spilanthol มีฤทธ์ิเป็นยาชาเฉพาะท่ี สามารถลดการอักเสบและ

อาการปวดได้ดี จึงท�าให้ครีมผักคราดหัวแหวนสามารถลดปวดได้เร็วและออกฤทธ์ิอยู่ได้นาน เน่ืองจาก 

มีกลไกการลดความเจ็บปวดทั้งต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และระบบประสาทส่วนปลาย (PNS)  

โดยผ่านการทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ 

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
 มีประสิทธิภาพลดอาการปวดกล้ามเนื้อและและข้อต่อ

 สามารถลดปวดได้รวดเร็ว ออกฤทธิ์ยาวนาน

 ทาแล้วรู้สึกเย็น ไม่ระคายเคืองผิว มีความปลอดภัยในการใช้ รวมทั้งมีกลิ่นหอมจากผักคราด 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วชุิดา กล้าเวช

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทรศัพท์   : 02 165 6415

โทรศัพท์มือถือ    : 062 165 6415

Email    : wichudaklawech@gmail.com

ครีมแก้ปวดผักคราดหัวแหวน 
Spilanthes acmella L. Analgesic cream
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002211

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
บรอมิเลนเป็นโปรติเอสที่อยู่ในกลุ่มชีสทีอีนโปรติเอส เช่นเดียวกับปาเปนจากยางมะละกอ ฟิซีนจากมะเดื่อ 

และพรอเซอเรนจากยางดอกรกั บรอมเิลนพบได้ในเกือบทกุส่วนของสบัปะรด และสกัดได้จากการหมนุเหว่ียง 

การกรอง และก�าจัดไขมัน สารละลายที่ได้จะมีสีเหลือง การสกัดบรอมิเลนสามารถท�าได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ 

มีประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้คือ เทคนิคระบบสารละลายน�้าสอง

วัฏภาคที่สามารถแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์และท�าให้โปรตีนเข้มข้นได้ในขั้นตอนเดียว มีความสะดวก รวดเร็ว  

ใช้ต้นทุนต�่า จากการศึกษาและทดลองจะเห็นว่าการแยกบรอมิเลนด้วยระบบสารละลายน�้าสองวัฏภาค

ที่เคยมีมามีการใช้เปลือกสับปะรดเพียงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หน่ึง แต่ยังไม่ตอบโจทย์การก�าจัดวัสด ุ

เศษเหลือจากสับปะรดได้ทั้งหมดเนื่องจากความเป็นจริงการบริโภคหรือแปรรูปสับปะรดจะมีวัสดุเศษเหลือ

ของส่วนต่างๆ รวมกันอยู่ เช่น เปลือก ก้าน แกน และจุก เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถใช้วัสดุทุกส่วนของสับปะรดมาใช้ในการเตรียมได้

 บรอมิเลนที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียดที่มีแอคติวิตีและความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสูง โดยม ี

 แอคติวิตีของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยู่ในสารสกัดหยาบร้อยละ 159.44

 มีค่าความบริสุทธิ์ของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากที่อยู่ในสารสกัดหยาบ 3.79 เท่า 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์   : 053 719 014
Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการเตรียมบรอมิเลนจากสับปะรด
ด้วยระบบสารละลายน�้าสองวัฏภาคประสิทธิภาพสูง

ผงหมักเนือ้     ส่วนผสมในการหมัก/น�า้ผลไม้      อาหารเสริม     

                 น�า้ยาแช่หนัง    ส่วนผสมในยารักษาโรค

ประโยชน์
- ของสารโบรมีเลน -
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นักวิจัย
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000788

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สารสกัดจากวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปผลไม้หลายชนิด ได้แก่ เปลือกผลลิ้นจี่ และเงาะ รวมถึงเปลือก

เมล็ดมะขามหวาน โดยเฉพาะสารสกัดส่วนเอธิลอซีเตต มีประสิทธิภาพในการยับย้ังอนุมูลอิสระได้ดีกว่า 

สารมาตรฐานวิตามนิซอีย่างมนียัส�าคญั และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ จากการศกึษาและทดลองกรรมวธีิการเตรยีม 

สารสกัดมาตรฐานจากผลไม้ เพ่ือใช้เป็นสารส�าคัญทางเครื่องส�าอาง ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ

ท�าได้ง่าย ต้นทุนต�า่ ในการประดษิฐ์น้ีนอกจากจะมกีารเพ่ิมมลูค่าวัสดเุหลอืท้ิงทางการเกษตรและเป็นการใช้ 

ทรัพยากรการเกษตรในประเทศอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยการลดการน�าเข้าวัตถุดิบส�าคัญทางเครื่องส�าอางจากต่างประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีปริมาณฟีนอลิคสูงและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตส และคอลลาจีเนส

 วิธีการควบคุมคุณภาพของสารสกัดมาตรฐานที่ใช้ต้นทุนน้อย เหมาะส�าหรับการน�าสารสกัดมาตรฐาน 

 ผลไม้เหล่านี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือเภสัชกรรม หรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 

 คุณสมบัติป้องกันหรือต่อต้านการเกิดริ้วรอย 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมาตรฐานผลไม้
ที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตสและคอลลาจีเนส
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นักวิจัย
ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน, ผศ.ดร.อ�าภา จิมไธสง และ อนงค์นุช ต๊ะค�า

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000610

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนื่องจากแสงแดดในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น การป้องกันอันตรายจากแสงแดดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ  

การทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยม ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีสารกันแดดสังเคราะห ์

ที่ท�าหน้าที่สะท้อนหรือดูดกลืนรังสียูวี จึงสามารถลดปริมาณรังสียูวีที่มาสัมผัสผิวได้ จากการศึกษาหาข้อมูล 

และการทดสอบพบว่าสารสกัดเปลือกผลกาแฟและเมล็ดท่ียังไม่สุกจะมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสียูวี จึงน�ามา

พัฒนาเป็นสารกันแดดพร้อมใช้ในเครื่องส�าอางป้องกันแดดส�าหรับช่วยเพ่ิมค่าการป้องกันแสงแดด (SPF, 

UVA-PF) หรือทดแทนสารสังเคราะห์ใช้ในปัจจุบัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีปริมาณกรดคลอโรจีนิคสูง

 มีฤทธิ์ในการต้านการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันสูงกว่าสารมาตรฐานวิตามินกรดคลอโรจีนิค

 น�าไปประยุกต์ใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติการป้องกันแสงแดด

 มีประสิทธิภาพกันแดดและลดปริมาณการใช้สารกันแดดสังเคราะห์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟ
ส�าหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและเวชส�าอาง
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นักวิจัย
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ, ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง และ พัชรี พงษ์เสือ

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000241

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เห็ดมีคุณประโยชน์มากมายซึ่งส่วนประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต  

เส้นใย เกลือแร่ และวิตามิน ตลอดจนส่วนประกอบของกรดอะมิโนโปรตีนของเห็ด และยังมีฤทธ์ิทาง 

ชีวภาพมากมาย ท้ังต้านจุลินทรีย์ ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ ยกตัวอย่างเช่น เห็ดฟาง  

ทีส่ามารถช่วยลดการท�าลายเมด็เลอืดแดง และเป็นเห็ดท่ีนยิมบรโิภคกันมาก มกีารน�าเห็ดฟางไปใช้ประโยชน์

ทางยา เนื่องจากเห็ดฟางมีพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก มีเลคตินที่มีฤทธิ์ปรับระบบ 

ภูมคิุม้กัน และมโีปรตนีท่ีมฤีทธ์ิกดภูมคิุม้กัน ด้วยประโยชน์ของเห็ดฟางท่ีมปีริมาณพอลิแซก็คาไรด์มปีระโยชน์ 

ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย ต้นทุนต�่า ผู้วิจัยจึงมีความสนใจคิดค้นกรรมวิธี 

การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีเหมาะสมเพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง อาหาร และยา 

หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สารสกัดมีลักษณะเป็นผงสีน�้าตาล สามารถละลายน�้าได้ 

 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไทโรซิเนส 

 สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเคร่ืองส�าอาง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ์

 เพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

กรรมวิธีการสกัดพอลิแซก็คาไรด์จากเห็ดฟาง
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นักวิจัย
อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล, จันทร์นิภาพร นิ่มก�าเนิด, ณ หทัย สว่าง, สริญญา สมบัติโต และ วพิมพร ผัสดา

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1503001961 ยื่นค�าขอวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชาอัสสัมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis var. assamica เป็นชาที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามต�าราสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ชาอัสสัมถูกน�ามาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษา

อาการต่างๆ เช่น ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ หน้ามืดตามัว แก้อาการร้อนในกระหายน�้า บ�ารุงหัวใจ ลดระดับ

น�้าตาลและคลอเรสเตอรอลในเลือด เป็นยาแก้บิด รักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย ช่วยย่อยอาหาร และ 

ขบัปัสสาวะ เป็นต้น หรอืน�ามาท�าชาเมีย่ง ซึง่จะใช้เฉพาะยอดอ่อน ท�าให้เหลอืใบแก่บรเิวณโคนต้น จงึน�ามา

วิจัยและพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ทางเครื่องส�าอาง ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษพืชท้องถิ่นที่เหลือใช้แล้ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องส�าอางท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากชาอัสสัมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลและกลุ่ม

ฟลาโวนอยด์ จึงมีคุณสมบัติในการช่วยให้ผิวขาว ต้านความชรา และลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนัง ผ่านการ

ทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
เจษฎาวัฒน์ วเิศษคงเพชร

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์    : 053 917 014

Email    : jetsadawat.vis@mfu.ac.th

เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม
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นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซาน
และอนุพันธ์เซลลูโลส

นักวิจัย
ผศ.ดร.อ�าภา จิมไธสง และ ลักษณี วงค์คม

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603000604

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมของพอลิเมอร์หรืออนุพันธ์ของพอลิเมอร์ต่างชนิดกัน เพ่ือให้ได ้

คุณสมบัติใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนและมีการใช้งานที่เป็นประโยชน์หลากหลายมากขึ้น จากการศึกษาและทดลอง

พบว่าสาระส�าคัญที่ใช้ในเครื่องส�าอางคือสารท่ีช่วยให้คุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อผิวเฉพาะด้าน สามารถ

ละลายในน�้าและน�้ามันได้ โดยมีการประยุกต์ใช้สารส�าคัญในผลิตภัณฑ์เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อเซลล์ผิวหนัง รวมทั้งมีการใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ประยุกต์ใช้เป็นตัวน�าส่งสารในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง โดยสารส�าคัญที่น�ามาใช้ควรเป็นชนิดที่ละลายน�้า 

 ได้ดี

 ใช้สารที่เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของเนื้อเยื่อพืชขนาดอนุภาคที่เตรียมได้อยู่ในช่วง 100 - 600 นาโนเมตร  

 ช่วยลดความเป็นพิษและอาการแพ้ เมื่อน�าไปใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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นักวิจัย
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ ภวิศ วีระนภากุล

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002123

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สารส้มจดัเป็นตวัยาสมนุไพรตวัหนึง่ในกลุม่พวกธาตวัุตถ ุ มคีณุสมบตัใินการสมานผิว และสามารถดบักลิน่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท�าอันตรายต่อผิวหนัง ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายวางขายจ�านวน

มากตามท้องตลาด จากการส�ารวจตลาดเบื้องต้น พบว่า สารส้มที่วางจ�าหน่ายตามท้องตลาดมี 2 รูปแบบ

เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกขึน้ คอื เป็นแบบผลกึสารส้ม เกลาให้เป็นแท่งโค้งมน และเป็บแบบสเปรย์บรรจลุะลาย

สารส้มอิ่มตัว ดังน้ันการประดิษฐ์นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบเจล ซึ่งสะดวกในการใช้งาน เมื่อทดสอบกับ

อาสาสมัคร พบว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพสามารถระงับกลิ่นเหงื่อได้ดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายรูปแบบใหม่ที่ใช้ทาบริเวณรักแร้เพื่อระงับกลิ่นกาย

 ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

 มีประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นได้ใกล้เคียงกับสารส้มแท่ง 

 ยับยั้งจุลชีพที่เป็นตัวการให้เกิดกลิ่นด้วยประสิทธิภาพของน�้ามันหอมระเหยและสารสกัดใบฝรั่ง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 

ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ผลิตภัณฑ์เจลระงับกลิ่นกาย
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นักวิจัย
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002173

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
น�้ามันเมล็ดชา ใช้ในการรักษาอาการปวดท้อง และแผลไฟไหม้ในต�ารายาจีนโบราณ นอกจากน้ียังใช ้

ลดไขมันในเลือด แก้อักเสบ และมีฤทธ์ิบ�ารุงตับอันเนื่องมาจากฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีเก่ียวข้องในอาการ

ป่วยต่างๆ และมีศักยภาพในการน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษา

แนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในรูปแบบผลิตภัณฑ์สปา และมีกรดไขมันส�าคัญต่างๆ  

ซึง่ใช้ในต�ารบัเครือ่งส�าอางเป็นสารส�าคญัในการบ�ารงุผิวหนัง ผม และเล็บ ลดอาการอกัเสบ ใช้แก้ปัญหารังแค

และผมร่วงกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ให้ความชุ่มชื้นผิว เล็บ และใช้เป็นสารส�าคัญในผลิตภัณฑ์ 

รักษาสิว จึงได้มีการพัฒนามาเป็นเทียนนวดตัว เป็นการใช้น�้ามันนวดตัวในรูปแบบเทียนท่ีมีคุณสมบัติและ

วิธีการนวดไม่ต่างจากน�า้มนันวด และมกีารซมึผ่านผวิได้ดข้ึีน จงึเป็นเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพของการนวด

จากน�้ามันนวดในรูปแบบเดิม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีส่วนประกอบส�าคัญประกอบด้วยน�้ามันเมล็ดชา (Tea Seed Oil)

 ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 

 การซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้ดี ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิว และช่วยให้ผ่อนคลาย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ผลิตภัณฑ์เทียนนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา

TEA SEED OIL
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ผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันหอมระเหย
จากผลมะแขว่น

นักวิจัย
อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์, อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์  และ อาจารย์นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อนสุทิธิบตัร เลขที ่11339 เรือ่ง ผลติภณัฑ์น�า้มนันวดทีม่ส่ีวนผสมของน�า้มนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การนวดเป็นวิธีการบ�าบัดโรค ดูแลรักษาสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เพราะการนวดสามารถ

ช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดได้ทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ป่วยและรกัษาโรค ช่วยเสรมิสร้าง

สขุภาพ และความสวยความงาม อตุสาหกรรมบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสปา หรอืนวดแผนไทยยังคงได้รบั

ความนิยม และผู้ให้บริการมักสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างในบริการ และตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า ส�าหรบัมะแขว่นนัน้เป็นพืชพ้ืนเมอืงภาคเหนือท่ีแต่เดมิใช้ปรงุอาหาร ผู้วิจยัได้น�ามา

พัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยน�ามาสกัดน�้ามันหอมระเหยเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น�้ามันนวด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีส่วนประกอบคือ น�้ามันหอมระเหย

จากผลมะแขว่น ซึ่งมีสารประกอบกลุ่มโมโนเทอปีนส์ (monoterpenes) หลายชนิด ท่ีส�าคัญคือ ลิโมนีน  

(limonene) ซึง่เป็นสารออกฤทธ์ิทีส่ามารถระงบัปวดหรอืระงบัการอกัเสบได้ และน�า้มนัรองพ้ืนส�าหรบัผสมท่ี 

เลือกได้จากน�้ามันดอกทานตะวัน น�้ามันมะพร้าว หรือน�้ามันข้าวโพด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
เจษฎาวัฒน์ วเิศษคงเพชร  

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์    : 053 917 014

Email   : jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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นักวิจัย
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ, ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง และ พัชรี พงษ์เสือ

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000242

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เห็ดประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ที่ละลายน�้าได้และละลายน�้าไม่ได้ รวมท้ังเส้นใยอื่นและน�้าตาลต่างๆ  

ในปัจจุบันนอกจากจะน�าเห็ดไปประกอบอาหารแล้วยังเกิดการพัฒนาและเพาะปลูกเพ่ืออุตสาหกรรม และ 

มีการใช้ประโยชน์จากเห็ดในทางเครื่องส�าอางอีกด้วย การประดิษฐ์น้ีจึงได้น�าเห็ดฟางมาพัฒนาเป็น 

ส่วนผสมในเครื่องส�าอาง หรือผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวอื่นๆ และเป็นการประดิษฐ์แรกท่ีน�าพอลิแซ็กคาไรด์จาก

เห็ดฟางมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิท่ีมส่ีวนประกอบของพอลิแซก็คาไรด์จากเห็ดฟางมคีณุสมบตัใิห้ความชุม่ชืน้ ลดร้ิวรอย 

 และผิวกระจ่างใส 

 ปราศจากอันตรายต่อผิวหนัง 

 ประสิทธิภาพด้านการลดเม็ดสีเมลานินของผิวมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่มีส่วนประกอบของพอลิแซก็คาไรด์
จากเห็ดฟาง
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ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางจากน�้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย
นวรัตน์ ปานสมุทร์, ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนสุทิธิบตัร เลขทีค่�าขอ 1603001668 เรือ่ง ผลติภัณฑ์ล้างเครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของน�า้มนัเมลด็ชา 

ยื่นค�าขอวันที่ 1 กันยายน 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางมักมีส่วนประกอบจากน�้ามันสังเคราะห์จากต่างประเทศ 

เช่น น�้ามันมะกอก เป็นต้น ซึ่งต้องมีการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ดังนั้นการน�าน�้ามันเมล็ดชามาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางจึงช่วยทดแทนการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ลดต้นทุน และช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา มีความสามารถในการช�าระล้าง ด้วยคุณสมบัติ

จากน�้ามันเมล็ดชาที่มีลักษณะลื่น มัน เมื่อท�าการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ตาม 

ท้องตลาดท่ัวไป แต่มีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นอีก 

ทางเลือกส�าหรับผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
เจษฎาวัฒน์ วเิศษคงเพชร

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์    : 053 917 014

Email    : jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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นักวิจัย
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และ รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001977

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันการแต่งแต้มเครื่องส�าอางบนใบหน้าเพ่ือช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่นกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นการช�าระล้างเครื่องส�าอางบนผิวหน้าออกจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ล้าง

เคร่ืองส�าอางเพ่ือการตกแต่งได้รับความนิยมตามไปด้วย ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน�้ามันพืช

หรือน�้ามันจากธรรมชาติได้รับความนิยม และมีราคาค่อนข้างสูงกว่า เนื่องจากประสิทธิภาพในการท�าความ

สะอาดและเพ่ิมความชุม่ชืน้ให้กับผวิหนงั ซึง่พบว่าผลติภัณฑ์ล้างเครือ่งส�าอางประกอบไปด้วยน�า้มนัพืชเป็นหลกั  

ซึ่งจากการวิจัยน้ีได้พัฒนาวิธีการเตรียมน�้ามันเมล็ดยางพารา ที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และไม่ก่อให้เกิด

ความเป็นพิษในไฟโปรบลาสต์เซลล์ และมีกรดไขมันส�าคัญทางเครื่องส�าอาง ซึ่งการศึกษางานวิจัยนี้จะ

เป็นการใช้ประโยชน์จากยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงอย่างย่ังยืน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้าน

การแข่งขันของประเทศอย่างบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางและการเกษตรโดยพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีประสิทธิภาพในการช�าระล้างมากกว่า 90% 

 ไม่ระคายเคือง มีความคงตัว และเป็นที่พึงพอใจในผู้บริโภค 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�าอาง
ที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดยางพารา
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นักวิจัย
อาจารย์ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ และ ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000941

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนระพูสีไทย หรือว่านค้างคาวเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี พบได้ ตามป่าชื้นเขตร้อนทั่วประเทศไทย ซึ่งได้มี

รายงานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการศึกษาฤทธ์ิของเนระพูสีไทยได้แก่ฤทธ์ิในการระงับปวด ระงับอักเสบ 

ลดไข้ ลดความดันโลหิตสูง และต้านจุลชีพ เป็นต้น ฤทธิ์ต้านจุลชีพนี้ บ่งบอกถึงศักยภาพของสารสกัดจาก 

เนระพูไทยในการใช้รกัษาสวิเป็นอย่างดี โดยมรีายงานวิจยัทีไ่ด้รบัการสนับสนนุจากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ในการศึกษาฤทธ์ิรักษาสิวของผลิตภัณฑ์เจลเนระพูสีไทยน้ี ผลการศึกษาพบว่าสามารถรักษาสิวได้ดีและ

เป็นที่น่าพอใจ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 แผ่นแปะที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยส�าหรับรักษาสิว มีลักษณะเป็นแผ่นใส ยืดหยุ่นดี  

 แปะติดผิวหนังดี มีความสม�่าเสมอของน�้าหนักและความหนา

 มีความคงตัว สามารถพัฒนาการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้

 มีฤทธิ์ในการลดอาการเกิดสิวบริเวณผิวหนัง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

แผ่นแปะที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทย
ส�าหรับรักษาสิว
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นักวิจัย
อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน, อนงค์นุช ต๊ะค�า และ วรรณิศา วิชิต
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10018 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจบุนัธุรกิจเครือ่งส�าอางมกีารเตบิโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และแพร่หลายขึน้ทัง้ในกลุ่มสภุาพสตรแีละสภุาพบรษุ  
และเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มาก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในท้องตลาด 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมส่ีวนประกอบทางเคม ี ท�าให้ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางท่ีมส่ีวนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ
ได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึน แต่ทว่าข้อจ�ากัดของสารสกัดธรรมชาติคือ มักจะสลายตัวได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อ 
โดนแสง ความร้อน หรอืในสภาวะเป็นด่าง ซึง่ส่งผลต่อลกัษณะทางกายภาพและประสทิธิภาพของผลติภณัฑ์  
ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อน
โดยน�าเอาสารสกดัข้าวเหนียวด�า ทีม่สีรรพคุณทางยาในการรักษาโรคผวิหนังได้ ท้ังยังมสีารแอนโทไซยานนิ 
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วย ท�าให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�าที่มีความคงตัวต่อแสง  
ความร้อนและในสภาวะต่างๆ ได้ พร้อมยังมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิในการกระตุ้นการเจริญ
ของเซลล์รากขน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�าท่ีมีความคงตัวสูงจากการเป็นสารประกอบเชิงซ้อนร่วมกันกับอะตอม
ของธาตุโลหะ ไม่สลายตัวเมื่อโดนแสง ความร้อน หรืออยู่ในสภาวะเป็นด่าง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH สามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขนสูงกว่าตัวยาที่ใช้ในท้องตลาดมากถึง 2 เท่า สามารถ 
น�ามาผลิตเป็นเครื่องส�าอางประเภทตกแต่ง เช่น มัสคาร่าหรืออายไลน์เนอร์ได้ และผ่านการทดสอบ 
ในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
เจษฎาวัฒน์ วเิศษคงเพชร
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์    : 053 917 014
Email    : jetsadawat.vis@mfu.ac.th

วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�าที่มีความคงตัวสูง
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล, จันทร์นิภาพร นิ่มก�าเหนิด, ณ หทัย สว่าง,

สริญญา ศุภเวช และ พิมพร ผัสดา

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001960

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครื่องส�าอางท�าให้ผิวขาวก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนเอเชีย เน่ืองจากค่านิยมของ

ชาวเอเชียนิยมที่จะมีผิวสีอ่อนมากกว่าผิวสีเข้ม ปกติแล้วผิวหนังซึ่งท�าหน้าที่ปกคลุมและปกป้องร่างกายนั้น 

จะมีกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว เพ่ือท�าหน้าท่ีปกป้องผิวหนังจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแสงแดด จากการ

สืบค้นข้อมูลจะเห็นได้ว่า มีการศึกษาจ�านวนมากที่น�ามาสกัดจากพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และมี

ประสิทธิภาพท�าให้ผิวขาว ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างด�ามาใช้กับเครื่องส�าอาง แต่ส�าหรับการศึกษานี้ ได้น�า

สารสกัดจากเมลด็ลิน้จีม่าใช้เป็นส่วนประกอบส�าคญัในสตูรต�ารบัท่ีได้มกีารคดิค้นใหม่ ซึง่จะเหน็ได้ว่าสารสกัด

ล้ินจี่มีฤทธ์ิยับย้ังอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิการต้านเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีประโยชน์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ในการ

ช่วยให้ผิวขาว ต้านความชรา และลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนัง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีคุณสมบัติต่อต้านและลดเลือนการเกิดริ้วรอย

 ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

 ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในภาคการผลิต

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

สูตรต�ารับเครื่องส�าอางที่มีสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่

เป็นส่วนประกอบ

สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
Litchi seed Extract

คุณสมบัติที่สามารถยับยั้งเอ็มไซม์

ที่สามารถท�าลายโปรตีน Collagen, Elastin

และ Hyaluronic Acid ได้

สามารถช่วยรักษาความเต่งตึง

ความชุ่มชื่นให้ผิวหนังและ

ป้องกันการเกิดรอยเหี่ยวย่นได้อีกด้วย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์, อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์, กุลิสรา มาเมือง และ ภูษณิศา ศรีวัชรกาญจน์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803000639

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับแต่งเติมสีสันก�าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ลิปสติก โดยกระแสการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกในปัจจุบันให้ความส�าคัญในเรื่องความโดดเด่นของสีสัน 

เป็นหลกั ส�าหรบัการประดษิฐ์นีไ้ด้น�าน�า้มนัแช่อิม่ข้าวเหนียวเข้ียวงแูละข้าวเหนียวเข้ียวงูบด ซึง่เป็นข้าวเหนยีว 

สายพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงราย มีการปลูกอย่างแพร่หลายในอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

มาเป็นส่วนประกอบส�าคญัในสตูรต�ารบัทีไ่ด้มกีารคดิค้นขึน้มาใหม่ ซึง่ยังไม่พบว่ามผีูใ้ดเคยประดษิฐ์มาก่อน  

จากการศกึษาพบว่าสารเหล่าน้ีมสีรรพคณุมากมาย ท้ังช่วยต่อต้านอนุมลูอสิระ บ�ารงุให้ผวิชุม่ชืน่ ลดเลอืนริว้รอย  

ดังนั้นจึงเหมาะที่จะน�ามาบริโภค และน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู (KiawNgu Glutinous 

Rice Infused Oil) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ให้ความชุ่มชื่นผิว และ 

ลดริว้รอย และผลติภัณฑ์มคีวามคงตวัทางกายภาพ มคีวามปลอดภยัในการใช้ด้วยการทดสอบการระคายเคอืง 

ต่อผิวหนังในอาสาสมัครสุขภาพดี สามารถลดความหยาบของผิวริมฝีปากและการสูญเสียน�้าผ่านชั้น 

หนังก�าพร้า (Epidermis) ได้อย่างมีนัยส�าคัญ เมื่อใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 28 วัน และอาสาสมัครม ี

ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

สูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่ม
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นส่วนประกอบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์, อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์, กุลิสรา มาเมือง และ ภูษณิศา ศรีวัชรกาญจน์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803000638

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับแต่งเติมสีสันก�าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 

ลิปสติก โดยกระแสการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกในปัจจุบันให้ความส�าคัญในเรื่องความโดดเด่นของสีสัน 

เป็นหลกั ส�าหรบัการประดษิฐ์นีไ้ด้น�าน�า้มนัแช่อิม่ข้าวเหนียวเข้ียวงแูละข้าวเหนียวเข้ียวงูบด ซึง่เป็นข้าวเหนยีว 

สายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย มีการปลูกอย่างแพร่หลายในอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มาเป็น 

ส่วนประกอบส�าคัญในสูตรต�ารับท่ีได้มีการคิดค้นข้ึนมาใหม่ ซึ่งยังไม่พบว่ามีผู ้ใดเคยประดิษฐ์มาก่อน  

จากการศึกษาพบว่าสารเหล่านี้มีสรรพคุณมากมาย ทั้งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ความบ�ารุงให้ผิวชุ่มชื่น  

ลดเลือนริ้วรอย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะน�ามาบริโภค และน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
มีคุณสมบัติต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ให้ความชุ่มชื่นผิว และลดริ้วรอย และผลิตภัณฑ์มีความคงตัวทาง

กายภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ ได้มีการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัครสุขภาพดี  

สามารถลดความหยาบของผิวริมฝีปากและการสูญเสียน�้าผ่านชั้นหนังก�าพร้า (Epidermis) ได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน และอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

สูตรผลิตภัณฑ์ลิปสครับที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู
และข้าวเหนียวเขี้ยวงูบดเป็นส่วนประกอบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ผศ.ดร.อ�าภา จิมไธสง, ผศ.ดร.นิสากร แซ่วัน, สิริรัตน์ หมู่เกรียง และ ภัทธิฬากรณ์ ช�านาญปีน 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303001465

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อิมัลชั่นท่ัวไปคือ ระบบท่ีผสมระหว่างของเหลวท่ีไม่เข้ากันหรือไม่ละลายซึ่งกันและกัน ซึ่งในระบบนี้ม ี

การกระจายตัวของของเหลวท่ีไม่เข้ากันสองชนิดคือ น�้าและน�้ามัน โดยมีตัวประสานระหว่างน�้ากับน�้ามัน 

เพื่อให้ได้อิมัลชั่นที่เป็นเนื้อเดียวกันและเพิ่มความคงตัวที่นิยมใช้คือ สารลดแรงตึงผิว ซึ่่งจะไปลดแรงตึงผิว 

ระหว่างน�้ากับน�้ามัน แต่การใช้สารลดแรงตึงผิวอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ของผิวหนังได้  

จากการศกึษาและทดลองงานวิจยัพบว่า อมิลัชัน่ท่ีเตรยีมโดยการใช้สารเพ่ิมความคงตวัชนิดต่างๆ และไม่มี

ส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว พบปัญหาเกี่ยวกับความคงตัวของอิมัลชั่น การประดิษฐ์นี้จึงพัฒนาอิมัลชั่น 

ทีไ่ม่มส่ีวนผสมของสารลดแรงตงึผวิทีค่งตวัได้นาน รวมถึงการเลือกชนิดน�า้มนัท่ีเหมาะสมกับระบบอมิลัชัน่น้ี 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องส�าอางในอนาคต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีในส่วนของกรรมวิธีที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีความคงตัว ไม่เกิดการแยกชั้นเมื่ออยู่ใน 

 สภาวะของห้องทดสอบ

 คงตัวในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา 1 ปี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
วัชรพงศ์ ทาวงค์

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์   : 053 719 014

Email    : Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

อิมัลช่ันที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว

WaterOil
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ, ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และ อนุสร อดิเรกกิตติคุณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7329

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่มีปัญหาการการติดเชื้อทางระบบหายใจส่วนต้น เช่น โรคหวัด โรค 
จมกูอกัเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสและโพรงจมกูอกัเสบเป็นจ�านวนมาก น�า้มกูเป็นปัญหาส�าคญัท่ีพบบ่อยในผูป่้วยเดก็ 
ทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางระบบหายใจ โดยพบว่าเป็นสาเหตสุ�าคญัทีก่่อให้เกิดการอดุก้ัน 
ในระบบทางเดินหายใจ ซึง่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องล้างท�าความสะอาดและดดูเอาน�า้มกูออกมา ซึง่การสมัผสักับ 
น�า้มกูของเดก็เหล่าน้ีท้ังทางตรง หรอืการสมัผสักบัน�า้มกูทีป่นเป้ือนมากับสิง่ของทีใ่ช้ร่วมกนั ก่อให้เกิดการแพร่ 
กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ดังน้ันการดูแลช่องจมูกให้สะอาด ไม่ให้มีการคั่งค้างของน�้ามูก จึงเป็นการเสริม 
การรักษา (Adjunctive treatment) ลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซ 
ดีขึ้น ผู้ป่วยเด็กจึงหายป่วยเร็วขึ้น นอกจากน้ียังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสกับน�้ามูกของเด็ก 
และสามารถลดการใช้ยาลงได้อีกด้วย ผู้ประดิษฐ์จึงคิดประดิษฐ์ตัวจุ๊กล้างจมูก เพ่ือสามารถน�าไปใช้ล้างจมูก
ตามแผนการรักษา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุ๊กล้างจมูกเป็นการพัฒนาตัวปลอกส�าหรับสวมหัวหลอดฉีด เพ่ือปิดรูจมูกได้สนิท ท�าให้ขณะฉีดน�้าเกลือ
สามารถเข้าสูโ่พรงจมกูได้หมด ไม่ไหลย้อนกลบัออกทางรจูมกู และสามารถท�าให้น�า้เกลอืไหลออกทางปากหรอื
รูจมูกอีกข้างหนึ่งได้ง่ายขึ้น โดยการพัฒนาตัวปลอกให้มีขนาดเดียว สามารถใช้ได้ทุกอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง
ผูใ้หญ่ ตัวปลอกมขีนาดสัน้ น�า้หนกัเบาใช้งานสะดวกและสามารถสวมกับหัวหลอดฉดียาธรรมดาท่ีมขีนาดตัง้แต่ 
3-20 cc. ได้ ใช้วัสดผุลติจากซปุเปอร์ลนีแท่ง (Superlene Rod) หรอืชือ่ทางการค้าคอื Nylon มคีณุสมบตัสิามารถ
ทนอณุหภูมท่ีิสงูได้ 120 �F มอีายุการใช้งานนาน คงทน ไม่แตกหกั ไม่เกิดรอยขดีขวน มคีวามแขง็แรงทนทาน จึง
ไม่เสียรูปทรงง่าย ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นอันตราย และปลอดภัยเมื่อสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง สามารถล้าง
ท�าความสะอาดได้ง่าย สามารถต้ม นึง่ฆ่าเชือ้ได้โดยไม่เสยีสภาพ ท�าให้สะดวกในการหาซือ้มาเปลีย่น และราคา
หลอดฉีดยามีราคาถูก

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทรศัพท์  : 02 849 6056
Email  : preechapawan.tri@mahidol.ac.th

จุ๊กล้างจมูก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร เลขที่ 46966

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมทางด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ เป็นอตุสาหกรรมท่ีมผีลติภัณฑ์หลากหลายชนิด โดยอตุสาหกรรมนี ้
มท้ัีงทีเ่ป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ทีทั่นสมยั มต้ีนทุนมลูค่าสงู ซึง่ยังต้องพ่ึงพิงการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
และอปุกรณ์ขนาดเลก็ทีส่ามารถผลติได้เองภายในประเทศ ในกรณีน้ี เวชภัณฑ์ดดูเสมหะส�าหรบัเดก็ (MU-Sucker) 
เป็นอปุกรณ์ทีป่ระดษิฐ์ขึน้เพ่ือน�ามาใช้ต่อกับเครือ่งดดู (suction machine) เพ่ือท�าการดดูเสมหะในล�าคอผูป่้วยเดก็ 
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กจ�านวนมากที่ต้องได้รับการดูดเสมหะ วิธีการดูดเสมหะโดยใช้เครื่องดูด  
เป็นวิธีการส�าคญัทีใ่ช้ในการบ�าบดัผูป่้วยเดก็ทีม่เีสมหะคัง่ค้างในปอด และไม่สามารถไอเอาเสมหะออกได้ ซึง่จะพบ 
ผูป่้วยเดก็เหล่าน้ีได้ท้ังในระยะเฉยีบพลนั เรือ้รงั ซึง่เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และท่ีบ้าน 
เพ่ือช่วยให้ทางเดนิหายใจโล่ง หายใจสบาย ปอดสะอาด ลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะขาดออกซเิจนจากการอดุก้ัน 
ของเสมหะในทางเดินหายใจ การติดเชื้อในปอด และภาวะปอดแฟบ เป็นต้น ผู้ป่วยเด็กจึงหายป่วยเร็วขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์น้ีเป็นอุปกรณ์ส�าหรับดูดเสมหะส�าหรับเด็กเป็นการฉีดวัสดุโพลิเมอร์ขึ้นรูปที่มีความยืดหยุ่น ใส  
เนือ่งจากวธีิการดดูเสมหะทีใ่ช้กันอยู่ในปัจจบุนั จะใช้สายดดูเสมหะต่อกับเครือ่งดดูเน่ืองจากสายดดูมคีวามยาว 
มากเกินไปคอืยาวประมาณ 50 ซม. ท�าให้การดดูมคีวามยุ่งยาก เมือ่สอดสายดดูเข้าไปในปากสายมกัจะพับงอ  
อีกท้ังต้องคอยประมาณระยะความลึกของสาย เนื่องจากสายที่สอดเข้าตื้นหรือลึกเกินไป ท�าให้การดูดไม่ม ี
ประสิทธิภาพ ต้องใช้เวลาในการดูดนาน และอาจท�าให้เกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บแก่ผู้ป่วยเด็กได้ 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องใช้มือทั้งสองข้างจับสายดูด พร้อมกับ 
การจับศีรษะเด็กให้อยู่น่ิงโดยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการที่เด็กดิ้น และช่วยป้องกัน 
การส�าลัก ต้องสวมถุงมือในขณะดูดเสมหะเนื่องจากมือท่ีจับสายจะเกิดการปนเปื้อนเสมหะได้ง่าย เสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ อีกท้ังไม่สามารถน�าสายดูดเสมหะกลับมาใช้ใหม่ได้ เน่ืองจากท�า 
ความสะอาดยาก ท�าให้ต้นทุนในการรักษาสูง และเพิ่มปริมาณขยะ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทรศัพท์  : 02 849 6056
Email   : preechapawan.tri@mahidol.ac.th

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะส�าหรับเด็ก (MU-Sucker)
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นักวิจัย
ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย และ เดชาวัต วิถีเรืองรัศมี       

วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงานและจุดเด่น   
เป็นกล่องโฟมทีม่จี�าหน่ายปกต ิ แต่น�ามาเคลอืบน�า้ยางธรรมชาตท่ีิดดัแปรงโมเลกุล ท�าให้เกิดความปลอดภัย 

จากการแพ้โปรตีนและไม่มีกลิ่น ไม่ข้ึนราและลดการสะสมของจุลินทรีย์ เก็บความเย็นได้นานเป็นสองเท่า  

สามารถน�ามาใช้ใหม่ได้โดยไม่มกีลิน่แม้ว่าจะใช้แช่อาหารทะเลก็ตาม นอกจากน้ันน�า้แขง็ท่ีละลายไม่สามารถ 

ซึมออกมาข้างนอกท่ีอาจท�าให้เปื้อนเลอะเทอะรอบบริเวณพ้ืนที่ ท้ังนี้กล่องท่ีเคลือบยางยังคงมีน�้าหนักเบา  

ผู้ใช้มัน่ใจในความปลอดภยัต่อสขุภาพ จงึเป็นการเพ่ิมลูค่าให้กล่องโฟม เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมอายุการใช้งาน 

แก่กล่องโฟมให้นานขีน้ จงึเป็นการลดขยะปัญหามลภาวะเป็นพิษได้ในทางอ้อม และช่วยลดสภาวะโลกร้อน  

จุดเด่นด้านการผลิตคือ ไม่ซับซ้อน ผลิตได้ง่าย ต้นทุนต�่า    

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
 น�้าหนักเบา สะดวกกับการใช้งาน 

 สามารถยืดอายุความสดของอาหารได้นาน โดยเก็บรักษาอณุหภูมติลอดระยะเวลาการขนส่งอาหารทะเล 

 ได้นาน 2 วัน 

 ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ 

 เมื่อใช้ในครั้งต่อไปไม่มีกลิ่นและไม่ขึ้นราที่ตัวผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

การประยุกต์ใช้งาน
องค์ความรู้ที่มีสามารถน�าไปประยุกต์เคลือบบนวัสดุอื่น ท�าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ตัวกล่องโฟมสามารถ

ประยุกต์โดยการตกแต่งภายนอก สามารถใช้เป็นกระเป๋าแฟชั่นได้ แล้วยังทนทานกันเปียกได้อีกด้วย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถน�าไปใช้งานจริงได้

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.อรสา ภทัรไพบลูย์ชัย         

วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โทรศัพท์  : 090 982 3332     

Email     : porasa55@gmail.com

เดชาวัต วถิเีรืองรัศมี       

วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โทรศัพท์  : 098 184 0136  

Email    : dechawat_jeff007@hotmail.com 

กล่องโฟมอเนกประสงค์ (Healthy Box)  
ผลงานเด่น พันธมิตร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
วิมลศรี พรรณธนประเทศ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตซอสฟักข้าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ต้องการเพ่ิมมลูค่าสนิค้าเกษตร และผลติภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เพ่ือช่วยลดสารต้านอนุมลูอสิระ 

ที่ดีท่ีสุด โดยท�าการทดสอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วยเทคนิคทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล  

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าวของ วว. มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความพร้อมในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ประสงค์แสวงหาผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือน�าไปผลิตสู ่

เชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์   : 02 577 9438

Email   : pannipa@tistr.or.th

 

การผลิตซอสฟักข้าว
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.กฤติยา ทิสยากร

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษ และมีฤทธ์ิในการบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน  

โดยการพัฒนาให้เป็นผลติภัณฑ์เสรมิอาหารในรปูแบบผงชงละลายน�า้ ซึง่น่าจะเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส�าหรบั 

ผู้ที่ทรมานจากอาการไมเกรน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์   : 02 577 9438

Email   : pannipa@tistr.or.th

 

 

ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรน
จากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อุบล ฤกษ์อ�่า

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาสารส�าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ความอ่อนล้าจากการออกก�าลังกาย เน่ืองจากปัจจุบัน กระแสการรักษาสุขภาพและการออกก�าลังกาย

ก�าลงัเข้ามามบีทบาทส�าคญัของคนไทย และผลไม้ไทย เช่น ตะขบ ก็เป็นผลไม้ท่ีทุกคนมองข้ามความส�าคญั  

ซึ่งตะขบหากมองในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีความส�าคัญ โดยเฉพาะสาระส�าคัญที่อยู่ในตะขบ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีท่ีพร้อมให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในธุรกิจผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร  

น�าไปผลิตและจัดจ�าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผลการยืนยันการทดสอบประสิทธิภาพและผ่านการศึกษา

ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์

กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์   : 02 577 9438

Email   : pannipa@tistr.or.th

 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
ส�าหรับผู้ออกก�าลังกาย power plus
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ที่รุนแรงที่สุดในโลก 
วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานท่ีส�าคัญคือ การคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การใช้ยาเม็ด 
ลดน�า้ตาลเป็นการรกัษาเพ่ือให้มอีนิซลูนิออกมาให้พอเพียงทีจ่ะลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดลงมาสูป่กต ิ แต่ไม่ได้ 
เป็นการยับย้ังการด�าเนนิโรคของเบาหวาน สมนุไพรหลายชนิดมรีายงานการศึกษาว่ามฤีทธ์ิลดระดบัน�า้ตาล
ในเลอืด หนึง่ในสมนุไพรทีม่คีวามโดดเด่นมากทีส่ดุในการลดน�า้ตาลคอื ผกัเชยีงดา (Gymnema inodorum 
Decne.) วว. โดยศนูย์เชีย่วชาญนวัตกรรมผลติภัณฑ์สมนุไพร (ศนส.) และศนูย์ความหลากหลายทางชวีภาพ  
(ศคช.) ท�าการวิจยัพบว่า โพรไบโอตกิ Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Lactis ท่ีได้จากประชากรไทย  
สามารถลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดและกระตุน้การหล่ังฮอร์โมนอนิซลิูนได้ วว. จงึพัฒนาผลติภณัฑ์ “โพรเฮร์ิบ  
(ProHerb)” ที่มีองค์ประกอบส�าคัญคือ Bifidobacterium animalis subsp. Lactis และใบชาเชียงดา  
เป็นผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัลส�าหรับการควบคุมระดับน�้าตาลและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คณุประโยชน์มหาศาลต่อสขุภาพของโพรไบโอตกิและโอกาสของตลาดผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพท่ีเตบิโต 
อย่างมาก เน่ืองจากผูบ้รโิภคปัจจบุนัให้ความตระหนกัถึงสขุภาพตนเองและนยิมบรโิภคผลติภัณฑ์ธรรมชาติ
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional food) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการดูแลรักษาสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ โดยตลาดอาหารประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป และ
แม้แต่ในเอเชียก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองด้วย ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล “โพรเฮิร์บ (ProHerb)” 
จากโพรไบโอตกิประจ�าถ่ิน (ได้จากประชากรไทย) และผกัเชยีงดาซึง่เป็นพืชพ้ืนบ้านภาคเหนือ ซึง่โพรไบโอตกิ
ก�าลังเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดโลกส�าหรับใช้เป็นองค์ประกอบส�าคัญในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
ทัง้นีป้ระเทศไทย ได้มปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งการใช้จลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิในอาหารต้ังแต่ปี 2554 
โดยโพรไบโอติก Bifidobacterium จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกส�าหรับใช้
ในอาหารในประกาศฉบับดังกล่าวด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์   : 02 577 9438
Email   : pannipa@tistr.or.th
 

โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�าหรับควบคุมระดับน�้าตาล
และเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, ปฏิญญา จิยิพงศ์ และ เจนจิรา จันทร์มี

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพสิทธิบัตร 
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปลาส้มเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการหมกัโดยน�าปลามาหมกัด้วยเกลอื ข้าวเจ้าสกุ หรอืข้าวเหนียวนึง่  

และกระเทียม ในปริมาณที่เหมาะสม ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 3-5 วัน ก็จะได้ปลาส้มท่ีมีรสเปรี้ยว 

ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแลคติกเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีนอกจากผลิตกรดแลกติกและท�าให้ผลิตภัณฑ์มี 

รสเปรีย้วแล้ว ยังได้สารทีท่�าให้เกิดกลิน่รส โดยปกตกิระบวนการหมกัอาหารมปัีจจยัทีม่ผีลต่อการหมกั ได้แก่ 

ความเข้มข้นหรือปริมาณเกลือ อุณหภูมิ ซึ่งการผลิตปลาส้มต้องค�านึงถึงปัจจัยดังกล่าว รวมท้ังถ้าไม่มี

สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตก็จะมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้สูง และเป็นสาเหตุท่ีท�าให้คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ในพ้ืนท่ี 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 7 จงัหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ ยโสธร หนองบวัล�าภู 

หนองคาย และนครพนม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้พัฒนากระบวนการผลติปลาส้มโดยใช้เทคโนโลยีการลดการปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรย์ี

ก่อโรค เช่น แซลโมเนลลา สแตฟิโลคอกคสั ออเรยีส บาซลิลสั ซเีรยีส เอสเซอรเิซยี โคไล เป็นต้น เพ่ือควบคมุ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปฏญิญา จยิพิงศ์, จนัทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทรศัพท์    : 02 201 7415-6

Email   : patinya@dss.go.th, janchay@dss.go.th

เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
เพื่อลดการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์



192

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์

ลลิตา ชูแก้วธิ์

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพสิทธิบัตร 
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจ

สุขภาพเพ่ิมข้ึน ท�าให้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากข้าวผลิตในเชิงการค้า แต่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก

ข้าวส่วนใหญ่มีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างความนิยมในการบริโภคจึงไม่แพร่หลาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปรับปรุง

ลักษณะเนือ้สมัผสัของขนมขบเค้ียวจากปลายข้าว ได้ข้าวแผ่นอบกรอบทีม่ลีกัษณะเน้ือสมัผสัทีพ่อง กรอบร่วน 

และอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ได้วิจัยปรับปรุงเน้ือสัมผัสด้านความกรอบของขนม

ขบเคี้ยวจากปลายข้าว โดยการศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์  

ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ เพื่อให้สามารถพองและ 

มีความกรอบร่วนเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ขนิษฐา อนิทร์ประสิทธ์ิ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทรศัพท์    : 02 201 7188

Email   : khanittha@dss.go.th

เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวไขมันต�่าอบกรอบ
ได้ด้วยไมโครเวฟ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000212 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กเกิดขึ้นจากผลงานศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสร้างสุขภาพ
ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ชีวเคมีและโลหิตวิทยา โดยการน�าเมล็ดข้าวสินเหล็กท่ีม ี
ปรมิาณธาตเุหลก็สงูกว่าข้าวทัว่ไปมาผ่านกระบวนการผลติเป็นเครือ่งด่ืมข้าวเข้มข้นพร้อมดืม่ บรรจขุวดและ
ฆ่าเชื้อโรค แล้วน�ามาศึกษาวิจัยในผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจาง โดยมุ่งหวังท่ีจะน�าไปใช้รักษาและป้องกัน
โรคโลหิตจาง และช่วยกระตุ้นการท�างานของสมองในเด็กวัยพัฒนาการและวัยเรียนหนังสือ งานวิจัยน้ี 
เป็นการน�าข้าวสินเหล็กที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวขาวและข้าวสีทั่วๆ ไป มาผ่านกระบวนการย่อยแป้ง
ออกไปจ�านวนหนึ่ง สกัดด้วยน�้าร้อนและท�าให้เข้มข้นขึ้น แล้วเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอื่นร่วมด้วย 
บรรจุใส่ขวดให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ต่อจากนั้นน�าไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีสเตอไรล์พร้อม
ติดฉลากแสดงรายละเอียดทางชีวโภชนาการ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1)  เป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มข้าวไทยที่อุดมด้วยธาตุเหล็กอินทรีย์
2)  เป็นเครื่องดื่มข้าวสินเหล็กพร้อมดื่มที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6-12 เดือน 
3) เป็นเครื่องดื่มข้าวที่ปลอดภัยในการบริโภค ผ่านการศึกษาวิจัยในมนุษย์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนทั่วไป  
 สามารถใช้ป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้
4) เป็นการเพ่ิมมูลค่าข้าวจากที่ใช้บริโภคเพ่ือเป็นอาหารให้พลังงาน และสามารถเพ่ิมก�าลังและปริมาณ 
 การสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้จากผลผลิตข้าวสินเหล็กที่มีอยู่เพียงพอในประเทศไทย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เขม็ทอง
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ   : 085 066 0191
Email   : parichart@arda.or.th

เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ชุติมา คงจรูญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000355 ยื่นค�าขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัญหาเรือ่งล�าไยไม่ได้คณุภาพหรอืล�าไยตกเกรด ท�าให้เกษตรกรไม่สามารถจ�าหน่ายในราคาท่ีสงูได้ รวมท้ัง 

ไม่คุ้มค่าการจ้างเก็บ ในปัจจุบันมีการน�าล�าไยตกเกรดมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นน�้าตาลไซรัปล�าไย 

เครื่องดื่มสกัดล�าไยเข้มข้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับย้ังสารก่อมะเร็ง 

ซึ่งเป็นสินค้าท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้เพียงบางกลุ่มเท่าน้ัน ท้ังน้ีหากน�าล�าไยตกเกรดมาแปรรูปเป็นชาล�าไยสดท่ี 

อดุมไปด้วยคณุค่าทางโภชนาการทีม่อียู่ในเน้ือล�าไย เช่น น�า้ตาลกูลโคสฟรกุโตส และสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ 

ในกลุ่มของสารประกอบแทนนิน เช่น กรดแกลโลแทนนิน กรดเอลลาจิค ก็จะเป็นเครื่องดื่มเชิงหน้าท่ี 

ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์ชาล�าไยสดที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีอยู่ในเนื้อล�าไย

2. เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ

3. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และอุดมไปด้วยสารโพลิฟีน

4. แคลอรี่ต�่า ไม่มีน�้าตาล และไม่เติมสารกันบูด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 

ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกร ก้อนทอง

ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3307

โทรศัพท์มือถือ   : 086 032 6506

Email   : bussagorn@arda.or.th

ชาล�าไยสด
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.สุกัญญา กล่อมจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000210 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากข้อมูลสถานการณ์การตลาด แนวโน้มของธุรกิจพบว่า สถานการณ์การตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากข้าวให้มีรูปแบบและลักษณะส่วนผสมท่ีสามารถแสดงคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ 

 พร้อมรับประทานได้ หาซื้อได้สะดวก งานวิจัยนี้จึงสนใจการผลิตผลิตภัณฑ์ผัดหมี่โคราชกึ่งส�าเร็จรูปที่มุ่งเน้น 

การสร้างความสะดวกในการด�าเนินชีวิต (Business for simple life) ซึ่งมีโอกาสขยายตัวในอัตราสูง 

เนื่องจากมีปริมาณความต้องการใช้เป็นอาหารในชีวิตประจ�าวันเพ่ิมมากข้ึนตามอัตราการขยายตัวของ 

ผู้บริโภค ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1)  กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราชอบแห้งที่สามารถคืนรูปได้ด้วยน�้าเดือด

2)  สูตรต�ารับน�้าปรุงผัดหมี่พร้อมรับประทานที่ได้ลักษณะคล้ายผัดหมี่โคราชพร้อมรับประทาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มณฑริา แก้วดี

ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3309

โทรศัพท์มือถือ   : 097 978 6881

Email   : montira@arda.or.th

 

ผลิตภัณฑ์หมี่โคราชกึ่งส�าเร็จรูป
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000218 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงจะให้ความส�าคัญกับสุขภาพมากขึ้น เช่น การออกก�าลังกาย 
การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทานอาหารที่มีประโยชน์ที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง 
อาหารท่ีมีโปรตีนในปริมาณสูงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคเพ่ือช่วยเพ่ิมมวลกล้ามเน้ือให้แข็งแรง ฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โปรตีนยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญของทุกอวัยวะในร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อเย่ือต่างๆ ฮอร์โมน และเอนไซม์ท่ีส�าคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) การบริโภค
โปรตนีในแต่ละวัน สามารถบรโิภคได้จากหลายแหล่ง เช่น เนือ้สตัว์ พืช นม เป็นต้น ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถ 
รับประทานโปรตีนจากอาหารมื้อหลักได้อย่างเพียงพอในแต่ละวัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจึง 
ถือเป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนได้อย่างเพียงพอตามปริมาณ
สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารว่าง เช่น ขนมอบกรอบ นมอัดเม็ด หรือ  
โปรตีนอัดเม็ดท่ีท�าจากเวย์โปรตีน ก�าลังเป็นท่ีนิยมมากเนื่องจากรับประทานง่าย หาซื้อได้ตามท้องตลาด
ทั่วไปและช่วยให้ลดอาการหิวระหว่างมื้อได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ดท่ีสามารถ 
 รับประทานเป็นอาหารว่าง มีประโยชน์ต่อร่างกายผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น ส ี
 กลิ่นสังเคราะห์ เป็นต้น
2) ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าของโปรตีนสูง ไขมัน และคลอเรสเตอรอลต�่ากว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดท่ัวไป  
 และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ 
3) เพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยน�าเนื้ออกไก่จากฟาร์มไก่ในจังหวัดพิษณุโลกท่ีได้รับ 
 มาตรฐานและมีความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เขม็ทอง
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ   : 085 066 0191
Email   : parichart@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอก
ในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000356 ยื่นค�าขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากผลการศึกษาการใช้ข้าวระยะเม่าเพ่ือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทดแทนในการป้องการการเกิดโรคทาง

เมตาบอลิกในหนูเมาซ์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง พบว่าในกลุ่มท่ีใช้ข้าวระยะเม่าหอมมะลิ 105 เป็นแหล่ง

คาร์โบไฮเดรต สามารถน�าไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพได้ เช่น อาหารส�าหรับควบคุมระดับ 

ไขมันและระดับน�้าตาล เหมาะกับกลุ่มคนท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก โดยเฉพาะในกลุ่ม 

ผู้ตั้งครรภ์หรือประชาชนที่ต้องการรักษาสุขภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวจากข้าวระยะเม่า เช่น เข่าต�๋า คุกก้ี และกราโนลา  

 รวมทั้งหมด 8 สูตร 

 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มณฑริา แก้วดี

ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3309

โทรศัพท์มือถือ   : 097 978 6881

Email   : montira@arda.or.th

สูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
และขนมขบเคี้ยวจากข้าวระยะเม่า
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.อารีย์ อินทร์นวล  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000220 ยื่นค�าขอวันที่ 29 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวิธีการเตรียมโปรตีนฮีม (heme protein) จากเลือดสุกร โดยใช้สารละลายคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส เป็นสารตกตะกอน สามารถสกัดโปรตีนฮีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการการจับกัน 
ระหว่างประจุบวกบนโมเลกุลของโปรตีนโกลบินและประจุลบบนโมเลกุลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  
หลงัจากนั้นน�าไปตกตะกอนพร้อมกันด้วยการหมุนเหว่ียงด้วยความเร็วสูง ซึ่งสามารถสกัดโปรตีนฮีมได้ในรูป 
สารละลายคิดเป็น Protein recovery ที่ร้อยละ 55 และน�ามาท�าแห้งให้อยู่ในรูปของโปรตีนฮีมพาวเดอร์  
(Protein heme powder) โดยวิธีท�าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) ซึ่งมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 10 กรัม/ลิตร/
ชั่วโมง โดยโปรตีนฮีมพาวเดอร์มีปริมาณเหล็ก (Iron content) เท่ากับ 0.162 มิลลิกรัม ต่อ 1 แคปซูล 
ที่มีขนาดบรรจุ 0.1 กรัม และน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ท่ีมีธาตุเหล็กเป็นสารส�าคัญ และใช้ทดแทนสาร 
อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1) โปรตีนฮีมนี้สกัดมาจากเลือดสุกรซึ่งถือเป็นของเสีย (waste) จากโรงฆ่าสุกรท่ีมีอยู่ในปริมาณมากต่อวัน  
 ดังน้ันโครงการวจิยัน้ีจงึถือเป็นโครงการท่ีสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมจากของเสยี และช่วยลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  โปรตนีฮมีทีส่กัดได้จากงานวิจัยน้ี คณุลกัษณะทางกายภาพทีด่ ี เป็นผงละเอยีด สนี�า้ตาลอ่อน ไม่มกีลิน่ และ 
 มคีวามสามารถในการละลายได้มากกว่าร้อยละ 60 ในสภาวะกรดอ่อนๆ (pH 4) จงึสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
 ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ ได้ง่าย 
3)  โปรตีนฮีมเป็นแหล่งธาตุเหล็กอินทรีย์ท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณเหล็ก  
 (Iron (Fe) content) สูงถึง 161.66 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม นอกจากนั้นโปรตีนที่เกาะอยู่กับหมู่ฮีมเป็น 
 โปรตีนโกลบิน (Globin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพราะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจ�าเป็น โดยเฉพาะ 
 ไลซนีในปรมิาณสงู จงึเหมาะแก่การน�าไปใช้ในผลติภณัฑ์ทีท่�าจากแป้งสาล ี เพราะแป้งสาลมีกีรดอะมโินไลซนี 
 ต�่ามาก 
4)  ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมธาตุเหล็กที่พัฒนาจากงานวิจัยครั้งน้ี มีปริมาณธาตุเหล็กสูงถึง 7 มิลลิกรัม/ก้อน
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เขม็ทอง
ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์    : 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ   : 08 5066 0191
Email   : parichart@arda.or.th

อาหารเสริมจากเลือดสุกร

Organic Fe
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ และคณะ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000473 ยื่นค�าขอวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เมนูผัดกะเพราเป็นหนึ่งในอาหารจานผัดของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งในและต่างประเทศ 

เนื่องจากปรุงได้รวดเร็วและมีรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัว จึงมีการพัฒนาซอสผัดกะเพราปรุงส�าเร็จแต่ละต�ารับ

ขึ้นมาเพ่ือความสะดวกต่อผู้บริโภค เช่น ซอสกะเพราแบบเพสโต ซอสกะเพราจากน�้าหมักกะปิ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงลึกถึงชนิดกรดไขมันในเมนูผัดกะเพราสูตรที่เป็นที่นิยมทั่วไป โดยใช้เนื้อสัตว์

และน�า้มนัปาล์ม จะพบว่ามสีดัส่วนไขมนัอิม่ตวัและไขมนัโอเมก้า 6 ชนดิกรดไลโนเลอกิสงู ในขณะทีม่ไีขมนั 

โอเมก้า 3 ชนดิกรดอลัฟาไลโนเลนกิต�า่ ซึง่หากบรโิภคเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นปัจจยัเสีย่งของการเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเร้ือรังต่างๆ ท่ีเกิดจากภาวะการอักเสบที่มีมากในร่างกายได้ ด้วยเหตุน้ี สมดุลอัตราส่วนไขมัน 

โอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ในอาหารจึงมีความส�าคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสส�าหรับเมนูผัดกะเพรานี้ จึงมีการปรับอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมัน 

โอเมก้า 3 ในตวัซอส ให้เกิดความสมดลุและเหมาะสมต่อสขุภาพมากขึน้เมือ่เปรยีบเทียบกับสตูรผดักะเพรา 

ทัว่ไปทีใ่ช้น�า้มนัปาล์มเป็นหลกั สามารถน�าไปผัดปรุงกับเน้ือสตัว์ประเภทต่างๆ ได้สะดวก โดยค่าอตัราส่วนของ 

ไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมันโอเมก้า 3 ในอาหารจะใกล้เคียงกับที่หน่วยงานด้านอาหารสากลและรายงานวิจัย

ได้แนะน�าไว้ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.0-3.0 ต่อ 1

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพญ็ศริิกุล

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์    : 02 218 4195 ต่อ 112

Email   : sirirat.pe@chula.ac.th

ซอสปรุงรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002706 ยื่นค�าขอวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แก่นตะวันเป็นพืชที่มีกากใยสูง การรับประทานแก่นตะวันจึงมีส่วนช่วยในการเพ่ิมจุลินทรีย์โพรไบโอติกใน 

ร่างกาย งานวิจัยพบว่ากลุ่มคนท่ีมีน�้าหนักมาก มักขาดจุลินทรีย์ท่ีดีบางประเภทในล�าไส้ ดังนั้นการเสริม 

อาหารพรีไบโอติกจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างสมดุลของล�าไส้อันช่วยส่งเสริมการท�างานต่างๆ ของ

ร่างกายได้ดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
งานวิจยันีเ้ป็นการพัฒนากระบวนการผลติอนินูลินจากแก่นตะวนั โดยไม่ใช้สารเคมท่ีีเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค 

สามารถท�าได้ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ในประเทศ มีต้นทุนการผลิตต�่า นอกจากน้ีกระบวนการ 

ดังกล่าวยังให้ผงสารสกัดที่มีอินนูลินสูงถึง 80-85% โดยน�้าหนัก ซึ่งผงอินนูลินที่สกัดได้น้ีมีคุณสมบัติ

ละลายน�้าได้ง่าย จึงสามารถใช้เป็นอาหารเสริมในรูปแบบเครื่องดื่มชง โดยปริมาณที่เหมาะสมคือ บริโภค 

ผงสกัดในขนาด 12.5 กรัมต่อวัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพญ็ศริิกุล

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์    : 02 218 4195 ต่อ 112

Email   : sirirat.pe@chula.ac.th

สารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวัน

ผงสารสกดั Inulin
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ปฐมา จาตกานนท์, รศ.ดร.วชิยั หฤทัยธนาสนัติ,์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรดีา, ดร.มะลวัิลย์ หฤทัยธนาสนัติ,์ 
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ดร.จารุพร รักใหม่ และ ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 50137  
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ร่วมกับภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มด�าเนินการวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์
จากปลายข้าวหอมมะลิที่ได้จากกระบวนการสีข้าวด้วยการแปรรูปเป็น “แป้งข้าวหอมมะลิ” ส�าหรับทดแทน 
แป้งสาลีในผลติภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยมุง่หวงัท่ีจะลดปรมิาณการใช้แป้งสาลแีละลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ  
จากจุดเริ่มต้นนั้นได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนได้เป็นโรงงานต้นแบบผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมส�าเร็จรูป
ส�าหรบัผลติภัณฑ์อาหารชนดิต่างๆ ผลติภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลสิ�าเรจ็รปู “GENGIGRAIN” ผ่านการวิจยัและ
พัฒนาสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลิตจากข้าวหอมมะลท่ีิมคีณุภาพ ผ่านกระบวนการโม่ 
ทีส่ะอาด ถูกสขุลกัษณะ มมีาตรฐาน จนได้เน้ือแป้งท่ีเนียนละเอยีด มกีลิน่หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เมือ่น�ามาเป็น 
ส่วนประกอบของขนม จึงให้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม พร้อมกลิ่นหอมที่น่ารับประทาน
ปัจจุบันมีแป้งข้าวหอมมะลิ 4 สูตร ดังนี้
1. แป้งข้าวหอมมะลิล้วน
2.  แป้งข้าวหอมมะลิส�าหรับท�าเค้กเนย
3.  แป้งข้าวหอมมะลิส�าหรับท�าโดนัท วัฟเฟิล แพนเค้ก
4.  แป้งข้าวหอมมะลิส�าหรับท�าบราวนี่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี 
แป้งข้าวหอมมะลิ

 ปราศจากกลูเตน (Gluten-Free) 
 ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม ฟู และเบา
 มีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิเป็นพิเศษ ให้คุณค่าทางโภชนาการ 
 เหมาะส�าหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพหรือมีข้อจ�ากัดด้านอาหาร
 ใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ทอด และนึ่งได้
 สามารถผลิตได้ปริมาณมาก 

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา 
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์    : 02 942 8600 ต่อ 213
โทรศัพท์มือถือ   : 080 269 5536
Email   : chonlada.bu@ku.th

แป้งข้าวหอมมะลิส�าเร็จรูป GENGIGRAIN



202

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม และ วรางคณา จอกลบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703002332

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจบุนัมกีารพัฒนาวิธีการบรรจภัุณฑ์ภายใต้สภาวะบรรยากาศดดัแปลง (Modified atmosphere packing,  
MAP) เพ่ือยืดอายุและความสดใหม่ของพืชผักและผลไม้ โดยการเติมก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ออกซิเจน 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมลงในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เทคนิคนี้  
เช่น เห็ด แอปเปิ้ล มะเขือเทศ เป็นต้น แต่ระบบบรรจุภัณฑ์แบบ MAP มีข้อเสีย คือ ต้องทราบปริมาณที่ 
เหมาะสมของก๊าซแต่ละชนิดที่ต้องเติมลงในบรรจุภัณฑ์ จึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มเพ่ือใช้
ในการยืดอายุของผลผลิตโดยไม่ต้องเติมก๊าซชนิดต่างๆ ลงในบรรจุภัณฑ์ โดยแผ่นฟิล์มที่ได้น้ีมีคุณสมบัติ
ในการให้ก๊าซแพร่ผ่านได้มากข้ึน ซึ่งแผ่นฟิล์มท่ีใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติกสังเคราะห์  
Polyethylene และ Polypropylene ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะที่จะน�ามารีไซเคิล ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้
พัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีสมบัติในการให้ก๊าซผ่านได้มากขึ้นจากวัตถุดิบ Polylactic acid ซึ่งเป็นพลาสติกที ่
ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ โดยท�าการผสมกับเถ้าแกลบท่ีเป็นสูตรพิเศษ เพ่ือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ี 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยืดอายุการเก็บรักษา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ย่อยสลายได้ง่ายด้วยการฝั่งกลบ ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 6-12 เดือน
 ก๊าซซึมผ่านได้หลากหลายระดับ สามารถใช้หีบห่อผักผลไม้ได้หลากหลายชนิด
 ยืดอายุการเน่าเสียของกล้วยน�้าว้าได้นานถึง 14 วัน หรือนานเป็น 2 เท่าของกล้วยน�้าว้าท่ีหีบห่อด้วย 

 พลาสติกโพลิเอทธิลีนธรรมดาทั่วไป
 สามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม โดยไม่ต้องท�าการปรับแต่งเครื่องจักรใหม่

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
จนิดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์    : 043 202 733
โทรศัพท์มือถือ   : 086 451 4455
Email   : chinph@kku.ac.th

แผ่นฟิล์มโพลีแลคติคแอซิด (Polylactic acid)
ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ
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นักวิจัย
ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ, ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และ วราภรณ์ จ่างรัตศศพินทุ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9932

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันจ�านวนปริมาณขยะกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที เหลือใช้จากการบริโภคมีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น โดยมีการน�าขยะกล่องบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมารีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแยกกระดาษออก

โดยกระบวนการแยกกระดาษโดยใช้น�้าเพ่ือน�ากระดาษที่ได้จากการแยกมารีไซเคิลอีกครั้ง หรือ การผลิต 

เฟอร์นิเจอร์จากกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชทีซึ่งมีลักษณะความแข็งแรงเท่ากับเฟอร์นิเจอร์ที่ 

ผลิตจากไม้ธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดี พบว่าในส่วนประกอบของกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที 

ส่วนที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีมีราคาแพงท่ีสุด และสามารถน�าไปรีไซเคิลเพ่ือประโยชน์จาก 

อลูมิเนียมดังกล่าวได้ ยังไม่มีกระบวนการในการแยกอลูมิเนียมออกจากกล่องได้มากนัก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการแยกอลูมิเนียมออกจากกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในระดับ

อุตสาหกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ, ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทรศัพท์    : 02 470 9626

Email   : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th

  jeesuda.kea@kmutt.ac.th

กรรมวิธีการแยกอลูมิเนียมและกระดาษ
ออกจากกล่องบรรจุอาหารเหลว
ประเภทยูเอชทีโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท�าละลาย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา, รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย และ ณนิภา เลยะกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9662

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
น�า้ผลไม้สดเป็นเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภคท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ เน่ืองจากมวิีตามนิและแร่ธาตสุงู ซึง่ใน

ปัจจุบันมีน�้าผลไม้คั้นสดพร้อมดื่มบรรจุในขวดพลาสติกและขวดแก้ววางจ�าหน่ายในร้านค้าท่ัวไป สามารถ

หาซือ้ได้ง่าย แต่น�า้ผลไม้คัน้สดเหล่านีจ้ะมอีายุการเก็บรักษาส้ัน เน่ืองจากไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ใดๆ 

ดังนั้นจึงมีการใช้วิธีพาสเจอไรซ์ด้วยความร้อนซึ่งเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยยืดอายุการเก็บรักษา แต่ความร้อนท่ีใช ้

ในวิธีดงักล่าวจะมผีลไปท�าลายกลิน่รสของน�า้ผลไม้ ท�าให้เปลีย่นไปไม่เหมอืนน�า้ผลไม้สด เพ่ือแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการระดับ 

ครัวเรือน ในการน�าไปฆ่าเชื้อน�้าผลไม้ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยที่ยังสามารถรักษากลิ่น รสของน�้าผลไม้ 

ให้ใกล้เคียงกับน�้าผลไม้สดได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาน�้าผลไม้คั้นสดให้ยังคงมีสี กลิ่น และรสชาติไม่แตกต่างจากน�้าผลไม้สด 

ด้วยระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนาดเล็กในระดับครัวเรือน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�า้เลิศ, ดร.จสุีดา เกตุกราย

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทรศัพท์    : 02 470 9626

Email    : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th

  jeesuda.kea@kmutt.ac.th

ระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนาดเล็ก
ส�าหรับการยืดอายุการเก็บรักษาน�้าผลไม้
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นักวิจัย
รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12838

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ข้าวที่มีสีด�าเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดหรือร�าที่มีสีแดง ด�า ม่วงด�า หรือ ม่วงแดง เนื่องจากมีสารพฤกษเคมี 
ประเภทแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ในร�าข้าวที่มีสีด�ายังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดอืน่ๆ ในบางชนิดยังพบว่ามปีรมิาณมากกว่าข้าวขาว เช่น สารประกอบฟีนอลลิก วติามนิอ ี แคโรทีนอยด์ 
และแกมม่า-ออไรซานอล เป็นต้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีฤทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อ
สุขภาพของมนุษย์ บ�ารุงร่างกายและป้องกันโรคภัยได้บางชนิด นอกจากน้ียังพบว่าสารสกัดน�้ามันร�าข้าว
ของข้าวท่ีมสีดี�ามฤีทธ์ิทางชวีภาพ เช่น ส่งเสรมิความจ�าและลดความวิตกกังวล จงึได้ศกึษาวิจยัและทดสอบ
ประสิทธิภาพและได้กรรมวิธีการสกัดสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีด�าท่ีดีท่ีสุด  
โดยท�าการศึกษาเปรียบเทียบจาก ข้าวก�่า ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมนิล และข้าวลืมผัว โดยจากทดลอง 
พบว่าข้าวลืมผัวมีปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกมากที่สุด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสารสกัดท่ีมีการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสาร 
ต้านอนมุลูอสิระเหล่าน้ีมฤีทธ์ิท่ีดต่ีอสขุภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อสขุภาพของมนษุย์ บ�ารงุร่างกายและป้องกัน 
โรคภัยได้บางชนิด นอกจากนี้ยังพบว่ามีฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น ส่งเสริมความจ�าและลดความวิตกกังวล  
โดยมีการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์และทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒรัิตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์    : 053 948 671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ    : 095 145 9555
Email    : licensing@step.cmu.ac.th

สารสกัดแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิก
จากข้าวที่มีสีด�าพันธ์ุลืมผัว
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นักวิจัย
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001768 ยื่นค�าขอวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การวิเคราะห์ปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์ (Formaldehyde) มหีลายวิธี แต่จ�าเป็นต้องท�าการทดลองในห้องปฏิบตักิาร

และพ่ึงพาเครื่องมือขนาดใหญ่ท่ีมีราคาสูง ผู้ที่ท�าการทดลองจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความช�านาญในเรื่อง

ปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือ ย่ิงไปกว่าน้ันในการทดลองแต่ละครั้งต้องมีการใช้สารตัวอย่างปริมาณมาก

ในการวิเคราะห์ ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดการประดิษฐ์ชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ใช้งานได้ง่าย วิเคราะห์ปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์ (Formaldehyde) ได้อย่างรวดเรว็ แม่นย�าและมปีระสทิธิภาพสงู  

ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมรีาคาสงู ใช้หลกัการไทเทรต (Titration) บนกระดาษ ซึง่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา 

สนใจสอบถามข้อมูล
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์   : 038 102 287

โทรศัพท์มือถือ    : 090 041 1999

Email    : siripon.sa@buu.ac.th

ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ
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นักวิจัย
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002076

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้า มีการเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผงลงในส่วนผสม เพ่ือเพ่ิมคุณค่า

ทางโภชนาการและพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารไร้กลูเจน เพ่ือเป็นทางเลือก 

ใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเส้น อีกท้ังเป็นการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลของไทย รวมท้ัง 

เป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่สาหร่ายผักกาดทะเลและสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเล 

ในระดับอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศริิพร ทรัพย์โตทมิ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์    : 038 102 287

โทรศัพท์มือถือ    : 090 041 1999

Email    : siripon.sa@buu.ac.th

ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผง
และกรรมวิธีการผลิต



208

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา 
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002262 ยื่นค�าขอวันที่ 28 กันยายน 2561
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002263 ยื่นค�าขอวันที่ 28 กันยายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ถ่ังเช่าสีทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyceps militaris เป็นราแมลงตระกูลเดียวกับถ่ังเช่าธิเบต O. sinensis 
แต่คนละสายพันธ์ุ เนือ่งจากถ่ังเช่าธิเบตเกิดตามธรรมชาตเิท่านัน้ ไม่สามารถเพาะเลีย้งให้เกิดดอก (fruiting  
body) ได้ จงึมกีารพัฒนาการเพาะเลีย้งถ่ังเช่าสทีองและใช้งานทดแทนถ่ังเช่าธิเบต และใช้เป็นอาหารเสรมิ 
สุขภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นมังสวิรัติและชาวมุสลิม ไม่สามารถรับประทานถ่ังเช่าที ่
มีในท้องตลาดได้ เนื่องจากมีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากสัตว์ และ/หรือแมลง ในการนี้ผู้วิจัย 
จึงได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงถ่ังเช่าสีทองมังสวิรัติขึ้นมา เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม  
รวมทั้งได้ท�าการสร้างต�ารับจ�าเพาะตามต�าราแพทย์แผนจีนผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาชงดื่มต�ารับบ�ารุงร่างกายให้สารต้านภูมิแพ้สูง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โดยศึกษาสารออกฤทธ์ิในถ่ังเช่าสีทองท่ีเพาะเล้ียงด้วยหนอนไหม สร้างโปรไฟล์สารออกฤทธ์ิ เปรียบเทียบ
กับถ่ังเช่าสีทองท่ีเพาะเลี้ยงด้วยข้าวและธัญพืชเป็นแหล่งคาร์บอน และโปรตีนจากถ่ัวเป็นแหล่งไนโตรเจน 
โดยไม่มีการให้ดีเกลือ หรือสารเคมีในการเพาะเล้ียง ในข้ันตอนการเพาะเล้ียงมีการกระตุ้นด้วยแสงที ่
ความเข้มต่างๆ กัน ท�าให้ย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยง แต่ได้ถ่ังเช่าท่ีให้สารออกฤทธ์ิสูง ท�าให้ประหยัด
พลังงานและค่าแรง ถ่ังเช่าท่ีได้จะน�าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตชา โดยท�าการอบแห้งท่ีความร้อนอย่างเป็น 
ล�าดบัขัน้ ท�าให้ได้วัตถดุบิทีใ่ห้สารต้านภมูแิพ้สงู ได้แก่ คอร์ไดเซปิน เบต้ากลแูคน กรดโอเลอกิ วติามนิ
ดี 2 และวิตามินดี 3 ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและต�ารับชา ได้รับอนุสิทธิบัตรพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ 
การพาณิชย์ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมอยู่ในระดับ TLR 8 ข้อได้เปรียบเทคโนโลยีน้ีคือ เป็นถ่ังเช่า 
มังสวิรัติที่เพาะเลี้ยงด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีการสร้างต�ารับให้ได้สารออกฤทธ์ิในการต้านภูมิแพ้สูง  
มีการใช้งานจ�าเพาะ และมีปริมาณสารออกฤทธ์ิท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจ�าเพาะต่ออาการ
ภูมิแพ้

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง 

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์    : 02 849 6056-7
Email    : int.mahidol@gmail.com

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง 
และชาต้านภูมิแพ้
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นักวิจัย
จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
วิถกีารด�าเนินชวิีตของคนไทยในปัจจบุนัมคีวามแตกต่างจากเดมิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมเมอืงทีผู่ค้นท�างาน 

นอกบ้านมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความรีบเร่ง จึงมองหาสิ่งที่อ�านวยความสะดวกสบายซึ่งไม่เว้นแม้แต่ในเรื่อง

อาหาร เบเกอรี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหารว่าง รวมถึงทดแทนอาหาร 

มือ้หลกั แต่เบเกอรีส่่วนใหญ่มกัใช้ส่วนผสมและวตัถุดบิทีเ่ป็นแป้งสาล ี ใช้เนย นม น�า้ตาล ซึง่ส่วนผสมเหล่านี้

อุดมไปด้วยไขมันและมีแคลอรีสูง ซึ่งถ้ารับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไปจะท�าให้เสี่ยงในการเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCD) จึงท�าให้เกิดการพัฒนาเบเกอรี่ลดพลังงานจาก

ผลไม้ท้องถิ่นไทย ซึ่งผลไม้ไทยมีมากมายทุกฤดูกาล อีกทั้งผลไม้ส่วนใหญ่มีรสชาติดี มีแคลอรี่ต�่า มีราคา 

ไม่สูงมาก แต่มมีลูค่า เน่ืองจากมรีสชาติทีด่แีละมคีณุค่าทางโภชนาการ มกีลิน่รสท่ีเป็นเอกลักษณ์ อกีท้ังการใช้

กลยุทธ์การตลาดท่ีดีส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น จึงถือว่าเป็นการสร้าง

คุณค่าการตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจ การบอกต่อเชิงบวก การบริโภคซ�้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากการสร้างสรรค์ความคิดและคัดเลือกรายการผลไม้ท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในการผลิตเบเกอร่ีลดพลังงาน 

พบว่าผลไม้ทีเ่หมาะสมและมศีกัยภาพน�าไปพัฒนาต่อจ�านวน 10 รายการ ดงัน้ี กล้วยไข่ก�าแพงเพชร ลกูตาล 

สับปะรดศรีราชา ทุเรียน น้อยหน่า เสาวรส มะม่วงสุก กล้วยหอมทองบ้านลาด ขนุน และส้มสายน�้าผึ้ง  

โดยมีค่าพลังงานที่ค�านวณได้ของเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้ัง 10 รายการ มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับสูตร

มาตรฐาน ผู้ประกอบการสามารถน�าไปเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายให้กับทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์    : 02 244 5280-2

เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, วีรชน ภูหินกอง และ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชค

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
สารในกลุม่แคโรทีนอยด์ เช่น ไลโคปีน (Lycopene) และเบตาแคโรทีน (Beta-carotene) เป็นสารประกอบ 

ลิโพฟิลิกทุติยภูมิ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารโภชนเภสัช โดยเป็นได้ทั้งอาหารและยา สามารถออกฤทธิ์ทางยา 

โดยเป็นสารต้านอนมุลูอสิระ ส่งผลโดยตรงต่อสขุภาพทีดี่ในระยะยาว ช่วยในการชะลอความแก่ตามธรรมชาต ิ

และป้องกันหรือลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ ผลของพืชในกลุ่มท่ีมีสีแดง เช่น มะเขือเทศและฟักข้าว  

จะมีปริมาณไลโคปีนสูง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน�ามาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

คุณค่าทางอาหาร อย่างไรก็ตาม ไลโคปีนและเบตาแคโรทีน ไม่สามารถละลายในน�้าได้ เมื่อน�ามาผสม 

เพ่ือผลิตอาหารที่ท�าจากแป้ง เช่น ซาลาเปา หมั่นโถว ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสารเหล่าน้ี 

ไปใช้ประโยชน์ในร่างกายจากการบรโิภค มชีวีปริมาณในการออกฤทธ์ิต�า่มาก รวมกับสารเหล่าน้ีมคีวามคงตวั

ในสภาวะแวดล้อมปกติได้ต�่า เกิดการเสียสภาพได้ง่ายภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยออกซิเจนในอากาศ  

ความร้อน แสง และสลายตัวในระหว่างทางเดินอาหารก่อนการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายได้รับ

ปริมาณสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ต�่าลง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แป้งต้านอนุมลูอสิระทีไ่ด้มกีารพัฒนาให้สารออกฤทธ์ิชวีภาพสามารถเก็บรกัษาไว้ได้นานขึน้ อยู่ในรปูแบบที ่

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับผลติภณัฑ์อาหารต่างๆ ได้ง่าย และมชีวีปรมิาณออกฤทธ์ิสงู เหมาะส�าหรบัน�าไป

ผลิตอาหารที่ท�าจากแป้ง เช่น ซาลาเปา หมั่นโถว เป็นต้น เพื่อได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ 

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง 

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์   : 02 244 5280-2

แป้งต้านอนุมูลอิสระ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, วีรชน ภูหินกอง และ พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ผักและผลไม้เป็นอาหารประเภทที่เน่าเสียโดยจุลินทรีย์ได้ง่าย (Perishable food) เนื่องจากมีความชื้นและ 

ค่า aw ของอาหารสูง ท�าให้จุลินทรีย์สามารถเติบโตได้ดี วิธีที่ใช้ในการถนอมอาหารประเภทผักและผลไม ้

ในปัจจุบันคือการแช่เย็น ซึ่งเป็นการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ ชะลอการเน่าเสีย และลดอัตราการ

เปล่ียนแปลงทางเคมีได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วย 

ในการถนอมรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บของอาหารให้นานขึ้น ท่ีเรียกว่า บรรจุภัณฑ์แบบแอคตีฟ  

(Active packing) โดยบรรจุภัณฑ์แบบแอคตีฟท่ีนิยมใช้กับอาหารท่ีเสียง่ายคือ บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ 

(Antimicrobial packing) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวในทางการค้าได้มีการเติมวัตถุกันเสียท่ีใช้กับอาหาร  

สารสกัดจากพืช เอนไซม์ ไอออนของโลหะ และก๊าซบางชนดิ โดยส่วนใหญ่จะบรรจอุยู่ในซองเลก็ๆ เพ่ือใส่ใน 

ภาชนะบรรจุ แต่ในงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยใช้วัสดุคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์  

นาโนคอมโพสิทท่ีไม่มีขายทางการค้าและท�าการแต่งเติมลงในพอลิเมอร์ เพ่ือขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มใช้ใน 

การห่อหุ้มอาหาร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหารที่ได้มีการพัฒนาโดยใช้วัสดุนาโนไฮบริดที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์และ 

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เหมาะส�าหรบัน�าไปใช้ในการเพ่ิมมลูค่าของบรรจภุณัฑ์อาหาร และบรรจภุณัฑ์ทีต้่องการ 

ความสะอาด ปราศจากเชื้อ เช่น บรรจุภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ และยา เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง 

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์    : 02 244 5280-2

ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.อารีย์ ชูด�า, ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1703001224 ยื่นค�าขอวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
จากการใช้ฟอร์มาลนิในการรกัษาความสดของอาหารในปรมิาณมาก ท�าให้ฟอร์มาลนีสลายตวัไม่ทันจงึเกิด 

การตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น ท�าให้เกิดอาการอาเจียน ท้องร่วง และอาจรุนแรงถึงขั้น

เสียชีวิตได้ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ ได้จัดสารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ในมนุษย์ จะเห็นได้ว่าอันตรายมากๆ ต่อร่างกาย ดังน้ันการมีชุดตรวจหรือวิธีตรวจวัดสารฟอร์มาลินหรือ 

สารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารท่ีมปีระสทิธิภาพจงึมคีวามจ�าเป็นต่อผูบ้รโิภคและผูร้บัผดิชอบด้านความปลอดภัย

ของอาหารอย่างย่ิง ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารเป็นส่ิงท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่คือ เป็นชุด

ทดสอบแบบตรวจวดัส ี (Color test) ใช้ส�าหรบัทดสอบหาฟอร์มาลินในอาหาร มลีกัษณะฟิล์มบางสีเหลืองอ่อน 

ซึง่เคลือบไว้บนฝาของหลอดพลาสตกิขนาดเลก็ ตรวจสอบได้ด้วยการเตมิน�า้แช่อาหารลงในหลอดพลาสติก

และเขย่าสารเคมีท่ีถูกกักอยู่ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์มาลดีไฮด์ หากมีฟอร์มาลินจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สี

เหลืองเข้ม เเต่หากไม่พบฟอร์มาลินจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี จึงไม่เกิดผลิตภัณฑ์สีเหลือง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชดุตรวจสอบหาปรมิาณฟอร์มาลนิในอาหาร สามารถทดสอบหาฟอร์มาลดไีฮด์/ฟอร์มาลนิในอาหารได้ และ

สามารถบอกปรมิาณของฟอร์มาลดไีฮด์/ฟอร์มาลนิได้โดยการเปรยีบเทยีบความเข้มของผลติภัณฑ์สกัีบแถบสี

มาตรฐานหรือการวิเคราะห์ภาพดิจิทัลได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์    : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร

(a)

(b)

(c) (d)

ลักษณะของชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, วิไลวรรณ สุวัตถิตานันท์ และ สิรินทิพย์ แซ่หลิน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002070 ยื่นค�าขอวันที่ 27 เมษายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค บรรจุในถุงทนร้อน ขนาดบรรจุ 250 กรัม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 สูตร 

ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มสังข์หยด

2. ผลิตภัณฑข้าวต้มสังข์หยดผสมธัญพืช

3. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มไรซเบอร์รี่

4. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่ผสมธัญพืช โดยธัญพืชประกอบด้วย ถ่ัวแดง ฟักทอง และเม็ดแปะก๊วย  

 ผสมในข้าวต้มท่ีมีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม สามารถเคี้ยวและกลืนได้ง่าย ผลงานวิจัยได้ศึกษาถึงสูตรและ 

 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทราบปัจจัยการผลิตท่ีสามารถควบคุมกระบวนการได้ง่ายและให้ได ้

 คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามต้องการ ผ่านการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในระดับ home user

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค ใช้วัตถุดิบจากข้าวกล่องมีสีและธัญพืชท่ีมีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ  

มีหลากหลายสูตรให้เลือกรับประทาน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเหมาะกับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์   : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, ปิยมณ ด้วงช่วย และ กษิเดช ฉันทกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803001913 ยื่นค�าขอวันที่ 27 เมษายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มให้อุดมไปด้วยสารอาหารประเภทโปรตีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการ

ซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สามารถเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบริโภคได้ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสม

เจลโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค บรรจุถ้วยพลาสติกทนร้อน สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้ท่ี

อุณหภูมิห้อง โดยไม่เกิดการเสื่อมเสีย สามารถรับประทานในถ้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นร้อน หรือสามารถ 

น�าถ้วยผลิตภัณฑ์ไปผ่านการอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานด้วยไมโครเวฟ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.  วัตถุดิบเป็นข้าวกล้องมีสีซึ่งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

2.  อุดมไปด้วยโปรตีนสูงกว่า 20% ของ Thai RDI ที่ได้จากแหล่งโปรตีนหลากหลายชนิด

3.  เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค สะดวกต่อการรับประทานในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

4.  ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้

5.  สามารถรับประทานกับเครื่องเคียงอย่างอื่นได้ทั้งเมนูคาวและหวาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์    : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสมเจลโปรตีน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์, พรอุษา จิตพุทธิ, วธีรรัตน์ เส้งสุก และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002807 ยื่นค�าขอวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แผ่นกาวจากยางพาราต้านจลุนิทรย์ีในอาหาร เป็นแผ่นกาวทีใ่ช้ยางพาราเป็นวตัถุดบิหลกั และมส่ีวนประกอบ

ของสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ (น�้ามันหอมระเหย) ท่ีผ่านกระบวนการผลิตจนได้เป็นแผ่นกาวท่ีใช้งาน 

ได้ง่าย สามารถยึดตดิและลอกออกจากบรรจภุณัฑ์ได้ด ี และยืดอายกุารเก็บรกัษาอาหารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

และมีต้นทุนต�่า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นกาวจากยางพาราต้านจลุนิทรย์ีในอาหาร สามารถต้านการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรย์ีและยืดอายุการเก็บ

รกัษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์    : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

แผ่นกาวว่องไวต่อการกดต้านจุลินทรีย์

ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ และ ดร.วรพนิต จันทร์สุวรรรณ

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
น�้าผึ้งมีสรรพคุณบ�ารุงสุขภาพและเป็นยาอายุวัฒนะ จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านที่เป็นสารอาหาร

และเป็นยา น�า้ผึง้มบีทบาทท้ังช่วยถนอมอาหารและผสมในต�ารบัยาต่างๆ เช่นกัน และในปัจจบุนัก็จดัเป็น 

หน่ึงในผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพทีใ่ช้บรโิภคทดแทนน�า้ตาล เน่ืองจากสามารถส่งผลดต่ีอสขุภาพโดยมคีณุสมบตัิ

ต้านแบคทีเรีย มีสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยปรับสมดุลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ น�้าผึ้งนิยมบริโภค 

ในรปูแบบทีเ่ป็นของเหลว แต่ปัจจบุนัพบว่าน�า้ผ้ึงท่ีผลติได้มคีวามชืน้สูง ซึง่จะท�าให้อายุการเก็บและคณุภาพ

ของน�้าผึ้งต�่าลง และส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษาความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

ประกอบกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีใ่ห้ความใส่ใจในการดแูลสขุภาพและมุง่เน้นความสะดวกสบาย

เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาน�้าผึ้งแบบก้อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคได้อย่าง

สะดวกและพกพาง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ฮันนี่คิวท์: น�้าผึ้งเพ่ือสุขภาพ มีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีฤทธ์ิต้านการอนุมูลอิสระและ 

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายประเภทอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์    : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ   : 090 970 7099

Email   : sitanon.a@psu.ac.th

ฮันนี่คิวท์ : น�้าผึ้งเพื่อสุขภาพ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และ ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนยถ่ัวลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมบริโภคกันในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกา เนื่องจากมี

คุณค่าทางโภชนาการสูง เนยถ่ัวลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสะดวกในการบริโภค 

เนื่องจากเนยถ่ัวน้ันเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ทว่าไขมันท่ีพบกลับเป็นไขมันชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อ 

สขุภาพร่างกาย เน่ืองจากเป็นไขมนัชนิดไม่อิม่ตวั มปีรมิาณโพแทสเซยีม โปรตนี ไฟเบอร์ สงู อย่างไรก็ตาม 

ถึงแม้ในเนยทีม่ปีระโยชน์ทางโภชนาการสงูแล้วน้ันแต่ก็ยังมส่ีวนท่ีขาดหายไปหรือในถ่ัวลิสงไม่ม ี เช่น วิตามนิ 

บีรวม โอเมก้า 3-6-9 วิตามินอี สารเซซามิน สารเซซาโมลิน และสารเซซามอล รวมทั้งกรดไขมันที ่

จ�าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะเมทไธโอนนีทีพ่บได้เฉพาะในเมลด็งา ดัง้นัน้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้กับผลติภณัฑ์ 

เนยถ่ัวลิสงโดยการผสมงาในการเพ่ิมปริมาณสารอาหาร และช่วยลดความเลี่ยนมันที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ ์

เนยถั่วลิสงอย่างเดียว จะมีผลท�าให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เนยถ่ัวลิสงท่ีมีลักษณะมีเอกลักษณ์สีด�าของงา กลิ่นหอมของถ่ัวลิสงและงา ผลิตภัณฑ์ Peanut-sesame 

butter ยังให้ค่าพลังงานและโปรตีนที่สูง เหมาะสมส�าหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐนันท์ นันทะแสน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์    : 090 287 5363

Email   : nattanan.n@ubu.ac.th

เนยถั่วลิสงงาด�า (Peanut-sesame butter)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รัษฎา ปัญญาเสวนมิตร

บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 62240

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ภาชนะบรรจอุาหารรกัษาคณุภาพและรสชาตอิาหาร เป็นการพัฒนาจากการปรงุอาหารด้วยการน่ึงในหม้อนึง่ 

ซึ่งเป็นการท�าอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากไอน�้าที่เกิดจากการต้มน�้าให้เดือด โดยทั่วไปอาหารที่เข้า

ไมโครเวฟจะเกิดปัญหาคอื อาหารจะแห้ง แข็งกรอบ และไหม้ ท�าให้รสชาตเิสียไป แต่ถ้าน�าอาหารน้ันมาใส่ 

ในภาชนะแล้วใส่ไมโครเวฟ ภาชนะบรรจุอาหารนี้จะช่วยให้คงสภาพเดิม ไม่แห้งแข็งกระด้าง รสชาติอร่อย 

ใกล้เคียงกับตอนแรกปรุง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ภาชนะใส่อาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหารนี้ใช้เพ่ือเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน และคงคุณภาพ

ให้อาหารมีรสชาติอร่อยเหมือนตอนแรกที่ปรุงเสร็จ มีกลไกการท�างานที่ใช้ความร้อนและความชื้นของไอน�้า 

มาช่วยในการรักษารสชาติอาหาร โดยการใช้คลื่นความถ่ีสูงในเตาอบไมโครเวฟ ท�าให้โมเลกุลของน�้าเกิด

การสั่นสะเทือนและเสียดสีกัน ก่อให้เกิดพลังงานความร้อน ซึ่งท�าให้น�้าที่อยู่ในส่วนบรรจุด้านล่างกลายเป็น

ไอน�้า โดยไอน�้าที่เกิดขึ้น ท�าให้อาหารแช่แข็งที่ต้องการอุ่นให้ร้อนในเตาอบไมโครเวฟ ไม่แข็งหรือแห้งกรอบ 

เกินไป ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงท�าให้คุณภาพและรสชาติของอาหารแช่แข็ง คงรสชาติความอร่อย 

เหมือนกับตอนแรกก่อนการแช่แข็งและยังใช้เป็นภาชนะในการปรุงอาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale 

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
รัษฎา ปัญญาเสวนมติร

บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด

โทรศัพท์    : 02 870 0255 

โทรศัพท์มือถือ   : 081 939 0127

Email   : polytex2@gmail.com

ภาชนะบรรจุอาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหาร
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ภญ.ผศ.เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000489 ยื่นค�าขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2557 มีอัตราเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 12 ด้วยโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น สาเหตุอย่างหนึ่งของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือ อนุมูลอิสระ  
ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนเมแทบอลิซึมของเซลล์ ท�าให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันในร่างกาย ได้แก่  
ควันบหุรี ่ รงัสยูีวี มลพิษในอากาศ ฝุน่ และอาหาร มหีลายงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมลูอสิระ 
สามารถลดความเสีย่งต่อการเกิดโรคเรือ้รงัท่ีสมัพันธ์กับอาหารได้ ตรีผลาเป็นพิกัดยาแผนโบราณท่ีมส่ีวนผสม
จากผลไม้ 3 ชนิด คือ มะขามป้อม (Phyllanthys emblica L.) สมอไทย (Terminalia tomentalla Kurz)  
และสมอพิเภก (Terminalia belerica Roxb.) เป็นต�ารับท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในการแพทย์อายุรเวท 
ของอินเดียที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และมีการศึกษาวิจัยท่ียืนยันฤทธ์ิของ
ตรีผลาต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้ง
เซลล์มะเรง็ ฤทธ์ิลดระดับไขมนัในเลอืด ฤทธ์ิลดระดบัน�า้ตาลในเลอืด ชะลอความชรา ทัง้ยังมสีรรพคณุยับย้ัง 
และต้านเซลล์มะเรง็

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กมัมีเ่ยลลีต่รผีลานานาผล เพือ่เพิม่แรงดงึดดู สามารถบรโิภคได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ  
โดยเฉพาะเดก็ทีไ่ม่ชอบรบัประทานผกั ผลไม้ เดก็สามารถทานได้ ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุก็สามารถรบัประทานได้  
ด้วยรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถทานได้ง่ายขึ้น ราคาย่อมเยา ใช้ความหวาน
จากน�้าผึ้งแทนการใช้น�้าตาลและไม่ใส่วัตถุกันเสีย ปลอดภัยแก่ผู ้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากต�ารับตรีผลา 
ที่ในท้องตลาดและตลาดออนไลน์ยังไม่มีวางจ�าหน่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง, พชัรี ซลิวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์    : 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ   : 083 151 6740, 088 247 2271
Email  mayuree_j@rmutt.ac.th

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลา
เพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
อาจารย์สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
น�้าพริกแกงป่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอาหารที่ปลอดภัย แกงป่าเป็นแกงแบบไม่ใส่กะทิ นิยมใส่เครื่องเทศจ�านวนมาก 

เพ่ือปรงุกล่ินรสโดยเฉพาะเพ่ือดบักลิน่คาวหรอืกล่ินสาบของเน้ือสัตว์ แกงป่าในแต่ละท้องถ่ินมคีวามแตกต่างกัน 

โดยมากเป็นความแตกต่างที่เครื่องเทศในแต่ละท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี ใส่พริกกะเหรี่ยงและกะปิ จังหวัด

ราชบุรีใส่พริกกะเหรี่ยงซึ่งมีรสเผ็ดร้อน เครื่องเทศอื่นๆ ที่ใช้คือ ยี่หร่า ลูกผักชี โป๋ยกั๋ก พริกไทย กานพลู  

เวลาปรงุใส่กระชายและใบกะเพราปรมิาณมาก จงัหวดัสุพรรณบรีุ ใช้ท้ังพริกแห้งและพรกิสด นิยมใส่หอมแดง  

จงัหวัดนครศรธีรรมราช ใช้ทัง้พรกิข้ีหนูสดและแห้ง ภาคตะวันออกใช้เครือ่งเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน  

เช่น จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ใช้หัวไพล ขิงแห้ง กระทือ เปราะหอม เร่วหอม หน่อกระวาน  

ลูกกระวาน ทางจังหวัดระยองนิยมใส่ดอกผักชีไร่ ดอกกะเพรา ดอกผักชีฝรั่ง และนิยมใส่พริกตุ้ม 

ซึ่งเป็นผักท้องถิ่นลงในแกงด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรการผลิตน�้าแกงป่ามะแขว่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาหาร 

ได้รสชาติที่กลมกล่อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์    : 034 534 059 ต่อ 354

โทรศัพท์มือถือ   : 092 695 2451

Email   : krubi_50@hotmail.com, krubi2550@gmail.com

สูตรและวิธีการผลิตน�้าพริกแกงป่ามะแขว่น
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
มันเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งของใยอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง สารต้านอนุมูลอิสระ 

ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง เป็นต้น และยังพบว่า 

สารต้านอนุมูลอิสระในมันเทศ กลุ่มแคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก เป็นสารให้สี เช่น สีครีม สีเหลือง  

สีส้ม และสีม่วง เป็นต้น ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบัวลอยเสริมมันเทศญ่ีปุ่นเพ่ือสุขภาพ 

เป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้กับบัวลอย เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของบัวลอย 

ให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น และเชื่อว่าอาหาร 

มีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้สุขภาพดี รวมถึงความสะดวกในการบริโภค 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น�ามันเทศญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง น�ามาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีอาหาร เพื่อคงสารส�าคัญ

ของวัตถุดิบ ช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้ดี และ 

จดุเด่นเป็นขนมไทยท่ีพร้อมรบัประทาน สะดวกพกพาง่าย มคีวามทันสมนัยกระดบัขนมไทยสามารถส่งออก 

ยงัตลาดต่างประเทศได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐนันท์ นันทะแสน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์    : 045 433 456 ต่อ 3185

โทรศัพท์มือถือ   : 090 287 5363

Email   : nattanan.n@ubu.ac.th

ผลิตภัณฑ์บัวลอยมันเทศกึ่งส�าเร็จรูป
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803000661 ยื่นค�าขอวันที่ 16 มีนาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถ่ินคือ กล้วย สับปะรด กระเจี๊ยบ และปรับปรุง 

เนื้อสัมผัสกล้วยกวนจากเดิมที่เหนียว ติดฟัน และปรับปรุงสีสันจากเดิมให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กล้วยกวนเสริมสับปะรดและน�้ากระเจี๊ยบ ท่ีมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่ติดฟัน สีของผลิตภัณฑ์เป็น 

สีน�้าตาลแดงไม่ด�า อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณไฟเบอร์สูง มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 

ได้มากกว่า 60 วัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
มนิตรา มีอุปการ

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์    : 02 329 8212 ต่อ 18

โทรศัพท์มือถือ   : 082 599 9544

Email   : kmitl.tlo@gmail.com

กรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนเสริมสับปะรด
และน�้ากระเจี๊ยบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม และ ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001597 ยื่นค�าขอวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
หน่อไม้เป็นแหล่งใยอาหารที่ได้รับความนิยมส�าหรับคนเอเชีย หาง่าย และมีราคาไม่สูง ใยอาหารจาก 

หน่อไม้ ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และการควบคุมภูมิคุ้มกัน การประดิษฐ์น้ีได้พัฒนากรรมวิธี 

การผลิตผงใยอาหารท่ีละลายน�้าได้ (Water soluble fiber powder) จากหน่อไม้ ด้วยกระบวนการย่อย 

ด้วยเอนไซม์ ซึ่งกรรมวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นกว่ากรรมวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผงใยอาหารที่ละลายน�้าได้จากหน่อไม้ ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลด ชะลอ หรือยับยั้งการเกิด

ออกซิเดชัน อีกทั้งการน�าหน่อไม้มาใช้ยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่อไม้ สามารถน�ามาประยุกต์

เป็นอาหารพร้อมรับประทาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
มนิตรา มีอุปการ

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์    : 02 329 8212 ต่อ 18

โทรศัพท์มือถือ   : 082 599 9544

Email   : kmitl.tlo@gmail.com

กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน�้าได้จากหน่อไม้



224

ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1803002332 ยื่นค�าขอวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เพ่ือพัฒนาเครือ่งดืม่น�า้มนัแกวทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ผลไม้ท่ีเสริมจลิุนทรีย์โพรไบโอตกิ เป็นเครือ่งดืม่ท่ีให้คณุค่า

ทางโภชนาการ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันแกว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องดื่มน�้ามันแกวที่มีส่วนผสมของน�้าผลไม้ท่ีเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก ท่ีมีรสชาติหวานอมเปร้ียว  

ประกอบด้วย น�้ามันแกว น�้าแครอท น�้าสับปะรด และจุลินทรีย์โพรไบโอติก จึงเป็นเคร่ืองดื่มสุขภาพท่ี 

อดุมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
มนิตรา มีอุปการ

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์    : 02 329 8212 ต่อ 18

โทรศัพท์มือถือ   : 082 599 9544

Email   : kmitl.tlo@gmail.com

เครื่องดื่มน�้ามันแกวที่มีส่วนผสมของน�้าผลไม้
เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก





ผลงานเด่น พันธมิตร
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เป็น Platform ระบบบรกิารผูช่้วยอตัโนมตัท่ีิสามารถโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาต ิ เสมอืนการสนทนากับมนุษย์ 
รองรับการสื่อสารในด้าน 

 การพิมพ์ การพูดสนทนา (Chat) หรือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย (Speech) 
 การบรกิารข้อมลู เช่น การขอข้อมลู การตอบค�าถาม การจองเพ่ือขอเข้ารบับรกิาร และรองรบัการพูดคยุทัว่ไป 
 สามารถประมวลผลบน Cloud Computing ได้ 

โดย JibJib CUI เป็นการน�า 3 เทคโนโลยีน�ามารวมกัน ประกอบด้วย
1. Platform รู้จ�าเสียงพูด พาที “Partii” ในการแปลงเสียงเป็นข้อความ 
2.  Platform สังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา “VAJA” สร้างเสียงสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ 
3.  Platform สร้างแชตบอต อับดุล “Abdul” วิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เพื่อท�าความเข้าใจความต้องการ 
 ของผูใ้ช้งาน หาค�าตอบและสร้างบทสนทนาโต้ตอบ

คณะนักวิจัยได้พัฒนาตัวละคร (Agent) ให้มีลักษณะแบบ 3 มิติ (3D Character) เพื่อให้สามารถโต้ตอบ 
ได้เสมือนจริง โดยสามารถแสดงออกทางอวัจนภาษา (การขยับปาก, การแสดงสีหน้าและท่าทาง, การใช้มือ 
เป็นสัญลักษณ์) ไปพร้อมๆ กับการพูดได้ 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
 เป็น CUI ที่ฟังและพูดตอบโต้กับผู้ใช้งานด้วยภาษาไทย
 เข้าใจบริบทภาษาไทย ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มองค์ความรู้ให้ระบบได้
 เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ที่ท�าผ่านเว็บ (web service) ได้ง่าย 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
 ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านการพูดไทย
 รองรับการสอบถามข้อมูลท่ัวไป และการสนทนาในชีวิตประจ�าวัน และสามารถเพ่ิมขอบเขตความรู ้

 เฉพาะด้าน (domain knowledge) ได้ตามต้องการ
 มรีะบบประมวลผลภาษาไทย ท่ีสามารถเข้าใจภาษาตามธรรมชาติ (natural language understanding)  

 และรองรับการประมวลผลภาษาแบบนี้ได้ 
 รองรับเชือ่มต่อเพ่ือสัง่งาน อปุกรณ์ หรอืตดิต่อกับฐานข้อมลูองค์กร หรอืแม้แต่กับ Service API อืน่ๆ  

 ได้โดยง่าย
 มีระบบถอดความเสียงภาษาไทย ที่มีความถูกต้องมากกว่า 80% ในสภาพแวดล้อมที่ก�าหนด* 
 มีระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีเสียงให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย 
 สามารถพูดส�าเนียงท้องถิ่นได้ (ปัจจุบันมีเฉพาะส�าเนียงถิ่นเหนือให้ทดสอบใช้งาน)
 ท�างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 

การประยุกต์ใช้งาน
 ท�าระบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียง เช่น น�า JibJib เชื่อมต่อกับ 

 ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ท�าให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ (smart home) เป็นต้น
 สร้างธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ที่มนุษย์สามารถสื่อสารกับระบบได้โดยตรง เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย 

จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา (JibJib CUI) 
ผลงานเด่น สวทช.

 *คือ เป็นการใช้งานแบบ closed talk ในที่มีเสียงรบกวนต�่า ขณะท่ีความถูกต้องอาจจะลดลงโดยรวม 10% 
  หากมีเสียงรบกวนสูง 
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กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 กลุ่มธุรกิจที่ผู้ใช้งานต้องสื่อสารกับระบบ เช่น smart home, robot, ให้บริการข้อมูล

 กลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนระบบเดิม จากพิมพ์ข้อความเป็นสื่อสารด้วยเสียง

 กลุ่ม SI (Software Integrators) ที่ต้องการน�า JibJib CUI ไปใช้

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 กลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นว่า “เสียง” จะเป็นการสื่อสารหลักระหว่างคนและอุปกรณ์ในอนาคต

 กลุ่มนกัลงทนุท่ีต้องการผลกัดนัให้ CUI มกีารใช้งานกว้างขวางเป็นโครงสร้างพืน้ฐานแบบหนึง่เช่นเดียวกับ 

 การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 นักลงทุนที่สนใจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
 วิธีการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ            

 (เลขที่ค�าขอ 1001000066) 

 อับดุลแพลตฟอร์ม (อยู่ระหว่างการยื่นจด) 

 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติเชิงความหมาย (อยู่ระหว่างการยื่นจด) 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นต้นแบบภาคสนามท่ีมีการทดสอบแล้วว่า สามารถใช้งานได้จริง ต้องการ usecase การใช้งานจริง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมตลาด
จากรายงานในปี 2018 ของ drift.com ในหวัข้อ State of Chatbots Report: How Chatbots are Reshaping  

Online Experiences ซึง่เป็นการวเิคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้าท่ีมต่ีอระบบอตัโนมตัอิย่าง แชตบอตเปรยีบเทยีบกับ

บริการแบบเดิม (traditional service) อื่นๆ เช่น บริการบนเว็บไซต์, โอเปอเรเตอร์,  Face-to-face, โทรศัพท์ 

และอื่นๆ พบว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะยอมรับในการสื่อสารกับระบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยต้องการให้ระบบ

อัตโนมัติแก้ปัญหาหลัก ดังเช่น การช่วยหาค�าตอบให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การตอบปัญหาพ้ืนฐานต่างๆ  

การตอบสนองที่รวดเร็วและไม่ต้องรอ รายงานจาก Gartner ยังระบุว่า ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant)  

จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รายงานจาก Digital Assistant and Voice AI-Capable 

Device Forecast 2016-2021 ของ Ovum คาดการณ์ว่า ภายในปี 2021 จะมอีปุกรณ์ท่ีตดิตัง้ “ผู้ช่วยเสมอืน”  

ในท้องตลาดมากกว่า 7.5 พันล้านชิน้ โดย Google Assistant ครองส่วนแบ่งสูงสุดท่ี 23.3% รองลงมาคือ Bixby 

จาก Samsung ที่ 14.5% และ Siri จาก Apple ที่ 13.1% รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นแนวโน้มของการใช้ผู้ช่วย

เสมือนในชีวิตประจ�าวัน ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
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ผลประโยชน์ (Impact)  
 เชิงวิชาการ / วิทยาศาสตร์ : เป็นการน�างานวิจัยแนวหน้าด้านภาษาธรรมชาติ (Natural Language  

 Processing) ทั้งทางเสียง ข้อความ และการสื่อสาร มาสร้างเป็น Platform CUI บนพื้นฐานภาษาไทย  
 ในเชิงพาณิชย์ ได้ด้วยทีมงานคนไทย 

 เชิงเศรษฐกจิ / พาณิชย์ : 
 - สร้างช่องทางสือ่สารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ช่องทางใหม่ สามารถประยุกต์เป็นสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ  
  ที่ไม่มีในอดีต  
 - เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศท่ีต้องการการเชื่อมต่อและต้องการสื่อสารบน  
  CUI ภาษาไทย ท�าให้อุตสาหกรรม IoT, Smart Home, Robot และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่คุย 
  ภาษาไทย เติบโตยิ่งขึ้น  
 - ลดการน�าเข้าระบบจากต่างประเทศ และ/หรือ ช่วยเสริมขีดความสามารถของระบบ CUI ท่ีมีอยู ่
  ให้ตอบสนองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

 เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม : ช่วยอ�านวยความสะดวกและช่วยให้ผู้บริโภควงกว้างได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลย ี
 สมัยใหม่ เช่น กลุ่ม Smart และ IoT ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ดร.ขวัญชีวา แตงไทย และ ดร.ชัยอนันต์ ด�ารงรัตน์ 
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2240, 2270  
E-mail :  kwanchiva.thangthai@nectec.or.th, chaianun.damrongrat@nectec.or.th 

สุรีพร กระจง
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2351   
E-mail  :  sureeporn.krachong@nectec.or.th 

กรเทพ ปิยะวงศ์ภญิโญ   
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1619  
E-mail  :  kornthep.piyawongpinyo@nstda.or.th

ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1327, 1345  
E-mail  :  tds-nic@nstda.or.th
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นวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensors) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
ในการเปลี่ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ เพ่ือท�าให้สามารถแก้ปัญหาอย่างม ี
ประสทิธิภาพ ประชาชนยังมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาเมอืงให้น่าอยู ่ สามารถใช้ชวิีตอย่างมคีณุภาพ
และปลอดภยั โดยการช่วยให้เจ้าหน้าทีจ่ดัการปัญหาได้สะดวกรวดเรว็ ได้ผลลพัธ์ดขีึน้ ตลอดจนผูบ้รหิารสามารถ
เข้าถึงข้อมลูและสถิตทิีส่�าคญั ท�าให้สามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างแม่นย�า 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
เทคโนโลยีส�าหรบัเพ่ิมความ Smart ให้กับเมอืง โดยเชือ่มสิง่ท่ีประชาชนพบว่าเป็นสิง่ท่ีควรปรบัปรงุ ให้ไปถึง 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ท�าให้สามารถเข้าใจความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และเป็นการพัฒนาเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบ “Pain” 
ของประชาชนผู้อยู่อาศัย พนักงานผู้ดูแลและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่
1) Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ
 แพลตฟอร์มบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วย Artificial Intelligence (AI) วิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการติดตามต�าแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์ 
 พฤตกิรรมและเพ่ิมประสทิธิภาพการเก็บขยะ ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสามารถรับการแจ้งเตอืน จดุเก็บขยะ 
 ที่สนใจได้ สามารถท�างานร่วมกับระบบ Traffy Fondue โดยแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาด 
 ผ่านแอปพลิเคชัน และ LINE@
2) Traffy Fondue แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง
 เป็นแอปพลเิคชนัรบัเรือ่งแจ้งซ้อมและบรหิารจดัการปัญหา ช่วยลดระยะเวลา ลดขัน้ตอน และลดค่าใช้จ่าย 
 ในการแก้ปัญหา ท�าให้ผูบ้รหิารเมอืงเข้าถึงใจของประชาชน โดยเพ่ิมช่องทางแจ้งปัญหาเมอืงจากประชาชน 
 ถึงเจ้าหน้าทโีดยตรง หลงัแจ้งปัญหาประชาชนสามารถตดิตามสถานะการด�าเนินการแก้ไขได้ หน่วยงาน 
 มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับบริหารจัดการปัญหาของประชาชน เช่น ภาพถ่าย ต�าแหน่งบนแผนที่ ท�าให ้
 เจ้าหน้าทีแ่ก้ปัญหาได้สะดวกรวดเรว็ขึน้ ผูบ้รหิารมภีาพรวมและข้อมลูในการตดัสินใจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
 สามารถน�าไปใช้กับอาคาร ส�านักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียน และ โรงพยาบาลได้

การประยุกต์ใช้งาน
 Platform  การบริหารการจัดเก็บขยะ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับผู้ให้บริการจัดเก็บขยะท้ังท่ีเป็นส่วน 

 ของภาครัฐ (การปกครองส่วนท้องถ่ิน นิคมอุตสาหกรรม) ภาคเอกชนได้แก่ ผู ้ให้บริการ 
 การจัดเก็บขยะ ผู้ให้เช่ารถขยะ ส�าหรับใช้ในการบริหารและติดตามการใช้งานทรัพยากร (คน และรถขยะ)  
 การน�าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน และลดต้นทุนค่าน�้ามัน 

 Platform การสื่อสาร ใช้งานโดยการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่าน Line Chat ถ่ายรูปปัญหา  
 ต�าแหน่งทีเ่กิดปัญหา พร้อมการแจ้งเตอืนความก้าวหน้าชองการแก้ไข บทวิเคราะห์ทางสถิตท่ีิช่วยรวบรวบ 
 ข้อมลูปัญหาและการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อแก้ปัญหา 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
1. บริษัทผู้ให้บริการดูแลด้านการบริหารจัดการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 
2.  ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะแก่ภาครัฐ 
3.  บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต�าแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
4.  บริษัทพัฒนาเมือง

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยี
และข้อมูล (Traffy City Platform)

ผลงานเด่น พันธมิตร
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สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ภายใต้แพลตฟอร์มการบริหารการจัดเก็บขยะ และแพลตฟอร์มการแจ้งปัญหาผ่าน    
แอปพลิเคชัน Fondue

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนา และใช้งานในพ้ืนทีน่�าร่องมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี มุง่เน้นการพัฒนาโดยยึดหลกั Agile Development 
วิเคราะห์ผลการใช้งานและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานสูงสุด 

ภาพรวมตลาด
ในปัจจบุนัมกีารตดิตัง้อปุกรณ์ส�าหรบัตดิตามต�าแหน่งรถอย่างแพร่หลาย แต่การตดิอปุกรณ์ดงักล่าว มวัีตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในภายหลัง จึงท�าให้พิกัดต�าแหน่งท่ีได้รับมีความคลาดเคล่ือนสูง
และความถี่ในการระบุต�าแหน่งต�่า ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน  
(Real-time) ได้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน�ามาใช้บริหารจัดการรถได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

ในด้านปัญหาเมอืง ปัจจบุนัมกีารรบัข้อร้องเรยีน/แจ้งซ่อมอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เขียนแบบฟอร์มท่ีส�านักงาน  
2) การใช้โทรศัพท์ 3) การใช้ช่องทางสื่อสารทางข้อความ Instant Messaging เช่น Line Chat  
โดยท้ัง 3 รปูแบบ ไม่มกีารบนัทึกอย่างเป็นรปูแบบทีท่�าให้สามารถวิเคราะห์การท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
อาทิเช่น ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ ต�าแหน่งที่เกิดปัญหา และภาพถ่าย   

ผลประโยชน์ (Impact) : 
 เชงิวชิาการ/วทิยาศาสตร์ : การวเิคราะห์ข้อมลูจากเทคโนโลยรีะบตุ�าแหน่งด้วยดาวเทียมความละเอยีดสงู  

 (GNSS) เพ่ือการปรบัปรงุ Logistic และการวางแผน การวิเคราะห์ข้อความและรปูภาพ เพ่ือระบปุระเภท 
 โดยอัตโนมัติส�าหรับ chatbot

 เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ : เพ่ิมการใช้ประโยชน์ของรถ (Utilization) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
 และการซ่อมบ�ารุง ลดค่าใช้จ่ายของปัญหาที่ตามมาเมื่อไม่ได้รับการดูแลแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้น

 เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม : เพ่ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง สถานท่ีท�างาน 
 และพื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มควางโปร่งใสในการท�างาน

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ดร.วสันต์ ภทัรอธิคม 
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
โทรศัพท์  : 086 901 6124                        
E-mail  :   wasan.pat@nectec.or.th
ณพงศ์  วาณิชยพงศ์                 
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2622
E-mail  :  napong.wanichayapong@nectec.or.th
โรสริน อัคนิจ                   
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2357                   
E-mail  : Rosarin.akanit@nectec.or.th

ศศนิ  เชาวนกุล 
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1324                
E-mail  : sasin.chaowanakul@nstda.or.th 
ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์  : 02 564 7000 ต่อ 1359, 1345        
E-mail  :  tds-nic@nstda.or.th



ผลงานเด่น พันธมิตร

231

นักวิจัย
ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356198

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356194

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356195

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356196

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356197

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356199

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356200

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356201

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356202

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356203

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 356204

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพส่ิง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ  

การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยรองรับงาน

ในศตวรรษท่ี 21 และยุค 5.0G มรีะดับความพร้อมของเทคโนโลยีอยู่ท่ี Full Operation/Commercialization  

แบบ Open Source และ Cross Platform (สามารถลงได้ทุกแพลทฟอร์มท่ีม ี C/C++ Compiler) เทคโนโลยีฐาน  

อาษาเฟรมเวิร์คน้ีได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด SDK ไปใช้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย  

(โหลดที่ www.arsa.ai)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ  

การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยงานที่รองรับ 

มีดังต่อไปนี้

1.  DeepTech/AI น�าไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning 

2.  MarTech/BigData Analytic น�าไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science 

3.  FinTech/Blockchain น�าไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain 

4.  MedTech EdTech UX/UI น�าไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น

5.  AgTech/Controller น�าไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices 

6.  ioT/{REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API} 

ARSA Framework

ผลงานเด่น พันธมิตร สวทช.

ผลงานเด่น พันธมิตร
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7.  UAV/TCP/UDP ควบคุม/ประมวลผล อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล  

 TCP หรือ UDP ราคากลางแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คได้ที่ www.arsa.ai

 (1) แพคเกจ 1 เดือน ราคา $49.99 

 (2)  แพคเกจ 6 เดือน ราคา $249.99

 (3)  แพคเกจ 12 เดือน ราคา $499.99

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.อาษา ตัง้จติสมคดิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ   : 081 362 3124

Email   : arsa@citu.tu.ac.th

ตัวอย่างแพคเกจอาษาเฟรม ขนาด 8.5 c.m. x 12.5 c.m.
(ส�าหรับหน่วยงาน)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

เครื่องอ่านสีสารละลายทางด้านเคมี (ChemKid)

นักวิจัย
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว

ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1802004854 ยื่นค�าขอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงแสง 

ร่วมกับการเขียน coding ผ่าน KidBright IDE ซึ่งจะอ่านค่าสีของน�้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบ

กับสารเคมใีนน�า้จากบ่อเพาะเลีย้ง ซึง่เครือ่งน้ีจะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมี

ในน�้าด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และ

ประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth หรือ Wi-Fi

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ควบคุมการท�างานผ่านบอร์ด KidBright

 สามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที

 สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้

 บันทึกทุกผลการวัดลง SD Card ได้

 สามารถส่งบันทึกข้อมูลการวัด ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ได้

 มีน�้าหนักเบา และพกพาได้สะดวก

 มีแบตเตอรี่และชาร์ตได้ในตัวเครื่อง (รุ่น IoT)

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383

Email    :  business@nectec.or.th
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.นพดล นันทวงศ์
ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501003964 ยื่นค�าขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite) สร้างด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูงท่ีพัฒนาข้ึนเป็นพิเศษ 
โดยห้องปฏิบติัการวิจยัเทคโนโลยีฟิล์มบางเชงิแสง ท�าให้ได้ฟิล์มบางโครงสร้างนาโนของโลหะเงนิท่ีมคีณุลักษณะ
เฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะท่ีมีต้นทุนในการผลิตท่ีต�่ากว่า พ้ืนผิว
ขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปคู่ขนาด 4.5 mm×4.5 mm บรรจุในถุงฟอยด์ป้องการท�าปฏิกริยากับอากาศ 
จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัดสารตัวอย่างที่มีความเจือจางมากในระดับ trace concentration 
ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ชิปพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามานชนิดแผ่นโลหะอะลูมิเนียมท่ีมีโครงสร้างนาโนเมตรฝั่งอยู่บนโครงสร้าง 
 ระดบัไมโครเมตร และยึดตดิด้วยอนภุาคโลหะทองท่ีมคีณุลกัษณะเฉพาะตวัสามารถขยายสัญญาณรามาน 
 ได้สูง
2. พื้นที่ขยายสัญญาณขนาด 4.0 มม. x 4.0 มม. (ปรับขนาดได้ตามความต้องการ)
3.  ฐานรองแผ่นโลหะอะลูมิเนียมหนา 0.04 มม.
4.  ขยายสัญญาณรามานได้ไม่น้อยกว่า 105 เท่า (Methylene blue) 
5.  สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสัญญาณรามานที่ใช้ความยาวคลื่น 500 ถึง 800 นาโนเมตร
6.  สามารถตรวจวัด Nitrate, TNT, RDX, Paraquat และ Cabaryl ที่ความเข้มข้นต�่ากว่า 10-3 โมล่าร์
7. พ้ืนผวิของชปิขยายสญัญาณรามานมสีมบติัไม่ชอบน�า้ (Hydrophobic) ดงัน้ันการตรวจวัดสัญญาณรามาน 
 ของสารตวัอย่างท่ีมตีวัท�าละลายเป็นน�า้ จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ปลายแหลมสะอาดช่วยสะกิดสารตวัอย่างลง 
 บนชิป
8. อายุการใช้งาน 2 ปี

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email    :  business@nectec.or.th

ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.นพดล นันทวงศ์ และ ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร 
ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1001000190  ยื่นค�าขอวันที่  5  กุมภาพันธ์  2553

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1201001692  ยื่นค�าขอวันที่  12  เมษายน  2555

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1201002682  ยื่นค�าขอวันที่  7  มิถุนายน  2555

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1301005400  ยื่นค�าขอวันที่  26  กันยายน  2556

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1301005227  ยื่นค�าขอวันที่  19  กันยายน  2556

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1501003965  ยื่นค�าขอวันที่  10  กรกฎาคม  2558

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1501003964  ยื่นค�าขอวันที่  10  กรกฎาคม  2558

ค�าขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�าขอ  1503001194  ยื่นค�าขอวันที่  7  สิงหาคม  2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคนิคการตรวจวัดเอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเทคนิคตรวจวัดสัญญาณรามาน ได้รับความนิยม

เพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์แบบ solid-state ส่งผลให้ 

เคร่ืองตรวจวัดมีราคาลดลง พร้อมทั้งยังมีขนาดที่เล็กลงและยังให้ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นอีกด้วย ท�าให้มี

ความนิยมน�าเอาระบบตรวจวัดสัญญาณรามานมาใช้เป็นเทคนิคมาตรฐานในการตรวจระบุองค์ประกอบ

และเอกลักษณ์ทางเคมีทั้งภายในห้องปฏิบัติการและการพกพาส�าหรับตรวจในภาคสนาม อย่างไรก็ตาม

การตรวจวัดสัญญาณรามานมีข้อจ�ากัดส�าหรับการวัดสารท่ีมีปริมาณหรือความเข้มข้นน้อยมากๆ จึงได ้

เกิดการพัฒนาพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามาน (surface-enhanced Raman spectroscopy: SERS)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายสัญญาณรามานดังกล่าวในการตรวจวัดและวิเคราะห์โมเลกุลของสารเคมี

ได้มากจนถึงระดบัท่ีสามารถตรวจวัดสารตกค้าง (trace) ประเภทต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ามากขึน้ ห้องปฏิบตั ิ

การวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง (OTL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

ได้พัฒนาชปิพ้ืนผวิขยายสญัญาณรามาน (ONSPEC) ด้วยเทคนิคการเคลอืบฟิล์มบางในระบบสญุญากาศ

ได้ส�าเร็จเป็นต้นแบบภาคสนาม

ชิปขยายสัญญาณรามานความละเอียดสูง 
(ONSPEC หรือ SERS Chip)
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ONSPEC ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาข้ึนด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มข้ันสูง โดยพัฒนาฟิล์มบางโครงสร้าง

นาโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว สามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

ค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะที่ 

มีต้นทุนในการผลิตท่ีต�่ากว่า พ้ืนผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวดัสารตวัอย่างทีม่คีวามเจอืจางมากในระดบั trace concentration ซึง่ไม่สามารถ

ตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ จุดเด่นคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัด 

เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเทคนิค Raman Spectroscopy ให้สามารถวัดสัญญาณของสารอินทรีย์และ 

อนินทรีย์ในปริมาณน้อยระดับ trace concentration

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ปกรณ์ สุพานิช

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์    : 02 564 6900 ต่อ 2353

Email   : business@nectec.or.th

1

2

3
เลเซอร์

1. เก็บตัวอย่าง (Swab) แล้วน�าสารต้องสงสัย
 มาละลายในตัวท�าละลาย
2. หยดสารละลายลงบนชิบ
3. วิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดสัญญาณรามาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
NECTEC SERS Chips
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ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้” (LD Writing Software Suite)

นักวิจัย
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และ ณัชชา สาทสุทธิ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 4568

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 4569

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 4570

ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 4571

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงเร่ืองความบกพร่องของนักเรียนประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า 

“บกพร่องทางการเรยีนรู ้ (Learning Disabilities หรอื LD) ซึง่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของร่างกาย

หรือภาวะสติปัญญาบกพร่องหรือภาวะปัญญาอ่อน แต่เกิดจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมอง 

เป็นความผดิปกตขิองกระบวนการเรยีนรูท่ี้แสดงออกทางด้านการอ่าน การเขยีนสะกดค�า การล�าดับความคิด 

การค�านวณและเหตผุลเชงิคณิตศาสตร์ บคุคลแอลดจีะมสีตปัิญญาปกต ิ แต่ผลการเรียนต�า่กว่าปกต ิ จะเขียน 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูก และเรียงล�าดับอักษรผิด นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

จึงไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรยีนรูจ้ะมคีวามยากล�าบากในการอ่าน เขียน และคดิค�านวณ ส่งผลให้มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต�า่ 

นักเรียนบางคนเมื่อฟังผู้อื่นพูดหรืออ่านหนังสือให้ฟังก็สามารถพูดแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเรื่องย้อนกลับ

ได้อย่างด ี แต่เมือ่ให้เขยีนบรรยายกลบัท�าไม่ได้หรอืเขียนผดิพลาด ดังนัน้การพัฒนาความสามารถในการเขยีน

ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้สอ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม

เลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) โปรแกรม 

ตรวจค�าผิดไทย (Thai Spell Checker) และโปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) โดยทุกโปรแกรม

สามารถอ่านออกเสยีงโดยใช้ “วาจา” ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย และท�างานบนระบบปฏิบตักิาร: 

Windows 7, Windows 8 และ Windows 10

จุดเด่นของ โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย มีดังนี้

 สามารถเลือกค�าศัพท์เพื่อเติมเต็มค�าศัพท์ (Word Completion)

 สามารถเลือกค�าศัพท์จากการท�านายค�าศัพท์ที่เป็นค�าถัดไป(Word Prediction)

 สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลค�าศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
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จุดเด่นของ โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย มีดังนี้

 มกีารใช้กฎการค้นหาค�าแบบค�าพ้องเสยีง (Soundex) ค�าเขยีนใกล้เคยีง (Approximate) และกฎแอลดี  

 (LD Rules) มาใช้ในการค้นหาค�าที่ถูกต้องหรือค�าใกล้เคียง

 สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลค�าศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้

จุดเด่นของ โปรแกรมตรวจค�าผิดไทย มีดังนี้

 สามารถตรวจสอบค�าผิดด้วยการแสดงแถบสีบนค�าศัพท์ที่พิมพ์ผิดและแสดงรายการค�าแ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383

Email    :  business@nectec.or.th
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นักวิจัย
ดร.คทา จารุวงศ์รังสี และ ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 26222

สิทธิบัตร เลขที่ 26223 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แก๊สเซท เป็นแก๊สเซ็นเซอร์บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีการรับรู้แก๊สด้วยฟิลม์บางสารก่ึงตัวน�าออกไซด์โลหะ  

(metal oxide semiconductor (MOS) gas sensor) โดยมุ่งเป้าเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ โลกของ 

งานวิจัยทางด้านวัสดุรับรู้แก๊สของไทย สู่ผลิตภัณฑ์แก๊สเซ็นเซอร์ที่แข่งขันได้ในตลาดโลก จากการออกแบบ

ชิพที่มีลักษณะพิเศษ ท�าให้รองรับการเคลือบสารรับรู้แก๊สได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มแก๊สเซ็นเซอร์ทั่วไป อีกทั้ง 

ยังใช้พลังงานต�่าเข้าใกล้แก๊สเซ็นเซอร์ชนิดเมมส์ แต่สร้างข้ึนด้วยวัสดุ และต้นทุนทางเคร่ืองมือท่ีต�่ากว่า

หลายเท่าตัว ตวัอย่างแก๊สท่ีรบัรูไ้ด้บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีแก๊สเซท: VOCs, H2S, H2, Ammonia, Methane,  

etc. (ขึ้นกับวัสดุรับรู้แก๊สเป็นส�าคัญ)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 Small & Thin ชิปมีขนาดเล็กและบางมาก สามารถติดตั้งในระบบแบบพกพาได้ง่าย

 Energy Saving ประหยัดพลังงานสูง โดยใช้พลังงานเพียงแค่ 50-100 มิลลิวัตต์

 Low Cost ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีต้นทุนต�่ามาก สามารถแข่งขันในตลาดได้

 High Performance ชิปมีคุณสมบัติการรับรู้แก๊สสูงเทียบเท่าชิปที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
พรพสก กาญจนพล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2382 

Email    : pornpasok.kanjanapol@nectec.or.th 

เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สประหยัดพลังงาน 
ต้นทุนต�่า (GASSET)

product
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มิวอายโรโบคิด มิวอายโรโบคิด  

นักวิจัย
ดร.อัชฌา กอบวิทยา

ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1902000251 ยื่นค�าขอวันที่ 21 มกราคม 2562

ที่มา เบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
มิวอายโรโบคิด (MuEye ROBOKid) เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่แสดงภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

สามารถปรับระยะโฟกัส หรือเลื่อนต�าแหน่งของวัตถุตัวอย่างได้โดยสั่งการผ่านบอรด์ KidBright คิดไบร์ท 

ท�าให้การใช้งานกล้องจุลทรรศน์มีความสะดวกและสนุกมากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 มีฟังก์ชั่นเลื่อนหาระยะภาพคมชัดแบบอัตโนมัติ 

 ควบคุมความสว่างของแหล่งก�าเนิดแสงด้วยคิดไบร์ท 

 เลื่อนต�าแหน่งด้วยความละเอียดถึง 25 ไมครอน/Step ด้วยบอร์ดคิดไบร์ท 

 สแกนถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งแผ่นสไลด์ เพื่อเก็บรายละเอียดในแต่ละต�าแหน่ง 

 สามารถกดเรียกหาต�าแหน่งของวัตถุได้ ท�าให้การใช้งานง่ายและสนุกมากขึ้น 

 เลนส์พอลิเมอร์ ทนทานต่อเชื้อรา บรรจุในแผ่นพลาสติก เปลี่ยนก�าลังขยายได้ง่าย 

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383

Email    :  business@nectec.or.th
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ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย
(Museum Pool)

นักวิจัย
ดร.ละออ โควาวิสารัช และคณะ

ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501006003 ยื่นค�าขอวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
Museum Pool เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาน�าชมพิพิธภัณฑ์ท่ีสะดวกท้ังภัณฑารักษ์และผู้เย่ียมชม  

โดยภัณฑารักษ์สามารถสร้างเนื้อหาน�าชมได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้เย่ียมชมน้ันเพียงดาวน์โหลด Application  

คร้ังเดียว ก็สามารถใช้ได้กับทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย Museum Pool ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย  

เพียงเปิดแอปและสแกนบาร์โค้ดบนชิ้นงาน ก็สามารถรับฟังข้อมูลภาพและเสียงได้ทันที ท�าให้เด็กและ

เยาวชนไทยเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน อกีทัง้ยังรองรบัการใช้งานได้หลายภาษา ท�าให้นกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ในงาน

แสดงสินค้า นิทรรศการหมุนเวียน โบราณสถาน แหล่งความรู้ในชุมชน หรือจุดท่องเที่ยว เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถสร้างเนื้อหาและบริหารจัดการได้ง่าย ทั้งข้อมูล ภาพ ข้อความ เสียง

 เข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายด้วยแอปพลิเคชันเดียว

 สามารถเก็บสถิติการเยี่ยมชมงาน และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้

 ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบ Android และ iOs

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
โรสริน อัคนิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2357 

Email    : rosarian.akanit@nectec.or.th
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ระบบฟ้ืนฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

นักวิจัย
สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1401005696 ยื่นค�าขอวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ที่มา เบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
หวัใจส�าคัญในการด�าเนนิชวิีตอย่างมอีสิระและเป่ียมด้วยความสขุของผูสู้งวยัคือ การด�ารงไว้ซึง่ความสามารถ
ของสมองโดยเฉพาะด้านการรู้คิด (Cognition) ดังน้ันการฝึกฝนการรู้คิดจึงมีความส�าคัญมากท้ังในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุปกติ เพ่ือรักษาความสามารถของสมองไว้ และเพ่ือชะลอความเส่ือมของสมองในกลุ่มท่ีเร่ิมม ี
ความสามารถการรูคิ้ดบกพร่องระยะแรกอนัเป็นกลุม่เสีย่งของโรคอลัไซเมอร์ รวมถึงกลุม่ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ 
ระยะแรกด้วย ทีมนักวิจัยจากเนคเทค ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ออกแบบระบบฟ้ืนฟูระดบัความรูค้ดิ ทีช่่วยผูส้งูอายุในการฝึกฝนฟ้ืนฟูศกัยภาพทางด้านการเรยีนรู ้
และรบัรูผ่้านการเล่นเกมส์ด้วยคลืน่สมองโดยอาศยัหลักการ Neurofeedback คณะวิจยัมุง่เน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสูภ่าคการใช้งานจรงิไปยังสถานพยาบาลและศนูย์ดแูลผู้สงูอายุ เพ่ือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบฝึกฝนสัญญาณคลืน่สมองแบบป้อนกลบัผ่านการเล่นเกมส์ทีถู่กออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรบัผูส้งูอายุ  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถของสมาธิการจดจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจ�า 
ช่วงปฎิบตังิาน (Working Memory) โดยใช้สญัญาณจากคล่ืนสมองเบต้าและอลัฟ่าท่ีรบัจากอปุกรณ์รับและ
ขยายสัญญาณคลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ แล้วค�านวณระดับความจดจ่อและแสดงค่าผ่านโปรแกรมเกมส์  
ท�าให้ทราบถึงระดับสมาธิการจดจ่อของตนเอง และพยายามรักษาสภาวะจดจ่อตลอดการเล่นเกมส์  
ซึง่เป็นการเรยีนรูวิ้ธีการท�าให้เกิดสมาธิการจดจ่อ ความจ�าช่วงปฎิบตังิานตามทีโ่ปรแกรมก�าหนดไว้ เมือ่ฝึกฝน
ได้เป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถควบคุมจัดการสมาธิได้ดีขึ้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Executive  
Functions) ของสมองได้ต่อไปอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383

Email    :  business@nectec.or.th
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นักวิจัย
ดร.กมล เขมะรังษี และคณะ
ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1601005373 เรื่อง ระบบก�าหนดรหัสประจ�าตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ 
ยื่นค�าขอวันที่ 16 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน 3 มิติ” ส�าหรับให้บริการข้อมูลต�าแหน่งหรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ของคนหรือ 
วัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์ โดยระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายท่ีเรียกว่า  
Anchor และอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Tag ที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กและมีระบบ
สื่อสารไร้สายมาตรฐานบลูทูธพลังงานต�่า (Bluetooth Low Energy) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สามารถ
ส่ือสารได้ในระยะท่ีไกลกว่า RFID การประยุกต์ใช้ข้อมูลต�าแหน่งและข้อมูลบ่งชี้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส ์
ในแพลตฟอร์มระบบระบุต�าแหน่งในอาคาร สามารถน�าไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่น ธุรกิจค้าปลีก  
งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า หุ่นยนต์ในโรงงาน การเกษตร การแพทย์ โรงเรียน เป็นต้น  
โดยระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือเก็บข้อมูลต�าแหน่งในยุค Internet of Things  
ซึง่สามารถใช้ติดตามบคุคลหรอืสิง่ของและวิเคราะห์รูปแบบการเคลือ่นท่ีภายในอาคารได้ การประยุกต์ใช้งาน 
แพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3 มติ ิ ในกระบวนการท�างานปัจจบุนัจะท�าให้สามารถปรบัปรงุกระบวนการท�างานเดิม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย บลูทูธพลังงานต�่า (Bluetooth Low Energy) เพื่อการระบุต�าแหน่ง 
 ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการใช้งานป้ายระบุต�าแหน่งที ่
 ยาวนานขึ้น

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลต�าแหน่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่มีใช้งานแพร่หลายอยู่ภายในอาคาร ท�าให้ลด 
 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบระบุต�าแหน่งได้ส่วนหนึ่ง

 ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายส�าหรับ Internet of Things และใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing  
 Platform ท่ีช่วยประมวลผลการระบุต�าแหน่ง แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถขยายได้ตาม 
 ความต้องการของการใช้งานในอนาคต
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โรสริน อัคนิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์  : 02 564 6900 ต่อ 2357 
Email    : rosarian.akanit@nectec.or.th 

ระบบระบุต�าแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
พลังงานต�่า (แพลตฟอร์ม อยู่ไหน 3 มิติ) 

Map

Location

Route
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หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล

นักวิจัย
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ และคณะ
ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา เบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล หรือ Universal Remote Terminal Unit (uRTU) เป็นอุปกรณ์ส�าหรับ
ตรวจวัดและสัง่การอปุกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ เป็นต้น uRTU ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับอปุกรณ์
ตรวจจบัสัญญาณหลายประเภท สามารถเพ่ิมหรือลดจ�านวน Input/Output โดยการเพ่ิมหรือลดโมดลูขยาย
(Expansion module) ของ uRTU ได้ตามความต้องการ อีกท้ังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง 
หลากหลาย เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูล เพ่ือควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงาน และ 
ระบบอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

คุณลักษณะ
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลทาง Analog ในรูปแบบสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ได้รับ 
 จาก Sensor เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า ความถ่ี หรือปริมาณอื่นๆ ให้เป็นข้อมูล Digital เพ่ือใช้ใน 
 การประมวลผล หรอืเปลีย่นข้อมลู Digital ทีไ่ด้รบัจากคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สัง่งานการเปิด-ปิด อปุกรณ์ต่างๆ  
 ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Data logger)
2. สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้เช่น LAN, WiFi, 3/4G, Long Range 
(LoRa) เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถเพิ่มหรือลดจ�านวน Input/Output ทั้งสัญญาณ Analog และ Digital ผ่านทาง Expansion  

 Module ได้สูงสุด 5 Modules โดยจ�านวน Input/Output ในแต่ละ Module ข้ึนอยู่กับประเภทของ 
 สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

 สามารถเพ่ิมประเภทการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณได้อย่างหลากหลายผ่านทาง  
 Ex-pansion Module

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email    :  business@nectec.or.th
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แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด ส�าหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD Keyboard Application on Android)

นักวิจัย
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และ ณัชชา สาทสุทธิ
ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1801001291 ยื่นค�าขอวันที่ 2 มีนาคม 2561

ที่มา เบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) เห็นว่า ปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เป็นปัญหาส�าคัญที่ลดทอนศักยภาพของคนไทยท่ีท�าให้เกิดปัญหาค่าเฉลี่ยการรู้หนังสือของ
คนไทยต�่า และเกิดปัญหาสังคม การว่างงาน กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ข้อมูลการศึกษา
วิจัยในปี 2562 โดย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส�ารวจพบว่า 
ประเทศไทยมนัีกเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรยีนรูอ้ยู่จ�านวน 349,753 คน ซึง่ปัจจบุนัยังไม่มกีารพัฒนา
เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเข้ามาช่วยเหลอื ศนูย์ฯ เห็นความส�าคญัในการช่วยเหลือนักเรยีนกลุม่น้ีจงึได้ด�าเนินการ 
ศึกษาส�ารวจเทคโนโลยีที่จะน�ามาช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู ้  
คณะผูว้จิยัของศนูย์ฯ ได้ศกึษาเพ่ิมเตมิเพ่ือท่ีจะออกแบบ ก�าหนดฟังก์ชนัของเคร่ืองมอืท่ีจะน�าไปใช้เพ่ือช่วย
เสริมการเรียนรู้ การท�างานของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว 
ศูนย์ฯ ประสงค์จะพัฒนาเครื่องมือเพ่ือช่วยในการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดและการคิดค�านวณ 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลเิคชนัแอลดคีย์ีบอร์ด เป็นผลติภัณฑ์สิง่อ�านวยความสะดวกเพ่ือเอือ้ประโยชน์ในการใช้งานให้กับบคุคล
หรือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์ผิดของบุคคล
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ท�างานเสมือนคีย์บอร์ดภาษาไทยบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ จดุเด่นของแอปพลเิคชนัแอลดคีีย์บอร์ดคอื สามารถแก้ไขค�าผิดท่ีเป็นการพิมพ์ผิดแบบบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ซึ่งแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดปัจจุบันยังไม่สามารถท�าได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์   : 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email    :  business@nectec.or.th
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์อภิชิต เสมศรี, หทัยพัชร์ พิชัยณรงค์, ศุภเสฏฐ์ ลิ้มวิลัย และ ญาณกร อุดมวนิช

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เคร่ืองตัดหญ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุดต้นก�าลังท่ีท�าให้เครื่องตัดหญ้าเกิดการท�างานได้แก่เครื่องยนต์  

แต่เน่ืองจากการท�างานของเครื่องยนต์จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดมลพิษ 

ไอเสยีทางอากาศได้ เพ่ือลดปัญหาในเรือ่งของการเผาไหม้ จงึได้คดิค้นโดยการประยุกต์ใช้พลงังานความร้อน

จากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพ่ือแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ 

และน�ากระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้เกิดการหมุน มอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นอุปกรณ ์

ที่ขับเคลื่อนใบพัดของเครื่องตัดหญ้าให้เกิดการท�างานต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ

ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์อภชิติ เสมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

โทรศัพท์มือถือ    : 099 551 6140

Email    : semsri.a@gmail.com

เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อนันต์ ตันแสนทอง, สุนิสา ชัยบุตร, ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต จันภิรมย์ และ สันติ โสภาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในระบบการสตาร์ทของจักรยานยนต์ตามท้องตลาดนั้นแล้ว โดยทั่วไปเป็นรูปแบบของกุญแจบิดไปเพื่อเปิด

และบิดกลับเพื่อปิดให้เกิดกระบวนการเชื่อมต่อของระบบวงจรไฟฟ้า แล้วจึงจะสามารถท�าการสตาร์ทเพื่อ

ให้เกิดการติดหรือดับเครื่องยนต์ จึงมีผู้เล็งเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มีลักษณะการใช้งานท่ีค่อนข้างจะยุ่งยาก

และเกิดปัญหาในการพกพา ดงัน้ันจงึได้มผีูท้ีค่ดิค้น พัฒนา ทดลองสร้างสวิตซ์เปิดปิดเครือ่งยนต์ในรปูแบบใหม่ๆ 

มากมาย และรูปแบบหนึ่งในนั้นที่คณะผู้วิจัยสนใจคือระบบการสแกนด้วยลายน้ิวมือท่ีมาจากวิทยาการ 

ไบโอแมทริกซ์ (Bio Metric) นั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้สามารถส่งผลถึงข้อดีได้อย่างชัดเจนก็คือความสามารถ 

ในการควบคุมระบบกลไกต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานย่ิงขึ้น และยังท�าให ้

การตวจสอบการใช้งานได้ ทั้งยังคาดว่าจะช่วยลดการถูกโจรกรรมได้มากยิ่งๆ ขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พัฒนาให้เกิดระบบสตาร์ทรถจกัยานยนต์ทีม่คีวามสามารถเพ่ิมระดบัการรกัษาความปลอดภยัจากการโจรกรรม 

และความสะดวกให้มีมากกว่าระบบกุญแจที่มีอยู่เดิม และยังคาดว่าจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่ระบบกิจการ

ร้านรถจักรยานยนต์ให้เช่าและประชาชนทั่วไป

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่าที่ รต. เชาวลิต จนัภริมย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

โทรศัพท์    : 02 744 7356

โทรศัพท์มือถือ    : 095 163 5593

Email    : vodsaka@gmail.com

ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ธณพิชญ์ เป็กเยียน, อาจารย์ชุติมา เกตุษา และ วรพล ง่วนจร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว โบราณว่าไว้เพ่ือเตือนใจให้มีความรอบคอบระมัดระวังให้ดีก่อนท่ี 

เหตุร้ายจะเกิดขึน้ ความเสยีหายทีเ่กิดจากอคัคีภัย สามารถเผาผลาญทรัพย์สินได้ทุกชนิด เป็นภัยท่่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัยจึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก 

เพ่ือลดการสูญเสียในทุกด้าน ระบบดับเพลิงฉุกเฉินพร้อมแจ้งเตือนน้ีจัดท�าขึ้นเพ่ือพัฒนาและน�าไปต่อยอด 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและยังมคีวามสามารถหลากหลายรูปแบบ เช่น กรณีเกิดอคัคภัียหรือกรณีมก๊ีาซร่ัวไหล 

ระบบดับเพลิงฉุกเฉินก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกภายในบ้านให้ทราบผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ให้ 

รบัทราบในกรณีไม่มผีูพั้กอาศัยอยู่ หรอืมผีูอ้าศยัอยู่ ก็จะมกีารแจ้งเตอืนพร้อมกับเสยีงให้กับสมาชกิรบัทราบ 

ว่ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น การสร้างบ้านในปัจจุบันบางบ้านอาจมองข้ามความส�าคัญภายในบ้านไป เช่น  

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากอัคคีภัยซึ่งเป็นภัยร้ายแรงท่ีอาจจะท�าให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินได้  

ทางเราจึงได้เล็งเห็นถึงความอันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัย ผู้จัดท�าจึงได้พัฒนาระบบดับเพลิงพร้อมแจ้งเตือน

ผ่านเทคโนโลยีเอเจนท์สนทนา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ป้องกันอคัคภัียก่อนเกิดโดยสามารถตรวจจบัความร้อน ก๊าซและปรมิาณออกซเิจน พร้อมท้ังมกีารแจ้งเตอืน

ผ่านสมาร์ทโฟนผ่านเทคโนโลยีเอเจนท์สนทนา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ธณพชิญ์ เป็กเยียน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์    : 02 172 9888

โทรศัพท์มือถื    : 094 034 3836

Email    : tanapeak2559@gmail.com

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และคณะ

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1802002240 ยื่นค�าขอวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พืชผลภายในไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โดรนแบบแปดใบพัดแนวคดิใหม่ ให้มรีปูลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร รปูทรงคล้ายแมงมมุ มขีนาด 

กะทัดรัด เหมาะส�าหรับใช้ในกิจการวิเคราะห์พืชผลในเทคโนโลยี Smart Farm ผ่านระบบเครือข่าย 

อินเตอร์เนตบนแอปพลิเคชันมือถือ ภาพถ่ายมีความละเอียดสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศักดิ์ตญิานนท์ คงทอง

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์    : 044 224 825

โทรศัพท์มือถือ    : 088 706 7467

Email    : saktiyanont@gmail.com

อากาศยานไร้คนขับ
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นักวิจัย
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช และคณะ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร 
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมเป็นระบบแบบรวมศูนย์ ข้อมูลการลงคะแนนจะส่งมายังเครื่องแม่ข่าย 
ส่วนกลาง ท�าให้มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาจเกิดปัญหาการโจมตีระบบหรือแก้ไข 
ข้อมลู เพ่ือเปลีย่นแปลงผลการลงคะแนนได้ เช่น การทดลองโจมตรีะบบการเลอืกต้ังประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิา  
ในงาน DefCon Computer Security Conference 2018 ซึ่งใช้เวลาเพียง 90 นาที ก็สามารถ Hack  
ระบบเลอืกตัง้ได้ คณะนักวิจยัได้ศกึษาการใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain) กับการเลอืกตัง้ โดยเริม่พัฒนา 
ระบบเลอืกต้ังผูฝึ้กสอนกีฬาและผูต้ดัสนิกีฬาบนบลอ็กเชนให้กับกรมพลศกึษา พบว่าระบบเลอืกตัง้บนบลอ็กเชน 
สามารถรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมลูได้ดกีว่าระบบเลอืกตัง้แบบดัง้เดมิ เนือ่งจากการจดัเก็บข้อมลูแบบ 
กระจายบนเครือข่ายบล็อกเชนมีข้อดีในการรักษาความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) ยากต่อ 
การเปลีย่นแปลงแก้ไข ผูล้งคะแนนสามารถตรวจสอบผลการโหวตของตน และยังคงรกัษาความลบัในการโหวต
ของตนไว้ด้วย ท�าให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งยังประยุกต์ใช้ได้กับการเลือกตั้งหรือลงประชามติ
ในทุกระดับ ทุกหน่วยงานอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Ledger) จัดเก็บข้อมูล
ในลักษณะ Block เชื่อมต่อกัน ข้อมูลจะถูกส�ารองและตรวจสอบความถูกต้อง (Consensus) จากสมาชิก 
ในเครอืข่ายแล้วจดัเก็บกระจายตาม Node ต่างๆ โดยไม่ต้องอาศยัตวักลาง เมือ่ข้อมลูถูกยอมรบับนระบบแล้ว  
ไม่สามารถแก้ไขได้ และด้วยกลไกในการตรวจสอบเพ่ือสร้างชดุข้อมลูใหม่ ท�าให้ยากในการสร้างข้อมลูเทจ็ 

จุดเด่นเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมาะกับการพัฒนาระบบเลือกตั้งท�าให้ข้อมูลการลงคะแนน 
มีความถูกต้อง ปลอดภัย ผู้ลงคะแนนมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตนโหวตให้ผู้สมัครจะไม่ถูกเปิดเผย และไม่ถูกแก้ไข 
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ยากต่อการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์แทนบุคคลอื่น สร้างความโปร่งใส  
และน่าเชือ่ถือให้กับการเลอืกตัง้ ทัง้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจดัการเลอืกตัง้ สะดวกต่อผูล้งคะแนน โดยสามารถ 
โหวตผ่านระบบจากทุกที่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจช่วยให้จ�านวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเพิ่มขึ้นด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศ.ดร.อาณัต ิลีมัคเดช
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์    : 02 564 4440 ต่อ 1664 
โทรศัพท์มือถือ    : 081 859 6955
Email    : arnat@tbs.tu.ac.th

ระบบเลือกตัง้บนบล็อกเชน (Blockchain)

เลือกตัง้ง่ายๆ ผ่านระบบเลือกตัง้
Blockhain บนสมาร์ทโฟร

การประยุกต์ใช้ Blockhain
ในการเลือกตัง้
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นักวิจัย
อาจารย์กฤตานน ประเทพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1901003937 ยื่นค�าขอวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
อัคคีภัย เกิดจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนประกอบกับวัสดุท่ีเป็นเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเน่ืองและลุกลามไป
บริเวณใกล้เคียง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ 
ความร้อน (Heat Detector) แบ่งออกเป็นสองแบบคอื แบบแมคคานคิอล (Mechanical Heat Detectors)  
เมื่อตรวจจับความร้อนได้ อุปกรณ์ภายในจะไม่คืนสู ่สภาพเดิม ต้องเปลี่ยนใหม่ มีราคาถูก และ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Heat Detectors) ภายหลังตรวจจับความร้อนได้ อุปกรณ์ภายในจะคืนสู่
สภาพเดิมอัตโนมัติ แต่มีราคาสูง ต่อมามีการพัฒนาเซนเซอร์ต่างๆ เพ่ือตรวจจับความร้อนอย่างแม่นย�า  
แต่ระหว่างที่อุปกรณ์ท�างาน อุปกรณ์ต้องใช้พลังงานและใช้สายไฟในการรับส่งสัญญาณ เมื่อเกิด
สถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ เช่น สายไฟช�ารดุ หรือพลังงานท่ีจ่ายให้กบัอปุกรณ์ไม่เพียงพอ จะเกิดอนัตรายจาก
อัคคีภัยขึ้นได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
ไร้สาย-ไร้พลังงาน เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถตรวจจับความร้อนโดยไม่ใช้พลังงาน 
โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
พลังงานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนี้จะไปขับเคลื่อนแผงวงจรอุปกรณ์ จากนั้นวงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายจะส่ง
สัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณเพ่ือแจ้งเตือนอัคคีภัย ภายหลังจากการตรวจจับ 
ความร้อน อุปกรณ์ภายในจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอัตโนมัติ เป็นการลดการใช้พลังงานของอุปกรณ ์
ตรวจจับความร้อน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได ้
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังทดแทน

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
วันวสิาข์ บุญกล้า และ อทติยา โพนทอง
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์    : 043 754 192
โทรศัพท์มือถือ    : 093 325 6594, 088 562 4463
Email    : Ying.ipmsu@gmail.com, Msu_ipmo@hotmail.com

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
ไร้สาย-ไร้พลังงาน
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นักวิจัย
อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000140 ยื่นค�าขอวันที่ 22 มกราคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เนื่องจากสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ดังนั้นชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

ผ่านเครือข่ายไร้สายจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นหน่ึงท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้เป็น

อย่างด ี ซึง่สอดรบักับแผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าด้วยเรือ่งยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิ 

ผู้สูงอายุ ในมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 สวิทช์ท่ีใช้เปิดปิดไฟเป็นแบบเท้าเหยียบซ้อนไว้ในทุกพ้ืนท่ีของพรมเช็ดเท้าข้างเตียง ท�าให้ง่ายต่อ 

 การเปิดปิดไฟ

 เซนเซอร์ที่ใช้เป็นสวิทช์มีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร ท�าให้ผู้สูงอายุไม่เดินสะดุด 

 ชุดควบคุมฯ ระหว่างตัวรับกับตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย

 อุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวรับได้หลายตัว

 การรับและส่งสัญญาณสามารถส่งผ่านผนังห้องและระหว่างชั้น ในรัศมี 20 เมตร ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ

ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
เจตน์นท ีราชเมืองมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์    : 055 267 038 ต่อ 7230

โทรศัพท์มือถือ    : 089 706 1644

Email    : jadenatheeyoke@gmail.com

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ผ่านเครือข่ายไร้สาย
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นักวิจัย
ไกรวิทย์ รุ่งเรือง, อาจอง ปกป้อง และ กีรดิษ สายพัทลุง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เครื่องย้อมชิ้นเนื้อ เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับมนุษย์ในการท�างานร่วมกันกับสารเคมี และยังเป็นเครื่องมือ 

ที่สามารถท�างานแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงได้ระยะหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังเป็นเครื่องมือในการ 

ฝึกทกัษะให้นักศกึษาเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคมุระบบ การต่ออปุกรณ์ อนิพุต เอาต์พุต เพ่ือใช้งาน 

รวมถึงเป็นแนวทางการน�าไปใช้ในด้านการแพทย์ ประกอบกับผูศ้กึษาหรอืผู้สนใจจะน�าความรูด้งักล่าวไปใช้

ประกอบการต่างๆ ในอนาคตต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.  ช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีอันตราย

2.  สามารถน�าไปใช้จริงในห้อง LAB Pathology หรือ ห้องชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
กีรดษิ สายพทัลุง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรศัพท์    : 02 522 6637

โทรศัพท์มือถือ    : 084 534 7744

Email    : keeradit@pnru.ac.th

การพัฒนาต้นแบบเครื่องย้อมสีสไลด์ช้ินเนื้ออัตโนมัติ
ขนาดเล็กควบคุมด้วยราสเบอร์รี่พาย
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นักวิจัย
ธัญภพ ศิริมาศเกษม, ผศ.ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ และ จันทิมา ทองค�า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ห้องนอนเป็นพ้ืนท่ีส�าคญัเพ่ือให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟ้ืนฟูสมรรถนะจากการด�าเนินชวิีตตลอดท้ังวัน ห้องนอน

ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่น้อยเกินไปจะท�าให้รู้สึกผิวแห้งกร้าน คัน ปากแห้ง เจ็บคอ หรือ แสบคอ ห้องนอน 

ทีค่วามชืน้สัมพัทธ์สงูเกินไปจะท�าให้อดึอดั เหนียวตวั เกิดการสะสมของเชือ้รา ไรฝุ่น และแมลงอืน่ๆ ก่อให้เกิด 

โรคระบบทางเดินหายใจ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 ควบคุมและแสดงผลการท�างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

 เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยหัวพ่นแบบอัลตร้าโซนิค

 ลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (TEC) 

 มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

 มีระบบบอกวันที่และเวลา สามารถบันทึกข้อมูลใส่ SD CARD ได้

 มีระบบแจ้งเตือนและป้องกันระดับน�้าต�่ากว่าที่ก�าหนด

 มีระบบจดจ�าการตั้งค่าใช้งานสุดท้ายกรณีไฟดับ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ธัญภพ ศริิมาศเกษม

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรศัพท์    : 02 544 8456

โทรศัพท์มือถือ    : 081 910 8936

Email    : mechanical.eng@live.com, thanet@pnru.ac.th

เครื่องเพิ่มและลดความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ
ส�าหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ
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นักวิจัย
ดร.น�า้ทิพย์ ตระกูลเมฆ,ี ดร.ชดิชนก โชคสชุาต,ิ อานนท์ ประดษิฐ์รุ่งวัฒนา และ กชกร สุขจนัทร์อนิทนูจติร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบถุงมืออัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการบ�าบัดภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ

ตามหลกัการแพทย์แผนไทยและกายภาพวิทยา โดยน�าถุงมอืดงักล่าวมาบรูณาการเข้ากับเทคโนโลยีอปุกรณ์

อินเตอร์เนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) ทีเ่ชือ่มต่อกับโมบายแอปพลเิคชนับนโทรศัพท์เคลือ่นท่ี 

เพ่ือเพ่ิมความสนกุสนานลดความน่าเบือ่หน่ายในการท�ากายภาพบ�าบดัทุกวันด้วยกราฟิก/เกมส์ ผ่านอปุกรณ์ 

เคล่ือนที่ของผู้ใช้ อีกทั้งยังเพ่ิมความสามารถเพ่ือรองรับการบ�าบัดโรคนี้ในสถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้น 

โดยการบูรณาการเชื่อมต่อกับระบบประเมินอาการและติดตามการท�ากายภาพบ�าบัดด้วยอุปกรณ์ต้นแบบที่

สร้างขึน้จากโครงการน้ี (Monitoring System of Trigger Finger Therapy: MSTFT) โดยแสดงผลเพ่ือช่วย

เหลือด้านการวิเคราะห์ทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้กลุ่มแพทย์พยาบาลและผู้ดูแล

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ถุงมอืบ�าบดัอจัฉรยิะแสนสนกุ (Intelligent Therapy Glove) ลดความเบือ่หน่ายจากการบ�าบดัอาการนิว้ลอ็ก

ด้วยกราฟิกบนจอ LCD หรือ แอปพลิเคชันเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทปเล็ต)

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์    : 074 289 321

โทรศัพท์มือถือ    : 090 970 7099

Email    : sitanon.a@psu.ac.th

ถุงมือบ�าบัดอัจฉริยะแสนสนุก
(Intelligent Therapy Glove)

แอปพลิเคชันเกมเป่ายิ้งฉุบ
ใช่เล่นเกมผ่านถุงมือไอโอที

แอปพลิเคชัน TNglove ส�าหรับผู้ป่วย

ระบบ MSTFT ประกอบด้วย หน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน
แสดงประวัติผู้ป่วย (ข้างบน) ผลลัพธ์การเคลื่อนไหว

นิ้วมือด้วยการใส่ถุงมือในห้องตรวจ (ขวาบน)  หน้าจอแสดง
พัฒนาการการรักษาพร้อมข้อถาม (ซ้ายล่าง)

และหน้าจอแสดงพัฒนาการของแต่ละนิ้ว
หลังจากใช้ถุงมือกายภาาพ (ขวาล่าง)
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นักวิจัย
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์, วสันต์ ยอดศรี, ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ และ ดร.น�้าทิพย์ ตระกูลเมฆี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ระบบฝึกสมรรถนะของมอืและตา ตามแนวคดิตารางเก้าช่อง ผ่านระบบไอโอที ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนแสดงผลคือ กล่องควบคุมที่มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 น้ิว ส�าหรับใช้แสดงผลการฝึกสมรรถนะมือ  
และตา และผลการทดสอบในรูปแบบกราฟ พร้อมสายชาร์จพลังงานและปุ่มกดเซ็นเซอร์ชนิดไร้สาย 
จ�านวน 9 ชิ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือใช้ในการทดสอบเวลาปฏิกิริยาของมือและตา เพ่ืออธิบาย 
การท�างานในระบบอตัโนมตัขิองสมองของมนุษย์ รวมทัง้วัดความคล่องแคล่วว่องไวของมอืและการประสาน
สมัพันธ์ คณุสมบตัทิีส่�าคญัของระบบดงักล่าวคอื สามารถใช้งานในภาคสนามได้ เน่ืองจากใช้อปุกรณ์ไร้สาย
ที่สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ด้วยระบบเครือข่าย ปุ่มกดที่ใช้ในโหมดฝึกซ้อม ทดสอบ และแสดงผลนั้นสามารถ 
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งแบบ 3 และ 9 ปุ่ม มีการบันทึกผลลัพธ์การทดสอบและแสดงผลอัตโนมัติ และยังอัพโหลด
เข้าสู่ระบบคลาวด์และส่งอีเมล์กราฟผลลัพธ์ของการฝึกได้ จ�านวนข้อมูลท่ีสามารถเก็บได้มีปริมาณมาก 
สามารถน�าไปใส่ในคลังข้อมูลเพื่อท�าการวิเคราะห์ได้ในภายหลัง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบดังกล่าวเป็นระบบไร้สาย ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในก�าหนดโปรแกรมการทดสอบและโปรแกรม 
การฝึก/เรียนรู้ ตลอดจนมีความหลากหลายในการวางพ้ืนท่ี (area) ในการทดสอบและการฝึกมากย่ิงขึ้น 
และแอปพลิเคชันยังมีความยืดหยุ่นในการสร้างรายละเอียดของแบบทดสอบ โดยเราสามารถใส่ข้อมูลของ
การฝึกได้หลากหลาย เช่น ระยะของเซนเซอร์ ระยะเวลาในการหน่วงเวลา จ�านวนครัง้ในการแสดงเซน็เซอร์ 
เป็นต้น ซึ่งต่างกับอุปกรณ์การทดสอบแบบเดิมที่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์   074 289 321
โทรศัพท์มือถือ   090 970 7099
Email   sitanon.a@psu.ac.th

ระบบฝึกสมรรถนะของมือและตา 
ตามแนวคิดตารางเก้าช่อง ผ่านระบบไอโอที

กล่องควบคุม หน้าจอทัขสกรีน และหน้าจอเมนู
และระบบ FSN Perf XXXXXXXXXXX XXXX

ปุ่มเซ็นเซอร์ ส�าหรับผู้ทดสอบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
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นักวิจัย
ดร.น�้าทิพย์ ตระกูลเมฆี, ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ, รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, ณรงค์ชัย บุญทอง
และ อานนท์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ระบบมอนเิตอร์แปลงผกัไฮโดรโปนกิส์ ประกอบด้วยอปุกรณ์ไอโอทท่ีีมคีวามสามารถในการประเมนิวัดค่าต่างๆ 
เช่น ความสว่าง อุณหภูมิ และส่งข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อแจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชันของผู้ดูแลหรือ
เจ้าของเพ่ือทราบความผิดปกติของปัจจัยต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการเพาะปลูก โดยสิ่งประดิษฐ์สามารถท�าการ
เปิด-ปิดกลไกอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่พืชผัก เช่น ความสว่าง 
ไม่เพียงพอในการสังเคราะห์แสงก็เปิดแสงไฟอุลตราไวโอเล็ต และเมื่อมีแสงแดดหรือความสว่างเพียงพอ 
ก็มีระบบปิดไฟอุลตราไวโอเล็ตอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบเปิด-ปิดด้วยระบบมือ (Manually turn on/off  
System) ส่ิงประดิษฐ์ยังมีระบบรายงานและกราฟแสดงข้อมูลความสว่างและอุณภูมิที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถดู ข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถตั้งค่าของปัจจัยเพาะปลูกต่างๆ ที่จะให้แจ้งเตือน
ไปยังโมบายแอปพลิเคชัน และระบบกลไกอัตโนมัติท�างานเมื่อมีความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมที่เพาะปลูก
ได้ตามชนิดของพืชผักตามค่าที่ก�าหนดหรือตั้งค่าได้ นอกจากน้ีผู้วิจัยมีแผนจะประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก 
สิ่งประดิษฐ์ในต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ราคาแพง เพื่อขยายตลาดอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โมบายแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติ เช่น ความสว่างและอุณภูมิท่ีผิดปกติได้ อีกทั้งระบบ
สามารถเปิด-ปิดระบบกลไกอตัโนมติัของระบบอปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีอาจสร้างความเสียหายแก่พืชผกัได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดบัห้องปฏิบตักิาร
ได้รบัการพิสจูน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์    : 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ    : 090 970 7099
Email    : sitanon.a@psu.ac.th

ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 
ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีและโมบายแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน ส่วนของรายงาน 
โดยเลือกดูจากวันที่

เริม่ต้น ถึง สิน้สดุได้ (ซ้ายและกลาง)
และหน้าจอควบคุมดีไวส์ (ขวา)

แอปพลเิคชนัมหีน้าจอจากซ้ายไปขวา 
ดังนี้ หน้าเมนูรวมของระบบ 

หน้าติดตามอุณหภูมิและแสงสว่าง 
หน้าจอแสดงการเตือน 
และหน้าจอตั้งค่าระบบ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ และคณะ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903000476 ยื่นค�าขอวันที่ 27 เมษายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ในการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ต้องอาศัยอวัยวะจริงของสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษา 
อย่างไรกต็าม การใช้อวยัวะจรงิของสตัว์มข้ีอจ�ากัดอย่างมาก อาทิเช่น สัตว์ท่ีได้รับบริจาคมจี�านวนไม่เพียงพอ หรอื
มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ที่ยุ่งยาก และมีความเสี่ยงต่อทั้งสารเคมีและ
เชื้อโรค การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยน้ี 
จึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน “หัวสุนัขจ�าลองจากเย่ือกระดาษและยางพารา” โดยใช้หลักการของ
ประติมากรรมกระดาษอัด (Paper Mache) ที่ได้ปรับแต่งเติมโครงสร้างให้มีลักษณะและสีสันต่างๆ ท�าให้
เกิดความสวยงาม ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมีการหล่อยางพาราในส่วนประกอบท่ีต้องการ 
ความยืดหยุ่น เช่น ผิวหนัง ที่จะช่วยท�าให้หัวสุนัขมีสภาพความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเหมือนสุนัขต้นแบบ  
นอกจากนี้ยังได้ใช้แม่เหล็กฝังทางด้านในของชิ้นส่วนประติมากรรมกระดาษอัด เพ่ือสะดวกในการประกอบ 
และแยกชิ้นส่วนได้ง่าย ท�าให้ได้ผลงานที่ถอดประกอบได้ และยังท�าให้เห็นโครงสร้างกายวิภาคที่ชัดเจน 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

 เป็นสื่อการเรียนการสอนกายวิภาคทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ เห็นโครงสร้างต่างๆ ชัดเจน สวยงาม 
 ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ลดขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ ท�าให้ประหยัดเวลา, ลดความเส่ียงต่อการสัมผัสเชื้อโรค และ 
 ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและสูดดมสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมและรักษาสภาพ ซึ่งช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย 
 ในส่วนของสารเคมีที่บางประเภทมีราคาสูง และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ

 มีความแข็งแรงทนทาน น�้าหนักเบา และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 สามารถถอดแยกและประกอบเข้าได้ โดยกลไกที่ไม่ซับซ้อน และไม่เสียหายระหว่างการถอดประกอบ
 สะดวกต่อการเก็บรักษา 
 ต้นทนุในการผลติต�า่ ท�าให้มรีาคาต�า่กว่าสนิค้าเทียบเคยีงในตลาด และช่วยลดการน�าเข้า 

นอกจากผลงานหัวสุนัขจ�าลอง ทางนักวิจัยยังมีผลงาน “สมองสุนัขจ�าลอง” ท่ีใช้ในการเรียนการสอนทาง 
กายวิภาคศาสตร์ และในอนาคตก�าลังจะพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนอื่นๆ ในร่างกายของสัตว์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์   : 02 218 4195-7 ต่อ 109
Email   : jiranat.s@chula.ac.th

หัวสุนัขจ�าลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ อนุชิต ยังสืบตระกูล
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13451

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การรบัรองบคุลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นท่ี
ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันใน 
ประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คณุวฒุวิิชาชพี สาขาวชิาชพีธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้เพ่ือรองรบัการพัฒนาบคุลากรด้านการตรวจสอบ 
ในประเทศไทยและปัจจบุนั สถาบนัคุณวุฒวิิชาชพี (องค์กรมหาชน) ได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานรับรองสมรรถนะ
บคุคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้นีเ้พ่ือเตรยีมความพร้อมของบคุลากร
ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นการสร้างชิ้นงานเชื่อมจ�าลองจากชิ้นงานเชื่อมจริง โดยใช้แบบหล่อซิลิโคนจากชิ้นงาน
เชื่อมต้นแบบที่สร้างจุดบกพร่องที่ผิวหน้าชิ้นงานเชื่อม อาทิเช่น รอยกัดแหว่ง ขาดการซึมลึก โพรงอากาศ 
ที่ผิวหน้า รอยต่อไม่ดี แนวเชื่อมเย้ืองศูนย์และแนวเชื่อมไม่ได้ขนาด เป็นต้น เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในหัวข้อการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา จุดเด่นเทคโนโลยี สามารถลอกแบบชิ้นงานเชื่อม
ต้นแบบได้จ�านวนมากตามความต้องการ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต�่า น�้าหนักเบา ราคาถูก และสามารถ
ขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale 
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามกึ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์    : 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ   : 089 129 8541
Email   : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

ช้ินงานพลาสติกส�าหรับตรวจสอบงานเช่ือมด้วยสายตา
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมศกัดิ ์ปามกึ 

สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานภาพสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  

เป็นท่ียอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดัน

ในประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมท่ีผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ 

คณุวฒุวิิชาชพี สาขาวชิาชพีธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้เพ่ือรองรบัการพัฒนาบคุลากรด้านการตรวจสอบ 

ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรอง

สมรรถนะบคุคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้นีเ้พ่ือเตรยีมความพร้อม 

ของบคุลากรก่อนเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรูค้วามสามารถ

ในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�าหน้าท่ีในการจัดฝึกอบรมให้ 

ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

จ�าเป็นต้องมีชิ้นงานทดสอบที่มีคุณภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชิ้นงานเชื่อมส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย ประกอบด้วย ชิ้นงานเชื่อมท่ีสร้างจุดบกพร่องในแนวเชื่อม  

จ�านวน 14 ชิน้ บรรจอุยู่ในกล่องพลาสตกิเอนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นชิน้งานส�าหรบัฝึกภาคปฏบิตักิารตรวจสอบ 

แบบไม่ท�าลายในวิธีการต่างๆ ดังนี้ ในหลักสูตรการฝึกอบรม การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant  

Testing) การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) การตรวจสอบด้วยภาพถ่าย

รังสี (Radiographic Testing) และการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonic Testing)  

โดยชิ้นงานส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลายมีรูปร่างลักษณะเป็นชิ้นงานเชื่อมแบบรอยต่อชน (Butt Weld  

Joint) ท�าจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 80x175x9 มม. และชิ้นงานเชื่อมแบบรอยต่อฟิลเลท  

(Fillet Weld Joint) ท�าจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 80x80x9 มม.

ชุดช้ินงานเช่ือมส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย
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จุดเด่นเทคโนโลยีคือ สามารถควบคุมต�าแหน่งและขนาดของจุดบกพร่องได้ สามารถท�าซ�้าช่วยให้ต้นทุน 

การผลิตต�่า สามารถตรวจสอบได้ทุกวิธี อาทิ การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยอนุภาค 

แม่เหลก็ การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรงัส ี และการตรวจสอบด้วยคลืน่เสียงความถ่ีสงู และสามารถขึน้ทะเบยีน 

บัญชีนวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามกึ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์    : 02 555 2000 ต่อ 2504

โทรศัพท์มือถือ   : 089 129 8541

Email   : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ ศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12767

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็น 
ที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดัน
ในประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ 
คณุวฒุวิิชาชพี สาขาวชิาชพีธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้เพ่ือรองรบัการพัฒนาบคุลากรด้านการตรวจสอบ 
ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานรับรอง
สมรรถนะบคุคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้นีเ้พ่ือเตรยีมความพร้อม 
ของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ผู ้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู ้
ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�าหน้าท่ีในการจัด 
ฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ จ�าเป็นต้องมชีิน้งานทดสอบทีม่คีณุภาพ ชิน้งานเชือ่มท่ีใช้ในการฝึกปฏิบตัเิป็นตวัแปรส�าคญัอย่างย่ิง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก เพ่ือใช้เป็น Reference block ในการ 
ทวนสอบความแรงของสนามแม่เหล็กและทวนสอบทิศทางของจุดบกพร่อง ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่อง
ที่ผิวหน้ารอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบแบบอนุภาคแม่เหล็ก จุดเด่นเทคโนโลยีคือ สามารถใช้ทดแทน 
แผ่นตรวจเชค็ทิศทางสนามแม่เหลก็จากต่างประเทศได้ กระบวนการผลติง่าย ต้นทุนต�า่ สามารถขึน้ทะเบยีน
นวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามกึ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์    : 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ   : 089 129 8541
Email   : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

แผ่นตรวจเชค็ทิศทางสนามแม่เหล็ก
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ สุรเชษฐ์ แก้วงาม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานภาพสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12766

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การรบัรองบคุลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นที่
ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันใน 
ประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุน้ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คณุวุฒวิิชาชพี สาขาวิชาชพีธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้เพ่ือรองรับการพัฒนาบคุลากรด้านการตรวจสอบ 
ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรอง
สมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ผู ้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู ้
ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�าหน้าท่ีในการจัด 
ฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบจ�าเป็นต้องมีชิ้นงานทดสอบที่มีคุณภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม เพ่ือใช้เป็น Reference block ส�าหรับ
ทวนสอบคุณภาพของน�้ายาแทรกซึม ในการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมเพ่ือหาจุดบกพร่องท่ีผิวหน้าแนวเชื่อม
ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ด้วยเทคนิคแบบเรืองแสงและแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า จุดเด่น
เทคโนโลยีคือ สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึมท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ 
กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต�่าและสามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย 
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามกึ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์    : 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ   : 089 129 8541
Email   : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

แผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
สุลกัณยา บุณยโยธิน และคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1903001384 ยื่นค�าขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีสัดส่วนประมาณ 40 กว่าล้านคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละคนมีปัญหาในด้านการสื่อสาร 

และการใช้ชีวิตประจ�าวัน ทั้งน้ีเนื่องจากผู้ประดิษฐ์ท�าการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

จึงมองเห็นความส�าคัญทางด้านการใช้ภาษา แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางอักษรเบรลล์ (Braille) 

ที่ค่อนข้างมีจ�านวนน้อยในปัจจุบัน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาช่วยสอนผู้พิการทาง

สายตาให้ที่มีความรู้เรื่องอักษรเบรลล์ (Braille) ดังนั้นการ์ดเล่นเกมส์ประสมค�าเป็นงานที่ประดิษฐ์ที่คิดค้น

ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นพื้นฐาน (Game-based learning)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการ์ดเกมส�าหรบัผูพิ้การทางสายตาและสามารถเล่นไปพร้อมๆ กับผูท้ีม่สีายตาปกต ิ โดยเกมประกอบด้วย 

ตวัอกัษรเบรลล์ (Braille) ภาษาองักฤษ และจ�านวนตวัเลขเป็นอกัษรเบรลล์ (Braille) รวมทัง้ตวัอกัษรภาษา

องักฤษทัง้ตวัพิมพ์ใหญ่ ตวัพิมพ์เลก็ ตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเลก็ และตวัเลขอาราบคิ ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้

ทางด้านภาษาให้กับผู้พิการทางสายตา

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวด ีสายใยทอง และ พชัรี ซลิวา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์    : 02 549 4493

โทรศัพท์มือถือ   : 083 151 6740, 088 247 2271

Email   : mayuree_j@rmutt.ac.th

Mixing Match : การ์ดเล่นเกมประสมค�าภาษาอังกฤษ
ส�าหรับผู้พิการทางสายตา
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�าขอสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1802003408 ยื่นค�าขอวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
การจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ที่ต้องออกแบบและจัดท�าบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลงานแสดง และ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละครั้งท�าให้ต้องสิ้นเปลืองกระดาษกล่องเป็นจ�านวนมาก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

และเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดแสดงนิทรรศการ จึงได้ออกแบบและจัดท�ากล่องอเนกประสงค์นี้ขึ้นมา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ลักษณะกล่องเป็นกล่องลูกฟูกพับข้ึนรูปเป็นกล่องมีหูหิ้ว ใช้เพ่ือบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส�าหรับน�าไป 

จัดแสดง ซึ่งเมื่อน�าสินค้าที่บรรจุออก แล้วพับขึ้นรูปใหม่จะได้แท่นตั้งวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น และ 

เมื่อพับขึ้นรูปอีกครั้งจะได้กล่องที่บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
อารีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ

ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทรศัพท์    : 053 921 444 ต่อ 1120, 2217

โทรศัพท์มือถือ   : 081 673 7929

Email   : a_asset@rmutl.ac.th

กล่องอเนกประสงค์
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12479

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความบกพร่องในด้านการปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารส่งผลให้การจัด 
การเรียนการสอนหรือการกระตุ้นพัฒนาการท�าไม่ได้ง่ายนัก และจากจ�านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่สอดรับกับจ�านวนของนักบ�าบัดหรือครูด้านการศึกษาพิเศษ ท�าให้เด็กเหล่านี้ได้รับ
การกระตุน้พัฒนาการทีไ่ม่สม�า่เสมอ ไม่เพียงพอ ผูป้กครองเองกม็ภีาระทีต้่องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดแูลเดก็
เหล่านี้ ท�าให้ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านความเครียดและไม่สามารถให้การกระตุ้นพัฒนาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ งานวิจัยน้ีจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับครู  
พ่อแม่หรอืนกับ�าบดัในการจดักิจกรรมบ�าบดัให้กับเดก็ท่ีมคีวามต้องการพิเศษ โดยสามารถน�าไปใช้จดักิจกรรม
ในทีต่่างๆ ท้ังบ้าน โรงเรยีนหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ได้บ่อยตามต้องการ ช่วยลดภาระในการจดัเตรยีมเน้ือหาการสอน 
รวมถึงหุน่ยนต์สามารถบนัทกึวิดโีอการสอนเพ่ือใช้ในการตดิตามและวิเคราะห์พฤตกิรรมของเดก็ทีเ่รยีนร่วมกับ
หุ่นยนต์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้มีบทเรียนให้เลือกในด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 ทักษะชีวิต รวมถึงการฝึกความเข้าใจทางภาษา ไม่น้อยกว่า 30 บทเรียน
2. หุ่นยนต์สามารถตั้งค่าการท�างานให้ท�างานได้ด้วยตนเองหรือผ่านการควบคุมระยะไกล
3.  สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพหรือวิดีโอที่บันทึกจากหุ่นยนต์ 
4. มีหน้าจอขนาดใหญ่ท�าให้สามารถจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม หรือน�าไปใช้ในการพัฒนาให้รองรับกับกลุ่ม 
 ผู้สูงอายุได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ 
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โทรศัพท์   : 02 849 6056-7 
Email   : int.mahidol@gmail.com
 

หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
แอปพลิเคชันเรียนรู้เรขาคณิต ม.1 เป็นแอปพลิเคชันบนแท็บแล็ตเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตที่เน้น

การเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตแบบใช้ตอนเป็นฐานของแวนฮีลี (van Hiele’s Phase Based Learning) ส�าหรับ

นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตของปีแอร์แวนฮีล ี

(Pierre van Hiele) และ ไดนา เกลดอฟ-แวนฮลีี (Dina Geldof-van Hiele) ท่ีพูดถึงการการคดิเชงิเรขาคณิต 

ไว้ 5 ชิน้ คือ ข้ัน 1 การมองเห็น ขัน้ 2 การวิเคราะห์ ข้ัน 3 การพิสจูน์แบบนรินัยอย่างไม่เป็นแบบแผน  

ขั้น 4 การพิสูจน์แบบนิรนัยอย่างมีแบบแผน ขั้น 5 การคิดขั้นสุดยอด จึงสร้างแอปพลิเคชันน้ีเพ่ือให ้

นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้เรขาคณิตได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันน้ีสร้างเพ่ือให้นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู ้เนื้อหาเรขาคณิต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิต 2 มติ ิ และ 3 มติ ิ ได้แก่ ภาพของรูปเรขาคณิต 2 มติแิละ 3 มติ ิ หน้าตดัรูปทรงเรขาคณิต 3 มติิ  

รูปเรขาคณิตท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ ภาพจากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน เกมส์ในแต่ละ 

บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศศธิร วโินทยั

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โทรศัพท์    : 073 299 628 ต่อ 71000

โทรศัพท์มือถือ   : 083 659 9091

Email   : sasithorn.w@yru.ac.th

แอปพลิเคชันเรียนรู้เรขาคณิต ม.1 
(Geometry for grade 7 application)
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และ แพรวศรี เดิมราช

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
นวัตกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้วิชา 

ภาษาไทยส�าหรบันกัเรยีนในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้” ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิมหาวิทยาลยั

ราชภัฏยะลา โดยผู้วิจัยตระหนักถึงการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียน

ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้นีปั้ญหาการเรยีนการสอนภาษาไทยประการส�าคญัในสามจงัหวัดชายแดน 

ภาคใต้ประการหน่ึงคอืการผนัอกัษรสามหมู ่ ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัท่ีท�าให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเขยีนได้

เป็นทักษะส�าคัญที่ควรเร่งพัฒนา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โมบายแอพเรียนรู้อักษรสามหมู่นี้จัดท�าขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความแตกต่างรายบุคคลในการเรียนรู้ อีกท้ัง

มัลติมีเดียและการน�าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถน�าไปใช้งานได้ทั้งในห้องเรียนและ 

เป็นสื่อเสริมนอกชั้นเรียนได้ เพ่ือให้การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัยไปใช้อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงจัด

ท�ามัลติมีเดียโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย ในรูปแบบท่ีสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟร ี

ทั้งในระบบ iOS และ Android

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
ศศธิร วโินทยั

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โทรศัพท์    : 073 299 628 ต่อ 71000

โทรศัพท์มือถือ   : 083 659 9091

Email   : sasithorn.w@yru.ac.th

Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
อาจารย์ประชิด สระโมฬี และคณะ

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14407

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ศนูย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการฝึก ฝ่ายปกครองและการฝึก ศนูย์ฝึกอบรมต�ารวจภธูร ภาค 8 มคีวาม 

จ�าเป็นในการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นย�าและช�านาญ โดยจะ 

ฝึกผ่านการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ปืนพก เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความช�านาญและความคุ้นเคย แต่เนืองจาก

จ�านวนนักเรียนต�ารวจท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงท�าให้เกิดปัญหาจ�านวนปืนพกส�าหรับการฝึกท่ีมี ไม่เพียงพอ

ต่อการใช้งาน ทางศนูย์ฝึกฯ จงึพยายามจดัหาอปุกรณ์การฝึกมาใช้ทดแทนปืนพกส�าหรับฝึก เช่น ปืนไม้ แต่ปืนที ่

ท�ามาจากไม้ไผ่ ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนต�ารวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้ ด้วยข้อจ�ากัด 

เรื่องรายละเอียดและน�้าหนัก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นปืนยางส�าหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ ท่ีมีรูปร่างลักษณะและน�้าหนักที่ใกล้เคียงของจริง ราคาถูก 

และยังเป็นการน�ายางธรรมชาตซิึง่เป็นวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีส�าคญัของประเทศ มาใช้ประโยชน์และสร้าง 

มูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
กัตตกิา แพรกทอง

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์    : 075 672 927

โทรศัพท์มือถือ   : 089 971 7930

Email   : kattika.pr@wu.ac.th

สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยาง
ส�าหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีต่อรองราคา

นักวิจัย
รัษฎา ปัญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�าขอ 340765
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
1.  ต�ารา วิธีการสอน แบบฝึกหัด และการวัดผล ที่ไม่เหมาะสม 
 1.1. หนังสือที่ใช้ในการสอนเป็นการแปลจากต�าราต่างประเทศโดยการคัดลอกมา ขาดการศึกษา 
  วิเคราะห์เนื้อหาความหมาย การจัดกลุ่ม และขั้นตอนล�าดับการเรียนรู้ ต�าราที่ออกมาจึงไม่สามารถ 
  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้อย่างเป็นระบบ ท�าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ จึงคิดว่าการเรียน 
  ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยขาดหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่ดีและม ี
  ประสิทธิภาพ
 1.2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง วิธีการสอนจึงเป็นการสอน 
  ตามต�ารา เข้าลักษณะเปิดหนังสือแล้วอ่านให้ฟัง จึงท�าให้ไม่สามารถสื่อหรือถ่ายทอดเนื้อหาของ 
  แก่นแท้ออกมาได้ ผลท�าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
 1.3. แบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่ตอบโจทย์กับการน�าไปปฏิบัติ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ แต่ยิ่งท�าให้สับสน 
  มากขึ้น 
 1.4. แนวทางการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องการจ�าเพื่อน�าไปใช้ในการสอบ แต่ไม่เน้นใน 
  เรื่องการน�าไปใช้จริง ดังนั้นแนวการวัดผลจึงไม่เหมาะสมและไม่มีประโยชน์ 
2.  ครูต่างชาติบางคนไม่รู้หลักการสอน หรือไม่สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ ท�าให้ไม่ก่อประโยชน์เต็มที่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นของหนังสือ Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ คือ
1.  เปลี่ยนวัตถุประสงค์การเรียนภาษาอังกฤษใหม่ เน้นให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
2. เป็นต�าราเรียนท่ีพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการน�าเน้ือหาภาษาอังกฤษมาวิเคราะห ์
 ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จัดท�าเป็นหมวดหมู่ ล�าดับขั้นตอน ความเก่ียวโยงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
 ลดการท่องจ�า เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจในระยะเวลาสั้น 
3.  มีแบบฝึกหัดที่ช่วยฝึกฝนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้จริง
ความร่วมมือที่เสาะหา 
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย 
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข 
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รัษฎา ปัญญาเสวนมติร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ากัด
โทรศัพท์    : 02 870 0255
โทรศัพท์มือถือ   : 081 939 0127
Email   : polytex2@gmail.com

Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ
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ผลงานเด่น พันธมิตรเทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย
ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร และ กุศล แซ่ลี ร่วมกับ หน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ชดุสกัดดเีอน็เอทางการค้าท่ีอาศยัหลกัการแยกดเีอน็เอด้วยซลิก้ิา จ�าเป็นเป็นต้องใช้เครือ่งป่ันเหว่ียงความเรว็สงู 
ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญที่ท�าให้ไม่สามารถสกัดดีเอ็นเอในภาคสนามได้ชุดสกัดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ 
ลดข้อจ�ากัดดงักล่าว โดยใช้เมด็ซลิก้ิาทีม่คีวามหนาแน่นสงูเข้าตรงึดเีอน็เอ จากน้ันเมด็ซลิก้ิาจะเกดิการตกตะกอน 
ได้เองในทันที ท�าให้สามารถคัดแยกสารชีวโมเลกุลที่ไม่ต้องการออกไปได้ โดยการดูดสารละลายส่วนเกิน  
และเมือ่ท�าการชะดเีอน็เอออกมาจากเมด็ซลิก้ิาจะได้ดเีอน็เอท่ีบรสิทุธ์ิ ชดุสกัดดเีอน็เอทีพั่ฒนาขึน้นี ้ ออกแบบ 
ให้ใช้งานได้สะดวก โดยประกอบด้วย 1) หลอดสกัดเก่ง ท่ีบรรจเุมด็ซลิก้ิาความหนาแน่นสงู 2) น�า้ยาแตกเก่ง  
ใช้ในการแตกเซลล์เม็ดเลือดให้เกิดการปลดปล่อยดีเอ็นเอออกมา 3) น�้ายาจับเก่ง ใช้ในการตรึงดีเอ็นเอ  
4) น�า้ยาล้างเก่ง ใช้ในการล้างสารชวีโมเลกุลส่วนเกินท่ีไม่ต้องการ และ 5) น�า้ยาล้วงเก่ง ใช้ในการชะดเีอน็เอที่
บริสุทธิ์ออกมา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดสกัดดีเอ็นเอที่พัฒนาข้ึนนี้ มีจุดเด่นที่ส�าคัญคือ ไม่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงในการสกัด  
จึงสามารถท�าการสกัดได้ทุกท่ี ทั้งในภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นเขตกักกันโรคระบาด เขตทุรกันดาน หรือ 
โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนสามารถใช้ในการเรียนการสอนที่มีนิสิตในชั้นเรียนจ�านวนมาก นอกจากน้ีวิธี 
ทีพั่ฒนาขึน้ยังไม่ต้องอาศยัเอนไซม์โปรตเีนสเค เนือ่งจากไม่เกิดการอดุตนัเช่นเดยีวกับการใช้คอลมัในชดุสกัด
ทั่วไป จึงเป็นการลดต้นทุนของชุดสกัด

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์    : 054 466 666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ   : 093 137 3612
Email   : uptlo.up@gmail.com

ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)
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