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NB:Biomedical engineering is the application of engineering principles and techniques to the medical field. 
(wikipedia)

วาระที่ ๓.๑๐

โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย
(Thailand Biomedical Engineering Consortium) 

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจ าปี ๒๕๖๒)

รายงานเมือ่
๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒
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• ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย (Thai BME Consortium) อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมสีมาชกิเริม่ตน้ 7 สถาบนัใน พ.ศ.
2548 ปจัจบุนัมสีมาชกิ 20 สถาบนั ไดแ้ก่

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. มหาวทิยาลัยมหดิล
5. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
6. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
8. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
9. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
10. ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)   
11. มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
12. สมาคมวจัิยวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย  
13. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย 
14. สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุ
15. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
16. มหาวทิยาลัยรังสติ 
17. มหาวทิยาลัยบรูพา 
18. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ
19. ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
20. อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชด าร ิท าหนา้ทีป่ระสานงานภาคี

• กจิกรรมหลัก ประกอบดว้ย 
✓ การประชมุรว่มกนัปีละ 4 ครัง้เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและก าหนดยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาวศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทย  
✓ รว่มพัฒนาบคุลากรและทนุการศกึษาแกส่ถาบันตา่งๆ 
✓ รว่มจัดกจิกรรมวชิาการระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิปีละ 2 ครัง้
✓ ขยายความรว่มมอืและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของภาค ี

1.พระมหากรณุาธคิณุของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีตอ่การพฒันาวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

การประชมุวชิาการ Thai-US Symposium 
on International Development of 

Thai BME 
ในวโรกาสทีส่มเด็จพระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา
จัดระหวา่งวนัที ่11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความเป็นมาของการกอ่ตัง้

▪ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
▪ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
▪ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

สถาบนัทีร่ว่มจดังานวชิาการ 



3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

2.การพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ท ัง้นกัวจิยั อาจารย ์และนสิตินกัศกึษา

2.2 คณาจารยแ์ละนกัวจิยั ราว 417 คน ( มหาวทิยาลยั 271 คน และ นักวจิัย สวทช. และมหาวทิยาลยั 146 คน)

2.1 ทนุการศกึษาตา่งประเทศ : ระยะที ่1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จ านวน 47 ทนุ กลบัมาปฏบิตังิานแลว้ 
27 คน ระยะที ่2 (พ.ศ. 2558-2562) ระดบัปรญิญาโท-เอก จัดสรรทนุแลว้ 65 ทนุ รวมทัง้ส ิน้ จ านวน 112 ทนุ

2.3 หลกัสตูร : 30 หลกัสตูร ใน 12 มหาวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมของภาค ีไดแ้ก ่จฬุา, มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., 
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ ม.บรูพา และ มฟล. มนีสิตินักศกึษาทีจ่บการศกึษาแลว้จ านวน 2,077 คน (ตัง้แตท่ีม่กีารกอ่ตัง้ภาคี
วศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย ปี 2548)

ระดบัการศกึษา จ านวนมหาวทิยาลยัทีม่ ี
หลกัสตูร

จ านวนนกัศกึษาศกึษา
ทีจ่บการศกึษา

ปรญิญาตรี 8 1,685

ปรญิญาโท 13 321

ปรญิญาเอก 9 71

นักศกึษาทีจ่บ
การศกึษากลบัมารับ
ราชการแลว้ 27 คน

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาทีจ่บ 

จฬุา 1

มศว. 6

มช. 3

มจธ. 6

มอ. 8

สวทช. 3

ชือ่: ดร.ขจรวฒุ ิอุน่ใจ (ทนุปี 2556)
ต าแหนง่: อาจารยม์หาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ:
Cognitive neuroscience, Decision 
making, Eye-tracking application, 
Data analytic

ชือ่: ดร.ภมุร ีนามเขยีว (ทนุปี 2554)
ต าแหน่ง: อาจารยม์หาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ:
Disease modeling using hiPSC
(neurodegenerative disease), Hippocampal 
adult neurogenesis, Transcriptomic analysis 
(RNA sequencing), Inflammatory/stress 
response in cell-based model.

ชือ่: ดร. ธรีะศักดิ ์จันทรวมิเลอืง (ทนุปี 2556)

ต าแหนง่: อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์มศว.
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ : Digital signal processing, Biomedical signal and imaging 

processing, Medical instruments (X-ray, CT, MRI, ECG, EEG, Physiological signals), Nonlinear 

nonstationary signal decomposition, Microcontrollers, microprocessors, Interfacing, embedded 

systems, and Heart rate variability analysis, a state of body and mind
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3.ตวัอยา่งผลงานดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทยตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ปี พ.ศ. 2562

สจล. 
▪ Tasawan Puttasakul, Chuchart Pintavirooj, Chak Sangma and Wannisa Sukjee, “Hydrogel Based Electrochemical Gas 

Sensor for Explosive Material Detection”, IEEE Sensor, June 2019. [Impact factor: 3.067]
▪ May Phu Paing , Kazuhiko Hamamoto , Supan Tungjitkusolmun and Chuchart Pintavirooj, “Automatic Detection and 

Staging of Lung Tumors using Locational Features and Double-staged Classifications”, Applied Science,  vol. 9, pp: 
2329, 2019 [Impact Factor: 2.217]

▪ B. Li, W. Piyawattanametha, and Z. Qiu, “Metalens-Based Miniaturized Optical Systems,” Micromachines 2019, 10(5), 
310.

มฟล.
▪ Arnon Jumlongkul and Panuwat Chutivongse. Design and Fabrication of Robotic Autopsy Saw. In oral presentation at 

2019 9th International Conference on Biomedical Engineering and Technology (ICBET 2019), Meiji University, Tokyo, 

Japan, ACM press, 2019.

มอ. 
▪ Jong NS, Phukpattaranont P. A speech recognition system based on electromyography for the rehabilitation of 

dysarthric patients: A Thai syllable study. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2019 Jan 1;39(1):234-45.
▪ Jitaree S, Phukpattaranont P. Force classification using surface electromyography from various object lengths and wrist 

postures. Signal, Image and Video Processing. 2019:1-8.
▪ Nouman M, Dissaneewate T, Leelasamran W, Chatpun S. The insole materials influence the plantar pressure 

distributions in diabetic foot with neuropathy during different walking activities. Gait & posture. 2019 Oct 1;74:154-61.

มหดิล 
▪ Norased Nasogkla, Layer-by-layer dip coating of Foley urinary catheters by chlorhexidine-loaded micelles, Journal of 

Drug Delivery Science and Technology, Volume 49, February 2019, Pages 235-242

▪ Norased Nasogkla, Glucose targeted therapy against liver hepatocellular carcinoma: In vivo study, Journal of Drug 

Delivery Science and Technology, Volume 49, February 2019, Pages 502-512

▪ Jackrit Suthakorn, Pathway and workspace study of Endonasal Endoscopic Transsphenoidal (EET) approach in 80 

cadavers, International Journal of Surgery Open, Volume 16, 1 January 2019, Pages 22-28

จฬุา
▪ Chantong N., Damrongsakkul S. and Ratanavaraporn J., et al., Gelation Process and Physicochemical Properties of Thai Silk Fibroin 

Hydrogels Induced by Various Anionic Surfactants for Controlled Release of Curcumin, Journal of Surfactants and Detergents (2019)

▪ 2Tongmanee T., Srituravanich W., Sailasuta A., Sripumkhai W., Jeamsaksiri W., Morimoto K., Suzuki Y. and Pimpin A., et al., Effects 

of the cell and triangular microwell size on the cell-trapping efficacy and specificity, Journal of Mechanical Science and Technology 

(2019)

▪ Likitdecharoj P. and Ratanavaraporn J., et al., Comparative study in physico-chemical properties of gelatin derivatives and their 

microspheres as carriers for controlled release of green tea's extract, Journal of Drug Delivery Science and Technology (2019) 

ม.รงัสติ 
▪ J. A. O’Reilly. “Double-epoch subtraction reveals long-latency mismatch response in urethane-anaesthetized mice,” Journal of 

Neuroscience Methods,326,2019, pp.1-10
▪ J. A. O’Reilly, “Event-related potential arithmetic to analyze offset potentials from conscious mice,” Journal of Neuroscience 

Methods,318, 2019,pp. 78-83

มช. 
▪ Frazao, L.B., Theera-Umpon, N., Auephanwiriyakul, S.Diagnosis of diabetic retinopathy based on holistic texture and local retinal 

features (2019) Information Sciences, 475, pp. 44-66.
▪ Watcharawipha, A., Theera-Umpon, N., Auephanwiriyakul, S., Space independent image registration using curve-based method with 

combination of multiple deformable vector fields (2019) Symmetry, Vol. 11, No. 10, 19 pages.
▪ Sukumpee, T., Theera-Umpon, N., Chamnongkich, S., Auephanwiriyakul, S. 

Kinematic-based knee angle correction for gait analysis using single Kinect sensor (2019) Proceedings - 8th IEEE International 
Conference on Control System, Computing and Engineering, pp. 212-216. 

มธ.
• Chanya Jiemjai, Santhanee Khruakhorn, Patcharee Kooncumchoo. Erector Spinae Muscle Activity during Lifted People with Two 

Persons in Lifting Phase of Manual Human Handling (MHH). Science & Technology Asia 2019; 24(2): 15-19.

• Kongkamol C, Charoenporn N, Sungkhapong A, Kooncumchoo P. Risks of low back pain in four different lumbopelvic movement 

patterns during two person lifting in freestyle and recommended lifting methods. Songklanakarin Journal of Science and Technology 

2019. (in press). 

• Montienthong, P., & Rattanadecho, P. (2019). Focused Ultrasound Ablation for the Treatment of Patients With Localized Deformed 

Breast Cancer: Computer Simulation. Journal of Heat Transfer, 141(10).

มจธ.
• Meksiriporn B., Ludwicki M.B., Stephens E.A., Jiang A., Lee H.C., Waraho-Zhmayev, D. et al., A survival-

selection strategy for engineering synthetic binding proteins that specifically recognize post-translationally 

phosphorylated proteins, Nature Communications (2019)

• Rodriguez-Arco L., Poma A., Ruiz-Perez L., Scarpa E., Ngamkham K., Battaglia G., Molecular bionics –

engineering biomaterials at the molecular level using biological principles, Biomaterials (2019)

• Phukhachee T., Maneewongvatana S., Angsuwatanakul T., Iramina K., Kaewkamnerdpong B., Investigating 

the Effect of Intrinsic Motivation on Alpha Desynchronization Using Sample Entropy, Entropy (2019)

มศว.
• Ouypornkochagorn T. and Ouypornkochagorn S., In Vivo Estimation of Head Tissue Conductivities Using 

Bound Constrained Optimization, Annals of Biomedical Engineering, 2019, Vol 47(7), p. 1575-1583.

• P. Kitiratchai , W. Mongkholhatthi , S. Wongbuangam and A. Boonpratatong, “Individual Margins of 

Instantaneous Dynamic Stability: Verification in Elderly with Mobility and Balance Tests”, Proceeding of the 3rd 

International Conference on Biomedical and Health Informatics (2019) in Taipei,  April 17-20, 2019.

• Direk Sueaseenak, Mayuree Thongpraiwan and Nuanlaoo Dangjaipong “Development of Arrhythmia 

Classification System for Personal Cardiac Monitor in Thailand”, 2019 IEEE 2nd International Conference on 

Electronics Technology (ICET2019), Chengdu, China, 2019.

สวทช.
▪ Allix-Béguec C, Arandjelovic I, Bi L, Beckert P, Bonnet M, Bradley P, Cabibbe AM, Cancino-Muñoz I, Caulfield MJ, Chaiprasert A, Cirillo DM, Clifton 

DA, Comas I, Crook DW, De Filippo MR, de Neeling H, Diel R, Drobniewski FA, Faksri K, Farhat MR, Fleming J, Fowler P, Fowler TA, Gao Q, 

Gardy J, Gascoyne-Binzi D, Gibertoni-Cruz AL, Gil-Brusola A, Golubchik T, Gonzalo X, Grandjean L, He G, Guthrie JL, Hoosdally S, Hunt M, Iqbal 

Z, Ismail N, Johnston J, Khanzada FM, Khor CC, Kohl TA, Kong C, Lipworth S, Liu Q, Maphalala G, Martinez E, Mathys V, Merker M, Miotto P, 

Mistry N, Moore DAJ, Murray M, Niemann S, Omar SV, Ong RT, Peto TEA, Posey JE, Prammananan T, Pym A, Rodrigues C, Rodrigues M, 

Rodwell T, Rossolini GM, Sánchez Padilla E, Schito M, Shen X, Shendure J, Sintchenko V, Sloutsky A, Smith EG, Snyder M, Soetaert K, Starks 

AM, Supply P, Suriyapol P, Tahseen S, Tang P, Teo YY, Thuong TNT, Thwaites G, Tortoli E, van Soolingen D, Walker AS, Walker TM, Wilcox M, 

Wilson DJ, Wyllie D, Yang Y, Zhang H, Zhao Y, Zhu B. for the CRyPTIC consortium and the 100,000 Genomes Project. (2018). Prediction of 

susceptibility to First-Line Tuberculosis Drugs by DNA Sequencing. New England Journal of Medicine, 379: 1403-1415. (Impact factor  2018 = 

70.670)
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4. ตวัอยา่งผลงานวจิยัใชใ้นประเทศจากสมาชกิภาคี

1. มจธ.- วชิัน่เนยีร์

3. มธ.- อปุกรณ์ฝึกเดนิพรอ้ม
ระบบพยงุน ้าหนักบางสว่น

4. มศว.-เข็มขดัอจัฉรยิะแจง้การลม้ของ
ผูส้งูอาย ุ: ระบตุ าแหน่งทีห่กลม้ ตรวจจับ
ความมชีวีติและประเมนิสขุภาพกอ่นหน่วย
ฉุกเฉนิมาถงึ และมรีะบบขอความชว่ยเหลอื
ฉุกเฉนิ รวมทัง้ QR CODE ระบตุัวตน

5. AMED/สวทช.-วสัดทุดแทน
กระดกูปลกูถา่ยในรา่งกายมนุษย์

6. มฟล.- อปุกรณ์ครอบลดฝุ่ น
เลือ่ยตัดเฝือกไฟฟ้า 

7.สจล.- ระบบบรหิารและจัด\การ
ขนสง่เครือ่งกระตกุหัวใจ(Auto 
mated External Defibrillator, 
AED) ดว้ยโดรน

8. มอ.- แผน่แปะเข็มไมครอน
ส าหรับน าสง่ยาหรอืสารออก

ฤทธิใ์นอนุภาคนาโนผา่นผวิหนัง 

9. มหดิล- Movdify
เครือ่งชว่ยพัฒนากลา้มเนือ้

แบบพกพา

10. MTEC/สวทช.- อปุกรณ์
พว่งตอ่ปรับรถเข็นท่ัวไปเป็น

รถเข็นไฟฟ้า

12. NANOTEC/สวทช.-ชดุตรวจ
วนิจิฉัยโรควณัโรคระยะแฝงทาง
ผวิหนังทีม่คีวามจ าเพาะสงู

2. มช.- CMU Nasal Stent 
อปุกรณส าหรับรักษาผูป่้วยปาก
แหวง่เพดานโหวห่ลงัผา่ตดัใหร้ปู
หนา้รปูจมกูเป็นปกต ิ

11. จฬุา.- แผน่แปะวคัซนี
ไขห้วดัใหญ ่



6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

5.1 กรณีศกึษา:ผลงานทีส่ามารถน าไปเผยแพรผ่า่นการจดัต ัง้บรษิทั(1/4)

เจา้ของผลงานนางสาวณัชชา โรจนว์โิรจ
บรษิทั บลกิซ ์พ็อพ จ ากัด (ผลงานจากการ
เขา้รว่ม i-CREAte)
วนัทีจ่ดทะเบยีน 8 ธันวาคม 2558
ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกจิ ผลติ บรกิารซอ่มแซม
บ ารงุรักษาของเลน่ และผลติภัณฑ์

คณุสมบตั ิ:
▪ ชดุของเลน่เสรมิสรา้งพัฒนาการในวยัเด็กดา้นรา่งกาย

กลา้มเนือ้ ประสาทสมัผัส ความคดิ อารมณ์ สงัคม และ 
จนิตนาการสรา้งสรรคทั์ง้เด็กท่ัวไปและเด็กผูบ้กพร่อง

▪ ปลอดภัย ใชว้สัดปุลอดสารพษิ ประกอบดว้ย  40 บล็อก 
รปูทรงทีต่า่งกัน 4 แบบ สามารถน ามาประกอบกันเป็น
ทางเดนิ พืน้ทีส่นาม พืน้ทีต่า่งระดับฯลฯ ตามจนิตนาการได ้

การเผยแพร:่กลุม่เด็กท ัว่ไป รร.อนุบาล เนอสเซอรี ่สถานเลีย้งดเูด็กเล็ก
โรงพยาบาล เพลยโ์ซน และครอบครัว กลุม่เด็กพเิศษ รร.สอนคนตาบอด 
16 แหง่ ท่ัวประเทศ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวดั 77 แหง่ โรงเรยีน
ปัญญานุกลู 19 แหง่ การใชง้านตา่งประเทศ Kariam Primary School 

ประเทศบรไูน,Hyogo Prefectural School for the Blind ประเทศญีปุ่่ น,

The Office Medico-Pedagogique (OMP) Genèva สวสิเซอรแ์ลนด์

รางวลั : ผลงานสิง่ประดษิฐ์
คดิคน้ดเีดน่ประจ าปี 2560

สาขาการศกึษา จาก วช. 

การเผยแพร่
▪ นทิรรศการบทเรยีนในความมดื (Dialogue in the Dark)

และวทิยาลัยราชสดุา 
▪ คาดวา่จะเริม่จ าหน่ายในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563

เจา้ของผลงาน: นันทพัิฒน ์นาคทอง และบษุภาณี 
พงษ์ศริยิาภรณ์
บรษิทั : บรษัิท อนิการาจ แอสซสิทฟี เทคโนโลย ีจ ากัด
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 15 กันยายน 2560 
เลขทะเบยีน 0105560155941

การประกอบธุรกจิ การใหบ้รกิารและรับบรกิาร การจัดซือ้
จัดจา้งผา่นศนูยก์ลางการคา้ทางอเิล็กทรอนกิส์

คณุสมบตั ิ
▪ อปุกรณ์สวมใสส่ าหรับผูบ้กพรอ่งทางการมองเห็น 

หรอืเป็นแวน่ตาอัจฉรยิะ ทีอ่อกแบบใหใ้ชล้ าโพง
แบบสัน่กระดกูเพือ่ใหผู้บ้กพรอ่งทางการมองเห็น
สามารถรับฟังเสยีงตา่งๆ รอบตัวระหวา่งใช ้

อปุกรณ์ได ้ซึง่กลอ่งควบคมุสามารถใสใ่นกระเป๋า
กางเกงหรอืกระเป๋าถอืได ้

▪ สามารถแยกแยะสิง่ของดา้นหนา้เชน่สขีองสิง่ของ 
ธนบัตร หมายเลขรถประจ าทาง และบรรจภุัณฑ์
สนิคา้ และอธบิายใหแ้กผู่พ้กิารทางสายตาฟัง
ผา่นเสยีงพดูภาษาไทย อังกฤษ และจนี

การทดสอบ
ผา่นการทดสอบกับผูพ้กิารทางสายตา 100 คน ทีส่มาคม
คนตาบอดแหง่ประเทศไทย

รางวลั:เหรยีญเงนิจากการโครงการประกวด
สิง่ประดษิฐส์ าหรับคนพกิารและผูส้งูอายใุนงาน
ประชมุวชิาการนานาชาต ิi-CREATe 2015

วชิัน่เนยีร-์มจธ 



7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

5.1 กรณีศกึษา:ผลงานทีส่ามารถน าไปเผยแพรผ่า่นการจดัต ัง้บรษิทั(2/4) 

เจา้ของผลงาน คณุธรีพงศ ์สมทุรอัษฎงค์
บรษิทั : บรษัิท ซเีมด เมดคิอล จ ากัด 
เลขทะเบยีน : 0105559196818
วนัทีจ่ดทะเบยีน 26 ธันวาคม 2561
ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ จ าหน่ายวลิแชร์

คณุสมบตั ิ
▪ ออกแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมทีค่วามแข็งแรงเป็นพเิศษ ที่

สามารถยกไดผู้ป่้วยไดจ้ากพืน้ถงึเตยีงทีม่รีะดับความสงูไมเ่กนิ 
80 cm 

▪ สามารถพับเก็บเพือ่งา่ยตอ่การเคลือ่นยา้ยดว้ยรถยนต ์5 ประตู
โดยอปุกรณ์หนัก 45 ก.ก 

▪ ใชไ้ฟฟ้าพรอ้มแบตเตอรี ่สามารถยกผูป่้วยไดส้งูสดุ 120 ก.ก. 

มาตรฐานและคณุภาพการใชง้าน : 
CMED Hoist ผา่นการค านวณทางวศิวกรรมในดา้นความแข็งแรง
และคณุสมบัตกิารใชง้าน รวมถงึอปุกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดทีใ่ชเ้ป็น
อปุกรณ์เกรดเครือ่งมอืแพทย์ ท าใหต้ัวเครือ่งมปีระสทิธภิาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานของเครือ่งมอืประเภทนีท้ีใ่ชก้ับท่ัวโลก 
เพือ่ให ้CMED Hoist สามารถน าไปใชใ้นโรงพยาบาล และกับ
ผูป่้วยตามบา้น ใหส้ามารถเขา้ถงึอปุกรณ์ประเภทนี ้ทีม่คีณุสมบัติ
ดา้นความปลอดภัยและใชง้านไดจ้รงิ

การเผยแพร ่: 
▪มกีารน าไปใชง้านในโรงพยาบาล เชน่ มลูนธิ ิ
สงเคราะหค์นพกิารเชยีงใหม ่โรงพยาบาลมหาราช
เชยีงใหม ่( ศนูยก์ายภายบ าบัด ) มลูนธิโิรคกลา้มเนือ้
ออ่นแรง (โดยโรงพยาบาลศริริาช) โรงพยาบาลศริริาช
( ศนูยก์ายอปุกรณ์) โรงพยาบาลทหารผา่นศกึ 
โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ขอนแกน่ ( หออภบิาลสงฆ ์)
และโรงพยาบาลพญาไท 2 (ศนูยก์ายภายบ าบัด) ไป
แลว้ จ านวนกวา่ 80 เครือ่ง ในราคาเครือ่งๆ ละ 
45,000 บาท

CMED
HOIST

ธรรมศาสตร์

รถเข็นคน
พกิารแบบ
ปรับยนืได-้
ธรรมศาสตร์

คณุสมบตั ิ
▪ ท าการปรับจากทา่น่ังมาเป็นทา่ยนืได ้
▪ ปรับจากทา่น่ังมาเป็นทา่ยนืได ้ดว้ยตัวเอง ขนาดน ้าหนัก

ของอปุกรณ์เพยีง 21 กโิลกรัม มกีารออกแบบกลไก
พเิศษ รวมถงึการใชแ้กส๊สปรงิ ท าใหผู้พ้กิารใชแ้รงแขน
เพยีงแคข่า้งละ 5 กโิลกรัมเทา่นัน้ในการปรับขึน้มายนืได ้

▪ ออกแบบเป็นพเิศษทางดา้นวศิวกรรมตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วย

รางวลั 
▪ รองชนะเลศิอนัดบั 1 โครงการเถา้แกน่อ้ย 
▪ รางวัลทีไ่ดรั้บในระดับประเทศรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 Design 

for life รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีปี 2549

▪ รองชนะเลศิอนัดบั 1 งาน iCREATe ปี 2551
▪ Gold Prize การประกวดสิง่ประดษิฐน์านาชาต ิSeoul International 

Invention Fair 2012

การเผยแพร ่: การใชง้านในโรงพยาบาลและองคก์รการกศุล กวา่ 150 เครือ่ง เชน่ สถาบันสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ 50 เครือ่ง เพือ่น าไปใชบ้รจิาคใหก้ับผูพ้กิาร, โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต,ิ โรงพยาบาล
มหาราชเชยีงใหม ่( ศนูยก์ายภายบ าบัด โรงพยาบาลนครนายก เป็นตน้ 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

คณุสมบตัขิองผลงาน
อปุกรณ์ชว่ยฝึกเดนิแบบพยงุน ้าหนักบางสว่น ส าหรับผูป่้วยหลังการ
กายภาพบ าบัด รวมถงึผูส้งูอาย ุสามารถชว่ยใหค้นทีม่คีวามผดิปกติ
ทางการเดนิรปูแบบ ตา่งๆ เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง, บาดเจ็บที่
กระดกูสนัหลัง, ผูส้งูอาย/ุกลา้มเนือ้ออ่นแรง สามารถเพิม่
ประสทิธภิาพการฝึกเดนิไดด้ขี ึน้ โดยมรีะบบกลไกพยงุน ้าหนัก
คนไขร้ะหวา่งเดนิ ระบบป้องกันการหกลม้ ระบบชว่ยยกขา และ
ออกแบบมาใหเ้หมาะกับการฝึกทีบ่า้น และโรงพยาบาล

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน ์100 เครือ่ง 
70 % ใชใ้นบา้น 30 % ใชใ้นสถานพยาบาล/สถานทีต่า่งๆ 
เชน่ ศนูยส์รินิธร เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์
แหง่ชาต ิจ. นนทบรุ,ี สถาบันประสาทวทิยา จ.กทม
คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จ.ปทมุธานี
และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์จ.ปทมุธานี

ค าขออนสุทิธบิตัร : 1903001355

รางวลั
▪ ชนะเลศิอนัดับที่ 1 (Gold Award) จากงาน (i-CREATe 2017) 
▪ ชนะเลศิอนัดับที ่1 โครงการ ITCi Award 2017 ในหัวขอ้ “นวัตกรรม

ส าหรับบา้นผูส้งูวัย”
▪ ชนะเลศิการประกวดในงานมหกรรมวชิยัแหง่ชาต ิปี 2561
▪ ชนะเลศิการประกวดสดุยอด SME & Startups ตัวจรงิ ปี 6 โดยธนาคาร

ออมสนิ
▪ ชนะเลศิการประกวด YoungD Startup โดยธนาคารไทยพาณชิย์

เจา้ของผลงาน : คณุวรัตถ์ สทิธิเ์หลา่ถาวร 
บรษิทั : บรษัิท เมดคิวิบ์ จ ากัด 
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 21 สงิหาคม 2561
เลขทะเบยีน : 0105561141928
ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ การผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในทาง
การแพทย ์(ยกเวน้ทันตกรรม)

5.1 กรณีศกึษา:ผลงานทีส่ามารถน าไปเผยแพรผ่า่นการจดัต ัง้บรษิทั(3/4)

บรษิทั : บรษัิท ออส ไฮดรอกซ ีจ ากดั 
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 26 มกราคม 2562 
ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ : ผลติและจ าหน่าย
สารทดแทนกระดกู วสัดทุางการแพทยฺ์
เครือ่งมอืแพทย ์และทันตกรรมจ าหน่าย
สนิคา้สง่ และสง่ออก วสัดทุางการแพทย ์
เครือ่งมอืแพทยแ์ละทันตกรรม

คณุสมบตั ิ
▪ เป็นวสัดสุงัเคราะหท์ีม่คีวามปลอดภัย ส าหรับเป็นวสัดุ

ทดแทนกระดกูส าหรับปลกูถา่ยในรา่งกายมนุษย ์
▪ มคีณุสมบัตใินการเหนีย่วน าการเจรญิเตบิโตของเซลล์

กระดกูโดยเฉพาะบรเิวณทีม่กีารปลกูถา่ย หรอืทดแทน
เกดิขึน้ 

▪ มคีวามพรนุตัวทีป่ระมาณรอ้ยละ 80 สง่ผลใหผ้วิของวสัดมุี
ความหยาบเพยีงพอตอ่เซลลก์ระดกูใหส้ามารถเกาะยดึ
และเขา้ไปเจรญิเตบิโตในรพูรนุของวสัดไุดด้ใีนระยะเวลา
เพยีง 16 สปัดาห์

มาตรฐานการทดสอบ
▪ ISO 10993 Biocompatility testing 

▪ ISO 13485:2016 Medical devices-Quality 

management systems

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน์
ในระยะแรกทดสอบตลาดซึง่ไดส้ง่มอบ
ผลติภัณฑจ์ านวน 1,036 ชิน้ ปัจจบุัน
ผลติภัณฑไ์ดน้ าไปใช5้65 ชิน้ใน รพ. 
จ านวน 39 แหง่ และคลนิกิเอกชน จ านวน
160 แหง่ เชน่ โรงพยาบาลสตัว ์ม.
เกษตรศาสตร,์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ม.
สงขลานครนิทร,์ ม.เชยีงใหม่ และจฬุาฯ 
เป็นตน้ 

M-Bone:วสัดชุว่ย
ปลกูกระดกู(สวทช)

อปุกรณ์ชว่ย
ฝึกเดนิพยงุ
น ้าหนัก-

ธรรมศาสตร์
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓

5.3 กรณีศกึษา:ผลงานทีส่ามารถน าไปเผยแพรผ่า่นการจดัต ัง้บรษิทั(4/4)

ยืน่จดสทิธบิัตร 17 เรือ่ง
อนุสทิธบิัตร 1 เรือ่ง

1. DentiiScan: เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติ ิ
แบบล ารงัสทีรงกรวยส าหรบังานทนัตกรรม

คณุสมบตัผิลงานวจิยั :
• ใหข้อ้มลูภาพอวัยวะภายในชอ่งปากและใบหนา้แบบสามมติิ
• ใชใ้นการวนิจิฉัยโรคและวางแผนการผา่ตดัรากฟันเทยีม การ
ผา่ฟันคดุ 
และการผา่ตดับรเิวณชอ่งปาก ขากรรไกร และใบหนา้

การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ีโดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์โดย PTEC
▪ ความถกูตอ้งของภาพและปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บ 

เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งจากตา่งประเทศ
▪ มาตรฐาน ISO 13485 
▪ การเผยแพร ่: Licensing การผลติใหบ้รษัิท พกิซาเมด 

จ ากดั
ตดิตัง้60เครอืงีร่พ.ทั่วประเทศไทย ใชง้าน>10,000ครัง้

2. MobiiScan : เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติแิบบ
เคลือ่นยา้ยได้

คณุสมบตัผิลงานวจิยั : ใชว้นิจิฉัยและวางแผนการผา่ตดัในผูป่้วย
เด็กและผูใ้หญท่ีม่คีวามพกิารบรเิวณใบหนา้ กะโหลกศรีษะ และ
ขากรรไกร รวมทัง้ผูป่้วยโรคปากแหวง่เพดานโหว ่ใชว้นิจิฉัยและ
วางแผนการรักษาบรเิวณมอืและเทา้ สามารถใชใ้นหอ้งผา่ตดัได ้

การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ีโดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์โดย PTEC 
▪ ความถกูตอ้งของภาพและปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บเปรยีบเทยีบ

กบัเครือ่งจากตา่งประเทศ
▪ มาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD เมือ่เดอืนมกราคม 2560
การเผยแพร ่: เครือ่ง MobiiScan ตดิตัง้ 3 แหง่ ใชง้านในผูป่้วย > 
1,000 ครัง้

3. MiniiScan: เครือ่งเอกซเรย์
คอมพวิเตอรส์ามมติขินาดเล็ก

การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ีโดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์ โดย PTEC

▪ ความถกูตอ้งของภาพและการทดสอบทางคลนิกิ

การเผยแพร ่: เครือ่ง MiniiScan ตดิตัง้ที ่รพ.สงขลา

นครนิทร์ ใชง้าน > 100 ครัง้

คณุสมบัตผิลงานวจัิย :
• ใชป้ระเมนิขอบเขตทางรังสขีองกอ้น
เนือ้เตา้นมทีไ่ดรั้บการผา่ตัด

• ชว่ยเพิม่ความมั่นใจในการผา่ตัดกอ้น
เนือ้ออกจากตัวผูป่้วยครบถว้น

• ใหข้อ้มลูเป็นสามมติแิละแมน่ย า
• ใชเ้วลาในการถา่ยภาพรังสแีละ
ประมวลผลรวดเร็ว

ความเป็นมาของผลงาน : พ.ศ. 2550 คณะวจัิย 19 คน 
จาก สวทช. เพือ่ด าเนนิงานวจัิยดา้นทันตกรรมตัง้แตก่าร
ออกแบบ วจัิย พัฒนา ผลติตน้แบบตามมาตรฐานสากล 
และไดข้ยายไปใชง้านลักษณะอืน่ ๆ ดังนัน้เครือ่งเอกซเรย์
คอมพวิเตอรส์ามมติแิบบล ารังสทีรงกรวย จงึไดรั้บการ
ออกแบบและผลติออกมาเป็น 3 ลักษณะเพือ่สนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้จนกระท่ังถา่ยทอดสูผู่ใ้ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ไดเ้ขา้รับพระราชทาน
รางวลั “นักเทคโนโลยี
ดเีดน่ประจ าปี 2562”

เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติแิบบรงัสทีรงกรวย 
จ านวน 3 ผลงาน(สวทช) 
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6. การประชุมการประชุมวชิาการนานาชาต ิi-CREATe 2019 
เมือ่วนัที ่26-29 สงิหาคม 2562 ณ เมอืงแคนเบอรร์า ประเทศออสเตรเลยี 

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชราชด าเนนิเป็นองคป์ระธานเปิด
งานประชมุวชิาการและนทิรรศการ i-CREAe 2019 ณ เมอืงแคนเบอรร์า ประเทศออสเตรเลยี โดยมคีณะกรรมการของภาคี
วศิวกรรมชวีการแพทยเ์ขา้รว่มงาน และนักศกึษาเขา้รว่มประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละการออกแบบสิง่ประดษิฐ์

ประเภทเทคโนโลยสี ิง่ประดษิฐ ์
ผลงานชือ่ ReArm ไดร้างวลั Best Prototype และรางวลัชมเชย 
(Merit Award) โดยนักศกึษาจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 

ประเภทการออกแบบนวตักรรม 
ผลงานชือ่ Active Exo-spine (AES) ไดร้างวลั Best Ergonomic 

Design โดยนักเรยีนโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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การประชุมภาค ี
จ านวน 4 คร ัง้ตอ่ปี 

ม.มหดิล

มอ.มฟล. สจล. มช.

จัดคา่ยวศิวกรรมชวีการแพทย์
ส าหรับนักเรยีน ม.ปลาย (Beam 
Camp) ครัง้ที ่4 ณ ภาควชิา
วศิวกรรมชวีการแพทย ์สจล. ระ 
หวา่ง 26-28 ตลุาคม 2562 มนัีก
เรยีนเขา้รว่มกจิกรรม 40 คน จาก
นักเรยีนทีส่มัครเขา้คา่ย 800 คน

รว่มบรรยาย Panel discussion 

หัวขอ้ Innovation in Applied 

Biomedical Science ในการ
ประชมุวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ครัง้ที่
45 ระหวา่งวันที ่7-9 ตลุาคม 
2562 ณ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

7.กจิกรรมของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์ ปี 2562

กจิกรรมมอบอปุกรณ์ชว่ยฝึกการยนื 
Stand&Smile ตามโครงการน า
นวตักรรมหาวทิยาลัยสงขลา
นครนิทร ์เพือ่ขบัเคลือ่น “Thailand 

4.0” จ านวน 40 เครือ่ง มอบใหแ้ก่
ผูป้กครองทีม่บีตุรหลานพัฒนาการ
ชา้ ในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่ง เมือ่วนัที ่
14 กมุภาพันธ ์2562 

รศ.ดร.นพินธ ์ธรีอ าพน ผูอ้ านวยการ
สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์ใหก้าร
ตอ้นรับและแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
สรา้งความรว่มมอืทางดา้นงานวจิัยรว่มกบั
บคุลากรจากศนูยค์วามเป็นเลศิดา้น
ชวีวทิยาศาสตร ์(TCELS) ในวันที ่5 
พฤษภาคม 2562 และวันที ่6 สงิหาคม 
2562 ณ สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ม.รงัสติ

ความรว่มมอืในดา้นการจัด
สอบวดัมาตรฐานสมรรถนะ
วศิวกรชวีการแพทยร์ะหวา่ง
วทิยาลัยวศิวกรรมชวีการ 
แพทย ์ม.รังสติ กับ สมาคม
วศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย 
สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี และ
สภาวศิวกร

มศว.

ภาควชิาวศิวกรรมชวี
การแพทย ์มศว. ไดจั้ดท า
โครงการบรกิารวชิาการแก่
ชมุชน ณ โรงพยาบาลอรัญ
ประเทศ อ.อรัญประเทศ และ 
โรงพยาบาลคลองหาด อ.
คลองหาด จ.สระแกว้ เมือ่
วนัที ่22 - 24 พ.ค. 2562

การประชมุคณะกรรมการภาคฯี
ครัง้ที่ 4/2561 วันที ่26 ธันวาคม 2561 
ครัง้ที ่1/2562 วันที ่25 มนีาคม 2562
ครัง้ที ่2/2562 วันที ่19 มถินุายน 2562
ครัง้ที ่3/2562 วันที ่24 ตลุาคม 2562

ทมี SMART @MU กบัผลงาน SMART knee 
raising counter device นวัตกรรมอปุกรณ์
ทดสอบความทนทานของหัวใจและการ
ไหลเวยีนเลอืด ไดรั้บรางวัลสนับสนุนในการเขา้
รว่มแขง่ขนัประกวดนวัตกรรมดา้นวทิยาศาสตร์
การกฬีา ประจ าปี 2562 "Sport Science 
Innovation Contest 2019" ซึง่จัดขึน้โดย 
ส านักวทิยาศาสตรก์ารกฬีา กระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา เพือ่ใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์
การกฬีาไดน้ าเสนอความคดิและประดษิฐผ์ลงาน
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา
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1. ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย อนัเนือ่งมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีประกอบดว้ยสมาชกิจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิย เริม่ตน้ 7 แหง่ ปัจจบุนัขยายไปเป็น 20 แหง่

2. การจัดสรรทนุการศกึษาตา่งประเทศของกพ.: ระยะที ่1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จ านวน 47 ทนุจบ
การศกึษากลบัมารับราชการแลว้ 27 คน และในระยะที ่2 (พ.ศ. 2558-2562) ไดร้วบรวมความตอ้งการทนุดา้นวศิวกรรม
ชวีการแพทย ์ระยะที ่2 (ปี 2558 -2562) และไดม้กีารพจิารณาจดัสรรทนุ BME เป็นรายปีอกีครัง้ โดยจัดสรรทนุใหก้บั
หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาแลว้ จ านวน 65 ทนุ 

3. การพัฒนาภาคฯี BME ระยะที ่1 (พ.ศ. 2548-2559) : ก าหนดทศิทางการด าเนนิงาน, สรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการ, 
ผลติงานวจิัยและพัฒนา, สรา้งเครอืขา่ย, การน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และการผลติก าลงัคน และ BME ระยะที่ 2
(Thailand Biomedical Engineering 2.0) :ผลกัดนังานวจัิยไปสูก่ารใชง้าน, สรา้งมาตรฐานผลติภัณฑ,์ อาศยักลไกการ
ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวัตกรรมไทย และมกีารขยายผลงานวจัิยไปใชจ้รงิ มบีรษัิทเพือ่รับการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ Start up 
เชน่ บรษัิท อนิการาจ แอสซสิทฟี เทคโนโลย ีจ ากดั, บรษัิท บลกิซ์ พ็อพ จ ากดั,บรษัิท ซเีมด เมดคิอล จ ากดั, บรษัิท 
เมดคิวิบ ์จ ากดั บรษัิท ออส ไฮดรอกซ ีจ ากดัและบรษัิทพกิซาเมดจ ากดั เป็นตน้

4. ปัจจบุนัมหีลกัสตูรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก ในมหาวทิยาลยั 12 แหง่ของประเทศ จ านวน 30 
หลกัสตูร ไดแ้ก ่จฬุา, มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ, ม.บรูพา และ มฟล. ผลตินักศกึษาได ้
ทัง้หมด 2,077 คน

5. นักวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ัง้ในมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิยมจี านวนประมาณ 417 คน (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
และอาจารยท์ีท่ างานวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์และนักวจัิยของ สวทช.) 

6. นักวจัิยพยายามผลกัดนัใหผ้ลงานวจัิยน าไปแขง่ขนักบันานาชาต ิและสูก่ารประยกุตก์บัประชาชน และผลกัดนัมาตรฐาน
สนิคา้เพือ่การรับรองมาตรฐานสนิคา้  พรอ้มทัง้มกีารผลกัดนัผลงานวจัิยเพือ่ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยและบญัชี

ส ิง่ประดษิฐไ์ทย และพัฒนาผลงานวจัิยไปสูก่ารใชง้านจรงิผา่นบรษัิทและ Start up 

7. การท างานทีจ่ะใหป้ระสบความส าเร็จจนถงึประชาชนผูใ้ชไ้ดนั้น้ นอกจากเป็นภาควีศิวกรรมศาสตร/์วทิยาศาสตรแ์ลว้ ยัง
ตอ้งประสานกบัโรงพยาบาล/สถาบนัฟ้ืนฟ ูมลูนธิ ิแหลง่ทนุและบรษัิทเอกชนอกีดว้ย โดยผลงานทีป่ระสบความส าเร็จศนูย์
ออกแบบและพัฒนาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และเขา้รว่มงานประชมุวชิาการและ
นทิรรศการนานาชาต ิi-CREATe

8. กลุม่ภาคมีกีารแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ีจ่ะเป็นการสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวชิาการ และ
มคีวามรว่มมอืระหวา่งภาค ีสนับสนุนงานทางดา้นเครือ่งมอืแพทยข์องโรงพยาบาลตา่งๆ การจัดประชมุวชิาการระดับ
นานาชาติ

8.สรปุ
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จบ
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3.9 โครงการวจัิยขัว้โลกตามพระราชด ารฯิ

3.9.1  โครงการวจัิยขัว้โลกใตต้ามพระราชด ารฯิ

3.9.2  ความรว่มมอืขัว้โลกเหนอืกับประเทศนอรเ์วย ์ตามพระราชด ารฯิ

3.10 โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทย ์(Biomedical Engineering Consortium)

3.11 โครงการวจัิยพหสุมัพันธค์นกบัไก ่ระยะที ่๒

3.12 โครงการความรว่มมอืกับจลูชิ (JÜLICH) ตามพระราชด ารฯิ

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี 2562 และ
แผนด าเนนิงานปี 2563
โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชด ารฯิ

3.11HCMR27มีนาคม2563version2.0.pptx
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2. CMU Nasal Stent (มช.)
หนว่ยงาน: สถาบันวศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

รายละเอยีดผลงานวจิยั/คณุสมบตัผิลงานวจิยั: เป็นอปุกรณ์ส าหรับชว่ยรักษาผูป่้วยโรคปากแหวง่เพดานโหวง่ หลังการผา่ตัดใหร้ปูหนา้รปู

จมกูเป็นปกต ิโดยปัจจบุันวสัดใุนทอ้งตลาดจะท าจากซลิโิคน ซึง่มรีาคาแพง และบางกรณี ไมส่ามารถใชไ้ดเ้นือ่งจากเป็นแบบส าเร็จรปู ดังนัน้

ทางคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จงึใชว้ธิพีมิพร์ปูจมกูโดยวสัดขุ ึน้รปูทางทันตกรรม จากนัน้สง่ใหท้างบรษัิทเอกชนท าการ

พมิพ ์โดยวสัดทุีใ่ชเ้ป็นเรซนิแข็ง ขอ้เสยีของเรซนิคอื มคีวามแข็งเกนิไปท าใหส้วมใสแ่ลว้เจ็บ และยังตอ้งน ามาเจาะรหูายใจเอง ท าใหเ้สยีเวลา

และท าไดย้าก ทางสถาบันฯ จงึไดศ้กึษาหาวสัดทุดแทน พบวา่วสัดทุีเ่หมาะสมคอื Thermo plastic elastomers (TPE) เนือ่งจากวสัดดุังกลา่ว

เป็นยางทีม่คีวามออ่นนุ่ม และไมเ่ป็นพษิตอ่รา่งกาย ประกอบกบัทางสถาบันวศิวกรรมชวีการแพทย ์มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นงานพมิพส์ามมติ ิ

จงึไดส้รา้งเครือ่งพมิพท์ีส่ามารถพมิพ ์TPE ได ้จงึไดท้ าการสแกนแบบพมิพร์ปูจมกู และท าการแกไ้ขปรับปรงุและเจาะรโูดยโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์และท าการพมิพโ์ดยเครือ่งพมิพส์ามมติ ิเป็น CMU Nasal Stent พรอ้มใชง้าน โดยพบวา่ CMU Nasal Stent นัน้มคีวามนุ่มใส่

สบาย ท าความสะอาดงา่ย สามารถน าไปอบปลอดเชือ้ได ้และทีส่ าคัญสามารถลดระยะเวลาการจัดท าตอ่ชิน้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน:์ ไดม้กีารน าไปใชจ้รงิกับคนไขข้องคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ภาพแสดงไฟลส์ามมติหิลงัจากการสแกนและเจาะรโูดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

CMU Nasal Stent ทีน่ าไปใชง้านจรงิกบัคนไข ้
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4. เข็มขดัอจัฉรยิะส าหรบัดแูลผูส้งูอายุ / มศว.

จดุเดน่และคณุสมบัต ิ: ความสามารถทีห่ลากหลายในการแจง้เตอืนคนสงูอายหุกลม้ สามารถระบุ
ต าแหน่งทีห่กลม้ สามารถตรวจจับความมชีวีติและประเมนิสขุภาพกอ่นหน่วยฉุกเฉนิจะมาถงึ และมี
ระบบขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ รวมทัง้ qr CODE ระบตุัวตน

การเผยแพร ่: อปุกรณ์ตน้แบบไดด้ าเนนิการและมกีารทดสอบความถกูตอ้งแมน่ยา่ของอปุกรณ์ทีใ่ชด้ว้ย
เครือ่งสอบเทยีบของสถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ป้ัจจบุันอยูใ่นระหวา่งการทดสอลบกบับา้นพัก
คนชราและโรงพยาบาล เชน่ บา้นสทุธาวาสเฉลมิพระเกยีรต ิและโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์มศว. 

มาตรฐาน : อยูใ่นระหวา่งขอจดอนุสทิธบิัตรการออกแบบ 
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รายละเอยีดผลงานวจิยั/คณุสมบตัผิลงานวจิยั: สถานการณ์โรคหวัใจของประเทศไทย มี

แนวโนม้เพิม่ขึน้จาก โดยในปี พ.ศ.2558 พบอตัราการเสยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดหวัใจเทา่กบั 

22.88 ตอ่แสนประชากร การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ดว้ยการใชเ้ครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ 

(Automated External Defibrillator, AED) มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่และอยา่งเรง่ดว่น ระบบการ

บรหิารจัดการการสง่เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าดว้ยโดรนไปยังผูป่้วยหรอืบคุคลรอบขา้งเพือ่ทีจ่ะไดใ้ห ้

การชว่ยเหลอืขัน้ตน้กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีกอ่นน าสง่รักษาตอ่ยังโรงพยาบาล

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน์ มาตรฐาน: -

สทิธบิตัร /อนสุทิธบิตัร: -

รางวลั: -

7. ระบบบรหิารและจดัการการขนสง่เครือ่งกระตกุหวัใจดว้ยโดรน (สจล.)

8. แผน่แปะเข็มไมครอนส าหรบัน าสง่ยาหรอืสารออกฤทธิใ์นอนภุาคนาโนผา่นผวิหนงั (มอ.)

รายละเอยีดผลงานวจิยั: แผน่แปะเข็มไมครอนถกูออกแบบส าหรับการน าสง่ยาหรอืสารส าคัญตา่งๆ ผา่น

ผวิหนังใหม้ปีระสทิธภิาพโดยทีไ่มส่รา้งความเจ็บปวด สามารถน าสง่สารออกฤทธิต์า่งๆ ทีน่ ามากักเก็บใน

อนุภาคนาโนเพือ่ควบคมุการปลดปลอ่ยและเพิม่ความคงตัวของสารดังกลา่วและน าสง่อนุภาคนาโนที่

สงัเคราะหข์ ึน้เขา้สูร่า่งกายโดยการบรรจไุวใ้นเข็มขนาด 500-800 ไมโครเมตรบนแผน่แปะ ซึง่แผน่แปะเข็ม

ไมครอนผลติมาจากสว่นผสมของชกูารโ์พลเิมอร์ 3-5 ชนดิในอัตราสว่นทีเ่หมาะสม โดยทีห่ลังจากแปะแผน่

แปะบนผวิหนังแลว้ตัวเข็มขนาดเล็กมากๆ นีจ้ะทะลผุา่นชัน้ผวิหนังชัน้นอกสดุและจะละลายในผวิหนังภายใน

เวลา 5 นาท ีเพือ่ปลดปลอ่ยอนุภาคนาโนในชัน้ผวิหนังทีต่อ้งการและสารออกฤทธิส์ าคัญทีอ่ยูใ่นอนุภาคนาโน

จะถกูปลดปลอ่ยออกมาในความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมและออกฤทธิไ์ดน้าน 5-7 วนั 

จดุเดน่และคณุสมบตัเิทคโนโลย ี: 

• แผน่แปะเข็มไมครอนน าสง่สารออกฤทธิต์า่งๆ เขา้สูร่า่งกายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และไม่

เจ็บปวด

• มคีวามสะดวกในการใชง้าน เนือ่งจากสามารถใชไ้ดด้ว้ยตนเองทีบ่า้น ไมต่อ้งอาศัยแพทยห์รอืพยาบาล

• เป็นแพลตฟอรม์ทีส่ามารถใชน้ าสง่สารออกฤทธิไ์ดห้ลากหลายชนดิ เชน่ ยา โปรตนีโมเลกลุใหญ่ วคัซนี 

สารสกัดจากธรรมชาตติา่งๆ 

• มกีารใชน้าโนเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ซึง่ท าใหส้ารมคีวามคงตัวขึน้ และออกฤทธิไ์ดน้านขึน้ 

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน์ : ไดม้กีารพดูคยุ เจรจา กับผูป้ระกอบการทีส่นใจ และนักลงทนุ 

พรอ้มทัง้อยูใ่นกระบวนการพัฒนาขัน้ตอนการผลติส าหรับการผลติในระดับอตุสาหกรรมและใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน

ระดับสากล

สทิธบิตัร : อยูร่ะหวา่งรา่งขอจดสทิธบิัตรสิง่ประดษิฐ์
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รายละเอยีดผลงานวจิยั/คณุสมบตัผิลงานวจิยั: movdify หรอืเครือ่งชว่ยพัฒนากลา้มเนือ้พกพา นัน้ 

มคีวามคดิเกดิจากการทีไ่ดเ้ห็นผูป่้วยทีต่อ้งการท ากายภาพบ าบัด ตอ้งมาทีโ่รงพยาบาลทุกวนั 4 ถงึ 5 วนั

ตอ่สปัดาห ์โดบแตล่ะครัง้ทีม่า ก็ตอ้งมารอคนไขค้นกอ่นหนา้ท ากายภาพกอ่น เป็นเวลาหลายชัว่โมง จงึ

จะไดท้ ากายภาพของตัวเอง ท าใหเ้สยีเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน ์นอกจากนี ้บคุลากรและโรงพยาบาลที่

มศีักยภาพมากพอทีจ่ะท าไดก็้มไีมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ

movdify จงึถกูพัฒนาขึน้มาเพือ่ตอบปัญหาเหลา่นัน้ โดยการท างานของ movdify จะประกอบไปดว้ย 2 

สว่นหลักๆไดแ้ก ่สว่นการเก็บสญัญาณกลา้มเนือ้และสว่นของเกมสส์ าหรับฝึกกลา้มเนือ้ ในสว่นแรกนัน้จะ

เป็นการตดิอเิล็กโทรดลงไปบนกลา้มเนือ้ทีเ่ราสนใจ เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์และสรปุผลการท างานและ

พัฒนาการของกลา้มเนือ้นัน้ ๆ สว่นที ่2 คอืเกมสส์ าหรับฝึกกลา้มเนือ้ โดยเกมสเ์หลา่นีจ้ะใชก้ารสัง่การ

จากการขยับกลา้มเนือ้ในแบบตา่ง ๆ เชน่ หมนุขอ้มอื หมนุแขน ยกแขน เป็นตน้

โดยนอกเหนอืจากนี ้movdify ยังมกีารเก็บขอ้มลูของผูช้ว่ย ไมว่า่จะเป็นสญัญาณกลา้มเนือ้ทัง้หมดที่

ไดม้า มัดกลา้มเนือ้ทีม่กีารใชง้านในแตล่ะครัง้ เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่แตล่ะวนั 9ล9 และสง่ขึน้ไปยังระบบ

คลาวด์ เพือ่ใหท้างคณุหมอ และนักกายภาพบ าบัดสามารถตดิตามผมการทดลองเหลา่นีไ้ดจ้ากทาง

โรงพยาบาล ท าใหล้ดเวลาทีผุ่ป่้วยจะตอ้งมาโรงพยาบาลทกุวนัได ้

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน ์มาตรฐาน: อยูร่ะหวา่งการทดลองใชง้านจรงิทางเครือ่งมอื 

ณ โรงพยาบาลศริริาช 

สทิธบิตัร /อนสุทิธบิตัร: อยูร่ะหวา่งการจดสทิธบิัตร

รางวลั: ตัวแทนประเทศไทยรว่มแขง่ขนัในงาน i-Create2019

9. Movdify (มหดิล)
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จดุเดน่และคณุสมบตัเิทคโนโลย:ี 
1. ผลติและประกอบอุปกรณพ์ว่งตอ่เขา้กบัรถเข็นท ัว่ไปไดง้า่ยดว้ยอาชวีศกึษาเพือ่ใหบ้รกิารชุมชน ซึง่ผา่นมาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้า การป้องกนั

สญัญาณรบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้า โดยศนูยท์ดสอบผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(PTEC)
2. ตน้แบบรถเข็นไฟฟ้าสามารถเลีย้วซา้ยและเลีย้วขวาได ้แมใ้นพืน้ทีจ่ ากดั
3. สามารถพบัเก็บได ้และใชง้านไดแ้มว้า่แบตเตอรีห่มด
4. มรีาคาถกูกวา่รถเข็นไฟฟ้าทีข่ายกนัในทอ้งตลาดท ัว่ไปมากกวา่ 3 เทา่
5. มคีวามสะดวกในการชารจ์ไฟดว้ยไฟบา้น 220 V 

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน:์ ไดม้กีระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยกีาร
ผลติใหแ้กอ่าชวีศกึษาจ านวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่วทิยาลยัเทคนคิชลบุร ีวทิยาลยัเทคนคิสตั
หบี และวทิยาลยัเทคนคิสมุทรปราการ ซึง่อาชวีศกึษาไดป้ระชาสมัพนัธ ์และในขณะนี้

ไดผ้ลติอุปกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเข็นท ัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าใหแ้กอ่าสาสมคัรในพืน้ที่
เป็นจ านวน 20 คน ดงันี้

1) วทิยาลยัเทคนคิชลบุร ีเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2562 
2) วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2562 

มาตรฐาน: ผา่นการทดสอบจากศนูยท์ดสอบผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

(PTEC) ไดแ้ก่
1) การทดสอบความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMC) ตามISO 60601-1-2 
2) การทดสอบดา้นความปลอดภยัส าหรบัเครือ่งมอืแพทยต์าม ISO 60601-1 

สทิธบิตัร: ด าเนนิการยืน่ขอจดอนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรออกแบบ ไดแ้ก่
อนุสทิธบิตัร: เลขที ่112774 เรือ่ง ระบบการควบคมุการชารจ์และการใช้

งานของอุปกรณไ์ฟฟ้าเครือ่งมอืแพทย์
สทิธบิตัรออกแบบ:
1) เลขที ่112763 เรือ่ง ชุดควบคมุการเคลือ่นทีข่องอุปกรณพ์ว่งตอ่ปรบั

รถเข็นท ัว่ไปใหเ้ป็นรถเข็นไฟฟ้า 
2) เลขที ่112764 เรือ่ง ชุดขบัเคลือ่นของอุปกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเข็น

ท ัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
3) เลขที ่112769 เรือ่ง ชุดแหลง่พลงังานของอุปกรณพ์ว่งตอ่ปรบั

รถเข็นท ัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
4) เลขที ่112631 เรือ่ง อุปกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเข็นท ัว่ไปเป็นรถเข็น

ไฟฟ้า

10. อปุกรณพ์ว่งตอ่ปรบัรถเข็นท ัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า (MTEC/สวทช.)

รายละเอยีดผลงานวจิยั อุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลีย่นฟังกช์ันการท างานของรถเข็นท่ัวไปใหเ้ป็นรถเข็นไฟฟ้าเพื่อใหบ้รกิารชุมชน โดยมี
สว่นประกอบหลักของอปุกรณ์พว่งตอ่ ประกอบดว้ย 3 สว่นหลักไดแ้ก่
▪ ชดุขบัเคลือ่นซา้ยและขวาทีเ่กาะบรเิวณลอ้ของรถเข็นท่ัวไป เพือ่ท าหนา้ทีข่ยับไปขา้งหนา้และขา้งหลัง ดังนัน้ ผูใ้ชส้ามารถปลดชดุนี้เสมอืนการ

ปลดเบรค ท าใหร้ถเข็นไฟฟ้ากลับมาอยูใ่นสภาพรถเข็นสภาพเดมิและท างานไดแ้มแ้บตเตอรีห่มด
▪ ชดุควบคุมการเคลือ่นทีซ่า้ยและขวา เพือ่ท าหนา้ทีบั่งคับทศิทางใหล้อ้ขยับไปดา้นหนา้และถอยหลังในแต่ละขา้ง ดังนัน้การเดนิหนา้และถอย

หลัง ดว้ยการดันจอยสตกิทัง้สองไปดา้นหนา้และถอยหลังตามล าดับ สว่นการเลีย้วจะดันจอยสตกิไปดา้นใดดา้นหนึง่ไปดา้นหนา้หรอืดันจอยสตกิ
ทัง้สองขา้งในทศิทางตรงกันขา้ม ซึง่ท าใหร้ถกลับตัวในทีแ่คบไดด้ี

▪ ชดุแหลง่พลังงาน ใชแ้บตเตอรีข่นาด 12 V จ านวนสองลกูตดิตัง้บรเิวณดา้นขา้งของรถเข็นท่ัวไป โดยแบตเตอรีน่ี้สามารถหาซือ้ไดท่ั้วไปและ
บ ารงุรักษาไดง้า่ย 

▪ นอกจากนีอ้ปุกรณ์พว่งตอ่ท าใหร้ถเข็นไฟฟ้านีส้ามารถพับเก็บไดเ้สมอืนกับรถเข็นท่ัวไป โดยมนี ้าหนักเพิม่ไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับการ
บ ารงุรักษาอยูใ่นรปูแบบการใชบ้รกิารชมุชมของอาชวีะศกึษา เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ย
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ชือ่ผลงานวจัิย : แผน่แปะวัคซนีไขห้วัดใหญ่

รายละเอยีดผลงานวจิัย/คณุสมบตัผิลงานวจิัย : แผน่แปะวัคซนีไขห้วัดใหญเ่ป็นเข็มขนาด

ไมครอนส าหรับน าสง่วคัซนีไขห้วดัใหญ ่โดยมขีอ้ด ีคอื ไมท่ าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึเจ็บ สามารถเก็บ

รักษาทีอ่ณุหภมูหิอ้งไดโ้ดยไมต่อ้งแชตู่เ้ย็นนานมากกวา่ 2 ปี และสามารถใชง้านไดง้า่ยโดย

ไมต่อ้งอาศยับคุคลากรทางการแพทย ์ ซึง่แผน่แปะนีย้ังสามารถน าไปตอ่ยอดใชน้ าสง่วคัซนี 

ฮอรโ์มนและยาประเภทตา่งๆไดอ้กีดว้ย

มาตรฐาน : ภายหลงัการทดสอบในมนุษย ์องคก์ารเภสชักรรมจะน าไปผลติเป็นผลติภัณฑเ์ชงิ

พาณชิย์

สทิธบิตัร /อนุสทิธบิตัร : อยูร่ะหวา่งการยืน่จดสทิธบิตัร /อนุสทิธบิตัร 

11. แผน่แปะวคัซนีไขห้วดัใหญ่ : (จฬุา)
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12. ชุดตรวจวนิจิฉยัโรควณัโรคระยะแฝงทางผวิหนงัทีม่ ี
ความจ าเพาะสงู (NSTDA/NANOTEC)

รายละเอยีดผลงานวจิยั/คณุสมบตัผิลงานวจิยั: งานวจิยันีพ้ฒันาชุดตรวจวณัโรคระยะแฝงทีม่คีวามจ าเพาะสงู

ซึง่อยูใ่นรปูแบบแผน่แปะ (Transdermal patch) โดยอาศยัเทคโนโลยเีข็มเล็กระดบัไมโคร (Micro-scale 

needles) ทีเ่รยีงตวักนัเป็นแผง เป็นการผสมผสานระหวา่งการใชเ้ข็มฉดียาและแผน่แปะผวิหนงัเพือ่ลดขอ้จ ากดั

ดา้นความช านาญในการฉดียาเขา้สูช้ ัน้หนงัแท ้(Dermis) เพือ่ใหต้วัยาเขา้สูผ่วิหนงัในระดบัความลกึทีเ่หมาะสม 

แมน่ย า และไดป้รมิาณยาทีถ่กูตอ้ง โดยเข็มขนาดไมโครเมตรนีส้ามารถใชง้านไดง้า่ย สะดวก ปลอดภยั มรีาคา

ไมแ่พง และเขา้ถงึกลุม่คนไดท้กุกลุม่รวมถงึคนทีเ่คยไดร้บัวคัซนีบซีจีมีากอ่นท าใหต้รวจคน้หาโรคไดเ้ร็วและ

รกัษาไดท้นั สามารถชว่ยลดอตัราการแพรข่องเชือ้และยบัย ัง้การระบาดของโรคได้

การเผยแพร ่และการน าไปใชป้ระโยชน:์ มตีน้แบบระดบัหอ้งปฏบิตักิาร, ผลงานวจิยัถกูน าเสนอในการประชุม

วชิาการระดบันานาชาต ิthe 26th International Molecular Med Tri-Con 2019 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

และไดเ้ผยแพรใ่นนติยสาร Forbes ในหวัขอ้ “A Painless Microneedle Patch For Diagnosing 

Tuberculosis” 

มาตรฐาน: อยูร่ะหวา่งการทดสอบประสทิธภิาพ และอยูร่ะหวา่งขอการรบัรอง ISO 13485 (medical device) 

สทิธบิตัร /อนสุทิธบิตัร: สทิธบิตัรเลขที ่1702004690, 1702004689 และ 1702004691


