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ที่มาบัญชีนวัตกรรมไทย

 รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม

เพื่อนำไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยกำหนดใหการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐที่เอื้ออำนวยเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเปนหนึ่งนโยบาย

ที่สำคัญ และไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) โดยมี

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน ซ่ึงไดกำหนดแนวทางการสงเสริม

นวัตกรรมไทยผานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเปนเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไก

การจัดทำ “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพ่ือเปนมาตรการสงเสริมและผลักดันงานวิจัยของภาครัฐ

ไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย และเปนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิต

ผลิตภัณฑและบริการที่เปนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงกวาแบบดั้งเดิม 

อันจะชวยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สูอุตสาหกรรม

ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ชวยฟนฟูเศรษฐกิจทำใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายได

ปานกลาง และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรของรัฐอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 ไดกำหนด นิยาม “นวัตกรรมไทย” หมายถึง “ผลิตภัณฑ

หรือบริการใหมท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือ

บริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมี

สวนรวม ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีความคลายคลึงกับส่ิงท่ีมีอยูแลวก็ได ท้ังน้ี 

นวัตกรรมไทยตองผานการทดสอบและรับรองโดยหนวยงานท่ีเช่ือถือได  มีความปลอดภัย

ตอผูใช และบริเวณใกลเคียง อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไมจำเปนตองพัฒนาขึ้นใน

ประเทศไทยทั้งหมด อาจซื้อหรือนำเขาบางสวนมาจากตางประเทศก็ได”

 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 22 กันยายน 2258 มอบหมายให กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

เปนหนวยตรวจสอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย และมอบหมายใหสำนักงบประมาณเปนหนวยงานตรวจสอบราคาของ

ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมท้ังจัดทำและประกาศ

บัญชีนวัตกรรมไทย

สวนที่ 1

มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย
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ผลิตภัณฑหรือบริการที่ผานหลักเกณฑฯ จะไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้

 ไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย เปนเวลาสูงสุด 8 ป โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อ

จัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือ

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบวาดวยการพัสดุท่ีหนวยงานน้ันๆ 

ถือปฏิบัติ หากผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรมที่จัดซื้อหรือจัดจางมีผูขายหรือผูใหบริการ

ท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทยต้ังแต 2 ราย ข้ึนไป ใหดำเนินการแจงผูขายหรือผูใหบริการ

ท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทยทุกรายเขาเสนอราคาแลวจัดซ้ือจากรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด 

โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบวาดวย

การพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

1. ผลิตภัณฑหรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนตองเปนผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา

 อยางมีนัยสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย

2. เจาของผลิตภัณฑหรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน

 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และมีผูถือหุนเปนสัญชาติไทยไมนอยกวา รอยละ 51   

 หรือองคกรภาครัฐที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหนาย

3. ผลิตภัณฑหรือบริการที ่ขอขึ ้นทะเบียนตองผานการรับรองมาตรฐานบังคับของ

 ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ (ถามี) รวมทั้งผานการตรวจสอบจากสถาบันที่นาเชื่อถือ

4. ผลิตภัณฑหรือบริการที ่ขอขึ ้นทะเบียนตองผานการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุ

 ในเอกสารกำกับผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงตองผานการทดสอบความปลอดภัย

 ในการใชงานและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากหนวยงานวิเคราะหทดสอบ

 ที่เชื่อถือได

สิทธิประโยชน

หมายเหตุ หากพบภายหลังวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีปญหาการใชงาน

ที่ไมสามารถยอมรับได หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามที่ระบุไว ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น 

จะถูกถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย และผูขายตอง รับผิดชอบตอความเสียหาย 

โดยผูซื้อจะไดรับการปกปอง จากขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา

ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีผานหลักเกณฑขอ 1. - 4. จะไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย 

เปนเวลาสูงสุด 8 ป  ซ่ึงหากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนเคยมีการจัดซ้ือจัดจาง

กับหนวย งานภาครัฐ คร้ังแรกเกิน 5 ป ใหข้ึนทะเบียนฯ เปนระยะเวลา 3 ป หากผลิตภัณฑ

หรือบริการท่ีขอข้ึนทะเบียนเคยมีการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงาน ภาครัฐ คร้ังแรกไมเกิน 5 ป 

ใหข้ึนทะเบียนฯ เปนระยะเวลารวมระยะเวลาดังกลาวไมเกิน 8 ป และหากเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการที่ยังไมเคยมีการจัดซื้อจัดจางกับหนายงาน ภาครัฐจะไดรับการขึ้นทะเบียนฯ 

เปนเวลา 8 ป
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สรุปสถานะผลงานที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ณ วันที่ 24 เมษายน 2560)

สวนที่ 2

โดยแบงเปน

เพ
ื�อสนับสนุนนวัตกรรมผ

ลิตภัณ
ฑและบริการของไทย

โดยใชตลาดภาครัฐ

สำนักงบประมาณ
 

ตรวจสอบราคาสินคาและบริการนวัตกรรม

ที่ผ
านการตรวจสอบคุณ

สมบัติ 
จัดทำและประกาศบัญ

ชีนวัตกรรมไทย

สินคาและบริการจะไดรับ

การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย

เปนเวลาสูงสุด 8 ป

โดยคณ
ะกรรมการ

ตรวจสอบคุณ
สมบัติ ผ

ลงานนวัตกรรม
เกิดจากผ

ลงานวิจัยซึ่งพั
ฒ

นาโดย

หนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย 

อยางมีนัยสำคัญ

นิติบุคคลไทย
ที่มีผ

ลงานนวัตกรรมและตองการขึ้นทะเบียน

ตองผ
านการทดสอบคุณ

ภาพ
และ

รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่นาเชื�อถือ

หนวยงานของรัฐสามารถซื้อสินคา

และบริการที่อยูในบัญ
ชีนวัตกรรมไทย

ดวยวิธี กรณ
ีพิ
เศษ

กระบวนการขึ้นทะเบียนบัญ
ชีนวัตกรรมไทย

 (รายละเอียดเพ
ิ่มเติม w

w
w

.innovation.go.th)
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จำนวนผลงาน

ไดรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อนุมัติ

สำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคาเสร็จสิ้น
และประกาศขึ้นทะเบียนแลว

สำนักงบประมาณ อยูระหวางตรวจสอบราคา
และรอประกาศเพิ่มเติม
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 ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได เปนผลการวิจัย

พัฒนาโดยเอกชนไทย จากการใชเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต ประยุกตเขาสู

อุตสาหกรรมการแพทย สำหรับเปนอุปกรณสำหรับยึดตรึงภายนอกบริเวณกระดูกขอศอก

ใชในผูปวยท่ีกระดูกขอศอกหักหรือหลุด ซ่ึงโดยปกติมักเกิดภาวะแทรกซอนขอติด กระดูก

ไมติดและปวด อุปกรณนี้จะชวยสรางความแข็งแรงแกกระดูกที่หัก และชวยใหสามารถ

คงการทำงานของขอศอกคือการเหยียดงอไวได จึงชวยลดภาวะแทรกซอนได อุปกรณนี้

มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถ X-Ray ผานได สามารถตั้งชวงมุมของการเหยียดการ

งอขอศอกได ทำใหงอขอศอกระหวางที่รอกระบวนการซอมแซมกระดูกที่หัก ลดภาวะ

ขอศอกติด ซ่ึงมักเกิดจากการรักษาโดยการดามกระดูกแบบเดิมหรือการเขาเฝอกและสวน

ปลายดานลางของแปนจุดหมุนสามารถปรับยึดไดถึง 10 มิลลิเมตร เพ่ือชวยในการปรับยึด

กระดูก โดยการผลิตนั้นบริษัทไดจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย 

และไดรับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) อีกทั้งยังไดรับมาตรฐานในระดับสากล ดานเครื่องมือแพทย ISO13485 

และผลิตภัณฑยังไดการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป EC Certificate หรือ 

CE Mark สามารถสงออกเพื่อจำหนายในสหภาพยุโรปได

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได

ราคา

500 - 28,000 บาท / ชิ้น

รายการผลิตภัณฑและบริการที่ประกาศขึ้นทะเบียนบัญนวัตกรรมไทย

การแพทย 34 17

การเกษตร 5 5

วิทยาศาสตร 4 3

จำนวนผลงาน จำนวนผูยื�นฯหมวดหมู

กอสราง 3 3

อาวุธยุทโธปกรณและความมั่นคง 2 2

โฆษณาและเผยแพร 1 1

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม 1 1

อื�นๆ 5 5

ยานพาหนะและขนสง 1 1

สวนที่ 3

บจ.ออโธพีเซีย      0 2730 1791-2       iso@svcen.com
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเทาชนิดมีรูล็อก

 โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเทาชนิดมีรูล็อก เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย 

จากการใชเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต ประยุกตเขาสูอุตสาหกรรมการแพทย 

สำหรับเปนแทงโลหะยึดในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อกท่ีมีขนาดเล็กมาก พรอมท้ังอุปกรณนำรอง 

และสามารถเลือกแนวการใสแนวการใสสกรูยึดตรึงดานบนและดานลางไดหลายแนว 

ทำใหรักษาแนวกระดูกไดมั่นคงไมเกิดการหมุนบิดแนว สามารถยึดตรึงกระดูกมือหรือเทา

ที่แตกหรือหักไดมีความมั่นคงกวาการรักษาแบบเดิมๆ เชน การใสเฝอก การใสโลหะ

ภายนอกดามกระดูกชนิดตางๆ หรือการใสโลหะยึดในโพรงกระดูกชนิดไมมีรูล็อค นอกจากน้ี

ยังชวยใหบาดแผลในการผาตัดมีขนาดเล็ก เนื้อเยื่อบาดเจ็บเล็กนอย อุปกรณนี้จะฝงอยู

ภายในกระดูก ไมมีสวนโผลย่ืนออกมา ใหเกิดการระคายเคืองแกผิวหนังผูปวยและลดโอกาส

การติดเชื้อจากบาดแผล ลดเวลาการพักฟนที่ โรงพยาบาล ผูปวยสามารถกลับไปปฏิบัติ

กิจวัตรประจำวันไดอยางรวดเร็ว โดยการผลิตนั้นบริษัทไดจดทะเบียนสถานประกอบการ

ผลิตเครื่องมือแพทย และไดรับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โดย สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกทั้งยังไดรับมาตรฐานในระดับสากล ดานเครื่องมือ

แพทย ISO13485 และผลิตภัณฑยังไดการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป 

EC Certificate หรือ CE Mark สามารถสงออกเพื่อจำหนายในสหภาพยุโรปได

ราคา

225 – 18,190 บาท / ชิ้น

 แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผนโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 

เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย จากการใชเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต 

ประยุกตเขาสูอุตสาหกรรมการแพทย เปนผลิตภัณฑท่ีออกแบบเพ่ือยึดตรึงกระดูกท่ีแตกหัก 

ซับซอน และเน้ือกระดูกผิดปกติจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือดหรือเน้ืองอกบริเวณขอไหล 

ขอสะโพก ขอเขาและขอเทา ซ่ึงจะใชสกรูยึดกระดูกท่ีไดถูกออกแบบมาใหมีลักษณะพิเศษ

เพิ่มความแข็งแรงยากตอการถอน เปนแบบเกลียวสกรูยึดกระดูกไดรับการจดสิทธิบัตร 

ทำใหมีความแข็งแรงกวา การผาตัดทำไดงายข้ึนและประหยัดคาใชจาย ทำจากไททาเนียม

มีความยืดหยุนใกลเคียงกระดูกมากกวาสแตนเลสสตีล มีความโคงรับเขากับแนวสรีระของ

กระดูก โดยการผลิตนั้นบริษัทไดจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย 

และไดรับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) อีกทั้งยังไดรับมาตรฐานในระดับสากล ดานเครื่องมือแพทย ISO13485 

และผลิตภัณฑยังไดการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป EC Certificate หรือ 

CE Mark สามารถสงออกเพื่อจำหนายในสหภาพยุโรปได

รายละเอียดผลิตภัณฑ

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผนโลหะ
ชนิดหัวสกรูมีเกลียว

ราคา

300 – 15,500 บาท / ชิ้น

บจ.ออโธพีเซีย      0 2730 1791-2       iso@svcen.com บจ.ออโธพีเซีย      0 2730 1791-2       iso@svcen.com
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

โลหะดามกระดูกสันหลัง

 โลหะดามกระดูกสันหลัง เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย จากการใชเทคโนโลยี

จากอุตสาหกรรมยานยนต ประยุกตเขาสูอุตสาหกรรมการแพทย สำหรับเปนอุปกรณสำหรับ

ยึดตรึงกระดูกสันหลัง โดยอาจมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังสวนคอเสื่อม หรือโรคชนิด

ท่ีทำใหเกิดความไมม่ันคง เชน หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม ขอกระดูกสันหลังเส่ือม อักเสบ 

ชองในกระดูกสันหลังตีบแคบและกดทับเสนประสาท ผลิตภัณฑถูกออกแบบใหมีลักษณะ 

1 ชุดสามารถใชในการรักษา 1 ขอ เพื่อใหการรักษาในแตละขอเปนอิสระตอกัน สามารถ

รักษาหลายระดับติดตอกันโดยไมเกยทับซอนกัน ไมวาจะรักษาในคราวเดียวหรือใสเพิ่ม

ในภายหลัง โดยการผลิตนั้นบริษัทไดจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย 

และไดรับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) อีกทั้งยังไดรับมาตรฐานในระดับสากล ดานเครื่องมือแพทย ISO13485 

และผลิตภัณฑยังไดการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป EC Certificate หรือ 

CE Mark สามารถสงออกเพื่อจำหนายในสหภาพยุโรปได

ราคา

300 – 25,000 บาท / ชิ้น
5,500 – 55,000 บาท / ชุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รถพยาบาลเคลือบสารนาโนตานจุลชีพ

 รถพยาบาลเคลือบสารนาโนตานจุลชีพ นี้เปนผลงานรวมวิจัยกับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ในการเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆาเชื้อแบคทีเรียสำหรับรถพยาบาล 

ดวยพอลิเมอรเคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงิน ซึ่งชวยลดปญหาการติดเชื้อของ

ผูปวยและบุคลากรบนรถพยาบาล อีกทั้งยังมีการออกแบบและปรับปรุงระบบรองรับ

ชวงลางใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน ทั้งทางดานลักษณะการขับขี่และการกระจาย

ของภาระบรรทุกที่เปลี่ยนไป อางอิงวิธีการทดสอบและการประเมินคาความสบายจาก

มาตรฐาน ISO 2631-1(2007) เพื่อใหไดความสบายในการโดยสารรถพยาบาล

ราคา

2,100,000 – 5,180,000 บาท / คัน

บจ.ออโธพีเซีย      0 2730 1791-2       iso@svcen.com บจ.สุพรีม โพรดักส     0 2434 0040
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 รถพยาบาลโครงสรางมาตรฐานปลอดภัยสากลเคลือบสารนาโนตานจุลชีพนี้เปน
ผลงานรวมวิจัยกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในการเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆาเชื้อ

แบคทีเรียสำหรับรถพยาบาล ดวยพอลิเมอรเคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงิน 

ชวยลดปญหาการติดเชื้อของผูปวยและบุคลากรบนรถพยาบาลและปรับปรุงหองโดยสาร

ใหมีขนาดใกลเคียงรถกระบะตามลักษณะการใชงานโครงสรางหองโดยสารท่ีมีน้ำหนักเบา

คลองตัวปลอดภัยตอการขับข่ีและมีความแข็งแรงพอท่ีจะรับแรงกระทำในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

พลิกคว่ำ อางอิงตามมาตรฐาน UN ECE Regulation No.66 และ FMVSS 220

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รถพยาบาลโครงสรางมาตรฐานปลอดภัยสากล
เคลือบสารนาโนตานจุลชีพ 

ราคา ราคา

2,374,000 – 6,070,500 บาท / คัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รถเอกซเรยเคลือบสารนาโนตานจุลชีพ

 รถเอกซเรยเคลือบสารนาโนตานจุลชีพนี้เปนผลงานรวมวิจัย กับ ศูนยเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)  สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปน

รถเอกซเรยท่ีออกแบบใหมีขนาดเล็กสามารถดัดแปลงจากรถกระบะไดทำใหมีความคลองตัวสูง 

และใชงานในพื้นที่ชุมชนหนาแนนไดดี ซึ่งจากเดิมที่ตองดัดแปลงจากรถบัสขนาด 6 ลอ 

เนื่องจากตองแบกรับน้ำหนักจากแผนปองกันรังสี ผลงานนี้ยังไดพัฒนาผนังภายในหอง

โดยสารพยาบาลมีการเคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงิน (Silver Nanoparticle)  

ที่มีสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆาเชื้อแบคทีเรียชวยลดโอกาสการติดเชื้อและ

แพรกระจายเชื้อของผูใชบริการ

8,500,000 บาท / คัน

บจ.สุพรีม โพรดักส     0 2434 0040 บจ.สุพรีม โพรดักส     0 2434 0040
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 สเปรยสมุนไพรกำจัดไรฝุน สำหรับผูปวยภูมิแพระบบทางเดินหายใจมีคุณสมบัติ

ในการกำจัดตัวไรฝุน ท่ีเปนสาเหตุหลักของการกอภูมิแพในระบบทางเดินหายใจ เหมาะสำหรับ

ผูปวยท่ีเปนโรคภูมิแพและผูคนท่ัวไป มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยผานการ

ทดสอบอาการระคายเคืองทางผิวหนังจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

(วว.) และผลิตภายใตสิทธิบัตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.)  รวมถึงไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สเปรยสมุนไพรกำจัดไรฝุน

ราคา

300 บาท / 250 มล.

 ชุดตรวจคัดกรองโรคทาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟา ภายใตช่ือทางการคา I-Lab Alpha 

Thalassemia IC stri น้ีเปนผลงานท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ซึ่งใชหลักการ immunochromatographic test  โดยชุดทดสอบนี้มีความสะดวกใน

การใชงาน แปลผลงาย ไมตองใชเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติม มีคาใชจายนอย ชวยเพิ่มโอกาส

การเขาถึงการตรวจคัดกรองเบ้ืองตน แทนการใชวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction) 

ท่ีใชอยูในปจจุบันซ่ึงเปนเทคนิคดานอณูชีววิทยาท่ีมีความจำเพาะสูง แตเปนวิธีการท่ียุงยาก

ซับซอน ตองใชหองปฏิบัติการและเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถดานชีวโมเลกุล และมีคา

ใชจายสูง จึงเปนการชวยลดงบประมาณของภาครัฐในการทำ PCR ปริมาณมากได

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ชุดตรวจคัดกรองโรคทาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟา 

ราคา

8,500 บาท / กลอง

บจ.ไทยเฮิรบเทค     08 1428 8980 บจ.ไอเมดลาบอราทอรี่     08 9255 8156
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยูนิตทำฟน พลังงานลมนิวเมติก 

 ยูนิตทำฟน พลังงานลมนิวเมติก เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพ่ือทดแทน

การนำเขาจากตางประเทศ ซ่ึงใชเทคโนโลยีพลังงานนิวเมติค (พลังงานลม) เพ่ือควบคุมการ

ทำงานของเคร่ือง เชน ระบบดูดเลือด น้ำลาย ระบบดามกรอฟนผาตัด ระบบแรงดันจายน้ำ 

แทนการใชมอรเตอรไฟฟา โดยอาศัยหลักการ กาลักน้ำ นำมาตอยอดเปนนวัตกรรม จุดเดน

ของยูนิตทำฟนน้ี คือสามารถใชงานตอเน่ืองไดขณะไฟฟาดับ และไดย่ืนขออนุสิทธิบัตรการ

ประดิษฐแลว นอกจากนั้นยังไดมีการออกแบบแทนวางเครื่องมือสำหรับเกาอี้ทำฟนใหม

เพื่อใหคนไขสามารถเคลื่อนตัวลุกนั่งบนเกาอี้ทำฟนไดสะดวกยิ่งขึ้นโดยไมขัดการทำงาน

ของทันตแพทย  ผลิตภัณฑน้ีไดผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา โดยศูนยทดสอบ

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ยูนิตทำฟน มอก.

2610-2556 รวมทั้งบริษัทยังไดรับมาตรฐานสากล ดานเครื่องมือแพทย ISO13485

อีกดวย

ราคา

428,000 บาท / เครื�อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ระบบเครื�องมือชวยผาตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง

 ระบบเครื่องมือชวยผาตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง นี้ประกอบดวย 1) โลหะ

ดามกระดูกสันหลังแบบ Pedicular Screw-Rod system ทั้งระบบตั้งแตกระดูกสันหลัง

ระดับคอ ทรวงอก เอวและเชิงกราน โดยสามารถใชยึดกระดูกสันหลังไดทั้งทางดานหนา

และทางดานหลัง ซึ่งผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่มีความเขากันไดกับรางกายมนุษย และ 

2) เครื่องมือชวยผาตัดซึ่งผลิตจากวัสดุ stainless ประเภทอุปกรณชวยจัดกระดูกสันหลัง

ประกอบดวย เคร่ืองมือ Marvel และเคร่ืองมือ Bone Biopsy เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน

รวมกับโลหะดามกระดูกสันหลังดังกลาวโดยเฉพาะ ซึ่งไดทำการศึกษาวิจัยการใชงานจริง

กับผูปวย รวมกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ือแกไขปรับปรุงและพัฒนา

ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังอยางตอเนื่อง จนสามารถผลิตและจำหนายไดในเชิงพาณิชย

ราคา

650 - 45,000 บาท / ชิ้น
12,000 – 30,000 บาท / ชุด

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล  
0 2533 0141      thai.dental@hotmail.com

บจ.พีทีเอส เมดิคอล     0 2722 1818-9, 08 1813 3838
pts_report@yahoo.com     www.ptsmedical.com 



 รากฟนเทียมผลิตจากโลหะไททาเนียมทั้งชิ้น ทำหนาที่เปนหลักยึดฟนเทียมชนิด

ยึดติดตายตัว (Fix Prosthetic Crown) ทั้งในกรณีฟนซี่เดี่ยว และหลายซี่ ซึ่งมีขอตอราก

เทียมแบบ Octatorx-cone connection มีทั้งหมด 4 รุน ตามขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของรากฟนเทียม คือ รุน 3.30 mm  รุน 3.75 mm  รุน 4.20 mm และรุน 5.00 mm 

ซ่ึงไดทำการทดสอบความปลอดภัยตอผูใชงานตามประเภทวัสดุฝงใน จากสถาบันท่ีนาเช่ือถือ

เรียบรอยแลว รวมถึงผลิตภัณฑนี้ยังไดใบรับรอง EC certificate หรือ CE mark ดวย

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

รากฟนเทียม รากเทียมขนาดเล็กสำหรับชวยยึดฟนเทียมแบบถอดได

 รากเทียมขนาดเล็กสำหรับชวยยึดฟนเทียมแบบถอดได ถูกออกแบบใหมีสวน

ประกอบดานบนของชุดรากฟนเทียม (ที่ทำหนาที่ล็อคติดกับชุดฟนเทียมชนิดถอดได) 

สามารถถอดเปล่ียนได หากเกิดการชำรุดสึกหรอ และเปนรากฟนเทียมขนาดเล็กท่ีสามารถ

วัดคาความเสถียรของรากฟนเทียมหลังจากทำการฝง ดวยเคร่ืองมือวัดความเสถียรท่ีช่ือวา 

“OSSTEL” ซึ่งเปนประโยชนตอคนไขในการที่จะทราบวาสามารถใชงานรากฟนเทียม

รวมกับฟนเทียมในการรับประทานอาหารไดทันที โดยไมตองรอใหแผลจากการผาฝงราก

เทียมขนาดเล็กหายดี  รากเทียมขนาดเล็กสำหรับชวยยึดฟนเทียมแบบถอดได มี 2 รุน คือ 

รุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.7 mm และ 3.0 mm ที่ความยาว 10 mm  12 mm และ 

14 mm ซึ่งไดทำการทดสอบความปลอดภัยตอผูใชงานตามประเภทวัสดุฝง จากสถาบัน

ที ่นาเชื ่อถือเรียบรอยแลว รวมถึงผลิตภัณฑนี ้ยังไดใบรับรอง EC certificate หรือ 

CE mark ดวย
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ราคา

8,000 บาท / ชุด

ราคา

4,000 บาท / ชุด

บบจ.พีดับบลิว พลัส      08 3047 8047
winaipw@gmail.com       www.pwplus.co.th       

บบจ.พีดับบลิว พลัส      08 3047 8047
winaipw@gmail.com       www.pwplus.co.th       
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 วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคลเปนการประยุกตใชเทคโนโลยี

การสรางตนแบบรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม เขากับเทคโนโลยีภาพฉายรังสีทางการแพทย 

(X-Ray & CT Scan) และการผลิตวัสดุฝงในทางการแพทย ทำใหสามารถวิเคราะห ประเมิน

ความเสี่ยง วางแผนการผาตัด ออกแบบชิ้นวัสดุฝงในและเตรียมชิ้นวัสดุฝงในที่มีขนาด

และรูปรางเหมาะสมกับผูปวยแตละรายโดยไมตองทำการข้ึนรูปในหองผาตัด ซ่ึงวัสดุฝงใน

จะใชสำหรับทดแทนกระดูกและกลามเนื้อบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร

ของผูปวยที่บกพรอง ขาดหายหรือเสียหายจนไมสามารถใชงานได

รายละเอียดผลตภัณฑ

วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะ และใบหนาเฉพาะบุคคล

ราคา

35,000 – 65,000 บาท / ชิ้น

 เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด ใชในการผาตัดศัลยกรรมทั่วไป ควบคุมดวยระบบ 

มอเตอรเกียรไฟฟา ใชเทคโนโลยีที่กาวหนาในการผลิตเพื่อรองรับเทคนิคการผาตัดที ่      

ทันสมัย สามารถจัดทาของเตียงใหทำการผาตัดไดหลายทาทาง หลายอวัยวะ 

โดยตองมีการเพิ ่มเติมอุปกรณเสริมเขาไป และสามารถเพิ ่มอุปกรณเสริมอื ่นๆ 

เพื ่อทำการผาตัดเฉพาะทาง ได อาทิ สามารถใสฟลม X-Ray ไดตลอดแนวเตียง 

รวมถึงสามารถใชงานรวมกับเครื ่องเอ็กซเรยตัวซี (C-Arm X-Ray) ไดเปนอยางดี 

โดยผลิตภัณฑนี ้ได ผ านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาและ  

อ ิเล ็กทรอนิกส ท ี ่ เก ี ่ยวก ับเคร ื ่องม ือแพทย ( IEC 60601-1-2) และมาตรฐาน 

ดานความปลอดภัยและการใช งานเต ียงผ าต ัด (EN 60601-2-46 Part 2-46) 

โดยหนวยวิเคราะหทดสอบที่นาเชื่อถือ เรียบรอยแลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

บจ.ตะวันแม็คไวสซ      0 2938 5744, 08 1349 5686
tawan@tawanmcweis.com; sunthorn@tawanmcweis.com
www.tawanmcweis.com, www.herbert.co.th

เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด

ราคา

1,150,000 -1,360,000 บาท / เตียง

บจ.คัสตอมไมซ เทคโนโลยี      08 1643 6230
tratat_apat@yahoo.com      www.customized.co.th
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

อาหารทางการแพทยสำหรับ คนปกติ  ผูที่เปนเบาหวาน
ผูมีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผูปวยท่ีตองการอาหารทางสายใหอาหาร

 ผลิตภัณฑน้ีเปนอาหารทางการแพทยท่ีมีคาดัชนีน้ำตาลอยูในเกณฑต่ำ สารอาหาร

ครบถวนและมีสวนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองและนมวัว เหมาะสำหรับผูที่เปน

เบาหวานท่ีตองการไดรับสารอาหารครบถวน เพราะประกอบดวยคารโบไฮเดรตท่ีเปนน้ำตาล

ที่มีคาดัชนีน้ำตาลต่ำและมีโครงสรางที่คอยๆ ปลดปลอยน้ำตาลสูกระแสเลือดและโปรตีน

จากถั่วเหลืองยังชวยควบคุมระดับไขมันในกระแสเลือด ใชดื่มเพื่อควบคุมโคเลสเตอรอล

และควบคุมน้ำหนัก โดยด่ืมเสริมหรือทดแทนม้ืออาหาร ซ่ึงผลิตภัณฑน้ีไดผานการทดสอบ

คุณคาทางโภชนาการ โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ และผานการข้ึนทะเบียนตำรับอาหารแลว 

ภายใตชื่อทางการคา เจ็น-ดีเอ็ม

ราคา

40 บาท / ซอง ขนาด 40 g
300 บาท / กระปอง ขนาด 400 g

1,489 บาท / ซองอลูมิเนียมฟอยล ขนาด 2.5 kg

 ผลิตภัณฑน้ีเปนอาหารทางการแพทยสำหรับผูปวยท่ีตองการโปรตีนและพลังงานสูง 

เหมาะสำหรับผูปวยเฉพาะโรค เชน ผูที่มีความตองการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลังการผาตัด  

อุบัติเหตุ  มะเร็ง  แผลไฟลวก  ภาวะติดเชื้อในเลือด โดยมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ

ขอแตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืน คือ เปนสูตรอาหารท่ีมีโปรตีนในสัดสวนสูง มีสารอาหารท่ีสามารถ

ชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน และชวยลดอาการอักเสบใหกับคนไขไดดี ซ่ึงไดมีการศึกษาประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบผลกับสูตรท่ัวไปและของตางประเทศแลว และผลิตภัณฑน้ีไดรับใบสำคัญการ

ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งมีผล

การตรวจวิเคราะหทดสอบ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการที่แสดงถึงคุณคาทางอาหารและ

ความปลอดภัย 

รายละเอียดผลิตภัณฑ

อาหารทางการแพทยสำหรับผูปวยที่ตองการโปรตีนและพลังงานสูง

ราคา

395.90 บาท / กระปอง

บจ.ไทยโอซูกา     0 2401 9560-1 บจ.ไทยโอซูกา     0 2401 9560-1
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

น้ำยาทดสอบภูมิแพโดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด

 น้ำยาทดสอบภูมิแพโดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิดนี้เปนผลิตภัณฑที่เปนผล

มาจาการวิจัยพัฒนาโดยความรวมมือระหวาง คณะแพทยศาสตรศิร ิราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จำกัด สำหรับใชในการ

ประกอบวิชาชีพของแพทย เพ่ือชวยในการทดสอบหรือวิเคราะหความรุนแรงของอาการแพ 

สำหรับผูท่ีมีอาการแพท่ีอาจเกิดจากการสัมผัสสารกอภูมิแพ จำนวน 8 ชนิด ซ่ึงประกอบดวย 

ไรฝุนบาน 2 สายพันธุ (Dermatophagoides pteronyssinus (DP) และ Dermatophagoides 

farinae (DF)) สุนัข แมว แมลงสาบ เชื้อรา หญาขน และ วัชพืชผักโขม ซึ่งการวินิจฉัย

ผูปวยท่ีแพสารกอภูมิแพ โดยอาศัยการซักประวัติ และการตรวจรางกายอยางเดียว ไมสามารถ

บอกสาเหตุของการแพน้ันๆ ได จึงตองอาศัยการตรวจทดสอบภูมิแพ ซ่ึงสามารถทำไดโดย

การตรวจทดสอบแบบ in vivo คือ การตรวจสอบการแพทางผิวหนัง (allergy skin prick test) 

และการตรวจสอบแบบ in vitro ในการทำ RAST test ซึ่งการตรวจโดยการทำ allergy

skin prick test น้ันทำไดรวดเร็วกวา มีราคาถูกกวา และจัดเปนวิธีปฏิบัติในเวชปฏิบัติท่ัวไป 

ที่ผานมาประเทศไทยยังไมเคยมีการสกัดสารกอภูมิแพมาผลิตเปนน้ำยาทดสอบภูมิแพ

ในปริมาณมากและจำหนายในเชิงพาณิชย

ราคา

1,004.73 – 4,267.16 บาท / ขวด

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

ยาพนจมูกแคลซิโตนิน

 ยาพนจมูกแคลซิโตนิน นี ้เปนยาสามัญที ่เปนผลมาจากการวิจัยพัฒนาโดย

เอกชนไทย สำหรับเปนยาสำหรับใชพนจมูกรักษาโรคกระดูกพรุนและอาการปวดกระดูก  

ซึ่งทำใหไมเกิดการหดเกร็งของกลามเนื ้อ สงผลใหไมเกิดการระคายเคืองตอเยื ่อบุ

โพรงจมูกของคนไข เพื ่อยาที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง  โดยในการพัฒนา

ผลิตภัณฑจะตองมีการคนควาขอมูล  วิจัยและคัดเลือกสูตรตำรับ  รวมทั้งการศึกษา

ชีวสมมูลเพื ่อเปรียบเทียบกับยาตนแบบซึ ่งพบวามีความเทาเทียมกัน ไดผานการ

ทดสอบ Osmolarity แลววายามีความเปน Isotonic solution และไดรับการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ขนาด 14 doses 1,284 บาท
ขนาด 28 doses 2,097 บาท

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน      0 2886 8190-9 ตอ 615 บจ.เกรทเตอรมายบาซิน      0 2886 8190-9 ตอ 615
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาลีโวฟล็อกซาซิน

 ยาลีโวฟล็อกซาซิน เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใชเปนยาปฏิชีวนะ

ออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือแบคทีเรียท่ีมีดัชนีการรักษากวาง  มีฤทธ์ิฆาเช้ือไดท้ังแบคทีเรียแกรมบวก

และแบคทีเรียแกรมลบ รวมท้ัง Atypical respiratory pathogens ซ่ึงยาตนแบบ (Cravit) 

ท่ีนำเขาจากตางประเทศมีราคาสูง  บริษัทจึงไดดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเปนยาสามัญ

ภายใตช่ือทางการคา VEFLOX โดยมีการคนควาขอมูล  วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรตำรับ  

รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาตนแบบซึ่งพบวามีความเทาเทียมกัน 

และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

250 บาท / กลอง
(500 mg 10 เม็ด)

 ยาซิมวาสทาทิน ภายใตชื่อทางการคา ยูคอร® Eucor® นี้ เปนยาสามัญซึ่งเปน

ผลมาการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศ

มีราคาสูง ซึ่งยานี้จัดอยูในกลุม HMG-CoA reductase inhibitors ซึ่งไดรับความนิยม

ในการใชรักษาผูปวยท่ีมีระดับไขมันผิดปกติในเลือด (Dyslipidemia) เน่ืองจากมีประสิทธิภาพ

ในการลดระดับ LDL-cholesterol ในเลือดดีกวายาในกลุมอื่นๆ โดยในการวิจัยและ

พัฒนาตองดำเนินการคนควาและคัดเลือกสูตรตำรับ ทำการศึกษาการคงตัว การละลาย/

ปลดปลอยตัวยาในหลอดทดลอง รวมท้ังการศึกษาชีวสมมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับยาตนแบบ

ซ่ึงพบวามีความเทาเทียมกัน และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาซิมวาสทาทิน 

ราคา

750 บาท / 100x10 tablets (10 mg)
1,690 บาท / 100x10 tablets (40 mg)

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน      0 2886 8190-9 ตอ 615 บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม     0 2943 0935 ตอ 316
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 ยามอนเทลูคาสท เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใชเปนยาสามัญ 

สำหรับปองกันและรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง รวมทั้งที่เกิดจากยาแอสไพรินและปองกัน

การหดตัวของหลอดลมจากการออกกำลังกาย ซึ่งยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศ

มีราคาสูง  บริษัทจึงไดดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการคนควาขอมูล  วิจัยและคัดเลือก

สูตรตำรับ  รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาตนแบบ ซึ่งพบวามีความ

เทาเทียมกัน และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยามอนเทลูคาสท ยาเออเบซาทาน

 ยาเออเบซาทาน เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพ่ือใชเปนยาสามัญสำหรับ

รักษาโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไมทราบสาเหตุ (Essential Hypertension) และใชในการ

ชะลอความเสื่อมของโรคไตในผูปวยความดันโลหิตสูงรวมกับโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 

(ชนิดไมพ่ึงอินซูลิน) ซ่ึงยาตนแบบท่ีนำเขาจากตางประเทศมีราคาสูง  บริษัทจึงไดดำเนินการ

วิจัยและพัฒนา โดยการคนควาขอมูล  วิจัยและคัดเลือกสูตรตำรับ  รวมทั้งการศึกษา

ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาตนแบบซึ่งพบวามีความเทาเทียมกัน และไดรับการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

360 บาท / กลอง (10 mg 28 เม็ด)

ราคา

250 บาท / กลอง (150 mg 28 เม็ด)
300 บาท / กลอง (300 mg 28 เม็ด)

บจ.เอสพีเอส เมดิคอล       0 2437 0345-5
sales@sriprasit.com

บจ.เอสพีเอส เมดิคอล       0 2437 0345-5
sales@sriprasit.com
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 ยาไบโซโพรลอล เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพ่ือใชเปนยาสามัญสำหรับ

รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และปวดเคนหัวใจ (Angina pectoris)  

ซึ่งยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงไดดำเนินการวิจัยและพัฒนา

โดยการคนควาขอมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรตำรับ  รวมท้ังการศึกษาชีวสมมูลเพ่ือเปรียบเทียบ

กับยาตนแบบซึ่งพบวามีความเทาเทียมกัน และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต ยาวารฟาริน โซเดียม

 ยาวารฟาริน เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใชเปนยาสามัญสำหรับ

สำหรับปองกันและรักษาการอุดตันของหลอดเลือด ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนการทำงาน

ของวิตามินเคท่ีตับ จึงมีผลใหมีการเปล่ียนแปลงการสังเคราะหปจจัยในการแข็งตัวของเลือด 

ซึ่งยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศมีราคาสูง  บริษัทจึงไดดำเนินการวิจัยและพัฒนา 

โดยการคนควาขอมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรตำรับ รวมทั ้งการศึกษาชีวสมมูลเพื ่อ

เปรียบเทียบกับยาตนแบบซึ่งพบวามีความเทาเทียมกัน และไดรับการอนุมัติทะเบียนยา

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

315 บาท / กลอง (5 mg 100 เม็ด)

ราคา

135 บาท / กลอง (1 mg 100 เม็ด)
145 บาท / กลอง (2 mg 100 เม็ด)
185 บาท / กลอง (3 mg 100 เม็ด)
195 บาท / กลอง (4 mg 100 เม็ด)
210 บาท / กลอง (5 mg 100 เม็ด)

บจ.เอสพีเอส เมดิคอล       0 2437 0345-5
sales@sriprasit.com

บจ.เอสพีเอส เมดิคอล       0 2437 0345-5
sales@sriprasit.com
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ภายใตชื่อทางการคา VIFAS นี้เปนยาสามัญซึ่ง

เปนผลมาการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อทดแทนยาตนแบบ (Telfast) ที่นำเขาจาก

ตางประเทศมีราคาสูง  ซ่ึงยาน้ีจัดอยูในกลุมตอตานสารฮีสตามีน (Antihistamine) รุนท่ี 2 

ใชสำหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพที่เปนตามฤดูกาล ใชสำหรับ

บรรเทาอาการลมพิษพิ่นคันเรื้อรังที่ไมทราบสาเหตุ (chronic idiopathic urticarial) ใน

ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป โดยในการวิจัยและพัฒนาตองดำเนินการคนควาและ

คัดเลือกสูตรตำรับ  ทำการศึกษาการคงตัว การละลาย/ปลดปลอยตัวยาในหลอดทดลอง 

รวมท้ังการศึกษาชีวสมมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับยาตนแบบซ่ึงพบวามีความเทาเทียมกัน และ

ไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด

ราคา

428 บาท / กลอง (60 mg 100 เม็ด)

 ยาเฟกโซเฟนาดีน ภายใตชื่อทางการคาวา FENAFEX และ FENAFEX 180 mg 

น้ีเปนยาสามัญเพ่ือใชในการรักษาอาการภูมิแพชนิดท่ีเปนตามฤดูกาล (seasonal allergic 

rhinitis) หรือ ชนิดที่เปนตลอดทั้งป (perennial allergic rhinitis) ซึ่งเปนโรคที่เกิดจาก

การอักเสบ (Inflammation) ในชองจมูก ที่มักจะกอใหเกิดอาการน้ำมูกไหลเปนน้ำ 

คันในโพรงจมูกและคันตา ซ่ึงพบบอยมากในประชากรท่ัวไป โดยยาตนแบบ Fexofenadine 

ในช่ือการคา Telfast ซ่ึงถูกคิดคนและจำหนายโดยบริษัทยาตางประเทศมีราคาคอนขางสูง  

บริษัทจึงไดดำเนินการวิจัยและพัฒนายาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด เพื่อเปนยาสามัญ

ที่มีความทัดเทียมกันกับผลิตภัณฑยาตนแบบทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัย ในรูปแบบยาเม็ด ขนาด 60 mg และขนาด 180 mg  โดยไดรับการข้ึนทะเบียน

ตำรับยาแผนปจจุบัน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาเฟกโซเฟนาดีน

ราคา

400 บาท / กลอง (100 เม็ด) 
950 บาท / กลอง (180 mg 100 เม็ด) 

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
บจ.เอสพีเอส เมดิคอล       0 2437 0345-5
sales@sriprasit.com



34 35

 ยาโซเลโดรนิก แอซิด โมโนไฮเดรต ภายใตช่ือทางการคา Zolennic น้ีเปนยาสามัญ

ซ่ึงเปนผลมาการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพ่ือทดแทนยาตนแบบท่ีนำเขาจากตางประเทศ

มีราคาสูง  ซึ่งยานี้จัดอยูในกลุมบิสฟอสโฟเนทชนิดใหมที่มีฤทธิ์แรงออกฤทธิ์เพาะเจาะจง

ตอกระดูกยับยั้งการสลายตัวของกระดูก (Osteoclastic bone resorpion) ที่แรงที่สุด

ในปจจุบัน นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติตอตานมะเร็ง (Anti-tumour) ซ่ึงชวยเสริมประสิทธิภาพ

ในการรักษาภาวะมะเร็งระยะแพรกระจายไปที่กระดูก (Metastasis bone disease)  

จึงเหมาะสมสำหรับใชรักษาผูปวยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอันเนื่องจากเนื้องอก

(Hypercalcaemia of malignancy) โดยในการวิจัยและพัฒนาตองดำเนินการคนควา และ

คัดเลือกสูตรตำรับท่ีเหมาะสม และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาโซเลโดรนิก แอซิด โมโนไฮเดรต ยาฟแนสเตอรไรด

 ยาฟแนสเตอไรด ภายใตช่ือทางการคา Firide Tablet ขนาด 1 mg และ 5 mg น้ี

เปนผลิตภัณฑยาสามัญ ซ่ึงประกอบดวยตัวยาสำคัญคือ Finasteride ท่ีเปนสารสังเคราะห

ประเภท 4-steroid ออกฤทธ์ิยับย้ังจำเพาะตอเอนไซม 5α-dihydrotertosterone (DHT) 

ทำใหยับยั้งการเปลี่ยน testosterone ไปเปน dihydrotestosterone (DHT) มีผลเพิ่ม

การงอกของเสนผมและปองกันไมใหผมรวง จึงใชสำหรับรักษาอาการผมรวงในผูชาย 

นอกจากน้ีในกรณีของผูปวยโรคตอมลูกหมากโต โดยในการวิจัยและพัฒนาตองมีการศึกษา

การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงยาฟแนสเตอไรดนี้ยังไดการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

8,560 บาท / ขวด

ราคา

695.50 บาท / กลอง (1 mg 30 เม็ด)
909.50 บาท / กลอง (5 mg 30 เม็ด

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
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 ยาลอซารแทน โพแทสเซียม ภายใตช่ือทางการคา Loranta Tablet ขนาด 50 mg

และ 100 mg น้ีเปนผลิตภัณฑยาสามัญ ซ่ึงประกอบดวยตัวยาสำคัญคือ Losartan ใชเปน

ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุม Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist 

ออกฤทธ์ิลดความดันโลหิตโดยยับย้ังจำเพาะท่ี Angiotensin II receptor จึงใชสำหรับรักษา

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยความดันโลหิตสูงรวมกับโรค

เบาหวานและใชในการลดความเส่ียงของอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายจากโรคหลอดเลือด

หัวใจในผูปวยความดันโลหิตสูง โดยในการวิจัยและพัฒนาบริษัทตองดำเนินการศึกษาชีวสมมูล

ผลิตภัณฑยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑยาตนแบบและมีการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย

ตัวยาในหลอดทดลอง รวมถึงยาลอซารแทน โพแทสเซียมนี้ไดการอนุมัติทะเบียนยาจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาลอซารแทน โพแทสเซียม

ราคา

1,926 บาท / กลอง
(100 mg 30 เม็ด)

 ยากลัยมิพิไรด ภายใตชื่อทางการคา GLIPARIL 2 เปนผลิตภัณฑยาสามัญใหม

ซึ่งประกอบตัวยาสำคัญคือ ยากลัยมิพิไรด (Glimepiride) ขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม 

เพ่ือใชเปนยาลดระดับน้ำตาลในเลือดท่ีจัดอยูในกลุมซัลโฟนิลยูเรีย Sulfonylurea ซ่ึงระดับ

น้ำตาลในเลือดจะลดลงจากการกระตุนการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลลจากตับออน โดย

หลักการออกฤทธ์ิของยา คือทำใหเซลลเหลาน้ีตอบสนองตอกลูโคสไดดีข้ึน ทำใหฤทธ์ิของ

อินซูลินตอ peripheral glucose uptake เพ่ิมข้ึนกวาปกติ และตัวยากลัยมิพิไรดยังมีผล

เชนเดียวกันตอ glucose output ของตับดวย จึงใชเปนยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผูปวย

เบาหวานประเภท 2 (แบบไมพ่ึงอินซูลิน) รวมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย 

สามารถใชรวมกับยา metformin หรืออินซูลินในผูปวยท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาล

ดวยการใชยาเพียงอยางเดียวโดยในการวิจัยและพัฒนาบริษัทตองดำเนินการศึกษาชีวสมมูล

ผลิตภัณฑยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑยาตนแบบ และมีการศึกษาเปรียบเทียบการละลายตัวยา

ในหลอดทดลอง รวมถึงยากลัยมิพิไรดน้ีไดการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยากลัยมิพิไรด

ราคา

230 บาท / กลอง
(2 mg 100 เม็ด)

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.โปลิฟารม     0 2316 9419 ตอ 150
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาซิมวาสทาทิน

 ยาซิมวาสทาทิน ภายใตช้ือทางการคา บีสเตติน 20 (Bestatin 20) เปนผลิตภัณฑ

ยาสามัญใหมซ่ึงประกอบตัวยาสำคัญคือ Simvastatin เปนยาใชสำหรับภาวะไขมันในเลือด

ผิดปกติ รวมกับการควบคุมอาหารและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใชปองกันโรคหลอดเลือด

หัวใจและหลอดเลือดสมอง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือดในผูปวย

ท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง หรือมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ยากลุม statin จัดเปน

ยาท่ีออกฤทธ์ิดีท่ีสุด ซ่ึงยาน้ีไดการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(อย.) แลว และไดรับการบรรจุอยูในบัญชียาหลักแหงชาติดวย

ราคา

64 บาท / กลอง (20 mg 100 เม็ด)
640 บาท / กลอง (20 mg 1000 เม็ด)

 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด ภายใตชื่อทางการคา อัทมอส (Utmos) เปน

ผลิตภัณฑยาสามัญใหมซึ่งประกอบตัวยาสำคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด เปน

ยารักษาโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน หรือ เบาหวานชนิดท่ี 2 โดยโรคเบาหวานเปนภาวะ

เสี่ยงที่สำคัญที่ทำใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจวาย เสนเลือดสมองตีบหรือ

แตก รวมถึงภาวะไตวายเร้ือรัง ซ่ึงยากลุมไพโอกลิทาโซน (pioglitazone) จะออกฤทธ์ิลด

ระดับน้ำตาลในเลือดโดยลดภาวะด้ือตออินซูลิน โดยออกฤทธ์ิสวนใหญท่ีเซลลไขมัน ทำให

กระบวนการสลายไขมันและปริมาณกรดไขมันอิสระลดลง ทั้งยังมีความเสี่ยงนอยตอการ

เกิดผลขางเคียงเม่ือใชเปนยาเด่ียวหรือใชรวมกับยากลุม metformin ซ่ึงยาน้ีไดการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด

ราคา

32 บาท / กลอง (15 mg 30 เม็ด)
38 บาท / กลอง (30 mg 30 เม็ด)

บจ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตรี้
0 2737 6717 ตอ 860, 08 1336 2822

บจ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตรี้
0 2737 6717 ตอ 860, 08 1336 2822
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

ยาเซฟตาซิดิม

 ยาเซฟตาซิดิม (Ceftazidime) ภายใตช่ือทางการคาคือ เซ็บ-ดีม (CEF-DIME) เปนยา 

ปฏิชีวนะในกลุมเซฟาโลสปอรินที ่ 3 ใชสำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของอวัยวะ 

ระบบทางเดินหายใจสวนลาง การติดเชื้อที่ผิวหนัง การติดเชื้อในชองทอง รักษาโรค 

เยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โดยไดมีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาตนแบบ 

พบวามีความสมมูลกันซึ่งแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเทากับยา 

ตนแบบจากตางประเทศที่มีราคาสูง รวมทั้งมีความปลอดภัยเนื ่องจากถูกผลิตและ 

ควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบันปราศจากเชื้อที่ได 

มาตรฐาน GMP PIC/S และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา (อย.) แลว

28.89 บาท / กลอง (1 g)

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

ปุยชีวภาพกลุมละลายฟอสเฟต ชนิดเม็ด

 ปุยชีวภาพกลุมละลายฟอสเฟต ชนิดเม็ด นี้เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย 

รวมกับการรับถายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง   

ประเทศไทย (วว.) โดยการคัดเลือกใชจุลินทรียที ่จะทำหนาที ่ในการยอยละลาย 

สารฟอสเฟตที ่อยู ในดิน หิน อินทรียวัตถุที ่ตกคางแข็งตัวอยู ในดิน ใหกลายเปน 

ธาตุอาหารที่พืชสามารถนำมาใชประโยชนในการเติบโตและสามารถสรางผลผลิตทาง  

การเกษตร เปนการทดแทนการใชปุยเคมีฟอสฟอรัสได

16,000 บาท / 1 ตัน

บจ.พรอส ฟารมา     0 2461 1234
บจ.ปฐมรรค      0 2319 6676-7
patamakgroup@gmail.com
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 แผนยางปูพื้นคอกสัตวจากยางธรรมชาตินี้เปนผลงานรวมวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เนื่องจากปญหาฟารมโคนมจำนวนรอยละ 90 ผูเลี้ยงโคนมมักจะเลี้ยงโค 

ไวในคอกแลวตัดหญามาใหโคกิน ซึ่งพื้นคอกที่เลี้ยงโคเหลานี้มักเปนพื้นซีเมนตแข็งทำให 

กีบและขอเขาของโคเกิดอาการเจ็บและอักเสบ ซึ ่งมีผลตอสุขภาพโคและผลผลิต 

ของโคในเวลาตอมา แผนยางปูคอกสัตว เปนวิธ ีการหนึ ่งที ่ประสบความสำเร็จ 

ในการจัดการใหโคเกิดความสบายในโรงเรือน ซ่ึงผลการวิจัยพบวาโคนมไมวาจะเปนแมโค 

ในระยะการใหนมหรือแมโคแหงนมมีพฤติกรรมความชอบตามธรรมชาติที่ตองการอยูบน

พื้นคอกที่มีความนุม จึงใชเวลาสวนใหญหลังการกินอาหาร ยืนเดินนั่งนอนบนพื้นยางที่มี 

ความนุ มมากกวาพื ้นคอนกรีตที ่มีความแข็ง สงผลตอไปยังการใหผลผลิตที ่ดีขึ ้น 

และผลงานนี้ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2584-2556 แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

แผนยางปูพื้นคอกสัตวจากยางธรรมชาติ

ราคา

3,000 – 6,000 บาท / แผน

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

รถตัดออย ขับเคลื�อนดวยลอยางหรือลอตีนตะขาบยาง

 รถตัดออย ขับเคล่ือนดวยลอยางหรือลอตีนตะขาบยาง น้ีเปนผลการวิจัยพัฒนาโดย 

เอกชนไทย เพื่อใหไดรถตัดออยที่มีคุณภาพเหมาะกับเกษตรกรและพื้นที่การเพาะปลูก 

ของไทย ที่พื้นที่มีระดับสูงต่ำไมเทากัน และลักษณะตองการเก็บตอออยไวใหงอกใหม 4-5 

ฤดูกาล โดยมีการออกแบบสำคัญที่ กลไกชุดเก็บเกี ่ยวในรถตัดออย และชุดระบบ 

ทำความสะอาดทอนออย ที่สามารถปรับระดับความสูงในการตัดโคนออยได และใช 

วิธีสับทอนแทนการบีบใหขาด ทำใหไมเสียน้ำออยระหวางเก็บเกี่ยวและทอนออยสะอาด 

ซึ ่งการออกแบบกลไกนี ้ไดรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ  สามารถเปลี ่ยนใบตัดได  

มีกำลังแรงมาเหมาะสม  โครงสรางรถมีความแข็งแรง มั่นคง ทนทาน และมีขนาดเล็ก 

น้ำหนักเบา ชวยลดการอัดชั้นดินระหวางตัดและมีความประหยัดในการใชงาน

6,000,000 บาท / คัน

บจ.สยามยูไนเต็ดรับเบอร      0 3422 0777 ตอ 210
contact@siamunitedrubber.com

หจก.สามารถเกษตรยนต     0 5645 2222, 0 5645 2316
srinauls@hotmail.com
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 สารเสริมการเจริญเติบโต ไคโตโอลิโกแซคคาร สำหรับพืช ซ่ึงมีช่ือทางการคาในตลาด

วา “C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช” นี้เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย 

รวมกับการวาจางท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทย เพ่ือใชเปนสารประเภท Supplementary 

สำหรับเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต ซึ ่งจากผลการศึกษาพบวาสามารถเพิ ่ม 

ปริมาณน้ำหนักสดของหัวมันไดมากข้ึนเม่ือเทียบกับตำรับควบคุม  โดยไคโตโอลิโกแซคคาร 

เป นสารสกัดจากเปลือกกุ ง เปลือกปู ท ี ่นำไคโตซานมาสกัดใหเล ็กลง และได 

ยื ่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐแลว และมีผลวิเคราะหทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช 

และโลหะหนัก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชงานและมีความปลอดภัยปราศจากการ 

ปนเปอนจากวัตถุอันตราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สารเสริมการเจริญเติบโต ไคโตโอลิโกแซคคาร สำหรับพืช

ราคา

950 บาท / ขวด (1,000 ml)

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

เครื�องสีขาวขาว และขาวกลอง

 เคร ื ่องส ีข าวขาว และขาวกลอง เป นผลการว ิจ ัยพัฒนาโดยเอกชนไทย 

เพื ่อใหชาวนามีเครื ่องสีขาวเปนของตนเองในชุมชน ทำใหไมตองนำขาวเปลือก 

ไปสีที่โรงสีขนาดใหญ ชวยใหประหยัดเวลาและคาใชจาย มีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น 

เหมาะสำหร ับช ุมชน และสหกรณการเกษตร ม ีช วงกำล ังการผล ิต 200-230 

กิโลกรัมขาวเปลือกตอชั ่วโมง โดยใชชุดลูกกลิ ้งยาง 3 ลูกที ่สามารถปรับระดับได 

ทำให สามารถส ีข าว แยกรำ แยกแกลบ และปลายข าว ม ีช ุดแยกข าวกล อง 

ทำความสะอาดขาวเปลือก และชุดกระพอดึงขาวขึ ้นไปหัวกะเทาะ ทำใหไดขาว 

ที ่สะอาดไมม ีเศษใยหินกากเพชร ซ ึ ่งการออกแบบดังกลาวได ร ับอนุส ิทธ ิบ ัตร 

และได ร ับการทดสอบสมรรถนะการส ีข าว โดย สถาบันว ิจ ัยเกษตรว ิศวกรรม 

กรมวิชาการเกษตรแลว

216,000 บาท / เครื�อง

บจ.นาทวี เทคโนโลยี      0 3884 6200-2
th.somchai@yahoo.com

บจ.กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี     0 2571 0770
karsidete@gib.co.th      www.gib.co.th 
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 วัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) คือ วัสดุหรือสารมาตรฐาน 

ที่มีความเปนเนิ้อเดียว มีความเสถียรและมีใบรับรองคาของคุณสมบัติที่เราสนใจ พรอม

แสดงคาความไมแนนอนของผลการวัดและระบุการสอบกลับไดของผลการวัด เพ่ือใชสำหรับ 

1) สอบเทียบเครื่องมือวัด 2) ตรวจสอบความใชได/ยืนยันความถูกตอง ของวิธีทดสอบ 3) 

ควบคุมคุณภาพของวิธีการทดสอบ โดยฝายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ ไดทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุอางอิงและผลิตในชื่อการคาวา TRM (Thailand 

Reference Material) โดยกระบวนการผลิตเปนไปตามขอกำหนด ISO guide 34 และ TRM 

สามารถสอบกลับไดทางมาตรวิทยา (Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งในทางเคมีคือ หนวย 

Mole (mol) โดยผานการใหคาจากหองปฏิบัติการสถาบัน มาตรวิทยาแหงชาติ ซึ่งไดผาน

การเปรียบเทียบความสามารถในการวัด และเปนที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

วัสดุอางอิงรับรอง

ราคา

1,337.50 – 52,430 บาท / ชิ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน

 อะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) เปนกลุมของสารพิษที่สรางจากเชื้อรา พบมากใน

เมล็ดธัญพืช และถั่วชนิดตางๆ สมุนไพร เครื่องเทศ และผลิตภัณฑแปรรูป จัดเปนสารที่มี

ความเปนพิษสูง โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดใหอะฟลาทอกซินเปนสารกอมะเร็ง 

ท่ีเปน อันตรายรายแรงตอมนุษยและสัตวเล้ียง และกระทรวงสาธารณสุขของไทยไดกำหนด 

เปนพระราชบัญญัติ ท่ีอนุญาตใหมีการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินไดในอาหารไมเกิน 

20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (พีพีบี) ซึ่งในการทดสอบเพื่อหาสารอะฟลาทอกซินโดยวิธี 

มาตรฐานในหองปฏิบัติการน้ันมีคาใชจายสูง เพ่ือแกปญหาดังกลาวในการคัดกรองเบ้ืองตน 

กรมวิชาการเกษตร จึงไดพัฒนาชุดทดสอบในรูปแบบ Test Kit จนเปนผลสำเร็จและมีผล 

validation data ท่ีใหคาไมแตกตางกับผลิตภัณฑของตางประเทศ และไดมีการ อนุญาตให

บริษัท สยามอินเตอรควอลิต้ี จำกัด ใชสิทธิเทคโนโลยีเพ่ือผลิตชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน

สำเร็จรูป (Aflatoxin ELISA Test Kit) สำหรับใชภายในประเทศ

4,280 บาท / ชุด

บจ.สยามอินเตอรควอลิตี้       0 2886 4701

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ผูแทนจำหนาย
1.บริษัท แสงวิทย ซายน จากัด        0 2886 9200-7
     info@saengvithscience.co.th; saengvith.sc@anet.net.th       
     www.saengvithscience.co.th
2.บริษัท ฟนิกซไซแอนติฟค จากัด        0 2970 3666
     info@phoenix-sci.com        www.phoenix-sci.com
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 สารทำความสะอาดชีวบำบัด เอนกประสงค เปนสูตรผสมของจุลินทรีย เอนไซม 

และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติยอยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก 

และสารอินทรียตางๆ มีสภาวะเปนกลาง ไมกัดกรอน ไมเปนอันตราย สามารถใช 

ทำความสะอาดเอนกประสงค เชน ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงานในฝายผลิต 

หรือในหองครัว ในขณะเดียวกันก็สามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสม 

อยู ในทอระบายน้ำ หรือบอดักไขมัน ชวยบำบัดคาความสกปรกของน้ำเสีย (คา

BOD/COD/SS/FOG) กอนท่ีจะลงสูแหลงน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได 

โดยผลิตภัณฑนี ้ไดรับใบอนุญาตใหผลิตและจำหนายในประเทศไทย จากสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบรอยแลว ภายใตชื่อทางการคาวา Surface      

Cleaner/ F.O.G digester

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สารทำความสะอาดชีวบำบัด เอนกประสงค

ราคา

350 – 5,000 บาท / ขวด
(ขนาด 250 ml ถึง 20 L)

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

สารชีวภาพขจัดคราบน้ำมัน

 สารชีวภาพขจัดคราบน้ำมัน เปนสูตรผสมของจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูง เอนไซม 

และสารประกอบทางชีวภาพ ซ่ึงมีคุณสมบัติยอยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน ส่ิงสกปรก 

และสารอินทรียตางๆ โดยไมกัดกรอนและไมเปนอันตรายตอผู ใชและสิ ่งแวดลอม 

โดยเปนผลิตภัณฑที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ใชสำหรับทำความสะอาด 

คราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปอนคราบน้ำมันทั้งในแหลงน้ำ 

และบนผิวดิน โดยผลิตภัณฑสารชีวภาพขจัดคราบน้ำมันนี้ มีชื่อทางการคา คือ Oil Spill 

Control

450 – 8,000 บาท / ขวด
(ขนาด 250 ml ถึง 20 L)

บจ.คีนส      0 2747 2102 ตอ 209
อีเมล : info@keeen.co.th      www.keeen.co.th

บจ.คีนส      0 2747 2102 ตอ 209
อีเมล : info@keeen.co.th      www.keeen.co.th
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 พื้นสังเคราะหสำหรับลูลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาต ิ

ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558 ประเภท B นี้เปนผลงานที่ไดรับถายทอดเทคโนโลยี จาก 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการทดแทนการนำเขา 

พื้นยางสังเคราะหสำเร็จรูปในการทำพื้นลูลานกรีฑาของสนามกีฬาที่ตองนำเขาจาก  

ตางประเทศทั้งหมดและมีคาใชจายสูง โดยการนำยางพาราซึ่งเปนวัตถุดิบในประเทศ 

มาแปรรูปเปนเม็ดยาง เพื ่อใชทดแทนบางสวน จึงมีประโยชนตอเกษตรกรไทย 

และชวยลดปญหายางพาราลนตลาดได ซ่ึงพ้ืนสังเคราะหฯ น้ี ไดรับการผานรับรองมาตรฐาน 

มอก. 2683-2558 (พื้นสังเคราะห) ประเภท B โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

พื้นสังเคราะหสำหรับลูลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาติ 
ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558 ประเภท B

ราคา

2,820 – 3,390 บาท / ตร.ม.

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

บจ.โซไนต อินโนเวทีฟ เซอรเฟสเซส      08 3556 9666

วัสดุตกแตงพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

 วัสดุตกแตงพ้ืนผิวเรซ่ินโมเสค น้ีเปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย ซ่ึงจากเดิม 

ที่โมเสคโดยทั่วไปจะผลิตมาจากแกวหรือเซรามิค ซึ่งมีขอจำกัดในเรื่องส ี เนื้อ ขนาด    

ความหนา รูปทรง และมีน้ำหนักมาก ทำใหมีผลในการนำไปใชงานท่ีตองการความละเอียด 

และความเบา จึงไดมีวิจัยพัฒนาโมเสคจากวัสดุเรซิ่นเพื่อเปนวัสดุตกแตงพื้นผิวที่ผลิต      

มาจากวัสดุประเภท Synthetic Composite (Polymer) เปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

โมเสคติดผนัง ภายใตชื่อผลิตภัณฑ SONITE ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา 

และไมลามไฟ ใชงานไดงายและสะดวก โดยไมตองทุบผนังเกาหรือรื้อโครงสรางออก 

สามารถปูทับกระเบื้องเกาไดทันท ี สงผลใหประหยัดทั้งคาแรง เวลา ไมมีขยะเหลือทิ้ง 

ซ่ึงผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุสิทธิบัตรประดิษฐ จากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

แลว

3,090 – 12,330 บาท / ตร.ม.

บจ.ทาโคเทค      08 1809 6229
thakotech.mk@gmail.com
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

ไมโกงกางเทียมเพื�อปองกันการกัดเซาะชายฝงและรากไมเทียม
เพื�อเรงการตกตะกอน

 ไมโกงกางเทียมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงและรากไมเทียมเพื่อเรงการ

ตกตะกอน นี้เปนนวัตกรรมทางวัสดุที ่มีการออกแบบใหมีลักษณะคลายตนโกงกาง 

ใชสำหรับติดตั้งบริเวณชายฝง เมื่อติดตั้งเสาไมเทียมและรากไมเทียมเปนจำนวนมาก 

จะเสมือนเปนปาโกงกางเทียม โดยจะปนตัวสลายกำลังคลื ่นทะเลใหมีกำลังลดลง 

กอนวิ่งเขาสูฝงและลดผลกระทบตอหาดทรายหรือหาดเลน ในสวนของรากไมเทียมนั้น 

จะทำหนาที่อีกประการหนึ่งคือ เรงใหเกิดดินตะกอนมาสะสมดานหลังแนวเสาไมเทียม 

ทำใหเกิดพื้นที่เหมาะสมในการปลูกไมปาชายเลน ซึ่งเปนการแกปญหาการกัดเซาะ 

ชายฝงที่ไดผลดีและยั่งยืน โดยไมโกงกางเทียมและรากเทียมนี้ไดผานการทดสอบสมบัติ 

เชิงกลของวัสดุ และมีการทดลองนำไปใชงานจริง ภายใตโครงการศึกษาและพัฒนา 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรวิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ำในอาวไทย รวมกับ 

การใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง ฟนฟูปาชายเลนแลว

14,750 – 20,590 บาท / ตน

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ราคา

แหวนยางกันซึมที่มีความคลาดเคลื�อนต่ำของปนใหญกลางกระสุนวิถีโคง 
25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม198

 แหวนยางกันซึมฯ นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแกปญหาในดานการจัดหายุทธภัณฑของ

กองทัพ     ที่ตองนำเขาจากตางประเทศและไมไดชิ้นสวนครบตามรายการและขอกำหนด

ของยุทธภัณฑ สงผลใหเกิดการขาดแคลนแหวนยางกันซึมฯ ในยุทโธปกรณของกองทัพ 

โดยเฉพาะ ปนใหญกลางกระสุนวิถีโคง 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 ดังน้ันงานวิจัยน้ี 

จึงไดใชวิศวกรรมยอนรอยทั้งในสวนของวัสดุและขนาดรูปทรง รวมถึงคอมพิวเตอร ที่ชวย

ในการออกแบบผลิตภัณฑ ใหสามารถไดมาซ่ึงแหวนยางกันซึมฯ ท่ีมีคุณภาพ และสามารถ

ใชงานไดตามมาตรฐานของกองทัพบก

875,300 บาท / ชุด

บจ.อารโต เอ็นติเนียร       09 5708 9990
บจ.อารมี่ ซัพพลาย      0 2455 5882
prt.siamengineering@gmail.com
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 เสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด นี้เปนเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A ที่ผลิต

จากวัสดุ woven aramid โดยนำวัสดุมาจัดเรียงในตำแหนงที่เหมาะสม และนำมาเย็บ 

ขึ้นรูปตามแบบที่กำหนด และไดทำการทดสอบการปองกันกระสุน ตามมาตรฐาน NIJ     

Standard-0101.04 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถการปองกันกระสุน 

ในระดับ 3A โดยบริษัท โกลแฟบ จำกัด ซึ่งเปนผูผลิต ไดรับอนุญาตสั่งเขามาซึ่งยุทธภัณฑ 

มีซ ึ ่งย ุทธภัณฑ และผลิตซึ ่งย ุทธภัณฑ และไดร ับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

สำหรับควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตแลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

เสื้อเกราะปองกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

ราคา

23,540 บาท / ตัว

 รถตรวจการอเนกประสงคและรถยนตนั่ง นี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช 

หลักการออกแบบและคำนวณทางวิศวกรรมขั ้นสูงทางคอมพิวเตอร ซึ ่งโครงสราง 

ถูกออกแบบโดยใหความสำคัญในเรื ่องความปลอดภัยของผู โดยสาร ความแข็งแรง 

ของตัวถังรถยนต และการนั่งที่สะดวกสบายตามมาตรฐานการออกแบบและผลิตรถยนต 

มีความเหมาะสมในการใชงานทั้งภูมิประเทศแบบทั่วไป และภูมิประเทศแบบทุรกันดาร 

สามารถทดแทนรถยนตอเนกประสงคท ี ่นำเข าจากตางประเทศได โดยไดผ าน 

การทดสอบดานความแข็งแรงโครงสราง และ ดานสภาวะความสบายของการโดยสาร      

โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ และบริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิต ไดรับอนุญาต 

ใหทำการดัดแปลงรถยนต โดยกรมขนสงทางบก ซึ ่งเปนมาตรฐานบังคับ รวมทั ้ง 

ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 และ ISO/TS 16949 : 2009 

สำหรับควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตแลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รถตรวจการอเนกประสงคและรถยนตนั่ง

ราคา

1,465,000 – 1,805,000 บาท / คัน

บจ.โกลแฟบ        0 2927 5911-3
Glofab2011@gmail.com

บจ.ไทยอัลติเมทคาร       0 2420 0076
gad_songkran@thairung.co.th
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 อุปกรณเฝาระวังปองกันภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้เปนผลการวิจัย 

พัฒนาโดยเอกชนไทย เพื ่อใชสำหรับการจัดเก็บขอมูลจราจรตามพระราชบัญญัติ 

ว าดวยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ ่งม ีสาระสำคัญ 

ในการกำหนดหนาท ี ่ ให หน วยงานที ่ม ีระบบเคร ือข ายคอมพิวเตอร ในองค กร 

ต องเก ็บขอมูลจราจร (Log File) ของระบบเครือข ายคอมพิวเตอรท ี ่สามารถ 

ระบุผ ู  ใช บร ิการเป นรายบุคคลได  เป นเวลาไม น อยกว า 90 ว ัน รวมถ ึงการ 

ใชงานอินเตอรเน็ตที่ไมเหมาะสมในองคกร โดยสามารถพิสูจนไดวาเปนใคร (who)         

ทำอะไร (what) ท่ีไหน (where) เม่ือใด (when)  และอยางไร (why/how) ไดอยางครบถวน 

ซึ่งอุปกรณที่ชวยเฝาระวังภัยคุกคามบนเครือขายสารสนเทศนี้ ไดยื่นขออนุสิทธิบัตร 

รวมทั ้งไดผ านการรับรองดานซอฟแวรตามมาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ชื ่อ 

“มาตรฐานระบบเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

อุปกรณเฝาระวังปองกันภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคา

100,000 บาท / เครื�อง

 ลูกถวยแยกสายไฟฟา พอรซเลน นี้เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย ซึ่งเปน 

อ ุปกรณรองร ับและจับย ึดสายไฟฟาชนิดโพลิเมอร ท ี ่ม ีล ักษณะเฉพาะ เพ ื ่อใช  

สำหรับจับยึดและแยกสายไฟฟาแอเรียลเคเบิ้ล (Aerail cable) ขนาดแรงดันไฟฟาไมเกิน 

33 กิโลโวลต บนเสาไฟฟาใหออกหางจากกัน มีลักษณะเปนแขน 4 แขน และมีครีบนูน 

ท่ีแขนท้ัง 4 ซ่ึงลูกถวยแยกสายไฟฟาน้ีทำจากพอรซเลน และเคลือบผิวดวยสีเคลือบเซรามิกส 

ทำมาจากโพลิเมอรท่ีเปนเทอรโมเซท (Thermosetting) ไมลามไฟ ทนตอแสงแดหรือรังสียูวี 

(Ultraviolet radiation) และมีค าคงที ่ไดอิเล ็คตริค (Dielectric constant) 

ใกลเคียงกับสายไฟฟาแอเรียลเคเบิ้ล แตกตางจากแบบที่มีมากอนเนื่องจากแบบเดิมนั้น 

การรัดสายไฟฟาเขากับลูกถวยจะใชหวงรัดสายไฟฟาชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane) 

ซึ่งจะเสื่อมสภาพและขาด เพราะไมทนตอแสงแดดและรังสียูวี

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ลูกถวยแยกสายไฟฟา พอรซเลน

ราคา

1,437 บาท / ชิ้น (Type 3)
1,650 บาท / ชิ้น (Type 4)

บจ.โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด       0 2982 5445
info@gbtech.co.th

บมจ.เอเซียน อินซูเลเตอร        08 0540 7135
palin@asianinsulators.com
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 ผลิตภัณฑน้ีเปนผลงานรวมวิจัยกับ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

เนื่องจากปญหาผลิตภัณฑกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบที่ใชกันทั่วไปจะอยูในลักษณะของสาร 

ทีมีฟอสเคลือบบนเม็ดทราย (Temephos sand granules) ตามสูตรที ่องคการ 

อนาม ัยโลกแนะนำ แต ทำให น ้ำในต ุ มม ีกล ิ ่นเหม ็นและเป นฝ า จ ึงไม ได ร ับ 

การยอมร ับจากพฤติกรรมการใช น ้ำของคนไทย กรมว ิทยาศาสตร การแพทย 

จ ึงได ทำการศ ึกษาจนพบว า ซ ีโอไลท  (Zeolite) ท ี ่ เป นผล ึกแข ็ง ม ีร ูพร ุน 

หร ือโพรงสามารถด ูดซ ับท ีม ีฟอสเข าส ู  ร ูพร ุนของซ ีโอไลท ได อย างเหมาะสม 

ทำใหสามารถลดกลิ ่นเหม็นและคราบน้ำมันลงได อ ีกทั ้งย ังย ืดอายุการควบคุม 

ล ูกน้ำได นานหลายเดือน และผลการวิจ ัยการยอมรับจากผู ใช งานอยู ในระดับ 

ความพึงพอใจที่ดี โดยการผลิตระดับอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน    

กรรมว ิธ ีท ี ่ด ี ในการผล ิต จาก สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมทั ้งมีผล 

การทดสอบประสิทธิภาพจากหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยเรียบรอยแลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑปองกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท

ราคา

10 บาท / ซอง (30 กรัม)
25 บาท / ซอง (100 กรัม)

 กับดักไขยุงลีโอแทรป (Leo-Trap) เปนผลงานการรวมวิจัย กรมวิทยาศาสตร

การแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหากรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีคุณสมบัติในการลอยุง

มาวางไข ในพื้นที่ที่กำหนดได โดยเปนผลิตภัณฑกับดักยุงที่ไมใชไฟฟา ซึ่งกับดักไขยุงนี้ 

จะชวยดึงดูดและลอใหใหยุงเขามาวางไขภายในกับดัก โดยจะใชสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

ชนิดเกล็ดซีโอไลท ในการกำจัดตัวออนลูกน้ำ ตามสูตรที่องคการอนามัยโลกไดแนะนำ 

จึงเปนการตัดตอนไมใหมีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไปได ซึ่งชวยลดปญหา โรค

ไขเลือดออก ไขซิกา ไขมาลาเรีย โดยไดผานการวิจัยภาคสนามแลว พบวามีอัตราการ 

ดึงดูดในการมาวางไขของยุงลายบานสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ และมีผลการวิเคราะหทดสอบ 

ประสิทธิภาพทำใหลูกน้ำยุงลายตาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง โดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุขเรียบรอยแลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

กับดักไขยุงลีโอแทรป (Leo-Trap)

ราคา

150 บาท / แพ็คเดี่ยว
300 บาท / แพ็คคู

บจ.อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)      08 6395 1377
sales_ikaritrading@hotmail.com

บจ.อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)      08 6395 1377
sales_ikaritrading@hotmail.com
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 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุยอินทรีย นี้เปนผลงานที่รับ 

ถายทอดเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนระบบจัดการขยะมูลฝอย 

จากครัวเรือนดวยวิธีทางกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment, MBT) 

เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF และปุยอินทรีย (Waste Management System for 

Refuse-Derived Fuel (RDF) and organic fertilizer Production) ซึ่งสามารถ 

ลดระยะเวลาในการหมักขยะเหล ือประมาณ 1 เด ือน และได ม ีการก อสร าง 

เพื ่อการนำไปใชประโยชนจริงแลว เชน ตำบลเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา เปนตน  

โดยระบบนี้มีการทำงาน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. คัดแยกขั้นตน เพื่อแยกขยะอันตราย             

2. บำบัดทางกลและชีวภาพ (MBT) และ 3. คัดแยกขั้นหลังเพื่อแยกเชื้อเพลิง RDF 

อินทรียสาร  รวมทั้งตองควบคุมน้ำเสียที่ออกจากระบบใหสอดคลองกับมาตรฐานดวย

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ระบบการจัดการขยะเพื�อผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุยอินทรีย

ราคา

30,015,100 – 427,863,200บาท / ระบบ

 เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติก สำหรับสัตว หรือชื่อทางการคาวา DS-1 เปนผลิตภัณฑ

สูตรใหมที่ใชผสมอาหารสัตวหรือเสริมบนอาหารสัตวที่ไดจากการหมักวัตถุดิบที่เหมาะสม

เพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรียสายพันธุ Bacillus spp. ในระดับไมต่ำกวา 1x106 CFU/g  

ที่มีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม Amylase  Cellulase  Glucanase  Xylanase และ 

Protease ปริมาณสูง และมีคุณสมบัติเปน Probiotic เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ ของอาหารเสริม

ใหดียิ่งขึ้น ทำใหสัตวมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง เจริญเติบโตดี ชวยลดการใชยาปฏิชีวนะ

ในการเลี้ยง และทำใหเกิดการผลิตเนื้อสัตวปลอดสาร ที่บริโภคไดอยางปลอดภัย รวมถึง

บริษัทฯ ยังไดพัฒนาระบบหมักเพื่อใชในการ ผลิตอาหารสัตวแบบแหงเพิ่มเติมจากอาหาร

แบบน้ำ และมีกระบวนการผลิตไดรับ    มาตรฐาน GMP และ HACCP

รายละเอียดผลิตภัณฑ

เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติก สำหรับสัตว

ราคา

100 บาท / กิโลกรัม

บจ.เอสยูที โกลบอล        08 9884 9669
thanapab@gmail.com

บจ.ไมโครอินโนเวต        08 1856 6129
microinnovate001@gmail.com
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 เปนผลิตภัณฑกลุมโปรตีนที่ผานกระบวนการยอยดวยเอนไซมจนมีขนาดเล็กกวา  

กากถ่ัวเหลืองปกติใชสำหรับผสมในอาหารสัตว หรือเสริมบนอาหารสัตว โดยในผลิตภัณฑน้ี 

ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1. สารอาหาร ซึ ่งมีปริมาณโปรตีนไมต่ำกวา 55% 

และมีไลซีนมากกวา 6% และ 2. เชื ้อจุลินทรียที ่มีชีวิต สายพันธุ  Bacillus spp. 

ในระดับไมต่ำกวา 1x104 CFU/g  ท่ีมีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม Amylase  Cellulase  

Glucanase  Xylanase และ Protease ปริมาณสูง และมีคุณสมบัติเปน Probiotic 

เพ่ือเสริมประสิทธิภาพของอาหารเสริมใหดีย่ิงข้ึน ซ่ึงถูกผลิตโดยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน 

GMP และ HACCP

รายละเอียดผลิตภัณฑ

กากถั่วเหลืองยอยดวยเอนไซมสำหรับสัตว

ราคา

สวนที่ 4

39 บาท / กิโลกรัม

รายการผลิตภัณฑและบริการที่อยูระหวางการตรวจสอบราคา

จำนวนผลงาน จำนวนผูยื�นฯหมวดหมู

การแพทย 11 2

การเกษตร 3 3

กอสราง 3 3

ยานพาหนะและขนสง 1 1

บจ.ไมโครอินโนเวต         08 1856 6129
microinnovate001@gmail.com

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม 1 1
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 ยาอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิคแอซิด ภายใตชื่อทางการคา Cavumox นี้เปน

ยาสามัญซึ่งเปนผลมาการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจาก

ตางประเทศมีราคาสูง  ซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ Amoxicillin และ Clavulanic acid จัดเปน

ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กวางในการทำลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก โดยยับยั้ง

การสรางผนังเซลลของแบคทีเรีย และมีฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม β-lactamase ท่ีสรางจากเช้ือ

แบคทีเรีย ยาอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิคแอซิดถูกวิจัยและพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนยาสามัญ 

ภายใตชื่อทางการคา Cavumox โดยในการวิจัยและพัฒนาตองดำเนินการคนควาและ

คัดเลือกสูตรตำรับ  ทำการศึกษาการคงตัว การละลาย/ปลดปลอยตัวยาในหลอดทดลอง 

รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาตนแบบซึ่งพบวามีความเทาเทียมกัน 

และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิคแอซิด ยาอะไซโคลเวียร 

 ยาอะไซโคลเวียร ภายใตช่ือทางการคา Vilerm น้ีเปนผลิตภัณฑยาซ่ึงมีตัวยาสำคัญ

คือ Acyclovir เปนสารสังเคราะหที่มีโครงสรางคลาย purine nucleoside ที่มีคุณสมบัติ

ออกฤทธิ์ยับยั้งไวรัส ดังตอไปนี้ Herpes simplex virus (HSV) type 1 และ Type 2  

Varicella zoster virus (VZV)  Epstein Barr virus (EBV) และ Cytomegalovirus (CMV) 

ยาอะไซโคลเวียรถูกพัฒนาข้ึนโดยไดมีการศึกษาชีวมูลเปรียบเทียบกับยาตนแบบ และไดรับ

การอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
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 ยาฟูโรซีไมด ภายใตชื่อทางการคา Furetic-s Injection ขนาด 10 mg/ml เปน

ผลิตภัณฑยาสามัญ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มี

ราคาสูง  โดยมีตัวยาสำคัญคือ Furosemide 10 มิลลิกรัม ออกฤทธ์ิยับย้ังการดูดกลับของ

โซเดียม คลอไรด และน้ำที่ สงผลทำใหมีการขับออกของน้ำและโซเดียมมากขึ้น เพิ่มการ

ขับของเกลือโปแตสเซียม มีขอบงใชในการรักษาภาวะบวมน้ำท่ีเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลว 

โรคไตหรือภาวะตับแข็งและใชเปนยาเสริมการรักษาในภาวะความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤต  

ซึ่งยาฟูโรซีไมดนี้ไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาฟูโรซีไมด ยาเซโฟเพอราโซนและซัลแบคแทม 

 ยาเซโฟเพอราโซนและซัลแบคแทม ภายใตชื่อทางการคาคือ Sulcef Injection 

เปนผลิตภัณฑยาสามัญ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศ

ที่มีราคาสูง  โดยมีตัวยาสำคัญคือ Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium 

ท่ีมีคุณสมบัติยับย้ัง beta-lactamase เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำลายเช้ือแบคทีเรีย 

และออกฤทธตอเชื้อที่ไวตอยาในชวงระยะที่เชื้อแบงตัว โดยยับยั้งการสรางพนังเซลล 

มีขอบงใชในการรักษาโรคติดเช้ือท่ีไวตอยา ดังน้ี โรคติดเช้ือท่ีระบบทางเดินหายใจท้ังสวนบน

และสวนลาง โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ ภาวะเยื่อบุชองทองอักเสบ การติดเชื้อ

ของอวัยวะภายในชองทองอ่ืนๆ ภาวะอุงเชิงกรานอักเสบ เย่ือบุมดลูกอักเสบ การติดเช้ืออ่ืนๆ 

ในระบบสืบพันธุ ภาวะโลหิตเปนพิษเน่ืองจากเช้ือแบคทีเรีย การติดเช้ือท่ีผิวหนังและเน้ือเย่ือ 

การติดเชื้อที่กระดูกและขอ ซึ่งยาเซโฟเพอราโซนและซัลแบคแทมนี้ไดรับการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
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 ยาเมโรพีเนม ไตรไฮเดรท ภายใตช่ือทางการคา Mapenem Injection เปนผลิตภัณฑ

ยาสามัญใหมซ่ึงประกอบตัวยาสำคัญคือ Meropenem เปนยาปฏิชีวนะกลุม carbapenem 

มีขอบงใชในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวตอยา โดยไดรับการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาเมโรพีเนม ไตรไฮเดรท ยาเมโทรนิดาโซล 

 ยาเมโทรนิดาโซล ภายใตชื่อทางการคา Metrolex Injection เปนผลิตภัณฑ

ยาสามัญซึ่งประกอบตัวยาสำคัญคือ Metronidazole ที่ออกฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรียใน

สภาวะที่ไมมีออกซิเจน โดยไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
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 ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต ภายใตชื่อทางการคา Rosil Injection เปนผลิตภัณฑ

ยาสามัญซึ่งประกอบไปดวยตัวยาสำคัญคือ Clindamycin phosphate 150 mg เปน

ยาปฏิชีวนะกลุมอนุพันธของ Lincomycin ยาคลินดามันซิน ฟอสเฟต น้ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือ

ทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง และมีการศึกษาชีวสมมูลของการ

ฉีดเขากลามเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Dalacin) และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต ยาลีโวฟล็อคซาซิน 

 ยาลีโวฟล็อคซาซิน ภายใตชื่อทางการคา Lefloxin IV Infusion เปนยาปฏิชีวนะ

ในกลุม fluoroquinolone ออกฤทธิ์กวางโดยยั้บยั้งการทำงานของเอนไซม DNA gyrase

ของแบคทีเรีย จึงใชสำหรับรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียท่ีไวตอยาปฏิชีวนะ  โดยยาลีโวฟล็อคซาซิน

นี้ถูกเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง และไดรับการอนุมัติ

ทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999 บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
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 ยาโอมีพราโซล โซเดียม ภายใตชื่อทางการคา O-sid Injection เปนยาสามัญใน

กลุม antisecretory compounds สามารถลดกรดในกระเพาะอาหาร ยับยั้งไดทั้งกรด

ท่ีหล่ังเองตามปกติ และกรดท่ีเกิดจากการกระตุนจากส่ิงตางๆ โดยยาโอมีพราโซล โซเดียม 

นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง และไดรับการ

อนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาโอมีพราโซล โซเดียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาคารวีดิลอล

 ยาคารวีดิลอล ภายใตชื่อทางการคา Caraten 25 ขนาดความแรง 25 mg เปนยา

สามัญที่มีตัวยาสำคัญ คือ คารวีดิลอล เพื่อใชเปนยาสำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

อาการเจ็บหนาอกเน่ืองจากเลือดไปเล้ียงกลามเน้ือหัวใจไมเพียงพอ ภาวะหัวใจหองลางซาย

ทำงานผิดปกติหลังกลามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด และภาวะหัวใจลมเหลว โดย

ยาคารวีดิลอลนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง 

และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.สยามฟารมาซูติคอล     0 2625 9999
บจ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้    
0 2737 6717 ตอ 860, 08 1336 2822
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 ยาลอรซาแทน โปแตสเซียม ภายใตช่ือทางการคา Lanzaar 50 และ Lanzaar 100 

เปนยาสามัญใหมซึ ่งมีต ัวยาสำคัญคือ ลอรซาแทน โปแตสเซียม เพื ่อใชเปนยา 

สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ชวยลดอัตราการเกิดกลามเนื ้อหัวใจขาดเลือด 

และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ชวยชะลอการเสื่อมของไต และลดความเสี่ยงของการ 

เกิดภาวะไตวายได ผลิตภัณฑ ยาลอรซาแทน โพแตสเซียม ชนิดเม็ด ขนาดความแรง 50 mg 

และ 100 mg นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนยาตนแบบที่นำเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง 

และไดรับการอนุมัติทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยาลอรซาแทน โปแตสเซียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ปุยอินทรียชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปลอยอยางชา

 ปุยอินทรียชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปลอยอยางชา เปนผลการวิจัยพัฒนาโดย

เอกชนไทย รวมกับการวาจางที ่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทย เพื ่อการนำสาร

ไคโตโอลิโกแซคคาไรด ซึ ่งเปนสารสกัดที ่ไดจากเปลือกกุง เปลือกปู มาวิจัยตอยอด

เทคโนโลยีสำหรับ พัฒนาสูตรปุยอินทรียชนิดเม็ด ดวยกระบวนการผลิตซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ 

ในช่ือทางการคาวา ปุย “ออมเพชร” ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา 35 แหง

พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

โดยกรมวิชาการเกษตรแลว และมีการทดสอบทางวิชาการแลวพบวา ปุยอินทรียสามารถ

ปลดปลอยธาตุอาหารตอเนื่องไดกวา 7 สัปดาหในทุกระดับความชื้น  ทำใหสามารถ

ลดแรงงานและรอบของการใสปุยที่มากเกินกวาที่พืชสามารถดูดซึมไดทัน

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้    
0 2737 6717 ตอ 860, 08 1336 2822

บจ.กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี     0 2571 0770
karsidete@gib.co.th      www.gib.co.th 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

เครื�องสีขาวขาว

 เครื่องสีขาวขาว เปนผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เหมาะสำหรับมีไวสีขาว 

ทานในครัวเรือน รานอาหาร รานคาชุมชน สหกรณ มีชวงกำลังการผลิต 40-50 

ก ิโลกร ัมข าวเปล ือกต อช ั ่วโมง โดยล ักษณะของเคร ื ่องส ีข าวน ี ้ประกอบดวย 

ตัวโครงภายนอกที่ดานบนจะเปนชองทางเขาของขาว และดานขางจะมีชองทางออก 

ของขาวที่ผานการสี ดานในจะมีมอเตอรขับหมุน ที่มีแกนกวาดขาวเปลือกสอดอยู 

บ ังค ับให ข าวเปล ือกหมุนอย ู  ในท อส ีข าวด านในให ได นานตามความต องการ 

โดยภายในทอสีข าวเปลือกจะมีอุปกรณคัดแยกสิ ่งเจือปน รวมถึงขาวเมล็ดเต็ม 

และขาวหักออกจากกันได ซึ่งการออกแบบดังกลาวไดรับอนุสิทธิบัตร และไดรับการ 

ทดสอบสมรรถนะการสีขาว โดย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรแลว

 สารชีวภัณฑกำจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) 

เปนผลงานการรับถายทอดเทคโนโลยี จาก รศ.ดร.จริยา จันทรไพแสง ผูเชียวชาญ 

ดานเชื้อบาซิลลัส ทูริงเยนซิส และไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(สนช.) ในการคัดเลือกเชื้อจากธรรมชาติในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ไอโซเลท 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดหนอนศัตรูพืช ทำใหไดสารชีวภัณฑกำจัดศัตรูพืช 

ภายใต ช ื ่อทางการค า ท ูร ิซ ีส (Thurisis)  ซ ึ ่งเป นป จจ ัยการผลิตพืชอ ินทร ีย  

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับ IFOAM Accredited และไดรับการพิจารณาขึ้นทะเบียน 

โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแลว อีกทั้งยังผานการทดสอบ 

ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช โดย สำนักวิจ ัยพัฒนาการอารักขาพืช  

กรมวิชาการเกษตร และไดมีผลการวิเคราะหทดสอบ GMO Testing วาไมไดมี 

การใชเชื้อดัดแปลงพันธุกรรม จึงเปนผลงานคุณภาพที่เกิดจากความหลากหลายทาง   

ชีวภาพภายในประเทศไทยอยางแทจริง

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สารชีวภัณฑกำจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส 
(Bacillus thuringiensis)

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม       08 1705 7885
poothon.109@gmail.com

บจ.นาทวี เทคโนโลยี       0 3884 6200-2
th.somchai@yahoo.com
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 ยางลอตันรถฟอรคลิฟทประหยัดพลังงาน เปนยางลอตันใชสำหรับประกอบวงลอ 

รถฟอรกลิฟตซ่ึงใชงานท่ัวไป สามารถรับโหลดได โดยคณะวิจัยไดทำการศึกษาปจจัยท่ีมีผล 

ตอการสูญเสียพลังงานของยางลอซึ ่งเก ิดจากการเสียร ูปในสวนตางๆ ของยาง 

และพัฒนาสูตรยางรวมถึงออกแบบโครงสรางยาง ใหมีคาสัมประสิทธิ์ความตานทาน 

การหมุนต่ำลง ทำใหการสงผานพลังงานจากเครื่องยนตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหรถฟอรกลิฟทลดการสิ ้นเปลืองพลังงาน สามารถใชทดแทนการนำเขา 

ยางลอตันจากตางประเทศได โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 

กับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานเลขที ่ มอก. 2668-2558 จากสานักงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

สำหรับควบคุมคุณภาพในการผลิตแลว 

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ยางลอตันรถฟอรคลิฟทประหยัดพลังงาน
พื้นสังเคราะหสำหรับลูลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาติ 
ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท A

รายละเอียดผลิตภัณฑ

 พื้นสังเคราะหสำหรับลูลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาต ิ

ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558 ประเภท A น้ีเปนผลงานท่ีไดรับถายทอดเทคโนโลยี จาก 

กรมวิทยศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพื ่อการทดแทน 

การนำเขาพ้ืนยางสังเคราะหสำเร็จรูปในการทำพ้ืนลูลานกรีฑาของสนามกีฬาท่ีตองนำเขา

จากตางประเทศท้ังหมดและมีคาใชจายสูง โดยการนำยางพาราซ่ึงเปนวัตถุดิบในประเทศ 

มาแปรรูปเปนเม็ดยาง เพื ่อใชทดแทนบางสวน จึงมีประโยชนตอเกษตรกรไทย 

และชวยลดปญหายางพาราลนตลาดได ซ่ึงพ้ืนสังเคราะหฯ น้ี ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

2683-2558 (พ้ืนสังเคราะห) ประเภท A โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) แลว สอดคลองกับแนวทางในการแปรรูปยางพาราเปนพื ้นลู ลานกรีฑา 

ของสนามระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล (IAAF) ของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บจ.ทาโคเทค         08 1809 6229
thakotech.mk@gmail.com

บจ.วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง      08 1929 7472
vs_info@vssolidtire.com      www.vssolidtire.com
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เครื�องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื�อนที่ ขนาดกำลังสงขั้นต่ำ 15 วัตต
ตอชองสัญญาณ

 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ขนาดกำลังสงขั้นต่ำ 15 วัตตตอชอง

สัญญาณนี้ เปนผลงานนวัตกรรม ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งสามารถรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ทำใหเกิดการ

ระงับหรือตัดขาดการใชงานในบริเวณที่ตองการ โดยรบกวนสัญญาณโทรศัพท ระบบ

ความถ่ีในชวงคล่ืน 800  900  1800  1900 และ 2100 เมกะเฮิรตซ และรองรับแหลงจาย

พลังงานไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต กระแสตรง 24 โวลต  พรอมทั้งสามารถติดตั้ง

เสาอากาศภายนอกแบบ Omni-Directional Antennas เพิ่มเติมได การซอมแซมและ

บำรุงรักษาสามารถทำไดงายและรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นสวนและอุปกรณสามารถหาได

ภายในประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑนี้ไดผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

EMC testing ผานการทดสอบดานความปลอดภัย และการทนตอสภาวะแวดลอม 

โดยศูนยทดสอบผลิตภัณฑทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC) เรียบรอยแลว
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 รัฐบาลไดผลักดันนโยบาย “Thailand Spring up” โดยสงเสริมใหมีการนำ

นวัตกรรมและมาตรฐานมาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง

กระทรวงอุตสาหกรรมไดกำหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่จะเปนกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine) และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันจากท่ีเปนอยูใหสูงข้ึน รวมถึงเปนอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีจะเปนท่ีสนใจของนักลงทุน

ทั่วโลก หรือที่เราเรียกกันวา S-Curve ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ

 First S-Curve ที ่เปนการตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที ่มีศักยภาพ ไดแก 

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม

การทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

 และ New S-Curve ท่ีเปนการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต ไดแก 1) อุตสาหกรรม

หุนยนต 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

 ซึ่งจะเห็นไดวาทั้ง 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ลวนมีความเกี่ยวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยนวัตกรรมและมาตรฐานมาชวย

ในการสงเสริมสนับสนุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปดวยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จึงไดดำเนินการกำหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กมอ.) 

ใหความเห็นชอบแตงตั ้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกำหนดมาตรฐานนวัตกรรม 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการบูรณาการ

การทำงานรวมกันระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม

ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว มีหนาท่ีศึกษา 

วิเคราะห และคัดเลือกผลิตภัณฑนวัตกรรมที่จะพิจารณากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (มอก.) และคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่กำหนดมาตรฐาน และได

การกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมไทย

ราคา

อยูระหวางตรวจสอบราคา

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย      0 2792 2400
ServiceCenter@planetcomm.com     www.planetcomm.com

สวนที่ 5
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ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการรายสาขาคณะท่ี 70 (กว.70) มาตรฐานผลิตภัณฑ

นวัตกรรม เพื่อทำหนาที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรมตางๆ ตามที่คณะอนุกรรม

การพิจารณากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดคัดเลือกไว ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ 

ไดกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑนวัตกรรมท่ีจะนำมาทำมาตรฐาน กำหนดไว 

3 ลำดับ ดังนี้

 ลำดับที่ 1 เปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย

 ลำดับที่ 2 เปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่อยูในบัญชีสิ่งประดิษฐและมีความพรอมใน

เชิงพาณิชยที่จะทำการผลิตเปนอุตสาหกรรมรวมถึงมีผลการทดสอบจากหนวยงานที่

นาเชื่อถือ

 ลำดับที่ 3 เปนสิ่งประดิษฐที่มีขอมูลรายละเอียดยังไมครบถวนตามหลักเกณฑ

ในลำดับที่ 2 หรือเปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่ไมไดอยูในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือบัญชี

สิ่งประดิษฐขางตน (กรณีนี้ตองพิจารณาขอมูลเบื้องตนตามหลักเกณฑในการขึ้นบัญชี

นวัตกรรมไทยและ/หรือบัญชีสิ่งประดิษฐเพิ่มเติมดวยเพื่อใหสอดคลองและเปนกติกา

เดียวกัน เชน เปนผลิตภัณฑที่มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เปนตน)

 โดยจากผลการดำเนินงานประจำป 2559-2560 ไดกำหนดมาตรฐานนวัตกรรม

และประกาศใชแลว จำนวน 6 เร่ือง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑนวัตกรรมท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

มอก. 2759-2559 กลองบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม

มอก. 2760-2559 มีดผาตัดนิ้วล็อก

มอก. 2761-2559 แผนรองฝาเทาเพื่อลดแรงกระแทกสำหรับใชทางการแพทย

มอก. 2762-2559 ลูกถวยแยกสายไฟฟาพอรซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพรอม
  พอลิเมอรยึดสายไฟฟา 
  (ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย)

มอก. 2763-2559 กระเบื้องเทอรมอเซตติงพอลิเมอร
  (ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย)

มอก. 2777-2560 รถตัดออย
  (ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย)
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