
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๙     โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) 

(ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ) 

 

๑. ความเปนมา 

 ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) ไดกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือเปน

การตอบสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีว

การแพทย (BME) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขาย ประสานงาน รวบรวมนักวิจัยและนักวิชาการแขนงตางๆ ในการผลักดัน  และ

รวมมือเพ่ือสรางความแข็งแกรงดานการวิจัยและใชประโยชนจากศาสตรแขนงน้ี 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานภาคีฯ โดยมี ศาสตราจารย  

ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เปนประธานฯ ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย ประกอบดวย สมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเริ่มตนจาก    

๗ แหง ปจจุบันขยายเปน ๑๗ แหง ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวทช. สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๕) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๕) 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๗) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ (เปนสมาชิกในป ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยบูรพา (เปนสมาชิกในป ๒๕๖๐) โดยรวมทํากิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทยอยางตอเน่ือง  

 วิศวกรรมชีวการแพทยมีลักษณะพิเศษซึ่งตองบูรณาการศาสตรแขนงตางๆ ท้ังทางดานชีววิทยา วิศวกรรม วัสดุศาสตร 

คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือนํามาผสมผสานในการแกไขปญหาสําคัญทางการแพทยและสาธารณสุข  

การฟนฟูสมรรถภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 

 

๒. แนวทางการดําเนินงาน 

 การจัดตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลการศึกษาวิจัย การเรียน การสอน และการ

พัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานระหวางแตละสถาบัน สรางเครือขายการวิจัย ลดการซ้ําซอนของการลงทุนดานเครื่องมือ และ

พัฒนากําลังคนรวมกัน กิจกรรมหลักประกอบดวย การประชุมรวมกันปละ ๔ ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล และกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนา รวมพัฒนาบุคลากรและพิจารณาทุนการศึกษาใหแกสถาบันตางๆ ตลอดท้ังรวมจัดกิจกรรมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ปละ ๒ ครั้ง และขยายความรวมมือและสรางความรวมมือระหวางสมาชิกของภาคีฯ  

 

๓. การพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมชีวการแพทยไทย   

 ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทยไดพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมชีวการแพทยท้ังนักวิจัย อาจารย และนิสิตนักศึกษา ดังน้ี 

 - การพัฒนากําลังคน โดยจัดสรรทุนการศึกษาตางประเทศ: ในระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖) ไดรับการสนับสนุนจาก 

สํานักงาน กพ. (ทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) จัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท-เอก 

จํานวน ๔๗ ทุน กลับมาปฏิบัติงานแลว ๒๐ คน และในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ไดทําการสํารวจความตองการทุนการศึกษา

ตางประเทศจํานวน ๘๑ ทุน ไดจัดสรรทุนแลว ๔๐ ทุน (ป ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  

- สถานะกําลังคน (คณาจารย นักวิจัย): ปจจุบันในประเทศไทยมีนักวิจัยและอาจารยดานวิศวกรรมชีวการแพทย จํานวน

ประมาณ ๔๘๒ คน ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของภาคีฯ ประมาณ ๒๗๙ คน และปฏิบัติงานในศูนยเทคโนโลยีแหงชาติ ของ สวทช. 

ประมาณ ๒๐๓ คน  
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- การพัฒนาหลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐): ปจจุบันสมาชิกภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทยมีหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี-โท-เอก ท่ีมุงเนนในดานวิศวกรรมชีวการแพทย จํานวน ๒๗ หลักสูตร โดยจัดสอนใน ๑๑ มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลวจํานวน ๑,๗๐๖ 

คน (ตั้งแตท่ีมีการกอตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย ป ๒๕๔๘)  ดังน้ี 

  

ระดับการศึกษา  จํานวนหลกัสูตร นักศึกษาท่ีจบหลักสูตร (ขอมลู ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

ปริญญาตร ี ๗ ๑,๓๕๙ 

ปริญญาโท ๑๒ ๓๑๓ 

ปริญญาเอก ๘ ๓๔ 

 

 - นักศึกษาท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอดานวิศวกรรมชีวการแพทย ท่ีจบการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแลวจาํนวน ๒๐ คน กระจายอยู

ในมหาวิทยาลัยตางๆ ดังน้ี 

มหาวิทยาลัย  จํานวน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ๖ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี ๔ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ๓ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๔ 

สวทช. ๒ 

รวม  ๒๐  

 

๔. ตัวอยางผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทยท่ีไดนํามาประยุกตใชกับผูปวย  

๔.๑ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. : กระดูกตนแขนเทียมสวนบน 

คุณสมบัติ : กระดูกและขอโลหะตนแขนเทียมสวนบนแบบปรับเปลีย่นความยาวได มรีูรอยไหม และเปลี่ยนขนาดของ stem ได 

สําหรับคนไขมะเร็งกระดูก มีช้ินสวนหลัก ๔ ช้ิน พรอมเครื่องมือผาตัด 

การเผยแพร : มีการทดสอบทางคลินิก ๑๑ ราย กับผูปวยมะเร็งกระดูก โรงพยาบาลเลดิสิน และถายทอดเทคโนโลยีใหเอกชน

แลว (บริษัท คอสโม เมดิเทค จาํกัด) 

อนุสิทธิบัตร : สิทธิบัตรการออกแบบสวนหัวกระดูกตนแขนเทียม 

 

๔.๒ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. : เคร่ืองไลยุงรัศมีวงกวางดวยสารสกัดธรรมชาติ โดยใช

เทคโนโลยีการกระจายในอากาศระดับนาโนอนุภาคควบคุมการปลดปลอยตามเวลา (Time Released Microcapsules) 

คุณสมบัติ : ใชในการแพรและควบคุมการระบาดของโรคท่ีมียุงเปนพาหะ เชน ไขเลือดออก มาลาเรีย ซิกา เทาชาง และ        

ไขสมองอักเสบ เปนตน  

นวัตกรรมสูตรนํ้ายาในระบบอิมัลช่ันเพ่ือใชในการไลยุงโดยใชเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลช่ันของสารสกัดจากธรรมชาติ        

๔ ชนิด ในการเพ่ิมความเสถียรของนํ้ามันหอมระเหยท่ีกักเก็บอยูในไมโครแคปซูล และควบคุมการปลดปลอยของนํ้ามันหอมระเหยให

ทํางานอยางชาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไลยุงไดยาวนานมากข้ึน 

การเผยแพร : ถายทอดเทคโนโลยใีหแก บริษัท บาริแคร จํากัด และผานการวิจยัระดับภาคสนามรวมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ 
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เลขท่ีอนุสิทธิบัตร : อยูระหวางรอการอนุมัติอนุสิทธิบัตรตามคําขอเลขท่ี ๑๗๐๑๐๐๒๖๖๖   

รางวัล : Best Product of the Year 2016 (สภาเครือขายอาเซียน-ประเทศไทย) 

 

 ๔.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : Space Walker 

คุณสมบัติ : อุปกรณชวยเดินแบบพยุงนํ้าหนักบางสวนสําหรับผูปวยหลังการกายภาพบําบัด รวมถึงผูสูงอายุ ท่ีมีระบบกลไกพยุง

นํ้าหนักแบบ Dynamic Body Weight Support  ใชหลักการออกแบบไมซับซอน แตสามารถใชงานไดจริง และมีขนาดเล็ก เทียบกับ

ระบบท่ีมีในปจจุบัน  มีแกสสปริงเปนตัวปรับระดับนํ้าหนัก เพ่ือให กลไกสามารถเคลื่อนท่ีในแนวข้ึน – ลงได  โดยผูใชงานจะอยูระหวาง

กลางของโครงชวยฝกเดิน ท้ังน้ี ผูใชงานจะทําการยึดตัวเองกับโครงชวยฝกเดินท่ี บริเวณตนขาท้ังสองขาง โดย walker น้ันจะเปนแบบ 

Posterior Walker 

การเผยแพร : ยังอยูในข้ันของการทดสอบในคนจริง (Clinical Test) โดยทางคณะกายภาพบําบัดเปนหัวหนาทีมในการทดสอบ  

รางวัล     

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดรางวัล นักคิด นักประดิษฐรุนใหม จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

๒. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแหงชาติ ป ๒๕๖๐ หัวขอ : การออกแบบโครงชวยฝก เดินท่ีมีระบบพยุงนํ้าหนักบางสวน

สําหรับผูท่ีมีปญหาการเคลื่อนไหว ดานการเดิน : Space Walker 

๓. รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ (Gold Award) จากงาน International Convention on Rehabilitation Engineering and 

Assistive Technology (i-CREATe 2017) ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน 

 

 ๔.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : เตียงพลิกตัวผูปวยปองกันแผลกดทับ 

คุณสมบัติ : โครงเตียงประกอบเขาดวยกันแลวติดตั้งกับมอเตอรท่ีสงกําลังไปยังกลไกพลิกเตียงท่ีทําหนาท่ีพลิกแผนรองเตียง 

แผนสวนลําตัวเพ่ีอทําการพลิกตะแคง สามารถชวยพลิกตัวไดท้ังทาการตะแคงดานซายและการตะแคงดานขวา นอกจากน้ียังสามารถ

พลิกในทาน่ังและปรับระดับสูง-ต่ําของเตียงไดดวย โดยมีชุดควบคุมการทํางานและชุดประมวลผลติดตั้งอยูดานขางของเตียงทําหนาท่ี

ควบคุมกําหนดเวลาในการพลิกตัวผูปวยโดยมีท้ังระบบอัตโนมัติ และระบบก่ึงอัตโนมัติไดตามตองการ สามารถพลิกผูปวยไดทุก ๒ ช่ัวโมง

หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ  

การเพยแพร : นําไปทดลองใชในอาคารผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลกระทุมแบน 

มาตรฐาน : EN 60601-2-52 

อนุสิทธิบัตร : อยูระหวางรอการอนุมัติอนุสิทธิบัตรตามคําขอเลขท่ี ๑๗๐๓๐๐๐๐๙๐ 

 

 ๔.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระบบบําบัดและฟนฟูกลามเนื้อมือและแขนไจโรโรลเลอร 

 คุณสมบัติ : ระบบประกอบดวย ลูกบอลไจโรโรลเลอร ฐานวางลูกบอลไจโรโรลเลอร และระบบควบคุมซอฟตแวรสําหรับเลน

เกมและแสดงผล ซึ่งเปนการประยุกตใชหลักการใหมท่ีสามารถสรางการตอบสนองในทิศทางท่ีแตกตางจากทิศท่ีผูใชออกแรง โดย         

ถาตองการใหผูใชไดรับแรง ๒ ทิศทาง สามารถสรางไดโดยใช actuator แคแกนเดียว 

การเผยแพร : บริษัท ไฟนเนส เมด ดีไซน จํากัด รับมอบสิทธ์ิไปผลิตและโรงพยาบาลท่ีนําไปใชงาน ไดแก โรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา และโรงพยาบาลโคกสําโรง เปนตน 

มาตรฐาน : Medical Device Standard ISO 13485 

สิทธิบัตร  

๑. สิทธิบัตร ช่ือ ระบบบําบัดและฟนฟูกลามเน้ือมือและแขนไจโรโรลเลอร เลขท่ีคําขอ ๑๓๐๑๐๐๐๖๐๔ ปท่ีไดรับ ๒๕๕๖ 

๒. สิทธิบัตร ช่ือ ระบบบําบัดและฟนฟูกลามเน้ือมือและแขนไจโรโรลเลอร เลขท่ีคําขอ ๑๓๐๑๐๐๒๗๒๔ ปท่ีไดรับ ๒๕๕๖ 

๓. สิทธิบัตร ช่ือ ระบบบําบัดและฟนฟูกลามเน้ือมือและแขนไจโรโรลเลอรแบบลอไจโรโรลเลอรเคลื่อนไหวได เลขท่ีคําขอ  

๑๓๐๑๐๐๔๘๔๘ ปท่ีไดรับ ๒๕๕๖ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

 ๔.๖ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) : หุนยนตฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน 

SensibleTAB 

 คุณสมบัติ : ชวยเหลือประคองแขนผูปวยในการเอ้ือมแขนไปมา (repetitive active-assistive reaching) ไดเชนเดียวกับ

หุนยนตในตางประเทศ รวมท้ังยังสามารถฝกการรับรูการเคลื่อนไหว (sensory re-training) และฝกออกแรงในสภาพแวดลอมเสมือนได 

(augmented and virtual reality training)  

การเผยแพร : ติดตั้งและใชงานหุนยนต SensibleTAB ณ โรงพยาบาลจํานวน ๔ แหง ไดแก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลหาดใหญ และมีกําหนดการศึกษาแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ 

สิทธบัตร : ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย  

มาตรฐาน : ไดรับมาตรฐาน ISO 13485 และอยูระหวางรอการรับรอง CE 

รางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศการออกแบบนวัตกรรม NIA ป ๒๕๕๕ 

๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดหุนยนตทางการแพทย i-MEDBOT Innovation Contest 2016  

 

๔.๗ มหาวิทยาลัยบูรพา : โคมไฟรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean Mark 5s LED Phototherapy 

คุณสมบัติ : ใหความเขมแสงเชิงสเปกตรัม (Spectral irradiance) ท่ีเหมาะสมตอการรักษาทารกตัวเหลือง ลดโอกาสเสี่ยงจาก

อาการแทรกซอน และความพิการของทารกแรกท่ีเกิดภาวะตัวเหลืองได ใหประสิทธิภาพในการรักษาใกลเคียงกับเครื่องมือราคาสูง 

สําหรับโรงพยาบาลทุกระดับ โดยมีคุณภาพดีเทียบเทาหรือสูงกวาโคมไฟแอลอีดีท่ีมีใชกันอยูท่ัวไปในโรงพยาบาล ควบคุมการทํางานดวย

ระบบสมองกลฝงตัว 

มาตรฐาน 

๑. Instrument systems CAS 140CT compact array spectrometer มีใบรายงานผล Spectral Analysis Measurement 

Report ณ หองปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

๒. อยูในระหวางดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน IEC60601-1 IEC60601-2 IEC60601-2-50 UL94 ณ ศูนยทดสอบผลิดตภณัฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส Electrical and Electronic Product Testing Center (PTEC) 

สิทธิบัตร : อยูระหวางรอการอนุมัติสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑตามคําขอเลขท่ี ๑๗๐๒๐๐๑๖๓๐  

รางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศ รับถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งท่ี ๑๗ (Thailand Innovation Award 2017) 

๒. รางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมดาน IoT (Internet of Things) ระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา งานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 

 

๔.๘ มหาวิทยาลัยรังสิต : เคร่ืองสอบเทียบเคร่ืองใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

คุณสมบัติ : ใชสอบเทียบและวิเคราะหการทํางานของเครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดําใหมีความถูกตองของปริมาตร 

อัตราการไหล และคาความดันอุดตันในสายของเครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion Devices) 

การเผยแพร : ผานการใชงานในการออกหนวยของโครงการวิศวกรรมชีวการแพทยสูชุมชน จํานวน  ๕ โรงพยาบาล ไดแก 

โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต โรงพยาบาลปาตอง โรงพยาบาลลําลูกกา โรงพยาบาลประชาธิปตย และโรงพยาบาลองครักษ ตีพิมพเผยแพรใน

งานประชุมวิชาการ BMEiCON2015 และอยูระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพและรับรองมาตรฐานเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป 

มาตรฐาน : ผานการสอบเทียบจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO17025 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

อนุสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตรเลขท่ี ๑๔๐๓๐๐๑๔๑๖ 

 

ผลงานวิจัยท่ีขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

๔.๙ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. : ชุดตรวจแบบแถบ immunochromatographic     

เพ่ือตรวจกรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 

คุณสมบัติ : เพ่ือตรวจกรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาเพียง ๓ นาที เหมาะสําหรับการตรวจ

ภาคสนาม สามารถอานผลไดดวยตาเปลา ไมตองอาศัยเครื่องมือและผูเช่ียวชาญพิเศษ  

การเผยแพร : ถายทอดเทคโนโลยีใหแกบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด ระยะเวลาสัญญา ๗ ป และมีการตออายุสัญญา

ระยะเวลา ๔ ป ตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชยภายใตช่ือทางการคา 

i+LAB αTHAL ซึ่งจําหนายท้ังในและตางประเทศดวยยอดขายประมาณ ๘ ลานบาท (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙) 

สิทธิบัตร : ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและยุโรป  

๑. สิทธิบัตรเลขท่ีประกาศ ๑๐๙๑๕๙ "กรรมวิธีการตรวจกรองผู ท่ี เปนพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแบบแถบ 

immunochromatographic” 

๒. เลขท่ีสิทธิบัตร US8563330 “A Process of screening for Alpha-Thalassemia Carrier Using Immuno-Chromatographic 

Strip Test” 

มาตรฐาน : บริษัทผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO13485 และ GMP 

บัญชีนวัตกรรมไทย : รหัส ๐๓๐๐๐๑ 

 

๔.๑๐ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. : วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล 

รายละเอียด : วัสดุใชสําหรับทดแทนกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ท่ีมีความผิดปกติจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคท่ัวไป

จนทําใหเกิดความบกพรอง ขาดหาย หรือเสียหายของอวัยวะน้ันๆ จนไมสามารถใชงานได เชน ใชในการผาตัดตกแตงกะโหลกศีรษะ    

เปนตน 

การเผยแพร : ไดนําไปประยุกตใชกับผูปวยแลวมากกวา ๒,๐๐๐ ราย ในโรงพยาบาลช้ันนํามากกวา ๑๐๐ แหงท่ัวประเทศ 

มาตรฐาน : อยูระหวางการดําเนินการใหไดรับมาตรฐาน ISO13485 และ GMP 

รางวัล : รางวัลโครงการดีเดนของชาติประจําป ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ

ของชาต ิ

บัญชีนวัตกรรมไทย : รหัส ๐๓๐๐๒๙ 

 

ผลงานวิจัยท่ีขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไทย 

 ๔.๑๐ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. : DEN-STEP: ชุดตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ท่ี

แยกซีโรทัยปไดทันที (Serotyping-NS1 ELISA : A method for detection of dengue NS1 protein and serotyping of dengue 

virus simultaneously) 

คุณสมบัติ  

๑. ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออกชนิดแรกท่ีตรวจหาโปรตีน NS1 ของเช้ือไวรัสเด็งก่ีพรอมกับการแยกชนิดหรือซีโรทัยปของ

ไวรัสเด็งก่ีไดทันที สามารถตรวจไดตั้งแตในระยะท่ียังมีไข ทําไดงาย ทราบผลเร็วกวาวิธีมาตรฐาน 

๒. เปนทางเลือกสําคัญในการตรวจแยกซีโรทัยปของเช้ือไวรัสเด็งก่ี เน่ืองจากการทราบขอมูลซีโรทัยปของไวรัสเด็งก่ีท่ีระบาดใน

ระยะเวลาตาง ๆ จะชวยใหภาครัฐสามารถวางแผนรับมือกับโอกาสท่ีจะเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจาก

การเจ็บปวยและเสียชีวิตได 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓. ใชหลักการทําปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอโปรตีน NS1 ดวยวิธี enzyme-linked immunosorbent assay  

(ELISA) และมีจุดเดนกวาชุดตรวจ NS1 ทางการคาเพราะสามารถแยกซีโรทัยปได   

อนุสิทธิบัตร : อยูระหวางรอการอนุมติอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสเด็งก่ีท่ีสามารถแยกซีโรทัยปไดทันทีโดยโม

โนโคลนอลแอนติบอดีท่ีเฉพาะตอโปรตีนเอ็นเอส ๑” ตามเลขท่ีคําขอ ๑๐๙๘๐ 

รางวัล : รางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานจาก The 45th International Exhibition of Inventions Geneva  (ประจําป 

๒๕๖๐) 

บัญชีสิ่งประดิษฐไทย : รหัส ๐๓๐๐๒๐  

 

 ๔.๑๑ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. : เคร่ืองชวยฟงทัดหลังหู P๐3   

คุณสมบัติ : เครื่องชวยฟงแบบทัดหลังหู P03 ใชสําหรับผูสูญเสียการไดยิน โดยเปนอุปกรณซึ่งทําหนาท่ีขยายและปรับแตง

สัญญาณเสียงท่ีไดรับใหเหมาะสมแกลักษณะการสูญเสียการไดยินในแตละคนซึ่งจะตางกันไป เครื่องชวยฟงมีความละเอียดสูงใน         

การปรับแตงใหเขากับการสูญเสียการไดยิน โดยการทํางานของเครื่องชวยฟงสมัยใหมแบบดิจิทัล ใชตัวประมวลผลแบบ DSP (digital 

signal processor) ซึ่งรองรับการคํานวณทางคณิตศาสตรช้ันสูง  

การเผยแพร : อยูในระหวางการเจรจากับภาคเอกชน  

สิทธิบัตร : กําลังอยูระหวางการดําเนินการยื่นจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบเพ่ิมเติม 

บัญชีสิ่งประดิษฐไทย : รหัส ๐๓๐๐๑๘ 

 

๕.  การประชุมคณะกรรมการภาคีวิศวกรรรมชีวการแพทยไทย และกจิกรรมอ่ืนๆ ของภาคี   

 ๕.๑ การประชุมคณะกรรมการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยไทย  

จัดข้ึนเปนประจํา ปละ ๓-๔ ครั้ง เพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนขัอมูลวิจัย และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ ระหวางกลุมภาคี ซึ่งในป 

๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการภาคีจํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

- ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

๕.๒ การประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017 

คณะกรรมการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทยเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017 ซึ่งจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ Kobe International Conference Centre ประเทศญี่ปุน มีหนวยงานตางๆ ในภาคี เชน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนตน ไดเขารวมนําเสนอ ประกวด และจัดนิทรรศการในการประชุมวิชา

นานาชาติ i-CREATe 2017 ดังน้ี 

การประกวดสิ่งประดิษฐสําหรับคนพิการและผูสูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (Global Student Innovation 

Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) 

มีสถาบันการศึกษาท่ีอยูในภาคีจํานวน ๒ สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล

ในการประกวดดังกลาว ดังน้ี 

ประเภทผลงานดานการออกแบบนวัตกรรมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ (Design Category)  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัล Silver Award ในผลงาน Sit and Slip on : Ease your dressing  

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัล Merit Award และ Best Presentation Award จากผลงาน Time for 

Tales 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล Best Presentation Award จากผลงาน Sit-to-Stand 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ประเภทผลงานดานสิง่ประดิษฐสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ (Technology Category)  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล Gold Award ในผลงาน Space Walker  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัล Merit Award ในผลงาน Sit-to-Stand 

นิทรรศการในการประชุมวิชานานาชาติ i-CREATe 2017 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. จัดแสดงนิทรรศการ ๑ บูธ 

- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ ๑ บูธ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดแสดงนิทรรศการ ๑ บูธ 

 

๕.๓ กิจกรรมอ่ืนๆ ของสมาชิกภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี                         

กับ  Junsel  Educational Institution ณ มหา วิทยาลั ย  Kyushu University of Health and Welfare เมื อง 

Nobeoka ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมชีวการแพทย เมื่อวันท่ี ๑๓ และ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๐ 

 

๖. ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 ขอเสนอเพ่ือทราบ 

--------------------------------------------- 

 

รายชื่อคณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

 

๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษา 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ท่ีปรึกษา 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ ท่ีปรึกษา 

๔. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ท่ีปรึกษา 

๕. ประธานคลัสเตอรสุขภาพและการแพทย ท่ีปรึกษา 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๖. นายไพรัช  ธัชยพงษ ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กรรมการและเลขาธิการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๗. นางสาววรรณี  ฉินศิริกุล รองประธานกรรมการ 

๘. นายชิต  เหลาวัฒนา กรรมการ 

๙. นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทยไทย กรรมการ 

๑๐. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการ 

๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ 

๑๒. ผูอํานวยการศูนยความเปนเลศิดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) กรรมการ 

๑๓. อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๑๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการ 

๑๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี กรรมการ 

๑๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรรมการ 

๑๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 

๑๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ 

๒๐. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง กรรมการ 

๒๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 

๒๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการ 

๒๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 

๒๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

๒๕. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๒๖. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาต ิ กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๒๗. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๒๘. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ กรรมการ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๒๙. ผูอํานวยการโปรแกรมเทคโนโลยดีิจิทัลและอุปกรณทางการแพทย กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๓๐. ผูอํานวยการฝายบริหารคลสัเตอรและโปรแกรมวิจัย กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๓๑. นางสาวสิริธรรม  ณ  ระนอง กรรมการและเลขานุการ 

๓๒. นายชาญณรงค  พรหมขันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๓. นายวศิน อิทธิเมฆินทร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวสุกัญญา พรามขาว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 


