วาระที่ ๓.๑๐
โครงการภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ไทย
(Thailand Biomedical Engineering Consortium)

ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจาปี ๒๕๖๒)

รายงานเมือ
่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

NB:Biomedical engineering is the application of engineering principles and techniques to the medical field.
(wikipedia)
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1.พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
ร ัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ต่อการพ ัฒนาวิศวกรรมชวี การแพทย์ไทย
• ภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ไทย (Thai BME Consortium) อันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริ
ิ เริม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีสมาชก
่ ต ้น 7 สถาบันใน พ.ศ.
ิ 20 สถาบ ัน ได ้แก่
2548 ปัจจุบ ันมีสมาชก
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ี งใหม่
2. มหาวิทยาลัยเชย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านชวี วิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. สมาคมวิจัยวิศวกรรมชวี การแพทย์ไทย
13. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
14. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
ิ
16. มหาวิทยาลัยรังสต
17. มหาวิทยาลัยบูรพา
18. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
19. สานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
ี งใหม่
20. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชย
นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชดาริ ทาหน ้าทีป
่ ระสานงานภาคี
• กิจกรรมหลัก ประกอบด ้วย
✓ การประชุมร่วมกันปี ละ 4 ครัง้ เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลและกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิศวกรรมชวี การแพทย์ของประเทศไทย
ึ ษาแก่สถาบันต่างๆ
✓ ร่วมพัฒนาบุคลากรและทุนการศก
✓ ร่วมจัดกิจกรรมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี ละ 2 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ิ ของภาคี
✓ ขยายความร่วมมือและสร ้างความร่วมมือระหว่างสมาชก
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ความเป็ นมาของการก่อตัง้

การประชุมวิชาการ Thai-US Symposium

on International Development of
Thai BME

ในวโรกาสทีส
่ มเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
จัดระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบ ันทีร่ ว
่ มจ ัดงานวิชาการ
▪
▪
▪

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
2
เกล ้าธนบุร ี

ิ น ักศก
ึ ษา
2.การพ ัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ ทงน
ั้ ักวิจ ัย อาจารย์ และนิสต
ึ ษาต่างประเทศ : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดับปริญญาโท-เอก จานวน 47 ทุน กลับมาปฏิบต
2.1 ทุนการศก
ั งิ านแล ้ว
ิ้ จานวน 112 ทุน
27 คน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558-2562) ระดับปริญญาโท-เอก จัดสรรทุนแล ้ว 65 ทุน รวมทัง้ สน
ึ ษาทีจ
นักศก
่ บ
ึ ษากลับมารับ
การศก
ราชการแล ้ว 27 คน
ึ ษาทีจ
มหาวิทยาล ัย น ักศก
่ บ

จุฬา

1

มศว.

6

มช.

3

มจธ.

6

มอ.

8

สวทช.

3

ื่ : ดร.ขจรวุฒ ิ อุน
ชอ
่ ใจ (ทุนปี 2556)
ตาแหน่ง: อาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ี่ วชาญ:
ขอบเขตงานวิจ ัยและความเชย
Cognitive neuroscience, Decision
making, Eye-tracking application,
Data analytic

่ : ดร.ภุมรี นามเขียว (ทุนปี 2554)
ชือ
ตาแหน่ง: อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าธนบุรี
ี่ วชาญ:
ขอบเขตงานวิจ ัยและความเชย
Disease modeling using hiPSC
(neurodegenerative disease), Hippocampal
adult neurogenesis, Transcriptomic analysis
(RNA sequencing), Inflammatory/stress
response in cell-based model.

ื่ : ดร. ธีระศักดิ์ จันทรวิมเลือง (ทุนปี 2556)
ชอ
ตาแหน่ง: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว.
ี่ วชาญ : Digital signal processing, Biomedical signal and imaging
ขอบเขตงานวิจ ัยและความเชย
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

2.2 คณาจารย์และน ักวิจ ัย ราว 417 คน ( มหาวิทยาลัย 271 คน และ นักวิจัย สวทช. และมหาวิทยาลัย 146 คน)
2.3 หล ักสูตร : 30 หลักสูตร ใน 12 มหาวิทยาลัย ทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรมของภาคี ได ้แก่ จุฬา, มช., มหิดล, มอ., มจธ., สจล.,
ิ ม.บูรพา และ มฟล. มีนส
ิ นักศก
ึ ษาทีจ
ึ ษาแล ้วจานวน 2,077 คน (ตัง้ แต่ทม
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสต
ิ ต
่ บการศก
ี่ ก
ี ารก่อตัง้ ภาคี
วิศวกรรมชวี การแพทย์ไทย ปี 2548)
ึ ษา
ระด ับการศก

จานวนมหาวิทยาล ัยทีม
่ ี
หล ักสูตร

ึ ษาศก
ึ ษา
จานวนน ักศก
ึ ษา
ทีจ
่ บการศก

ปริญญาตรี

8

1,685

ปริญญาโท

13

321
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3.ต ัวอย่างผลงานด้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ของประเทศไทยตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการระด ับนานาชาติ 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 มช.
Phu Paing , Kazuhiko Hamamoto , Supan Tungjitkusolmun and Chuchart Pintavirooj, “Automatic Detection and
▪ Frazao, L.B., Theera-Umpon, N., Auephanwiriyakul, S.Diagnosis of diabetic retinopathy based on holistic texture and local retinal
Staging
of Lung
มศว.Tumors using Locational Features and Double-staged Classifications”, Applied Science, vol. 9, pp:
features (2019) Information Sciences, 475, pp. 44-66.
2329,
2019 •[Impact
Factor:
2.217] T. and
Ouypornkochagorn
Ouypornkochagorn
S., independent
In Vivo Estimation
of Headusing
Tissue
Conductivities
Using
▪ Watcharawipha,
A., Theera-Umpon,
N., Auephanwiriyakul,
S., Space
image registration
curve-based
method with
▪ B. Li, W.
Piyawattanametha,
and
Z.
Qiu,
“Metalens-Based
Miniaturized
Optical
Systems,”
Micromachines
2019,
10(5),
Bound
Constrained
Optimization,
Annals
of Biomedical
2019, Vol 47(7), p. 1575-1583.
combination
of multiple
deformable
vector fields (2019)
Symmetry,
Vol. 11, Engineering,
No. 10, 19 pages.
310.▪ Sukumpee,
Theera-Umpon,
N., Chamnongkich,, S.,
• P. T.,
Kitiratchai
, W. Mongkholhatthi
S. Auephanwiriyakul,
Wongbuangam S.
and A. Boonpratatong, “Individual Margins of
Kinematic-based
knee angleDynamic
correctionStability:
for gait analysis
using single
Kinect sensor
(2019) Proceedings
- 8thTests”,
IEEE International
Instantaneous
Verification
in Elderly
with Mobility
and Balance
Proceeding
Conference on Control System, Computing and Engineering, pp. 212-216.

of the 3rd

มฟล.
International Conference on Biomedical and Health Informatics (2019) in Taipei, April 17-20, 2019.
▪ Arnon
Jumlongkul
andSueaseenak,
Panuwat Chutivongse.
and Fabrication
of RoboticDangjaipong
Autopsy Saw.“Development
In oral presentation
at
• Direk
MayureeDesign
Thongpraiwan
and Nuanlaoo
of Arrhythmia
มธ.
2019• 9thChanya
International
Conference
on
Biomedical
Engineering
and
Technology
(ICBET
2019),
Meiji
University,
Tokyo,
Jiemjai,
Santhanee
Khruakhorn,
PatchareeCardiac
Kooncumchoo.
Erector
Spinae Muscle
Lifted People with
Two
Classification
System
for Personal
Monitor
in Thailand”,
2019Activity
IEEEduring
2nd International
Conference
on
Japan, ACM
press,
2019.
Persons
in
Lifting
Phase
of
Manual
Human
Handling
(MHH).
Science
&
Technology
Asia
2019;
24(2):
15-19.
Electronics Technology (ICET2019), Chengdu, China, 2019.
•

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
มจธ.
มอ.
2019. (in press).
• Meksiriporn
Ludwicki
E.A.,on
Jiang
A., Lee
H.C.,
Waraho-Zhmayev,
D.
A survival▪ Jong• NS,Montienthong,
Phukpattaranont
P.B.,
A speech
recognition
systemUltrasound
based
electromyography
for
the
of et al.,Deformed
P., & Rattanadecho,
P. M.B.,
(2019).Stephens
Focused
Ablation
for the
Treatment
of rehabilitation
Patients With Localized
selection
strategy
for engineering
synthetic
binding
proteins
that specifically
recognize post-translationally
dysarthric
patients:
A Thai
syllable
study.
Biocybernetics
and Biomedical
Engineering.
2019 Jan 1;39(1):234-45.
Breast
Cancer:
Computer
Simulation.
Journal of Heat
Transfer,
141(10).

▪ Jitaree S, Phukpattaranont
P. Force
classification
surface electromyography
from various object lengths and wrist
phosphorylated
proteins,
Natureusing
Communications
(2019)
ม.ร ังสิต
postures.
Signal,
Image
and
Video
Processing.
2019:1-8.
• Rodriguez-Arco L., Poma A., Ruiz-Perez L., Scarpa E., Ngamkham K., Battaglia G., Molecular bionics –
▪ J. A. O’Reilly. “Double-epoch subtraction reveals long-latency mismatch response in urethane-anaesthetized mice,” Journal of
▪ Nouman M, Dissaneewate
T, biomaterials
Leelasamran W,
Chatpun
S. Thelevel
insole
materials
influence
the plantar
pressure (2019)
engineering
at the
molecular
using
biological
principles,
Biomaterials
Neuroscience
Methods,326,2019,
pp.1-10
distributions
in
diabetic
foot
with
neuropathy
during
different
walking
activities.
Gait
&
posture.
2019
Octof1;74:154-61.
• Phukhachee
T., Maneewongvatana
S., Angsuwatanakul
T., Iramina
Kaewkamnerdpong
B., Investigating
▪ J. A. O’Reilly,
“Event-related
potential arithmetic to analyze
offset potentials from
consciousK.,
mice,”
Journal
Neuroscience
Methods,318,
2019,pp.
the Effect
of 78-83
Intrinsic

Motivation on Alpha Desynchronization Using Sample Entropy, Entropy (2019)

มหิดล
สวทช.
จุฬา Nasogkla,
▪ Norased
Layer-by-layer
dipI,coating
of Foley
urinary
catheters
by chlorhexidine-loaded
micelles,
Journal
of A, Cirillo DM, Clifton
▪ Allix-Béguec
C, Arandjelovic
Bi L, Beckert
P, Bonnet
M, Bradley
P, Cabibbe
AM, Cancino-Muñoz I, Caulfield
MJ,
Chaiprasert
▪
Chantong
N.,
Damrongsakkul
S.
and
Ratanavaraporn
J.,
et
al.,
Gelation
Process
and
Physicochemical
Properties
of
Thai
Silk Fibroin
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,
Drug Delivery Science and Technology, Volume 49, February 2019, Pages 235-242
Hydrogels
Induced
by
Various
Anionic
Surfactants
for
Controlled
Release
of
Curcumin,
Journal
of
Surfactants
and
Detergents
(2019)
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
▪ Norased Nasogkla, Glucose targeted therapy against liver hepatocellular carcinoma: In vivo study, Journal of Drug
▪ 2Tongmanee
T.,N,Srituravanich
W., Sailasuta
A., Sripumkhai
Jeamsaksiri
Morimoto
K., Suzuki
Y. and
A.,Merker
et al., M,
Effects
Z, Ismail
Johnston J, Khanzada
FM, Khor
CC, Kohl TA,W.,
Kong
C, Lipworth W.,
S, Liu
Q, Maphalala
G, Martinez
E, Pimpin
Mathys V,
Miotto P,
Delivery
and
Technology,
Volume
49,the
February
2019,
Pages
502-512
of Science
the cell
and
triangular
microwell
on
cell-trapping
efficacy
and
specificity,
of Mechanical
Science
and Technology
Mistry
N,
Moore DAJ,
Murray size
M, Niemann
S, Omar SV, Ong
RT, Peto
TEA, Posey Journal
JE, Prammananan
T, Pym
A, Rodrigues
C, Rodrigues M,
▪ Jackrit (2019)
Suthakorn,
Pathway
andGM,
workspace
studyE,ofSchito
Endonasal
(EET)
approach
in 80M, Soetaert K, Starks
Rodwell
T, Rossolini
Sánchez Padilla
M, Shen Endoscopic
X, Shendure J,Transsphenoidal
Sintchenko V, Sloutsky
A, Smith
EG, Snyder
cadavers,
International
Journal
of Surgery
Volume
1 January
2019,
Pages
22-28
AM, Supply
P,Ratanavaraporn
Suriyapol
P, Tahseen
Tang
P, Teo 16,
YY, study
Thuong
Thwaites
G, Tortoli
E, van Soolingen
Walker AS,
Walker
▪ Likitdecharoj
P. and
J.,Open,
etS,
al.,
Comparative
inTNT,
physico-chemical
properties
of gelatin D,
derivatives
and
theirTM, Wilcox M,
Wilsonas
DJ,carriers
Wyllie D,
Y, Zhang
H, Zhao
Zhu B.
for extract,
the CRyPTIC
consortium
the 100,000
Genomes
Project. (2018).
Prediction of
microspheres
forYang
controlled
release
of Y,
green
tea's
Journal
of Drugand
Delivery
Science
and Technology
(2019)

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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ิ ภาคี
4. ต ัวอย่างผลงานวิจ ัยใชใ้ นประเทศจากสมาชก
ั่ เนียร์
1. มจธ.- วิชน

5. AMED/สวทช.-วัสดุทดแทน
กระดูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์

9. มหิดล- Movdify
เครือ
่ งชว่ ยพัฒนากล ้ามเนือ
้
แบบพกพา

2. มช.- CMU Nasal Stent
อุปกรณสาหรับรักษาผู ้ป่ วยปาก
แหว่งเพดานโหว่หลังผ่าตัดให ้รูป
หน ้ารูปจมูกเป็ นปกติ

6. มฟล.- อุปกรณ์ครอบลดฝุ่ น
เลือ
่ ยตัดเฝื อกไฟฟ้ า

10. MTEC/สวทช.- อุปกรณ์
พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็ น
รถเข็นไฟฟ้ า

3. มธ.- อุปกรณ์ฝึกเดินพร ้อม
ระบบพยุงน้ าหนักบางสว่ น

4. มศว.-เข็มขัดอัจฉริยะแจ ้งการล ้มของ
ผู ้สูงอายุ : ระบุตาแหน่งทีห
่ กล ้ม ตรวจจับ
ความมีชวี ต
ิ และประเมินสุขภาพก่อนหน่วย
ฉุกเฉินมาถึง และมีระบบขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน รวมทัง้ QR CODE ระบุตัวตน

7.สจล.- ระบบบริหารและจัด\การ
ขนส่งเครือ
่ งกระตุกหัวใจ(Auto
mated External Defibrillator,
AED) ด ้วยโดรน

ี
11. จุฬา.- แผ่นแปะวัคซน
ไข ้หวัดใหญ่

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

8. มอ.- แผ่นแปะเข็มไมครอน
สาหรับนาสง่ ยาหรือสารออก
ฤทธิใ์ นอนุภาคนาโนผ่านผิวหนัง

12. NANOTEC/สวทช.-ชุดตรวจ
วินจ
ิ ฉั ยโรควัณโรคระยะแฝงทาง
ผิวหนังทีม
่ ค
ี วามจาเพาะสูง
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ึ ษา:ผลงานทีส
5.1 กรณีศก
่ ามารถนาไปเผยแพร่ผา
่ นการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัท(1/4)

การทดสอบ
ผ่านการทดสอบกับผู ้พิการทางสายตา 100 คน ทีส
่ มาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย

คุณสมบ ัติ
่ าหรับผู ้บกพร่องทางการมองเห็น
▪ อุปกรณ์สวมใสส
หรือเป็ นแว่นตาอัจฉริยะ ทีอ
่ อกแบบให ้ใชล้ าโพง
่
ั
แบบสนกระดูกเพือ
่ ให ้ผู ้บกพร่องทางการมองเห็น
ี งต่างๆ รอบตัวระหว่างใช ้
สามารถรับฟั งเสย
อุปกรณ์ได ้ ซงึ่ กล่องควบคุมสามารถใสใ่ นกระเป๋ า
กางเกงหรือกระเป๋ าถือได ้
่ สข
ี องสงิ่ ของ
▪ สามารถแยกแยะสงิ่ ของด ้านหน ้าเชน
ธนบัตร หมายเลขรถประจาทาง และบรรจุภัณฑ์
ิ ค ้า และอธิบายให ้แก่ผู ้พิการทางสายตาฟั ง
สน
ี งพูดภาษาไทย อังกฤษ และจีน
ผ่านเสย

การเผยแพร่
▪ นิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)
และวิทยาลัยราชสุดา
▪ คาดว่าจะเริม
่ จาหน่ายในชว่ งต ้นปี พ.ศ. 2563

รางว ัล:เหรียญเงินจากการโครงการประกวด
สงิ่ ประดิษฐ์สาหรับคนพิการและผู ้สูงอายุในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2015

เจ้าของผลงาน: นันทิพัฒน์ นาคทอง และบุษภาณี
พงษ์ ศริ ย
ิ าภรณ์
ิ ทีฟ เทคโนโลยี จากัด
บริษ ัท : บริษัท อินการาจ แอสซส
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน : 15 กันยายน 2560
เลขทะเบียน 0105560155941
ื้
การประกอบธุรกิจ การให ้บริการและรับบริการ การจัดซอ
จัดจ ้างผ่านศูนย์กลางการค ้าทางอิเล็กทรอนิกส ์

ั่ เนียร์-มจธ
วิชน

เจ้าของผลงานนางสาวณั ชชา โรจน์วโิ รจ
บริษ ัท บลิกซ ์ พ็อพ จากัด (ผลงานจากการ
เข ้าร่วม i-CREAte)
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน 8 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
่ มแซม
การประกอบธุรกิจ ผลิต บริการซอ
บารุงรักษาของเล่น และผลิตภัณฑ์

คุณสมบ ัติ :
▪ ชุดของเล่นเสริมสร ้างพัฒนาการในวัยเด็กด ้านร่างกาย
ั ผัส ความคิด อารมณ์ สงั คม และ
กล ้ามเนือ
้ ประสาทสม
จินตนาการสร ้างสรรค์ทัง้ เด็กทั่วไปและเด็กผู ้บกพร่อง
▪ ปลอดภัย ใชวั้ สดุปลอดสารพิษ ประกอบด ้วย 40 บล็อก
รูปทรงทีต
่ า่ งกัน 4 แบบ สามารถนามาประกอบกันเป็ น
ทางเดิน พืน
้ ทีส
่ นาม พืน
้ ทีต
่ า่ งระดับฯลฯ ตามจินตนาการได ้

การเผยแพร่:กลุม
่ เด็กทว่ ั ไป รร.อนุบาล เนอสเซอรี่ สถานเลีย
้ งดูเด็กเล็ก
โรงพยาบาล เพลย์โซน และครอบครัว กลุม
่ เด็กพิเศษ รร.สอนคนตาบอด
ึ ษาพิเศษประจาจังหวัด 77 แห่ง โรงเรียน
16 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์การศก
ปั ญญานุกล
ู 19 แห่ง การใชง้ านต่างประเทศ Kariam Primary School
ประเทศบรูไน,Hyogo Prefectural School for the Blind ประเทศญีป
่ น,
ุ่
The Office Medico-Pedagogique (OMP) Genèva สวิสเซอร์แลนด์
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

รางว ัล : ผลงานสงิ่ ประดิษฐ์
คิดค ้นดีเด่นประจาปี 2560
ึ ษา จาก วช.
สาขาการศก
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ึ ษา:ผลงานทีส
5.1 กรณีศก
่ ามารถนาไปเผยแพร่ผา
่ นการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัท(2/4)
เจ้าของผลงาน คุณธีรพงศ ์ สมุทรอัษฎงค์
บริษ ัท : บริษัท ซเี มด เมดิคอล จากัด
เลขทะเบียน : 0105559196818
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน 26 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ จาหน่ายวิลแชร์

CMED

HOIST

ธรรมศาสตร์

รถเข็นคน
พิการแบบ
ปรับยืนได ้ธรรมศาสตร์

การเผยแพร่ :
้
่ มูลนิธ ิ
▪มีการนาไปใชงานในโรงพยาบาล
เชน
ี งใหม่ โรงพยาบาลมหาราช
สงเคราะห์คนพิการเชย
ี งใหม่ ( ศูนย์กายภายบาบัด ) มูลนิธโิ รคกล ้ามเนือ
เชย
้
อ่อนแรง (โดยโรงพยาบาลศริ ริ าช) โรงพยาบาลศริ ริ าช
ึ
( ศูนย์กายอุปกรณ์) โรงพยาบาลทหารผ่านศก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ( หออภิบาลสงฆ์ )
และโรงพยาบาลพญาไท 2 (ศูนย์กายภายบาบัด) ไป
แล ้ว จานวนกว่า 80 เครือ
่ ง ในราคาเครือ
่ งๆ ละ
45,000 บาท
คุณสมบ ัติ
▪ ทาการปรับจากท่านั่งมาเป็ นท่ายืนได ้
▪ ปรับจากท่านั่งมาเป็ นท่ายืนได ้ ด ้วยตัวเอง ขนาดน้ าหนัก
ของอุปกรณ์เพียง 21 กิโลกรัม มีการออกแบบกลไก
้ สสปริง ทาให ้ผู ้พิการใชแรงแขน
้
พิเศษ รวมถึงการใชแก๊
เพียงแค่ข ้างละ 5 กิโลกรัมเท่านัน
้ ในการปรับขึน
้ มายืนได ้
▪ ออกแบบเป็ นพิเศษทางด ้านวิศวกรรมตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้ป่ วย

คุณสมบ ัติ
▪ ออกแบบโครงสร ้างทางวิศวกรรมทีค
่ วามแข็งแรงเป็ นพิเศษ ที่
สามารถยกได ้ผู ้ป่ วยได ้จากพืน
้ ถึงเตียงทีม
่ รี ะดับความสูงไม่เกิน
80 cm
▪ สามารถพับเก็บเพือ
่ ง่ายต่อการเคลือ
่ นย ้ายด ้วยรถยนต์ 5 ประตู
โดยอุปกรณ์หนัก 45 ก.ก
้
▪ ใชไฟฟ้
าพร ้อมแบตเตอรี่ สามารถยกผู ้ป่ วยได ้สูงสุด 120 ก.ก.

มาตรฐานและคุณภาพการใชง้ าน :
CMED Hoist ผ่านการคานวณทางวิศวกรรมในด ้านความแข็งแรง
้
้ น
และคุณสมบัตก
ิ ารใชงาน
รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัง้ หมดทีใ่ ชเป็
ิ ธิภาพและ
อุปกรณ์เกรดเครือ
่ งมือแพทย์ ทาให ้ตัวเครือ
่ งมีประสท
มาตรฐานตามมาตรฐานของเครือ
่ งมือประเภทนีท
้ ใี่ ชกั้ บทั่วโลก
้
เพือ
่ ให ้ CMED Hoist สามารถนาไปใชในโรงพยาบาล
และกับ
ผู ้ป่ วยตามบ ้าน ให ้สามารถเข ้าถึงอุปกรณ์ประเภทนี้ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ
้
ด ้านความปลอดภัยและใชงานได
้จริง

รางว ัล
▪ รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเถ ้าแก่น ้อย
▪ รางวัลทีไ่ ด ้รับในระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design
for life รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี 2549
▪ รองชนะเลิศอันดับ 1 งาน iCREATe ปี 2551
▪ Gold Prize การประกวดสิง่ ประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International
Invention Fair 2012

้
่ สถาบันสริ น
การเผยแพร่ : การใชงานในโรงพยาบาลและองค์
กรการกุศล กว่า 150 เครือ
่ ง เชน
ิ ธรเพือ
่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
้ จาคให ้กับผู ้พิการ, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาล
ทางการแพทย์แห่งชาติ 50 เครือ
่ ง เพือ
่ นาไปใชบริ
ี งใหม่ ( ศูนย์กายภายบาบัด โรงพยาบาลนครนายก เป็ นต ้น
มหาราชเชย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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ึ ษา:ผลงานทีส
5.1 กรณีศก
่ ามารถนาไปเผยแพร่ผา
่ นการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัท(3/4)
ิ ธิเ์ หล่าถาวร
เจ้าของผลงาน : คุณวรัตถ์ สท
บริษ ัท : บริษัท เมดิควิ บ์ จากัด
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน : 21 สงิ หาคม 2561
เลขทะเบียน : 0105561141928
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ การผลิตเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ในทาง
การแพทย์ (ยกเว ้นทันตกรรม)

อุปกรณ์ชว่ ย
ฝึ กเดินพยุง
น้ าหนักธรรมศาสตร์

้ ระโยชน์ 100 เครือ
การเผยแพร่ และการนาไปใชป
่ ง
้
้
70 % ใชในบ
้าน 30 % ใชในสถานพยาบาล/สถานที
ต
่ า่ งๆ
่ ศูนย์สริ น
เชน
ิ ธร เพือ
่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ จ. นนทบุร,ี สถาบันประสาทวิทยา จ.กทม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ิ ธิบ ัตร : 1903001355
คาขออนุสท

่ ย
M-Bone:ว ัสดุชว
ปลูกกระดูก(สวทช)

บริษ ัท : บริษัท ออส ไฮดรอกซ ี จากัด
ว ันทีจ
่ ดทะเบียน : 26 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่าย
สารทดแทนกระดูก วัสดุทางการแพทยฺ ์
เครือ
่ งมือแพทย์ และทันตกรรมจาหน่าย
ิ ค ้าสง่ และสง่ ออก วัสดุทางการแพทย์
สน
เครือ
่ งมือแพทย์และทันตกรรม

คุณสมบ ัติของผลงาน

อุปกรณ์ชว่ ยฝึ กเดินแบบพยุงน้ าหนั กบางสว่ น สาหรับผู ้ป่ วยหลังการ
กายภาพบาบัด รวมถึงผู ้สูงอายุ สามารถชว่ ยให ้คนทีม
่ ค
ี วามผิดปกติ
่
ทางการเดินรูปแบบ ต่างๆ เชน โรคหลอดเลือดสมอง, บาดเจ็บที่
ั หลัง, ผู ้สูงอายุ/กล ้ามเนือ
กระดูกสน
้ อ่อนแรง สามารถเพิม
่
ิ ธิภาพการฝึ กเดินได ้ดีขน
ประสท
ึ้ โดยมีระบบกลไกพยุงน้ าหนัก
คนไข ้ระหว่างเดิน ระบบป้ องกันการหกล ้ม ระบบชว่ ยยกขา และ
ออกแบบมาให ้เหมาะกับการฝึ กทีบ
่ ้าน และโรงพยาบาล
รางว ัล
▪ ชนะเลิศอันดับที่ 1 (Gold Award) จากงาน (i-CREATe 2017)
▪ ชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ ITCi Award 2017 ในหัวข ้อ “นวัตกรรม
สาหรับบ ้านผู ้สูงวัย”
ั แห่งชาติ ปี 2561
▪ ชนะเลิศการประกวดในงานมหกรรมวิชย
▪ ชนะเลิศการประกวดสุดยอด SME & Startups ตัวจริง ปี 6 โดยธนาคาร
ออมสิน
▪ ชนะเลิศการประกวด YoungD Startup โดยธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบ ัติ

▪ เป็ นวัสดุสงั เคราะห์ทม
ี่ ค
ี วามปลอดภัย สาหรับเป็ นวัสดุ
ทดแทนกระดูกสาหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์
▪ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเหนีย
่ วนาการเจริญเติบโตของเซลล์
กระดูกโดยเฉพาะบริเวณทีม
่ ก
ี ารปลูกถ่าย หรือทดแทน
เกิดขึน
้
▪ มีความพรุนตัวทีป
่ ระมาณร ้อยละ 80 สง่ ผลให ้ผิวของวัสดุม ี
ความหยาบเพียงพอต่อเซลล์กระดูกให ้สามารถเกาะยึด
และเข ้าไปเจริญเติบโตในรูพรุนของวัสดุได ้ดีในระยะเวลา
ั ดาห์
เพียง 16 สป

้
การเผยแพร่ และการนาไปใชประโยชน์
ในระยะแรกทดสอบตลาดซงึ่ ได ้สง่ มอบ
ิ้ ปั จจุบัน
ผลิตภัณฑ์จานวน 1,036 ชน
้
ิ้ ใน รพ.
ผลิตภัณฑ์ได ้นาไปใช565
ชน
จานวน 39 แห่ง และคลินก
ิ เอกชน จานวน
่ โรงพยาบาลสต
ั ว์ ม.
160 แห่ง เชน
เกษตรศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.
ี งใหม่ และจุฬาฯ าริ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธสงขลานคริ
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
นทร์
, ม.เชย
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ เป็
สยามบรมราชกุ
มารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
นต ้น

มาตรฐานการทดสอบ
▪ ISO 10993 Biocompatility testing
▪ ISO 13485:2016 Medical devices-Quality
management systems
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ึ ษา:ผลงานทีส
5.3 กรณีศก
่ ามารถนาไปเผยแพร่ผา
่ นการจ ัดตงบริ
ั้
ษท
ั (4/4)
ี รงกรวย
เครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิตแ
ิ บบร ังสท
จานวน 3 ผลงาน(สวทช)

1. DentiiScan: เครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิต ิ
ี รงกรวยสาหร ับงานท ันตกรรม
แบบลาร ังสท
คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย :
่ งปากและใบหน ้าแบบสามมิต ิ
• ให ้ข ้อมูลภาพอวัยวะภายในชอ
้
• ใชในการวิ
นจ
ิ ฉั ยโรคและวางแผนการผ่าตัดรากฟั นเทียม การ
ผ่าฟั นคุด
่ งปาก ขากรรไกร และใบหน ้า
และการผ่าตัดบริเวณชอ
การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส ์ โดย PTEC
ี ผ
▪ ความถูกต ้องของภาพและปริมาณรังสท
ี่ ู ้ป่ วยได ้รับ
เปรียบเทียบกับเครือ
่ งจากต่างประเทศ
▪ มาตรฐาน ISO 13485
▪ การเผยแพร่ : Licensing การผลิตให ้บริษัท พิกซาเมด
จากัด
้
ติดตัง้ 60เครืองีร่ พ.ทั่วประเทศไทย ใชงาน>10,000ครั
ง้

2. MobiiScan : เครือ
่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิตแ
ิ บบ
เคลือ
่ นย้ายได้
คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย : ใชวิ้ นจ
ิ ฉั ยและวางแผนการผ่าตัดในผู ้ป่ วย
เด็กและผู ้ใหญ่ทม
ี่ ค
ี วามพิการบริเวณใบหน ้า กะโหลกศรี ษะ และ
ขากรรไกร รวมทัง้ ผู ้ป่ วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ใชวิ้ นจ
ิ ฉั ยและ
้
วางแผนการรักษาบริเวณมือและเท ้า สามารถใชในห
้องผ่าตัดได ้
การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส ์ โดย PTEC
ี ผ
▪ ความถูกต ้องของภาพและปริมาณรังสท
ี่ ู ้ป่ วยได ้รับเปรียบเทียบ
กับเครือ
่ งจากต่างประเทศ
▪ มาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD เมือ
่ เดือนมกราคม 2560
้
การเผยแพร่
:
เครื
อ
่
ง
MobiiScan
ติ
ด
ตั
ง
้
3
แห่
ง ใชงานในผู
้ป่ าริ
วย >
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด
1,000
ครั
ง
้
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ิ ธิบัตร 17 เรือ
ยืน
่ จดสท
่ ง
ิ
อนุสทธิบัตร 1 เรือ
่ ง
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ได ้เข ้ารับพระราชทาน
รางวัล “นักเทคโนโลยี
ดีเด่นประจาปี 2562”
ความเป็นมาของผลงาน : พ.ศ. 2550 คณะวิจัย 19 คน
จาก สวทช. เพือ
่ ดาเนินงานวิจัยด ้านทันตกรรมตัง้ แต่การ
ออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิตต ้นแบบตามมาตรฐานสากล
้
และได ้ขยายไปใชงานลั
กษณะอืน
่ ๆ ดังนัน
้ เครือ
่ งเอกซเรย์
ี รงกรวย จึงได ้รับการ
คอมพิวเตอร์สามมิตแ
ิ บบลารังสท
ออกแบบและผลิตออกมาเป็ น 3 ลักษณะเพือ
่ สนองความ
่ ู ้ใชประโยชน์
้
ต ้องการของผู ้ใช ้ จนกระทั่งถ่ายทอดสูผ
ได ้จริง

3. MiniiScan: เครือ
่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิตข
ิ นาดเล็ก
คุณสมบัตผ
ิ ลงานวิจัย :
้
ี องก ้อน
• ใชประเมิ
นขอบเขตทางรังสข
เนือ
้ เต ้านมทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
• ชว่ ยเพิม
่ ความมั่นใจในการผ่าตัดก ้อน
เนือ
้ ออกจากตัวผู ้ป่ วยครบถ ้วน
• ให ้ข ้อมูลเป็ นสามมิตแ
ิ ละแม่นยา
้
ี ละ
• ใชเวลาในการถ่
ายภาพรังสแ
ประมวลผลรวดเร็ว
การทดสอบและมาตรฐาน
▪ ความปลอดภัยทางรังส ี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
▪ ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส ์ โดย PTEC
▪ ความถูกต ้องของภาพและการทดสอบทางคลินก
ิ
การเผยแพร่ : เครือ
่ ง MiniiScan ติดตัง้ ที่ รพ.สงขลา
9
้
นครินทร์ ใชงาน
> 100 ครัง้

6. การประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2019
เมือ
่ ว ันที่ 26-29 สงิ หาคม 2562 ณ เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชราชดาเนินเป็ นองค์ประธานเปิ ด
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ i-CREAe 2019 ณ เมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีคณะกรรมการของภาคี
ึ ษาเข ้าร่วมประกวดสงิ่ ประดิษฐ์และการออกแบบสงิ่ ประดิษฐ์
วิศวกรรมชวี การแพทย์เข ้าร่วมงาน และนักศก

ประเภทเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ ์
ประเภทการออกแบบนว ัตกรรม
ื่ ReArm ได ้รางวัล Best Prototype และรางวัลชมเชย
ผลงานชอ
่
ื
ผลงานชอ Active Exo-spine (AES) ได ้รางวัล Best Ergonomic
ึ ษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
(Merit Award) โดยนั กศก
Design โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ
่ งกล
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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7.กิจกรรมของภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ ปี 2562
มฟล.

ร่วมบรรยาย Panel discussion
หัวข ้อ Innovation in Applied
Biomedical Science ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
45 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ม.มหิดล

สจล.

จัดค่ายวิศวกรรมชวี การแพทย์
สาหรับนั กเรียน ม.ปลาย (Beam
Camp) ครัง้ ที่ 4 ณ ภาควิชา
วิศวกรรมชวี การแพทย์ สจล. ระ
หว่าง 26-28 ตุลาคม 2562 มีนัก
เรียนเข ้าร่วมกิจกรรม 40 คน จาก
นักเรียนทีส
่ มัครเข ้าค่าย 800 คน

ิ
ม.ร ังสต

มอ.

มช.

กิจกรรมมอบอุปกรณ์ชว่ ยฝึ กการยืน
Stand&Smile ตามโครงการนา
นวัตกรรมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เพือ
่ ขับเคลือ
่ น “Thailand
4.0” จานวน 40 เครือ
่ ง มอบให ้แก่
ผู ้ปกครองทีม
่ บ
ี ต
ุ รหลานพัฒนาการ
ชา้ ในพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้ตอนล่าง เมือ
่ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2562

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอาพน ผู ้อานวยการ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให ้การ
ต ้อนรับและแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
สร ้างความร่วมมือทางด ้านงานวิจัยร่วมกับ
บุคลากรจากศูนย์ความเป็ นเลิศด ้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ในวันที่ 5
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 6 สิงหาคม
2562 ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มศว.

ทีม SMART @MU กับผลงาน SMART knee
raising counter device นวัตกรรมอุปกรณ์
ความร่วมมือในด ้านการจัด
ภาควิชาวิศวกรรมชวี
ทดสอบความทนทานของหัวใจและการ
สอบวัดมาตรฐานสมรรถนะ
การแพทย์ มศว. ได ้จัดทา
ไหลเวียนเลือด ได ้รับรางวัลสนับสนุนในการเข ้า วิศวกรชวี การแพทย์ระหว่าง
โครงการบริการวิชาการแก่
ร่วมแข่งขันประกวดนวัตกรรมด ้านวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมชวี การ
ชุมชน ณ โรงพยาบาลอรัญ
การกีฬา ประจาปี 2562 "Sport Science
ิ กับ สมาคม
แพทย์ ม.รังสต
ประเทศ อ.อรัญประเทศ และ
Innovation Contest 2019" ซึง่ จัดขึน
้ โดย
ี การแพทย์ไทย
วิ
ศ
วกรรมช
ว
โรงพยาบาลคลองหาด อ.
สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กระทรวงการ
ี
สถาบันคุณวุฒวิ ช
ิ าชพ และ
คลองหาด จ.สระแก ้ว เมือ
่
ท่องเทีย
่ วและกีฬา เพือ
่ ให ้เยาวชนและ
สภาวิ
ศ
วกร
วั
น
ที
่
22
24
พ.ค.
2562
ประชาชนทีม
่ ค
ี วามสนใจเกีย
่ วกับวิทยาศาสตร์
การกีฬการประชุ
าได ้นาเสนอความคิ
ด
และประดิษฐ์
มคณะกรรมการมู
ลผนิลงาน
ธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
เกีย
่ วกับสมเด็
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
จพระเทพร
ัตนราชสุกดารกี
า ฯฬาสยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

การประชุมภาคี
จานวน 4 ครงต่
ั้ อปี

การประชุมคณะกรรมการภาคีฯ

ครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562
ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2562
ครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562
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8.สรุป
1. ภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ไทย อันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ิ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เริม
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด ้วยสมาชก
่ ต ้น 7 แห่ง ปั จจุบน
ั ขยายไปเป็ น 20 แห่ง
ึ ษาต่างประเทศของกพ.: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดับปริญญาโท-เอก จานวน 47 ทุนจบ
2. การจัดสรรทุนการศก
ึ ษากลับมารับราชการแล ้ว 27 คน และในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558-2562) ได ้รวบรวมความต ้องการทุนด ้านวิศวกรรม
การศก
ชวี การแพทย์ ระยะที่ 2 (ปี 2558 -2562) และได ้มีการพิจารณาจัดสรรทุน BME เป็ นรายปี อก
ี ครัง้ โดยจัดสรรทุนให ้กับ
ึ ษาแล ้ว จานวน 65 ทุน
หน่วยงานและสถาบันการศก
3. การพัฒนาภาคีฯ BME ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2559) : กาหนดทิศทางการดาเนินงาน, สร ้างความเข ้มแข็งทางวิชาการ,
้
ผลิตงานวิจัยและพัฒนา, สร ้างเครือข่าย, การนาผลงานวิจย
ั ไปใชประโยชน์
และการผลิตกาลังคน และ BME ระยะที่ 2
่ ารใชงาน,
้
ั กลไกการ
(Thailand Biomedical Engineering 2.0) :ผลักดันงานวิจัยไปสูก
สร ้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์, อาศย
ี วัตกรรมไทย และมีการขยายผลงานวิจัยไปใชจริ
้ ง มีบริษัทเพือ
ขึน
้ ทะเบียนบัญชน
่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ Start up
่ บริษัท อินการาจ แอสซส
ิ ทีฟ เทคโนโลยี จากัด, บริษัท บลิกซ ์ พ็อพ จากัด,บริษัท ซเี มด เมดิคอล จากัด, บริษัท
เชน
เมดิควิ บ์ จากัด บริษัท ออส ไฮดรอกซ ี จากัดและบริษัทพิกซาเมดจากัด เป็ นต ้น
4. ปั จจุบน
ั มีหลักสูตรด ้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในมหาวิทยาลัย 12 แห่งของประเทศ จานวน 30
ิ , ม.บูรพา และ มฟล. ผลิตนักศก
ึ ษาได ้
หลักสูตร ได ้แก่ จุฬา, มช., มหิดล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ., ม.รังสต
ทัง้ หมด 2,077 คน
5. นักวิจัยด ้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ทงั ้ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยมีจานวนประมาณ 417 คน (อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ทท
ี่ างานวิจย
ั ด ้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ และนักวิจัยของ สวทช.)
่ ารประยุกต์กบ
6. นักวิจัยพยายามผลักดันให ้ผลงานวิจัยนาไปแข่งขันกับนานาชาติ และสูก
ั ประชาชน และผลักดันมาตรฐาน
ิ ค ้าเพือ
ิ ค ้า พร ้อมทัง้ มีการผลักดันผลงานวิจัยเพือ
ี วัตกรรมไทยและบัญช ี
สน
่ การรับรองมาตรฐานสน
่ ขึน
้ ทะเบียนบัญชน
่ ารใชงานจริ
้
สงิ่ ประดิษฐ์ไทย และพัฒนาผลงานวิจย
ั ไปสูก
งผ่านบริษัทและ Start up
้ ้นัน
7. การทางานทีจ
่ ะให ้ประสบความสาเร็จจนถึงประชาชนผู ้ใชได
้ นอกจากเป็ นภาคีวศ
ิ วกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์แล ้ว ยัง
ต ้องประสานกับโรงพยาบาล/สถาบันฟื้ นฟู มูลนิธ ิ แหล่งทุนและบริษัทเอกชนอีกด ้วย โดยผลงานทีป
่ ระสบความสาเร็จศูนย์
ออกแบบและพัฒนาต ้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร ้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเข ้าร่วมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการนานาชาติ i-CREATe
8. กลุม
่ ภาคีมก
ี ารแลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้ทางด ้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ทจ
ี่ ะเป็ นการสร ้างความเข ้มแข็งทางด ้านวิชาการ และ
มีการประชุ
ความร่วมมื
อระหว่างภาคี สนั
นงานทางด
้านเครือ
่ งมือแพทย์ขาริ
องโรงพยาบาลต่างๆ การจัดประชุมวิชาการระดับ
มคณะกรรมการมู
ลนิบ
ธเิ สนุ
ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
12
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ 3

3.9

ื เนือ
เรือ
่ งสบ
่ งเพือ
่ พิจารณา : ผลการดาเนินงานปี 2562 และ
แผนดาเนินงานปี 2563
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดาริฯ

โครงการวิจัยขัว้ โลกตามพระราชดาริฯ
3.9.1 โครงการวิจัยขัว้ โลกใต ้ตามพระราชดาริฯ
3.9.2 ความร่วมมือขัว้ โลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ ตามพระราชดาริฯ

3.10 โครงการภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium)
ั พันธ์คนกับไก่ ระยะที่ ๒
3.11 โครงการวิจัยพหุสม
3.12 โครงการความร่วมมือกับจูลช
ิ (JÜLICH) ตามพระราชดาริฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
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2. CMU Nasal Stent (มช.)
ี งใหม่
หน่วยงาน: สถาบันวิศวกรรมชวี การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชย
รายละเอียดผลงานวิจ ัย/คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย: เป็ นอุปกรณ์สาหรับชว่ ยรักษาผู ้ป่ วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ง หลังการผ่าตัดให ้รูปหน ้ารูป
ิ โิ คน ซงึ่ มีราคาแพง และบางกรณี ไม่สามารถใชได
้ ้เนือ
จมูกเป็ นปกติ โดยปั จจุบันวัสดุในท ้องตลาดจะทาจากซล
่ งจากเป็ นแบบสาเร็จรูป ดังนัน
้
ี งใหม่ จึงใชวิ้ ธพ
ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี ม
ิ พ์รป
ู จมูกโดยวัสดุขน
ึ้ รูปทางทันตกรรม จากนั น
้ สง่ ให ้ทางบริษัทเอกชนทาการ
้ นเรซน
ิ แข็ง ข ้อเสย
ี ของเรซน
ิ คือ มีความแข็งเกินไปทาให ้สวมใสแ
่ ล ้วเจ็บ และยังต ้องนามาเจาะรูหายใจเอง ทาให ้เสย
ี เวลา
พิมพ์ โดยวัสดุทใี่ ชเป็
ึ ษาหาวัสดุทดแทน พบว่าวัสดุทเี่ หมาะสมคือ Thermo plastic elastomers (TPE) เนือ
และทาได ้ยาก ทางสถาบันฯ จึงได ้ศก
่ งจากวัสดุดังกล่าว
ี่ วชาญทางด ้านงานพิมพ์สามมิต ิ
เป็ นยางทีม
่ ค
ี วามอ่อนนุ่ม และไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย ประกอบกับทางสถาบันวิศวกรรมชวี การแพทย์ มีความเชย
จึงได ้สร ้างเครือ
่ งพิมพ์ทส
ี่ ามารถพิมพ์ TPE ได ้ จึงได ้ทาการสแกนแบบพิมพ์รป
ู จมูก และทาการแก ้ไขปรับปรุงและเจาะรูโดยโปรแกรม
้
คอมพิวเตอร์ และทาการพิมพ์โดยเครือ
่ งพิมพ์สามมิต ิ เป็ น CMU Nasal Stent พร ้อมใชงาน
โดยพบว่า CMU Nasal Stent นัน
้ มีความนุ่มใส ่
ื้ ได ้ และทีส
ิ้ ได ้เป็ นอย่างมาก
สบาย ทาความสะอาดง่าย สามารถนาไปอบปลอดเชอ
่ าคัญสามารถลดระยะเวลาการจัดทาต่อชน
้ ระโยชน์: ได ้มีการนาไปใชจริ
้ งกับคนไข ้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่
การเผยแพร่ และการนาไปใชป

ภาพแสดงไฟล์สามมิตห
ิ ลังจากการสแกนและเจาะรูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

้
CMU Nasal Stent ทีน
่ าไปใชงานจริ
งกับคนไข ้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

16

4. เข็มข ัดอ ัจฉริยะสาหร ับดูแลผูส
้ ง
ู อายุ / มศว.

จุดเด่นและคุณสมบัต ิ : ความสามารถทีห
่ ลากหลายในการแจ ้งเตือนคนสูงอายุหกล ้ม สามารถระบุ
ตาแหน่งทีห
่ กล ้ม สามารถตรวจจับความมีชวี ต
ิ และประเมินสุขภาพก่อนหน่วยฉุกเฉินจะมาถึง และมี
ระบบขอความชว่ ยเหลือฉุกเฉิน รวมทัง้ qr CODE ระบุตัวตน
การเผยแพร่ : อุปกรณ์ต ้นแบบได ้ดาเนินการและมีการทดสอบความถูกต ้องแม่นย่าของอุปกรณ์ทใี่ ชด้ ้วย
เครือ
่ งสอบเทียบของสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส ์ ปั ้จจุบันอยูใ่ นระหว่างการทดสอลบกับบ ้านพัก
่ บ ้านสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มศว.
คนชราและโรงพยาบาล เชน
ิ ธิบัตรการออกแบบ
มาตรฐาน : อยูใ่ นระหว่างขอจดอนุสท

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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่ เครือ
7. ระบบบริหารและจ ัดการการขนสง
่ งกระตุกห ัวใจด้วยโดรน (สจล.)
รายละเอียดผลงานวิจ ัย/คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย: สถานการณ์โรคหัวใจของประเทศไทย มี
ี ชวี ต
แนวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ จาก โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการเสย
ิ ด ้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเท่ากับ
้ อ
22.88 ต่อแสนประชากร การปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้นด ้วยการใชเครื
่ งกระตุ ้นไฟฟ้ าหัวใจ
(Automated External Defibrillator, AED) มีความจาเป็ นอย่างยิง่ และอย่างเร่งด่วน ระบบการ
บริหารจัดการการสง่ เครือ
่ งกระตุ ้นไฟฟ้ าด ้วยโดรนไปยังผู ้ป่ วยหรือบุคคลรอบข ้างเพือ
่ ทีจ
่ ะได ้ให ้
การชว่ ยเหลือขัน
้ ต ้นกับผู ้ป่ วยได ้อย่างทันท่วงที ก่อนนาสง่ รักษาต่อยังโรงพยาบาล
้ ระโยชน์ มาตรฐาน: การเผยแพร่ และการนาไปใชป
ิ ธิบ ัตร /อนุสท
ิ ธิบ ัตร: สท
รางว ัล: -

่ ยาหรือสารออกฤทธิใ์ นอนุภาคนาโนผ่านผิวหน ัง (มอ.)
8. แผ่นแปะเข็ มไมครอนสาหร ับนาสง
รายละเอียดผลงานวิจ ัย: แผ่นแปะเข็มไมครอนถูกออกแบบสาหรับการนาสง่ ยาหรือสารสาคัญต่างๆ ผ่าน
ิ ธิภาพโดยทีไ่ ม่สร ้างความเจ็บปวด สามารถนาสง่ สารออกฤทธิต
ผิวหนังให ้มีประสท
์ า่ งๆ ทีน
่ ามากักเก็บใน
อนุภาคนาโนเพือ
่ ควบคุมการปลดปล่อยและเพิม
่ ความคงตัวของสารดังกล่าวและนาสง่ อนุภาคนาโนที่
สงั เคราะห์ขน
ึ้ เข ้าสูร่ า่ งกายโดยการบรรจุไว ้ในเข็มขนาด 500-800 ไมโครเมตรบนแผ่นแปะ ซงึ่ แผ่นแปะเข็ม
ไมครอนผลิตมาจากสว่ นผสมของชูการ์โพลิเมอร์ 3-5 ชนิดในอัตราสว่ นทีเ่ หมาะสม โดยทีห
่ ลังจากแปะแผ่น
ั
้
ั
้
แปะบนผิวหนังแล ้วตัวเข็มขนาดเล็กมากๆ นีจ
้ ะทะลุผา่ นชนผิวหนั งชนนอกสุดและจะละลายในผิวหนังภายใน
ั ้ ผิวหนั งทีต
เวลา 5 นาที เพือ
่ ปลดปล่อยอนุภาคนาโนในชน
่ ้องการและสารออกฤทธิส
์ าคัญทีอ
่ ยูใ่ นอนุภาคนาโน
จะถูกปลดปล่อยออกมาในความเข ้มข ้นทีเ่ หมาะสมและออกฤทธิไ์ ด ้นาน 5-7 วัน
จุดเด่นและคุณสมบ ัติเทคโนโลยี :
ิ ธิภาพ ปลอดภัย และไม่
• แผ่นแปะเข็มไมครอนนาสง่ สารออกฤทธิต
์ า่ งๆ เข ้าสูร่ า่ งกายได ้อย่างมีประสท
เจ็บปวด
้
้ ้ด ้วยตนเองทีบ
• มีความสะดวกในการใชงาน
เนือ
่ งจากสามารถใชได
่ ้าน ไม่ต ้องอาศัยแพทย์หรือพยาบาล
่ ยา โปรตีนโมเลกุลใหญ่ วัคซน
ี
• เป็ นแพลตฟอร์มทีส
่ ามารถใชน้ าสง่ สารออกฤทธิไ์ ด ้หลากหลายชนิด เชน
สารสกัดจากธรรมชาติตา่ งๆ
้
ิ ธิภาพ ซงึ่ ทาให ้สารมีความคงตัวขึน
• มีการใชนาโนเทคโนโลยี
เพือ
่ เพิม
่ ประสท
้ และออกฤทธิไ์ ด ้นานขึน
้
้ ระโยชน์ : ได ้มีการพูดคุย เจรจา กับผู ้ประกอบการทีส
การเผยแพร่ และการนาไปใชป
่ นใจ และนักลงทุน
พร ้อมทัง้ อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาขัน
้ ตอนการผลิตสาหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและให ้อยูใ่ นมาตรฐาน
ระดับสากล
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ิ ธิบ ัตร : อยูร่ ะหว่างร่างขอจดสท
ิ ธิบัตรสงิ่ ประดิษฐ์
สท
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9. Movdify (มหิดล)
รายละเอียดผลงานวิจ ัย/คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย: movdify หรือเครือ
่ งชว่ ยพัฒนากล ้ามเนือ
้ พกพา นัน
้
มีความคิดเกิดจากการทีไ่ ด ้เห็นผู ้ป่ วยทีต
่ ้องการทากายภาพบาบัด ต ้องมาทีโ่ รงพยาบาลทุกวัน 4 ถึง 5 วัน
ั ดาห์ โดบแต่ละครัง้ ทีม
ต่อสป
่ า ก็ต ้องมารอคนไข ้คนก่อนหน ้าทากายภาพก่อน เป็ นเวลาหลายชวั่ โมง จึง
ี เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ บุคลากรและโรงพยาบาลที่
จะได ้ทากายภาพของตัวเอง ทาให ้เสย
มีศักยภาพมากพอทีจ
่ ะทาได ้ก็มไี ม่เพียงพอต่อความต ้องการของคนทัง้ ประเทศ
movdify จึงถูกพัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ตอบปั ญหาเหล่านัน
้ โดยการทางานของ movdify จะประกอบไปด ้วย 2
่
่
ั
์ าหรับฝึ กกล ้ามเนือ
สวนหลักๆได ้แก่ สวนการเก็บสญญาณกล ้ามเนือ
้ และสว่ นของเกมสส
้ ในสว่ นแรกนัน
้ จะ
้
เป็ นการติดอิเล็กโทรดลงไปบนกล ้ามเนือ
้ ทีเ่ ราสนใจ เพือ
่ ใชในการวิ
เคราะห์ และสรุปผลการทางานและ
์ าหรับฝึ กกล ้ามเนือ
้
พัฒนาการของกล ้ามเนือ
้ นัน
้ ๆ สว่ นที่ 2 คือเกมสส
้ โดยเกมสเ์ หล่านีจ
้ ะใชการส
งั่ การ
่ หมุนข ้อมือ หมุนแขน ยกแขน เป็ นต ้น
จากการขยับกล ้ามเนือ
้ ในแบบต่าง ๆ เชน
ั ญาณกล ้ามเนือ
โดยนอกเหนือจากนี้ movdify ยังมีการเก็บข ้อมูลของผู ้ชว่ ย ไม่วา่ จะเป็ นสญ
้ ทัง้ หมดที่
้
้
ได ้มา มัดกล ้ามเนือ
้ ทีม
่ ก
ี ารใชงานในแต่
ละครัง้ เวลาทีใ่ ชในการเล่
นแต่ละวัน 9ล9 และสง่ ขึน
้ ไปยังระบบ
คลาวด์ เพือ
่ ให ้ทางคุณหมอ และนักกายภาพบาบัดสามารถติดตามผมการทดลองเหล่านีไ
้ ด ้จากทาง
โรงพยาบาล ทาให ้ลดเวลาทีผ
่ ุ ้ป่ วยจะต ้องมาโรงพยาบาลทุกวันได ้
้ ระโยชน์ มาตรฐาน: อยูร่ ะหว่างการทดลองใชงานจริ
้
การเผยแพร่ และการนาไปใชป
งทางเครือ
่ งมือ
ณ โรงพยาบาลศริ ริ าช
ิ ธิบ ัตร /อนุสท
ิ ธิบ ัตร: อยูร่ ะหว่างการจดสท
ิ ธิบัตร
สท
รางว ัล: ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในงาน i-Create2019
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10. อุปกรณ์พว
่ งต่อปร ับรถเข็นทว่ ั ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า (MTEC/สวทช.)

รายละเอีย ดผลงานวิจ ย
ั อุป กรณ์ พ่ ว งต่อ เพื่อ ปรั บ เปลีย
่ นฟั ง ก์ชั นการท างานของรถเข็ นทั่ วไปให ้เป็ นรถเข็ นไฟฟ้ าเพื่อ ให ้บริก ารชุม ชน โดยมี
สว่ นประกอบหลักของอุปกรณ์พว่ งต่อ ประกอบด ้วย 3 สว่ นหลักได ้แก่
้
้
▪ ชุดขับเคลือ
่ นซายและขวาที
เ่ กาะบริเวณล ้อของรถเข็นทั่วไป เพือ
่ ทาหน ้าทีข
่ ยับไปข ้างหน ้าและข ้างหลัง ดังนั น
้ ผู ้ใชสามารถปลดชุ
ดนี้เสมือนการ
ปลดเบรค ทาให ้รถเข็นไฟฟ้ ากลับมาอยูใ่ นสภาพรถเข็นสภาพเดิมและทางานได ้แม ้แบตเตอรีห
่ มด
้
▪ ชุดควบคุมการเคลือ
่ นทีซ
่ ายและขวา
เพือ
่ ทาหน ้าทีบ
่ ังคับทิศทางให ้ล ้อขยับไปด ้านหน ้าและถอยหลังในแต่ละข ้าง ดังนั น
้ การเดินหน ้าและถอย
หลัง ด ้วยการดันจอยสติกทัง้ สองไปด ้านหน ้าและถอยหลังตามลาดับ สว่ นการเลีย
้ วจะดันจอยสติกไปด ้านใดด ้านหนึง่ ไปด ้านหน ้าหรือดันจอยสติก
ทัง้ สองข ้างในทิศทางตรงกันข ้าม ซงึ่ ทาให ้รถกลับตัวในทีแ
่ คบได ้ดี
้
ื้ ได ้ทั่วไปและ
▪ ชุดแหล่งพลังงาน ใชแบตเตอรี
ข
่ นาด 12 V จานวนสองลูกติดตัง้ บริเวณด ้านข ้างของรถเข็นทั่วไป โดยแบตเตอรีน
่ ี้สามารถหาซอ
บารุงรักษาได ้ง่าย
▪ นอกจากนีอ
้ ป
ุ กรณ์พว่ งต่อทาให ้รถเข็นไฟฟ้ านีส
้ ามารถพับเก็บได ้เสมือนกับรถเข็นทั่วไป โดยมีน้ าหนักเพิม
่ ไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับการ
้ การชุมชมของอาชวี ะศก
ึ ษา เพือ
บารุงรักษาอยูใ่ นรูปแบบการใชบริ
่ ลดภาระค่าใชจ่้ าย
จุดเด่นและคุณสมบ ัติเทคโนโลยี:
1. ผลิตและประกอบอุปกรณ์พว่ งต่อเข้าก ับรถเข็นทว่ ั ไปได้งา่ ยด้วยอาชีวศึกษาเพือ
่ ให้บริการชุมชน ซึง่ ผ่านมาตรฐานความปลอดภ ัยทางไฟฟ้า การป้องก ัน
ั
สญญาณรบกวนทางแม่
เหล็กไฟฟ้า โดยศูนย์ทดสอบผลิตภ ัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ (PTEC)
้ ทีจ
้ วซา้ ยและเลีย
้ วขวาได้ แม้ในพืน
2. ต้นแบบรถเข็นไฟฟ้าสามารถเลีย
่ าก ัด
3. สามารถพ ับเก็บได้ และใชง้ านได้แม้วา่ แบตเตอรีห
่ มด
ิ ธิบ ัตรและสิทธิบ ัตรออกแบบ ได้แก่
สิทธิบ ัตร: ดาเนินการยืน
่ ขอจดอนุสท
4. มีราคาถูกกว่ารถเข็นไฟฟ้าทีข
่ ายก ันในท้องตลาดทว่ ั ไปมากกว่า 3 เท่า
ิ ธิบ ัตร: เลขที่ 112774 เรือ
อนุสท
่ ง ระบบการควบคุมการชาร์จและการใช ้
5. มีความสะดวกในการชาร์จไฟด้วยไฟบ้าน 220 V
งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครือ
่ งมือแพทย์
สิ
ท
ธิ
บ
ัตรออกแบบ:
์
มาตรฐาน: ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภ ัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
1) เลขที่ 112763 เรือ
่ ง ชุดควบคุมการเคลือ
่ นทีข
่ องอุปกรณ์พว่ งต่อปร ับ
(PTEC) ได้แก่
รถเข็
น
ท
ว
่
ั
ไปให้
เ
ป
็
นรถเข็
น
ไฟฟ
้
า
1) การทดสอบความเข้าก ันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ตามISO 60601-1-2
2) เลขที่ 112764 เรือ
่ ง ชุดข ับเคลือ
่ นของอุปกรณ์พว่ งต่อปร ับรถเข็น
2) การทดสอบด้านความปลอดภ ัยสาหร ับเครือ
่ งมือแพทย์ตาม ISO 60601-1
ทว่ ั ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
3) เลขที่ 112769 เรือ
่ ง ชุดแหล่งพล ังงานของอุปกรณ์พว่ งต่อปร ับ
้ ระโยชน์: ได้มก
การเผยแพร่ และการนาไปใชป
ี ระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
รถเข็นทว่ ั ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
ั
ผลิตให้แก่อาชีวศึกษาจานวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาล ัยเทคนิคชลบุร ี วิทยาล ัยเทคนิคสต
4) เลขที่ 112631 เรือ
่ ง อุปกรณ์พว่ งต่อปร ับรถเข็นทว่ ั ไปเป็นรถเข็น
ั ันธ์ และในขณะนี้
หีบ และวิทยาล ัยเทคนิคสมุทรปราการ ซึง่ อาชีวศึกษาได้ประชาสมพ
ไฟฟ้า
้ ที่
ได้ผลิตอุปกรณ์พว่ งต่อปร ับรถเข็นทว่ ั ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าให้แก่อาสาสม ัครในพืน
เป็นจานวน 20 คน ด ังนี้
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
1) วิทยาล ัยเทคนิคชลบุร ี เมือ
่ ว ันที่ 22 มีนาคม 2562
20
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
สยามบรมราชกุ
มารีว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ั บ เมือ
2) วิทยาล ัยเทคนิคสตหี
่ ว ันที่ 27 กฯันยายน
2562

ี ไข้หว ัดใหญ่ : (จุฬา)
11. แผ่นแปะว ัคซน
ื่ ผลงานวิจัย : แผ่นแปะวัคซน
ี ไข ้หวัดใหญ่
ชอ
ี ไข ้หวัดใหญ่เป็ นเข็มขนาด
รายละเอียดผลงานวิจัย/คุณสมบัตผ
ิ ลงานวิจัย : แผ่นแปะวัคซน
ี ไข ้หวัดใหญ่ โดยมีข ้อดี คือ ไม่ทาให ้ผู ้ใชรู้ ้สก
ึ เจ็บ สามารถเก็บ
ไมครอนสาหรับนาสง่ วัคซน
่ ู ้เย็นนานมากกว่า 2 ปี และสามารถใชงานได
้
รักษาทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้องได ้โดยไม่ต ้องแชต
้ง่ายโดย
ั บุคคลากรทางการแพทย์ ซงึ่ แผ่นแปะนีย
ี
ไม่ต ้องอาศย
้ ังสามารถนาไปต่อยอดใชน้ าสง่ วัคซน
ฮอร์โมนและยาประเภทต่างๆได ้อีกด ้วย
ั กรรมจะนาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เชงิ
มาตรฐาน : ภายหลังการทดสอบในมนุษย์ องค์การเภสช
พาณิชย์
ิ ธิบต
ิ ธิบต
ิ ธิบต
ิ ธิบต
สท
ั ร /อนุสท
ั ร : อยูร่ ะหว่างการยืน
่ จดสท
ั ร /อนุสท
ั ร
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12. ชุดตรวจวินจ
ิ ฉ ัยโรคว ัณโรคระยะแฝงทางผิวหน ังทีม
่ ี
ความจาเพาะสูง (NSTDA/NANOTEC)

้ ัฒนาชุดตรวจว ัณโรคระยะแฝงทีม
รายละเอียดผลงานวิจ ัย/คุณสมบ ัติผลงานวิจ ัย: งานวิจ ัยนีพ
่ ค
ี วามจาเพาะสูง
ั
ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบแผ่นแปะ (Transdermal patch) โดยอาศยเทคโนโลยี
เข็มเล็กระด ับไมโคร (Micro-scale
needles) ทีเ่ รียงต ัวก ันเป็นแผง เป็นการผสมผสานระหว่างการใชเ้ ข็มฉีดยาและแผ่นแปะผิวหน ังเพือ
่ ลดข้อจาก ัด
้ นหน
ั้
่ วิ หน ังในระด ับความลึกทีเ่ หมาะสม
ด้านความชานาญในการฉีดยาเข้าสูช
ังแท้ (Dermis) เพือ
่ ให้ต ัวยาเข้าสูผ
้ ามารถใชง้ านได้งา่ ย สะดวก ปลอดภ ัย มีราคา
แม่นยา และได้ปริมาณยาทีถ
่ ก
ู ต้อง โดยเข็มขนาดไมโครเมตรนีส
ี บีซจ
ี ม
ไม่แพง และเข้าถึงกลุม
่ คนได้ทก
ุ กลุม
่ รวมถึงคนทีเ่ คยได้ร ับว ัคซน
ี าก่อนทาให้ตรวจค้นหาโรคได้เร็วและ
้ื และย ับยงการระบาดของโรคได้
่ ยลดอ ัตราการแพร่ของเชอ
ร ักษาได้ท ัน สามารถชว
ั้
้ ระโยชน์: มีตน
การเผยแพร่ และการนาไปใชป
้ แบบระด ับห้องปฏิบ ัติการ, ผลงานวิจ ัยถูกนาเสนอในการประชุม
วิชาการระด ับนานาชาติ the 26th International Molecular Med Tri-Con 2019 ณ ประเทศสหร ัฐอเมริกา
และได้เผยแพร่ในนิตยสาร Forbes ในห ัวข้อ “A Painless Microneedle Patch For Diagnosing
Tuberculosis”
ิ ธิภาพ และอยูร่ ะหว่างขอการร ับรอง ISO 13485 (medical device)
มาตรฐาน: อยูร่ ะหว่างการทดสอบประสท
ิ ธิบ ัตร /อนุสท
ิ ธิบ ัตร: สท
ิ ธิบ ัตรเลขที่ 1702004690, 1702004689 และ 1702004691
สท
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