บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
มกราคม 2563

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

01010033 พื้ น สั ง เคราะห์ ประเภท B ส าหรั บ ลู่ ล านกรี ฑ า จากวั ส ดุ ย าง
สั ง เคราะห์ แ ละยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track
from synthetic rubber and natural rubber Type B)
พื้นสังเคราะห์ประเภท B รุ่น Sandwich หนา 15 mm สีแดง
1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าขนส่ง และติดตั้งแล้ว

2,948.00
3,004.00
3,060.00

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
2

3

03010052 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride)
(ไกตาโซน : GITAZONE และ ไกตาโซน ฟอร์ท : GITAZONEFORTE)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
3) ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
4) ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่ ม ขนาดบรรจุ 100 เม็ ด รายการล าดั บ ที่ 2)
ขนาด 15 มิลลิกรัม และรายการลาดับที่ 4) ขนาด 30 มิลลิกรัม
03010161 ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium))
(ซูโรติน : SUROTIN)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี
เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้น บัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (พฤศจิกายน 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
การรั บรองห้ องปฏิ บั ติ การ ISO/IEC 17025 จากกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin
(as calcium)) แล้ว
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

20.00
65.00
40.00
130.00

กล่อง
กล่อง

302.18
532.67
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ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
03010163 ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen
Tartrate)
1) ชนิดแคปซูล ขนาด 1.5 มิลลิกรัม (100 แคปซูล)
2) ชนิดแคปซูล ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 แคปซูล)
หมายเหตุ : เพิ่มรายการลาดับที่ 2) ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 แคปซูล)
03010164 ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium)
(ไลโปสแตท : LIPOSTAT)
ชนิดเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010165 ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin
hydrochloride)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด)
2) ชนิดน้า สาหรับหยอดตา ขนาด 0.5% บรรจุขวดละ 5 มิลลิลิตร
(10 ขวด)
03010166 ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)
ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (4 เม็ด)
03010167 ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)
(เซฟเทีย : CEPTIA)
ชนิดเม็ดแตกตัวและละลายในปาก ขนาด 10 มิลลิกรัม
(30 เม็ด)

กล่อง
กล่อง

2,980.00
2,980.00

กล่อง

856.00

กล่อง
กล่อง

327.60
1,140.00

กล่อง

447.80

กล่อง

570.00

เครื่อง

4,800,000.00

ชุด License /
ปี

481,500.00

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
9

03020024 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงานทันตกรรม (Dental CT)
เดนตีสแกน รุ่น 2.0 : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ทันตกรรม

04 ด้านการศึกษา
0402 ครุภัณฑ์การศึกษา
10

04020001 ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา (Digital School Management
Platform)
ชุด License จานวน user (นักเรียน) ไม่เกิน 1,000 คน
หมายเหตุ :
1. บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง สามารถใช้งานภายใต้
ชุด License และไม่นับเป็นจานวน user (นักเรียน)
2. ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ และบัตร RFID

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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09 ด้านโรงงาน
0902 ครุภัณฑ์โรงงาน
11

09020002 เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
1) SDE - 2 ขนาด 1.25 x 1.15 x 1.75 เมตร ระเหยน้า 2 ลิตร/
ชั่วโมง
2) SDE - 5 ขนาด 2.00 x 1.20 x 2.47 เมตร ระเหยน้า 5 ลิตร/
ชั่วโมง
3) SDE - 10 ขนาด 2.45 x 1.55 x 2.85 เมตร ระเหยน้า 10 ลิตร/
ชั่วโมง
หมายเหตุ : ราคานี้ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง และติ ด ตั้ ง และ
รวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานได้ทันที

เครื่อง

2,400,000.00

เครื่อง

3,366,000.00

เครื่อง

3,995,000.00

10 ด้านสานักงาน
1002 ครุภัณฑ์สานักงาน
12

10020001 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สาหรับสถานพยาบาล
(Hospital Queue Management System)
QueQ Hospital
1) ขนาด S (ไม่เกิน 200 คิวต่อวัน)
2) ขนาด M (ไม่เกิน 500 คิวต่อวัน)
3) ขนาด L (ไม่เกิน 1,000 คิวต่อวัน)
4) ขนาด XL (ไม่จากัดจานวนคิวต่อวัน)

License/
แผนก/ปี
License/
แผนก/ปี
License/
แผนก/ปี
License/
แผนก/ปี

28,800.00

ขวด
ขวด/
แกลลอน

450.00
1,000.00

46,000.00
63,000.00
80,000.00

หมายเหตุ :
1. จานวนคิวนับตามจานวนที่ผ่านเข้ าระบบจริง โดยแยกนับแต่ละ
แผนก
2. ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับบริการจะต้องจัดหาเอง
โดยสามารถทาการจัดซื้ออุปกรณ์จากผู้ให้บริการได้
3. ราคานี้ไม่รวมค่าดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์

12 ด้านวิทยาศาสตร์
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
13

12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
2) ขนาด 1 ลิตร

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
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15

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

12010003 3) ขนาด 5 ลิตร
ถัง/แกลลอน
(ต่อ)
4) ขนาด 20 ลิตร
ถัง/แกลลอน
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิม่ ผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
12010004 สารทาความสะอาดชีวบาบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร
ขวด/
แกลลอน
3) ขนาด 5 ลิตร
ถัง/แกลลอน
4) ขนาด 20 ลิตร
ถัง/แกลลอน
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิม่ ผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
12010005 น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร
ถัง/แกลลอน
3) ขนาด 5 ลิตร
ถัง/แกลลอน
4) ขนาด 20 ลิตร
ถัง/แกลลอน
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
3,000.00
8,000.00

350.00
800.00
3,000.00
7,500.00

260.00
800.00
2,150.00
8,000.00

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
16

12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
ขนาด 10 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิม่ ผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย

เครื่อง

390,000.00

ซอง
ซอง

10.00
25.00

แพ็ค
แพ็ค

300.00
150.00

14 ด้านอื่น ๆ
17

18

14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
1) ขนาด 30 กรัม
2) ขนาด 100 กรัม
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)
1) แพ็คคู่
2) แพ็คเดี่ยว
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

สานักงบประมาณ
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ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
(Incinerator reduces pollution and energy saving)
1) CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง
2) CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง
4) CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
5) Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/
ชั่วโมง
หมายเหตุ :
1. ราคารวมค่าขนส่งและติดตั้ง
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

เตา
เตา
เตา
เตา
เตา

2,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
9,998,000.00
5,000,000.00

สานักงบประมาณ

6

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010033
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

พื้ น สั ง เคราะห์ ประเภท B ส าหรั บ ลู่ ล านกรี ฑ า จากวั ส ดุ
ยางสั ง เคราะห์ แ ละยางธรรมชาติ (Rubber Based Running
Track from synthetic rubber and natural rubber Type B)
พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM
rubber blend PKT Type B)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จากัด
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จากัด
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จากัด
มกราคม 2563 - มีนาคม 2567 (4 ปี 2 เดือน)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
การผลิตพื้ น สังเคราะห์ป ระเภท B รุ่ น Sandwich หนา 15 มม. สี แ ดง จากเม็ ดยางด า และเม็ดยางสีจาก
ยางพาราธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทย และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2682 - 2558
และนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผ่านกรรมวิธีการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558
เรื่องการทาพื้นสังเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2015 จึงมั่นใจ
ได้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ มี น วั ต กรรมที่ พั ฒ นาขึ้ น จนได้ ม าตรฐาน อี ก ทั้ งยั งมุ่ งมั่ น ใส่ ใ จด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มจนได้ รั บ รองมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นนี้ได้ผ่านการทดสอบโลหะหนัก
ตามข้อกาหนด RoHS โดย SGS ซึ่งสามารถนาผลิตภัณฑ์เม็ดยางมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558 ประเภท B ใช้ทาพื้นสนามกรีฑา ระดับท้องถิ่น ลดแรงกระแทกจากการออกกาลังกาย
เป็นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และผลักดันอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตพื้นสังเคราะห์โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ทาพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2683 2558
2. พื้ น สั ง เคราะห์ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานการผลิ ต พื้ น สั ง เคราะห์ ที่ ไ ด้ รั บ รอง
ตามมาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558
3. เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยเม็ ด ยางที่ มี ส่ ว นประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสั ง เคราะห์
ที่ปลอดจากสารเคมีปนเปื้อน ที่ผ่านการทดสอบโลหะหนักภายใต้ข้อกาหนด RoHs โดย SGS
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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4. เม็ดยางดาที่ใช้เป็นเม็ดยางดาที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเนื้อยางทั้งหมด
และปริมาณเนื้อยางไม่ต่ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมดตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2682 - 2558
5. ชั้ น ล่ า ง น้ ายาประสาน (Binder) คลุ ก กั บ เม็ ดยางดาที่ ผ่า นกระบวนการผลิต ที่ไ ด้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2682 - 2558 หนาประมาณ 11 มิลลิเมตร
6. ชั้นบนเป็นยางกึ่งยางแข็ง (Semi-Hard PU) กับเม็ดยางสีที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2682 - 2558 หนาประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร
++++++++++++++++++++

บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จากัด

0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010052
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride)
ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE FORTE)
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท มีตัวยาสาคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone
Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด เป็นยาลดระดับน้าตาล เพิ่มฤทธิ์การควบคุม
ระดับน้าตาล โดยทาให้เซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันนั้ นไวต่ อฮอร์โมนอิ นซูลิน และยับยั้งการสร้างน้าตาลจากตั บ
ยาไพโอกลิทาโซนมีการกระตุ้น peroxisome proliferator - activated receptor - gamma (PPAR - gamma) ซึ่งพบมาก
บริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ ไขมั น กล้ า มเนื้ อ ลาย และตั บ ส่ งผลให้ ก าร transcription ของ insulin - positive genes เพิ่ ม มากขึ้ น
ทาให้เกิดกระบวนการควบคุมการนาน้าตาลกลูโคสไปใช้ และการเมแทบอลิซึมของไขมันในร่างกาย
ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท มีข้อบ่งใช้ ดังนี้ ใช้ลดระดับน้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้
รับ ประทานเพี ยงอย่ างเดี ยวหรื ออาจใช้ ร่ว มกั บยาลดระดับน้ าตาลชนิ ดอื่ น เช่ น Sulfonylurea, Metformin หรื อยาฉีด
อินซูลิน ทั้งนี้ ควรมีการควบคุมอาหารและการออกกาลังกายควบคู่กัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ ท มี ตั ว ยาส าคั ญ คื อ ไพโอกลิ ท าโซน ไฮโดรคลอไรด์
(Pioglitazone Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด
2. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ ท ได้ รั บ การพั ฒ นาสู ต รต ารั บ ยาให้ มี ก ารแตกตั ว เร็ ว
และมีการละลายที่ดีขึ้น
3. ยาไกตาโซน เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต้นตารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme)
4. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท มีกระบวนการผลิตที่ทาให้ตัวยาสาคัญกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ
5. ยาไกตาโซน (GITAZONE : Pioglitazone 15 mg) ได้ถูกนามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยา
ในหลอดทดลอง พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับยาไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE FORTE : Pioglitazone 30 mg) โดยยาทั้งสองตารับ มีสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีกระบวนการผลิต
เดียวกัน และมี Dose proportionality
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6. ยาไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - FORTE) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์
ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนาไปใช้ในการรักษามนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด รายการลาดับที่ 2) ขนาด 15 มิลลิกรัม และรายการลาดับที่ 4) ขนาด 30
มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด

0 2461 1234
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010161
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium))
ซูโรติน (10 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และ
ซูโรติน (20 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (20 MG TABLET))
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
SUROTIN TABLET เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชนิ ด เม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Rosuvastatin calcium
สมมู ล กั บ Rosuvastatin 10 และ 20 มิ ล ลิ ก รั ม ซึ่ ง Rosuvastatin calcium เป็ น อนุ พั น ธ์ ข องกรด heptenoic ที่ ไ ด้
จากการสั ง เคราะห์ มี ฤ ทธิ์ ล ดไขมั น ในเลื อ ด โดยออกฤทธิ์ เ ป็ น ตั ว ยั บ ยั้ ง ในเชิ ง แข่ ง ขั น และจ าเพาะต่ อ เอนไซม์
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นตัวกาหนดอัตราการเปลี่ยน HMG - CoA
ไปเป็น mevalonate ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเลสเตอรอล
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย านี้ มี ร ายงานการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ของยาในมนุ ษ ย์ (Bioequivalence Study) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (CRESTOR®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical
Equivalence Study)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Rosuvastatin calcium สมมู ล กั บ
Rosuvastatin 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ลดไขมั น ในเลื อ ดโดยยั บ ยั้ ง ในเชิ ง แข่ ง ขั น และจ าเพาะต่ อ เอนไซม์
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase
3. ข้ อ บ่ ง ใช้ : ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดและรั ก ษาภาวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ
(Dyslipidemias)
หมายเหตุ :

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่
ประกาศขึ้ น บั ญ ชี น วั ต กรรมไทยครั้ ง แรก (พฤศจิ ก ายน 2562) เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ รั บการรั บรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม)
(Rosuvastatin (as calcium)) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

0 2625 9999
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010163
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen
Tartrate)
ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE)
ไรวาสต้า 3 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 3 MG CAPSULE)
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2565 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Rivastigmine จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม อนุ พั นธ์ Carbamate ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE)
ในสมอง โดยเป็ นการยับ ยั้งที่ สามารถกลับ คืน ได้ ท าให้ มี ผ ลลดการดาเนิ นการของภาวะความจ าเสื่ อมแบบอัลไซเมอร์
ผลิตภัณฑ์ยา RIVASTA มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) และรายงาน
การเปรี ย บเที ย บการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ ใหม่
เทียบกับยาต้นแบบ (EXELON®)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใน 1 แคปซู ล ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Rivastigmine Hydrogen Tartrate สมมู ล กั บ
Rivastigmine 1.5 มิลลิกรัม และ 3 มิลลิกรัม
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในสมอง
3. ใช้รักษาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะความจาเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยที่มีภาวะความจาเสื่อม
เนื่องจากโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มแรกถึงระยะปานกลาง
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562
- เพิ่มรายการลาดับที่ 2) ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม มกราคม
2563
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010164
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET))
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Atorvastatin เป็นสารสังเคราะห์ที่ช่วยลดระดับไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG – CoA reductase
แบบจาเพาะเจาะจงและแข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG – CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั้นตอน
เบื้ อ งต้ น และควบคุ ม อั ตราการชี ว สังเคราะห์ ข อง cholesterol Atorvastatin มี ฤ ทธิ์ ใ นการลดระดั บ cholesterol และ
lipoprotein ในพลาสมา โดยลดการสังเคราะห์ cholesterol ในตับและเพิ่มจานวน low – density lipoprotein (LDL)
receptor บนผิวเซลล์ในตับเพื่อเสริมการรับ LDL เข้าตับ และลดระดับ LDL – cholesterol (LDL – C) ในเลือด
ผลิตภัณฑ์ LIPOSTAT มีรายงานการศึกษา มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล ของยาในมนุษย์ (Bioequivalence
Study) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ ใหม่ เ ที ย บกั บ ยาต้ น แบบ (LIPITORTM) และรายงานการเปรี ย บเที ย บการละลายยาใน
หลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใน 1 เม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Atorvastatin calcium trihydrate เที ย บเท่ า กั บ
Atorvastatin 40 มิลลิกรัม
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG – CoA reductase แบบจาเพาะเจาะจงและ
แข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG – CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั้นตอน
เบื้องต้น และควบคุมอัตราการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol
3. ข้อบ่งใช้สาหรับรักษาภาวะไขมันผิดปกติในเลือด และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือด
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010165
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin
hydrochloride)
สะวอซ (400 มก. ชนิดเม็ด) (SVOZ (400 MG TABLET)) และ
และ สะวอซ (0.5% ยาหยอดตา) (SVOZ (0.5% OPHTHALMIC
SOLUTION))
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
มกราคม 2563 - มกราคม 2570 (7 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Moxifloxacin hydrochloride เป็นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้าง ทั้งชนิดแกรม
บวกและแกรมลบ แบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobes), acid fast และ atypicals ด้วยการยับยั้งการสังเคราะห์
DNA โดยมีผลการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ topoisomerase II (DNA gyrase) และ topoisomerase IV ของแบคทีเรีย
ซึ่งเอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ที่จาเป็นในการควบคุม DNA topology และช่วยในเรื่องการจาลองตัวเอง การซ่อมแซม และ
การถอดรหัสของ DNA ของเชื้อแบคทีเรีย
Moxifloxacin Hydrochloride ชนิ ด เม็ ด ส าหรั บ รั บ ประทานใช้ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ในส่ ว นต่ า ง ๆ
ของร่างกายที่เกิดจากเชื้อซึ่งไวต่อยา ได้แก่ การติดเชื้อของไซนัสอักเสบเฉียบพลัน การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
อาการกาเริบแบบเฉียบพลันของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และปอดบวมจากการติดเชื้อในชุมชน การติดเชื้อของผิวหนังและ
โครงสร้างของผิวหนังแบบที่มีหรือไม่มีอาการแทรกซ้อน การติดเชื้อในช่องท้องแบบที่มีอาการแทรกซ้อน รวมถึงการติดเชื้อ
และอักเสบในอุ้งเชิงกรานที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน สาหรับรูปแบบยาหยอดตามีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาเยื่อบุกระจกตาอักเสบหรือ
แผลที่กระจกตา ป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัดตา และเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตภัณฑ์ยา SVOZ ในรูปแบบเม็ดมีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioquivalence Study)
ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (AVELOX®)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ส่วนประกอบ :
SVOZ (400 MG TABLET) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Moxifloxacin hydrochloride
ซึ่งมีสมมูลเทียบเท่า Moxifloxacin 400 มิลลิกรัม
SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION) ใน 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ
Moxifloxacin hydrochloride 5.45 มิลลิกรัม ซึ่งมีสมมูลเทียบเท่า Moxifloxacin 5 มิลลิกรัม
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ยั บ ยั้ ง การสั ง เคราะห์ DNA โดยมี ผ ลยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
topoisomerase II (DNA gyrase) และ topoisomerase IV ของแบคทีเรีย
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า SVOZ (400 MG TABLET) และ SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION) ได้ รั บ
การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองความสามารถในการทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2017
++++++++++++++++++++
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010166
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเม็ด) (SIAGRAN (50 MG TABLET))
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2563 – มกราคม 2566 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
SIAGRAN (50 MG TABLET) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชนิ ด เม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Sumatriptan
succinate ส ม มู ล กั บ Sumatriptan 5 0 มิ ล ลิ ก รั ม ซึ่ ง Sumatriptan succinate เ ป็ น ย า ใ น กลุ่ ม selective 5 hydroxytryptamine1 serotonin (5 - HT1 or serotonin) receptors agonist ซึ่งมีความสามารถในการจับกับ 5 - HT1
receptor อย่างจาเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5 - HT1D (หรือ 5HT1Dα ) และ 5 - HT1B (หรือ 5 - HT1Dβ ) receptor ที่พบใน
หลอดเลื อ ดบริ เ วณสมอง (intracranial blood vessels) เมื่ อ Sumatriptan จั บ กั บ 5 - HT1D และ 5 - HT1B receptor
ส่งผลให้หลอดเลือดบริเวณสมองเกิดการหดตัว ยับยั้งการหลั่ง neuropeptide และลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดผ่าน
ระบบไทรเจมินัล จึงทาให้สามารถรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างเฉียบพลันได้
ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (IMIGRAN™)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Sumatriptan succinate สมมู ล กั บ
Sumatriptan 50 มิลลิกรัม
2. กลไกการออกฤทธิ์ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ทั้งแบบมีและไม่มีอาการนา
(AURA) โดยจับกับ 5 - HT1 receptor อย่างจาเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5 - HT1D และ 5 - HT1B
receptor ที่พบในหลอดเลือดบริเวณสมอง
3. ข้อบ่งใช้ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ทั้งแบบมีและไม่มีอาการนา (AURA)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010167
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2563 – มกราคม 2566 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยา Donepezil Hydrochloride ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Ceptia 10 mg นี้เป็นยาสามัญรูปแบบยาเม็ดชนิด
แตกตัวและละลายในปาก (Orodispersible Tablet) เพื่อใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s
dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular
dementia)
โดยยาต้นแบบที่นาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ดาเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรตารับ รวมทั้งทาการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ น ยารัก ษาภาวะสมองเสื่อ มจากโรคอั ลไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ตั้ งแต่ ระยะเริ่มแรก
ระยะปานกลาง และระยะรุ น แรง และภาวะสมองเสื่ อ มจากโรคหลอดเลื อ ดสมอง ( Vascular
dementia)
2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา
ถูกกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงานทันตกรรม (Dental CT)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงานทันตกรรม (DentiiScan)
บริษัท พิกซาเมด จากัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัท พิกซาเมด จากัด
บริษัท พิกซาเมด จากัด
บริษัท พิกซาเมด จากัด
มกราคม 2563 - มกราคม 2569 (6 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานทั น ตกรรม (Dental CT) หรื อ เครื่ อ งเดนตี ส แกน (DentiiScan)
เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลาแสงทรงกรวยสาหรับงานทันตกรรม และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร
และใบหน้า ให้ข้อมูลแบบสามมิติ ซึ่งแตกต่า งจากเครื่อ งถ่ายภาพรั งสี (X-ray) และไม่มีการบิดเบือนของข้ อมูล ช่วยให้
การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นยามากขึ้น ใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนสาหรับ
งานทันตกรรมรากเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งงานทางด้าน ENT
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากเครื่องเดนตีสแกนจะน้อยกว่าปริมาณรังสีที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
อย่างมาก
เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีลาแสงแบบทรงกรวย และฉากรับรังสีชนิดแบบราบ (Flat Panel Detector)
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้าม โดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆ กันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบในแต่ละมุมมอง จากนั้น
นาข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณ
ช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตั ดขวางที่ได้จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและสามมิติ ผ่านซอฟต์แวร์แสดง
ภาพสามมิติ (Viewer Software)
จุ ด เด่ น ของเครื่ อ งเดนตี ส แกน ให้ ข้ อ มู ล อวั ย วะภายในแบบสามมิ ติ ที่ ไ ม่ มี ก ารซ้ อ นทั บ กั น ของอวั ย วะและ
มีความถูกต้องแม่นยา ทาให้การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นยาและปลอดภัยมากขึ้น
สามารถใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนสาหรับงานทันตกรรมรากเทียม การผ่าฟันคุด การผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร
และใบหน้ า และการวางแผนทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น นอกจากการใช้ ง านทางด้ า นทั น กรรม
เครื่องเดนตีสแกนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในด้านหู คอ จมูก (ENT) เช่น การตรวจดูความผิดปกติของไซนัส เป็นต้น
ผู้ ป่ ว ยที่ ถู ก ถ่ า ยด้ ว ยเครื่ อ งเดนตี ส แกนจะได้ รั บ ปริ ม าณรั ง สี ที่ ต่ ากว่ า เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ท างการแพทย์ ม าก
ภาพตัดขวางสามมิติที่ได้จากเครื่องเดนตีสแกนมีคุณภาพที่ดี
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ (X-ray Generator) ที่มีกาลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์
2. ตัวตรวจรับรังสีแบบ Flat panel ขนาด 20 เซนติเมตร x 25 เซนติเมตร ที่ความละเอียด 0.127
มิลลิเมตร
3. ใช้กระแสไฟฟ้ารูปแบบ 1 เฟส ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 15 A และแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 - 240 Volt
ที่ความถี่ 50 Hz
4. เลเซอร์ในการจัดท่าผู้ป่วย
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5. อุปกรณ์สาหรับวางคาง
6. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในการสั่งงานเครื่อง
7. ใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบและบริหารจัดการข้อมูล
8. ใช้ซอฟต์แวร์ในการสั่งถ่ายภาพรังสี และสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติ
9. ซอฟต์แวร์ในการแสดงภาพสามมิติ
10. เครื่องหมุนรอบผู้ป่วย 1 รอบ ใช้เวลา 18 วินาที ในการฉายรังสี
11. ภาพตัดขวางแบบสามมิติมีความละเอียด 0.2, 0.25 และ 0.4 มิลลิเมตร โดยมีขนาด Field of View
(FOV) สูงสุด 16 เซนติเมตร x 13 เซนติเมตร
12. การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ไดคอม (DICOM) ผ่านแผ่นซีดีพร้อมซอฟต์แวร์แสดงภาพ
13. ผู้ป่วยสามารถ ยืน นั่ง หรือใช้รถเข็นในการถ่ายภาพรังสี
14. ขนาดของเครื่อง 1 เมตร x 1.3 เมตร x 2.3 เมตร
15. น้าหนักของเครื่องประมาณ 200 กิโลกรัม
16. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485
การรับประกันและการบารุงรักษา
บริษัทฯ รับประกัน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับงานทันตกรรม (Dental CT) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก
วันติดตั้ง รวมค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ยกเว้น การซ่อมแซมแก้ไขชิ้นส่วนเครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ และตัวตรวจ
รับภาพรังสีภายหลัง จาก 1 ปี นับจากวันติดตั้ง
++++++++++++++++++++

บริษัท พิกซาเมด จากัด

0 2028 9439
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ด้านการศึกษา
: ครุภัณฑ์การศึกษา

รหัส : 04020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา
(Digital School Management Platform)
ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอล 4.0 (สคูล ไบร์ท)
(Digital School Management Platform (School Bright))
บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จากัด
มกราคม 2563 - มกราคม 2570 (7 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
“School Bright” คือ ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอลเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง
ของประเทศไทย ที่ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ นเชิ งพาณิ ชย์ ภ ายใต้ ก ารรั บ รองระบบคุ ณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
เหมาะสาหรับการบริหารงานในสถานศึกษาช่วยลดกระดาษ ลดงานธุรการและการทางานที่ซ้าซ้อนของครู สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ หรือ บัตร RFID ได้ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว
สามารถสั่งการบ้านผ่านทาง Web Application หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ได้ทันที และผู้ปกครอง
จะทราบทุก ๆ ครั้ง ที่นักเรียนเช็คชื่อมาเรียน หรือได้รับการบ้าน สามารถกาหนดปฏิทินโรงเรี ยน วันสอบ วันหยุด และ
แจ้ ง ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า ง ๆ หรื อ ประกาศของทางโรงเรี ย นให้ กั บ นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองทราบพร้ อ มกั น ในทั น ที
ผ่าน Application โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อใช้งานร่วมกับการจาหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ซอฟต์แวร์มีระบบเติมเงิน
เพื่อการชาระค่าสินค้าภายในโรงเรียนที่มีความปลอดภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของธนาคารชั้นนา ผู้ปกครอง
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังถึ งพฤติกรรมสุขภาพและการใช้จ่ายได้ อีกทั้งมีระบบรายงานผู้บริหาร
เพื่ อ รั บ รายงานสถิ ติ ก ารมาเรี ย นของนั ก เรี ย น การสั่ งการบ้ า นของครู ยอดเติ ม เงิ น และยอดขายภายในโรงเรี ย น และ
การแจ้งเตือนต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา ที่เหมาะสาหรับการบริหารงานในโรงเรียน
2. รองรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และบัตร RFID ได้
3. รองรับการทางานบนระบบ Cloud Computing สามารถใช้งานผ่าน Web Application
และ Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป) และ Android
(เวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไป)
4. มีระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ดังนี้
4.1 ระบบเช็คชื่อ
4.2 ระบบการบ้าน
4.3 ระบบการแจ้งเตือน
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4.4 ระบบตารางเรียน ตารางสอน
4.5 ระบบโรงอาหาร สหกรณ์
4.6 ระบบรายงานผู้บริหาร
4.7 เปลี่ยนรูปแอปพลิเคชันเป็นรูปโรงเรียน
5. ซอฟแวร์ ชุด นี้ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต สถานศึ ก ษาควรมี ค วามพร้ อ มในการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต เช่น ระบบ LAN/WIFI หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีรองรับ 3G/4G ขึ้นไป
6. ซอฟแวร์ชุดนี้มีการแบ่งกลุ่มสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้กาหนด
++++++++++++++++++++

บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จากัด

09 1823 3139 หรือ 08 6776 0840
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ด้านโรงงาน
: ครุภัณฑ์โรงงาน

รหัส : 09020002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2563 – มกราคม 2567 (4 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เป็นเครื่องจักรสาหรับอบทาผงแห้งสาหรับของเหลว โดยใช้
หลักการฉีดพ่นของเหลว ให้เป็นอนุภาคละอองฝอยภายในถังอบแห้ง เพื่อระเหยน้าออกจากของเหลวภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว เทคนิคนี้ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงแห้งที่ยังคงคุณภาพของวัตถุดิบไว้ได้ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์สาคัญ
ต่างๆ และสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ เช่น ใช้ผลิตนมผง กาแฟผง
มะนาวผง ขิงผง แป้งผง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร เป็นต้น
เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและ
สมุนไพร แก้ปัญหาเรื่องของสินค้าทางการเกษตรราคาตกต่า และสินค้าเสียหายง่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ เกษตรกร
กลุ่มรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการที่จะแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ยืดอายุ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้า
คุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องอบทาผงแห้งแบบพ่นฝอย เป็นเครื่องอบทาผงแห้งสาหรับของเหลว โดยใช้หลักการฉีดพ่นของเหลว
ให้เป็นอนุภาคละอองฝอยภายในถังอบแห้ง เพือ่ ระเหยน้าออก และได้ผลิตภัณฑ์ผงแห้งตามต้องการ ประกอบด้วย
1. กาลังการผลิตสูงสุดในการระเหยน้า ที่อุณหภูมิ 350 ◦C โดยใช้หัวฉีดชนิดลมช่วยเป่า
(AIR ATOMIZER)
1.1 2 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE - 2
1.2 5 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE - 5
1.3 10 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE - 10
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350 ◦C
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางออกได้ โดยการควบคุมอัตราป้อนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบแมนนวล
4. สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่าผลผลิต (YIELD)
4.1 ไม่ต่ากว่า 85% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้า 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน
0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 2
4.2 ไม่ต่ากว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้า 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน
0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 5
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4.3 ไม่ต่ากว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้า 2 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน
0.4 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 10
5. ถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER) ประกอบด้วย
5.1 ลักษณะของถังส่วนบนเป็นทรงกระบอก (CYLINDICAL) ส่วนล่างเป็นทรงกรวย (CONICAL)
ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
5.2 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS - 304
5.3 ตัวถังมีประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกเพื่อเปิดทาความสะอาดภายในถัง
5.4 ช่องกระจกใส พร้อมไฟให้แสงสว่างเพื่อสามารถดูการทางานภายในถังได้
5.5 เกจวัดความดันภายในถัง
5.6 ด้ า นล่ า งของกรวยมี ท่ อ ดู ด (EXHAUST DUCT) ต่ อ ไปยั ง ส่ ว นดั ก เก็ บ ผงแห้ ง (CYCLONE)
ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
6. ระบบผลิตลมร้อน (HOT AIR GENERATOR) แบบใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย
6.1 ห้องผลิตลมร้อน ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุ
ภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS - 304
6.2 ใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (ELECTRIC HEATER) ขนาดกาลังไฟฟ้า
6.2.1 ไม่ต่ากว่า 3 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 2
6.2.2 ไม่ต่ากว่า 6 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 5
6.2.3 ไม่ต่ากว่า 12 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 10
6.3 ติดตั้งชุดแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าห้องผลิตลมร้อน
7. ชุดจ่ายลมร้อน (HOT AIR DISTRIBUTOR) ประกอบด้วย
7.1 ห้องจ่ายลมร้อน ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
7.2 อุปกรณ์หน่วงเวลาอบแห้ง (RESIDENCE TIME) ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
8. ระบบหัวฉีดพ่นฝอย (ATOMIZER) ประกอบด้วย
8.1 ระบบหัวฉีดพ่นฝอย แบบใช้ลมช่วยเป่า (AIR NOZZLE)
8.2 ก้านฉีดพ่นฝอย แบบตามลมร้อน (CO - CURRENT) และทวนลมร้อน (COUNTER - CURRENT)
อย่างละ 1 ชุด
8.3 ชุดหัวฉีด จานวน 4 ชุด
9. บีกเกอร์ป้อนของเหลว (BEAKER) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ปั๊ม ประกอบด้วย
9.1 บีกเกอร์บรรจุของเหลว ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
9.1.1 ขนาดบรรจุ 2 ลิตร ในรุ่น SDE - 2
9.1.2 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ในรุ่น SDE - 5
9.1.3 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จานวน 2 ใบ ในรุ่น SDE - 10
9.2 อุปกรณ์กวนของเหลวแบบแม่เหล็ก (MAGNETIC STIRRER) สามารถให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์
ไฟฟ้า
10. ปั๊มป้อนของเหลว (FEED PUMP) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ระบบหัวฉีดพ่นฝอย ประกอบด้วย
10.1 ปั๊มแบบรีดสายยางปรับความเร็วรอบได้ (PERISTALTIC PUMP)
11. อุปกรณ์ดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นอุปกรณ์ใช้แยกผลิตภัณฑ์ผงแห้งออกจากลมร้อน
แบบประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย
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11.1 ถังดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นทรงกระบอกด้านบน และทรงกรวยด้านล่าง
ทาด้วยสแตนเลส เกรด SUS - 304
11.2 วาล์วปิด - เปิด ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
11.3 ภาชนะรองรับผลิตภัณฑ์ผงแห้ง ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 และมีช่องกระจกใช้ดู
ระดับของผงแห้งภายในภาชนะ
12. พัดลมดูดอากาศ (EXHAUST FAN) ประกอบด้วย
12.1 พัดลมดูดอากาศ เพื่อดูดลมร้อนเข้า และออกจากถังอบแห้ง
12.2 ปรับแรงดูดด้วยชุดปรับรอบความเร็ว (INVERTER) แสดงผลที่ตู้ควบคุมเป็นรอบความเร็ว
13. ปล่องระบายอากาศ (CHIMNEY) ประกอบด้วย
13.1 ปล่องรูปทรงกระบอกเพื่อระบายอากาศจากพัดลมดูดอากาศ
13.2 ทาด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304
14. ระบบค้อนลม (AIR HAMMER) สาหรับเคาะผงอนุภาคที่เกาะติดผนังภายในถังอบแห้ง ประกอบด้วย
14.1 โซลินอยด์วาล์ว และระบบไฟฟ้าควบคุมการทางานของค้อนลม
14.2 สามารถตั้งระยะเวลาของความถี่ในการเคาะได้ ตั้งแต่ 0 - 60 วินาที
15. ปั๊มลมอัด (AIR COMPRESSOR) ประกอบด้วย
15.1 มอเตอร์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 0.75 กิโลวัตต์
15.2 ความดันใช้งาน 8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
15.3 ถังบรรจุลมอัด
15.4 อุปกรณ์ปรับแรงดันลมและอุปกรณ์กรองลม
16. ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CONTROL PANEL) ประกอบด้วย
16.1 ปุ่มสวิตช์ ปิด - เปิด พัดลมดูดอากาศ, ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, ไฟแสงสว่าง, ค้อนลม และปั๊มลมอัด
16.2 ไฟและเสียงเตือนการทางานผิดปกติของพัดลมดูดอากาศและฮีตเตอร์ไฟฟ้า
16.3 ใช้อุปกรณ์ปรับกาลังไฟฟ้า (POWER REGULATOR) ควบคุมฮีตเตอร์
16.4 ปุ่มกดหยุดการทางานของเครื่องกรณีฉุกเฉิน
16.5 หน้าจอแสดงและปุ่มปรับความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศ
16.6 อุปกรณ์แสดงชั่วโมงการทางานของเครื่อง
16.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าของถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER)
16.8 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านเข้าและออก จากถังอบแห้งด้วยระบบตัวเลขไฟฟ้า
16.9 ระบบป้องกันฮีตเตอร์ไฟฟ้า โดยจัดลาดับให้พัดลมต้องทางานก่อน ฮีตเตอร์จึงจะทางานได้
16.10 ระบบป้องกันฮีตเตอร์ไฟฟ้า หากมีเหตุขัดข้องที่พัดลมดูดอากาศ ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะหยุด
การทางานโดยอัตโนมัติ
16.11 ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วลงดิน, ไฟไม่ครบเฟส, ความดันไฟฟ้าสูงหรือต่าเกินกาหนด
16.12 ตู้ควบคุมไฟฟ้าทาจากวัสดุสแตนเลสเกรด SUS - 304
17. เอกสารคู่มือการใช้งานภาษาไทย
18. ติดตั้งที่โรงงานของลูกค้า และจัดคอร์สฝึกอบรมการเดินเครื่องระยะเวลา 1 วัน
19. ระยะเวลารับประกันเครื่องจักร 1 ปี หลังจากผ่านการตรวจรับจากผู้ซื้อ ณ จุดติดตั้งใช้งานแล้ว
20. ใช้ไฟฟ้า
20.1 ใช้ไฟฟ้า 8KW, CB 50A, 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 2
20.2 ใช้ไฟฟ้า 11KW, CB 40A, 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 5
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20.3 ใช้ไฟฟ้า 16KW, CB 50A, 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 10
21. มีขนาดและน้าหนัก โดยประมาณ ดังนี้ (กว้าง x ลึก x สูง)
21.1 ขนาด 1.25 x 1.15 x1.75 เมตร น้าหนัก 230 กิโลกรัม โดยประมาณ สาหรับรุ่น SDE - 2
21.2 ขนาด 2.00 x 1.20 x 2.47 เมตร น้าหนัก 370 กิโลกรัม โดยประมาณ สาหรับรุ่น SDE - 5
21.3 ขนาด 2.45 x 1.55 x 2.85 เมตร น้าหนัก 550 กิโลกรัม โดยประมาณ สาหรับรุ่น SDE - 10
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จากัด

0 2574 2275 หรือ 08 1807 2275
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ด้านสานักงาน
: ครุภัณฑ์สานักงาน

รหัส : 10020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ซอฟต์ แวร์ บริ หารจั ดการคิ ว ส าหรั บสถานพยาบาล (Hospital
Queue Management System)
คิวคิว (QueQ)
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด
มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สาหรับสถานพยาบาล QueQ Hospital เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยชุดซอฟต์แวร์
สาหรับบริหารจัดการคิวที่ทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารจัดการคิวให้แก่โรงพยาบาลตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนาระบบไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเหล่านั้น อีกทั้งระบบยังรองรับการจองคิว
ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” ซึ่งมีให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบนระบบปฏิบัติ iOS (iOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป) และ Android
(Android เวอร์ชั่น 5.1.1 ขึ้นไป)
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สาหรับสถานพยาบาล QueQ Hospital สามารถแบ่งประเภทคิวของผู้มาใช้บริการ
ตามระดับความสาคัญได้ถึง 4 ระดับ สามารถจัดแบ่งคิวเข้าจุดรับบริการ โอนคิวข้ามจุดรับบริการได้ โดยไม่ต้องออกคิวใหม่
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยลดภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการรอคอยระหว่างการส่งต่ อ
ข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สาหรับสถานพยาบาล สามารถเลือกใช้ให้เหมาะแก่โรงพยาบาลตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
2. มีระบบจัดการคิวหลักติดตั้งอยู่บน AWS Cloud Service รองรับ Uptime 99.99% ทางานเชื่อมต่อกันกับ
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในแต่ละจุดรับบริการ
3. รองรับอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ของผู้ปฏิบัติงาน สาหรับสร้างคิว จัดการคิว เรียกคิว และแสดงผล
คิวแยกตามจุดรับบริการ
4. รองรับการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS (iOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป) และ Android (Android เวอร์ชั่น 5.1.1 ขึ้นไป)
5. รองรับอุปกรณ์ Android Box สาหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงผลคิวรวม ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โทรทัศน์หรือจอภาพอื่น
6. รองรับลาโพงและอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง สาหรับออกเสียงเรียกคิว
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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7. รองรับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) สาหรับพิมพ์บัตรคิว
8. มีระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ดังนี้
8.1 ระบบ Nurse Counter
สาหรับทาการออกบัตรคิว และจัดการคิวของแต่ละห้องตรวจภายในแผนก มีคุณสมบัติ ดังนี้
- สามารถออกบัตรคิวแยกระดับผู้ป่วยได้
- สามารถออกบัตรคิวโดยกาหนดห้องตรวจได้
- สามารถออกบัตรคิวในรูปแบบกระดาษให้ผู้ป่วยได้
- สามารถส่งต่อคิวผู้ป่วยไปยังห้องตรวจอื่นในแผนกได้
- สามารถตรวจสอบจานวนคิวผู้ป่วยไปยังห้องตรวจอื่นในแผนกได้
- สามารถตรวจสอบจานวนคิวที่รออยู่ และจานวนคิวที่ตรวจไปแล้วของแต่ละห้องตรวจ
ในแผนกได้
- สามารถตรวจสอบสถานะห้องตรวจในแผนกได้
- สามารถพิมพ์บัตรคิวของหมายเลขคิวเดิมซ้าได้
- สามารถตรวจสอบคิวของแผนกได้
8.2 ระบบ Nurse Room
สาหรับทาการกดเรียกคิวเข้ารับบริการตามห้องตรวจหรือจุดให้บริการต่าง ๆ มีคุณสมบัติ ดังนี้
- สามารถเรียกคิวเข้าห้องตรวจได้
- สามารถเปลี่ยนสถานะคิวได้
- สามารถเปลี่ยนสถานะห้องตรวจได้
- สามารถตรวจสอบคิวของห้องตรวจได้
8.3 ระบบ Board Center
สาหรับแสดงผลบริเวณแผนกต่าง ๆ โดยแสดงผลการเรียกคิวของแต่ละห้องตรวจในแผนก
รวมทั้งทาการออกเสียงอัตโนมัติเมื่อมีการกดเรียกคิว มีคุณสมบัติ ดังนี้
- แสดงหมายเลขคิวและห้องตรวจที่มีการกดเรียกคิว
- มีเสียงเรียกคิวพร้อมบอกห้องตรวจ
หมายเหตุ : ความต้องการของอุปกรณ์ (Hardware Recommends) ที่แนะนา ดังนี้
- เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) สาหรับพิมพ์บัตรคิว
- อุปกรณ์ แท็บเล็ต (Tablet) สาหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างคิว จัดการคิว เรียกคิว และแสดงผลคิว
แยกตามจุดบริการ
- อุปกรณ์ Android Box สาหรับติดตั้งแอปพลิเคชันแสดงผลคิวรวม
- ระบบปฏิ บั ติ ก าร : Android เวอร์ ชั่ น 5.1.1 ขึ้ น ไป หน่ ว ยประมวลผล : Quad - Core 1.3 GHz
ความละเอียดการแสดงผล : 800 x 1280 pixel หน่วยความจา : แรม 1.5 GB รองรับการเชื่อมต่อ WiFi
หรือดีกว่า
- โทรทัศน์หรือจอภาพอื่น สาหรับแสดงผลคิวรวม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android Box
- ลาโพงสาหรับออกเสียงเรียกคิว พร้อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง
- อุปกรณ์สาหรับ รับ - ส่ง และกระจาย แบบไร้สาย (WiFi) พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- กรณีต้องการใช้ระบบที่มีจุดให้บริการอัตโนมัติ ต้องการตู้ KIOSK พร้อมอุปกรณ์สาหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน
และเครื่องพิมพ์ความร้อน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

สานักงบประมาณ

26
- ในการติดตั้งผู้รับบริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ มีการเตรียมพื้นที่และจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความเหมาะสม
และอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ระบบมีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยประมาณที่ 320 MB ต่อ 10,000 คิว ต่อเดือน เมื่อใช้ซอฟต์แวร์
Nurse Courter, Nurse Room, Board Center อย่างละ 1 จุดต่อ 1 ระบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จากัด

0 2821 5151 ต่อ 1 หรือ 06 1406 1036
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ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จัดจาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
OIL SPILL CONTROL
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชีว ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Oil spill control เป็นสารชีวบาบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และ
สารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน
ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดคราบน้ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ามันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้า
หรือดินที่ปนเปื้อนน้ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบาบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการทางาน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิม่ ผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

สารทาความสะอาดชีวบาบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))
คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชีว ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบาบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์
และสารประกอบทางชี ว ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ย่ อ ยสลายโมเลกุ ล น้ ามั น คราบน้ ามั น สิ่ ง สกปรก และสารอิ น ทรี ย์ ต่ า ง ๆ
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทาความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทางาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบาบัดค่าสกปรกของน้าเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด
น้าเสีย โดยอาศัยการทางานเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์
จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

สานักงบประมาณ

31
ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. คี นน์ เจิ ม คิ ลเลอร์ บลั ด , สเกล แอนด์ ออยล์ รี มู ฟเวอร์ คื อ ผลิ ตภั ณฑ์ ท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ โรค
ที่ ใช้ ในบ้ านเรื อนหรื อ ทางสาธารณสุ ข สามารถฆ่ าเชื้ อแบคที เรี ยก่ อโรคทั้ งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้ อรา ได้ ถึ ง 99.99%
ได้ทุกพื้นผิว สามารถทาความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)
2. เจิ ม เฮดเตอร์ - บลั ด สเกล แอนด์ อ อยล์ รี มู ฟ เวอร์ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฆ่ า เชื้ อ โรคชนิ ด ของเหลว ที่ ใ ช้ ใ น
ด้านการปศุสัตว์ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99%

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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โดยผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ามันมะพร้าว นามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์
ให้น้อยลง
ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์ - บลัด
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
บริษัท คีนน์ จากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่ อ งผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบบ าบั ด น้ าเสี ย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คี น น์
โอเอ็มอาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วน
เครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจาเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล
นามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ทาให้
สะดวก ใช้ ง่ า ย และที่ ส าคั ญ สามารถผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ ใ นปริ ม าณมากถึ ง 1,000 ล้ า นเซลล์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร รวมทั้ ง
มีความสดใหม่ตลอดเวลา ทาให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
คี น น์ โอเอ็ ม อาร์ จะถู ก ติ ด ตั้ งพร้อ มกั บอาหารเลี้ ยงเชื้ อ สูต รความเข้ม ข้ นสูง สู ต รเฉพาะและเหมาะสมกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัด เลือกจากนักวิจัย
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้าเสียที่มีน้ามันหรือไขมัน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บาบัดน้าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บาบัดน้าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรม
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารสานักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ ทเม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า
คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิ ต อาหาร โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป และ
นิคมอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ด้านอื่น ๆ
รหัส: 14000001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:
หน่วยงานที่พัฒนา:

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด วิจัยร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จากัด
บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จากัด
บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จากัด
บริษัท เจมินี พลัส จากัด
บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จากัด
บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มงคลจรัสเมือง จากัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน:
มีนาคม 2559 - มีนาคม 2567 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยนาผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะที่มีขังแหล่งน้า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ามันบนผิวน้า ไม่ทาให้น้าขุ่น มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)
กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด ร่วมวิจัยกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท คัตติ้ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จากัด
2. บริษัท เจมินี พลัส จากัด
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จากัด
4. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จากัด
6. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
7. บริษัท มงคลจรัสเมือง จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนี้จะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap นี้จะใช้สารกาจัดลูกน้ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) กาจัดตัวอ่อนลูกน้า ซึ่งช่วยลดปัญหา
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกาลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี้ได้ โดยสามารถนากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ใต้ราวผ้า
ห้องน้า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ
ผลงาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ั บ ดั ก ไข่ ย ุ ง ลี โ อแทรป LeO - Trap นี ้ มี ร ากฐานการวิ จ ั ย จากการค้ น พบโดย
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี พ.ศ. 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน้าที่ใช้ทาความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์
ทะเลเพื่อเตรียมนาไปประกอบอาหารเป็นจานวนมาก จึงดาเนินการศึกษาวิจัยสารสาคัญที่ประกอบอยู่ในน้าล้างสัตว์ทะเลนั้น
พบว่า น้าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ้นเป็นครัง้
แรก จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน้าล้างหอย เพื่อหา
กรรมวิ ธี ส กั ด สารระเหยที่ มี บ ทบาทในการล่ อ ยุ ง มาวางไข่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ก าหนด ซึ่ ง ใช้ เ วลากว่ า 10 ปี จนมี ผ ลส าเร็ จ ขึ้ น
ในโครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมากาจัดในกับดักแบบ
พิเศษ” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อพัฒนาสูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวทาละลายอินทรีย์ จากนั้นทาการ
กาจัดสารที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนนาไปกาจัดน้าออกและทาให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่
เหมาะสมกั บ การล่ อ ให้ ยุ ง เข้ า มาวางไข่ จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาผลงานวิ จั ย ดั ง กล่ า วของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลสาเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น้า
มีความสะอาดเหมาะต่อการวางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูด ในพื้นผิวด้านใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ของกับดักเพื่อความสะดวกต่อการขนส่งและวางจาหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน้าและเติมสารกาจัดลูกน้ายุงลายชนิดเกล็ด
ซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก และนาไปวางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย
ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพทาให้ ลูกน้ายุงลายตาย
เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ของสารกาจัดลูกน้ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากผลการวิ เ คราะห์ ท ดสอบ และมาตรฐานอุ ต สาหกรรม แสดงถึ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง
จากความสาเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนาผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป
ข้อกาหนดของสินค้า
กับดักไข่ยุง LeO - Trap
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
การประยุกต์ใช้:
ประโยชน์:

กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap
ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับกาจัดไข่ลูกน้ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด
ซีโอไลท์ ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย
1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุง
2. ลดการใช้สารกาจัดลูกน้ายุงที่ใส่น้าตามบ้านเรือน
3. ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารกาจัดลูกน้ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม
4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap

ด้านหน้า

ด้านหลัง

การบรรจุและหีบห่อ
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย
1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จานวน 2 ชุด
1.2) เชือกสาหรับแขวน จานวน 2 เส้น
1.3) ถุงพลาสติก LeO - Trap สาหรับใส่กับดักไข่ยุง จานวน 2 ใบ
1.4) AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จานวน 1 ซอง
1.5) โบชัวร์กับดักไข่ยุง จานวน 1 แผ่น
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่:
ลาดับ รายการ
1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap

จานวน
2 ชุด

2

กล่องบรรจุ

1 ใบ

3
4

เชือก
AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก
ขนาด 100 กรัม

2 เส้น
1 ซอง

5

ถุงพลาสติก LeO - Trap

2 ชุด

6

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
กับดักไข่ยุง LeO - Trap

แพ็คคู่

ขนาดของสินค้าแบบแพคเดี่ยว:
ลาดับ
รายการ
1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป
LeO - Trap

จานวน
1 ชุด

2

ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์

1 ชุด

3
4

เชือก
AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก
ขนาด 30 กรัม

1 เส้น
1 ซอง

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
น้าหนัก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปาก
กับดักไข่ยุง
ปริมาณน้าที่บรรจุ
น้าหนัก
ความกว้าง
ความยาว
ความสูงภายในกล่อง
ความยาว
น้าหนัก

ข้อมูลต่อหน่วย
70 - 130 กรัม
18 - 20 เซนติเมตร
6.9 - 7.1 เซนติเมตร

น้าหนัก
ความกว้าง
ความยาว
น้าหนักรวม

5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
0.37 - 0.55 กิโลกรัม

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
น้าหนัก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปาก
กับดักไข่ยุง
ปริมาณน้าที่บรรจุ
น้าหนัก
ความกว้าง
ความยาว
ความยาว
น้าหนัก

ข้อมูลต่อหน่วย
70 - 130 กรัม
18 - 20 เซนติเมตร
6.9 - 7.1 เซนติเมตร

500 มิลลิลิตร
0.12 - 0.18 กิโลกรัม
20.50 - 21.50 เซนติเมตร
25.90 - 26.90 เซนติเมตร
13.30 - 14.30 เซนติเมตร
28 - 32 เซนติเมตร
105.25 - 106.65 กรัม

500 มิลลิลิตร
5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
28 - 32 เซนติเมตร
30.0 - 30.6 กรัม
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ลาดับ
รายการ
5 ถุงพลาสติก LeO - Trap
6

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
กับดักไข่ยุง LeO - Trap

จานวน
1 ชุด

ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย
น้าหนัก
ความกว้าง
ความยาว
แพ็คเดี่ยว น้าหนักรวม

ข้อมูลต่อหน่วย
5.30 - 7.30 กรัม
23.00 - 23.20 เซนติเมตร
34.80 - 35.80 เซนติเมตร
0.11 - 0.17 กิโลกรัม

หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
(Incinerator reduces pollution and energy saving)
CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving
Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and
energy saving
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด โดยได้รับการ
สนับสนุนทุน จาก สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด
1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุ๊ป จากัด
4. บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จากัด
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
8. บริษัท วี.พี.เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จากัด
9. บริษัท โทเทิล่ เวสท์ โซลูชนั่ จากัด
10. บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด
11. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
12. บริษัท เซฟ สยามบิซิเนส กรุ๊ป จากัด
13. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
14. บริษัท ดี เอ็นไวรอนเมนท์ จากัด
15. บริษัท สกายเทคอินโนเวชั่น จากัด
16. บริษัท ยัวส์ แพลนเนอร์ จากัด
17. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุนทรเทคโนโลยี
18. บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จากัด
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2563 (3 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. เป็ น เตาเผาขยะ ชนิ ด เผาขยะต่ อ เนื่ อ ง สามารถเผาขยะได้ทั้ งขยะเปีย กและขยะแห้ ง สร้ า งอุ ณ หภูมิ
ในการเผาได้ตั้งแต่ 500 - 1,200 องศาเซลเซียส
2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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3. ปล่ อ งระบายอากาศท าด้ ว ยเหล็ ก หรื อ วั ส ดุ ที่ มี ค วามแข็ ง แรงเที ย บเท่ า ทาสี กั น สนิ ม และทาทั บ ด้ ว ย
สีกันความร้อนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร
4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบาบัด
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบาบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดทาด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ
ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า
7. เตาเผาขยะ มี ร ะบบการท างานหลัก 3 ระบบ คื อ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดัก เก็ บมลพิษและระบบ
ดักเก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการทางานเข้าด้วยกัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุ ดติดด้วย
เชื้อเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่าเพื่อจุดนาร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เป็ น เตาเผาขยะสาเร็ จ รูป ติด ตั้งบนรถกึ่งพ่ ว งและสามารถเคลื่อ นย้า ยได้ (เฉพาะรุ่ น เตาเผาขยะ
แบบเคลื่อนที่)
คุณลักษณะเฉพาะรถกึ่งพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)
1. เป็นรถกึ่งพ่วง 2 เพลา ที่พร้อมดาเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก
2. รถมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร และไม่เกิน 10.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
และไม่เกิน 2.55 เมตร ระยะช่วงล้อ (จาก KING PIN) ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
3. โครงสร้าง (Structure) เมนเฟรมเป็นเหล็กรูปตัว I มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 200 x 9 x 14 มิลลิเมตร
4. อุปกรณ์ (Part - accessories) ประกอบด้วย
4.1) กระทะล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 นิ้ว ขอบ 20 นิ้ว
4.2) ระบบห้ามล้อ แบบลม - กลไก ท่อลม 2 สาย (ห้ามล้อปกติและฉุกเฉิน)
5. มีผนังตะแกรงทั้ง 4 ด้าน และมีประตูปิด - เปิดหน้าหลัง และรถมีความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกึ่งพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
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