
 

 

 
วัสดคุวบคุมเชือ้จุลนิทรีย์ชนดิฟิลม์บาง  

(Microbial Thin Film for Control Material) 
 

ค าส าคัญ (Keyword) ท่ีน่าสนใจ  preservative thin film, microorganism, control material 
 
องค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กรรมวิธีในการผลิต 
 
ท่ีมาและความส าคัญ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

ปัจจุบันความต้องการในการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์มีมากขึ้น เน่ืองมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของ
ประเทศไทย อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนที่เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งความต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร ท าให้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และผลิตสินค้าเคร่ืองมือแพทย์
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตลาดการแข่งขันเคร่ืองมือแพทย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการ SMEs และในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ “ผู้ตัดสินใจซื้อไม่ใช่คนไข้” แต่เป็นบุคลากรของ
โรงพยาบาล ซึ่งให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือ จึงนิยมเลือกซื้อเคร่ืองมือ
แพทย์ที่ได้มาตรฐาน และมีความคุ้นเคยในการใช้งานมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีเคร่ืองมือ
แพทย์จากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในประเทศ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเติบโต
ได้มากนัก ภาครัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ใน
ประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้มีการยกระดับความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมให้แก่ภาคการ
ผลิตและบริการ ด้วยการสนับสนุนเคร่ืองมือแพทย์ของคนไทยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย และอุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเทศไทย มีผู้ป่วย Sepsis ประมาณ 175,000 ราย/ต่อปี และเสียชีวิต ประมาณ 
45,000 ราย/ต่อปี คิดเป็น 1 ราย เกิดขึ้นทุก ๆ 3 นาที และเสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง แม้ว่าปัจจุบันมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าในการรักษาโรคติดเชื้อโดยมียาต้านจุลชีพที่ดี
ขึ้น มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ดีขึ้น แต่อัตราตายของผู้ป่วยภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดยังคงสูงถึงร้อยละ 32.03 ในปี พ.ศ.2560 ดังน้ัน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต้องมีการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเน่ืองเพื่อความถูกต้องของการรายงานผล  

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด หรือ CISMaP เป็น
หน่วยงานยุทธศาสตร์ภายใต้คณะเทคนิคการแพทย์ มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อ
น าไปสู่ ภาคบริการ ปัจจุบันทางศูนย์ ฯ ได้พัฒนาวัสดุเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial preservation thin 



 

film) ส าหรับเป็นวัสดุทดสอบความช านาญในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบพข.
ปีงบประมาณ 2563  ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยมาตรฐานเพื่อรองรับเครือข่ายงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีการวิจัยโรคด้วยสเปกโทรสโคปีเชิงชีวภาพและศูนย์ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ระดับสากล” ในการจัดท าระบบทดสอบความช านาญระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17043 ซึ่งอยู่
ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรอง และทุน บพข. ปีงบประมาณ 2565 การควบคุมคุณภาพและการ
ทดสอบความช านาญจัดเป็นมาตรฐานภาคบังคับของวิชาชีพที่ส าคัญที่สะท้อนความถูกต้องน่าเชื่อถือของผล
ตรวจและน าไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ การผลิตวัสดุควบคุมทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุ นจาก
บริษัทเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาตลาดผู้ใช้บริการโครงการทดสอบความช านาญโดยได้ด าเนินการ
ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นมา  นอกจากเพื่อใช้ในภาคบริการโครงการทดสอบความช านาญภายใต้ Proficiency 
testing provider ISO 17043 แล้ว ศูนย์วิจัย CISMaP เล็งเห็นว่าการขยายก าลังการผลิตภายใต้จัดเตรียม
สถานผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และยื่นการรับรองมาตรฐานผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ISO 
13485  หรือการผลิตวัสดุอ้างอิง ISO  17034  จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้กว้างขึ้นโดยเป็นการรองรับการขยายตลาดและความต้องการใช้งานที่จะ
เพิ่มขึ้นและลดการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยทั้งสองบริษัทเอกชนมีสนับสนุนมีส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น บริษัทผู้ผลิตและให้บริการเคร่ืองมือเพื่อการตรวจวิเคราะห์ บริษัทผู้ผลิต
และจ าหน่ายตัวอย่างควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะ ยินดีสนับสนุนโครงการทั้งการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทดสอบ
และภาคบริการทดสอบความช านาญ 

 
การประยุกต์ใช้  

เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพ (QC material) ส าหรับงานการเพาะเชื้อจากเลือด โดยเป็นวัตถุทดสอบที่ใช้
ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองเพาะเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ และ ทดสอบความช านาญของเจ้าหน้าที่
ทดสอบ (Proficiency testing) 

 
จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

ผลิตภัณฑ์ฟิลมเ์ชื้อมีความเป็นเน้ือเดียวกันและควาคงตัวสูง (100%) ในระยะเวลา 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 
4 องศา และมีความคงตัวในการขนส่งที่อุณหภูมิ 37 องศา ในระยะเวลา 2 สัปดาห์  

 
 
 
 
 
 

 



 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กับคู่แข่ง 
เชิงบวก เชิงลบ 

Strengths (จุดแข็ง) 
▪ สามารถเกบ็รกัษาเชื้อจุลชีพแบบ active ใน

ระยะเวลา 12 เดือน ที่อุณหภมูิ 4 องศา และมี
ความคงตัวในการขนส่งที่อุณหภูมิ 37 องศา ใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห ์

▪ ราคาถูก 
▪ สะดวกต่อการขนส่ง 

Weaknesses (จุดอ่อน) 
▪ แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 
▪ โครงสร้างการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

Opportunities (โอกาส) 
▪ ภาครัฐบาลส่งเสริมใหม้ีการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ใน
ประเทศ 

▪ ภาครัฐและสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์

▪ คู่ความร่วมมือในภาคเอกชน ขายอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ในการช่วยหาลูกค้า 

▪ ในตลาดยังมีตัวเลือกของผลิตภัณฑท์ี่ต่ าอยู ่

Threats (อุปสรรค) 
▪ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างกระบวนการการยื่น

ขอรับรองมาตรฐาน ISO 17043 หรือ ISO 
13485 

▪ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างกระบวนการการยื่น
ขอรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

▪ กฎหมายควบคุมในการขนส่ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
ผู้ท่ีเหมาะน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ภาคเอกชนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล/ คลินิกเทคนิคการแพทย์  ห้องปฏิบัติการทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
ความสามารถในการผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวางไว้เก่ียวกับความสามารถในการผลิตต่อเดือน 

สามารถผลิตได้ประมาณ 200-300 ขวดต่อเชื้อต่อเดือน 
 

ช่องทางการจ าหน่าย/ติดต่อ 
คู่ความร่วมมือในภาคเอกชน ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยหาลูกค้า 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40002 เบอร์โทรศัพท์ 094268515 อีเมล patchatip@kku.ac.th 



 

 
เอกสารโฆษณา (Marketing materials) 

 



 

 
รูปภาพประกอบ และวีดีโอคลิป: 

 
https://cndc.tech/cismap 

 



 

เอกสารแนบท่ี 1 Business Model Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท่ี 2 Lean Canvas 

 


