
 

 

 
 

ชุดตรวจแบบแถบทดสอบส ำหรับตรวจคัดกรองปริมำณโปรเจสเทอโรนในซีรัมของสุกร  
(Progesterone-strip test for detecting progesterone in swine serum) 

 

ค ำส ำคัญ (Keyword) ท่ีน่ำสนใจ: Progesterone-strip test, lateral flow strip test, strip test for gilts, 
reproductive age    
 
องค์ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร:  

ชุดแถบตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนแบบ lateral flow strip test อาศัยหลักการการจับกัน
ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีแบบแข่งขัน โดยใช้อนุภาคทองค าระดับนาโนเป็นตัวรายงานผล ซึ่งเป็นการ
ตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสิ่งส่ง
ตรวจ (เลือดหรือซีรัมสุกร) เพื่อบ่งชี้สุกรที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และทราบความพร้อมในการต้ังครรภ์ของสุกร  

 
ท่ีมำและควำมส ำคัญ และรำยละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร: 

“การเตรียมสุกรสาวให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแม่พันธุ์ทดแทนเป็นก้าวแรก ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กบั
ฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ และลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันมีการน าสุกรสาวเข้ามาทดแทนแม่สุกรประมาณ 40-
50% ต่อปี ดังน้ันผลผลิตของสุกรสาวจึงมีความส าคัญต่อผลผลิตของฟาร์มเป็นอย่างมาก “สุกรสาวที่มี
ประสิทธิภาพ” คือ สุกรสาวที่น าเข้าฝูงแล้วมีการแสดงการเป็นสัดปกติ มีการตกไข่มากกว่า 18 ใบ ยอมรับการ
ผสมพันธุ์ภายในอายุไม่เกิน 230 วัน สามารถต้ังท้องได้จากการผสมพันธุ์เพียง 1 คร้ัง และสามารถให้ผลผลิตได้
อย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับท้อง โดยทั่วไปแม่สุกรมีศักยภาพทางการสืบพันธุ์สูงสุดระหว่าง
ท้อง 3-6 ท้อง  ดังน้ันการคัดทิ้งแม่สุกรก่อนให้ผลผลิตได้ครบ 6 ท้อง จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต
ของฝูงและเพิ่มต้นทุนการผลิตลูกสุกร อายุของสุกรเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ขึ้นกับอิทธิพลของทั้งพันธุกรรม การ
จัดการอาหาร การสัมผัสพ่อสุกร และ ฤดูกาล การจัดการที่ส าคัญส าหรับสุกรสาวที่เข้ามาในฝูง ประกอบด้วย 
การจัดการด้านสุขภาพ การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การกระตุ้นและการตรวจการเป็นสัด การกินอาหาร การประเมิน
น้ าหนักตัว และความสมบูรณ์ก่อนส่งขึ้นผสมพันธุ์ การวางแผนในการจัดการด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี จะช่วยให้
สามารถผสมพันธุ์สุกรสาวได้ภายในเวลาที่เหมาะสม การเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของชุดแถบทดสอบ
ตรวจหาโปรเจสเทอโรนที่แสดงภาวะการตกไข่สุกร เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับสัตวแพทย์และสัตวบาลที่
ดูแลฟาร์มสุกร ในรูปแบบอุปกรณ์พกพา สะดวกต่อการใช้งาน ส าหรับใช้ตรวจวินิจฉัยสุกรสาวที่มีปัญหาการไม่
แสดงอาการเป็นสัด เพื่อให้สามารถท าการรักษา และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดจ านวนวันสูญเสีย
ในการเตรียมสุกรสาวทดแทน และเพิ่มสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ในสุกร 

 
กำรประยุกต์ใช้  

ชุดตรวจแบบแถบทดสอบส าหรับคัดกรองปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในซีร่ัมหรือเลือดของสุกร 



 

จัดเป็นชุดตรวจแบบแถบกระดาษให้ผลทดสอบรวดเร็วในกลุ่ม Lateral flow test strip โดยใช้แอนติบอดีต่อ   
โปรเจสเทอโรนตรวจวัดปริมาณของโปรเจสเทอโรนเพื่อตรวจความพร้อมของการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาว
และตรวจการต้ังครรภ์ในสุกรเพศเมียภายหลังการผสมพันธุ์ (ประมาณ 3 สัปดาห์) ชุดตรวจแบบแถบทดสอบ
ใช้หลักการแข่งขันของแอนติบอดี (Competitive immunoassay) ผลบวกและผลลบของชุดตรวจน้ีจะแสดง
ถึงปริมาณโปรเจสเทอโรนมากกว่า 10 นาโนกรัม/ มิลลิลิตร และน้อยกว่า 10 นาโนกรัม/ มิลลิลิตร ตามล าดับ 
ชุดตรวจแบบแถบทดสอบถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ให้ผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ที่ซับซ้อน เหมาะแก่การใช้ในภาคสนาม สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติเมื่อเทียบกับการตรวจแบบ
วิธีเดิม (Conventional method) โดยหยดตัวอย่าง (ซีรัมหรือเลือดสุกร) ที่ต้องการทดสอบลงบริเวณช่องใส่
ตัวอย่าง (Sample pad) และสังเกตสีม่วงแดงของอนุภาคทองค าระดับนาโนที่ปรากฏบริเวณแถบเส้นควบคุม
และเส้นทดสอบภายในเวลา 15 นาที 

 
จุดเด่นและจุดขำยของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร  

เน่ืองจากชุดตรวจแบบแถบทดสอบถูกออกแบบใหใ้ช้งานได้ง่าย ใหผ้ลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้อง
อาศัยเคร่ืองมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อน เหมาะแก่การใช้ในภาคสนาม สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติเมื่อเทียบกับ
การตรวจแบบวิธีเดิม (Conventional method) ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งน้ันเป็นจุดเด่นของชุดตรวจ
นอกจากน้ียังมีราคาตรวจต่อตัวอย่างน้อยกว่าการตรวจด้วยวิธีการด้ังเดิมอย่างน้อย 2-3 เท่า 

 
รำงวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่ำงกำรน ำผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร ไปทดสอบหรือใช้งำน  

ชุดตรวจแบบแถบทดสอบส าหรับตรวจคัดกรองปริมาณโปรเจสเทอโรนในซีรัมของสุกรได้ส่งผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างส าหรับทดสอบการใช้งานจริงในฟาร์มสุกรทั้งในประเทศไทยและฟาร์มสุกรในประเทศสเปน 

 
  



 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร กับคู่แข่ง 
หัวข้อ

เปรียบเทียบ 
 

ช่ือผลิตภัณฑ์/ 
เทคโนโลยี/ 

บริกำร 
Progesterone-strip test 

ช่ือคู่แข่ง 1  
Mavis Laven 

Pig Pregnancy Test 
Strip 

ช่ือคู่แข่ง 2  
Cusabio, Pig 

progesrterone, PROG   
ELISA Kit 

 

ช่ือคู่แข่ง 3  
Progesterone test 

by ISO 15189 
laboratory 

 

ความจ าเพาะของผล
การทดสอบ
(Specificity) 

ใช้ Antigen-antibody reaction 
{Monoclonal antibody (MAb)} 
ที่มีความจ าเพาะสูงต่อฮอโมนโป
รเจสเทอโรนจากงานวิจัย 

Antigen-antibody 
reaction (MAb) 

Antigen-antibody 
reaction (MAb) 

Antigen-antibody 
reaction (MAb) 

ความรวดเร็วของ   
ระยะเวลาการ

ทดสอบ 

15-20 นาที 10 นาที 60-300 นาที อย่างน้อย 1 วัน 

ความสะดวกในการ
พกพา 

เพ่ือใช้งาน  

- สะดวก หยิบใช้จากบรรจุภัณฑ์
แยกแต่ละแถบ strip ป้องกันการ
ปนเปื้อน 
- อุปกรณ์ส าหรบัทดสอบขนาดเล็ก
ได้แก่ เขม็เก็บเลือด และdropper 
ส าหรับหยดเลือดลงชุดทดสอบ 

- สะดวก หยิบใช้จาก
บรรจุภัณฑ์แยกแต่ละ
แถบ strip บรรจุ 10 
strip ต่อกล่อง 
- บรรจุภัณฑท์ี่เปิด
แล้วแต่ยังใช้งานไมห่มด 
อาจส่งผลให้ชุดแถบตรวจ 
เสื่อมคุณภาพจาก
ความชื้นและการ
ปนเปื้อนจากการเปิด
หยิบใชห้ลายครั้ง 

- ไม่สะดวก 
เป็นชุดถาด 96 หลุม ต้องมี
น้ ายาประกอบหลายชุด 
- ต้องใช้เครื่องมือในการ
อ่านผล เช่น 
Spectrophotometer 

- ไม่สะดวก 
เป็นชุดถาด 96 หลุม ต้อง
มีน้ ายาประกอบหลายชุด 
- ต้องใช้เครื่องมือในการ
อ่านผล เช่น 
Spectrophotometer 

ความช านาญของผู้
ทดสอบ 

ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น 

การอ่านผลทดสอบ 

แบบเชิงคุณภาพ ให้ผลบวก และ
ลบ 
ชัดเจน 
อ่านผลง่าย 

แบบเชิงคุณภาพ ให้
ผลบวก และลบ 

ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทดสอบ และการใช้
เครื่องมือในการวัดผลการ
ทดสอบ 

ต้องมีประสบการณ์ 
ในการทดสอบ 

ราคา <80 บาท/ strip 70 บาท/strip 400 บาท/test 450 บาท/test 

Limit of detection 
โปรเจสเตอโรน ตรวจพบที่ความ

เข้มข้นต่ าสุดที่ 10 ng/mL 
N/A โปรเจสเตอโรน สามารถ

ตรวจได้ช่วง 
0.15-70 ng/mL 

โปรเจสเตอโรน ตรวจพบ
ในช่วง 0.2 – 60.0 

ng/mL  

ประเทศต้นก าเนิด 
Thailand 
ท าให้ลดการน าเข้าชุดตรวจแบบ
แถบสีจากต่างประเทศ 

China United States of 
America 

Thailand 

ผู้ท่ีเหมำะน ำผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร ต่อยอดเชิงพำณิชย์  



 

- บริษัทจ าหน่ายชุดทดสอบ 
- กรมปศุสัตว ์
 
ตลำด/กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
- เกษตรกร / ฟาร์มเลี้ยงสุกรทั้งในไทยและต่างประเทศ 
- กรมปศุสัตว ์
- บริษัทจ าหน่ายชุดทดสอบ 
 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวำงไว้เก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน  
- ผลิตชุดตรวจได้ 1,000 ชิ้นต่อวัน (**ยังไม่รวมเวลาเตรียมสารเคมีส าหรับการพ่นที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 
วันต่อชุดตรวจ) 
    
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ติดต่อ  
ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล 254 อาคารมหาวชิรุณหิศ ชั้น 12 คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 02-2185166 / 02-2185136 
 
Business Model Canvas  

 
 
 
 



 

รูปภำพประกอบ และวีดีโอคลิป 

 


