
 

 

 

 
 

เคร่ืองมือส ำหรับคัดเลอืกอสุจโิดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอดิิกส์ส ำหรับเทคโนโลยีกำรเจริญพนัธุ ์
 

ค ำส ำคัญ (Keyword) ท่ีน่ำสนใจ: Sperms, Assisted reproduction technologies, Microfluidics 

        
องค์ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร 

ไมโครฟลูอิดิกส์เป็นเทคโนโลยีในการสร้างโครงสร้างขนาดเล็กระดับไมโครเมตร ในการพัฒนาและผลิต
เคร่ืองมือแพทย์อาศัยเทคโนโลยี Laser lithography เพื่อสร้างรูปแบบการคัดแยกอสุจิ ในห้องปฏิบัติการ 
Clean room class 100 การใช้เทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ในการสร้างเคร่ืองคัดเลือกอสุจิเป็นวิธีที่เร่ิมได้รับ
ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันและเร่ิมมีการน ามาใช้ในต่างประเทศ เน่ืองจากมีข้อดีคือ สามารถคัดเลือกอสุจิที่
เคลื่อนที่ได้ดี ก าจัดเซลล์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และเมื่อเทียบกับวิธีที่นิยมในปัจจุบัน คือ density gradient 
centrifugation และ swim up มีข้อดีกว่าในเร่ืองของเวลาในการท าที่น้อยกว่า ขั้นตอนง่ายกว่า ใช้แรงงาน
น้อยกว่า และที่ส าคัญไม่ต้องผ่านกระบวนการปั่นเหวี่ยงท าให้เกิด DNA fragmentation ที่จะส่งผลต่อเชื้ออสุจิ 
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของวิธี microfluidic ในปัจจุบันคือราคาแพง เน่ืองจากอุปกรณ์ผลิตจากต่างประเทศ 
ราคาที่น าเข้าในประเทศไทยมีราคาสูงท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้งาน   

เคร่ืองมือส ำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ส ำหรับเทคโนโลยีกำรเจริญพันธุ์ ส าหรับ
การคัดเลือกอสุจิขึ้นใช้วิธีแบบ passive-driven เป็นวิธีที่สามารถผลิตได้ง่ายกว่า ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมและ
สะดวกในการน าไปใช้ โดยใช้วัสดุที่ท าเป็น PDMS ซึ่งเป็นวัสดุที่ biocompatibility และสามารถสร้างรูปแบบ
ของช่องทางไหลได้หลากหลาย รวมทั้งยังเป็นวัสดุที่ oxygen สามารถผ่านได้ง่ายกว่า โดยอสุจิที่ได้หลังจากการ
คัดเลือกจะมีคุณภาพดีคือ เคลื่อนไหวดี รูปร่างปกติ และมี  DNA fragmentationน้อยเมื่อเทียบกับ Density 
gradient centrifugation ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในปัจจุบันในห้องปฏิบัติการ โดยสามารถน ามาใช้ทดแทนวิธีใน
ปัจจุบันได้ โดยสามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญ และรำยละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร 

ภาวะมีบุตรยากมีความส าคัญมากทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ ต่ า
จะส่งผลต่อโครงสร้างของประชากรในอนาคต โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอัตราเจริญพันธุ์ไทยต่ ากว่าเกณฑ์
องค์การอนามัยโลกและเป็นประเทศที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ขาดแคลนแรงงานที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาจากแรงงานข้ามชาติได้ นอกจากน้ีจากค่านิยมของสตรีใน
ปัจจุบันที่จะมุ่งเน้นการท างานก่อนแล้วค่อยมีบุตรในภายหลัง การแต่งงานที่ช้าลงเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงไม่ได้คิดว่าตนเองและคู่สมรสมีบุตรยาก และไม่ทราบว่าอายุที่มากขึ้นของทั้งตนเองและคู่
สมรสจะส่งผลโดยตรงท าให้เกิดภาวะมีบุตรยากและเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์และ
ความเสี่ยงที่จะมีทารกมีความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม  จากเหตุผลข้างต้นท าให้ทุกภาค



 

 

ส่วนรวมถึงรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาน้ีดังจะเห็นได้จากการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (พ.ศ. 2560-
2569) ของกระทรวงสาธารณสุข หรือการประกาศนโยบายมีลูกเพื่อชาติ รวมไปถึงการให้เงินสงเคราะห์บุตร  
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น  

การรักษาภาวะมีบุตรยากน้ันพบว่าความแข็งแรงของอสุจิเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักที่จะท าให้เกิดการ
ต้ังครรภ์ที่ปกติได้ จากอายุที่มากขึ้นของฝ่ายชายและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เชื้ออสุจิของฝ่ายชายมี
จ านวนน้อยลงและอ่อนแอ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เช่นการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและการท าเด็ก
หลอดแก้วจะช่วยแก้ปัญหาน้ีได้โดยที่ความแข็งแรงของอสุจิน้ันส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของการรักษา 
ดังน้ันกระบวนการคัดเลือกอสุจิจึงมีความส าคัญอย่างมากเพื่อให้ได้อสุจิที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์และแข็งแรงหลังการปฏิสนธิ การคัดเลือกอสุจิที่นิยมในปัจจุบันจะ
คัดเลือกจากลักษณะการเคลื่อนที่และรูปร่างของอสุจิ โดยขั้นตอนการคัดเลือกอสุจิจ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการปั่นเหวี่ยง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความแข็งแรงและคุณภาพของสารพันธุกรรมของอสุจิ เทคโนโลยีไม
โครฟลูอิดิกส์คือเทคโนโลยีจัดการของเหลวปริมาตรน้อยในช่องการไหลขนาดไมโครเมตรที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะสาขาทางการแพทย์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็ก โดยเทคโนโลยีน้ี
สามารถใช้สร้างอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างรูปแบบระดับไมโครเมตรที่สามารถออกแบบเพื่อใช้ในการคัดเลื อกอสุจิ
เพื่อทดสอบความแข็งแรงและขนาดของอสุจิที่ปกติ รวมทั้งลักษณะการเคลื่อนที่ภายในช่องด้วยวิธีที่ไม่ต้อง
อาศัยสารเคมี เรียกว่า Passive method ซึ่งจะไม่ท าอันตรายต่ออสุจิดังเช่นวิธีการปั่นเหวี่ยงที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันและปลอดภัยต่ออสุจิที่น ามาใช้เพื่อให้การรักษาผู้ที่มีบุตรยากโดยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 
เช่น เด็กหลอดแก้วต่อไป  

 
กำรประยุกต์ใช้  

เคร่ืองมือส าหรับการคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ที่สามารถคัดเลือกได้ทั้งการเคลื่อนที่ 
รูปร่าง และสารพันธุกรรมที่มีคุณภาพดี การออกแบบจะอาศัยหลักการของอสุจิที่มีคุณภาพดีจะเคลื่อนที่ตรงไป
ข้างหน้า ภายในช่องของเคร่ืองมือน้ีแบ่งเป็นช่องทางเข้า สิ่งกีดขวางรูปแบบต่างๆ และช่องทางออก 

 
จุดเด่นและจุดขำยของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร  

การคัดเลือกอสุจิโดยใช้เทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ น้ันท าให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพของโครโมโซมดีกว่าการ
คัดเลือกอสุจิโดยวิธีมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ียังท าให้ได้อสุจิที่เคลื่อนไหวดีและมีรูปร่างปกติไม่
แตกต่างจากวิธีมาตรฐาน  

 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร กับคู่แข่ง 

 



 

 

หัวข้อเปรียบเทียบ 
 

ช่ือผลิตภัณฑ์/ 
เทคโนโลยี/ 

บริกำร 
iKIDs 

เคร่ืองมือส ำหรับ
คัดเลือกอสุจิโดย
เทคโนโลยีไมโคร
ฟลูอิดิกส์ส ำหรับ

เทคโนโลยีกำรเจริญ
พันธุ์ 

 

ช่ือคู่แข่ง 1  
Koek Biotechnology 

(Fertile) 
 
 

 

ช่ือคู่แข่ง 2  
Microfluidics Sperm 

Sorter Qualis 
 
 

 

รำคำ 3,xxx บาท 8,503.36 บาท Contact to purchase 
ค่ำ Percentage of 

Motility 
91.12% 85 % N/A 

ค่ำ DNA 
Fragmentation 

0.84% 1.2 % 5.9 % 

ค่ำ Processing Time 5-30 นาที 30 นาที 20-30 นาที 
ประเทศต้นทำงกำรผลิต

และขนส่ง 
ไทย ตุรกี อินเดีย 

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ISO 13485 CE และ ISO 13485 ISO 9001:2015 
  

 
ผู้ท่ีเหมำะน ำผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร ต่อยอดเชิงพำณิชย์  
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลส าหรับผู้มีบุตรยาก / ผู้ลงทุนเพื่อขยายการผลิตในระดับใหญ่ขึ้น 
 
ตลำด/กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
อุตสาหกรรมกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์/โรงพยาบาลและสถานพยาบาลส าหรับผูม้ีบตุรยาก 
 



 

 

ควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวำงไว้เก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน  
เบื้องต้น small scale จ ำนวน 60 กล่อง ต่อเดือน 
 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ติดต่อ  
- อุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลส าหรับผู้มีบุตรยาก/

ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
เอกสำรโฆษณำ (Marketing materials)  

 
 
 
 
 
 



 

 

รูปภำพประกอบ และวีดีโอคลิป: 
คลิป VDO 
https://www.facebook.com/ipop.psu/videos/275620401326649/ 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/ipop.psu/videos/275620401326649/

