
 

 

 
โปรแกรมปญัญาประดิษฐ์ส าหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะส าคัญ  
(Health AI program for biological age and important organs) 

 
ค าส าคัญ (Keyword) ท่ีน่าสนใจ:  Biological age, Health Index, Health check up report 

 
องค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ส าหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะส าคัญ (Health AI program for 
biological age and important organs) เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลสุขภาพของประชากรสุขภาพ
ดีทั้งข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลใหม่ และน ามาหาความสัมพันธ์ทางสถิติร่วมกับค่าตัวบ่งชี้ชีวภาพต่างๆ โดย
แสดงผลเป็นความเยาว์วัยของร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับอายุชีวภาพ (biological age) ประมวลผลโดยการใส่
ข้อมูลตัวบ่งช้ีทางชีวภาพของรูปร่างและค่าทางคลีนิคของอวัยวะหลักของร่างกาย ความก้าวหน้าของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของโครงการโดยประเม ินจากระดับ technology readiness level (TRL) อยู่ในระดับ 6 
กล่าวคือได้สมการท านายอายุร่างกาย และมีการสาธิตท านายในกลุ่มผู้รับการตรวจสุขภาพใหม่ (ข้อมูลใหม่) 
แล้ว อายุชีวภาพสามารถทราบได้ด้วยการวัดความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเปรียบเทียบกับอายุจริง โดย
การค านวณจากค่าต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่อายุชีวภาพของรูปร่าง 
(body shape biological age) และอายุชีวภาพของอวัยวะหลักของร่างกาย (biological age of major 
organs) เปรียบเทียบกับอายุจริง เบื้องหลังการพัฒนานี้เป็นการน าวิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติขั ้นสูงและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างสมการเพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสร้างขั้นตอน
วิธีที่เหมาะสมช่วยในการสร้างแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามสภาวะสุขภาพได้  

 
ท่ีมาและความส าคัญ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

 ในการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับผลการตรวจมาเป็นค่าทางเคมีคลีนิก ซึ่งเข้าใจได้ยากหาก
ผู้ รับบริการไม่ได้มีความเข้าใจเชิงลึกทางการแพทย์ เพื่อให้การแปลผล และความเข้าใจในสุขภาพได้ดี
จนกระทั่งผู้รับบริการเกิดความตระหนัก หรือต้องการติดตามภาวะร่างกายได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะส าคัญ สามารถแปลผลออกมาเป็นอายุร่างกาย โดยมีความน่าเช่ือถือ
และเที่ยงตรงในการท านายสูง รวมถึงทราบค่าอายุชีวภาพของอวัยวะหลัก ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และ
ไต ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห์ขั้นสูงจากข้อมูลสุขภาพของประชากรไทยและการวิเคราะห์ร่วมกับค่าทางคลีนิค
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เช่ียวชาญ เปรียบเทียบกับเคร่ืองท านายอายุชีวภาพอ่ืนๆ ที่ใช้เพียงการท า นาย
อายุชีวภาพจากรูปร่างเท่าน้ัน องค์ความรู้น้ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกหากมี
ความร่วมมือด้านข้อมูลประชากรสุขภาพดีจากสถานบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆ ด้านพื้นที่เก็บข้อมูล



 

กลุ่มตัวอย่างและสถานให้บริการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเอกชนในลักษณะงบประมาณร่วมวิจัยและร่วม
สร้างดัชนีสุขภาพ รวมถึงรับการถ่ายทอดและจัดจ าหน่ายเทคโนโลยี องค์ความรู้ที ่เกิดขึ้นนี้สามารถน าไป
ประยุกต์และเขียนโปรแกรมใส่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดนวัตกรรมทางสุขภาพใหม่ที่ ช่วยในการ
วัดความเยาว์วัยของร่างกายได้ เพื่อให้ประชากรเกิดการตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมเพื่อคงไว้ซ่ึงสุขภาพดี
และความเยาว์วัย 

 
การประยุกต์ใช้    

1. ใช้โปรแกรมในการประเมินผลอายุร่างกายองค์รวม เทียบกับอายุปฏิทินรายบุคคล 
2. ใช้โปรแกรมในการประเมินผลอายุชีวภาพอวยัะส าคัญ ได้แก ่ตับ ไต หัวใจ ตับอ่อน 
3. ใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
4. ใช้ในการติดตามภาวะสุขภาพ 
 

จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

• รายงานผลตรวจสุขภาพในรูปแบบอายุร่างกายองค์รวมและอายุ 4 อวยัวะส าคัญ ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ 
ตับอ่อนได้ในกลุ่มประชากรไทย 

• เป็น algorithm จากข้อมูลจ าเพาะส าหรับประชากรไทยที่มีผลการประเมินความแม่นย าสูงถึง 80% 
เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานในการประเมินอายุร่างกาย 

• สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังเพื่อแสดงสถานะสขุภาพอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมได้ 

• ข้อมูลไม่สูญหายเน่ืองจากบันทึกแบบดิจิทัล  
 

รางวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ไปทดสอบหรือใช้งาน  
1. ผลิตภัณฑ์แบบรองรับการใช้งานส่วนบุคคล ถูกน าไปทดสอบการใช้งานในกลุ่มหลักสูตรพลิกโฉมการ

ดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2564 พบว่าได้รับการตอบรับดี ผู้ใช้พึงพอใจ
โดยเฉพาะในด้านการสะท้อนภาวะสุขภาพออกมาเป็นภาพและตัวเลขที่เข้าใจง่าย รวมถึงได้รับ
ค าแนะน าในการปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ 

2. ผลิตภัณฑ์แบบรองรับการใช้งานองค์กร อยู่ในระหว่างการทดสอบใช้งาน ณ สถานบริการสุขภาพทาง
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  



 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กับคู่แข่ง 
หัวข้อเปรียบเทียบ 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์/ 
เทคโนโลยี/ 

บริการ 

ช่ือคู่แข่ง 1  
 

ช่ือคู่แข่ง 2  
 

1. เพ่ิมคุณค่าของการรายงานผล
การตรวจสุขภาพจากรูปแบบเดิม
ซึ่งเข้าใจยาก เป็นรูปภาพและ
ตัวเลขแสดงอายุร่างกายจากผล
ตรวจเลือดจริง  

โปรแกรม
ปัญญาประดิษ

ฐ์ส าหรับ
ประเมินอายุ
ร่างกายและ
อวัยวะส าคัญ 

การรายงานสุขภาพแบบ
ดั้งเดิม 

 

2. สะท้อนภาวะสุขภาพได้ชัดเจน
ข้ึน โดยสามารถประเมินผลอายุ
ชีวภาพอวัยะส าคัญ ได้แก่ ตับ ไต 
หัวใจ ตับอ่อน 

 

3. ข้อมูลไม่สูญหายเน่ืองจาก
บันทึกแบบดิจิทัล 

 

4. การใช้งานอย่างต่อเน่ือง
สามารถแสดงกราฟที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพได้ 

 

5. การแปลผลมีความน่าเชื่อถือ
จากการใช้พารามิเตอร์ทางเคมี
คลีนิก ซึ่งสะท้อนภาวะสุขภาพ
ในทางการแพทย์ และ 
Algorithm สร้างจากงานวิจัยโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีคลีนิก 
ข้อมูลทางกายภาพจริงร่วมกับ
การวัดความยาวเทโลเมียร์ซึ่งเป็น
วิธีมาตรฐานในการประเมินอายุ
ร่างกาย 

อายุร่างกาย เคร่ือง Body 
composition ที่ใช้เพียงค่า
กายภาพ 
 

โปรแกรมค านวณอายุร่างกายอื่น ไม่มีการ 
validate เทียบกับวิธีมาตรฐาน 
เวบไซต์ต่างๆ ที่ใช้แบบสอบถามและ
พารามิเตอร์น้อย 
-https://www.healthier.qld.gov.au/, 
-https://www.biological-age.com/ 
-
https://www.easycalculation.com/h
ealth/biological-age.php 
  

 
ผู้ท่ีเหมาะน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 กลุ่มสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวกับศาสตร์การป้องกันก่อนการเกิดโรคและการชะลอวัย  
 
 
 



 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1. สถานบริการสุขภาพ 
2. คลีนิคเอกชน 
3. บริษัทด้าน health tech  
 

ความสามารถในการผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวางไว้เก่ียวกับความสามารถในการผลิตต่อเดือน  
 ส าหรับรูปแบบลูกค้าองค์กร ใช้เวลาในการติดต้ังและเชื่อมต่อการประมวลผลไม่เกิน 3 เดือน และใน

การใช้งานสามารถประเมินผลได้ไม่จ ากัดในเชิงเทคนิค แต่อาจจ ากัดในเชิงสัญญาธุรกิจ 
 

ช่องทางการจ าหน่าย/ติดต่อ  
      ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน และออกบูธประชาสมัพันธ์ในระดับองค์กร 

ประสานงานโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      อีเมล์: cismap.ams.kku@gmail.com  โทรศัพท์: 063-6643950 
 
รูปภาพประกอบ และวีดีโอคลิป: 

 
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการแปลผลสุขภาพสว่นบุคคลด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ส าหรับประเมินอายุ
ร่างกายและอวัยวะส าคัญ (Health AI program for biological age and important organs) 

mailto:cismap.ams.kku@gmail.com


 

เอกสารแนบท่ี 1 Business Model Canvas 

 



 

เอกสารแนบท่ี 2 Lean Canvas 

 


