
 

 

 
วัสดคุวบคุมคณุภาพประเภทเลือดครบส่วนและปัสสาวะ 

 

ค าส าคัญ (Keyword) ท่ีน่าสนใจ: processed blood material, whole blood material, quality 
control material, proficiency testing material, reference material producer 

 
องค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  

“Q Prompt”  เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบที่เตรียมขึ้นจากกรรมวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้เทคนิค
การตรึงเม็ดเลือดแดงด้วยสารเคมี และใช้สารเคมีรักษาสภาพเม็ดเลือดแดงและฆ่าเชื้อจุลชีพ สามารถน า
กรรมวิธีน้ีมาใช้เตรียมตัวอย่างเลือดครบส่วนจากเลือดเหลือใช้จากผู้บริจาคโลหิตจากธนาคารเลือด  เพื่อ
ทดแทนการใช้เลือดเจาะเก็บใหม่โดยตรงจากอาสาสมัครหรือผู้ป่วย และสามารถผลิตเลือดครบส่วนได้ในเชิง
พาณิชย์ปริมาณมาก โดยใช้เลือดครบส่วนมีระดับน้ าตาลคงที่ และไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดง และ
สามารถขนส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องแช่เย็น จึงมีความสามารถในการแข่งขันกับวัสดุควบคุมคุณภาพที่น าเข้า
จากต่างประเทศมีต้นทุนการผลิตต่ า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทยในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น้ าตาลกลูโคสในเลือดด้วยเคร่ืองตรวจน้ าตาลแบบพกพา 
และการตรวจวัดเม็ดเลือดแดงอัดแน่นตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระบบ สากล ณ โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ท่ีมาและความส าคัญ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติทางคลินิก (Clinical laboratory testing) มีความส าคัญในการสนับสนุนการ

วินิจฉัยโรค ติดตามการรักษาของแพทย์ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรคไม่
ติดต่อ (Non -communicable diseases, NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งพบมากและเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย การตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุด
ดูแลผู้ป่วย หรือการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of care testing, POCT) เช่น การตรวจวัดน้ าตาลใน
เลือดด้วยเคร่ืองแบบพกพา จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  โดยมีการควบคุณภาพ
ภายใน (Internal quality control, IQC) และการควบคุมคุณภาพด้วยองค์กรภายนอก (External quality 
assurance, EQA) หรือการทดสอบความช านาญ (Proficiency testing, PT) เพื่อควบคุมและประกันคุณภาพ
ผลการตรวจวิเคราะห์ให้มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมทั้งใน
การคัดเลือกวิธีการตรวจวัด/เคร่ืองอัตโนมัติ น้ ายา ชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค การสอบทวน และการทวนสอบ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ การด าเนินการกระบวนการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้วัสดุ
อ้างอิง (Reference material) ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเลือดมนุษย์ ทั้งสามารถหาซื้อได้ในราคาต่ ากว่า
วัสดุที่น าเข้า สามารถผลิตได้ในปริมาณสูง 



 

การประยุกต์ใช้  
“Q Prompt” เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพส าหรับตรวจวัดน้ าตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นใน

การควบคุมคุณภาพประจ าวัน (Internal Quality Control, IQC) และประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก 
(Externa Quality Assurance, EQA) ผลิตจากเลือดครบส่วนจากเลือดของผู้บริจาคโลหิตที่หมดอายุ หรือไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารเลือด ผ่านการคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น น ามาผ่านกรรมวิธีที่อาศัย
หลักการทางเคมีเพื่อรักษาระดับน้ าตาลกลูโคส ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นให้คงที่เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
ซึ่งกระบวนการเตรียมวัสดุอ้างอิง เป็นผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และคณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (เอกสารยื่นขอสิทธิบัตร หมายเลข 1401002618) น ามาต่อยอดปริมาณการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมและจ าหน่ายทางการค้า ผ่านโปรแกรมทดสอบความช านาญศูนย์ทดสอบความช านาญ วี เมด 
เซนเตอร์ วัสดุควบคุมคุณภาพถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน มีลักษณะเหมือนเลือดพร้อมใช้
โดยไม่ผ่านกระบวนการเตรียมก่อนการทดสอบ แบ่งได้เป็น 3 ระดับความเข้มข้นน้ าตาล ได้แก่ ระดับต่ า (Low)   
กลาง (Medium)   และสูง (High)  บรรจุในหลอด Micro tube ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ขนส่งทางไปรษณีย์
โดยไม่ต้องแช่เย็น 

 
จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ  
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

1. ต้นทุนการเตรียมต่ า เน่ืองจากเตรียมจากเลือดหมดอายุจากธนาคารโลหิต และสามารถแขง่ขันเชิง
พาณิชย์ได้ทั้งในและต่างประเทศ 

2. ค่าน้ าตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมีความคงตัว ไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดงและมี
อายุการใช้งานนาน 6 เดือน 

3. สามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างเลือดได้ทั้ง IQC (ใช้ทุกวันหรือใช้ก่อนการตรวจวิเคราะห์) และใช้เป็น
EQA sample ได้ 

4. จ านวนระดับของค่าน้ าตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ครอบคลุมการน าไปใช้ทางคลินิก  
5. มีลักษณะเป็นเลือดครบส่วนตามหลักมาตรฐานสากล 
6. สามารถใช้งานได้ทันที (ready to use) 
7. สามารถขนส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องส่งแบบแช่เย็น 

 
ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์วัสดุควบคุมคุณภาพ 
วัสดุควบคุมคุณภาพส าหรับการตรวจน  าตาลในเลือด 

1. สามารถตรวจวัดค่าระดับน้ าตาล ด้วยเคร่ืองตรวจวัดน าตาลเเบบพกพา 
  ระดับต่ า     ระดับน้ าตาลอยู่ในช่วง 70-100 mg/dl 
  ระดับกลาง  ระดับน้ าตาลอยู่ในช่วง 101-150 mg/dl 
  ระดับสูง     ระดับน้ าตาลอยู่ในช่วง 151-250 mg/dl 



 

สามารถตรวจวัดค่าเม็ดเลือดแดงอัดเเน่น ด้วยเคร่ืองปั่นเหวี่ยง  
       ระดับต่ า     ค่าค่าเม็ดเลือดแดงอัดเเน่นอยู่ในช่วง 25-35%    
       ระดับกลาง  ค่าค่าเม็ดเลือดแดงอัดเเน่นอยู่ในช่วง 36-40 % 
       ระดับสูง     ค่าค่าเม็ดเลือดแดงอัดเเน่นอยู่ในช่วง 41-50 % 

2. สามารถคงค่าระดับน้ าตาลและเม็ดเลือดแดงอัดแน่นในเลือดไว้ได้นานถึง 6 เดือน 
3. สามารถน าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพประจ าวัน (Internal Quality Control, IQC) 
4. สามารถน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก (External Quality Assurance, EQA) 

ผ่านศูนย์ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
5. สามารถขนส่งได้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องแช่เย็น 
6. เลือดที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต ผ่านการคัดกรองโรคติดต่อโดยธนาคารโลหิต ซึ่งวัสดุควบคุม

คุณภาพน้ีภายหลังการผลิตจะมีการทดสอบ sterility test ด้วยทุกคร้ัง 
7. ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานการผลิตเคร่ืองมือแพทย์  

 

รางวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ไปทดสอบหรือใช้งาน  

ตารางท่ี 1 แสดงผลงาน/รางวัลท่ีเคยได้รับ 
ปีที ่ รางวัล ช่ือผลงาน หน่วยงาน 

2563 
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงาน
ป ร ะ ดิษ ฐ์ คิ ด ค้น  ร ะ ดับ ดี  ( ส าข า
วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบ
ส่วน ส าหรับตรวจน้ าตาลในเลือด 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2562 
รางวัลเหรยีญทอง ในงานวันนัก
ประดิษฐ์ 

วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวัด
ปรมิาณฮีโมโกลบินเอวันซี (Quality 
control material for hemoglobin 
A1c testing (กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2561 
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โครงการนวัตกรรม 

Whole blood reference material 
for blood glucose testing by 
glucose meter 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2560 
รางวัล Gold Medal, Archimedes, 
Russia และ Special Award 
Trophy 

วัสดุทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏบิัติการประเภทเลือดครบส่วน 
Q Prompt 

ได้รับรางวัลจาก Chinese 
Innovation and Invention 
society, Taiwan  
งานประกวดนวัตกรรมระดับ
นานาชาติ Archimedes 2017 
ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย  



 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กับคู่แข่ง 

หัวข้อเปรียบเทียบ  
ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี 

ของท่าน  

คู่แข่งล าดับ 1 
(ในประเทศ) 

คู่แข่งล าดับ 2 
(ต่างประเทศ) 

ราคา 250 บาท / 0.5 ml - 330- 540 บาท / 0.5 ml 
อุณหภมูิการขนส่ง (oC) < 45 (อุณหภูมิปกติ) 2-8  2-8  
ลักษณะวัสดุทดสอบ  สามารถน ามาใชไ้ด้ทันที  สามารถน ามาใชไ้ด้ทันที  สามารถน ามาใชไ้ด้ทันที  
อายุผลิตภัณฑ์ (เดือน) < 6   < 6 < 6  
ความสามารถในการใช้งานกับเครื่องตรวจ
วัดที่หลากหลาย (commutable) 

Commutable Non-Commutable Non-Commutable 

มาตรฐาน 
ISO 13485 / 
ISO 17034 / 

CE 

- ISO 13485 / 
CE 

 
การก าหนดต าแหนง่ผลติภณัฑ์  
 

 
ภาพท่ี 1 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์วัสดุอ้างอิงยี่ห้อ Q Prompt 

 
ผู้ท่ีเหมาะน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์  

• บริษัทจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์  

• ตัวแทนน าเข้า-ส่งออก เคร่ืองมือแพทย์  

• ศูนย์ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ในประเทศและต่างประเทศ 

 



 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

• ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในประเทศ จ านวน 1,301 เเห่ง และในต่างประเทศ 

• ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จ านวน 28 แห่ง ในประเทศ 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในประเทศ (รพสต.) จ านวน 9,770 เเห่ง 

• ศูนย์ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ในประเทศและต่างประเทศ 

ขนาดตลาดภายในประเทศ 

• จ านวนห้องปฏิบัติโรงพยาบาลที่ใช้วัสดุอ้างอิง 1,311 เเห่ง มูลค่าประมาณ 15,732,000 บาท 

• จ านวนห้องปฏิบัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใช้วัสดุอ้างอิง 9,770 เเห่ง มูลค่าประมาณ 
14,655,000 บาท 

• หน่วยงานภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์  ใช้วัสดุอ้างอิงในการทวนสอบเคร่ืองตรวจวัด ใ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 9,770 เเห่ง มูลค่า 8,793,000 บาท 

ขนาดตลาดต่างประเทศ  

• จ านวน Proficiency testing providers  ทีใ่ช้วัสดุอ้างอิงกลุ่ม  Human test material  จ านวนทั่ว
โลก 88 ราย  (อ้างอิง https://www.eptis.org/)  

 
ความสามารถในการผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวางไว้เก่ียวกับความสามารถในการผลิตต่อเดือน  

 
ก าลังการผลิต 

ความสามารถในการผลิต 
 4 Lot / Lot ละ 3,000 หลอด  
12,000 หลอด/เดือน 

   
ช่องทางการจ าหน่าย/ติดต่อ  
     ผลิตและจ าหน่ายโดย : บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
     ที่อยู่:   เลขที่ 69/19 หมู่ที่ 7 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
     โทรศัพท์: 081-9738008 
     E-mail:  wemedlab@gmail.com 
     Facebook page: WE Med Lab Center 
     LINE Official Account: @wemedlad 

https://www.eptis.org/


 

เอกสารโฆษณา (Marketing materials)  

 
 



 

 
 
 



 

 



 

Business Model Canvas: วัสดุควบคุมคุณภาพ  
 
 

• ค่าเช่าสถานที่ 

• เครื่องจักร อุปกรณ์ 

• ค่ารับรองมาตรฐาน 

• ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน 

• เงินเดือนและค่าแรง 

• ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 

• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน 

• ค่าสาธารณูปโภค 

• ค่าขนส่ง 

• การใช้จ่ายการตลาด 
 

• โรงพยาบาล 

• สภากาชาด 

• บริษัทที่จ าหน่ายวัตถุดิบ 

• บริษัทจัดจ าหน่ายเครื่องมือ
แพทย์  

• หน่วยงานที่ตรวจรบัรอง
มาตรฐาน 

• หน่วยงานทดสอบ
ประสทิธิภาพ 

• บริษัทขนส่งเอกชน 

 

• สินทรัพย์ทางปัญญา 

• เทคโนโลยีการผลิต 

• เครื่องจักร 

• วัตถุดิบ 

• ทีมนักวิจัย 

• พนักงานผลิต 

• ตัวแทนจ าหน่าย 

 

• ความสามารถในการใช้กับเครื่องตรวจวัด

ได้หลากหลาย 

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 / 
ISO 17034 

• ราคาถกูกว่าการน าเขา้จากต่างประเทศ 

• การขนส่งไดท้ี่อุณหภูมิปกติ ไม่เกิน 45 

องศ 

• ลักษณะวัสดุทดสอบสามารถน ามาใช้ได้
ทันที (Ready to use) 

▪ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการ และรับความคิดเห็นของลูกคา้ 

▪ แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
▪ โปรช่ันส าหรับลกูค้า 

 

▪ Website 
▪ Line official  
▪ Facebook  
▪ YouTube channel  

 

▪ ยอดขายเพิ่มข้ึนปีละ  20%  
▪ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า 

 

• มี วัสดุอ้ างอิงที่สามารถน า ไปทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 

• สามารถน าไปใช้ได้กับเครื่องมือที่หลากหลาย  

• มีโปรแกรม EQA ให้โรงพยาบาลเข้าร่วมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ครอบคลุมรายการที่ต้องการ 

• เกิดการ Standardization จะท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการตรวจวัดทั้งสองรายการ น้ีซึ่ง
เป็นการตรวจที่ส าคัญในการวินิจฉัยโรคมากข้ึน 

• มี RMP ภาคเอกชน ที่สามารถผลิตวัสดุอ้างอิ ง
ทางการเเพทย์ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต วัสดุ
อ้างอิงและมาตรฐานเครื่องมือเเพทย์ ผลิตได้
ปริมาณเพียงพอใช้ในประเทศ และสามารถ
ส่งออกเป็นสินค้า ใช้วัตถุดิบ จากชีววัตถุเหลือใช้
จากห้องปฏิบัติการ หรือธนาคารโลหิตท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ าลง ราคาจ าหน่ายในประเทศ
จะถูกลง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
ไม่ติดขัดในเร่ืองงบประมาณ 

• ศูนย์ทดสอบความช านาญ 

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• บริษัทน าเข้าเครืองมือแพทย์  

• โรงพยาบาลศูนย์ 

• โรงพยาบาลท่ัวไป 

• โรงพยาบาลชุมชน 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

• โรงพยาบาลเอกชน 



 

รูปภาพประกอบ และวีดีโอคลิป: 

 
       ภาพท่ี 2  วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบส่วนส าหรับตรวจน  าตาล  

                       
ภาพท่ี 3 วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบส่วนส าหรับตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 

 
ภาพท่ี 4  วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบส่วนส าหรับตรวจค่าฮีโมโกลบินเอวันซี 

 
 

 



 

 
ภาพท่ี 5 วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทปัสสาวะ ส าหรับตรวจน  าตาล และโปรตีนด้วยแถบจุ่ม 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 วัสดุควบคุมคุณภาพประเภทปัสสาวะ ส าหรับตรวจฮอร์โมน hCG ด้วยแถบจุ่ม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=cKWDqDc5Xb8 

Q Prompt นวัตกรรมวัสดุควบคุมคุณภาพประเภทเลือดครบส่วน และประเภทปัสสาวะ 

 


