
 

 

 
 

หลอดเกบ็เลือดอนิโนเมด (Innomed tube) 
 
ค ำส ำคัญ (Keyword) ท่ีน่ำสนใจ: Vacuum Blood Collection Tube, Clot Activator,                   
Heparin tube, Anticoagulant, laboratory determination, blood testing, Medical device  

 

องค์ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร  
หลอดเก็บเลือดอินโนเมด เป็นนวัตกรรมหลอดเก็บเลือดที่มีการปรับปรุงสารเคลือบภายในให้สามารถ

ป้องกันการแข็งตัวของเลือด หรือกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดให้เร็วขึ้น โดยสามารถตรวจวัดสารชีวเคมี และ
รักษาระดับน้้าตาลให้คงที่เป็นระยะเวลานานถึง 8 ชั่วโมง หลอดอินโนเมดออกแบบการใช้งานเพื่อลดปริมาณ
เลือดที่เจาะเก็บจากเดิมลดลงถึงร้อยละ 35-50 และลดการเจาะเลือดซ้้า ท้าให้สามารถใช้ 1 หลอดอินโนเมด 
ทดแทน การใช้ 2 หลอด ในการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและน้้าตาล หลอดอินโนเมดผลิตได้ตามมาตรฐาน
กระบวนการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ISO 13485 ในระดับอุตสาหกรรมซึ่งหลอดเก็บเลือดอินโนเมดชนิด
สุญญากาศมีความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ในระดับ 9 

 
ท่ีมำและควำมส ำคัญ และรำยละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร 

การเจาะเก็บเลือดในผู้ป่วยที่ใช้วิเคราะห์วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปจะเจาะเก็บประมาณ 4-
10 มิลลิลิตร หรือปริมาณการเจาะขึ้นอยู่กับรายการตรวจวิเคราะที่ต้องการตามรายการที่แพทย์สั่ง  ปัจจุบัน
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลน้าหลอดเก็บเลือดมาใช้ในการเก็บเลือดที่เจาะจากเลือด
ด้า ซึ่งหลอดเก็บเลือดที่ใช้มีจ้านวนหลายชนิด และแต่ชนิดมีคุณสมบัติที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ต่างกัน ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับรายการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ในการตรวจวัดค่าน้้าตาลนิยมใช้หลอดที่มีสารเคลือบชนิดโซเดียม
ฟลูออไรด์ผสมกับสารกันเลือดแข็งเน่ืองจากในฟลูออไรด์ไอออนมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อีโนเลสในกระบวน
การไกลโคไลซีส หรือการน้ากลูโคสไปใช้โดยเม็ดเลือด แต่หลอดที่มีสารฟลูออไรด์ไม่สามารถน้ามาใช้เก็บเลือด
เพื่อตรวจสารชีวเคมีชนิดอื่น ๆ ได้เพราะฟลูออไรด์ไอออนรบกวนปฏิกิริยาการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีหลาย
ชนิด ดังน้ันหากต้องการเก็บตัวอย่างเลือดที่ใช้ตรวจวิเคราะห์น้้าตาล  และวิเคราะห์สารชีวเคมีจึงต้องเก็บ
ตัวอย่างเลือดด้วยหลอดเก็บเลือดถึงสองชนิด คือ ชนิดเคลือบโซเดียมฟลูออไรด์ และชนิดเฮปารินเป็นสารกัน
เลือดแข็ง จึงท้าให้ใช้ปริมาณเลือดที่เจาะเก็บจากผู้ป่วยปริมาณมากกว่าการใช้หลอดเดียว รวมถึงมีต้นทุนของ
หลอดเก็บเลือดที่ใช้ในการเจาะเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลผลิตภัณฑ์หลอด
เก็บเลือดที่ใช้ในประเทศไทยค่อนข้างหลากหลาย โดย ร้อยละ 90 เป็นสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ โดย
ส่วนมากเป็นสินค้าน้าเข้าจากประเทศจีน ประเทศไทยมีการน้าเข้าหลอดเก็บเลือดทางการแพทย์ ในปี 2558-



 

2563 อยู่ในช่วงประมาณ 2,000 ล้านบาท – 2,990 บาท ต่อปี พบว่ามีเพียงเล็กน้อยที่ผลิตได้ในประเทศไทย 
ทั้งชนิดสุญญากาศ (Vacuum) และไม่สุญญากาศ (Non vacuum) ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือดอินโนเมดมี
กลุ่มเป้าหมาย คือโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน จ้านวน 1,309 แห่ง และสถานพยาบาลหน่วยปฐมภูม
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล)ที่มีมากถึง 9,769 แห่งทั่วประเทศ ที่ต้องการลดต้นทุนการใช้หลอดเก็บ
เลือด ลดเวลาในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด ลดปริมาณเลือดในผู้ป่วย และที่ส้าคัญท้าให้เกิดการพึ่งพาสินค้าที่
ผลิตขึ้นภายในประเทศ หลอดอินโนเมดมีความเป็นนวัตกรรมใหม่ภายในหลอดเคลือบสาร Heparin ผสมสาร
ต้านการน้าน้้าตาลไปใช้จึงท้าหน้าที่แทนหลอดเก็บเลือด 2 ชนิดคือลิเธียมเฮปาริน และโซเดียมฟลูออไรด์ ใช้
ตรวจได้ทั้งกลูโคสและสารชีวเคมีอื่น 19 รายการ ท้าให้สามารถลดปริมาณเลือดที่ต้องการเก็บจากผู้ป่วย และ
ลดจ้านวนหลอดเก็บเลือดที่ต้องใช้ (แก้ปัญหาผู้ป่วยเจาะเลือดยาก เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยเคมีบ้าบัด 
หรือใช้กับผู้ป่วยทั่วไป) ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล ลดปริมาณขยะติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัด
ขยะ มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลวิจัยทางคลินิกรองรับ  
 
กำรประยุกต์ใช้  

หลอดเก็บเลือดอินโนเมด เป็นนวัตกรรมหลอดเก็บเลือดที่มีการปรับปรุงสารเคลือบภายในให้สามารถ
ป้องกันการแข็งตัวของเลือด หรือกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดให้เร็วขึ้น โดยสามารถตรวจวัดสารชีวเคมี และ
รักษาระดับน้้าตาลให้คงที่เป็นระยะเวลานานถึง 8 ชั่วโมง หลอดอินโนเมดออกแบบการใช้งานเพื่อลดปริมาณ
เลือดที่เจาะเก็บจากเดิมลดลงถึงร้อยละ 35-50 และลดการเจาะเลือดซ้้า ท้าให้สามารถใช้ 1 หลอดอินโนเมด 
ทดแทน การใช้ 2 หลอด ในการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและน้้าตาล 

 
จุดเด่นและจุดขำยของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร  

ผลการทดลองทางคลินิกระบุว่าหลอดเก็บเลือด Innomed ทั้ง 2 ชนิด สามารถใช้ทดแทนหลอด 
โซเดียมฟลูออไรด์ในการรักษาระดับน้้าตาล และสามารถตรวจสารชีวเคมีได้ภายในหลอดเดียวกัน ท้าให้
น้ามาใช้ทดแทนหลอดเก็บเลือดแบบNaF/Heparin /Clot activator แบบเดิมได้ จึงมีประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาระยะยาวในการเจาะเลือดส้าหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ 
ผู้ป่วยเคมีบ้าบัด เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีได้หลากหลายเทียบเท่ากับหลอด
เก็บเลือด Heparin และหลอด Clot activator ปกติ ในขณะเดียวกันสามารถรักษาระดับน้้าตาลได้เทียบเท่า
กับหลอดโซเดียมฟลูออไรด์ การใช้หลอดเก็บเลือด Innomed ทั้ง 2 ชนิดเพียง 1 หลอดสามารถท้าหน้าที่แทน
หลอดเก็บเลือดที่ปกติต้องใช้ถึง 2 หลอดได้ ท้าให้ลดปริมาณการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยลดลง และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านหลอดเก็บเลือด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะติดเชื้อ 

 
 
 



 

ประโยชน์และคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ 
1)  หลอดเก็บเลือดอินโนเมดสามารถลดการเก็บตัวอย่างเลือดถึงร้อยละ 33-50 ไม่เจาะซ้้า  ยกระดับ 

การบริการเจาะเก็บเลือด 
2)  สามารถรักษาระดับน้้าตาลได้นาน 8 ชั่วโมงในขณะที่หลอดเก็บเลือดลิเธียมเฮปารินทั่วไปสามารถ

เก็บรักษาระดับน้้าตาลไม่ให้ลดลงได้เพียง 2 ชั่วโมง และเพิ่มความมั่นใจ น่าเชื่อถือขอผูใ้ช้ ลดปัญหาค่า
น้้าตาลต้่าปลอม 

3)  สามารถตรวจวิเคราะห์ได้มากรายการ ท้าใหช้่วยลดจ้านวนหลอดเก็บเลือดที่ต้องใช้ ต่อผู้ป่วย 1 
ราย จากจ้านวน 2 หลอดให้เหลือเพียง 1 หลอด 

4)  สามารถใช้หลอดอินโนเมดเพียง 1 หลอด ทดแทน การใช้ 2 หลอด ในการตรวจวิเคราะห์สาร
ชีวเคมีและน้้าตาล จึงช่วยลดต้นทุนลงของโรงพยาบาลถึงร้อยละ 33-50 และลดต้นทุนการจัดการขยะติด
เชื้อ 
     5) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือดของคนไทย ผลิตในประเทศไทย และได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล  
 

รำงวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่ำงกำรน ำผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร ไปทดสอบหรือใช้งำน  
-ผ่านการทดสอบลักษณะกายภาพตามมาตรฐาน ISO 6710 Single-use containers for human 
venous blood specimen collection 
-ด้าเนินการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตฐาน CLSI GP34-A  Validation and Verification of Tubes 
for Venous and Capillary Blood Specimen Collection 
- Validation โดย multicenter studies โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ 
บพข.64  
- กระบวนการผลิตได้รับการรับรองตามาตรฐาน ISO 13485  

  



 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร กับคู่แข่ง 
หลอดเก็บเลือด Innomed ชนิดเคลือบ Heparin 

หัวข้อเปรียบเทียบ  

ผลิตภัณฑ์ / 
เทคโนโลยี 
Innomed  

คู่แข่งล ำดับ 1 
(Heparin) 

คู่แข่งล ำดับ 2 
(Sodium Fluoride) 

ความสามารถในการรักษา
ระดับน้้าตาล (ชั่วโมง) 

8 ไม่สามารถรักษาระดับ
น้้าตาลได้ 

24 
* น้้าตาลลดลงในช่วง 4 ชั่วโมงหลัง
เจาะเลือดหลังจากนั้นคงท่ี 

การตรวจสารชีวเคมี √ √ มีการรบกวนการตรวจวัด
สารชีวเคมี 

การตรวจระดับน้้าตาล √ √ 
ควรตรวจทันที 

√ 

การตรวจวัดฮีโมโกลบินเอวันซ ี √ NA NA 
หมำยเหตุ: NA หมายถึง ไมม่ีข้อมูลเน่ืองจากไมไ่ด้ท้าการทดสอบ 
 

หลอดเก็บเลือด Innomed ชนิดเคลือบ  Clot activator  

หัวข้อเปรียบเทียบ  

ผลิตภัณฑ์ / 
เทคโนโลยี ของท่ำน 

Innomed ชนิด  
Clot activator  

คู่แข่งล ำดับ 1 

(Clot activator) 
คู่แข่งล ำดับ 2 

(Sodium Fluoride) 

ความสามารถในการรักษา
ระดับน้้าตาล (ชั่วโมง) 

8 0 24 
* น้้าตาลลดลงในช่วง 4 ชั่วโมงหลังเจาะ

เลือดหลังจากนั้นคงท่ี 

การตรวจสารชีวเคมี √ √ มีการรบกวนการตรวจวัดสาร
ชีวเคมี 

การตรวจระดับน้้าตาล √ √ 
ควรตรวจทันที 

√ 

ภูมิคุมกันวิทยา √ 
 

√ - 
 

 
 
 



 

เปรียบเทียบวิธีกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ Innomed ชนิดเคลือบ Heparin กับผลิตภัณฑ์แบบเดิมท่ีมีขำยอยู่
ในท้องตลำด 

 
เปรียบเทียบวิธีกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ Innomed ชนิดเคลือบ Clot activator กับผลิตภณัฑ์แบบเดิมท่ีมีขำย
อยู่ในท้องตลำด 

 
  
ผู้ท่ีเหมำะน ำผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริกำร ต่อยอดเชิงพำณิชย์  

• ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ตามมาตรฐานสากล 

• บริษัทจ้าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์  

• บริษัทจ้าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

• ตัวแทนน้าเข้า-ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตรวจวิเครำะห์สำรชีวเคมี 

 อณูชีวโมเลกุล 
 

ภูมิคุมกันวิทยา 

ตรวจวิเครำะห์สำรชีวเคมี 

 
อณูชีวโมเลกุล 

 ภูมิคุมกันวิทยา 

หลอดเก็บเลือด Innomed  
ชนิดเคลือบ Heparin 

 

หลอดเก็บเลือด Innomed  
ชนิดเคลือบ Clot activator 

 



 

ตลำด/กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 
ปัจจุบันหลอดเก็บเลือดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีปริมาณใช้งานที่สูงในแต่ละโรงพยาบาล โดยหลอดเก็บ
เลือดมีหลายชนิดซึ่งแตกต่างกันที่สารเคลือบภายในหลอด ซึ่งมีผลท้าให้หลอดเก็บเลือดแต่ละชนิดมี
ความสามารถตรวจวิเคราะห์สารที่แตกต่างกัน  
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

• โรงพยาบาลศูนย์ 

• โรงพยาบาลทั่วไป 

• โรงพยาบาลชุมชน 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

• โรงพยาบาลเอกชน 

• คลินิกแล็บเอกชน 

• โรงพยาบาล/คลินิกสัตวแพทย์ 

• ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check up Center 

• บริษัทขายเครืองมือแพทย์  

• บริษัท Lab supply   
 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวำงไว้เก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรผลิตต่อเดือน  

  
ก ำลังกำรผลิต 

ควำมสำมำรถในกำรผลิต 
60,000 หลอด/วัน 
1,200,000 หลอด/เดือน 
14,400,000 หลอด/เดือน 

   
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ติดต่อ  
     ผลิตและจ ำหน่ำยโดย : บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ้ากัด  
     ที่อยู่:   เลขที่ 69/19 หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าโพธิ์ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
     โทรศัพท์: 081-9738008 
     E-mail :  wemedlab@gmail.com 
     Facebook page : WE Med Lab Center 
     LINE Official Account: @wemedlad 



 

     ผู้แทนจ ำหน่ำย : บริษัทอินโฟกัสเฟรมมิ่ง 
     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เมด เอ็กซ์ พลัส 
     บริษัท วินน่ิง ซัพพลาย(นครศรี) จ้ากัด 
 

  เอกสำรโฆษณำ (Marketing materials)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 

Business Model Canvas : หลอดเก็บเลือดอินโนเมด   
 
 

▪ ค่าวัตถุดิบ 

▪ ค่าพนักงาน 

▪ ค่าเช่าสถานท่ี 

▪ เครื่องจักร อุปกรณ ์

▪ ค่ารับรองมาตรฐาน 

▪ ค่าเบี้ยประกนัภัยโรงงาน 

▪ เงินเดอืนและคา่แรง 

▪ ค่าเสือ่มราคาสินทรพัย์ 

▪ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน 

▪ ค่าสาธารณูปโภค 

▪ ค่าขนส่ง 

▪ การใช้จ่ายการตลาด 

▪ โรงงานผลิตวัตถุดิบ 

▪ บริษัทจัดจ้าหน่ายเครื่องมือ

แพทย์  

▪ หน่วยงานท่ีตรวจรับรอง

มาตรฐาน 

▪ หน่วยงานทดสอบ

ประสิทธิภาพ  

▪ บริษัทขนส่งเอกชน 

▪ เทคโนโลยีการผลิต 

▪ เครื่องจักร 

▪ วัตถุดิบ 

▪ ทีมท่ีปรึกษา 

▪ พนักงานผลิต 

▪ ตัวแทนจ้าหน่าย 

 

▪ ผลิตและจัดจ้าหน่ายหลอดเก็บเลือดที่

ได้มาตรฐาน 

▪ ด้าเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 

▪ กิจกรรมทางการตลาด 

▪ สร้างเครือข่ายตัวแทน 

 

▪ หลอดเก็บเลือดอินโนเมดสามารถลดการ

เก็บตัวอย่างเลือดถึงร้อยละ 33-50 ไม่เจาะ

ซ้้า  ยกระดับ การบรกิารเจาะเก็บเลือด 

▪ สามารถรักษาระดบัน้้าตาลได้นาน 8 ช่ัวโมง

ในขณะที่หลอดเก็บเลือดลิเธียมเฮปาริน

ทั่วไปสามารถเก็บรกัษาระดบัน้้าตาลไม่ให้

ลดลงได้เพียง 2 ช่ัวโมง และเพ่ิมความมั่นใจ 

น่าเช่ือถือขอผู้ใช้ ลดปัญหาค่าน้้าตาลต่้า

ปลอม 

▪ สามารถตรวจวิเคราะห์ได้มากรายการ ท้าให้

ช่วยลดจ้านวนหลอดเกบ็เลอืดที่ตอ้งใช้ ต่อ

ผู้ป่วย 1 ราย จากจ้านวน 2 หลอดให้เหลือ

เพียง 1 หลอด 

▪ สามารถใช้หลอดอินโนเมดเพียง 1 หลอด 

ทดแทน การใช้ 2 หลอด ในการตรวจ

วิเคราะห์สารชีวเคมีและน้้าตาล จึงช่วยลด

ต้นทุนลงของโรงพยาบาลถึงร้อยละ 33-50 

และลดต้นทุนการจัดการขยะติดเช้ือ 

▪ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หลอดเกบ็เลอืดของ

คนไทย ผลิตในประเทศไทย และได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล 

 

▪ เจ้าหน้าท่ีให้ค้าแนะน้าและค้าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ และรับความคิดเห็น
ของลูกค้า 

▪ แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
▪ Lunch Symposium 
▪ โปรชั่นส้าหรับลูกค้า 

 

▪ โรงพยาบาลศูนย์ 

▪ โรงพยาบาลท่ัวไป 

▪ โรงพยาบาลชุมชน 

▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

▪ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

▪ โรงพยาบาลเอกชน 

▪ คลินิกแล็บเอกชน 

▪ โรงพยาบาล/คลินิกสัตวแพทย์ 

▪ ศูนย์ตรวจสุขภาพ  
(Check up Center) 

 

▪ บริษัทขายเครืองมือแพทย์  

▪ บริษัท Lab supply   

▪ Website 
▪ Line official  
▪ Facebook  
▪ YouTube channel  

 

▪ ยอดขายเพ่ิมขึ้นปีละ  20%  
▪ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้้า 
▪ รับจ้างผลิตทั้งสารเคลือบและผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปต่างแบรนด์  (OEM) 

 
 



 

รูปภำพประกอบ และวีดีโอคลิป: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)       (B) 

หลอดเก็บเลือดอินโนเมด (Innomed tube) ชนิด (A) Heparin และ (B) Clot activator 
ที่เคลือบด้วยสารต้านการน าน ้าตาลไปใช้โดยเม็ดเลือดแดงที่เหมาะสม 

 

  

  
หลอดเก็บเลือดอินโนเมด (Innomed tube) ชนิด Heparin ที่เคลือบด้วยสารต้านการน าน ้าตาลไปใช้โดยเม็ด

เลือดแดงที่เหมาะสม 
 

 



 

  

  
หลอดเก็บเลือดอินโนเมด (Innomed tube) ชนิด Clot activator ที่เคลือบด้วยสารต้านการน าน ้าตาลไปใช้

โดยเม็ดเลือดแดงที่เหมาะสม 

 
ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=RMtON3qEzR8 
ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือด Innomed Tube 


