่ ผลงดนวิจบยเข้ดร่วมงดน Technology Show ครบ้งที่ 2/2558 แบ่งตดมกลุม
รดยชือ
่ อุตสดหกรรม

่ ผลงดน
ลำดดับบ
กลุ่ม
รดยชือ
1
อุตสดหกรรม แอปพลิเคชบนคำานวณการผสมปุ๋ยเคม
เกษตร
(Fertilizer Mixing Calculator)
(17 ผลงดน)

หน่วยงดน
สวทช.

รดยละเอียดั
เป็นโปรแกรมช่วยคำานวณสบดส่วนผสมแม่ปย
ุ๋ ใหอไดอปย
ุ๋ ผสมตามสตตรท่มค่าธาตุอาหารหลบก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรบส (P) และโพแทสเซยม (K) ท่ตอองการ
สามารถคำานวณสบดส่วนผสมต่อพืนนท่เพาะปลตก และเลือกการคำานวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรไดอ สามารถคำานวณยออนกลบบดอวยการปออนปริมาณนำนาหนบกของแม่ปย
ุ๋
แต่ละตบว รวมถึงตรวจสอบเทยบกบบมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ย และสามารถดึงขออมตลค่าธาตุอาหารท่เหมาะสมสำาหรบบพืชเศรษฐกิจสำาคบญจากฐานขออมตลท่รวบรวม
จากขออแนะนำาการใช อปุย
๋ พืชของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครบฐอืน
่ ๆ ท่เกย
่ วขออง
เป็นโปรแกรมช่วยคำานวณและแสดงคำาแนะนำาการใช อปุ๋ยผสมตามชนิดดินท่ระบุ โดยคำานวณผลลบพธดตามการปออนค่าผลการวิเคราะหดดิน และวิธการปรบบปรุงดิน
พรออมแสดงคำาแนะนำาการใช อปุย
๋ เพือ
่ ใหอไดอค่าธาตุอาหารหลบกไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรบส (P) และโพแทสเซยม (P) ท่เหมาะสมสำาหรบบการใช อปุย
๋ ในแต่ละครบงน และ
สามารถคำานวณปริมาณการใช อปุย
๋ ต่อพืน
น ท่เพาะปลตกเป็นจำานวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ย ซงึ่ จะทำาใหอไดอธาตุอาหารหลบกท่ตรงกบบความตอองการของพืช และ
ประหยบดตอนทุน ลดการสตญเสย และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดลออม
น Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึง่
ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรตปแบบ immunochromatographic strip test ท่ถตกพบฒนาขึนนเพือ
่ ใช อในการตรวจสอบเชือ
น แบคทเรยท่ก่อโรคผลเน่าแบคทเรย (Bacterial fruit blotch) ในพืชตระกตลแตง เนื่องจากเชือ
น Aac สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพบนธุด (seed
เป็นเชือ
น ของเมล็ดพบนธุดกอ
่ ตรวจเมล็ดพบนธุด ดบง
transmission) จึงตอองมการตรวจรบบรองความปลอดเชือ
่ นท่จะมการส่งออก โดยจะตอองทำาการตรวจทบนงในแปลงปลตกและสุม
น รวมทบนงการศึกษาดอานระบาดวิทยาและ
นบนนวิธการตรวจวินิจฉบยโรคท่มประสิทธิภาพ ถตกตออง แม่นยำาจึงมความสำาคบญอย่างยิ่งทบนงในดอานการรบบรองความปลอดเชือ
การจบดการควบคุมโรค
ส่วนประกอบของชุดกบบดบกกบบสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบดอวย กบบดบกดบดแปลงจากถอวยพลาสติก หรือขวดนำนาดื่ม ซ งึ่ ภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ
“ซเอ็มยต ซวบน” ท่ใช อในการดึงดตดแมลง จากนบนนแมลงจะบินเขอากบบดบกตามกลิ่นสารล่อ ซเอ็มยต ซวบน โดยบินมาตกและตายอยตใ่ นของเหลวบริเวณกอนขวดหรือถอวย
กบบดบก
น แบคทเรยตรึงไนโตรเจน สารละลายอาหารเหลว และวบสดุเพาะทางการเกษตร โดยนำาเชือ
น แบคทเรยตรึงไนโตรเจนไปยึดเกาะกบบวบสดุการเกษตร
ประกอบดอวยเชือ
น แบคทเรยถตกชะลอางไปกบบฝน สามารถใช อปุย
เพือ
่ ลดปบญหาท่เชือ
๋ ชนิดนนพรออมการปลตกอออยโดยใส่พยงแค่ 1 ครบนงในอบตรา 80 กิโลกรบมต่อไร่ สามารถลดการใช อปุย
๋ ยต
เรยในไร่ออ
อ ยไดอถึง 50% และสามารถเพิ่มการแตกกอของอออยไดอมากกว่าอออยท่ไดอรบบปุย
๋ ยตเรยอย่างเดยว 2-3 เท่า
ใช อสารสกบดสมุนไพรซึง่ มความปลอดภบยกว่าสารเคม ปลอดภบย สามารถทดแทนการใช อยาจากสารเคมไดอ โดยผลิตภบณฑดนนจะไม่ทำาใหอนำนานมเปล่ยนสหรือกลิ่น ช่วย
ลดปบญหาโรคเตอานมอบกเสบในโคนมท่สง่ ผลใหอปริมาณและคุณภาพของนำนานมลดลง ซึง่ เป็นปบญหาใหญ่สำาหรบบเกษตรกรโคนม
ออกแบบใหอปลตกขอาวไดอเป็นแถว และมระยะห่างระหว่างกอ คลอายกบบการปบกดำา แต่ไม่ตอองมการเพาะกลอา จึงช่วยประหยบดเวลา และลดตอนทุนในการเพาะกลอาและ
บ ซ ออน ใช องานง่าย ตอนทุนในการสรอางไม่
ปบกดำา สามารถปรบบระยะห่างระหว่างแถวและปรบบอบตราการใช อเมล็ดพบนธุต
ด ่อพืน
น ท่ไดอตามตอองการ มกลไกการทำางานไม่ซบ
สตง เป็นอกทางเลือกเพือ
่ ทดแทนเครื่องดำานาท่มราคาสตง และเครื่องโรยเมล็ดขอาวจากต่างประเทศท่มบกพบปบญหาเมล็ดพบนธุเด ส ยหายจากกลไกการโรย ปบญหาการ
จมโคลน และการเติมเมล็ดท่ไม่สะดวก

2

แอปพลิเคชบนคำานวณการใช อปุย
๋ สบง่ ตบดและ
ปุย
๋ ตามค่าวิเคราะหดดิน (Fertilizer Usage
Calculator by Soil Analysis)

สวทช.

3

น แบคทเรย
ชุดตรวจแบบง่ายท่ใช อตรวจเชือ
Acidovorax avenaesubsp. Citrulli
(Aac) สำาหรบบพืชตระกตลแตง

สวทช.

4

สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

สวทช.

5

ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำาหรบบอออย

มข.

6

น เตอานมสบตวดเพือ
ผลิตภบณฑดจุ่มฆ่าเชือ
่
ปอองกบนโรคเตอานมอบกเสบ
เครื่องโรยเมล็ดขอาว

มข.

8

เครื่องกบงหบนนำนาผลิตไฟฟอาสองใบกบงหบน
หมุนสวนทางกบน

มน.

ประกอบดอวย ระบบเปล่ยนพลบงงานจลนดของนำนาใหอเป็นพลบงงานกล และระบบเปล่ยนพลบงงานกลใหอเป็นพลบงงานไฟฟอาท่ทำางานร่วมกบน โดยระบบเปล่ยน
พลบงงานจลนดของนำนาใหอเป็นพลบงงานกล ทำาหนอาท่เปล่ยนพลบงงานจลนดจากนำนาท่มพลบงงานศบกยดจากความแตกต่างของความสตงของระดบบนำนา ใหอพลบงงานจลนดจากนำนา
พุง่ กระทบลตกถอวยกบงหบนทำาใหอเกิดพลบงงานกลเกิดขึนน ซงึ่ พลบงงานกลท่เกิดขึนนจะถตกส่งไปยบงระบบเปล่ยนพลบงงานกลใหอเป็นพลบงงานไฟฟอาดอวยแกนเพลาของตบวใบ
กบงหบนนำนา และผลิตเป็นพลบงงานไฟฟอาออกมา โดยมแปรงถ่านทำาหนอาท่เป็นอุปกรณดส ง่ ผ่านกระแสไฟฟอาท่เครื่องกำาเนิดผลิตไดอ เพือ
่ นำาไปใช องานกบบเครื่องใช อไฟฟอา

9

ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอท
แบบเทยบแถบสมาตรฐาน

มน.

ประกอบดอวยสารเคมท่มความจำาเพาะในการทดสอบสารพาราควอททบนงหมด 3 ชนิด สามารถอ่านปริมาณความเขอมขอนของพาราควอทไดอในช่วง 0.20-40 มิลลิกรบม
ต่อลิตร ทราบผลทดสอบไดอในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทใหอผลท่ถตกตอองและแม่นยำา สามารถนำาไปใช อ ในการทดสอบการปนเปืนอนพาราควอทในตบวอย่างนำนาและ
ตบวอย่างผลผลิตทางการเกษตรไดอ

10

การควบคุมการปลดปล่อยปุย
๋ ยตเรยดอวยนำนา
ยางธรรมชาติและแปอง

11

อุปกรณดวบดเนืนอยางแหองในนำนายางแบบ
รวดเร็ว

มอ.

ใช อการตรวจสอบทางอออมคือการตรวจสอบดอวยการสะทออนของคลื่นความถไ่ มโครเวฟ เพือ
่ ใหอไดอค่า %DRC ของนำนายางพารา ใช อวบดเนืนอยางแหองในนำนายางสด โดย
ใช อเวลาเพยง 1-2 นาท จากเดิมประมาณ 16 ชบว่ โมง ซึง่ ผลการทดสอบมความใกลอเคยงกบบการทดสอบแบบมาตรฐานสตงมาก และเนื่องจากมขนาดเล็กจึงพกพา
สะดวก สามารถนำาไปใช อทดสอบภาคสนามไดอ โดยสามารถใช อทดแทนอุปกรณดวบดเนืนอยางแหองในนำนายางพาราปบจจุบน
บ ตอองนำาเขอาจากต่างประเทศซงึ่ มราคาสตง

12

เครื่องเลื่อยไมอยางพาราแบบใหม่เพือ
่ ลด
การสตญเสย

มอ.

เหมาะสำาหรบบไมอขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (5-8 นินว) พรออมสำาหรบบการขยายผลใหอใช องานเพื่อพบฒนาอุตสาหกรรมเลื่อยไมอยางและ เฟอรดนิเจอรดในอนาคต โดยเป็น
เครื่องท่ปรบบปรุงและพบฒนาต่อยอดจากเครื่องเลื่อยไมอยางพาราจากต่างประเทศใหอเหมาะกบบสำาหรบบเลื่อยไมอยางพารา ช่วยลดการสตญเสยเนืนอไมอและลดตอนทุนการ
ผลิต

7

มน.

ม.อุบล

การใช อปุย
๋ ยตเรย (Urea) ซึง่ มองคดประกอบของไนโตรเจนเป็นหลบก พืชสามารถใช อปุ๋ยไดอเพยง 20 - 40 % เท่านบนน เนื่องจากปุย
๋ เกิดการสตญเสยโดยการระเหิด
เนื่องจากแสงแดดและความรออน ถตกชะลอางโดยนำนาฝนไปตามแม่นำนาลำาคลอง การเคลือบปุย
๋ ยตเรยดอวยสารเคลือบจากนำนายางธรรมชาติและแปองสามารถลดการสตญ
เสยธาตุอาหาร และช่วยใหอพช
ื สามารถนำาธาตุอาหารไปใช อในการเจริญเติบโตไดออย่างมประสิทธิภาพมากขึนน
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ลำดดับบ
13

กลุ่ม

่ ผลงดน
รดยชือ
อุปกรณดวบดปริมาณนำนามบนในผลปาลดมดอวย
การถ่ายภาพ

หน่วยงดน
มอ.

รดยละเอียดั
ใช อหลบกการประมวลผลสบญญาณภาพโดยใช อค่าสจากภาพถ่ายเป็นหลบก สามารถวบดปริมาณนำนามบนในผลปาลดมไดออย่างถตกตอองแม่นยำาภายใตอสภาวะแสงท่ถตกควบคุม
ดอวยระบบจบดการชดเชยแสงท่เหมาะสม อุปกรณดวบดปริมาณนำนามบนในผลปาลดมมความสามารถใหอผลการวบดไดออย่างรวดเร็วกว่าการวบดดอวยวิธทางเคม

14

บรรจุภบณฑดห่อทุเรยนสดจากธรรมชาติ

มจธ.

บรรจุภณ
บ ฑดท่บริโภคไดอ (edible packaging) สำาหรบบห่อทุเรยนสดพรออมบริโภคหรือทุเรยนสดตบดแต่ง เพือ
่ ลดปบญหาการใช อบรรจุภบณฑดท่มราคาสตง โดยใช อวบตถุดิบ
จากธรรมชาติสองชนิด คือ แปองมบนสำาปะหลบง และ/หรือแปองขอาวเจอา

15

มจธ.

สามารถแยกความแก่อ่อนของทุเรยนและ คบดแยกความสุกดิบของเนืนอทุเรยนโดยอบตโนมบติ ไดอโดยไม่ทำาลายผลทุเรยน ดอวยการใหอการสบ่นสะเทือนท่ระดบบความถ่
ตบนงแต่ 30 เฮิรดตขึนนไป

16

เครื่องและวิธการตรวจหาความอ่อนแก่
ของทุเรยนแบบไม่ทำาลายโดยใช อการสบ่น
สะเทือน
ระบบการสรอางฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคล
โพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร
และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช อชะลอการสุก
และยืดอายุการเก็บรบกษาของผลิตผลสด

มจธ.

โดยการทำาใหอก๊าซ 1-เอ็มซพ มาอยตใ่ นรตปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซพ ท่มขนาดเล็กระดบบไมโครเมตรและ/หรือนาโนเมตร กระจายตบวอยต่และ/หรือละลายอยตใ่ น
ตบวกลางท่เป็นนำนา มความเขอมขอนอยตร่ ะหว่าง 50 ppb – 1000 ppm และนำาผลิตผลสดมาทำาการจุ่มหรือฉดพ่นดอวยนำนาท่มฟองก๊าซ 1-เอ็มซพ กระจายและละลายอยต่
โดยใช อระยะเวลาอบนสบนน แทนวิธการดบนงเดิมท่ใช อวิธการรม

17

สตตรอาหารสำาหรบบปลากินพืช

ม.แม่โจอ

น ไดอง่าย และราคาถตกกว่า
เป็นการลดตอนทุนการผลิตอาหารปลากินพืชท่มคุณค่าทางโภชนาการใกลอเคยงเดิม โดยใช อถบ่วลิสงทดแทนปลาป่น เพราะถบว่ ลิสงหาซือ
ปลาป่นมาก ทำาใหอมตอนทุนอาหารในการเลนยงลากินพืชลดลลง สตตรอาหารท่ผลิตไดอ พบว่า มคุณค่าทางโภชนาการใกลอเคยงกบบสตตรท่ใช อปลาป่น 100 เปอรดเซ็นตด
และทำาใหอการเจริญเติบโตของปลากินพืชไม่แตกต่างกบน

สวทช.

กระบวนการผลิตกระดาษกบนนำนาท่พฒ
บ นาขึนน เป็นกระบวนการอย่างง่าย และ มตอนทุนตำ่า กระดาษสากบนนำนาท่ไดอมลบกษณะภายนอก ผิวสบมผบสเช่นเดยวกบบกระดาษสา
ทบ่วไป

18

วบสดัุ
กระดาษสากบนนำนา
(7ผลงดน)

19

ผอาฝอายกบนนำนา

สวทช.

กระบวนการผลิตผอาฝอายกบนนำนาท่พฒ
บ นาขึนน เป็นกระบวนการอย่างง่าย และมตอนทุนตำ่า ไม่เป็นพิษต่อส งิ่ แวดลออม จะทำาใหออุตสาหกรรมผอาฝอาย โดยเฉพาะผอาพืนน
่ ารผลิตผอาพืน
เมืองของไทยสามารถเขอาถึงเทคโนโลย และนำาไปสตก
น เมืองท่มคุณสมบบติพเิ ศษกบนนำนาไดอ

20

กระดาษสาทนไฟ

สวทช.

21

ฉนวนความรออนทนไฟจากฟางขอาวผสม
กบบเยื่อสา
แผ่นแปะอเนกประสงคด จากยางธรรมชาติ

สวทช.

กระบวนการผลิตกระดาษทนไฟท่พบฒนาขึนน เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมตอนทุนตำ่า นอกจากนนกระดาษสาทนไฟท่ไดอยบงมลบกษณะภายนอก ผิวสบมผบสเช่นเดยว
กบบกระดาษสาทบ่วไป
กระบวนการผลิตแผ่นฉนวนทนไฟท่พฒ
บ นาขึนน เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมตอนทุนตำ่า โดยสามารถกบนความรออนไดอดเทยบเท่าวบสดุประเภทใยแกอว นอกจากนนยงบ
กบนเสยง มความเบาและทนไฟ
แผ่นแปะอเนกประสงคด จากยางธรรมชาติ เป็นกาวท่มความสามารถเหนยวติดไดอเมื่อมแรงกดและสามารถดึงลอกออกไดออย่างรวดเร็ว ไม่มเศษของกาวคอางอยต่บน
พืน
น ผิวท่เกาะติดสามารถประยุกตดใช อไดอหลายอุตสาหกรรม

23

แผ่นฟิลดมโพลเอทธิลน (polyethylene)
ท่มส่วนผสมของเถอาแกลบ

มข.

เป็นวบตถุดิบท่ใช อในการทำาหบห่อ ท่มส่วนประกอบของเม็ดพลาสติกโพลเอทธิลนความหนาแน่นตำ่า และเถอาแกลบดอวยวิธพิเศษ สามารถนำาไปใช อประโยชนดในการ
ห่อพืช ผบก ผลไมอ เพือ
่ ยืดอายุของผลผลิตไดอ และยบงสามารถประยุกตดใช อเป็นแผ่นรองพืนนดอานนอกของผอาอออมไดอ เนื่องจากแผ่นฟิลดมมความแข็งแรงและมอบตรา
การซึมผ่านของก๊าซสตงกว่าแผ่นฟิลดมท่ผลิตโดยวิธธรรมดา

24

แผ่นฟิลดมโพลเมอรด (polymer) ท่มส่วน
ผสมของชานอออย

มข.

เป็นบรรจุภณ
บ ฑดชนิดแผ่นฟิลดมท่กา๊ ซสามารถซึมผ่านไดอ ท่ใช อในการบรรจุหรือหบห่อ เพือ
่ ยืดอายุการเน่าเสยของผบกและผลไมอ แผ่นฟิลดมนนเป็นผลิตภบณฑดท่มส่วน
ึ ผ่านไอนำนา ออกซิเจน และ
ผสมของชานอออย ทำาใหอแผ่นฟิลดมมความแข็งแรง มอบตราการดึงแผ่นฟิลดมในขณะขึนนรตปไดอหลายระดบบ และมอบตราการซ ม
คารดบอนไดออกไซดดไดอดกว่าแผ่นฟิลดมโพลิเอทธิลนท่ผลิตโดยวิธดบงเดิม

มข.

เป็นตำารบบผลิตภบณฑดขบดผิวกายท่เลือกใช อผงถบว่ เหลืองเป็นสารขบด และไอโซฟลาโวนซึง่ เป็นสารสกบดจากถบ่วเหลืองเป็นสารสำาคบญในตำารบบ สารไอโซฟลาโวน
สามารถกระตุอนกระบวนการสรอางคอลลาเจนและอิลาสติน และมฤทธิ์เป็นสารตอานออกซเิ ดชบนท่ดสามารถช่วยปอองกบนแสงยตวและมะเร็งผิวหนบง มผลการวิจย
บ ใน
ระดบบหอองทดลอง และมการทดสอบในมนุษยด โดยไม่กอ
่ ใหอเกิดความระคายเคืองต่อผิวเมื่อทดสอบในอาสาสมบคร

ึ ปวดไดอนออยลงของสารสกบดพริก และสรรพคุณลดขบวนการอบกเสบของนำนามบนไพล โดยรตปแบบไมโคร
มสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดดอวยการทำาใหอรตอสก
่ ิวหนบงไดอด โดยไม่ทำาใหอเกิดการระคายเคือง ไม่ทินงคราบมบนบนผิว และไม่เหนยว
อิมบลชบนเป็นระบบนำาส่งยาท่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนำาส่งสารเขอาสตผ
เหนอะหนะ
ผลิตภบณฑดสำาหรบบทา นวด สตตรเนืนอบาลดมหรือขนผึนง ท่มองคดประกอบของขิงเป็นองคดประกอบสำาคบญในขนาดท่เห็นผลต่อการลดการอบกเสบ โดยการลดการทำางาน
ของเอนไซมดไซโคลออกซิจเนส-2 ซึง่ เป็นเอนไซมดท่จะทำางานเมื่อมการอบกเสบบริเวณต่างๆ ในร่างกาย มผลการทดสอบในหนตทดลอง นอกจากนนยบงมส่วนผสม
ของสมุนไพรไทยหลายชนิด
ผลิตภบณฑดสำาหรบบทา นวด เพือ
่ ลดการอบกเสบของกลอามเนืนอท่เป็นสตตรนำนา ท่มองคดประกอบของขิงเป็นองคดประกอบสำาคบญในขนาดท่เห็นผลต่อการลดการอบกเสบ
โดยการลดการทำางานของเอนไซมดไซโคลออกซิจเนส-2 ซึง่ เป็นเอนไซมดท่จะทำางานเมื่อมการอบกเสบบริเวณต่างๆ ในร่างกาย มผลการทดสอบในหนตทดลอง
นอกจากนนยบงมส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด

22

25

เภส บชภบณฑ์ ผลิตภบณฑดครมขบดผิวกาย
และเครื่อง
สำดอดง
(9 ผลงดน)

มอ.

26

ไมโครอิมบลชบนเพือ
่ บรรเทาปวดและ
อบกเสบนำนามบนไพลและสารสกบดพริก

มข.

27

ผลิตภบณฑดสำาหรบบทา นวด เพื่อลดการ
อบกเสบของกลอามเนืนอ (สตตรบาลดม)

มข.

28

ผลิตภบณฑดสำาหรบบทา นวด เพื่อลดการ
อบกเสบของกลอามเนืนอแบบนำนา

มข.
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ลำดดับบ
29

กลุ่ม

่ ผลงดน
รดยชือ
ผลิตภบณฑดสำาหรบบนวดสลายเซลลดลตไลทด

หน่วยงดน
มข.

30

สบต่สมุนไพรมะม่วงขมินน

มมส.

31

ตำารบบโรโดไมรโทนสำาหรบบรบกษาสิว

มอ.

32

นำนายาบอวนปากจากสารสกบดมะหาด

มอ.

33
34

ผลิตภบณฑดไล่ยงุ ดอวยนาโนเทคโนโลย
Mosquito repellent Nanoemulsion
Spray
กดรแพทย์ เลือดครบส่วนสำาหรบบใช อควบคุมคุณภาพ
(6 ผลงดน) การตรวจนำนาตาลในเลือด และค่าเม็ด
เลือดแดงอบดแน่น

สวทช.
มน.

รดยละเอียดั
ผลิตภบณฑดสตตรนำนามบน ท่มสารสกบดสมุนไพรเป็นส่วนผสม เมื่อใช อร่วมกบบเครื่องอบลตราซาวนดความถ่ในช่วงคลื่นวิทยุหรือการนวด เพื่อเป็นตบวช่วยนำาส่งสารสมุนไพร
เขอาใตอผิวหนบง โดยมการทำาวิจบยในอาสาสมบครแลอวปรากฏว่าสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมบนใตอผิวหนบงไดอโดยทำาใหอผนบงเซลลดไขมบนแตกและช่วยเพิ่มการไหล
บน ผิวหนบง ทำาใหอผวิ เรยบเนยน ไม่เป็นคลื่น ชบน
น ไขมบนหนาดลดลง
เวยนเลือดใตอชน
มคุณสมบบติในการตอานอนุมตลอิสระและตอานแบคทเรย โดยใช อสารสกบดจากใบมะม่วง ดอกมะม่วงและเมล็ดมะม่วง มารวมกบบสมุนไพรอื่นๆ เช่น ขมินน ไพล เป็นตอน
น โรคทางผิวหนบงและช่วยฟืนนฟตบำารุงผิวพรรณไดอเป็นอย่างด
ทำาใหอไดอเป็นสบตส
่ มุนไพรท่มสรรพคุณในการบำารุงผิวพรรณ สามารถชำาระลอางสิง่ สกปรก ปอองกบนเชือ
น แบคทเรย และมสารตอานอนุมตลอิสระ ซึง่ ช่วยต่อตอานการออกซิเดชบน
เป็นเจลท่มองคดประกอบของสารโรโดไมรโทน ซึง่ สกบดไดอจากกระทุท่มฤทธิ์ท่ดในการตอานเชือ
ของเซลลดผิวหนบง จึงสามารถช่วยชะลอรินวรอยแห่งวบยโดยวิธธรรมชาติ ใช อเทคโนโลยอนุภาคนาโนไลโปโซมมาช่วยในการนำาส่งสารสำาคบญโรโดไมรโทน ใหอเขอาสต ่
น ผิวหนบงไดอลึกขึนน
ชบน
ิ น โดยมะหาดมฤทธิใ์ นการยบบยบนงการเจริญเติบโตของเชือ
น ก่อโรคในช่องปากทบนงชนิดแกรม
มดอวยกบน 2 สตตร ไดอแก่สต
ต รท่ผสมฟลตออไรดด และสตตรท่ผสมคลอเฮกซด
ึ ษาการนำามะหาดมาผสมลงในฟลตออไรดด และคลอเฮกซิดน เพือ
น ก่อโรคในช่องปาก
บวกและแกรมลบไดออย่างมประสิทธิภาพ จึงไดอศก
่ ช่วยเสริมฤทธิ์ในการตอานเชือ
่ ท่กบกเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยงุ มลบกษณะใส และมความคงตบวสตง สามารถปกปอองการระเหยของนำนามบนและควบคุมการปลดปล่อยของกลิ่นไดออย่างต่อ
นาโนอิมบลชบน
เนื่อง มฤทธิ์ไล่ยุงไดออย่างนออย 3 ชบว่ โมง ไม่ก่อใหอเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนบงของผตใอ ช อผลิตภบณฑด สามารถพบฒนาเป็นผลิตภบณฑดรตปแบบอื่น เช่น เจลไล่ยุ่ง
แผ่นแปะไล่ยุง
น จุลชพ สามารถนำา
เลือดครบท่เตรยมขึนนจากกรรมวิธท่พฒ
บ นาขึนนใช อเทคนิคการตรึงเม็ดเลือดแดงดอวยสารเคม และใช อสารเคมรบกษาสภาพเม็ดเลือดแดงและฆ่าเชือ
มาใช อเตรยมตบวอย่างเลือดครบส่วนจากเลือดเหลือใช อจากผตบ
อ ริจาคโลหิตจากธนาคารเลือดทดแทนการใช อเลือดเจาะเก็บใหม่ โดยเลือดครบส่วนมระดบบนำนาตาลคงท่
และไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดง สามารถขนส่งทางไปรษณยดโดยไม่ตอองแช่เย็น จึงมความสามารถในการแข่งขบนกบบวบสดุควบคุมคุณภาพท่นำาเขอาจากต่าง
ประเทศ ช่วยในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหดนำนาตาลกลตโคสในเลือดดอวยเครื่องตรวจนำนาตาลแบบพกพา และการตรวจวบดเม็ดเลือดแดงอบดแน่นตาม
มาตรฐานการตรวจวิเคราะหดในระบบ สากล ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

35

อุปกรณดรองส อนเทอา เพือ
่ ลดอาการปวดส อน
เทอาจากยางธรรมชาติ

มอ.

ยางรองส อนเทอา ผลิตจากยางธรรมชาติ 100 % มคุณสมบบติในการช่วยกระจายแรงกด ลดแรงกระแทกและลดความดบนในส อนเทอาไดอมากกว่า50 % สามารถ
ทำาความสะอาดไดอง่าย มหลายขนาดใหอเลือก โดยเทยบขนาดจากรองเทอา สามารถสบมผบสกบบผิวหนบงไดอโดยตรง ปราศจากการระคายเคือง

36

แผ่นหนุนสะโพกจากนำนายางธรรมชาติ

มอ.

แผ่นหนุนสะโพกเป็นการปอองกบนแบบภายนอกท่สามารถทำาไดอดอวยตบวเอง สามารถปอองกบนไดอในทุกท่เมื่อสวมใส่และไม่มผลขอางเคยงกบบร่างกาย จึงเป็นวิธปอองกบน
่ งของสะโพกหบกในกลุ่มเสย
่ งเช่น ผตอสงต อายุไดอ ผลิตโดยการนำายางธรรมชาติมาบดผสมกบบ สารกระตุอน สารฟต สารตอานการถตก
ท่ดท่สุดในปบจจุบน
บ ท่ชว่ ยลดความเสย
ออกซิไดซด สารตบวเร่งปฏิกิริยา สารวบลคาไนซด และนำนามบนอโรมาติก จากนบนนนำายางคอมปาวดดท่ไดอไปอบดรออนขึนนรตปในแม่พม
ิ พด

37

อุปกรณดชว่ ยฝึกการยืนสำาหรบบเด็กท่ม
พบฒนาการช อา (Standing frame)

มอ.

อุปกรณดฝึกการยืนสำาหรบบเด็กเล็กท่มพบฒนาการช อา เหมาะสมกบบสรระของเด็กไทย เพื่อช่วยเสริมสรอางพบฒนาการ และมความโดดเด่นกว่าผลิตภบณฑดประเภท
เดยวกบนในต่างประเทศ สามารถพบบเก็บไดอ เคลื่อนยอายสะดวก ราคาถตกเนื่องจากใช อวบตถุดิบภายในประเทศ ลดการนำาเขอา

38

เตยงคลอด PSU

มอ.

เป็นเตยงนวบตกรรมใหม่ท่ทำาใหอมารดาสามารถเสมือนอยตใ่ นท่านบ่งยองแต่มารดานอน ซงึ่ เป็นท่าท่ยกศรษะสตง 45-600 ยกบริเวณเอวสตง 30-400 และมารดา
สามารถวางเทอาบนท่ยน
บ ฝ่าเทอาไดอ จึงทำาใหอขาอยต่ในลบกษณะเข่าชิดอก โดยท่ศรษะสตงทำาใหอเกิดการเคลื่อนตำ่าของส่วนนำาของทารกตามแรงโนอมถ่วงของโลก
่ งออกของเชิงกรานเปิดกวอางจึงทำาใหอมารดาคลอดเร็วขึนน นอกจากนนยบงมบารดโหนทำาใหอมแรงในการเบ่งมากขึนนดอวย
ทำาใหอชอ

39

อุปกรณดทำาหบตถการสอดใส่สายสวน
หลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติ

มอ.

ส่วนประกอบและเทคนิคการประกอบอุปกรณดทำาหบตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงท่ทำามาจากยางธรรมชาติ ท่ชว่ ยเพิ่มความสะดวกในการใช องานไดออย่าง
น เพือ
รวดเร็ว ทบนท่วงทในสถานการณดวิกฤต (ในหอองผตอปว่ ยวิกฤต) โดยจะเตรยมใหออยต่ในรตปของฟองนำนายางธรรมชาติท่มการเคลือบผิวดอวยยางธรรมชาติอกหนึ่งชบน
่
ใหอมผิวเรยบ ง่ายต่อการทำาความสะอาด และทนทานต่อการซบกลอางทำาความสะอาดดอวยสบต่ แอลกอฮอลดเขอมขอน 70% และโซเดยมไฮโปคลอไรทด (Sodium
Hypochlorite ; NaOCl) สามารถใช อกบบขออมือของผตอปว่ ยไดอทุกขนาด

มมส.

ผลิตภบณฑดชาสมุนไพรท่มผลหม่อน ผลมะเม่าและตะขบป่า เป็นส่วนประกอบ โดยนำามาผ่านกรรมวิธการอบแหองผสมกบนในอบตราส่วนท่เหมาะสม เป็นชาผลไมอส
่ มของเซลลด ช่วยใหอเลือดไหลเวยนไดอด ช่วยบำารุงสายตาและอุดมไปดอวยวิตามิน เอ บ ซและด อก
ม่วงแดง ท่อุดมไปดอวยสารตอานอนุมตลอิสระ ช่วยลดความเสือ
ดอวย
่ ช่วยแกอเบา
ผลิตภบณฑดชาท่มส่วนประกอบของ ขลต่ ใบเตย และดอกงิวน ซึง่ ผ่านกรรมวิธการคบ่วและอบแหองจนไดอสว่ นผสมท่เหมาะสม ไดอเป็นชาท่มกลิ่นหอมสดชืน
หวาน ขบบนิ่ว บำารุงหบวใจ แกอรออนใน กระหายนำนา มเกลือแร่ แคลเซยมและฟอสฟอรบส แกออ่อนเพลย ลดระดบบนำนาตาลในเลือด แกออาการทอองเส ย บรรเทาอาการทออง
เดิน แกอบิด และช่วยขบบปบสสาวะไดอด
ผลิตภบณฑดชาสมุนไพรท่มส่วนประกอบของ ตอนตะไครอ ใบเตย ใบขอาว ดอกเก็กฮวย ดอกทองกวาว และดอกอบญชบน รวมกบน โดยผ่านกรรมวิธจนไดอเป็นเครื่องดื่มชา
ิ ดนทด และ
สมุนไพรท่ชว่ ยขบบลม แกอผมแตกปลาย ใช อดบบกลิ่นคาว แกอเบือ
่ อาหาร แกอโรคทางเดินปบสสาวะ ฟืนนฟตร่างกาย รบกษาภตมิแพอ อุดมไปดอวยสารแอนตนออกซ แ
ยบงเต็มไปดอวยวิตามินเอ บ ซ อ และเค
ความมุ่งหมายของการประดิษฐดนน เพือ
่ เพิม
่ ความแปลกใหม่ใหอกบบผลิตภบณฑดนำนาปลาหวาน เป็นการเพิม
่ รสและเนืนอสบมผบสใหอกบบผตอรบบประทาน ผลิตภบณฑดมความคงตบว
และสามารถเก็บรบกษาไดอนานและสามารถเป็นจุดขายใหอกบบผลิตภบณฑดไดอ

40

อดหดรและ ชาสมุนไพรจากผลหม่อน มะเม่าและ
เครื่องดัื่ม (35 ตะขบป่า
ผลงดน)

41

ชาสมุนไพรจากขลต่ เตยหอมและดอกงินว

มมส.

42

ชาสมุนไพรจากตะไครอ ใบเตย ทองกวาว
ใบไผ่และเก็กฮวย

มมส.

43

เจลเม็ดนำนาปลาหวานในนำนาปลาหวาน

ม.อุบล
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ลำดดับบ
44

กลุ่ม

่ ผลงดน
รดยชือ
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคกระดตกพรุน อาหารมืนอ
หลบก : ขอาวผบดผงกะหร่หนอาปลานึ่ง
(Steamed fish on Fried rice with
curry)
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคกระดตกพรุน อาหาร
ว่าง : ขอาวเกรยบงาดำา (Black sesame
chips)
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคกระดตกพรุน เครื่อง
ดื่ม: เครื่องดื่มธบญพืชผสมงาดำา (Cereal
beverage with Black sesame)

หน่วยงดน
วว.

รดยละเอียดั
มปริมาณแคลเซยม เหล็ก และฟอสฟอรบสสตง เนื่องจากในผงกะหร่มปริมาณแคลเซยมสตง เหมาะกบบผตอสงต อายุท่มภาวะโรคกระดตกพรุน โดยหนึ่งหน่วยบริโภค 160
น 210 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดบะหม่งาดำาซอสแกงเขยวหวาน แกงเลยงปลาย่าง เตอาเจย
กรบม ใหอพลบงงานทบนงสิน
น ว
หลน และผงโรยขอาวกุองกรอบ

วว.

น
มส่วนผสมของงาดำา ซึง่ มปริมาณแคลเซยม เหล็ก และฟอสฟอรบส เหมาะกบบผตอสงต อายุท่มภาวะโรคกระดตกพรุน โดยหนึ่งหน่วยบริโภค 15 กรบม ใหอพลบงงานทบนงสิน
90 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดซาลาเปาไส อถบ่วเขยว ถบ่วดำา ถบ่วแดง บบวลอยนำนาขิง

วว.

มสารอาหารโปรตน เลซิทิน กรดอะมิโน รวมทบนงมแคลเซยม ฟอสฟอรบส ธาตุเหล็ก ไนอะซน วิตามินบ 1 และ บ 2 วิตามินเอ และ อ ซึง่ สามารถกระตุอนการเจริญ
น 80 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
เติบโตของกระดตก ปอองกบนการขาดแคลเซยมในกระดตก โดยหนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ใหอพลบงงานทบนงสิน
่ สุขภาพ
ใหอเลือกอก ไดอแก่ เครื่องดื่มนำนาเห็ดลมผสมหญอานางผงชงดื่ม และนำนาผลไมอพรออมดื่ม

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคสมองและระบบ
ประสาท อาหารมืนอหลบก : ขอาวกลอองปลา
นึ่งสมุนไพร (Frozen)
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคสมองและระบบ
ประสาท อาหารว่าง : บบวลอยธบญพืชนม
สด (Frozen)
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคสมองและระบบ
ประสาท เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบบวบก
พรออมดื่ม
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคเบาหวาน อาหารมืนอ
หลบก : ขอาวอบปลาแซลมอน (Salmon
baked rice)

วว.

เป็นผลิตภบณฑดท่ประกอบดอวยขอาวและธบญพืชท่ไม่ขบดส มใยอาหาร แคลเซยม ฟอสฟอรบส และสารตอานอนุมตลอิสระ ไดอแก่ เบตอาแคโรทน วิตามินเอ วิตามินซ
น 300 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
สบงกะส เซลเนยม ไบโอฟลาโวนอยดด และโพลฟนอล ใหอพลบงงานทบนงสิน
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดขอาวผบด
เตอาหตป
อ ลาทตทรงเครื่อง

วว.

มโปรตน แคลเซยมสตงและไขมบนตำ่า ประกอบดอวย นมพร่องไขมบน ใช อทดแทนกะทิ มโปรตนและแคลเซยมท่สงต แต่มปริมาณไขมบนตำ่า ทำาใหอกระดตกแข็งแรง ชะลอ
่ มของกระดตก และใช อธบญพืชจำาพวกถบ่วทดแทนแปองขอาวเหนยวในสตตรปกติ เป็นการเพิม
ความเสือ
่ ปริมาณสารตอานอนุมตลอิสระใหอกบ
บ ผลิตภบณฑด ใหอพลบงงาน 91 กิโล
แคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดปน
บน ขลิบไส อทตน่า

วว.

่ มของเซลลดในร่างกาย และช่วยลดความเครยด นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
มสารตอานอนุมตลอิสระ ส่งผลใหอลดความเสือ
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ เครื่องดื่มถบ่วเหลือง
ผงชงดื่ม

วว.

โปรตนสตง พลบงงานและโซเดยมตำ่า พรออมกบบมส่วนผสมอบเชย โดยการบริโภคอบเชย 1-3 กรบมต่อวบน สามารถช่วยควบคุมระดบบนำนาตาลในเลือดของผตท
อ ่มภาวะโรค
น 310 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑด
เบาหวานใหออยตใ่ นระดบบปกติไดอ หนึ่งหน่วยบริโภค 200 กรบม ใหอพลบงงานทบนงสิน
แกงส อมปลากะพงผบกรวม ก๋วยเต๊ยวผบดซอิ๊ว นำนาพริกปลาทตอบแหอง และมะระขนนกดอง

51

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคเบาหวาน อาหาร
ว่าง : ปอเป๊ยะลุยสวน (Thai herbs
spring roll: por pier lui suan)

วว.

่ งต่อโรคเบาหวาน การบริโภคผลิตภบณฑดสามารถนำาไปนึ่งหรือเขอาไมโครเวฟไดอ หนึ่งหน่วย
ไขมบนและโซเดยมตำ่า เหมาะสำาหรบบผตป
อ ่วยโรคเบาหวานหรือผตอเสย
บริโภค 42 กรบม ใหอพลบงงาน 80 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดขอาวตบง รสกระเทยม และทบบทิมกรอบ

52

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคเบาหวาน เครื่องดื่ม:
เครื่องดื่มนำนาลตกสำารองผสมสมุนไพรพรออม
ดื่ม (Malva nuts herbal drink)

วว.

มส่วนผสมของลตกสำารอง ซึง่ ช่วยในการควบคุมนำนาหนบก เนื่องจากสามารถพองตบวไดอด ช่วยกำาจบดไขมบนออกจากร่างกาย และแก่นตะวบน มอินนตลิน ซึง่ เป็นนำนาตาล
เชิงซ ออน ไม่ใหอแคลอร เติมผงสกบดชาเขยว และผงสกบดนำนาผึนง ช่วยในเรื่องของกลิ่น รส และการควบคุมนำนาหนบก หนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ใหอพลบงงานทบนง
น 50 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
สิน
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ เครื่องดื่มนำนาขอาวโพดผสมธบญญาหารสำาเร็จรตป และนำนาผบกผลไมอผสมเม็ดบทสมุนไพร

53

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคขออ (เกาตด) อาหารมืนอ
หลบก : ขอาวผบดสบบปะรดผงกะหร่
(Pineapple Fried Rice in Yellow
Curry)
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคขออ (เกาตด) อาหาร
ว่าง : ขนมฟบกทองผสมธบญพืช (Frozen)

วว.

น 340
ใช อวบตถุดิบท่ชว่ ยลดการอบกเสบของขออและมปริมาณพิวรนตำ่า ใหอพลบงงานและโซเดยมลดลงจากสตตรปกติ รออยละ 48 และ 66 ตามลำาดบบ ใหอพลบงงานทบนงสิน
กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดผบดหม่ขอาวกลออง

วว.

ใหอพลบงงานและไขมบนตำ่า ใช อวบตถุดิบท่มเบตอาแคโรทน ฟอสฟอรบสและวิตามิน ใหอพลบงงานและปริมาณไขมบนอิ่มตบวลดลงจากสตตรปกติ รออยละ 12 และ 66 ตาม
น 80 กิโลแคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
ลำาดบบ ใหอพลบงงานทบนงสิน
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดขนมลตกเดือยเพือ
่ สุขภาพ ไอศกรมสบบปะรดโยเกิรดต สตตร
ผสมดอกคำาฝอย และสตตรผสมอบญชบน

45
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ลำดดับบ
55

กลุ่ม

่ ผลงดน
รดยชือ
ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคขออ (เกาตด) เครื่อง
ดื่ม: ชาขิงสมุนไพร สตตรขิงผสมดอก
อบญชบนและสตตรขิงผสมดอกคำาฝอย

หน่วยงดน
วว.

รดยละเอียดั
ไม่มนำนาตาล (no sugar) และไม่ใหอพลบงงาน (no calorie) โดยคบดเลือกวบตถุดิบท่ม Antioxidant: Anthocyanin, Beta-carotene นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
่ สุขภาพ
ใหอเลือกอก ไดอแก่ เครื่องดื่มสบบปะรดไซเดอรดพรออมดื่ม

56

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคหบวใจและหลอดเลือด
อาหารมืนอหลบก : ขอาวปลากะพงเปรนยว
หวานซอสกระเจย
๊ บ (Sweet and Sour
Snapper with Rosella Sauce)

วว.

น 300 กิโล
มปริมาณโซเดยม 73 มิลลิกรบมต่อ 100 กรบม (รออยละ 10 ของ RDI) ตำ่ากว่าสตตรปกติท่มจำาหน่ายในทอองตลาด มากกว่ารออยละ 32 ใหอพลบงงานทบนงสิน
แคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดขอาวผบดตอมยำาปลาทตน่า บะหม่ราดหนาหมตส บบ

57

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคหบวใจและหลอดเลือด
อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส อขิงเห็ดหอม
(Steamed Garlic Chives cakes with
Ginger and Mushroom)

วว.

น 91 กิโล
มปริมาณโซเดยม 160 มิลลิกรบมต่อ 100 กรบม (รออยละ 7 ของ RDI) ตำ่ากว่าสตตรปกติท่มจำาหน่ายในทอองตลาดมากกว่ารออยละ 43 ใหอพลบงงานทบนงสิน
แคลอร นอกจากนน ยบงมเมนตเพื่อสุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่ ผลิตภบณฑดไก่จอ
๊ และนำนาจินมดอกคำาฝอย ไอศกรมธบญพืช

58

ผลิตภบณฑดอาหารพรออมบริโภคสำาหรบบผตอ
สตงอายุท่มภาวะโรคหบวใจและหลอดเลือด
เครื่องดื่ม: ขอาวกลอองและธบญพืชบดผง
เสริมเบตอากลตแคน (มพรไบโอติก)

วว.

บ นบลฟต๊ด เป็นเส อนใยอาหารท่เป็นพรไบโอติก (สารเบตอา-กลตแคน) ช่วยเพิม
เป็นฟบงกดชน
่ คุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนน ยบงมเมนตเพือ
่ สุขภาพใหอเลือกอก ไดอแก่
เครื่องดื่มนำนากระเจย
๊ บพุทราจน นำนาฟบกขอาวเขอมขอนโอเมกอาพลบส

59

ผลิตภบณฑดนำนาลองกองพรออมดื่ม

วว.

60

ผลิตภบณฑดแยมและเยลล่ลองกอง

วว.

น 2 แบบคือ พาสเจอรดไรซดบรรจุขวด
พบฒนาจากนำนาลองกองท่ผ่านการสกบดจากเครื่องคบนนนำนาลองกอง ปรบบรสชาติเล็กนออยดอวยนำนาตาลฟรุกโตส โดยทำาการฆ่าเชือ
มอายุการเก็บรบกษาไม่นออยกว่า 1 เดือนท่อุณหภตมิ 4 องศาเซลเซยส และ พาสเจอรดไรซดบรรจุกล่อง มอายุการเก็บรบกษาไม่นออยกว่า 1 ป ท่อุณหภตมิ 25 องศา
เซลเซยส
การแปรรตปเนืนอลองกองดอวยการกวนจนไดอเนืนอสบมผบสท่เหมาะสม โดยมการปรุงรสชาติดอวยนำนาตาล สามารถเก็บรบกษาไดอประมาณ 3 เดือนในตตอเย็น สำาหรบบเยลล่
ลองกอง ทำาการแปรรตปโดยการนำานำนาลองกองมาใส่สารใหอความคงตบว และขึนนรตปเป็นเยลล่ บรรจุถวอ ยพรออมรบบประทาน เยลล่ลองกองมรสชาติกลมกล่อม ตรงตาม
ความตอองการของผตบ
อ ริโภค

61

ผลิตภบณฑดลองกองลอยแกอว

วว.

มอายุเก็บรบกษาในอุณหภตมิหอ
อ ง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม

62

ผลิตภบณฑดลองกองแช่อิ่มอบแหอง

วว.

63

ผลิตภบณฑดนำนาเงาะเขอมขอน

วว.

่ มท่มความเขอมขอนต่างๆ แลอวอบดอวยตตออบลมรออน จน
โดยการแปรรตปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไวอ ประมาณ 3 เดือน นำาไปแช่ในนำนาเชือ
ไดอผลิตภบณฑดท่มเนืนอสบมผบสนุ่ม ไม่แข็งหรือเหนยวจนเกินไป รสชาติหวานนออยและสะดวกต่อการบริโภค
สามารถเก็บไวอไดอนานกว่า 1 ป มความหวาน 60 บริกซด มสรรพคุณเสริมสรอางภตมิคุอมกบน ช่วยปอองกบนโรคลบกปิดลบกเปิด ลดการอบกเสบและลดอาการทอองร่วง
สามารถใช อเป็นสารใหอความหวานเพือ
่ การปรุงแต่งรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม

64

ผลิตภบณฑดเนืนอเงาะแผ่นกรอบ

วว.

มโปรตน 36.15% ไขมบน 29.85% ใยอาหารชนิดละลายนำนา 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในนำนา 2.81% ใหอพลบงงาน 537.65 กิโลแคลอรต่อ 100 กรบม จึงเป็น
ผลิตภบณฑดขนมขบเคนยวท่เหมาะสำาหรบบผตอบริโภคทุกวบย อกทบนงยบงเป็นผลิตภบณฑดใหม่ท่มรสชาติเทยบเคยงกบบมบนฝรบ่งทอดกรอบ

65

ผลิตภบณฑดเงาะแช่อิ่มอบแหองในนำนา
เสาวรส

วว.

่ ดอวยนำนาหวาน สามารถเก็บรบกษาไวอท่อุณหภตมิหอ
เนืนอสบมผบสผิวนอกแหอง เนืนอในนุ่ม ชุม
อ งไดอนานโดยไม่เกิดการเน่าเสย ดอวยเทคนิควิธการแพร่กระจายภายใตอระบบ
สุญญากาศ (Vacuum impregnation) เป็นวิธท่สามารถช่วยเร่งใหอสารละลาย เช่น นำนาตาลซึมผ่านเขอาไปในเนืนอเยื่อของผลไมอเร็วขึนน

66

ผลิตภบณฑดเมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส

วว.

67

ผลิตภบณฑดนำนาส อมสายชตหมบกและนำนาส อม
สายชตพรออมดื่มเพื่อสุขภาพจากนำนาเงาะ

วว.

68

ผลิตภบณฑดใยอาหารจากเปลือกเงาะ

วว.

69

ผลิตภบณฑดแปองจากเมล็ดเงาะ

วว.

เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรบม มทริฟโทแฟน (Tryptophan) ซึง่ เป็นกรดอะมิโนท่ชว่ ยใหอนอนหลบบ มโปรตน ไขมบน ไฟเบอรด และส่วนประกอบวิตามินและเกลือ
แร่ คือ แคลเซยม ธาตุเหล็ก แมกเนเซยม โพแทสเซยม โซเดยม สบงกะส และวิตามินซ เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส มเนืนอสบมผบสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นท่ยอมรบบ
ของผตบ
อ ริโภค
่ ารแปรรตปเป็นผลิตภบณฑดใหม่ท่มคุณค่าต่อการบริโภค ม
ผลิตจากเนืนอเงาะ นำามาผ่านกระบวนการหมบกตามธรรมชาติโดยใช อจุลินทรยดจากคลบงจุลินทรยดของ วว. สตก
น โรคในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากฤทธิ์ของความเป็นกรดจากนำนาส อมสายชต
ผลดต่อสุขภาพโดยตรงคือช่วยระบบการย่อยอาหารใหอดขึนน และยบงช่วยกำาจบดเชือ
หมบก
มปริมาณใยอาหารสตง (81%) แบ่งเป็นใยอาหารท่ไม่ละลายนำนา 48.53% และละลายนำนาไดอ 13.28% ใหอพลบงงานนออย ไขมบนตำ่า (0.47%) มความสามารถในการ
อุม
อ นำนาไดอด จึงช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหารและช่วยกำาจบดไขมบนออกจากร่างกาย ผ่านการทดสอบความเป็นพิษเรยบรออยแลอว มความปลอดภบยในการบริโภค
น สามารถใช อไดอใน
ประยุกตดใช อในผลิตภบณฑดไดอหลายประเภท อาทิ ผลิตภบณฑดเบเกอร (ทดแทนแปองสาลไดอสงต สุดถึง 30% ผลิตภบณฑดเนืนอสบตวด (ไส อกรอกและลตกชิน
ปริมาณ 3-7%) เป็นส่วนประกอบของอาหารเพือ
่ สุขภาพ (food ingredients) ชนิดใหม่
น 3-5% ปริมาณนำนาอิสระ 0.3-0.5 โปรตน 10-12% เม็ดแปองมขนาดอนุภาคเฉล่ย 9-12 ไมโครเมตร ค่าการละลาย 30-35% ค่ากำาลบงการพองตบว 10-15
มความชืน
ผ่านการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉยบพลบนทางปาก มความปลอดภบยในการบริโภค สามารถประยุกตดใช อเป็นสารเพิ่มความขอนหนืดในผลิตภบณฑดอาหาร
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ลำดดับบ
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กลุ่ม

่ ผลงดน
รดยชือ
เครื่องดื่มชาผบกหวานป่าพรออมดื่ม

หน่วยงดน
วว.

รดยละเอียดั
เป็นเครื่องดื่มท่มลบกษณะกลิ่นหอมเฉพาะตบวและมสทองใส มคุณค่าทางโภชนาการท่เป็นประโยชนดต่อสุขภาพไม่แพอชาใบหม่อนหรือชาจากพืชชนิดอืน
่ ๆ มความ
สามารถในการตอานอนุมตลอิสระสตงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกคำาฝอย ม วิตามินเอ วิติน บ 1 บ 2 บ 3 วิตามินซ และวิตามิน อ
ปริมาณ 100 กรบม จะใหอพลบงงานทบนงหมด 52.44 กิโลแคลอร โปรตน 0.31 กรบม คารดโบไฮเดรต 12.80 กรบม โซเดยม 3.42 กรบม และแคลเซยม 1.43 กรบม

71

เครื่องดื่มนำนามบงคุดพรออมดื่ม

วว.

72

เครื่องดื่มนำนากลอวยหอมพรออมดื่ม

วว.

เครื่องดื่มเสริมสุขภาพท่คงคุณค่าทางโภชนาการของกลอวยอย่างครบถอวน มสตามธรรมชาติ ความเขอมขอนพอเหมาะ มกลิ่นหอมธรรมชาติของกลอวยหอม รสชาติ
กลมกล่อม ไม่มการเติมสสบงเคราะหดและวบตถุกบนเสย จึงเหมาะสำาหรบบเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

73

เครื่องดื่มสกบดจากปลายขอาว

วว.

ใช อปลายขอาวกลอองหอมมะลิ นำามาผ่านกระบวนการโม่เปยกและทำาใหอแหองดอวยเครื่องอบลมรออน เพือ
่ ทำาใหอเป็นแปองขอาวและนำามาแปรรตปเป็นผลิตภบณฑดเครื่องดื่ม
ึ ไดอง่าย เหมาะสำาหรบบผตอท่ตอองการควบคุมปริมาณ
โดยใช อเอมไซมดอะไมเลสย่อยแปองขอาวไดอเป็นนำนาตาลมอลโตส ท่เป็นนำนาตาลท่มโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถดตดซ ม
ปริมาณนำนาตาล โดยพบฒนาผลิตภบณฑดเป็น 2 สตตร ไดอแก่ สตตรใบเตยและสตตรผลไมอรวม

74

ขอาวผงผสมเกลือแร่

วว.

เป็นผลิตภบณฑดท่นำาขอาวเหนยวมาผ่านการแปรรตปและทำาใหอแหอง ผสมกบบผงละลายเกลือแร่ท่ม Glucose polymers และ amino acid มาละลายนำนารออนตามปริมาณ
ึ นำนา โปตบสเซยมของร่างกายไดอมาก
ท่กำาหนดเพื่อเป็นอาหารสำาหรบบผตอท่มอาการอ่อนเพลยจากการขาดนำนาและเกลือแร่ท่จำาเป็นต่อร่างกาย สามารถเพิม
่ การดตดซ ม
ขึนน สามารถลดความรุนแรงของอาการทอองร่วงและผตอปว่ ยฟืนนฟตจากอาการอ่อนเพลยไดอดกว่าบริโภคเกลือแร่ทบ่วไป

มอ.

เครื่องกรองนำนาดื่มนน มลบกษณะพิเศษจากเครื่องกรองอืน
่ ๆ ตรงท่ “ไส อกรองเซรามิก” ซึง่ มส่วนผสมตามสตตรท่ไดอพบฒนามาจากองคดความรตอจากการวิจบยของนบกวิจย
บ
น โรคในนำนา เช่นเชือ
น จุลินทรยดและแบคทเรยบางชนิด และ “รตปแบบของไส อ
มอายุการใช องานนาน 1 ปครึ่ง มความละเอยดในการกรอง 0.3 ไมครอน สามารถกรองเชือ
น โรค
กรอง” ท่ถตกนำาไปประกอบกบบท่อ พวซ ทำาใหองา่ ยต่อการประกอบและทำาความสะอาด กรองนำนาไดอประมาณ 30 ลิตร ต่อชบว่ โมง สามารถใช อกรองคลอรนและเชือ
ท่ติดมากบบนำนาประปาเพือ
่ บริโภค
เครื่องมือวบดระดบบของเหลว โดยอาศบยหลบกการวบดค่าความจุไฟฟอาของแผ่นอิเล็กโตรตทอ
่ อกแบบมาโดยเฉพาะซ งึ่ ใหอค่าความจุไฟฟอาแปรผบนตามระดบบของเหลวท่
สบมผบส ค่าความจุไฟฟอาจะถตกประมวลผลดอวยไมโครคอนโทรลเลอรด เปล่ยนเป็นสบญญาณไฟฟอาท่มาตรฐานสำาหรบบส่งต่อใหอคอมพิวเตอรดหรืออุปกรณดอื่นๆ ท่ใช อ
มาตรฐานเดยวกบนเพือ
่ เก็บขออมตลระดบบของเหลว

75

อื่นๆ
เครื่องกรองนำนาดื่ม โดยใช อเซรามิกเมม เบ
(8 ผลงดน) รน

76

Censor วบดระดบบของเหลวดอวยแผ่นวงจร
พิมพด

มอ.

77

บอรดดควบคุมสำาหรบบหมออหุงขอาวดิจิตอล

สวทช.

บอรดด CEDK-8 ท่ใช อในการถควบคุมอุณหภตมิของการหุง/ปรุงอาหารใหอเป็นไปตามรตปแบบการควบคุมอุณหภตมิ (Temperature Control Profile) ท่ไดอกำาหนดไวอ
สำาหรบบขอาวหรืออาหารแต่ละชนิด ท่สามารถปรบบกำาลบงไฟใหอเหมาะสมตามปริมาณอาหารท่มอยต่จริง โดยใช อไมโครคอนโทรลเลอรดเป็นตบวประมวลผล

78

ชุดอุปรณดปลตกตอนไมอสำาหรบบเด็ก Let’s
plant
กรรมวิธการผลิตสารยบบยบงน เอนไซมดไทโร
ซิเนสจากใบบบวบกเพือ
่ ใช อในเครื่องสำาอาง

มจธ.

ประกอบดอวย ถาดปลตกปลตกตอนไมอ, อุปกรณดสำาหรบบส่องขยาย, อุปกรณดสำาหรบบรด, กล่องใส่อุปกรณด, ภาชนะสำาหรบบแช่เมล็ดพบนธุด, อุปกรณดสำาหรบบวบดความสตง มรตป
ร่างคลอายยราฟ สามารถใชเป็นอุปกรณดสอนเด็กในช่วงอายุ 3-6 ขวบ
สารสกบดจากใบบบวบกมฤทธิ์ยบ
บ ยบงน การทำางานของเอนไซมดไทโรซเิ นส และสารตอานอนุมตลอิสระ สามารถนำาสารท่ไดอไปพบฒนาเพื่อใช อในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง
เช่น ครมรบกษาฝอา ครมลดรอยหมองคลำนา และผลิตภบณฑดเครื่องสำาอางท่มส่วนผสมจากธรรมชาตินำาไปใช อทดแทนสารเคม

่ ประสมผ่านทาง
ระบบการส่งขออมตลสือ
เครือข่ายอินเตอรดเน็ต
ระบบการนำาเสนอผ่านแท็บเล็ต
คอมพิวเตอรดท่มการควบคุมและทำางาน
ร่วมกบน
กรรมวิธการผลิตฟิลดมบางซิลเวอรดและไท
ทาเนยมไดอ๊อกไซดดเคลือบบนผิว
พลาสติก

มจธ.

79
80
81
82

มจธ.

มจธ.
มจธ.

่ ประสมจากอุปกรณดตอนทางท่เลือกไดอจากสมารดทโฟน โทรทบศนด คอมพิวเตอรด หรืออุปกรณดท่ใช อไอพแอดเดรสท่ไดอเชือ
่ มต่อกบบเครือข่ายอิน เตอรด
เป็นการนำาส่งสือ
่ ประสมท่ไดอเชือ
่ มต่อกบบเครือข่ายอินเตอรดเน็ตเช่นเดยวกบน
เน็ตไปยบงอุปกรณดปลายทาง ซึง่ เป็นโทรทบศนดหรือหนอาจอนำาเสนอสือ
เป็นการพบฒนาการนำาเสนอท่สามารถควบคุมการนำาเสนอไดอโดยการควบคุมหนอาจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอรดของผตเอ ขอาร่วมการนำาเสนอไม่ใหอเปล่ยนหนอาของไฟลดขณะ
ท่มการนำาเสนอมประสิทธิภาพมากขึนน และยบงสามารถแลกเปล่ยนขออคิดเห็นต่างๆ กบนไดอโดยมการทำางานอยต่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอรดของทบนงผตอนำาเสนอและผตอเขอา
ร่วมการนำาเสนอ
ฟิลดมท่ผลิตไดอมความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสภายใตอแสงท่มองเห็นไดอบนผิวของพลาสติกโดยไม่ทำาใหอพลาสติกเกิดการเส ยสภาพ และฟิลดม
ดบงกล่าวสามารถนำามาประยุกตดใช อในงานดอานการบำาบบดมลพิษอากาศไดอทบนงภายในและภายนอกอาคาร
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