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ดานการแพทย : เวชภัณฑทางการแพทย

รหัส : 03020013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการคาของผลงานนวัตกรรมไทย :
หนวยงานที่พัฒนา :
บริษัทผูรับการถายทอด :
ผูจําหนาย :
ผูแทนจําหนาย :
หนวยงาน บริษัท หรือผูขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ชวงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

หุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medical
Model)
หุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จํากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ป)

คุณสมบัตินวัตกรรม:
เปนหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วทางการแพทย สําหรับใชในการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห และวางแผนการผาตัดในผูปวยที่มีความผิดปรกติที่ซับซอน เชน ผูปวยที่มีเนื้องอกหรือพิการแตกําเนิด
ของกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ตลอดจนเนื้องอก หรือความพิการของกระดูกของผูปวย เปนตน โดยสามารถ
ทดลองทําการผาตัดจากหุนจําลองนี้ กอนที่จะทําการผาตัดจริง เพื่อกําหนดแนวทางการผาตัดที่ปลอดภัยและไดประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงสามารถใชในการเปนตนแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝงในแกผูปวยกอนการผาตัด
หมายเหตุ : ชนิดของวัสดุที่ใชขึ้นรูปเปนหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล ไดแก ABS, PLA และ Resin
(รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติมในหนาถัดไป)
++++++++++++++++++++

บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จํากัด
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รายละเอียด/คุณสมบัตเิ พิ่มเติม
03020013

รายการหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

เป น หุ น จํ า ลองทางการแพทย เ ฉพาะบุ ค คลที่ ขึ้ น รู ป จากเทคโนโลยี ต น แบบรวดเร็ ว ทางการแพทย ใช ใ นการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห วางแผนการผาตัดในผูปวยที่มีความผิดปกติที่ซับซอน เชน ผูปวยที่มีเนื้องอกหรือพิการแตกําเนิด โดย
สามารถทดลองทําการผาตัดจากหุนจําลองนี้ กอนที่จะทําการผาตัดจริง เพื่อกําหนดแนวทางการผาตัดที่ปลอดภัยและได
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสามารถใชในการเปนตนแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝงในแกผูปวยกอนการผาตัด
เปนหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วทางการแพทย
ลักษณะ
โดยผลิตขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะห วางแผนการผาตัด ทดลองผาตัด หรือใขเปนตนแบบเพื่อ
เตรียมวัสดุฝงในแกผูปวยกอนการผาตัด
ขอบงใช
สําหรับใชในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการผาตัดในผูปวยที่มีความผิดปกติที่ซับซอน เชน
ผูปวยที่มีเนื้องอกหรือพิการแตกําเนิดของกะโหลกศีรษะ ใบหนา และขากรรไกร ตลอดจนเนื้อ
งอกหรือความพิการของกระดูกของผูปวย เปนตน
ขอควรระวัง
ตองทําการ Verify ขอมูล CT Scan ที่ไดรับและขอมูลที่จะนําไปขึ้นรูปหุนจําลอง ตามขั้นตอน
การตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง และตรวจสอบขนาดของหุนจําลองที่ขึ้นรูปมาแลวเทียบกับ
ขอมูลสามมิติที่ไดรับอยางละเอียดเพื่อใหมั่นใจวาขนาดของหุนจําลองถูกตอง
หมายเหตุ : รายละเอียดของรหัสสินคาและราคาจําหนาย ดังตารางดานลาง
ชนิดวัสดุ : ABS, PLA และ Resin
ตัวอยางหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)
ขึ้นรูปหุนจําลองทางการแพทย
เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะหและ
วางแผนการผาตัดในผูปวยที่มี
ความผิดปกติที่ซับซอน
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ขึ้นรูปหุนจําลองทางการแพทย
เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะหและใช
เปนตนแบบในการเตรียมวัสดุ
ฝงใน (ดัด Reconstruction
Plate เตรียมไว กอนการผาตัด)

ขึ้นรูปหุนจําลองทางการแพทย
เฉพาะบุคคล ในคอมพิวเตอรเพื่อ
วิเคราะหและวางแผนการผาตัดใน
ผูปวยที่มีความผิดปกติที่ซับซอน

4
ตารางแสดงรายละเอียดของรหัสสินคาและราคาจําหนายหุนจําลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล
(Personalized Medical Model)

ตําแหนง

CTRPSLL-002

ราคา
(รวม Vat)
ตอหนวย
24,800.00

19,800.00 4. 2/3 full skull w/o
cranial bone

CTRPSLL-004

29,700.00

CTRPSLL-005

19,800.00 6. Side cranial bone

CTRPSLL-006

9,900.00

CTRPSLL-007

9,900.00

CTRPSLL-008

14,900.00

รหัสสินคา

1. Full Skull

CTRPSLL-001

3. Back-half of full skull

CTRPSLL-003

5. Cranial bone

7. Front-half of cranial
bone

ราคา
(รวม Vat)
ตําแหนง
ตอหนวย
39,600.00 2. Front-half of full skull

8. Front-half of 2/3 full
skull w/o cranial bone

รหัสสินคา

5

CTRPSLL-010

ราคา
(รวม Vat)
ตอหนวย
14,900.00

14,900.00 12. 1/2 of front-half of
2/3 full skull w/o
mandible

CTRPSLL-012

9,900.00

CTRPSLL-013

14,900.00 14. Front-half of mid face
region

CTRPSLL-014

9,900.00

15. Half of mid face
region

CTRPSLL-015

7,920.00

16. ¼ of Mid face

CTRPSLL-016

5,940.00

17. Mandible

CTRPSLL-017

6,930.00

18. ½ of Mandible

CTRPSLL-018

4,950.00

ตําแหนง

รหัสสินคา

9. 2/3 full skull w/o
mandible

CTRPSLL-009

11. Front-half of 2/3 full
skull w/o mandible

CTRPSLL-011

13. Mid face region (½
full skull)

ราคา
(รวม Vat)
ตําแหนง
ตอหนวย
29,700.00 10. Side of 2/3 full skull
w/o mandible

รหัสสินคา

ผ-56

19. Maxilla

CTRPSLL-019

ราคา
(รวม Vat)
ตําแหนง
ตอหนวย
5,940.00 20. ½ of Maxilla

21. Ear

CTRPSLL-021

7,920.00

23. Shoulder

CTRPSLL-023

19,800.00 24. HIP

25. Wrist

CTRPSLL-025

9,900.00

27. Sacrum

CTRPSLL-027

19,800.00 28. Spinal Joint

ตําแหนง

รหัสสินคา

22. Knee joint

26. Ankle

CTRPSLL-020

ราคา
(รวม Vat)
ตอหนวย
2,970.00

CTRPSLL-022

19,800.00

CTRPSLL-024

29,700.00

CTRPSLL-026

19,800.00

CTRPSLL-028

ขอละ
990.00

รหัสสินคา

