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รหัส : 14000033
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ก้ำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลำย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว
(Monomolecular Film for Larvicide and pupicide)
แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยวส้ำหรับก้ำจัดลูกน้ำและตัวโม่ง ยุงลำย :
อควำสเปรด (Aquaspread)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ้ำกัด
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ้ำกัด
1. บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ้ำกัด
2. บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลำย จ้ำกัด
3. บริษัท เซ้ำเทอร์น ครอส จ้ำกัด
4. บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ้ำกัด
5. บริษัท ไบโอ อินโน มีเดีย จ้ำกัด
6. บริษัท ดี ซีเล็คชั่น จ้ำกัด
7. บริษัท ไบโอ เคมิคอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ้ำกัด
8. บริษัท ปิติเท็ค จ้ำกัด
9. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนดี จ้ำกัด
10. บริษัท จ๊ะซูมิน จ้ำกัด
11. บริษัท ซูพรีม ดีจีจี จ้ำกัด
12. บริษัท ลำนนำ คำวบอย จ้ำกัด
13. บริษัท ไอว่ำ ออล จ้ำกัด
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ้ำกัด
ธันวำคม 2563 – ธันวำคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
อควำสเปรด (Aquaspread) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก้ำจัดลูกน้ำและตัวโม่งของยุง ทังยุงลำย ยุงร้ำคำญ ฯลฯ
โดยกำรใช้แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film) ชนิด Polydimethylsiloxane (PDMS) แผ่บนผิวน้ำชันเดียว
(Monolayer) ซึ่งแผ่นฟิล์มจะเคลือบบนผิวน้ำ ท้ำให้ลูกน้ำ ตัวโม่ง ของยุง ซึ่งหำยใจระหว่ำงผิวน้ำโดยใช้ท่อหำยใจที่เรียกว่ำ
Siphon ส้ำหรับลูกน้ำ และ Trumpet ส้ำหรับตัวโม่ง แทงขึนมำบนผิวน้ำ แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film)
ที่เคลือบอยู่จะไหลลงไปปิดท่อทำงเดินหำยใจ โดยใช้แรง Capillary action ท้ำให้อุดตันในท่อหำยใจ ซึ่งลูกน้ำและตัวโม่ง
จะขำดอำกำศหำยใจและตำยไปในที่สุด (กำรออกฤทธิ์ทำงกำยภำพ) โดยวิธีกำรนีได้รับกำรบรรจุในคู่มือขององค์กำรอนำมัยโลก
ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
อควำสเปรด (Aquaspread) ได้ผ่ำนกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรก้ำจัดลูกน้ำ ตัวโม่ง จำกคณะเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลัยมหิดล และกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข โดยสำมำรถก้ำจัดลูกน้ำยุงลำยในระยะที่ 3 – 4 และ
ตัวโม่งได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนีอควำสเปรด (Aquaspread) ได้ทดสอบควำมเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50) พบว่ำมีควำมปลอดภัยสูง
โดยมีค่ำ LD50 มำกกว่ำ 5,000 mg/kg โดยทดสอบจำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ อีกทังทดสอบ
ผลข้ำงเคียงต่อกำรเจริญเติบโตของพืชน้ำและสัตว์น้ำ จำกคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล พบว่ำไม่ส่งผลกระทบ

ต่อพืชน้ำเทียบเท่ำกำรปลูกโดยใช้น้ำเปล่ำ และมีอัตรำกำรตำยของสัตว์น้ำน้อยกว่ำผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ส่งผลต่อสัตว์น้ำ)
กำรใช้งำน อควำสเปรด (Aquaspread) น้ำไปหยดหรือเทในแหล่งน้ำอุปโภคต่ำง ๆ เช่น ตุ่มน้ำ หรือแหล่งน้ำขัง
เช่น ล้อรถยนต์ กระถำงต้นไม้ ในอัตรำส่วน อควำสเปรด (Aquaspread) 1 มิลลิลิตร ต่อแหล่งน้ำ 1 ตำรำงเมตร (กว้ำง x ยำว)
คุณลักษณะเฉพำะ
1. ผลิตภัณฑ์ก้ำจัดลูกน้ำยุงและตัวโม่งยุงลำย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว ประกอบด้วย สำระส้ำคัญใน
กำรออกฤทธิ์หลัก Polydimethylsiloxane (PDMS) ไม่น้อยกว่ำ 89% w/w
2. มีประสิทธิภำพสำมำรถก้ำจัดลูกน้ำยุงลำยได้มำกกว่ำ 80% ภำยใน 5 วัน และตัวโม่งภำยใน 48 ชั่วโมง
3. มีประสิทธิภำพสำมำรถควบคุมลูกน้ำยุงลำยได้นำน 22 วัน
4. มีระดับควำมเป็นพิษตำม Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals – GHS อยู่ใน category 5 หรือ unclassified และมีค่ำ LD50 มำกกว่ำ 5,000 mg/kg
น้ำหนักตัว
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลข้ำงเคียงต่อพืชน้ำและสัตว์น้ำ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หยดลงบนแหล่งน้ำ ในอัตรำน้ำยำ 1 มิลลิลิตร ต่อพืนที่น้ำ 1 ตำรำงเมตร
หมายเหตุ : ประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2563 (มีผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 12 รำย)
- ยกเลิกผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 2 รำย และเพิ่มผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 2 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2564
- เพิ่มผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ้ำกัด
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