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ยกระดับธุรกิจพลิกอนาคต

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

จบัตา 8 เทรนด์รอ้น!!
ปลุกอนาคต MedTech

เฮลท์ อนิโนเวชัน่
ต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่นวัตกรรมใหม่

เครื่องตรวจโควิด-19 จากลมหายใจ

ดี.ดี. เพาเวอร์
เปลี่ยนมดให้เป็นยักษ์ ด้วยนวัตกรรม
ขี้ผึ้งห้ามเลือดสลายตัวได้ 
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0 2430 6860
- กด 1 ภาษาไทย    - กด 2 ภาษาอัังกฤษ

ตส่น.   0 2430 6864

กด 6  กอังโลจิิสติิกส์
กด 7  กอังพััฒนาเกษติร
         อุัติสาหกรรม
กด 8  ศููนย์เทคโนโลยีสารสนเทศู
        และการส่�อัสาร
กด 0  หากไม่ทราบ

กด 1  สำานกังานเลขานุการกรม
กด 2  กอังยุทธศูาสติร์และแผนงาน
กด 3  กอังพััฒนาขีดความสามารถ
        ธุรกจิิอุัติสาหกรรม
กด 4  กอังพััฒนาดิจิิทัลอุัติสาหกรรม
กด 5  กอังส่งเสริมผู�ประกอับการ 
        และธุรกจิิใหม่

อุส่อุ.   0 2430 6861

รส่อุ.1  0 2430 6862

รส่อุ.2  0 2430 6863

ส่ำานักงานเลขานุการกรม

0 2430 6865-6866
กด 1  ฝ่่ายบริหารทั�วไป
กด 2  กลุ่มบริหารงานคลงั
        และงบประมาณ
กด 3  กลุ่มบริหารทรพััยากร 
        บุคคล
กด 4  กลุ่มประชาสมัพัันธ์
กด 5  กลุ่มพััสดุและอัาคาร 
        สถานที�
กด 6  กลุ่มบริหารเงินทุน
กด 7  กลุ่มวินัยและนิติกิาร

กอุงยุุทธศาส่ตร์และแผนงาน

0 2430 6867-6868
กด 1  ฝ่่ายบริหารท�ัวไป
        กลุ่มความร่วมม่อั
        ระหว่างประเทศู
กด 2  กลุ่มติิดติาม
        และประเมินผล
กด 3  กลุ่มแผนปฏิิบัติิงาน
        และงบประมาณ
กด 4  กลุ่มพััฒนาระบบบริหาร
กด 5  กลุ่มยุทธศูาสติร์
        และแผนงาน ก
กด 6  กลุ่มศึูกษาและพััฒนาระบบ
        ส่งเสริมอุัติสาหกรรม

กอุงพััฒนาดิจิิทัลอุุตส่าหกรรม

0 2430 6871-6872
กด 1  ฝ่่ายบริหารทั�วไป
กด 2  กลุ่มเช่�อัมโยงธรุกิจิ
        ดิจิิทัลอุัติสาหกรรม
กด 3  กลุ่มพััฒนา
        ผู�ประกอับการ 
        และบุคลากรดิจิิทลั
        อุัติสาหกรรม
กด 4  กลุ่มเพิั�มขีดความ
        สามารถวิสาหกจิิ 
        ด�วยดิจิิทัล

กอุงพััฒนาขีดความส่ามารถ

ธุรกิจิอุุตส่าหกรรม

0 2430 6869-6870
กด 1  ฝ่่ายบริหารทั�วไป
กด 2  กลุ่มพััฒนาการจัิดการ
         ธุรกิจิ
กด 3  กลุ่มพััฒนาการรวมกลุ่ม 
        อุัติสาหกรรม
กด 4  กลุ่มพััฒนาบริการธุรกิจิ
        อุัติสาหกรรม
กด 5  กลุ่มพััฒนาผู�ประกอับการ
กด 6  กลุ่มพััฒนาอุัติสาหกรรม
        รายสาขา

กอุงส่่งเส่ริมผ้�ประกอุบการ

และธุรกิจิใหม่

0 2430 6873-6874
กด 1  ฝ่่ายบริหารทั�วไป
กด 2  กลุ่มสนับสนุนการ
        จัิดติ�ังธุรกิจิ
กด 4  กลุ่มสร�างและพััฒนา
        ผู�ประกอับการใหม่
กด 5  กลุ่มสร�างสงัคม
        ผู�ประกอับการ

กอุงโลจิิส่ติกส์่

0 2430 6875-6876
กด 1  ฝ่่ายบริหารท�ัวไป
กด 2  กลุ่มนโยบาย
        และประสานเคร่อัข่าย
กด 3  กลุ่มพััฒนาระบบ
        โลจิิสติิกส์
กด 4  กลุ่มมาติรฐาน
        และนวัติกรรมโลจิิสติิกส์
กด 5  กลุ่มส่งเสริมโลจิิสติิกส์
        อังค์กร

กอุงพััฒนาเกษตรอุุตส่าหกรรม

0 2430 6877-6878
กด 1  ฝ่่ายบริหารทั�วไป
กด 2  กลุ่มนโยบาย
        และแผนเกษติรอุัติสาหกรรม
กด 3  กลุ่มเคร่�อังจัิกรกล
        และเทคโนโลยีการจัิดการ 
        เกษติรอุัติสาหกรรม
กด 4  กลุ่มอุัติสาหกรรม 
        ผลิติภัณฑ์์เกษติรแปรรูป
กด 5  กลุ่มพััฒนาธุรกิจิเกษติร 
        อุัติสาหกรรม

ศ้นย์ุเทคโนโลยีุส่ารส่นเทศแ

ละการส่่�อุส่าร

0 2430 6879
กด 1  กลุ่มบริการธุรกิจิ      
         สารสนเทศู
กด 2  กลุ่มแผนงาน
         สารสนเทศู
        และบริหารทั�วไป
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Medical Revolution
ยกระดบัธรุกจิพลกิอนาคตอตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ 

เมื่อ “ความรับผิดชอบ” ต่อชีวิตของผู้ใช้สินค้า คือจุดส�าคัญของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ฉะนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวจึง
อยูบ่นพื้นฐานของค�าว่า Trust หรอื ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ มาเป็นอนัดบัต้นๆ

แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะจากผู้ผลิต
คนไทยจ�านวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถก้าวข้ามก�าแพงความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าได้ โดยพบว่า ลูกค้ายังให้การยอมรับแบรนด์น�าเข้าหรือแบรนด์
ต่างประเทศมากกว่า จึงเป็นเสมือนอีกหนึ่งบททดสอบที่ผู้ประกอบการ
ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

แล้วต้องท�าอย่างไร? ถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ง่ายๆ 
แค่ใช้ T:R:U:S:T เพื่อสร้าง Trust นั่นเอง

Technology การมีเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง จะเป็นจุดขาย
ส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้ายอมรับ

R&D การมีงานวิจัยรับรองที่มาจากสถาบันหรือหน่วยงานที่น่า
เชื่อถือ จะช่วยสร้างความมั่นใจได้

Unknown เพราะไม่เป็นที่รู้จักจึงไม่เชื่อมั่น ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องท�าให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก สร้างพันธมิตรความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

Standard การได้รบัมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรบั โดยเฉพาะมาตรฐาน
ด้านเครื่องมอืแพทย์ จะยิ่งเป็นตวัการนัตคีณุภาพและความเชื่อมั่นได้ดทีี่สดุ

Test เครื่องมือแพทย์จ�าเป็นต้องมีการทดสอบและการรับรองจาก
หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือนั้นๆ 
มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเรื่องราวดีๆ และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อีกมากที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์เตบิโตและประสบความส�าเรจ็ได้ โดยตดิตามได้ในอตุสาหกรรมสาร
ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมฉบับนี้...

พกัตร์อัมพรรณ ตัง้วศนิธรรม
บรรณาธกิารบรหิาร

วารสารอุตสาหกรรมตีพิมพ์ต่อเน่ือง
ยาวนานนับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 64 ปี

เจ้าของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2430 6865, 0 2430 6866

ที่ปรึกษา
นายณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายภาสกร ชัยรัตน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายเจตนิพิฐ รอดภัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาวประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล
เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร
นางสาวพักตร์อัมพรรณ ตั้งวศินธรรม
ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ
นางสาววรรณศิริ กางกั้น

กองบรรณาธิการ
นางสาวนฤมล ผึ้งเนียม, นายไพฑูรย์ มะเมียเมือง, 
นางสาวนราภรณ์ เตยหล้า, นางสาวเกสรา จันทร์งาม, 
นางสมใจ รัตนโชติ ,  นางสาวกัญศิญา ชุมศรี ,  
นางสาวกนกรักษ์ นุกูลโรจน์, นางสาวศิริธร ชัยรัตน์, 
นางสาวธนาวดี กุญแจนาค, นางสาวสุดา วิชัย,  
นายปิยะวุฒิ จันทร์เสนา, นายสุรินทร์ ม่วงน้อย

บรรณาธิการที่ปรึกษา
นางสาวแพรวภทัร โภวาที

จัดพิมพ์
บริษัท เพนนินซูลาร ์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด : 100/6  
ซอยอารีย ์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2270 1123-4 
โทรสาร 0 2270 1125

Editor
Talks

สมัครได้ 3 ช่องทาง
  สมคัรทางไปรษณยี์ จ่าหน้าซองถงึ
  บรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรมสาร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2  สมคัรผ่าน Google Form : 

https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9
3  สมคัรผ่าน QR Code

สมัคร
สมาชิก
วารสาร 1

 “บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
เล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสาร
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะน�าบทความใดๆ  
ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อกองบรรณาธิการ”
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ปฏิบัติการเสริมแกร่ง ยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กับภารกิจพา SME ก้าวสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(New S-curve) ผ่านกลไก
หลักส�าคัญอย่าง DIPROM 
ITC ที่จะผลักดันและยกระดับ
ธุรกิจด้วยแนวทาง 3P ได้แก่ 
Product, Process และ People

38
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ระบบติดตาม
เครื่องมือแพทย์ 

เชก็ช่ัวโมงใช้งานทันทกุการซ่อมบ�ารุง
ดีกว่าไหม ถ้ามีตัวช่วยให้การตาม

เรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ที่ถูกยืมไป 
กลายเป็นเร่ืองง่าย นั่นคือ จุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาระบบติดตาม
เครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมใหม่ฝีมือ
ผู้ประกอบการ SME ไทย

พลิกวิกฤต สู่ผู้ผลิตนวัตกรรม
ทันตกรรมครบวงจร

จากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่ต้องหนีตายจากวิกฤตต้มย�ากุ้ง 
สบโอกาสใหม่บนเส้นทาง
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
เดินเกมใหม่สร้างนวัตกรรมสู่การ
เป็นผู้น�าในกลุ่มสินค้าทันตกรรม
ครบวงจร

รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งโลก 
MedTech

ผู้บริโภคสายรักสุขภาพจะเปลี่ยน
ไปอย่างไร? ความต้องการที่มีต่อ
สินค้าเครื่องมือแพทย์ มีจุดไหน? บ้าง
ที่คนท�าธุรกิจต้องรู้ ถ้าไม่อยาก
พลาด! ต้องตามให้ทันพฤติกรรมใหม่
ชาว Med Lover
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31 NEXT SOLUTION
โอดี สไตล์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยา
รักษ์โลก ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสธุรกิจ

34 BIZ INSIDE
เฮลท์ อินโนเวชั่น ต่อยอดความเชี่ยวชาญ
สู่นวัตกรรมใหม่เครื่องตรวจโควิด-19 จากลมหายใจ

38 CONSUMER BEHAVIOR
Newcomer รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งโลก MedTech

40 INNOVTION
5 Innovation สุดล�้า! นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

42 GOOD GOVERNANCE

ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565
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REVOLU-
TION

อุตสาหกรรมการแพทย์ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) ที่จะเป็นฟันเฟืองส�าคัญช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย โดยมีอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็น

หนึ่งในหัวหอกที่จะหนุนให้อุตสาหกรรมการแพทย์เติบโต
และขยายตัวได้ 

ยกระดับธรุกิจ
พลิกอนาคต

อตุสาหกรรม
เครื่องมอืแพทย์

COVER STORY
  กองบรรณาธิการ

MEDICAL
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ส่องโอกาสตลาดเครื่องมือแพทย์
ปัจจุบันหากดูแนวโน้มความต้องการ

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จะพบว่ามี
ทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากวิจัย
กรุงศรี ได้คาดการณ์ไว้ว่า ปี 2565-2566 
ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์จะมีเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
โดยได้รับแรงหนุนมาจาก

ตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกปี 2027 

1. อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2. จ�านวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้ม
กลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้น 
หลังจากหดตัวถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 
ในปี 2564 

3. ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมแีผน
ขยายการลงทุนต่อเนื่อง

4. กระแสการใส่ใจสขุภาพและความ
ต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
มีเพิ่มขึ้นทั่วโลก 

5. เศรษฐกิจประเทศคู ่ค ้าหลัก
ของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกลุ ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภท
ถุงมือยาง หลอด/เข็มฉีดยา

6. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

สอดคล้องกบัข้อมลูจากศนูย์วจิยั Krungthai 
COMPASS ซึ่งวเิคราะห์ไว้ว่า ตลาดเครื่องมอื
แพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในแถบอเมรกิาเหนอื ยโุรปตะวนัตก 
และเอเชียแปซิฟิก โดยมีปัจจัยเร่งส�าคัญมา
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั่นเอง ขณะ
ที่ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทยมีอัตราการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ข้อจ�ากัดคือ ไทย
ยังต้องพึ่งพิงการน�าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์มากกว่า 80 เปอร์เซน็ต์ของมลูค่า
ตลาดเครื่องมอืแพทย์ในประเทศ และมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทกุปี โดยเฉพาะกลุม่ครภุณัฑ์ทางการแพทย์
ที่ใช้เทคโนโลยขีั้นสูง 

คาดการณ์มูลค่า

7.44
แสนล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ 

คิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉล่ีย

6.1%
ต่อปี

(CARG ปี 2019-2027)

ทวีปอเมริกาเหนือ
มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดกวา่ 

42.9%
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สูงสุดท่ีระดับ

7.4% ต่อปี

ท่ีมา : The Insight Partners
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ทัง้นี ้ในกลุ่มสินค้าเครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ หลกัๆ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่

1. กลุ่มวัสดุส้ินเปลือง
ทางการแพทย์

เป็นผลติภณัฑ์เพื่อการรกัษาพยาบาล
ทั่วไป มกัเป็นการใช้ครั้งเดยีวหรอืใช้แล้ว
ทิ้ง ส่วนมากใช้เทคโนโลยกีารผลติไม่สูง 
เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา สายยาง 
หลอดสวน ถงุมอืยาง เป็นต้น

2. กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคงทน

ถาวร มีอายุการใช้งานไม่ต�่ากว่า 1 ปี 
เช่น รถเข็นผู้ป่วย เตียงคนไข้ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ศลัยกรรม ทนัตกรรม เครื่องวนิจิฉยัโรค
ด้วยไฟฟ้า เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น

3. กลุ่มน�ายาและชุดวนิิจฉัยโรค
เช่น น�้ายาทดสอบกรุ๊ปเลือด ชุด

น�้ายาล้างไต ชดุทดสอบการตั้งครรภ์ ชดุ
ตรวจการติดเชื้อ HIV ชุดตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหาร ชดุตรวจเชื้อ COVID-19 
เป็นต้น

 โดยที่ผ่านมาจะพบว่า สินค้าทางการแพทย์ที่ผู้ประกอบการไทยผลิตนั้น ส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ไม่ซับซ้อน  มักอยู่ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เป็นส่วนมาก และสินค้ายังมีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมาก
นัก ขณะเดียวกัน จากข้อจ�ากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของผู้ประกอบการไทยนี่เอง ท�าให้ต้องเผชิญกับ
การยากล�าบากในการแข่งขัน เนื่องจากในอนาคตความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จะมีมากขึ้น ถือเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว 

ก้าวอย่างไร?
ให้ธุรกิจเครื่องมือแพทย์สตรอง! 

 ถงึแม้จะมคีวามท้าทายด้านการแข่งขนั แต่
ด้วยโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาลและมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีผู้ประกอบการสนใจ
กระโดดเข้าสูอ่ตุสาหกรรมดงักล่าวมากขึ้น สะท้อน
จากข้อมลูของกรมพฒันาธรุกจิการค้าที่เปดิเผยว่า 
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2564) การจดัตั้งธรุกจิ
ผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่ม
มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย 
พบว่ามปีรมิาณการจดัตั้งเพิ่มขึ้นถงึ 88 เปอร์เซน็ต์ 
เมื่อเทยีบกบัปี 2562 และในปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) 
มจี�านวนการจดัตั้งเพิ่มขึ้น 62 เปอร์เซน็ต์จากช่วง
เดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัปรมิาณความต้องการยาและวสัดอุปุกรณ์ทางการ
แพทย์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจบุนันั่นเอง

ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทยปี 2027

คาดการณ์มูลค่า

3.38
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ

คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่

8.1%
(CARG ปี 2019-2027)

พึ่งพงิการน�าเข้ามากกวา่ 80%
ของมูลค่าตลาดเครื่องมอืแพทย์ในประเทศ

ท่ีมา : The Insight Partners
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ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองดังกล่าวได้ท่ี 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (www.
fda.moph.go.th) รวมถึงต้องหมั่น
ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ
กฎหมายใหม่ๆ เพื่อจะได้รูท้นัและปรบัตวั
ได้อย่างรวดเร็ว

 เพ่ิมศักยภาพด้วย
นวตักรรมใหม่

แต้มต่อที่ส�าคัญของการจะท�าให้
ผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างจากคู ่แข ่ง 
นั่นคอื การมนีวตักรรมใหม่ๆ แน่นอนว่า
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนานวัตกรรม
และใช้เทคโนโลยด้ีาน AI และ IoT มาช่วย
ให้ยกระดับธุรกิจ ซึ่งการจะเข้าถึง
นวตักรรมได้นั้น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอีที่มีข้อจ�ากัดด้านการท�าวิจัย 
R&D ด้วยตัวเอง เพราะต้องใช้ทั้ง
บุคลากร เงินทุนจ�านวนมาก จ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา 
บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึง
องค์กร หน่วยงานและสมาคมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข ้อง เพื่อจะสนับสนุนงาน
ด้านนวัตกรรมให้กับผู ้ประกอบการ
เอสเอ็มอ ี

ด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเอง 
ก็มีนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการวิจัยและนวัตกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น โดยผ่านการ
เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.), หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), 
ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (สอวช.) และส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) เป็นต้น

ภาพรวม
ผู้ประกอบการ

เครื่องมือแพทย์ไทย

ขนาดธุรกิจ

96%
เป็นเอสเอ็มอีขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก

ท่ีต้ังธุรกิจ

81%
ภาคกลาง 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิม สิ่งที่
จะต้องให้ความส�าคัญอย่างมาก หาก
ต้องการที่จะยกระดับศักยภาพธุรกิจให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยมีอยู่ 
3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

 ท�าถูกต้องตามกฎระเบียบ
ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่า 

อตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ของไทยนั้น 
อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย. ) เป ็นหน ่วยงานก�ากับดูแล
และรับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
การผลิต/จ�าหน่าย/น�าเข้าเครื่องมือแพทย์
ที่ได้มาตรฐานตามที่ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก�าหนด 
ดังนั้น การศึกษาในเรื่องกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ถือ
เป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้ธุรกิจสามารถ
ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ในการด�าเนินธุรกิจเครื่อง
มือแพทย์ ผู ้ประกอบการต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การขอจด
ทะเบยีนสถานประกอบการผลติเครื่องมอื
แพทย์/สถานประกอบการน�าเข ้า, 
การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาต
น�าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือการขอ
อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ผู ้ประกอบการสามารถ

9% ภาคตะวนัออก
4% ภาคเหนือ

3% ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

ท่ีมา : สถาบันพลาสติก
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อย่างไรก็ดี เมื่อผู ้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมได้แล้ว สามารถ
ที่จะน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ มาขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งช่องทางดังกล่าวนี้จะช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของไทย โดยผลิตภัณฑ์จะอยู่ในบัญชีนวัตกรรม
ไทยได้นานสูงสุด 8 ปี ที่ส�าคัญยังท�าให้สามารถ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจได้อีกด้วย หากหน่วยงานไหนมีความ
สนใจจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อได้ 
โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งบประมาณ 
30 เปอร์เซ็นต์ซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย

แค่นวัตกรรมใหม่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะ
ถ้าอยากให้ธรุกจิสามารถแข่งขนัได้ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ จ�าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในคณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์เครื่องมอืแพทย์ ดงันั้น มาตรฐาน 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานด้าน
เครื่องมอืแพทย์ 

ส�าหรบัมาตรฐานเครื่องมอืแพทย์ที่ผูป้ระกอบการต้อง
รู้จักและควรพัฒนาไปสู่มาตรฐานดังกล่าว เพื่อยกระดับ
ความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ยก
ตัวอย่าง เช่น ระบบการจัดการด้านคุณภาพส�าหรับ
อตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ (ISO 13485) เป็นมาตรฐาน
ระบบบรหิารคณุภาพที่ครอบคลมุตั้งแต่ การออกแบบ การ
ผลติ การขาย การตดิตั้ง และการบรกิาร โดยมเีป้าหมาย
เพื่อให้การผลติเครื่องมอืแพทย์มคีณุภาพและปลอดภยักบั
ผู้ใช้งาน โดยข้อก�าหนดของระบบนี้มกีารน�าไปใช้ในระดบั
นานาชาต ิเช่น ยโุรป แคนาดา ออสเตรเลยี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยงัมใีนส่วนของมาตรฐานการบรหิารความ
เสี่ยงส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ISO 
14971) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการกบัความเสี่ยง 
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยง 
รวมถงึการบ่งชี้ขั้นตอนที่จะก่อให้เกดิอนัตราย การประเมนิ
ความเสี่ยง และการควบคมุความเสี่ยง เป็นต้น

หรือแม้แต่มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) โดยส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดท�าหลักเกณฑ์
และวธิกีารที่ดใีนการผลติเครื่องมอืแพทย์ ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อ
ช่วยปูทางไปสู่มาตรฐานสากลต่อไปได้

เหล่านี้เป็นเพยีงมาตรฐานส�าคญัๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ยังมีมาตรฐานระดับสากลอีกหลายตัวที่ใช้ในการรับรอง
คณุภาพเครื่องมอืแพทย์ แม้วนันี้ผูป้ระกอบการไทยจะเริ่ม
หนัมามุง่มั่นกบัการพฒันาระบบมาตรฐานอย่างจรงิจงัมาก
ขึ้น แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกจ�านวนมากที่ยังไม่เริ่มปรับ
ตัวในเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือว่าก�าลังอยู่ในจุดเสี่ยงที่เป็น
อนัตรายกบัธรุกจิ เพราะอตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ อยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น ปลอดภัย ดังนั้น การไร้ซึ่ง
มาตรฐานที่เปรียบเสมือนตัวการันตีคุณภาพ ย่อมท�าให้
โอกาสทางธรุกจิตดิลบได้ในทนัที

ถ้าวนันี้เป้าหมายของคณุ คอื การพาธรุกจิก้าวเดนิ
ไปบนเส้นทางอุตสาหกรรม New S-curve ได้เวลาพลิก
ธุรกิจของคุณครั้งใหญ่ เพราะการจะต่อสู้และอยู่รอด
ในอนาคต ไม่สามารถท�าแบบเดมิได้อกีต่อไป นวตักรรมใหม่
ต้องมา ระบบมาตรฐานต้องมี เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ 
ตวัก�าหนดชะตาธรุกจิเครื่องมอืแพทย์ของคณุนั่นเอง 

*เสริมแกร่งอีกขั้นด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัญชีนวตักรรมไทย              

1. ส่งใบสมัครและรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารท่ีมีงานวิจยัของ
ไทยรองรับมาที่ สวทช.

2. ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร และ
คุณสมบัติ

3. เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้
รับการตรวจสอบราคาโดยส�านัก
งบประมาณ และประกาศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย 

ท่ีมา : สวทช.
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ท�ำให้กำรพัฒนำและผลักดัน 
“อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์” ซึ่งเป็น
หนึ่งในเป้ำหมำยที่กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม 
ต้องกำรยกระดับศักยภำพให้เกิดควำม
เข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้ จึงต้อง
สอดรบัไปกบันโยบำยดงักล่ำว โดยขบัเคลื่อน
ผ่ำนทำงศนูย์ปฏรูิปอตุสำหกรรมดพีร้อม 
(DIPROM ITC) ที่จะเข้ำมำเป็นกลไกส�ำคญั 
ช่วยในกำรทรำนสฟอร์มธรุกจิให้ก้ำวทนั
กำรเปลี่ยนแปลงและพร้อมคว้ำโอกำส
จำกอตุสำหกรรมอนำคต (New S-curve) 
นั่นเอง

DIPROM ITC หนุนอตุสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ ผ่าน 3P  

“กำรที่ผูป้ระกอบกำรจะเปลี่ยนไป
สู่ New S-curve บำงครั้งต้องเปลี่ยนไป
ท�ำในสิ่งที่ต่ำงจำกเดมิ หรอืท�ำในสิ่งใหม่ๆ 
หำกต้องไปลงทนุเครื่องมอื อปุกรณ์ โดยที่

จากแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในปี 2565
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านนโยบายที่เรียกว่า DIPROM CARE ซึ่งมุ่งเน้นใน 4 แนวทางส�าคัญ 
นั่นก็คือ Customization วิเคราะห์เจาะลึกเพื่อเข้าใจปัญหาธุรกิจอย่างแท้จริง Accessibility กระจาย
ความช่วยเหลือภาคธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคมากขึ้น Reformation ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้

สอดคล้องกับยคุ New Normal และ Engagement เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจ

ดร.กิตติโชติ ศุภก�ำเนิด
ปฏิบติัการเสรมิแกรง่

ยกระดับอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยไ์ทย

ไม่แน่ใจว่ำมโีอกำสเป็นไปได้มำกแค่ไหน 
หรอืจะมปัีญหำอะไรเกดิขึ้นบ้ำง อำจเป็น
ควำมเสี่ยงส�ำหรับผู ้ประกอบกำรได้ 
ดงันั้น DIPROM ITC จงึเป็นกลไกหนึ่งที่จะ
เข้ำมำช่วยเหลอืให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
ทรำนสฟอร์มธุรกิจไปสู่ New S-curve 
ได้ง่ำยขึ้น โดยที่ผูป้ระกอบกำรอำจมเีพยีง
แค่ไอเดยีเข้ำมำเท่ำนั้น”

ทั้งนี้ จำกกำรเปิดเผยของ ดร.กติตโิชต ิ
ศุภก�ำเนิด วิศวกรช�ำนำญกำรพิเศษ, 
ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ ่มส่งเสริมมำตรฐำน
เทคโนโลยกีำรผลติและผลติภณัฑ์ กล่ำวว่ำ 
แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของ DIPROM ITC 
นั้นจะด�ำเนนิกำรภำยใต้ 3P ด้วยกนั ได้แก่ 
Product, Process และ People 

• Product ภำยในศูนย์ DIPROM 
ITC จะมีพื้นที่พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่ำงๆ ไว้ส�ำหรบัจดัท�ำผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
ดงันั้น หำกผูป้ระกอบกำรมไีอเดยีต้องกำร

จะพัฒนำหรือขึ้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้ โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมกลุ่ม New S-curve เช่น 
เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ อำกำศยำน 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ไบโอชวีภำพ เป็นต้น 

• Process นอกเหนอืจำกกำรช่วย
พฒันำด้ำนผลติภณัฑ์แล้ว DIPROM ITC 
ยังมีกำรให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำด้ำน
กระบวนกำรท�ำงำน กระบวนกำรผลิต 
เพื่อปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น 
โดยอำศัยควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
พันธมิตร หน่วยร่วมต่ำงๆ ทั้งสถำบัน
เครือข่ำยภำยใต้กระทรวงอุตสำหกรรม 
สถำบนักำรศกึษำ องค์กรเอกชน เป็นต้น

• People กำรพัฒนำทักษะของ
ผู้ประกอบกำร ไม่ว่ำจะเป็น Reskill, 
Upskill ตลอดจน Newskill หรือทักษะ
ใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในยุค New Normal ทักษะเหล่ำนี้

INTERVIEW
    เรไร จันทร์เอี่ยม
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จะถูกส ่งเสริมและถ ่ำยทอดให ้กับ
ผู้ประกอบกำร โดยมีทั้งแบบหลักสูตร
ระยะสั้นและระยะยำว 

“ส�ำหรับกำรทรำนสฟอร ์ม
ผูป้ระกอบกำรไปสูก่ลุม่ธรุกจิเครื่องมอืแพทย์ 
ภำยใต้ 3P ของ DIPROM ITC นั้นจะมตีั้งแต่
กำรพฒันำตวัผลติภณัฑ์ต้นแบบ กำรให้
ค�ำปรกึษำแนะน�ำ ปรบัปรงุโรงงำน อำจ
จะมีกำรท�ำผลิตภัณฑ์อยู ่แล้ว แต่
ประสทิธภิำพอำจยงัไมม่ำกนกั หรอืตอ้ง
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพื่อให้ได้
มำตรฐำนส�ำหรบัอตุสำหกรรมเครื่องมอื
แพทย์ และสุดท้ำยคือ กำรฝึกอบรม
ตวับคุลำกร ไม่ว่ำจะเป็น กำรให้ควำมรู้เรื่อง
มำตรฐำน กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย กำร
แนะน�ำหน่วยทดสอบต่ำงๆ ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเตบิโต
และแขง็แกร่งในธรุกจิเครื่องมอืแพทย์ได้”

ดร.กิตติโชติยังกล่ำวเสริมด้วยว่ำ 
ปัจจบุนัเริ่มเหน็ผูป้ระกอบกำรที่ทรำนสฟอร์ม
จำกอตุสำหกรรมอื่นมำสูเ่ครื่องมอืแพทย์
เพิ่มขึ้น นอกจำกจะเลง็เหน็ถงึศกัยภำพ
ของตลำดนี้ที่มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องแล้ว 
อกีส่วนส�ำคญัคอื กำรปรบัตวัของผู้ผลติ
ที่ได้รับผลกระทบจำกอุตสำหกรรมเดิม 
ซึ่งอำจจะมีขนำดของตลำดลดลง เช่น 
กลุ่มชิ้นส่วนยำนยนต์ ที่ได้รบัผลกระทบ
จำกอุตสำหกรรมรถยนต์ที่ก�ำลังเปลี่ยน
ไปเป็นรถยนต์พลงังำนไฟฟ้ำ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี นอกจำกจะมุ่งเน้น
สนบัสนนุผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อใีนกลุม่
เครื่องมือแพทย์ให้เติบโตแล้ว กรม
ส่งเสรมิอตุสำหกรรมยงัพร้อมและเปิดกว้ำง
ให้กำรช่วยเหลือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
ต้องกำรพฒันำปรบัปรงุประสทิธภิำพด้ำน
เครื่องมอืแพทย์ด้วยเช่นกนั ยกตวัอย่ำง 

DIPROM ITC
เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย

ให้ผู้ประกอบการ
สามารถทรานสฟอร์ม

ธุรกิจไปสู่
New S-curve

ได้ง่ายขึ้น โดยที่
ผู้ประกอบการอาจมี
เพียงแค่ไอเดียเท่านั้น
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กำรเข้ำไปพัฒนำออกแบบระบบก๊ำซ
ออกซเิจนทำงกำรแพทย์ (Oxygen Pipe 
Line) เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ตดิ COVID-19 ใน
โรงพยำบำลแม่ฟ้ำหลวง และท�ำให้ทำง
โรงพยำบำลสำมำรถประหยดังบประมำณ
ในเรื่องของออกซเิจนรั่วได้ประมำณ 95,000 
บำทต่อเดอืน

เร่งเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วย
ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

แม้อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์
จะเตม็ไปด้วยโอกำสมำกมำย แต่กย็งัมี
ข ้ อจ� ำกัดที่ เป ็นอุปสรรคส�ำหรับ
ผู ้ประกอบกำรไทย โดยเฉพำะเรื่อง
ควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับ จะพบว่ำ
ผลติภณัฑ์เครื่องมอืแพทย์ที่ผลติในประเทศ
จะได้รบักำรยอมรบัและเชื่อมั่นน้อยกว่ำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่น�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ ดังนั้น สิ่งที่ทำงกรม
ส่งเสรมิอตุสำหกรรมพยำยำมด�ำเนนิกำร 
คือ กำรส่งเสริมเรื่องกำรท�ำมำตรฐำน
ของผู้ผลติเครื่องมอืแพทย์ในไทย

“ประเทศไทยเรำมีห้องแล็บเปิด
ทดสอบมำตรฐำนอยู่หลำยแห่ง เพยีงแต่ว่ำ
ไม่ได้อยู่รวมกัน ท�ำให้บำงครั้งกำรท�ำ
เรื่องมำตรฐำนเครื่องมอืแพทย์ต้องไปใช้
บรกิำรจำกหลำยๆ แห่ง จงึเป็นข้อจ�ำกดั
อย่ำงหนึ่งให้กบัผูป้ระกอบกำร ทำงกรมฯ 
จึงพยำยำมท�ำเรื่องของ Networking  
เชื่อมโยงเครอืข่ำยหน่วยทดสอบมำตรฐำน
เครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู ้ผลิต
เครื่องมือแพทย์ไทยเข ้ำถึงได ้ง ่ำย
และสะดวกขึ้นนั่นเอง”

ถึงตรงนี้ ดร.กิตติโชติย�้ำด้วยว่ำ 
หำกต้องกำรจะผลกัดนัให้ตลำดเครื่องมอื
แพทย์ของไทยเติบโตได้อย่ำงแท้จริง 
สิ่งส�ำคญัคอื ภำครฐัในระดบัเชงิรฐับำล 
ต้องสนบัสนนุจดัซื้อจดัจ้ำงหรอืใช้บรกิำร 
เครื่องมือ อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ผลติ
ในไทย โดยน�ำร่องโรงพยำบำลภำครัฐ
ก่อน เพื่อสร้ำงให้เกดิควำมเชื่อมั่น และ
ตลำดที่เปิดกว้ำงให้กับผู้ผลิตของไทย 
ขณะเดยีวกนัเรื่องมำตรฐำนห้องแลบ็เป็น
สิ่งที่ต้องท�ำควบคู่กนัไป และสดุท้ำยต้อง
มกีำรเชื่อมโยงระหว่ำงผูผ้ลติและบคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ ในกำรร่วมกนัวจิยั พฒันำ
ผลิตภัณฑ์ที่มำจำกโจทย์ควำมต้องกำร
ใช้งำนอย่ำงแท้จรงิ ซึ่งจะท�ำให้ผลติภณัฑ์นั้น
ได้รับกำรยอมรับและเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด 

กรมฯ
พยายามท�าเรื่อง

ของ Networking
เชื่อมโยงเครือข่าย

หน่วยทดสอบมาตรฐาน
เครือ่งมอืแพทย์

เพื่อช่วยให้ผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์ไทย

เข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกขึ้น
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ผลพวงของการอุบัติขึ้นของโรคภัยต่างๆ ท�าให้
วงการแพทย์ต้องเดินหน้าต่อแบบแตะเบรกไม่ได้ ยิ่งได้
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย หมากบนกระดานหน้าเดิม 
จึงถูกปรับลุคใหม่ให้สอดรับกับเทรนด์และแนวโน้มของ

โลกยุคดิจิทัล ท่ีวันนี้ความห่างไกลจะไม่ใช่อุปสรรค
ของการเข้าถึงการรักษา และการพัฒนาตัวช่วยต่างๆ 

ยังคงมุ่งหน้าแบบไม่หยุดหย่อน 

เทรนด์รอ้น!!
ปลกุอนาคต8MED
TECH

จบัตา

1
Telehealth…
แพทย์ทางใกล้ของคนไกล

การให้บริการทางการแพทย์ และ
สุขภาพทางไกลยังเป็นเทรนด์ที่จะมาแรง
อย่างต่อเนื่อง โดย American Psychiatric 
Association องค์กรวิชาชีพหลักของ

GLOBAL TREND
  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ยืนพื้นเป็นเทรนด์ครองจักรวาลแห่ง
วงการ MedTech ในปีนี้และอนาคต
ข้างหน้าไปแล้วกับการใช้ AI หรือปัญญา
ประดิษฐ์ ที่พร้อมฉลาดได้อีกเมื่อร่วม
ท�างานกบั Machine Learning ซึ่งสอดแทรก
อยู ่ในทุกขั้นตอนการท�างานที่เรียกว่า
กินรวบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ตั้งแต่
การนดัหมายเพื่อพบแพทย์ เพิ่มประสทิธภิาพ
ให้กับการตรวจและวินิจฉัย มอบความ
สมาร์ทให้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและให้บริการ 
และทุกแขนงของการสร้างความสะดวก
ให้กับคนท�างานและคนไข้ 

แต่เทรนด์ร้อนๆ ไม่ได้มีแค่นี้ เพราะ
อีก 8 เทรนด์ต่อไปนี้ก็พร้อมเข้ามาเปลี่ยน
โฉมรันวงการ MedTech เช่นกัน 

จติแพทย์และจติแพทย์ฝึกหดัในสหรฐัอเมรกิา
เผยว่า 43 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ต้องการ
ใช้บรกิาร Telehealth ต่อไปแม้ในสถานการณ์
ปกติ ทั้งนี้ Telemedicine หรือการแพทย์
ทางไกล และการเฝ้าติดตามผู้ป่วยระยะ
ไกล (Remote Patient Monitoring : RPM) 
จะเป็นสองสาขาแห่ง Telehealth ที่มีการ
เติบโตและขยายตัวเป็นอย่างมาก เพราะ
ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัน
ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  



14

2
IoMT…
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงของ
วงการแพทย์   

มิติใหม่ของวงการแพทย์ที่มองข้าม
ไม่ได้คอื Internet of Medical Things (IoMT) 
ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทรนด์
ของเทคโนโลยทีี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติ
ประจ�าวนัของผูค้น กบัการรกัษาพยาบาล
และสขุภาพ ท�าให้ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กนั ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ผู้ป่วย อปุกรณ์เพื่อ
สุขภาพ การเก็บข้อมูลต่างๆ และการ
จดัการด้านยารกัษาถกูเชื่อมโยงเข้าหากนั 
โดยเฉพาะ Wearable หรอือปุกรณ์สวมใส่
อจัฉรยิะที่ฮอตสดุๆ เพราะเป็นตวัช่วยชั้น
ดใีนการตดิตามสขุภาพของผูส้วมใส่ รวม
ถึงแผ่นแปะผิวหนังสุดล�้าที่ตรวจหาโรค
และชี้วดัชวีภาพทางร่างกาย และยาเมด็
อจัฉรยิะ ยาอเิลก็ทรอนกิส์กนิได้ ที่เปน็ทั้ง
ยาและแจ้งข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับร่างกาย
ของผู้ป่วยให้แพทย์ทราบได้  

3
VR & AR…
โลกเสมือนจรงิ
สุด Real 

ฮิตในวงการเกมไม่พอ เทคโนโลย ี
Virtual Reality และ Augmented Reality 
หรือโลกเสมือนจริงยังเป็นเทรนด์แรงไกล
ถึงวงการแพทย์ เพราะนอกจากจะสามารถ
ช่วยแพทย์ในการฝึกทักษะให้สามารถท�า
หัตถการทางการแพทย์ได้เร็วกว่ากลุ่มที่
ฝึกแบบปกติถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และช่วย
วางแผนในการผ่าตัดได้เป็นอย่างดีแล้ว 
ยังใช้รักษาอาการต่างๆ ของคนไข้ รวม
ไปถึงความเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น ความ
วิตกกังวล โรคกลัว โรคเครียดภายหลัง
เหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ได้โดย

การสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์เสมือน
จริงให้พวกเขาได้เผชิญกับความท้าทาย
และเอาชนะความกลัวด้วยการฝึกฝน ซึ่ง
สามารถลดความหวาดกลัวได้ถึง 68 
เปอร์เซ็นต์ หลังการรักษาโดยเฉลี่ยเพียง
สองชั่วโมงเท่านั้น  

4
Smart Implants…
ปลกูถ่ายสุดล�าเขยา่โลกการแพทย์ 

ด้วยขนาดตลาดการปลกูถ่ายของโลก
ที่คาดการณ์ว่าจะมมูีลค่าสงูถงึ 26.5 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2571 การปลกูถ่าย
อวัยวะจึงถือเป็นเทรนด์ส�าคัญของ
วงการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัเทคโนโลยี
การพมิพ์ชวีภาพ 3 มติ ิ(3D Bioprinting) ที่

ก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็นกระแสหลกัมากขึ้น
ผ่านการน�าหมกึชวีภาพ Bioink หรอืวสัดทุี่
ท�าจากเซลล์สิ่งมชีวีติมาขึ้นรปูเป็นอวยัวะ
ที่ต้องการ ช่วยแก้ปัญหาการปฏเิสธอวยัวะ
ของร่างกาย เนื่องจากใช้เซลล์เนื้อเยื่อของ
ผูป่้วยเองมาท�า รวมถงึการปลกูถ่ายขยาย
ระบบประสาท (Neural Implants) เช่น การ
ฝังระบบอาร์เรย์ไมโครอเิลก็โทรดในเยื่อหุม้
สมองส่วนการมองเห็นของคนตาบอดให้
สามารถจดจ�าตวัอกัษรและรปูร่างต่างๆ ได้ 
และการปลกูถ่ายสมอง (Brain Implants) 
โดยใช้ Brain-computer Interface ระบบการ
ท�างานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์และ
สมอง ฝังเข้าไปในสมองของผูป่้วยอมัพาต 
เพื่อให้สามารถพมิพ์ตวัอกัษรได้เพยีงแค่ใช้
ความคดิเท่านั้น!   
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5
Nanomedicine…
จิว๋สุดแจว๋ตะลุยโรค 

การเพิ่มขึ้นของผู ้ป่วยโรคซับซ้อน
และโรคเรื้อรังทั่วโลก เช่น โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และภาวะ
สมองเสื่อม เป็นปัจจัยส�าคัญที่ดันให้ 
Nanomedicine หรือการน�าเทคโนโลยีนาโน
มาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
อนุภาคนาโนที่เข้ากันได้ทางชีวภาพ 
อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่
หุ่นยนต์นาโนช่วยในการป้องกันและรักษา
โรค เช่น ใช้กลุ่มนาโนบอทฉีดเข้าไป
ในหลอดเลือดของมนุษย์ เพื่อเป็นนักล่า
ท�าลายเซลล์มะเร็งหรือไวรัส โดยในปีที่
ผ ่านมามีเคสผู ้ป ่วยมะเร็งทั่วโลกถึง 
19.3 ล้านราย และมีแนวโน้มจะขยับไป
เป็น 28.4 ล้านรายในปี 2583 ทั้งนี้ คาดว่า
ตลาดของ Nanomedicine จะเติบโต
จาก 221.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในปี 2564 เป ็น 252.50 พันล ้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2565 และจะสูงถงึ 
414.97 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2569

6
Robot in MedTech…
หุน่ยนต์ยังแรงไม่มีแผ่ว

ไม่พูดถึงไม่ได้กับหุ่นยนต์ทางการ
แพทย์ที่เป็นอกีหนึ่งเทรนด์ส�าคญัของวงการ 
ซึ่งจะก้าวล�้าไปอีกขั้นด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และการลงทุนของบริษัท
ต่างๆ ที่หันมาเจาะตลาดและคิดโซลูชั่น
ส�าหรบัธรุกจินี้ เพราะแค่เฉพาะมูลค่าตลาด
หุน่ยนต์ผ่าตดัทั่วโลกกค็าดว่าจะสงูถงึ 14.4 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2569 อกีทั้ง
ยงัมแีนวโน้มที่จะได้เหน็การใช้หุน่ยนต์มา
ช่วยในศูนย์การผ่าตดัที่ผู้ป่วยไม่ต้องนอน

ค้างคนื (Ambulatory Surgery Centre หรอื 
Same-day Surgery Centre) มากขึ้น รวม
ถงึการใช้ 5G ที่แพร่หลายขึ้นประกอบกบั
เทคโนโลยขีั้นสงู จะเปิดโอกาสให้มกีารใช้
หุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดทางไกลมาก
ขึ้นอกีด้วย  

7
Medical Drone…
ส่งได้ทกุท่ี ส่งได้ (เกือบ) ทกุอยา่ง 

พลกิการขนส่งและช่วยชวีติคนได้เลย 
เมื่อโดรนทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยทีี่ก�าลงัเตบิโตอย่างทวคีณู โดย
คาดว่ามูลค่าตลาดจะสูงถึง 643 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2570 ซึ่งผู้เล่นมี
ตั้งแต่สตาร์ทอพัหน้าใหม่ไปจนถงึยกัษ์ใหญ่
อย่าง Google ที่ต่างพากันเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของตลาดนี้ พร้อมช่วงชิงพื้นที่
การขนส่งไม่ว่าจะเป็นน�้า อาหาร อปุกรณ์
ทางการแพทย ์หรอืตวัอยา่งเลอืดระหว่าง
โรงพยาบาลในเมอืงและพื้นที่ห่างไกล ไป
จนถงึเป็นประหนึ่งโดรน (รถ) พยาบาล ที่
มเีครื่องกระตุ้นหวัใจและวทิยสุื่อสาร เพื่อ
ช่วยคนที่หวัใจหยดุเต้นก่อนบรกิารฉกุเฉนิ
จะมาถึง หรือล�้าไปกว่านั้นกับการขนส่ง
มนุษย์ในกรณีของการบริจาคอวัยวะ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

8
Cybersecurity & Data 
Privacy…
เก็บทุกข้อมูลใหป้ลอดภัย  

นอกเหนือจากเรื่องของอุปกรณ์ และ
ผู้ช่วยสุดไฮเทค ประเด็นของความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วยเป็นอีกเทรนด์ที่ได้รับการพูด
ถึงเป็นอย่างมาก โดยส�านักงานสอบสวน
กลางของสหรฐัอเมรกิา (The US Federal 
Bureau of Investigation) รายงานว่า 
บันทึกการรักษาพยาบาลของผู ้ป ่วย
มากกว่า 40 ล้านรายถูกบุกรุกในปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์
โรงพยาบาลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความ
เสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้น การ
ใช้ระบบซอฟต์แวร์ รวมถึง Blockchain 
จึงต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และ
การรักษาข้อมูลผู้ป่วยไม่ให้รั่วไหล ถูก
แฮ็ก หรือถูกโจมตีได้มากขึ้น     
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ROBOTIC REAL CASE
   วันวิสา งามแสงชัยกิจ

หากพูดถึงหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 
อย่างแรกที่คนมักนึกถึงคือใช้เป็นผู้ช่วย
ในการผ่าตดับรเิวณที่ซบัซ้อนและเข้าถงึยาก 
เพื่อลดอาการบาดเจ็บ ขนาดแผล 
การเสียเลือด ผลข้างเคียง และภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
แขนกลอัจฉริยะที่เป็นผู ้ช่วยตัวท็อป 
สามารถใช้ได้กับอวัยวะเกือบทุกอย่าง 
ตั้งแต่ระบบทางเดนิอาหาร ระบบปัสสาวะ 
ระบบหายใจ ไปจนถึงการผ่าตัดทั่วไป 

เมือ่อกี 8 ปีข้างหน้า โลกจะต้องเผชญิกบัการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์
กว่า 18 ล้านคนตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
การทดแทนก�าลังพลส�าคัญที่หายไป จึงหนีไม่พ้นการน�า “หุ่นยนต์” มาใช้ 
เพื่อกู้โรคสะสางภัยด้านสุขภาพให้กับผู้คน พร้อมแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากร   

เผยโฉมหน้า!
หุน่ยนต์กู้โรค
สุดล้�ำแหง่โล้กกำรแพทย์

โดยโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย
ก็มีการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ 
ยกตวัอย่าง 

• โรงพยาบาลศิรริาช ปิยมหาราช
การณุย์ได้น�าเทคโนโลยแีขนกลหุ่นยนต์
ที่เรียกว่า “ดาวินชี” (Robotic-assisted 
da Vinci Surgery) เข้ามาช่วยผ่าตดัรกัษา
โรคมะเรง็ต่อมลกูหมาก ซึ่งมอืกลสามารถ
หมนุและโค้งงอได้ถงึ 7 ทศิทาง พร้อม
กล้องขยายภาพแบบ 3 มิติ ท�าให้การ
ผ่าตดัมปีระสทิธภิาพและแม่นย�ามากขึ้น 

• โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
ใช้ “แขนกลหุ่นยนต์มาชว่ยในการผ่าตดั
เปลี่ยนข้อเทียม” เพื่อให้วางต�าแหน่ง
ข้อเทียมได้อย่างแม่นย�า และลดภาวะ
แทรกซ้อนจากการวางข้อเทยีมผดิต�าแหน่ง 

ในขณะที่นอกห้องผ่าตัด หุ่นยนต์ก็
เข้ามามีบทบาทแบ่งเบาภาระทางการ
แพทย์ด้วยเช่นกัน เช่น Grace หุ่นยนต์

พยาบาลฮิวแมนนอยด์ของ Hanson 
Robotics บริษัทจากฮ่องกง ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย
การเจ็บป่วยและให้การรักษาคนไข้ โดย
เธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ 
จีนกลาง และกวางตุ้ง และมีการติดตั้ง
เซ็นเซอร์และกล้องตรวจจับความร้อน 
เพื่อตรวจจับอุณหภูมิและชีพจรของ
ผู้ป่วย รวมถึง Cobi หุ่นยนต์ช่วยฉีดยา
ของ Cobionix สตาร์ทอพัสญัชาตแิคนาดา 
ที่สามารถฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องพึ่งเข็ม
ฉีดยา ไม่ต้องมีผู้ช่วยเตรียมยา และ
สามารถตรวจจับจุดหรือพื้นที่ที่ดีที่สุด
ในการฉีดวัคซีนได้    

 ผู้ช่วยมือฉมัง...หมอสะดวก พยาบาลสบาย 
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ไม่ใช่แค่เป็นผูช่้วยหมอหรอืพยาบาล
เท่านั้น แต่หุน่ยนต์ยคุนี้ยงัเข้ามาท�าหน้าที่
ในการบ�าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
เยยีวยาจติใจผู้คนได้อกีด้วย เช่น 

• Bliss หุ่นยนต์อัจฉริยะ เพื่อน
ใหม่ของเด็กออทิสติก ผลงานคิดค้น
ของ ผศ.บุญเสริม แก้วก�าเหนิดพงษ์ 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ ีที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสรมิพฒันาการ
ของเดก็กลุม่นี้ โดยมฟัีงก์ชนัรองรบักจิกรรม
ได้หลากหลาย ช่วยฝึกการเรียนรู ้ 
การควบคมุตวัเอง และการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผู้อื่นผ่านการเล่นเกมต่างๆ 

• My Special Afllfac Duck หุน่ยนต์
เป็ดน้อยส�าหรับช่วยเหลือเด็กที่ก�าลัง
รักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ผลงานการ
ร่วมมอืของ Afllfac บรษิทัประกนัภยั และ 
Sproutel สตาร์ทอัพผลิตของเล่นด้าน
สขุภาพในสหรฐัอเมรกิา ซึ่งสามารถอาบน�้า
และให้อาหารเสมือนจริงได้ผ่านทาง
แอปพลิเคชัน และสามารถแตะการ์ด
ความรู้สึก ซึ่งมีอิโมจิต่างๆ ที่หน้าอก
ของเป็ดได้ เพื่อบอกว่าเป็ดรู้สึกอย่างไร 
ซึ่งมักจะเป็นภาพสะท้อนความรู ้สึก
ที่เดก็ม ีจงึเป็นอกีทางที่ช่วยสื่อสารแทน
เมื่อพวกเขาไม่อยากจะเอ่ยถงึความทรมาน
ด้วยตวัเองนั่นเอง 

นอกจากแบบน่ารกัๆ แล้ว หุน่ยนต์
ฝึกเดนิเสมอืนจรงิ (Exoskeleton) สดุเท่ยงั
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาแรงไม่แพ้กัน 

โดยเป็นอปุกรณ์สวมใส่แบบเตม็ตวัส�าหรบั
แขนขาเสมอืนเป็นโครงกระดกูอยูด้่านนอก 
เพื่อช่วยในการเดินและท�างานทดแทน
ก�าลงักล้ามเนื้อที่หายไปของผูป่้วยอมัพาต
ช่วงล่าง ผูป่้วยอ่อนแรง ผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรอื
ผู้ป่วยที่มปัีญหาการเดนิให้กลบัมาลกุขึ้น
ยนื เดนิ และออกไปท�ากจิกรรมนอกบ้าน
ได้อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีคุณภาพชีวิต
และมสีภาพจติใจที่ดขีึ้นได้ 

ไปสุดได้อีกเมื่อเทคโนโลยีเดินหน้า
ไม่หยุด หุ่นยนต์ในอนาคตจึงไม่จ�าเป็น
ต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบที่เคยเป็นมา 
เมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สร้าง Biohybrid หุ่นยนต์รูปร่างเหมือน
ปลาขนาดความยาวครึ่งนิ้ว โดยตัวท�า
จากกระดาษ ครีบจากพลาสติก และ
หางจากเซลล์หัวใจมนุษย์ ซึ่งสามารถ
แหวกว่ายได้เหมอืนปลาจรงิโดยไม่จ�าเป็น
ต้องใช้กลไกอิเล็กทรอนิกส์ ปูทางไปสู่
การพัฒนาหัวใจเทียม 

หรอืจะเป็น Xenobots หุน่ยนต์ไร้แขน
ขากึ่งมีชีวิต ที่มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ
สีชมพูขนาดเล็กไม่ถึง 1 มิลลิเมตร ซึ่ง
ผลติจากสเตม็เซลล์ของกบ เพื่อใส่เข้าไป
ในร่างกายมนุษย์และท�าการรักษาจาก
ภายใน บางตวัออกแบบให้มรีอูยูต่รงกลาง
ล�าตวั เพื่อใช้บรรจยุาและล�าเลยีงเข้าไป
รักษาในจุดที่ต ้องการ โดยการใช้
งานหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถท�าได้อย่าง
หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือสามารถใช้
เดนิทางในเส้นเลอืดเพื่อท�าความสะอาด

 เพ่ือนปลอบใจ...สหายปลอบทุกข์ 

เชื้อโรคต่างๆ โดยการพัฒนาหุ่นยนต์
ตวันี้ช่วยเปิดทางให้นกัวทิยาศาสตร์เข้าใจ
เรื่องเซลล์มากขึ้น ซึ่งหากสามารถสร้าง
รปูแบบการรกัษาตามที่ต้องการได้จะช่วย
กรุยทางไปสู ่การใช ้เพื่อแก้ป ัญหา
ความผดิปกตโิดยก�าเนดิ เปลี่ยนเนื้อร้าย
ให้กลายเป็นเนื้อเยื่อปกติ ซ่อมแซม
บาดแผล ไปจนถงึการชะลอวยัได้ในอนาคต  

จะเหน็ได้ว่าหุน่ยนต์เข้ามามบีทบาท
และมส่ีวนร่วมตั้งแต่ผ่าตดัไปจนถงึบ�าบดั
และฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วย พ่วงด้วย
หน้าที่สารพดัในโรงพยาบาล จนเรยีกได้ว่า
กลายเป็นบุคลากรทางการแพทย์หน้า
ใหม่ที่ดูแล้วจะขาดไปเสียไม่ได้ในโลกที่
ต้องการการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดี
ในปัจจบุนั และด้วยความร้อนแรงเช่นนี้เอง
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ดันให้มูลค่าตลาด
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั่วโลกเตรียมพุ่ง
ทะล ุ30.41 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ใน
ปี 2570 ขยบัจาก 9.69 พนัล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในปีที่ผ่านมา       

 เครื่องมือสุดล�า...พลิกโลกการแพทย์อนาคต
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SMART BIZ
  จีราวัฒน์ คงแก้ว

ซ.ีซ.ี ออโตพารท์
พลกิวกิฤต สู่ผู้ผลตินวตักรรม

ทันตกรรมครบวงจร

หนีตายจากวกิฤตสู่ธุรกิจใหม่
บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จ�ากัด 

(C.C.AUTOPART) ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 
ภายใต้การบริหารของ บุญเลิศ ชดช้อย 
ประธานบริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จ�ากัด 
พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับจ้างผลิต 
(OEM) ชิ้นส่วนโลหะให้บริษัทรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ จนปี 2540 เกดิวิกฤต

ต้มย�ากุ้ง อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการ
ชะลอตัวเหมือนทุกอุตสาหกรรม ค่าย
รถยนต์พร้อมใจกันหยุดผลิต กระทบถึง
ธุรกิจของพวกเขาตามไปด้วย ในเวลา
เพยีง 2 เดอืน จากธรุกจิที่เคยท�ายอดขาย
ถึงเดือนละ 40 ล้านบาท หดเหลือ
เพียง 3 แสนบาท ก่อนจะถดถอยลงจน
เหลือตัวเลขเป็นศูนย์ ธุรกิจที่เคยเติบโต 

ตกอยู่ในสภาวะหนีตาย และนั่นคือจุด
เริ่มต้นที่พลิกชะตาชีวิตให้พวกเขาเข้าสู่
อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และ
เครื่องมือแพทย์ โดยการทรานสฟอร์ม
ตัวเองสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม 
อาศยัใช้ความเชี่ยวชาญจากงานยานยนต์
มาเป็นทุนตั้งต้น

เมื่อผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยชิ้นส่วน
ยำนยนต์ ที่คร�่ำหวอดอยู่ใน

วงกำรมำกว่ำ 3 ทศวรรษ อย่ำง
บริษัท ซี.ซี. ออโตพำร์ท จ�ำกัด 

ต้องหนีตำยจำกวิกฤตต้มย�ำกุ้ง
ปี 2540 พวกเขำตัดสินใจน�ำ

ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
รอบตัวที่มี ต่อยอดธุรกิจสู่

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ทำงด้ำน
ทันตกรรม เลือกอยู่รอด

และเติบโตด้วยกำรสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 

และพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง 
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“เวลานั้นอตุสาหกรรมทางด้านการ
แพทย์ในเมอืงไทยยงัไม่ได้เริ่มต้น เรยีกว่า
ยังไม่มีใครพูดถึงเลยด้วยซ�้า ด้วยความ
ที่เราไม่มงีานท�า แต่ยงัมคีนท�างานอยู ่จงึ
มองหาอุตสาหกรรมอื่น จนไปเจองาน
ทางด้านทนัตกรรม เริ่มจากมคีนมาจ้าง
ให้เราซ่อมแซมยูนิตทันตกรรม หรือโต๊ะ
ท�าฟัน เรากร็บัมาพ่นสใีหม่ ซ่อมแซม ท�า
เสรจ็ไปตวัหนึ่งกม็ตีวัที่ 2-3 ตามมา พอ
เริ่มท�าไปเรื่อยๆ จึงคิดว่าน่าจะท�าเอง
ทั้งหมดได้ เลยเป็นจดุเริ่มต้นของการหนั
มาท�าเครื่องมอืแพทย์ทางด้านทนัตกรรม
แบบเตม็ตวั โดยเข้าร่วมโครงการของกรม
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมเมื่อประมาณปี 2542 
เพื่อเพิ่มความรูใ้ห้กบัตวัเอง และได้เข้าสู่
งานยนูติทนัตกรรมอย่างเตม็ตวัตั้งแต่เมื่อ
ปี  2545 เป็นต้นมา”

พัฒนาสู่ผู้เชีย่วชาญด้านทันตกรรม
แม้การผลติเครื่องมอืแพทย์อาจเป็น

เรื่องใหม่ส�าหรบัพวกเขา แต่ประสบการณ์
จากการเป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่าน
การท�างานที่ยาก และละเอียดอ่อน
มาหลายปี กลายเป็นต้นทนุส�าคญัท�าให้
การเข้าสู่ธุรกิจนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และ
การเชื่อในคณุภาพ ท�าให้ ซ.ีซ.ี ออโตพาร์ท 
เป็นบรษิทัแรกๆ ในประเทศไทยที่พยายาม
พัฒนาตัวเองจนสามารถได้มาตรฐาน 
ISO 13485 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน
การจัดการด้านคุณภาพของเครื่องมือ
ทางการแพทย์ มาได้ส�าเร็จ และยังคง
พัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่ง จนก้าวข้าม
จากผู้ผลิตยูนิตทันตกรรม ไปสู่อุปกรณ์
ด้านทนัตกรรมที่ครอบคลมุและครบวงจร 
เรยีกได้ว่าแค่มห้ีองสี่เหลี่ยมและคณุหมอ 
พวกเขาก็มีอุปกรณ์ทันตกรรมทุกชนิด

ที่ช่วยให้เปิดบรกิารท�าฟันได้ทนัท ีทั้งยงั
จ�าหน่ายอะไหล่ทนัตกรรมส�าหรบัผลติภณัฑ์
ยี่ห้อต่างๆ ให้บรกิารอกีด้วย

จากการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่ง 
เลอืกท�าในสิ่งที่แตกต่าง เล่นในสนามที่
คูแ่ข่งน้อย ท�าให้ ซ.ีซ.ี ออโต้พาร์ท สามารถ
พฒันานวตักรรมป้องกนัการฟุ้งกระจาย
ของละอองน�้าลาย เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การท�าฟันในสถานการณ์ COVID-19 ได้
ส�าเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

“การท�าฟันจะมทีั้งลมและละอองน�้า
ฟุ้งกระจาย ซึ่งหากมใีครตดิ COVID-19 
ระหว่างการรกัษา ไม่ว่าจะคณุหมอ ผูช่้วย 
หรือคนไข้ คนที่เหลือย่อมมีโอกาส
ตดิทั้งหมด เราเลยสร้างเครื่องที่สามารถ
ดงึละอองน�้าลายจากจดุก�าเนดิ ซึ่งกค็อื

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
ปัจจุบันเข้ามาท�า 

ได้ง่ายขึ้น เพราะรัฐให้
การสนับสนนุ และยิง่ได้
งบประมาณจากภาครัฐ

มาช่วยด้วยแล้ว 
ก็จะยิ่งท�าให้เราลงทุน
น้อยลง ผู้ประกอบการ

ก็จะไม่เหนื่อยมาก
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บรเิวณปากเลย โดยพฒันาอยู่ประมาณ 
2 เดอืน ที่ท�าได้เรว็เนื่องจากเรามพีื้นฐาน
จากการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้อง
ดดูละอองน�้ามนัจากเครื่องจกัรอยู่แล้ว ก็
น�าความรูไ้ปพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรม
ตัวนี้ได้ส�าเร็จ ก่อนน�าไปติดตั้งในศูนย์
สาธารณสขุของ กทม.ครบทกุศูนย์” 

นวัตกรรมใหม่ ได้รับทุนสนับสนุน
ในการทดสอบจากกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
การสนับสนุนจากส�านักงานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และได้รบัมาตรฐาน Made in Thailand 
(MiT) จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นบัเป็นใบเบกิทางส�าคญัที่ช่วยให้เอสเอม็อี
อย่างพวกเขาสามารถท�าตลาดกบัภาครฐัได้ 

“มาตรฐานตวันี้จะช่วยให้ผูป้ระกอบการ
สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้กับภาครัฐ
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งตลาดเครื่องมือแพทย์
ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาครัฐ ฉะนั้นถ้าผลิต
เครื่องมือแพทย์แล้วไม่สามารถขาย
ให้ภาครฐัได้ ตลาดกจ็ะแคบลง แต่เดมิ
สินค้าเกี่ยวกับการแพทย์ที่จะขายให้
ภาครัฐได้นั้นจะมีระเบียบการมากมาย 
และยงัต้องม ีReference ด้วยว่าเคยขาย
ให้กับหน่วยงานไหนมาบ้าง ท�าให้

กต็้องท�าให้เหนอืกว่าเขา การไปต่อยอด
แบบนี้จะท�าได้ง่ายกว่า ท�าออกมาแล้ว
มีโอกาสขายได้มากกว่า อาจใช้เวลา
แค่ครึ่งปีถงึ 1 ปีกอ็อกสู่ตลาดได้ นั่นคอื 
ทางที่เราจะมุ่งไป” 

อย่างไรกด็ ีนอกเหนอืจากเครื่องมอื
ทางด้านการแพทย์ ปัจจุบันพวกเขา
ยังพัฒนาไปสู่เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
รวมถงึเครื่องจกัรเกษตรขนาดเลก็ซึ่งก�าลงั
เป็นเทรนด์อกีด้วย

เมื่อถามถึงกุญแจแห่งความส�าเร็จ 
เขาตอบเพียงว่า ต้องหนีให้พ้นจากการ
เป็น OEM แล้วมผีลติภณัฑ์ของตวัเองให้
ได้ เพราะนั่นจะท�าให้ธรุกจิไม่มจีดุจบ แม้
เกิดวิกฤตก็สามารถเดินต่อไปได้ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มี และต้องไม่หยุดพัฒนา 
เพราะบางสินค้าอาจอยู่ไม่นาน ฉะนั้น
ต้องหาทางพฒันาต่อไปเรื่อยๆ ที่ส�าคญั
เทคโนโลยีต้องมาก่อน เพราะยุคนี้ไม่มี
เทคโนโลยี ท�าไปก็อาจไม่มีคนซื้อ และ
นั่นคอืสิ่งที่เขาทิ้งท้ายไว้   

ผูป้ระกอบการรายใหม่จะค่อนข้างเหนื่อย 
อย่างเราเองกว่าจะขายได้ก็็ต้องใช้เวลา
เป็น 10 ปี แต่ผู้ผลิตปัจจุบันเข้ามาท�า 
ได้ง่ายขึ้น เพราะว่ารัฐให้การสนับสนุน 
และยิ่งได้งบประมาณจากภาครฐัมาช่วย
ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งท�าให้เราลงทุนน้อยลง 
ผู้ประกอบการกจ็ะไม่เหนื่อยมาก”

 
มุ่งสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี

จากผู ้ผลิตทันตกรรมครบวงจร 
ท�าทุกอย่างที่เกี่ยวกับทันตกรรมไป
จนหมดแล้ว ท�าให้เป้าหมายใหม่ที่พวกเขา
ก�าลังท�าในวันนี้ นั่นก็คือ การยกระดับ
เครื่องมอืทนัตกรรมให้ไฮเทคมากขึ้น เช่น 
การเชื่อมต่ออปุกรณ์กบัโมไบล์แอปพลเิคชนั 
เพื่อสามารถตรวจเชก็เครื่องได้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกต็าม 

นอกจากเครื่องทนัตกรรม ยงัต่อยอด
ความเชี่ยวชาญไปสูอ่ปุกรณ์ช่วยชวีติอื่นๆ 
อย่าง เครื่องฝึกเออดี ี(เครื่องกระตุน้หวัใจ) 
และพซีอีาร์ ที่จะฝึกการช่วยชวีติเบื้องต้น 
ซึ่งเจาะไปยงัตลาดสถานศกึษา การพฒันา
เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องช่วยผ่าตัด รวมถึง 
รถวีลแชร์มอเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถ
ขบัเคลื่อนด้วยตวัเองได้ เป็นต้น 

“สิ่งที่ผมมองคือ ท�าในสิ่งที่คนท�า
น้อย หรอืในประเทศเรายงัไม่ท�า มองว่า
เริ่มจากตรงนี้ง่ายสดุ เราไปคดิเองทั้งหมด
มนัไม่ทนัหรอก สมมตุเิขาท�าอยู่แล้ว เรา

• พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• เลอืกท�าในสิง่ทีแ่ตกต่าง เล่นในสนาม
ท่ีคู่แข่งน้อย
• เข้าร่วมกับโครงการภาครัฐต่างๆ 
เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับตัวเอง

Key Success

บริษัท ซี.ซี. ออโต้พาร์ท จ�ากัด
29 หมู่ 8 ถนนศาลาแดง 11
ต�าบลศาลาแดง อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0 2988 2334
www.ccautopart.co.th
ccautopar

ข้อมูลธุรกิจ
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สรา้งแต้มต่อใหธ้รุกิจ SME
ด้วยมาตรฐานระดับโลก

ยิง่เป็นสนิค้าทางการแพทย์ ย่ิงต้องเข้มงวดเร่ืองมาตรฐาน ซึง่ไม่ใช่แค่เป็นท่ียอมรบัระดับประเทศ แต่ต้องเป็นในระดับโลกด้วย 
ดงันัน้ ธรุกจิเอสเอม็อท่ีีจะยนืหน่ึงท่ามกลางคูแ่ข่งมากมายได้นัน้ มาตรฐานต้องไม่เป็นสองรองใคร และการได้รบัรอง

มาตรฐาน ISO 13485 หรอืมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพของเคร่ืองมอืทางการแพทย์ ซึง่เป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล คอื แต้มต่อส�าคญัทีจ่ะช่วยขยายโอกาส สร้างความเชือ่มัน่ และผลักดนัให้ธรุกจิเดนิหน้า

ได้อย่างแข็งแกร่ง เฉกเช่นทีบ่รษัิท อดุมภณัฑ์ ซพัพลาย จ�ากดั ทุม่เทอย่างหนกัเพือ่ให้ได้มาซึง่แต้มต่อดงักล่าว

SME FOCUS

เปล่ียนปญัหา...เป็นโอกาสธุรกิจ 
ย้อนกลับเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน 

จากประสบการณ์การเป็นเซลส์ขาย
วัสดุทางการแพทย์ของ “อนุรักษ์ 
ธรรมสถิตย์วงศ์” ท�าให้มองเห็นโอกาส
ในตลาดวัสดุทางการแพทย์ด้านการ
ฆ่าเช้ือท่ีมีแนวโน้มจะเติบโตได้อีกมาก 

  วิภาวรรณ อินวกูล

อดุมภัณฑ์ ซพัพลาย

จึงตัดสินใจทิ้งอาชีพเซลส์ แต่หันมา
สวมหมวกผู้ประกอบการ ในฐานะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดมภัณฑ์ 
ซัพพลาย จ�ากัด ผลิตและจัดจ�าหน่าย
วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ และ
บริการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อ 
E.O. Gas (STERILE BY E.O. GAS)

ถึงแม้จะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อ
มาขายไป แต่อนุรักษ์ก็ให้ความส�าคัญ
กับการศึกษาความต้องการและปัญหา
ของตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง 
จนพบช่องโหว่ในเรื่องของระบบการอบ
ฆ่าเชื้อวสัดทุางการแพทย์ เช่น ผ้าก๊อซ 
ส�าลี ที่ต้องผ่านเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย
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ความร้อนที่นิยมใช้กันในโรงพยาบาล ซึ่ง
มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง ทั้งปริมาณที่จ�ากัด 
พลังงานที่เสียไปในแต่ละครั้ง บรรจุภัณฑ์
ต้องทนความร้อนได้สูงถึงจะสามารถเข้า
อบในเครื่องได้ และการอบในหนึ่งครั้ง 
หากใช้วัสดุนั้นๆ ไม่หมด ต้องน�ากลับมา
เริ่มต้นฆ่าเชื้อใหม่ซ�้าอีกรอบ ท�าให้เสีย
ทั้งเวลา พลังงาน และงบประมาณของ
โรงพยาบาล 

โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลจะเป็น
ผู้ด�าเนินการเรื่องดังกล่าวเองทั้งหมด ซึ่ง
หากเป็นโรงพยาบาลขนาดเลก็ที่มอีปุกรณ์
และบุคลากรจ�ากัด จะท�าให้ไม่สามารถ
ควบคมุคณุภาพการอบฆ่าเชื้อได้ดพีอ ด้วย
เหตุนี้ บริษัทจึงไม่รอช้าที่จะอุดช่องว่าง
ของปัญหาดังกล่าว ด้วยการน�าเสนอชุด
ผลิตภัณฑ์ผ้าก๊อซ ส�าลี พร้อมใช้ ที่มี
ปรมิาณตามความต้องการใช้ในแต่ละครั้ง
ของลูกค้าลงในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อจากแก๊ส
เอทลินีออกไซด์ (Ethylene Oxide) ซึ่งน�าเข้า
มาจากบริษัทที่ได้มาตรฐานของประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลลดขั้นตอน
การผลติ ประหยดัต้นทนุ และพลงังานได้

เดินหน้าผลักดันสินค้า...
สู่มาตรฐาน ISO 

การตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้ เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการ
ท�าให้ได้เข้าไปอยูใ่นสายตาของลกูค้า แต่
การจะได้มาซึ่งลูกค้าในระยะยาว จ�าเป็น
ต้องมมีาตรฐานรบัรอง 

“ถ้าจะท�าให้ลกูค้ามั่นใจในสนิค้าของ
เราได้ เราต้องมมีาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั
กนัทั่วโลก โดยช่วงแรกๆ นั้น เราจะมแีค่
มาตรฐานทางการผลิต แต่ก็ยังไม่ได้รับ
มาตรฐานทางด้านเครื่องมอืแพทย์ เราจงึ
ต้องการขอมาตรฐานรบัรองคณุภาพด้าน
เครื่องมอืแพทย์โดยตรง”

นั่นคือ จุดเริ่มต้นที่ท�าให้ได้มีโอกาส
เข้าร ่วมและได้รับการสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อผลักดัน
ให้ธรุกจิของอุดมภัณฑ์ ซัพพลาย สามารถ
สร้างมาตรฐานการผลิต และขอรับรอง
มาตรฐาน ISO 13485 ส�าหรับการผลิต
ผ้าก๊อซที่ใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อของสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการยกระดบัการผลติ
ไปสู่เชิงพาณิชย์และกว้างขวางมากย่ิงข้ึน

“การจะได้มาซึ่ง ISO 13485 ที่เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
และเราต้องใช้เวลากว่า 1 ปี เนื่องจากตอนนั้น
เรามีความพร้อมเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ 
บวกกับขั้นตอนการขอมาตรฐานที่ต้องมี
ความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเงินทุน ด้านบุคลากรที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเอกสารการขอมาตรฐาน 
ISO ด้านสถานที่ รวมถึงกลุ ่มลูกค้า
เป้าหมาย และปัจจัยหลักที่ส�าคัญอีกหนึ่ง
อย่าง คอื การมทีี่ปรกึษาที่ดแีละเหมาะสม
กับเรา ซึ่งตรงนี้เราได้รับการช่วยเหลือ
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ช่วยสรรหา
ที่ปรึกษาส�าหรับขอมาตรฐาน ISO 13485 
โดยเฉพาะ รวมถึงได้รับการสนับสนุน
ทางด้านเงินทุน เพราะในการขอมาตรฐาน 
ISO จ�าเป ็นต ้องใช ้ทุนเพื่อพัฒนา
ในหลายๆ ด้าน”
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ยากกวา่การได้มา...คือการรกัษาไว้
ถ้าคดิว่าสนิค้าได้รบัมาตรฐานแล้วคอื

จดุสิ้นสดุของเส้นทาง คณุคดิผดิ! เพราะ
มาตรฐาน ISO ที่ได้รบัมาจะอยู่กบัเราแค่
เพยีง 1 ปีเท่านั้น เมื่อครบก�าหนดจะมกีาร
เข้ามาตรวจสอบว่าบรษิทัยงัสามารถรกัษา
มาตรฐานและคณุภาพตามที่ก�าหนดไว้ได้
หรอืไม่ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถรกัษามาตรฐาน
ไว้ได้กจ็ะถูกยดึใบอนญุาตคนืในทนัท ีอกี
ทั้งข้อก�าหนดมาตรฐานจะมกีารปรบัเปลี่ยน 
และเพิ่มความเข้มข้นเกอืบทกุปี

“ดงันั้น สิ่งที่เราต้องท�าคอื การรกัษา
มาตรฐานพร้อมกับพัฒนาสินค้า และ
คุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมรับมือกับ
ความเข้มข้นของข้อก�าหนดที่เพิ่มขึ้น
ในทกุๆ ปี เพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าคู่แข่ง
ที่ส�าคัญของเราคือใคร? ค�าตอบก็คือเรา
ในปีที่แล้ว ดงันั้น เราต้องแข่งขนักบัตวัเอง 
เพื่อพัฒนาสินค้าและคุณภาพให้ดีขึ้น
ในทกุๆ ปี เพื่อรกัษามาตรฐานที่สร้างมา
และความเชื่อมั่นของลกูค้า ซึ่งจดุนี้เองคอื
คู่แข่งที่น่ากลวัของเรา”  

ไม่หยุดพัฒนา...เพราะแค่ 
1 มาตรฐานน้ันไม่เพียงพอ 

เมื่อฐานลกูค้าขยายตวัเพิ่มขึ้น ความ
ต้องการที่แตกต่างกนัย่อมตามมา ดงันั้น 
การมแีค่มาตรฐาน ISO เพยีงอย่างเดยีว
อาจไม่เพยีงพอ มาตรฐานอื่นๆ จงึกลาย

เป็นสิ่งที่บริษัทอุดมภัณฑ์ ซัพพลายมอง
หาเพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บรโิภค
ได้มากขึ้น และพร้อมรองรบัต่อความต้องการ
ที่มแีนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นเรื่อยๆ ของลกูค้า

“ตอนนี้เราเดินหน้าท�าเรื่องการขอ
มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นข้อก�าหนดเฉพาะ
ในประเทศไทยของทางกระทรวงสาธารณสขุ 
โดยจะเน้นไปในทางปฏบิตั ิเช่น เรื่องของ
สถานที่ และการควบคุมคุณภาพในการ
ผลติ ทั้งนี้ การขอมาตรฐาน GMP กเ็พื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นบริษัทเอกชนหรือโรงพยาบาลที่
ต้องการให้เรามทีั้ง มาตรฐาน ISO 13485 

และมาตรฐาน GMP ซึ่งตอนนี้เราก�าลัง
ด�าเนนิการอยู่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกบัการ
ปรับปรุงสถานที่ เราจึงต้องใช้เงินทุนพอ
สมควร”

อย่างไรก็ดี อนุรักษ์เชื่อว่า การได้รับ
ทั้งสองมาตรฐานสามารถช่วยสร้าง
แต้มต่อทางการค้าให้กับบริษัทได้มากข้ึน 
ทั้งการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า 
สร้างความเชื่อมั่นให้กบัลกูค้าและตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและขยาย
ธุรกิจในอนาคต เนื่องจากเป้าหมาย
ทางการตลาด ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่
ในประเทศเท่านั้น ยังมีแผนที่จะขยาย
การส่งออกไปสูต่ลาดเพื่อนบ้าน ซึ่งแน่นอนว่า
มาตรฐานคุณภาพจะช่วยท�าให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ของไทยได้รับการยอมรับ
นั่นเอง 

ถามว่าคู่แข่งที่ส�าคัญของเราคือใคร? 
ค�าตอบคือ เราในปีที่แล้วเราต้อง

แข่งขันกับตัวเอง เพื่อพัฒนาสินค้า
และคุณภาพให้ดีขึ้นในทุกๆ ปี

เพื่อรักษามาตรฐาน
และความเชื่อมั่นของลูกค้า

บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จ�ากัด
30/1 หมู่ 2 ต�าบลพระประโทน
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
0 3424 2929
udomphansupply

ข้อมูลธุรกิจ

• ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ ต่อยอดจากความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ท่ีมี 
• ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
ให้ลูกค้า และรักษามาตรฐานของ
สินค้าและบริการ
• เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ เพื่อ
น�าเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงมีที่ปรึกษาไว้
ช่วยเหลือธุรกิจ

Key Success
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BIZ IDEA
  กองบรรณาธิการ

เริม่ต้นด้วยค�ำวำ่ “เป็นไปได้ยำก” 
บรษิทั ด.ีด.ี เพาเวอร์ จ�ากดั เริ่มต้นด�าเนนิ

ธรุกจิด้านเครื่องมอืแพทยเ์มื่อประมาณ 20 กว่า
ปีก่อน จากการช่วยท�าการตลาดให้กบัผลติภณัฑ์
ขี้ผึ้งห้ามเลอืดที่กระดกูแบบไม่สามารถสลายตวั
ได้ (Bone Wax) ซึ่งพฒันาขึ้นจากงานวจิยั และ
ผลติในประเทศไทย โดยการเปิดตลาดจ�าหน่าย
เข้าสู่โรงพยาบาล

ช่วงแรกของการท�าการตลาด พิมกณิฎ
ยอมรบัว่า มโีอกาสเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเปน็
สนิค้าใหม่ อกีทั้ง ยงัไม่มมีาตรฐานรองรบั ท�าให้
คณุหมอในฐานะผูใ้ช้งานยงัไม่กล้าเปิดใจทดลอง
ใช้ ขณะเดยีวกนั ด้วยความแขง็แกร่งของคู่แข่ง
ที่เป็นบรษิทัระดบัโลก ยิ่งท�าให้โอกาสที่จะเปลี่ยนใจ
ลกูค้าให้หนักลบัมามองบรษิทัเลก็ๆ ในเวลานั้น
กลายเป็นเรื่องหนิขึ้นมาทนัที

ยิ่งคู่แข่งแข็งแกร่งระดับโลกมากเท่าไร ยิ่งต้องพยายามสร้าง
แต้มต่อเพื่อแย่งชิงพื้นที่ยืนให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้น เส้นทาง 
การต่อสูข้องผูป้ระกอบการเอสเอม็ออีย่าง พิมกณฎิ  กุลโตวจิติรวงค์ 
ผูบ้รหิาร บรษัิท ด.ีด.ี เพาเวอร์ จ�ากดั เป็นตวัอย่างของนกัสูท้ีไ่ม่ยอมแพ้ 
จากมดตัวเล็กๆ ที่อยู่นอกสายตาลูกค้า จนสามารถดันตัวเอง
ขึ้นมากลายเป็นตัวเลือกต้นๆ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 
โดยเฉพาะวัสดุห้ามเลือดที่กระดูก ซึ่งถือได้ว่า เป็นนวัตกรรม
ของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ดี.ดี. เพาเวอร์
เปล่ียนมดใหเ้ปน็ยกัษ์
ด้วยนวตักรรมข้ีผ้ึง
ห้ามเลือดสลายตัวได้ 
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“ช่วงแรกเราต้องใช้ทั้งความพยายาม 
ค่าใช้จ่าย และเวลาในการท�าการตลาด
ค่อนข้างมาก กว่าที่จะท�าให้คุณหมอ 
ยอมรบัได้ สิ่งส�าคญัคอื เราต้องพยายาม
ท�าให้เขาเปิดใจทดลองใช้ให้ได้ ให้เขาได้
รูจ้กัเราก่อนว่า ประเทศไทยเองกม็สีนิค้า
แบบนี้เช่นกนั สร้างตวัตนขึ้นมา เพื่อท�าให้
เขาเปิดใจยอมรับ ซึ่งในที่สุดก็สามารถ
ช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาดมาได้ ค่อยๆ 
สร้างฐานลูกค้าขึ้นมา จนตอนนี้เรามี
ลกูค้าครอบคลมุทกุภาค เป็นโรงพยาบาล
ประจ�าจงัหวดัขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย 
จากที่เราเป็นแค่เอสเอ็มอีตัวเล็กๆ แต่
ตอนนี้เรามศีกัยภาพ ท�าใหส้ามารถสูก้บั
แบรนด์ยกัษ์ใหญ่ระดบัโลกได้”

เดินเกมด้วย “นวตักรรม” สรำ้ง
แต้มต่อธุรกิจ

“ขี้ผึ้งห้ามเลือด” แม้จะเป็นวัสดุ
สิ้นเปลอืงพื้นฐานส�าคญัและจ�าเป็นอย่าง
มากในห้องผ่าตดั แต่ด้วยผลติภณัฑ์แบบ
เดิมที่ไม่สามารถสลายตัวได้ ซึ่งนับเป็น
ข้อจ�ากัดและอุปสรรคอย่างหนึ่ง ท�าให้
พิมกณิฎมองหาวิธีการต่อยอดพัฒนา 
เพื่อปิดจุดอ่อนให้กับผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้ง
ห้ามเลอืดให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

“ด้วยข้อจ�ากัดของขี้ผึ้งห้ามเลือด
แบบเดมิ ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ จน
กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกาย 
และมีโอกาสท�าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ 
หมอจะใช้เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น ท�าให้การ
ผ่าตัดในหลายๆ แผนกไม่นิยมใช้ขี้ผึ้ง

แบบเดมิ จากจดุนี้เอง เราเหน็ถงึความ
ส�าคญัของการวจิยัและพฒันานวตักรรม 
ท�าให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งห้าม
เลอืดที่กระดูกที่สลายตวัได้ โดยร่วมกบั
นกัวจิยัพฒันา ATDNA BonePaste ขึ้น
มา เป็นการใช้เทคโนโลยขีั้นสงูมาพฒันา
ผลติภณัฑ์ และได้มกีารจดสทิธบิตัรการ
ประดษิฐ์เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว”

จดุเด่นของนวตักรรมนี้ คอื การมี
เนื้อสัมผัสที่ป้ายง่ายและยึดเกาะบน
บาดแผลไดด้ ีเพื่อท�าหนา้ที่ในการอดุกั้น
การไหลของเลอืด โดยเป็นการใช้โพลเิมอร์
ที่มเีนื้อสมัผสัคล้ายขี้ผึ้ง แต่มคีณุสมบตัิ
ในการละลายน�้าได้ ฉะนั้น หลงัจากเลอืด
แข็งตัวแล้ว ขี้ผึ้งห้ามเลือดนี้จะค่อยๆ 
สลายตวัไปจากบรเิวณบาดแผลในระยะ
เวลา 24-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ขี้ผึ้ง
ดังกล่าวยังมีส่วนผสมของแป้งดัดแปร 
ที่สามารถควบรวมคณุสมบตัทิี่ดขีองเนื้อ
สมัผสัแบบขี้ผึ้งที่ง่ายต่อการใช้งาน อกีทั้งยงั
สามารถดูดซบัของเหลวและสลายตวัได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การห้ามเลือด
มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

“ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูกแบบสลาย
ตัวได้ที่พัฒนาขึ้น เมื่อถูกน�าไปใช้งานก็
จะเกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข
ไทยเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่า 
นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้เรามี
แต้มต่อและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ
มากขึ้นกว่าเดิมด้วย” 

วำงแผนควำ้โอกำสตลำด New 
S-curve

ถงึตรงนี้ พมิกณฎิยงับอกต่อด้วยว่า 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นตลาด
ที่มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจ�านวน
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 
ปริมาณคนไข้ รวมถึงกลุ ่มผู ้สูงอายุ
ที่มากขึ้น จากการที่ประเทศไทย รวมถงึ
ทั่วโลกที่ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging 
Society) ท�าให้ตลาดค่อนข้างเปิดกว้าง
และมีโอกาสอย่างมหาศาลซ่อนอยู่

“หากกลบัมาดูเฉพาะตลาดของเรา 
จากเดิมที่เป ็นขี้ผึ้งห ้ามเลือดแบบ
ไม่สลายตัว จะมีเพียงศัลยกรรมประสาท
เท่านั้นที่ใช้งานเป็นหลัก แต่พอเป็น
นวัตกรรมแบบสลายตัวได้ก็มีโอกาสเพิ่ม
ขึ้น ศัลยแพทย์ในหลายๆ แผนก มีการน�า
ขี้ผึ้งห้ามเลือดแบบนี้ไปใช้งานเพิ่มขึ้น 
เช่น  ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม
เด็ก ศัลยกรรมปอดและหัวใจ ซึ่งก่อน
หน้านี้จะไม่ค่อยนิยมใช้ขี้ผึ้งห้ามเลือด
แบบเดิม ท�าให้ตลาดมีโอกาสโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในกลุ ่ม
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ซึ่งเป็นตลาด
ที่มีปริมาณคนไข้สูงมาก เมื่อเทียบกับ
แผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล เป็นช่องว่าง
ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาตอบโจทย์
กับตลาดกลุ่มนี้” 
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อย่างไรก็ดี การจะคว้าโอกาสใน
ตลาดที่เป็น New S-curve ได้ จ�าเป็นที่
ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยทางดี.ดี.เพาเวอร์ 
ได้เน้นให้ความส�าคัญกับการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด ซึ่ง
พมิกณฎิย�้าว่า การท�าตวัเองให้พร้อมเพื่อ
รองรับกับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเป็นส่ิงส�าคัญ 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่าง
มาก อย่างดี.ดี.เพาเวอร์เองก็ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาตัวเองและเสริมศักยภาพให้
ธุรกิจเข้มแข็งขึ้น

“จริงๆ แล้วภาครัฐก็พยายามจะ
พฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพของเอสเอม็อี
อยู่แล้ว เพียงแต่ตัวเราเองก็ต้องท�าตัว
ให้พร้อมที่จะรับการส่งเสริมด้วย ฉะนั้น
อยากให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหันมา
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตัวเอง 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีและแตกต่างจากท่ีอ่ืน” 

ส�าหรับแผนการเติบโตในอนาคต
ของดี.ดี.เพาเวอร์ ได้เตรียมร่วมมือกับ
พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้าน R&D และ
เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยากให้ผูป้ระกอบการ 
เอสเอ็มอีหันมา

ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาตัวเอง 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ

ของลกูค้า ท�าให้ลูกค้า
ได้รบัประสบการณ์ทีด่ี
และแตกต่างจากที่อื่น

นวัตกรรมใหม่ๆ นอกเหนือจากกลุ่ม
ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนา
ปรบัปรงุด้านสถานที่การผลติ ทั้งหมดนี้ 
เพื่อรองรับกับโอกาสทางการตลาดที่
จะขยายให้กว้างข้ึนท้ังในและต่างประเทศ

สุดท้ายนี้ พิมกณิฎฝากไว้ด้วยว่า 
ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องน�าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ในราคาสูงจากต่างประเทศ ท�าให้
ขาดดลุทางการค้าเป็นจ�านวนมาก ดงันั้น 
หากผู ้ผลิตไทยสามารถเข้ามามีส่วน
ช่วยทดแทนการน�าเข้า ท�าให้สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ ถือได้ว่าเป็นการท�าธุรกิจ
ที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย แม้ธุรกิจนี้จะมีความยาก 
แต่ถ้าเราสามารถท�าให้ใครสักคนยอมรับ
ได้ อย่าง ดี. ดี. เพาเวอร์ที่มีพันธมิตร
เป็นกลุ่มคุณหมอที่ยอมรับและไว้วางใจ 
ก็จะช่วยให้เติบโตได้ในวงกว้าง 

  บริษัท ดี.ดี.เพาเวอร์ จ�ากัด
     171/ 89  หมู่ 4  ต�าบลแม่เหียะ   
     อ�าเภอเมืองเชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

  0 5380 4396
  ATDNA9@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

• เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการให้ความส�าคัญ
กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• สร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน
• เดินหน้าธุรกิจด้วยความ
พยายาม มุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อ แม้เจอ
อุปสรรคก็ต้องไม่ยอมแพ้

Key Success
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ระบบติดตามเครือ่งมอืแพทย์
เชก็ชัว่โมงใชง้าน ทันทกุการซอ่มบ�ารงุ

ปัญหาการตามเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ที่ถูกยืมไปไม่ได้ บางครั้งได้กลับมาแต่พบว่ามีชิ้นส่วนเสียหาย 
หรือกระทั่งไม่รู้ว่าผู้ยืมมีการใช้งานเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการส่งคืน เป็นสิ่งจุดประกายให้บริษัท อมตะ 
เมดิแคร์ จ�ากัด ผู้ผลิตและส่งออกหลอดฉีดยาแก้ว ที่โลดแล่นอยู่ในธุรกิจนี้ราวหนึ่งทศวรรษ และเป็น
สาขาย่อยของบริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ซึ่งคร�่าหวอดในธุรกิจเครื่องมือแพทย์มานาน

กว่า 40 ปี ฉุกคิดได้ว่า จะดีกว่าไหม? หากมีระบบที่สามารถติดตามสถานะและการใช้งานของ
เครื่องมือได้ เพื่อช่วยลดภาระและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ติดตาม    

FUTURE CORNER

เปดิหวัน�ำรอ่งนวตักรรม Smart 
Oxygen Concentrator  

ต่อยอดจากค�าถามที่ผดุขึ้นในใจ ท�าให้ 
สธุ ี ไตรววิฒัน์วงศ์ กรรมการบรษิทั และ
ฉตัรชนก ภูก่ฤษณา ผูป้ระสานงานโครงการ
ใช้เวลาร่วม 6 เดอืนในการคดิค้นและพฒันา
ระบบตดิตามการท�างานของเครื่องมอื โดย
มโีจทย์แรกที่ต้องตใีห้แตกอยู่ที่เครื่องผลติ
ออกซเิจน ซึ่งมคีวามตอ้งการสงูท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

“Smart Oxygen Concentrator หรือ 
ระบบติดตามสถานะและการใช้งานของ
เครื่องผลติออกซเิจน ถอืเป็นตวัน�าร่อง เพื่อ
ช่วยเหลอืกลุม่ Maintenance หรอืเจ้าหน้าที่
ที่ต้องดูแลให้การบรกิารหลงัการขาย รวม
ถึงการตรวจติดตามเครื่องผลิตออกซิเจน
ในโรงพยาบาล ให้สามารถตดิตามสถานะ
การใช้งานของเครื่องได้ ตั้งแต่ ระยะเวลา
ที่ใช้งาน การเปลี่ยนชิ้นส่วน หรอืการทดแทน
ฟิลเตอร์ตัวใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่
ท�างานได้อย่างสะดวกและทันท่วงที

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทราบแล้วว่าเครื่องมอืนั้น
มปัีญหาตรงจดุไหน สามารถเตรยีมชิ้นส่วน
ที่ใช้ส�าหรบั Maintenance ได้อย่างถูกต้อง 
และเมื่อไปถงึหน้างานกส็ามารถรู้จดุแก้ไข
ได้ทนัท ีช่วยตดัปัญหาการสื่อสารที่อาจจะ
คลาดเคลื่อนระหว่างโรงพยาบาลกับ
เจ้าหน้าที่ได้”

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อในท้องตลาดยัง
ไม่มีผลิตภัณฑ์ เหมือนที่ระบบอัจฉริยะ
ของบริษัทท�าได้ จึงถือเป็นแต้มต่อที่จะ
ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ต้องมีการดูแลรักษา โดย
คิดเป็นระยะเวลาของการใช้งานเช่นนี้

“การมรีะบบตดิตามแบบนี้ จะช่วยลด
ภาระให้กับผู้ติดตามได้ ไม่ว่าจะเป็นการ 
Maintenance ชิ้นส่วนต่างๆ หรอืการตรวจ
ติดตามสถานะของการใช ้งานของ
เครื่องมือ ท�าให้การด�าเนินการง่าย
และสะดวกขึ้น โดยเริ่มจากระบบตดิตาม
เครื่องผลิตออกซิเจนก่อน และเตรียม
จะขยายไปสูเ่ครื่องมอืแพทย์อื่นๆ ในอนาคต” 

  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

อมตะ เมดิแคร์
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ทดสอบให้ชวัร ์ ก่อนปล่อยออก
สู่ตลำด

จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่การเข้า
ร ่วมโครงการพัฒนาและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2565 ของทางกรมฯ ได้
ช่วยเพิ่มองค์ความรู้และช่วยให้ได้รับค�า
แนะน�าจากที่ปรึกษาช่วยชี้ให้เห็นว่า บริษัท
ควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทางไหน และ
ควรใส่ฟังก์ชันการท�างานอะไรบ้าง โดย
เฉพาะการออกแบบการเปิด-ปิดตัวปลั๊ก 
ซึ่งเป็นจุดที่ท�าให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู ้ป ่วยที่ใช ้ เครื่องผลิตออกซิเจน 
แม้ช่วงแรกจะต้องเจอกับปัญหาเรื่อง
ของความเสถียรของตัวเครื่องและความ
ล่าช้าของชิ้นส่วนที่รอสั่งจากต่างประเทศ 
แต่ในที่สุดก็ท�าส�าเร็จได้  

“Smart Oxygen Concentrator เป็นเหมอืน 
Adaptor ที่สามารถน�าปลั๊กของเครื่อง

ผลิตออกซิเจนมาเสียบเข้าไปในตัวเคร่ือง 
และน�าตัวเครื่องไปเสียบต่อกับปลั๊กของ
โรงพยาบาลอีกที ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย
สูงสุด เราจึงมีการพัฒนาให้ระบบมีความ

ระบบติดตามนี้
สามารถตอบโจทย์ตลาด
การยืมเครื่องมือแพทย์
ได้เลย เพราะในอนาคต

เครื่องมือแพทย์
อาจจะไม่จ�าเป็นต้องซื้อ

เพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการให้บริการ

แบบเช่า-ยืมก็ได้

เสถียรและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
เนื่องจากสินค้าในกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ไม่ใช่ว่าผลิตเสร็จแล้วจะใช้ได้ทันที ต้อง
ผ่านการทดสอบอีกหลายด้านก่อนที่เรา
จะปล่อยสินค้าไปในตลาดหรือก่อนส่งไป
ขายตามโรงพยาบาล เช่น การทวนสอบ
ว่าผลของการใช้งานเป็นอย่างไร การ
ประเมินก่อนที่จะออกสู่ตลาด การขอ
มาตรฐานต่างๆ

ไม่หยุดแค่วงกำรแพทย์ ขยำย
โอกำสใหม่ใหธุ้รกิจ 

ไม่เฉพาะแค่เครื่องผลิตออกซิเจน
หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ใน
โรงพยาบาลที่จะสามารถใช้ระบบนี้ได้
เท่านั้น เพราะการใช้งานยงัเปิดกว้างไปสู่
การให้บรกิารและธรุกจิอื่นๆ ได้อกีด้วย 

“ระบบติดตามนี้สามารถตอบโจทย์
ตลาดการยมืเครื่องมอืแพทย์ได้เลย เพราะ
ในอนาคตเครื่องมอืแพทย์อาจจะไม่จ�าเป็น
ต้องซื้อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้
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บรกิารแบบเช่า-ยมืกไ็ด้ อกีทั้งการใช้งาน
ยงัไม่จ�ากดัอยูท่ี่โรงพยาบาลเท่านั้น เพราะ
ผู ้ป่วยก็มีการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
หรอืเครื่องช่วยหายใจมาใช้เองที่บ้าน จงึมี
โอกาสสูงที่จะขยายการใช้งานไปตาม
บ้านเรือนของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะเป็นอะไรหรือไม่ 
หรือต้องติดต่อใครเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
เพราะทีมซัพพอร์ตสามารถตรวจสอบ
สถานะของเครื่องได้ และสามารถ
ให้การช่วยเหลอืหรอื Maintenance เครื่อง
ได้อย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี้ ยงัสามารถ
ใช้ในกลุม่อตุสาหกรรมได้ด้วย เช่น ตดิตาม
และตรวจเช็กการใช้งานของเครื่องจักร 
หรอืระบบไฟฟ้ากไ็ด้เช่นกนั”

ดังนั้น ระบบนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงช่วย
อ�านวยความสะดวกต่อการตรวจสอบ
สถานะและการเรยีกคนืเครื่องมอืทางการ
แพทย์ เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับบริการทาง
สุขภาพ หรือเครื่องจักรที่ให้ยืมไปเท่านั้น 
แต่ยงัช่วยให้สามารถคดิค่าเช่าหรอืค่าใช้จ่าย
ต่อจ�านวนชั่วโมงของการใช้งานจากผูใ้ช้งาน
ได้อกีด้วย   

ธุรกิจเครื่องมือแพทย.์..ทำงรอด
ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในมุมมองของผู้บริหาร 
อมตะ เมดแิคร์ เชื่อมั่นว่า ธรุกจิเครื่องมอื
แพทย์สามารถเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ให้กับประเทศได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยสามารถช่วยเสริมแรงในการค้าขาย
กบัต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้

“ตลาดโดยรวมของเครื่องมอืแพทย์นั้น
มกีารเตบิโตขึ้นทกุปีอยู่แล้ว แต่มาเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดเนื่องจาก COVID-19 
ท�าให้มีผู้สนใจที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับการ
แพทย์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรกต็าม จ�านวน
ผู้ผลิตในไทยยังมีน้อยกว่ามากเมื่อเทียบ
กับผู้น�าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ โดย
ในปีที่ผ่านมาตวัเลขโดยประมาณของบรษิทั
ที่ท�าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดมี
ประมาณ 5,000 บรษิทั เป็นผู้ผลติเพยีง 
732 บรษิทั ที่เหลอืเป็นผู้น�าเข้าทั้งหมด ซึ่ง
ศักยภาพในการผลิตของเรานั้นไม่ได้

น้อยหน้ากว่าต่างประเทศ เพยีงแต่รฐับาล
ยงัไม่ได้ให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที่เกี่ยวกบั
การอุดหนุนเครื่องมือแพทย์ไทย อีกทั้ง
โรงงานผู้ผลติเครื่องมอืแพทย์ยงัต้องลงทนุ
ด้านแลบ็ทดลองกนัเอง” 

ดังนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
ผูป้ระกอบการไทยในการท�าเทสต์ทดสอบ 
และมีมาตรการช่วยเสริมแต้มต่อในการ
ท�าธุรกิจแข่งขันกับผู้น�าเข้า เนื่องจาก
ประเทศไทยสามารถเป็นฮบัของ Medical 
Tourism ซึ่งมดีทีั้งด้านการท่องเที่ยว และ
การรกัษา แต่ตดิที่ว่ายงัต้องน�าเข้าเครื่องมอื
ทางการแพทย์มากมาย ท�าให้เกิดการ
ขาดดลุตรงการน�าเข้าสนิค้าเครื่องมอืแพทย์ 
ซึ่งหากภาครัฐหันมาให้การสนับสนุน
เอสเอม็อไีทย เชื่อว่าจะสามารถช่วยเสรมิ 
GDP ของประเทศให้ดขีึ้น ลดการขาดดลุ
กับต ่างประเทศ และเป ็นทางรอด
ของประเทศได้ในที่สดุนั่นเอง   

บริษัท อมตะ เมดิแคร์ จ�ำกัด
117/14, 117/33 หมู่ 5 ต�ำบลบำงไผ่ 
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 
www.amatamedicare.com
amata.medicare

ข้อมูลธุรกิจ

• รู้กฎหมำย ไม่พลำดมำตรฐำน 
ผลิตเครื่องมือทำงกำรแพทย์ได้
ถูกหลัก
• เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ เห็น
ทุกควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้ำหมำย
• สร้ำงสัมพันธ์ ขยำยเครือข่ำย 
จับมือร่วมงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพื่อแสดงศักยภำพของบริษัทใน
กำรเป็นหนึ่งในทำงเลือกของกำร
พัฒนำสินค้ำเครื่องมือแพทย์
ใหม่ๆ และท�ำ R&D  

Key Success



31

 “บรรจุภัณฑ์” ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง อำหำรเสริมและยำ ไม่เพียงท�ำหน้ำท่ีดึงดูดควำมสนใจ
ของผู้คนอยู่บนเชลฟ์สินค้ำเท่ำนั้น ทว่ำยังท�ำหน้ำท่ีถนอมรักษำคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้ยังคง
คุณค่ำเมื่อส่งถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย ส�ำหรับ “โอดี สไตล์” พวกเขำยกระดับตัวเองไปอีกขั้นด้วยกำร

พัฒนำบรรจุภัณฑ์ยำ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกำสธุรกิจท้ังยังเป็นมิตรต่อโลก เพื่อสร้ำงกำรเติบโตรับ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์และควำมงำมท่ียังคงหอมหวำนในยุคนี้ 

พัฒนาตัวเองจาก
ความต้องการของลกูค้า

บรษิทั โอด ี สไตล์ จ�ำกดั ก่อตั้งขึ้น
เมื่อป ี  2555 โดยกำรรวมตัวกัน
ของทีมผู้บริหำรและหุ้นส่วนที่จบจำก
คณะวทิยำศำสตร์ประยกุต์ มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
พวกเขำสนใจธรุกจิเกี่ยวกบัอำหำรและยำ 

ด้วยมองว่ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิตมนุษย์
และมีโอกำสเติบโตสูง จึงเปิดโรงงำนรับ
ผลติเครื่องส�ำอำงและผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร
แบบครบวงจร โดยให้บรกิำรรบัจ้ำงผลติ (OEM) 
และมแีบรนด์ของตวัเอง มผีลติภณัฑ์จ�ำหน่ำย
ทั้งในร้ำนสขุภำพและควำมงำม ช่องทำง
ออนไลน์ และยังออกบูธในต่ำงประเทศ
ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐัอย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย 

กำรได้ให้บริกำรลูกค้ำที่หลำกหลำย 
พร้อมกบัโจทย์ที่แตกต่ำงกนัไปในแต่ละรำย 
ช่วยสั่งสมประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
จนท�ำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ควำมเชี่ยวชำญของพวกเขำไม่เพียง
ด้ำนกำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์เท่ำนั้น 
แต่ยงัรวมถงึพัฒนำนวตักรรมบรรจุภัณฑ์
ที่ห่อหุ้มสนิค้ำอกีด้วย

นวตักรรมบรรจภัุณฑ์ยา 
รกัษโ์ลก ลดต้นทนุ เพิม่โอกาสธรุกิจ

โอดี สไตล์

NEXT SOLUTION 
  จีราวัฒน์ คงแก้ว
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“เนื่องจำกผลติภณัฑ์ของลกูค้ำมคีวำม
แตกต่ำงกัน บำงคนท�ำเป็นยำอัดเม็ด 
เป็นแคปซูลอัดเม็ด มีเอกลักษณ์เฉพำะ
ของแบรนด์นั้นๆ เลยท�ำให้เรำต้องพฒันำ
บรรจุภัณฑ์และท�ำกำรทดสอบอยู ่
ตลอดเวลำ ส�ำหรบับรรจภุณัฑ์ยำ ผูบ้รโิภค
อำจจะนึกไม่ออก แต่มันส�ำคัญเป็น
เบอร์ต้นๆ เลยกว่็ำได้ เนื่องจำกถ้ำเรำสร้ำง
ผลติภณัฑ์แต่ไม่ได้ค�ำนงึถงึภำชนะที่ห่อหุม้ 
สดุท้ำยปลำยทำงอำจท�ำให้ผลติภณัฑ์นั้นๆ 
ควบคมุควำมชื้นไม่ได้ ทนต่อควำมร้อนไม่ได้ 
เมื่อผู้บรโิภครบัประทำนเข้ำไป ไม่ว่ำจะเป็น
ยำหรอือำหำรเสรมิ กจ็ะได้ผลลพัธ์ที่ไม่ถงึ
เป้ำหมำย เนื่องจำกว่ำวตัถดุบิ สำรสกดั 
หรือตัวยำนั้นอำจถูกท�ำลำยโดยสภำพ
แวดล้อม อำกำศ และควำมชื้นไปแล้ว”

อรด ีวรหริญั CEO บรษิทั โอด ีสไตล์ จ�ำกดั 
บอกเล่ำควำมส�ำคัญของ “บรรจุภัณฑ์” 
ที่มต่ีอผลติภณัฑ์เครื่องส�ำอำง อำหำรเสรมิ
และยำ ที่ท�ำให้พวกเขำต้องพฒันำตวัเอง
อย่ำงไม่หยุดนิ่ง ศึกษำและติดตำม
ควำมรู้ใหม่ๆ ด้ำนบรรจภุณัฑ์ จนน�ำมำสู่
นวตักรรมที่เพิ่มแต้มต่อให้กบัธรุกจิในวนันี้

นวตักรรมบรรจภัุณฑ์ รกัษ์โลก 
ชว่ยลดต้นทุนถึง 30-40%

หลงัได้รบัค�ำชกัชวนจำกเพื่อน ท�ำให้
มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรกำรพัฒนำ
และเชื่อมโยงอุตสำหกรรมและบริกำร

ทำงกำรแพทย์ ปีงบประมำณ 2565 โดย
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม ซึ่งนั่นเป็นโอกำสส�ำคัญ
ในกำรน�ำบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนำไปทดสอบ
ในห้องแลบ็ที่ได้รบัควำมเชื่อถอื เพื่อทดสอบ
กำรรั่วซมึของบรรจภุณัฑ์ด้วยน�้ำ และรบั 
ค�ำแนะน�ำจำกอำจำรยท์ี่ปรกึษำ จนท�ำให้
ได้บรรจุภัณฑ์ยำที่ตอบโจทย์ทั้งมิติธุรกิจ
และสิ่งแวดล้อม

“เรำปรับเปลี่ยนกำรใช้ฟอยล์ในกำร
บรรจุยำ โดยเลือกลักษณะฟอยล์ และ
พลำสตกิที่บำงและมรีูพรนุน้อย เพื่อช่วย
ลดขยะ และลดค่ำใช้จ่ำยลงจำกลกัษณะ
ที่เลอืกไป เมื่อท�ำกำรทดสอบโดยกำรกด
ในน�้ำพบว่ำไม่เกดิกำรรั่วซมึ จำกแต่ก่อน
เรำจะมองว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้น�้ำไม่ซึม 
คดิได้อย่ำงเดยีวว่ำต้องหนำเท่ำนั้น แต่จรงิๆ 
แล้วไม่ใช่ มนัท�ำให้บำงลงได้ ถำมว่ำตวันี้
ดีอย่ำงไร 1.ช่วยลดขยะ ซึ่งเป็นโจทย์ที่
ลูกค้ำโดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้วให้
ควำมส�ำคญัมำกๆ 2.ลดต้นทนุในกำรผลติ

ลงได้ถงึประมำณ 30-40 เปอร์เซน็ต์ และ 
3.เพิ่มควำมมั่นใจให้ผู้บรโิภค แล้วกภ็ำพลกัษณ์
ของบรรจภุณัฑ์ที่ดสูวยงำมขึ้นเพรำะว่ำมนั
บำงลง ไม่เทอะทะ”

บรรจุภัณฑ์ใหม่ใช้เวลำพัฒนำอยู่ถึง 
1 ปีเตม็ อรดบีอกเรำว่ำที่ไม่ล้มเลกิไปก่อน 
เพรำะลกูค้ำกม็ุง่มั่นที่จะรอ และกำรพฒันำ
อย่ำงไม่หยุดนิ่งก็เป็นจุดยืนของพวกเขำ 
ในอนำคตกม็องถงึกำรพฒันำบรรจภุณัฑ์
ออกไปในรปูแบบอื่น และปรบัให้เหมำะสม
กับผลิตภัณฑ์ที่เข้ำมำ โดยใช้นวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นนี้เป็นต้นแบบ 
รวมถึงกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและรักษ์โลกมำกขึ้นเรื่อยๆ 
ตำมโจทย์ที่ตลำดโลกต้องกำรนั่นเอง
 
เติบโตตามเทรนด์รอ้นธุรกิจด้าน
การแพทย์

หลงัจำกกำรเข้ำมำของโควดิ-19 ท�ำให้
ธรุกจิเกี่ยวกบักำรแพทย์และเครื่องมอืแพทย์
ถกูจบัตำมองมำกขึ้น กลำยเป็นเทรนด์ร้อน
ที่ยงัคงเตบิโตได้อกีไกล จำกโอกำสนี้เอง
ท�ำให้ โอด ีสไตล์ วำงแผนที่จะขยำยธรุกจิ
ไปสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ในน่ำนน�้ำนี้

“ตอนนี้เรำก�ำลงัขยำยโรงงำนที่ปทมุธำน ี
เพื่อเตรียมสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยำ 
รองรับกำรเติบโตในอนำคต มองว่ำ
อุตสำหกรรมนี้ไม่ว่ำจะอย่ำงไร อนำคต
ไปไกลแน่นอน เพรำะช่วงโควิด-19 
สอนเรำหลำยอย่ำง สอนว่ำสิ่งที่จ�ำเป็น
กบัชวีติเรำจรงิๆ คอื ปัจจยั 4 ไม่ว่ำจะอำหำร 
หรอืยำรกัษำโรค”
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ของวัตถุดิบที่ใช้ในวงกำรแพทย์ในไทยได้ 
กค็ดิว่ำจะสำมำรถช่วยลดต้นทนุ และช่วย
ผลกัดนัส่งเสรมิอตุสำหกรรมนี้ได้อกีมำก”

ในมมุมองของอปุสรรคด้ำนข้อกฎหมำย
ที่มักจะไม ่ เอื้อต ่อนวัตกรรมใหม ่ๆ 
โดยเฉพำะที่เกี่ยวกบักำรแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตมนุษย์ อรดีให้แนวคิด
ที่น่ำสนใจว่ำ อยำกให้เริ่มพัฒนำในสิ่ง
ที่กฎหมำยอนุญำตตั้งแต่แรก ก็จะท�ำให้
กำรเริ่มต้นในธรุกจินี้ง่ำยขึ้น

“เข้ำใจว่ำควำมแปลกใหม่ทุกคนก็
อยำกท�ำ แต่พอท�ำแล้วกฎหมำยไม่อนมุตั ิ
ท�ำไปกไ็ม่เกดิผล ฉะนั้นอยำกให้หนักลบั
มำมองจุดที่เรำจะท�ำให้สอดคล้องกับ
ที่กฎหมำยอนญุำตก่อน เรำกจ็ะท�ำได้ทนัท ี
ถ้ำยงัท�ำไม่ได้กบ็ดิจำกของเดมิอกีนดิ หรอื
ลองปรกึษำผูรู้ด้ ูอยำกให้เริ่มจำกตรงนี้ไปก่อน 

อรดบีอกอกีว่ำ กำรจะท�ำให้อตุสำหกรรม
ด้ำนกำรแพทย์ของบ้ำนเรำเติบโตได้นั้น
ต้องอำศัยกำรสนับสนุนในหลำยๆ ด้ำน 
โดยเฉพำะเรื่องขององค์ควำมรู้ ให้กบัคน
ที่จะเข้ำสู่วงกำรนี้

“ส�ำคญัที่สดุคอืโนว์ฮำว ต้องให้ควำมรู้
กบัผูป้ระกอบกำร คนที่มคีวำมรูด้้ำนนี้มอียู่ 
แต่ต้องจับคู่ให้เจอ เช่น ผู้ประกอบกำร
ที่มทีนุ อยำกท�ำแต่หำคนที่เป็นผูเ้ชี่ยวชำญ
ไม่ได้ หำกนัไม่เจอ เลยท�ำให้กำรพฒันำช้ำ 
เพรำะฉะนั้นส�ำคัญที่สุด คือรัฐบำล
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ควำมรู้
กบัผูป้ระกอบกำรที่อยู่ในวงกำรนี้ เพื่อช่วย
ผลักดันให้เขำไปได้เร็วขึ้น อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ส�ำคญัคอื แหล่งที่มำของวตัถดุบิ ต้นทนุ
ทกุวนันี้สงูขึ้น เพรำะฉะนั้นเรำกต้็องมำคดิ
แล้วว่ำ จะใช้วตัถดุบิที่หำได้ในประเทศเรำ
ได้อย่ำงไร ซึ่งหำกสำมำรถเร่งหำในเรื่อง

เรำท�ำงำนกบันกัวจิยัหลำยคน เขำคดิวจิยั
เสรจ็พอไปยื่นจด ปรำกฏท�ำไม่ได้ เลยมี
งำนวจิยัเยอะมำกที่กองเตม็เลยแต่เอำมำ
ใช้งำนไมไ่ด ้เพรำะกฎหมำยไม่ให้ เรำเลย
บอกว่ำ เอำใหม่ คุยกับนักวิจัยเลยว่ำ 
ต่อไปนี้เรำจะวจิยัในสิ่งที่เขำให้ก่อนกแ็ล้วกนั” 
เธอสะท้อนแนวทำงปลดล็อกอุปสรรค
ที่โอด ีสไตล์ใช้

ก่อนจบบทสนทนำ อรดีฝำกข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับผู ้ประกอบกำรที่อยำกจะเข้ำสู ่
วงกำรนี้ว่ำ 

“ทกุอำชพี ทกุธรุกจิ ก่อนที่เรำจะเก่ง
เรำต้องไม่เก่งก่อนเสมอ แน่นอนว่ำตอนที่
เรำยงัไม่เก่ง เรำจะเหนื่อย จะท้ออำจจะ
พลำด อำจจะผดิ แต่มนัต้องเจออย่ำงเลี่ยง
ไม่ได้ พอเจอแล้วเรำจะเก่ง เพรำะฉะนั้น
ก้ำวเข้ำมำ อย่ำคดิว่ำทกุอย่ำงจะเพอร์เฟกต์
ไปหมด ขอแค่ล้มกล็กุสูต่้อ และพยำยำม
อยู่ใกล้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ช่วยส่งเสริม
สนบัสนนุไว้ เวลำมคี�ำถำมจะได้รบัค�ำตอบ
ในเวลำไม่นำน เรำกจ็ะไปได้เรว็ขึ้น” 

•	พัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง	
ไม่ท้อถอย	หรือล้มเลิกกลางคัน

•	อัพเดตตามเทรนด์โลก	
ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า	
ทั้งด้านความปลอดภัยและรักษ์โลก

•	ศึกษากฎหมาย	ท�าในสิ่งท่ีสอดคล้อง
กับที่กฎหมายอนุญาตก่อน

Key Success

บริษัท	โอดี	สไตล์	จ�ากัด
83/149-150	ซอยงามวงศ์วาน	47	
ถนนงามวงศ์วาน	แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
www.odinnovacosmex.com
Odinnovacosmex

ข้อมูลธุรกิจ
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ต่อยอดความเชีย่วชาญ สู่นวตักรรมใหม่
เครือ่งตรวจโควดิ-19 จากลมหายใจ

เพราะถูกที่ ถูกเวลา เลยมีชัยไปกว่าครึ่ง “เครื่องตรวจคัดกรองโควิด-19 จากลมหายใจ” 
เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาถูกที่ถูกเวลา ในยุคที่โควิด-19 ยังไม่หายไปจากโลก อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้

รู้สึกยินดีกับวิธีการตรวจคัดกรองแบบเดิมๆ ซึ่งนี่คือผลงานของ “บริษัท เฮลท์ อินโนเวชั่น จ�ากัด” 
ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากเครื่องตรวจโรคเบาหวานจากลมหายใจ จนได้เครื่องตรวจโควิด-19 

ที่ตอบโจทย์ทั้ง ความเร็ว ความง่าย ปลอดภัย และที่ส�าคัญไม่มีขยะติดเชื้อ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�า
ในการตรวจโรคจากลมหายใจ ที่มีเป้าหมายไม่ใช่แค่ตลาดไทย แต่คือ “ตลาดโลก”

BIZ INSIDE

ต่อยอดนวัตกรรมจากความ
เชีย่วชาญ

ไม่กี่ปีก่อน “เครื่องตรวจเบาหวาน
จากลมหายใจ” ถือก�าเนิดขึ้นบนโลก 
โดยมผีูผ้ลติอยูเ่พยีงไม่กี่ราย หนึ่งในนั้นคอื 
มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด และบรษิทัที่สอง
เป็นของคนไทยชื่อ “เฮลท์ อินโนเวชั่น” 
ภายใต้การบริหารของ รนนท์ พงศาจารุ” 
กรรมการบรหิาร บรษิทั เฮลท์ อนิโนเวชั่น จ�ากดั

โดยช่วงสองปีที่ผ่านมา หลังโควิด-19 
เข้ามาป่วนโลก ท�าให้ทีมนักวิจัยของ 
เฮลท์ อินโนเวชั่น น�าทีมโดย “เธียร์สิทธิ์ 
นาสัมพันธ์” ได้เดินหน้าต่อยอดองค์
ความรู้ด้านการตรวจโรคจากลมหายใจ
ที่ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญ มาพัฒนา
เป็นเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 ด้วยวิธีการเป่าจากลมหายใจ 
แบบไม่เจ็บตัว หรือที่เรียกว่า “เครื่อง 

  จีราวัฒน์  คงแก้ว

เฮลท์ อนิโนเวชัน่

COVID-19 Breath Analyzer V.1” นับเป็น
หนึ่งในผลงานที่ร่วมโครงการการพัฒนา
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยทดลองใช้จริงแล้ว
ในโรงพยาบาลราชวิถี และยังมีการจด
สิทธิบัตรไปแล้วใน 14 ประเทศทั่วโลก 
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“นวัตกรรมเครื่องตรวจโควิด-19 นี้ 
เกิดจากองค์ความรู้ที่เรามีและเชี่ยวชาญ 
เลยคดิว่าน่าจะต่อยอดไปใช้กบัโรคอบุตัใิหม่
ในปัจจุบันอย่างโควิด-19 ได้ เลยเริ่ม
พัฒนาเมื่อ 2 ปีก่อน เมื่อทุกอย่างตกผลึก
ก็รวมทีมงาน ทีมวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมจะไปต่อไม่ได้เลย ถ้าไม่มี
ทีมแพทย์เข้ามาช่วย เพราะด่านที่ส�าคัญ
และยากที่สดุ คอื การผ่านจรยิธรรมในมนษุย์ 
ซึ่งโครงการนี้ได ้รับการอนุมัติจาก
โรงพยาบาลราชวิถีในการน�านวัตกรรม
ไปศึกษาในคนไข้จริง ซึ่งความแม่นย�าของ
ตัวเครื่องตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 94-97 
เปอร์เซ็นต์ และจะแม่นย�าขึ้นเรื่อยๆ”

แก้ปัญหาท่ีมี ตอบโจทย์ท่ีผู้คน
อยากได้

นวัตกรรมใหม่เข้ามาตอบโจทย์ใน
หลายเรื่อง ตั้งแต ่ความรวดเรว็และแม่นย�า 
โดยพัฒนาเป็นตู้คีออสก์ที่ผู้คนสามารถ
เดินเข้ามาท�าการทดสอบโดยการเป่ากับ
ตัวอุปกรณ์ และรู้ผลได้ภายใน 1 นาท ี
การตรวจโดยการเป่าจากลมหายใจท�าให้
ผู้ตรวจไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องได้รับการ
ดูแลจากผู ้ เชี่ยวชาญ และมีระบบ
การฆ่าเชื้อที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงปลอดภัย
ต่อการใช้งาน ที่ส�าคัญหลังการทดสอบ
ไม่มีขยะติดเชื้อ ไม่สร้างภาระให้กับโลก 
นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามให้กับคนไข้
อีกด้วย

“แนวคิด คือ ท�าอย่างไรให้เครื่อง
ท�างานได้ง่ายที่สุด ลดภาระของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มากที่สุด และเกิดการ
พึ่งพาของประชาชนด้วยกันเองในการ
มอนิเตอร์ตัวเองได้ ที่ส�าคัญสามารถตรวจ
ได้ทีละเยอะๆ โดยที่ยังมีความปลอดภัย
ด้วย ซึ่งระบบของเราช่วยลดความเสี่ยง
จากการแออัดของคน และส�าคัญที่สุดคือ
เรื่องของต้นทุนในการเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์ เพราะชุดตรวจ ATK แม้จะ
เป็นการตรวจที่ง่ายสุด แต่คงไม่มีใครที่
สามารถตรวจได้บ่อยๆ เพราะชุดหนึ่งก็
ตก 50-60 บาทไปแล้ว เราคาดหมายว่า 
เครื่องของเราจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทาง
เลือกในการคัดกรองโควิด-19 ได้มากขึ้น 
และราคาต้องสมเหตุผล เพื่อสามารถ
ซพัพอร์ตคนในหลายๆ กลุม่ได้ โดยปัจจบุนั
ราคาต่อครั้งการทดสอบอยูท่ี่ต�่ากว่า 20 บาท”

ในเบื้องต้นเครื่องตรวจโควิด-19 จาก
ลมหายใจ หวังเจาะตลาดลูกค้าองค์กร
เป็นหลัก เนื่องจากราคาต่อเครื่องยังอยู่ที่
ประมาณหลักแสนบาท ซึ่งค่อนข้างสูง
ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป จึงเหมาะกับองค์กร
ต่างๆ ที่ต้องการน�าไปใช้กับพนักงาน
ของตน เช่น โรงเรียน โรงงาน สนามบิน 
เรือนจ�า หรือ องค์กรที่มีคนจ�านวนมาก 
เพื่อเป็นตวัเลอืกที่ช่วยลดต้นทนุ เพิ่มความ
แม่นย�า สร้างความเชื่อมั่น ท�าให้ธุรกิจ
หรือกิจการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่สะดุดอีกด้วย

“ในเบื้องต้นเราต้องการเจาะกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร ไม่ใช่ลักษณะของลูกค้า
บคุคล โดยราคาของตวัเครื่องอยูท่ี่ประมาณ 
300,000 บาท สามารถทดสอบได้ที่ประมาณ 
10,000-15,000 ครั้ง เฉลี่ยแล้วตกครั้งละ
ประมาณ 20 บาท ในปัจจุบันโควิด-19 
ก�าลังจะกลายเป็นโรคประจ�าถิ่น ฉะนั้น
การตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอย่าง RT-PCR 
อาจจะไม่จ�าเป็น แต่การคัดกรองที่รวดเร็ว
ที่สุด จะมีความจ�าเป็นเข้ามาแทนที่ และ
นั่นคือโอกาสของเรา”

ในความตั้งใจของเฮลท์ อินโนเวชั่น 
พวกเขาอยากให้ภาครัฐมาช่วยผลักดัน 
ตั้งแต่การสนับสนุนการน�าไปใช ้ใน
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสนามบิน และ
สถานขีนส่งต่างๆ เพื่อสอดรบักบัยทุธศาสตร์
ประเทศ ที่ต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยว
จ�านวนมากเพื่อฟื้นฟูประเทศอย่างเร่งด่วน 
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บริษัท เฮลท์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด 
75 ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
08 9811 1174

ข้อมูลธุรกิจ

จึงยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการร่วมขับเคลื่อนผลักดัน เพื่อให้
อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ไทย มีโอกาส
เติบใหญ่ได้จริงในตลาดโลก

“อุตสาหกรรมนี้ก�าลังเติบโต จึงอยาก
ให้คนเข้ามาท�ากนัเยอะๆ อยากให้สกัวนัหนึ่ง
ถ้าคนมองมาประเทศไทย ไม่อยากให้เขา
นึกถึงแค่ด้านเกษตรกรรม แต่อยากให้เขา
มองในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์
ที่เกิดจากคนไทย มันน่าจะภูมิใจมากกว่า 
และไม่ใช่แค่ความภูมิใจของนักวิจัย
หรือตัวองค์กรเท่านั้น แต่เป็นความภูมิใจ
ของคนทั้งประเทศที่จะไปยนือยูใ่นจดุนั้นได้ 
อย่างไรก็ตาม มันคงไม่ใช่เรื่องง่าย 
ต ้องอาศัยความมุ ่ งมั่นและอดทน 
แต่เชื่อว่าเราท�าได้” 

รวมถึงการอนุมัติใช้ฉุกเฉิน เพื่อลดความ
ยุ่งยากจากขั้นตอนปกติของการอนุมัติใช้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ที่อาจ
ต้องใช้เวลานาน ซึ่งหากได้รบัการสนบัสนนุ
ก็เชื่อว่าจะช่วยประเทศได้อีกมาก

เป้าหมายไมแ่ค่ตลาดไทย แต่คือ
ตลาดโลก 

ในปัจจบุนัยงัมเีพยีงไม่กี่ประเทศในโลก
ที่สามารถพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรอง
โควิด-19 จากลมหายใจได้ และนั่นคือ
เหตุผลที่ เฮลท์ อินโนเวชั่น ตัดสินใจ
จดสิทธิบัตรไปใน 14 ประเทศทั่วโลก เช่น 
อเมริกา ยุโรป จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหล ี

• ใช้ควำมเชี่ยวชำญของตัวเอง 
เป็นจุดต่อยอดไปสู่นวัตกรรม
ใหม่ๆ

• เริ่มก่อนมีชัยไปกว่ำครึ่ง เพรำะ
ถ้ำไม่ท�ำ ย่อมมีคนอื่นชิงท�ำตัดหน้ำ
อย่ำงแน่นอน

• มองตลำดให้กว้ำง เพื่อเพิ่ม
โอกำสทำงธุรกิจ

ไต้หวัน และอาเซียน เพื่อหวังสยายปีก
นวตักรรมทางการแพทย์จากไทยไปเฉดิฉาย
ในตลาดโลก

“จุดยืนของเราคือ เราต้องการเป็น
บริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจโรค
จากลมหายใจในระดับนานาชาติ เรา
ต้องการเปลี่ยนมุมมองประเทศ เพราะ
ประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านการแพทย์
ไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องของเครื่องมือ
แพทย์ เรายังไม่มีน�้าหนักในอุตสาหกรรม
โลก เพราะส่วนใหญ่ยงัเป็นผูใ้ช้เสยีมากกว่า 
ฉะนั้นเราอยากเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเริ่มมาโฟกสัเรื่องนี้ เริ่มมคีวาม
ชดัเจนมากขึ้นในการพฒันานวตักรรมด้าน
การแพทย์และสุขภาพ” 

ความตั้งใจในการบุกตลาดโลกยังมี
ความท้าทายหลายอย่าง พวกเขาบอกว่า 
ประเทศไทยและทีมนักวิจัยไทยมีโอกาส
แข่งขนักบัตา่งชาตไิด้ เพยีงแต่สิ่งที่ประเทศ
เรายังขาด คือ การมีโรงงานต้นแบบใน
การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อน�า
องค์ความรู ้จากงานวิจัยไปสู ่ระดับ
อุตสาหกรรมได้ รวมถึงอุปสรรคด้าน
ข้อกฎหมาย ที่ยังมีความยืดหยุ่นน้อย 

เธียร์สิทธิ์ นำสัมพันธ์

Key Success
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รูทั้นพฤติกรรม
ผู้บรโิภคแหง่โลก

MedTech
สิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งของประชากรโลกทุกวันนี้ 

คือ การใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น 
ทั้งด้วยแนวโน้มของโลกที่ก�าลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการอุบัติของโรคภัยต่างๆ 
รวมถึง COVID-19 ที่ลุกลามและคร่าชีวิตผู้คน

ไปมากมายทั่วโลก จนกลายเป็น Game Changer
ที่เข้ามาพลิกพฤติกรรมของผู้บริโภค

ให้เปลี่ยนแปลงไป จนเห็นได้ว่า ผู้บริโภคปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตมากขึ้น 

โดยมี “เทคโนโลยี” เป็นหัวใจหลักของการช่วยให้
ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการ

ทางการแพทย์ในวงกว้างมากขึ้นนั่นเอง

CONSUMER BEHAVIOR

New Behavior…พฤติกรรม
ใหม่ของชาว Med Lover 

แม้พฤติกรรมการดูแลใส่ใจด้านสุขภาพ 
จะเป็นเทรนด์ที่มีให้เห็นจนชินตา แต่ก็
ต้องยอมรับว่า COVID-19 เป็นจุดเปลี่ยน
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมใหม่หลาย
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาความรูเ้พิ่มเตมิ
เพื่อดูแลสุขภาพ หรือการพยายาม
ค้นหาผลิตภัณฑ์และเข ้าถึงบริการ
ที่ส่งผลดตี่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
รวมถึงการให้ความสนใจกับเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ช่วย
อ�านวยความสะดวกและตอบโจทย์
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  วิภาวรรณ อินวกูล

มาดูกันว่า มีพฤติกรรมอะไรบ้าง ที่
ก�าลังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับผลิตภัณฑ์
และบรกิารในกลุม่ MedTech และ Health-
Tech กนับ้าง

• Indoor Lover  ใช้เวลาอยู่บ้าน
มากกว่าออกไปสังสรรค์ข้างนอก 

การใช้ชวีติอยูใ่นบ้านมากกว่าการออก
ไปข้างนอก กลายเป็น New Normal ของ
คนยุคนี้ไปแล้ว ดังนั้น สิ่งอ�านวยความ
สะดวกที่ตอบโจทย์การใช้ชวีติภายในบ้าน 
จึงกลายเป็นความต้องการอันดับต้นๆ 
ไม่เว้นแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเลือกใช้อุปกรณ์

ทางการแพทย์ขนาดเลก็ที่บ้านได้ด้วยตนเอง
มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น “เครื่องวัด
ออกซเิจนปลายนิ้ว” จากเดมิก่อนจะเกดิ 
COVID-19 แทบยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ช่วง 
1-2 ปีที่ผ่านมากลบัมยีอดขายถล่มทลาย 

• Mobile Mate 
เลือกรับบริการต่างๆ ผ่านมือถือ 

พฤตกิรรมของคนที่ย้ายชวีติเกอืบ 100 
เปอร์เซน็ต์ ไปอยู่บนโลกออนไลน์ กลาย
เป็นเรื่องปกตสิ�าหรบัยคุนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�างาน เรยีนหนงัสอื ช้อปปิง ท�าธรุกรรม
ต่างๆ สามารถท�าผ่านโลกออนไลน์ได้ทั้ง
สิ้น รวมถงึความต้องการใช้บรกิารทางการ

Newcomer
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แพทย์ ที่เวลานี้ไม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่ในสถาน
พยาบาลอกีต่อไป แต่การพบแพทย์สามารถ
เกดิขึ้นได้ทกุที่และทกุเวลา ซึ่งจากพฤตกิรรม
ดงักล่าวนี้ ท�าให้ MedTech สายแอปพลเิคชนั
พบหมอออนไลน์ กลายเป็นอีกหนึ่ง
ตวัเลอืกที่ได้รบัความนยิมของผู้บรโิภค

• Smart Health   ดูแลสุขภาพ
ด้วยระบบอัจฉริยะ

เมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะดูแลสุขภาพ
ด้วยการป้องกันมากกว่ารักษา การใช้
ระบบอจัฉรยิะมาท�าหน้าที่คอยเตอืน และ
ส่งสัญญาณความผิดปกติของสุขภาพ 
ก�าลังเป็นเทรนด์ที่คนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
จะเห็นได้จาก MedTech สายอุปกรณ์ 
อย่าง “นาฬิกาอจัฉรยิะ” ที่กลายมาเป็น  
Accessary ประจ�าตวัของใครหลายๆ คน 
ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย พร้อมด้วย
ฟังก์ชนัมากมาย ทั้งวดัอตัราการเต้นของ
หัวใจ การนับก้าวเดิน ค�านวณอัตรา
พลงังานที่ใช้ในแต่ละวนั วดัระดบัออกซเิจน
ในเลอืด ตรวจสอบคณุภาพการนอนหลบั 
และอกีหลากหลายฟังก์ชนั ที่ตอบโจทย์
ความต้องการสายรักสุขภาพ ส่งผล
ให้ในปี 2564 เป็นกลุ่มสนิค้าที่มยีอดขาย
เพิ่มขึ้นถงึ 24 เปอร์เซน็ต์

• Aging in Place    ใช้ชีวิต
ในบ้านจนภาวะสุดท้าย

ทกุวนันี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถงึ
ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว เป็นเทรนด์พฤติกรรมของ
ผู ้สูงวัยที่ก�าลังเกิดขึ้นเวลานี้ นั่นคือ  
Aging in Place หรอืความต้องการที่จะมี
ชวีติอยูใ่นบ้านตวัเองได้นานที่สดุจวบจน
วาระสุดท้าย โดยอาศัยความช่วยเหลือ
จากระบบอจัฉรยิะหรอืเทคโนโลยทีี่จะช่วย
ให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้าน
ของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงเป็น
ตลาดที่ใหญ่มากของสินค้า MedTech 
ทั้งสายอปุกรณ์และบรกิาร

3 Ts…ตัวชีว้ดัพิชติใจผู้บรโิภค
ยิ่งตลาดใหญ่ มีโอกาสมากแค่ไหน 

จ�านวนคู่แข่งกจ็ะยิ่งมเีพิ่มขึ้นมากเท่านั้น 
ดงันั้น การจะก้าวมายนืหนึ่งน�าหน้าคูแ่ข่ง
ได้ จ�าเป็นต้องเข้าถงึและรู้ใจผู้บรโิภคให้
ได้มากที่สดุ ส�าหรบัธรุกจิในกลุ่มสขุภาพ 
จะ MedTech หรอื HealthTech กด็ ีต้อง
รู้ไว้เลยว่า นี่คือ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลอืกซื้อสนิค้าและบรกิารด้านสขุภาพของ
ผู้บรโิภคยคุใหม่ที่ธรุกจิไม่ควรมองข้าม

 Trust
ความไว้วางใจมาเป็นอันดับหนึ่ง

อย่างที่รู้กนัว่าความไว้วางใจของ
ผูบ้รโิภคเป็นสิ่งส�าคญัที่สดุ โดยเฉพาะ
ในธุรกิจที่สินค้าและบริการมีความ
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค
โดยตรง เพราะฉะนั้น สิ่งที่ธรุกจิต้อง
ท�า คอื การมมีาตรฐานที่ลกูค้าสามารถ
เชื่อถือได้ รวมถึงการให้ข ้อมูล
ที่ถูกต้อง ชดัเจน เป็นต้น

 Truly Communication
การสื่อสาร จากคน...สู่คน

อีกสิ่งที่จะท�าให้ผู้บริโภคอยู่กับ
สินค้า บริการ หรือธุรกิจต่อไป 
ไม่เปลี่ยนใจไปหาแบรนด์อื่น คือ 
การสื่อสารกับผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์
อยู่เสมอ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 
ค�าติชมหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนว่าความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไร และน�า
ข้อมลูเหล่านั้นมาปรบัปรงุและพฒันา
สนิค้าและบรกิารให้ตรงต่อความต้องการ

 Trouble-free Using
ใช้งานง่าย ซื้อใจผู้บริโภค

อยากได้ใจผูบ้รโิภคยคุนี้ ต้องง่าย
เข้าไว้ อะไรที่ยุง่ยากซบัซ้อน ยิ่งท�าให้
ลูกค้าเมินหน้าหนี ฉะนั้น ไม่ว่าจะ 
MedTech หรอื HealthTech ใดกต็าม 
ต้องท�าให้ขั้นตอนการใช้งานนั้นง่าย
และสะดวกมากที่สดุ 

เรียกได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
คอื อกีหนึ่งจิ๊กซอว์ชิ้นส�าคญั ที่จะเป็น
ตัวชี้วัดว่า ธุรกิจของคุณนั้นจะไปได้
ถงึเป้าหมายได้แค่ไหน ยิ่งรูพ้ฤตกิรรม
ผู้บรโิภคมากเท่าไร โอกาสส�าเรจ็ย่อม
มมีากขึ้นเท่านั้น    
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นวตักรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

 Inspectra CXR ระบบ AI
ลดเวลาอา่นค่าฟล์ิมเอกซเรย์

เปลี่ยนการอ่านค่าฟิล ์มที่กินเวลานาน มา
เป็นการอ่านค่าฟิล์มด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
เมื่อเพอเซ็ปทรา (Perceptra) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย 
ผุดไอเดียคิดค้น “Inspectra CXR” ตัวช่วยแก้ปัญหา
การเสียเวลานานในการอ่านค่าฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก 
โดยสามารถอ่านผลได้ถงึ 17 สภาวะผดิปกตทิี่พบทั่วไป
ในปอด เช่น วัณโรค ปอดบวม ปอดแฟบ ปอดรั่ว 
น�้าท่วมปอด หวัใจโต ก้อนเนื้อในปอด ด้วยความแม่นย�าสงู 
และมีค่าความไวที่สูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ แถมช่วยลด
ภาระงานได้มากกว่า 40 เปอร์เซน็ต์ ท�าให้ประหยดัเวลา
ในการอ่านค่าฟิล์ม และเพิ่มประสิทธิภาพของสถาน
พยาบาลในการรองรบัจ�านวนผู้ป่วยได้มากขึ้น 

 www.perceptra.tech
 Perceptra

 กระดกูเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล
เมื่อกระดูกเทียมส�าเร็จรูปไม่ได้ใส่พอดีส�าหรับ

ทุกคน Meticuly สตาร์ทอัพสาย Deep Tech ไม่ปล่อย
ปัญหานี้ให้เรื้อรัง ผุดนวัตกรรมการผลิตกระดูกเทียม
ไทเทเนยีมที่เข้ากบัสรรีะของบคุคลนั้น ๆ   รวมถงึครอบคลมุ
การออกแบบกระบวนการผ่าตัดทั้งกระบวนการ  โดยน�า
เอาองค์ความรู้ทั้ง 3 ส่วน  คือ ด้านวิศวกรรมโลหการ  
เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ และ ความรู้ด้านการแพทย์ ร่วม
กับการออกแบบด้วย AI มาใช้ผลิตชิ้นงานอย่างพิถีพิถัน
ผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่ได้รับมาตรฐานสากล 
เพื่อให้ได้กระดูกเทียมไทเทเนียมที่ใกล้เคียงกับอวัยวะ
ส่วนเดิมของผู ้ป่วย และตอบโจทย์ความต้องการ
ที่แตกต่างกัน 

 www.meticuly.co.th
 Meticuly

ฝีมือคนไทยไม่เป็นสองรองใครในด้านความรู้ความสามารถทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมท่ีมี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทค เพื่ออ�านวยความสะดวก ลดขั้นตอน

ในการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
จะน่าทึ่งแค่ไหน พิสูจน์ได้จาก 5 ผลงานนวัตกรรม ท่ีรังสรรค์จากพลังสมองและฝีมือของคนไทย 

5 INNOVATION สุดล�า!
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 แพลตฟอรม์ CORTEX
เปล่ียนเรื่องแสนยุ่งในโรงพยาบาลใหเ้ป็นระบบ

หมดปัญหาการจัดการการให้บริการของโรงพยาบาล 
เมื่อ H LAB ผดุ CORTEX แพลตฟอร์มการบรหิารงานในโรงพยาบาล
ซึ่งมุง่เน้น 2 ระบบหลกั คอื  ระบบ “CORTEX Workflow” ช่วยจดัการ
เส้นทางและประสบการณ์การรบับรกิารของผูป่้วยนอก เริ่มตั้งแต่
ท�าการนดัหมาย เชก็อนิ ที่สามารถท�าได้ผ่านแอปพลเิคชนั ไปจนถงึ
การจ่ายยา และรบัยากลบับ้าน ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาล ระบบ
จะช่วยบุคลากรในด้านข้อมูล การจัดคิวให้ผู ้ป่วยได้รับ
การรักษาที่เร็วขึ้น หมดปัญหาการกรอกเอกสารที่ยุ่งยาก 
ส่วน “CORTEX ER” จะช่วยบรหิารจดัการแผนกฉกุเฉนิในการ
ประเมินอาการและจัดล�าดับความเร ่งด ่วนในการรักษา  
เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนประสบการณ์การมาโรงพยาบาล
ของผู้ป่วย พร้อมคนืเวลาอนัมค่ีาให้กบับคุลากรทางการแพทย์ 

 www.hlabconsulting.com
 H LAB Modern cloud-based healthcare platform

 Space walker ผู้ชว่ยฝึกเดินอจัฉรยิะ
นวัตกรรมช่วยการฝึกเดินของผู ้ป่วยหลังการท�า

กายภาพบ�าบัด “Space walker” ภายใต้แบรนด์ Woka 
อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูการฝึกเดิน
ของผูป่้วย ที่มกีารเดนิผดิปกต ิด้วยการท�างานของ 3 ส่วน
ส�าคญั คอื ระบบกลไกพยงุน�้าหนกัแบบไดนามกิส์ซพัพอร์ต 
เพื่อลดแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ฝึกเดนิ ระบบช่วยยกขาด้านที่อ่อนแรง 
ส�าหรับผู้ป่วยบางเคสที่ไม่สามารถยกขาก้าวได้ด้วยตัวเอง 
และระบบป้องกนัการล้ม เพิ่มความปลอดภยั สร้างความ
มั่นใจให้กบัผูป่้วย ท�าให้การฝึกเดนิมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 www.woka.co
 Woka อปุกรณ์กายภาพบ�าบดั ช่วยเหลอื ผูป่้วย ผูส้งูอายุ

 Chiiwii แอปพลิเคชนัปรกึษาคณุหมอออนไลน์
ยกโรงพยาบาลให้อยูใ่น Smart Phone หรอื Tablet ด้วยการตดิตั้ง “ชวี”ี 

แอปพลิเคชันปรึกษาหมอออนไลน์ 24 ชั่วโมงกับแพทย์เฉพาะทางหลายด้าน 
ทั้งแพทย์แผนปัจจบุนั เช่น สขุภาพผูห้ญงิ ผวิหนงัชะลอวยั ห ูคอ จมูก รวมถงึ
แพทย์แผนจนี และที่ปรกึษาด้านจติแพทย์ โดยมทีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากถงึ 120 ท่าน 
และมรีปูแบบการให้บรกิารที่ไม่ยุง่ยาก เริ่มจากการกรอกประวตั ิเลอืกทมีแพทย์ 
และจดัส่งยาถงึบ้าน อกีทั้งมบีทความสขุภาพที่มแีหล่งที่มาที่เชื่อถอืได้ สะดวก 
ได้ความรู ้และสามารถเข้าถงึการรกัษาเสมอืนมคีณุหมอประจ�าตวั 

 www.chiiwii.com      Chiiwii คยุกบัหมอผ่านแอพฯ
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ถ้าชีวิตคุณถูกก�าหนด
ด้วยนิสัยและความเคยชิน

ความส� าเร็จในชีวิต
ก็จะเป็นผลมาจาก

วินัยและนิสัยท่ีคุณสร้าง
Book : The One Thing



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(อุดรธานี หนองบัวล�ำภู หนองคำย เลย บึงกำฬ)
399 ม.11 ถนนมิตรภำพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41330

โทรศัพท์ 0 4220 7232-6, 0 4220 7238
โทรสำร 0 4220 7241 

E-mail : ipc4@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 

(สุพรรณบุรี กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม 
นนทบุรี รำชบุรี สมุทรสำคร สระบุรี ปทุมธำนี 
สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
117 ม. 1 ถนนมำลัยแมน ต.ดอนก�ำยำน อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3544 1027,
0 3544 1029, 0 3544 1031
โทรสำร 0 3544 1030
E-mail : ipc8@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

(พิจิตร ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี
ชัยนำท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง)
200 ม.8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่ำหลวง 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 3161-5
โทรสำร 0 5661 3559
E-mail : ipc3@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

(พิษณุโลก สุโขทยั อตุรดติถ์ เพชรบรูณ์ ตำก)
292 ถนนเลี่ยงเมือง-นครสวรรค์
ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5528 2957-9
โทรสำร 0 5528 3021
E-mail : ipc2@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

(เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปำง พะเยำ แพร่ น่ำน)
158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 5361-2, 0 5324 3494, 0 5324 2226
โทรสำร 0 5324 8315 
E-mail : ipc1@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

(ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด
สกลนคร นครพนม มุกดำหำร)

86  ถนนมิตรภำพ ต.ส�ำรำญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 43 37 9296-9 

โทรสำร 0 4337 9302 
E-mail : ipc5@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
333 ถนนมิตรภำพ ต.สูงเนิน

อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170
โทรศัพท์ 0 4441 9622 
โทรสำร 0 4441 9089 

E-mail : ipc6@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 

(อุบลราชธานี ยโสธร อ�ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ)
222 ม.24 ถนนคลังอำวุธ ต.ขำมใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000      
โทรศัพท์ 0 4531 3772, 0 4531 3945,

0 4531 4216, 0 4531 4217
โทรสำร 0 4531 2378, 0 4531 2493 

E-mail : ipc7@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมรำช กระบี่ 
ภูเก็ต พังงำ ระนอง ชุมพร ตรัง พัทลุง)
131 ม. 10 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่  
อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์ 0 7720 0395-8 
โทรสำร 0 7720 0449 
E-mail : ipc10@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

1

2

3

8

10

11

9

6
7

5

4

(สงขลา สตูล ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)
165 ถนนกำญจนวนิช ต.น�้ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทรศัพท์ 0 7421 1905-8 
โทรสำร 0 7421 1904 
E-mail : ipc11@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

(ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ระยอง จันทบุรี ตรำด
สมุทรปรำกำร นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว)

67 ม. 1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3826 1203, 0 3827 3702, 0 3878 4654-5

โทรสำร 0 3827 3701
E-mail : ipc9@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 



42


