
Medical Device &  
Medical Robotics Program 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน);

Thailand Center of Excellence for Life Sciences 

(Public Organization) 



Business, Investment, Industry 

Economy	 Social	

Implementing National Science 
Technology and Innovation Policy 

Translating Scientific Research into 
Products and Services 

Prepare Infrastructure & Talent 

Business Intelligence 

Outreach 

Job Creation and Income  Wellness and Quality of Life 

Core 

Support 
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การพัฒนาวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์  
และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 

ที่มาและความสําคัญในเชิงอุตสาหกรรม 
v อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย มีมูลค่าสูงกว่า 159,000 ล้านบาท ในป ี2559 
และมีแนวโน้มของการเติบโตกว่า 10% ทุกปี และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการ
พัฒนาประเทศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 
v ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของการ
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู จึงเป็นสิ่งจําเป็นของสังคมในอนาคต ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วย  
v ปัญหาสําคัญของการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือการต่อยอดงานวิจัยสู่การนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพานิชย์  และการผ่านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ เช่น CSDT, CE Mark, ISO 
13485 ฯลฯ 

อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ 
ยกเว้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งเพียงครั้งเดียว (Single Use Device) ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถผลิต และส่งออกได้จํานวนมาก เช่น ถุงมือยาง และเลนส์แว่นตา 
(Optical device) อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ มีแนว
โน้มอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยอาศัยฐานการผลิตจากอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม  
สิ่งสําคัญที่สุด คือ ต้องเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมฯ ทั้งในด้านกําลังคน โครงสร้าง
พื้นฐานมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ กํากํากับดูแล และตลาด สําหรับเครื่องมือแพทย์/หุ่น
ยนต์ทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมโดยเร็ว 



The	  strategic	  framework	  for	  the	  development	  of	  medical	  
robotics	  under	  the	  Ministry	  of	  Science	  and	  Technology 

Medical	  Robot Industrial	  Robot 

TCELS	  and	  allies	  
(Management) 

Infrastructure 

R&D 

Human resource &	  career	  
path	  development	   

Policy	  &	  regulation	  
environment 

Production	

Market	

•  Commercialization of medical-‐grade	  robots 
•  Careers in medical robotics 

Develop	  industrial	  robots	  to	  
the	  industrial	  prototype	  level, 

starting	  in	  2014 



แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี 
หุนยนตทางการแพทยชั้นสูงของ วท. 

1. สนับสนุนใหเกิดอาคารสถานที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต
ทางการแพทยชั้นสูงและจัดใหมีครุภัณฑเพื่อใชดำเนินงาน 

กรอบการดำเนินงาน ตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบัน 

โครงการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูง  
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน  

2. พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑแบบมุงเปา และสงเสริมใหเกิด
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของออกสูตลาดเชิงพาณิชย 

3. พัฒนากำลังคน และ Career Path เพื่อรองรับภาค
อุตสาหกรรมหุนยนตทางการแพทย 

เปาหมาย 
ผลักดันใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรม หุนยนตทางการแพทย,  
ระบบอัตโนมัติ, เครื่องมือแพทย ที่มุงตลาดดานการแพทยและ

การดูแลสุขภาพขึ้นในประเทศไทย  
และใหมผีลิตภัณฑตนแบบพรอมออกสูตลาด  
และพัฒนาแบรนดของประเทศไทยโดยเร็วที่สุด 



Robotics Market Size 

คาดการวาในป ๒๐๒๕ ตลาดหุนยนตจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ๖ เทาหรือคิดเปนมูลคา ๖๖.๔ พันลานเหรียญสหรัฐฯ (สหภาพยุโรปมีสวนแบง
ทางการตลาด ๓๕ %) 

!

!

	  
 

 

 

 

   !

Source: The Japan Robotics Association 



Medical Robotics 

Include the utilization of robotic technology in the following areas 

•  Screening test, diagnostic, treatment and surgery, e.g., surgery robots, 
endoscopic capsule robots, automated screening test, etc. 

•  Rehabilitation, e.g., handicap support robots, neurological therapy and 
rehabilitation robots, legs/arms with artificial intelligence, etc. 

•  Medical services and monitoring, e.g., hospital reception robots, patient 
movement assistance robots, drug delivery robots, telemedicine robots, 
remote monitoring systems, etc. 

	



Robo-c	  therapy:	  robot-‐pets	  interact	  with	  human	  beings	  to	  
make	  them	  feel	  emo/onal	  aFachment 

Rehabilita-on	  robo-cs:	  robots	  and	  mechatronic	  tools	  for	  
clinical	  therapy	  in	  neuro-‐motor	  rehabilita/on	

Telemedicine	  and	  teleconsulta-on:	  the	  applica/on	  and	  
development	  of	  the	  telecommunica/on	  networks.	  Health	  
experts	  can	  solve	  problems	  by	  using	  the	  electronic	  and	  
communica/on	  technologies	  without	  distance	  limita/on.	  	

Robo-c	  Nurse	  Assistant:	  robo/cs	  can	  play	  a	  role	  in	  assis/ng	  
nurses	  to	  complete	  their	  daily	  tasks	  in	  order	  to	  provide	  
beFer	  healthcare.	

Application of Medical Robotics 

Telesurgery:	  surgical	  tasks	  are	  directly	  performed	  by	  a	  
robo/c	  	  system	  controlled	  by	  the	  surgeon	  at	  the	  remote	  site.	  	

Disability	  robot:	  a	  robot	  designed	  to	  help	  people	  who	  have	  
physical	  disabili/es	  that	  impede	  with	  daily	  tasks.	  	

Nanorobo-cs:	  a	  /ny	  machine	  designed	  to	  perform	  a	  specific	  
task	  or	  tasks	  repeatedly	  and	  with	  precision	  at	  nanoscale	  
dimensions	



Surgical & Interventional Robotics 

- Shorter recovery time 
- More reliable outcomes 

Robotic Replacement of Diminished/Lost Function 

Fuse mechanical devices with human muscle, 
skeleton and nervous systems 

Robot-assisted recovery 
and rehabilitation Personalized care 

for special-needs 
populations 

Behavioral therapy and  
Wellness/Health Promotion 

Source: A.M. Okamura, M.J. Matarić and H.I. Christensen. “Medical and Health-Care Robotics”. IEEE Robotics & Automation Magazine. 2010 

Applications of Medical Robotics 



DISCOVERY	  
+IDEATION	  

INVENTION	  
PROTOTYPING	  

Pre/CLINICAL	
TRIAL	  	  

DESIGN	  
VALIDATION	  	  

REGULATORY	  
DESICION	  

PRODUCT	  
LAUNCH	  

POST-‐MARKET	  
MONITORING	  

-‐  FIND	  RESEARCH	  
PARTNERING	  

-‐  INDUSTRY	  
PARTNERING	  

-‐  FUNDONG/CO-‐
FUNDONG	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medical	  Device	  &	  Medical	  Robo-cs	  Value	  Chain	  

DESIGN-‐>	  DEVELOP-‐>	  VALIDATE	  -‐>	  

<-‐	  RE-‐DESIGN	  <-‐	  BENCH	  TEST	  <-‐	  

DESIGN	  VALIDATION-‐>	  
	  DATA	  COLLECTION	  -‐>	  

	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  ANALYSIS	  +	  	  
FUNCTIONAL	  DESIGN	  <-‐	  	  

<-‐	  ACCESSMENT	  <-‐	  
EVALUATION	  

-‐CLINICAL	  
NETWORKING	  

-‐	  CO-‐FUNDING	  
	  
-‐	  SUPPORT	  
TESTING	  	  	  	  

	  	  	  
	  

	
���

-‐REGULATORY	  
CONSULTING	  

	  
-‐	  IP	  

CONSULTING	  
	  
	  
	  
	  

-‐	  BUSINESS	  
MATCHING	  	  

	  
-‐	  NETWORKING	  	  

	  
-‐	  EXHIBITION	  

	  	  
	  
	  	  

Our	  Services !



We	  offer	

We	  Support	

•  Pre-‐consulta-on	  program	  	  
•  Provide	  consulta-on	  pertaining	  to	  medical	  

device	  and	  medical	  robo-cs	  for	  regional	  and	  
interna-onal	  launching	  	  

•  Funding	  and	  investment	  consulta-on	  
•  Business	  matching	  	  
•  Innova-on	  /	  Inven-on	  account	  registra-on	  

	  	  

•  Training	  and	  mentoring	  program	  for	  	  
•  Healthcare	  Robo-cs	  and	  Device	  Entrepreneurs	  	  
•  Startups	  /	  SMEs	  	  
•  Manufacturing	  and	  product	  standards	  	  

•  Product	  Tes-ng	  /	  Design	  /	  Re-‐design	  	  

•  Clinical	  trial	  coordina-on	  with	  our	  network	  from	  
both	  private	  and	  public	  par-es	  

•  R&D/	  Product	  development	  /	  Product	  design	  

	  

	

Our	  Services	  	  	

Business	  
Matching	



Iden-fica-on	  of	  Partners/Stakeholders!

Policy	  
Makers!

Research	  
Ins-tutes !

Voca-onal	  
Ins-tutes !

Industrial	  
Partners !

Tes-ng	  
Centers !

Medical	  
Centers/
Health	  
Service	  
Providers !

Regulators	   Investors! Public	  
Agencies!

Interna-onal	  
Partners !

1.  STI	  
2.  BOI	  
3.  TCELS	  
4.  …	  
	  

1.  MU	  
2.  KMUTT	  
3.  KMUTNB	  
4.  CU	  
5.  PSU	  
6.  AIT	  
7.  …	  

1.	  … ; 1.  TMGI	  
2.  CTAsia	  
3.  Supreme	  
4.  BIH	  
5.  TÜV	  

(auditor)	  
6.  … ;
;

1.  PTEC	  
2.  EEI	  
3.  DMSC	  
4.  …	  

1.  Siriraj	  
2.  CU	  
3.  Rama	  
4.  …	   ;

1.  FDA	  
2.  TISI	  
3.  NHSO	  
4.  … ;

1.  BBL	  
2.  Expara	  
3.  SME	  

Bank	  
4.  …	  
;

1.  ITAP	  
2.  PIT	  
3.  FTI	  
4.  DIP	  
5.  OIE	  
6.  HSRI	  
7.  TPQI	  
8.  NIMT	  
9.  NSTDA	  	  
10. …	  

1.  Panasonic	  
2.  NTT	  Data	  
3.  …	  

;

Policy	  
Makers	  

Research	  
Ins/tutes	  

Industrial	  
Partners	  

Tests	  &	  
Standards	  

Medical	  
Centers	   Regulators	   Market	  



TCELS Medical Robotics Program Roadmap 



ตัวอยางงานของ TCELS  



เปาหมาย(
•  เปาหมายระยะสั้น (ปที่ 1-3): พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบุคลากร สรางเครือขายความ
รวมมือ ตอยอด Prototype ที่สามารถออกสูตลาดไดในระยะสั้น เชน หุนยนตดูแล
สุขภาพเบื้องตน หุนยนตฟนฟูและบำบัดผูปวยหรือผูสูงอายุ ฯลฯ 

•  เปาหมายระยะกลาง (ปที่ 4-5): พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑหุนยนตทางการแพทยที่ตอบ
สนองความตองการเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เชน หุนยนตจายยา หุนยนตดูแลผูปวยเฉพาะ
ทาง เปนตน  

•  เปาหมายระยะยาว (ปที่ 6+): พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑหุนยนตทางการแพทยในกลุมที่มี
ระบบซับซอน เชน หุนยนตผาตัดขนาดเล็ก หุนยนตสนับสนุนกระบวนการการผาตัด และ
ระบบอัตโนมัติสำหรับใชในการผลิตยาหรือบริหารจัดการยา เปนตน  



57  58  59  60  61  62 

R&D Unit at Mahidol University 

R SQUARE (KMUTT) 

Training Center (KMUTNB) 

Key Achievement: Infrastructure 



Our	  current	  partners:	  
Electrical	  and	  Electronic	  Product	  Testing	  Center	  

(PTEC) 
Electrical	  and	  Electronics	  Institute	  (EEI)	  

Financial	  support	  for	  	  
product	  testing	  

Manufacturers	  

Proposal	  

Product	  testing	  
service	  

TCELS Support for Product Testing ;



ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัต ิB-Hive 1 

!ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ B-Hive 1 ผลงานความรวมมือ
ระหวาง TCELS, FIBO มจธ. และ บจก. สุพรีม ไฮทีรา เปนนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยการใหบริการจัดยาตามใบสั่งอยางถูกตองและรวดเร็ว  
B-Hive 1 Key Features 
• จัดยาแบบอัตโนมัติตามการสั่งยาจากแพทยผานระบบคอมพิวเตอร 
• ลำเลียงยาที่จัดเสร็จเรียบรอยไปยังเภสัชกร 
• เชื่อมตอกับระบบการตรวจสอบและพิมพฉลากยา 
• ความเร็วในการจัดยากลองและขวด ≥150 ใบสั่งยา/ชั่วโมง 

• สามารถตรวจสอบและบริหารสต็อกยาคงเหลือ 
Benefits 
• ปองกันความผิดพลาดในการจัดยา  
• ตรวจเช็คสต็อกยาไดรวดเร็วและถูกตองแมนยำ 
• ชวยประหยัดงบประมาณโดยการลดปริมาณยาเหลือทิ้ง 
• ลดการทำงานที่ซ้ำซอน ลดคาใชจายดานบุคลากร 
• ทดแทนการนำเขา ทำใหเกิดการจางงานและบริษัท startup 

! 

31/7/2017	  



ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัต ิB-Hive 1 

31/7/2017	  

เสนทางการสนับสนุน B-Hive 1 ของ TCELS /

! ! !    มี.ค. 60 TCELS ศิริราช FIBO และ สุพรีม ไฮทีรา 
ลงนาม MOU เพื่อรวมกันสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานหุนยนตการแพทย รวมถึงการตอยอดผลิตภัณฑ/บริการ ใหพรอม
ออกสูตลาดและสรางโอกาสใหกับประเทศตอไป โดยโครงการแรกสุพรีม
จะติดตั้งระบบหุนยนตจายยา B-Hive ที่ศิริราชในป 60 นี ้

ป 60  Mini	  B-‐HIVE	  
(DEMO) ;



หุนยนตฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (SensibleTAB) 

arm rehabilitation robots เพื่อตอยอดผลิตภัณฑโดยการเพิ่มระบบเกมตอบโตแบบเสมือนจริงสำหรับชวย
ฟนฟูการเคลื่อนไหวแขนของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก และ ในป 59 TCELS กำลังริเริ่มสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
สำหรับ SensibleTAB เพื่อเก็บและวิจัยขอมูลผลการใชงานเพิ่มเติม สำหรับสนับสนุนการทำตลาด และพัฒนา
ฟงกชั่นการทำงานตอไปในอนาคต ปจจุบัน SensibleTAB ไดรับการผลิตขายในเชิงพาณิชยแลว 1 เครื่อง 

!ในป 57 – 58 TCELS ได
ใหการสนับสนุน บจก. TMGI ผู
พัฒนาตนแบบหุนยนตฟนฟู
สมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน
สำหรับผูปวยอัมพาตหรือโรคหลอด
เลือดสมองหรือ SensibleTAB ใน
โครงการ Augmented reality 
and interactive games for 
rehabilitation of Hemiplegia 
patients with SensibleTAB;
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Novel functions : not else where available	

Sensory re-training & Force bio-feedback;



หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปคตรัม 

น้องฟ้าใส 
โดยทีมของ 
รศ.ดร.ปณรสี 

ฤทธิ์ประวัติ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
ม.มหิดล ผลงาน

ชนะเลิศ i, 
MedBot 2014 : 

Bring Life 
Brighten the 

World การ
แขงขันหุนยนตการ

แพทยจัดโดย 
TCELS สามารถ
ปรับการตอบ

สนองใหเขากับเด็ก
แตละคน ชวย

พัฒนาทักษะทาง
สังคม ระหวางการ

สอนของนัก
กิจกรรมบำบัด 

น้องมีดี   
หุนยนตเสริมการเรียนรู 
รุนถัดมา ซึ่งออกแบบให 
มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น  
พรอมเพิ่มฟงกชั่นการใชงาน ใหผูใชงานสามารถ
ถอดประกอบชิ้นสวน เขียนโปรแกรมควบคุม 
รวมถึงจัดทาทางของหุนยนตได ทำใหสามารถ
ตอบสนองตอเด็กไดจำเพาะมากยิ่งขึ้น และเขาถึง
กลุมเด็กไดหลากหลาย ปจจุบัน TCELS ใหการ  
สนับสนุนการขยายผลการศึกษา ในกลุมสถาน 
ศึกษาและสถาน 
พยาบาล เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
ควบคูไปกับการ 
วิจัยเก็บขอมูล 
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ปงบ 57/

ปงบ 58	

ปงบ 59	

TCELS  จัดใหมีโครงการประกวดสุดยอด 
ไอเดียหุนยนตทางการแพทย ภายใตชื่อ 

"i,MedBot 2014 : Bring Life, Brighten 

the World” ซึ่งนองฟาใส ตนแบบของนอง

มีดี ไดรางวัลชนะเลิศ/
TCELS  สนับสนุนใหมีการจัดจางที่บริษัทที่
ปรึกษา เพ่ือทำการศึกษา Business Model 

ของผลิตภัณฑ ใหแกผูชนะการประกวด 

"i,MedBot 2014” (เฉพาะลำดับที่ 1-3)S

TCELS  สนับสนุนทุนใหแกม.มหิดล เพ่ือ
ขยายผลการใชงานหุนยนตเสริมการเรียนรู 

“MEEDEE” ใน 2 กลุมเปาหมาย คือ 

โรงเรียน และโรงพยาบาลS

เสนทางการสนับสนุนของ TCELS /

หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปคตรัม 
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หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปคตรัม 
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การขยายผลการใชงานที่ศูนยพัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ พัทยา จ.ชลบุรี 	  



!สังคมไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอาย ุการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูง
อายุและครอบครัว รวมถึงผูดูแล จึงเปนความทาทายที่หลาย
ภาคสวนใหความสำคัญ 

!TCELS ไดใหการสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร 
เพื่อพัฒนา (1) Elderly Monitoring System (EMS) (2) 
เทคนิคการประมวลผลกิจกรรมของผูสูงอายุ โดยใชขอมูลจาก
กลองซึ่งติดไวในที่อยูอาศัย และ (3) ระบบเฝาระวังทางไกล 
Remote Monitoring System (RMS) และแจงเตือนผาน
เว็ปและโทรศัพทมือถือ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

!ระบบเฝาระวังผูสูงอายุที่นำไปติดตั้งไดจริง เขาถึงผูใชได
จำนวนมาก มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเกิดเปนธุรกิจเชิง
พาณิชย 

ระบบเฝ้าระวังสําหรับผู้สูงอายุ 

การประมวลผลกิจกรรมและติดตามตัวผูสูงอายุ	  

สถาปตยกรรมโครงสรางระบบ (System Architecture)/
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เสนทางการสนับสนุน Elderly Monitoring System (EMS) ของ TCELS /

ปงบ 57 %

ปงบ 59 %

สนับสนุนคณะวิศวฯ มอ. !
“ระบบเฝาระวังสำหรับผู

สูงอายุ”!

สนับสนุน !
ระยะท่ี 2!

ตนแบบระยะแรก !
- ระบบควบคุมหลัก!

- วิเคราะหยืน เดิน น่ัง กม นอน ลม!

- Web application!

พัฒนาตอยอดตนแบบ !
- ระบบควบคุม ท่ีสนับสนุน cloud!

- เพิ่มการกระโดด และแกวงมือ!

- การติดตามตำแหนงในบาน!

- Remote monitoring via Android & iOS!

ระบบเฝ้าระวังสําหรับผู้สูงอายุ 

ปงบ 60%

พัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบใชงานจริง!
- รวมระบบไวใน package โดยใช embedded system!

- ทดสอบการใชงานโดยคณะพยาบาลศาสตร และ 

มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะหคนชราอนาถา หาดใหญ!

สนับสนุน !
ระยะท่ี 3!



เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติ ทางทันตกรรม (DentiiScan) version2.0  

!TCELS รวมกับ สวทช. ผลักดันตอยอดการใชงานเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติ
ทางทันตกรรม DentiiScan version 2.0 โดยสามารถนำไปใชสำหรับงานทันตกรรม
รากฟนเทียม (Dental Implant) วางแผนการผาตัดบริเวณชองปาก ขากรรไกร และ
ใบหนา (Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตกรรมจัดฟน (Orthodontics) ตรวจดู
ขอตอขากรรไกร (Temporomandibular joint) และตรวจดูความผิดปกติของไซนัส 
มาตรฐานและสิทธิบัตร 
• ผานการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย ISO 13485 โดย TÜV SÜD  
• ผานการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข  
• ผานการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส โดยศูนยทดสอบ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC) 
• สวทช. ไดยื่นคำขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแลวกวา 10 คำขอ ตั้งแต 2551   

!เครื่อง DentiiScan 2.0 นับเปนเปนเครื่องแรกที่พัฒนาในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ
พื้นฐาน รวมถึงมีปริมาณรังสีต่ำ ใกลเคียงกับเครื่องที่ผลิตจากตางประเทศ การซอมแซม
และบำรุงรักษาสามารถทำไดในประเทศ การขยายผลการใชงานในโรงพยาบาลระดับ
ภูมิภาคจะชวยใหผูปวย ผูสูงอายุ และผูที่อาศัยอยูในภูมิภาคสามารถเขาถึงบริการทางการ
แพทยไดมากขึ้น  
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 พิธีลงนาม MOU สงเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทย 
สูการใชงานในกระทรวงสาธารณสุข 

ระหวาง  

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 



เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติ ทางทันตกรรม (DentiiScan) version2.0  
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โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห!

โรงพยาบาล

สกลนคร!

โรงพยาบาล!

สุราษฎรธานี!

โรงพยาบาลแพร!

ป 59 - 60: ผลิตจำนวน 4 เครื่อง 

เพื่อนำไปขยายผลการใชงานในโรง

พยาบาลระดับภูมิภาค 4 แหง !

เสนทางการสนับสนุน ของ TCELS /

ป 57 - 58:  
• สนับสนุนทุนวิจัย version 1.1  
• ทดสอบกับ PTEC และขอรับรอง ISO 
13485 
• ขยายผลการใชงานที่ บจก. 
Customized Technology 
(startup spin-off จาก สวทช.)!



2017 Training: 
The Transformation of Medical 
Device Industry for Thailand 4.0	

January	  2017:	  	  
SoVware	  Valida-on	  for	  Medical	  Devices	  
March	  2017:	  	  
IEC	  Standards	  for	  Medical	  Electronical	  Device/Equipment	  
May	  2017:	  	  
Design	  Control	  for	  Medical	  Devices	  
	  
More	  coming	  in	  2018…	  



Robotics For Life 

BotTherapist:	  Mobile	  Robot	  for	  Au-sm	  Therapies	  
From	  KMUTT	  

Gyro-‐Roller	  :	  A	  Virtual	  Reality	  Enabled	  Gyroscopic	  Rehabilita-on	  
Device	  For	  Stroke	  Pa-ents	  From	  MU	  

SensibleTAB:	  Arm	  
Rehabilita-on	  

Robot	  for	  Stroke	  
Pa-ents	  From	  
TMGI	  Co.,	  Ltd.　 !



i,	  Med
2014



Thank you (


