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1.พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ต่อการพ ัฒนาวิศวกรรมชวี การแพทย์ไทย
• ภาคีวศ
ิ วกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai BME Consortium) อันเนือ
? งมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกเริม
? ต ้น 7 สถาบันใน พ.ศ. 2548 ปัจจุบ ันมีสมาชิก 26
สถาบ ัน ได ้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
13. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
14. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
16. มหาวิทยาลัยรังสิต
17. มหาวิทยาลัยบูรพา
18. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
19. สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
20. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563)
22. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปี 2563)
23. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ปี 2563)
24. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปี 2563)
25.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(ปี 2564)
26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี(ปี 2564)
• นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชดําริ ทําหน ้าทีป
? ระสานงานภาคี
• กิจกรรมหลัก ประกอบด ้วย
 การประชุมร่วมกันปี ละ 4 ครังd เพือ
? แลกเปลีย
? นข ้อมูลและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศไทย
การประชุ
คณะกรรมการมู
ลนินธการศึ
เิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
 ร่ม
วมพั
ฒนาบุคลากรและทุ
กษาแก่สสถาบั
นต่างๆ
สมเด็
จพระเทพร
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที
ร่วมจัดกิจัตนราชสุ
กรรมวิชาการระดั
บชาติและระดับนานาชาติ
ปี ละ" ๕2 มี
ครันงd าคม ๒๕๖๔
 ขยายความร่วมมือและสร ้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของภาคี
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ความเป็ นมาของการก่อตังd

การประชุมวิชาการ Thai-US Symposium

on International Development of
Thai BME

ในวโรกาสทีส
? มเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
จัดระหว่างวันที? 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบ ันทีร" ว
่ มจ ัดงานวิชาการ




จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าธนบุร ี

ิ น ักศก
ึ ษา
2.การพ ัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ ทงน
ัQ ักวิจ ัย อาจารย์ และนิสต
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2.1 ทุนการศึกษาต่างประเทศ : ระยะที? 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 47 ทุน กลับมาปฏิบต
ั งิ าน
d จํานวน 112 ทุน
แล ้ว 41 คน ระยะที? 2 (พ.ศ. 2558-2563) ระดับปริญญาโท-เอก จัดสรรทุนแล ้ว 65 ทุน รวมทังd สิน
นักศึกษาทีจ
? บการ
ศึกษากลับมารับ
ราชการ 41 คน
มหาวิทยาล ัย น ักศึกษาทีจ
" บ
จุฬา

2

มศว.

6

มช.

4

มจธ.

6

มอ.

8

มหืดล

3

สวทช.

11

สจล

1

? : ดร.ประชา แย ้มบางยาง
ชือ
ตําแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
ขีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
? วชาญ :
ขอบเขตงานวิจัยและความเชีย
 Nonlinear ultrasonic wave mixing
application
 Linear ultrasonic wave for
evaluation of material properties
 Medical electronic devices
สถาบันทีจ
? บการศึกษา : University of
Glasgow (Scotland)

? : ดร.ภรภัทร อัฐมโนลาภ
ชือ
ตําแหน่ง : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
ขีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
? วชาญ :
ขอบเขตงานวิจัยและความเชีย
การวินจ
ิ ฉั ยโรคทางชีวโมเลกุล,
Microfluidics, การวินจ
ิ ฉั ยทางชีว
d ,
โมเลกุลแบบพกพา, โรคติดเชือ
Epigenetics
สถาบันทีจ
? บการศึกษา : Johns
Hopkins University

? : ดร. ปวีณา ดิลกสัมพันธ์
ชือ
ตําแหน่ง : นั กวิจัย MTEC, สวทช.
? วชาญ : การใช ้เทคโนโลยีขน
ขอบเขตงานวิจัยและความเชีย
ึd รูปสามมิต ิ (3D printing,
biofabrication) เพือ
? การสร ้างเนือ
d เยือ
? ทดแทนอาทิเช่น osteochondral implant, bone implant
สถาบันทีจ
? บการศึกษา : Utrecht University, The Netherlands

2.2 คณาจารย์และน ักวิจ ัย ราว 487 คน ( มหาวิทยาลัย 205 คน และ นักวิจัย สวทช. และมหาวิทยาลัย 282 คน)
2.3 หล ักสูตร : 32 หลักสูตร ใน 13 มหาวิทยาลัย ทีเ? ข ้าร่วมกิจกรรมของภาคี ได ้แก่ จุฬา, มช., มหิดล, มอ., มจธ., สจล.,
ิ นักศึกษาทีจ
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสิต ม.บูรพา มฟล. และ มข. มีนส
ิ ต
? บการศึกษาแล ้วจํานวน 2,398 คน (ตังd แต่ทม
ี? ก
ี ารก่อตังd
ภาคีวศ
ิ วกรรมชีวการแพทย์ไทย ปี 2548)
ระด ับการศึกษา

จํานวนมหาวิทยาล ัยทีม
" ี
หล ักสูตร

จํานวนน ักศึกษาศึกษา
ทีจ
" บการศึกษา

ปริญญาตรี

8

1,941

ปริญญาโท

14

365

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
ปริ
ญจญาเอก
สมเด็
พระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" 10
๕ มีนาคม ๒๕๖๔

92

3.ต ัวอย่างผลงานด้านวิศวกรรมชวี การแพทย์ของประเทศไทยตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการระด ับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563
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S., Yinharnmingmongkol
C. ,
Biology and Hemstapat
Chemistry, R.,
87, In
art.
no.evaluation
107283, . of bilayer ORC/PCL composites in a rabbit model for using as dural substitute., Neurol Res. 2020
vivo
Oct;42(10):879-889.

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

5

ิ ภาคี
4. ต ัวอย่างผลงานวิจ ัยใชใ้ นประเทศจากสมาชก
d ด ้วยยูว ี
1. มจพ.- ตู ้อบฆ่าเชือ

2. มช.- CMUgency

4. มศว. - เครือ
? งอัดแรงดันบวกช่วย
หายใจในขณะหลับนอน

6. รังสิต : เครือ
? งเตือนการ 7.สจล.- เครือ
? งช่วยหายใจ
รั?วซึมของเลือดทีส
? ายส่งเลือด
ขนาดเล็ก
่ ู ้ป่ วย
จากเครือ
? งไตเทียมเข ้าสูผ

5. AMED/สวทช.- BodiiRay S
Digital X-Ray ถ่ายทรวงอก

9. มหิดล-พอลิเมอร์ชวี ภาพ
ส่งยารักษามะเร็งสมอง

3. มธ.- Deep eye

10. MTEC/สวทช.- แผ่นรองเท ้า

11. จุฬา. : CU กองหนุน

8. มอ.- เครือ
? งจ่าย
แอลกอฮอล์ล ้างมือแบบ
อัตโนมัต ิ

12. NANOTEC/หมวกแรงดันลบ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
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ึ ษา : การพ ัฒนาผลงานวิจ ัยและพ ัฒนาสูก
่ ารเป็น BME 2.0
5. กรณีศก
BME 1.0
2558-2559

 พัฒนา
กําลังคน
 สร ้างความ
เข ้มแข็งทาง
วิชาการ
 พัฒนาต ้น
แบบของ
ผลิตภัณฑ์

BME 2.0
เริม
" ต้น 2560

 เน ้นการสร ้าง
ผลงานไป
่ ารใช ้
สูก
ประโยชน์
และสร ้าง
ความยั?งยืน
ในการพัฒนา
ผลงานวิจัย

ขนตอนการผล
ัQ
ักด ันและ
่ าร
สน ับสนุนผลงาน BME สูก
เป็น start up ปี 2563

การให ้คําปรึกษาเพือ
? การขึน
d ทะเบียน
เป็ นผู ้ผลิตเครือ
? งมือแพทย์และ
การทํามาตรฐาน
คุณประพันธ์
วิไลเลิศ กรรมการ
ผจก. บจก. ไทย
เด็นทอล อินเตอร์
? แนลให ้คํา
เนชัน
ปรึกษาขึน
d ทะเบียน
ผู ้ผลิตอุปกรณ์
การแพทย์

ดร.พนิตา NEC
TEC ใหการ
ปรึกษาการทํา
Software
Validation–IEC
62304
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การจับคู่ OEM กับ
Startup เรือ
? งการผลิต

ออก Booth งาน
Intercare Asia2020

คุณชาญชัย กรรมการ
สมา คมการรับผลิตช่วง
ไทย (Subcon) กับ คุณ
ไพศาล (Bederly) ร่วม
หารือพัฒนาธุรกิจ

สามารถเพิม
? ยอดขาย
Startup : 363,000 บาท และ
เพิม
? โอกาสในการหาลูกค ้า
ใหม่

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
สํานักคณะการรมการอาหารและยา
กลุม
่ เครือข่ายเครือ
? งมือแพทย์ Innovation
Network Center
สมาคมการค ้าและบริการสุขภาพผู ้สูงอายุไทย
กรมกิจการผู ้สูงอายุ

้ ระโยชน์สก
ึ ษา: การต่อยอดนว ัตกรรมวิจ ัยไปใชป
5.1 กรณีศก
ู่ ารเป็น start up
่ ยฝึ กเดินพยุงนําQ หน ัก-มธ
อุปกรณ์ชว
เจ้าของผลงาน : คุณวรัตถ์ สิทธิเ หล่าถาวร
บริษ ัท : บริษัท เมดิควิ บ์ จํากัด
ว ันทีจ
" ดทะเบียน : 21 สิงหาคม 2561
เลขทะเบียน : 0105561141928
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ การผลิตเครือ
? งมือและอุปกรณ์ในทาง
การแพทย์ (ยกเว ้นทันตกรรม)
การเผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์
ยอดขาย ปี 2563 (1 มกราคม – 11 พฤศจิกายน) จํานวน
130 ตัว จํานวนเงิน 7.38 ล ้านบาท
อุปกรณ์ชว่ ยฝึ ก
เดินพยุง
นํd าหนัก

มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์
 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครือ
? งมือแพทย์
 มาตรฐานทางด ้านไฟฟ้ าเกีย
? วกับเครือ
? งมือแพทย์
IEC60601
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คุณสมบ ัติของผลงาน
 อุปกรณ์ชว่ ยฝึ กเดินสําหรับผู ้ป่ วยหลังกายภาพบําบัด รวมถึงผู ้สูงอายุ ผู ้ป่ วยทีม
? ี
ความผิดปกติทางการเดินจากโรคหลอดเลือดสมอง, บาดเจ็บทีก
? ระดูกสันหลัง
, กล ้ามเนือ
d อ่อนแรง โดยสามารถเพิม
? ประสิทธิภาพการฝึ กเดิน สร ้างความ
มัน
? ใจและกล ้าทีจ
? ะเดิน
 ลดภาระการบาดเจ็บของผู ้ดูแล ประสิทธิภาพการกายภาพบําบัดสูง ราคา
เข ้าถึงได ้
 เทคโนโลยีมรี ะบบกลไกพยุงนํd าหนักคนไข ้ระหว่างเดิน ระบบป้ องกันการหกล ้ม
ระบบช่วยยกขา และออกแบบมาให ้เหมาะกับการฝึ กทีบ
? ้าน และโรงพยาบาล
รางว ัล
ชนะเลิศอันดับที? 1 (Gold Award) จากงาน (i-CREATe 2017)
ชนะเลิศอันดับที? 1 โครงการ ITCi Award 2017 ในหัวข ้อ “นวัตกรรมสําหรับ
บ ้านผู ้สูงวัย”
ชนะเลิศการประกวดสุดยอด SME & Startups ตัวจริง ปี 6 โดยธนาคารออมสิน
ชนะเลิศการประกวด YoungD Startup โดยธนาคารไทยพาณิชย์

ิ ธิบ ัตร : 1903001355
คําขออนุสท

รถเข็นคนพิการแบบปร ับยืนได้-มธ
เจ้าของผลงาน คุณธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์
บริษ ัท : บริษัท ซีเมด เมดิคอล จํากัด
เลขทะเบียน : 0105559196818
ว ันทีจ
" ดทะเบียน 26 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ จําหน่ายวิลแชร์

คุณสมบ ัติ
 ผู ้ใช ้สามารถปรับจากท่านั? งมาเป็ นท่ายืนด ้วยตัวเอง
ิd ส่วนทีเ? ป็ นไฟฟ้ า มีนํdาหนั กเบา ใช ้แทนวีลแชร์ปกติได ้
 ไม่มช
ี น
 สามารถยืนได ้ในมุมทีถ
? ก
ู ต ้องในแนวระนาบที? 82 องศา
 สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้มากยิง? ขึน
d จากการยืนได ้
 ช่วยเหลือในด ้านการประกอบอาชีพของผู ้ใช ้จากการทีส
? ามารถยืนได ้
อีกครังd หนึง?

การเผยแพร่ : ยอดขายในหน่วยงานรัฐและเอกชน
คิดเป็ น 3.61 ล ้านบาท
 สถาบันสิรน
ิ ธรฯจํานวน 13 ตัว
รางว ัล
 จํานวน 50 ตัว (อยูใ่ นระหว่างยืน
? ซอง วันที?
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ราชันย์แห่งปั ญญา ปี 2550
26/11/2020)
 รองชนะเลิศอันดับ 1 International Convention for Rehabilitation
้าย จํานวน 1 ตัว

รพ.
สมเด็
จ
พระยุ
พ
ราชด่
า
นซ
Engineering & Assistive Technology (iCREATe) ปี 2551
รถเข็น
 รพ. บุรรี ัมย์ จํานวน 3 ตัว
 Gold Prize การประกวดสิง? ประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International
คนพิการแบบ
d ในเดือน ธันวาคม
 สวทช. จํานวน 30 ตัว (รอใบสัง? ซือ
Invention Fair 2012
ปรับยืนได ้
2020)
 ประกาศเกียรติคณ
ุ ประเภท วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย รางวัล
การประชุมตคณะกรรมการมู
ลนิ
เิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชดํ
าริสิง? ประดิษฐ์คด
ิ ค ้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2560
มาตรฐานผลิ
ภ ัณฑ์ : เป็ นเครือ
? งมื
อธ
แพทย์
Class 1ส(ปั
จจุบน
ั ผ่านมาตรฐาน
จพระเทพร
ัตนราชสุ
สยามบรมราชกุ
บังสมเด็
คับของทาง
อย.) เลขที
ใ? บอนุด
ญาาตฯ กท.สผ.
76/2563 มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

้ ระโยชน์สก
ึ ษา: การต่อยอดนว ัตกรรมวิจ ัยไปใชป
5.2 กรณีศก
ู่ ารเป็น start up
" ั ฝึ กสมองและระบบตรวจว ัด
BrainPlus โซลูชน
ั
สญญาณคลื
น
" ไฟฟ้าสมอง
เจ้าของผลงาน : นายกฤษณ์กร เยาว์มณี
บริษ ัท : บริษัท ออกัส คอมมูนเิ ทค จํากัด
ว ันทีจ
" ดทะเบียน : 7 มีนาคม 2559
เลขทะเบียน : 0125559006628
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด ้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอน
ื? ๆ ซึง? มิได ้จัดประเภทไว ้ในทีอ
? น
ื?
การนําไปใช้ประโยชน์ :คิดเป็ นมูลค่ารวมทังd หมดทีข
? ายได ้จนถึงปั จจุบน
ั
ประมาณ 3 ล ้านบาท
สถานพยาบาลหรือสถานฟืd นฟูเพือ
? พัฒนาสมอง(รพ.จุฬาฯ จํานวน 2 ชุด)
สถาบันการศึกษาเพือ
? การวิจัยทางด ้านคลืน
? ไฟฟ้ าสมอง (มจธ. 25 ชุด )
ส่งออกต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ โดยแพลตฟอร์ม Kickstarter และ
Indiegogo ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ ประมาณ 100 เครือ
? ง
(รุ่น Home Use)
BrainPlus

มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ : IEC 60950-1 , CISPR 32 , CISPR 35

เตียงและทีน
" อนอ ัจฉริยะ / มทส.
เจ้าของผลงาน : นายไพศาล สุขจรัส
บริษ ัท : บริษัท เบดเดอลี? จากัด
ว ันทีจ
" ดทะเบียน : 3 ตุลาคม 2561
เลขทะเบียน : 0305561006204
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท
การประกอบธุรกิจ : การผลิตเครือ
? งมือและอุปกรณ์ในทาง
การแพทย์ (ยกเว ้นทางทันตกรรม)
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รายละเอียดผลงาน
 นวัตกรรมการฝึ กสมองโดยใช ้ระบบ Gamed-based Neurofeedback
บนแพลตฟอร์ม BrainPlus
 ใช ้ความคิดควบคุมเกมบนหน ้าจอคอมพิวเตอร์ ใช ้เพียงสมองควบคุม
สัง? การ ซึง? ก็จะได ้รับการพัฒนาไปในทิศทางทีด
? ข
ี น
ึd
? มถอยของสมองหรืออัลไซเมอร์
 ช่วยชะลอการเกิดภาวะเสือ
 ใช ้งานง่าย โดยใช ้องค์ความรู ้ภายในประเทศทังd หมด และมีงานวิจัย
รองรับ
 มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวัดคลืน
? ไฟฟ้ าสมอง
รางว ัล
 Gold medal award "Game based Neurofeedback cognitive
training" from the 44th International Inventions Geneva 2016.
 Gold medal award "Neurofeedback for cognitive/emotion
training" from the Seoul International Inventions Fair 2017.
สิทธิบ ัตร
อุปกรณ์ตรวจสอบและฟืd นฟูความสามารถในการทรงจํา ดําเนินการ
จดสิทธิบต
ั ร เลขทีค
? ําขอ 1401005696

รายละเอียดผลงาน
เตียงและทีน
? อนอัจฉริยะสําหรับป้ องกันแผลกดทับในผู ้ป่ วยนอนติด
เตียงและผู ้สูงอายุ Sensor ชนิด Matrix Force Sensitive Sensor
คอยตรวจจับแรงกดทับทีน
? ํd าหนักตัวผู ้ใช ้กระทําลงต่อทีน
? อน
 ใช ้เทคโนโลยี Internet of Things โดยตัวเตียงมีกลไก 7
รูปแบบ
 สามารถควบคุมจาก Mobile Application และตังd การทํางานแบบ
อัตโนมัตไิ ด ้
 ในอนาคตจะพัฒนาโดยมี Sensor วัดแรงกดและใช ้นวัตกรรม
Machine Learning และ AI เข ้ามาช่วยในการทํางานเต็มรูปแบบ

รางว ัล:
 ปี 2561 : SUT HACKATHON 2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
 2562 : 1St SUT DEMO DAYS 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
สิทธิบ ัตร :
 ปี 2562 : 1St DEPA Jump START 2019 สํานั กงานส่งเสริม
ิ ธิบต
 เลขทีค
? ําขออนุสท
ั ร : 18030002751,
เศรษฐกิจดิจท
ิ ัล กระทรวงดิจต
ิ อลเพือ
? เศรษฐกิจและสังคม
18030002716,1903000589,
1903000585 และเลขทีค
? ําาขอ
เตี
ยงและทีน
" มอน
การประชุ
คณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
ริ
 ปี 2563 : 1St DIP Tech It Out 2020 กรมพัฒนาส่งเสริม
สิทธิบต
ั รการออกแบบ : 1902000873
อ
ัจฉริ
ย
ะ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2

การนําไปใช้ประโยชน์ :
 มียอดสัง? จองในปี 2563 จํานวน 50 ตัว จําหน่าย 55,000
บาท/เตียง
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5.3 ผลงานวิจ ัย BME ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 2019(1/2)
ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลีย
" นสีในขนตอนเดี
ัQ
ยว : BIOTEC/ NSTDA

d ไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช ้เทคนิคแลมป์
BIOTEC และคณะเวชศาสตร์เขตร ้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจหาเชือ
d ไวรัสในผู ้ป่ วย หรือผู ้ทีส
d ไวรัส
เปลีย
? นสีในขัน
d ตอนเดียว (colorimetric LAMP-XO) เพือ
? ใช ้ตรวจคัดกรองหาเชือ
? งสัยว่ามีการติดเชือ

คุณสมบ ัติและเทคโนโลยี
• มีความจําเพาะ (Specificity) 100% ความไว (sensitivity) 92% และมีความแม่นยํา (accuracy) ที? 97%
• แสดงผลได ้ภายใน 75 นาที ได ้ผลเร็วกว่า RT-PCR ถึง 2 เท่า
? วชาญ (หากสีเปลีย
d ไวรัส SARS-CoV-2)
• อ่านผลด ้วยตาเปล่า ไม่ต ้องใช ้ผู ้เชีย
? นจากม่วงเป็ นเหลือง แสดงว่ามีการติดเชือ
• ต ้นทุนราคาของชุดตรวจทีพ
? ัฒนาขึน
d นีม
d รี าคาถูกกว่าชุดตรวจแลมป์ นํ าเข ้า 1.5 เท่า

มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินเทคโนโลยีจาก อย. สามารถผลิตและจําหน่ายได้แล้ว
• รางว ัล 1 ใน 20 ผลงานประกวดโครงการ “Rapid COVID Testing” ของมูลนิธ ิ XPRIZE (องค์กรไม่แสวงหาผล
กําไรระดับโลก ดําเนินการระดมทุนแบบ Crowd Funding เพือ
? แก ้ปั ญหาระดับโลกในมิตต
ิ า่ งๆ) เมือ
? วันที? 22 ธ.ค. 63
• ทดสอบแข่งขันรอบสุดท ้าย (Finalists) จาก 702 ผลงานทีส
? ง่ เข ้าแข่งขันเบือ
d งต ้นจากทั?วโลก ถือเป็ นผลงานหนึง?
ไทยรัฐ 28 ธค 63
เดียวจากภูมภ
ิ าคเอเซียทีไ? ด ้รับคัดเลือก ร่วมกับทีมนั กประดิษฐ์จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี
• ทีมนั กวิจัยมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ในการส่งชุดตรวจโควิดทีพ
? ัฒนาโดยคนไทย พร ้อมกระบวนการ (Protocol) ไปยังห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิจัยของ XPRIZE
2 แห่ง ณ สหรัฐอเมริกา เพือ
? ทดสอบทางคลีนค
ิ และความเป็ นไปได ้ในการขยายผล
• จะประกาศผลงานชนะเลิศ จํานวน 5 ผลงาน ในเดือน ก.พ. 64 ทังd นีd แต่ละผลงานจะได ้รับรางวัลมูลค่า 5 แสนเหรียญสหรัฐ เพือ
? ให ้นํ าไปใช ้ผลิต
และขยายผลชุดตรวจไปทั?วโลก

Q บนหน้ากากอนาม ัย : ม.ร ังสิต
ตู ้ UVC กําจ ัดเชือ

เครือ
" งจ่ายแอลกอฮอล์ลา้ งมือแบบอ ัตโนม ัติ : มอ.
รายละเอียดผลงาน : เครือ
? งจะมีระบบ
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุและกลไกเพือ
? กดให ้
หัวฉีดขวดแอลกอฮอล์จา่ ยแอลกอฮอล์
ออกมา และมีตัวเลขนั บจํานวนครังd การใช ้
งานเครือ
? ง พร ้อมแจ ้งเตือนด ้วยการ
กระพริบตัวเลขเมือ
? ขวดใกล ้หมด

d หน ้ากากอนามัยหลายชิน
d ออกแบบ
รายละเอียดผลงาน: กําจัดเชือ
d ต่อครังd
โครงแขวนหน ้ากากอนามัยในแนวตังd ได ้พร ้อมกัน 32 ชิน
d บนหน ้ากาก
หน ้ากากสามารถสัมผัสรังสีได ้ เทคนิคการฆ่าเชือ
d ไวรัส และเชือ
d ไวรัสโคโรนา
อนามัยด ้วยรังสี UVC สามารถฆ่าเชือ
โดยไม่ทําให ้เกิดความเสียหายแก่โครงสร ้างของเส ้นใยในหน ้ากาก
อนามัย ข ้อแนะนํ าการใช ้ไม่เกิน 10 ครังd

การเผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์
การเผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์
d จากหน ้ากากอนามัยจริง ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• ช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ได ้ประดิษฐ์เครือ
? งจ่าย
 ได ้ทําการทดสอบเพาะเชือ
และมีการส่งมอบเพือ
? นํ าไปใช ้งานทีโ? รงพยาบาลทหารอากาศ (สีกน
ั )
แอลกอฮอล์ล ้างมือแบบอัตโนมัตใิ ห ้แก่โรงพยาบาล
d ส่วนของอุปกรณ์ผลิตขึน
มาตรฐาน ชิน
d จากโรงงานสแตนเลสทีไ? ด ้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
สงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาล
สิทธิบ ัตร อยูร่ ะหว่างดําเนินการจดทะเบียน
สงขลานครินทร์ จํานวน 20 เครือ
? ง
รางว ัล อยูร่ ะหว่
ิ ค ้น
มคณะกรรมการมู
าริ างการเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คด
• การประชุ
ราคาต่อเครื
อ
? ง 1,500 บาท ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
ประจํ
ปี งบประมาณ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕
มีนาาคม
๒๕๖๔2564 (ผ่านเข ้ารอบคัดเลือก)

5.3 ผลงานวิจ ัย BME ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 2019(2/2)

่ ยหายใจ(สดร. มทส.)
เครือ
" งชว
NARIT & SUT ร่วมก ันออกแบบและพ ัฒนาเครือ
" งช่วยหายใจต้นแบบ
Q เรือ
สําหร ับสถานการณ์ COVID-19 ทีท
" วีความรุนแรงมากขึน
" ยๆ ใน
Q งต้น ด ังนีQ
ประเทศไทย มีขอ
้ กําหนดเบือ
 เป็ นเครือ? งทีใ? ช ้ในยามขาดแคลน เมือ? สถานการณ์ระบาดรุนแรงมากขึนd
 เป็ นเครือ? งทีผ? ลิตได ้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช ้เครือ? งมือทีท
? างสถาบันมีอยู่
 ต ้องมีระบบ safety และคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน

TYPE II

Q มีสมบ ัติด ังนีQ
ปัจจุบ ันเครือ
" งช่วยหายใจทีพ
" ัฒนาขึน
1. ออกแบบและพัฒนา air circuit โดยใช ้ proportional valve แทน
solenoid valve เพือ
? สามารถควบคุมแรงดันและการไหลของอากาศในระบบได ้
ดียงิ? ขึน
d
d ส่วนทีเ? ป็ นเกรดอุตสาหกรรม หรือ การแพทย์
2. ใช ้ชิน
3. แยกส่วนควบคุมอากาศในส่วน (low level) ทีใ? ช ้ไมโครคอนโทลเลอร์เป็ นตัว
ควบคุมการทํางาน ออกจากส่วน user interface ทีใ? ช ้คอมพิวเตอร์ควบคุม
เพือ
? ทําให ้ระบบสามารถทํางานอยูไ
่ ด ้ถ ้าหากคอมพิวเตอร์เกิดข ้อผิดพลาด
Control parameter

Range

Mode

VCV (Volume Control Ventilator)
PCV (Pressure Control Ventilator)

BPM

12-30

PEEP

5-20 cmH2O

Inspiration pressure

20-60 cmH2O

21-100%
FiO2
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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้ บ
ึ ษา : นําผลงานวิจ ัยและพ ัฒนาไปใชท
5.4 กรณีศก
ี" า้ นบางแค

รางวัลโครงงานสิง? ประดิษฐ์คนพิการและ
ผู ้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
(i-CREATe 2017)

ความเป็นมา
 รัฐบาลให ้ความสําคัญในการเตรียมความพร ้อม
เพือ
? รองรับสังคมสูงวัยและมีแผนงานบูรณาการ
 สวทช. และกรมกิจการผู ้สูงอายุ ดําเนินงาน
ร่วมกันมีความก ้าวหน ้าอย่างต่อเนือ
? ง เช่น
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ
?
อนาคตสังคมสูงวัย การส่งเสริมให ้ผู ้สูงอายุ
เข ้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ยกระดับการดูแลผู ้สูงอายุด ้วยนวัตกรรมบริการ
ทีเ? หมาะสมและเอือ
d ต่อการดํารงชีวต
ิ ให ้กับ
ผู ้สูงอายุ และศูนย์ดแ
ู ลผู ้สูงอายุ

 ผลงานสิง? ประดิษฐ์จากงาน i-CREATe ได ้รับการคัดเลือกมาร่วมในการนํ ามาใช ้งานที? “บ ้านบาง
แค” โดยได ้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการเพือ
? ผู ้สูงอายุ และมีความร่วมมือกับกรม
กิจการผู ้สูงอายุ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั?นคงของมนุษย์ หน่วยงานทีร? ับผิดชอบ
ดูแลสุขภาวะทีด
? ใี ห ้กับผู ้สูงอายุ
ผลงาน Space Walker (มธ.)
ชนะเลิศอันดับที? 1
(Gold Award)
จากงาน i-CREATe
2017

ระบบบริหารจัดการศูนย์
ดูแลผู ้สูงอายุ
A-MED, NSTDA

ผลงาน Sit to Stand (มธ.)
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ความเกีย
" วข้องก ับภาคี BME
 พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท
? รงพระราชทานแนว
ทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพือ
? คนพิการและผู ้สูงอายุมาเป็ น
เวลานาน ทรงสนับสนุนให ้เกิดภาคี
วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ทีไ? ด ้ก่อตังd ขึน
d
ในปี พ.ศ. 2548
 มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 24 แห่งเข ้า
ร่วมดําเนินการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
เครือ
? งมือทางด ้านการแพทย์เพือ
? ช่วย
ยกระดับเครือ
? งมือแพทย์ของประเทศไทย
 มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริฯ ทรงพระราชทานงบประมาณ
ให ้นักวิจัยได ้คิดค ้นประดิษฐ์นวัตกรรมเพือ
?
นํ าไปใช ้งานได ้จริง และทรงรับเป็ นองค์
อุปถัมภ์งานประชุม i-CREATe มาเป็ นเวลา
กว่า 13 ปี มีประเทศต่างๆ เข ้าร่วมเป็ น
สมาชิกกว่า 10 ประเทศ
ิ นักศึกษาไทยได ้รับการคัดเลือกให ้
 นิสต
ส่งผลงานเข ้าร่วมประกวดสิง? ประดิษฐ์
สําหรับคนพิการและผู ้สูงอายุระดับ
นานาชาติ ได ้รับรางวัลเกือบทุกปี
 นักศึกษาเหล่านัน
d ได ้ต่อยอดการพัฒนา
อย่างต่อเนือ
? งจนสามารถจัดตังd บริษัท
Start up ได ้

รางวัล Merit
Award & Best
Presentation for
technology
เมือ
? วันที? 22 กันยายน 2563 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และนางสุจต
ิ รา
Category Stand
ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ
พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู ้สูงอายุ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์
by me จากงาน
สําหรับสนั บสนุนการดูแล
ผูเิ ้สูทคโนโลยี
งอายุและผูส้ป่ารสนเทศตามพระราชดํ
วย, A-MED, พัฒนาการจั
การประชุมคณะกรรมการมู
าริ ดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุบ ้านบางแค ถนนเพชรเกษม
i-CREATe 2017 ลนิธ
NSTDA
กรุ
เทพฯ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที" ๕ มี
นงาคม
๒๕๖๔
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6. การประชุมวิชาการนานาชาติ”วิศวกรรมฟืQ นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสงิ" อํานวยความสะดวกครงที
ัQ " 14 (14th
International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology:
i-CREATe 2020)
• มูลนิ ธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ และสวทช.ร่วมกับภาคีความร่วมมือด ้านวิศวกรรมฟื $นฟูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยีสงอํ
ิ& านวยความสะดวกแห่งเอเชีย (Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive
ั  14 ระหว่าง5-7 ธ ันวาคม 2563
Technology of Asia: CREATe Asia)ได ้จัดงานi-CREATe 2020 ครงที
ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในรู ปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual conference)
& าเสนอผลงานวิชาการ นิ ทรรศการและการแลกเปลียนประสบการณ์
&
• วัตถุประสงค ์เพือนํ
ระดับนานาชาติด ้านวิศวกรรม
ฟื $นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสงอํ
ิ& านวยความสะดวก
การบรรเลงดนตรีพธิ เี ปิ ดงาน
• การประชุมประกอบด ้วย 6 กิจกรรม ได ้แก่ (1)การแสดงปาฐกถา (2)การบรรยายพิเศษ (3)การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ประชุม i-CREATe 2020
&
(4)การนํ าเสนอผลงานวิจยั (5)การประกวดสิงประดิ
ษฐ ์สําหร ับคนพิการและ(5)ผู ้สูงอายุ และ(6)นิ ทรรศการ
โดยนั กออร์แกนชาวไต ้หวัน
1. การแสดงปาฐกถา (Keynote Speech)6
เรือ
" งต ัวอย่างเช่น

1. “Global cooperation in Assistive
Technology” โดย Evert Jan
Hoogerwerf and Luc de Witte
2. “Making it work: improving Assistive
Technology service infrastructure” โดย
Evert Jan Hoogerwerf
2. การบรรยายพิเศษ (Plenary Session) 4
เรือ
" งต ัวอย่างเช่น

1. “Engineering Technology for Rehabili
tation” โดย Congo Tak-Shing Ching
2. “Assistive technology for children with
disabilities in school environmentassessments and resources in Taiwan”
โดย Hsin-Yi Kathy Cheng

3. การอบรมเชิงปฏิบ ัติการ (Workshop
Session)10เรือ
" งต ัวอย่างเช่น

Hsiao-Yi Yu

4. การนําเสนอผลงานวิจ ัย (Papers)12เรือ
" ง
and Poster Session) 13 เรือ
" งต ัวอย่างเช่น

5. การประกวดสิง" ประดิษฐ ์สําหร ับคนพิการ
และผูส
้ ง
ู อายุระด ับนานาชาติ (Global
Student Innovation Challenge (gSIC
2020):ด ้านการออกแบบ 21 ผลงาน (จาก
ประเทศไทย 5 ผลงาน) และผลงานด ้าน
6. การจ ัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition)จาก9
d 30 ผลงาน จาก
สิง? ประดิษฐ์ 9 ผลงาน รวมทังd สิน
หน่วยงานต ัวอย่างเช่น
ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไต ้หวัน และ
ฮ่องกง โดยมีผลการประกวดดังนีd
Q ที"
การประชุม i-CREATe 2021 จะจ ัดขึน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
ประเทศไทย ระหว่าง 6-9 ธ ันวาคม 64
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

7.กิจกรรมของภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ ปี 2563
บูรพา

นั กศึกษาสาขากายภาพบําบัด
ผ่านเข ้าร่วมการประกวด Startup
Thailand League 2020 ได ้มี
ิ เข ้าร่วมจํานวน 4 ทีม
จํานวน นิสต
ผ่าน qualified ของ NIA จากผล
ิ มี
การเข ้าร่วมโครงการทําให ้นิสต
ทักษะ ในการเป็ นผู ้ประกอบการ
และการใช ้เทคโนโลยีในการ
จัดทํานวัตกรรม เป็ นการส่งเสริม
ให ้เกิดทักษะแห่งอนาคตให ้กับ
ิ อย่างแท ้จริง
นิสต

มจธ.

บุคลากรและนั กศึกษาได ้ร่วม
พัฒนาและส่งมอบ “ระบบฆ่า
d ด ้วยไอระเหยไฮโดรเจน
เชือ
เปอร์ออกไซด์สําหรับอุปกรณ์
ป้ องกันส่วนบุคคลทางการ
แพทย์” ให ้ รพ.พระมงกุฎเกล ้า
เพือ
? รับมือโควิด-19

มอ.

นั กศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข ้า
ร่วมการแข่งขัน Startup Thailand
League 2020 แบบ virtual ในนามทีม
CARE BREATH เมือ
? วันที? 19
กรกฎาคม 2563 นํ าเสนอนวัตกรรม
แผ่นกรองฝุ่ น PM 2.5 แบคทีเรียและ
ไวรัสจากใยข ้าวโพดผสานนาโน
d
เทคโนโลยี ลดขยะหน ้ากากติดเชือ

ร ังสิต

มศว.

มหิดล

โครงการพัฒนาอาชีวะศึกษา
มศว เป็ นเจ ้าภาพการจัดประชุม
อัฉริยะโดยพัฒนาหลักสูตร
วิชาการระดับชาติ BMECONวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับตํา?
2019 organizer: Student
กว่าปริญญาตรีความร่วมมือ
Association of Thai
ระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีว
ให ้การต ้อนรับกลุม
่ คลัสเตอร์
Biomedical Engineering
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์ครบวงจรเพือ
? ประชุม
Society
กับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต ้
หารือแนวทางต่อการยอด
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช ้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
วิทยาลัยสเทคนิ
คปั ตตานีและ
ประโยชน์
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารีพวปัันที
" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
วิทยาลัยการอาชี
ตตานี

8.สรุป

13
มช.

วันที? 14 พ.ค. 2563 คณะผู ้บริหารจาก
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นํ าโดย
รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอําพน ผู ้อํานวยการ ร่วม
ต ้อนรับทีมงานจากบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน) (AIS) เพือ
?
ประชุมและหารือร่วมกันในการสร ้าง
ผลงานวิจัย ทีน
? ํ าเอาระบบ 5G มาใช ้กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และโครงข่าย
ข ้อมูลสาธารณสุข

การประชุมภาคี
จํานวน 4 ครงต่
ัQ อปี

ครังd ที? 1/2563 17 มกราคม 2563
ครังd ที? 2/2563 19 มิถน
ุ ายน 2563
ครังd ที? 3/2563 21 ตุลาคม 2563
ครังd ที? 4/2563 23 ธันวาคม 2563

14

1. ภาคีวศ
ิ วกรรมชีวการแพทย์ไทย อันเนือ
? งมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด ้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เริม
? ต ้น 7 แห่ง ปั จจุบน
ั ขยายไปเป็ น 24 แห่ง
2. การจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศของกพ.: ระยะที? 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 47 ทุน ระยะที?
d จํานวน 112 ทุน กลับมาปฏิบต
2 (พ.ศ. 2558-2563) ระดับปริญญาโท-เอก จัดสรรทุนแล ้ว 65 ทุน รวมทังd สิน
ั งิ านร่วม
ทังd หมด 41 ทุน
3. การพัฒนาภาคี BME ระยะที? 1 (พ.ศ. 2548-2559) : กําหนดทิศทางการดําเนินงาน, สร ้างความเข ้มแข็งทางวิชาการ, ผลิต
งานวิจัยและพัฒนา, สร ้างเครือข่าย, การนํ าผลงานวิจัยไปใช ้ประโยชน์ และการผลิตกําลังคน และ BME ระยะที? 2
่ ารใช ้งาน, สร ้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์, อาศัยกลไกการขึน
(Thailand Biomedical Engineering 2.0) :ผลักดันงานวิจัยไปสูก
d
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมีการขยายผลงานวิจัยไปใช ้จริง มีบริษัทเพือ
? รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ Start up
เช่น บริษัท ซีเมด เมดิคอล จํากัด, บริษัท เมดิควิ บ์ จํากัด, บริษัท ออกัส คอมมูนเิ ทค จํากัด และบริษัท เบดเดอลี? จากัด
เป็ นต ้น
4. ปั จจุบน
ั มีหลักสูตรด ้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในมหาวิทยาลัย 13 แห่งของประเทศ จํานวน 32
หลักสูตร ได ้แก่ จุฬา, มช., มหิดล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ., ม.รังสิต, ม.บูรพา, มฟล. และ มข. ผลิตนักศึกษา
ได ้ทังd หมด 2,398 คน
5. นักวิจัยด ้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทังd ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยมีจํานวนประมาณ 417 คน (อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ทท
ี? ํางานวิจย
ั ด ้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และนักวิจัยของ สวทช.)
่ ารประยุกต์กบ
6. นักวิจัยพยายามผลักดันให ้ผลงานวิจัยนํ าไปแข่งขันกับนานาชาติ และสูก
ั ประชาชน และผลักดันมาตรฐาน
สินค ้าเพือ
? การรับรองมาตรฐานสินค ้า พร ้อมทังd มีการผลักดันผลงานวิจัยเพือ
? ขึน
d ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชี
่ ารใช ้งานจริงผ่านบริษัทและ Start up
สิง? ประดิษฐ์ไทย และพัฒนาผลงานวิจย
ั ไปสูก
7. การทํางานทีจ
? ะให ้ประสบความสําเร็จจนถึงประชาชนผู ้ใช ้ได ้นัน
d นอกจากเป็ นภาคีวศ
ิ วกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์แล ้ว ยังต ้อง
ประสานกับโรงพยาบาล/สถาบันฟืd นฟู มูลนิธ ิ แหล่งทุนและบริษัทเอกชนอีกด ้วย โดยผลงานทีป
? ระสบความสําเร็จศูนย์
ออกแบบและพัฒนาต ้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร ้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเข ้าร่วมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการนานาชาติ i-CREATe
8. กลุม
่ ภาคีมก
ี ารแลกเปลีย
? นองค์ความรู ้ทางด ้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทจ
ี? ะเป็ นการสร ้างความเข ้มแข็งทางด ้านวิชาการ และมี
ความร่วมมือระหว่างภาคี สนับสนุนงานทางด ้านเครือ
? งมือแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ การจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
การประชุ
มคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

