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THG - คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามเอม็โอยู   
จัดตั้งศูนย์วจิัยและพฒันานวตักรรมด้านบริการทางการแพทย์ คดิค้น Health Tech 
ยกระดับโรงพยาบาลสู่ Smart Hospital รับโอกาสไทยเป็นเมดิคลัฮับของภูมภิาค 

 

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ลงนามเอม็โอยู กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมมอืจดัตั้งศูนย์วจิยัและพฒันานวตักรรมเคร่ืองมอื
แพทย์และบริการทางการแพทย์ ที่รพ.ธนบุรี บ ารุงเมือง เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลเครือ THG ก้าวสู่ 
Smart Hospital รับศักยภาพประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาคหลังรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ดี พร้อมร่วมกันวิจัย
พฒันานวตักรรม Health Tech สู่การจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต เพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประเทศ 

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยวา่ บริษทัฯ มีนโยบายน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยใ์หม่ๆ เขา้มาให้บริการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและยกระดบัโรงพยาบาลเครือ THG สู่ Smart Hospital รับยคุ
ดิจิทลัและศกัยภาพประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮบัของภูมิภาคน้ี รวมถึงความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยจ์ากชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มเฮลท์ 
ทวัริสซึมหรือกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เน่ืองจากประเทศไทยสามารถรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไดดี้เป็นอบัดบัตน้ๆ ของโลก
และมีอตัราการเสียชีวติต ่า 

ล่าสุด จึงลงนามความร่วมมือเอ็มโอยกูบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัตั้ง ‘ศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรม Medical 
Services’ ท่ี รพ.ธนบุรี บ ารุงเมือง เพื่อสนบัสนุนการวิจยัพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ เพื่อน ามาใชใ้นโรงพยาบาลเครือ THG และร่วมมือกนั
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม Health Tech สู่การจ าหน่ายเชิงพาณิชยใ์นอนาคต ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนความกา้วหนา้และเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขนัทางการแพทยแ์ก่ประเทศอีกดว้ย  

"เทรนด์ของโรงพยาบาลในอนาคตจะตอ้งพฒันาสู่ Smart Hospital น าเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการแพทย์ต่างๆ เขา้มาใช ้เช่น 
ระบบ A.I., เพื่อยกระดบับริการใหก้า้วหนา้ล ้าสมยัสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงในยคุดิจิทลั ช่วยให้คนไขท่ี้อยูห่่างไกลสามารถไดรั้บค าปรึกษา
และเขา้ถึงการรักษาไดท้นัเวลา ขณะท่ีโรงพยาบาลสามารถใหบ้ริการคนไขไ้ดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน" นายแพทยบุ์ญ กล่าว 

ดร.เจษฎา ธรรมวณิช Chief PPP Business บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ THG   กล่าววา่ การเปล่ียนเแปลงสู่ยคุ
ดิจิทลัและ COVID-19 เป็นตวัเร่งให้โรงพยาบาลตอ้งปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงและป้องกนัความเส่ียงจากโรคระบาด โดยน านวตักรรม
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์การแพทย ์รวมถึงการน าหุ่นยนตผ์ูช่้วยบุคลากรทางแพทยเ์ขา้ใหบ้ริการในโรงพยาบาลเพ่ือลดการสมัผสัคนไขแ้ละแกไ้ข
ปัญหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์ไม่ยงัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

ท่ีผ่านมา THG ไดเ้พ่ิมศกัยภาพให้บริการแก่คนไข ้โดยน าเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทันสมยัเขา้มาใชใ้นโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุง
เมือง อาทิ ระบบทนัตกรรมดิจิทลั สามารถท ารากฟันเทียมเสร็จภายใน 1 วนัเท่านั้น, ศูนยต์รวจสุขภาพ (Personalized Wellness Check-Up 
Center) สามารถใหบ้ริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรภายในท่ีเดียวและออกแบบโปรแกรมเช็กอพัท่ีเหมาะกบัแต่ละบุคคล นอกจากน้ีเตรียมน า
หุ่นยนตผ์ูช่้วยบุคลากรทางแพทยเ์ขา้มาให้บริการภายใน รพ.ธนบุรี บ ารุงเมือง เพ่ือลดการสัมผสัและเพ่ิมขีดความสามารถให้บริการแก่คนไข้
และการจดัการภายในโรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 



ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหิดล กล่าววา่ ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการวจิยั
พฒันาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยข์องภูมิภาคน้ี เน่ืองจากมีนกัวจิยัท่ีมีคุณภาพ และมีจุดแขง็ดา้นความสามารถใหบ้ริการทางการแพทย์
ท่ีโดดเด่น จากวิกฤติโควิด-19 ไดส้ะทอ้นถึงศกัยภาพและความสามารถรับมือการแพร่ระบาดและการรักษาคนไข ้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจน
ไดรั้บความช่ืนชมและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัโรงพยาบาลต่างๆ  มีความตอ้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยเ์พื่อการดูแลรักษาสุขภาพ (Health 
Tech) เพื่อยกระดบัการให้บริการรับการเปล่ียนแปลงในยคุดิจิทลัและเพ่ิมขีดความสามารถให้บริการแก่คนไข ้โดยปัจจุบนัมีนวตักรรมและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยห์ลายอย่างท่ีน่าสนใจและเป็นเทรนด์การพฒันาท่ีเกิดข้ึนต่อจากน้ี อาทิ ระบบ A.I. เพื่อประเมินอาการและ
แนวทางวิธีการรักษาเบ้ืองตน้แก่คนไข,้ ระบบ Telemedicine ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลประวติัการรักษาเพ่ือใหบ้ริการแก่คนไขท่ี้อยูใ่น
พ้ืนท่ีห่างไกลไม่สะดวกเดินทางมายงัโรงพยาบาล, การพฒันาแอปพลิเคชัน่เพ่ือใหบ้ริการแก่คนไข ้ฯลฯ นอกจากน้ีภายหลงัเกิดโรค COVID-19 
มีโรงพยาบาลหลายแห่งท่ีน านวตักรรมและหุ่นยนตท์างการแพทยเ์ขา้มาใหบ้ริการ  

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยใ์หม่ๆ ยงัมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชนและต่อ
ยอดสู่ความร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ต่างประเทศท่ีมีองค์ความรู้และช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในตลาดเชิงพาณิชย ์ซ่ึงการท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลไดรั้บการสนบัสนุนจาก บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมกนัจดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรม Medical Services จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน   

รองศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล กล่าววา่ ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกและ
น าเขา้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีมูลค่าสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ในอาเซียน โดยส่งออกปีละกวา่ 107,700 ลา้นบาท และน าเขา้ปีละกวา่ 66,500 ลา้น
บาท ภาพรวมของการส่งออกขยายตวัปีละเฉล่ีย 8-10% ปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นเฮลท์แคร์และเฮลท์เทค ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการจากทัว่โลกเพ่ือ
ยกระดบับริการทางการแพทยแ์ละกา้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุนิวนอร์มอล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมร่วมมือ
กบั THG ด าเนินการวิจยัและพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการแก่คนไข ้และจะน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชยใ์น
อนาคต ซ่ึงเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัในอุตสาหกรรมทางการแพทยแ์ละสุขภาพใหแ้ก่ประเทศอีกดว้ย 

ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผ่านมาทางวิศวะมหิดล ไดพ้ฒันางานวิจยัมาอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หุ่นยนต์ผ่าตัดน าวิถี, ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกล 
(Real -Time Tele Surgery), หุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต( Exoskelton),  หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ DoctoSight 1 และ 2 
ส าหรับการวนิิจฉยัและรักษาผ่านระบบโทรเวช,  หุ่นยนต์ “เวสตี”้ เก็บขยะติดเช้ือในโรงพยาบาลดว้ยระบบ AGV (Automated Guide Vehicle) 
ท่ีใชแ้ถบแม่เหลก็น าทาง มีระบบแขนกลในการยกถงัขยะไดสู้งสุดคร้ังละ 5 กิโลกรัม, หุ่นยนต์ “ฟู้ดดี”้ ส่งอาหารและยาแก่คนไขใ้นหอผูป่้วย 
ไดป้ระมาณ 200 คนต่อวนั โดยใชร้ะบบน าทางอจัฉริยะดว้ยขอ้มูลแผนท่ีในตวัหุ่นยนตแ์บบ QR-Code Mapping รับน ้ าหนกับรรทุกได ้30 - 50 
กิโลกรัม เพ่ือลดภาระงานหนกัและความเส่ียงบุคลากรทางการแพทยต์่อการติดเช้ือโรคระบาด รวมถึงลดการน าเขา้หุ่นยนตจ์ากต่างประเทศอีก
ด้วย นอกจากน้ียงัมี วีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยสัญญาณสมอง, Alertz อุปกรณ์เตือนการหลบัในขณะขบัรถด้วยสัญญาณสมอง, ระบบฝึก
การแพทย์ผ่าตดันัยน์ตา (Eye Surgical Training System), ระบบฝึก Haptics VR การแพทย์ผ่าตดัเนือ้งอกในสมอง, สารเคลอืบนาโนป้องกนัเช้ือ
โรค (NanoCoating), เคร่ืองกายภาพไจโรโรลเลอร์ (Gyro-Roller) ส าหรับผูป่้วยหลอดเลือดสมอง, ไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) อุปกรณ์ตรวจวัด
ทางชีวภาพ, เป็นตน้  
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