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แนะนำตัวเอง 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ด้านการทำงาน 
รองประธานฝ่ายวิชาการ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
วิทยากร ในงานสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
ผู้จัดการโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รวมพหุวิทยาการวิศวกรรม จำกัด 
ผู้จัดการโครงการ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 



เกียรติประวัติและรางวัล 
2559  คณะกรรมการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
        คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
        ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
         คณะทำงานร่างหลักเกณฑ์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์แบบรวมกลุ่มฯ คณะกรรมการอาหารและยา 
         คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะ 70/2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
         ที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันพลาสติก 
2558  รางวัลนวัตกรรมดีเด่นเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติในรายการ “Seoul International Invention fair 2015” (SIIF 2015)  ณ ประเทศเกาหล ี
         รางวัลนวัตกรรมดีเด่นเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติในรายการ “2015 Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ    
         ประเทศ ไต้หวัน 
          รางวัลพิเศษ (นวัตกรรมโดดเด่น) จากการประกวดนวัตกรรมโดยองค์กรทางด้านสิ่งประดิษฐ์ประเทศเกาหล ี
2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมในรายการ “ True Innovation Awards 2011”  จัดโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
2555  รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ในรายการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมในรายการ “ True Innovation Awards 2011”  
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Technology & Investment risk 

Michael N. Helmus, Ph.D., Consultant 
Medical Devices, Biomaterials 
Drug Delivery, and Nanotechnology 



Valley of Death 





Valley of Death 





Pulling Technology across the Valley of Death 
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DEVICE DEVELOPMENT PROCESS 
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End-User 

Approval (Gov.) 



ห่่วงโซ่อุปทานเครื่องมือแพทย์!



 Ref :- Challenges and Opportunities Report - March 2004 :  
U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration March 2004  
  
 

ห่่วงโซ่อุปทานเครื่องมือแพทย์!



 Ref :- Alfed E. Mann Institute for Biomedical Engineering ; University of Southern California 
 



Why is Commercialisation in Healthcare Different 
from Others? 

§  The product or service is for sick people or potentially sick people, 
and could affect you or your own family 

§ Quality Systems (Quality Management Systems, clinical 
evaluations, product verification and validation, product quality) 

§ Regulatory Approval Processes in various markets 

§ Risk management / Risk vs. Benefit Analysis 

§ Documentation 

27 



Product Commercialisation is Hard Work 
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The Buying Process 
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Integration of the 5 Key Elements of a Go-to-
Market Strategy 
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Market 
Segment 

Reimbursement Regulatory 
Pathway 

Intellectual 
Property 
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What is a Market Segment? 

Examples of Market Segments 

▪  All patients with disease X 

▪  Asian Women between age 25 to 45 

▪  Home users aged above 65 with condition Y 

▪  People potentially with a risk of disease Z 

▪  Children that may have defective gene W 
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My 
Market 

Segment 

Market segmentation is the process of 
dividing a broad consumer or business 
market, normally consisting of existing and 
potential customers, into sub-groups of 
consumers based on some type of shared 
characteristics 

Within country / Region 
A 



Overview of Market Segmentation 
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Diagnostic imaging 
devices 

• Magnetic resonance 
imaging (MRI) 

• Computed 
Tomography (CT) scan 

• X-ray systems 
• Ultrasound imaging 

systems 
• Nuclear Imaging 

Systems (Positron 
Emission Tomography 
(PET), SPECT (Single 
photon emission 
computed 
tomography)) 

• Electrocardiography 
(ECG)  

Surgical devices 

• Handheld instruments 
(forceps, spatula, 
dilator) 

• Guiding devices 
(guiding catheters and 
guidewires) 

• Auxiliary devices 
(cannula, staplers, 
clamp, closure) 

• Balloon inflation 
systems 

• Mechanical cutters 
(trocar, rasp, scissors) 

Molecular diagnostic 
devices 

• Polymerase chain 
reaction (PCRs) 

• Microarrays  

Drug delivery devices 

• Inhaler devices (dry 
powder inhalers and 
metered dose 
inhalers) 

• Nebulizers       
• Microneedles 
• Pre-filled syringes 

(PFS) (glass PFS and 
plastic PFS) 

• Pen injectors 
• Auto injectors 
• Needle free injectors  

Bioimplants and 
neurostimulation 

• Cardiovascular 
Implants (stents) 

• Spinal implants 
(Cervical Implants) 

• Orthopaedics and 
Trauma (reconstructive 
joint replacements) 

• Dental implants (plate 
form and root form 
dental implants) 

• Ophthalmic implants 
(intraocular lens,) 

• Neurostimulator 
implants (spinal 
stimulators) 

• Hearing aids 
• Cosmetic implants 
• Others: all the 

accessories and 
material in performing 
medical procedures 
i.e. Medical and 
surgical sterilizers 

Monitoring Devices  

• Heart rate monitors 
(Holter monitors, Event 
monitors, Implantable 
loop monitors) 

• Blood pressure 
monitoring system 

• Blood Glucose 
monitors 

• Thermometers 
• Body mass index 

analysers 



Two Content Layout with Table 



Pre - Market 

Post- Market Market 
(Production / Registed) 





wผู้ประกอบการขาดข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการ     
เริ่มต้นที่ชัดเจน 

wผู้ใช้งานไม่ให้ความ
ไว้วางใจในสินค้าที่  
ผลิตในประเทศ 

wการต่อยอดงานวิจัย
สู่อุตสาหกรรมยังมี

ปัญหา 

ผลิตอะไรด?ี เท่าไหร?่ ขายที่ไหน? 

ใครผลิตได?้ ซื้อจากไหนบ้าง?  วิจัยเรื่องอะไรดี ? 

ทำไมไม่เอางานวิจัยไปใช ้? 

วิจัยอะไร ไม่เห็นต้องการเลย ? 

ใครช่วยคิดเรื่องนี้ได้บ้าง ? 

ผลิตแล้วไม่เห็นใช้เลย? 

อุปกรณ์ใช้ยาก? 
ทำไมไม่ซื้อของไทย? 

ระเบียบหลายเรื่องจะรู้ได้ยังไง? 
เครื่องมือแพทย์ไทยใช้ได้เหมือนของ

นำเข้ารึเปล่า? 

ผลิตในไทยได้มาตรฐานรึเปล่า? แล้วจะทดสอบที่ไหน ? 

อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพของไทย 



wผู้ประกอบการขาดข้อมูล
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วางใจในสินค้าที่  ผลิต
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wการต่อยอดงานวิจัย
สู่อุตสาหกรรมยังมี

ปัญหา 

ผลิตอะไรด?ี เท่าไหร?่ ขายที่ไหน? 
ใครผลิตได?้ ซื้อจากไหนบ้าง?  วิจัยเรื่องอะไรดี ? 

ทำไมไม่เอางานวิจัยไปใช ้? 

วิจัยอะไร ไม่เห็นต้องการเลย ? 

ใครช่วยคิดเรื่องนี้ได้บ้าง ? 

ผลิตแล้วไม่เห็นใช้เลย? 

อุปกรณ์ใช้ยาก? 
ทำไมไม่ซื้อของไทย? 

ระเบียบหลายเรื่องจะรู้ได้ยังไง?  เครื่องมือแพทย์ไทยใช้ได้เหมือนของ
นำเข้ารึเปล่า? 

ผลิตในไทยได้มาตรฐานรึเปล่า? 
แล้วจะทดสอบที่ไหน ? 

Thailand Medical Devices Industrial Supply chain 

Research Question!




















































