
NB:Biomedical engineering is the application of engineering principles and techniques to the medical field. 
(wikipedia)
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• ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย (Thai BME Consortium) อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมสีมาชกิเริม่ตน้ 7 สถาบนัใน พ.ศ.
2548 ปัจจบุนัมสีมาชกิ 20 สถาบนั ไดแ้ก่

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. มหาวทิยาลัยมหดิล
5. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
6. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
8. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
9. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
10. ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)   
11. มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
12. สมาคมวจัิยวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย  
13. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย 
14. สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุแหง่ชาต ิ
15. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
16. มหาวทิยาลัยรังสติ 
17. มหาวทิยาลัยบรูพา 
18. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(ปี 2561)
19. ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ปี 2561)
20. อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (ปี 2561)

• นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชด าร ิท าหนา้ทีป่ระสานงานภาคี
• กจิกรรมหลัก ประกอบดว้ย 

 การประชมุรว่มกนัปีละ 4 ครัง้เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและก าหนดยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาวศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทย  

 รว่มพัฒนาบคุลากรและทนุการศกึษาแกส่ถาบันตา่งๆ 
 รว่มจัดกจิกรรมวชิาการระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิปีละ 2 ครัง้
 ขยายความรว่มมอืและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของภาค ี

1.พระมหากรณุาธคิณุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ี
ตอ่การพัฒนาวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

การประชมุวชิาการ Thai-US Symposium 
on International Development of 

Thai BME 
ในวโรกาสทีส่มเด็จพระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา
จัดระหวา่งวนัที ่11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความเป็นมาของการกอ่ตัง้

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

สถาบนัทีร่ว่มจดังานวชิาการ 
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2.การพัฒนาบคุลากรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ทัง้นักวจัิย อาจารย ์และนสิตินักศกึษา

2. 2 คณาจารยแ์ละนกัวจิยั ราว 480 คน( มหาวทิยาลยั 2780 คน สวทช. 203 คน)

2.1 ทนุการศกึษาตา่งประเทศ : ระยะที ่1 (พ.ศ. 2550-56) ระดบัปรญิญาโท-เอก จ านวน 47 ทนุ กลบัมาปฏบิตังิานแลว้ 
22 คน ระยะที ่2 (พ.ศ. 2558-61) ระดบัปรญิญาโท-เอก จัดสรรทนุแลว้ 49 ทนุ

2.3 หลกัสตูร : 25 หลกัสตูร ใน 11 มหาวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมของภาค ีไดแ้ก ่จฬุา , มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., 
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ และ ม.บรูพา มนีสิตินักศกึษาทีจ่บการศกึษาแลว้จ านวน 1,526 คน (ตัง้แตท่ีม่กีารกอ่ตัง้ภาคี
วศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย ปี 2548)

ระดบัการศกึษา จ านวนมหาวทิยาลยัทีม่ ี
หลกัสตูร

จ านวนนกัศกึษาศกึษา
ทีจ่บการศกึษา

ปรญิญาตรี 10 1,244

ปรญิญาโท 7 229

ปรญิญาเอก 8 53

ชือ่ : ดร.สาลติา เอีย่มบญุเสรฐิ
ต าแหนง่ : อาจารยป์ระจ าหลักสตูรวศิวกรรมชวีภาพ มจธ.
ประวตักิารศกึษา : Ph.D. in Computational Biology 
and Medical Sciences, The university of Tokyo, Japan 
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ:การท าโมเดลสตัว์
ทดลองเพือ่จ าลองการเกดิโรค และน าไปใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพ
ของยา 

ชือ่ : ดร.กมลชนก งามข า 
ต าแหนง่ : อาจารยป์ระจ าหลักสตูรวศิวกรรมชวีภาพ มจธ.
ประวตักิารศกึษา : Doctor of Philosophy in 
Tissue Engineering, University College London, UK
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ : วศิวกรรมเนือ้เยือ่, 
วัสดชุวีภาพ, เซลลต์น้ก าเนดิ, สภาวะแวดลอ้มของเซลล,์ ระบบการไดย้นิ 

ชือ่ : ดร. อรอนงค ์หนูชเูชือ้ 
ต าแหนง่ : นักวจิัย ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ/ สวทช.
ประวตักิารศกึษา : Ph.D. Biopharmaceutical 

Sciences , Leiden University ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
ขอบเขตงานวจิยัและความเชีย่วชาญ : supercritical carbon dioxide 

spray drying, development of stable dried protein/vaccine/biologics 

formulations, analysis of protein structure and aggregation 

นักศกึษาที่
จบการศกึษา
กลบัมารับ
ราชการแลว้ 
22 คน
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4.ตวัอยา่ง
ผลงานวจัิยใช ้

ในประ เทศ
จากสมาชกิ
ภาคี

3.ตวัอยา่งผลงาน
ดา้นวศิวกรรมชวี
การแพทยข์องประ 
เทศไทยตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ
ระดบันานาชาติ ปี
พ.ศ.2561



5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

5.กรณีศกึษา:ศนูยอ์อกแบบและพฒันาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่ง
สรา้งสรรค ์มธ.(1/3)(Creative Engineering Design and Development Center, TU)

ทนุการศกึษาตา่งประเทศ 6 คน: ปี58 1 คน ปี59 2 คน,ปี60 1 คนและปี 61 2 คน

จ าหนา่ยแลว้กวา่ 150 คนั ในราคา 35,000 บาท/คนั 
การใชง้านในโรงพยาบาลและองคก์รการกศุล

• สถาบนัสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แหง่ชาต ิ   50 เครือ่ง( อยูใ่นระหวา่งการเปิดประมลู ) 

เพือ่น าไปใชบ้รจิาคใหก้บัผูพ้กิาร

• โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

• โรงพยาบาลมหาราชเชยีงใหม ่( ศนูยก์ายภายบ าบดั )

• โรงพยาบาลนครนายก

รถเข็นปรบัยนืได้

พระราชทานรางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง  ผลงาน 
Space Walker i-CREATe 2017โกเบ ญีปุ่่ น
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การเผยแพรแ่ละการน าไปใชป้ระโยชน ์
 ผา่นการทดสอบกับผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 30 คน ทีเ่ทศบาลต าบลดอนยายหอม นครปฐม และ เทศบาลต าบลบงึ
ยีโ่ถ ปทมุธานหีลังการใชเ้ครือ่ง Iwalk ตอ่เนือ่ง 8 สปัดาห ์ผูป่้วยสามารถเดนินานขึน้ เร็วขึน้ และไกลขึน้

 จ าหน่ายแลว้2ตว้ เผยแพรผ่า่นโครงการน ารอ่ง 10 ตวั จากนายกรฐัมนตร ีโดยใชง้านในสถานพยาบาลรอบกรงุเทพ
ตัง้แต ่กค. 2560 จากระยะการใชง้านกวา่ 1 ปี มผีูใ้ชง้านไปแลว้กวา่ 1,000 คน สถานพยาบาลทีน่ าไปใช ้เชน่
1. สถาบันสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ  2. โรงพยาบาลพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี
3. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร พระประแดง 4. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร บา้นราชาวดี
5. ศนูยก์ายภาพบ าบัด คณะสหเวช มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 6. โรงพยาบาลคา่ยสรุสหี ์จังหวดักาญจนบรุี
7. โรงพยาบาลสามพราน จังหวดันครปฐม                                8. ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 48 (นาควชัระอทุศิ)
9. ศนูยก์ารแพทยแ์ละฟ้ืนฟ ูเทศบาลบงึยีโ่ถ จังหวดัปทมุธาน ี      10. โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวดักาญจนบรุี

Iwalk

อปุกรณช์ว่ยเดนิแบบพยงุน ้าหนักบางสว่นส าหรับผูป่้วยหลังการกายภาพบ าบัด รวมถงึผูส้งูอาย ุทีม่รีะบบ
กลไกพยงุน ้าหนักคนไขท้ีเ่ปลีย่นระหวา่งเดนิ(Dynamic Body Weight Support)

ราคาขาย 65,000 บาท หรอื เชา่ 6,500 บาท/เดอืน

การเผยแพร่

 ขณะนีอ้ยูช่ว่งทดลองใชง้าน ชว่งนีร้าคาอยูท่ี ่50,000 บาท

 สง่มอบแลว้ 5 ตัวจะสง่มอบอกี 5 ตัวใน มค.62

 ก าลังผลติอกี 30 ตัว คาดวา่จะสง่มอบไดใ้น กพ. 62

Space Walker

Sit to Stand Trainer

เครือ่งออกก าลงักายและกายภาพบ าบดัส าหรบัการฝึกลกุยนื

ราคา: 30,000 บาท

การเผยแพร:่ น ารอ่งการใชง้านและเก็บขอ้มลูในชมุชนผูส้งูอายเุทศบาลทา่โขลง และเทศบาลบงึ
ยีโ่ถ จังหวดัปทมุธานีและก าลังจะน าไปใชง้านและเก็บขอ้มลูทีส่ถาบันสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์หง่ชาติ และศนูยผ์ูส้งูอายุ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

5.กรณีศกึษา:ศนูยอ์อกแบบและพฒันาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มธ.(2/3)

(Creative Engineering Design and Development Center, TU)
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ขอ้ไดเ้ปรยีบ
• สามารถสรา้งแขนและมอืเทยีมจากเครือ่งพมิพ ์3 มติไิด ้ระยะ 13 เดอืนทีผ่า่นมาผลติบรกิาร 73 ราย 
• ใชง้านงา่ย น ้าหนักเบา กลไกเชอืก ท าเองได ้เป็นเทคโนโลยเีปิด ไมม่ลีขิสทิธิ ์ราคาถกูราว 1,500-

2,000 บาทเมือ่เทยีบกบัมอืเทยีมน าเขา้ซึง่ราคา เริม่ตน้ราว 70,000 บาทและ น ้าหนักมากกวา่
• ท างานโดยอาศยัการขยับขอ้มอืหรอืขอ้ศอกในการท าใหม้อืบบีหรอืคลายในการจับสิง่ของ
ขอ้เสยีเปรยีบ
• รปูลักษณ์ไมเ่หมอืนจรงิ ไมแ่ข็งแรง  แขนขาดเหนือศอกใชไ้มไ่ด ้
• ไมส่ามารถจับไดก้ระชบั สิง่ของหลดุจากมอืเทยีมไดง้า่ย ความพกิารซบัซอ้นจะไมส่ามารถใชไ้ด ้
ประเด็นปญัหา
• รพ.ไดน้ าผูพ้กิารซบัซอ้น 5 รายทีไ่มส่ามารถใชม้อืเทยีมทีม่ไีดม้าแสดง(ขาดใตศ้อกตอสัน้(2ราย) ขาด

ใตศ้อกตอสัน้บดิผดิรปู ขาดเหนอืศอก แขนผดิรปูไหลห่ลดุ)
• รพ.ไมม่ผีูท้ ีจ่ะสามารถชว่ยพัฒนามอืเทยีมไฟฟ้า หรอืมอืเทยีมอืน่ ทีเ่หมาะกบัความพกิารซบัซอ้น

ดงักลา่วได ้

สรปุผลการไปรว่มประชมุแขนเทยีมเทคโนโลยเีปิด(open
source)ทีร่พ.สรินิธร ขอนแกน่ เมือ่24 มกราคม2562
(สวทช. ม.ขอนแกน่ มทร.อสีาน ม.สงขลานครนิทร)์

6. แขนและมอืเทยีม:รพ.สรินิธร ขอนแกน่และ
มลูนธิสิายใจไทย

ความทา้ทาย

• ปรับปรงุจากพืน้ฐาน
ของเทคโนโลยเีปิด

• วจิัยและพัฒนามอื
และแขนเทยีมแบบ
mechanical control
และแบบBionicขึน้
เองในประเทศ

• ท างานรว่มกนัหลาย
หน่วยงาน

Mechanical ราคา 
65,000-200,000 บาท

Bionic ราคา 3-4ลา้นบาท

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNyJSevt_ZAhWHOo8KHRcLD8UQjRwIBg&url=http://www.ebay.com/bhp/prosthetic-hand&psig=AOvVaw1hNl_rMBSBXlh_-ibI3hHr&ust=1520693251681519
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNyJSevt_ZAhWHOo8KHRcLD8UQjRwIBg&url=http://www.ebay.com/bhp/prosthetic-hand&psig=AOvVaw1hNl_rMBSBXlh_-ibI3hHr&ust=1520693251681519
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0Ye2pt7ZAhXBPI8KHXI9ARoQjRwIBg&url=https://www.ottobock.co.uk/prosthetics/upper_limbs_prosthetics/product-systems/below_elbow_prosthesis_featuring_michelangelo/&psig=AOvVaw11gOXB1oYHvbVpIl1KmYhV&ust=1520652566135012
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0Ye2pt7ZAhXBPI8KHXI9ARoQjRwIBg&url=https://www.ottobock.co.uk/prosthetics/upper_limbs_prosthetics/product-systems/below_elbow_prosthesis_featuring_michelangelo/&psig=AOvVaw11gOXB1oYHvbVpIl1KmYhV&ust=1520652566135012
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7. การประชุมการประชุมวชิาการนานาชาต ิi-CREATe 2018 
13-16 กรกฎาคม 2561 ณ นครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชราชด าเนนิเป็น
องคป์ระธานเปิดงานประชมุวชิาการและนทิรรศการ i-CREAe 2018 ณ นครเซีย่ง
ไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมคีณะกรรมการของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์

เขา้รว่มงาน และนักศกึษาเขา้รว่มประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละการออก แบบสิง่ประดษิฐ์

7 กนัยายน 2561 สวทช. จัดพธิแีสดงความยนิดกีับ

นักศกึษาไทยทีไ่ดรั้บรางวลัจากการประกวดสิง่ประ 
ดษิฐส์ าหรับคนพกิารและผูส้งูอาย ุในงานประชมุ
วชิาการนานาชาตเิรือ่งวศิวกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพและ
เทคโนโลยสี ิง่อ านวยความสะดวก ครัง้ที ่12 หรอื i-
CREATe 2018

ประเภทผลงานสิง่ประดษิฐ ์
ส าหรบัคนพกิารและผูส้งู 
อาย ุ(Technology Category)

Gold Walker ผลงานจาก
ภาคAward : ผลงานชือ่ 
EZStand ภาควชิาวศิวกรรม
เครือ่งก ธรรมศาสตร์

ประเภทงานการออกแบบนวตักรรมส าหรบัคน
พกิารและผูส้งูอาย ุ(Design Category)

 Outstanding Presentation Award ผลงานชือ่ 
SueSan : A Game-based Tool for Enhancing 

Autism Children’s Communication Skill, 

มหาวทิยาลัยมหดิล 
 Creativity Award: Develop Thai Braille’s 

translator program and Development Braille’s 

font in Thai and English language, โรงเรยีนจฬุา
ภรณ์, จังหวดัชลบรุ ี

 Best Market Potential Award: Automatic 

Walker for the Elderly using by 

Microcontroller, วทิยาลัยการอาขพีวงัน ้าเย็น 
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 วนัที ่7 ตลุาคม 2560 วทิยาลยั
วศิวกรรมชวีการแพทย ์ม.รังสติ 
ร่วมกบั สมาคมวศิวกรรมชวี
การแพทยไ์ทย มศว.,สจล., มจพ., 
และ มหดิล จัดสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรือ่ง “ต าแหน่งวศิวกร
ชวีการแพทยใ์นโรงพยาบาล
ภาครัฐภายใตย้ทุธศาสตรป์ระเทศ
ไทย 4.0”

 วนัที ่23-24 มกราคม 2561 เยีย่มชม
และสรา้งความร่วมมอืกบั คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ของ Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
และ Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) ประเทศมาเลเซยี เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยและความร่วมมอืทางวชิาการ 
การวจิัย ดา้น Biomedical
Engineering และเพือ่ใหนั้กศกึษาได ้
มปีระสบการณ์ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กบัมหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

 วนัที ่7 มถินุายน 2561 ความร่วมมอื

ระหวา่ง มจพ. กบั โรงพยาบาลราช
วถิ ีเพือ่การเรยีนการสอน และสรา้ง
งานนวตักรรม

 วนัที ่24 กมุภาพันธ ์2561 จัด
กจิกรรมบรกิารวชิาการ ประจ าปี 
2560-2561 ร่วมกนั ระหวา่ง 
วทิยาลยัวศิวกรรมชวีการแพทย ์ม.
รังสติ กบั มศว. โรงพยาบาล
องครักษ์

 วนัที ่23-25กรกฎาคม 2561 จัด
โครงการ Workshop: Microfluidic 
devices and their applications in 
medicine and other fields เพือ่สรา้ง
ความร่วมมอืและเครอืขา่ยระหวา่งทมี
นักวจิัยดา้น microfluidic จากประเทศ
ตา่งๆ เชน่ ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี 
องักฤษ และ เซอรเ์บยี พรอ้มทัง้
แลกเปลีย่นและอพัเดทเทคโนโลยี
เกีย่วกบั microfluidic devices

 วนัที ่ 1 ตลุาคม 2561 สถาบนั
วศิวกรรมชวีการแพทย ์มช. ไดพั้ฒนา
อปุกรณ์เชค็วาลว์ลมเพือ่ป้องกนัลม
ยอ้นกลบัเขา้ไปในทอ่ดดูลมของ
อปุกรณ์การท าขาเทยีม ณ มลูนธิขิา
เทยีม ในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรม
ราชชนน ี จ.เชยีงใหม่

8.กจิกรรมของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์ ปี 2561

รงัสติ มอ. มจพ. มช. 

การประชมุคณะกรรมการภาคฯี 
ครัง้ที ่1/2561 วนัที ่25 มกราคม 2561
ครัง้ที ่2/2561 วนัที ่30 เมษายน 2561
ครัง้ที ่3/2561 วนัที ่7 กนัยายน 2561
ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่26 ธนัวาคม 2561 
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1. ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย อนัเนือ่งมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประกอบดว้ย
สมาชกิจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิัย เริม่ตน้ 7 แหง่ ปัจจบุนัขยายไปเป็น 20 แหง่

2. การจัดสรรทนุการศกึษาตา่งประเทศของกพ.: ระยะที ่1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จ านวน 47 ทนุจบ
การศกึษากลบัมารับราชการแลว้ 22 คน และในระยะที ่2 (พ.ศ. 2558-2562) ไดร้วบรวมความตอ้งการทนุดา้นวศิวกรรมชวี
การแพทย ์ระยะที ่2 (ปี 2558 -2562) และไดม้กีารพจิารณาจัดสรรทนุ BME เป็นรายปีอกีครัง้ โดยจัดสรรทนุใหก้บัหน่วยงาน
และสถาบนัการศกึษาแลว้ จ านวน 49 ทนุ 

3. การพัฒนาภาคฯี BME ระยะที ่1 (พ.ศ. 2548-2559) : ก าหนดทศิทางการด าเนนิงาน, สรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการ, ผลติ
งานวจิัยและพฒันา, สรา้งเครอืขา่ย, การน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และการผลติก าลงัคน  และ BME ระยะที ่2 (Thailand 
Biomedical Engineering 2.0) :ผลกัดนังานวจัิยไปสูก่ารใชง้าน, สรา้งมาตรฐานผลติภัณฑ,์ อาศยักลไกการขึน้ทะเบยีนบญัชี

นวัตกรรมไทย และมกีารขยายผลงานวจัิยไปใชจ้รงิ 

4. ปัจจบุนัมหีลกัสตูรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก ในมหาวทิยาลยั 11 แหง่ของประเทศ จ านวน 25 
หลกัสตูร ไดแ้ก ่จฬุาฯ , มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ. , รังสติ และบรูพา ผลตินักศกึษาไดท้ัง้หมด
1,526 คน

5. นักวจิัยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ัง้ในมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิัยมจี านวนประมาณ 445 คน (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และ
อาจารยท์ีท่ างานวจิัยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์และนักวจิัยของ สวทช.) 

6. นักวจิัยพยายามผลกัดนัใหผ้ลงานวจิัยน าไปแขง่ขนักบันานาชาต ิและสูก่ารประยกุตก์บัประชาชน และผลกัดนัมาตรฐานสนิคา้
เพือ่การรับรองมาตรฐานสนิคา้  พรอ้มทัง้มกีารผลกัดนัผลงานวจิัยเพือ่ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยและบญัชสี ิง่ประดษิฐ์
ไทย

7. การท างานทีจ่ะใหป้ระสบความส าเร็จจนถงึประชาชนผูใ้ชไ้ดนั้น้ นอกจากเป็นภาควีศิวกรรมศาสตร/์วทิยาศาสตรแ์ลว้ ยังตอ้ง
ประสานกบัโรงพยาบาล/สถาบนัฟ้ืนฟ ูมลูนธิ ิแหลง่ทนุและบรษัิทเอกชนอกีดว้ย โดยผลงานทีป่ระสบความส าเร็จศนูย์
ออกแบบและพัฒนาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดพ้ัฒนาผลงานวจิัยจากการเขา้ประกวด
สิง่ประดษิฐ ์gSIC-AT งานประชมุวชิาการและนทิรรศการนานาชาต ิi-CREATe ไปใชง้านจรงิในโรงพยาบาลในวงกวา้ง 

8. กลุม่ภาคมีกีารแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ีจ่ะเป็นการสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวชิาการ และมี
ความรว่มมอืระหวา่งภาค ีสนับสนุนงานทางดา้นเครือ่งมอืแพทยข์องโรงพยาบาลตา่งๆ การจัดประชมุวชิาการระดบันานาชาติ

9.สรปุ


