กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมหนุนอุตสาหกรรมเครื่ องมืออุปกรณ์ การแพทย์ ไทย
มาตรฐานระดับสากลโลก

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้ กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้ โครงการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ
และบุค ลากรในอุต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ก ารแพทย์ ปี พ.ศ.2561 โดยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ
อุตสาหกรรมนี แ้ ละมีมูล ค่าเพิ่ม สูงที่จ ะสามารถพัฒ นาเป็ นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในอนาคต มี
เป้าหมายพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สาคัญ รองรับการ
เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) และ รองรับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้ อง กิจกรรมครัง้ นี ้เป็ นการจัดงานภายใต้ การขับเคลื่อนการ

พัฒนานวัตกรรมเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ขบั เคลื่อนอุ ตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ครบทุกมิติ ตังแต่
้ การ
วิจยั และพัฒนารวมถึงสร้ างต้ นแบบเครื่ องมือแพทย์ด้วยฝี มือนักวิจยั ไทย การยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ ได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ มีมาตรฐานสากล การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตให้ กบั
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้ อมสนับสนุนอุตสาหกรรมด้ านอุปกรณ์การแพทย์ โดยกลุ่มของ
ธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้ องที่มีศกั ยภาพและมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต (Super Cluster)
โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ สถานประกอบการ 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO13485 2) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการ
3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และ 4) กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมมุ่งให้ โอกาสกับผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง โดยเฉพาะผู้ป ระกอบการที่ เ ป็ น คนไทย ทัง้ นี ้ กิ จ กรรมดัง กล่า วถื อ ว่ า ประสบ
ความสาเร็จค่อนข้ างมาก มีผ้ ปู ระกอบการให้ ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับทางภาครัฐ และเกิดการพัฒนา
ในทัง้ 3 มิติอย่างครบถ้ วน เพื่อยกระดับมาตรฐานและข้ อบังคับต่างๆ ด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นต้ องปรับตัวโดยเฉพาะการขอการรับรอง ISO 13485 ทังนี
้ ้ โครงการนี ้ได้ ส่งผู้เชี่ ยวชาญ
เข้ าให้ คาปรึ กษาแนะนาเชิงลึกในสถานประกอบการ 25 แห่ง โดยกรมฯพร้ อมสนับสนุน สถานประกอบการทัง้
25 แห่งมีความพร้ อมในการขอการรับรอง ISO 13485 ส่วนผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานอยู่แล้ ว กรมฯ ก็ให้ การ
ส่งเสริ มด้ านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในสถานประกอบการอีก 15 แห่ง โดยมุ่งเป้า หมายใน 3 ส่วนคือ
การลดของเสีย การเพิ่มมูลค่ายอดขาย และการลดต้ นทุน ต่อไป นอกจากนี ้ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ยังให้
ความสาคัญ การพัฒ นาบุคลากรด้ วยหลักสูตรอบรม ซึ่ง ได้ แบ่ง ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่สนใจ จานวน 812 คน รวมถึงให้ การสนับสนุนเพื่อนาร่ อง
นวัตกรรม “เครื่ องลดบวม” อีกด้ วย

นางสาวนารี รัตน์ กัลปานะกูล หัวหน้ าฝ่ ายผลิตบริษัทไอแคร์ เมดิคัล จากัด เปิ ดเผยว่ า “บริษัท
เราเป็ นบริ ษัทที่ทาการผลิตสาลีและรับอุปกรณ์การแพทย์ตา่ งๆมาจากประเทศจีน ได้ เข้ าร่วมโครงการกิจกรรม
พัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่ องมื อและอุปกรณ์การแพทย์ปี พ.ศ.2561ครัง้ นี ้ ทา
ให้ ชว่ ยเพิ่มศักยภาพและแก้ ปัญหาด้ านต่างๆของบริ ษัทมากมาย ได้ แก่ การลดของเสีย ซึง่ ณ ตอนนี ้ของเสียเรา
มีการลดลงอย่างมาก ปกติของเสียในเครื่ องเราจะประมาณไว้ ไม่เกิด 3% จากการที่เราเข้ าร่วมโครงการเราได้
ทาการตรวจเช็คในแต่ละเดือนที่ผ่านมานันผลเฉลี
้
่ยของของเสียในปั จจุบนั จะอยู่ที่ 1.85% ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อดีกบั
ทางเราอย่างมากและถือว่าเป็ นการประสบความสาเร็ จ ประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญ คือโครงการได้ มี
การแนะนาให้ ทากระบวนการขันตอนการผลิ
้
ตทังหมดเป็
้
นระบบปิ ด จากตอนแรกที่บริษัทต้ องใช้ พนักงานคนใน
การย้ ายสาลีจากเครื่ องจักรหนึ่งไปยังอีกเครื่ องจักรหนึ่ง เราก็จะใช้ เป็ นท่อดูดอัตโนมัติขึ ้นมาเพื่อส่งไปยัง อีก
เครื่ องหนึง่ เลย และอีกสิ่งหนึง่ ที่เราอยากจะลดของเสียคือเครื่ องทาสาลี ชบุ แอลกอฮอล์ ของเราจะมีหลายขนาด
หลายจานวน ของเสียจะเกิดจากที่เราใช้ เครื่ องที่เมื่อเรานาสาลีก้อนใส่ลงไปมันจะทางานโดยการนาสาลีไปชุบ
กับแอลกอฮอล์และบรรจุใส่ห่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งของเสียที่เกิดจากสาลีไม่ลงถุง หรื อ ถุงรั่ว ซองรั่ว ทางที่ปรึกษา
โครงการเลยเข้ ามาค้ นหาวิธีการแก้ ไขโดยปรับเปลี่ยนในส่วนของการวางซองบรรจุ การวางของสาลี ซึ่งผลตอบ
รับคือสามารถลดของเสียได้ อย่างชัดเจน”

“ต้ องขอบคุณกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมทีจดั โครงการนี ้ขึ ้นมา สามารถข้ ามาช่วยในหลายๆเรื่ อง ไม่ว่า
จะเป็ นการแนะนาให้ ทาโรงงานทากระบวนการผลิตเป็ นระบบปิ ด เพราะมันทาให้ ดีต่ อสุขภาพของคนงานที่
ทางานในพื ้นที่นนั ้ ซึ่งถ้ าเรายังไม่ใช้ ระบบปิ ดคนที่ทางานในพื ้นที่นนจะมี
ั้
สขุ ภาพที่แย่ลงเพราะฝุ่ นละอองที่เกิด
จากการทาสาลีมนั เป็ นฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กมากถึงแม้ จะใส่หน้ ากากอนามัย ชุดปฏิบตั กิ ารแล้ ว แต่ในขณะที่
พื ้นที่นนั ้ ๆ ยังเป็ นพื ้นที่ระบบเปิ ดมันจะทาให้ ไม่สามารถจากัดขอบเขตของสิ่งพวกนี ้ได้ จึงต้ องขอขอบคุณทางที่
ปรึ กษาโครงการเป็ นอย่างมากที่ เ ข้ ามาแนะนาสิ่ง ดีดีเหล่านี ใ้ ห้ กับทางบริ ษัท ร่ วมทัง้ สิ่ง แวดล้ อม และการ
เปลี่ยนแปลงระบบการทางานต่างๆ ที่ทาให้ บริ ษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ ้นสู่อนาคต” หัวหน้ าฝ่ าย
ผลิตบริษัทไอแคร์ เมดิคัล จากัด กล่ าวเพิ่มเติม
ผลจากการยกระดับสถานประกอบการและบุคลากร รวมถึงกิจกรรมการสร้ างเครื อข่าย ทาให้ เกิดการ
และเปลี่ยนข้ อมูลที่ผ้ ปู ระกอบการกาลังประสบจริงๆ เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ และระดมความคิดเสนอแนะให้ แก่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนหรื อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานมาตรฐาน
ผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่ง จะเป็ นประโยชน์ ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ ครบทุกมิติ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทังประเทศต่
้
อไป

