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อุปกรณร์องรบัสิ่งขบัถ่ายจากทวารเทียม 

โดย ผศ.นพ.วรวิทย ์ วาณิชยสุ์วรรณ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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ผูบ้รหิารและทีมงาน 
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ผศ.นพ.วรวิทย ์ วาณิชยสุ์วรรณ 

และทีม 
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วตัถุประสงคโ์ครงการ 

ลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ 

ผลิตอุปกรณท์ี่มีคณุภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าตา่งประเทศ 

ส่งเสรมิอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทย 

เพิ่มมูลค่าใหก้บัยางพารา 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา 
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แนวความคิดริเริม่สรา้งสรรค ์

ราคาสูง ตอ้งน าเขา้ ไม่

เพียงพอตอ่การใชง้าน 

รว่มวิจยัและพฒันา 

สูก่ารใชจ้ริง 

กลิ่นไม่พึงประสงค ์

แพ ้คนั ข้ึนผ่ืน 

 

Medical device 
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แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการพฒันา 

ผลิตแม่พิมพ ์

ส  าหรบัถุงและแป้น 

ทดลองใชจ้ริงในกลุม่ผูป่้วย 

และเก็บขอ้มูล เพื่อพฒันา

ตอ่ยอด 

ด าเนินการผลิต 

และท ามาตรฐาน 

ออกแบบอุปกรณ ์

(แป้นและถุง) และ

จดอนุสิทธิบตัรการ

ออกแบบ 

ผลิตสูตรยางพารา

สกดัโปรตนีส าหรบั

ใชท้างการแพทย ์

01 03 04 05 02 
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ความพยายาม ในการพฒันานวตักรรม 

Cell line Animals Humans 

Testing 

 Cytotoxicity 

 Skin irritability 

 Skin sensitisation 

Biocompatibility Test (TISTR) 

Not cytotoxic 

Does not exhibit dermal irritation 

Does not illicit skin sensitisation 

ความพยายามครั้งท่ี 1 : ผลิตสตูรยางพาราเพื่อลดอาการแพ ้และทดลองในอาสาสมคัร 

ความพยายามครั้งท่ี 2 : ปรบัปรุงรปูร่างเพื่อใหเ้หมาะกบัสรีระ และทดลองในอาสาสมคัร 

ความพยายามครั้งท่ี 3 : ทดลองทั้งชุดกบัผูป่้วยจริง 
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กลไกล็อคปลายถุง                

ท าความสะอาดง่าย 

เหนียวติดผิวหนังไดดี้ 

ปรบัรปูร่างตามหน้าทอ้ง              

แนบหน้าทอ้งไดดี้ 

 

ลดกล่ินและเสียง 

 
รบัน ้าหนักไดถึ้ง         

0.5 กิโลกรมั 

 

จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์

ท าความสะอาดง่าย 

กลไกใชร้่วมกบัสายรดั 4 มุม 

ไมร่ะคายเคือง 

 

ดดูซบัน ้าไดดี้ 
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ขั้นตอนการผลิตและขนส่ง 
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มาตรฐานการผลิตและรางวลั 

 

        มาตรฐานคณุภาพการผลิต 

 ISO 13485 

 Thai FDA GMP 

 อย Quality Award 2558 2559 2560 2561 

 Green Industrial level 1&2  

รางวลันวตักรรมการบริการที่เป็นเลิศ ไดร้ะดบัดีเด่น” 

 

รางวลัตา่งๆ 
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สภาพดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา 

อนุสิทธิบตัร เลขที่ 10257 

ไดร้บัการคุม้ครองจากกรมทรพัยส์ินทางปัญญา 
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KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITIONS RELATIONSHIPS CUSTOMER SEGMENT 

KEY RESOURCE CHANNELS 

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS 

Business Model Canvas 

- สถาบนัพลาสตกิ 

- โรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิ 

- โรงงานท าช้ินส่วนยาง 

- โรงงานท าช้ินส่วนพลาสตกิ 

- โรงงานผลิตถุงพลาสตกิ 

- โรงงานประกอบผลิตภณัฑ ์

- บริษทัจดัจ  าหน่าย 

CSR ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นที่รูจ้กัมากข้ึน 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทีมการตลาด 

บริษทั โนวาเทค เฮลธแ์คร ์จ  ากดั 

- มียางพารามาผลิตเป็นส่วนประกอบ 

- มีถุงพลาสตกิ 5 ชั้นที่เก็บกล่ิน 

- การใชง้านที่ง่ายตอ่ผูป่้วย 

- ถุงท าความสะอาดง่าย 

- แป้นใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้และ

เหมาะสมกบัรูปร่างผูป่้วย 

 

กลุ่มผูป่้วยเดิมและผูป่้วยรายใหม่ 

โรงพยาบาลรฐัและเอกชน 

บริการขนส่งถึงลกูคา้โดยตรง 

บริษทั โนวาเทค เฮลธแ์คร ์จ  ากดั 

B2B โรงพยาบาลผูป่้วยที่มี

ทวารเทียม และ บริษทั

อปุกรณท์างการแพทย ์

B2G จ  าหน่ายไปยงัหน่วยงาน 

สปสช., กระทรวง

อตุสาหกรรม 

B2C วางจ  าหน่ายรา้นยาทัว่ไป 

ค่าผลิตช้ินงานตน้แบบ, ค่าแม่พิมพ,์ ค่าผลิตและประกอบ, ค่าขนส่ง, ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงาน 

จ าหน่ายเป็นชุด ทั้งแป้นและถุง 
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ระดบัความใหม่ 

ลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ ท่ีมีราคาสูง และหาซ้ือไดย้าก 

ใชย้างพาราเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ ์

แป้น ไม่เกิดอาการแพ ้ตดิแนบสนิทกบัหนา้ทอ้งไดด้ี 

ถุง (Multilayers Film) เก็บกลิ่นไดด้ี และ ท าความสะอาดงา่ย 

ผลิตภณัฑไ์ดมี้การเสนอขอมาตรฐานฮาลาลส าหรบัอุปกรณก์ารแพทย ์
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ราคาถูกกวา่เพื่อลดความเหล่ือมล ้า ทุกคนสามารถเขา้ถึงอุปกรณก์ารแพทยไ์ด ้

เพิ่มมลูค่ายางพารา 1 ในพืชเศษรฐกิจของประเทศไทย 

ส่งเสริมเกษตรกร ผูป้ลกูยางพารา 

เพิ่มความมัน่ใจใหแ้กผู่ป่้วยชาวมุสลิม ดว้ยมาตรฐานฮาลาล 

มูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ 

และสงัคม 
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ใชไ้ด ้3-5 วนั 

ผูป่้วย 7,500 คน ใชแ้ป้นเฉลี่ย 5 ช้ิน : เดือน ระยะเวลา 1 ปีแรก 

ราคาช้ินละ 140 บาท คิดเป็นรายได ้63,000,000 บาท 

ใชง้านได ้4-7 วนั 

ผูป่้วย 7,500 คน ใชถุ้งเฉลี่ย 5 ช้ิน : เดือน ระยะเวลา 1 ปีแรก 

ราคาช้ินละ 50 บาท จะได ้22,500,000 บาท 

รวมยอดขายที่คาดว่าจะไดร้บั 85,500,000  บาท 

ตน้ทุนผลิตแป้น ช้ินละ 70 บาท      

ตน้ทุนผลิตถุง ช้ินละ 20 บาท (ค านวณจากตน้ทุนการผลิต 1 แสนช้ิน) 

รวมตน้ทุนในปีแรก 40,500,000 บาท 

ก าไรจากการด าเนินการในปีแรก 45,000,000 บาท 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ:การคาดการแผนการตลาดในปีแรกท่ีจะจดัวางจ  าหน่าย 
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1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

3. โรงพยาบาลยะลา 

4. โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต 

5. โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 

6. โรงพยาบาลตรงั 

 
ก าลงัจะ CSR เพิ่มอีก 4 ภาคในอนาคต 

Market test : ผลการทดสอบการใชง้านเปรยีบเทียบกบัยีห่อ้ในทอ้งตลาด 

กราฟเปรียบเทียบ ยีห่อ้ในทอ้งตลาด และ ยีห่อ้ที่เราผลิตเอง แสดง

ใหเ้ห็นว่าของเรามีคณุภาพเทียบเทา่และดีกว่าอยา่งมีนัยส  าคญั 

ความพึงพอใจผลและประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  
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เผยแพรผ่ลงานช่องทางตา่งๆ และผลตอบรบั 
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THANK  YOU 


