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      อิสราเอลและจีนกับความร่วมมือขยายตลาดสินค้าทางการแพทย์ Hi - Tech 

 

  บริษัท startup ทางด้าน medical device ของประเทศอิสราเอล (ReWalk Robotics 
Ltd.) ได้ลงนามข้อตกลงแบบ strategic investment กับบริษัท Timwell Corporation Ltd. ในฮ่องกง 
โดยบริษัท Timwell Corporation Ltd. จะลงทุนมูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัท ReWalk 
Robotics Ltd. เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาของบริษัทและสร้างตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศจีน 

ทั้งนี้ บริษัท ReWalk Robotics Ltd. ได้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเดินแบบ 
robotic exoskeleton ซึ่งสามารถพยุงและเพ่ิมก าลังในการเคลื่อนไหวให้กับสะโพกและหัวเข่าเพ่ือให้ผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (spinal cord injury) สามารถยืนขึ้น เดิน หมุนตัว ขึ้นบันไดได้  

โดยภ ายใต้ ข้ อตกลงดั งกล่ าว  บ ริษั ท  ReWalk 
Robotics Ltd. แล ะ  Timwell Corporation Ltd. 
โดยผ่ านบริษัทใน เครือและ RealCan Ambrum 
Healthcare Industry Investment (Shenzhen) 
Partnership Enterprise (Limited Partnership) 
วางแผนที่จะมีการลงทุนร่วมกันในประเทศจีนเพ่ือ
พัฒนา การผลิต และท าการตลาดสินค้าของบริษัท 
ReWalk Robotics Ltd. ใน ป ระ เท ศจี น  รวมถึ ง

ฮ่องกงและมาเก๊าด้วย โดยในการเริ่มต้นของการลงทุนร่วมกันจะมุ่งเน้นในการพัฒนา การผลิต และท า
การตลาดสินค้ าของบริษัท  ReWalk Robotics Ltd. ในส่ วนของผลิตภัณ ฑ์  Restore soft – suite 
exoskeleton ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะพักฟ้ืน และจะตามด้วยการท าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ReWalk Robotics Ltd. ที่ช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (spinal cord injury) 
ต่อไป ในการนี้ CEO ของบริษัท ReWalk Robotics Ltd. (Larry Jasinski) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการลงทุนจาก 
Timwell Corporation Ltd. ในครั้งนี้ สามารถท าให้มีการขยายและวางแผนออกตัวผลิตภัณฑ์  Restore 
soft – suite exoskeleton ในประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ทั้งนี้ ในการเข้าสู่ประเทศจีนท าให้เข้าถึงตลาด
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวนกว่า 11 ล้านราย และมีประชากรมากกว่า 2.4 ล้านรายที่ประสบ
ปัญหาในโรคดังกล่าวเพ่ิมข้ึนทุกปี และด้วยจ านวนผู้ป่วยที่มากมหาศาลดังกล่าว คาดการณ์ว่าจ านวนศูนย์พัก
ฟ้ืนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศจีนจะมีมากกว่าของประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป 
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รวมกันภายในปี 2021  
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 09/03/2018 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
                      ส าหรับประเทศไทย บริษัท IRPC สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน ส าหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง” 
ทั้งนี้  IRPC ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด  UHMWPE (Ultra high molecular 
weight Polyethylene) ซึ่งคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรง
กระแทกได้ดี และน้ าหนักเบา จึงสามารถน าไปผลิตทดแทนชิ้นส่วนเดิมของหุ่นยนต์ช่วยเดินได้  นอกจากนี้ ยัง
ร่วมกันน าผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือได้จริงกับผู้ทุพพลภาพ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้ป่วย พัฒนา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือให้ได้ประโยชน์กับสังคมในวงกว้างต่อไป  (ที่มา : 
Forbes Thailand สิงหาคม 2560) 
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