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อิสราเอลและจีนกับความร่วมมือขยายตลาดสินค้าทางการแพทย์ Hi - Tech
บริ ษั ท startup ทางด้ าน medical device ของประเทศอิ ส ราเอล (ReWalk Robotics
Ltd.) ได้ ล งนามข้ อ ตกลงแบบ strategic investment กั บ บริษั ท Timwell Corporation Ltd. ในฮ่อ งกง
โดยบริษัท Timwell Corporation Ltd. จะลงทุนมูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัท ReWalk
Robotics Ltd. เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาของบริษัทและสร้างตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศจีน
ทั้ งนี้ บริ ษั ท ReWalk Robotics Ltd. ได้ คิ ด ค้ น และพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการเดิ น แบบ
robotic exoskeleton ซึ่งสามารถพยุง และเพิ่มกาลังในการเคลื่อนไหวให้ กับสะโพกและหัวเข่า เพื่อให้ผู้ ที่
ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (spinal cord injury) สามารถยืนขึ้น เดิน หมุนตัว ขึ้นบันไดได้
โดย ภ ายใต้ ข้ อ ต กลงดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท ReWalk
Robotics Ltd. แล ะ Timwell Corporation Ltd.
โดยผ่ า นบริ ษั ท ในเครื อ และ RealCan Ambrum
Healthcare Industry Investment (Shenzhen)
Partnership Enterprise (Limited Partnership)
วางแผนที่ จะมี การลงทุน ร่ว มกัน ในประเทศจีน เพื่ อ
พัฒ นา การผลิ ต และทาการตลาดสินค้าของบริษัท
ReWalk Robotics Ltd. ใน ป ระเท ศจี น รวม ถึ ง
ฮ่องกงและมาเก๊าด้ว ย โดยในการเริ่ มต้น ของการลงทุ นร่ว มกันจะมุ่งเน้นในการพั ฒ นา การผลิต และท า
การตลาดสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ReWalk Robotics Ltd. ในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ Restore soft – suite
exoskeleton ส าหรั บ ผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ อยู่ในระยะพั กฟื้ น และจะตามด้ วยการท าการตลาด
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องบริ ษัท ReWalk Robotics Ltd. ที่ ช่ว ยผู้ ที่ ได้รับบาดเจ็บ ที่ ไขสั น หลั ง (spinal cord injury)
ต่อไป ในการนี้ CEO ของบริษัท ReWalk Robotics Ltd. (Larry Jasinski) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการลงทุนจาก
Timwell Corporation Ltd. ในครั้งนี้ สามารถทาให้ มีการขยายและวางแผนออกตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ Restore
soft – suite exoskeleton ในประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ทั้งนี้ ในการเข้าสู่ประเทศจีนทาให้เข้าถึงตลาด
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจานวนกว่า 11 ล้านราย และมีประชากรมากกว่า 2.4 ล้านรายที่ประสบ
ปัญหาในโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วยจานวนผู้ป่วยที่มากมหาศาลดังกล่าว คาดการณ์ว่าจานวนศูนย์พัก
ฟื้นสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศจีนจะมีมากกว่าของประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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รวมกันภายในปี 2021
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 09/03/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทย บริษัท IRPC สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สาหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง”
ทั้ ง นี้ IRPC ได้ ด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเม็ ด พลาสติ ก ชนิ ด UHMWPE (Ultra high molecular
weight Polyethylene) ซึ่งคุณ สมบัติที่ มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรง
กระแทกได้ดี และน้าหนักเบา จึงสามารถนาไปผลิตทดแทนชิ้นส่วนเดิมของหุ่นยนต์ช่วยเดินได้ นอกจากนี้ ยัง
ร่วมกันนาผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือได้จริงกับผู้ทุพพลภาพ ผู้ ไร้ความสามารถ หรือผู้ป่วย พัฒนา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์กับสังคมในวงกว้างต่อไป (ที่มา :
Forbes Thailand สิงหาคม 2560)
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