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1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง    ดร.จิราภรณ์  เกตุดี                                          คณะวชิา/หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย ์

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ      ดร.อภิชยั ศรีเพียร, ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกลู ศรีเพียร, ดร.สณัห์สิรี เมืองมาลย ์

     คณะวชิา/หน่วยงาน  คณะเทคนิคการแพทย ์

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ด ารงต าแหน่งเป็นผูช่้วยคณบดี และหวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

4. เร่ืองทีเ่ล่า    

การวางแผนงานวจิยัเพ่ือมุ่งสู่ start up ไดอ้ยา่งไร 

5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ประเทศไทยก าลงัเขา้ใกลส้งัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) จากขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบุวา่
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 68 ลา้นคน และ เป็นผูมี้อายมุากกวา่ 60 ปี จ านวนประมาณ 11.7 ลา้นคน ประมาณร้อย
ละ 20 ของประชากร ในจ านวนน้ียงัรวมถึงผูป่้วยและไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองรวมอยูด่ว้ย 

การเขา้รับการรักษาทางการแพทยเ์ป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยท่ี์ตอ้งอาศยั
ผลการตรวจเลือดถึงร้อยละ 70 เป็นพ้ืนฐาน จึงท าใหใ้นแต่ละวนัมีจ านวนผูเ้ขา้รับเจาะเลือดเป็นจ านวนมาก ใชเ้วลาใน
การรอคอยนาน การตรวจบางประเภท เช่น น ้ าตาล ผูเ้ขา้รับการเจาะเลือดตอ้งอดอาหารและน ้ าอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 
นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ กรณีคนไขท่ี้มีความน่าเป็นห่วงคือ ผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถเดินได ้ หรือ ผูป่้วยนอนติดเตียง
ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ท าใหปั้ญหาดงักล่าวทวคีวามรุนแรงมากข้ึนตามจ านวนผูสู้งอายท่ีุมากข้ึน 

จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ใหที้มคณาจารยแ์ละนกัศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย ์  สนใจท่ีจะพฒันางานตรวจวเิคราะห์
ของวชิาชีพท่ีใชใ้นงานประจ าวนั ท่ีจะสามารถเช่ือมโยงกบังานวจิยัร่วมดว้ย (Routine -> Research -> Start up) น างาน
ดงักล่าวมาใชส้ าหรับ Blood Draw Online โดยการเจาะเลือดผา่น Mobile Application Platform ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
ภายใตช่ื้อ GateDee : The Opening GATE for Blood Draw Online ซ่ึงการใหบ้ริการดงักล่าวจะมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายคือ 
ผูป่้วยติดเตียง ผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถเดินได ้ ผูท่ี้ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ป็นส าคญั โดยผูป่้วยจะไดรั้บการบริการ
จากนกัเทคนิคการแพทยท่ี์มีใบประกอบวชิาชีพและมีความเช่ียวชาญออกผลการตรวจโดยผา่นทีมงานตรวจวเิคราะห์
ของหอ้งปฏิบติัทางเทคนิคการแพทยท่ี์ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

6.1  วธีิการ/ขั้นตอนหรือกระบวนการ 

6.1.1 เข้าร่วม Boot Camp ของมหาวทิยาลยัรังสิต: ฝึกเขียนโมเดลธุรกจิ (Business model) 

6.1.2 คดิโมเดลธุรกจิ (Business model) และเขียนโครงร่างงาน: Application GATEDEE 

นักเทคนิคการแพทย์: ลงทะเบียนสมคัร  → สถานพยาบาล: ลงทะเบียนสมคัร→ ผู้ป่วย: ตรวจสอบค่า
ตรวจ ค่าเทคนิคการแพทย ์และค่าเดินทางของนกัเทคนิคการแพทย ์



6.1.3 ส่งไอเดยีเข้าแข่งขัน Start up Thailand League (Pitching day) 

6.1.4 ส่งผลงานเข้าแข่งขัน Demo day ที ่Impact Arena Exhibition เมืองทองธานี 

6.1.5 การให้บริการ Application GATEDEE มขีั้นตอนการใช้งาน ดงันี ้

6.1.5.1  ลงทะเบียนเพื่อขอใชบ้ริการ 

6.1.5.2  จดัหานกัเทคนิคการแพทยท่ี์สามารถเขา้ไปใหบ้ริการแก่ผูป่้วย 

6.1.5.3  เลือกสถานพยาบาล 

6.1.5.4  นกัเทคนิคการแพทยใ์หบ้ริการเก็บตวัอยา่ง (เจาะเลือด) 

6.1.5.5  ส่งตวัอยา่งเลือดไปตรวจท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

6.1.5.6  หอ้งปฏิบติัการส่งผลเลือดเขา้ไปในระบบ 

6.2  เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  

6.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด:  GateDee Platform อยู่ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยรังสิต การด าเนินโครงการระยะท่ี 1 ได้ร่วมมือกับ 
โครงการวจิยัตน้แบบเพื่อการดูแลผูสู้งอายดุา้นการสาธารณสุขใน ต าบลหลกัหก (Lak Hok Model) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ดูแลผูสู้งอายทุุกหลงัค าเรือนในชุมชนหลกัหก ผลท่ีไดจ้ากการร่วมโครงการท าให ้GateDee Platform ไดมี้การออกแบบ
เพื่อรองรับการท างานจริง โครงการในระยะท่ี 2 เป็นการพฒันา GateDee Platform ให้รองรับผูป่้วยท่ีตอ้งการเจาะเลือด 
นักเทคนิคการแพทยท่ี์สามารถให้บริการในเขตชุมชนได้ และ คลินิกเทคนิคการแพทยท่ี์ได้รับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ เม่ือ GateDee Platform มีความสมบูรณ์ทั้งในดา้นการด าเนินการ 
กฎหมาย และดา้นเทคโนโลย ีใหไ้ดต้ามจ านวนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงจะสามารถขยายการใหบ้ริการออกทัว่ประเทศ 

6.2.2 กลยุทธด้านการเงิน:  GateDee Platform ท างานวิเคราะห์งบการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อประเมินมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present Value)  อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return)  และ
ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period)  

6.2.3 การวางแผนกลยทุธ์ดา้นการด าเนินงาน การใหบ้ริการ GateDee Platform มี 3 ส่วนไดแ้ก่ 

1) ผูต้อ้งการเจาะเลือดตามแพทยส์ั่ง ได้แก่ ผูป่้วยติดเตียง ผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผูท่ี้ตอ้งการ
ได้รับบริการด้านการเจาะเลือด ซ่ึงผูข้อรับบริการจะเป็นผูใ้ช้งาน GateDee Platform ด้วยตนเอง หรือ ผู ้ท่ีดูแลใช้
ระบบงาน และเวลาใหบ้ริการวา่จ าเป็นตอ้งใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

2) นักเทคนิคการแพทย ์เป็นวิชาชีพท่ีมีตอ้งมีใบประกอบเพื่อยืนยนัการท างาน ดงันั้นตอ้งศึกษาความตอ้งการใน
การใชง้านวา่ตอ้งการ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเจาะเลือด หรือ ยานพาหนะเพื่อการขนส่งเลือดจากลูกคา้ไปยงั
คลินิกเพื่อออกผล 

3) คลินิกเทคนิคการแพทยมี์หนา้ท่ีรับส่ิงส่งตรวจเพ่ือมาด าเนินการตรวจ และออกผลการตรวจ ตามมาตรฐานทาง
การแพทย ์การก าหนดมาตรฐานคลินิกท่ีสามารถเขา้มาใชร้ะบบได ้รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีมีไวเ้พ่ือให้นักเทคนิคการแพทย์
สามารถเบิกไปใชง้าน หรือแลกเปล่ียน ในระหวา่งด าเนินการ 

6.3  ผู้มส่ีวนร่วม:  

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 2 ท่าน  

ดร.จิราภรณ์  เกตุดี    ผูช่้วยคณบดี/หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยร์าชศกัด์ิ  สมยานนทนากุล  อาจารยป์ระจ า สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์  วิทยาลยัเทคโนโลยี



สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

ทีมงานนกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัรังสิต 4 คน 

นางสาวกาญจน์ณภทัร  เกรียงไกร (หวัหนา้ทีม) 

นางสาวจินห์จุฑา  ปัญญาดี (หวัหนา้ฝ่ายการด าเนินการ) 

นายอจัฉริยะพล  ฉิมพลี (หวัหนา้ฝ่ายการด าเนินการ) 

นายรุจิภาส  ลาภหงษท์อง (หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ทีมงานนกัศึกษา คณะเทคนิคการแพทยม์หาวทิยาลยัรังสิต  2 คน 

นางสาวพิรญาณ์  พลสวา่ง (หวัหนา้ฝ่ายดา้นเทคนิคการแพทย)์ 

นายกฤตพชัร  เกียรติรุ่งเรือง (หวัหนา้ฝ่ายดา้นคลินิกเทคนิคการแพทย)์ 

6.4  อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

อุปสรรคท่ีพบของ Startup คือ 
1. เงินทุนไม่เพียงพอ - ธุรกิจ Startup ตอ้งวางแผนระดมทุนอยา่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วนของ

ธุรกิจรวมถึงปัจจยัเส่ียงดา้นการด าเนินงานท่ีคาดไม่ถึง หากมีเงินทุนท่ีเพียงพอ ก็จะสามารถบริหารความเส่ียง
ในธุรกิจได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ แต่อยา่งใด 

2.  ขาดประสบการณ์ ทางดา้นธุรกิจ 

3.  ไม่จดทรัพยสิ์นทางปัญญา - การจดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการจดสิทธิบตัร จะเป็นเคร่ืองคุม้ครองทาง
กฎหมายท่ีท าใหส้ามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือปกป้องไม่ใหใ้ครน าไอเดียไปใชห้าประโยชน์ได ้

4.  ความพร้อมของทีมงาน - ความผิดพลาดเลก็ๆ นอ้ยๆ ของพนกังานอาจสร้างความเสียหายใหก้บัธุรกิจ Startup 
แนวทางแกไ้ข คือ ควรมีบททดสอบก่อนการรับพนกังาน เพ่ือท าใหแ้น่ใจก่อนวา่ พนกังานคนน้ีเหมาะกบั
ธุรกิจ Startup  และเม่ือเขา้มาท างานแลว้ก็ควรหาขอ้เสนอหรือสวสัดิการท่ีดึงดูดใจใหพ้นกังานท างานร่วมไป
อีกยาวนาน 

5.  ไม่โฟกสัลูกคา้ - การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ Startup ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก หากไม่มีกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน การท าการตลาดก็ดูเหมือนคนท่ีอยูใ่นความมืด ท่ีเดินไปแบบไม่รู้ทิศทาง ดงันั้น การโฟกสัถึง
กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ จะเป็นแสงสวา่งขั้นตน้ส าหรับการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ Startup 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ ผลงานของทีมงานไดรั้บการยอมรับจากสงัคมในระดบัประเทศ จนกระทัง่ไดรั้บการ
คดัเลือกใหไ้ดร้างวลัชนะเลิศ จากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เงินรางวลั 
25,000 บาท และรางวลั GSB Start up จากธนาคารออมสิน ทุนตั้งตน้ 135,000 บาท 

ไดเ้รียนรู้ขั้นตอน กระบวนการคิดวางแผนการท างานอยา่งมีระบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นวชิาชีพ
จริง สามารถปรับปรุงพฒันางานวจิยัสู่นวตักรรมใหม่ ๆ และสร้างรายไดเ้ชิงธุรกิจใหก้บันกัศึกษาจากการใชง้าน 
Application GateDee: The Opening GATE for Blood Draw Online 

 


