
	 “ไต้้หวััน”	 ประสบควัามสำเร็จหลััง จััดสััมมนาออนไลน์ Taiwan Excellence ในหััวข้้อ Smart Medical Applications 
สรา้งปรากฏการณ์เ์ขย่า่อุตุ้สาหกรรมการแพทย่แ์ลัะสขุภาพทั�วัโลัก	ด้ว้ัย่การนำเสนอุผลัติ้ภณั์ฑ์จ์าก	5 สัดุยอดแบรนดเ์ทคโนโลยสีัารสันเทศ
และการส่ั�อสัารทางการแพทย์อัจัฉริยะข้องไต้้หัวัน	 ท่�เข้าร่วัมจัด้แสด้งผลิัต้ภัณ์ฑ์์นวััต้กรรมใหม่ลั่าสุด้	 ร่วัมย่กระดั้บการใช้้งานอุุปกรณ์์
เทคโนโลัย่่การแพทย่์ให้สูงข้�นไปอุ่กขั�น

	 ระหวั่างการสัมมนา	 ดร.แมทธิิว หัม่า ศาสต้ราจารย่์ด้้านเวัช้ศาสต้ร์ฉุุกเฉุินแลัะรอุงผู้อุำนวัย่การโรงพย่าบาลัมหาวัิทย่าลััย่
แหง่ช้าต้ไิต้ห้วันั	สาขาอุวัิ�นหลันิ	ได้ก้ลัา่วัถึง้ผลัขอุงการระบาด้ใหญ่ข่อุงโรคโควัดิ้-19	ได้ท้ำใหค้วัามสามารถึในการปรบัแลัะผสมผสานนวััต้กรรม
เทคโนโลัย่่สารสนเทศแลัะการส่�อุสารแลัะการบริการขอุงไต้้หวัันแข็งแกร่งข้�น	ทำให้การแพทย่์แลัะสุขภาพในประเทศด้่ข้�น	แม้จะม่ทรัพย่ากร
จำกัด้	 พร้อุมยั่งระบุวั่า	 “ผู้้�ให้�บริิการิทางการิแพทย์์และสุุขภาพได้�ทำงานอย์่างใกล�ชิิด้กับบริิษััทโทริคมนาคมและการิแพทย์์ในการิปริับปรุิง
การิด้้แลผู้้�ป่วย์ให้�ด้ีข้�น ในขณะเด้ีย์วกันก็ปกป้องตนเองไปด้�วย์”
	 ภาย่ในงานม่	5	บริษััทช้ั�นนำท่�ได้้รับรางวััลั	Taiwan	Excellence	ได้้ร่วัมนำเสนอุข้อุมูลัเช้ิงลั้กเก่�ย่วักับนวััต้กรรมใหม่ทางการแพทย่์
ขอุงต้น	 โด้ย่	หั้างหัุ้นสั่วน เมดดิเมจัิง อิทิเกรด โซลูชั่ั�น จัำกัด นำเสนอุโซลัูช้ั�น	 Smart	 Wound	 Care	 แลัะ	 Digital	 Otoscope 
บรษิัทั ไอเซนเซอร์ จัำกดั นำเสนอุโซลัชู้ั�นการจัด้การโรคติ้ด้เช้่�อุ	โรคเร่�อุรงั	แลัะสขุภาพสต้ร ่ห้ัางหัุน้ส่ัวน เวลล์เอล จัำกดั นำเสนอุ	SleepWell	
โซลูัช้ั�นสำหรับการนอุนหลัับ	บริษััท ไออีไอ อินทิเกรชั่ั�น คอร์ปอเรชั่ั�น จัำกัด	 นำเสนอุ	 POCi-W22C-ULT5	 ระบบจัด้การภาพถึ่าย่
ทางการแพทย่์	แลัะ	บริษััท ยูไนเต้็ด ออร์โธิปิดิกสั์ คอร์ปอเรชั่ั�น จัำกัด นำเสนอุ USTAR	II	โซลัูช้ั�นระบบข้อุเข่าเท่ย่ม	แม้วั่าแต้่ลัะบริษััท
จะเช้่�ย่วัช้าญ่ในด้า้นเทคโนโลัย่ท่างการแพทย์่ท่�แต้กต่้างกัน	แต้จ่ดุ้แขง็ขอุงพวักเขาในการพัฒนาโซลูัช้ั�นแลัะแนวัทางการใช้ง้านนั�นไม่เพย่่งแต่้
นำมาซ้�งประสิทธิิภาพด้้านการรักษัาพย่าบาลัท่�ด้่ท่�สุด้เท่านั�น	หากแต้่ย่ังเปิด้ประตู้สู่อุนาคต้ใหม่แห่งการแพทย่์แลัะสุขภาพอุ่กด้้วัย่

ต่่อยอดความสำำาเร็็จ
สำำาร็วจศัักยภาพอุต่สำาหกร็ร็มต่่าง ๆ 
ด้วยนวัต่กร็ร็มใหม่ทางการ็แพทย์อัจฉร็ิยะจากไต่้หวัน



 ห้้างห้้้นส่่วน เมดดิเมจิิง อิิทิิเกรด โซลููชั่่�น จิำาก่ด บริษััทเทคโนโลัย่่ปัญ่ญ่าประดิ้ษัฐ์์สำหรับการแพทย์่ทางไกลัช้ั�นนำ	 คิด้ค้น

แลัะผลัติ้อุปุกรณ์ก์ารแพทย์่อุจัฉุรยิ่ะลั�ำสมยั่	ซ้�งนวัตั้กรรมขอุงบริษัทัได้ร้บัรางวัลัั	Taiwan	Excellence	ติ้ด้ต้อุ่กนั	6	ป	ีลัา่สดุ้ในปนี่�	แพลัต้ฟอุร์ม

การดู้แลัแผลัอุัจฉุริย่ะ	Smart	Wound	Care	แลัะกลั้อุงส่อุงวัินิจฉุัย่ด้ิจิต้อุลั	Digital	Otoscope	ควั้ารางวััลัด้ังกลั่าวั	โด้ย่ทั�งสอุงเป็นนวััต้กรรม

การแพทย่์ทางไกลัแลัะสุขภาพท่�ย่กระด้ับการใช้้งานปัญ่ญ่าประด้ิษัฐ์์	ทำให้การรักษัาแม่นย่ำย่ิ�งข้�น	

	 ซ้�งแพลัต้ฟอุร์ม	Smart Wound Care / MPD100	ถึ่าย่ภาพแลัะจัด้ทำข้อุมูลับาด้แผลัโด้ย่ใช้้เทคโนโลัย่่	Computer	Vision	มาพร้อุม

กลั้อุงพิเศษั	3	แบบ	ได้้แก่	กลั้อุงสามมิต้ิ	สำหรับต้รวัจวััด้ขนาด้	ควัามลั้ก	แลัะควัามสม�ำเสมอุขอุงบาด้แผลั	กลั้อุงต้รวัจจับควัามร้อุน	สำหรับ

ต้รวัจวัดั้การกระจาย่อุุณ์หภมูขิอุงบาด้แผลั	แลัะกล้ัอุงส	่สำหรบัการบนัทก้แลัะจด้จำภาพเน่�อุเย่่�อุ	โด้ย่มค่ณุ์สมบตั้หิลักั	ได้้แก่	การประมวัลัผลั

ภาพถ่ึาย่บาด้แผลั	 การวัิเคราะห์บาด้แผลั	 แลัะการบันท้กข้อุมูลับนคลัาวัด้์	 เพิ�มควัามคลั่อุงต้ัวั	 เพิ�มประสิทธิิภาพกระบวันการการทำงาน

ขอุงสถึาบันทางการแพทย่์	ทำให้การประเมินแลัะต้ิด้ต้ามบาด้แผลัเป็นมาต้รฐ์าน	

	 ด้้าน Digital Otoscope / EOC700	ถึ่าย่แลัะบันท้กภาพถึ่าย่แลัะวัิด้่โอุด้ิจิต้อุลั	ช้่อุงหู	จมูก	แลัะลัำคอุสำหรับการต้รวัจวัินิจฉุัย่

ทั�วัไป;	มาพร้อุมสามโหมด้การทำงาน:	 โหมด้	UVC,	 โหมด้วัิด้่โอุ,	แลัะโหมด้	LED	สำหรับการมอุงเห็นแลัะประสบการณ์์การต้รวัจวัินิจฉุัย่

ท่�ด้ข่้�นขอุงทั�งผูใ้ห้บริการทางการแพทย่แ์ลัะสขุภาพแลัะผูป้ว่ัย่;	รอุงรบัการแสด้งผลัแบบหนา้จอุคู	่เพ่�อุปฏสิมัพนัธิท์่�ด้ย่่ิ�งข้�นระหวัา่งผูใ้ห้บรกิาร

ทางการแพทย่์แลัะสุขภาพกับผู้ป่วัย่;	มาพร้อุมสาย่	USB	ภาย่นอุก	สำหรับเช้่�อุมต้่อุกับคอุมพิวัเต้อุร์พ่ซ่แลัะแลั็ปท็อุป

 ดูรายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้ที�	http://www.miis.com.tw/	



 บริษั่ทิ ไอิเซนเซอิร์ จิำาก่ด สต้าร์ทอุัพด้้านสุขภาพอุัจฉุริย่ะ	 “ผู้บุกเบิกด้้านสุขภาพเคล่ั�อุนท่�”	 คิด้ค้นแลัะพัฒนาโซลูัช้ั�น

ทางการแพทย์่แลัะสุขภาพสำหรับโรคติ้ด้เช้่�อุ	 โรคเร่�อุรัง	 แลัะสุขภาพสต้ร่	 ท่�ได้้รับการย่อุมรับอุย่่างสูงจากบริษััทยั่กษ์ัใหญ่่	 แลัะได้้รบัรางวัลัั

ระด้บันานาช้าติ้มาแล้ัวัมากมาย่	หน้�งในนั�นคอุ่รางวััลั	Taiwan	Excellence	สำหรบัช้ดุ้ต้รวัจ	PixoTest	COVID-19	Antigen	Test	Kit

• Infectious Disease Management (IDM)	 โซลัูช้ั�นการคัด้กรอุงแลัะจัด้การโรคโควัิด้-19	 สำหรับการต้รวัจ	ณ์	 จุด้ดู้แลั	 แลัะ

การต้รวัจด้้วัย่ต้นเอุง	มาพร้อุมโหมด้การทำงาน	2	โหมด้	ค่อุ	Read-Now	แลัะโหมด้	Walk-Away	ได้้ผลัต้รวัจภาย่ใน	10	วัินาท่	

แลัะ	15	นาท่	ต้ามลัำด้ับ	รวัด้เร็วัแลัะแม่นย่ำ	รวัมถึ้งแอุปพลัิเคช้ัน	PixoHealth	 ให้ซิงค์จัด้การแลัะจัด้ทำข้อุมูลัอุย่่างง่าย่ด้าย่	

เม่�อุใช้้งานควับคู่กับเทคโนโลัย่่	 Computer	 Vision	 เพิ�มควัามไวัในการต้รวัจจับ	 ทำให้เป็นหน้�งในอุุปกรณ์์ต้รวัจจับท่�ม่ควัามไวั

ในการต้รวัจจับมากท่�สุด้ในโลัก		

• Chronic Disease Management (CDM)	 โซลัูช้ั�นสำหรับโรคหัวัใจแลัะหลัอุด้เลั่อุด้	 แลัะโรคเบาหวัาน	 ควัามแม่นย่ำสูง

ใน	 3	 นาท่	 สำหรับการต้รวัจ	ณ์	 จุด้ดู้แลั	 แลัะการต้รวัจด้้วัย่ต้นเอุง	 มาพร้อุมแอุปพลิัเคชั้น	 PixoHealth	 ให้ซิงค์จัด้การแลัะ

จัด้ทำข้อุมูลัอุย่่างง่าย่ด้าย่	สามารถึรอุงรับหลัาย่ราย่การต้รวัจพร้อุมกันได้้

• Women’s Health Management (WHM)	 โซลัูชั้�นการต้รวัจแลัะคาด้การณ์์เวัลัาต้กไข่	 เทคโนโลัย่่ปัญ่ญ่าประดิ้ษัฐ์์ต้ัวัแรก	

มาพร้อุม	2	ฟีเจอุร์หลััก	ค่อุ	ต้รวัจวััด้ระด้ับฮอุร์โมนลัูท่ไนซิ�งแลัะคาด้การณ์์ช้่วังเวัลัาก่อุนต้กไข่	รวัมถึ้งแอุปพลัิเคช้ัน	PixoHealth	

ให้ซิงค์จัด้การแลัะจัด้ทำข้อุมูลัอุย่่างง่าย่ด้าย่	 โด้ย่ใช้้งานควับคู่กับ	 Eveline	 Care	 ให้ผู้ป่วัย่สามารถึแช้ร์ข้อุมูลักับท่�ปร้กษัาด้้าน

การแพทย์่แลัะสุขภาพขอุงต้น	 ทำให้การให้คำปร้กษัาม่ประสิทธิิภาพมากยิ่�งข้�น	 แลัะให้ผู้ให้บริการด้้านการแพทย์่แลัะสุขภาพ

บันท้กระด้ับฮอุร์โมนขอุงผู้ป่วัย่	สำหรับให้ควัามช้่วัย่เหลั่อุด้้านการต้ั�งครรภ์	เพิ�มโอุกาสการต้ั�งครรภ์	แลัะย่กระด้ับประสบการณ์์

การเต้ร่ย่มต้ั�งครรภ์ขอุงคู่สาม่ภรรย่า	

 ดูรายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้ที� https://www.ixensor.com/ixensor_web/



 ห้้างห้้้นส่่วน เวลูล์ูเอิลู จิำาก่ด	 หน้�งในผู้ให้บริการโซลัูชั้�นการดู้แลัผู้ป่วัย่ฉุุกเฉิุนท่�บ้านท่�น่าเช้่�อุถึ่อุท่�สุด้ในโลัก	 ได้้ช้่วัย่เหลั่อุ

ผู้ให้บริการทางการแพทย์่แลัะสุขภาพทั�วัโลักในการปรับปรุงคุณ์ภาพช้่วัิต้ขอุงผู้ป่วัย่มาอุย่่างย่าวันานกว่ัา	 30	 ปี	 นอุกจากน่�บริษััท

ได้้ทำการวัิจัย่	 พัฒนา	 แลัะผลัิต้นวััต้กรรมท่�ได้้รับรางวััลัมาแลั้วัมากมาย่อุอุกสู่ต้ลัาด้โลัก	 ซ้�งมอุบประสบการณ์์การใช้้งานท่�เหมาะสมท่�สุด้

แก่ผู้ใช้้งาน	ย่กระด้ับการปฏิบัต้ิต้ามแนวัทางการรักษัาทำให้ผลัการรักษัาด้่ข้�นอุย่่างม่นัย่สำคัญ่	หน้�งในนั�นค่อุ	SleepWell ท่�เพิ�งควั้ารางวััลั	

Taiwan	Excellence	ในปีน่�

 SleepWell	 ซอุฟต้์แวัร์การแพทย่์แลัะสุขภาพระบบทางเด้ินหาย่ใจ	มาพร้อุมแพลัต้ฟอุร์มอุอุนไลัน์	 SleepWell	 Track	ท่�มาพร้อุม

ฟีเจอุร์ต้่าง	ๆ	เช้่น	แด้ช้บอุร์ด้แบบกำหนด้ค่าเอุงแลัะราย่งานผู้ป่วัย่	ให้ผู้ให้บริการทางการแพทย่์แลัะสุขภาพสามารถึวัินิจฉุัย่	ต้ิด้ต้าม	แลัะ

ปรับการต้ั�งค่าการรักษัาได้้แบบเร่ย่ลัไทม์แลัะอุย่่างม่ประสิทธิิภาพมากข้�น	 ป้อุงกันภาวัะแทรกซ้อุนท่�อุาจเกิด้ข้�นในขณ์ะท่�สามารถึบรรลัุ

ผลัการรักษัาท่�เหมาะสม	มาพร้อุมแอุปพลัิเคช้ันม่อุถึ่อุ	ให้ผู้ป่วัย่สามารถึเข้าถึ้งข้อุมูลัการรักษัาขอุงต้น	ส่�อุสารกับผู้ให้บริการทางการแพทย่์

แลัะสุขภาพอุย่่างม่ประสิทธิิภาพ	 เพ่�อุการรักษัาอุย่่างม่อุอุาช้่พแบบเฉุพาะบุคคลั	 โด้ย่อุอุกแบบให้ใช้้งานสะด้วักต้ามหลัักสร่รศาสต้ร์	

ใหป้ระสบการณ์ก์ารใช้ง้านด้ข่้�น	เพิ�มการมส่ว่ันรว่ัมขอุงผูป้ว่ัย่แลัะการปฏบิตั้ติ้ามแนวัทางการรักษัาได้อุ้ย่า่งม่นัย่สำคัญ่	ทำใหก้ารรักษัาระบบ

ทางเด้ินหาย่ใจทางไกลัแลัะการต้ิด้ต้ามผู้ป่วัย่ระย่ะไกลัเป็นไปได้้จริง	 ย่กระด้ับควัามโปร่งใสในการให้คำปร้กษัาทางการแพทย่์แลัะสุขภาพ	

แลัะการรักษัาระบบทางเดิ้นหาย่ใจได้้อุย่่างม่นัย่สำคัญ่	 ด้้วัย่การราย่งานการรักษัาราย่สัปด้าห์แลัะราย่เด้่อุน	 คำแนะนำจากผู้ให้บริการ

ทางการแพทย่์แลัะสุขภาพ	ต้ลัอุด้จนแหลั่งข้อุมูลัการศ้กษัาด้้วัย่ต้นเอุงอุันหลัากหลัาย่

 ดูรายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้ที� https://www.wellell.com/en



 บริษั่ทิ ไอิอิีไอิ อิินทิิเกรชั่่�น คอิร์ปอิเรช่ั่�น จิำาก่ด	 บริษััทด้้านสุขภาพม่อุอุาช่้พ	 นำเสนอุโซลัูชั้�นท่�ย่่ด้หยุ่่นแลัะครบวังจร

ในหลัากหลัาย่ด้า้นโด้ย่เฉุพาะด้า้นฮารด์้แวัรค์ณุ์ภาพสงู	น่าเช้่�อุถึอุ่	แลัะผ่านการรบัรอุงมาต้รฐ์าน	อุย่า่งเช้น่	คอุมพวิัเต้อุรพ์ซ่แ่บบอุอุลัอุนิวััน	

เกรด้การแพทย์่อุอุกแบบมาต้อุบสนอุงสอุงควัามต้อุ้งการหลัักด้า้นเทคโนโลัย่ส่ารสนเทศทางการแพทย์่	อุย่า่งการจัด้ทำขอุ้มูลัทางการแพทย์่

แลัะการถึ่าย่ภาพแลัะวัิเคราะห์ภาพถึ่าย่ทางการแพทย่์	 เพิ�มประสิทธิิภาพการทำงาน	 ในขณ์ะเด้่ย่วักันก็เร่งให้สถึาบันทางการแพทย่์

เปลั่�ย่นผ่านมาเป็นสถึาบันทางการแพทย่์ท่�ขับเคลั่�อุนด้้วัย่เทคโนโลัย่่ด้ิจิต้อุลั	 คอุมพิวัเต้อุร์พ่ซ่แต้่ลัะเคร่�อุงทำหน้าท่�เป็นเกต้เวัย่์ข้อุมูลั	

สำหรับการเข้าถึ้งแลัะจัด้ส่งข้อุมูลั	 ต้ลัอุด้จนการเร่ย่กดู้แลัะสร้างภาพถึ่าย่ทางการแพทย่์	 ทำให้บริการทางการแพทย่์แลัะสุขภาพ

ม่ควัามช้าญ่ฉุลัาด้มากย่ิ�งข้�น	หน้�งในรุ่นท่�โด้ด้เด้่นท่�สุด้ค่อุ	รุ่น	POCi-W22C-ULT5	ท่�ได้้รับรางวััลั	Taiwan	Excellence	ในปีท่�ผ่านมา

	 โด้ย่ POCi-W22C-ULT5 คอุมพิวัเต้อุร์พ่ซ่แบบอุอุลัอิุนวััน	 เกรด้การแพทย์่ท่�ทำหน้าท่�เป็นระบบจัด้การภาพถ่ึาย่ทางการแพทย์่

ด้้วัย่หน้าจอุต้ัวัเร่อุนโลัหะ	 กันน�ำมาต้รฐ์าน	 ip66	 แลัะทนต้่อุการกัด้กร่อุนขอุงผงซักฟอุก	 กระจก	 AG	 Etching	 Glass	 แลัะกรอุบหน้าจอุ

อุลัูมิเน่ย่มบางเฉุ่ย่บ	ปรับเท่ย่บโด้ย่ท่มวัิศวักรรมด้้านแสงขอุงบริษััท	 ให้ควัามเสถึ่ย่รในการแสด้งผลัสูง	 ประสิทธิิภาพการแสด้งผลัภาพถึ่าย่

ได้้มาต้รฐ์านทางการแพทย์่	 สำหรับใช้้ในหลัากหลัาย่สถึานการณ์์	 ช่้วัย่ให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์่แลัะสุขภาพสามารถึต้่ควัามภาพถ่ึาย่

ทางการแพทย์่ได้แ้บบเรย่่ลัไทม์แลัะอุย่า่งแม่นย่ำ	มาพร้อุมแหล่ังจ่าย่ไฟเกรด้การแพทย์่ในตั้วั	ใหเ้ล่ัอุกต้อุบสนอุงควัามต้อุ้งการอัุนหลัากหลัาย่	

ได้้แก่	 อุะแด้ปเต้อุร์จ่าย่ไฟภาย่นอุก	 แหล่ังจ่าย่ไฟภาย่ใน	 แลัะแบต้เต้อุร่�สำรอุง	 ย่กระดั้บกระบวันการทำงานด้้านเทคโนโลัย่่สารสนเทศ

ทางการแพทย่์แลัะสุขภาพ	 เม่�อุใช้้งานควับคู่กับแอุปพลัิเคช้ันต้รวัจสอุบแบต้เต้อุร่�แบบเร่ย่ลัไทม์	 นอุกจากน่�ย่ังม่ฟีเจอุร์เพิ�มเต้ิมสำหรับ

การใช้้งานทางการแพทย่์แลัะสุขภาพอุันหลัากหลัาย่	เช้่น	พอุร์ต้	I/O	แบบแย่ก,	การอุอุกแบบเผ่�อุต้่อุขย่าย่แบบแย่กส่วัน	เพ่�อุควัามย่่ด้หยุ่่น

ในการต้่อุขย่าย่แลัะโมดู้ลัมาต้รฐ์านการถึ่าย่ภาพแลัะส่�อุสารข้อุมูลัภาพถึ่าย่ทางการแพทย์่	 เพ่�อุประสิทธิิภาพการเร่ย่กดู้ภาพถึ่าย่ท่�ด้่ข้�น	

ทำให้พ่ซ่สามารถึเพิ�มฟังก์ช้ันต้่าง	ๆ	เพิ�มเต้ิมได้้		

 ดูรายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้ที� https://www.ieiworld.com/medical-solution/en/medical-solution.php	



 บริษั่ทิ ยููไนเต็็ด อิอิร์โธปิดิกส่์ คอิร์ปอิเรชั่่�น จิำาก่ด ผู้ผลัิต้อุุปกรณ์์ศัลัย่กรรมกระดู้กแลัะข้อุต้่อุราย่แรกขอุงเอุเช้่ย่ท่�ได้้รับ

การรับรอุงจากอุงค์การอุาหารแลัะย่าขอุงสหรัฐ์อุเมริกา	 นำเสนอุโซลัูช้ั�นการอุอุกแบบกระดู้กแลัะข้อุต้่อุท่�เหมาะสมกับสุขภาพแลัะ

ผู้ป่วัย่หลัากหลัาย่เช้่�อุช้าต้ิ	 โด้ย่แสด้งอุอุกผ่าน	 USTAR	 II	 โซลูัช้ั�นระบบข้อุต้่อุเท่ย่ม	 ผู้ช้นะรางวััลั	 Taiwan	 Excellence	 ซ้�งสั�งสม

ประสบการณ์์กวั่า	20	ปี	แลัะ	3,000	เคสการใช้้งานขอุง	USTAR	I	อุ่กผู้ช้นะรางวััลั	Taiwan	Excellence	เม่�อุ	20	ปีท่�แลั้วั

 USTAR II ระบบข้อุต่้อุเท่ย่มท่�อุอุกแบบมาสำหรับการผ่าตั้ด้

ข้อุต่้อุเท่ย่มแลัะการผ่าต้ัด้แก้ไขข้อุต้่อุท่�ซับซ้อุน	 อุย่่างเช้่น	 ในกรณ์่

ควัามบกพร่อุงขอุงกระดู้กรุนแรงจากการผ่าต้ัด้เปลั่�ย่นอุุปกรณ์์ทาง	

การแพทย่์หลัาย่ครั�ง	ในกรณ์่เน่�อุงอุกในกระดู้ก	เป็นต้้น	ให้ผู้ป่วัย่เลั่อุกได้้

แทนการต้ัด้แขนขา	 ทำให้ม่โอุกาสรักษัาแขนขาท่�ได้้รับผลักระทบมากข้�น	

นับเป็นหน้�งในระบบข้อุต้่อุเท่ย่มท่�ด่้ท่�สุด้ในต้ลัาด้โลัก	 ซ้�งประกอุบด้้วัย่

ช้ิ�นส่วันโมดู้ลัาร์ประเภทต้่าง	ๆ 	ขนาด้ต้่าง	ๆ 	รวัมทั�งขนาด้ท่�เหมาะกับเด้็ก

เพ่�อุรับม่อุกับปัญ่หาขนาด้ไม่ต้รงกัน	 เน่�อุงจากเน่�อุงอุกในกระดู้กมักพบ

ในเด้็ก	 ทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย่์แลัะสุขภาพมั�นใจในการเล่ัอุก

ช้ิ�นส่วันท่�เหมาะสมท่�สุด้สำหรับผู้ป่วัย่	 สามารถึปรับควัามย่าวัขอุง

ขอุ้ต่้อุเทย่่มได้ท้ั�งชุ้ด้	ทำให้สามารถึจัด้การเน่�อุงอุกได้โ้ด้ย่ผ่าตั้ด้กระดู้กอุอุก

น้อุย่ท่�สุด้	หลั่กเลั่�ย่งการเส่ย่กระดู้กขอุงผู้ป่วัย่โด้ย่ไม่จำเป็น	ประกอุบง่าย่

แลัะสะด้วัก	 เพ่ย่งใช้้เคร่�อุงม่อุผ่าตั้ด้เพ่ย่งช้ิ�นเด่้ย่วัในการประกอุบ	

โด้ย่คำน้งถึ้งระย่ะเวัลัาในการผ่าต้ัด้ท่�สั�นลัง	 หมาย่ถึ้งควัามเส่�ย่งในการต้ิด้เช่้�อุลัด้ลังต้ามไปด้้วัย่	 แลัะประกอุบในลัักษัณ์ะท่�น�ำหนักขอุง

ผู้ป่วัย่โหลัด้ลังบนพ่�นผิวัข้อุต้่อุทั�งหมด้	ลัด้การส้กหรอุขอุงผลัิต้ภัณ์ฑ์์	ช้่วัย่ให้ม่อุายุ่การใช้้งานย่าวันานข้�น

 ดูรายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้ที� https://www.unitedorthopedic.com/ 

	 งานสัมมนาอุอุนไลัน์	 Taiwan	Excellence	2022	 ในหัวัข้อุ	Smart	Medical	Applications	ครั�งน่�ม่ผู้ลังทะเบ่ย่นเข้ารับฟังมากกวั่า	

200	 ราย่	 ม่ผู้รับช้มผ่านช้่อุงทางอุอุนไลัน์จากกวั่า	 10	 ประเทศ	 ได้้แก่	 ฟิลิัปปินส์	 มาเลัเซ่ย่	 อุินโด้น่เซ่ย่	 เวั่ย่ด้นาม	 ไทย่	 อุิต้าลั่	 ฝรั�งเศส	

อุิหร่าน	เย่อุรมน่	แลัะสหราช้อุาณ์าจักร

  

ดูข้้อมูลเพิ�มเต้ิมได้ที�:

•	 Event	Website:	https://sites.google.com/view/2022-smart-medical-application/	

•	 Taiwan	Excellence	Award:	https://www.taiwanexcellence.org/en

•	 Taiwan	Healthcare	Hub:	https://healthcare.taiwantrade.com/home/home.html	


