เสนอโซลูู ชัั นเพื่่�อการปฏิิวัั ติิอุุ ตสาหกรรมทางการแพทย์์ อัั จฉริิยะ
กรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิิจไต้้หวััน (BOFT) และสภาส่่งเสริิมการค้้าและการส่่งออก
แห่่งไต้้หวััน (TAITRA) จััดงานสััมมนาออนไลน์์ “Taiwan Excellence Driving a New Revolution in Smart
Medical Webinar” เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+ 7) เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ
ในอุุตสาหกรรมทางการแพทย์์ระหว่่างไทยและไต้้หวััน หลัังจากที่่�ไทยมีีการนำเข้้าอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
จากไต้้หวัันเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา โดยภายในงานมีีบริิษััทชั้้�นนำด้้านอุุตสาหกรรมทางการแพทย์์
ของไต้้หวัันที่่�ได้้รัับรางวััล Taiwan Excellence 4 บริิษััท ได้้แก่่ EPED, IEI, Insight Medical Solutions และ
Medimaging Integrated Solution มาสาธิิตผลิิตภััณฑ์์และแนะนำเทคโนโลยีีใหม่่ล่่าสุุด

เกรซ หวาง ประธานสมาคมอุุตสาหกรรมการแพทย์์และไบโอเทคไต้้หวันั
กล่่าวว่่า การออกแบบ IC เซมิิคอนดัักเตอร์์ และเทคโนโลยีีโทรคมนาคม ล้้วนส่่งผล
สำคััญต่่อการปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมทางการแพทย์์และการดููแลสุุขภาพที่่ก� ำลัังจะเกิิดขึ้้น�
ซึ่่�งเทคโนโลยีีของไต้้หวัันมีีศัักยภาพมากพอที่่�จะทำให้้ไต้้หวัันกลายเป็็นแหล่่งสำคััญ
ทางการแพทย์์ของโลก นัักวิิจัยั และพััฒนาของไต้้หวัันมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�ดีีทางการแพทย์์เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์และผู้้�ป่่วยได้้พบกัับความเสี่่�ยงต่่ำ
แต่่ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีจากการพััฒนาเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ของไต้้หวััน ซึ่่�งหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่�งว่่างานนี้้�จะทำให้้เกิิดการเจรจาทางการค้้า และโอกาสทางธุุรกิิจในอุุตสาหกรรม
ทางการแพทย์์ระหว่่างไทยและไต้้หวัันเป็็นอย่่างดีี

เอมมานููเอล เฟลิิกซ์์ เลสปรอน หััวหน้้าฝ่่ายการตลาดระดัับโลก EPED Inc.
เปิิ ด ตัั ว RETINA ระบบนำร่่ อ งการศัั ล ยกรรมผ่่ า ตัั ด ใช้้ ใ นการศัั ล ยกรรมผ่่ า ตัั ด
หลายประเภทเพื่่อ� ให้้มีีบาดแผลเล็็กที่่สุ� ดุ ช่่วยลดการบาดเจ็็บของเนื้้�อเยื่่อ� ที่่ไ� ม่่จำเป็็น
และลดความเสี่่�ยงของภาวะแทรกซ้้อนจากการผ่่าตััดได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�
ยัังนำเสนอ IRIS ระบบนำร่่อง 4 มิิติิ สำหรัับการศััลยกรรมทัันตกรรมที่่�มีีเทคโนโลยีี
การวางตำแหน่่งด้้วยแสง 4 มิิติิที่่�ล้้ำหน้้าที่่�สุุด พร้้อมการติิดตามแบบเรีียลไทม์์
จึึงทำให้้เครื่่�องมืือนี้้�เป็็นเสมืือนผู้้�ช่่วยที่่�ยอดเยี่่�ยมทุุกการผ่่าตััดแม้้ในเคสที่่�ซัับซ้้อน
อย่่างการปลููกรากฟัันเทีียมบนกระดููกโหนกแก้้ม

เจนนี่่� ลูู พนัักงานขายอาวุุโส ศููนย์ธุ์ รุ กิิจการแพทย์์ IEI Integration Corp.
นำเสนอ POCi-W22C-ULT5 ระบบจััดการภาพทางการแพทย์์ของ IEI มีีคุุณสมบััติิ
มากมายที่่จ� ะช่่วยสร้้างความก้้าวหน้้าของระบบดิิจิทัิ ลั ในโรงพยาบาล เช่่น จอแสดงผล
ขอบอลููมิิเนีียมแบบบางเฉีียบ และการออกแบบส่่วนขยายแบบแยกส่่วน นอกจากนี้้�
POCi-W22C-ULT5 ยัังใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบการจััดการข้้อมููลการวางยาสลบ
สามารถส่่งถ่่ายข้้อมููลการวางยาสลบในระหว่่างการปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่อ� ให้้
วิิสััญญีีแพทย์์ประเมิินและจััดการสถานการณ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

เควิิน ซุุง ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ Insight Medical
Solutions Inc. เปิิดเผยว่่า บริิษััทประสบความสำเร็็จในการพััฒนากล้้องแคปซููล
เอนโดสโคปแบบมีีสายเครื่่�องแรกของโลกเพื่่�อใช้้ในการตรวจระบบทางเดิินอาหาร
ส่่วนต้้น ผู้้�ป่่วยสามารถกลืืนเอนโดสโคปได้้ง่่ายเหมืือนกลืืนแคปซููลน้้ำมัันตัับปลา
จึึงทำให้้กระบวนการนี้้�ไม่่จำเป็็นต้้องดมยาสลบ ผู้้�ป่่วยสามารถสื่่�อสารกัับแพทย์์
ได้้ในระหว่่างการตรวจรัักษา และเป็็นเครื่่�องมืือแพทย์์ปลอดเชื้้�อแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
จึึงช่่วยลดโอกาสที่่�แพทย์์และผู้้�ป่่วยจะติิดเชื้้�อจากละอองขนาดเล็็กและการติิดเชื้้�อ
ระหว่่างกัันได้้เป็็นอย่่างดีี

เจฟฟ์์ หวาง ผู้อ้� ำนวยการฝ่่ายขายอาวุุโส ศููนย์พั
์ ฒ
ั นาธุุรกิิจ Medimaging
Integrated Solution Inc. (MiiS) นำเสนออุุปกรณ์์วิินิิจฉััยดููแลรัักษาบาดแผล
เบื้้�องต้้น Smart Wound Carer อุุปกรณ์์มััลติิเซ็็นเซอร์์ที่่�รวมกล้้องแสดงสีี กล้้องจัับ
ความร้้อน และกล้้อง 3 มิิติิ เข้้าด้้วยกััน เพื่่อ� ประเมิินขนาดบาดแผล ความลึึกของแผล
และอััตราส่่วนของเนื้้�อเยื่่�อที่่�เป็็นแผลเรื้้�อรัังบนผิิวหนััง พร้้อมด้้วยระบบวิิเคราะห์์
บาดแผลโดย AI ทำให้้ MiiS สามารถดููแลรัักษาบาดแผลแบบทางไกลได้้แม่่นยำยิ่่�งขึ้้น�
และช่่วยลดระยะเวลาการรัักษาบาดแผลได้้อีีกด้้วย

งานสััมมนาออนไลน์์ “Taiwan Excellence Driving a New Revolution in Smart Medical Webinar”
ได้้รัับความสนใจจากผู้้�เข้้าชมงานเป็็นจำนวนมากกว่่า 85 คน โดยมีีทั้้�งสื่่�อมวลชน และผู้้�บริิหารระดัับสููง
จากบริิษััทชั้้�นนำ ผู้้�ที่่�สนใจสามารถเรีียนรู้้�ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโซลููชัันทางการแพทย์์อััจฉริิยะของไต้้หวััน
และเยี่่�ยมชม Taiwan Healthcare Hub (THH) ได้้ที่่� https://healthcare.taiwantrade.com/home/home.html
• สามารถรัับชมงานสััมมนาออนไลน์์ “Taiwan Excellence Driving a New Revolution in Smart Medical
Webinar” ย้้อนหลัังได้้ที่่� https://www.youtube.com/watch?v=aSnUlNFu0Vc
•	ติิดตามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของบริิษััทไต้้หวัันทั้้�ง 4 บริิษััท ได้้ที่่� https://sites.google.com/view/smartmedical-webinar/home
• ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาเยี่่ย� มชมเว็็บไซต์์ Taiwan Excellence ได้้ที่่� https://www.taiwanexcellence.org/tw
• สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาติิดต่่อ สภาส่่งเสริิมการค้้าและการส่่งออกแห่่งไต้้หวััน หรืือ TAITRA
โทรศััพท์์ +66(2)6514470 หรืือ E-mail: bangkok@taitra.org.tw
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