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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

NB:Biomedical engineering is the application of engineering principles and techniques to the 
medical field. (wikipedia)

วาระที" ๓.๑๐
โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

(Thailand Biomedical Engineering Consortium) 
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

(ประจําปี ๒๕๖๓)

รายงานเมื?อ
๕ มนีาคม ๒๕๖๔
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• ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย (Thai BME Consortium) อนัเนื?องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมสีมาชกิเริ?มตน้ 7 สถาบนัใน พ.ศ. 2548 ปจัจบุนัมสีมาชกิ 26 
สถาบนั ไดแ้ก่
1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. มหาวทิยาลัยมหดิล
5. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
6. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
8. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
9. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
10. ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)   
11. มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
12. สมาคมวจัิยวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย  
13. สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม 
14. สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ
15. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
16. มหาวทิยาลัยรังสติ 
17. มหาวทิยาลัยบรูพา 
18. สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ
19. สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
20. อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
21. มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ปี 2563)
22. สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(ปี 2563)
23. สํานักงานนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(ปี 2563)
24. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ปี 2563)
25.สถาบนัวจัิยดาราศาสตรแ์หง่ชาต(ิปี2564)
26.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร(ีปี2564)

• นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชดําร ิทําหนา้ที?ประสานงานภาคี
• กจิกรรมหลัก ประกอบดว้ย 

 การประชมุรว่มกนัปีละ 4 ครั dงเพื?อแลกเปลี?ยนขอ้มลูและกําหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
วศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทย  

 รว่มพัฒนาบคุลากรและทนุการศกึษาแกส่ถาบนัตา่งๆ 
 รว่มจัดกจิกรรมวชิาการระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิปีละ 2 ครั dง
 ขยายความรว่มมอืและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของภาค ี

1.พระมหากรณุาธคิณุของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีตอ่การพฒันาวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

การประชมุวชิาการ Thai-US Symposium 
on International Development of 

Thai BME 
ในวโรกาสที?สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา
จัดระหวา่งวนัที? 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความเป็นมาของการกอ่ตั dง

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

สถาบนัที"รว่มจดังานวชิาการ 
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2.การพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ท ัQงนกัวจิยั อาจารย ์และนสิตินกัศกึษา

2.2 คณาจารยแ์ละนกัวจิยั ราว 487 คน ( มหาวทิยาลยั 205 คน และ นักวจัิย สวทช. และมหาวทิยาลยั 282 คน)

2.1 ทนุการศกึษาตา่งประเทศ : ระยะที? 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จํานวน 47 ทนุ กลบัมาปฏบิตังิาน
แลว้ 41 คน ระยะที? 2 (พ.ศ. 2558-2563) ระดบัปรญิญาโท-เอก จัดสรรทนุแลว้ 65 ทนุ รวมทั dงสิdน จํานวน 112 ทนุ

2.3 หลกัสตูร : 32 หลกัสตูร ใน 13 มหาวทิยาลยั ที?เขา้รว่มกจิกรรมของภาค ีไดแ้ก ่จฬุา, มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., 
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ ม.บรูพา มฟล. และ มข. มนีสิตินักศกึษาที?จบการศกึษาแลว้จํานวน 2,398 คน (ตั dงแตท่ี?มกีารกอ่ตั dง
ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย ปี 2548)

ระดบัการศกึษา จํานวนมหาวทิยาลยัที"ม ี
หลกัสตูร

จํานวนนกัศกึษาศกึษา
ที"จบการศกึษา

ปรญิญาตรี 8 1,941

ปรญิญาโท 14 365

ปรญิญาเอก 10 92

นักศกึษาที?จบการ
ศกึษากลบัมารับ
ราชการ 41 คน

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาที"จบ 

จฬุา 2

มศว. 6

มช. 4

มจธ. 6

มอ. 8

มหดืล 3

สวทช. 11

สจล 1

ชื?อ : ดร.ภรภัทร อัฐมโนลาภ
ตําแหน่ง :  อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรม
ขวีการแพทย ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
ขอบเขตงานวจัิยและความเชี?ยวชาญ : 
การวนิจิฉัยโรคทางชวีโมเลกลุ, 
Microfluidics, การวนิจิฉัยทางชวี
โมเลกลุแบบพกพา, โรคตดิเชืdอ, 
Epigenetics
สถาบันที?จบการศกึษา : Johns 
Hopkins University

ชื?อ : ดร. ปวณีา ดลิกสมัพันธ์
ตําแหน่ง :  นักวจัิย MTEC, สวทช. 
ขอบเขตงานวจัิยและความเชี?ยวชาญ : การใชเ้ทคโนโลยขี ึdนรปูสามมติ ิ(3D printing, 
biofabrication) เพื?อการสรา้งเนืdอเยื?อทดแทนอาทเิชน่ osteochondral implant, bone implant
สถาบันที?จบการศกึษา : Utrecht University, The Netherlands

ชื?อ : ดร.ประชา แยม้บางยาง
ตําแหน่ง :  อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรม
ขวีการแพทย ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
ขอบเขตงานวจัิยและความเชี?ยวชาญ :  
 Nonlinear ultrasonic wave mixing 

application
 Linear ultrasonic wave for 

evaluation of material properties                                                
 Medical electronic devices
สถาบันที?จบการศกึษา : University of 
Glasgow (Scotland)
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3.ตวัอยา่งผลงานดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทยตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ปี พ.ศ. 2563

มหดิล 
• C. Angulo-Pineda, K. Srirussamee, P. Palma, V. M. Fuenzalida, S. H. Cartmell, and H. Palza, "Electroactive 3D Printed Scaffolds Based on Percolated 

Composites of Polycaprolactone With Thermally Reduced Graphene Oxide for Antibacterial and Tissue Engineering Applications," Nanomaterials, vol. 
10, no. 3, p. 428, 2020.

• May Phu Paing , Kazuhiko Hamamoto , Supan Tungjitkusolmun , Sarinporn Visitsattapongse and Chuchart Pintavirooj ,“Automatic Detection of 
Pulmonary Nodules using Three-dimensional Chain Coding and Optimized Random Forest”, Applied Science,  vol. 10, pp: 2345, 2020 

• Yutthana Pititheeraphab ,Nuntachai Thongpance ,Hisayuki Aoyama andChuchart Pintavirooj ,     “Vein Pattern Verification and Identification Based on 
Local Geometric Invariants Constructed from Minutia Points and Augmented with Barcoded Local Feature”, Applied Science,  vol. 10, no. 9, pp: 3192, 
2020 

รงัสติ 
 Pititheeraphab, Y., Thongpance, N., Aoyama, H., & Pintavirooj, C. (2020). Vein Pattern Verification and Identification Based on Local Geometric 

Invariants Constructed from Minutia Points and Augmented with Barcoded Local Feature. Applied Sciences, 10(9), 3192.
 Angsuwatanakul, T., O’Reilly, J., Ounjai, K., Kaewkamnerdpong, B., & Iramina, K. (2020). Multiscale Entropy as a New Feature for EEG and fNIRS

Analysis. Entropy, 22(2), 189.
 Pechprasarn, S., Sasivimolkul, S., Sukkasem, C., Suvarnaphaet, P. & Thongpance, N. (2020). Surface Plasmons Phase Imaging Microscopy using 

Deep Learning. In Proceedings of the 8th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology - Volume 1: PHOTOPTICS, ISBN 978-
989-758-401-5, pages 33-39.

จฬุา
 Laomeephol, C., Ferreira, H., Kanokpanont, S., Neves, M.N.,  Kobayashi, H., Damrongsakkul, S., Dual-functional liposomes for curcumin delivery and 

accelerating silk fibroin hydrogel formation , 2020, International Journal of Pharmaceutics 589, 119844.

 Laomeephol, C., Ferreira, H., Yodmuang, S., Reis, L.R., Damrongsakkul, S., Neves, M.N. Exploring the gelation mechanisms and cytocompatibility of 

gold (III)-mediated regenerated and thiolated silk fibroin hydrogels , 2020, Biomolecules 10(3),  466.

 Chancheewa B., Buranapraditkun S., Laomeephol C., Rerknimitr P., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., Klaewsongkram J. In vitro immune 

responses of human peripheral blood mononuclear cells to silk fibroin: IL-10 stimulated anti-inflammatory and hypoallergenic properties. 2020. 

Materials Today Communications, 24, 101044

มช. 
 Davagdorj, K., Pham, V.H., Theera-Umpon, N., Ryu, K.H.Xgboost-based framework for smoking-induced noncommunicable disease prediction (2020) 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (18), art. no. 6513, pp. 1-22.
 Theera-Umpon, N., Poonkasem, I., Auephanwiriyakul, S., Patikulsila, Hard exudate detection in retinal fundus images using supervised learning 

(2020) Neural Computing and Applications, 32 (17), pp. 13079-13096.
 Thunsiri, K., Pitjamit, S., Pothacharoen, P., Pruksakorn, D., Nakkiew, W., Wattanutchariya, W.The 3D-printed bilayer's bioactive-biomaterials scaffold 

for full-thickness articular cartilage defects treatment (2020) Materials, 13 (15), art. no. 3417, pp. 1-26.
 Jeong, H., Khunlertgit, N.Effective single-cell clustering through ensemble feature selection and similarity measurements(2020) Computational 

Biology and Chemistry, 87, art. no. 107283, .

มธ.
 Teerapan Sosakul, Jintamai Suwanprateeb, Bunyong Rungroungdouyboon, Pongsatorn Tuchpramuk, Waraporn Suvannapruk, Autcharaporn

Srion, "Evaluation of tissue ingrowth and reaction of a porous polyethylene block as an onlay bone graft in rabbit posterior mandible", Apr. 
2020:50(2), p106-120 (Q2)

 Pongpakpien. s., Preechaphonkul. W., and Rattanadecho P., ”Effects of Thermal and Electrical Properties on Porous Liver during Microwave 
Ablation Using Microwave Coaxial Slot Antenna", International Journal of Heat and Technology, Vol. 38, No. 2, June, 2020, pp. 361-370 
:Impact Factor: 3.30

 Teerapot Wessapan and Phadungsak Rattanadecho, Acoustic streaming effect on flow and heat transfer in porous tissue during exposure to 
focused ultrasound, Case Study in Thermal Engineering,21, 2020,100670 Impact Factor: 3.38 

มอ. 
 Phonklam, K., Wannapob, R., Sriwimol, W., Thavarungkul, P., & Phairatana, T. (2020). A novel molecularly imprinted polymer PMB/MWCNTs 

sensor for highly-sensitive cardiac troponin T detection. Sensors and Actuators B: Chemical, 308, 127630.
 Charupanit, K., Sen‐Gupta, I., Lin, J. J., & Lopour, B. A. (2020). Detection of anomalous high‐frequency events in human intracranial 

EEG. Epilepsia Open, 5(2), 263.
 Samae, M., Ritmetee, P., Chirasatitsin, S., Kojić, S., Kojić, T., Jevremov, J., ... & Al Salami, H. (2020). Precise manufacturing and performance 

validation of paper-based passive microfluidic micromixers. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 21(3), 499-508.
 Suwanhom, P., Nualnoi, T., Khongkow, P., Lee, V. S., & Lomlim, L. (2020). Synthesis and evaluation of chromone-2-carboxamido-alkylamines 

as potent acetylcholinesterase inhibitors. Medicinal Chemistry Research, 29(3), 564-574.

มจพ. 
 Srikong, M. and Wannapiroon, P., “Immersive technology for medical education: Technology enhance immersive learning experiences,” Siriraj

Medical Journal, 72(3): 265-271, 2020.
 Saimmai, A., Riansa-Ngawong, W., Maneerat, S. and Dikit, P., “Application of biosurfactants in the medical field,” Walailak Journal of Science 

and Technology, 17(2): 154-166, 2020.
 Boonyapalanant, A., Ketcham, M. and Piyaneeranart, M., “Hiding Patient Injury Information in Medical Images with QR Code,” Advances in 

Intelligent Systems and Computing, 936: 258-267, 2020.
 Nuanmeesri, S. and Poomhiran, L.,“Developing of intelligence walking stick and mobile application for elderly health care using the internet of 

things,” International Journal of Interactive Mobile Technologies, 14(14): 4-15, 2020.

NSTDA 
 Sungkhaphan P., Thavornyutikarn B., Kaewkong P., Singhatanadgit W., Pornsuwan S., Janvikul W., Clindamycin Hydrochloride-loaded 

Composite Hydrogel of Poly((ethylene glycol) dimethacrylate-glycidyl methacrylate) and Mesoporous Silica Nanoparticles for Bacterial Infection 
Treatment , Chiang Mai J. Sci. 2020; 47(4) : 765-775.

 Chumnanvej S., Luangwattanawilai T., Rawiwet V., Suwanprateeb J., Rattanapinyopituk K., Huaijantug S.,  Yinharnmingmongkol C. , 

Hemstapat R., In vivo evaluation of bilayer ORC/PCL composites in a rabbit model for using as dural substitute., Neurol Res. 2020 

Oct;42(10):879-889. 

สจล. 
 C. Angulo-Pineda, K. Srirussamee, P. Palma, V. M. Fuenzalida, S. H. Cartmell, and H. Palza, "Electroactive 3D Printed Scaffolds Based 

on Percolated Composites of Polycaprolactone With Thermally Reduced Graphene Oxide for Antibacterial and Tissue Engineering 
Applications," Nanomaterials, vol. 10, no. 3, p. 428, 2020.

 May Phu Paing , Kazuhiko Hamamoto , Supan Tungjitkusolmun , Sarinporn Visitsattapongse and Chuchart Pintavirooj ,“Automatic 
Detection of Pulmonary Nodules using Three-dimensional Chain Coding and Optimized Random Forest”, Applied Science,  vol. 10, pp: 
2345, 2020 .

 Yutthana Pititheeraphab ,Nuntachai Thongpance ,Hisayuki Aoyama andChuchart Pintavirooj ,“Vein Pattern Verification and 
Identification Based on Local Geometric Invariants Constructed from Minutia Points and Augmented with Barcoded Local Feature”, 
Applied Science,  vol. 10, no. 9, pp: 3192, 2020 มจธ. 

 C. Akkapinyo, P. Khownarumit, D. Waraho-Zhmayev, R.P. Poo-arporn, Development of a multiplex immunochromatographic strip test 
and ultrasensitive electrochemical immunosensor for hepatitis B virus screening, Analytica Chimica Acta. 1095 (2020) 162–171. 

 T. Bubpamala, K. Viravaidya-Pasuwat, P. Pholpabu, Injectable Poly(ethylene glycol) Hydrogels Cross-Linked by Metal–Phenolic Complex 
and Albumin for Controlled Drug Release, ACS Omega. 5 (2020) 19437–19445. 

 T. Angsuwatanakul, J. O’Reilly, K. Ounjai, B. Kaewkamnerdpong, K. Iramina, Multiscale Entropy as a New Feature for EEG and fNIRS
Analysis, Entropy. 22 (2020) 189. 

มศว. 
 S. Tantisatirapong and W. Preedanan (2020). Texture Based Classification of Malaria Parasites from Giemsa-Stained Thin Blood Films. 

ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, 18(1), 9-16. https://doi.org/10.37936/ecti-
eec.2020181.208115.

 T Liamsuwan, S Tantisatirapong and P Tangboonduangjit "CTScanTool, a semi-automated organ segmentation tool for radiotherapy 
treatment planning." Journal of Physics: Conference Series 1285: 012027.

 N. Aeimpreeda, P. Sukaimod, P. Khongsabai, C. Thothong and D. Sueaseenak, "Study of drowsiness from simple physiological signals 
testing: A signal processing perspective," 2020 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication 
(ICAIIC), Fukuoka, Japan, 2020, pp. 738-741มฟล. 

 Punyanitya S, Thiansem S, Koonawoot R, Sontichai W, Suchaitanawanit S. Preparation and Characterization of a New Absorbent Pad 
from Rice Starch. Mater Sci Forum. 2020 May;990:91–5. 

 Arnon Jumlongkul. Medical Innovative Teaching Management in Medical Schools: The Creation of Innovative Physicians. In oral 
presentation at 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019. Universiti Utara Malaysia, International convention center, Hatyai, 
Thailand during 12th-13th December 2019.
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4. ตวัอยา่งผลงานวจิยัใชใ้นประเทศจากสมาชกิภาคี

1. มจพ.- ตูอ้บฆา่เชืdอดว้ยยวูี 3. มธ.- Deep eye 4. มศว. - เครื?องอดัแรงดนับวกชว่ย
หายใจในขณะหลบันอน

5. AMED/สวทช.- BodiiRay S
Digital X-Ray ถา่ยทรวงอก 

6. รังสติ : เครื?องเตอืนการ
รั?วซมึของเลอืดที?สายสง่เลอืด
จากเครื?องไตเทยีมเขา้สูผู่ป่้วย 

7.สจล.- เครื?องชว่ยหายใจ
ขนาดเล็ก

8. มอ.- เครื?องจา่ย
แอลกอฮอลล์า้งมอืแบบ

อตัโนมตัิ

9. มหดิล-พอลเิมอรช์วีภาพ
สง่ยารักษามะเร็งสมอง

10. MTEC/สวทช.- แผน่รองเทา้ 12. NANOTEC/หมวกแรงดันลบ

2. มช.- CMUgency

11. จฬุา. : CU กองหนุน
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5. กรณีศกึษา : การพฒันาผลงานวจิยัและพฒันาสูก่ารเป็น BME 2.0 

การใหคํ้าปรกึษาเพื?อการขึdนทะเบยีน
เป็นผูผ้ลติเครื?องมอืแพทยแ์ละ

การทํามาตรฐาน

การจับคู ่OEM กับ 
Startup เรื?องการผลติ

คณุประพันธ ์
วไิลเลศิ กรรมการ 
ผจก. บจก. ไทย
เด็นทอล อนิเตอร์
เนชั?นแนลใหคํ้า 
ปรกึษาขึdนทะเบยีน
ผูผ้ลติอปุกรณ์
การแพทย์

ดร.พนติา NEC 
TEC ใหการ
ปรกึษาการทํา 
Software 
Validation–IEC 
62304 

คณุชาญชยั กรรมการ
สมา คมการรับผลติชว่ง
ไทย (Subcon) กับ คณุ
ไพศาล (Bederly) รว่ม
หารอืพัฒนาธรุกจิ 

BME 1.0
2558-2559

 พัฒนา
กําลังคน

สรา้งความ
เขม้แข็งทาง
วชิาการ 

 พัฒนาตน้
แบบของ
ผลติภัณฑ ์

BME 2.0
เร ิ"มตน้ 2560

 เนน้การสรา้ง
ผลงานไป
สูก่ารใช ้
ประโยชน์
และสรา้ง
ความยั?งยนื
ในการพัฒนา
ผลงานวจัิย  

ข ัQนตอนการผลกัดนัและ
สนบัสนนุผลงาน BME สูก่าร

เป็น start up ปี 2563 

ศนูยบ์รหิารจัดการเทคโนโลย ีสวทช.
สํานักคณะการรมการอาหารและยา
กลุม่เครอืขา่ยเครื?องมอืแพทย ์Innovation 
Network Center
สมาคมการคา้และบรกิารสขุภาพผูส้งูอายไุทย 
กรมกจิการผูส้งูอายุ

สามารถเพิ?มยอดขาย 
Startup : 363,000 บาท และ
เพิ?มโอกาสในการหาลกูคา้
ใหม่

ออก Booth งาน
Intercare Asia2020
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คณุสมบตัขิองผลงาน
 อปุกรณ์ชว่ยฝึกเดนิสําหรับผูป่้วยหลงักายภาพบําบดั รวมถงึผูส้งูอาย ุผูป่้วยที?มี

ความผดิปกตทิางการเดนิจากโรคหลอดเลอืดสมอง, บาดเจ็บที?กระดกูสนัหลัง
, กลา้มเนืdอออ่นแรง โดยสามารถเพิ?มประสทิธภิาพการฝึกเดนิ สรา้งความ
มั?นใจและกลา้ที?จะเดนิ

 ลดภาระการบาดเจ็บของผูด้แูล ประสทิธภิาพการกายภาพบําบดัสงู ราคา
เขา้ถงึได ้

 เทคโนโลยมีรีะบบกลไกพยงุนํdาหนักคนไขร้ะหวา่งเดนิ ระบบป้องกนัการหกลม้ 
ระบบชว่ยยกขา และออกแบบมาใหเ้หมาะกบัการฝึกที?บา้น และโรงพยาบาล

การเผยแพร ่และการนําไปใชป้ระโยชน์
ยอดขาย ปี 2563  (1 มกราคม – 11 พฤศจกิายน)  จํานวน 
130 ตัว จํานวนเงนิ 7.38 ลา้นบาท

คาํขออนสุทิธบิตัร : 1903001355

รางวลั
ชนะเลศิอนัดับที? 1 (Gold Award) จากงาน (i-CREATe 2017) 
ชนะเลศิอนัดับที? 1 โครงการ ITCi Award 2017 ในหัวขอ้ “นวัตกรรมสําหรับ
บา้นผูส้งูวัย”
ชนะเลศิการประกวดสดุยอด SME & Startups ตัวจรงิ ปี 6 โดยธนาคารออมสนิ
ชนะเลศิการประกวด YoungD Startup โดยธนาคารไทยพาณชิย์

เจา้ของผลงาน : คณุวรัตถ ์สทิธิ�เหลา่ถาวร 
บรษิทั : บรษัิท เมดคิวิบ ์จํากดั 
วนัที"จดทะเบยีน : 21 สงิหาคม 2561
เลขทะเบยีน : 0105561141928
ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ การผลติเครื?องมอืและอปุกรณ์ในทาง
การแพทย ์(ยกเวน้ทันตกรรม)

5.1 กรณีศกึษา: การตอ่ยอดนวตักรรมวจิยัไปใชป้ระโยชนส์ูก่ารเป็น start up

อปุกรณ์ชว่ยฝึก
เดนิพยงุ
นํdาหนัก

มาตรฐานผลติภณัฑ์
 ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติเครื?องมอืแพทย์
 มาตรฐานทางดา้นไฟฟ้าเกี?ยวกบัเครื?องมอืแพทย ์

IEC60601

รถเข็น
คนพกิารแบบ

ปรับยนืได ้

เจา้ของผลงาน คณุธรีพงศ ์สมทุรอษัฎงค์
บรษิทั : บรษัิท ซเีมด เมดคิอล จํากดั 
เลขทะเบยีน : 0105559196818
วนัที"จดทะเบยีน 26 ธันวาคม 2561
ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ จําหน่ายวลิแชร์

การเผยแพร ่: ยอดขายในหน่วยงานรัฐและเอกชน 
คดิเป็น 3.61 ลา้นบาท 
 สถาบันสรินิธรฯจํานวน  13 ตัว 
 จํานวน  50 ตัว (อยูใ่นระหวา่งยื?นซอง วนัที? 

26/11/2020)
 รพ. สมเด็จพระยพุราชดา่นซา้ย   จํานวน  1 ตัว 
 รพ. บรุรัีมย ์ จํานวน 3 ตัว 
 สวทช. จํานวน 30 ตัว (รอใบสั?งซืdอในเดอืน ธันวาคม 

2020)

คณุสมบตั ิ
 ผูใ้ชส้ามารถปรับจากทา่นั?งมาเป็นทา่ยนืดว้ยตัวเอง 
 ไมม่ชี ิdนสว่นที?เป็นไฟฟ้า มนํีdาหนักเบา ใชแ้ทนวลีแชรป์กตไิด ้
 สามารถยนืไดใ้นมมุที?ถกูตอ้งในแนวระนาบที? 82 องศา 
 สามารถชว่ยเหลอืตัวเองไดม้ากยิ?งขึdน จากการยนืได ้
 ชว่ยเหลอืในดา้นการประกอบอาชพีของผูใ้ชจ้ากการที?สามารถยนืได ้

อกีครัdงหนึ?ง

มาตรฐานผลติภณัฑ ์: เป็นเครื?องมอืแพทย ์Class 1 (ปัจจบุนัผา่นมาตรฐาน
บงัคับของทาง อย.) เลขที?ใบอนุญาต กท.สผ. 76/2563

รางวลั 
 รองชนะเลศิอันดับ 2 ราชนัยแ์หง่ปัญญา ปี 2550
 รองชนะเลศิอันดับ 1 International Convention for Rehabilitation 

Engineering & Assistive Technology (iCREATe) ปี 2551
 Gold Prize การประกวดสิ?งประดษิฐน์านาชาต ิSeoul International 

Invention Fair 2012
 ประกาศเกยีรตคิณุ ประเภท วศิวกรรมอตุสาหกรรมวจัิย รางวลั

สิ?งประดษิฐค์ดิคน้ จากสภาวจัิยแหง่ชาต ิ2560

อปุกรณ์ชว่ยฝึกเดนิพยงุนํ Qาหนกั-มธ

รถเข็นคนพกิารแบบปรบัยนืได-้มธ
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BrainPlus มาตรฐานผลติภณัฑ์ : IEC 60950-1 , CISPR 32 , CISPR 35

รางวลั
 Gold medal award "Game based Neurofeedback cognitive 

training" from the 44th International Inventions Geneva 2016.
 Gold medal award "Neurofeedback for cognitive/emotion 

training" from the Seoul International Inventions Fair 2017.

เจา้ของผลงาน : นายกฤษณ์กร เยาวม์ณี
บรษิทั : บรษัิท ออกสั คอมมนูเิทค จํากดั
วนัที"จดทะเบยีน : 7 มนีาคม 2559 
เลขทะเบยีน : 0125559006628 
ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ : การวจัิยและพัฒนาเชงิทดลองดา้นวศิวกรรมและ
เทคโนโลยอีื?นๆ ซึ?งมไิดจั้ดประเภทไวใ้นที?อื?น 

การนําไปใชป้ระโยชน ์:คดิเป็นมลูคา่รวมทั dงหมดที?ขายไดจ้นถงึปัจจบุนั
ประมาณ 3 ลา้นบาท
สถานพยาบาลหรอืสถานฟืdนฟเูพื?อพัฒนาสมอง(รพ.จฬุาฯ จํานวน 2 ชดุ)
สถาบนัการศกึษาเพื?อการวจัิยทางดา้นคลื?นไฟฟ้าสมอง (มจธ.  25 ชดุ )
สง่ออกตา่งประเทศกวา่ 20 ประเทศ โดยแพลตฟอรม์ Kickstarter และ 
Indiegogo ในชว่งการพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ ประมาณ 100 เครื?อง 
(รุ่น Home Use)

รายละเอยีดผลงาน
 นวตักรรมการฝึกสมองโดยใชร้ะบบ Gamed-based Neurofeedback 

บนแพลตฟอรม์ BrainPlus 
 ใชค้วามคดิควบคมุเกมบนหนา้จอคอมพวิเตอร ์ใชเ้พยีงสมองควบคมุ

สั?งการ ซึ?งก็จะไดรั้บการพัฒนาไปในทศิทางที?ดขี ึdน 
 ชว่ยชะลอการเกดิภาวะเสื?อมถอยของสมองหรอือลัไซเมอร์
 ใชง้านงา่ย โดยใชอ้งคค์วามรูภ้ายในประเทศทั dงหมด และมงีานวจัิย

รองรับ
 มปีระสทิธภิาพสงูในการตรวจวดัคลื?นไฟฟ้าสมอง

สทิธบิตัร 
อปุกรณ์ตรวจสอบและฟืdนฟคูวามสามารถในการทรงจํา ดําเนนิการ 
จดสทิธบิตัร เลขที?คําขอ 1401005696

การนําไปใชป้ระโยชน ์:
 มยีอดสั?งจองในปี 2563 จํานวน 50 ตัว จําหน่าย 55,000 

บาท/เตยีง

สทิธบิตัร : 
 เลขที?คําขออนุสทิธบิตัร : 18030002751, 

18030002716,1903000589, 1903000585 และเลขที?คําขอ
สทิธบิตัรการออกแบบ : 1902000873

รายละเอยีดผลงาน
เตยีงและที?นอนอจัฉรยิะสําหรับป้องกนัแผลกดทบัในผูป่้วยนอนตดิ
เตยีงและผูส้งูอาย ุSensor ชนดิ Matrix Force Sensitive Sensor 
คอยตรวจจับแรงกดทับที?นํdาหนักตวัผูใ้ชก้ระทําลงตอ่ที?นอน
 ใชเ้ทคโนโลย ีInternet of Things โดยตัวเตยีงมกีลไก 7 

รปูแบบ
 สามารถควบคมุจาก Mobile Application และตั dงการทํางานแบบ

อตัโนมตัไิด ้
 ในอนาคตจะพัฒนาโดยม ีSensor วัดแรงกดและใชน้วัตกรรม 

Machine Learning และ AI เขา้มาชว่ยในการทํางานเต็มรปูแบบ

เจา้ของผลงาน : นายไพศาล สขุจรัส 
บรษิทั : บรษัิท เบดเดอลี? จากดั 
วนัที"จดทะเบยีน : 3 ตลุาคม 2561 
เลขทะเบยีน : 0305561006204 
ทนุจดทะเบยีน : 3,000,000 บาท 
การประกอบธุรกจิ : การผลติเครื?องมอืและอปุกรณ์ในทาง
การแพทย ์(ยกเวน้ทางทันตกรรม) 

เตยีงและที"นอน
อจัฉรยิะ

5.2 กรณีศกึษา: การตอ่ยอดนวตักรรมวจิยัไปใชป้ระโยชนส์ูก่ารเป็น start up

BrainPlus โซลชู ั"นฝึกสมองและระบบตรวจวดั
สญัญาณคลื"นไฟฟ้าสมอง

เตยีงและที"นอนอจัฉรยิะ / มทส. 

รางวลั:
 ปี 2561 : SUT HACKATHON 2018 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สรุนาร ี
 2562 : 1St SUT DEMO DAYS 2019 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี
 ปี 2562 : 1St DEPA Jump START 2019 สํานักงานสง่เสรมิ

เศรษฐกจิดจิทัิล กระทรวงดจิติอลเพื?อเศรษฐกจิและสงัคม
 ปี 2563 : 1St DIP Tech It Out 2020  กรมพัฒนาสง่เสรมิ

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 2
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ชุดตรวจโรค COVID-19 ดว้ยเทคนคิแลมป์เปลี"ยนสใีนข ัQนตอนเดยีว : BIOTEC/ NSTDA  

5.3 ผลงานวจิยั BME ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ 2019(1/2) 

คณุสมบตัแิละเทคโนโลย ี
• มคีวามจําเพาะ (Specificity) 100% ความไว (sensitivity) 92% และมคีวามแมน่ยํา (accuracy) ที? 97% 
• แสดงผลไดภ้ายใน 75 นาท ีไดผ้ลเร็วกวา่ RT-PCR ถงึ 2 เทา่ 
• อา่นผลดว้ยตาเปลา่ ไมต่อ้งใชผู้เ้ชี?ยวชาญ (หากสเีปลี?ยนจากมว่งเป็นเหลอืง แสดงวา่มกีารตดิเชืdอไวรัส SARS-CoV-2) 
• ตน้ทนุราคาของชดุตรวจที?พัฒนาขึdนนีdมรีาคาถกูกวา่ชดุตรวจแลมป์นําเขา้ 1.5 เทา่

BIOTEC และคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล รว่มกนัพัฒนาชดุตรวจหาเชืdอไวรัส SARS-CoV-2 โดยใชเ้ทคนคิแลมป์
เปลี?ยนสใีนขั dนตอนเดยีว (colorimetric LAMP-XO) เพื?อใชต้รวจคัดกรองหาเชืdอไวรัสในผูป่้วย หรอืผูท้ี?สงสยัวา่มกีารตดิเชืdอไวรัส

• รางวลั 1 ใน 20 ผลงานประกวดโครงการ “Rapid COVID Testing” ของมลูนธิ ิXPRIZE (องคก์รไมแ่สวงหาผล
กําไรระดับโลก ดําเนนิการระดมทนุแบบ Crowd Funding เพื?อแกปั้ญหาระดับโลกในมติติา่งๆ) เมื?อวนัที? 22 ธ.ค. 63

• ทดสอบแขง่ขนัรอบสดุทา้ย (Finalists) จาก 702 ผลงานที?สง่เขา้แขง่ขนัเบืdองตน้จากทั?วโลก ถอืเป็นผลงานหนึ?ง
เดยีวจากภมูภิาคเอเซยีที?ไดรั้บคัดเลอืก รว่มกับทมีนักประดษิฐจ์ากสหรัฐอเมรกิา อังกฤษ และเยอรมนี

• ทมีนักวจัิยมเีวลาอกี 2 สปัดาห ์ในการสง่ชดุตรวจโควดิที?พัฒนาโดยคนไทย พรอ้มกระบวนการ (Protocol) ไปยังหอ้งปฏบัิตกิารวจัิยของ XPRIZE 

2 แหง่ ณ สหรัฐอเมรกิา เพื?อทดสอบทางคลนีคิและความเป็นไปไดใ้นการขยายผล 
• จะประกาศผลงานชนะเลศิ จํานวน 5 ผลงาน ในเดอืน ก.พ. 64 ทัdงนีd แตล่ะผลงานจะไดรั้บรางวลัมลูคา่ 5 แสนเหรยีญสหรัฐ เพื?อใหนํ้าไปใชผ้ลติ

และขยายผลชดุตรวจไปทั?วโลก

เครื"องจา่ยแอลกอฮอลล์า้งมอืแบบอตัโนมตั ิ: มอ. 
รายละเอยีดผลงาน : เครื?องจะมรีะบบ
เซนเซอรต์รวจจับวตัถแุละกลไกเพื?อกดให ้
หัวฉีดขวดแอลกอฮอลจ์า่ยแอลกอฮอล์
ออกมา และมตีัวเลขนับจํานวนครัdงการใช ้
งานเครื?อง พรอ้มแจง้เตอืนดว้ยการ
กระพรบิตัวเลขเมื?อขวดใกลห้มด

ตู ้UVC กําจดัเชืQอบนหนา้กากอนามยั : ม.รงัสติ

รายละเอยีดผลงาน: กําจัดเชืdอหนา้กากอนามัยหลายชิdนออกแบบ
โครงแขวนหนา้กากอนามัยในแนวตั dงไดพ้รอ้มกัน 32 ชิdนตอ่ครัdง 
หนา้กากสามารถสมัผัสรังสไีด ้เทคนคิการฆา่เชืdอบนหนา้กาก
อนามัยดว้ยรังส ีUVC สามารถฆา่เชืdอไวรัส และเชืdอไวรัสโคโรนา 
โดยไมทํ่าใหเ้กดิความเสยีหายแกโ่ครงสรา้งของเสน้ใยในหนา้กาก
อนามัย ขอ้แนะนําการใชไ้มเ่กนิ 10 ครัdง 

การเผยแพร ่และการนําไปใชป้ระโยชน ์
 ไดทํ้าการทดสอบเพาะเชืdอจากหนา้กากอนามยัจรงิ ณ รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

และมกีารสง่มอบเพื?อนําไปใชง้านที?โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั)
มาตรฐาน ชิdนสว่นของอปุกรณ์ผลติขึdนจากโรงงานสแตนเลสที?ไดรั้บมาตรฐานอตุสาหกรรม
สทิธบิตัร อยูร่ะหวา่งดําเนนิการจดทะเบยีน
รางวลั  อยูร่ะหวา่งการเสนอขอรับรางวัลการวจัิยแหง่ชาต ิ: รางวัลผลงานประดษิฐค์ดิคน้ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 (ผา่นเขา้รอบคัดเลอืก)

การเผยแพร ่และการนําไปใชป้ระโยชน ์
• ชว่งสถานการณ์โรค COVID-19 ไดป้ระดษิฐเ์ครื?องจา่ย

แอลกอฮอลล์า้งมอืแบบอตัโนมัตใิหแ้กโ่รงพยาบาล
สงขลานครนิทรแ์ละโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาล
สงขลานครนิทร ์จํานวน 20 เครื?อง 

• ราคาตอ่เครื?อง 1,500 บาท  

ไทยรัฐ 28 ธค 63

มาตรฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมนิเทคโนโลยจีาก อย. สามารถผลติและจําหนา่ยไดแ้ลว้ 
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TYPE II

เครื"องชว่ยหายใจ(สดร. มทส.)

ปจัจบุนัเครื"องชว่ยหายใจที"พฒันาขึQนมสีมบตัดิงันีQ
1. ออกแบบและพัฒนา air circuit โดยใช ้proportional valve แทน

solenoid valve เพื?อสามารถควบคมุแรงดนัและการไหลของอากาศในระบบได ้
ดยีิ?งขึdน

2. ใชช้ ิdนสว่นที?เป็นเกรดอตุสาหกรรม หรอื การแพทย์
3. แยกสว่นควบคมุอากาศในสว่น (low level) ที?ใชไ้มโครคอนโทลเลอรเ์ป็นตวั

ควบคมุการทํางาน ออกจากสว่น user interface ที?ใชค้อมพวิเตอรค์วบคมุ 
เพื?อทําใหร้ะบบสามารถทํางานอยูไ่ดถ้า้หากคอมพวิเตอรเ์กดิขอ้ผดิพลาด

Control parameter Range

Mode VCV (Volume Control  Ventilator)
PCV (Pressure Control Ventilator)

BPM 12-30

PEEP 5-20 cmH2O

Inspiration pressure 20-60 cmH2O

FiO2 21-100%

NARIT & SUT รว่มกนัออกแบบและพฒันาเครื"องชว่ยหายใจตน้แบบ
สําหรบัสถานการณ์ COVID-19 ที"ทวคีวามรนุแรงมากขึQนเร ื"อยๆ ใน
ประเทศไทย มขีอ้กําหนดเบืQองตน้ ดงันีQ
 เป็นเครื?องที?ใชใ้นยามขาดแคลน เมื?อสถานการณ์ระบาดรนุแรงมากขึdน
 เป็นเครื?องที?ผลติไดง้า่ยและรวดเร็ว โดยใชเ้ครื?องมอืที?ทางสถาบนัมอียู่
 ตอ้งมรีะบบ safety และคณุสมบตัติามมาตรฐาน

5.3 ผลงานวจิยั BME ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ 2019(2/2) 10
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5.4 กรณีศกึษา : นําผลงานวจิยัและพฒันาไปใชท้ี"บา้นบางแค
ความเป็นมา 
 รัฐบาลใหค้วามสําคัญในการเตรยีมความพรอ้ม

เพื?อรองรับสงัคมสงูวยัและมแีผนงานบรูณาการ 
 สวทช. และกรมกจิการผูส้งูอาย ุดําเนนิงาน

รว่มกันมคีวามกา้วหนา้อยา่งตอ่เนื?อง เชน่ 
โครงการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยเีพื?อ
อนาคตสงัคมสงูวยั การสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุ
เขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลย ี

 ยกระดับการดแูลผูส้งูอายดุว้ยนวตักรรมบรกิาร
ที?เหมาะสมและเอืdอตอ่การดํารงชวีติใหก้ับ
ผูส้งูอาย ุและศนูยด์แูลผูส้งูอาย ุ

ความเกี"ยวขอ้งกบัภาค ีBME 
 พระมหากรณุาธคิณุที?ทรงพระราชทานแนว

ทางการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเพื?อคนพกิารและผูส้งูอายมุาเป็น
เวลานาน ทรงสนับสนุนใหเ้กดิภาคี
วศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย ที?ไดก้อ่ตั dงขึdน
ในปี พ.ศ. 2548   

 มหาวทิยาลัยและหน่วยงาน 24 แหง่เขา้
รว่มดําเนนิการวจัิยและพัฒนาอปุกรณ์ 
เครื?องมอืทางดา้นการแพทยเ์พื?อชว่ย
ยกระดบัเครื?องมอืแพทยข์องประเทศไทย  

 มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดํารฯิ ทรงพระราชทานงบประมาณ
ใหนั้กวจัิยไดค้ดิคน้ประดษิฐน์วัตกรรมเพื?อ
นําไปใชง้านไดจ้รงิ และทรงรับเป็นองค์
อปุถัมภง์านประชมุ i-CREATe มาเป็นเวลา
กวา่ 13 ปี มปีระเทศตา่งๆ เขา้รว่มเป็น
สมาชกิกวา่ 10 ประเทศ  

 นสิติ นักศกึษาไทยไดรั้บการคดัเลอืกให ้
สง่ผลงานเขา้รว่มประกวดสิ?งประดษิฐ์
สําหรับคนพกิารและผูส้งูอายรุะดบั
นานาชาต ิไดรั้บรางวลัเกอืบทกุปี 

 นักศกึษาเหลา่นัdนไดต้อ่ยอดการพัฒนา
อยา่งตอ่เนื?องจนสามารถจัดตั dงบรษัิท 
Start up ได ้

 ผลงานสิ?งประดษิฐจ์ากงาน i-CREATe ไดรั้บการคัดเลอืกมารว่มในการนํามาใชง้านที? “บา้นบาง
แค” โดยไดพั้ฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมบรกิารเพื?อผูส้งูอาย ุและมคีวามรว่มมอืกับกรม
กจิการผูส้งูอาย ุกระทรงการพัฒนาสงัคมและความมั?นคงของมนุษย ์หน่วยงานที?รับผดิชอบ
ดแูลสขุภาวะที?ดใีหก้ับผูส้งูอายุ

รางวัลโครงงานสิ?งประดษิฐค์นพกิารและ
ผูส้งูอายขุองนักศกึษาในระดบันานาชาติ

(i-CREATe 2017) 

ผลงาน Sit to Stand (มธ.) 

ผลงาน Space Walker (มธ.)

เมื?อวันที? 22 กนัยายน 2563 ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ และนางสจุติรา 
พทิยานรเศรษฐ ์อธบิดกีรมกจิการผูส้งูอาย ุรว่มแถลงขา่ว ณ ศนูย์
พัฒนาการจัดสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค ถนนเพชรเกษม 
กรงุเทพฯ 

ชนะเลศิอันดับที? 1 
(Gold Award) 

จากงาน i-CREATe
2017

รางวลั Merit 
Award & Best 
Presentation for 
technology 
Category Stand 
by me จากงาน    
i-CREATe 2017

ระบบบรหิารจัดการศนูย์
ดแูลผูส้งูอายุ

A-MED, NSTDA  

ระบบเซนเซอรอ์ัจฉรยิะ
สําหรับสนับสนุนการดแูล

ผูส้งูอายแุละผูป่้วย,  A-MED, 
NSTDA 
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6. การประชุมวชิาการนานาชาต”ิวศิวกรรมฟืQ นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยสี ิ"งอํานวยความสะดวกคร ัQงที" 14 (14th

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: 
i-CREATe 2020)

• มูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรฯิ และสวทช.รว่มกบัภาคคีวามรว่มมอืดา้นวศิวกรรมฟื$นฟูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยสีิ&งอาํนวยความสะดวกแห่งเอเชยี (Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive 
Technology of Asia: CREATe Asia)ไดจ้ดังานi-CREATe 2020 คร ั�งที� 14 ระหวา่ง5-7 ธนัวาคม 2563 
ณ กรุงไทเป ไตห้วนั ในรูปแบบการประชมุเสมอืนจรงิ (Virtual conference) 

• วตัถุประสงคเ์พื&อนําเสนอผลงานวชิาการ นิทรรศการและการแลกเปลี&ยนประสบการณร์ะดบันานาชาตดิา้นวศิวกรรม
ฟื$นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยสีิ&งอาํนวยความสะดวก

• การประชมุประกอบดว้ย 6 กจิกรรม ไดแ้ก ่(1)การแสดงปาฐกถา (2)การบรรยายพเิศษ (3)การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
(4)การนําเสนอผลงานวจิยั (5)การประกวดสิ&งประดษิฐส์าํหรบัคนพกิารและ(5)ผูส้งูอายุ และ(6)นิทรรศการ

การบรรเลงดนตรพีธิเีปิดงาน
ประชมุ i-CREATe 2020 
โดยนักออรแ์กนชาวไตห้วนั
Hsiao-Yi Yu

1. “Global cooperation in Assistive 
Technology” โดย Evert Jan 
Hoogerwerf and Luc de Witte

2. “Making it work: improving Assistive 
Technology service infrastructure” โดย
Evert Jan Hoogerwerf

1. การแสดงปาฐกถา (Keynote Speech)6
เร ื"องตวัอยา่งเชน่

2. การบรรยายพเิศษ (Plenary Session) 4
เร ื"องตวัอยา่งเชน่

1. “Engineering Technology for Rehabili
tation” โดย Congo Tak-Shing Ching

2.  “Assistive technology for children with 
disabilities in school environment-
assessments and resources in Taiwan” 
โดย Hsin-Yi Kathy Cheng

4. การนําเสนอผลงานวจิยั (Papers)12เรื"อง
and Poster Session) 13 เร ื"องตวัอยา่งเชน่

3. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop 
Session)10เรื"องตวัอยา่งเชน่

5. การประกวดสิ"งประดษิฐส์าํหรบัคนพกิาร
และผูส้งูอายรุะดบันานาชาต ิ(Global 
Student Innovation Challenge (gSIC
2020):ดา้นการออกแบบ  21 ผลงาน (จาก
ประเทศไทย 5 ผลงาน) และผลงานดา้น
สิ?งประดษิฐ์ 9 ผลงาน รวมทัdงสิdน 30 ผลงาน จาก
ประเทศไทย สาธารณรัฐสงิคโปร ์ไตห้วนั และ
ฮอ่งกง โดยมผีลการประกวดดังนีd 

6. การจดัแสดงนทิรรศการ (Exhibition)จาก9
หนว่ยงานตวัอยา่งเชน่

การประชุม i-CREATe 2021 จะจดัขึQนที"
ประเทศไทย ระหวา่ง 6-9 ธนัวาคม 64  



13

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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การประชุมภาค ี
จํานวน 4 คร ัQงตอ่ปี มหดิล

มอ.บรูพา มจธ. มช.

7.กจิกรรมของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์  ปี 2563 

มศว.

โครงการพัฒนาอาชวีะศกึษา
อัฉรยิะโดยพัฒนาหลักสตูร
วศิวกรรมชวีการแพทยร์ะดับตํ?า
กวา่ปรญิญาตรคีวามรว่มมอื
ระหวา่งวทิยาลัยวศิวกรรมชวี
การแพทย ์มหาวทิยาลัยรังสติ 
กับสถาบันอาชวีศกึษาภาคใต ้
วทิยาลัยการอาชพีกมุภวาปี 
วทิยาลัยเทคนคิสรุนาร ี
วทิยาลัยเทคนคิปัตตานแีละ
วทิยาลัยการอาชพีปัตตานี

นักศกึษาหลักสตูรบณัฑติศกึษา
สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์เขา้
รว่มการแขง่ขัน Startup Thailand 
League 2020 แบบ virtual ในนามทมี 
CARE BREATH เมื?อวันที? 19 
กรกฎาคม 2563 นําเสนอนวัตกรรม
แผน่กรองฝุ่ น PM 2.5 แบคทเีรยีและ
ไวรัสจากใยขา้วโพดผสานนาโน
เทคโนโลย ีลดขยะหนา้กากตดิเชืdอ

รงัสติ 

ใหก้ารตอ้นรับกลุม่คลสัเตอร์
การแพทยค์รบวงจรเพื?อประชมุ
หารอืแนวทางตอ่การยอด
ผลงานวจัิยและพัฒนาไปใช ้
ประโยชน์

วันที? 14 พ.ค. 2563 คณะผูบ้รหิารจาก
สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์นําโดย 
รศ.ดร.นพินธ ์ธรีอําพน ผูอํ้านวยการ รว่ม
ตอ้นรับทมีงานจากบรษัิท แอดวานซ ์อนิ
โฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) (AIS) เพื?อ
ประชมุและหารอืรว่มกนัในการสรา้ง
ผลงานวจัิย ที?นําเอาระบบ 5G มาใชก้บั
อปุกรณ์ทางการแพทย ์และโครงขา่ย
ขอ้มลูสาธารณสขุ

บคุลากรและนักศกึษาไดร้ว่ม
พัฒนาและสง่มอบ “ระบบฆา่
เชืdอดว้ยไอระเหยไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซดส์ําหรับอปุกรณ์
ป้องกันสว่นบคุคลทางการ
แพทย”์ ให ้รพ.พระมงกฎุเกลา้ 
เพื?อรับมอืโควดิ-19

มศว เป็นเจา้ภาพการจัดประชมุ
วชิาการระดับชาต ิBMECON-
2019 organizer: Student 
Association of Thai 
Biomedical Engineering 
Society 

นักศกึษาสาขากายภาพบําบัด
ผา่นเขา้รว่มการประกวด Startup 

Thailand League 2020  ไดม้ี
จํานวน นสิติเขา้รว่มจํานวน 4 ทมี 
ผา่น qualified ของ NIA  จากผล
การเขา้รว่มโครงการทําใหน้สิติมี
ทักษะ ในการเป็นผูป้ระกอบการ 
และการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จัดทํานวตักรรม เป็นการสง่เสรมิ
ใหเ้กดิทักษะแหง่อนาคตใหก้บั
นสิติอยา่งแทจ้รงิ

ครัdงที? 1/2563 17 มกราคม 2563
ครัdงที? 2/2563 19 มถินุายน 2563
ครัdงที? 3/2563 21 ตลุาคม 2563 
ครัdงที? 4/2563  23 ธันวาคม 2563
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

1. ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย อนัเนื?องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีประกอบดว้ยสมาชกิจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิย เริ?มตน้ 7 แหง่ ปัจจบุนัขยายไปเป็น 24 แหง่

2. การจัดสรรทนุการศกึษาตา่งประเทศของกพ.: ระยะที? 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จํานวน 47 ทนุ ระยะที? 
2 (พ.ศ. 2558-2563) ระดบัปรญิญาโท-เอก จัดสรรทนุแลว้ 65 ทนุ รวมทั dงสิdน จํานวน 112 ทนุ กลบัมาปฏบิตังิานรว่ม
ทั dงหมด 41 ทนุ 

3. การพัฒนาภาค ีBME ระยะที? 1 (พ.ศ. 2548-2559) : กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน, สรา้งความเขม้แข็งทางวชิาการ, ผลติ
งานวจัิยและพฒันา, สรา้งเครอืขา่ย, การนําผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และการผลติกําลงัคน และ BME ระยะที? 2 
(Thailand Biomedical Engineering 2.0) :ผลกัดนังานวจัิยไปสูก่ารใชง้าน, สรา้งมาตรฐานผลติภัณฑ,์ อาศยักลไกการขึdน
ทะเบยีนบญัชนีวัตกรรมไทย และมกีารขยายผลงานวจัิยไปใชจ้รงิ มบีรษัิทเพื?อรับการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ Start up 
เชน่ บรษัิท ซเีมด เมดคิอล จํากดั, บรษัิท เมดคิวิบ ์จํากดั, บรษัิท ออกสั คอมมนูเิทค จํากดั และบรษัิท เบดเดอลี? จากดั 
เป็นตน้

4. ปัจจบุนัมหีลกัสตูรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก ในมหาวทิยาลยั 13 แหง่ของประเทศ จํานวน 32 
หลกัสตูร ไดแ้ก ่จฬุา, มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ, ม.บรูพา, มฟล. และ มข. ผลตินักศกึษา
ไดท้ั dงหมด 2,398 คน

5. นักวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ั dงในมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิยมจํีานวนประมาณ 417 คน (อาจารยป์ระจําหลกัสตูร 
และอาจารยท์ี?ทํางานวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์และนักวจัิยของ สวทช.) 

6. นักวจัิยพยายามผลกัดนัใหผ้ลงานวจัิยนําไปแขง่ขนักบันานาชาต ิและสูก่ารประยกุตก์บัประชาชน และผลกัดนัมาตรฐาน
สนิคา้เพื?อการรับรองมาตรฐานสนิคา้  พรอ้มทั dงมกีารผลกัดนัผลงานวจัิยเพื?อขึdนทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยและบญัชี
ส ิ?งประดษิฐไ์ทย และพัฒนาผลงานวจัิยไปสูก่ารใชง้านจรงิผา่นบรษัิทและ Start up 

7. การทํางานที?จะใหป้ระสบความสําเร็จจนถงึประชาชนผูใ้ชไ้ดนั้dน นอกจากเป็นภาควีศิวกรรมศาสตร/์วทิยาศาสตรแ์ลว้ ยังตอ้ง
ประสานกบัโรงพยาบาล/สถาบนัฟืdนฟ ูมลูนธิ ิแหลง่ทนุและบรษัิทเอกชนอกีดว้ย โดยผลงานที?ประสบความสําเร็จศนูย์
ออกแบบและพัฒนาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และเขา้รว่มงานประชมุวชิาการและ
นทิรรศการนานาชาต ิi-CREATe

8. กลุม่ภาคมีกีารแลกเปลี?ยนองคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ี?จะเป็นการสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวชิาการ และมี
ความรว่มมอืระหวา่งภาค ีสนับสนุนงานทางดา้นเครื?องมอืแพทยข์องโรงพยาบาลตา่งๆ การจัดประชมุวชิาการระดบั
นานาชาติ

8.สรปุ


