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ประวตัิการท างาน
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีครื่องมอืแพทยไ์ทย ( Thai Medical Device Technology Industry Association ) 

 ประธานสหพนัธอ์ุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยแ์หง่อาเซยีน( ASEAN Federation of Medical Device Industry ) 

 กรรมการบรหิาร ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ /  สปสช

 อุปนายกสภาเภสชักรรม วาระที ่10 ประจ าปี 2565-2567

 ผูท้รงคุณวุฒกิารประเมนิแผนงานวจิยัและนวตักรรมขนาดใหญ่ กลุม่สาขาสุขภาพและการแพทย ์ ส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ( สกสว )

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นธรุกจิและการลงทุน ในคณะกรรมการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์                           
การกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ปี 2564-2568

 คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่ยา เวชภณัฑ ์อาหารเสรมิ เครื่องสาอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ประจ าปี 2564-2565
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย

 กรรมการเครอืขา่ยความรว่มมอืผลติภณัฑท์างการแพทยแ์หง่ประเทศไทย (Medical Product Consortium of Thailand ) 

 คณะท างานเพือ่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานสง่เสรมิผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม ทีด่ าเนินการสอดคลอ้งตามระบบ OECD GLP 

 คณะท างานคดัเลอืกหวัขอ้เขา้สูป่ระเมนิความจ าเป็นและผลกระทบ เพือ่ก าหนดประเภทและขอบเขตในการใหบ้รกิาร
สาธารณสุขในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

 กรรมการในคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ

 ทีป่รกีษาสมาคมอุปกรณ์การแพทยไ์ทย

 คณะกรรมการพฒันาครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละนวตักรรม ศูนยป์ฎบิตักิารฉุกเฉินดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ              
กรณีโรคตดิเชือ้โควดิ – 19

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิของบรหิารศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน ) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



ประวตัิการท างาน (ต่อ)

 อดตีผูช้ านาญการประจ า คณะกรรมาธกิาร วุฒสิภาดา้นพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรมวุฒสิภา ปี 2563
 อดตีผูท้รงคุณวุฒคิณะกรรมการเครือ่งมอืแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ
 อดตีกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิดา้นบรหิาร ของบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์ (องคก์ารมหาชน ) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 อดตีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิของบรหิารศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน ) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 อดตีทีป่รกึษากติตมิศกัดิป์ระจ าคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมวุฒสภิา 

 อดตีผูท้รงคณุวฒุคิณะกรรมการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย อดตี

 อดตี กรรมการบรหิาร สมาคมเภสชักรรมการตลาด (ประเทศไทย) 

 อดตีกรรมการโครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสขุภาพ HITAP กระทรวงสาธารณะสขุ 

 อดตีอนุกรรมการกรรมาธกิารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ วฒุสิภา 

 อดตีคณะกรรมการโครงการพฒันาคลสัเตอรว์สัดดุและอุปกรณ์ทางการแพทยก์ระทรวงอุตสาหกรรม 

 อดตีผูจ้ดัการประจ าประเทศภมูภิาคตะวนัออกเฉียงใต ้บรษิทั Edwards Lifesciences 

 อดตีกรรมการและรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฎบิตักิาร บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ากดั มหาชน 

 เภสชักรดเีด่นปี2554 สมาคมเภสชักรรมการตลาดแหง่ประเทศไทย 

 เภสชักรดเีด่นปี2558 เภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
 รางวลัโลห่เ์กยีรตยิศผูท้ าคณุประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี2563

“ปัจจบุนั ด ำรงต ำแหน่ง ผูบ้รหิำร บรษิทั ลีวำโนวำ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั”



• 1) Next generation of mRNA vaccinology 

• 2) Prostate-specific membrane antigen

( PSMA- Target Therapy )

• 3) New Treatment for the reduction of LDL 

Inclisiran - ( Injectable twice per year )

• 4) Novel drug for treatment of  Type 2 diabetes

• 5) Breakthrough treatment for Postpartum depression

• 6) Targeted medication for hyper trophic cardiomyopathy 

• 7) Nonhormonal alternatives for treating menopausal hot flashes  ( NK3R )

• 8) Implantable for severe paralysis 

• 9) Artificial intelligence for early detection of sepsis

• 10) Predictive analysis & hypertension

Top 10 Medical innovations for 2022

r 57/27/2022



• 1) mRNA Technology

• 2) Virtual Reality 

• 3) Neurotechnology 

• 4) Artificial Intelligence & Robotics

• 5) 3D Printing

• 6) Precision medicine

• 7) CRISPR-Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat

Targeted Genome Editing Technology 

• 8) Telemedicine

• 9) Health wearables

• 10) Technology in mental health 

Top 10 new medical technologies 2022

Top 10 new medical technologies 2022 | Proclinical Blogs 67/27/2022

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)

https://www.proclinical.com/blogs/2022-4/top-10-new-medical-technologies-2022


Current Medical Device Technology

77/27/2022



Medical Device Technology 

Change the Footer in the Master 87/27/2022



1) Biotricity

For creating a toolkit for cardiac monitoing

Change the Footer in the Master 97/27/2022



2) Shock wave Medical 
For bringing good vibrations to heart procedure

107/27/2022

Intravascular Lithotripsy (IVL) | Shockwave Medical

https://shockwavemedical.com/technology/intravascular-lithotripsy-ivl/


• Stethoscope /electrocardiogram

3) EKO  Connect Telehealth 
For giving physicians a digital leg up in detecting arrhythmia

117/27/2022



4)CleanSpaceTechnology/CleanSpace HALO respirator
For giving healthcare workers a HALO of protection

127/27/2022



• CoolSeal Trinity & CoolSeal Reveal 

5) Bolder Surgical ( Hologic )
For creating a microsurgical knife

137/27/2022



• VSTOne platform –Sensors  

6) Virtusense Technology
For keeping an eye on hospital patients 

147/27/2022



• VivaSight 2 DLT , Scope 4 Broncho 

7) AMBU
For scoping out a safer approach to endoscope

157/27/2022



• Xandar Kardian ‘s XK300 Autonomous Health Monitoring 
Solution  can assess heart rate and respiratory rate 

8) Xandar Kardian
Radar to continually monitor patient vitals without wearable

Change the Footer in the Master 167/27/2022



• To treat dentofacial abnormalities

• Mild to moderate obstructive sleep apnea and 
snoring

9) Vivos Therapeutics
For pioneering a collaborative approach to sleep apnea

177/27/2022



10) Echonous
Expanding the scope of point of care ultrasound

Change the Footer in the Master 187/27/2022



• Contactless Patient monitoring

• Connecting the patient data

• Telemedicine  - Virtual clinic

• Telepharmacy

• Vital sign – Mobile

• App  Mor Prom 

Innovation

197/27/2022



• 1.Hololens ท่ีก ำลงัถูกพฒันำโดย Microsoft น้ี คือแวน่ตำท่ี
แสดงผลภำพโฮโลแกรมซ่ึงเป็นเทคโนโลยสีร้ำงภำพ 3 มิติ ใหก้บัผูท่ี้สวม
ใส่ และสำมำรถจบัตอ้งไดด้ว้ย ซ่ึงช่วยในเร่ืองกำรแพทยม์ำกๆ ส ำหรับ
กำรศึกษำกำยวิภำคได้

• 2.Smart Contact Lens ท่ีถูกพฒันำโดย Google น้ีคือคอนแทค
เลนส์ท่ีฝังชิปขนำดจ๋ิวท่ีสำมำรถช่วยวดัระดบัน ้ำตำลในตำ ซ่ึงมีประโยชน์
อยำ่งมำกกบัผูป่้วยโรคเบำหวำนเพรำะจะท ำวิเครำะห์ขอ้มูลของผูป่้วยได้
ตลอดเวลำ

ก้าวกระโดดด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี

207/27/2022



• 3.3D Printing in Medicine กำรพิมพ ์3 มิติคือกระบวนกำรสร้ำงวสัดุ
ตำมท่ีออกแบบไวจ้ำกขอ้มูลดิจิทลั ซ่ึงปัจจุบนัถูกน ำไปใชป้ระโยชน์ทำงกำรแพทย ์โดย
มีกำรพฒันำสร้ำงแขนขำเทียมท่ีมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสร้ำงอวยัวะใหม่เพื่อใชใ้น
กำรเปล่ียนถ่ำยอวยัวะในอนำคตอีกดว้ย

• 4.iKnife ควำมยำกใหก้ำรผำ่ตดัมะเร็งคือ แพทยไ์ม่สำมำรถทรำบขอบเขตของ
เน้ือร้ำยไดช้ดัเจนร้อยเปอร์เซนต ์ถำ้ตดัช้ินเน้ือนอ้ยไปเน้ือร้ำยอำจยงัอยู ่แต่มีดอจัริยะจะ
สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่ตรงไหนคือเน้ือร้ำย เพ่ือตดัมนัออกไปจำกร่ำงกำยไดอ้ยำ่ง
แม่นย  ำแบบหมดจด

• 5.Organ-On-A-Chip สุดทำ้ยกบันวตักรรมกำรฝังชิปไวใ้นร่ำงกำย เพ่ือท ำงำน
ร่วมกบัอวยัวะภำยในท่ีส ำคญัๆ อยำ่งปอด ตบั ไต เพ่ือสำมำรถติดตำมผลสุขภำพ หรือ
กำรเปล่ียนแปลงของอวยัวะเหล่ำนั้นไดอ้ยำ่งรวดเร็ว

217/27/2022



22

http://www.thaimed.co.th/
mailto:Preecharx13@gmail.com

