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Albumin Strip Test

Diagnostic

FINALIST

้ รังในระยะเริ่มต้น ณ จุดดูแลผู้ปว
ชุดตรวจเพื่ อคัดกรองโรคไตเรือ
่ ย โดยผู้ปว
่ ยสามารถทาการตรวจระดับการทางานของไต
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (self care) จากชุดตรวจแบบ lateral flow จากอนุภาคทองคาระดับนาโนเมตร มีน้าหนักเบา พกพา
สะดวก และง่ายต่อการกาจัดทิง
้ สามารถทราบผลการตรวจภายใน 15 นาที อีกทั้งยังมีราคาถูก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจคัดกรองและการเดินทางไปโรงพยาบาลให้กับผูป
้ ่วยได้อก
ี ด้วย
่ งมือแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์โรคไตและนักวิทยาศาสตร์ที่มป
บริษัทมีศักยภาพสูงในทางธุรกิจเครือ
ี ระสบการณ์สูง

Arcadia Software

Digital Health

FINALIST

The Smart Central Sterile Supply Department Platform (Smart-CSSD) guarantees complete, correct, and
clean surgical instrument sets before and after surgery. Smart-CSSD is a SaaS cloud-based platform
combined with advanced RFID technologies. Hospitals can save time pre- and post-op, and ensure patients
are ready to undergo surgical procedures as planned.

Artificial IntelliDent

Medical Device

AI for Health

Digital Health

FINALIST

Early Detection of Dental Issues without Visiting the Dentist. A smart companion to aid health-conscious
populations in managing their oral health via telediagnostic package, promoting self-care & selfmanagement and facilitating accessibility to dental services. The AID Team consists of passionate dentists
andengineers who aim to bring the choices of treatment back to you through digital health.

CelluDent

Medical Device

FINALIST

วัสดุห้ามเลือดที่ผลิตมาเพื่ อใช้ในการรักษาทันตกรรม หรือหูตาคอจมูก วัสดุถูกพั ฒนาให้มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการห้ามเลือด
โดยทนต่อแรงกดขณะห้ามเลือด สลายตัวได้เร็วและไม่ขัดขวางการหายของแผลถอนฟัน ทาให้ผู้ป่วยสามารถมาทาฟันปลอมในขั้น
้ ในทีม CelluDent ประกอบด้วยผูเ้ ชีย
่ วชาญด้าน Biomaterial, Clinical Researcher ทีส
่ ามารถทางานร่วมกัน
ต่อไปได้เร็วขึน
ได้ดีและผลักดันให้นวัตกรรมนี้ต่อยอดเป็น Medical Device ที่ได้รับการยอมรับต่อไป

DeepPap

AI for Health

Diagnostic

FINALIST

DeepPap aims to provide an ultra-fast whole slide imaging platform with both virtual biopsy staining and
near-real time diagnosis functions based on our deep learning engine with a single mouse click. Our first
target disease is cervical cancer screening via a Pap smear test.
At DeepPap, Inc., we not only deliver profitable returns to our investors but also save human lives.
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EngineLife

Medical Device

FINALIST

คติของบริษัท " Engineer Your Life" พั นธกิจของเราคือการพั ฒนาสิ่งใหม่ เพื่ ออานวยความสะดวกในทั้งการใช้ชีวิต และ การ
่ มโยงองค์ความรู้หลากหลายแขนง ทั้งในด้าน
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างตรงจุด จากการเป็นศูนย์กลางในการเชือ
่ ะอานวยความ
วิศวกรรมศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์, และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มาพั ฒนานวัตกรรมทีจ
้
สะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึน

Infinite X

Medical Device

FINALIST

AI for Health

่ ั ฒนานวัตกรรม
บริษัท อินฟินิท เอ็กซ์ จากัด (InfiniteX) เป็นบริษัท Startup ด้าน Deep-Medical Tech / Hard Tech ทีพ
่ งช่วยฟังสาหรับผู้พิการทางการได้ยิน มีสินค้าหลักคือ เครื่องช่วยฟังอัจฉริยะแบบนาเสียงผ่านกระดูกทีส
่ ามารถปรับ
ด้านเครือ
่ ว่า EarZ Model 1 เป็นการพั ฒนาต่อยอดผลงานเครื่องช่วยฟังแบบนาเสียง
เสียงได้โดยอัตโนมัติ กาลังพั ฒนา Prototype ชือ
ผ่านกระดูกของนวัตกร นายเหมวิช วาฤทธิ์ ซึ่งได้เป็น 1 ใน 20 Global Finalist : Google Science Fair 2019 (ขณะประกวด
่ จะมีการจัดจาหน่ายพร้อมกับ Application สาหรับการฝึกพู ด EZ-Speak ซึ่งเป็น Platform
นายเหมวิช อายุเพี ยง 13 ปี) ซึง
เพื่ อช่วยในการฝึกการออกเสียงสาหรับผู้พิการทางการได้ยินที่มีปัญหาการออกเสียง

KRx

Diagnostic

Medical Device

FINALIST

ทีมนวัตกรรมเพื่ อการวิจัยและพั ฒนาการวินิจฉัยและฟื้ นฟู ผู้ที่มก
ี ารสูญเสียประสาทรับกลิ่น นวัตกรรมได้ผ่านงานวิจัยสนาม
่ ระสาทรับกลิน
สามารถนามาใช้แยกผูท
้ ีป
่ ยโรคจมูกและไซนัส และผู้สูงอายุทอ
ี่ าจมีภาวะสมอง
่ ปกติและผิดปกติ ทีเ่ ป็นปัญหาในผู้ปว
่ ม ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรคลอบคลุมกลิ่นและแบบทดสอบทีใ่ ช้วินิจฉัยแล้ว ขณะนีไ้ ด้อยู่ระหว่างการพั ฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อ
เสือ
่ นไทยและประเทศเพื่ อนบ้าน
จาหน่าย โดยเน้นให้มค
ี วามแตกต่างจากของต่างประเทศ มีสุขอนามัย ใช้แล้วทิ้ง และเป็นกลิ่นทีค
คุ้นเคย ส่งผลให้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ อทดสอบการสูญเสียการรับกลิ่นมีโอกาสต่อยอดในการขยายผู้ใช้ในประเทศใกล้เคียง
ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพู ชา มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า

Mosi International

Medical Device

AI for Health

FINALIST

"เตียงพลิกตะแคงตัวผู้ปว
่ ยอัจฉริยะ" เป็นเตียงสาหรับช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอัตโนมัติและช่วยเป็นอุปกรณ์สาหรับการดูแล
่ ระบบของเตียงนีย
่ ักษาตัวอยู่ทีบ
่ ้าน ซึง
้ ังประกอบด้วยฟู กยางพาราที่
ผู้ป่วย ให้แก่พยาบาลและญาติของผู้ปว
่ ยโดยเฉพาะผู้ปว
่ ยทีร
มีเซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของผู้ป่วยบนเตียง โดยเฉพาะความผิดปกติของอุณหภูมิและสามารถแสดงผลผ่าน
่ จะช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ผป
แอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ดูแล ซึง
ู้ ่วย ทีมงานผู้พัฒนาประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและวิศวกร ที่ร่วมกันพั ฒนานวัตกรรมนี้

TrueEye

AI for Health

Diagnostic

FINALIST

An AI-based non-invasive screening device for Non-Communicable Disease (NCD) risks including kidney,
cardiovascular, and diabetes using retinal imaging. We prevent sickness with fast and painless screening
solutions to understand health risks and how to avoid them.
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AI for HER2

AI for Health

Diagnostic

AI for enhancing HER2 biomarker interpretation in breast cancer samples.

AQUA INNOVAC

Vaccine

New solutions and innovations for promotion of aquatic animal health. Products and services include patent-pending
nanovaccines for fish, and expert diagnostic platforms.

Bronchopleural Fistula Treatment

Medical Device

The Endobronchial blocker is a device for treatment of (1) chronic obstructive pulmonary disease (COPD),
(2) bronchopleural ﬁstula and (3) lung cancer to improve patient care, quality of life and reduce hospitalization.

CU Skin Substitute

Medical Device

We can make acellular dermal matrix from an extraction of human cadaveric skin. The scaffold intends to fill a need to
form a stable scaffold-dermal interface. The scaffolds will be physiologically designed in order to provide similar
biological properties to skin and promote tissue formation once implanted into burn skin defects, great potential to
translate to clinical application to improve patient’s health and restore function of skin.

Digital Cognitive Platform

AI for Health

Digital Health

ดิจิตอลแพลทฟอร์มเพื่ อเช็คประสิทธิภาพสมองของผู้สูงอายุ และให้การดูแลเพื่ อให้รก
ั ษาความสามารถของสมองของพวกท่านไว้
ได้นาน ๆ
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Diagnostic Chemical Sensors and Biosensors

Diagnostic

การพั ฒนาวิธีทดสอบภูมิคม
ุ้ กันที่มค
ี วามไวและความจาเพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 หรือการติดเชื้อโควิด-19 โดยอาศัย
วิธีการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบไม่ติดฉลาก

DilionGen

Medical Device

้ เยือ
่ ทดแทน เช่น กระดูกอ่อนทีเ่ ข่า และได้พัฒนาเป็น bioink สาหรับ 3D bioprinting
Animal-free hydrogel เพื่ อสร้างเนือ
่ าคัญเราได้ตระหนักถึงการพั ฒนาชีววัสดุทางการแพทย์ทเี่ ป็นมิตรต่อสัตว์
technology ทีส

DynaSeat

Medical Device

Seat sensor with embedded system to monitor the user’s position in order to promote the betterment of sitting
behavior via the notification from mobile application.

ER – VIPE

EdTech

่ ว
Virtual Simulation Platform Online ทีช
่ ย break silo ให้นิสิตสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ สามารถมาเรียนร่วมกันได้
่ สาร และการทางานเป็นทีม
anywhere anytime เพื่ อ upskill reskill ให้มส
ี มรรถนะ nontechnical skills ต่าง ๆ เช่นการสือ
เพื่ อความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมบุคลากรเอง

GoodHope

Digital Health

Delicious and healthy food recommendations by Doctors that everyone can enjoy.
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MedKMITL

Medical Device

Calcium extraction from Eggshells: Innovation for calcium production for a sustainable environment.

MICRONEED

Medical Device

ระบบนาส่งยาหรือสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากพอลิเมอร์ละลายได้ เป็นนวัตกรรมทีเ่ ป็นทางเลือกของผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ
เจ็บปวด (pain free) และซึมลึกมากกว่าการใช้ครีมและไม่กระจายทั่วร่างกายเหมือนการใช้ยา ในการพั ฒนาระบบนาส่งสารสาคัญ
่ ีความจาเพาะอย่างหนึ่งและเพิ่ มมูลค่าเศรษฐกิจรากฐานเดิมของประเทศ ได้แก่การนานวัตกรรมระบบนาส่งยาที่มีประสิทธิภาพ
ทีม
สูงเข้ามาร่วมนาส่งสารออกฤทธิ์ที่ได้จากสมุนไพรทาให้เกิดการยกมูลค่าของสมุนไพรด้วยนวัตกรรม

Novel Skin Prick Test System

Medical Device

This innovation allows medical doctors to perform allergy tests continuously on the patient’s skin with a desired force
leading to better outcomes of high sensitivity and specificity, less pain and more convenience.

PASS

Medical Device

Probe cover and needle guide for ultrasound-guided spinal puncture procedures.

Probiotics

Health Supplement

Probiotics for human health and disease prevention.
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R-Harn: Food Image Analytics

AI for Health

R-Harn เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทาการรู้จาเมนูอาหาร (food recognition) และประมาณขนาดอาหาร (food portion
estimation) จากภาพถ่าย ปัจจุบันทางานร่วมกับ mobile application ที่มีช่อ
ื ว่า NutriMDCU ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สาหรับ
บันทึกและติดตามการรับประทานและสารอาหารที่ผู้ป่วยกลุ่ม Metabolic Syndrome ที่ต้องควบคุมการรับประทานอาหาร บริโภค
เข้าไป เพื่ อประโยชน์ในการควบคุมการบริโภคของผู้ปว
่ ยและการรักษาของแพทย์

UV Irradiance

Digital Health

AI for Health

Heliotherapy at home. UV Irradiance allows for automatic UV measurements integrated with an Al system to support
personalized heliotherapy protocols for patients with skin conditions such as psoriasis.

VAPA

Diagnostic

Liquid Biopsy Test Kit เพื่ อตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

XmedTech

Medical Device

เครื่องสั่นปอด สาหรับการทากายภาพบาบัดฟื้ นฟู สมรรถภาพปอด เพื่ อให้เสมหะคลายความข้นเหนียว ช่วยให้ผู้ปว
่ ยสามารถไอ
ออกเองได้ สามารถสั่งการควบคุมในระยะไกล ผ่าน controller ในระบบ wireless หรือสั่งการผ่าน application ใน
smartphone หรือ tablet ก็ได้ ทางานโดยมี battery หรือสายเสียบปลัก
๊ ไฟก็ได้
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