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ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทารายงาน
ผลการทางานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์ หรือผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค และรายงานการดาเนินการแก้ไข

The 3rd Thailand-Japan Symposium

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทาง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทารายงานผลการทางาน
อันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริโภค และรายงานการ
ดาเนินการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม
คือต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในทางบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูบ้ ริโภค และ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ/
ข้อบกพร่องของเครื่องมือแพทย์ต่อไป

ภก. ปรีชา พันธุต์ ิเวช ได้รบั เชิญให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในการประชุม The 3rd Thailand-Japan
Symposium ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

เข้าพบ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณมัลลิกา
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสมาคม ได้มีโอกาสเข้า
พบ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนาเสนอประเด็น
คาถาม พร้อมทั้งแนะนาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดปัจจุบันที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมฯ ที่ผ่านมา
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ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ครัง้ ที่ 27 วันที่ 23 มีนาคม 2559

สมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจาปี 2559 – 2561 ซึ่งมี 9 ท่าน ดังนี้
1. ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช
เทคโนเมดิคัล
2. คุณชัยณรงค์ หมั่นดี
ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร์
3. ภก.ดร.จิรศาสตร์ ไชยเลิศ นีโอฟาร์ม
4. คุณก่อเกียรติ วิวัฒน์เจริญกิจ ซีเมนส์
5. คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน ซิลลิค ฟาร์มา
6. คุณมณี เตชวิริยะ
แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
7. คุณอนุชิต สันประเสริฐ
ดีเคเอสเอช
8. คุณสมภพ เจริญจิตร์
เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์
9. ภก. วีรวัฒน์ มีแก้ว
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ประชุมคณะทางานกาหนดกรอบการ
วิจัยของ วช. ปี 2560 ครัง้ ที่1/2559
คุณมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสมาคม
ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทางานกาหนดกรอบการ
วิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ ประจาปี 2560-2561 เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย
และเวชภัณฑในประเทศ ใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเป
นที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับอุตสาหกรรม
และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล

32nd KOREA INTERNATIONAL
MEDICAL&HOSPITAL EQUIPMENT
SHOW

ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพูด
เรื่อง “status of the Thailand medical device
market & licence” ในงาน 32nd KOREA
INTERNATIONAL MEDICAL&HOSPITAL
EQUIPMENT SHOW ที่ประเทศเกาหลี ที่ได้มีการ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

TREAD EVENT

Website: http://www.informa-ls.com/event/MedTech

The 1st Annual Bilateral Meeting
on SME Cooperation between
Thailand and Republic of Korea
Bangkok, Thailand
• DigitalPath Europe 2016
18-19 May at Hilton Tower Bridge, London

ภก. ปรี ชา พันธุ์ติเวช เป็ นตัวแทนสมาคมฯ
เข้ าร่วมการประชุมหารื อทวิภาคี ไทยสาธารณรัฐเกาหลี ที่จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

Date and Time 17 - 19 November 2016,
10:00 – 18:00, daily 20 November 2016,
10:00– 17:00
Venue Kaohsiung Exhibition Center,
Kaohsiung, Taiwan
www.kecc.com.tw
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