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ร่ างคาแถลงข่าว

Global Good และ Motic เปิ ดตัวกล้องจุลทรรศน์แบบปัญญาประดิษฐ์โดยร่ วมกัน เพื่อต่อต้านโรคมาลาเรี ยที่มีลกั ษณะการ
ดื้อยาอย่างบุกเบิ กยุคสมัย
เทคโนโลยีใ่ นการการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องคอมฯ EasyScan Go จะจดจาปรสิ ตมาลาเรี ยโดยอัตโนมัติและแม่นยาในเวลาเพียงไม่กนี่ าที ให้การ
สนับสนุนทางการตัดสิ นใจที่สาคัญสาหรับพนักงานที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ และสามารถติดตามเชื้อแบคทีเรี ยที่แปรผันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยการวินิจฉัยมาตรฐาน อนาคตทางคุณภาพในการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติได้เปิ ดอยูใ่ นขณะนี้
รายงานจากเมืองเซียะเหมินจีนและเมืองเบลวิว(Bellevue)ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน คศ.2017 - บริ ษทั โมติค
(Motic)อินดัสทรี กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ออกแบบและผลิตกล้องจุลทรรศน์ระดับไฮเอนด์ –บริ ษทั ย่อยในเครื อบริ ษทั โมติค(Motic)(เซียะเห
มิน) อีเล็คทริ ค จากัด (รหัสหุน้ : 300341) ) ได้ประกาศที่นิทรรศการทางการแพทย์เยอรมันประจาปี คศ.2017ในวันนี้ว่า ได้สร้างความสัมพันธ์ที่
เป็ นพันธมิตรกับกองทุน โกลบอลกูด๊ (Global Good) เป็ นนิติบุคคลร่ วมมือกันทางเทคโนโลยีคน้ คว้าพัฒนาเพื่อมนุษยธรรมระหว่างบริ ษทั อิน
เทลเล็คชวล เวนเจอร์ส（Intellectual Ventures）กับบิล เกตส์ ทั้งสองฝ่ ายจะร่ วมมือกันในการผลิตและจาหน่าย EasyScan Go , EasyScan
Go เป็ นกล้องจุลทรรศน์แบบปัญญาประดิษฐ์ที่บุกทะลวง เพื่อต่อต้านโรคมาลาเรี ยแบบดื้อยาและการจัดการตัวอย่างโรค EasyScan Go สามารถ
ตรวจจับและคานวณปรสิ ตมาลาเรี ยบนฟิ ล์มเลือด โดยใช้ซอฟต์แวร์การรับรู ้ภาพที่กาหนดเอง ภายในเวลาเพียง 20 นาที
"ความร่ วมมือครั้งนี้ ทาให้วตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของมนุ ษยชาติโดยสิ่ งประดิ ษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกับความสามารถใน
การออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตและการขายของแมคโดนัลด์ เป็ นตัวแทนทางโซลูชนั่ ด้านการดูแลสุ ขภาพแบบนวัตกรรมใหม่สาหรับการ
ปรับปรุ งสุ ขภาพของผูม้ ีรายได้ต่าและตลาดเกิดใหม่" นายMaurizio Vecchioneรองผูอ้ านวยการบริ ษทั โกลบอลกูด๊ กล่าวว่า "
“โกลบอลดีและโมติค(Motic)กาลังสร้างอนาคต โดยการจาหน่ ายและพัฒนาทางอุตสาหกรรมจุลทรรศน์สมาร์ท เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัส
การวินิฉัยโรคต่างๆในสถานที่ใด ๆ
โรคมาลาเรี ยเป็ นหนึ่งในโรคที่ยากที่จะรับรู ้ได้บนเซ็กชัน่ กล้องจุลทรรศน์ "David Bell ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพทัว่ โลกของ
Global Good กล่าวว่า "เราสามารถเอาชนะอุปสรรคที่สาคัญสองประการได้ในการต่อต้านกับโรคมาลาเรี ย - ปรับปรุ งการวินิฉัยในการจัดการ
ตัวอย่างโรค และเป็ นมาตรฐานในการรับรู ้ที่ขา้ มภูมิภาคและข้ามเวลา โดยอนุญาตให้ช่างเทคนิคในห้องปฏิบตั ิการใช้กล้องจุลทรรศน์
ปัญญาประดิษฐ์"
ทุกๆปี เกือบ 1 ล้านคนเสี ยชีวิตจากโรคมาลาเรี ย นักวิจัยคาดว่า เกือบครึ่ งหนึ่งของประชากรโลกมีความเสี่ ยงที่จะถูกติดเชื้อ ใน "Lancet"วารสาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ มีบทความที่ตีพิมพ์โดยนักวิจยั พูดถึ งรายละเอียดว่า
สภาพแพร่ กระจายเชื้อดื้อยาหลายชนิดอย่างรวดเร็ว ในบางส่ วนของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นเรื่ องน่าตกใจอย่างยิง่
การทดสอบตัวอย่างโรคที่ด้ือยาร้ายแรงอย่างถูกต้อง จะต้องผ่านการวิเคราห์ฟิล์มเลือดโดยพนักงานทางเทคนิค ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได รับการ
รับรองจาก WHO จะใช เวลาประมาณ 20 นาทีต อเซ็กชัน่ การใช้กล้องจุลทรรศน์ปัญญาประดิษฐ์อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการนี้
สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับชาติ
การทดสอบตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์ช่วงต้นในสถานที่ทางานที่นาเสนอในการประชุมวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์นานาชาติ(ICCV) แสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องที่คน้ คว้าพัฒนาโดย Global Good มีความเชื่อถือได้เหมือนกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกล้องจุลทรรศน์
"เป้าหมายของเราก็คือ การรวมซอฟต์แวร์ระดับไฮเอนด์ของ Global Good เข้ากับเครื่ องสแกนเซ็กชั่นแบบดิจิตอลที่มีอตั ราส่ วนราคา
ประสิ ทธิภาพสู งของ โมติค(Motic)และลดความซับซ้อนและสร้างมาตรฐานการรับรู ้โรคมาลาเรี ย " นายหยางเช็ง รองผูอ้ านวยการบริ ษทั โมติค
(Motic)อินดัสทรี กรุ๊ป จากัดกล่าวว่า "ความสาเร็จในการรับรู ้โรคที่ยากที่สุดได้วางพื้นฐานสายการผลิตEasyScan ไว้ เกือบจะเกินกว่าภารกิจ
กล้องจุลทรรศน์ท้ งั หมด และระบุเส้นทางในการรับรู ้โรคที่สาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดที่พฒั นาแล้วและตลาดเกิดใหม่"
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ในความเป็ นจริ ง EasyScan Go กาลังทดสอบเพื่อระบุโรคมาลาเรี ยชนิดต่างๆ ทีมงานทั้งทีมกาลังสารวจปรสิ ตและจุลินทรี ยอ์ ื่น ๆ ที่คน้ พบได้
ทัว่ ไปในฟิ ล์มเลือด ได้แก่ โรคทริ ปาโนโซมิเอซิสในอเมริ กา , ไมโครฟิ ลาเรี ย และเซลล์เดร็พพาโนซีต(drepanocyte) และตัวอย่างอื่น ๆ เช่น
น้ าลาย อุจจาระและเนื้อเยือ่ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาเข้าถึง: www.easyscango.com

เกีย่ วกับกองทุนIntellectual Ventures’ Global Good
Global Good มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีประโยชน์ต่อมนุ ษยชาติ ในทุกๆปี ประเทศยากจนมีผคู ้ นนับล้านคนต้องทนทุกข์
ทรมานและเสี ยชีวิตจากโรคที่มนุษย์มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในการแก้ปัญหาได้ Global Good ก่อตั้งขึ้นโดย Bill Gates
พร้อมกับ Nathan Myhrvold ทุ่มเทกาลังเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาที่ยากที่สุดของมนุษยชาติ Global Good บรรลุวิสัยทัศน์น้ ี โดยผ่าน
ความร่ วมมือกับสถาบันด้านมนุษยธรรม หน่วยงานรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์กา้ วไกล สถาบันการวิจยั และวิสาหกิจและภาคเอกชน
www.globalgood.com

เกีย่ วกับโมติค(Motic)
บริ ษทั โมติค(Motic)อุตสาหกรรม กรุ๊ป จากัดเป็ นบริ ษทั แบบบุกเบิกซึ่งผลิตกล้องจุลทรรศน์คอมโพสิ ตแบบดั้งเดิมมืออาชีพ ด้วยได้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีออปติคอลมืออาชีพ การบริ การลูกค้าที่รอบคอบและจริ งใจของเรา และวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์กล้องจุลทรรศน์
ขณะนี้โมติค(Motic)ได้เติบโตเป็ นแบรนด์ระดับโลก
เรามุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในช่วงต้น เพื่อปรับปรุ งการดูแลสุ ขภาพและสนับสนุนความก้าวหน้าในการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ และตอบสนองความต้องการในวันนี้และเหนือความคาดหวังในอนาคต โดยการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของตลาดและมุ่งเน้น
กับโซลูชนั่ ดิจิตอลระดับไฮเอนด์
www.motic.com
*Motic EasyScan เป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะของโมติค(MOTIC)กรุ๊ป( Motic Group) และโมติค(MOTIC)กรุ๊ปสงวนลิขสิ ทธิ์
วิธีการติดต่อมีเดี ย
press@easyscango.com
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