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Day 1
เวลำ
08.30-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.

10.30 – 11.10 น.
(40 นาที)

11.10 – 11.40 น.
11.40 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 14.10 น.
14.10 – 14.50 น.
(40 นาที)

14.50 – 15.20 น.

April 25, 2019
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
รับประทำนอำหำรว่ำง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
พิธีเปิดโครงกำร Healthcare Technology Summit 2019 อย่ำงเป็นทำงกำร
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Embracing Nation Smarter Future ; Towards Education,
Healthcare and AI IoTs
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ปำฐกถำ 1 : Healthcare Transformation Through Emerging Technology
เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นสิ่งจาเป็นที่ไม่ใช่แค่เทรนด์ ดังนั้น Healthcare Transformation ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษยชาติโดยตรง จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งยวดที่ละเลยไม่ได้ และต้องพร้อมรับมือ อย่างรู้เท่า
ทัน ประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด วงการแพทย์ไทยเราพร้อมขนาดไหน?
โดย นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรณีศึกษา 1 : โดย Mr.Karn Kongsawat Enterprise Sales Director , SAP Thailand Ltd.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปำฐกถำ 2 : The Future of Health Tech With IoMTs
Internet of Medical Things จะเปลีย่ นโลกแห่งการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างไร หากการเชื่อมต่อแห่งทุก
สรรพสิ่งทางเทคโนโลยีการแพทย์ ผนวกเข้ากับข้อมูลอัจฉริยะ เรากาลังจะเข้าสู่ยุคที่ความก้าวหน้า และพัฒนาการ
ด้านการแพทย์และสาธารสุข รุดหน้าเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ จริงหรือไม่
โดย คุณศรันยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่ โรงพยาบาลกล้วยนาไท โรงพยาบาลกล้วยนาไท
กรณีศึกษา 2 : NAS Technology for Healthcare
โดย Mr.Yen-Yen Chen ASEAN Technical Manager บริษัท คิวแนป เซาธ์อีสต์ เอเซีย จากัด
ปำฐกถำ 3 : Teenage Sex of The 21st Century: AI, Blockchain, Cloud and Big Data; Everyone
Talks About It!!!!
ฤาจะเป็นเพียงแค่กระแส ที่ทุกคนต้องมุ่งไป หากไม่อยากตกยุค หลุดสมัย เรารู้จริงแค่ไหน เราสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีเมกกะเทรนด์เหล่านี้กับการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง
หรือไม่
โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรณีศึกษา 3 : Software Defined Storage Appliance and Information Governance for Healthcare
โดยคุณศศิพงษ์ งามนุสนธิ์กิจ Veritas Holding (Thailand) Limited
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15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
15.50 – 17.00 น. เสวนำ1 : Privacy & Cyber Security Law: Implications for Healthcare
วาระแห่งชาติ Privacy & Cyber Security Law ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
(70 นาที)
ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งผลักดัน เพื่อสร้างกลไก การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และดูแลระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างกลไกการในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน การให้บริการสาธารณสุขไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเงื่อนไขสาคัญ คือ ต้องไม่สร้างภาระหน้าที่ให้แก่แพทย์ หรือ บุคลากร
ทางสาธารณสุขมากเกินจาเป็น
ร่วมเสวนำ โดย
❖ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
❖ คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
❖ อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม
Day 2
April 26, 2019
เวลำ
ห้องสัมมนำใหญ่
09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4 : Digitally Surgery: Shaping The Future of Surgery Care
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรับการผ่าตัด คืออีกหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของสาธารณสุขไทย และทั่วโลก และ ณ
(40 นาที)
วันนี้เมื่อความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของ Digitally Surgery เรามั่นใจว่าจะสามารถพลิกโฉมหน้าอนาคตของ
กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ลดข้อผิดพลาดที่ป้องกันได้อย่างบูรณาการ
โดย ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
09.40 – 10.10 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.10 – 11.20 น. เสวนำ2 : Emerging Digital Health Ecosystem (Scenario : Alternative Medicine Address Safety)
(70 นาที)
เมื่อเทคโนโลยี และ อินเทอร์เน็ต จะเชื่อมโยง Ecosystem ทั้งหมดเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Formal Care—
Informal Care— การแนะนาการรักษาผ่าน Social Media— ปรึกษาร้านขายยา เราควรมีข้อแนะนาในให้กับ
ประชาชนว่า Ecosystem เหล่านี้ ล้วนมี คานิยาม มาตรฐาน และ ข้อตกลง กฎ กติกา ของการรักษา ที่แตกต่างกัน
ประชาชนจะเลือกใช้ ความเสี่ยงมีมากน้อยเพียงใด และ ควรจะมีวิธีปกป้องอย่างไร
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
❖ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชานาญการ หัวหน้างานใบอนุญาต สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
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11.20 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

14.00 – 14.40 น.
(40 นาที)

14.20 - 14.50 น.
14.50 – 16.00 น.
(70 นาที)

ดำเนินรำยกำร โดย
❖ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปำฐกถำ 5 : Health Solutions For Elderly Care
สังคมสูงวัย… ความท้าทายประเทศไทย สาธารณสุขไทยพร้อมรับมือกับเป้าหมาย “ผู้สูงอายุที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ความสุข” สามารถใช้ชีวิต “ลาพัง แต่สุขใจ” ได้อย่างไร ดิจิทลั เทคโนโลยีจะสามารถเข้ามาเป็นแกนสาคัญในการ
ผลักดันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และวาระของโลกได้อย่างไร นวัตกรรมใดที่จาเป็นและรองรับ
โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปำฐกถำ 6 : Digitally Enable Integrated Care
โลกเปลี่ยน สังคมเปลีย่ น เมื่อการ “ดูแลสุขภาพ” สาคัญมากพอๆกับการ “รักษา เมื่อป่วย” Integrated Care เป็น
ระบบที่ซับซ้อน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ความก้าวหน้าและความพร้อมของบุคคลากรในการใช้ digital
technology เข้ามายกระดับการดูแลผูป้ ่วยอย่างบูรณาการแท้จริง ทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคลัสเตอร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย พลตรี มารวย ส่งทานินทร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
Debate Panel : The Future of Online Doctor!
หากจะเดินหน้า Healthcare Anytime, Anywhere เราก็คงไม่สามารถปฏิเสธ Online Doctor Model ได้ ความ
ท้าทายแห่งอนาคตที่รออยู่ Online Doctor จะเดินหน้ากันอย่างไร ท่ามกลางความรุดหน้าของเทคโนโลยี พลวัตของ
สังคมและประชาชน และกฎระเบียบข้อบังคับที่ยังพันธนาการอย่างสับสน
ร่วมเสวนำ โดย
❖ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
❖ อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
❖ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อานวยการโรงพยาบาลธนบุรี
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยา และอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
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