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เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

08.00-10.00 น. 

 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 

พิธีเปิดโครงกำร Healthcare Technology Summit 2018 อย่ำงเป็นทำงกำร 

กล่ำวรำยงำน 

โดย   นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย  

กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Upscaling eHealth in Full Stream   

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เราจะเดินหน้าและบาลานซ์ 3 เป้าหมายนี้ได้

อย่างไร ท่ามกลางสภาวะความท้าทายรอบด้าน ความคาดหวังของระบบการให้บริการ ค่าใช้จ่ายของระบบ

สุขภาพในระยะยาว  ท่ามกลางบรบิทโลกใหม่ New Normal ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

โดย   พลอากาศเอกประจิน   จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี *** 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.30 – 11.10 น. 

(40 นาที) 

 

ปำฐกถำ 1 : Engaging and Empowering Patients 
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเป็นแนวคดิที่ซับซ้อน และเป็นองค์ประกอบส าคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแล
สุขภาพ มีความส าคญัอย่างมากในกระบวนการตัดสินใจ และสามารถน าไปสู่การปรับปรุงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยได้ การขับเคลื่อนแนวคิดนี้ เป็นเรื่องระดับสากลทั้งใน WHO และประเทศไทย ซึ่งรณรงค์ให้เกิดขอ้ตกลง
ร่วมกันให้การสนับสนุนนโยบายนี ้
โดย นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข *** 

11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1  

11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 2 : Wearable, IoT and Ubiquitous Technologies: Tools for Patient Engagement 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์ยากๆ #ตอนนี้Patientsยังไม่safety #HealthcareProviderไม่มี
ควำมสุข #มีควำมไม่เข้ำใจฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย #ต้องกำรมีพรบคุ้มครองผู้เสียหำยทำงกำรแพทย์  
#สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรวดเร็วข่ำวสำรเข้ำถึงง่ำยและแพร่หลำยอย่ำงรวดเร็ว #เร่ิมมีควำมไม่ปลอดภัยของ
บุคลำกร #ประชำชนต้องมีส่วนร่วม 
โดย คณุศรันยู  ชเนศร์ Vice President, CEO Kluaynamthai General Hospital  รองประธาน

กรรมการบริหาร กลุม่โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท  
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13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2 

14.10 – 14.50 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 3 : Creating a Cybersecurity Culture in Your Organization 
Cybersecurity จะยังคงเป็นปมปญัหาใหญ่ที่ทุกวงการ ทุกประเทศทั่วโลก ต่างต้องทุมเททรัพยากรในการหา
มาตรการและวิธีการในการรับมือ ภัยคุกคามที่ปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับมือใน
ระดับยุทธศาสตร์ความร่วมมือระยะยาว ต่อเนื่อง ท่ีส าคญั การสร้างวัฒนธรรม Cybersecurity ให้เกิดกับ
องค์กร ทุกระดับชั้น ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เท่านั้น  น่ีคือความท้าทายกับ mindset 
เดิมๆ 
โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  

14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3 
15.20 - 15.50  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี  

15.50 – 16.50 น. 

(70 นาที) 

เสวนำ1  :   Roadmap to Healthcare Digital Transformation: Policy & Provider Perspectives 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี  Roadmap เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพของประเทศ อย่างมสี่วนรว่มและยั่งยืน  โดยเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบ
ยั่งยืนน้ัน คณะกรรมการปฏริูปประเทศทางด้านสาธารณสุขได้เดินหน้ายุทธศาตร์นี้อย่างไร  และ ดิจิทลั
เทคโนโลยีจะเข้ามามสี่วนในการ transform เรื่องนี้อย่างไร  
ร่วมเสวนำ โดย 
❖ อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย กรรมการปฏริูปประเทศด้านสาธารณสุข  
❖ รศ.ชลธิป พงศ์สกุล รองคณบดฝี่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ อ.ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล  
16.50 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception 

Day 2 April 26, 2018 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 4 :  Top Recommendations for Strengthening eHeathcare Security? Do 
Blockchain ? 
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ความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ถือเป็น ล าดับขั้นสูงสดุของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
และการไม่ถูกละเมิดสิทธิ  เมื่อบรบิทโลกเปลี่ยน eHeathcare ที่ก าลังต้องเดินหน้าอย่างเต็มก าลัง ความท้าทาย
หลักคือ เราจะดูแลรักษาปกป้องความปลอดภัยของการดูแลระบบและข้อมลูได้อย่างไร  Blockchain 
Technology จะเปลี่ยนแปลงโลกของข้อมูลอย่างที่เราคาดหวังได้หรือไม่   
โดย คณุสถาพน พัฒนะคูหา กรรมการผูจ้ัดการ และผู้ก่อตั้ง (MD, Founder) บริษัท สมาร์ทคอนแทรคท์ ไทย

แลนด์ และ บลอค เอ็ม ดี จ ากัด *** 

09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4 

10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.40 – 11.40 น. 
(70 นาที) 

เสวนำ2  :  Urgent Needs: New Legislation for our eHealthcare 
ถ้าค าถามว่า เทคโนโลยีชนิดไหนกันที่จะเข้ามาเปลีย่นวงการแพทย์  ค าถามที่ส าคัญคู่ขนานไม่ยิง่หย่อนไปกวา่กนั  
คือ แล้วกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อะไรบ้างที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ เพื่อให้ทันกับการขับเคลื่อน
เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสขุ  เพราะมิฉะนั้น การพัฒนาสาธารณสุขไทยก็จะตดิกับดกั ความล่าช้า ความ
ไม่ทันสมัย ความไม่ครอบคลุมของกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ในขณะนี้  จะเป็นหลุมด าขนาดใหญ่  มาร่วมกัน
หาค าตอบ ทางออก และตัวเร่ง 
ร่วมเสวนำ โดย 

❖ ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกรรชิต ผู้อ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข *** 

❖ นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย *** 
❖ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  

11.40 – 12.10 น. กรณีศึกษำ 5 

12.10 – 13.10 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.10 – 13.50 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 5 :  Blockchain: How They Work and How They Will Transform Healthcare 
เทคโนโลยีแห่งอนาคต Blockchain ที่ใครต่อใครพากันเช่ือว่า เป็นทางออกและทางเลือกที่ดีท่ีสดุแห่งยุคนี้  ด้วย
หลักการ Decentralize Centric นั้น ?  โดยแท้จริงแล้ว Blockchain มาตอบโจทย์การ  transform 
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healthcare หรือไม่ ?  จะช่วยให้วงการแพทย์และสาธารณสุขเปลี่ยนโฉมหน้า สู่ New Normal ใหม่ได้หรือไม่? 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
โดย ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC )  

13.50 – 15.00 น. 

(70 นาที) 

เสวนำ3  : The Roles of eHealth Start-Ups : Is It Essential? 
แนวคิด บทบาท สตารต์อัพ อย่างไร วิธีไหน ท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติเข้าสู่ eHealthcare ยุคใหม่  
อีกหนึ่งในความพยายามในการเปลี่ยนวงการแพทย์และการดูแลสุขภาพ  เพื่อตอบโจทย์การมุ่งสูส่ัมฤทธ์ิสูงสุด
ของการสาธารณสุขท่ี นวัตกรรมและแนวคิดร่วม ระหว่างกัน  
เสวนำ โดย 

❖ คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทเฮล้ท์แคร์โกลบอล จ ากัด 
❖ คุณจักร โกศัลยวตัร ประธานกรรมการ บริษัทวายอิง จ ากัด 
❖ นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณชิย์ ศัลยแพทย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ คุณวลยัพรรณ ฉันทร์มติรกลุ ประธานฝ่ายบรหิารบริษัท ซีคด็อก จ ากัด 

15.10 - 15.40  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.40 – 16.50 น. 

(70 นาที) 

Debate Panel  :  Improving Clinical and Financial Outcomes Through Hi Tech & Hi Touch 

น ำเสวนำ โดย 

❖ ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธเิพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ *** 
❖ นพ.กิตติพงษ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ฮิวแมน เซนทริค จ ากัด *** 
❖ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารตัน์ ผู้อ านวยการส านักสนันสนุนสุขภาวะองค์กร *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ ผศ(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกรรชิต ผู้อ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข *** 
  


