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               As of 01.04.64 

Day 1 August 25, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.30 - 10.00 น. 

 

พิธีเปิดโครงการ Healthcare Technology Summit 2021 อย่างเป็นทางการ 
กล่าวรายงาน  
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (DUGA) 
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Digital Health in Times of Pandemic: Gearing Up for the Next Normal 
หนึ่งใน Megatrends ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีบทบาทสูงยิ่ง Digital Healthcare ในสถานการณโ์รคระบาดที่
คงจะดำรงอยู่ และอุบัติขึ้นมาใหมอ่ีกในอนาคต วิถีใหม่แห่งการวางแผนสาธารณสุขแห่งชาต ิ
โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

10.00 – 10.20 น. พักเบรค 

10.20 - 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: COVID-19 and the Great Reset: Practical Advice for Healthcare Providers 
นับเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ต่อระบบสาธารณสุขไทยท้ังในการรับมอืปัจจุบัน และโรคอุบัติใหม่ที่จะเกดิขึ้นอีกในอนาคต  เรา
ต้องออกแบบระบบใหม่ ความคดิใหม่ กระบวนการใหม่ สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนนับจากนี้ ทำอย่างไร ให้ลดการ
สูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ ธุรกจิ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน 
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

11.00 - 11.30 น. Use Case by Sponsor 1: 
11.30 - 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Managing Business Continuity during COVID 19 Crisis 
แล้วโลกกไ็ม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วิกฤติครั้งนี้ไดส้รา้งการเปลี่ยนสำคญัหลายอย่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักงัน ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งใหญ่หลวง ในมิติสาธารณสุขท่ีจะช่วยประคับประคอง
ให้การดูแลรักษาเดินหน้าไปพร้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่ง 
โดย ดร. นพ.นวนรรน ธ ีระอัมพรพันธ ุ ์  รองคณบดีฝ ่ายปฏิบ ัต ิการ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธ ิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

12.10 – 13.10 น. พักกลางวัน 
13.10 – 13.50 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: Lessons Learned from COVID 19: Making the Most of Data in Times of Crisis 
สถานการณ์โควดิ -19 บททดสอบครั้งใหญ่ถึงการระบบการเตรยีมรบัมือทางสาธารณสุข ด้วยการใช้ข้อมูลให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสดุท่ามกลางวิกฤติ เราได้เรียนรู้อะไร การผสานขอ้มูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แข่งกับเวลา และ
ความถูกต้องแม่นยำของแหล่งที่มา และด้วยเทคโนโลยีใด 
โดย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข *** 

13.50 - 14.20 น. Use Case by Sponsor 2: 
14.20 – 14.40 น. พักเบรค 



 
 

 

กำหนดการ Healthcare Technology Summit 2021 
Theme: Digital Health in Times of Pandemic: Gearing Up for the Next Normal 

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 (Online Conference) 

2 
 

Co-Hosted By:  

14.40 – 15.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Restarting World Travel Impact Through Connected Healthcare 
ไม่มีใครคิด ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมการเดินทางระหว่างประเทศนั้น เกือบจะต้องยุตลิงอย่าง
ฉับพลัน และสิ้นเชิง การเดินทางไปมาหาสู่กันของผู้คนบนโลกใบนี้ จะกลับสู่สภาวะปกตไิดเ้มื่อไร หยดุผลกระทบที่สะเทือน
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างนี้อย่างไร แผนงานสาธารณสุขแบบใดที่จะนำประชาคมโลกพ้นวิกฤตินี ้
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ คุณเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
❖ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
❖ คุณบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ดำเนินรายการ โดย: 
❖ คุณศรณัยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท  

Day 2 August 20, 2021 

เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 
09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Biomedical Engineering : AI + Robotics (Health Tech Advancement in Thailand) 
การผนึกรวมความล้ำหน้าของเทคโนโลยเีปลีย่นโลก ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบหุ่นยนต์ จะช่วยให้ประเทศไทยเดินหนา้เรื่อง 
เทคโนโลยีวิศวกรรมทางชีวภาพ ได้อย่างไร ศักยภาพในด้านนี้ของเราไปถึงไหนแล้ว 
โดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  

09.40 – 10.10 น. Use Case by Sponsor 3: 
10.10 – 10.30 น. พักเบรค 
10.30 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action 
โจทย์ใหญ่ของทุกประเทศและของโลก สาธารณสุขพื้นฐานทั่วหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศลำดับ
ต้นๆ ของโลกที่มีการจัดการระบบ Primary Care ได้ดี แน่นอนว่าการเชื่อมต่อข้อมูลประชาชนคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้ 
Primary Care นี้เดินหน้าต่อได้อย่างทรงประสิทธิภาพทั ้งในมิติการรักษา และยั่งยืนในมิติงบประมาณ เราจึงต้องมี  
Platform เพื่อเช่ือมข้อมูลประชาชนท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
โดย นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจด้านการบริการปฐมภมูิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร  

11.10 – 12.20 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: Preparing Public Health Information Infrastructure for the Next Crisis 
หลายสำนักวิจัยทั่วโลกระบุว่า the future of healthcare is data ข้อมูลคืออนาคตแห่งการเดินหน้าแผนสาธารณสุขทั้งใน
ระดับชาติ และในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตทิางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ซึ่งวิกฤติคงมีตามมา
อีกในอนาคตข้างหน้า คำถามคือ เราจะเตรียมการเรื่องนี้กันอย่างไร 
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรญิชัย อธิบดีกรมอนามัย  
❖ คุณปฐม สวรรคป์ัญญาเลศิ อธิบดกีรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
❖ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
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❖ ดร.นพ.ไพโรจน์ บญุศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ  
ดำเนินรายการ โดย:  
❖ วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ จากกรมควบคุมโรค *** 

12.20 – 13.20 น. พักกลางวัน 
13.20 – 14.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: PDPA in the Midst of Pandemic 
ดุลยภาพในการเดินหน้า พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในห้วงเวลาวิกฤติแห่งโรคระบาดนั้น โจทย์ใหญ่ คำถาม 
ข้อจำกัด และแนวทางปฏิบัติที่ควรดำเนินการเป็นอย่างไร 
โดย ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.00 – 14.10 น. พักเบรค 
14.10 – 14.30 น. 
(20 นาที)  

Innovation Start Ups Presenting 1:  
โดย ดร.วินน์ วรวุฒิชัย ผู้ก่อตั้ง BOTNOI group ผู้เขี่ยวชาญแชทบอท AI และ Data science  

14.30 – 14.50 น. 
(20 นาที)  

Innovation Start Ups Presenting 2:  
โดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO & Founder, SmartContract and BlockM.D. *** 

 


