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Co-Hosted By:  

Day 1 October 26, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

08.30 - 09.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.20 - 09.25 น. กล่าวรายงาน โดย คุณสุภาวดี ตนัติยานนท ์นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย  
09.25 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

09.30 - 10.00 น. กล่าวปาฐกถาพิเศษ: Futurizing Thailand Digital Economy Landscape vs World Trend  
โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

10.00 – 10.20 น. พักเบรก 

10.20 - 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: Digital Ecosystems : The Future of Healthcare   
อนาคตของ healthcare จะถูกโอนถ่ายจากโลกกายภาพ ไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ผ่านระบบนิเวศทั้งกระบวนการดูแลรกัษา
และให้บริการ ด้วยการเชื ่อมต่อของ data ผ่าน applications ต่างๆ ด้วยเครื ่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
หลากหลาย เพื่อให้บริการที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด  
โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรสัเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศริิราช  

11.00 – 11.30 น. Use Case by Sponsor 1: Improve user experience of healthcare modern application 
โดย คุณชยาวัทน์ อุสะทโก, System Consultant, F5 Application service consultant for Government system 

11.30 - 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: From Facility to Home: How Healthcare Could Shift by 2025 
Care at Home การดูแลรักษาสขุภาพเกิดขึ้นได้ที่บ้าน โดยไมจ่ำเปน็หรือลดการเดินทางไปท่ีสถานพยาบาลให้น้อยท่ีสุด จะ
เป็นแนวโน้มการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ Healthcare เมื่อนวัตกรรมการดูแลรักษาและดิจิทลัเทคโนโลยสีามารถตอบโจทย์
ทางกายภาพ พฤติกรรมและความต้องการทางจิตใจของผู้ป่วยได้มากกว่า 
โดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 ภาคตะวันออก BDMS 

12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: Personalized Digital Health for Everyone 
เจาะลึก Personalized Healthcare การดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล หน่ึงในความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผนวกด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ถือเปน็ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ยกระดบัมาตรฐานและขดีความสามารถของการพัฒนาระบบ
สุขภาพไทย 
โดย นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข  
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13.40 – 14.20 น. Use Case by Sponsor 2: “What’s PDPA for Healthcare”, “How attacker steal data from Healthcare 
(Web and API)”, “Why F5 AWAF” 
โดย คุณลภัส ศริิวิทยเจริญ, Solution Consultant, Exclusive Networks Solution Consultant 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก  
14.40 – 15.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Future of Health Insurance with Digital Health 
Payer หรือผู้รับผิดชอบจ่าย ในระบบสุขภาพนั้นมึบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต้องก้าวให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลก
แห่งการดูแลรักษาสุขภาพ จะเปลี่ยนผ่านจากโลกกายไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นๆ มาตรฐาน มาตรการ รวมทั้งรายละเอียดใน
การรับผิดชอบจ่าย และการรับประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ในอนาคต จะมีรูปแบบหน้าตาอย่างไร ที่จะตอบโจทย์ทั้ง Payer 
และ Patient  
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
❖ คุณรชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุม่งานกฎหมายด้านสวสัดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง 
❖ คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย   
ดำเนินรายการ โดย:  
❖ คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย  

Day 2 October 27, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Measuring Outcomes in Value-Based Healthcare: From Theory to Practices 
ความท้าทายของระบบสุขภาพทั่วโลก คือการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด แนวคิด Value-Based Healthcare 
ที่เน้นให้ความสำคัญที่การเพิ่มผลลัพธ์สุขภาพ โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายนั้น ปฏิบัติได้จริงอย่างไร? 
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศริิราช  

09.40 – 09.50 น. พักเบรก 
09.50 – 10.30 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: From Technology to Architecture, Building the Next Generation of Smart Health Cities  
สร้าง ขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ ถือเป็นมิติสำคัญในการยกระดับการสร้างเมืองแห่งอนาคต เมืองต้องมี
องค์ประกอบอย่างไร ใครต้องมีส่วนร่วม และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างยั่งยืนอย่างไร 
โดย ดร.นน อัครประเสริฐกลุ ผู้เช่ียวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทลั 

10.30 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

Use case Presenting 1: กรณศีึกษา และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อใหเ้ห็นข้อดี และข้อจำกัด ได้อย่างชัดเจน 
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 โดย รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรญัช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

11.10 – 11.50 น. 
(40 นาที) 

Use case Presenting 2: กรณศีึกษา และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นข้อดี และข้อจำกัด ได้อย่างชัดเจน 
 โดย อ.ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

11.50 – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.40 น. 
(40 นาที) 

 ปาฐกถา 6: Data and Technology - Driven Integrated Healthcare and Wellness for Aging 
Populations  
Healthcare & Wellness กำลังทวีความสำคญัและความต้องการเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายประเทศ สังคมสูง
วัย กับการพัฒนาทางการแพทย์และดิจิทลัเทคโนโลยี จะสามารถทำให้แนวทาง “ชะลอชรา ชีวายืนยาว ชีวิตเปี่ยมสุข” ได้
อย่างไร เพื่อให้ได้สังคมคณุภาพแห่งอนาคต 
โดย คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 

13.40 – 13.50 น. พักเบรก 
13.50 – 15.00 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: Digital Health Governance: Confidentiality & Privacy & Cybersecurity in Health Information 
Exchange 
ในระดับนโยบายประเทศ ธรรมภิบาลด้านสุขภาพมีความสำคัญและมีมิติที่ต้องใส่ใจหลากหลาย เมื่อการเดินหน้าแผน 
healthcare ของชาติให้มีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันทุกหน่วยในระบบนิเวศ ซึ่งทำให้ความเสี่ยง
ในการรักษาความลับ ข้อมูลอ่อนไหว และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังคงเป็นที่ถกเถียงและอภิปรายว่า ดุลยภาพควรเป็น
อย่างไร 
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ นพ.เทียม อังสาชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
❖ นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย: 
❖ อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดฝี่ายปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 


