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Day 1
เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 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)

September 28, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ Healthcare Technology Summit 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลั ไทย (DUGA)
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Current Issues in Digital Transformation for Healthcare
เพราะ Digital Transformation คื อ กระบวนการ Change Healthcare Process ทั ้ งระบบ มิ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก าร
Change Agent ปกติ หรือบางส่วนเท่านั้น คำถามสำคัญคือ อะไรคือความท้าทายและอุปสรรคที่เราต้องเผชิญคือ
อะไร? เรามีระบบการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ? ทั้งฝั่ง Patient และฝั่ง Provider
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 1: Patient Engagement & Experience in The Era of Digital Disruption
เมื่อเปลีย่ นผ่านสาธารณสุขจาก analog มาสู่ technology และมาสู่ยุค disruption ที่กระบวนการทัง้ หมด ต้อง
ถูกออกแบบใหม่ ให้ตอบโจทย์ความคาดหวังของประชาชนว่าต้องมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพ และรักษาทุก
ขั้นตอน เป็น Active Healthy Citizen ได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องจากแพทย์ ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงขึ้น จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่กว้างขวางมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูง อย่างที่ไม่
เคยคาดคิดมาก่อน
โดย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา 1 : บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส (ประเทศไทย) จำกัด (Reserve)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปาฐกถา 2: Supporting The Patient’s Digital Health Journey
ด้วยแนวคิดว่า ไม่ต้องรอจนเป็นผู้ป่วย แล้วถึงมาโรงพยาบาล ในอนาคตโรงพยาบาลก็จะต้องไปหาประชาชนถึงบ้าน
ต้องเอา ดูแลอย่างไรไม่ให้ป่วย Patient Centric เป็นโจทย์ตั้ง และคำนึงว่า เราจะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการได้รับ
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างไรมาเป็นกระบวนการคิด แล้วออกแบบมาเป็น Digital Health Journey ซึ่งต้องมี
จุดสตาร์ทของเส้นการเดินทาง และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Journey สามารถเริ่มจากที่บ้าน จากการดูแล
สุขภาพตนเอง จนมาถึงขั้นตอนของการดูแลรักษา
โดย นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
กรณีศึกษา 2 : บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Reserve)
ปาฐกถา 3: Health Data Privacy Law in Action: Balancing Privacy and Utilization in The Real
World
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14.50 – 15.20 น.
15.20 - 15.50 น.
15.50 – 17.00 น.
(70 นาที)

Day 2
เวลา
09.00 – 09.40 น.
(40 นาที)

09.40 – 10.10 น.
10.10 – 10.40 น.

Health Data ถือเป็นข้อมูลที่เป็นที่สุดของปัจเจก และเป็นที่สุดแห่งการต้องแลกเปลี่ยน เพื่อความฉุกเฉินของชีวิต
หรือ สุขภาพของปัจเจก ในเวลาเดียวกัน คำถามคือเมื่อต้องแชร์ พร้อมกับต้องเก็บรักษา แล้วแชร์แค่ไหน ถึงจะพอ
หรือจะปกป้องข้อมูลระดับใด ถึงจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ทั้งผู้ รับบริการ ผู้ให้บริการสาธารณสุข และผู้ที่อยู่ใน
กระบวนการส่งต่อทั้งหมด
โดย ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบตั ิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรณีศึกษา 3 : SAP Thailand Ltd. (Reserve)
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา1: Managing Mass Casualty and Disasters Through Smart Technologies
เมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความท้าทายทั้งในเรื่องภัยพิบัติ ที่อุบัติขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ต่างวิถี ต่างวาระ และ
บ่อยครั้งที่ปราศจากสัญญาณเตือน ซึ่งทำให้เกิดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกันนั้น สาธารณสุขเรา
จะต้องพร้อมรับมือกับโจทย์นี้อย่างไร ด้วยศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหมด เราจะผนวกรวม เลือกประยุกต์ใช้
อย่างชาญฉลาดได้อย่างไร เพื่อพร้อมรับมือ และลดการสูญเสียของชีวิตให้น้อยที่สุด
ร่วมเสวนา โดย
❖ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
❖ เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ***
❖ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ***
❖ อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ นพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
September 29, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 4: Towards National Information Network: Integrating In-Hospital, Inter-Hospital and
Out-of Hospital Care
มิติด้านสาธารณสุขของชาติต้องให้มองและให้มีเครือข่ายให้ครบทุกมิติ คือมิติในโรงพยาบาล มิติระหว่างโรงพยาบาล
หรือการส่งต่อ และมิตินอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะในวินาทีความฉุกเฉินแห่งชีวิต ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือ
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรายังขาดหน่วยงานกลาง ที่เป็น orchestrator ที่จะมา integrate ทุกภาคส่วนนี้เข้าด้วยกันได้
อย่างไร Network นี้จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้อย่างไร อย่างไร้รอยต่อ
โดย นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรณีศึกษา 4 :
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
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10.40 – 11.50 น. เสวนา2: Exploring The Future of Thailand’s Telemedicine Ecosystem
(70 นาที)
ไม่มีใครปฏิเสธว่า Telemedicine เป็นหนึ่งในเทรนด์ท างการพั ฒนาสาธารณสุข ที่สำคัญสำหรับ Healthcare
Transformation ความพร้อมและอนาคตของ Telemedicine ประเทศไทยเราได้ก้าวมาถึงจุดที่เรามีความพร้อม
ขนาดไหน ที ่ จ ะใช้ ศ ั ก ยภาพ Telemedicine อย่ า งเต็ ม พิ ก ั ด และ Ecosystem ที ่ จ ำเป็ น และสำคั ญนั ้ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบอย่างไร และแต่ละส่วนใน Ecosystem ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ตั้งแต่ระดับนโยบายคือรัฐบาล และ
กระทรวงต่าง ๆ ไปจนถึงแพทย์ ไปตลอดห่วงโซ่ จะถึงประชาชนทุกคน
นำเสวนา โดย
❖ บริษัท สมาร์ทเฮ้ลท์แคร์โกลบอล จำกัด ***
❖ บริษัท วายอิง จำกัด ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ บริษัท ซีคด็อก จำกัด ***
11.50 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 น. ปาฐกถา 5: AI vs Doctor’s Touch
ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับวงการสาธารณสุข ในการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
(40 นาที)
เปรียบเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์จริง ๆ อะไรคือ Perfect Match Solution เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทรนด์เรื่อง AI มา
แน่ แล้วเราจะนำมา integrate ใช้แค่ไหนในการดูแลรักษา ใช้ทำอะไร บทบาทความรับผิดชอบหน้าที่ระหว่างแพทย์
และ AI ทัง้ ในระดับของการดูแลรักษาธรรมดา และในระดับการตัดสินใจ
โดย คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
13.40 – 14.20 น. ปาฐกถา 6: National Digital ID and The Future of Healthcare ‘s Identification
การยืนยันอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล คือหัวใจสำคัญในกระบวนการ Digital Transformation ระบบดิจิทัล เพราะทุก
(40 นาที)
ธุ ร กรรมและกระบวนการทั ้ งหมดจะถู กยกขึ้ น สู ่ โลกดิ จ ิท ั ล ซึ ่ งมี ป ระโยชน์ อ นัน ต์ แต่ เ ราต้ อ งรู ้ ด้ ว ยว่ า Digital
Transaction นั้น ๆ เรากำลังปฏิสัมพันธ์กับใคร? ในภาพรวมระดับประเทศ การจำเป็นและต้องมี National ID
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางด้านดิจิทัล จึงเป็นจุดชี้อนาคตอันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เพื่อรับบริการ Healthcare ซึ่งหมายถึงความผิดพลาดไม่ได้
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ***
14.20 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
14.50 – 16.00 น. Debate Panel: Value’s of Telemedicine for Health Outcomes: Truth or Dare!!
(70 นาที)
มาร่วมกันถอดรหัส Telemedicine เมื่อความจริงอาจเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เป็นที่ทราบกันว่านโยบายของเกือบทุก
รัฐบาล เมื่อพูดถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงสาธารณสุข Telemedicine จะต้องเป็นอีกหนึ่งในความเร่งด่วนให้
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ร่วมกันผลักดัน เพราะปัจจัยสำคัญคือ อัตราแพทย์ต่อผู้ป่วย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เป็นตัวเร่งให้ต้อง
เดินหน้า
ร่วมเสวนา โดย
❖ ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
❖ คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดำเนินรายการ โดย
❖ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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