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รายละเอียดโครงการ Healthcare Technology Summit 2019 
หลักการและเหตุผล 

 Digital Technology จะสามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพ่ิม
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลด
ช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล  นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นเวทีส าคัญในการผลักดัน และ อัพเดท ให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของ
ประเทศ น าสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ   เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย  digital 
technology  เพ่ือน าไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนสามารถอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม 
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการ
สาธารณสุข” ด้วยองค์กรหลักซ่ึงเป็นเจ้าภาพร่วม Healthcare Technology Summit คือ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI 
มุ่งเน้นให ้ 

• เป็นเวทีส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน  โดยใช้ ICT ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทการสาธารณสุขประเทศไทย 

• เป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง ส าหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้ทราบถึง
เป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพ่ือน า ICT ไปเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ให้บริการทางการแพทย์  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่  และเท่า
เทียมกัน 

• เป็นเวทีเพ่ือช่วยกันระดมสมอง  พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขกลางแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานและความ
เชื่อมโยง  Standard and Interoperability and Connectivity 
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แนวทางการด าเนินโครงการ  

1. เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เป็นระยะเวลา 2 วัน 

2. ผสานก าลัง และความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ 
Health การแพทย์และสาธารณสุข  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
คนไทย 

3. สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท  Smart Health ของกระทรวง ICT และ แผน eHealth ของ
กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
 

ระยะเวลาในการจัดงาน   

วันที่ 25-26 เมษายน 2562  

สถานที่ในการจัดงาน   

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

รูปแบบการจัดงาน 

▪ Exhibition and Showcase  
▪ Conference and Keynote  
▪ Focus Group : Roadmap and Action Plan  
▪ Health Tech App : Start Up Present  
▪ National Health ICT Networking Function  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• ระบบการสาธารณสุขไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จาก digital technology ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน 
เพ่ือสร้างสังคมที่มีจิตส านึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยเกิดการตะหนัก ตื่นตัว และเข้าใจ  ในแผนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่สอดคล้องกับแผน Smart Health และ eHealth  
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• เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง วิสัยทัศน์ ความส าคัญ และประโยชน์แห่งความร่วมมือ  ในการสร้าง ฐานข้อมูลสา
ธารสุขแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่าย  หากเราสามารถก่อให้เกิด Standard and 
Interoperability and Connectivity ได้  ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการสาธารณสุขครั้งส าคัญ 

โครงสร้างการจัดงาน 

ร่วมจัดโดย 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
• กระทรวงสาธารณสุข (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ) 
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

 
ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ 

• ส านักคณะกรรมการอาหารและยา *** 

• คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** 

• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล *** 

• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  *** 

• สมาคมโรงพยาบาลเอกชน *** 

• สมาคมเวชสารสนเทศไทย  

• สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) *** 

• สมาคมประกันชีวิตไทย  
*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ*** 
 
รายช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา 

• นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์    
รองกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ประธานกรรมการ)  

• ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทรูกลชิต  
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)  

• นายแพทย์สุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย  
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  (กรรมการ)  
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• ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์   
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ) 

• น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง   
คณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(กรรมการ)  

• นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข (กรรมการ) 

• อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ) 

• คุณศรันยู ชเนศร์   
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ าไท โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท (กรรมการ) 

• ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ) 

• ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการ) 

• ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กรรมการ) 

• นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  (กรรมการ) 

• นพ.ชุษณะ มะกรสาร 
นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย (กรรมการ) 

• ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (กรรมการ) 

• คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์  
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ) 

• นายดิลก  คุณะดิลก 
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ) 
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เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757 
โทรศัพท์มือถือ 083-004-6739 
อีเมล: Tanya@absolutealliances.com ;Info@absolutealliances.com 
เว็บไซต์ : http://Healthcare-TechnologySummit.com 
เฟซบุก๊ : https://www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit 

mailto:Tanya@absolutealliances.com
http://healthcare-technologysummit.com/
https://www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit
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1 
***อยู่ระหวา่งเรียนเชิญ*** 

Co-Hosted By: 

 Day 1  April 25, 2019 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

08.00-09.00 น. 

 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 

พิธีเปิดโครงการ Healthcare Technology Summit 2018 อย่างเป็นทางการ 

กล่ำวรำยงำน 

โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

09.00-10.00 น. 

 

กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Healthcare Anytime, Anywhere 
ลดความเหลื่อมล้้าใหไ้ด้จริง ถึงเวลาสาธารณสุขไทย ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา   
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  

10.00 – 10.30 น พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.30 – 11.10 น. 

(40 นาที) 

 ปำฐกถำ 1 : Healthcare Transformation Through Emerging Technology 
เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ไม่ใช่แค่เทรนด์ ดังนั้น Healthcare Transformation ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษยชาติโดยตรง จึงเป็นเรื่องส้าคัญยิ่งยวดท่ีละเลยไมไ่ด้ และต้องพร้อมรับมือ อย่างรู้เท่า
ทัน ประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด วงการแพทย์ไทยเราพร้อมขนาดไหน? 
โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุข *** 

 

11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษา 1 :  

11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 2 : Digitally Surgery: Shaping The Future of Surgery Care 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรบัการผ่าตัด คืออีกหนึ่งเป้าหมายสงูสุดของสาธารณสุขไทย และทั่วโลก  และ ณ 
วันน้ีเมื่อความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของ Digitally Surgery เรามั่นใจว่าจะสามารถพลิกโฉมหน้าอนาคตของ
กระบวนการดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ลดข้อผิดพลาดที่ป้องกันได้อย่างบรูณาการ 
โดย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย *** 

13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษา 2 :  

14.10 – 14.50 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 3 : Teenage Sex of The 21st Century: AI, Blockchain, Cloud and Big Data; Everyone 

Talks About It!!!! 
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***อยู่ระหวา่งเรียนเชิญ*** 
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ฤาจะเป็นเพียงแค่กระแส ที่ทุกคนต้องมุ่งไป หากไม่อยากตกยุค หลดุสมยั เรารู้จริงแคไ่หน เราสามารถประยุกต์

เทคโนโลยีเมกกะเทรนด์เหล่านี้กับการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

หรือไม่    

โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี *** 

14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษา 3 :  
15.20 - 15.50  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี  

15.50 – 17.00 น. 

(70 นาที) 

เสวนำ1 : Privacy Law: Implication for Healthcare 
วาระแห่งชาติ Privacy Law ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีความจ้าเป็นอยา่งยิ่งท่ีประเทศไทย
จะต้องเร่งผลักดัน เพ่ือสร้างกลไก การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดย
เงื่อนไขส้าคญั คือ ต้องไม่สร้างภาระหน้าท่ีให้แก่แพทย์ หรือ บุคลากรทางสาธารณสุขมากเกินจ้าเป็น  
ร่วมเสวนำ โดย 
❖ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 
❖ อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย กรรมการปฏริูปประเทศด้านสาธารณสุข *** 
❖ คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรงั คณะกรรมการก้าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยศรี
ปทุม *** 

Day 2 April 26, 2019 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 4 : The Future of Health Tech With IoMTs 
Internet of Medical Things จะเปลีย่นโลกแห่งการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างไร  หากการเช่ือมต่อแห่งทุก
สรรพสิ่งทางเทคโนโลยีการแพทย์ ผนวกเข้ากับข้อมูลอัจฉริยะ เราก้าลังจะเข้าสู่ยุคที่ความกา้วหน้า และพัฒนาการ
ด้านการแพทย์และสาธารสุข รุดหน้าเร็วกว่าท่ีใครจะคาดคดิได้ จริงหรือไม ่
โดย คณุศรันยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม่โรงพยาบาลกล้วยน ้าไท โรงพยาบาลกล้วยน ้าไท *** 

09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษา 4 :  
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10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.40 – 11.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนำ2  : Emerging Digital Health Ecosystem (Scenario : Alternative Medicine Address Safety) 
เมื่อเทคโนโลยี และ อินเทอร์เนต็ จะเช่ือมโยง Ecosystem ทั้งหมดเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Formal Care—

Informal Care— การแนะน้าการรักษาผา่น Social Media— ปรกึษาร้านขายยา    เราควรมีข้อแนะน้าในให้กับ

ประชาชนว่า Ecosystem เหล่านี ้ล้วนมี ค้านิยาม มาตรฐาน และ ข้อตกลง กฎ กติกา ของการรักษา ท่ีแตกต่างกัน  

ประชาชนจะเลือกใช้ ความเสี่ยงมมีากน้อยเพียงใด และ ควรจะมีวิธีปกป้องอย่างไร 

น ำเสวนำ โดย 

❖ ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ *** 

11.50 – 12.20 น. กรณีศึกษา 5 :  

12.20 – 13.20 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.20 – 14.00 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 5 :  Health Solutions For Elderly Care 
สังคมสูงวัย… ความท้าทายประเทศไทย สาธารณสุขไทยพร้อมรับมือกับเป้าหมาย “ผู้สูงอายุท่ีมีคณุภาพและมี
ความสุข” สามารถใช้ชีวิต “ล้าพัง แต่สุขใจ” ได้อย่างไร ดิจิทลัเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามาเป็นแกนสา้คัญในการ
ผลักดันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และวาระของโลกได้อย่างไร นวัตกรรมใดที่จ้าเป็นและรองรับ 
 โดย นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ *** 

14.00 – 14.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 6 : Digitally Enable Integrated Care 
โลกเปลี่ยน สังคมเปลีย่น เมื่อการ “ดูแลสุขภาพ” ส้าคญัมากพอๆกบัการ “รักษา เมื่อป่วย” Integrated Care เป็น
ระบบท่ีซับซ้อน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ความก้าวหน้าและความพรอ้มของบุคคลากรในการใช้ digital 
technology เข้ามายกระดับการดูแลผูป้่วยอย่างบูรณาการแท้จริง ท้ังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคลัสเตอร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อ้านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ *** 

14.40 - 15.10  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.10 – 16.20 น. 

(70 นาที) 

Debate Panel  :  The Future of Online Doctor! 
หากจะเดินหน้า Healthcare Anytime, Anywhere เราก็คงไมส่ามารถปฏเิสธ Online Doctor Model ได้  ความ

ท้าทายแห่งอนาคตที่รออยู่ Online Doctor จะเดินหน้ากันอย่างไร ท่ามกลางความรุดหน้าของเทคโนโลยี พลวตัของ

สังคมและประชาชน และกฎระเบยีบข้อบังคับท่ียังพันธนาการอย่างสับสน  
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ร่วมเสวนำ โดย 

❖ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา นายกแพทยสภา *** 
❖ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน *** 
❖ อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ นพ.ภาสกร วันชัยจริะบญุ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเรง็วิทยา และอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า *** 
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Day2 April 26, 2019 
เวลำ ห้องสัมมนำย่อย 

13.30 – 15.00 น. 
ห้องประชุมย่อย 

Focus Group : How Global Digital Health Index Can Empower, Evaluate and Motivate 
Health Systems Strengthening   
น ำอภิปรำยร่วม  โดย 
❖ นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข *** 

ก ำหนดกำร ห้องประชุมย่อย Healthcare Technology Summit 2019 

Theme: Healthcare Anytime, Anywhere 
วันที ่25-26 เมษำยน 2562 ณ ห้องบีบ ี406 ชั้น 4 

โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 


