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กําหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ 2562 
หัวขอ Disruptive Innovation in Healthcare 

ในวันท่ี 19 - 21 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

13.00 – 16.30 น. - ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม ณ หองประชุม แกรนดบอลรมู 1 - 2 

    - จัดบูธนิทรรศการ 

18.00 – 20.00 น.      - การประชุมกลุมของผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

  โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 

08.00 – 09.00 น.  - ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม ณ หองประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมอืง 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

09.00 – 9.30 น.  - พิธีเปดการประชุม 

- กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดย นายวิชวุทย จินโต ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี   

- กลาวรายงานการจัดประชุม โดย นายแพทยโมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรม 

  โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

 - กลาวเปดการประชุมโดย : นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

09.30 - 10.00 น. - ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  New Era of Medicine  

  โดย นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10.00 - 12.00 น. - บรรยาย  Digi - Minds: AI in Healthcare โดย อาจารย ดร.เอกก ภทรธนกลุ 

12.00 - 13.00 น.     (รับประทานอาหารกลางวัน) 

13.00 - 14.30 น.   - อภิปรายกลุม “ทางรอด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ในอีก 10 ป ขางหนา” 

  โดย นายแพทยโมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

14.30 - 14.45 น.     รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม  

14.45 - 15.30 น. - พิธีมอบโลรางวัลบุคคลดีเดนแหงป 

15.30 - 16.30 น. - มอบรางวัลผลงานนิทรรศการจาก 13 เขตบริการสุขภาพ 

18.oo - 22.00 น.      - กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทิศทางการปฏิรปูระบบสุขภาพ

วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 

09.00 - 10.30 น.  - ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

10.30 - 10.45 น.  - รับประทานอาหารวางและเครือ่งด่ืม 

10.45 - 12.00 น. - ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป(ตอ) 

12.00 - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น.   - ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป(ตอ) 

15.00 – 16.00 น.  - สรุป/พิธีปดการประชุม 




