
ก ำหนดกำร 
ประชุมวิชำกำร เรื่อง “นวัตกรรมส ำหรับผู้สูงวัย ยุค Thailand 4.0”                                                           

และกำรน ำเสนอนวัตกรรมเพ่ืออนำคต ครั้งที่ 9 
ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 พฤษภำคม 2560 

ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อำคำรอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยำบำลกลำง 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภำคม 2560 
 เวลำ  ๐8.0๐ – ๐8.30 น. ลงทะเบียน 
 เวลำ  ๐8.30 – 09.00 น. พิธีเปิดกำรประชุม 
                               โดย นายภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ 
                                                                  ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
     กล่ำวรำยงำน 
  โดย  นายพิชญา  นาควชัระ 
                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ 
 เวลำ  09๐.๐๐ – ๑0.๐๐ น. ปำฐกถำพิเศษ นโยบำยรองรับสังคมผู้สูงวัยของกรุงเทพมหำนคร 
                               โดย นายภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ 
         ปลัดกรุงเทพมหำนคร  
 เวลำ  1๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรบรรยำย เรื่อง “Challenge for elderly caring” 
  โดย  พญ.รวิวรรณ สุรเศรณีวงศ์ 
         แพทย์อำยุรศำสตร์ด้ำนผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลกลำง  
 เวลำ  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑4.3๐ น.    กำรเสวนำ เรื่อง“Elderly Innovation for Thailand 4.0” 
  โดย  - ดร.ศิรินำถ แสนภ์เจมิสรรฐ ์
                   บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 
        - พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 
          นำยแพทย์เชี่ยวชำญ หัวหน้ำกลุ่มงำนประสำทวิทยำ 
                                                          สถำบันประสำทวิทยำ กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
        - ดร.อุกฤช กิจศิริเจริญชัย 
                ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
                                                        - นำงสำวสวุดี สุขีนิตย์ 
    (ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
            เวลำ  ๑4.3๐ – ๑5.3๐ น.    กำรบรรยำย เรื่อง“Artificial Intelligence (AI) for elderly”  
  โดย  - คุณเฉลิมพล ปุณโณทก 
              ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทซีที เอเชีย โร โบติกส์ จ ำกัด 
         
 



วันศุกร์ที่ 19 พฤษภำคม 2560  
 เวลำ  ๐8.0๐ – ๐8.30 น. ลงทะเบียน 
 เวลำ  08.30 – 10.00 น.    กำรเสวนำ เรื่อง “ทีมสุขภำพกับกำรดูแลผู้สูงวัย” 
                              โดย  - นำงสำวปิยมน เครือหงส์ 
           ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลกลำง      
   - นำงสำวณัฐพิรำ จิตต์จุฬำนนท์ 
    นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  โรงพยำบำลกลำง   
         - นำงทัศนีย์  ศรีน้อย 
            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลกลำง  
           - นำงสำวดวงทิพย์  ชัยสุริยะพันธ์ 
            เภสัชกร โรงพยำบำลกลำง  
                                                       - นำงสำวเอมินทร์ รัตน์เงินปัทม์ 
            นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลกลำง 

- นำยมำเร้น ศิริวัฒนไพบูลย์ 
                  นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร โรงพยำบำลกลำง 
                                             - นำงสำวสุคนธ์จิต อุปนันชัย 
            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลกลำง  
 เวลำ  10.00 – 12.00 น.   กำรเสวนำ เรื่อง “Collaboration of Designers and Nurse” 
  โดย - รศ.ดร.สิงห ์อินทรชูโต 
             คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
         -  ดร.ภัทรำรัตน์ ตันนุกิจ 
            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำล       

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยกำรพยำบำล 
โรงพยำบำลกลำง 

                                                        - นำงสำวเกศรินทร์ เจริญแสงสุริยำ 
           ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลกลำง      
 เวลำ  12.00 – 13.00 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
            เวลำ  13.00 – 14.45 น.   น ำเสนอผลงำนนวตักรรม 
            เวลำ  14.45 – 15.30 น.   กำรบรรยำย เรื่อง “Do It Yourself (D.I.Y)”  
  โดย - นำงสำวเกศรินทร์ เจริญแสงสุริยำ 
             ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลกลำง      
         -  นำงธนภณ  โอษฐประไพ 
            พนักงำนทั่วไป โรงพยำบำลกลำง       
                                                       -  นำยภิรมย์  เตียงพลกรัง 
            พนักงำนทั่วไป โรงพยำบำลกลำง       
                                                      -  นำยสุรชัย  โอษฐประไพ 
            พนักงำนทั่วไป โรงพยำบำลกลำง     
                                                      -  นำงสำวนัยนำ ปิ่นน้อย 



            ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป โรงพยำบำลกลำง       
 เวลำ  15.30 – 16.00 น.   ตัดสินผลกำรประกวดนวัตกรรม 
                                                โดย  -  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
    คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
   -  ดร.สิทธำ สุขกสิ 
      นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC) สวทช.  
   -  ดร.อุกฤช กิจศิริเจริญชัย 
          ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
   -  นำงเบญญำภรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ 
      นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลกลำง 
   -  ดร.ภัทรำรัตน์ ตันนุกิจ 
    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำล 
    ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยกำรพยำบำล 

โรงพยำบำลกลำง 
 เวลำ 16.00 น.    มอบรำงวัลผู้ชนะกำรประกวด และพิธีปิดกำรประชุม        

 
                                                             

 หมำยเหตุ   บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระหว่ำงกำรประชุม (เวลำ ๑๐.0๐ น. และ ๑๔.00 น.) 
 


