กําหนดการงานประชุมสัมมนางาน “InterCare Asia 2017”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 EH102 BITEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา
15.15 –17.30 น.

17.30 น.

รายละเอียด
“แนวโน้ม ความสําคัญ และความต้องการของเทคโนโลยีทางด้าน Digital Healthcare สําหรับ
สังคมผู้สูงอายุ และ “โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมดิจิตัลสําหรับสังคมผู้สูงอายุ”
 อ. วันทนีย์ พันธชาติ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้สําหรับสังคมผู้สูงอายุ
 ดร. ทรงพล องค์วัฒนกุล :วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ IoTสําหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
 คุณเฉลิมพล ปุณโณทก: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีที เอเชีย โรบอติกส์ จํากัด
ผู้ประกอบการและพัฒนาหุ่นยนต์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (“ดินสอ”)
 พ.อ.ดร.รัตติพล ตันยา : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาตาปี จํากัด
ผู้ประกอบการและพัฒนา software และ สื่อดิจิตัลสําหรับผู้สูงอายุ
พิธีกรตลอดรายการ โดย
คุณธรินทร์ญา ตามไทและ ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง โปรแกรม ITAP สวทช.
จบการสัมมนาประจําวัน

กําหนดการงานประชุมสัมมนางาน “InterCare Asia 2017”
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 EH102 BITEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เวลา
09.30 น.
10:00 – 10.45 น.

10.45 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13:00– 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนาหัวข้อ “Diabetes and Lowcarbo Diet, Fasting Therapy and Hyperketosis”
 Dr. Shaw Watanabe : (M.D., Ph.D.) President, Life Science Promotion
Foundation, JAPAN
สัมมนาหัวข้อ “Improvement of Malnutrition State in the Elderly”
 Dr.Shigeru Beppu :Executive officer, Management-Strategy Section Head,
Foricafoods Co.,Ltd., JAPAN
Products Showcase form Foricafoods Co., Ltd.
พักเที่ยง
เสวนาหัวข้อ“นานาทัศนะ : กิจการเพื่อผู้สูงอายุ”
วิทยากรร่วมเสวนา : รศ.บุญสนองรัตนสุนทรากุล: ผู้ดําเนินรายการ
 ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด : ตัวแทนผู้สูงอายุ
 คุณสมคิด สมศรี : อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
 อ.พรยศ ฉัตรธารากุล : หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ABLE LAB
พิธีกรตลอดรายการ โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.
พักเบรค
สัมมนาหัวข้อ “Overview of Elderly business in Japan and Thailand and The
growth of Elderly in Thai and what Japan see the opportunities”
 Mr.Keisuke Karaki, : First Secretary, The Embassy of JAPAN in Thailand
สัมมนาหัวข้อ “Challenge of Elderly business in Thailand”
 Dr.Renu Ubol, M.D.: Bangkok Hospital
 Mr.Kimoto Ryo: Managing Director, Thai Riei & Eldery Care Receuitment
 MR.Hayashi Shinji : Managing Director, Matusunaga (Thailand)
จบการสัมมนาประจําวัน

กําหนดการงานประชุมสัมมนางาน “InterCare Asia 2017”
วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2560 EH102 BITEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
เวลา
09.30 น.
10.00 – 11.00 น.

รายละเอียด

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนาหัวข้อ “บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ และ โอกาสธุรกิจ...รับสังคมสูงวัย”
 รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 – 12.00น. สัมมนาหัวข้อ “Happy Money Retirement”
 คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 - 14.00 น. สัมมนาหัวข้อ “การออกกําลังกายที่ลดเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุ”
 คุณสุธีมา พินิจนรชัย : นักกายภาพบําบัด ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
14.00 – 15.00น. สัมมนาหัวข้อ “สุขภาพ ดีแบบสูงวัย...ใครว่ายาก”
 เภสัชกรณัฐที เทียนสิริ : เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพ และ Lifestyle
changing
15.00 – 15.15 น. พักเบรค
15.15 – 16.00 น. สัมมนาหัวข้อ “สังคมออนไลน์กับสูงวัยหัวใจไฮเทค”
 คุณสุธีรา จําลองศุภลักษณ์ : จาก OPPY Club Loxley
16.00 น.
จบการสัมมนาประจําวัน
***กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และวิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ As of 21/6/2017***

