วันที่

(ราง) กําหนดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสูยุค New Normal ประจําป ๒๕๖๓
"ฝาวิกฤต COVID-19 ดวยวิถีชีวิตใหม สูการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอยางยั่งยืน"
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
หองริชมอนด แกรนดบอลรูม
หอง Citrine 1

เวลา

7 ก.ย. 63

15.00-18.00 น. ลงทะเบียนจัดบูธนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ ณ บริเวณหนาหองริชมอนด แกรนดบอลรูม 1, 2, 3

8 ก.ย. 63

07.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม ณ หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 1, 2, 3
09.00-10.30 น. การอภิปรายเรื่อง "การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอยางยั่งยืน

จากบทเรียน COVID-19"
โดย ศาสตราจารยนายแพทย ยง ภูวรวรรณ
หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญ ดานไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายแพทย ศุภกิจ ศิริลักษณ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย นคร เปรมศรี
ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ

หอง Citrine 2

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “ดูแลผูปวย NC (ไม) D ใหดีได

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู "เรื่องราวดีดีของหัวใจ จากใจผูให

ดวยหัวใจของผูใหบริการ"

ถึงใจผูรับ (บริการ)"

นําเสนอโดย: นพ.เชษฐพงศ สัจจาผล รพ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นําเสนอโดย: นางเพ็ญศรี นรินทร โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นายภควันต จันตะ รพ.สต.ปอน จังหวัดนาน
นางคมเนตร สกุลธนะศักดิ์ รพ.ศรีสะเกษ
นางนันทนภัส ปติโชคโภคินท รพ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ผูดําเนินการสนทนา: ดร.ผาสุข แกวเจริญตา รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทยโสภณ เอี่ยมศิริถาวร

นส.สุภานัน อินนอก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
นส.ลดาวรรณ อุบล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
นายชัยวัฒน ไชยกาศ โรงพยาบาลขอนแกน
ดร.จักรพงศ ปตโิ ชคโภคินท รพ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
นส.ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ กรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเดน

ผูอํานวยการกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

เรืออากาศเอก นายแพทยอัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
10.30-12.00 น.
ผูดําเนินการอภิปราย

นายแพทย รุงเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยทรงคุณวุฒ)ิ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “คุณลูกปลอดภัย คุณแมยิ้มได
ดวยระบบการดูแลคุณแมตั้งครรภแบบครบวงจร"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู "กระตุกตอม เครียด เศรา เสพ
เปลี่ยนทุกขรายๆใหกลายเปนสุข"

นําเสนอโดย: นางสาวประวินา ปะตา รพ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

นําเสนอโดย: นายสันติ อุทรังษ รพ.สต.บานโนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ

นพ.สักกพันธ เลาหสุรโยธิน โรงพยาบาลปทุมธานี

นางธันยสิตา ยอดออน รพ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ดร.ภัทรภร รัตนวงศเจริญ โรงพยาบาลปทุมธานี

นางอังคณา วังทอง รพ.หนองจิก จังหวัดปตตานี

นางสาวอรทัย ศิลปประกอบ โรงพยาบาลปทุมธานี
ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
นางพรทิพย คนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี

12.00-13.00 น.
13.30-14.30น. หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 1, 2, 3

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พิธีเปดการประชุม
กลาวรายงาน โดย นายแพทย สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลาวเปด
โดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
มอบเหรียญเชิดชูเกียรติขุนประเมินวิมลเวชช จํานวน ๑ รางวัล, มอบโลรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม จํานวน ๖ รางวัล
มอบนโยบายโดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข

14.30-15.30 น. พิธีเปดและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเดนของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ

โดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข

18.00-21.00 น.

รวมรับประทานอาหารเย็น(Dinner Talk)

นางนิตยา ฤทธิ์ศรี รพ.มหาสารคาม
ผูดําเนินการสนทนา: ดร.ผาสุข แกวเจริญตา รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
นางเอื้องพร พิทักษสังข คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 3
9 ก.ย. 63 09.00-10.30 น. การอภิปรายเรื่อง "การทบทวนและถอดบทเรียนการจัดการ
วิกฤติ COVID-19 ในระดับชาติ"
วันที่

เวลา

โดย นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทยไพศาล ดั่นคุม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.บัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย
ผูดําเนินการเสวนา

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท

ที่ปรึกษาระดับกระทรวงดานกําลังคนสาธารณสุข หัวหนาสํานักวิชาการสาธารณสุข
10.30-12.00 น. การอภิปรายเรื่อง "การทบทวนและถอดบทเรียนการจัดการ

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 2

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 1

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “ฝกฝน ฟนฟู ทั้งกายใจ เพื่อผูปวย
ทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “ยกระดับความรู สูความปลอดภัย
ในการใชยา"

นําเสนอโดย: นางสุพัฒตรา ศรีภกั ดี คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน

นําเสนอโดย: นางสาวปยะวรรณ กุวลัยรัตน โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร

ผศ. พญ.ธีรดา พลอยเพชร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

นายศุภชัย แพงคําไหล โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

นางภาราดา เทียบหนู โรงพยาบาลวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

ดร.ชาลี ยะวร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
พญ.อนุช ดุรงคพันธุ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ รพ.หาดใหญ จ.สงขลา
นางเอื้องพร พิทักษสังข คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล

ผูดําเนินการสนทนา: ดร.วัลยาภรณ ทังสุภูติ บริษัทมิตรไมตรีการแพทย จํากัด
นางพรทิพย คนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “เราไมทิ้งใครไวขา งหลัง แตจะเดินไป

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “พลังของบริการผานหัวใจอุน

วิกฤติ COVID-19 ในระดับพื้นที่"

พรอมกันทั้งระบบบริการ"

สูชมุ ชน...คนตนเรื่อง"

โดย นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
นพ.ธนิศ เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
นพ.เฉลิมพงษ สุคนธผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นายชาติชาย สุวรรณนิตย รอง ผอ.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

นําเสนอโดย: นางณัฐริกา จุยนิ่ม รพ.สต.บานเหลาใหญ จังหวัดยโสธร

นําเสนอโดย: นางภิรญา พินิจกลาง รพ.สต.สุขสําราญ จังหวัดมหาสารคาม

นายวีระเทพ แจมจันทร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

นางนิภาพร พอใจ รพ.สต.บานน้ําโคง จังหวัดนาน

นางสาววันรพี สมณชางเผือก สปสช.เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสุมาลี คมขํา โรงพยาบาลคอวัง จังหวัดยโสธร

นางอารีรัตน ฟองทอง สปสช.เขต 3 จังหวัดนครสวรรค

นางขวัญเนตร ศรีเสมอ โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

ผูดําเนินการเสวนา

นางจุฬารัตน สุริยาทัย โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน

นางสาวปรมาภรณ ดานา รพ.สต.บานพังคี จังหวัดมหาสารคาม

ผูดําเนินการสนทนา: ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูดําเนินการสนทนา: ดร.วัลยาภรณ ทังสุภูติ บริษัทมิตรไมตรีการแพทย จํากัด

แพทยหญิงพรรณประภา ยงคตระกูล ผูชวยโฆษก ศบค. และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ กรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเดน

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น. การอภิปรายเรื่อง "การปฏิรูประบบสุขภาพใหมีความยืดหยุน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ดร.ผาสุข แกวเจริญตา รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “กูวิกฤติ ชวยชีวิตผูปวย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “ตรวจแมนยํา วินิจฉัยฉับไว

สําหรับภาวะหลัง COVID-19 อยางยั่งยืน"

ดวยองคความรู สูการใหบริการ"

โดนใจผูรับบริการ"

โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

นําเสนอโดย: นางดวงฤทัย สุขวงศ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นําเสนอโดย: นางสาวสุภาพร พรมพยอม รพ.นครพิงค จังหวัดเชียงใหม

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม

ดร.จักรพงศ ปตโิ ชคโภคินท โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.พญ.ปรีชญา วงษกระจาง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

นายเกตุกาล ทิพยทิมพวงศ โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

นางจันทรเพ็ญ ศรีพรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน

นส.ณิชนันทน อารียการเลิศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

นางธามน จานทอง โรงพยาบาลปากทอ จังหวัดราชบุรี

นพ.พลวรรธน วิทูรกลชิต ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผูดําเนินการเสวนา

นายแพทย รุงเรือง กิจผาติ

ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยทรงคุณวุฒ)ิ

นางจุฬารัตน สุริยาทัย โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน

นางบัวเพชร ศรีเพชร โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง

ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ รพ.หาดใหญ จ.สงขลา
นส.ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ กรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเดน

ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
นางพรทิพย คนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 3
9 ก.ย. 63 14.30-16.30 น. การอภิปรายเรื่อง "ฝาวิกฤต COVID-19 ดวยวิถีชีวิตใหม สูการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขไทยอยางยั่งยืน"
(ตอ)
วันที่

เวลา

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 2

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม 1

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ผลิตดวยหัวใจ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู“ ไมสบตาก็รูใจ สื่อสารไดผานเทคโนโลยี

ชวยไทยยกระดับมาตรฐานการบริการ"

ตอนรับยุค New normal"

นําเสนอโดย: ดร.วรนุช วงคเจริญ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

นําเสนอโดย: นางพูนทรัพย ศรีพารา คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นายทัศนมินทร รัชตาธนรัชต ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงฯ

ดร.นภดล สุดสม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

นางสาวอรุณี หลอนิล โรงพยาบาลอุทัยธานี

นางวิวัฒนา เรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร

นายคเชนท เผาชู โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นายคัชชรินทร โควสมจีน โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ศูนยนโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี

นายจักรพงษ ขันธสิทธิ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผูดําเนินการเสวนา

นายแพทย รุงเรือง กิจผาติ

ผูดําเนินการสนทนา: ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ รพ.หาดใหญ จ.สงขลา
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูดําเนินการสนทนา: ดร.วัลยาภรณ ทังสุภูติ บริษัทมิตรไมตรีการแพทย จํากัด
นางเอื้องพร พิทักษสังข คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล

ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยทรงคุณวุฒ)ิ

วันที่

เวลา

หองริชมอนด แกรนดบอลรูม

10 ก.ย. 63 09.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อนาคต สาธารณสุขไทย หลังโควิด 19"

โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
11.00-12.00 น. พิธีมอบโลรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเดน จํานวน ๕๕ รางวัล
พิธีมอบโลรางวัลบูธนิทรรศการดีเดนระดับกรม และเขตสุขภาพ จํานวน ๖ รางวัล
พิธีมอบโลรางวัลนวัตกรรม Green & Clean Hospital ระดับประเทศ จํานวน ๑๑ รางวัล
พิธีปดการประชุม โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับประทานอาหารกลางวัน (สิ้นสุดการประชุม)
12.00-13.00 น.
กําหนดการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
- การแตงกาย: พิธีเปด ผูบริหารเสื้อขาวซาฟารี
- การแตงกาย: งานวิชาการ Dinner Talk ชุดสุภาพสวยงาน
- การประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ เริ่มวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (เริ่มจัดบูธไดตั้งแตวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓)
โดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท
นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ, นางสาวปาริชาติ จันทรเที่ยง
หมายเหตุ ขอมูลลาสุด ณ 5 กย.2563

