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  (ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี (HA National Forum) ครั้งที่ 19   
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม  

13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 : Grand Diamond  

11.00–12.30  ลงทะเบียน ส ำหรับผู้เข้ำรับประกำศนียบัตรรับรองกระบวนกำรคณุภำพสถำนพยำบำล ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข และเครือข่ำยระบบสขุภำพระดบัอ ำเภอ * 

14.00  ผู้แทนโรงพยำบำล คณะกรรมกำรฯ แขกรับเชิญ และผูเ้ข้ำร่วมประชุม พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 
Grand Diamond 

16.00-16.30  พิธีการมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

 
*โรงพยำบำลทีร่ับประกำศกรณุำตรวจสอบข้อมลูกับส ำนักประเมินรับรอง 
 ก ำหนดกำรจะมีกำรเปลีย่นแปลงเป็นระยะๆ โดยสรพ.จะแจ้งให้ทรำบ ทำง www.ha.or.th หรือ www.forumhai.com  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.forumhai.com/
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ห้อง Grand Diamond (200): คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม 
 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.30-09.00 การแสดงพิธีเปิด คุณค่ำ คณุภำพ คุณธรรม; from the past to future 
09.00-10.00 A1-200 คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)  
10.30-12.00 A2-200 A value driven approach on Healthcare Accreditation in the Future" นพ.กิตตินันท ์

อนรรฆมณ ี(สรพ.)  
13.00-14.30 A3-200 เรียนรู้มาตรฐาน HA ใหม ่ไขขอ้ขอ้งใจเพ่ือเดินหน้า นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกิุล (ผู้ทรงคณุวุฒิ สรพ.),  

นพ.กิตตินันท ์อนรรฆมณ,ี พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปญัญำเล ิ(สรพ.) 
15.00-16.30 A4-200   
วันที ่15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เร่ืองเมื่อวานนี้  ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 B1-200 ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ดร.สุเมธ ตันตเิวชกุล (มูลนิธิชัยพัฒนำ) 
10.30-12.00 B2-200 ระบบบริการสุขภาพยุคใหม่เชื่อมสังคมไทยเป็นหนึ่งเดียว" ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนำภำ (ศิริรำช)  
13.00-14.30 B3-200 100 ปี การสาธารณสุขไทย ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรพัย์ (สวสส.) 
15.00-16.30 B4-200 Change 4 Health: "เปลี่ยน” ด้วยคุณภาพ เพ่ือสุขภาพ เป่ียมคุณธรรม ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรือง

หิรัญญำ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ), นำยสุทธิรำช วงศ์เทวัญ (นักร้อง), รวินทร์เต้พันธ ์(เต้ ดรำก้อนไฟว์), 
พญ. อำรยำ ทองผิว (รพ.เปำโล พหลโยธิน) * 

วันที ่16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เร่ืองเมื่อวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 C1-200  จากผู้รักษาคน สู่ผู้รักษาธรรม พระอำจำรย์กีรติ ธีระปญัโญ 
10.30-12.00 C2-200a คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จากบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สู่อารยธรรมใหม่  

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะส ี
C2-200b พิธีมอบกิตติกรรมประกาศและปาฐกถาพิเศษ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร  

รมว.กระทรวงสำธำรณสุข 
 
*ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 201: คุณธรรมน าใจ (SHA and Patient-Centered Care) 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
09.00-10.00 A1-201 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-201 หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก อ.ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล

ภูนวล (รพ.อุตรดติถ์) 
13.00-14.30 A3-201 SHA องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ เรวดี ศิรินคร, นพ.สมจิตต์ ช้ีเจรญิ  

(รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)  
15.00-16.30 A4-201 สินทรัพย์ท่ีมีค่าของความเป็นคน นำงสเิรียม ภักดดี ำรงฤทธ์ิ, นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (สถำบันจิตเวช

ศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ), นำงดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคณุวุฒิ สรพ.) *  
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-201 Insight Inspire กับโซอี ้ ภญโสภำ พิมพ์สริิพำนิชย์ (SCL innovation จ ำกัด) 
10.30-12.00 B2-201 Spiritual Leadership นพ.พิษณุ ขันติพงศ์, นพ.นิรันดร มณีกำนนท์ (รพ.พระยืน), ทพ.วีระ 

อิสระธำนันท์ (รพ.แม่จัน) 
13.00-14.30 B3-201 Emotionology: to connect the wholeness of human  ดร.นพ.สกล สิงหะ (มอ.), นพ.วิธำน 

ฐำนะวุฑฒ์  
15.00-16.30 B4-201 เพ่ิมคุณค่าคน คุณค่างาน ผ่านภาษารัก พญ.พิยะดำ หำชัยภูมิ (รพ.จิตเวชเลยรำชนครินทร์) 
วันที ่16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-201 รักสู้โรค นำยวิทวัส โลหะมำศ, นำงสุธีรำ ยำทองไชย (รพ.ศรีนครินทร์), รศ.นพ.ชเนนทร์ วนำภิรักษ์ (มช.) *

  
10.30-12.00 C2-201 วิ่งด้วยใจไปให้ไกลกว่าดาว นพ.เสถียร ตรีทิพย์วำณิชย์ (รพ.รำชบุรี), นพ.วิโรจน์ ตระกำรวจิิตร  

(รพ.นครธน), นพ.สรชัย ปัญญำพฤทธิ์พงศ์ * 
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 202: คุณภาพคับแก้ว: HA Tools and HA Standard 
 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-202 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-202 Organization Performance Measurement” ดร.อำภำกร สุปญัญำ, นพ.ทรนง พิลำลยั (สรพ.) 
13.00-14.30 A3-202  
15.00-16.30 A4-202  Designs for Values นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-202  HA New Standard   นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) และทีม 
10.30-12.00 B2-202  workshop HA New Standard   
13.00-14.30 B3-202  workshop HA New Standard   
15.00-16.30 B4-202  Organization Performance Measurement ดร.อำภำกร สุปญัญำ, นพ.ทรนง พิลำลยั (สรพ.) 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-202  workshop THIP and measurement  
10.30-12.00 C2-202  workshop THIP and measurement 
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 203: คุณค่าหลากมิติ: Value Based Management 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond  
08.30-10.00 A1-203 ถ่ายทอดสด 
10.30-12.00 A2-203 ผู้น าที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0 นำยปริญญ์ พิชญวิจิตร์ (บ.มิตรผล), ดร.ธำนินทร์ สุวงศ์วำร, นพ.มนตร ี

แสงภัทรำชัย (รพ.กรุงเทพ) 
13.00-14.30 A3-203 ท าอย่างไร & ได้อะไรจากเกณฑ์ TQA ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ (ศิริรำช), ศ.พญ.ดวงมณี  

เลำหประสิทธิพร (ศิริรำช), ผศ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบลูย์ (ศิรริำช), รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ *    
15.00-16.30 A4-203 Value based Management ดร.สญัญำ เศรษฐพิทยำกุล (ที่ปรึกษำโครงกำรจัดท ำแผน 

ยุทธศำสตร์ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม) 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-203 Value based Management กับเส้นทางระบบบริการสุขภาพ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬำฯ),  

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณ ี(สรพ.) 
10.30-12.00 B2-203 เมตตาธรรมแห่งองค์พระราชา เพ่ือสร้าง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ให้พวกเรา ยอดเยี่ยม  

เทพธรำนนท์ (บ.อินเตอร์แพค) 
13.00-14.30 B3-203 บริหารแบบสตรีไทย สู่ยุคใหม่ด้วย 3 คุณ" พญ.มยรุำ กุสมุภ์ (เลขำนุกำรรมว.กระทรวงสำธำรณสุข),  

ศ.คลินิกศิรำภรณ์ สวสัดิวร, พญ.ดรุณี (ตณันิติศภุวงษ์) พุทธำรี, พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ์(รพ.กรุงเทพ) * 
15.00-16.30 B4-203 บริหารอย่างมีผลลัพธ์ ขยับอย่างมีคุณค่า 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-203 KM 
10.30-12.00 C2-203 Value of Disease Management: DM Prevention in Diabetic Tertiary Care Setting 

ศ.นพ.เทพ  หิมะทองค ำ 
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 204: Value Based Management in Nursing  
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-204 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-204 มุมมองสภาวิชาชีพ : คุณค่า คุณภาพ และคุณธรรมในวิชาชีพพยาบาล  ดร.ทัศนำ บญุทอง 
13.00-14.30 A3-204 Risk Awareness and Ethic Mechanism : A New Model For Improvement patient 

safety with value quality and virtue ดร.หรรษำ เทยีนทองน.ส.เกษณำ แซ่ล้อ (รพ.มหำรำชนคร
เชียงใหม่) 

15.00-16.30 A4-204 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ;การล้างมือ น.อ.ธนำสนธิ ์ธรรมกลุ, น.ต.หญิง สุนีย์ เอกนุช,  
น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพลอดลุยเดช) *  

วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-204 Professional and personal value on Quality care ดร.ยุวดี  เกตุสมัพันธ์, ปริศนำ ปทุมอนันต์ 

(รพ.ธรรมศำสตร์), อรรจจิมำ ศรีชนม ์(รพ.นครพนม)   
10.30-12.00 B2-204 ใช้ก าลังคนทางการพยาบาลอย่างไรให้เพ่ิมคุณค่า คุณภาพบริการสุขภาพ (Nurse workforce 

utilization in health care) ดร.กฤษดำ แสวงด,ี เรวดี ศิรินคร 
13.00-14.30 B3-204 กฎหมายวิชาชีพ จะช่วยเพ่ิม คุณค่า คุณภาพการบริการพยาบาล ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศำล  

(สภำกำรพยำบำล)  
15.00-16.30 B4-204 Value based management in nursing: Effective communication น.อ.นคร บญุมี,  

น.ท.หญิงฐิติมำ ขันเงิน, น.ต.หญิงรจนำ บุตรสุด, น.ท.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) * 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-204 บทบาทพยาบาลด้านบริหารจัดการเพ่ือผลลัพธ์ที่คุ้มค่า (Nursing in a value-based care system) 

ดร.ปฎิพร บุณยพัฒน์กลุ, ธมลวรรณ ยอดกลกจิ, อ ำพัน วิมลวัฒนำ (คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำลฯ) 
10.30-12.00 C2-204 มาตรฐานใหม่จะเพ่ิมคณุค่า คุณภาพ ในงานการพยาบาลได้อย่างไร จักษณำ ปัญญำชีวนิ, 

 ดวงกมล น ำประทีป, มธุรส ภำสน์พิพัฒน์กุล (สรพ.) 
13.00-14.00  

 

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 205: Medication Safety  
วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-205 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-205 Under recognized adverse effects of commonly used antidepressants in 

practice:Focus on SSRIs and TCAs  ผศ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห ์(ม.มหิดล) 
13.00-14.30 A3-205 Safety concerning of switching between original and generic drugs : an example 

of antiepileptic drugs  ผศ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห ์(ม.มหิดล) 
15.00-16.30 A4-205 Clinically significant drug-drug interactions; from prescribing to dispensing & 

administration นพ.ศำศวัต วิรยิะประสิทธ์ิ (รพ.สมุทรสำคร), ภก.มำนัส สิทธิชัย (รพ.สมุทรสำคร),  
อ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน ์(ม.มหิดล) 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-205 Practical point for geriatric pharmaceutical care : from concern to safety  

อ.ภญ.อุษณยี์ วนรรฆมณี (คณะเภสัชศำสตร์ มอ.), อ.ดร.ภญ.ศวิตำ จิวจินดำ (คณะเภสัชศำสตร์  
ม.มหิดล), ภก.จตุพร ทองอิ่ม (ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 51) 

10.30-12.00 B2-205 Pharmacist's Role in Medication safety : What We Can Learn from Experiences in 
Ambulatory Clinic? ภญ.ธศิกำนต์ แช่มช้อย, ภญ.แอนนี ่ไพศำลสิริกุล, ภก.สรำวุธ กิตตเิกษมสุข *  

13.00-14.30 B3-205 Improve medication system by using LEAN model ภญ.ศุณิชำ ลิ้มกอปรไพบูลย์,  
ภญ.มณวรตัน ์เลำหะจรีพันธุ,์ ภญ.พลอยพรรณ โพธิสุนทร, ภญ.วิมล อนันต์สกลุวัฒน์ *  

15.00-16.30 B4-205 Role of PTC in preventing drug resistant รศ.พญ.ภิญโญ รัตนำอัมพวัลย์ (ศิรริำช),  
ภญ.จุรี อุทัยชลำนนท์ (สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำตฯิ), ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน ์(ศิริรำช) 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-205 Pain management: a multidisciplinary approach to improve patient safety   

นพ.ฉัตรชัย สิริชยำนุกุล, ภญ.ธรำณี สิริชยำนุกลุ, อัญชนำ บุญนิธิพันธุ ์(รพ.แพร่) 
10.30-12.00 C2-205 Qualified adverse drug event report leads to valued and safe medication system 

ภญ.จันทิมำ โยธำพิทักษ ์(รพ.สุรำษฎร์ธำนี), ภญ.วิชชุนี พิตรำกลู (รพ.สมุทรสำคร)  
13.00-14.00  

 
 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 206: Engagement for Patient and Personnel Safety   
 

วันที่ 14 มีนาคม 2560 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-206 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-206 Patient and Personnel safety: เหรียญ 2 ด้านที่มีคุณค่า" นำงปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนำ (มูลนิธิ

เพื่อผู้บริโภค), พญ.สุดำนี บูรณเบญจเสถยีร (รพ.แม่จัน), ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ (สื่อมวลชน),  
พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปัญญำเลิศ (สรพ.) * 

13.00-14.30 A3-206 อะไรใหม่ใน Patient Safety Goals: SIMPLE 2018 (SIM) นพ.พรเทพ เปรมโยธิน, ผศ.นพ.ก ำธร 
มำลำธรรม (รำมำฯ), ผศ.ศิริพร พุทธรังษี (สถำบันกำรพยำบำลศรสีวรินทิรำ สภำกำชำดไทย) * 

15.00-16.30 A4-206 อะไรใหม่ใน Patient Safety Goals: SIMPLE 2018 (PLE) ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ (สภำพยำบำล), 
พว.นุชจำรี จังวณิชำ (ชมรมเครือข่ำยพยำบำลผู้ให้สำรน้ ำแห่งประเทศไทย), รศ.ดร.ทนพญ.รัชนำ  
ศำนติยำนนท ์(จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย), นพ.ชำติชำย คลำ้ยสุบรรณ (รพ.เจ้ำพระยำอภัยภเูบศร์) * 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-206  Personnel Safety Goals: SIMPLE (SIM) ดร.นพ.นวนรรน ธีระอมัพรพันธ์ุ (รำมำฯ),  

ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง (ศิริรำช), นพ.อิทธิพล สูงแข็ง (สธ.),  
10.30-12.00 B2-206  Personnel Safety Goals: SIMPLE (PLE) รศ.ดร.พญ.เนสิน ี ไชยเอีย (มข), นพ.รัฐระวี   

พัฒนรัตนโมฬี (รพ.ขอนแก่น), ดร.กฤษดำ แสวงด ี(สภำกำรพยำบำล), นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ 
(รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร์) * 

13.00-14.30 B3-206 National Reporting and Learning System นพ.ประจักษวิช เล็บนำค (สปสช.), นำงศิริลักษณ์ 
 โพธิกุล, พล.ต.ต.พงศ์ธร สโุฆสิ (รพ.ต ำรวจ), พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปัญญำเลศิ (สรพ.) *  

15.00-16.30 B4-206 Safety Culture คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพที่ย่ังยืน ศ.พญ.ดวงมณี เลำหประสิทธิพร (ศิริรำช),  
ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ (รพ.กรุงเทพ), ทพญ.พิมพำ อภิสิทธ์ิวิทยำ (รพร.ตะพำนหิน),  
ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย (จุฬำฯ) 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-206  คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมกับ 2P Safety Hospital  
10.30-12.00 C2-206  RDU รู้เร่ืองยา Mobile Application: Single Drug Information for All ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉำยำกุล 

(รำมำฯ), ศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลำอดุมลปิิ, ภก.นริสำ ตัณฑัยย์, ภก.พำขวัญ ปุณณุปูรต 
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 101: workshop: Healthcare System with Quality and safety 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-101 บริหารจัดการด้วยใจ ใช้ People centred care 
10.30-12.00 A2-101 บริหารจัดการด้วยใจ ใช้ People centred care 
13.00-14.30 A3-101 DESIGN THINKING: Patient-Centered Healthcare Innovation เมษ ์ศรีพัฒนำสกุล  

(บ.เอ แอล เอ เพลย์กรำวด์ จ ำกัด) 
15.00-16.30 A4-101 DESIGN THINKING: Patient-Centered Healthcare Innovation เมษ ์ศรีพัฒนำสกุล  

(บ.เอ แอล เอ เพลย์กรำวด์ จ ำกัด) 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-101  Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่ำม และทีม 
10.30-12.00 B2-101  Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่ำม และทีม 
13.00-14.30 B3-101  Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่ำม และทีม 
15.00-16.30 B4-101  Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่ำม และทีม 
วันที่ 16 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-101 มณเีวช กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรดูแลรักษำสุขภำพ: Workshop กำรดูแลรักษำด้วยศำสตรม์ณีเวช  

นพ.นภดล นิงสำนนท์ (สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำตฯิ) และทีม  
10.30-12.00 C2-101 มณีเวช กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรดูแลรักษำสุขภำพ: Workshop กำรดูแลรักษำด้วยศำสตรม์ณีเวช  

นพ.นภดล นิงสำนนท์ (สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำตฯิ) และทีม 
13.00-14.00  
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ห้อง Sapphire 102: Workshop: Diversity of Management 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-102 PMAT 
10.30-12.00 A2-102 PMAT 
13.00-14.30 A3-102 Inter-Professional Education for Patient Safety ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉำยำกุล (รำมำฯ),  

รศ.พญ.ฐิตมิำ สุนทรสัจ (มอ.), พญ.บุญรตัน์ วรำชิต (ส ำนักงำนบรหิำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์ฯ), 
ดร.ภญ.ณัฐฐำศิริ ฐำนะวฑุฒ ์(คณะเภสัชศำสตร์ มอ.) 

15.00-16.30 A4-102 Inter-Professional Education for Patient Safety ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉำยำกุล (รำมำฯ),  
รศ.พญ.ฐิตมิำ สุนทรสัจ (มอ.), พญ.บุญรตัน์ วรำชิต (ส ำนักงำนบรหิำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์ฯ), 
ดร.ภญ.ณัฐฐำศิร ิฐำนะวุฑฒ์ (คณะเภสัชศำสตร์ มอ.) 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-102 Inspiration at Work: One Day Employee Experience Mapping ดร.นพ.โกมำตร  

จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส.), ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย, พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย, ธนวรรณ สำระรมัย์ (สวสส.) 
10.30-12.00 B2-102  Inspiration at Work: One Day Employee Experience Mapping ดร.นพ.โกมำตร  

จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส), ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สวสส), พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย (สวสส), นส.ธนวรรณ 
สำระรัมย์ (สวสส.)  

13.00-14.30 B3-102  Deep Democracy : Harvesting Quality from Diversity and Conflicts" นำยณฐัฬส  
วังวิญญู, นำยสุรพงษ์ นิยมกลุ, นำยธำนินทร์ แสงทวีสุข (สถำบันขวัญแผ่นดิน) 

15.00-16.30 B4-102  Deep Democracy : Harvesting Quality from Diversity and Conflicts" นำยณฐัฬส  
วังวิญญู, นำยสุรพงษ์ นิยมกลุ, นำยธำนินทร์ แสงทวีสุข (สถำบันขวญัแผ่นดิน)  

วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-102  
10.30-12.00 C2-102   
13.00-14.00  
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ห้อง Sapphire 103: Multi Professional 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-103 พลังจากคนคุณภาพ สร้างสรรค์คุณค่าแก้ปัญหา Phlebitis ดร.ภัทรำรตัน์ ตันนุกิจ, พว.นุชจำร ี

จังวณิชำ (ประธำนชมรมพยำบำลผู้ให้สำรน้ ำแห่งประเทศไทย), พว.บุญเรือน ชุ่มแจ่ม (รพ.นพรัต
นรำชธำนี), น.ท.หญิง สกุลพร สมจิตรมลู (รพ.ภูมิพลอดลุยเดช) 

10.30-12.00 A2-103 Integrated AMR Management in Hospital 
13.00-14.30 A3-103 Pain management รศ.นพ.ธวัช ชำญชญำนนท์ (มอ.), รศ.พญ.ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์ (มอ.),  

จันทร์ระวี เหล่ำรุจิสวสัดิ์ (ศิรริำช) 
15.00-16.30 A4-103 เพ่ิมคุณค่า เสริมคุณภาพและสร้างคุณธรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-103 บุหร่ีไฟฟ้า..เร่ืองท้าทายเลิกบุหร่ีได้จริงหรือ? ทูน หิรัญทรพัย,์ ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรญัญำ  

(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ), พญ.อภิสมยั ศรีรังสรรค์ (รพ.กรุงเทพ) 
10.30-12.00 B2-103 HA in Faculth of Dentistry รศ.ทพญ.ดร.รัชน ีอัมพรอร่ำมเวทย ์(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย), 

อ.ทพญ.ลลดิำ องชวลิตค์ (ม.มหิดล), ผศ.ทพญ.สดใส วิโรจนศักดิ ์(ม.นเรศวร), ทพ.ชุมพล ชมะโชต ิ
(สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟฯู) 

13.00-14.30 B3-103 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ตามรอยพ่อ RT ไทย ระดมพลังร่วมสืบสานพระราชปณิธาน  
รศ.ดร.สุชำติ โกทันย์ (มช.), รศ.ดร.อรุณ ีเหมะอลุิน (มน.), รศ.มนัส มงคลสุข (ม.รังสิต), รศ.นพ.จิตเจริญ 
ไชยำค ำ 

15.00-16.30 B4-103  
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-103 กายภาพบ าบัด หนึ่งในบทบาทส าคัญของโรงละครสุขภาพ ณัฐนันท ์อุสำยพันธ ์(รพ.สุรำษฎร์ธำนี), 

วนิดำ รักษำภักด ี(รพ.ชุมแพ), อรอุมำ อุมำรังษี (รพร.ด่ำนซ้ำย), ดร.วรชำต ิเฉิดชมจันทร ์(ม.รังสิต) 
10.30-12.00 C2-103 ไอ ซี ยู : พ้ืนที่แห่งคุณค่า คุณภาพ และคุณธรรม 
13.00-14.00  

 

* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 104: DHA and DHSA 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
09.00-10.00 A1-104 จากระบบสุขภาพอ าเภอสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ  
10.30-12.00 A2-104 บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขภาวะ: ยกระดับงานคุณภาพ สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธชัย สำยค ำมี (อ.คอนสวรรค์), พญ.ศรัญญำ พันธุ์ทอง (รพ.คอนสวรรค)์, นพ.อภิสิทธิ์ ธ ำรงวรำงกูร  
(รพ.อุบลรัตน)์, นพ.สิริชัย นำมทรรศนีย์ (รพร.กุฉินำรำยณ์) * 

13.00-14.30 A3-104 “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ: พชอ.” : จุดคานงัดของกลไกการจัดการ 
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒ,ิ นำยสมคดิ จนัทมฤก (กระทรวงมหำดไทย), พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน,์  
นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร (รพ.แก่งคอย) * 

15.00-16.30 A4-104 3P1O (Purpose, Principle, Participation, Organisation) เพ่ือการขับเคลื่อนอย่างย่ังยืน 
นพ.มูหำหมัดอำลี กระโด (รพ.ยะรัง), นพ.จรัส สิงห์แก้ว (รพ.สำรภี), นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภำพ (สปสช.) 
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ (รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถฯ) * 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-104 เตรียมทีมอย่างไรให้พร้อม สู่การรับรองระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHSA Preparation 

Expereince) พว.ชญำนิศ บุตรดี (รพ.อุบลรัตน์), ชิงชัย อัฐนำค (รพ.สต.หนองห้ำง), พงษ์รำตรี  หิรัญเกิด 
(รพ.คอนสวรรค์), ภก.ฉัตรพิสุทธ์ิ  วิเศษสอน (รพร.กุฉินำรำยณ์) * 

10.30-12.00 B2-104 จับเข่าคุยกับผู้เยี่ยมส ารวจ DHSA เรวดี ศิรินคร, นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภำต (รพ.เวียงสำ), ทัศนีย์ สุมำมำลย์, 
นพ.ทรนง พิลำลัย (สรพ.) * 

13.00-14.30 B3-104 การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย “ท าอย่างไร จึงจะไปด้วยกัน” 
15.00-16.30 B4-104 เรียนรู้จากปรากฎการณ์ “วิ่งข้างพ่ีตูน” กับภารกิจ “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” นพ.กัมปนำท จันทนะ  

(รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถฯ), พญ.สมติตำ สังขะโพธิ ์(รพ.พระรำมเก้ำ), อิทธิพล สมุทรทอง, 
กรรณิกำร์ กิจตเิวชกุล * 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 
08.00-10.00 C1-104 มอบเกียรติบัตรอ าเภอตัวอย่าง 60 อ าเภอ นำยฉัตรชัย พรหมเลศิ (ปลัดกระทรวงมหำดไทย),  

นพ.เจษฎำ โชคด ำรงสุข (ปลดักระทรวงสำธำรณสุข), นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณ ี(สรพ.) 
10.30-12.00  
13.00-14.00  

* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 105: Quality Diversity (PNC,DSC, Service Plan and ect) 
 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-105 การแพทย์ 4.0 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศลิป์ (กรมกำรแพทย์) 
10.00-11.00 A2a-105 Emergency Care System; ECS นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช (กรมกำรแพทย์) , นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ 

 (รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร), นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนำพิศำสศักดิ ์
11.00-12.00 A2b-105 การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery;ODS) นพ.ทวี รัตนชูเอก (รพ.รำชวิถ๊), นพ.วบิูลย ์

 ภัณฑบดีกรณ์ (รพ.พหลพลพยุหเสนำ), นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนำพิศำสศักดิ์ 
13.00-14.00 A3a-105 การพัฒนาบริการสุขภาพ สาขาไตและปลูกถ่ายอวัยวะ นพ.สกำนต์ บุนนำค (รพ.รำชวิถี) 
14.00-15.00 A3b-105 ER คุณภาพ พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญำเลิศ (กรมกำรแพทย์), นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงศ์ (รพ.พระนครศรีอยุธยำ) 
15.00-16.30 A4-105 Capture the fracture นพ.สมศักดิ ์ลีเชวงวงศ ์(รพ.เลิดสิน) 
วันที่ 16 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-105 Quality Improvement and Medical Tourism” ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห ์(รพ.กรุงเทพ) 
10.30-12.00 B2-105 ACLS from มช.  
13.00-14.30 B3-105 Breaking Through glass Celing for Quality in Renal Care: Why and How?   

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษพรศลิป ์(จุฬำฯ), นันทำ มหัธนันท์ (จุฬำฯ), ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย 
(จุฬำฯ), ผ่องพรรณ ธนำ (สรพ.) * 

15.00-16.30 B4-105 Providing effective palliative care in the era of value, quality and virtue: Perspectives of 
China, Canada and Thailand Prof. Margaret Ficth, Prof. Tang Ping Fen, ดร.หรรษำ  
เทียนทอง (มช.), ผ่องพรรณ ธนำ (สรพ.) *  

วันที่ 17 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-105 DSC HIV/STI ยุติปัญหาเอดส์จริงหรือไม่  นพ.สมำน ฟูตระกูล (กรมควบคุมโรค), พญ.สมควร เสือกลิ่น 

(รพ.จอมทอง), พญ.รวิวรรณ หำญสุทธิเวชกุล 
10.30-12.00 C2-105  
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 106:  LEAN and R2R   

วันที่ 15 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-106  
10.30-12.00 A2-106 ถอดรหัสแนวคิด R2R คุณค่าสู่อนาคต ศ.พญ.ดวงมณี เลำหประสิทธิพร (ศิริรำช), อ.นพ.อัครินทร์ 

นิมมำนนิตย์ (ศริิรำช), ดร.ผำสุข แก้วเจริญตำ (รพ.ลับแล), ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร (ศิรริำช) 
13.00-14.30 A3-106 ห้องแห่งความลับ R2R: คุณค่าของการฟัง  
15.00-16.30 A4-106  
วันที่ 16 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-106  
10.30-12.00 B2-106  พลังสร้างสรรค์จาก Team building ส่งต่อคุณภาพงานวิจัย Meta R2R สู่ผู้รับบริการ  

รศ.พญ.โสภำพรรณ เงินฉ่ ำ (ศิริรำช), พว.วิภำดำ เช้ือศุภโรบล (รพ.ยโสธร), นพ.ทยำวิชญ์  สันตสว่ำง 
(รพ.โสธร), ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลยั ตลึงจิตร (ศิริรำช)     

13.00-14.30 B3-106  เปิดโหมดวิจัย R2R ทุกระดับกับความรู้ท่ีคุณสร้างได้ อ.เมษ์ ศรีพัฒนำสกลุ (บ.ลูกคิด จ ำกัด),  
พเยำว์ เอนกลำภ (ศริิรำช), ผศ.พญ.ดำรินทร์ สำกิยลักษณ์ (ศริิรำช), รศ.พญ.อรโุณทัย ศริิอัศวกุล  
(ศิริรำช)      

15.00-16.30 B4-106 
วันที่ 17 มีนาคม 2560 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-106  
10.30-12.00 C2-106 คุณธรรมของนกัวิจัย R2R ท าแล้วไมข่ึน้หิ้ง ใชจ้ริงได้ประโยชน ์ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง (ม.ขอนแก่น) 

รศ.พญ.วรำลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ (ศิริรำช), จุฬำรตัน์ สรุิยำทัย (รพ.ท่ำวังผำ), ผศ.นพ.กลุธร  
เทพมงคล (ศิริรำช) 

13.00-14.00  
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 107: KM and innovation 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-09.00 พิธีเปิด 
09.00-10.00 A1-107  
10.30-12.00 A2-107  
13.00-14.30 A3-107 Health tech Startup trend or thread" นพ.คณพล ภูมิรตันประพณิ (Health at home),  

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย (Chiiwii live), ธีระ กนกกำญจนรัตน ์(Arincare Co.,Ltd), นพ.ทรนง พิลำลัย 
(สรพ.) 

15.00-16.30 A4-107 Digital Health ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (รำมำฯ), ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหำปัญญำ (รพ.รำชวิถี) 
นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง) * 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-107  
10.30-12.00 B2-107 KM-Gotoknow สานต่อ คุณธรรม คุณค่า และ คุณภาพ สังคม Online ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (มอ.), 

รศ.ดร.เพชรำกร หำญพำณิชย์ (ม.ขอนแก่น), พอ.ทพ.มำรวย ส่งทำนินทร์ (รพ.พระมงกุฎเกล้ำ),  
รศ.นพ.จิตเจรญิ ไชยำค ำ* 

13.00-14.30 B3-107 การโค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด  นพ.มนตรี แสงภทัรำชัย (รพ.กรุงเทพ) 
15.00-16.30 B4-107 Technology in Healthcare ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วำมวำณิชย์ (ศิริรำช), ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศริิ (จุฬำฯ), 

รศ.ดร.จำตรุงค์ ตันติบณัฑิต (ม.ธรรมศำสตร์), ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย (จุฬำฯ)* 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-107 Creativity in Healthcare: นวัตกรรมเพ่ือความผ่อนคลายและความสขุสบายของผู้ป่วยและญาติ 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (ม.เกษตรศำสตร์), ดร.ภัทรำรตัน์ ตันนุกิจ (ศุนย์วิจัยและนวตักรรมเพื่อควำม
ยั่งยืน (RISC), พรศิกำนต ์จำรตุโชคสวัสดิ ์(รพ.กลำง) 

10.30-12.00 C2-107 คิดอย่างไรกับการพัฒนาสุขภาพคนไทยในยุค 4.0 ดร.สชุำติ สังข์เกษม 
13.00-14.00  

 
* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 
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ห้อง Sapphire 108-109 : Safety Environment 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 
08.00-08.30 พิธีเปิด  
08.30-10.00 A1-108-109  
10.30-12.00 A2-108-109 คุณค่าการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โกเมธ นำควรรณกิจ (สรพ.) 
13.00-14.30 A3-108-109  ผู้บริหารกับศูนย์คุณภาพ  
15.00-16.30 A4-108-109 การจัดการระบบการระบายอากาศให้มีคุณภาพ เชำวลิต เมฆศิริกลุ, ภญ. ผสุดี บัวทอง 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-108-109 พลังจากคนเบื้องหลังคุณภาพ  สร้างสรรค์มาตรฐานใหม่และความปลอดภัย CSSD นันทิภำส์ 

สิริจินดำดิรัชต์ (รพ.ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์), เอื้องพร เผ่ำเจริญ (รพ.จุฬำฯ), รุ้งตะวัน สุทธิ
วิเชียรโชติ, มะลิวลัย์ กรีตยิุตำนนท์ (บ.3M) 

10.30-12.00 B2-108-109 บูรณาการมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยกับมาตรฐาน HA ศุภรัตน์ ไก่ฟ้ำ 
13.00-14.30 B3-108-109 มาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลจากประสบการณ์ฝร่ัง EDB : Evidence Based Design 

 for Healthcare Facilities ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรำนนท์ (บ.อินเตอร์แพค) 
15.00-16.30 B4-108-109 วิศวกรคลินิกกับการจัดการเคร่ืองมือแพทย์ให้มีคุณภาพ อ.จรูญ ปิดทะเหล็ก (รพ.รำชวิถี),  

ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรณพงศ์ (รพ.รำมำฯ) 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-108-109  การพัฒนาโปรแกรมการให้บริการในโรงพยาบาลภาครัฐ 
10.30-12.00 C2-108-109  การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ปลอดภัยภายใต้บริบทท่ีหลากหลาย 
13.00-14.00  

* ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 


