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โครงการการประชุมวิชาการประจําประดับชาต ิ

“การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” ครั้งท่ี 5 

(5th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2018) 

วันท่ี 12-13 เดือนพฤศจิกายน 2561  

 ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

1. ช่ือโครงการ

1.1 ช่ือภาษาไทย 

การประชุมวิชาการประจาํประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” ครั้งท่ี 5 

1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ  

5th Annual National Health Professional Education Reform Forum 

1.3 ช่ือยอ 

ANHPERF 2018 

1.4 ประเด็นหลัก (Theme) ของการประชุม 

“ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” “Synergizing Partners: The Key Health Systems Reform” 

2. หนวยงานรับผิดชอบ

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหงชาติรวมกับองคกรทางการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุก

วิชาชีพ 

3. หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ จัดข้ึนเพ่ือกําหนด

นโยบายใน การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาล ทันตแพทย 

สาธารณสุข เภสัชกร เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สัตวแพทย และแพทยแผนไทย มีจุดมุงหมายให 

บุคลากรวิชาชีพสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดยเนนการมี 

สวนรวมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากทุกภาคสวนกําหนดนโยบาย 

จากหลักฐานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้จัดข้ึนเปนครั้งท่ี 5 โดยทาง 

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมไดกําหนดหัวขอหลักการประชุมครั้งนี้ คือ “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบ

สุขภาพ” “Synergizing Partners: The Key Health Systems Reform” มีจุดมุงหมายเพ่ือขับเคลื่อนการ
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ปฏิรูปการพัฒนาการศึกษา บุคลากรดานสุขภาพ ภายใตความรวมมือของบุคลากรในสถาบันการศึกษา

ตลอดจนองคกรวิชาชีพกับสถาบันในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน และเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ 

(District Health System) ในเขตบริการสุขภาพทําใหมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงาน

รวมกันในเขตสุขภาพท้ัง 12 เขต และกรุงเทพมหานครอยางตอเนื่องท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคดวยการ

สรางทัศนคติท่ีดีตอการทํางานในชุมชนโดยการเรียนรูแบบชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของในการจัดการศึกษาและ

จัดการความรู) มุงเนนการกําหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพจากการเรียนรูนวัตกรรมการ

พัฒนาบุคลากรสุขภาพโดยใชพ้ืนท่ีชุมชนเปนฐานการปฏิบัติงานจริง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ท้ังในมิติดาน 

สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหประชาชนมีสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดี ตลอดจน

พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได รวมท้ังการพัฒนาในรูปแบบสหวิชาชีพใหสามารถทํางานรวมกัน อยางมี

ประสิทธิภาพ การสรางความเขาใจ เขาถึง โดยบูรณาการการทํางานและสรางงานวิจัยระหวาง เครือขายสถาน

บริการสุขภาพในพ้ืนท่ีและเครือขายสถาบันการศึกษา รูปแบบการประชุมครั้งนี้กําหนดข้ึน 2 วัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากําลังคนและการศึกษาของบุคลากรสุขภาพเพ่ือสรางความเขมแข็งของ

บุคลากรสุขภาพในประเทศไทย และเพ่ือเสนอขอคิดเห็น จากการศึกษา วิจัยและวิเคราะหสถานการณ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา รวมท้ังการวางแผนกําลังคน ดานสุขภาพ  การเสนอกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ รวมท้ัง

นิทรรศการจากสภาวิชาชีพตางๆ  เพ่ือนํามากําหนดเปน นโยบายระดับชาติดานการพัฒนาการศึกษาบุคลากร

สุขภาพ โดยเชิญวิทยากรท้ังในและตางประเทศท่ีมี ความสามารถและประสบการณสูงจากทุกภูมิภาคท่ัวโลก  

รวมท้ังปราชญชาวบานเพ่ือใหขอคิดเห็นแลกเปลี่ยน ทัศนคติระหวางผูเขารวมประชุมองคกรวิชาชีพสุขภาพทุก

วิชาชีพ โดยมีผูเขารวมประชุมระดับผูบริหาร ทุกวิชาชีพสนใจเขารวมประชุมประมาณ 500 คน ซ่ึงเปน

ผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของ ของสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง

สาธารณสุข องคกรวิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน การรวมกัน 

เตรียมงานอยางเต็มท่ีดวยความเสียสละของคณะอนุกรรมการจากทุกสาขาวิชาชีพ ซ่ึงนับวาเปนพลังอันยิ่งใหญ 

ของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในประเทศชาติ เพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชน และความเทา

เทียมกันของการเขาถึงการบริการสุขภาพ 
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4. วัตถุประสงค 

4.1  เพ่ือสรางความเขาใจ ความมุงม่ัน และโมเมนตัมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยาง เปน

รูปธรรม 

4.2  เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสําหรับ บุคลากร

ดานสุขภาพ 

4.3   เพ่ือสนับสนุนการสราง จัดการและสื่อสารองคความรูในเรื่องการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากร 

ดานสุขภาพ 

4.4  สรางขีดความสามารถและเครือขายความรวมมือระหวางสาขาวิชาชีพและระหวางสถาบันท้ังใน 

ระดับชาติและนานาชาติในการ พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ 

4.5  แลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ และรวมสรางงานวิจัยในพ้ืนท่ีเพ่ือนํา องค

ความรูตอยอดและขยายในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสุขภาพคนไทยท่ีดีข้ึน  

5. รูปแบบการดําเนินงาน 

5.1  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ (National Forum) ปละ 1 ครั้ง ระหวางป พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 

รวม 5 ครั้ง โดยเปนกิจกรรมวิชาการและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรไปพรอมกัน ไดแก 

การบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมีชื่อเสียง ตลอดจนปราชญชาวบาน และไดรับการยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในประเด็นสําคัญๆ และการสรางเครือขายความรวมมือ 

5.2  ผูเขารวมประชุม ประมาณ 500 คน ตั้งแตผูบริหารและผูปฎิบัติการจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ัง

สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องคกรอิสระดาน สุขภาพ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ภาคประชาสังคม ผูใชบริการสุขภาพ ภาคเอกชน และอ่ืนๆ 

5.3  หัวขอประเด็นหลัก (Theme) ในการประชุมแตละป กําหนดโดยความสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคของการประชุม ดังนี้ 

• พ.ศ 2557 “ปฏิรูปสถาบัน สูสังคมการเรียนรู  เพ่ือสุขภาวะ" “Institutional Reform 

towards Learning Society for Health” 

• พ.ศ.2558 “ปฏิรูปการเรียนรู  สูสมรรถนะและหัวใจ” “ Instructional Reform for 

Competent and Humanized Health Professionals” 

• พ.ศ.2559 “ เรียนรวมวิชาชีพ สูทีมสุขภาพไทย” “IPE towards Thai Health Team” 
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• พ.ศ.2560 “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สรางวิชาชีพสุขภาพ” “ICT to Empower 

Health Professional Education” 

• พ.ศ.2561 “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ”“Synergizing Partners: The Key Health 

Systems Reform”  

6. งบประมาณและแหลงงบประมาณ 

6.1 การจัดประชุมและคาใชจายท่ีเก่ียวของสนับสนุนโดย  

 มูลนิธิไชนาเมดิคอลบอรด 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ผานโครงการการพัฒนาการศึกษาสําหรับ

บุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 และมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหงชาติ 

6.2 การเดินทางเเละท่ีพักสําหรับผูเขารวมประชุมคนไทย  

• ผูท่ีไดรับเชิญเขารวมประชุม สนับสนุนจากงบประมาณตนสังกัด และคาลงทะเบียนจาก 6.1 

• วิทยากรและผูถอดบทเรียน สนับสนนุโดยงบประมาณในขอ 6.1 

• ผูสนใจเขารวม สนับสนุนคาลงทะเบียน ท่ีพัก และคาเดินทางจากงบประมาณตนสังกัด  

ผูท่ีสนใจเขารวมประชุมสมัครลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนทาง 

www.healthprofessionals21thailand.org/ 

6.3 การเดินทางและท่ีพักสําหรับวิทยากรตางประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ โดยในการ

ประชุมวิชาการครั้งท่ี 1 พ.ศ 2557 สนับสนุนจากมูลนิธิไชนาเมดิคอลบอรด และครั้งท่ี 2 พ.ศ 2558 

สนับสนุนจาก องคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และครั้งท่ี 3 และ 4  

 สนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

7.ระยะเวลาในการจัดประชุม 

 การประชุมวิชาการประจําประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” ครั้งท่ี 5 

(5th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2018) 

กําหนดวันจัดประชุม  วันท่ี 12-13 เดือนพฤศจิกายน 2561 
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8. ผูเขารวมประชุม

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย และการ

สาธารณสุข ทุกสาขา ท้ังชาวไทยและชางตางประเทศ ประมาณ 500 คน จากหนวยงานและ

สถาบันการศึกษา ท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรการแพทย ดังตอไปนี้ 

- กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- คณะแพทยศาสตร และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ัวประเทศ 

- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

- คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

9.1 ผูเขารวมประชุมความเขาใจ ความมุงม่ันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ อยางเปน

รูปธรรม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคิดเห็นและกําหนดนโยบายของสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ตลอดจนฝาย

สนับสนุนตางๆ ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

9.3 เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสหสาขาวิชาชีพ อยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดความ

รวมมือท่ีดีตอไป 

9.4 เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทยในอนาคตเพ่ือ ทําใหสุขภาพท่ีดีข้ึน 



โครงการพัฒนาการศึกษา 
ส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 

ที่  HPERNF 233/2561 
วันที่     18  ตุลาคม  2561 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองหน่วยคะแนนสะสมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพของนักเทคนคิการแพทย์ 
เรียน     นายกสภาเทคนิคการแพทย์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1)  แนวคิดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ  ครั้งที่ 5 1     ชุด 

2) ร่างก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ  ครั้งที่ 5 1     ชุด 

ด้วยโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิ
พัฒนาการบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)  ก ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กำรพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับบุคลำกร
ด้ำนสุขภำพ ครั้งที่ 5  ภำยใต้หัวข้อหลัก “ผนึกพลังภำคี ปฏิรูประบบสุขภำพ (Synergizing partners: the key for 
health systems reform)”  ระหว่ำงวันที่ 12 - 13 พฤศจิกำยน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้  ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ  
เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน  และสุขภาวะของประชาชนถ้วนหน้า  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 
500-700 คน   ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ประมาณ 50 - 70 คน  

ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองหน่วยคะแนนสะสมการศึกษาต่อเนื่องของนักเทคนิคการแพทย์ 
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 5 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมฯ  วิทยากร 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  พิธีกร และอ่ืนๆ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ผลเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งทางมูลนิธิ ศสช. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

    (นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ) 
 รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
 ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21  (พ.ศ.2557 - 2561) 

ผู้ประสานงาน: 
นางสาวศาลิตา  บัณฑุกุล  โทร.081 297 8850 หรือ 02 589 2355      โทรสาร 02 589 2355  E-mail address: salita1210@gmail.com 

mailto:nrrattana060@gmail.com
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Draft Program (5th Annual National Health Professional Education Reform Forum) 
“Synergizing partners: the key for health systems reform” 

November 12th-13th, 2018  at Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok 

November 12th, 2018 

พิธีกร:   ภก.ดร.วีระพงษ์  ประสงค์จีน  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภญ.ดร.อมราพร  วงศ์รักษ์พานิช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

08:00-09:00 ลงทะเบียน 

09:00-10:00 Plenary Session 1 
Overview of “Synergizing Partners: the Key for Health Systems Reform: Frontiers of Health Professional Education” 
Speakers: Professor Lincoln C. Chen   President of the China Medical Board and Co-chair, Lancet Commission on Health professionals for a new 

 century: transforming Education to strengthen health systems in an interdependent world 

10:00-10:30 รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 

10:30-12:00 Plenary Session 2 
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย: ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ”  
วิทยากร:   (1) ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  (2) ฯพณฯ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข 
  (3) ฯพณฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ด าเนินการเสวนา:  คุณสุทธิชัย หยุ่น 

12:00-13:30 รับประทานอาหารกลางวนั และชมนิทรรศการ 

13:30-15:00 • แขกผู้มีเกียรติประจ าท่ีนั่ง ณ ห้องประชุม เพื่อร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ภายในเวลา 13.30 น.
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

15:00-16:00 พิธีเปิด:  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่ท่ีประทับภายในห้องประชุมฯ ประทับพระราชอาสน์  ทอดพระเนตรวีดิทัศน ์และทรงปาฐกถาพิเศษ 

16:00-17:00 After Action Review for International Delegates 

Update 16.10.2561 
By: Salita B. 
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November 13th, 2018 

08:00-08:30 ลงทะเบียน 

08:30-09:00 Overview: Community-engaged HPE to strengthen health systems     
วิทยากร   (1) ศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์     ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาหลักสูตรและ 
                                                           กระบวนการเรียนรู้และระบบสารสนเทศ (I-Reform) 
             (2) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์            ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและ 
                                                           ผู้ใช้บุคลากรด้านสุขภาพ (Collaboration) 

 
09:00-09:30 

 
09:30-09:40 
09:40-10:30 

Plenary Session 3   
 Two decades of the Strategic Plan for the Decade of National Human Resources for Health Development (2017-2026) 
   Speakers: Prof Ian Cumming, Chief Executive of Health Education England 
 VDO Presentation “แผนแม่บทก ำลังคนด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ”  
 รับฟังควำมคิดเห็น “แผนแม่บทก ำลังคนด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ” 
   Commentator: (1) Prof Ian Cumming      Chief Executive of Health Education England 
                        (2) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์      ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าลังคนด้านสุขภาพ (พ.ศ.2560-2569)   
   Moderator:  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์         ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและ 
                                                           ผู้ใช้บุคลากรด้านสุขภาพ 

10:30-11:00 รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 

11:00-16:00 Parallel Sessions 1-36  (ห้องที่ 1 - 12)   
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

1 Session: Synergizing Partners through IPE: 
Sharing and Learning   
 Overview of IPE Development in Thailand 
(11:00-11:15 รวม 15 นาที) 
โดย: ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  
      ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาแบบสหวิชาชีพ  
      (IPE) 
 Synergizing Partners through IPE: Sharing and 
Learning 
วิทยากร:  
1) ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ  (11:15-11:30 รวม 15 นาที) 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย     
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร ์จังหวัดสุรนิทร์ 
2) ดร.ณัฐนันท์ วรสุข  (11:30-11:45 รวม 15 นาที) 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
3) รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต  (11:45-12:00 รวม 15 นาที) 
   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
   เฉลิมพระเกียรติ 
ถำม-ตอบ  (12:00-12:15 รวม 15 นาที) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี  
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ วิทยาลัยพยาบาล- 
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
พิธีกร:  อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์  
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนชีลบุรี  
          จังหวัดชลบุรี 
Coordinator: ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 
 

Session:  Synergizing Partners through IPE: 
Sharing and Learning (ต่อ) 
วิทยากร:  
1) รศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม (13:00-13:20 รวม 20 นาที) 
   อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง  
   และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2) ผศ.ภญ.จีริสุดา ค าสีเขียว (13:20-13:40 รวม 20 นาที) 
   อาจารย์ประจ าคณะเภสชัศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3) พญ.รัชฎา สหะวรกุลศักด์ิ (13:40-14:00 รวม 20 นาที) 
   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นายแพทย์เชี่ยวชาญการ 
   ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล 
   เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
ถำม-ตอบ  (14:00-14:15 รวม 15 นาที) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
อ.ดร.ศรีสุดา งามข า  
พยาบาลวชิาชพีช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาล   
บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
พิธีกร:  อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์  
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนชีลบุรี  
          จังหวัดชลบุรี 
Coordinator: ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 

Session: ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
บุคลำกรสุขภำพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) 
วิทยากร:  
1) ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ 
   ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผล 
2) รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร   
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

Coordinator: 
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นสิาลักษณ ์
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

2 Session: Systematic Review on Community-
Engaged Health Professional Education 1:  
“วิชาชีพ IPE และ พยาบาล” 
Overview: 
1) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์  (11:00-11:10 รวม 10 นาที) 
2) อ.ดร.ทองสวย สีทานนท์  (11:10-11:20 รวม 10 นาที) 
   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  
   จังหวัดจันทบุรี 
วิทยากร:  
1) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 
   เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 
   แห่งชาติ (ศสช.) 
2) อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย 
   อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
Coordinator: 
1) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์         
2) อ.ดร.ทองสวย สีทานนท์  
3) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 
 
 
 
 
 
 

Session: Systematic Review on Community- 
Engaged Health Professional Education 2:  
“วิชาชีพแพทย์ เภสัช และ เทคนิคการแพทย์” 
วิทยากร:  
1) ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) รศ.ดร.ภก.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา   
   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3) อ.ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ 
   อาจารย์ประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
Coordinator: 
1) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
2) ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์             
3) ดร.ภญ.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ 

Session: Systematic Review on Community- 
Engaged Health Professional Education 3: 
“วิชาชีพทันตแพทย์ สาธารณสุข และ กายภาพบ าบัด” 
วิทยากร:  
1)  อ.ทพญ.ผศ.เกศกาญจน์ เกศวยุธ 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2)  อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว   
    อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
    การสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3)  อ.ดร.กภ.ผกามาศ พิริยะประสาธน ์ 

    อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
Coordinator:  
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

3 Session: ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน DHSA ในพื้นที่: 
ภำคเหนือ Glocalization: Think Globally Act 
Locally   
View of JICA: JICA  (11:00-11:20 รวม 20 นาที) 
วิทยากร:   
1) อ.พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์ 
   ผู้ช่วยคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
2) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 
Coordinator:  1) พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร 
                   2) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 

Session: ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน DHSA ในพื้นที่:  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   
วิทยากร:   
1) นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2) นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ 
    ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก  
    โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
3) พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
4) พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี 
   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
5) นายธานินทร์ ไชยานุกูล    
   สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ 
รองวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Coordinator:  
นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ 
 
 
 
 

Session: ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน DHSA  
ในพื้นที่: ภำคกลำง   
วิทยากร:   
1) นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
2) นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย 
   อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี   
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี
3) ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์   
   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
อ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Coordinator: รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงค์ 
                  อ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

4 Session: Oral Presentation 
 
 

Session: Process, Outcome, and Challenge of 
Community Engaged Health Professional 
Education  
วิทยากร:    
1) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์  (13:00-13:15 รวม 15 นาที) 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2) นพ.ปริญญา ช านาญ  (13:15-13:30 รวม 15 นาที) 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ส านักงานบริหารโครงการ 
   ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) 
3) นายสมคิด เพื่อนรัมย์  (13:30-13:45 รวม 15 นาที) 
   นักกายภาพบ าบัดชุมชน โรงพยาบาลท่าคันโท  
   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4) รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  (13:45-14:00 รวม 15 นาที) 
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถำม-ตอบ  (14:00-14:15 รวม 15 นาที) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:   
นพ.รายิน อโรร่า 
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย ์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
Coordinator:  พญ.บุญรัตน์ วราชิต 

Session: Process, Outcome, and Challenge of 
Community Engaged Health Professional 
Education (ต่อ) 
วิทยากร:   
1) นพ.รายิน อโรร่า  (14:45-15:05 รวม 20 นาที) 
    ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์- 
    การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2) รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ (15:05-15:25 รวม 20 นาที) 
   ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3) นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษส์ุกิจ  (15:25-15:45 รวม 20 นาที) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินนีาถ 
    อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ถำม-ตอบ  (15:45-16:00 รวม 15 นาที) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย: 
นพ.รายิน อโรร่า 
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
Coordinator:  พญ.บุญรัตน์ วราชิต 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

5 Session: ปฏิรูประบบกำรศึกษำและปฏิรูประบบสุขภำพ 
“กรณีฟำร์มสร้ำงสุขรำมำธิบดีสู่ฟำร์มสร้ำงสุขภำวะ
มหำวิทยำลัยมหิดลและฟำร์มสร้ำงสุขภำวะจังหวัด
ขอนแก่น” 
วิทยากร: 
1) พ่อค าเด่ือง ภาษี 
   ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
2) รศ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร 
   รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3) ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 
   เลขาธิการมูลนิธิ ศสช. 
4) นพ.อภิสิทธิ์ ธ ารงวรางกูร 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน่ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  นายประพจน์ ภู่ทองค า 
                            สื่อมวลชนอสิระ 

Session: เครื่องมือของโรงพยำบำลชุมชนในกำรปฏิรูป
ระบบกำรศึกษำสู่ระบบสุขภำวะชุมชน 
“ระบบบริการปฐมภูมิ” 
วิทยากร: นพ.สันติ ลาภเบญจกุล 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ” 
วิทยากร: นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
“โรงพยาบาลประชารัฐและอ าเภอประชารัฐ” 
วิทยากร: นพ.วิชัย อัศวภาคย์ 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” 
วิทยากร: พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
            ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาระบบ- 
            สุขภาพชุมชน 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  นายประพจน์ ภู่ทองค า 
                            สื่อมวลชนอสิระ 

Session: Family doctor และ Family Care Team 
(FCT) กับกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำสู่ระบบสุขภำวะ
ชุมชน “กรณีศึกษำของจังหวัดขอนแก่นและแนวทำง 
กำรขยำยผล” 
วิทยากร: 
1) นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มตรี 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3) รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 
   สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5) นางนิภา ไทโส 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลอุบลรัตน ์
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  นายประพจน์ ภู่ทองค า 
                            สื่อมวลชนอสิระ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

6 Session: How to Prepare Students to Work in 
Diverse Communities (Best practices/ student 
presentation)  
วิทยากร:  
1) ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล  
   อุปนายกทันตแพทยสภาคนท่ี 2 
2) อาจารย์พิมพิศา ศักด์ิสองเมือง 
   อาจารย์ประจ าสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   จังหวัดสงขลา 
3) ภญ.มารยาท เคหะลุน 
   เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังน้อย  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4) นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศาสตร์ 
   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
อ.ดร.ภญ.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดชลบุรี 
Coordinator: 
1) ผศ.ทพ.ดร.กนกพร พะลัง 
2) ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 
3) ดร.ภญ.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ 
 
 
 

Session:  Competencies, EPAs and Workplace-
based assessment (workshop) 
วิทยากร:  
1) รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
   ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ 
   ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

2) ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Session:  Competencies, EPAs and Workplace-
based assessment (ต่อ) (workshop) 
วิทยากร:  
1) รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
   ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ 
   ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

2) ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

7 Session: DHML: กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ระดับอ ำเภอ “แนวคิด หลักกำรและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน DHML” 
“จาก CBL สู่ DHS, DHB และ DHML” 
วิทยากร: นพ.ดร.ยงยุทธ์ พงษ์สุภาพ  
            ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
            แห่งชาติ (สปสช.) 
“การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”   
วิทยากร: อ.นเรศ สงเคราะห์สุข  
           นักวิชาการอิสระ ผู้ท างานกับกลุ่มชาติพนัธุ์ และ   
           เครือข่ายสุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงราย  
“การใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ 
DHML”    
วิทยากร: พญ.สมพิศ จ าปาเงิน  
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
Coordinator:  ศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Session: DHML: กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ระดับอ ำเภอ “DHML: กำรเรียนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
ตนเอง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต” 
“ชีวิตเปล่ียน ด้วยการเรียนรู้ สู่การคิดใหม่ท าใหม่” 
วิทยากร: นพ.สาธิต กิมศิริ  
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
“โครงการพุทราปลอดสาร: บทบาทใหม่ของ 
นักสาธารณสุข”   
วิทยากร: นายไชยา เวียงนนท์  
            นักวิชาการและผู้บริหารสาธารณสุข  
            จังหวัดกาฬสินธุ์ 
“เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนางานวัณโรคปอด”    
วิทยากร: ภก.ฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน  
            เภสัชกรครอบครัว โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ 
“ภาคประชาชนกับการขับเคล่ือนระบบสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต”    
วิทยากร: คุณพงษ์ศักด์ิ ฉ่ิงสุวรรณโรจน์  
           ภาคประชาชน สวนนายด า ชุมพร 
วิทยากร: ดร.อรุณศรี มงคลชาติ  
            สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
            มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
คุณจันทร์นิภา เภตรา  
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
Coordinator:  ศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 

Session: DHML: กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ระดับอ ำเภอ “DHML: กำรเรียนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
ตนเอง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต” (ต่อ) 
“ชีวิตเปล่ียน ด้วยการเรียนรู้ สู่การคิดใหม่ท าใหม่” 
วิทยากร: นพ.สาธิต กิมศิริ  
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
“โครงการพุทราปลอดสาร: บทบาทใหม่ของ 
นักสาธารณสุข”   
วิทยากร: นายไชยา เวียงนนท์  
            นักวิชาการและผู้บริหารสาธารณสุข  
            จังหวัดกาฬสินธุ์ 
“เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนางานวัณโรคปอด”    
วิทยากร: ภก.ฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน  
            เภสัชกรครอบครัว โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ 
“ภาคประชาชนกับการขับเคล่ือนระบบสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต”    
วิทยากร: คุณพงษ์ศักด์ิ ฉ่ิงสุวรรณโรจน์  
           ภาคประชาชน สวนนายด า ชุมพร 
วิทยากร: ดร.อรุณศรี มงคลชาติ  
            สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
            มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
คุณจันทร์นิภา เภตรา  
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
Coordinator:  ศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

8 Session: Infusing Service-Learning in Health 
Professional Education (Presentation of a Model) 
“โมเดล หน่ึงหลักสูตร หน่ึงชุมชน ม.มหาสารคาม” 
วิทยากร: รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 
            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
            มหาสารคาม 
“บริการกายภาพบ าบัดในชุมชน วิทยาลัยเซนหลุยส์”  
วิทยากร: ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ 
            คณบดีคณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
“บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ม.มหิดล” 
วิทยากร: อ.นพ.สุกรี กาเดร์ 
            สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
            มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ผู้วิพากษ์: ศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ บูรณตรีเวทย์  
            อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชน 
            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Coordinator:  1) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 
                   2) อ.นพ.จิโรจน์ สูรพนัธ ์
 
 
 

Session: Empowering community engaged 
education with ICT (Panel discussion)  
“ชื่อโมเดล” 
วิทยากร:   
1) ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง  
    ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
    คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ภก.อนุกูล ชื่นอารมณ ์
    เภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
    คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) พญ.จิราวัฒน์  องค์พิพัฒนกุล 
    ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 
4) นางเสาวนีย์  อุ่นเสมาธรรม 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5  
    จุฬาลงกรณ์ 
5) ภญ.อัคพร อ่วมสวัสด์ิ 
   เภสัชกรช านาญกร ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
   จุฬาลงกรณ ์
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
1) ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 
   วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
Coordinator: 
1) ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
2) ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 

Session: Empowering community engaged 
education with ICT (ต่อ) (Panel discussion)  
“บางกอกน้อยโมเดล” 
วิทยากร:   
1) รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์   
    รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2)  นางสาวกัณฐมาศ  ศุภมณี   
    หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ 
    ศิริราชพยาบาล 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
1) ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 
   วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
Coordinator: 
1) ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
2) ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 
 
 
 
 
 

http://medtu.tv/cmfm/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8/
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

9 Session: Smart Investment for Community-
Engaged Health Education  
วิทยากร:  
1) ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ       
   รองอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
2) คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ 
   SCG: Medical and Well being Business Manager 
3) CP / Thai oil / สสส. / IHPP 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
ผศ.ภก.ดร.กร ศรเลิศล้ าวาณิช 
อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา 
Coordinator: 
1) ผศ.ภก.ดร.กร ศรเลิศล้ าวาณิช 
2) อ.นพ.จิโรจน์ สูรพนัธ ์
3) รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
4) ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 

Session: Empowering Community as an active 
Partner for Transformative Education  
(Panel discussion) 
วิทยากร:  
1) คุณณัชปภา คัชมาตย์  
   นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   ประจ าต าบลบ้านไผ่รอบใต้ จังหวัดพิจิตร 
2) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา 
3) รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์   
   ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสขุ 
   ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
   นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Coordinator: 
1) รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 
2) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนนท์ 
3) รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
4) รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 
 
 

Session: Empowering Community as an active 
Partner for Transformative Education (ต่อ) 
(Panel discussion) 
วิทยากร:  
1) คุณณัชปภา คัชมาตย์  
   นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   ประจ าต าบลบ้านไผ่รอบใต้ จังหวัดพิจิตร 
2) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา 
3) รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์   
   ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสขุ 
   ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
   นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Coordinator: 
1) รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 
2) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนนท์ 
3) รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
4) รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

10 Session: How to Approach Urban and Suburban 
Community (Panel of experts) 
วิทยากร: 
1) รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์  
    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) พญ.ภัทร์ สิทธิการิยกุล   
    โรงพยาบาลชลประทาน 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
1) ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช 
   วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 

2) ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3) อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท์ 
    ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Coordinator: 
1) ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช 
2) ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ 
3) อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท์ 
 

Session: Teaching Skills for Community-
Engaged Education (Panel Discussion) 
วิทยากร:   
1) นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์  
    ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
2) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
3) อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์  
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
4) ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์  
   คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   
5) ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
Coordinator: 
1) ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
2) ผศ.ภญ.ดร.มณฑิรา บ ารุงกิจ ทวีศรี 
3) ผศ.ภก.ดร.กร ศรเลิศล้ าวาณิช 
4) รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉะฐิติ 

Session: Teaching Skills for Community-
Engaged Education (ต่อ) (World Cafe)   
วิทยากร:   
1) นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์  
    ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
2) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม  
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
3) อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์  
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
4) ผศ.ดร.กภ.ภัครตรี ชัยวัฒน์  
   คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   
5) ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
Coordinator: 
1) ดร.ทองสวย สีทานนท์ 
2) ผศ.ภญ.ดร.มณฑิรา บ ารุงกิจ ทวีศรี 
3) ผศ.ภก.ดร.กร ศรเลิศล้ าวาณิช 
4) รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉะฐิติ 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

11  Session: A Proposed Model of Faculty 
Development for Community-Engaged Health 
Professional Education 
 Experiences in Faculty Development for 
Community-Engaged Health Professional 
Education 
วิทยากร:  
1) ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล  
   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
2) ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถ่ือนนาดี  
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
3) ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ 
   รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พิธีกร: รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 
          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Coordinator: 
1) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนนท์  
2) รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
3) รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 
 
 
 

Session: A Proposed Model of Faculty 
Development for Community-Engaged Health 
Professional Education  (ต่อ) 
 A Proposed Model of Faculty Development 
for Community-Engaged Health Professional 
Education: An Integrative Review   
วิทยากร:  รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์  
             อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมีคลินิก  
             คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พิธีกร: รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 
          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ห้องที ่ เวลำ 11:00 – 12:15 เวลำ 13:00 – 14:15 เวลำ 14:45 – 16:00 

12 Session: How to Assess Community 
Needs/Social Determinants   
ผู้ร่วมเสวนา:   
1) ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) ผศ.ภญ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ด าเนินการอภิปราย:  
- ศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ 
Coordinator:  
- ศ.นพ.พงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ 

Session: Community-based preceptor’s 
development (Presentation/workshop)  
วิทยากร:   
1) ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

2) นพ.จเด็ด ดียิ่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3) คุณอนุสรณ์ ศรีจัน
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน
จังหวัดเชียงราย

ผู้ด าเนินการอภิปราย: 
1) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) อ.ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Coordinator: 
1) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
2) ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
3) อ.นพ.จิโรจน์ สูรพนัธ์

Session: Community-based preceptor’s 
development (ต่อ) (Presentation/workshop) 
วิทยากร:   
1) ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

2) นพ.จเด็ด ดียิ่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3) คุณอนุสรณ์ ศรีจัน
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน
จังหวัดเชียงราย

ผู้ด าเนินการอภิปราย: 
1) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) อ.ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Coordinator: 
1) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
2) ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
3) อ.นพ.จิโรจน์ สูรพนัธ์

16:00-17:00 Plenary Session 5 
สรุปผลการประชุม After Action Review    
โดย: ผศ.ดร.ทพ.วีระศักด์ิ พุทธาศรี    รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

หมำยเหต:ุ  เวลา 12:15-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ    และ   เวลา 14:15-14:14:45  รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 


