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  (ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21st HA National Forum)   
Enhancing TRUST in Healthcare  

10-13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี 
 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 : Grand Diamond Balllroom  

เวลา  กำหนดการ  
 พิธีการมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการยืนยันกำหนดการ  
 
*กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสำนักประเมินรับรอง 
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรพ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ทาง www.ha.or.th หรือ www.forumhai.com  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.forumhai.com/


 

 
 

ห้อง Grand Diamond Ballroom : Enhancing TRUST in Healthcare 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.30-09.00 พิธีเปิด Enhancing TRUST in Healthcare นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (ผอ. สรพ.)  
09.00-10.00 A1-200  Enhancing TRUST in Healthcare ศ.เกียรติคณุ นพ.ประเวศ วะสี  
10.30-12.00 A2-200  คุณค่าที่ซ่อนเร้น นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) 
13.00-14.30 A3-200  TRUST More Than LOVE   
15.00-16.30 A4-200  โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนำสู่ความไว้วางใจ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เร่ืองเมื่อวานนี้  ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 B1-200 สร้างความไว้วางใจด้วยมาตรฐาน HA นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี, พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 

(สรพ.)  
10.30-12.00 B2-200  Learning in the Disruptive Era การเรียนรู้ในโลกยุคพลิกโฉม ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
13.00-14.30 B3-200 สร้าง Trust ลดความเสี่ยงด้วยเสียงของประชาชน ซูโมเ่อ๋ เกรียงไกร อมาตยกลุ (ศิลปิน), ซูโม่กิ๊ก  

เกียรติ กิจเจรญิ (ศิลปิน) 
15.00-16.30 B4-200 Enhancing trust in truth from smoking to vaping. What do we know ทูน หริัญทรัพย์  

(ศิลปิน), ดวงใจ หทัยกาญจน์ (ศิลปิน), คุณนรวรรณ เศรษฐรตันพงศ์ (ศิลปิน), รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา  
(มศว), พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล พหลโยธิน)* 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เร่ืองเมื่อวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 C1-200  Self care for Healthcare พระจิตร์ จติฺตสํวโร (หลวงพี่โก๋) (วัดป่าธรรมอุทยาน)  
10.30-11.00 C2-200a Helping Personnel, Help Patient นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
11.00-12.00 C2-200b พิธีมอบประกาศนียบตัรโรงพยาบาลผ่านการรับรองและปาถกฐาพิเศษ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธติ ปิตุเตชะ 
 
*ผู้ดำเนินการอภิปราย 

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 201: SHA; Exploratory spiritual & TRUST 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
09.00-10.00 A1-201 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-201 เส้นทางค้นหาจิตวิญญาณ และการสร้างศรัทธาในการทำงาน ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ  

สรพ.), รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (มช.) 
13.00-14.30 A3-201 ชีวิตลิขิตได้ด้วยใจเรา ภัทรา กรังพานิชย์, ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดติถ์)* 
15.00-16.30 A4-201 จิตวิญญาณของ Hero สุวรรณฉัตร พรหมชาติ, เชาวลิต สาดสมัย, ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์,  

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภริักษ์ (มช.)* 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-201 จิตวิญญาณและศรัทธาของ HA ดร.ดวงสมร บญุผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.อนุวัฒน์ ศภุชุติกุล  

(ผู้ทรงคุณุวฒิ สรพ.) ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)* 
10.30-12.00 B2-201 การเสริมสร้างจิตวิญญาณในองค์กร ปตท. 
13.00-14.30 B3-201 สุขง่ายได้ด้วยตนเอง ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์   
15.00-16.30 B4-201 มากกว่าการรักษา แต่ เพ่ิมคุณค่าความเป็นคน ดร.อรณฏัฐ์ นครศรี (มลูนิธิจากนางฟ้าถึงคณุวันใหม่), 

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร (รพ.มะเรง็อุบลราชธานี) 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปดิจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-201 จิตวิญญาณพยาบาล ความหมายของการดำรงชีวิต กรรณิการ์ ศรีวิจา (รพ.สันทราย), 

ผศ.(พิเศษ).ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดติถ์)* 
10.30-12.00 C2-201 จิตวิญญาณของบุคลากรทางการแพทย์ในยุคแห่งความท้าทาย Spiritual health care of  

medical personnel in new Era พญ.ชัญวลี ศรีสโุข 
13.00-14.00  

 
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

ห้อง Sapphire 202: Responsive ENV & Facility Management 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-202 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30- 11.00 A2-202a Responsive ENV & Facility Management 2020 โกเมธ นาควรรณกจิ (สรพ.) 
11.00-12.00 A2-202b Technology Disruption in Facilities Management  2020 นพ.จตุพงษ ์จันทร์ทอง (รพ.

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ),ภก.ภาสกร รัตนเดชสกลุ (รพ.พนมไพร) 
13.00-14.30 A3-202  Intelligent hospital infrastructure ธีรวุธ สุธีรานัท ์(รามาฯ), อธิรัชต์ เทพวัลย ์
15.00-16.30 A4-202  Hospital don’t burn! บุษกร แสนสุข, ภญ.ผสุดี บัวทอง 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-202 Medical equipment management อดุลย์ ขมิ้นเขียว (สธ.), โยธิน ศรีนุเคราะห์ (รพ.สรุินทร์),

นิรัติศัย จรปัญญานนท ์(รามาธิบด)ี ,ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร (ม.มหิดล) 
10.30-12.00 B2-202  Hospital building design conducive to well being ผศ.ดร.สรนาถ  สินอุไรพันธ ์

ดร.สปุรียา หวังพัชรพล (ม.เกษตรศาสตร์), รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม) , ภก.
สุนทร ปภานิธินันท*์ 

13.00-14.30 B3-202  Hospital wastewater management เชาวลติ เมฆศริิกุล, น.ต.หญิงมาลัย แก่นเมือง, ศภุรัตน์
 ไก่ฟ้า 

15.00-16.30 B4-202  Hospital disaster management รศ.นพ.ธีระ กลลดาเกรียงไกร (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก), 
นายอธิรัชต์ เทพวัลย์* 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-202  เหลียวหลังแลหน้า ENV & Facility Management ผสุด ี บัวทอง, โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.)* 
10.30-12.00 C2-202  QMR Tranformation ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล, ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (วขิรพยาบาล) 

 
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

 
 

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 203 : Integrity Leadership & Highly Effective Management 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond  
08.30-10.00 A1-203 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-203 How to enhancing TRUST for leadership in 21st Era รศ.ดร.เพญ็จันทร์ แสนประสาน, นพ.    

มนตรี ลักษณส์ุวงศ์ 
13.00-14.30 A3-203 HR Disruptive world Disruptive Leader 
15.00-16.30 A4-203 Ever Improving Value: Advanced HA เรียนรู้ทุกหย่อมหญ้า การพัฒนาที่ไม่รู้จบ ศ.นพ. 

บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (มช.), ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธารา (รามาฯ) นพ.สมจิตต์ ช้ีเจรญิ (รพ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์)* 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-203 MegaCity Bangkok green & clean hospital plus:BKKGC+ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

(รพ.ศิริราช), พญ.พรรณพิมล วิปลุากร (อธิบดีกรมอนามยั), นพ.สุขสนัต์ กิตติศุภกร (ผอ.สำนักการแพทย์), ดร.    
อำพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล)* 

10.30-12.00 B2-203 Context & Criteria-Based for Disruptive management ดร.เอมอมร คำนุช, นพ.สุรเชษฐ์  
สถิตนิรามัย, นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ*์ (รพ.มหาราชนครราชสมีา) 

13.00-14.30 B3-203 OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (บ.KPC advisory) 
15.00-16.30 B4-203 ผู้นำสตรีไทย สร้างความไว้วางใจในระบบบริการ พญ.จามรี เช้ือเพชระโสภณ 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-203 Lifelong Learning: ทกัษะชีวิตที่มากกว่าแค่การท่องจำ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
10.30-12.00 C2-203 บริหารอย่างไรให้คนทุกวัย OK นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์, นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลกจิ  

(รพ.ด่านมะขามเตีย้), นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ (รพ.สงฆ์) 
  

 
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 204: High Reliability Nursing Care 
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-204 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-204 ความท้าทายของพยาบาลในยุค Disruptive Technology : High Tech Low touch   

ดร.ทศันา บุญทอง (นายกสภาการพยาบาล) 
13.00-14.30 A3-204 Reliability in Leadership ผู้นำที่น่าไว้วาง ฝ่าความท้าทาย กลายเป็น High Reliablity 

ดร.หรรษา เทียนทอง (มช.), พว.จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง (มอ.), พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ  (รามาธิบด)ี, พว.นลกฤช ศรี
เมือง (เครือกรุงเทพ) 

15.00-16.30 A4-204 การเติมเต็ม capablity (องค์ความรู้ที่สร้างความไว้วางใจ) : how to : Nursing Clinical  
Excellence นุชจารี จังวณิชชา (รพ.บำรุงราษฎร์) 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-204 สมดุลของ HSM & SSM สร้าง trust อย่างไร ดร.กฤษฎา แสวงด ี
10.30-12.00 B2-204 Synergy for Clinical Excellence (พลังพยาบาลสานใจคนไข้) รศ.ดร.สริิอร สินธ ุ
13.00-14.30 B3-204 Design thinking to good nursing outcome ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล) 
15.00-16.30 B4-204 ถูกกฎ ถูกใจ ไว้วางใจ ไร้คดีความ พว.ประภัสสร พงศ์พันธ์พิศาล, พว.กรรณิการ์ ปญัญาอมรรัตน์,  

คุณบุษบา* 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-204 Multi disciplinary for good nursing outcome นอ.ภัคภร โลจนวงศกร* (ภูมิพล)   
10.30-12.00 C2-204 ประเด็นมาตรฐาน กับการสร้างความไว้วางใจ จักษณา ปัญญาชีวิน, พัทธ์ธีรา อัมพรศรสีภุาพ, มธุรส 

ภาสน์พิพัฒน์กุล, ดวงกมล นำประทีป (สรพ.) 
  

 
  หมายเหตุ   

 
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 205: Building TRUST  in Healthcare By 2P Safety 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 A1-205 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
10.30-12.00 A2-205 เพราะ Declining จึงต้อง Enhancing TRUST in Healthcare by 2P Safety พญ.ปยิวรรณ ลิ้ม

ปัญญาเลิศ (สรพ.) 
13.00-14.30 A3-205 ระบบบริการสุขภาพไทยน่าไว้วางใจด้วย 2P Safety : ยากแต่ทำได้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  

(รพ.ศิริราช) 
15.00-16.30 A4-205 Speak up for Patient and Personnel Safety เร่ืองดีๆ ที่ทุกคนต้องฟัง พญ.เนสินี ไชยเอีย,  

น.ส.ภญิญามาศ โยธี (ตัวแทนผู้ป่วย), ศ.คลินิก พ.ญ.วิบลูพรรณ  ฐิตะดิลก* 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 B1-205  Enhancing Trust by Reduction of Diagnosis Errors นพ.สรรัตน์ เลอมานุวัฒน์, รศ.ดร. 

ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท,์ นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ, นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล (รพ.เจ้าพระยายมราชฯ) 
10.30-12.00 B2-205  ER Safety, ER คุณภาพ นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์), นพ.พัฒธพงษ์  

ประชาสันติกุล (รพ.เจ้าพระยายมราช), นพ.ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ (รพ.ชัยภูมิ) 
13.00-14.30 B3-205  มาตรฐานสำคัญจำเป็นจุดเน้นเพ่ือความปลอดภัย นพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรมัย, อ.เรวดี ศริินคร, พญ. 

ปิยวรรณ ลิ้มปญัญาเลศิ (สรพ.)* 
15.00-16.30 B4-205  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างความไว้ใจในระบบบริการ ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสทิธิพร,  

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม (รามาฯ), พว.นิตยา ฉันทกิจ (รพ.ตากสิน), ทพญ.รัชนีกร สาวิสิทธ์ิ (รพ.ซำสูง) 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond 
08.30-10.00 C1-205 2P Safety Tech นวัตกรรมนำสู่ความปลอดภัย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (รพ.ศริิราชฯ), ผศ.

ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สวรส.), นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์, นายเกียรติรตัน์ ทองผาย (สวทช.), พญ.
 ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)* 

10.30-12.00 C2-205 การบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Business Continuity and  
Emenrgency Management) รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร, พว.สุมิตรา สินธ์ศริิมานะ, ภญ.นงลักษณ์ ลิ้มกลุ 

  

 
หมายเหตุ     
 
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 101: Soft Skills Workshop 
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-101  How to ทิ้ง เร่ิมต้นได้ที่โต๊ะทำงาน ธีรัช พิริยะปัญญาพร (นุ้ก) 
10.30-12.00 A2-101  How to ทิ้ง เร่ิมต้นได้ที่โต๊ะทำงาน ธีรัช พิริยะปัญญาพร (นุ้ก) 
13.00-14.30 A3-101  Trust your mind, trust your body ดร.ชุตมิา วงษ์สวัสดิ ์
15.00-16.30 A4-101  Trust your mind, trust your body ดร.ชุตมิา วงษ์สวัสดิ ์
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-101 Healing Hero เยียวยาหัวใจเพ่ือใช้หัวใจเยียวยา พญ.พิยะดา หาชัยภมูิ 

(รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์) 
10.30-12.00 B2-101 Healing Hero เยียวยาหัวใจเพ่ือใช้หัวใจเยียวยา พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ 

(รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์) 
13.00-14.30 B3-101 เรียนรู้ชุมชนเพ่ือการไปถึงซ่ึงผลลัพธ์ด้วยเคร่ืองมือ 7 ชิ้น ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย, น.ส.ธนวรรณ สาระ 

รัมย์, น.ส.รุ่งทิวา นงนุช, น.ส.เกื้อกูล อำไพ (สวสส.)  
15.00-16.30 B4-101 เรียนรู้ชุมชนเพ่ือการไปถึงซ่ึงผลลัพธ์ด้วยเคร่ืองมือ 7 ชิ้น ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย, น.ส.ธนวรรณ สาระ 

รัมย์, น.ส.รุ่งทิวา นงนุช, น.ส.เกื้อกูล อำไพ (สวสส.)  
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-101 Music experience for Resilience ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คณะแพทยศาสตร์ (มข.),  

อ.นุชนารถ วัฒนศัพท์ Hug School of Creative Arts, นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง) 
10.30-12.00 C2-101 Music Therapy and Families, increasing resilience Prof.Amelia Oldfield, Anglia Ruskin 

(University, Cambridge, England) ผศ.ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพนัธ์ (มข), นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง) 
13.00-14.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ห้อง Sapphire 102: workshop hard science 
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-102 Building Brand Building Trust  ณัฐพัชญ์  วงษ์เหรียญทอง(กรรมการผู้จัดการ บ.ดอทส์  

คอนซัลแตนซี่ จำกดั)   
10.30-12.00 A2-102 Building Brand Building Trust ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง(กรรมการผู้จัดการ บ.ดอทส์  

คอนซัลแตนซี่ จำกดั)   
13.00-14.30 A3-102 Design thinking สุดชาย สิงห์มโน (บ.Delight Holding) 
15.00-16.30 A4-102 NRLS เรียนรู้ ร่วมใจ ความปลอดภัยร่วมสร้าง ศิริลักษณ ์โพธิกุล , สุทธิเดช จิตตวิสุทธิผล  
วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-102 NTS (leadership & teamwork) กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม และวิทยากรการบินไทย 
10.30-12.00 B2-102 NTS (leadership & teamwork) กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม และวิทยากรการบินไทย 
13.00-14.30 B3-102 NTS (leadership & teamwork) กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม และวิทยากรการบินไทย 
15.00-16.30 B4-102 NTS (leadership & teamwork) กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม และวิทยากรการบินไทย 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-102 HR The Future Of Skill 
10.30-12.00 C2-102 HR The Future Of Skill 
  

 
  



 

 
 

ห้อง Sapphire 104: International Experience Sharing 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 A1-104 How to change Healthcare workers’ mindset by constructive feedback กัปตันสินนภ 

เทพรักษา และวิทยากรการบินไทย 
10.30-12.00 A2-104 How to change Healthcare workers’ mindset by constructive feedback กัปตันสินนภ 

เทพรักษา และวิทยากรการบินไทย 
13.00-14.30 A3-104 Collaboration for Personnel Safety in Thailand B Bruud  
15.00-16.30 A4-104 Patient Safty  
วันที่ 12 มีนาคม 2563  
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-104 Lean Learn Around นายกฤชชัย อนรรฆมณี  
10.30-12.00 B2-104 International Customer Experience Management ดร. ฉัตรชัย ยาอินตา (รพ.บำรงุราษฎร์ฯ)

นพ.วัฒนา พารีศรี (รพร.ท่าบ่อ), พญ.วรรณา ศุภศริิลักษณ์ (รพ.บำรุงราษฎรฯ์)* 
13.00-14.30 B3-104 Regional Network for Stroke Safety นพ.สมศักดิ์ เทยีมเก่า (ม.ขอนแก่น) 
15.00-16.30 B4-104  
วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-104  From Comprehensive Dementia Care Model Development toward Dementia 

Friendly Community I  ผศ.พญ.สริินทร  ฉันศิริกาญจน (รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพฒันาสุข
ภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม), คณุนิติกลุ 
ทองน่วม (กรมการแพทย์), นพ.สกานต์ บุนนาค (กรมการแพทย์) 

10.30-12.00 C2-104  From Comprehensive Dementia Care Model Development toward Dementia  
Friendly Community II  คุณอรวรรณ์  คูหา, ผศ.พญ.สริินทร ฉนัศิริกาญจน (รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ 
เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมอง 
เสื่อม) , นพ.สกานต์ บุนนาค (กรมการแพทย์) 

13.00-14.00  

  



 

 
 

ห้อง Sapphire 110 : เชื่อม่ัน เชื่อถือ เชื่อใจ ประสานสายใยสุขภาพปฐมภูมิ 
Primary Care & Aging Society 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 พิธีเปิด  
08.30-10.00 A1-110 ปฐมภูมิไทยไปเมืองนอก : บทเรียนอังกฤษจากคนหน้างาน ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปร์ัตน์ 

(รพ.พระนครศรีอยุธยา), นพ.สิริชยั นามทรรศนยี์ (รพร.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ์)* 
10.30-12.00 A2-110 ศาสตร์และศิลป์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในมือของสหวิชาชีพ พราวพิราษ ควรดำรงธรรม  

(รพ.สต.บางแก้ว), กนกพรรณ ตณัฑะเตมีย์ (รพ.ราชบรุี), นพ.ภัทรนนท์  บุญยอุดม (รพ.สริินทร), นพ.เดชา  
แซ่หลี (รพ.เทพา)* 

13.00-14.30 A3-110 ชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อมี พชอ. พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ (ท่ีปรึกษาพชอ.จังหวัดชุมพร), เอกพร  
จุ้ยสำราญ (ปลดัจังหวัดสมุทรสาคร), นพ.นพปฎล พรรณราย (รพร.เชียงของ), นพ.ประสิทธ์ิชัย  มั่งจิตร 
(รพ.แก่งคอย)* 

15.00-16.30 A4-110 เสียงสะท้อนจากคนนอก สาธารณสุขไทยในฝัน ศรี ศรีพทุธรินทร์ (นายอำเภอนาแก), สุขสนัต์ 
กมลสันติโรจน์ (รายการคนค้นฅน), กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง (เครือข่ายคุม้ครองผู้บรโิภค จังหวดัสตลู), นพ.ปวิตร 
วณิชชานนท์ (รพ.ละงู)*  

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-110 โลกเปลี่ยน คลินกิหมอครอบครัว 3 ปีผ่านไป ทำแล้วเห็นผลอะไร นพ.ประพันธ์ ปลื้มภานภุัทร 

(รพ.สต.บางไผ่), นพ.ไพฑรูย์ อ่อนเกตุ (รพ.กำแพงเพชร), พญ.ดสุิตา ตู้ประกาย (รพ.ลำปาง), นพ.สมชาติ   
สุจรติรังสี (รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา)* 

10.30-12.00 B2-110 Disruption primary care ทำให้ข้อมลูเปลี่ยนโลกปฐมภูมิ นพ.อนุชิต หิรัญกติติ (รพ.วารินชำราบ), 
นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง (รพ.ตรัง), พิทยพุฒ แก่นโต (รพ.สต.กระทุ่มล้ม), นพ.สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ (รพ.สมเด็ 
จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี)* 

13.00-14.30 B3-110 DHSA on Stage รวมกลเม็ด เพชร Primary Care พญ.พิมพ์พรรณ ปั่นโพธิ์ (รพ.วัดโบสถ์), ภก.  
ฉัตรพิศุทธิ ์วิเศษสอน (รพร.กุฉินารายณ์), วริัตน์ จำปาวัน (สสอ.โพนนาแก้ว), นพ.จักรกฤษณ์ สุรการ (รพ.วังน้ำ 
เย็น)* 

15.00-16.30 B4-110 จัดเต็ม!! ประเด็นคุณภาพ : Essential in District Health System Accreditation. 
อ.เรวดี ศิรินคร, นพ.วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ (รพร.กระนวน), ภก.ภาสกร รตันเดชสกลุ (รพ.พนมไพร),  
นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)* 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-110 ระบบสุขภาพกับสังคมสูงอายุ พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ (มลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย), 

พญ.นันทา อ่วมกุล, พญ.เอกจติรา สุขกุล (สรพ.)*  
10.30-12.00 C2-110 Happiness & Healthy Aging Society  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน, พญ.วรรณา ศุภศริิลกัษณ์ (รพ.

บำรุงราษฎร์), พญ.เอกจิตรา สุขกลุ (สรพ.)*  
  

พิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมอำเภอตัวอย่าง 50 อำเภอ ที่บริเวณ mini-stage Hall-9 

  

https://thaitgri.org/?p=37569


 

 
 

ห้อง Sapphire 111; Multiprofessional & Service Plan 
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 
08.00-08.30 พิธีเปิด  
08.30-10.00 A1-111 Enhancing TRUST in DM care team ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร (รพ.ราชวิถี),  

รัตนาภรณ์ จรีะวัฒนะ, พญ.สุวณิา รัตนชัยวงศ์  
10.30-12.00 A2-111 TRUST in Pain management team รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ (มอ.), ผศ.รอ.พญ.ณฏัฐา สาย 

เสวย (ศิรริาชฯ), รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (มอ.)* 
13.00-14.30 A3-111 TRUST in effective weight reduction and sustainable control  

(เชื่อมัน่ในการลดน้ำหนกัที่ได้ผลและยั่งยืน) พญ.ดรณุีวัลย์ วโรดมวิจิตร, ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล, พญ.สริกานต์  
เตชะวณิช, ดร.ชลชัย อานามนารถ 

15.00-16.30 A4-111 สายใยรังสี RST สร้างเสริม รศ.นพ.จิตเจรญิ ไชยาคำ, รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ (มข.),  
อิศร เหล่ามีผล (สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย), ขนิษฐา ชูชาวนา (ชมรมรังสีชุมชนแห่งประเทศไทย) 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 

08.00-08.30  
08.30-10.00 B1-111 Building TRUST and success on NCDs care and prevention รศ.นพ.สุทัศน์ 

รุ่งเรืองหิรัญญา, พญ.อารยา ทองผิว, รศ.นพ.สุริยเดว ทริปาต,ี คุณเมตตา รุ่งรัตน์, พญ.อภิสมยั ศรีรังสรรค์* 
10.30-12.00 B2-111 Cannabis on Medical Use นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ (องค์การเภสัชกรรม), นพ.มกร ลิม้อุดมพร  

(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์), นพ.กิตติ โลห่์สุวรรณรักษ์ (รพ.คูเมือง)*   
13.00-14.30 B3-111 จากวิจัยสู่ความจริง ยุติ Down’s Syndrome? รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (มช.) 

15.00-16.30 B4-111 โฮงยา พา RUN  สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน), นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ, ทพญ.ดลฤดี ชมภูรัตน์ (รพ.
เชียงรายประชานุเคราะห์)*  

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
08.00-08.30  
08.30-10.00 C1-111 ทันตกรรมครอบครัว บูรณาการคุณภาพระดับปฐมภูมิ ทพ.ยุทธนา คำนิล 

(รพ.พระสมุทรเจดียส์วาทยานนท์), ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารตัน์ (กรมอนามัย), ทพญ.เยาวพา จันทรบุตร 
(รพ.โพนทอง) 

10.30-12.00 C2-111 Risk management in Medical Cannabis นพ.ลำ่ซำ ลักขณาภิชนชัช (สถาบันธัญญารักษ์), นพ. 
เฉลิมพล ไชยรตัน์ (รพ. นพรัตนราชธานี), ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบตั ิ(กรมการแพทย์) 

13.00-14.00  
* ผู้ดำเนินการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ห้อง Sapphire 112; KM & Innovation  
  

วันที่ 11 มีนาคม 2563  
08.00-08.30  พิธีเปิด   
08.30-10.00  A1-112 คุณภาพย่อยง่าย ตอน ถอดบทเรียนอย่างไรให้สุขได้ สำเร็จด้วย สุทธิพงศ์ คงชุม (รพ.

ธรรมศาสตร์ฯ), พว.ยอด สุนทรราช (รพ.กรุงเทพ พัทยา), พว.ธิราภรณ์ อุ่นแก้ว (รพ.ขุนหาญ), พว.จุฑาธิป 
อินทรเรืองศรี* (รพ.นมะรักษ์ฯ)  

10.30-12.00  A2-112 เจาะลึกเทคนิควิเคราะห์ KPI อย่างมือโปร ใน 90 นาท ีรศ.ดร.นพ.จิรตุม์ ศรรีัตนบลัล์ (รพ.
จุฬาลงกรณ์), พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ (ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ มศว.), ดร.อาภากร สุปัญญา*  

13.00-14.30  A3-112 IT- I TRUST นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์, ผศ.นพ.สถิต นิรมิตรมหาปัญญา, นพ.สรุพร ก้อนทอง (รพ.

ระยอง) * 
15.00-16.30  A4-112 Transforming Hospital Safety with Smart Digital Platform  นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท  
วันที่ 12 มีนาคม 256  

08.00-08.30    
08.30-10.00  B1-112 ถอดรหัส Critical Success Factors of Fast track Acute Geriatric Hip Fracture นพ.

ลักษณ์  ชุติธรรมานันท์ (รพ.แพร)่ , ผศ.นพ.ธีรวุฒ ิธรรมวิบูลย์ศรี (รพ.ศิริราช), รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์ 
(รพ.ศิริราช) พว.วรารตัน์ บุญณสะ* (รพ.ศิริราช)  

10.30-12.00  B2-112 ฝ่าวิกฤติ PM 2.5 โรงพยาบาลจะสร้างความเชื่อมัน่อย่างไรในการปกป้องผู้คนกลุ่มเปราะบาง 
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม), นพ.วิฬุร ลิม้สวาท* (สวสส.), 

13.00-14.30  B3-112 ถอดรหัส VAP: THIP Good in Change  
15.00-16.30  B4-112 ถอดรหัส Acute Stroke Fast tract: THIP Good in Change  
วันที่ 13 มีนาคม 2563  
08.00-08.30    
08.30-10.00  C1-112 Quality of Palliative Care : How to Set Palliative Care Ward รศ.พญ.ศรีเวียง 

ไพโรจน์กลุ (รพ.ศรีนครินทรฯ์), พญ.นภสัวรรณ์ ภรูิพันธุ์ภิญโญ (รพ.ร้อยเอ็ด), นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ* 
(รพ.แม่สอด)  

10.30-12.00  C2-112 Unity for Safety IV Care พว.ดร.ภัทรารตัน์ ตันนุกิจ (ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ใหส้ารนำ้ 
ฯ),  พว.นุชจารี จังวณิชา (รพ.บำรุงราษฎรฯ์), นส.มะลิวลัย์ กรีติยตุานนท์ (3M Thailand)*  

13.00-14.00    
* ผู้ดำเนินการอภิปราย  
  
 

 
 



 

 
 

ห้อง Sapphire 115- 118 : HA tools and HA update workshop  
  
วันที่ 11 มีนาคม 2563   
08.00-08.30    
08.30-10.00  A1-115-118 จุดเร่ิมต้นการพัฒนาที่ดี เร่ิมที ่Service Profile ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล),   

รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธ์ิ (สรพ.)  
10.30-12.00  A2-115-118 Hospital Profile ฐานการพัฒนา และประเมินตนเองของโรงพยาบาล พล.อ.ท สุชิน 

บุญมา ,ภก.สงกรานต์ มีชูนึก   
13.00-14.30  A3-115-118 ปี 2020 Risk Management tool ที่ควรรู้ นพ.อนุวัฒน ์ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคณุวุฒิ สรพ.),  

นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)  
15.00-16.30  A4-115-118 เคล็ดลับการทำ RCA ให้ได้ระบบ รศ.พญ.ยุวเรศมครฐ์ สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ),  

กนกรัตน ์แสงอำไพ  
วันที่ 12 มีนาคม 2563   
08.00-08.30    
08.30-10.00  B1-115-118 พัฒนาด้วย PCT Profile คือการพัฒนาสู่ความปลอดภัย รศ.พญ.ยุวเรศมครฐ์ สิทธิชาญ

บัญชา (รามาฯ), ทัศนีย์ ทองมาก  
10.30-12.00  B2-115-118 เพ่ิมมุมมองการพัฒนาด้วย Process Management นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

(ผู้ทรงคุณวุฒสิรพ.), ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล)  
13.00-14.30  B3-115-118 Driver Diagram : Logic Framework , Theory of change นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

(ผู้ทรงคุณวุฒิสรพ.), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.), ภก.สงกรานต์ มีชูนึก  
15.00-16.30  B4-115-118  Part IV ทำอย่างไรให้ตรงใจ ได้ประโยชน์พัฒนา ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์, ภก.

สงกรานต์ มีชูนึก  
วันที่ 13 มีนาคม 2563   
08.00-08.30    
08.30-10.00  C1-115-118 Compassionate Care Bundle นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสรพ), นพ.ทรนง 

พิลาลัย (สรพ.)  
10.30-12.00  C2-115-118 Staff burnout นพ.อนุวัฒน ์ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวฒุิสรพ), รศ.พญ.ยุวเรศมครฐ์ สิทธิชาญ

บัญชา (รามาธิบดี)  
13.00-14.00    

  
  

* ผู้ดำเนินการอภิปราย  
 


