กำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 20
“Change & Collaboration for Sustainability”
12-15 มีนำคม 2562 ณ ศูนย์กำรประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธำนี
วันที่ 12 มีนำคม 2562 : Grand Diamond Ballroom
10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตร และผู้ร่วมแสดงความยินดี บริเวณชั้น 1 หน้าห้อง
Sapphrie 106
13.45 น.
ผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านใน BANQUET HALL
14.00 น.
ผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรและผู้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเพรียงกัน บริเวณบันไดเลื่อน
ชั้น 1 scan วัตถุระเบิด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าห้อง Grand Diamond Ballroom
14.45 – 15.30 น. ซักซ้อมพิธีการเข้าเฝ้ารับประทานประกาศนียบัตร
16.00-16.30
พิธีการเข้าเฝ้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

Update 19/03/06

ห้อง Grand Diamond Ballroom (200): Change & Collaboration for Sustainability
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.30-09.00 พิธีเปิด Change & Collaboration for Sustainability นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (ผอ.สรพ.)
09.00-10.00 A1-200 Learning Key for Sustainability ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
10.30-12.00 A2-200 AHA Talk “Change Organization For Sustainability” รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ศิริราชฯ),
ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช (รพ.ชลบุรี), พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์ (รพ.ภูมิพลฯ),
นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร (วชิรพยาบาล)
13.00-14.30 A3-200 Nursing Perspective with Change and Collaboration for Sustainability เรวดี ศิรินคร,
ดร.กฤษดา แสวงดี (สภาการพยาบาล)
15.00-16.30 A4-200 บทเรียนจำก 13 หมูป่ำกับถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอน นรินทร ณ บางช้าง (ศิลปิน), นพ.สมศักดิ์ อุทัย
พิบูลย์ (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์), ณาตยา แวววีรคุปต์ (ไทยพีบเี อส), ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล
ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)*
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 เก็บมำเล่ำขำน เรื่องเมื่อวำนนี้ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
08.30-10.00 B1-200 เทคโนโลยีเปลี่ยนไว เรำจะรับมืออย่ำงไร ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ (กสทช.)
10.30-12.00 B2-200 เยี่ยมแบบกัลยำณมิตร ก้ำวจำกเช็คลิสต์สู่กำรเสริมพลัง ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส.)
13.00-14.30 B3-200 Life is Miracle ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์, ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์, ประสาน อิงคนันท์
(บ.บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จากัด)*
15.00-16.30 B4-200 Change 4 Health-The Collaboration to Sustain Life เปลี่ยน ก่อน ป่วย ด้วย 4 อย่ำง สร้ำง
ชีวิตใหม่ ไร้โรคอย่ำงยั่งยืน ดร.อัจฉริยะ เอนก (มศว), รศ.นพ.สุทศั น์ รุ่งเรืองหิรัญญา (มศว),นิรตุ ติ์ ศิริ
จรรยา (ศิลปิน), ดาราวดี กิจสุวรรณ (เมตตา รุ่งรัตน์) (ศิลปิน), ปรียานุช ปานประดับ (ศิลปิน), บี๋ สวิช
(สวิช เพชรวิเศษศิริ (ศิลปิน), พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล พหลโยธิน)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 เก็บมำเล่ำขำน เรื่องเมื่อวำน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
08.30-10.00 C1-200 Build Well-Being Leader in Leading Organization Sustainability กฤษณ์ รุยาพร (Asia
Pacific Innovation Center Co.,Ltd.)
10.30-12.00 C2-200 พิธีมอบประกำศนียบัตรโรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพ HA และปำฐกถำพิเศษ
โดย รมว.กระทรวงสาธารณสุข
13.00-13.45 C3-200 กระตุกเพื่อเปลี่ยน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณุฒิ สรพ.)
13.45-14.30 C4-200 21st HA National Forum นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (ผอ.สรพ.)
*ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 201: SHA & Patient-Centered Care
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
09.00-10.00 A1-201 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-201 หนึ่งเป้ำหมำย หลำยเส้นทำง สู่จิตวิญญำณในกำรทำงำน ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.),
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส.)
13.00-14.30 A3-201 เพิ่มพลังบวก เพิ่มต้นทุนชีวิต เพิ่มคุณค่ำองค์กร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ศูนย์คุณธรรมฯ),
อรุโณชา ภาณุพันธุ์ (ผู้จดั ละคร)
15.00-16.30 A4-201 คุณภำพที่สังคมสัมผัสได้ นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ (รพ.กุมภวาปี), พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า
(รพร.จอมบึง), นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ (รพร.ปัว)*
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-201 เมื่อ AI บุกโลก จิตวิญญำณมนุษย์จะเป็นอย่ำงไร? รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ศูนย์คุณธรรมฯ),
แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน)
10.30-12.00 B2-201 องค์ประกอบ SHA จำกกำรเยี่ยมสำรวจ พล.อ.ท.นพ.สุชิน บุญมา, นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิพ์ งศ์,
พว.วรรณระวี อัคนิจ (รพ.สระบุรี)*
13.00-14.30 B3-201 SHA & HA ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่ำงมีพลัง ศุภรัตน์ ไก่ฟ้า, ปรานต์พนิตา นาสูงชน (รพ.กุมภวาปี),
ภก.สุนทร ปภานิธินันท์, สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.)*
15.00-16.30 B4-201 กรณีศึกษำ กำรพัฒนำจิตวิญญำณในกำรทำงำน เดชา สายบุญตั้ง (รพร.ด่านซ้าย), บาทหลวง โชคชัย
คูรัตนสุวรรณ (รพ.เซนต์หลุยส์)
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-201 กำรหล่อเลี้ยงจิตวิญญำณในโรงพยำบำล ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.),
ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
10.30-12.00 C2-201 กำรทำงำนด้วยจิตตื่นรู้ นพ.สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ (รพ.เสาไห้ฯ), ชัยพร นาประทีป (ศิลปิน)
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 202: Medication Safety
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 A1-202 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-202 นวัตกรรมทำงดิจิตัลและระบบจ่ำยยำอัตโนมัติ กับควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงของงำนเภสัช
กรรมโรงพยำบำล (Digital Automation and Innovation with a Challenge and Change
in Hospital Pharmacy Frontier) ภก.อานวย พฤกษ์ภาคภูมิ, ภก.ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์
(Gateway Healthcare Limited), ภญ.ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์ (รพ.ศิริราช)
13.00-14.30 A3-202 The miracle of Salt Form : One difference Leads to a Big Change of Medication
ผศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ (ม.มหิดล)
15.00-16.30 A4-202 Collaborative Opioid Management for Patient Safety at Home : Practical
Consideration.รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ (ม.มหิดล), รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ (มอ.),
ภก.จตุพร ทองอิ่ม (ศบส. 51)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-202 From R2R to Data Mining: Implication on Hospital Pharmacy Services รศ.ดร.ภก.ปรีชา
มนทกานติกุล (ม.มหิดล), ภก.พงศธร เทียบเพียร (รพ.รามาธิบดี)
10.30-12.00 B2-202 Practical Point for Medication Safety: Episode I ภญ.ผุสดี บัวทอง, ภญ.ธันยากร
สตางค์พุฒ (รพ.หนองบัวระเหว), ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร), ภญ.วิชชุนี
พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร)*
13.00-14.30 B3-202 Practical Point for Medication Safety: Episode II ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร),
ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล (รพ.บ้านธิ), ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร (รพ.บุรรี ัมย์), ภญ.วิชชุนี
พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร)*
15.00-16.30 B4-202 ระบบส่งยำทำงไปรษณีย์ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ (รพ.ศิริราช), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
(สรพ.), ภญ.ศุณิชา ลิม้ กอปรไพบูลย์ (รพ.ศิรริ าช), ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ (รพ.ศิรริ าช)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-202 Collaborative Care for Drug Interaction Management พญ.ศิริยา เจริญชาศรี, ภญ.วิชชุนี
พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร)*
10.30-12.00 C2-202 Collaborative Care for Patient with Heart Failure พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร, ดร.พว.ภา
วิไล พิทักษ์วงศ์, ภญ.อัจจิมา สระภักดิ์, ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ (รพ.ศิริราช)*
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 203 : Seamless Healthcare ร่วมมือรวมใจ ลื่นไหล ไร้รอยต่อ
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 A1-203 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-203 Strengthening DHS Collaboration through DHSA นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ (สสจ.สกลนคร),
เจษฎา ศรีงาม (รพ.ท่าเรือ), นพ.วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ (รพร.กระนวน), นพ.กฤติพงษ์ โรจนวิภาค
(รพ.เวียงสา)*
13.00-14.30 A3-203 ธนำคำรเวลำ กับ ภำคีอำสำกำรดูแลผู้มีอำยุยืน ภรณี ภูป่ ระเสริฐ (สสส.), นพ.คณพล ภูมริ ัตนประพิณ
(Health at Home), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)*
15.00-16.30 A4-203 ร้อยใจรวมพล ด้วยกลศิลป์ แต้มสีสนั แห่งชีวิตให้ระบบสุขภำพ ดร.นพ.วิรุฬ ลิม้ สวาท (สวสส.),
พว.ศิริพร พรหมวงศ์ (โครงการ Music Sharing), นพ.โรจนศักดิ์ ทองคาเจริญ (รพ.แม่สอด)*
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-203 สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงคุณภำพชีวิต วุฒิพงษ์ สุภัควนิช (นายอาเภอเมือง จ.สมุทรสาคร), รอหีม
หาญทะเล (ผู้ดูแลสุขภาพเกาะบุโหลน อ.ละงู จ.สตูล), สิรดิ นย์ น้าวิไลเจริญ (นายกเทศมนตรี ต.ขุน
หาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ), นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร (รพ.แก่งคอย)*
10.30-12.00 B2-203 ผสมงำน ผสำนคน สร้ำงปฐมภูมิคุณภำพ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น),
พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ (รพ.ขุนหาญ), พิมล เกิดมงคล (สสอ.ขุนยวม), นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
(รพร.กุฉินารายณ์)*
13.00-14.30 B3-203 ฅนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (บริษัททีวีบูรพา จากัด)
15.00-16.30 B4-203 13 หมำป่ำ หลังสวน จำก พชอ.สู่ โรงพยำบำลของประชำชน ชัยศักดิ์ ชัยบุญ (ศิลปินอิสระ),
พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ (สวนนายดา จ.ชุมพร), นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ (รพ.สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวี)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-203 พิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมอำเภอตัวอย่ำง 50 อำเภอ
โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อานวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
* พิธีกร : ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา (รพ.ลับแล) และดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม (สสจ.อุทัยธานี)
10.30-12.00 C2-203 "Ambulance Operation Center ประสำนด้วยใจ ปลอดภัย ยั่งยืน นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์
(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์), นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ (รพ.พระนครศรีอยุธยา), นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
(รพ.ขอนแก่น)*
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 204: Nursing & Collaboration
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 A1-204 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-204 เปิดใจเรียนรู้สู่กำรเสริมพลัง: คุณค่ำควำมร่วมมือเพื่อคุณภำพและควำมปลอดภัย พว.พัชรี กิตติธาร
(รพ.สระบุรี), พญ.ศิวพร เหมวิมล (รพ.สระบุรี), พว.วรรณระวี อัคนิจ (รพ.สระบุรี)*
13.00-14.30 A3-204 Nursing Role for Stroke Management in Nan พว.ระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ, พว.วรวรรณ
ชานาญช่าง (รพ.น่าน)
15.00-16.30 A4-204 NSO; New X Wave of Disruption ดร.หรรษา เทียนทอง, พว.วีรชาติ ชูฤทธิ์ (มช.)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-204 กำรเปลี่ยนแปลงแสงสว่ำงแห่งวิชำชีพ พว.รณิดา สว่างวรรณ์ (รพ.กรุงเทพหาดใหญ่), พว.ชุติกาญจน์
รัตนโอภา (รพ.กรุงเทพหาดใหญ่), พว.นลกฤช ศรีเมือง (รพ.กรุงเทพ สุราษฎร์)*
10.30-12.00 B2-204 Building a Smart Nursing in a Changing World จักษณา ปัญญาชีวิน, มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล,
พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสภุ าพ, ดวงกมล นาประทีป (สรพ.)*
13.00-14.30 B3-204 วิเครำะห์เจำะลึกมำตรฐำนองค์กรพยำบำล เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน พว.ปริศนา ปทุมอนันต์
(รพ.ธรรมศาสตร์ฯ), พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ (รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ), พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์*
15.00-16.30 B4-204 Nursing Process Innovation for Improve Nursing Care น.อ.หญิง พัชรี สิงห์เจริญ, น.ต.หญิง
อลิสรา คุ้มวงษ์, ร.อ.หญิง กนิษฐา ฆะปัญญา (รพ.ภูมิพลฯ)
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-204 A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety ดร.พรศิริ ใจสม (มช.),
พว.วารุณี ตั้งสถาเจริญพร (มช.)
10.30-12.00 C2-204 AHA: Search for Nursing Performance Excellence พว.จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน
(วชิรพยาบาล), พว.สุปรานี ศรีพลาวงษ์ (รพ.ชลบุรี), น.อ.หญิง อิสริยา พินพรมราช (รพ.ภูมิพลฯ),
มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล (สรพ.)*

* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 205: Building Capacity and Innovation Management
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 A1-205 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-205 นวัตกรรมเพื่อคุณภำพชีวิต เบ็ญจา ใจสบาย (รพ.ด่านมะขามเตีย้ ), พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง
(รพ.ค่ายพระพุทธยอดฟ้า), ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย), นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)*
13.00-14.30 A3-205 Changes through CLT towards The Magic Care Model in COPD รศ.นพ.สุทัศน์
รุ่งเรืองหิรัญญา (มศว), เหว่า พืชสาลี, พญ.รัชพร ทวีรจุ จนะ (มศว)*
15.00-16.30 A4-205 Servant leadership: leading by serving ดร.นพ.สกล สิงหะ (มอ.)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-205 Collaboration in a Living System ทพญ.ดลฤดี ชมพูรัตน์ (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์),
ดร.แสงทอง ปุระสุวรรณ์ (มน.), ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล (มทส.), นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
(รพ.ขอนแก่น), รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (มอ.), รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (มช)*
10.30-12.00 B2- 205 โลกเปลี่ยนแปลงเมื่อเรำแบ่งปัน ธนบดี พรหมสุข (บ.ช้างทองคา (ประเทศไทย)),
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)*
13.00-14.30 B3-205 Benchmarking for Healthcare x THIP รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬาฯ),
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒพิ งศ์ (รพ.ศรีนครินทร์), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)*
15.00-16.30 B4-205 Innovation for Management นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบลู ย์ (องค์การเภสัชกรรม), ศ.พญ.ดวงมณี
เลาหประสิทธิพร (ศิริราช)
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-205 Transformative Leadership นพ.ประวีณ ตัณฑประภา (รพ.สุรินทร์), นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี,
นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ (รพ.มหาราขนครราชสีมา), พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง (รพ.นาโพธิ์)*
10.30-12.00 C2-205 Coach for Success ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย (International Coach Federation), นงลักษณ์
ไชยเสโน (PMAT)

* ผู้ดาเนินการอภิปราย

7

ห้อง Sapphire 206: Quality Safety and Value
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 A1-206 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
10.30-12.00 A2-206 From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare นพ.สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ, รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรตั นบัลล์ (จุฬาฯ), พญ.ปิยวรรณ ลิม้ ปัญญาเลิศ (สรพ.)*
13.00-14.30 A3-206 Change agent: Quality and Safety Research นพ.นพพร ชื่นกลิ่น (สวรส.), รศ.ดร.นพ.จิรุตม์
ศรีรัตนบัลล์ (จุฬาฯ), รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ (ศิริราช)*
15.00-16.30 A4-206 เขยื้อนภูเขำ เขย่ำระบบ บูรณกำรงำน RM กับ 2P Safety Hospital นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์
(รพ.มหาราชนครราชสีมา), พญ.นุชรี มะลิซ้อน (รพ.กุมภวาปี), นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
(รพ.รามาธิบดี)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 B1-206 ปฏิรูประบบสำธำรณสุขอย่ำงไร ให้ Safe Life, Save Cost ศ.(กิตติคณ
ุ ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
(สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
10.30-12.00 B2-206 2P Safety เรื่องดีดี ที่ยำก แต่ทำได้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ศิริราชฯ)
13.00-14.30 B3-206 Highlight ให้ Like: Patient Safety Goals นพ.พรเทพ เปรมโยธิน, ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม (รามาฯ),
พญ.ปิยวรรณ ลิม้ ปัญญาเลิศ (สรพ.)*
15.00-16.30 B4-206 Highlight ให้ Like: Personnel Safety Goals รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย (มข), ดร.กฤษดา แสวงดี
(สภาการพยาบาล), นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดจำกห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-206 Collaboration for 2P Safety Innovation (สรพ. และสวทช.)
พิธีมอบรางวัลผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมดีเด่น “2P Safety Tech” จานวน 5 รางวัล
โดย

ผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะกรรมการตัดสินเทคโนโลยีนวัตกรรมดีเด่น : นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ (ศิริราช), ผศ.ดร.จรวย
พร ศรีศศลักษณ์ (สวรส.), นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ (สวทช.), นายเกียรติรตั น์ ทองผาย (สวทช.), นางศิริลักษณ์
โพธิกลุ , พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)
10.30-12.00 C2-206 Crisis Communication: สื่อสำรในภำวะวิกฤตอย่ำงไร ให้ปลอดภัยไร้วิกฤต
ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (ม.มหิดล), ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (รามาฯ)
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 101: Value based on Quality and Safety Workshop
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-101 Building High Value healthcare Organization รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช บริษัท เอไอเอ จากัด,
นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ (รพ.แพร่)
10.30-12.00 A2-101 Building High Value healthcare Organization รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช บริษัท เอไอเอ จากัด,
นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ (รพ.แพร่)
13.00-14.30 A3-101 Building High Value healthcare Organization รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช บริษัท เอไอเอ จากัด,
นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ (รพ.แพร่)
15.00-16.30 A4-101 Building High Value healthcare Organization รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช บริษัท เอไอเอ จากัด,
นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ (รพ.แพร่)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-101 Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม, กัปตันจานงค์ โอสถานนท์, กัปตันอนิวรรต
ท้วมเริงรมย์, กัปตันณัฐ เมทินีวงศ์, ภีมพ์กมล วสิษฐ์ธารงค์, สาริสา ม่วงจีน, ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
10.30-12.00 B2-101 Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม, กัปตันจานงค์ โอสถานนท์, กัปตันอนิวรรต
ท้วมเริงรมย์, กัปตันณัฐ เมทินีวงศ์, ภีมพ์กมล วสิษฐ์ธารงค์, สาริสา ม่วงจีน, ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
13.00-14.30 B3-101 Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม, กัปตันจานงค์ โอสถานนท์, กัปตันอนิวรรต
ท้วมเริงรมย์, กัปตันณัฐ เมทินีวงศ์, ภีมพ์กมล วสิษฐ์ธารงค์, สาริสา ม่วงจีน, ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
15.00-16.30 B4-101 Safety Awareness กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่าม, กัปตันจานงค์ โอสถานนท์, กัปตันอนิวรรต
ท้วมเริงรมย์, กัปตันณัฐ เมทินีวงศ์, ภีมพ์กมล วสิษฐ์ธารงค์, สาริสา ม่วงจีน, ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-12.00 C1-C2-101 Reducing Diagnostic Errors through Professional Learning Community : The
Powerful Leverage for Sustainability น.ส.กฤษณา หวังมุขกลาง (รพ.ด่านขุนทด), นพ.ชวลิต
ชยางศุ (รพ.สุรินทร์), ภญ.กนกวรรณ พรหมพันใจ, นพ.อธิคม สงวนตระกูล, นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
(รพ.มหาราชนครราชสีมา)
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ห้อง Sapphire 102: Soft Science and Collaborative Engagement Workshop
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-102 สื่อสำรอย่ำงไรโดนใจ Like จัง พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี), เจษฏางค์ นันทปถวี, นาพล ดวงรัตน์ (บ.แมชพอย์ทัวร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ออแกนไนซเซอร์
จากัด)
10.30-12.00 A2-102 สื่อสำรอย่ำงไรโดนใจ Like จัง พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี), เจษฏางค์ นันทปถวี, นาพล ดวงรัตน์ (บ.แมชพอย์ทัวร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ออแกนไนซเซอร์
จากัด)
13.00-14.30 A3-102 Good Doctor the Movie นพ.อเนก หล้าเพชร (รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ), นพ.ปริญญา สันติชาติงาม
(รพ.มหาราชนครราชสีมา)
15.00-16.30 A4-102 Engagement the Digital Workforce ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา, นงลักษณ์ ไชยเสโน (PMAT)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-102 Death Walker; End of Life Training Ms.Suzanne B. O’Brien (Doulagivers Institute),
Ms.Susan Dusty, ณัฐนันท์ หาญณรงค์ (สถาบันบาราศนราดูร), ราตรี ประภาสะวัต, สุนิสา
พ่วงสมบูรณ์ (วชิรพยาบาล), ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์
10.30-12.00 B2-102 Death Walker; End of Life Training Suzanne B. O’Brien (Doulagivers Institute),
Ms.Susan Dusty, ณัฐนันท์ หาญณรงค์ (สถาบันบาราศนราดูร), ราตรี ประภาสะวัต, สุนิสา
พ่วงสมบูรณ์ (วชิรพยาบาล), ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (ม.มหิดล)
13.00-14.30 B3-102 Death Walker; End of Life Training Suzanne B. O’Brien (Doulagivers Institute),
Ms.Susan Dusty, ณัฐนันท์ หาญณรงค์ (สถาบันบาราศนราดูร), ราตรี ประภาสะวัต, สุนิสา
พ่วงสมบูรณ์ (วชิรพยาบาล), ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (ม.มหิดล)
15.00-16.30 B4-102 Death Walker; End of Life Training Suzanne B. O’Brien (Doulagivers Institute),
Ms.Susan Dusty, ณัฐนันท์ หาญณรงค์ (สถาบันบาราศนราดูร), ราตรี ประภาสะวัต, สุนิสา
พ่วงสมบูรณ์ (วชิรพยาบาล), ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (ม.มหิดล)
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-102 Musical Therapy นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง), ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (มข.), ภคอิงค์ภักดิ์
ศุภการ (ม.บูรพา), อ.นุชนารถ วัฒนศัพท์ (รร.ฮักสคูล)
10.30-12.00 C2-102 Musical Therapy นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง), ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (มข.), ภคอิงค์ภักดิ์
ศุภการ (ม.บูรพา), อ.นุชนารถ วัฒนศัพท์ (รร.ฮักสคูล)
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ห้อง Sapphire 103: KM and Innovation
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-103 คุณลิขิตครึ่งทศวรรษ นักถอดบทเรียนคุณภำพ ผศ.(พิเศษ) นพ.ปฏิการ ดิสนีเวทย์ (รพ.หาดใหญ่),
กันยารัตน์ ม้าวิไล (รพ.เจ้าพระยายมราชฯ), สุทธิพงศ์ คงชุม (รพ.ธรรมศาสตร์ฯ), ภก.ดร.ศุภชัย
อินสุข (มน.)*
10.30-12.00 A2-103 ถอดรหัสมัดใจไนติงเกล : THIP the Good in Change พว.สุดา วิไลเลิศ (รพ.ชลบุรี), บัณฑิต จันท
นะ (รพ.ชลบุรี), พว.นาคี สอนโพธิ์ (รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร), หอมจันทร์ หอมแก่นจันทร์ (รพ.
ราชธานี)*
13.00-14.30 A3-103 Health Tech & Design Thinking พงษ์ชัย เพชรสังหาร (Health Tech Start up Thailand),
นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร), สุดชาย สิงห์มโน (Delight Holding Co.,Ltd)*
15.00-16.30 A4-103 เปลี่ยนมุมมอง พลิกชีวิต เปลี่ยนวิธีคิด พลิกคุณภำพงำน ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว (รพ.จุฬาฯ),
คมสันต์ ประยูรศิริศักดิ์ (รพ.บารุงราษฎร์ฯ), สุวารี เจริญมุขยนันท (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)*
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-103 บุหรี่ไฟฟ้ำปัญหำระดับชำติบนทำงสองแพร่ง จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, จารุณี เดส์แน็ช (สุขสวัสดิ์),
วิยะดา อุมารินทร์ (ศิลปิน), มล.เอวิตา ยุคล, รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา (มศว)*
10.30-12.00 B2-103 Doctor Farmer and Technology Smart ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา (รพ.ราชวิถี), ดร.
พินิจ กิจขุนทด (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน), เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ),
วราภรณ์ สักกะโต (สรพ.)*
13.00-14.30 B3-103 Live a Healthy Life for Sustainable Life-long Wellness พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
(รพ.พระมงกุฏ), ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร (รพ.ราชวิถ)ี , ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
(ศิริราชฯ)*
15.00-16.30 B4-103 Update Dental Safety for HIV patient ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์, รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
(สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย), ทพ.ชุมพล ชมะโชติ (สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดฯ)
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-103 GotoKnow ควำมรู้สู่ควำมยั่งยืน ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (มอ.), รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ (มข.)
พล.ต.ทพ.มารวย ส่งทานินทร์ (รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ), รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา*
10.30-12.00 C2-103 TMI พัฒนำระบบเทคโนโลยีโรงพยำบำลเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ (รพ.คูเมือง),
นพ.กนก พิพัฒน์เวช (รพ.น่าน), นพ.วรรษา เปาอินทร์ (สมาคมเวชสารสนเทศไทย)*

* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 104: Multi Professional
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-104 Thai LA; กว่ำ 20 ปี บนเส้นทำงคุณภำพที่ยั่งยืน ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ (สภาเทคนิคการแพทย์)
10.30-12.00 A2-104 RT Collaboration รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ (มช.), ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน (มน.),
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา*
13.00-14.30 A3-104 Pain Management Episode II รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ (มอ.), รศ.ภญ.ดร.จุฑามณี
สุทธิสีสังข์ (ม.มหิดล), รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (มอ.)*
15.00-16.30 A4-104 คุณภำพกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด : จำกสถำนพยำบำลสู่ชมุ ชน สุนันทา อินต๊ะจอมวงศ์ (รพ.ทุ่งเสลี่ยม),
นัยนา จันทร์มา (รพ.ท่ากระดาน), รุ่งทิพ จันทราช (รพ.องครักษ์), พญ.ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์ (รพ.
มหาสารคาม), ทพ.ชุมพล ชมะโชติ (สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดฯ)*
วันที่ 14 มีนำคม 2562 International Program
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-104 Companioning those in End of Life. Ms.Suzanne B. O’Brien (Doulagivers Institute), นพ.
มนตรี ลักษณ์สุวงศ์
10.30-12.00 B2-104 Spotlight on Criteria changes ดร.เอมอมร คานุช
13.00-14.30 B3-104 Create Power of Change & Collaboration for Thai – Japanese elderly people สร้ำง
พลังเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับเครือข่ำยเพื่อผู้สูงวัยชำวไทย – ญี่ปุ่น Mr. Keisuke Yamaguchi
(FRIEND Co,Ltd. Japan)
15.00-16.30 B4-104 HAI and GIZ collaboration Mr. German Mueller (Better Rice Initiative,Thailand), Mr.Sayan
Roy’ll B.Braun, นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-104 ชมรมชำยผ้ำเหลือง พระกฎษดา ขนฺติกโร, อุษณีย์ จรเขต, นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ (รพ.ห้วยยอด)*
10.30-12.00 C2-104 Continuity of quality palliative care รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ (รพ.ศรีนครินทร์), นพ.
โรจนศักดิ์ ทองคาเจริญ (รพ.แม่สอด), พว.เสริมสุข ธัญญะวัน (รพ.เลย)

* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 105-107: Tranformation Environment and Back Office
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-105-107 Transformation Environment and Back Office โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.)
10.30-12.00 A2-105-107 Digital Transformation ในงำน Back Office พญ.วิมลพรรณ อาจสม (รพ.ลาปลายมาศ),
วิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล, ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร)*
13.00-14.30 A3-105-107 Support System Reform for AHA ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ (วชิรพยาบาล),
นพ.อนุแสง จิตสมเกษม (วชิรพยาบาล), โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.)*
15.00-16.30 A4-105-107 Transformation Hospital Safety Engineering เกรียงศักดิ์ สุริยะป้อ (สธ.), เชาวลิต
เมฆศิริธกุล, ภญ.ผุสดี บัวทอง*
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-105-107 รมณียสถำนเพื่อกำรเยียวยำ ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์, ทัศนีย์ สิงห์ธนะ (รพร.ปัว),
ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ (ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)*
10.30-12.00 B2-105-107 ข้อคิดและแนวคิดในกำรพัฒนำกำยภำพโรงพยำบำล ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (บ.อินเตอร์
แพค)
13.00-14.30 B3-105-107 กำรออกแบบอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อำคำรเขียว) และผู้สูงอำยุ
ชาติศักรินทร์ พาหุกุล, ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ, ชาตรี ดะนัย (สธ.), นายอธิรัชต์ เทพวัลย์ (บ.เอส เอ็น
เซอร์วิส โซลูชั่น จากัด)*
15.00-16.30 B4-105-107 Effective Quality Management for Sustainable: Key to success ดร.อาพัน วิมล
วัฒนา (วชิรพยาบาล), จิระภรณ์ เล็กดารงค์ศักดิ์ (รพ.บารุงราษฎร์ฯ), ดร.อาภากร สุปญ
ั ญา (สรพ.)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-105 -107 ก้ำวไปด้วยกันสู่คณ
ุ ภำพ CSSD ที่ยั่งยืน รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (รพ.รามาธิบดี),
นิตยา ฉันท์กิจ (รพ.ตากสิน), มะลิวัลย์ กรีติยตุ านนท์ (บ.3M)*
10.30-12.00 C2-105 -107 Highlight ENV & Back Office โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.), ภญ.ผุสดี บัวทอง
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 108 : LEAN& R2R
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 พิธีเปิด
08.30-10.00 A1-108 IV Care ดูแลผู้ป่วยด้วยคุณภำพและควำมคุ้มค่ำ ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกจิ (ชมรมเครือข่ายพยาบาล
ผู้ให้สารน้าแห่งประเทศไทย), พว.นุชจารี จังวณิชา (รพ.บารุงราษฎร์ฯ), พว.สุพัตรา อุปนิสากร (มอ.)
10.30-12.00 A2-108 วิกฤติสุขภำพสงบ เมื่อพบผู้นำรวมหมู่: กรณีศึกษำ Meta R2R กับปัญหำตกเลือดหลังคลอด
นางพรทิพย์ คนึงบุตร (รพ.ปทุมธานี), นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข (สสจ.ปทุมธานี), รศ.นพ.เชิดชัย
นพมณีจารัสเลิศ (ศิรริ าช)*,
13.00-14.30 A3-108 ทีมหมอจะเปลี่ยน สุข (ภำพ) ชุมชนสร้ำงได้ ผ่ำนกลไก R2R ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร (ศิรริ าช),
นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ (รพร.กุฉินารายณ์), นพ.อภิสิทธิ์ ธารงวรางกูร (รพ.อุบลรัตน์)
15.00-16.30 A4-108 Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to
Paraguay and Thailand รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ (ศิรริ าช), Mr.Tseng Ching Ping
(Cathay General Hospital Healthcare Information Technology) ผศ.นพ.นัทธี นาคบุญนา,
จุฑารัตน์ บุญหนุน, วิโรจน์ กาญจนพัฒนเมธา (ศิริราชฯ)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-108 ระบบโมบำย คิว ช่วยลดควำมแออัดที่ OPD ได้จริงหรือ? วรรณา ปดิฐพร (รพ.ราชวิถี), รังสรรค์
พรมประสิทธิ์ (บ.คิวคิว ประเทศไทย), ชลัมพล เทิดปฐวีพงศ์ (Health Systems Engineer), ชไมพร
เจริญไกรกมล (ศิรริ าช), รศ.นพเชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ (ศิรริ าช)*
10.30-12.00 B2-108 R2R Learn Unlearn & Relearn ขยับเพื่ออนำคต ลดวิกฤติองค์กร ผศ.พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์
(ศิริราช), คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ (ธ.กสิกรไทย จากัด), อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (ศิรริ าชฯ)*,
13.00-14.30 B3-108 R2R กับ tele-medicine เพื่อผู้สูงอำยุ ไม่ต้องมำเจอหน้ำ ก็ดูแล รัก (ษำ) ได้ รศ.พญ.วราลักษณ์
ศรีนนท์ประเสริฐ (ศิริราชฯ), นพ.อนันต์ กนกศิลป์ (สธ.), นิภาพร แสงอรุณากุล, รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริ
อัศวกุล (ศิริราชฯ)*
15.00-16.30 B4-108 Smart Hospital By Lean นพ.ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ (รพ.ระยอง), พญ.กมลทิพย์ ประสพสุข (รพ.
สวรรคประชารักษ์), นพ.ทรงวุฒิ ประสพสุข (รพ.สวรรคประชารักษ์)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-108 VENTI ระบบติดตำมผู้ป่วย แผนกฉุกเฉิน นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร),
รุ่งฤดี ปาวิชัย (ศิริราชฯ), กมลวัทน์ สุขสุเมฆ (บ.เอช แล็บ จากัด)
10.30-12.00 C2-108 Precision medicine รัก (ษำ) เธอโดยเฉพำะ เพื่อเธอคนเดียว ต่อยอดงำนวิจัย R2R
ผศ.นพ.กุลธร เทพมงคล (ศิรริ าชฯ), ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร (ศิริราชฯ), ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล
(ศิริราชฯ)
13.00-14.00
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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ห้อง Sapphire 109: Spectrum of HA
วันที่ 13 มีนำคม 2562
08.00-08.30 พิธีเปิด
08.30-10.00 A1-109 HIV Collaboration Key of Change พญ.พรพิศ ตรีบพุ ชาติสกุล (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก),
พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช (รพ.ตากสิน), พญ.รัชนี ศักดิส์ วัสดิ์ (รพ.หาดใหญ่), พญ.วันทนีย์ มามูล
(รพ.ปราสาท), สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.)*
10.30-12.00 A2-109 Tracer & DSC กับกำรพัฒนำสู่ระดับขั้นก้ำวหน้ำ ผ่องพรรณ ธนา (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.),
กนกรัตน์ แสงอาไพ
13.00-14.30 A3-109 Disease Specific Certification Of CA Breast and Osteoporotic Hip fracture รศ.พญ.อิ่ม
ใจ ชิตาพนารักษ์ (มช.), พญ.ซายน์ เมธาดิลกกุล (รพ.เลิดสิน)
15.00-16.30 A4-109 Disease Specific Certification Of Stroke and Cerebral Aneurysm ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประ
เวช (มช.), ผศ.นพ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล (วชิรพยาบาล)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-109 Disease Specific Certification Of Newborn care, Preterm prevention and Maternal
Care พญ.กรรณิการ์ บูรณวณิช, พญ.สาวิณี รัชชานนท์ (วชิรพยาบาล),
10.30-12.00 B2-109 Disease Specific Certification Of Laparoscopy Procedure and heart failure
นพ.นิพันธ์ บุญยัง (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์), นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (มช.)
13.00-14.30 B3-109 Disease Specific Certification Of Liver, Kidney and Bone Marrow Transplantation
ศ.พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา, ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, พญ.ธีรยา พัววิไล (รามาฯ)*
15.00-16.30 B4-109 เรื่องเล่ำจำกข้ำงใน : S&D in HIV care as a part of quality ภรกต สูฝน (รพ.โพนพิสยั ),จักรินทร์
ทับแสง (รพ.มหาสารคาม), จารุณี ศิริพันุ,ธ์ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรกั ษ์ (มช.)*
วันที่ 15 มีนำคม 2562
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond
08.30-10.00 C1-109 Provincial Network Certification นพ.วัชรินทร์ จันเสม (รพ.นครนายก), พญ.สุรัสวดี ศุภธราธาร
(รพ.ปัตตานี), พญ.ศรีสดุ า ทรงธรรมวัฒน์ (รพ.อุดรธานี), ร.อ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธ์มณี*
10.30-12.00 C2-109 Spectrum of HA เทใจมำ จักษณา ปัญญาชีวิน, วราภรณ์ สักกะโต (สรพ.)*
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ห้อง Sapphire 115-118: HA Tools and HA Update Workshop
วันที่ 13 มีนำคม 2562 Transformation 1: Review of Daily Activities
08.00-08.30
08.30-10.00 A1-115-118 HA Quality Transformation Overview นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)
10.30-12.00 A2-115-118 Learning from Mistake & Root Cause Analysis and Action นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.สุรพร ก้อนทอง (รพ.ระยอง), สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.)
13.00-14.30 A3-115-118 Risk Management Tools: Risk Register ผ่องพรรณ ธนา (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.),
กนกรัตน์ แสงอาไพ, ดร.อาพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล)
15.00-16.30 A4-115-118 Value Based Healthcare & Review in Daily Activities รศ.พญ.ยุวเรศมครฐ์
สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ)
วันที่ 14 มีนำคม 2562 Transformation 2: Quality Management System
08.00-08.30
08.30-10.00 B1-115-118 Conceptual Framework for Change: Driver Diagram ภก.สงกรานต์ มีชูนึก,
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)
10.30-12.00 B2-115-118 Process Management and Rapid Assessment ทัศนีย์ ทองมาก (วชิรพยาบาล),
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), ดร.อาภากร สุปัญญา (สรพ.)
13.00-14.30 B3-115-118 Quality Management & effective standards Implement นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), ภก.สงกรานต์ มีชูนึก, นางรัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ (สรพ.)
15.00-16.30 B4-115-118 Easy Clinical Quality Summary for CLT/PCT นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย (รพ.จุฬาฯ), ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์
(รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
วันที่ 15 มีนำคม 2562 Transformation 4 : Performance Excellence
08.00-08.30
08.30-10.00 C1-115-118 Measure for Performance excellence นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.), ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
10.30-12.00 C2-115-118 Benchmarking & Continuous improvement
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
* ผู้ดาเนินการอภิปราย
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