(ร่าง) กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี (HA National Forum) ครั้งที่ 19
“คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
วันที่ 13 มีนาคม 2561 : Grand Diamond Ballroom
11.00–12.30
14.00
16.00-16.30

ลงทะเบียน สำหรับผู้เข้ำรับโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณค่ำ คุณภำพ คุณธรรม ประกำศนียบัตรรับรอง
กระบวนกำรคุณภำพสถำนพยำบำล ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข และเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ *
ผู้แทนโรงพยำบำล คณะกรรมกำรฯ แขกรับเชิญ และผู้เข้ำร่วมประชุม พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม
Grand Diamond Ballroom
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการ
ประชุม ประทานโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม และประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ

*โรงพยำบำลที่รับประกำศกรุณำตรวจสอบข้อมูลกับสำนักประเมินรับรอง
กำหนดกำรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยสรพ.จะแจ้งให้ทรำบ ทำง www.ha.or.th หรือ www.forumhai.com
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ห้อง Grand Diamond Ballroom (200): คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-09.00 การแสดงพิธีเปิด คุณค่ำ คุณภำพ คุณธรรม; From the Past to the Future
09.00-10.00 A1-200 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)
10.30-12.00 A2-200 A Value Driven Approach on Healthcare Accreditation in the Future นพ.กิตตินันท์
อนรรฆมณี (สรพ.), Mr.Manvir Jesudasan
13.00-14.30 A3-200 โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ (สธ.), ศักดำ พัทธสีมำ (นักร้อง),
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญำเลิศ (สรพ.), ยอดมนู ภมรมนตรี *
15.00-16.30 A4-200 ก้าวคนละก้าว..ที่เรายังก้าวต่อไป รัชวิน วงศ์วิริยะ (ศิลปิน) และทีมก้ำวคนละก้ำว
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เรื่องเมื่อวานนี้ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
08.30-10.00 B1-200 ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (มูลนิธิชัยพัฒนำ)
10.30-12.00 B2-200 ระบบบริการสุขภาพยุคใหม่เชื่อมสังคมไทยเป็นหนึ่งเดียว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ (ศิริรำชฯ)
13.00-14.30 B3-200 100 ปี การสาธารณสุขไทย ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส.)
15.00-16.30 B4-200 Change 4 Health: "เปลี่ยน” ด้วยคุณภาพ เพื่อสุขภาพ เปี่ยมคุณธรรม รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรือง
หิรัญญำ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ), นำยสุทธิรำช วงศ์เทวัญ (ศิลปิน), ธำมัน เต้พันธ์ (ศิลปิน),
พญ.อำรยำ ทองผิว (รพ.เปำโล พหลโยธิน) *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขาน เรื่องเมื่อวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
08.30-10.00 C1-200 จากผู้รักษาคน สู่ผู้รักษาธรรม พระอำจำรย์กีรติ ธีระปัญโญ
10.30-12.00 C2-200a คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จากบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สู่อารยธรรมใหม่
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
C2-200b พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล** และปาฐกถาพิเศษ
ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รมว.กระทรวงสำธำรณสุข
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
** ประกาศนียบัตร สถานพยาบาลระดับขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 สถานพยาบาลต่ออายุขั้น 3 (บางแห่ง)
ประกาศนียบัตรศูนย์บริการสาธารณสุข, DSC, PNC,TDE (เบาหวาน), โล่เชิดชูเกียรติสาหรับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่โรงพยาบาลในสังกัดผ่านการรับรองขั้น 3 ทั้งจังหวัด
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ห้อง Sapphire 201: คุณธรรมนาใจ (SHA and Patient-Centered Care)
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-201 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-201 หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล
ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)
13.00-14.30 A3-201 SHA องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์),
เรวดี ศิรินคร
15.00-16.30 A4-201 สินทรัพย์ที่มีค่าของความเป็นคน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ (ศิลปิน), นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (สถำบันจิต
เวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ), ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-201 Insight Inspire กับโซอี้ ภญ.โสภำ พิมพ์สิริพำนิชย์ (SCL innovation จำกัด)
10.30-12.00 B2-201 Spiritual Leadership นพ.พิษณุ ขันติพงษ์, 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 รักสู้โรค วิทวัส โลหะมำศ, สุธีรำ ยำทองไชย (รพ.ศรีนครินทร์ฯ), รศ.นพ.ชเนนทร์ วนำภิรักษ์ (มช.) *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-201 เพิ่มคุณค่าคน คุณค่างาน ผ่านภาษารัก พญ.พิยะดำ หำชัยภูมิ (รพ.จิตเวชเลยรำชนครินทร์)
10.30-12.00 C2-201 วิ่งด้วยใจไปให้ไกลกว่าดาว นพ.เสถียร ตรีทิพย์วำณิชย์ (รพ.รำชบุรี), นพ.วิโรจน์ ตระกำรวิจิตร
(รพ.นครธน), วรำภรณ์ สักกะโต (สรพ.), นพ.สุรชัย ปัญญำพฤทธิ์พงศ์ *
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 202: คุณภาพคับแก้ว: HA Tools and HA Standard
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-202 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-202 Update New HA Standards ผ่องพรรณ ธนำ (สรพ.), ดร.อำภำกร สุปัญญำ (สรพ.), ภก.ปรมินทร์
วีระอนันตวัฒน์
13.00-14.30 A3-202 Effective Standard Implementation นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), กนกรัตน์
แสงอำไพ, ภก.สงกรำนต์ มีชูนึก
15.00-16.30 A4-202 New HA Standards: Risk Management through Risk Register นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), กนกรัตน์ แสงอำไพ, น.อ.หญิงปณิชำ สิริกรรณะ (รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-202 New HA Standards: Clinical Governance นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์),
นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์
10.30-12.00 B2-202 New HA Standards: Ethical Dilemma นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.สุรชัย
ปัญญำพฤทธิ์พงศ์
13.00-14.30 B3-202 Review of the Reviews & RCA Square รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชำญบัญชำ (รำมำฯ), นพ.สุรพร
ก้อนทอง (รพ.ระยอง)
15.00-16.30 B4-202 Various Quality Concepts and Tools นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.ทรนง
พิลำลัย (สรพ.), ดร.อำภำกร สุปัญญำ (สรพ.), รัชดำภรณ์ ทุมมำสุทธิ์ (สรพ.)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-202 รายงานผลการเยี่ยมสารวจ: เพื่อเร่งการพัฒนาบนฐาน 3C-PDSA ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์,
ดร.อำภำกร สุปัญญำ (สรพ.)
10.30-12.00 C2-202 Strategic Development and Performance Measurement : Practical Guidance
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์), อำพัน วิมลวัฒนำ (วชิรพยำบำล)
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย

Update: 180309

4

ห้อง Sapphire 203: คุณค่าหลากมิติ: Value Based Management
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-203 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-203 ผู้นาที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0 ดร.ธำนินทร์ สุวงศ์วำร, นพ.มนตรี แสงภัทรำชัย (รพ.กรุงเทพ)
13.00-14.30 A3-203 ทาอย่างไร & ได้อะไรจากเกณฑ์ TQA ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ (ศิริรำชฯ), ศ.พญ.ดวงมณี
เลำหประสิทธิพร (ศิริรำชฯ), ผศ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ (ศิริรำชฯ), รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ *
15.00-16.30 A4-203 Value Based Management การบริหารจัดการอย่างมีคุณค่า ดร.สัญญำ เศรษฐพิทยำกุล
(บริษัท ทรินนิเทค จำกัด)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-203 Value Based Management กับเส้นทางระบบบริการสุขภาพ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬำฯ),
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (สรพ.)
10.30-12.00 B2-203 เมตตาธรรมแห่งองค์พระราชา เพื่อสร้าง คุณค่า-คุณภาพ-คุณธรรม ให้พวกเรา ยอดเยี่ยม
เทพธรำนนท์ (บ.อินเตอร์แพค)
13.00-14.30 B3-203 บริหารแบบสตรีไทย สู่ยุคใหม่ด้วย 3 คุณ ศ.คลินิกศิรำภรณ์ สวัสดิวร, พญ.มยุรำ กุสุมภ์,
พญ.ดรุณี พุทธำรี (สมำคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ), พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ (รพ.กรุงเทพ) *
15.00-16.30 B4-203 คุณธรรมกับการเมือง…เรื่องใกล้ตัว ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-203 Health Tech Startup Trend or Thread นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ, พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย,
ธีระ กนกกำญจนรัตน์, นพ.ทรนง พิลำลัย (สรพ.) *
10.30-12.00 C2-203 Value of Disease Management: DM Prevention in Diabetic Tertiary Care Setting
ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ (รพ.เทพธำรินทร์), พว.หรรษมน ประสำทแก้ว (รพ.เทพธำรินทร์), ธัญญำ
วรรณพฤกษ์ (รพ.เทพธำรินทร์)
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 204: Value Based Management in Nursing
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-204 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-204 มุมมองสภาวิชาชีพ : คุณค่า คุณภาพ และคุณธรรมในวิชาชีพพยาบาล รศ.ดร.ศิริอร สินธุ
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 เทียนทอง, เกษณำ แซ่ล้อ (มช.)
15.00-16.30 A4-204 Nursing 4.0: Innovation for Nursing Care น.อ.ธนำสนธิ์ ธรรมกุล, น.ต.หญิงสุนีย์ เอกนุช,
น.ท.หญิงพัชรำภรณ์ ศรีคะชินทร์, น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-204 ใช้กาลังคนทางการพยาบาลอย่างไรให้เพิ่มคุณค่า คุณภาพบริการสุขภาพ (Nurse Workforce
Utilization in Healthcare) ดร.กฤษดำ แสวงดี (สภำกำรพยำบำล), เรวดี ศิรินคร
10.30-12.00 B2-204 Professional and Personal Value on Quality Care พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ (สมำคมพยำบำล
โรคมะเร็งฯ), พว.ปริศนำ ปทุมอนันต์ (รพ.ธรรมศำสตร์ฯ), พว.อรรจจิมำ ศรีชนม์ (รพ.นครพนม)
13.00-14.30 B3-204 กฎหมายวิชาชีพ จะช่วยเพิ่ม คุณค่า คุณภาพการบริการพยาบาล พว.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศำล
(สภำกำรพยำบำล)
15.00-16.30 B4-204 Value Based Management in Nursing: Effective Communication น.อ.นคร บุญมี,
น.ต.หญิงรจนำ บุตรสุด, ร.อ.หญิงสใบทิพย์ พลำยยงค์, น.ท.หญิง ภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-204 บทบาทพยาบาลด้านบริหารจัดการเพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่า (Nursing in a Value-Based Care System)
ดร.ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล, พว.ธมลวรรณ ยอดกลกิจ, อำพัน วิมลวัฒนำ (วชิรพยำบำล)
10.30-12.00 C2-204 มาตรฐานใหม่จะเพิ่มคุณค่า คุณภาพ ในงานการพยาบาลได้อย่างไร จักษณำ ปัญญำชีวิน, ดวงกมล
นำประทีป, มธุรส ภำสน์พิพัฒน์กุล, สุภำเพ็ญ ศรีสดใส, พัทธ์ธรี ำ อัมพรศรีสุภำพ (สรพ.)

* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 205: Medication Safety
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-205 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-205 Under Recognized Adverse Effects of Commonly Used Antidepressants in Practice: Focus
on SSRIs and TCAs น.พ.ปทำนนท์ ขวัญสนิท (สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ), ผศ.ภก.
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ (ม.มหิดล)
13.00-14.30 A3-205 Safety Concerning of Switching Between Original and Generic Drugs: An Example
of Antiepileptic Drugs ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ (รำมำฯ), ผศ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ (ม.มหิดล)
15.00-16.30 A4-205 Clinically significant drug-drug interactions; from prescribing to dispensing &
administration นพ.ศำศวัต วิริยะประสิทธิ์ (รพ.สมุทรสำคร), ภก.มำนัส สิทธิชัย (รพ.สมุทรสำคร),
อ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ (ม.มหิดล) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-205 Practical Point for Geriatric Pharmaceutical Care: from Concern to Safety
ดร.ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี (มอ.), ดร.ภญ.ศวิตำ จิวจินดำ (ม.มหิดล), ภก.จตุพร ทองอิ่ม (ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 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.แอนนี่ ไพศำลสิริกุล, ภก.สรำวุธ กิตติเกษมสุข
(จุฬำฯ) *
13.00-14.30 B3-205 Improve Medication System by Using LEAN Model ภญ.ศุณิชำ ลิ้มกอปรไพบูลย์,
ภญ.มณวรัตน์ เลำหะจีรพันธุ์, ภญ.พลอยพรรณ โพธิสุนทร, ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ (ศิริรำชฯ) *
15.00-16.30 B4-205 Role of PTC in Multi Drug Resistance (MDR) Prevention รศ.ดร.พญ.ภิญโญ
รัตนำอัมพวัลย์ (ศิริรำชฯ), ภญ.จุรี อุทัยชลำนนท์ (สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติฯ), ภญ.วิมล อนันต์
สกุลวัฒน์ (ศิริรำชฯ)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-205 Pain Management: a Multidisciplinary Approach to Improve Patient Safety
นพ.ฉัตรชัย สิริชยำนุกุล, ภญ.ธรำณี สิริชยำนุกุล, พว.อัญชนำ บุญนิธิพันธุ์ (รพ.แพร่)
10.30-12.00 C2-205 Qualified Adverse Drug Event Report Leads to Valued and Safe Medication
ภญ.จันทิมำ โยธำพิทักษ์ (รพ.สุรำษฎร์ธำนี), ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล (รพ.สมุทรสำคร)

* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 206: Engagement for Patient and Personnel Safety
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-206 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
10.30-12.00 A2-206 Patient and Personnel safety: เหรียญ 2 ด้านที่มีคุณค่า" ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนำ (มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค), พญ.สุดำนี บูรณเบญจเสถียร (รพ.แม่ลำว), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญำเลิศ (สรพ.), ก่อเขต
จันทเลิศลักษณ์ (ไทยพีบีเอส) *
13.00-14.30 A3-206 อะไรใหม่ใน Patient Safety Goals: SIMPLE 2018 (SIM) นพ.พรเทพ เปรมโยธิน, ผศ.นพ.กำธร
มำลำธรรม (รำมำฯ), ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล (จุฬำฯ), ผศ.ศิริพร พุทธรังษี (สถำบันกำรพยำบำลศรี
สวรินทิรำ สภำกำชำดไทย) *
15.00-16.30 A4-206 อะไรใหม่ใน Patient Safety Goals: SIMPLE 2018 (PLE) พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ (สมำคม
พยำบำลโรคมะเร็งฯ), พว.นุชจำรี จังวณิชชำ (รพ.บำรุงรำษฎร์ฯ), รศ.ดร.ทนพญ.รัชนำ ศำนติยำนนท์
(จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย), นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ (รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร์) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 B1-206 Personnel Safety Goals: SIMPLE (SIM) ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (รำมำฯ),
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง (ศิริรำชฯ), นพ.อิทธิพล สูงแข็ง (สธ.), นพ.พัฒธพงษ์ ประชำสันติกุล
(รพ.เจ้ำพระยำยมรำช) *
10.30-12.00 B2-206 Personnel Safety Goals: SIMPLE (PLE) รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย (มข), นพ.รัฐระวี
พัฒนรัตนโมฬี (รพ.ขอนแก่น), อนุชำ กำศลังกำ (สธ.), ดร.กฤษดำ แสวงดี (สภำกำรพยำบำล),
นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ (รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร์) *
13.00-14.30 B3-206 National Reporting and Learning System นพ.ประจักษวิช เล็บนำค (สปสช.), ศิริลักษณ์
โพธิกุล, พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิ (รพ.ตำรวจ), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญำเลิศ (สรพ.) *
15.00-16.30 B4-206 Safety Culture คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน ศ.พญ.ดวงมณี เลำหประสิทธิพร (ศิริรำชฯ),
ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ (รพ.กรุงเทพ), ทพญ.พิมพำ อภิสิทธิ์วิทยำ (รพร.ตะพำนหิน),
นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-08.30 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดจากห้อง Grand Diamond Ballroom
08.30-10.00 C1-206 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมกับ 2P Safety Hospital นพ.วิฑูรย์ ด่ำนวิบูลย์ (รพ.ระยอง), นพ.จุลพงศ์
อจลพงศ์ (รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์), พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ (มศว.), นพ.ธีระพงศ์ ตุนำค (สธ.) *
10.30-12.00 C2-206 RDU รู้เรื่องยา Mobile Application: Single Drug Information for All ศ.นพ.วินัย วนำนุกูล (รำมำฯ),
ภกญ.นริสำ ตัณฑัยย์ (ศิริรำชฯ), ภกญ.พำขวัญ ปุณณุปูรต (รำมำฯ), ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉำยำกุล (ศิริรำชฯ) *
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 101: Workshop: Healthcare System with Quality and safety
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-12.00 (A1-A2)-101 บริหารจัดการด้วยใจ ใช้ People-Centred Care อ.นพ.พัฒน ธัญญกิตติกลุ (วชิรพยำบำล),
นพ.ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล (วชิรพยำบำล), ผศ.นพ.พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วำน (ม.ธรรมศำสตร์),
พญ.นติมำ ติเยำว์ (ม.ธรรมศำสตร์), ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ (ม.นเรศวร), อ.พญ.วินิทรำ แก้วพิลำ
(รำมำฯ), อ.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ),
13.00-16.30 (A3-A4)-101 Design Thinking: Patient-Centered Healthcare Innovation เมษ์ ศรีพัฒนำสกุล,
ณฐมน วินนำวรเวช, กฤตธัช เมฆอัมพรพงศ์, ธนัชพร โกษำทอง, ชนินทร์ คูกิจติเกษม (บ.เอ แอล
เอ เพลย์กรำวด์ จำกัด)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-16.30 (B1-B4)-101 Patient Safety จากการบินสู่การแพทย์ กัปตัน นพ.กรพรหม แสงอร่ำม, กัปตัน ร.อ.อนิวรรต
ท้วมเริงรมย์, พนิดำ ชื่นชม, ภีมพ์กมล วสิษฐ์ธำรงค์, ปิยนำถ โกสินทรเสนีย์, เนตรนภิศ ไชยรัตนะ,
พญ.อรอุมำ ชัยวัฒน์, กัปตัน จำนงค์ โอสถำนนท์, กัปตัน สินนภ เทพรักษำ, พนิดำ ปัญจวิไลพิบูลย์
(บ.กำรบินไทย)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-12.00 (C1-C2)-101 มณีเวช กระบวนทัศน์ใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ: Workshop การดูแลรักษาด้วยศาสตร์
มณีเวช นพ.นภดล นิงสำนนท์ (สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติฯ), พญ.สุรภำ หังสพฤกษ์ (รพ.
หำดใหญ่), พญ.อรวรรณ จิรชำญชัย (รพ.เพชรบูรณ์), พญ.อมรำ ดือเระ (รพ.นรำธิวำสรำช
นครินทร์), ภญ.ศรศิรี ประพฤติธรรม (ศูนย์อนำมัยที่ 2 พิษณุโลก)
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ห้อง Sapphire 102: Workshop: Diversity of Management
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-12.00 (A1-A2)-102 Building Organization Strength through Organization Culture
ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์, พัชรพล ทองอุไร (PMAT)
13.00-16.30 (A3-A4)-102 Inter-Professional Education for Patient Safety ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉำยำกุล (ศิริรำชฯ),
รศ.พญ.ฐิติมำ สุนทรสัจ (มอ.), พญ.บุญรัตน์ วรำชิต (สำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์ฯ),
ดร.ภญ.ณัฐำศิริ ฐำนะวุฑฒ์ (มอ.), ดร.ปรัชญำนันท์ เที่ยงจรรยำ (มอ.)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-12.00 (B1-B2)-102 Inspiration at Work: One Day Employee Experience Mapping ดร.นพ.โกมำตร
จึงเสถียรทรัพย์, ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย, พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย, ธนวรรณ สำระรัมย์ (สวสส.)
13.00-16.30 (B3-B4)-102 ของขวัญในความขัดแย้ง ณัฐฬส วังวิญญู, สมชำย สุนทรยำตร, ธำนินทร์ แสนทวีสุข
(สถำบันขวัญแผ่นดิน)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-12.00 (C1-C2)-102 วางแผนสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพและคุณค่า มาลงมือกัน พญ.วรรณี นิธิยำนันท์ (ศิริรำชฯ),
พ.ท.หญิง พญ.สิรกำนต์ เตชะวณิช (รพ.พระมงกุฎเกล้ำ), ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภำกร
(รพ.รำชวิถี), อ.พญ.ปวีณำ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ศิริรำชฯ)
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ห้อง Sapphire 103: Multi Professional
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-103 พลังจากคนคุณภาพ สร้างสรรค์คุณค่าแก้ปัญหา Phlebitis พว.ดร.ภัทรำรัตน์ ตันนุกิจ (ชมรม
เครือข่ำยพยำบำลผู้ให้สำรน้ำแห่งประเทศไทย), พว.อำรีย์ กุณนะ (รพ.มหำรำชนครเชียงใหม่), พว.ฐิติพร
ปฐมจำรุวัฒน์ (ม.ธรรมศำสตร์), พว.นุชจำรี กิจวรรณ (รพ.พญำไท 3)
10.30-12.00 A2-103 Hospice กับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภำส (ศูนย์ธรรมศำสตร์ ธรรมรักษ์),
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม (รพ.ธรรมศำสตร์ฯ), นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ (รพ.แม่สอด),
ศ.ดร.นพ.อิศรำงค์ นุชประยูร (จุฬำฯ), รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชำญบัญชำ (รำมำฯ),
13.00-14.30 A3-103 Pain management รศ.นพ.ธวัช ชำญชญำนนท์ (มอ.), รศ.พญ.ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์ (มอ.),
พว.จันทร์ระวี เหล่ำรุจิสวัสดิ์ (ศิริรำชฯ), พว.วรรณิภำ สิทธิ์ธรรมวิไล (รำมำฯ)
15.00-16.30 A4-103 Certified Diabetes Educator (CDE): เพิ่มคุณค่า เสริมคุณภาพและสร้างคุณธรรมในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน นพ.เอกลักษณ์ วโนทยำโรจน์ (รพ.เทพธำรินทร์), เกวลิน วัฒนะวิรุณ (รพ.เทพธำรินทร์),
รัตนำภรณ์ จีระวัฒนะ (รำมำฯ), ผศ.ดร.วัลลำ ตันตโยทัย (สมำคมผู้ให้ควำมรู้โรคเบำหวำนฯ), ร.ศ.พญ.
สิริมนต์ ริว้ ตระกูล ประเทืองธรรม (รำมำฯ), ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ (รพ.เทพธำรินทร์)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-10.00 B1-103 เลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าคุ้มค่าด้วยสุขภาพ คุณภาพ และคุณธรรมจริงหรือ?
ทูน หิรัญทรัพย์ (ศิลปิน), รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญำ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ), พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
(รพ.กรุงเทพ) *
10.30-12.00 B2-103 Quality End of Life Care นพ.ภรเอก มนัสวำนิช (จุฬำฯ), ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว (จุฬำฯ),
ผศ.ดร ภำวิกำ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย), รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬำฯ) *
13.00-14.30 B3-103 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ตามรอยพ่อ RT ไทย ระดมพลังร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
รศ.ดร.สุชำติ โกทันย์ (มช.), ผศ.ดร.อรุณี เหมะอุลิน (มน.), รศ.มำนัส มงคลสุข (ม.รังสิต), รศ.นพ.จิตเจริญ
ไชยำคำ *
15.00-16.30 B4-103 Integrated AMR Management in Hospital ดร.พิริยำภรณ์ จงตระกูล (ศิริรำชฯ), ภก.รศ.ดร.วิชัย
สันติมำลีวรกุล (ม.ศิลปำกร), พญ.เพชรดี โอฬำรริกสุภัค (รพ.น่ำน), ผศ.นพ.กำธร มำลำธรรม (รำมำฯ)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-10.00 C1-103 กายภาพบาบัด หนึ่งในบทบาทสาคัญของโรงละครสุขภาพ ณัฐนันท์ อุสำยพันธ์ (รพ.สุรำษฎร์ธำนี),
วนิดำ รักษำภักดี (รพ.ชุมแพ), อรอุมำ อุมำรังษี (รพร.ด่ำนซ้ำย), ดร.วรชำติ เฉิดชมจันทร์ (ม.รังสิต)
10.30-12.00 C2-103 ไอ ซี ยู : พื้นที่แห่งคุณค่า คุณภาพ และคุณธรรม นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล (ศิริรำชฯ), รศ.นพ.ฉันชำย
สิทธิพันธุ์ (จุฬำฯ), เสำวนีย์ เนำวพำณิช (ศิริรำชฯ)
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 104: DHS and DHSA
วันที่ 14 มีนาคม 2561
09.00-10.30 A1-104 จากระบบสุขภาพอาเภอสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รศ.นพ.สุรเกียรติ อำชำนำนุภำพ
10.30-12.00 A2-104 บาบัดทุกข์ บารุงสุขภาวะ: ยกระดับงานคุณภาพ สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พญ.ศรัญญำ
พันธุ์ทอง (รพ.คอนสวรรค์), นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรำงกูร (รพ.อุบลรัตน์), นพ.สิรชิ ัย นำมทรรศนีย์ (รพร.กุฉิ
นำรำยณ์) *
13.00-14.30 A3-104 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ: พชอ.: จุดคานงัดของกลไกการจัดการ
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ, สมคิด จันทมฤก (กระทรวงมหำดไทย), พงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์,
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร (รพ.แก่งคอย) *
15.00-16.30 A4-104 3P1O (Purpose, Principle, Participation, Organisation) เพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน
นพ.มูหำหมัดอำลี กระโด (รพ.ยะรัง), นพ.จรัส สิงห์แก้ว (รพ.สำรภี), นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภำพ (สปสช.)
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ (รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถฯ) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-10.00 B1-104 เตรียมทีมอย่างไรให้พร้อม สู่การรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHSA Preparation
Expereince) นิภำ ไทโส (รพ.อุบลรัตน์), ชิงชัย อัฐนำค (รพ.สต.หนองห้ำง), พว.พงษ์รำตรี หิรัญเกิด (รพ.
คอนสวรรค์), ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน (รพร.กุฉินำรำยณ์) *
10.30-12.00 B2-104 จับเข่าคุยกับผู้เยี่ยมสารวจ DHSA เรวดี ศิรินคร, นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภำต (รพ.เวียงสำ), ทัศนีย์ สุมำมำลย์,
นพ.ทรนง พิลำลัย (สรพ.) *
13.00-14.30 B3-104 การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย “ทาอย่างไร จึงจะไปด้วยกัน” พรชัย อ่อนสด (รพ.สต.บ้ำนเมือง
ปอน), เอก ยังอภัย ณ สงขลำ (อ.หนองจิก), นเรศ สงเครำะห์สุข , นพ.เดชำ แซ่หลี (รพ.เทพำ) *
15.00-16.30 B4-104 เรียนรู้จากปรากฎการณ์ “วิ่งข้างพี่ตูน” กับภารกิจ “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” นพ.กัมปนำท จันทนะ
(รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถฯ), พญ.สมิตตำ สังขะโพธิ์ (รพ.พระรำมเก้ำ), อิทธิพล สมุทรทอง,
กรรณิกำร์ กิจติเวชกุล *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.00-10.30 C1-104 มอบเกียรติบัตรอาเภอตัวอย่าง 60 อาเภอ ณ HALL 9 เวที mini stage
ฉัตรชัย พรหมเลิศ(ปลัดกระทรวงมหำดไทย), นพ.เจษฎำ โชคดำรงสุข (ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข),
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (สรพ.), ดร.ผำสุข แก้วเจริญตำ (รพ.ลับแล) *, ดร สมนึก หงษ์ยิ้ม (รพ.ทัพทัน) *
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 105: Quality Diversity (PNC,DSC, Service Plan and ect)
วันที่ 14 มีนาคม 2561
09.00-10.00 A1-105 Emergency Care System; ECS นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช (กรมกำรแพทย์), นพ.ชำติชำย คล้ำยสุบรรณ
(รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร), นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนำพิศำสศักดิ์ (สสจ.ยะลำ) *
10.00-11.00 A2a-105 ER คุณภาพ พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญำเลิศ (กรมกำรแพทย์), นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงศ์ (รพ.พระนครศรีอยุธยำ),
นพ.สมคิด เลิศสินอุดม (รพ.ขอนแก่น) *
11.00-12.00 A2b-105 การแพทย์ 4.0 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (กรมกำรแพทย์)
13.00-14.00 A3a-105 การพัฒนาบริการสุขภาพ สาขาไตและปลูกถ่ายอวัยวะ นพ.สกำนต์ บุนนำค (รพ.รำชวิถี),
นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย (รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ), นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย (รพ.รำชวิถี) *
14.00-15.00 A3b-105 การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery; ODS) นพ.ทวี รัตนชูเอก (รพ.รำชวิถี),
นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ (รพ.พหลพลพยุหเสนำ), พญ.ฐิติกัญญำ ดวงรัตน์ (ศิริรำชฯ), นพ.ชัยวัฒน์
พัฒนำพิศำสศักดิ์ (สสจ.ยะลำ) *
15.00-16.00 A4-105 Current and Future Situations of Acute coronary syndrome in Thailand 4.0
นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี (สถำบันโรคทรวงอก), พญ.วรรน์นำ พิมำนแพง (รพ.ศรีสะเกษ), นพ.สมคิด
เลิศสินอุดม (รพ.ขอนแก่น) *
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-10.00 B1-105 Breaking through Glass Celing for Quality in Renal Care: Why and How?
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษพรศิลป์ (จุฬำฯ), นันทำ มหัธนันท์ (จุฬำฯ), ผ่องพรรณ ธนำ (สรพ.), ดร.นพ.
สรรธวัช อัศวเรืองชัย (จุฬำฯ) *
10.30-12.00 B2-105 Quality Improvement and Medical Tourism ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ (รพ.จุฬำฯ),
พิชญ์สิณีณ์ กำรสมดี, รัตนำพร ทำมี, วันพิสุทธิ์ จันทกูล (รพ.บำรุงรำษฎร์ฯ)
13.00-14.30 B3-105 HA in Faculty of Dentistry รศ.ทพญ.ดร รัชนี อัมพรอร่ำมเวทย์ (จุฬำฯ), อ.ทพญ.ลลิดำ
องค์ชวลิต (ม.มหิดล), ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ (ม.นเรศวร), ทพ.ชุมพล ชมะโชติ (สถำบันบำบัด
รักษำฯ) *
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 16 มีนาคม 2561
08.30-10.00 C1-105 DSC HIV/STI ยุติปัญหาเอดส์จริงหรือไม่ นพ.สมำน ฟูตระกูล (กรมควบคุมโรค), พล.ต.ชำญชัย
ติกขะปัญโญ (กรมแพทย์ทหำรบก), นพ.อิทธิพล ไชยถำ (รพ.เชียงแสน), พญ.สมควร เสือกลิ่น (รพ.
จอมทอง)
10.30-12.00 C2-105 เครือข่ายคุณภาพระดับจังหวัด Provincial Healthcare Network Certification
นพ.อนุชิต วงศ์เพ็ญ (รพ.อุดรธำนี), ดร.สุทธินันท์ สระทองหน (สสจ.อุดรธำนี), นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
(รพร.สว่ำงแดนดิน), รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชำญบัญชำ (รำมำฯ) *
13.00-14.00
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 106: LEAN and R2R
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-106 ภาวะคลอดก่อนกาหนด…สถานพยาบาลทุกระดับสามารถจัดการให้น้อยลงได้ ศ.คลินิก นพ.ธรำธิป
โคละทัต (ศิริรำชฯ), นพ.พิรุณ ปิตะหงษ์นันท์ (รพ.สิชล), นันทวัน ณ ระนอง (รพ.ห้วยยอด),
สริตำ ลิ่มบุตร (รพ.ทุ่งใหญ่)
10.30-12.00 A2-106 ถอดรหัสแนวคิด R2R คุณค่าสู่อนาคต ศ.พญ.ดวงมณี เลำหประสิทธิพร (ศิริรำชฯ), อ.นพ.อัครินทร์
นิมมำนนิตย์ (ศิริรำชฯ), ดร.ผำสุข แก้วเจริญตำ (รพ.ลับแล), ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร (ศิริรำชฯ)
13.00-14.30 A3-106 ห้องแห่งความลับ R2R: คุณค่าของการฟัง เสำวนีย์ เนำวพำณิช, รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริรำชฯ)
15.00-16.30 A4-106 Applying Lean Principle to Crownded Emergency Room อ.นพ.ศรัทธำ ริยำพันธ์, อุษณีย์
ฟองศรี, นงลักษณ์ พื้นชมภู (ศิริรำชฯ)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-10.00 B1-106 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง OPD Siriraj 4.0 ชไมพร เจริญไกรกมล (ศิริรำชฯ), สิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน (ธ.
ไทยพำณิชย์), กมลวัทน์ สุขสุเมฆ์ (บ.เอช แล็บ จำกัด), รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริรำชฯ)
10.30-12.00 B2-106 พลังสร้างสรรค์จาก Team building ส่งต่อคุณภาพงานวิจัย Meta R2R สู่ผู้รับบริการ
รศ.พญ.โสภำพรรณ เงินฉ่ำ (ศิริรำชฯ), พว.วิภำดำ เชื้อศุภโรบล (รพ.ยโสธร), นพ.ทยำวิชญ์ สันตสว่ำง
(รพ.ยโสธร), ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร (ศิริรำชฯ)
13.00-14.30 B3-106 เปิดโหมดวิจัย R2R ทุกระดับกับความรู้ที่คุณสร้างได้ อ.เมษ์ ศรีพัฒนำสกุล (บ.ลูกคิด จำกัด),
พเยำว์ เอนกลำภ (ศิริรำชฯ), ผศ.พญ.ดำรินทร์ สำกิยลักษณ์ (ศิริรำชฯ), รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
(ศิริรำชฯ)
15.00-16.30 B4-106 บทบาทผู้บริหารกับการนาแนวคิด Lean ไปประยุกต์ใช้ รศ.นพ.อภิชำติ จิระวุฒิพงศ์ (รพ.ศรีนครินทร์ฯ),
นพ.อนันต์ กมลเนตร (รพ.สระบุรี), นพ.วิฑูรย์ ด่ำนวิบูลย์ (รพ.ระยอง), รศ.นพ.วิศิษฎ์ วำมวำณิชย์
(ศิริรำชฯ), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญำเลิศ (สรพ.) *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-10.00 C1-106 วิจัย R2R: คิด ทา ใช้ ด้วยคุณธรรม ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง (ม.ขอนแก่น), รศ.พญ.วรำลักษณ์
ศรีนนท์ประเสริฐ (ศิริรำชฯ), จุฬำรัตน์ สุริยำทัย (รพ.ท่ำวังผำ), ผศ.นพ.กุลธร เทพมงคล (ศิริรำชฯ)
10.30-12.00 C2-106 Situation Awareness and Lean Principle toward Safety Culture กัปตัน นพ.กรพรหม
แสงอร่ำม (บ.กำรบินไทย), รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริรำชฯ)
13.00-14.00
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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ห้อง Sapphire 107: KM and innovation
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-107 Quality of Medical Care เรียนรู้ปัจจุบัน สร้างสรรค์นวัตกรรมอนาคต นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
(กรมกำรแพทย์), นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ (กรมกำรแพทย์), รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬำฯ),
ทรนง พิลำลัย (สรพ.) *
10.30-12.00 A2-107 "TMI" การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล นพ.ชุษณะ มะกรสำร (สมำคม
เวชสำรสนเทศไทย), นพ.วรรษำ เปำอินทร์ (สมำคมเวชสำรสนเทศไทย), ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
(สธ.)
13.00-14.30 A3-107 เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP น.อ.หญิงจันทรำภรณ์ เคียมเส็ง (รพ.สมเด็จพระ
ปิ่นเกล้ำ), พว.ธิรำภรณ์ อุ่นแก้ว (รพ.ขุนหำญ), พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ (มศว.) *
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
08.30-10.00 B1-107 Gamification เกมวิทยา สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รัตติกร วุฒกิ ร (บ.คลับ ครีเอทีฟ จำกัด),
จุฑำธิป อินทรเรืองศรี (สรพ.) *
10.30-12.00 B2-107 KM-Gotoknow สานต่อ คุณธรรม คุณค่า และ คุณภาพ สังคม Online ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (มอ.),
รศ.ดร.เพชรำกร หำญพำนิชย์ (ม.ขอนแก่น), พ.อ.ทพ.มำรวย ส่งทำนินทร์ (รพ.พระมงกุฎเกล้ำ),
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยำคำ *
13.00-14.30 B3-107 การโค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด นพ.มนตรี แสงภัทรำชัย (รพ.กรุงเทพ)
15.00-16.30 B4-107 Technology in Healthcare ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย), รศ.ดร.จำตุรงค์
ตันติบัณฑิต (ม.ธรรมศำสตร์), ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย (จุฬำฯ) *
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-10.00 C1-107 Creativity for Healthcare:ความคิดสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิต รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (ม.
เกษตรศำสตร์), ดร.ภัทรำรัตน์ ตันนุกิจ (ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน (RISC)), พรศิกำนต์
จำรุตโชคสวัสดิ์ (รพ.กลำง)
10.30-12.00 C2-107 How to Improve CPR Outcome in Your Hospital ผศ.นพ.บวร วิทยชำนำญกุล, อ.นพ.รังสฤษฎ์
กำญจนะวณิชย์, ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต (มช.)
13.00-14.00
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย

Update: 180309

15

ห้อง Sapphire 108-109 : Safety Environment
วันที่ 14 มีนาคม 2561
08.30-10.00 A1-108-109 คุณค่าการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โกเมธ นำควรรณกิจ (สรพ.), นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์
10.30-12.00 A2-108-109 Quality of Lab & Quality of Life ภัทรวีร์ สร้อยสังวำลย์ (กรมกำรแพทย์), สุรศักดิ์ หมื่นพล
(กรมกำรแพทย์), สุทัศน์ บุญยงค์ (รพ.นครปฐม), ภญ.ผุสดี บัวทอง
13.00-14.30 A3-108-109 “คุณค่า” ศูนย์คุณภาพในมุมมองผู้นา นพ.พีระพงษ์ ภำวสุทธิไพศิฐ (รพ.หำดใหญ่), พ.ท.ธนรัฐ
ลำจวน (รพ.ค่ำยขุนเจืองธรรมิกรำช), อำพัน วิมลวัฒนำ (วชิรพยำบำล) *
15.00-16.30 A4-108-109 การจัดการระบบการระบายอากาศให้มีคุณภาพ เชำวลิต เมฆศิริธกุล, อำนุภำพ ละออ
(กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ), ภญ.ผุสดี บัวทอง
วันที่ 15 มีนาคม 2561
08.30-10.00 B1-108-109 พลังจากคนเบื้องหลังคุณภาพ สร้างสรรค์มาตรฐานใหม่และความปลอดภัย CSSD
นันทิภำส์ สิริจินดำดิรัชต์ (รพ.ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์), เอื้องพร เผ่ำเจริญ (รพ.จุฬำฯ),
รุ้งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ, มะลิวัลย์ กรีติยุตำนนท์ (บ.3M ประเทศไทย)
10.30-12.00 B2-108-109 บูรณาการมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยกับมาตรฐาน HA, สำธิต นฤภัย (กองวิศวกรรม
กำรแพทย์), วิไลลักษณ์ รวิพรนันทภัค (รพ.แม่จัน), ศุภรัตน์ ไก่ฟ้ำ *
13.00-14.30 B3-108-109 มาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลจากประสบการณ์ฝรั่ง EDB : Evidence Based Design
for Healthcare Facilities ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรำนนท์ (บ.อินเตอร์แพค)
15.00-16.30 B4-108-109 วิศวกรคลินิกกับการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ จรูญ ปิดทะเหล็ก (รพ.รำชวิถี),
ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรณพงศ์ (รำมำฯ), โกเมธ นำควรรณกิจ (สรพ.)
วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30-10.00 C1-108-109 Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services Dr.Paul Van
Ostenberg (GHA), นพ.สมพร คำผง, จิระภรณ์ เล็กดำรงค์ศักดิ์ (รพ.บำรุงรำษฎร์ฯ)
10.30-12.00 C2-108-109 การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ปลอดภัยภายใต้บริบทที่หลากหลาย กิติศักดิ์ พวงบุบผำ
(วชิรพยำบำล), ดุสิต เทียนศิริ, ภก.ภำสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร) *
13.00-14.00
* ผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
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