กำหนดกำร
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09.00-09.15 กล่าวรายงาน พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
กล่าวเปิด โดย นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
การแสดงดนตรีเปิดงาน Bennetty: วงดนตรีสูงวัย หัวใจไม่เกษียณอายุ
09.15-10.00 ปาฐกถาพิเศษ การจัดการสุขภาพใหม่ ในสังคมพลวัต โดย ศาสตราจารย์กิตติค ุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
10.00-10.15 แถลงข่าวเวที “การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต”
10.15-12.15 Powerful Talk: ความหวังของอนาคตที่มีรากฐานอยู่บนความจริง
ความคิด มุมมอง และเตรียมรับมือกับพลวัตของสังคม
 พลวัตสังคมไทยและการจัดการสุขภาพในยุค ดิจิตัล โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 สถานะและบทบาทการจัดการสุขภาพของภาคประชาสังคม โดย คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้แทนภาคประชาชน
 การจัดการความร่วมมือจากฐานราก และนโยบายสาธารณะ โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 Social Enterprise: โอกาสใหม่ของการแก้ปัญหาสุขภาพ โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 บทเรียนจัดการระบบ NCDs ในสิงคโปร์ โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 ท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพในสังคมใหม่ โดย คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
 โลกเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเปลี่ยนไป โดย คุณประสาน อิงคนันท์ CEO บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จากัด
13.15-17.15
ห้องย่อย 1
ห้องย่อย 2
ห้องย่อย 3
ห้องย่อย 4 (board room)
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : เครื่องมือ
เปิดกรุข้อมูล ช่องทาง New Care Model รูปแบบบริการใหม่ Business model
นโยบาย เพื่อเป้าหมายสุขภาพประชาชน
การเข้าถึง และใช้
กรณีศึกษาการจัดการดูแลของเอกชนและ จัดการปัญหาสุขภาพสู่
อย่างไร?
ข้อมูล เพื่อจัดการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
นวตกรรมเพื่อสังคม
สะท้อนมุมมอง ความคิดโดย
สุขภาพระดับพื้น ที่
 ศ.นพ.เทพ หิมะทองคา
กรณีตัวอย่าง Social
 ผู้แทนภาคประชาชน
และระดับบุค คล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (กรณี
enterprise
 ผู้แทนภาคเอกชน
 นพ.อรรถเกียรติ
เบาหวาน)
 Buddy Home Care
 ผู้แทนผู้ให้บริการและองค์กรวิชาชีพ
กาญจนพิบูลย์วงศ์  คุณไอรีล ไตรสารศรี
คุณสว่าง แก้วกันทา
 ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
 พญ.พันธนีย์ ธิติชัย
ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้วิสาหกิจชุมชนพัฒนา  Young Happy
 ตัวอย่างการ
เครือข่ายศิลปะบาบัด
คุณธนากร พรหมยศ
สรุปเนื้อหาส าคัญ พรบ.
จัดการข้อมูลระดับ  ดร.กมลพร สกุลพงศ์
 SE ด้าน NCDs
โดย นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย
พื้นที่
จิตอาสามิตรภาพบาบัด จังหวัด
รองผู้อานวยการสานักสนับสนุนระบบสุขภาพ  MIS ระดับ
สุราษฎร์ธานี
ดาเนิน การ โดย
ปฐมภูมิ
community
 ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
ดาเนิน รายการ
 APP Kid diary
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งและชีวาภิบาล (SE Thailand)
โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
 บทเรียนพื้นที่บ้าน  เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (กรณี
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
จอมทอง อาเภอ
การดูแลระยะสุดท้าย)
สุขภาพชุมชน
เมือง พิษณุโลก
บทเรียนกลไก นโยบาย เพื่อสร้างความ
บทเรียนและความท้าทายของการ
Workshop business
เป็น ไปได้ใหม่แบบมีส ่วนร่วม
ดาเนิน การ โดย
จัดการและปรับตัวของหน่วยบริการ
model จากปัญหา
สานักโรคไม่ติดต่อ และ  นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล
 กลไกท้องถิ่น: คุณธีรพันธ์ สร้อยทา
สุขภาพสู่น วตกรรมเพื่อ
FETP กรมควบคุมโรค
เทศบาลตาบลเวียงสา อาเภอเวียงสา
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัด
สังคม (30 คน)
จังหวัดน่าน
กระทรวงสาธารณสุข
เชียงใหม่
 กลไกอาเภอ: นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
 ผู้แทนสานักงานหลักประกันสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แห่งชาติ เขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
 ระบบสนับสนุนภาคท้องถิ่น :
ในประเด็นกลยุทธ์การจัดการ
คุณธนา ยันตรโกวิทย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เครือข่ายคลินิกอบอุ่น
กระทรวงมหาดไทย
(rebranding/ IT) และร้านยา
 กลไกประชาสังคม: นายทวีวัตร เครือสาย
คุณภาพ
นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
 ทิศ ทางการจัดบริการโดยภาค
 เขตสุขภาพพื้นที่: นพ.วงวัฒ น์ ลิ่วลักษณ์
ประชาชน โดย คุณสารี อ๋องสมหวัง
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ดาเนิน รายการ โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
หลักประกันสุขภาพของทุกภาคส่วน
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดาเนิน รายการ โดย
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

1

ผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
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09.00-12.30

ห้องย่อย 1
การจัดการกองทุน ชุมชน เพื่อคุณ ภาพชีวิต
ของทุกคน
 บทเรียนการจัดการกลไกชุมชน:
คุณศิวโรจน์ จิตนิยม ประธานองค์กร
ชุมชนตาบลหนองสาหร่าย อาเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 โอกาสการใช้กลไกกองทุนต่างๆ ภายใต้
สปสช. เพื่อการดูแลประชากรที่
หลากหลายกลุ่ม: คุณวีระชัย ก้อนมณี
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพชุมชน
 บทเรียนหน่วยบริการสุขภาพ ในการ
ประสานกองทุนพื้นที่: คุณฉิน สังข์เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทนง
ตาบลทะนง อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร
 โอกาสการใช้กลไกพัฒนาชุมชน
คุณพลากร วงค์กองแก้ว
อดีตผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาเนิน รายการ โดย
นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ ผู้อานวยการสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
เครื่องมือ และชุดบทเรียนการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน ในการลด ละ เลิก ความ
เสี่ยง NCDs (บุหรี่ สุรา ความอ้วน)
(เวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจานวน 100 คน)
ดาเนิน การ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นอีสาน และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพภาคประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข

ห้องย่อย 2
ลดเสี่ยง ลดป่วย NCDs
ใน setting ต่างๆ
 Wellness Center:
รพ.พนมสารคาม
 สถานประกอบการ/
สถานที่ทางาน: สาม
พรานโมเดล ธุรกิจ
ร่วมกับชุมชน
 บทเรียนการทางาน
Healthy
organization:
เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 โรงเรียน:
 ที่พักอาศัยเขตเมือง
(คอนโดฯ): ลุมพินีฯ
ดาเนิน การ โดย สานัก
บริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และ
สมาพันธ์เครือข่าย NCDs
ประเทศไทย

ความเป็น ไปได้ของ
บริการใหม่ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ในระบบ
ประกัน ต่างๆ
 สิทธิประกันสังคม
 สิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ
 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ (30 บาท)

ห้องย่อย 3
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการ
จัดการการเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และจัดการตนเอง
(อภิปราย)
(Self -Management,
Behavior
modification,
Motivation
Intervention
Health Literacy)
ดาเนิน การ โดย ทีม
หมอครอบครัว และ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป/ เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย

Workshop เครื่องมือ
ที่ใ ช้ใ นการจัดการการ
เรียนรู้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและจัดการ
ตนเอง
(80 – 100 คน)

ห้องย่อย 4 (board room)

การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ: Media and
Information Literacy Development
(MILD) and Platform
 Literacy และ MILD for NCD, who
matters?
โดย ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ThaiPBS: Platform เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เ พื่อการเปลี่ยนแปลง
โดย คุณสมเกียรติ จันทรสีมา
ผู้อานวยการสานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
 CreativeMOVE: บทเรียนขับเคลื่อน
งานสังคม สุขภาพด้วยเทคนิคการ
สื่อสารศิล ปะ และการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วม
โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์
ผู้ก่อตั้ง CreativeMOVE
 มูล นิธิพัฒนางานผู้สงู อายุ (FOVDEV):
กิจการเพื่อสังคมที่ทางานสื่อและ
เทคโนโลยีเ พื่อจัดการภัยพิบัติใ นพื้น ที่
ชุมชน
โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ผู้ช่วยผู้อานวยการมูลนิธิพัฒนางาน
ผู้สูงอายุ
ดาเนิน รายการ โดย
คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ สถาบันเพื่อ
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาเนิน การ โดย ทีม
หมอครอบครัว และ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป/ เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย
13.30-14.00 สังเคราะห์ และสรุป บทเรียนการเรียนรู้โดยรวมจากกการประชุม โดย แพทย์หญิง สุพัตรา ศรีวณิชชากร
14.00-16.00 ห้องย่อย “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเครือข่ายเฉพาะประเด็น ” 3 กลุ่มเป้าหมาย (สาหรับผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า)
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
เครือข่ายผู้จัดการระบบโรคเรื้อรัง/
เครือข่าย Wellness center
เครือข่ายครู กศน. ชุมชนและท้องถิ่น :
ผู้จัดการรายกรณี
นาเสนอความคืบหน้าการดาเนินงาน และการ
การเรียนรู้ใ นชุมชน
พัฒนาแพคเกจศูนย์สุขภาพดีวัยทางาน
โรงพยาบาลนาร่อง

มูล นิธ สิ ถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุข ภาพชุมชน
Website: www.thaiichr.org
Facebook: มูลนิธ ิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
โทรศัพท์ 0 2583 0719 โทรสาร 0 2964 1836
Email: ichr.2018@gmail.com
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