(ร่าง) กําหนดการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๗
“วิจัย ... เปลีย่ นชีวิต”
วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ห้อง Grand Diamond
๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน
- ชมวีดิทัศน์ วิจัย“...”เปลี่ยนชีวิต
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน” และเปิดการประชุม
โดย ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- พิธีมอบรางวัล เยาวชนเครือข่ายการสื่อสารวิจัยสุขภาพ

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

“หันมามอง งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร”
นําเสนอโดย
ดร.นเรศ ดํารงชัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) (TCELS)
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดําเนินการอภิปรายโดย : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

“ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ”
นําเสนอโดย
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รศ.นพ.จิรตุ ม์ ศรีรัตนบัลล์
ศูนย์วิจัยเพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ดร.นพ.ภูษติ ประคองสาย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
กระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการอภิปรายโดย : นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

Parallel session (๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) ห้องใหญ่ Grand Diamond
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “Knowledge Translation : จากหิ้งสู่...ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs”
นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
รศ.นพ.เกือ้ เกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ศ.ดร.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ดร.นพ.ปริญญา ชํานาญ
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
นพ.ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์
นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการ เขต ๑๐

ดําเนินการอภิปรายโดย : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
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ห้องย่อยที่ ๑.๑ (sapphire 201)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หัวข้อ “ระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านสุขภาพและสังคม :
บทบาทรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน”
นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายนพดล แก้วสุพัฒน์
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย
ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
ดําเนินการอภิปรายโดย : พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ห้องย่อยที่ ๑.๒ (sapphire 201)
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หัวข้อ“สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สงู อายุ : นโยบายไร้รอยต่อ”
นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥

ผศ.ดร.พญ.ศิรนิ าถ ตงศิริ
นายมังกร ยนต์ตระกูล
นายมานพ เชื้อบัณฑิต
นายไพฑูรย์ ไชยนาเมือง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลําภู
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ชํานาญการ)
รพ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ดําเนินการอภิปรายโดย : พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ห้องย่อยที่ ๒ (sapphire 202)
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “เพชฌฆาตหน้าใหม่ของยาสูบ”
นําเสนอโดย
♥ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิเลิกบุหรี่
♥ ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรญ
ั ญา เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมบริโภคยาสูบ
♥ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
♥ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดําเนินการอภิปรายโดย : นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
ห้องย่อยที่ ๓ (sapphire 204)
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร”
นําเสนอโดย
♥ อ.บุญเรือง ขาวนวล
เครือข่ายหมออนามัย
♥ นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
โรงพยาบาลสิชล
♥ ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
♥ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘
♥ พญ.ประนอม คําเที่ยง
ผู้บริหารเครือข่าย R2R เขต ๓
♥ นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
ผู้บริหารเครือข่าย R2R เขต ๒
ดําเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
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ห้องย่อยที่ ๔ (sapphire 205)
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล : โรงพยาบาลทั่วไทย ใช้ยา คุ้มค่า ปลอดภัย
ไม่ซ้ําซ้อน”
นําเสนอโดย
♥ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
♥ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
♥ ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
♥ ผศ.นพ.พิสนธ์ จงตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินการอภิปรายโดย : นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ห้องย่อยที่ ๕ (sapphire 206)
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง” *
นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥
♥
♥

ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
นพ.บวรศม ลีระพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.ธีระ วรธนารัตน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
สํานักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

ดําเนินการอภิปรายโดย : คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ลานกิจกรรม
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “Poster Round ผลงานวิจยั ด้านระบบบริการ”
“Poster Round” เป็นการนําเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย โปสเตอร์ละไม่เกิน ๑๐ นาที
Moderator นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุณห์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ห้องใหญ่
(Grand Diamond)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “งานวิจยั เขตสุขภาพ ปรับชีวติ คนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร”
นําเสนอโดย
♥ ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
♥ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
♥ นพ.ธีระ วรธนารัตน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♥ คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
นักวิจัย สวรส.
♥ คุณปราโมชย์ เลิศขามป้อม
นักวิจัย สวรส.
♥ คุณณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์
นักวิจัย สวรส.
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วิพากษ์โดย
♥
♥
♥
♥
♥

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
ผู้ตรวจราชการ เขต ๕
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการ เขต ๑๑
พญ.ประนอม คําเที่ยง
สาธารณสุขนิเทศ เขต ๓
นพ.ยอร์น จิระนคร
สาธารณสุขนิเทศ เขต ๑๒
ดําเนินการอภิปรายโดย : นพ.กฤษณ์ พงศ์พริ ณ
ุ ห์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ห้องย่อยที่ ๑ (sapphire 201)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ”
นําเสนอโดย
♥ ผศ.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
♥ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
♥ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
♥ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดําเนินรายการโดย : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (สํานักวิชาการ)
ห้องย่อยที่ ๒ (sapphire 202)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรือ่ ง “พาร์กินสันกับการรักษาแบบแพทย์แผนไทย”
๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. นําเสนอโดย
♥ อ.ปณิตา ถนอมวงษ์
♥ อ.กาญจนา การะเวก
♥ อ.ศิริมงคล ตอบงาม

อาจารย์ประจําสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจําสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจําสถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม
ดําเนินการอภิปรายโดย : อ.ภารดี ถนอมใจ (สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม)
การเรียนรู้การนวดแก้อาการ ๓ กลุ่มโรค (แบ่งเป็น ๓ ฐาน)
๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น. ฐานที่ ๑ เรียนรู้การนวดแก้อาการ ต่อเนื่องมาจากลมวิหควาตพัด ลมไหล่ตาย ลมดูดสะบัก
♥ อ.ศิริมงคล ตอบงาม
อาจารย์ประจําสถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม
๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น. ฐานที่ ๒ เรียนรู้การนวดแก้อาการ แขนซ้ายแขนขวาตาย แก้มือเหน็บชาหรือกลุ่มนิ้วล็อค
♥ อ.กาญจนา การะเวก
อาจารย์ประจําสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น. ฐานที่ ๓ เรียนรู้การนวดแก้อาการปวดศีรษะไมเกรนให้อาเจียน
♥ อ.ภัทรวดี ทนุผล
สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม
๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. รับประกาศนียบัตร
ห้องย่อยที่ ๓.๑ (sapphire 204)
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หัวข้อ “Biomedical Engineering : Change and Challenging”
นําเสนอโดย
♥ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันแสงซินโครตรอน
♥ ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ
ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
♥ รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
ดําเนินการอภิปรายโดย : ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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ห้องย่อยที่ ๓.๒ (sapphire 204)
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “What’s new in Biomedical Engineering”
นําเสนอโดย
♥ รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยและอาจารย์
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
♥ รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาหาวิทยาลัยรังสิต
♥ รศ.นันทชัย ทองแป้น
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาหาวิทยาลัยรังสิต
♥ อ.ดร.พรภพ นัยเนตร
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♥ ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์ คณะวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินการอภิปรายโดย : ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ห้องย่อยที่ ๔ (sapphire 205)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจะได้อะไร เมือ่ ออกนอกระบบ ก.พ.” *

นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥

อ.วราสิทธิ์ กาญจนสูตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นพ.ทรงยศ ชัยชนะ
กระทรวงสาธารณสุข
ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ดร.สุรพงษ์ มาลี
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ดําเนินการอภิปรายโดย : นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา (กระทรวงสาธารณสุข)
ห้องย่อยที่ ๕ (sapphire 206)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “ระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ Birth defect and Neonatal hypothyroid M&E :
Should it make a difference?” *
นําเสนอโดย
♥
♥
♥
♥

รศ.นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ดร.ภญ.สุมณฑา ไชยสมจิตร ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภญ.เนตรนภิส สุชนวณิช
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดําเนินการอภิปรายโดย : รศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
ลานกิจกรรม
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “Poster round ผลงานวิจัยด้านระบบบริหาร”
นําเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์ละไม่เกิน ๑๐ นาที)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน
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N. Plenary session IV (ห้องใหญ่)
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
“นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ : ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย”
นําเสนอโดย
♥ ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
♥ ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง
กรมอนามัย
♥ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
♥ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
♥ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการอภิปรายโดย : รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล)
O. Plenary session V (ห้องใหญ่)
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
“แหล่งทุนวิจัยด้านสุขภาพ...งบมุ่งเป้าและงบปกติ”
นําเสนอโดย
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ดําเนินการอภิปรายโดย : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น

พิธีปิดและมอบรางวัลผลงานวิชาการ วิจัย“...”เปลี่ยนชีวิต
โดย : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิรชิ ัยกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

* อยูระหวางการทาบทามวิทยากร
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