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TRACK 1 Towards Scaling-Up and Resilience in Healthcare
วันที่ 9 มีนาคม 2565
08.30-10.00
A1-200 Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
Balancing Adaptation and Innovation for Resilience in Healthcare in an
Endemic.
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป (อธิบดีกรมการแพทย), นพ.โอภาส การยกวินพงศ (อธิบดีกรมควบคุมโรค),
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ (อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ), ทพ.อรรถพร ลิม้ ปญญาเลิศ (รอง
เลขาธิการ สปสช.)*
13.00-14.30
A Health Systems Resilience during COVID-19 Pandemic
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี (เลขาธิการ สปสช.), รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรตั นบัลล (คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)
15.00-16.30
A Memorandum of Understanding Between HAI Thailand and Planetree
International and Key Note Speech
“Scaling Up People-centered Towards Planetree and SHA in Global Healthcare”
Susan Framton, Karin j, พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.), ดร.ดวงสมร บุญผดุง
(ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.)
วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
3P Safety for Resilience in healthcare
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คณบดีคณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาลและผูแทนแพทยสภา)
10.30-12.00

Social Influencer (Hfocus):

13.00-14.30

Major Key Changes in HA Standards 5th edition in International Expectations.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), รศ.ดร.นพ.จิรตุ ม ศรีรตั นบัลล (คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)
Vape or Health Let’s Scaling up Control Now or Never
รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา (ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ), รศ.นพ.สุริยเดว ทริปาตี (ศูนย
คุณธรรม), รศ.นพ.จิรุตม ศรีรตั นบัลล (คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ), ทูน หิรัญทรัพย (ศิลปน),
พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล พหลโยธิน)*

15.00-16.30

วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
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08.30-10.00

10.30-12.00

13.00-14.30
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.

Omicron, Oh my God!!
ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ, นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, พญ.เอกจิตรา
สุขกุล (สรพ.)*
หมอพรอม! กับการพัฒนา Digital Transformation
นพ.โสภณ เมฆธน (กรรมการผูชวยรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข), ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
(นายแพทยทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข)
ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”
ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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TRACK 2 New HA Standard 5th edition and Quality Tools Update
วันที่ 9 มีนาคม 2565:
08.30-10.00
Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
Professional Quality Workforce ยกระดับกำลังคนคุณภาพดวยมาตรฐาน HA
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน, ดร.บรรจง จำปา (สรพ.), อ.รัชดาภรณ ทุมมาสุทธิ์ (สรพ)*
13.00-14.30
‘เมื่อกำลังคนสุขภาพกำลังหมดไฟ’ How to Reboost People Management
ดร.บวรนันท ทองกัลยา (PMAT)
15.00-16.30
เคลียรทุกเรื่อง! กับเพื่อนคุณภาพ: The Virtual Big Room
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), อ.ผองพรรณ จันธนสมบัติ (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
นพ.สมจิตร ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรฯ), ดร.อาภากร สุปญญา (วว.)*
วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
ทำ Risk ใหครบรส
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (ศิริราชฯ), น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพล),
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี),
นพ.สุรพร กอนทอง (รพ.ระยอง)*
10.30-12.00
Development and Evaluaion (DE), REAM, and Clinical Audit
ศ.นพ.วิจารณ พานิช, นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.)
13.00-14.30
Rapid Evaluation and Assessment (REAM), and Clinical Audit
ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล)
15.00-16.30
5 เรื่องเกี่ยวกับ SAR ที่ “นาจะรูแบบนี้ตั้งนานแลว”
นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิพงศ (ผูเยีย่ มสำรวจ), อ.จักษณา ปญญาชีวนิ (สรพ.),
นพ.ชาญณรงค รุจิระชาติกลุ (รพ.พระพุทธบาท)*
วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
7 คำถาม ที่ทีมนำตองไมพลาดกับมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
นพ.สมจิตต ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรฯ), นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิพงศ (ผูเยี่ยมสำรวจ),
นพ.ชุติเดช ตาป-องครักษ (รพ.เกษมราษฎร รามคำแหง), น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพล)*
10.30-12.00
Surveyor Hacks: “มิติคุณภาพ” กับระบบงานสำคัญ
อ.เรวดี ศิรินคร (ผูเยี่ยมสำรวจ), อ.โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.), ภก.วิชุนี พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร),
นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย (ผูเยีย่ มสำรวจ)*
13.00-14.30
Clinical Quality in HA Standard 5th edition
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14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.

อ.ผองพรรณ จันธนสมบัติ (ผูท รงคุณวุฒิ สรพ.), รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา
(คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี), อ.กนกรัตน แสงอำไพ (ผูเ ยี่ยมสำรวจ),
ภก.สงกรานต มีชูนึก (ผูเยี่ยมสำรวจ)*
ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”
ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Track 3; Resilience with 3P Safety
วันที่ 9 มีนาคม 2565
08.30-10.00
Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
กาวกับมาตรฐานใหม ดวยหัวใจ 3P Safety
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)
13.00-14.30
มาตรฐานสำคัญจำเปน จุดเนนเพื่อความปลอดภัย
นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิงศ (ผูเยี่ยมสำรวจ), อ.เรวดี ศิรินคร (ผูเ ยี่ยมสำรวจ), พว.นุชจารี จังวณิชชา
(รพ.บำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)*
15.00-16.30
Medication Safety
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล (รพ.สมุทรสาคร), ภญ.ผุสดี บัวทอง (ผูเยี่ยมสำรวจ), ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
(รพ.พนมไพร), อ.มธุรส ภาสพิพัฒนกุล (สรพ.)*
วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
Safe Maternal and Newborn Care
รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ (คณะแพทยศาสตร มช.), ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา (สถาบันสุขภาพ
เด็กฯ), ผศ.พิเศษ นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช (สถาบันสุขภาพเด็กฯ), อ.จักษณา ปญญาชีวิน (สรพ.)*
10.30-12.00
Emergency Response: How to Develop a Scaling-up Strategy
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี), พญ.นฤมล สวรรค
ปญญาเลิศ (ผูทรงคุณวุฒิกรมการแพทย), นพ.พัฒธพงษ ประชาสันติกุล (รพ.เจาพระยายมราช),
อ.พัทธีรา อัมพรศรีสภุ าพ (สรพ.)*
13.00-14.30
Personnel Safety: What Happens When COVID Becomes Endemic?
รศ.นพ.ยงค รงครุงเรือง (คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล), รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
(คณะแพทยศาสตร มข.), นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห),
อ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.)*
15.00-16.30
Resilience & Scaling Up on Quality and Patient Safety
Dr. Mike Durkin (Senior Advisor on the Patient Safety Policy and Leadership Institute
of Global Health Innovation Imperial College London), พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ (สรพ.)
วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
2P Safety Tech Talk
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (สรพ.), ศันสนีย ฮวบสมบูรณ (สวทช.), นพ.นพพร ชื่นกลิ่น (ผอ.สวรส.),
นพ.สมบูรณ มะลิขาว (รพ.ระยอง), อ.ปนรัตน พันธุมณี (สรพ.)*, เกียรติรตั น ทองผาย (สวทช.)*
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10.30-12.00

13.00-14.30
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.

People Safety ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ดวยหัวใจการมีสวนรวม
ทพ.อรรถพร ลิ้มปญญาเลิศ (สปสช.), นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ (รพ.สมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี),
สารี อองสมหวัง (เลขาธิการสภาองคกรของผูบริโภค), ดร.บรรจง จำปา (รอง ผอ.สรพ.),
นพ.บัญชา คาของ (ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ภูเก็ต), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)*
Towards Scaling Up and Resilience by Safety 2
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.)
ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”
ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Track 4; Spiritual a facet of Resilience and Scaling up in
Healthcare and Graceful Nursing.

วันที่ 9 มีนาคม 2565
08.30-10.00
Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
A Step for Scaling up and Resilience Organization with Spiritual.
นพ.ธีรวัฒน ศรีนครินทร (รพ.ราชพฤกษ), นพ.ธีรสุทธิ ปตวิบลเสถียร (รพ.หนองขาหยาง),
ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.)*
13.00-14.30
Spiritual well-being Grows Employee Resiliency in Difficulty Time.
รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ (คณะแพทยศาสตร มช.), พญ.พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล (รพ.พุทธชินราชฯ)
15.00-15.45
CrossWalk in Planetree and SHA Survey Process.
นพ.สมพร คำผง
15.45-16.30
Patient’s Experience in COVID-19 Pandemic
รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ (คณะแพทยศาสตร มช.)
วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
SHA in the HA Standard 5th Edition.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
อ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.)*
10.30-12.00
กุศลที่ยิ่งใหญเกิดจากใจที่สงบ
นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย (รพ.ศิรริ าช), พว.พรวรินทร นุตราวงศ, ชอผกา วิริยานนท*
13.00-14.30
เสนอ session (มาตรฐาน II-2.1 NSO) โดยผูแทนที่เขารวมเขียนมาตรฐาน ไดแก
ดร.กฤษดา แสวงดี, อ.เรณู, และมีผูเยี่ยมสำรวจเปน moderator
15.00-16.30
เสนอ Session NSO Standard in Practice
(วิทยากรเป็ นการแลกเปลี่ยนจากทีมผูเ้ ยี่ยมสํารวจที่มีประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหารการพยาบาล
และมีผเู้ ยี่ยมสํารวจ เป็ น moderator
วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่อวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
ทิศทาง Nursing ในยุค COVID
นายกสภาพยาบาลทานใหม, สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย, ดร.กฤษฎา แสวงดี, อ.เรวดี ศิรินคร
(ผูเยี่ยมสำรวจ)
10.30-12.00
Resilience in Nursing: การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณการระบาดของ
โควิด–19
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หน.พยาบาล (รพ.บำราศนราดูร), อ.วรรณรวี อรรคนิจ (รพ.สระบุรี), หน.พยาบาล (รพ.วชิระภูเก็ต), หน.
พยาบาล (รพ.แมสอด), หน.พยาบาล (รพ.หาดใหญ), อ.จักษณา ปญญาชีวิน (สรพ.)*
13.00-14.30
High Tech, High Touch...การพยาบาลกับเทคโนโลยีที่มีหัวใจ
น.ท.หญิงภัคกร โลจนะวงศกร (รพ.ภูมิพล), หน.พยาบาล (รพ.นครปฐม), ตัวแทนพยาบาล (รพ.ศิริราช),
ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล)*
14.30-15.00 น.
ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”
ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
15.00-15.30 น.
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Track 5 Operational crisis and Resilience management
วันที่ 9 มีนาคม 2565
08.30-10.00
Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
OKRs in Healthcare Practice
กิตติพัทธ จิรวัสวงศ, รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม (รพ.ธรรมศาสตรฯ)
13.00-14.30

Metaverse in Healthcare
นพ.โอฬาริก มุสิกวงส (รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร), นพ.อนุชา พานอย (บริษัทด็อกเตอรเอทูแซด)

15.00-16.30

Smart Tele-Medicine Service.
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ (เลขาธิการแพทยสภา),

วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
Environmental Management in Hospitals: Adapting to New Current and Future
Challenges (การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล: การปรับตัวตอความทาทายใหมในปจจุบันและ
อนาคต), อ.โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.)
10.30-12.00
Managing Ventilation Systems in Hospitals: In Crisis and Challenges of the
Future (การจัดการระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล: ในภาวะวิกฤติและความทาทายในอนาคต)
13.00-14.30
Managing Medical Devices in Hospitals: In Crisis and Challenges of the Future
(การจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล: ในภาวะวิกฤติและความทาทายในอนาคต)
15.00-16.30
The Future and Challenges of Facilities Management in Hospital
(อนาคตและความทาทายของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
Benchmarking for Scaling Up Healthcare Performance
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ (คณะแพทยศาสตร มข.),
ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (คณะแพทยศาสตรวชิรฯ), สงวน แกวขาว (สรพ.), นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)*
10.30-12.00
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ QMR
รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย (รพ.พญาไท), รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท (มอ.),
ดร.อำพัน วิมลวัฒนา (คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลฯ)*
13.00-14.30
กัญชาเพื่อการแพทยและเศรษฐกิจไทย
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท (รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก),
ร.อ.นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย (รพ.มะเร็งอุดรธานี), ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฏกกุล (สถาบันวิจยั
และพัฒนา องคการเภสัชกรรม), นพ.กิตติ โลสุวรรณรักษ (สถาบันกัญชาทางการแพทย)*
14.30-15.00 น.
ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”

10

15.00-15.30 น.

ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)
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Track 6; Lesson Learned from COVID-19 Pandemic and
Cyber Innovative Technology

วันที่ 9 มีนาคม 2565
08.30-10.00
Towards Scaling-up and Resilience in Healthcare: Leadership in a Crisis.
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.), นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี (ผูทรงคุณวุฒิ สรพ.),
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ)
10.30-12.00
5G Siriraj
ทีมศิริราช
13.00-14.30
LEAN related COVID-19
ทีมศิริราช
15.00-16.30
R2R related COVID-19
ทีมศิริราช
วันที่ 10 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
Leadership Hack: Future Management for COVID-19 กลยุทธแหงการอยูรอด
ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ (รพ.ธรรมศาสตรฯ), นพ.โชคชัย จารุศริ ิพิพัฒน (รพ.สมิตเิ วชศรี
นครินทร), นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, (หรือ ศ.นพ.ธานินท อินทรกำธรชัย รพ.เซ็นตหลุยส)
10.30-12.00

BCP during COVID-19 Pandemic บทเรียนพลังเครือขายความรวมมือ
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (รพ.จะนะ), ตัวแทน รพ.สิเกา, รพ.บานแพว

13.00-14.30

เสียงจากสนาม: บทเรียนการรับมือ COVID-19 จากพื้นทีช่ ายขอบ
นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท (สวสส.), พญ.ณัฐกานต ชื่นชม (รพ.แมสอด), พญ.สายรัตน นกนอย (ราชวิทยาลัย
แพทยเวชศาสตรครอบครัวฯ), นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ (รพ.แมสอด)*

15.00-16.30

การออกแบบระบบวัคซีน Toyota and vaccine HACVAX

วันที่ 11 มีนาคม 2565
08.00-08.30
เก็บมาเลาขานเรื่อวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ)
08.30-10.00
AI in Healthcare ไมไกลเกินฝน
ดร.วนิดา แกนอากาศ (มข.)
10.30-12.00

การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสูยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด
วิทยากรจากสมาคมเวชสารสนเทศนไทย (TMI)
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13.00-14.30

การบริหารจัดการและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ, พญ.เอกจิตรา สุขกุล (สรพ.)*

14.30-15.00 น.

ปฐกถาพิเศษ “ระบบบริการสุขภาพไทย เดินตออยางไร”
ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร
บทสรุป HA National Forum 2022 อยูรอด อยูรวม อยูอยางมีความหมาย และพิธีปด
พญ.ปยวรรณ ลิม้ ปญญาเลิศ (ผอ.สรพ.)

15.00-15.30 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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