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(ร่าง) 

กำหนดการประชุมวิชาการประจำป ีคร้ังที่ 21 (21st HA National Forum) 
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564   

เวลา  กำหนดการ  
10.00-12.00 โรงพยาบาลทีร่ับประกาศนียบัตร check in เตรียมความพร้อม และซักซ้อม 

เตรียมการถ่ายทอดสด 
13.00 -13.30 พิธีเปิดการประชุมการประชุมวิชาการครั้งที่ 21  
13.30 – 16.00 ปาฐกถาพิเศษ โดย รมช.กระทรวงสาธารณสุข  

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA (เสมือนจริง) 
▪ กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายช่ือโรงพยาบาลที่เข้ารับกับสำนักประเมนิรับรอง 

▪ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรพ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ทาง www.ha.or.th หรือ 

www.forumhai.com  

Tracks & Contents ในห้องประชุมต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

http://www.forumhai.com/


 

 
 

   
 
  
 
 
 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 
08.30-10.00 1-1 Enhancing TRUST in Healthcare. ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา (ศิริราชฯ) 
10.30-12.00 
10.30-11.00   
11.00-11.30   
 
11.30-12.00   

1-2 TRUST TALK:  
A: Resilience in Healthcare นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)  
B: ความไว้วางใจในสถานการณ์ COVID-19 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (ผู้ตรวจราขการกระทรวง
สาธารณสุข) 
C: Trust & Humanity in Healthcare ดร.ดวงสมร บญุผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) 

13.00-14.30 1-3 สร้างความไว้วางใจด้วยมาตรฐาน HA นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี, พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปญัญาเลศิ
,สรพ. 

15.00-16.30 1-4 HR Disruptive World Disruptive Leader ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา (นายกสมาคม PMAT)  
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเร่ืองวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 1-5 ยกระดับคุณภาพบริการด้วย Advanced HA ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (รามาฯ), ศ.นพ.บรรณ

กิจ โลจนาภิวัฒน์ (มช.), นพ.กิตตพิงศ์ เรียบร้อย (มอ.), นพ.สรุชัย ปัญญาพฤทธิพงศ์*  
10.30-12.00 1-6 ความไว้วางใจระบบสุขภาพไทยในระดับสากล ดร. นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สมธนึก โชติ

ช่วงฉัตรชัย, ศรันยา สัจเดว์ (IHPP) 
13.00-14.30 1-7 Lifelong Learning: ทักษะชีวิตที่มากกว่าแค่การท่องจำ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช 
15.00-16.30 1-8 พลิกแนวคิดพิชิตสุขภาพจากบทเรียน COVID-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข), รศ. นพ.สทุัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา (มศว), พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล 
พหลโยธิน)           

วันที่ 19 มีนาคม 2564 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเร่ือวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 1-9 Fight COVID-19 with Collaboration & Learning นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี (รพ.ระยอง)   

รศ. นพ.อนันต์ มโนมยัพิบูลย์ (วชิรพยาบาลฯ) ดร.ชญาน์ จันทวสุ บ.พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกดั 
(มหาขน), รศ. ดร. นพ.จริุตม์ ศรีรตันบัลล์ (จุฬาฯ)* 

10.30-12.00 1-10 Vaccine of COVID-19  
13.00-14.30 1-11 จากผู้ว่าฯ หมูป่า สู่ผู้ว่าฯ COVID-19 ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) 
15.00-16.30 1-12 บุคคลที่น่าไว้วางใจในใจท่าน ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 
  

*ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 

Enhancing TRUST in Healthcare 

Track 1 



 

 
 

 

 
 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564   

08.30-10.00  2-1 Part IV กับ meso system learning นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์), 
นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.)  

10.30-12.00  2-2 การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจ ผ่องพรรณ ธนา, ภก.สงกรานต์ มีชูนึก  

13.00-14.30  2-3 การเรียนรู้จากอุบัติการณ์ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ 
สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ), 

15.00-16.30  2-4 Quality tools buffet กนกรัตน์ แสงอำไพ, รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (รามา
ฯ),  

วันที่ 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30  เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 

08.30-10.00  2-5 Responsive ENV & Facility Management 2021 โกเมธ นาควรรณกิจ (สรพ.) 

10.30-12.00  2-6 Hospital Disaster Management รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร (ศิริราชฯ) 

13.00-14.30  2-7 Performance Management by THIP รศ. ดร. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (จุฬาฯ),         
นพ.ทรนง พิลาลัย (สรพ.) 

15.00-16.30  2-8 Digital Transformation in Facilities Management. นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทอง (รพ.
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ), ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล (รพ.พนมไพร)  

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30  เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 

08.30-10.00  2-9 Next Normal Hospital ในภาวะวิกฤติ COVID-19 นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ(สธ.),   
ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล (วชิรพยาบาลฯ), นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ (ศิริราชฯ)*     

10.30-12.00  2-10 หุ่นยนต์จัดยาผู้ป่วยนอก Is It Cost Effective? ภก.นริสา ตัณฑัยย์ (ศิริราชฯ), ภก.
เอกนันท์ กีรติศรัณย ์(รพ.บำรุงราษฎร์ฯ), รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราช)*  

13.00-14.30  2-11 Intelligent inventory Management รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ 
(ม.มหิดล), ธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล (บริษัทจั๊ม เอไอ จำกัด), รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริ
ราช)* 

15.00-16.30  2-12 5G Cloud AI Smart hospital กมลวัทน์ สุขสุเมฆ (H LAB Co., Ltd.), รศ.นพ. เชิดชัย 
นพมณีจำรัสเลิศ (ศิริราชฯ), นพ.คมกริช จ่างแก้ว (ศิริราชฯ) 

  

*ผู้ดำเนินการอภิปราย  

HA tools and quality in diversity update 

Track 2 



 

 
 

  
 

 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 

08.30-10.00 3-1 สร้างศรัทธาและจิตวิญญาณของตัวเรา ทีมงานและองค์กร ดร.ดวงสมร บุญผดุง 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.), รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (มช.) 

10.30-12.00 3-2 จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai 
culture) ดร.นพ.สกล สิงหะ (มอ.)   

13.00-14.30 3-3 จิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย: คุณค่าสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ (รพ.เซนต์
หลุยส์), สุภาเพ็ญ ศรีสดใส (สรพ.) 

15.00-16.30 3-4 ศรัทธาและคุณค่าในระบบสุขภาพวิถีของจิตวิญญาณในการทำงาน นพ.ธีร์สุทธิ ปิตวิบล
เสถียร (รพ.หนองขาหย่าง), พ.อ.สละ ทัพถาวร (รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์), วรรณระวี อัคนิจ 
(รพ.สระบุรี)* 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 3-5 SHA In Modern Medicine รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (รามาฯ), พญ.พรพิศ 

ตรีบุพชาติสกุล (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก), ดร.ดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)* 
10.30-12.00 3-6 จิตวิญญาณและความหมายของการดำรงชีวิตของฉัน (the meaningful of my life)

พว.กรรณิการ์ ศรีวิจา (รพ.สันทราย), ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
13.00-14.30 3-7 High Trust Leader of Nursing รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา, รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร, 

ดร.จงกล พลตรี (รพ.ศรีนครินทร์)* 
15.00-16.30 3-8 Nursing Practice for Building Trust ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน  
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 3-9 Strengthening Essential Nursing Skills in New Normal ดร.กฤษดา แสวงดี (สธ.)  
10.30-12.00 3-10 Synergy for Clinical Excellence ผ่องพรรณ ธนา, กนกรัตน์ แสงอำไพ  
13.00-14.30 3-11 เพิ่มคุณค่าบันทึกทางการพยาบาลผ่านกระบวนการนิเทศ เรวดี ศิรินคร 
15.00-16.30 3-12 The Power of ICN ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ (มช.), วราภรณ์ เทียนทอง (กองด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค)  
  
*ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 

   

Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care 

Track 3 



 

 
 

 

  
วันที่ 17 มีนาคม 2564 
08.30 -10.00 4-1 Building Trust in Healthcare by 3P Safety พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.) 
10.30-12.00 4-2 Incident Reporting analysis and building the Culture of Safety Prof.Dr.Shin 

Ushiro (Kyushu University), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.) 
13.00-14.30 4-3 Speak up for Personnel Safety รศ. ดร. พญ.เนสินี ไชยเอีย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
15.00-16.30 4-4 Global Action on Patient and Personnel Safety Dr. Mike Durkin (Imperial 

College London), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)* 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 4-5 Enhancing Trust by Reduction of Diagnosis Errors นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) 
10.30-12.00 4-6 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างความไว้ใจในระบบบริการ ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประ

สิทธิพร (ศิริราชฯ) 
12.00- 12.30 Needle stick injury prevention: gain trust with better outcome พว.ดร.ภัทรารัตน์ 

ตันนุกิจ, พว.สุวดี สุขีนิตย์, พว.พ.ต.หญิง จิราพร เชาว์โพธิท์อง (ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สาร
น้ำแห่งประเทศไทย; INNT) 

13.00-14.30 4-7 มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.) 
15.00-16.30 4-8 Crisis communication ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (ม.มหิดลนครสวรรค์), ดร.นพ.นวนรรน 

ธีระอัมพรพันธุ์ (รามาฯ)  
วันที่ 19 มีนาคม 2564 
08.00-08.30 เก็บมาเล่าขานเรื่องวันวาน ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 
08.30-10.00 4-9 2P Safety Tech Talk วรวุฒิ ขาวทอง (รพ.สวรรคประชารักษ์), สุภาภรณ์ ไชยะมาตย์ 

(รพ.หนองม่วง), ภญ.กาญจนาพรณ์ ตาราไต (รพ.มหาสารคาม) นพ.ภคพล เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ 
(รพ.ระยอง), พญ.ชุติมา จิระนคร (รพ.หาดใหญ่), พญ.จิรณัฏ พวงแก้ว (รพ.พหลพลพยุหเสนา) 
นพ.สันติ วงศ์ฝั้น (รพ.แม่ทา), พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.)* 

10.30-12.00 4-10 เมืองประมง ดงโควิด วิกฤติที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน ภญ.วิชชุณี พิตรากูล (รพ.
สมุทรสาคร), ภญ.ผุสดี บัวทอง*  

13.00-14.30 4-11 Patient for Patient Safety Share & Learn by Patient  Mr. Manvir 
Jesudasan, (MSQH Committee Member), สารี อ่องสมหวัง (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค), เอกวัฒน์ 
สุวันทโรจน์* 

15.00-16.30 4-12 สองผู้กล้าท้า IC ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม (รามาฯ), ผศ. นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง (ศิริราชฯ) 

Building TRUST in Healthcare by 3P Safety 

Track 4 


