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วันที่   19   กันยายน   2559 
เวลา 09.00- 10.00 น. -ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุม มิราเคิล แกรนด์  ชั้น 4  
เวลา 10.00 – 10.10น.    -ชมวีดิทัศน์ 
                ประธานในพธิี  :    นพ.อ านวย  กาจีนะ     อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

เวลา 10.10 – 10.15 น. -กล่าวรายงาน   
โดย นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก    
     รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   

เวลา 10.15 – 10.25 น.  -ประธานกล่าวเปิดงาน 
เวลา 10.25 – 11.15 น. -ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางข้างหน้าของระบบป้องกันควบคุมโรค” 

 โดย นายแพทย์อ าพล  จินดาวัฒนะ 
       สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
       อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

เวลา 11.15 – 11.20 น. -ประธานมอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐก  
เวลา 11.20 – 11.35 น. -พิธีมอบ “เหรียญขุนประเมินวิมลเวชช์” แดผู่้อุทิศตนเพ่ืองานป้องกันควบคุมโรค 

 โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
เวลา 11.35 – 11.45 น. -ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  
เวลา 11.45 – 12.00 น.                     -ประธานเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์และวิชาการพร้อมเดินเยี่ยมชมงาน 

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 13.30 น.     บรรยายพิเศษ “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีระบบป้องกันควบคุมโรค” 

    โดย นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ 
          อธิบดีกรมควบคุมโรค 

  เวลา 13.30 - 15.00 น.  
 

                                 วทิยากร 
 
 
 
 

 
วิทยากรและ                                          

ผู้ด าเนินการอภิปราย  
           

- อภิปราย “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแม่บทในแผนพัฒนางานป้องกัน 
               ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ”  
(  1. ดร.นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์ 
       นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
   2. แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร 
       รกัษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
   3. แพทย์หญิงวรรณา  หาญเชาว์วรกุล 
       รกัษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
   4. นายแพทย์สมบัติ  แทนประเสริฐสุข   
       นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ  กรมควบคุมโรค 

หัวข้อการประชุม :  “ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือการควบคุมโรคที่ยั่งยืน” 
                  Drive Change For Sustainable Disease Control 
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เวลา 15.00 – 15.15 น.                                                       พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 เวลา 15.15 – 16.15 น.  

        วิทยากร 
 
 
 

วิทยากร 
และผู้ด าเนินการอภิปราย 

-    อภิปราย “การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง” 
1.นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์  
   ที่ปรึกษาสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
2. นายแพทย์ประพันธ์ ปลื้มภานุภัทร  
    ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
3. ดร.นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร 
    ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 

 เวลา 16.15 – 17.30 น.                          
                        วิทยากร    

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ด าเนินการอภิปราย 

  เ  อภิปราย “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างไร...เพื่อควบคุมโรคได้อย่างยั่งยืน” 
(ตั     1. นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  
         ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

2. นายแพทย์เฉวตสรร  นามวาท   
    ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
3. นายแพทย์นิสิต คงเกริกเกียรติ   
    หัวหน้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
    ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4. แพทย์หญิงสุชาดา  เจียมศิริ   
    ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
5. แพทย์หญิงเพชรวรรณ  พึ่งรัศมี 
    นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ  กรมควบคุมโรค   

เวลา 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น 
  

วันที่   20   กันยายน   2559 

เวลา 08.30 – 09.15 น. 
                              วิทยากร 

 
             

              ผู้ด าเนินการอภิปราย 

อภิปราย “ความยั่งยืนของการก าจัดโรคในประเทศไทย : บทพิสูจน์โรคหัด” 
1.นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์     ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
2.นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม              ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
3.นายแพทย์พรศกัดิ์ อยู่เจริญ            ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน   
4.นายแพทย์ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์            ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสร้างเสริมสุขภาพ  สสส. 
 

เวลา 09.15 - 10.15 น. 
 

                           วิทยากร 
 
 
 
 
 

               ผู้ด าเนินการอภิปราย 

อภิปราย“การขับเคลื่อนเครอืข่ายด าเนินการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
           ทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพและระดับจังหวัด”  
1.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   
   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
2.รอ้ยตรีพงศธร  ศิริสาคร   
   ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย 
   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    กระทรวงมหาดไทย 
3.ดร.นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์    
   ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
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เวลา 10.15 – 10.30น.                                                       พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 
 

วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรและ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย 

อภิปราย Change together to Combat NCDs  
           “เปลี่ยนแปลงเพื่อปราบปราม NCDs” 
1. ดร.นายแพทยบ์ัณฑิต  ศรไพศาล  
    ผู้อ านวยการส านักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  
    ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2. นายแพทย์อุดม  อรุณรุ่งศรี  
    ผู้อ านวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย  
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
3. นายสัตวแพทย์พัลลภ  จิตรจง  
    รองปลัดเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
4. แพทย์หญิงนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล  
    ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
5. นายแพทย์สัญชัย  ชาสมบัติ  
    ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ    กรมควบคุมโรค 
             

เวลา 12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.30 น. 

วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ด าเนินการอภิปราย 

อภิปราย “ความท้าทายในการใช้กฎหมายเพื่อสู้กับโรคและภัยสุขภาพ” 
1.นายแพทย์รุ่งเรือง  กิจผาติ 
   ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 
2.ดร.นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ 
   ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา 
3. ดร.นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี 
   ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
4.นายแพทย์สัญชัย  ชาสมบัติ 
   ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
5.แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์ 
   ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
6.นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล   
   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
7.นางสาวอังคณา  บริสุทธิ์ 
   ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย   
      

เวลา 14.30 – 15.00 น. -มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานเครือข่าย   จ านวน  18  โล่  
-มอบรางวัลประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่อง”   จ านวน  5  รางวัล 
โดย  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
พิธีปิด 
-กล่าวรายงาน  
โดย แพทย์หญิงชีวนันท์  เลิศพิริยสุวัฒน์    
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค  
-กล่าวปิดการประชุมฯ 
โดย นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ   อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 


