กําหนดการ
ประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2014:
"ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง"
14 สิงหาคม 2557
เวลา
หัวข้อกิจกรรม
07.00 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เทพ หิมะทองคํา
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
09.15-09.55 น.
ความพร้อมและข้อเสนอต่อสังคมไทยในการรับมือวิกฤติ NCDs
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
09.55-11.25 น.
ใคร ทําอะไร ที่ไหน กับ NCDs แล้วจะทําอะไรต่อไป
โดย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Dr. Yonas Tegegn
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
ดําเนินรายการโดย นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
11.25-13.00 น. ชมนิทรรศการและพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. พัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้ เรื่องการจัดการลดความเสี่ยง/
พฤติกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณธวัช หมัดเต๊ะ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ทีมงานเครือข่ายเบาหวาน
การนําเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น
ในระดับเขต
ดําเนินรายการโดย นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่
จุดลงทะเบียน ชั้น 2
ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม
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เวลา

หัวข้อกิจกรรม
สถานที่
ช่วง 1 เสวนาสาธารณะ การคัดกรองโรค และปัจจัยเสี่ยงแนวใหม่
ห้องแซฟไฟร์ 202
โดย ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ช่วง 2 เสวนาสาธารณะ กําลังคนในระบบสุขภาพ เพื่อรองรับโรคเรื้อรัง
โดย นายแพทย์ ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์วรารก์ หวังจิตต์เชียร
โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสาคร
อ.พุดตาน พันธุเณร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณทิพวรรณ เฑียรโรจน์
รพ.สต.บ้านเบ็ญพาด จ.กาญจนบุรี
ผู้ดําเนินรายการ นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ช่วง 1 ระบบคลินิก NCDs คุณภาพ
ห้องแซฟไฟร์ 203
โดย คุณฐิติมา โกศัลวิตร
สํานักป้องกันควบคุมโรคที่ 7
คุณปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คุณรุจิรา แพงคําฮัก
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ช่วง 2 รับฟังความคิดเห็น "แนวเวชปฎิบัติสาธารณสุข” (Public
health Guidelines for NCDs control)
ช่วง 1 บูรณาการงานเพื่อป้องกัน NCDs ตามกลุ่มวัย : กรณีวัยเด็ก วัย ห้องแซฟไฟร์ 204
เรียน วัยรุ่น
โดย แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
อาจารย์สุวิมล จันทร์เปรมปรุง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดาํ เนินรายการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

เวลา

หัวข้อกิจกรรม
สถานที่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วง 2 บูรณาการงานในระบบเพื่อป้องกัน NCDs ตามกลุ่มวัย : กรณีวัย
ทํางาน ผู้สูงอายุ
โดย คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดําเนินรายการ นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Workshop "จะให้คําปรึกษา และแนะนําเชิงจิตวิทยาอย่างไร เพื่อปรับ ห้องแซฟไฟร์ 205
พฤติกรรมให้ได้ผล"
โดย ดร.ทิพาวดี เอมะวรรณะ
เครือข่ายพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์
Prof. Dr. Laura Dodson
Institute for International Connection (IIC)
Dr. Maureen Graves
the Virginia Satir Global Network
ทีมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ทีมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
การจัดการตนเอง และเสริมพลัง (Self-monitoring & Empowering) ห้องแซฟไฟร์ 206
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
คุณศิริพร แสงวัฒนาโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 สิงหาคม 2557
เวลา
หัวข้อกิจกรรม
09.00-09.45 น.
เรียน เปลี่ยน โรค
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
09.45-10.30 น.
บทเรียนสานพลังท้องถิ่น-ชุมชน กับการจัดการ NCDs
โดย นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่
พระครูสุนันทกิจโกศล
วัดดอนทอง จ.สระบุรี
คุณอรศิริ เจริญยิ่ง
รพ.สต.หนองกระทุ่ม จ.สุพรรณบุรี
คุณสิตธร เพ็งสวย
สภาเทศบาล ต.หนองกระทุ่ม
ผู้ดําเนินรายการ คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
10.30-12.30 น.
นโยบายบูรณาการระดับจังหวัด
โดย แพทย์หญิงประนอม คําเที่ยง
สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
บทเรียนการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตนเอง
โดย แพทย์หญิงศรัณยา สุคันธไชยวงศ์
โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่
แพทย์หญิงสกาวเดือน นําแสงกุล
โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
เภสัชกรหญิงปราณี ลัคนาจันทโชติ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
คุณสืบญาติ เสียมกระโทก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
ผู้ดําเนินรายการ แพทย์หญิงอารยา ทองผิว
รพ.เปาโลเมโมเรียล จ.กรุงเทพฯ
เครือข่ายข้ามพรมแดน
โดย คุณธีระ วัชรปราณี
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
คุณสารี อ่องสมหวัง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์

สถานที่
ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม
ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องแซฟไฟร์ 201
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เวลา

หัวข้อกิจกรรม
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
คุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต
สํานักสมัชชาสุขภาพ
ผู้ดําเนินรายการ ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
สาธิต และแลกเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลระดับประเทศและระบบข้อมูล
ในพื้นที่ เพื่อการจัดการ NCDs
โดย นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การรณรงค์สาธารณะ Workshop เพื่อจัดการ NCDs
โดย คุณสุพัฒนุช สอนดําริห์

สถานที่

ห้องแซฟไฟร์ 203

ห้องแซฟไฟร์ 204

กลุ่มงานตลาดเพื่อสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

งานวิจัยบ้านๆ เพื่องาน NCDs ในพื้นที่
โดย คุณสยุมพร พรหมจารีต
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
คุณกฤษฏา สมรักษ์
โรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย์
คุณวรางคณา บุปผา
โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ
โรงพยาบาลเชียงม่วน จ.พะเยา
คุณรัศมี ชาติดํารงค์
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
คุณรสสุคนธ์ ศรีใส
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง
คุณประทุมพร มณีจร
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ผู้ดําเนินรายการ แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี
โรงพยาบาลลานสัก จ.อุทัยธานี
ห้องย่อยที่ 6
แนวทางการดูแลผู้ป่วยทันยุค
โดย พันเอก แพทย์หญิงยุพิน เบญจสุรัตน์วงศ์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ห้องแซฟไฟร์ 205
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เวลา

12.30–13.30 น.
13.30-13.45 น.

13.45-14.45 น.

หัวข้อกิจกรรม
นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ผู้ดําเนินรายการ ดร.นายแพทย์ปริญญา ชํานาญ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชมนิทรรศการและพักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปสาระสําคัญการประชุม
โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ธรรมะลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
โดย พระวิชิต ธมฺมชิโต
วัดโพธิ์เผือก จ.นนทบุรี

สถานที่

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม

“ผนึก บูรณาการ
ร
สานพลัง ลดควาามเสี่ยงโรรคเรื้อรัง”
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคคม 2557
ศูนย์การประชชุมอิมแพ็คฟอรัรั่ ม เมืองทองธาานี

ขออบเขตเนืนื้อหา วันนที่ 14 สิงหาคม 2557
2
พิธีเปิด
บรรยายพิเศษษ เพื่อเสริมพลัง นําเข้าสู่เนื้อหาาการเรียนรู้ตามม Theme งาน “ผลึก
โดดย ศาสตราจาารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
น
เทพพ หิมะทองคํา บูรณาการ สาานพลัง ลดความมเสี่ยงโรคเรื้อรังั ” และชี้ให้เห็นการทํ
น างาน NCCDs บน
โรงพยาบาลลเทพธารินทร์
วิถีการจัดการรใหม่ วิธีคิดใหมม่ รูปแบบการทําํ งานด้วยวิธีการใหม่ เพื่อลดคววาม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง
ความพร้อมและข้อเสสนอต่อสังคมไททยในการรับมือวิ
อ กฤติ NCD เวทีสะท้อนถึงปัจจัยความสําเร็
า จในการควบบคุมและป้องกัน NCDs ในระยะะยาว
โดดย ศาสตราจาารย์กิตติคุณ นาายแพทย์ จรัส สุสวรรณเวลา และความพร้้อมของระบบกาารจัดการในภาพพรวมของสังคมมไทย ในการรับมือกับ
คณะแพทยยศาสตร์ จุฬาลงงกรณ์มหาวิทยาาลัย
วิกฤติ NCDs ที่รวมถึงการลงงทุนเพื่อพัฒนาศศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนา
ฒ
ศาสตราจาารย์พิเศษ ดร.อัอัมมาร สยามวาาลา
ระบบข้อมูลข่ขาวสาร การสร้างกลไกความร่
า
ววมมือและประสสานงานข้ามภาคคส่วน
สถาบันวิจัยยเพื่อการพัฒนาาประเทศไทย (ทีทีดีอาร์ไอ)
ในทุกระดับ การลงทุ
ก
นทางวิชาการ
ช
และการรลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้
น
างกาาร
บริหารจัดการระบบที่ดี โปร่งใส และมีประสิสิทธิภาพ
ใคร ทําอะไร ที่ไหน กกับ NCD แล้วจะทํ
จ าอะไรต่อไปป
เวทีนําเสนอแและทบทวนสถถานการณ์ความมพร้อมของประะเทศไทยในการรพัฒนา
โดดย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณ
ณสุข
ความเข้มแข็งของระบบราย
ง
งาน ติดตามแลละเฝ้าระวัง พร้อมทั
อ ้งแหล่งข้อมูมล และ
เลขาธิการสสํานักงานหลักประกั
ป นสุขภาพแแห่งชาติ
หน่วยงานที่รัรบั ผิดชอบตามรรายการตัวชี้วัดรระดับโลก ความมท้าทายคือ ทําอย่
า างไร
ผู้จัดการสํานนักงานกองทุนสนนับสนุนการสร้างเสริ
ง มสุขภาพ ให้เกิดกลไกรระดับชาติที่เน้นการมี
น ส่วนร่วมจจากทุกภาคส่วน เกิดการใช้ประโยชน์
ร
Dr. Yonass Tegegn
สูงสุดจากทรััพยากร และเครืรื่องมือที่มีอยู่ เพืพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ห
ผู้แทนองค์กการอนามัยโลกปประจําประเทศไทย
ดําเนิ
า นรายการโดดย นายแพทย์ทัทกั ษพล ธรรมรัรังสี
สํานักงานพัพัฒนานโยบายสุสุขภาพระหว่างปประเทศ
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ห้องย่อย
ห้องปประชุมแกรนด์ไดดมอนด์ บอลรูม
พัฒนาาศักยภาพและจัดการความรู้ เรื่องการจัดกาารลดความ
เสี่ยง//พฤติกรรม
โดดย ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.วััลลา ตันตโยทัย
มหาวิทยาลัลัยวลัยลักษณ์
ศาสตราจาารย์ นายแพทย์์วิชัย เอกพลากกร
คณะแพทยยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณธวัช หมมัดเต๊ะ
สถาบันส่งเสสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ทีมงานเครืรือข่ายเบาหวานน
ห้องแแซฟไฟร์ 201
การนําเสนอจากหน่
า
ววยงานในพื้นทีทีท่ ่ผ่านการคัดเลืลือกให้รับ
รางวัลดี
ล เด่นในระดับบเขต
ดําเนินรายการรโดย นายแพทย์สมเกียรติ โพพธิสัตย์
กรมการแแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ห้องแแซฟไฟร์ 202
ช่วง 1 เสวนาสาธารรณะ การคัดกรอองโรคและปัจจัยเสีย่ งแนวใหม่
โดย
โ ดร.นายแพพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
กรมควบคคุมโรค กระทรววงสาธารณสุข
นายแพทย์ทักษพล ธรรรมรังสี
สํานักงานพัพัฒนานโยบายสุสุขภาพระหว่างปประเทศ
ช่วง 2 เสวนาสาธารรณะ กําลังคนใในระบบสุขภาพพ เพื่อรองรับ
โรคเรื้อรัง
โดย
โ นายแพททย์ ปรเมษฐ์ กิงโก้
่
สํานักงานนสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นายแพททย์วรารก์ หวังจิตต์เชียร
โรงพยาบบาลอัมพวา จ.สมุทรสาคร
อ.พุดตานน พันธุเณร
คณะแพททยศาสตร์ มหาวิวิทยาลัยนเรศวร
คุณทิพวรรรณ เฑียรโรจจน์
รพ.สต.บ้้านเบ็ญพาด จ.กกาญจนบุรี
ผู้ดําเนินรายกาาร นายแพทย์ภูภูษิต ประคองสสาย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ง

Workshop เพื
เ ่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องการรปรับเปลี่ยนพฤฤติกรรม โดยจัดการ
ด
เรียนรู้ผ่านสถถานการณ์สมมุติติ บทบาทสมมุตติิ ในการเป็นผู้พการ
ิ และมีผู้ทําหน้าที่
เป็นผู้ดูแล เพืพื่อให้เรียนรู้การดําเนินของโรคเเบาหวานจากภาวะเสี่ยงจนกลายเป็น
เบาหวาน แลละมีความพิการ
กระบวนการเป็น Capacity Building Worrkshop โดยรูปแบบห้องเรียนรูรู้ตาม
ฐานกิจกรรม 4 ฐาน และเก็บคะแนน
บ
ใช้เวลลา 45 นาที เป็นกิ
น จกรรมการเรีรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและผ่
ว
านประสบการณ์

นําเสนอผลงาานจากหน่วยงานในพื้นที่ที่ผ่านนการคัดเลือกให้ห้รับรางวัลดีเด่นใน
น
ระดับเขต (เววทีกรมการแพททย์ กระทรวงสาธธารณสุข) ครอบบคลุมทั้ง 4 ระดดับ
ได้แก่ สสจ. /รพศ.
/
/รพช. /รรพ.สต.

เวทีสาธารณะะของการระดมคความคิดเห็นขอองผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกัน
ออกแบบข้อเสนอแนะต่
เ
อผูมีม้ สี ่วนเกี่ยวข้องใน
ในการปรับปรุง ยกเครื่องระบบบการคัด
กรอง NCDs (Screening แนนวใหม่) และปัจจจัยเสี่ยงของปรระเทศไทย รวมถึง
ระบบข้อมูลข่ขาวสารที่เกี่ยวข้ข้อง และเรื่องกําาลังคน Humann Resource เพืพื่อ
รองรับโรคเรือรั
้อ งในมุมมองกัับผู้มีส่วนได้ส่วนนเสีย
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ห้องแซฟไฟร์ 203
ช่วง 1 ระบบคลินกิ NCDs คุณภาพ
โดย คุณฐิติมา โกศัลวิตร
สํานักป้องงกันควบคุมโรคที่ 7
คุณปนัดดดา ทรัพย์แสนนยากร
สาธารณสสุขจังหวัดสกลนนคร
คุณรุจิรา แพงคําฮัก
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรรณ จ.สกลนคร
ช่วง 2 รับฟังความมคิดเห็น "แนววเวชปฎิบัติสาธารณสุข”
(Pubblic health GGuidelines foor NCDs conttrol)
ห้องแซฟไฟร์ 204
ช่วง 1 บูรณาการงานเพื่อป้องกัน NCDs ตามกลลุ่มวัย : กรณี
วัยเด็ด็ก วัยเรียน วัยั รุ่น
โดย แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชชาวนิช
ศูนย์นมแมม่แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงสายพิณ โชติติวิเชียร
สํานักโภชชนาการ กรมอนนามัย
อาจารย์สสุุวิมล จันทร์เปรรมปรุง
โรงเรียนนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ท
รองศาสตตราจารย์ แพทยย์หญิงลัดดา เหหมาะสุวรรณ
คณะแพททยศาสตร์ มหาวิวิทยาลัยสงขลานนครินทร์
ผู้ดําเนินรายการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา
ด เหมาะสุวรรณ
ณ

คณะแพททยศาสตร์ มหาวิวิทยาลัยสงขลานนครินทร์
ช่วง 2 บูรณาการงานในระบบเพื่อป้
อ องกัน NCDs ตามกลุ่ม
วัย : กรณีวัยทํางานน ผู้สูงอายุ
โดย คุณจะเด็ด็จ เชาวน์วิไล
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ผู้ช่วยศาาสตราจารย์กรอองจิต วาทีสาธธกกิจ
มูลนิธิรณ
ณรงค์เพื่อการไมม่สูบบุหรี่
แพทย์หญ
ญิงวิรัลพัชร กิตติ
ต ธะระพันธุ์
กรมสุขภภาพจิต กระทรรวงสาธารณสุข
ผู้ดําเนินรายกการ นายแพทย์ย์เกษม เวชสุทธานนท์
ธ
กรมอนาามัย กระทรวงสสาธารณสุข

นําเสนอและแแลกเปลี่ยนผลงงานการบูรณาก ารการทํางานในนระดับพื้นที่สําหรั
หบ
กลุ่มประชากรเป้าหมายต่าง ๆ และการขับเเคลื่อนโครงการรให้ประสบ
ความสําเร็จ เพื
เ ่อเป็นบทเรียน แนวทางและ แรงบันดาลใจ เพื่อขยายผลต่อใน
อ
พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เนื้อหาเกียวกั
ย่ บการดูแลตั ัวเองและลดปัจจั
จ ยเสี่ยงขณะ
ตั้งครรภ์ของแแม่ ต่อเนื่องมาจจนคลอดบุตร กการให้นมแม่ แกก่ทารก การส่งเสริ
เ ม
สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยรุนด้
น่ านอาหารแล ะโภชนาการ ไปปจนถึง การส่งเสริม
สุขภาพวัยทํางานและการหลี
า
ลีกเลี่ยงปัจจัยเสีสี่ยง การจัดโปรแกรมสําหรับ
ผู้สูงอายุ ร่วมถึ
ม งการจัดบริการดู
า แลผู้ป่วยโรคคเรื้อรัง ซึ่งจะเห็ห็นได้ว่ามีความ
เชื่อมโยงกันระหว่
ร างบ้าน โรรงเรียน ชุมชน สสถานที่ทํางาน โรงพยาบาลส่
โ
งเสริม
สุขภาพตําบลลและโรงพยาบาาล

“ผนึก บูรณาการ
ร
สานพลัง ลดควาามเสี่ยงโรรคเรื้อรัง”
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคคม 2557
ศูนย์การประชชุมอิมแพ็คฟอรัรั่ ม เมืองทองธาานี
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Workkshop "จะให้คคํําปรึกษา และแนะนําเชิงจิตวิทยาอย่างไร
เพื่อปรับพฤติกรรมใหห้ได้ผล"
โดย
โ ดร.ทิพาววดี เอมะวรรณ
ณะ
เครือข่ายยพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์
Prof. Drr. Laura Dodson
Institutee for International Connecction (IIC)
Dr. Mauureen Gravess
the Virgginia Satir Global Network
ทีมสาธาารณสุขจังหวัดขอนแก่
ข
น
ทีมสาธาารณสุขจังหวัดลพบุ
ล รี
ห้องแแซฟไฟร์ 206
การจัดการตนเอง
ด
แลละเสริมพลัง (SSelf-monitoring &
Empoowering)
โดย
โ ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ นายแพพทย์สมเกียรติ แสสงวัฒนาโรจน์
คุณศิริพร แสงวัฒนาโรรจน์
คณะแพททยศาสตร์ จุฬาลลงกรณ์มหาวิทยาลั
ย ย

เป็น workshop เพื่อเปิดมุมมองการเรียนรูเ้ เครื่องมือใหม่ทางจิตวิทยาที่ช่วย
ว
พัฒนาให้งานนมีคุณภาพ (เข้าใจตนเอง
ใ
เข้าใจจกลุ่มเป้าหมาย นําไปสู่การปรัับ
พฤติกรรม) พร้
พ อมกรณีตัวอยย่างการจัดการลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
า ของการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู
ต ง หรือโรคเรือ้ อรังอื่นๆที่มาจากปัญหาพฤติกรรม
ร
รูปแบบ การปปฏิบัติการเชิงประสบการณ์และะการฝึก 1-2 ทักษะ (Experiential
Skill Learninng) โดยผู้ดําเนินกลุ
น ่ม (Facilitaators) เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นผ่าน
า
รูปธรรมประสสบการณ์จริงขอองผู้เข้าร่วม
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ขออบเขตเนืนื้อหา วันนที่ 15 สิงหาคม 2557
2
เรียน เปลี่ยน โรค
โดย
โ ศาสตราจจารย์ นายแพททย์วิจารณ์ พานินิช
บทเรียนสานพลั
ย
งท้อองถิ่น-ชุมชน กับการจั
บ ดการ NCDs
N
โดย
โ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
โรงพยาบาาลสารภี จ.เชียงใหม่
ง
พระครูสุนนันทกิจโกศล
วัดดอนทออง จ.สระบุรี
คุณอรศิริ เจริญยิ่ง
รพ.สต.หนนองกระทุ่ม จ.สุสุพรรณบุรี
คุณสิตธรร เพ็งสวย
สภาเทศบบาล ต.หนองกระทุ่ม
ผูดํ้ดาเนินรายการ คุณสุรเดช เดชชคุ้มวงศ์
มูลนิธิร่วมมพัฒนาพิจิตร

การบรรยายพิพิเศษ
เวทีเสวนาเพือให้
่ ผู้เข้าร่วมได้ด้เรียนรู้หลักการรสําคัญ รูปธรรรมบทบาทและบบทเรียน
ของคนทํางานนในพื้นที่ตามบริริบทงานที่ทําขอองแต่ละส่วนในการจัดการระบบบ NCD
ซึ่งจะมีการสรรุปสําคัญเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมไได้เข้าใจมิติการพัฒนาระบบงงานและ
สามารถนําสิงที
ง่ ่ได้เรียนรู้ไปปปรับประยุกต์ใช้ปปฏิบัติต่อไปในพืพื้นที่
เนื้อหาเน้นกาารบูรณาการกับประเด็
บ
นกลยุททธ์การทํางานเพืพื่อจัดการระบบNCD 1)
การพัฒนานโโยบายสาธารณะ/มาตรการชุมมชน 2) การจัดระบบบริ
ด
การเพืพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ 3) การสร้างคววามร่วมมือระหหว่างหุ้นส่วนต่างๆในชุมชน โดยยเฉพาะ
ชุมชน ท้องถิน่ ประชาสังคมม 4) การจัดกาารและใช้ประโยยชน์ข้อมูล(สถานการณ์
เฝ้าระวัง กํากักบติดตามและปปรับเปลี่ยนการรทํางาน) รวมทัทั้งประเด็นรูปแบบและ
บทเรียนการปรับพฤติกรรมมในมิติของระดัดับบุคคล ครอบบครัว ระดับปรระชากร
กลุ่มเสี่ยง และประชากรปกติติทั่วไป

ห้องย่
ง อย
ห้องปประชุมแกรนด์ไดดมอนด์ บอลรูม
นโยบายบูรณาการระะดับจังหวัด
โดย
โ แพทย์หญิงประนอม คําเที
า ่ยง
สํานักงานนบริหารยุทธศาสสตร์สุขภาพดีวถีิถชี ีวิตไทย
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บทเรียนการสนั
ย
บสนุนนการเปลี่ยนแปปลงตนเอง
โดย
โ แพทย์หญิงศรัณยา สุคันธไชยวงศ์
โรงพยาบาาลแพร่ จ.แพร่
แพทย์หญิงสกาวเดือน นําแสงกุล
โรงพยาบาาลครบุรี จ.นครรราชสีมา
เภสัชกรหหญิงปราณี ลัคนาจั
ค นทโชติ
โรงพยาบาาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
คุณสืบญาาติ เสียมกระโโทก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โรงพพยาบาลครบุรี จ.นครราชสี
จ
มา
ผู้ดําเนินรายกาาร แพทย์หญิงอารยา
อ
ทองผิว
รพ.เปาโลเมโมเรียล จ.กรรุงเทพฯ

เป็นการแลกเเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทํ
น
างาานในระดับจังหวัดอย่างบูรณากการ
โดยมีวิทยากรรจากหน่วยงานต่างสังกัด และมมุมมองของผู้ทาหน้
าํ าที่กํากับดูแล
แ เพื่อ
สังเคราะห์ขอเสนอแนะและป
้อ
ประเด็นเรียนรู้รร่วมกันในการพััฒนาศักยภาพขของการ
ดําเนินการคววบคุมและป้องกักัน NCDs ผ่านกกลไกในระดับจังหวั
ง ด
นําเสนอตัวอยย่าง Best practicesจาก 4 กรรณี: การเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สํสาเร็จ
การทํางานกับชุ
บ มชน ระบบบบริการเชิงรุก กาารบูรณาการกิจกรรมลดความเเสี่ยงกับ
กิจกรรมในพืนที
น้ ่ สร้าง evennts ให้น่าสนใจ และมีเครื่องมือในการประเมินตนเอง
น

“ผนึก บูรณาการ
ร
สานพลัง ลดควาามเสี่ยงโรรคเรื้อรัง”
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคคม 2557
ศูนย์การประชชุมอิมแพ็คฟอรัรั่ ม เมืองทองธาานี
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เครือข่ขายข้ามพรมแดดน
โดย
โ คุณธีระ วัชรปราณี
สํานักงานนเครือข่ายองค์กรงดเหล้
ก
า
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
มูลนิธิชุมชชนท้องถิ่นพัฒนา
น
คุณสารี ออ่องสมหวัง
มูลนิธิเพื่ออผู้บริโภค
คุณสุรเดชช เดชคุ้มวงศ์
มูลนิธิร่วมมพัฒนาพิจิตร
คุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต
สํานักสมัชชชาสุขภาพ
ผู้ดําเนินรายกาาร ดร.เดชรัต สุสขกําเนิด
มูลนิธินโยยบายสุขภาวะ
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สาธิต และแลกเปลี่ยยนระบบฐานข้อมู
อ ลระดับประเเทศและ
ระบบข้อมูลในพื้นที่ เพื่อการจัดการร NCDs
โดย
โ นายแพทยย์สมเกียรติ โพพธิสัตย์
กรมการแแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสสตรจารย์ ดร.ศุศุภวรรณ มโนสสุนทร
กรมควบคคุมโรค กระทรววงสาธารณสุข
ห้องแแซฟไฟร์ 204
การรณ
ณรงค์สาธารณะ Workshop เพื่อจัดการ NCCDs
โดย
โ คุณสุพัฒนนุช สอนดําริห์
กลุ่มงานตตลาดเพื่อสังคม สํานักงานกองททุนสนับสนุน
การสร้ร้างเสริมสุขภาพพ
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งานวิจัจยบ้านๆ เพื่องงาน NCDs ในพพื้นที่
โดย
โ คุณสยุมพพร พรหมจารีต
โรงพยาบาาลหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
า
คุณกฤษฏฏา สมรักษ์
โรงพยาบาาลละหานทรายย จ.บุรีรัมย์
คุณวรางคคณา บุปผา
โรงพยาบาาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณมัทนาา สมบัติวัฒนาเเวศ
โรงพยาบาาลเชียงม่วน จ.พะเยา
คุณรัศมี ชชาติดํารงค์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรสร้างเครือข่ายยความร่วมมือ และการทํ
แ
างานภภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือในประะเด็นต่างๆ เพื่ออถอดบทเรียนนํามาใช้ในการพัฒนา
ฒ
เครือข่ายในการป้องกันและคควบคุม NCDs ใในประเทศไทย จุดเน้น คือ เครืรือข่าย
ที่จําเป็นต่อกาารควบคุมและป้ป้องกัน NCDs ต้องเป็นเครือข่ขายข้ามประเด็น เป็น
การร่วมมือกันของเครื
น
อข่ายยย่อยเฉพาะประ เด็นต่างๆ มารววมพลัง และยังต้ตองเป็น
เครือข่ายข้ามระดั
ม บ ตั้งแต่ระดั
ะ บท้องถิ่น ไปจจนถึงระดับนานนาชาติ การมีเครืรือข่าย
เฉพาะประเด็นที่เข้มแข็ง การมีเครือข่ายเฉพพาะพื้นที่ที่เข้มแข็
แ ง ยังไม่ได้เป็นปั
น จจัย
ชี้นําความสําเร็
เ จของเครือข่ายในการป้องกันนและจัดการ NCCDs ในภาพรวมม
ระดับประเทศศ

เวทีเรียนรู้ลักษณะ Workshoop การให้ความมสําคัญและการรใช้ข้อมูลของ
สถานบริการเเพื่อนําข้อมูลมาาเฝ้าระวัง การกํกํากับติดตามประเมินผล(M & E)
E
กําหนดมาตรการในระดับสถถานพยาบาล โดดยการสาธิตและะคิดวิเคราะห์จาก
า
ตัวอย่างข้อมูล โดยมีการแลกกเปลี่ยนพร้อมใบบงานสําหรับผูเข้
้เ าร่วม workshhop
เป็นทีมผู้จัดการระบบ (systeem manager)) ที่เป็นผู้ดูแลในนเรื่องการใช้ข้อมูล

Workshop กระบวนการใช้
ก
สืส่อื เพื่อการขับเคคลื่อน สร้างกระะแสงานลดปัจจัยเสี่ยง
และปรับพฤติติกรรม

นําเสนอผลงาานงานวิจัยบ้านๆ เพื่องาน NCDD ในพื้นที่ และสะท้อนมุมมองจาก
นักวิชาการแลละผู้ทรงคุณวุฒให้
ิใ ความคิดเห็นนเพื่อการแลกเปปลี่ยนจากผลงานนวิจัย
และการขยายยผลการพัฒนา
 รูปแบบการดําเนินงานแก้
น
ไขปัญหหาพยาธิใบไม้ตบและมะเร็
ับ
งท่อน้นําดี
 การรพัฒนารูปแบบบการเคลื่อนไหววข้อต่อในผู้ป่วยโโรคหลอดเลือดสมอง
ระยยะเรื้อรัง
 วิถการบริ
ีก โภคแอลกอฮอล์และระบบบการบําบัดรักษาผู
ก ้ติดสุราในชุมชน
ชนบทภาคเหนือตอนล่าง กรณีศกึ กษาอําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุ
ษ โลก
 ประสิทธิผลของรูปแบบการดู
ป
แลผูผู้ ป่วยไตเสื่อม รพ.เชี
ร ยงม่วน จ.พะเยา

“ผนึก บูรณาการ
ร
สานพลัง ลดควาามเสี่ยงโรรคเรื้อรัง”
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคคม 2557
ศูนย์การประชชุมอิมแพ็คฟอรัรั่ ม เมืองทองธาานี
โรงพยาบาาลสุราษฏร์ธานีนี จ.สุราษฏร์ธานีนี
คุณรสสุคคนธ์ ศรีใส
โรงพยาบาาลควนขนุน จ.พัทลุง
คุณประทุทุมพร มณีจร
โรงพยาบาาลเฉลิมพระเกียรติ
ย จ.น่าน
ผู้ดําเนินรายกาาร แพทย์หญิงมานิ
ม ตา พรรณววดี
โรงพยาบาาลลานสัก จ.อุทัทยธานี
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แนวททางการดูแลผู้ป่วยทันยุค
โดย
โ พันเอก แพพทย์หญิงยุพนิ เบญจสุรัตน์วงศ์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ง

 การรพัฒนารูปแบบบการบริหารจัดกการ stock ยามมะเร็ง
 Moodel ส่งเสริมสุขภาพควบคุ
ข
มโรรคความดันโลหิตสูง
 การรศึกษาความชุกและการกระจา
ก
ายของโรคระบบบทางเดินหายใจจเรี้อรัง
และโรคระบบหัวใจจโดยการใช้ระบบาดวิทยาร่วมกัันระหว่างประชชาชนใน
พืนที
้น ่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในนอําเภอเฉลิมพรระเกียรติ จังหวัดน่
ด าน
พ.ศศ.2557
เวทีเสวนา เพืพื่อให้เกิดความเขข้าใจประเด็นสําาคัญใน Guideline ต่างๆที่เกี่ยวข้
ย อง
กับการทํางานนและพัฒนาระบบบการดูแล NCCDs โดยสมาคมมวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ นายแพพทย์สมเกียรติ แสสงวัฒนาโรจน์

สมาคมคววามดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
นายแพทย์สุชาติ หาญไชชยพิบูลย์กุล
สมาคมโรคหลอดเลือดสมมองแห่งประเทศศไทย
ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ นายแพพทย์สุรศักดิ์ กันตชชูเวสศิริ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ผู้ดําเนินินรายการ ดร..นายแพทย์ปริญญา
ญ ชํานาญ
โรงพยาบบาลสรรพสิทธิประสงค์
ป
จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปสาระสํ
ส าคัญการปประชุม
โดย
โ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิ
ว ชชากร
กรมควบคคุมโรค กระทรววงสาธารณสุข
ธรรมะะลดความเสี่ยงงโรคเรื้อรัง
โดย
โ พระวิชิต ธมฺมชิโต
วัดโพธิ์เผืออก จ.นนทบุรี

นําเสนอภาพรรวมของสาระและประเด็นท้าททายที่ได้จากการรประชุมครั้งนี้

บรรยายพิเศษษเพื่อสรุปความสําคัญ บทบาททการนําธรรมะมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
จัดการแก้ปญหาโรคเรื
ัญ
้อรังทังสํ
้ง าหรับผู้ป่วย ญาติ/ผู้ดูแล บุคลากรสุขภาพ

และระบบสุขภาพ
ข รวมทั้งการสร้
ก างความมร่วมมือบทบาททและคุณค่าขอองวัด
ในการหนุนเสริ
เ มการจัดการเพือ่ ลดความ เสี่ยงโรคเรื้อรัง

