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            กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานสาธารณสุข (นบส.ส) 

Mini M.M. in Health รุนท่ี 32 (วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 – 19 มีนาคม 2565) 

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  Zoom Meeting 

คร้ังท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

1 ส. 27 พย. 64 

08.00 - 08.30 น. 

08.45 - 09.00 น. 

 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

 

13.00 – 16.00 น. 

 

 

 

16.00 - 17.00 น. 

 

 

 

อา. 28 พย. 64 

08.30 – 09.00 น. 

 

09.00- 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน   

พิธีเปด  

    โดย  นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 

           ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล         

เวชศาสตรปองกันเชิงประยุกตสําหรับผูบริหารระบบสุขภาพ 

    โดย ดร. นายแพทย พรเทพ  ศิริวนารังสรรค 

     นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย  และ 

     ท่ีปรึกษาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  โดย รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ภูดิท  เตชาติวัฒน 

      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

แนะนําหลักสูตรและวิธีการเรียนของผูบริหารระดับสูง 

     โดย รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ภูดิท  เตชาติวัฒน 

      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

Morning Reflection  

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนานักบริหารสาธารณสุขระดับสูง 

    โดย  รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

    ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับปญหาโรคไม   

ติดตอเรื้อรัง ภายใตและภายหลังสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19                      

     โดย ดร. นายแพทย สุขุม  กาญจนพิมาย 

     คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข/อดีตปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  
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คร้ังท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

2 

 

ส.  18 ธค. 64 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

อา. 19 ธค. 64 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

Morning Reflection  

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

สุขภาพโลกและกลยุทธการขับเคล่ือนนโยบายสุขภาพ 

    โดย ศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทยวิวัฒน โรจนพิทยากร  

    ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  

การพัฒนาการแพทยและการสาธารณสุขไทย: เรียนรูจากประวัติศาสตรสู

อนาคตท่ียั่งยืน 

   โดย รองศาสตราจารย นายแพทย ถนอม บรรณประเสริฐ 

   อาจารยประจําภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 

Morning Reflection 

    โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

การบริหารการเงิน-การคลังในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ 

    โดย ดร. นายแพทยพรเทพ  ศิริวนารังสรรค 

    นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย   

การจัดการการควบคุมปองกันโรคระบาดโควิด 19 และโรคอุบัติใหม 

   โดย นายแพทย โสภณ เอื่ยมศิริถาวร 

   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

 

 

 

Zoom Meeting 

สงการบาน 

วิชาเวชศาสตรปองกัน

เชิงประยุกตฯ 
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คร้ังท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

3 ศ. 21 มค.65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

ส. 22 มค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

  

อา. 23 มค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักการวางแผนเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ 

   โดย นายแพทย พิเชฐ บัญญัติ 

   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

   โดย นายแพทย พิเชฐ บัญญัติ 

   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักระบาดวิทยาสําหรับนักบริหารสาธารณสุข 

   โดย นายแพทย คํานวณ  อึ้งชูศักด์ิ  

   ท่ีปรึกษาดานวิชาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับผูบริหารสาธารณสุข 

   โดย รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

   ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักและการประยุกตเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสําหรับผูบริหารสาธารณสุข 

   โดย ศาสตราจารย (กิตติคุณ) นายแพทย ภิรมย  กมลรัตนกุล 

   นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาโครงรางงานวิจัย 

   โดย ทีมผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

Zoom Meeting 

สงการบาน 

การบริหารการเงิน-

การคลังในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

คร้ังท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

4 ศ. 18 กพ. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

ส. 19 กพ. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

อา. 20 กพ. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

การสรางภาพลักษณและการบริหารสมัยใหมสําหรับผูบริหาร 

   โดย ศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทย ศักด์ิชัย วงศกิตติรักษ 

   ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน/อดีตประธานราชวิทยาลัย  

   จักษุแพทยแหงประเทศไทย 

การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียงเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ  

   โดย แพทยหญิง ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ 

   รองผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

Lifestyle Medicine for Health and Well-being 

   โดย นายแพทยตนุพล วิรุฬหการุญ 

    ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการและผูอํานวยการ BDMS Wellness   Clinic 

การจัดการเพื่อปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร 

   โดย นายแพทยอํานวย  กาจีนะ 

   นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 

  

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

ภาวะผูนําแนวใหมสําหรับนักบริหารสาธารณสุข 

   โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

การบริหารบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และการจัดการความ

ขัดแยง 

   โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

 

 

Zoom Meeting 

 

สงการบานวิชา 3วิชา 

-หลักระบาดวิทยาฯ 

-หลักและการประยุกต

เศรษฐศาสตรฯ 

- การพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเส่ียง 
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คร้ังท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

5 ส. 19 มีค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

Morning Reflection 

    โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

สอบรวบยอด 

ปาฐกถาพิเศษ 

     โดย นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย  

พิธีปด  

     โดย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

Course Director : รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน โทร. 091-529-1994 Email: phudit.tej@mahidol.ac.th 

ผูประสานงาน : คุณจารุวรรณ ฉัตรแกว โทร. 089-6603234 E-mail: charuwan.cha@mahidol.ac.th  

        : คุณมนฤดี วงศแกว โทร. 081-9341683 E-mail: monruedee.won@mahidol.ac.th  

*** หมายเหตุ : กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะแจงผูเขารวมอบรมลวงหนา 

mailto:charuwan.cha@mahidol.ac.th
mailto:monruedee.won@mahidol.ac.th

