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            กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานสาธารณสุข (นบส.ส) 

Mini M.M. in Health รุนที่ 33 (วันที่  6 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2565) 

ณ สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหดิล  Zoom Meeting 

ครั้งท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

1 ศ. 6 พค. 65 

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. 

 

 

 

ส. 7 พค. 65 

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 

การพัฒนาระบบสขุภาพเพ่ือบรรลหุลักประกันสุขภาพถวนหนาและการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดย   รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ภูดิท  เตชาติวัฒน 

        ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

แนะนําหลักสูตรและวิธีการเรียนของผูบริหารระดับสูง 

โดย  รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ภูดิท  เตชาติวัฒน 

       ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

Morning Reflection  

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

ทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยเพ่ือรองรับปญหาโรคไม   

ติดตอเรื้อรัง ภายใตและภายหลังสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19                      

 โดย ดร. นายแพทย สุขุม  กาญจนพิมาย 

     คณะกรรมการปฏริูปประเทศดานสาธารณสุข/อดตีปลดักระทรวงสาธารณสุข 

นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนานักบริหารสาธารณสุขระดับสูง 

โดย  รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

       ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

วันท่ี 17 พค. 65 

สงการบาน 

วิชาเวชศาสตรปองกัน

เชิงประยุกตฯ 
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ครั้งท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

อา. 8 พค. 65 

08.30 – 09.00 น. 

 

09.00- 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

Morning Reflection  

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

ระเบียบวิธีวิจัย    

โดย ผูชวยศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทย พิเชฐ บัญญัต ิ

      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

สุขภาพโลกและกลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ 

โดย ศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทยวิวัฒน โรจนพิทยากร  

      ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
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ศ.  10 มิย. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

ส. 11 มิย. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

Morning Reflection 

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

การพัฒนาการแพทยและการสาธารณสุขไทย: เรียนรูจากประวัติศาสตรสู

อนาคตท่ียั่งยืน 

 โดย รองศาสตราจารย นายแพทย ถนอม บรรณประเสริฐ 

   อาจารยประจําภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

การบริหารการเงิน-การคลังในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ 

โดย ดร. นายแพทยพรเทพ  ศิริวนารังสรรค 

    นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย   

 

 

Morning Reflection 

 โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักระบาดวิทยาสําหรับนักบริหารสาธารณสุข 

โดย นายแพทย คํานวณ  อ้ึงชูศักดิ์  

      ท่ีปรึกษาดานวิชาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับผูบริหารสาธารณสุข 

โดย รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

      ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันท่ี 25 มิย.65 

สงการบาน 

การบริหารการเงิน-

การคลังในโรงพยาบาล 

 

สงการบาน 

หลักระบาดวิทยาฯ 

 

สงการบาน 

โครงรางงานวิจัย

(Proposal) 
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ครั้งท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

3 ศ. 8  กค.65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

ส. 9 กค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

  

อา. 10 กค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักและการประยุกตเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสําหรับผูบริหารสาธารณสุข

โดย ศาสตราจารย (กิตติคุณ) นายแพทย ภิรมย  กมลรัตนกุล 

      นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ  

โดย แพทยหญิง ปยวรรณ ล้ิมปญญาเลิศ 

      ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

 

Morning Reflection 

   โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

หลักการวางแผนเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทย พิเชฐ บัญญัต ิ

       รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

การพัฒนาโครงรางงานวิจัย 

 โดย ทีมผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 

 

 

Morning Reflection 

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

ภาวะผูนําแนวใหมสําหรับนักบริหารสาธารณสุข 

โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

      คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

การบริหารบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และการจัดการความ

ขัดแยง 

โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

      คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

 

วันท่ี  24 กค.65 

สงการบาน 

หลักและการประยุกต

เศรษฐศาสตร 

 

สงการบาน 

การพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยง 

 

 

สงโครงงานกลุม

ความสําเร็จ 80-

100% 
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ครั้งท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

4 ศ. 5 สค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

ส. 6 สค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

อา. 7 สค. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

 

 

13.00 - 16.00 น. 

 

 

 

Morning Reflection 

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

การจัดการเพ่ือปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร 

โดย นายแพทยอํานวย  กาจีนะ 

      นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 

การสรางภาพลักษณและการบริหารสมัยใหมสําหรับผูบริหาร 

โดย ศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทย ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ 

      ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน/อดีตประธานราชวิทยาลัย  

       จักษุแพทยแหงประเทศไทย 

 

Morning Reflection 

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

Lifestyle Medicine for Health and Well-being 

โดย นายแพทยตนุพล วิรุฬหการุญ 

      ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการและผูอํานวยการ BDMS Wellness   Clinic 

การบริหารโรงพยาบาลสําหรับนักบริหารสาธารณสุข 

โดย ศาสตราจารย นายแพทยปยะมิตร ศรีธารา 

      คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

Morning Reflection 

โดย ตัวแทนผูเขารับการอบรม 

การจัดการการควบคุมปองกันโรคระบาดโควิด 19 และโรคอุบัติใหม 

โดย  ดร. นายแพทย โสภณ เอ่ืยมศิริถาวร 

       รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 

การพัฒนาโครงงานกลุม 

โดย   รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ภูดิท  เตชาติวัฒน 

        ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ครั้งท่ี วัน-เวลา กิจกรรม  

5 ส. 10 กย. 65 

08.30 - 09.00 น. 

 

09.00 - 12.00 น. 

13.00 - 16.00 น. 

 

16.00 - 16.30 

 

 

อธิบายข้ันตอนการสอบ 

โดย ทีมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

สอบรวบยอด 

วิพากษโครงงานกลุม 

     โดย ทีมผูทรงคุณวุฒิ 

พิธีปด 

     โดย นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย  

           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 : กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะแจงผูเขารวมอบรมลวงหนา 

 

 

 

 

mailto:charuwan.cha@mahidol.ac.th
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