กำหนดการอบรม
หลักสูตร “การจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”
เพื่อพัฒนาศักยภาพกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินแี ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ ๑๙-๒๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมแกรนด์เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุ คลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจัง หวั ด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิ ด
ทฤษฎี ระบบสุขภาพแบบองค์รวมและการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๗๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการ/รักษาการกองสาธารณสุขจังหวัด ผู้ที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. จังหวัดละ ๕ ท่าน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น.
๑๔.๑๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ระบบสุขภาพแบบองค์รวม
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
ร่วมคิด ร่วมสร้างฉากทัศน์ระบบสุขภาพท้องถิ่นที่พึงประสงค์
โดย นพ.วิ ร ุ ฬ ลิ ้ ม สวาท หั ว หน้ า กลุ ่ มวิจ ัย และสุข ภาพ สำนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข (สวสส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กล่าวรายงาน
โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิรู ป
ด้านสุขภาพ” และกล่าวเปิดงาน
โดย นายอนุ ท ิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐมนตรีแ ละรั ฐมนตรีว ่ า การกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ถ่ายรูปหมู่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม จำนวน ๑๕ หน่วยงาน
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
โดย นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

ความสำคัญของระบบสุขภาพท้องถิ่น
โดย นพ.ประภัสสร เจียมบุญศรี อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
นพ. ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ ายโอนด้านสาธารณสุข
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ดำเนินรายการโดย นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง
รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
อดีต ปัจจุบัน อนาคต การกระจายอำนาจด้านการจัดการระบบสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สรุปประจำวัน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ทบทวนกระบวนทัศน์เชื่อมโยงพันธกิจระบบสุขภาพท้องถิ่น
โดย นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์ วิทยากรกระบวนการ
บทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนระบบสุขภาพท้องถิ่น
โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (รอชื่อ)
นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
นายวีระชัย ก้อนมณี ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท
นายวีระชัย ก้อนมณี
นางสาวภัชร์จิรัชม์ รัชเมฆรัตน์
แบ่งกลุ่มย่อย ๘ กลุ่ม (กลุ่มละ ๒๐ คน) แลกเปลี่ยนแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่
กลุ่มที่ ๑ การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
กลุ่มที่ ๒ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
กลุ่มที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กลุ่มที่ ๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
กลุ่มที่ ๖ การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย
กลุ่มที่ ๗ คุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มที่ ๘ ชุมชนเข้มแข็งจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ดำเนินการโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการและหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ๘ ประเด็น
แลกเปลี่ยนเติมเต็ม
โดย หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ
โอกาสและความท้าทาย การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการสร้ างความร่ วมมือ เพื่ อ พั ฒ นา
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
โดย นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธ รรม กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปสาระสำคัญของการอบรมและการดำเนินงานระยะต่อไป
- กำหนดการพัฒนาศักยภาพในระยะต่อไป
- สิ่งที่จะต้องดำเนินการในแต่ละจังหวัด
ซักถามและปิดการประชุม

