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กําหนดการประชุมชี้แจงนโยบาย และประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จังหวัดปทุมธานี 

************************************ 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. เปิดการประชุม 
โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 กล่าวรายงานโดย 

 นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์  
 ผู้อํานวยการกองการแพทย์ทางเลือก 

09.00-10.00 น. มอบนโยบายการส่งเสริมและป้องกันโรค ฯ 
โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
10.00-12.00 น.  อภิปรายสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

โดย 1) เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์  
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2) ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

3) นางสาวกิติมา พิณประดิษฐ์  
แพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองเรือ 

     ด าเนินการอภิปราย  
 นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์  
 ผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.00 น.   ห้องดุสิตา การส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 
โดย อาจารย์สีไพร  พลอยทรัพย์ และคณะ 

รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก (ฝ่ายวิชาการ) 
อาจารย์ลัดดาวัลย์  จาดพันธุ์อินทร์ และคณะ 
นักวิชาการปฏิบัติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

14.00 – 15.00 น.  การส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มวัยท างาน  
 โดย นางพันทิพา พงศ์กาสอ   
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  กองการแพทย์ทางเลือก 
          ภญ.พิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว 
                                                           เภสัชกรอิสระ 
15.00 – 16.00 น.   การส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยแม่และเด็ก 
 โดย อาจารย์แสงเพ็ชร ภู่มา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       อาจารย์อุบลรัตน์ มโนศิลป์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
 สถาบันการแพทย์แผนไทย 
16.00 – 16.30 น.  สรุปประเด็นในการส่งเสริมและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยและ 
  ตอบข้อซักถาม 
   โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ 
         ผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก 

 
 

หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. , 15.00 - 15.15 น. 
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 ห้องบัวหลวง  ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแพทย์พ้ืนบ้าน 
13.00 – 1๓.๑๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมห้องปฏิบัติการกลุ่มแพทย์พ้ืนบ้าน 
 โดย   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 
     การแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

13.๑๕ – 1๔.00 น. การบรรยาย เรื่อง “กลุ่มชีววิถีน้ าเกี๋ยน...สมุนไพรพื้นบ้านกับการจัดการสุขภาพ
และการเสริมสร้างรายได้ประชาชนต าบลน้ าเกี๋ยนสู่สินค้าระดับสากล” 

 โดย  นางสาวศริินันท ์สารมณฐี   
 ผู้จัดการกลุ่มมวิสาหกิจชุมชนต าบลน้ าเกี๋ยน 

1๔.00 – 18.00 น. การน าเสนอผลการด าเนินงาน เรื่อง “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหลากหลายมิติ” 

 โดย  ผู้แทนพื้นที่เป้าหมายเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 
 วิทยากรร่วมวิพากษ์  

1. นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ นักวิชาการอิสระ 
2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ 
3. นางสาวศิรินันท์  สารมณฐี   ผู้จัดการกลุ่มมวิสาหกิจชุมชน 
  ต าบลน้ าเกี๋ยน 
4. ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มทร.ธัญบุรี 
5. ผู้แทนรายการนารีกระจ่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
1๘.00 – 1๙.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. , 15.00 - 15.15 น. 
 3. กลุ่มเป้าหมาย (ห้องที่ 2) นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมอพ้ืนบ้าน/ อสม. เชี่ยวชาญ (สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ) พื้นที่
เป้าหมาย 12 แห่ง 
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 ห้องมิสติ้ง การส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มวัยแม่และเด็ก 
13.00 – 13.15 น.       กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมห้องปฏิบัติการกลุ่มแพทย์พ้ืนบ้าน 

โดย อาจารย์พรทิพย์ เทียนทองดี 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

13.15- 14.00 น.  บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนคลอด 
โดย  อาจารย์สนิท  วงษ์กะวัน 
       ผู้เชี่ยวชาญการดูแลมารดาและทารกก่อนและหลังคลอด 

14.00- 16.30 น.  บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด 
โดย  อาจารย์สนิท  วงษ์กะวัน 
       ผู้เชี่ยวชาญการดูแลมารดาและทารกก่อนและหลังคลอด 

 
 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. , 15.00 - 15.15 น. 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 

ห้องดุสิตา : ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 
************************************ 

08.30 – 9.30 น. บรรยาย การสร้างนวตกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ส าหรับวัยเรียน  
 “กายฟิต จิตดี มีปัญญา”  
 โดย ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข 
 ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ อุทัย สุดสุข 

09.30 – 11.00 น. บรรยาย “กายฟิต จิตดี มีปัญญา” ด้วยเทคนิค 3ส.  
 (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) ส าหรับวัยเรียน 
 โดย พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ดร. 
 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

11.15 – 12.00 น. ประสบการณ์สร้างเสริมสุขภาพ “กายฟิต จิตดี มีปัญญา”ในโรงเรียน 
 โดย อาจารย์สมบูรณ์ สีใส 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังควง จังหวัดก าแพงเพชร 
 อาจารย์น้ าผึ้ง บกแก้ว 
 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังควง จังหวัดก าแพงเพชร 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. บรรยาย“กายฟิต จิตดี มีปัญญา” ด้วยเทคนิค 3อ. 
 (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) ส าหรับวัยเรียน 
 โดย นายแพทย์บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์ 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบ าบัด  
 (ศูนย์ธรรมชาติบ าบัดเวลเนสแคร์) 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15 – 16.30 น. บรรยายสุขภาพดีด้วยนาฬิกาชีวิต  
 โดยนายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช 
 ผู้อ านวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ 

16.30 น. สรุปข้อซักถาม และปิดการประชุม 
 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 

ห้องทิวลิป : ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยทํางาน 

************************************ 

08.30 – 10.00 น. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อโดยใช้สมุนไพร  
 โดย ภญ.พิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว 
                                          เภสัชกรอิสระ 
   ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ 
   กองการแพทย์ทางเลือก 
   พท.พีรากร อัคพิน 
   กองการแพทย์ทางเลือก 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.15 – 12.00 น. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อโดยใช้สมุนไพร (ต่อ) 
 โดย ภญ.พิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว 
   เภสัชกรอิสระ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท างานด้วยดุลยภาพบ าบัด 
 โดย  นางศิริชดา เปล่งพานิช และคณะ 
     กองการแพทย์ทางเลือก 
14.30– 14.45น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45– 16.30 น. การตรวจร่างกาย/การบริหารร่างกายแบบดุลยภาพบ าบัด 
 โดย  นางศิริชดา เปล่งพานิช และคณะ 
     กองการแพทย์ทางเลือก 

 สรุปข้อซักถาม และปิดการประชุม 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 

ห้องแคทรียา : ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ 
************************************ 

08.30 – 12.00 น. บรรยายการดูแลสุขภาพการปวดเข่าด้วย “การพอกเข่า” 
 โดย อาจารย์ประพัสสร  วรรณทอง  
 โรงพยาบาลขุนหาญ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. บรรยายโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 ด้วยการแพทย์แผนไทย (ต่อ) 
 โดย อาจารย์อุบลรัตน์ มโนศิลป์  
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15 – 16.30 น. บรรยายโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 ด้วยการแพทย์แผนไทย (ต่อ) 
 โดย อาจารย์อุบลรัตน์ มโนศิลป์  
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 

16.30 น. สรุปข้อซักถาม และปิดการประชุม 
 
 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น.  
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วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 
ห้องบัวหลวง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

************************************ 
 

08.30 – 12.00 น. การน าเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือการส่งเสริม 
 สุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ภายใต้ประเด็น “อัตลักษณ์สร้างคุณค่า น าพา 
 ชุมชน สังคม และภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ”  
 วิทยากร 
 1. นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ นักวิชาการอิสระ 
 2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ 
 3. นายรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง   ผู้อ านวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 4. ดร.ไฉน น้อยแสง  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 5. ผู้แทนรายการชีวอโรคยา  ช่อง 14 MCOT Family 
  ผู้ดําเนินรายการ นายสมัคร สมแวง กองคุ้มครองและส่งเสริม 
        ภูมิปัญญาฯ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การน าเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือการส่งเสริม 
 สุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ภายใต้ประเด็น “อัตลักษณ์สร้างคุณค่า น าพา 
 ชุมชน สังคม และภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ”(ต่อ) 

15.00 – 16.30 น.  สรุปแผนและแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ/ 
  ข้อซักถาม และปิดการประชุม 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 
 
 
 
 

 


