โครงการความร่วมมือสภา’สัญจร
ส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และบทบาทอานาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
.........................................

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักการและเจตนารมณ์ตามบทบังคับใช้แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติไว้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล
ด้านการสาธารณสุขที่ป ฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กาหนดและ
ควบคุมมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนควบคุมดูแลความ
ประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนนั้น เป็นภารกิจสาคัญของสภาการสาธารณสุขชุมชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุ คคลด้านการสาธารณสุขที่ป ฏิบั ติงานอยู่ทั่ว ประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิ ดภัย
และความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สภาการสาธารณสุขชุมชนเห็นความสาคัญในการจัดโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุข
ชุมชนสัญจรครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมายหลัก กฎหมายลาดับ
รอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 บทบาทอานาจ
หน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด และผดุงไว้ซึ่ง
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน และเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่า วสารที่เ กี่ย วข้ องกับ สภาการสาธารณสุ ข ชุม ชน ตลอดจนการเตรีย มการสอบความรู้ ของสมาชิก ที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอานาจหน้าที่ของ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ผ่านความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการด้านส่งเสริมและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกและ
องค์ ก รภาคี ด้ า นสาธารณสุ ข ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายหลั ก กฎหมายล าดั บ รอง
มาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน
2.4 เพื่อร่วมกันจัดทาปฏิญญาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน สภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
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3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 สมาชิก (หมายถึงสมาชิกสภาการสาธารณสุ ขชุมชน) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม, กอง, สสจ., รพศ.,
รพท., รพช., รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ครั้งละไม่เกิน 1,000 คน โดยไม่ต้องชาระ
ค่าลงทะเบียน และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าร่วมโครงการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
3.2 คณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ขชุมชน คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนกิจการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษานายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ประธานและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสอบ ประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน และประธานและเลขานุการคณะอนุ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง
ตามที่โครงการกาหนด เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
3.3 วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการจากสภา
การสาธารณสุขชุมชน

4. เนื้อหาในโครงการ
ภาคเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย
4.1 บทบาทอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
4.2 กฎหมายลาดับรองหรืออนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอานาจของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข และสภาการสาธารณสุ ขชุ มชน ซึ่ งเป็น ไปตามบทบัญ ญั ติข องพระราชบั ญญั ติ วิช าชี พการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 อาทิ
- ร่ างกฎกระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมส าหรั บผู้ ประกอบวิ ช าชี พการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
- ข้อบังคับสภาการสาธารณสุ ขชุมชนว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และ
ค่าธรรมเนียมอื่นของสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจากัดในการบาบัดโรคเบื้องต้น พ.ศ. ....
- ร่ างข้อ บั ง คับ สภาการสาธารณสุ ขชุ มชนว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขการตรวจ
ประเมินอาการเจ็บป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ
4.3 การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน
และต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการสาธารณสุขตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภา
การสาธารณสุขชุมชนให้กับ
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4.4 ร่วมคิด ร่วมพัฒนาจัด รูปแบบสวัสดิการสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และจัดตั้งศูนย์
การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing
Education Center: CPH-CEC) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

5. ระยะเวลา และสถานที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 ครั้ง/ภาค ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 4 เดือน 1๒-1๓ กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

6. งบประมาณ
ใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 ของสภาการสาธารณสุขชุมชน

7. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
7.1 ผลผลิต (OUTPUT)
ผู้ เข้า ร่ ว มโครงการฯ (ไม่ เ ก็บ ค่า ลงทะเบียน) ร้อ ยละ 80 มี ความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมายหลัก กฎหมายลาดับรองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การสอบความรู้และ
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและประสบการณ์ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณวิช าชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงบทบาทอานาจหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน
7.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติที่ดี อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสภาการสาธารณสุขชุมชน
อีกทั้งสมาชิก นักสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
ด้านการสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภาการสาธารณสุขชุมชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดรูปแบบ
ระบบสวัสดิการสมาชิก และรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing Education Center : CPH-CEC)

7.3 ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงปริ มาณและคุณภาพของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
แห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน กฎหมายหลัก กฎหมายลาดับรอง หรืออนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ตลอดจนการกาหนดกรอบมาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและ
ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติ มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ กรอบมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และการกาหนดเรียกชื่อตาแหน่งทางวิชาชีพ การสอบความรู้ วิช าชีพ การขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพการสาธารณสุ ข ชุมชน การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก นัก สาธารณสุ ข และบุ คลากร
สาธารณสุขจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สภาการสาธารณสุขชุมชนเพิ่มขึ้น
โครงการความร่วมมือ สภา’สัญจร: อนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการสภาฯ

3

8. การติดตามและประเมินผล
8.1 สร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์อันดีให้ครบทุกภาคตามแผนการดาเนินการและแผนปฏิบัติ
การของสภาการสาธารณสุขชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8.2 ดาเนินการประเมินผลโครงการทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ เพื่อวัดองค์ความรู้และการนา
ความรู้ ไ ปขยายผล รวมทั้ ง สมาชิ ก นั ก สาธารณสุ ข และบุ ค ลากรสาธารณสุ ข จากหน่ ว ยงานและ
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเพิม่ ขึ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ
สภาการสาธารณสุขชุมชน กฎหมายหลัก กฎหมายลาดับรองหรืออนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ผ่านโครงการความร่วมมือสภา’สัญจร ทั่วทุกภูมิภาค
9.2 เสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน
9.3 ผู้เข้าร่ วมโครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับ โครงการ/กิจกรรมของสภาการสาธารณสุขชุมชน
เพิ่มขึ้น

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.1 สภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
10.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้เสนอโครงการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์)
เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
อนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายมานะ เปาทุย)
อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
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กาหนดการโครงการความร่วมมือสภา’สัญจร
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอานาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ภาค ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 256๒
08.00เวลา 08.30 น.

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน  พิธีเปิด
รับเอกสาร โดย:

วันทีห่ นึ่ง

วันทีส่ อง

09.00 – 9.30 น.

บรรยาย : ระเบียบ
ว่าด้วยบาบัดโรค
ดร.ไพศาล บางชวด เบื้องต้น การส่งต่อ
พ.ศ. ....
นายกสภาการ
โดย:
สาธารณสุขชุมชน
1. ดร.รัตนสิทธิ์
ทิพย์วงศ์
ที่ปรึกษานายกสภาฯ
2. นายสมใจ สุดจิต
ผอ.รพ.สต.นายาง

09.30 – 12.00 น.

13.00– 15.00 น.

อภิปราย : จรรณยาบรรณการปฏิบัติงานแห่ง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
โดย : 1. นายมานะ เปาทุย อุปนายกคนที่หนึ่ง/
ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ
2. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการสภาฯ
3. นายอเนก ทิมทับ กรรมการสภา
4. ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภา
ผูด้ าเนินรายการ : ดร. รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
ที่ปรึกษานายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

อภิปราย : จุดเชื่อมต่อมาตรฐานความรู้สู่การปฏิบัติ
 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดย : 1. รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
2. รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
3. รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร
4. รศ.ดร. วรางคณา จันทร์คง
5. ดร. พิทยา ศรีเมือง
6. ดร.ชมภูนุช สุภาพวานิช
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ดร. ปริญญา จิตอร่าม

พักรับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

วันที่

15.00 - 16.30 น.

อภิปราย: กระบวนการกลุ่มระดมความคิดเห็น
 รูปแบบสวัสดิการสมาชิก (นายสมใจ สุดจิต, นายสุริยะ ธัญญศิรินนท์)
 แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน (นายริชกี สาร๊ะ, นายประเมธ ช่วยศิริ)
 รูปแบบการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing Education
Center : CPH-CEC) (ดร. ปริญญา จิตอร่าม, ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์)
 กรอบมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและกาหนดชื่อตาแหน่งทางวิชาชีพ/
ค่าตอบแทนวิชาชีพ (นางทัศนีย์ บัวคา, น.ส.ศมนรัตน์ จันทร์จาลอง)
ผูด้ าเนินการหลัก : นางทัศนีย์ บัวคา อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
ผูด้ าเนินการร่วม : คณะคณาจารย์ และผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขใน
ส่วนภูมิภาค
จุดเชื่อมต่อมาตรฐานความรู้สู่การปฏิบตั ิ
 กลุ่มวิชาตรวจประเมิน บาบัดโรคเบื้องต้น
ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
โดย : 1. ศ.ดร.สถิรกร พงษ์พานิข
2. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
3. ผศ.ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพรต
4. อาจารย์ศุมล ศรีสุขวัฒนา
5. ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
6. ดร.จิรนันท์ ตุลชาติ
ผูด้ าเนินการอภิปราย : ดร. ปริญญา จิตอร่าม

 ปิดประชุม
โดย:
ดร.ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุข
ชุมชน

หมายเหตุ : เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (กาหนดการ หัวข้อและวิทยากร อาจปรับได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)
วิทยากรกลาง : ดร. กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
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