
 
 

ก ำหนดกำร 
ประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 21 ปี 2563  

ขอบฟ้ำแห่งกำรเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐำนบูรณำกำรงำนยำเสพติด 
(Horizon of Knowledge: Based on Community drug abuse treatment and care) 

วันที่ 22 - 24 ธันวำคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อำคำรอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.15 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ชมวีดิทัศน์ , กำรแสดง 

09.15 – 12.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม “รำงวัลเลิศรัฐ: พลังชุมชนสู่สังคมปลอดภัยจำกยำเสพติด”  
  วิทยำกร 

1. หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
2. นำยแพทย์ภำสกร ชัยวำนิชศิริ  ที่ปรึกษำสถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟู ผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
3. นำงสำวบังอร บุญรักษำสัตย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  กรมกำรแพทย์  
4. นำยกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร  ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนถ้ ำง๊อบ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอไชยปรำกำร  

 จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 

   นำยแพทย์ชัยรัชต์ ก้องเปสลำพันธ์   สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

09.15 – 10.30 น. VDO Conference/Facebook Live   
  ห้อง Sapphire ๒๐5-206 “Personality Disorder กับกำรเสพติด” 
  วิทยำกร 

1. ศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงณหทัย วงศ์ปกำรันย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
2. นำยแพทย์อภิศักดิ์ วิทยำนุกูลลักษณ์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   แพทย์หญิงวรำงคณำ รักษ์งำน สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

10.30 - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

10.45 - 12.00 น. VDO Conference/Facebook Live   
  ห้อง Sapphire ๒๐5-206 “The truth about ADHD and Substance abuse”  
  วิทยำกร 

รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สุริยเดว ทรีปำตี   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 16.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  “CBTx VS Harm reduction: จำกประสบกำรณ์สู่กำรเรียนรู้” 
                                 ผู้น ำเสนอ                                     

๑. นำยธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10 บ้ำนเขำชะโอย ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุร ี
๒. นำงสำวสนมน้อย มูลสระ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกระนวน 
๓. นำงสำวนภำพร มีหน้อย  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  โรงพยำบำลไชยปรำกำร จ.เชียงใหม ่
๔. นำงอัมรำ นำโสก  ผู้ใหญ่บ้ำนเรืองเจริญ ต.นิคมค ำสร้อย อ.นิคมค ำสร้อย จ.มุกดำหำร 

  วิทยำกร                                     
๑. นำยแพทย์ภำสกร ชัยวำนิชศิริ    ที่ปรึกษำสถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟู 

       ผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำพรรณ อุ่นอบ  คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

   มหำวิทยำลัยมหิดล 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี ภู่ขำว   คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

   มหำวิทยำลัยมหิดล 
  /พิธีกร... 
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  พิธีกร 
1. นำงโสภิดำ ดำวสดใส  โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น 
2. นำยนรำกร สำรีแหล้ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อุดรธำนี 

13.00 – 14.30 น. ห้อง Sapphire ๒๐5 -206 “Violence Management in hospital” 
  วิทยำกร 

1. แพทย์หญิงนัฎพร บูรพำขจรพงษ ์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อุดรธำนี    
2. อำจำรย์วัลล ีธรรมโกสิทธ์ิ   กรมสุขภำพจิต 
3. อำจำรย์ไพโรจน์ สุขเกิด สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
  แพทย์หญิงสุกัญญำ เวียงอินทร์ สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

13.00 – 14.30 น. ห้อง Sapphire ๒๐4  “Future trends Medical Cannabis” 
  วิทยำกร 

1. แพทย์หญิงอำภำศรี ลุสวัสดิ์  สถำบันประสำทวิทยำ  
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ ศูนย์พิษวิทยำ โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
3. นำยแพทย์อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษำกรมกำรแพทย์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
  นำยแพทย์ล่ ำซ ำ ลักขณำภิชนชัช สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

13.00 – 16.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐3  น ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติด (กำรบ ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยำเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน) 
  ผู้วิพำกษ์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ คณะพยำบำลศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๒. นำยแพทย์ชำญชัย ธงพำนิช   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น 
๓. นำยแพทย์อภิศักดิ์ วิทยำนุกูลลักษณ์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 

14.30 – 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

14.45 – 16.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐4 น ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติด (กำรบ ำบัดทำงเลือก) 
  ผู้วิพำกษ์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ ตำกวิริยะนันท์  
๒. นำยแพทย์วรพงษ์ ส ำรำญทิวำวัลย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 
๓. ดร.นันทำ ชัยพิชิตพันธ์  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

14.45 – 16.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐๕-206  น ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติด (กำรบ ำบัดปรับเปล่ียนพฤติกรรม) 
  ผู้วิพำกษ์ 

๔. อำจำรย์ศักดินำ บุญเปี่ยม 
๕. นำยแพทย์อังกูร ภัทรำกร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
๖. ดร.ส ำเนำ นิลบรรพ์  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

 
 
 
 
 

/วันที่ 23... 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
08.30-09.00 น.  อำคำรอิมแพ็คฟอรั่ม พิธีเปิดงานนิทรรศการ ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 21 ปี ๒๕๖3 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

09.00-09.45 น.  ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  พิธีเปิดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 21 ปี ๒๕๖3 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  
   กล่ำวรำยงำน  นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

  ปำฐกถำพิเศษ “ขอบฟ้ำแห่งกำรเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐำนบูรณำกำรงำนยำเสพติด (Horizon of 
Knowledge: Based on Community drug abuse treatment and care)”  

    โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

09.45-10.00 น. พิธีมอบรำงวัลธัญญำรักษ์อวอร์ด 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

10.00-11.15 น. พิธีมอบกิตติกรรมประกำศสถำนพยำบำลยำเสพติดที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ  
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
     ประกำศนียบัตรโรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด 
    กล่ำวรำยงำน แพทย์หญิงเอกจิตรำ สุขกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล  
   สถำนบ ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
    กล่ำวรำยงำน นำยอำยุตม์ สินธพพันธ์ุ  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

 สถำนบ ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
    กล่ำวรำยงำน นำงสำวศิริประกำย วรปรีชำ  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
   สถำนบ ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพตดิระบบบังคับบ ำบัดที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
    กล่ำวรำยงำน นำยวิตถวัลย์ สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

11.15-11.30 น. พิธีมอบใบประกำศเกียรติคุณจังหวัดดีเด่น ระดับเขตสุขภำพด้ำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
  สำขำยำเสพติด ประจ ำปี 2563  
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

 กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์  รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 

11.30-12.15 น. บรรยำยพิเศษ “นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในยุค COVID-19”  
โดย นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

12.15 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.30 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม “ขอบฟ้ำแห่งกำรเรียนรู้: ชุมชนคือฐำนของงำนยำเสพติดไทย” 
  วิทยำกร 

1. นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
2. นำยนิยม เติมศรีสุข   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3. นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 
4. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลำกร อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   แพทย์หญิงพรรณประภำ ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
    โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

14.30 – 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

/14.45... 
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14.45 – 16.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  “The new normal : สร้ำงคุณค่ำพัฒนำงำนยำเสพติด” 
  วิทยำกร 

1. นำยแพทย์รักษ์ รักษ์ตระกูล  โรงพยำบำลล ำปำง 
2. นำยแพทย์ล่ ำซ ำ ลักขณำภิชนชัช สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
3. นำยแพทย์จิรพงศ์ อุทัยศิลป์    ที่ปรึกษำโรงพยำบำลแม่ระมำด 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์อังกูร ภัทรำกร  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

14.45 – 16.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐3  “Health Literacy ก้ำวส ำคัญของงำนยำเสพติด PP&P” 
  วิทยำกร 

๑. นำงวิมล โรมำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักขับเคล่ือน กรมอนำมัย 4.0 
๒. อำจำรย์วิจิตฎร์ตรำ สิริสุมนต์ธำ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี 
๓. นำยเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมกำรบริหำร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์ศุภฤกษ์ นำคดิลก  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

14.45 – 16.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐4-206  “อสม.เชี่ยวชำญยำเสพติด: พลังเล็กๆ ที่เปล่ียนโลก” 
  วิทยำกร   อสม.ดีเด่นระดับชำติ สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 

1. อสม.บุญรอด เวชสุวรรณ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ปี 2561   
2. อสม.วิโรจน์ มั่นประสงค์    จังหวัดสุโขทัย  ปี 2562  
3. อสม.อุรำ ปรำบมนตรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2563  

  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   แพทย์หญิงภัทรำภรณ์ กินร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
09.00 – 11.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  “ธรรมะ 4.0 กับกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด” 
  วิทยำกร 
   พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีรำจำรย์  ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดยำนนำวำ 

11.00 – 11.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

11.15 – 12.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  “Addiction treatment reform : New trend 2021” 
  วิทยำกร 

นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

12.00 น. พิธีปิดกำรประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 21 ปี ๒๕๖3 
   ประธำน นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 
หมายเหตุ  1.ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 2.การแต่งกาย (พีธีเปิดการประชุม)  
  - ผู้บริหาร : ชุดสูทสากล  
  - ผู้เข้าร่วมประชุม : สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สุภาพตามแบบสากลนิยม 


