
 
 

ก ำหนดกำร 
ประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ปี 2565  

ท ำดีท่ีสุดเพ่ือทุกชีวิต: สำนพลัง สร้ำงสังคมปลอดภัยจำกยำเสพติด 
DO OUR BEST FOR ALL: Coordinate Power & Community Empowerment for Drug Free Society 

วันที่ 23 - 25 สิงหำคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อำคำรอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม “พลังครอบครัว พลังชุมชน สร้ำงชีวิตใหม่ให้ผู้ใช้ยำ”  
  วิทยำกร 

1. นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
3. รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สุริยเดว ทรีปำตี  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรนลิน สิงขรณ์   มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์อภิศักดิ์ วิทยำนุกูลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน 

09.00-12.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐5  “Workshop บทบำทของครอบครัว เมื่อลูกติดยำ” 
  วิทยำกร 

1. แพทย์หญิงภัทรำภรณ์ กินร  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
2. แพทย์หญิงญำณิศำ ชัยนิธิกรรณ สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
3. อำจำรย์ลักขณำ กลำงคำร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
4. อำจำรย์เนตรนภิส จันทวัฒนะ  โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ 
5. ดร.นรัญชญำ ศรีบูรพำ  โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 
6. อำจำรย์กัณณิกำ  สิทธิพงษ์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น 

09.00-12.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐6  “CBTx & Youth Vaccinations: Best Practice in Community” 

  (น ำเสนอนวัตกรรม) 
  วิทยำกรผู้ชื่นชมผลงำน 

1. นำยแพทย์ภำสกร ชัยวำนิชศิริ ประธำนที่ปรึกษำสถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำพรรณ อุ่นอบ   มหำวิทยำลัยมหิดล 
3. นำยแพทย์ชำญชัย ธงพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น 

น ำเสนอนวัตกรรม 
1. ชุมชนบ้ำนห้วยน้ ำเย็น ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก 
2. ชุมชนบ้ำนม่วงน้อย ต.หัวหวำย อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 
3. ชุมชนต ำบลเขำขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธำนี 
4. ชุมชนบ้ำนผักตบ หมู่ที่ 16 ต.ปลำโหล อ.วำรชิภูมิ จ.สกลนคร 
5. ชุมชนบ้ำนตำดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ ำนำจเจริญ 
6. ชุมชนบ้ำนกระซุม หมู่ที่ 3 ต.อรัญคำมวำรี อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
7. ชุมชนบ้ำนทุ่งสมอ หมู่ที่ 4 ต.ควนเมำ อ.รัษฎำ จ.ตรัง 
8. ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
9. Youth Vaccinations: วัคซีนวัยรุ่นโครงกำรหลวง 

/12.00–13.00 น. 
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12.00–13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-15.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม “SMIV in addiction: กำรบริหำรจัดกำรฉันท์มิตร”  
  วิทยำกร 

1. แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญำเลิศ นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมกำรแพทย์  
2. อำจำรย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์  ที่ปรึกษำสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์  
3. แพทย์หญิงสรสพร จูวงษ์  โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์อังกูร ภัทรำกร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

13.00-15.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐5  “Check List: ยำเสพติด ตำมเทรนด์วัยรุ่นไทย” 
  วิทยำกร 

1. อำจำรย์สุพพัต หีบโอสถ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
2. รองศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงรัศมน กัลยำศิริ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
3. นำยแพทย์ภูมิปภพ สุนศุข สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์อดิศักดิ์ งำมขจรวิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี 

13.00-15.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐6  น ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติด  
  ผู้วิพำกษ์ 

๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.มรรยำท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต 
๒. นำยแพทย์วรพงษ์ ส ำรำญทิวำวัลย์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 
๓. ดร.บุบผำ บุญญำมณี โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ 

13.00-15.00 น. ห้อง Sapphire ๒๐4 น ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติด  
  ผู้วิพำกษ์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ ตำกวิริยะนันท์  
๒. นำยแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชำติ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ 
๓. ดร.ส ำเนำ นิลบรรพ์ สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

15.00-16.30 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม พิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในกำรด ำเนินงำนตำมแนวคิด 
  CBTx & Harm reduction (จ ำนวน 39 ชุมชน ใน 13 เขตสุขภำพ) 
   ประธำน ดร.สำธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

   มอบนโยบำยกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำและสำรเสพติดเพ่ือรองรับประมวลกฎหมำย 
   ยำเสพติด พ.ศ.2564 
   โดย ดร.สำธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 

/วันที่ 24 สิงหาคม 2565 



3 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

08.30-09.00 น. พิธีเปิดงำนนิทรรศกำร ประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ปี ๒๕๖5 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 

09.00-10.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ปี ๒๕๖5 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์   
   ปำฐกถำพิเศษ “ท ำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต: สำนพลัง สร้ำงสังคมปลอดภัยจำกยำเสพติด” 
    โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี 

10.00-10.15 น. พิธีมอบรำงวัลธัญญำรักษ์อวอร์ด 
   ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี 
   กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 

10.15-12.15 น. พิธีมอบประกำศนียบัตร สถำนพยำบำลยำเสพติดที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ   
 ประธำน ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี 

     ประกำศนียบัตรโรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด 
    กล่ำวรำยงำน นำงบรรจง จ ำปำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 
     กล่ำวรำยงำน นำยแพทย์สรำยุทธ์ บุญชัยพำนิชวัฒนำ   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบ ำบัดรักษำและ 
    ฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 
   ประกำศนียบัตรสถำนบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
    กล่ำวรำยงำน นำยสิทธิ สุธีวงศ์  รองอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 
   ประกำศนียบัตรสถำนบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 
    กล่ำวรำยงำน พันต ำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

12.15–13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.30-16.15 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม “New Era of addiction treatment : ประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
พ.ศ.2564”  

  วิทยำกร 
1. นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 
2. นำยมำนะ ศิริพิทยำวัฒน์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
3. นำยแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศำล   ที่ปรึกษำระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
4. พลต ำรวจตรีนพดล ศรส ำรำญ  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน

ประสำนงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในสถำนกำรณ์โควิด-19 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 

   นำยแพทย์อังกูร ภัทรำกร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

 

 

/13.30–16.15 น. 
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13.30–16.15 น. ห้อง Sapphire ๒๐5  “เคลียร์ทุกเรื่อง กับกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน NA, AA และ 12 Step” 
  วิทยำกร 

1. นำยแพทย์อดิศักดิ์ งำมขจรวิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี 
2. ผู้แทนสมำคมผู้ติดยำเสพติดนิรนำมแห่งประเทศไทย 
3. Garth Popple, Director of WHOS ประเทศออสเตรเลีย   
4. Simon Mott, Hope Center  

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   อำจำรย์ลักขณำ กลำงคำร สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

13.30–16.15 น. ห้อง Sapphire ๒๐6  “ปลดล็อค กระท่อม กัญชำ ก้ำวต่อไปของสังคมไทย” 
  วิทยำกร 

1. นำยแพทย์ธนะรัตน์ อ่ิมสุวรรณศรี สถำบันมะเร็งแห่งชำติ 
2. อำจำรย์ธนพร พรสง่ำกุล  วิสำหกิจชุมชนเพลำเพลินฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ดร.เภสัชกรปรีชำ หนูทิม  ผู้อ ำนวยกำรกองยำแผนไทยและสมุนไพร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ ศูนย์พิษวิทยำ โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
5. แพทย์หญิงภัทรำภรณ์ กินร  สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   นำยแพทย์ล่ ำซ ำ ลักขณำภิชนชัช สถำบันบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติฯ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
09.00 – 11.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เสวนำ “กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้ผู้ติดยำเสพติดในมุมมองของทีมสุขภำพ

และเครือข่ำย” (Building Trust in Drug Addiction Patients on perspective in Healthcare and 
Networks) 

  วิทยำกร 
1. พลเรือโทนำยแพทย์วิชัย มนัสศิริวิทยำ อดีตเจ้ำกรมแพทย์ทหำรเรือ 
2. อำจำรย์เยำวเรศว์ นำคะโยธินสกุล     รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล สบยช. 
3. พันต ำรวจเอกพิเชษฐ์ กันทำส้ม     ผู้ก ำกับฝ่ำยอ ำนวยกำร จังหวัดสตูล 
4. อำจำรย์วชิรำ บุตรวัยวุฒิ   นักจิตวิทยำ และนักวิชำกำรอิสระ 

วิทยำกรและผู้น ำเสวนำ 
 นำยแพทย์ภำสกร ชัยวำนิชศิริ อดีตรองอธิบดีกรมกำรแพทย์ ประธำนทีป่รึกษำ  สบยช. 

11.00 – 12.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  บรรยำยพิเศษ “DO OUR BEST FOR ALL: The next step in 
addiction policy” 

  วิทยำกร 
นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 

12.00–13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 น. พิธีปิดกำรประชุมวิชำกำรยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ปี ๒๕๖5 
   ประธำน  นำยแพทย์มำนัส โพธำภรณ์ รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ 
หมายเหตุ  1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 2. กำรแต่งกำย (พิธีเปิดกำรประชุม)  
  - ผู้บริหำร : ชุดสูทสำกล / ผู้เข้ำร่วมประชุม : สุภำพบุรุษ สุภำพสตรี สุภำพตำมแบบสำกลนิยม 
 3. รับประทำนอำหำรว่ำง (15 นำที) เวลำ 10.30 น. และเวลำ 14.30 น.  


