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วันและเวลา กิจกรรม ผูบรรยาย 

16 ธันวาคม 65 

08.00-08.30 Conference registration and welcome   

08.30-09.00 Keynote: อาจารยจากราชวิทยาลัย 

Title: family doctor and leadership in 

healthcare   

อ.พญ.สุพัตรา ศรีวาณิชชากร 

Moderator: นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

09.00-09.30 Relationship building นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

9.30-10.00 Coffee Break  

10.00-12.00 Leadership skills for effective healthcare 

leaders 

Speaker: ผศ.ดร.นพ.อภินันท อรามรัตน 

Moderator: นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

12.00-13.00 

 

Lunch Symposium: What is young family 

doctor? Challenge role of Family doctor in 

Asia pacific: The Rajakumar movement 

Dr.Ping Foo Wong  

(Malaysia) (Online) 

13.00-13.20 What family doctor should be in the Future 

world. (Workshop) 

พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

Moderator: นพ.ขัติญพัณศ อเล็กซีส 

กฏอัศญทีปณ 

13.20-13.30 Coffee Break  

13.30-16.30 Self-management & development 

- Emotional management  

- Growth mindset 

พญ.จิตตินันท ชิ้นปนเกลียว 

กุมารแพทยสาขาพัฒนาการและ

พฤติกรรม รพ.ตากสิน 

 คุณขวัญขาว เตชวีรพงศ  

นักจิตวิทยาคลินิก รพ.ตากสิน 

Moderator: นพ.ขัติญพัณศ อเล็กซีส 

กฏอัศญทีปณ 
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08.30-09.00 Wrap up leadership sessions From all participants  

09.00-10.00 International collaborations in Family 

medicine 

Guest: พญ.จัสมี โนะ 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ

10.00-11.15 Global health is local health  

What FM can do in health context? 

Speaker: พ.ญ.หทัยทิพย ธรรมวิริยะกุล 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ

11.15-11.30 Coffee Break  

11.30-12.00 Preparation pitching idea for public speaking   Speaker: พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.45 WS: Communication skill for specific 

situation (Negotiation Positive Feedback, 

Persuasion) 

Speaker: นพ.สตางค ศุภผล 

Moderator: นพ.เสกสรร ไขเจริญ 

14.45-15.00 Coffee Break  

15.00-16.00 Project development and QI tools.  Speaker: พญ.จัสมี โนะ 

Moderator: นพ.เสกสรร ไขเจริญ 

16.00-18.00 Development of draft QI project  

18 ธันวาคม 65 

08.30-09.00 Wrap up QI, Global health and international 

collaboration 

From all participants 

Moderator: พญ.กัญญาณัฐ เกษียรสินธุ 

09.00-10.00 Next generation for YFM Thailand: Project 

presentation. 

นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

นพ.ขัตญิพัณศ อเล็กซีส กฎอัญทีปณ 

Moderator: พญ.กัญญาณัฐ เกษียรสินธุ 

10.00-10.15 Coffee Break  

10.15-11.00 Next generation for YFM Thailand: Project 

presentation. (ตอ) 
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11.00-12.00 Group sharing: Motivation  

-How to get started and staying motivated.  

-How to motivate your team as a leader  

-How to use intrinsic as well as extrinsic 

motivators to keep people engaged  

Moderator: 

พญ.กัญญาณฐั เกษียรสินธุ 

12.00-13.00 Lunch 

13.30-14.00 Group sharing: Leadership  

- When to lead and when to follow  

- When to be directive and when to 

encourage collaboration and consensus  

Moderator: 

พญ.กัญญาณฐั เกษียรสินธุ 

 

14.00-14.15 Coffee Break  

14.15-16.00 Feedback and reflection  From all participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


