กำหนดกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 มกรำคม 2565
ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อำคำร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และผ่ำนระบบ Cisco Webex Meetings
***************************
วันที่ 10 มกรำคม 2565
เวลา ๐๘.00 – ๐9.0๐ น.

ลงทะเบียน และทดสอบระบบ Cisco Webex Meetings

เวลา ๐9.0๐ – ๐๙.30 น.

พิธีเปิดการประชุม
โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกล่าวเปิดฯ
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข กล่าวรายงาน

เวลา 09.30 – 10.00 น.

บรรยาย เรื่อง “นโยบายและทิศทางการดาเนินงานด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา 10.00 – 12.00 น.

อภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย 1. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม
3. ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
4. ผู้แทนกรมการปกครอง
5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. ผู้แทนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการอภิปราย โดย นายแพทย์ทัปปณ สัมปทณรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

อภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย 1. ผู้แทนกรมการแพทย์
2. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
3. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. ผู้แทนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการอภิปราย โดย นายแพทย์ทัปปณ สัมปทณรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

-2เวลา 14.30 – 16.30 น.

วันที่ 11 มกรำคม 2565
เวลา ๐๘.00 – ๐9.0๐ น.

อภิปราย เรื่อง (ร่าง) อนุบัญญัติกฎหมายลาดับรอง (กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ)
ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
โดย 1. ผู้แทนกรมการแพทย์
2. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
3. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. ผู้แทนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการอภิปราย โดย นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ กองบริหารการสาธารณสุข
ลงทะเบียน และทดสอบระบบ Cisco Webex Meetings

เวลา 09.00 – 10.00 น.

บรรยาย เรื่อง “การจัดระบบบริการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข

เวลา 10.00 – 12.00 น.

อภิปราย เรื่อง “ความสาคัญของการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด”
โดย 1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการกองบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
2. นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา ผู้ช่วยผู้อานวยการ ศอ.ปส.สธ.
3. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
ดาเนินการอภิปราย โดย นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ กองบริหารการสาธารณสุข

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.

อภิปราย เรื่อง “แผนการดาเนินงานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และระบบการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย 1. นายแพทย์ทัปปณ สัมปทณรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง กองบริหารการสาธารณสุข
3. นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ กองบริหารการสาธารณสุข

เวลา 16.00 – 16.30 น.

- ตอบข้อซักถาม และสรุปผลการประชุมฯ
- ปิดการประชุมฯ

หมำยเหตุ

- รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
****************************************
รหัสเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ Cisco Webex Meetings

วันที่ 10 มกรำคม 2565
Username: 2515 411 0374
Password: 1234

วันที่ 11 มกรำคม 2565
Username: 2511 595 5178
Password: 1234

เอกสารประกอบการประชุมฯ

https://moph.cc/2g03hbXTH

