
ท่ี ก ำหนดกำร Topic รูปแบบ Instructors Room 

1 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ต.ค. 2565

เวลำท่ีสะดวก

1. Overview of health systems science and systems thinking for 

physicians

-Structure and process of health systems

-Systems thinking concepts and tools

-Relationship of health care delivery, preventive medicine, and health 

promotion in Thailand's health systems

-Roles of physicians in health care management

online / 

pre-record

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

เข้าเรียนในระบบ E-learning 

ของงานการศึกษาหลังปริญญา

(Tentatively, online learning)

2 วันพุธท่ี 9 พ.ย. 2565

เวลำ 14.00 - 16.00 น.

2. Case study and discussion: Applying health systems science 

and systems thinking in health care management practice

-Value-based care

-Integrated care delivery

-Digital health solutions

live สด / 

Q &A

ภำคบังคับ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ

รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

อ.พญ.ธีรยา พัววิไล

ห้อง 810AB ช้ัน 8 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

(In-person class meeting)

3 วันพุธท่ี 16 พ.ย. 2565

เวลำท่ีสะดวก

3. Management of health care quality and patient safety

-Concept of patient safety, medical errors, risk management

-Tools for health care quality management tools

-Patient safety movement in Thailand: 2P Safety

-Introduction of health care quality improvement research

online / 

pre-record

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

เข้าเรียนในระบบ E-learning 

ของงานการศึกษาหลังปริญญา

(Tentatively, online learning)

ตำรำงเรียนรำยวิชำแกน

รมปส 702 ระบบสุขภำพและกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ (RAHG 702 Health System and Health Care Management )

ปีกำรศึกษำ 2565

Updated 8/ 8/ 2022



ท่ี ก ำหนดกำร Topic รูปแบบ Instructors Room 

ตำรำงเรียนรำยวิชำแกน

รมปส 702 ระบบสุขภำพและกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ (RAHG 702 Health System and Health Care Management )

ปีกำรศึกษำ 2565

Updated 8/ 8/ 2022

4 วันพุธท่ี 23 พ.ย. 2565

เวลำ 14.00 - 16.00 น.

4. Case study and discussion: Managing health care quality 

-Balancing health care quality and patient care teams

-Managing physician’s handoffs and communications of patient care 

teams

-Integration of alternative medicine or complementary medicine (CAM) 

with western medicine

live สด / 

Q &A

ภำคบังคับ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ

รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

อ.พญ.ธีรยา พัววิไล

ห้อง 810AB ช้ัน 8 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

(In-person class meeting)

5 วันพุธท่ี 30 พ.ย. 2565

เวลำท่ีสะดวก

5. Management of population health

-Concepts in preventive medicine, heath promotion, and public health 

practice 

-Clinical informatics and health information technology

-Health financing, health insurance, payment and procurement of 

healthcare services

-Introduction to implementation research and delivery science

online / 

pre-record

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

เข้าเรียนในระบบ E-learning 

ของงานการศึกษาหลังปริญญา

(Tentatively, online learning)



ท่ี ก ำหนดกำร Topic รูปแบบ Instructors Room 

ตำรำงเรียนรำยวิชำแกน

รมปส 702 ระบบสุขภำพและกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ (RAHG 702 Health System and Health Care Management )

ปีกำรศึกษำ 2565

Updated 8/ 8/ 2022

6 วันพุธท่ี 7 ธ.ค. 2565

เวลำ 14.00 - 16.00 น.

6. Case study and discussion: Managing population health

-Roles of physicians in Thailand’s Silver Tsunami

-Managing referral systems between health care organizations

-Upscaling best practices from medical schools to resource-limited 

settings

live สด / 

Q &A

ภำคบังคับ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ

รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

อ.พญ.ธีรยา พัววิไล

ห้อง 810AB ช้ัน 8 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

(In-person class meeting)

7 วันพุธท่ี 14 ธ.ค. 2565

เวลำท่ีสะดวก

7. Ethics and professionalism in health care management practice 

-Philosophy underlying medical ethics: utilitarianism, liberalism, 

communitarianism

-Concepts of professions and professionalism

-Concepts of provider agency and doctor-patient relationship

online / 

pre-record

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

เข้าเรียนในระบบ E-learning 

ของงานการศึกษาหลังปริญญา

(Tentatively, online learning)



ท่ี ก ำหนดกำร Topic รูปแบบ Instructors Room 

ตำรำงเรียนรำยวิชำแกน

รมปส 702 ระบบสุขภำพและกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ (RAHG 702 Health System and Health Care Management )

ปีกำรศึกษำ 2565

Updated 8/ 8/ 2022

8 วันพุธท่ี 21 ธ.ค. 2565

เวลำ 14.00 - 16.00 น.

8. Case study and discussion: dilemmas in medical practice and 

health care management practice

-Health care laws and medical lawsuits

-Living will in the contexts of palliative and end-of-life care

-Termination of pregnancy

-Medical certificate, medical opinion, medico-legal report

live สด / 

Q &A

ภำคบังคับ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 

อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย

นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ

รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

อ.พญ.ธีรยา พัววิไล

ห้อง 810AB ช้ัน 8 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

(In-person class meeting)

9 วันพุธท่ี 28 ธ.ค. 2565

เวลำ 14.00 - 16.00 น.

สอบปลายภาค (MCQs) onsite  

ภำคบังคับ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (317, 318, 319) ช้ัน 3  

และห้อง 810AB ช้ัน 8

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ 

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ : รศ.ดร.นพ.บวรศม  ลีระพันธ์

ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ :   น.ส.นงนุช พันธุตา

นายเจษฎา อัศวธัญญาสกุล


