
HOSPITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1 มิย 2560
เวลา หวัขอ้ วิทยากร

08.30 – 10.00 กระบวนการบรหิาร Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรม ดร. นพปฏล สุวรรณทรพัย ์และ 

อาจารย ์ชนะเกียรต ิสมานบุตร 

– อาจารยส์าขาโลจสิตกิส์ มหาวิทยาลยัรงัสิต

10.00 – 10.30 หยุดพกัเชา้

10.30 – 12.00 การบรหิาร Supply Chain ในภาคดูแลสุขภาพ นายแพทยชู์ชาต ิวินิตวฒันคุณ – ทีมงานที่ปรกึษา

จาก Arterex

12.00 – 13.00 หยุดพกัรบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 บรหิารการจดัซ้ือ และบรหิารคลงั – ยา เภสชักรธีรวิทย ์บ ารุงศร ี– ทีมงานที่ปรกึษาจาก 

Arterex

14.30 – 15.00 หยุดพกับ่าย

15.00 – 16.30 บรหิารการจดัซ้ือ และบรหิารคลงั – เวชภณัฑ์ พยาบาลวิชาชีพ พรัทิภา โพธ์ิแสงดา – ทีมงานที่

ปรกึษาจาก Arterex



HOSPITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – 2 มิย 2560

เวลา หวัขอ้ วิทยากร

08.30 – 10.00 บรหิารการจดัซ้ือ และบรหิารคลงั – วสัดุหอ้งปฏิบตักิาร นกัเทคนิคการแพทย ์กณัญอร เช้ือบุญมี - ทีมงานที่

ปรกึษาจาก Arterex

10.00 – 10.30 หยุดพกัเชา้

10.30 – 12.00 ระบบบรหิารโลจสิตกิสท์ัว่ทั้งโรงพยาบาล นกัโลจสิตกิส์ ณฐัสนิ ตรเีพ็ชร - ทีมงานที่ปรกึษาจาก 

Arterex

12.00 – 13.00 หยุดพกัอาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 บูรณาการ Supply Chain ทัว่ทั้งโรงพยาบาล (1) ดร. วิทยา มานะวาณิชเจรญิ - ทีมงานที่ปรกึษาจาก 

Arterex

14.30 – 15.00 หยุดพกับ่าย

15.00 – 16.30 บูรณาการ Supply Chain ทัว่ทั้งโรงพยาบาล (2) ดร. วิทยา มานะวาณิชเจรญิ - ทีมงานที่ปรกึษาจาก 

Arterex



แนะน าคณาจารย ์จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ประวตัยิอ่ท่ีเก่ียวขอ้ง

1. ดร. นพปฎล สุวรรณทรพัย์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (ม. รงัสิต) วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต-โลจิสติกส์ (U. of Wollongong, 

Australia) บริหารธุรกิจบณัฑิต (ม. บูรพา) 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ม. รงัสิต และวิชาบริหารทัว่ไป ม. ราชภฏัวไลอลงกรณ ์

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ Supply Chain ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี และส่วนงานโลจิสติกส์ บจก. การบินกรุงเทพ 

2. อ. ชนะเกียรติ สมานบุตร ก าลงัศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (ม. เกษตรศาสตร)์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (U. of Denver, USA) 

วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (ม. ธรรมศาสตร)์ วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (ม. เกษตรศาสตร)์

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ม. รงัสิต ประสบการณ์ 8 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้ นส่วน

ยานยนต์



แนะน าทีมงานท่ีปรึกษา จาก ARTEREX (1)

ท่ีปรึกษา ประวตัยิอ่ท่ีเก่ียวขอ้ง

1. นายแพทยช์ูชาติ วินิตวฒันคุณ – แพทยศาสตรบ์ณัฑิต (ม. จุฬา) แพทยฝึ์กหดั (รพ. ขอนแก่น) ศลัยศาสตร์ (ม. สงขลานครินทร)์ หลกัสูตร

บริหารโรงพยาบาล หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัอาวุโส (ศศินทร)์

หวัหนา้ศลัยกรรม รพ. กรุงเทพ รองผูอ้ านวยการ รพ. กรุงเทพ และ รพ. หวัใจ กรุงเทพ รองกรรมการผูจ้ดัการ

เนชัน่แนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ (เครือ รพ. กรุงเทพ)-การบริหาร Supply Chain

2. เภสชักรธีรวิทย ์บ ารุงศรี – เภสชัศาสตรบ์ณัฑิต (ม. จุฬา) วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต-วิทยาการคอมพิวเตอร ์(ม. นเรศวร) 

ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารการสาธารณสุข (พระบรมราชชนก)

หวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม รพ. ก าแพงเพชร หวัหนา้งานจดัซ้ือและคลงัยา ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล หวัหนา้ฝ่ายเภสชักรรมชุมชน รพ. คลองลาน

3. พยาบาลวิชาชีพ พรัทิภา โพธ์ิแสงดา – พยาบาลศาสตรบ์ณัฑิต (ม. บูรพา) มหาบณัฑิต-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ร (ม. รามค าแหง) การ

บริหารพยาบาล การบริหารจดัซ้ือ และการบริหารคลงัสินคา้

ผูจ้ดัการบริหารเวชภณัฑ ์รพ. กรุงเทพ และกลุ่ม รพ. พญาไท พยาบาลวิชาชีพหอ้งฉุกเฉิน หอ้งผ่าตดั (รวมทั้ง

ก่อนและหลงัผ่าตดั) และคลินิก อายุรกรรม รพ. กรุงเทพ



แนะน าทีมงานท่ีปรึกษา จาก ARTEREX (2)

ท่ีปรึกษา ประวตัท่ีิเก่ียวขอ้ง

4. นักเทคนิคการแพทย ์กณัญอร เช้ือบุญมี – เทคนิคการแพทย ์(ม. มหิดล) ผูป้ระเมินคุณภาพภายใน และ ผูจ้ดัการฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ รพ. บ ารุงราษฎร ์

ผูจ้ดัการหอ้งปฏิบติัการกลาง บริษัท เนชัน่แนล เฮ็ลแคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั (เครือ รพ. กรุงเทพ)

หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ รพ. บีเอนเอช รพ. รอแยล แองกอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล และ รพ. รอแยล พนมเปญ และนัก

เทคนิคการแพทย ์รพ. สมิติเวช

5. นักโลจิสติกส์ ณฐัสิน ตรีเพช็ร – บริหารธุรกิจบณัฑิต (โลจิสติกสร์ะหวา่งประเทศ ม. ธรรมศาสตร)์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ม. มหิดล) หวัหนา้

ลกูคา้สมัพนัธแ์ละผูดู้แลลกูคา้ระดบัสูง บริษัท ดีเอชแล อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ผูจ้ดัการโลจิสติกส์ อารเ์อฟเอส

(มหิดล) ใหบ้ริการแก่ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตัน์ รามาธิบดี ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัท ทรานสปีด 

เฮ็ลทแ์คร์ จ ากดั และท่ีปรึกษา โครงการโลจิสติกส์ รพ. ศรีนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์ม. ขอนแก่น 

6. ดร. วิทยา มานะวาณิชเจริญ – ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(Claremont) ปริญญาโทบริหาร (Wake Forest) และปริญญา

เอกบริหาร (Nova Southeastern) จากสหรฐัอเมริกา ผูบ้ริหารอาวุโส เครือ รพ. กรุงเทพ และกลุ่ม รพ. พญาไท 

ผูจ้ดัการทีมงานท่ีปรึกษา โครงการ ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตัน์ รามาธิบดี, รพ. ศรีนครินทร ์คณะแพทย-

ศาสตร ์ม. ขอนแก่น, รพ. ประสานมิตร (สมาคมปราบวณัโรคแหง่ประเทศไทย) และ รพ. สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ


