
๑ 
 

ก ำหนดกำร  
 

กำรประชุมวิชำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
“สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงสุข สำนพลังที่ก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดสูสุ่ขภำวะที่ยั่งยืน” 

ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐  มีนำคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันพุธที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนทิรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 

โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสือ่ชุมชนภาคใต้ 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องย่อยการน าเสนอผลงานวิชาการ  
กำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ 
๑) ด้านระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
๒) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
๓) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
๔) ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. PA สร้างสุข Dancercise 2018 ณ ห้อง Conference Hall 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. พิธีเปิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น 
. 

กล่าวต้อนรับ  
โดย นายดลเดช  พัฒนรัฐ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. กล่าวรายงาน 
โดย นายแพทย์วีระพนัธ์ สพุรรณไชยมาตร์ 
รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. กล่าวเปิด 
โดย พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ    
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินชมนทิรรศการภายในงาน 

๑๔.๑๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

น าเสนอการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา โดยตัวแทนเครือข่าย 4 ประเด็น  
 ความมั่นคงทางมนุษย์  
 ความมั่นคงทางสุขภาพ  
 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ความมั่นคงทางอาหาร 

ผู้ด าเนินรายการ นายไพฑูรย์ ทองสม และนายอานนท์ มีศรี 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. PA สร้างสุข Dancercise 2018 ณ ลานประติมากรรม 



๒ 

 

๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สานเสวนา ลานนทิรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 
โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสือ่ชุมชนภาคใต้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนทิรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม  
โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสือ่ชุมชนภาคใต้ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ประชุมห้องย่อย จ านวน ๖ ห้อง 
ห้องย่อยที่ ๑ ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ต าบล
บูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เชิดศักดิ์ เก้ือรักษ์ 
  อาจารย์เทพรัตน ์ จันทพันธ์   
  นายทววีัตร เครือสาย 
  นางสาววรรณา สุวรรณชาตร ี
ห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.ซอฟียะห์ นิมะ    
  นายเจกะพนัธ ์ พรหมมงคล 
                   นางสาวสิริมนต ์ ชีวะอิสระกุล 
ห้องย่อยที่ ๓ ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ผศ.ดร.จุฑารัตน ์ สถิรปัญญา 
  นายฮาริส มาศชาย 
  นางสาวรัตนา ชูแสง 
                     นางสาวพลัลภา ระสุโสะ๊ 
  นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีสุกใส 
ห้องย่อยที่ ๔ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  รศ.ดร.ปาริชาต ิ วิสุทธิสมาจาร   
  นายเชภาดร จันทร์หอม 
  นางฐิตชิญาน ์ บุญโสม 
  นางสาวซูวารี  มอซู 
ห้องย่อยที่ ๕ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เร่ือง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 
                      ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
                      นายกรฤทธ ิ ชุมนูรักษ ์
                      นายชญานิน เอกสุววรณ 
  เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ ์



๓ 

 

ห้องย่อยที่ ๖ ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  นายอานนท ์ มีศรี 
  นายวรวชิญ ์ กฐินหอม 

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสื่อเพื่อสขุภาวะทางสังคม 
                           โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ประชุมห้องย่อย จ านวน ๗ ห้อง (ต่อ) 

ห้องย่อยที่ ๑ ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ต าบล
บูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เชิดศักดิ์ เก้ือรักษ์ 
  อาจารย์เทพรัตน ์ จันทพันธ์   
  นายทววีัตร เครือสาย 
  นางสาววรรณา สุวรรณชาตร ี
ห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เพ็ญ สุขมาก 
  ดร.มุมตาส  มีระมาน 
                     นายไมตรี จงไกรจักร์ 
  นายอ านาจ  จันทร์ช่วง 
   นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด 
ห้องย่อยที่ ๓ ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ผศ.ดร.จุฑารัตน ์ สถิรปัญญา 
  นายฮาริส  มาศชาย 
  นางสาวรัตนา ชูแสง 
                      นางสาวพลัลภา ระสุโสะ๊ 
  นางสาวเยาวลักษณ ์ศรีสุกใส 
ห้องย่อยที่ ๔ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  รศ.ดร.ปาริชาต ิ วิสุทธิสมาจาร   
  นายเชภาดร จันทร์หอม 
  นางฐิตชิญาน ์ บุญโสม 
  นางสาวซูวารี  มอซู 
ห้องย่อยที่ ๕ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เร่ือง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 
                      ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
              นายกรฤทธ ิ ชุมนูรักษ ์



๔ 

 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. PA สร้างสุข “Dancercise 2018” ณ ห้อง ลานประติมากรรม 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.            สานเสวนา ลานนทิรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 
                                      โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 

 

                     นายชญานิน เอกสุววรณ 
  เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ ์

ห้องย่อยที่ ๖ ประเด็นสันตสิุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทยพ์หุวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 
  นายอิลฟาน ตอแลมา 
  นายรอซีด ี เลิศอริยะพงศ์กุล 
  นางสาวสิริมนต ์ ชีวะอิสระกุล 

  ห้องย่อยที่ ๗ ประเด็นชุมชนน่าอยู่ 
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง  
  รศ.ดร.จีรเนาว ์ ทัศศร ี
                      ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ 
  อาจารย์ก าไล สมรักษ์ 
  นางสาวอารีย์  สุวรรณชาตร ี

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนทิรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 
โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสือ่ชุมชนภาคใต้ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ตัวแทนห้องย่อยน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ประเด็น ต่อผู้แทน 
องค์กร สสส.สช.สปสช.สธ. และ พอช. 
ให้ข้อเสนอแนะและเสวนา เร่ือง “แนวทางการสานพลังสู่สุขภาวะที่ยั่งยนื” โดย 

 ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 เลขาธิการส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
 ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (องค์การมหาชน) 

ด าเนินการเสวนา โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. ปาฐกถาปิด เร่ือง “สานพลังเพือ่ก้าวข้ามขีดจ ากัดสู่สุขภาวะที่ยัง่ยืน” 

โดย นายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. พิธีปิด 


