
 
ร่างก าหนดการ  (อัพเดท 16 มค.61) 

การประชุมวิชาการ 
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังท่ีก้าวขา้มขีดจ ากดัสู่สุขภาวะท่ียั่งยืน” 

ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันพุธท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 

โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องย่อยวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ 

๑) ด้านระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
๒) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
๓) ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
๔) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น 
. 

กล่าวต้อนรบั  
โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. กล่าวเปิด 
โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกลัยะ    
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. 
 

ปาฐกถา เรื่อง “สานพลังก้าวข้ามขีดจ ากัด”  
โดย นายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

น าเสนอการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา โดยตัวแทนเครือข่าย 4 ประเด็น  
 ความมั่นคงทางมนุษย์  
 ความมั่นคงทางสุขภาพ  
 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ความมั่นคงทางอาหาร 

๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 
โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 

 

 



วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม  

โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ประชุมห้องยอ่ย จ านวน ๗ ห้อง 

ห้องย่อยที่ ๑ ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 
  อาจารยเ์ทพรัตน์ จันทพันธ์   
  นายทวีวัตร เครือสาย 
  นางสาววรรณา สุวรรณชาตร ี

ห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.ซอฟียะห์ นิมะ    
  นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล 
                     นางสาวสิริมนต์ ชีวะอิสระกุล  
ห้องย่อยที่ ๓ ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
  นายฮารีส  มาศชาย 
  นางสาวรัตนา  ชูแสง 
                     นางสาวพัลลภา ระสุโส๊ะ 
ห้องย่อยที่ ๔ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจารย์   
  นายเชภาดร จันทรห์อม 
  นางฐิติชญาน์  บุญโสม 

ห้องย่อยที่ ๕ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เรื่อง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.วรสทิธ์ิ ศรศรีวิชัย 
                     ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
                     นายชญานินเอกสุววรณ 
                     นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์ 
   เภสัชกรสมชาย  ละอองพันธ์ 



ห้องย่อยที่ ๖ ประเด็นสันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
   ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 
                     นายอิลฟาน ตอแลมา 
                     นายอัลฟาน ยูนุ 
                     นายนิฮัสวัน สะมะแอ 

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสงัคม 
                           โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสือ่ชุมชนภาคใต้ 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ประชุมห้องยอ่ย (ต่อ) 

ห้องย่อยที่ ๑ ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 
  อาจารยเ์ทพรัตน์ จันทพันธ์   
  นายทวีวัตร เครือสาย 
  นางสาววรรณา สุวรรณชาตร ี
ห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.เพญ็ สุขมาก 
                    นายไมตรี จงไกรจักร 
                    นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด  
ห้องย่อยที่ ๓ ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
  นายฮารีส  มาศชาย 
  นางสาวรัตนา  ชูแสง 
                     นางสาวพัลลภา ระสุโส๊ะ 
ห้องย่อยที่ ๔ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจารย์   
  นายเชภาดร จันทรห์อม 
  นางฐิติชญาน์  บุญโสม 



ห้องย่อยที่ ๕ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เรื่อง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง 
  ดร.วรสทิธ์ิ ศรศรีวิชัย 
                     ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
                     นายชญานินเอกสุววรณ 
   เภสัชกรสมชาย  ละอองพันธ์ 
ห้องย่อยที่ ๖ ประเด็นชุมชนน่าอยู่ 
ผู้รบัผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจ าห้อง  
  รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 
                     ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ 
  อาจารย์ก าไล สมรักษ์ 
                     นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสือ่เพือ่สุขภาวะทางสังคม 
โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 
 

วันศุกร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสือ่เพือ่สุขภาวะทางสังคม 

โดย นายอานนท์ มีศรี และทีมสื่อชุมชนภาคใต้ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ตัวแทนห้องย่อยน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลือ่นงานแต่ประเด็น ต่อผู้แทน 
องค์กร สสส.สช.สปสช.สธ. และ พอช. 
 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. เสวนา นโยบายการขับเคลื่อนงานในแตล่ะประเด็น โดย 
                      ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
                      เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
                      เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
                      ปลัดประทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
                      ผู้อ านวยการสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. ปาฐกถาปิด  
โดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. พิธีปิด 

 


