สิ่งที่สงมาดวย 2
กําหนดการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2559
“การนําเสนอผลงานวิจัย”
ระหว)างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560
ณ ห3องประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด3า ดอนเมือง แอร8พอร8ต กรุงเทพฯ
---------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 09.00 น.

กลาวเปดและชี้แจงวัตถุประสงค(การประชุม
โดย ดร. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
รองผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.00 - 10.30 น.

นําเสนอประเด็น “นัยยะการดื่มของผู3เปราะบาง”
หัวขอ สถานการณ(การดื่มสุราของคนไรบาน
โดย นางสาวกรวิกา กอนแกว
(มูลนิธิกระจกเงา)
หัวขอ ชีวิตคนบนพื้นที่นิคมโรคเรื้อน: ความเปราะบางและการติดสุรา
โดย นางสาวนิตยา บัวสาย
(โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ)
หัวขอ ประสบการณ(การเจ็บป>วยของผูหญิงดื่มสุรา ในสถานบําบัดผูติดยา: โรงพยาบาลในฐานะ
พื้นที่ตอรอง
โดย นางพรชนก ทรัพย(เกิด
(สถาบันบําบัดรักษาและฟCDนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี)
หัวขอ ตัวตน อัตลักษณ( และวัฒนธรรมการดื่มสุราในนักศึกษา: เรื่องเลาประสบการณ(การดื่ม
ของชีวิตภายใตรั้วมหาวิทยาลัย
โดย อ.ไชยันต( สกุลศรีประเสริฐ
(คณะมนุษยศาสตร( มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร()
นางสาวกนิษฐา ไทยกลา
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง
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10.45 - 12.30 น.

นําเสนอประเด็น “บริบทเศรษฐกิจและการลดอันตรายจากการดื่ม”
หัวขอ ความเสี่ยงทางสังคมที่นําไปสูการลดอันตรายในการดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท
โดย พญ.หทัยรัตน( โกษียาภรณ(
(สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ)
หัวขอ สุรากับวิถีสลา
โดย นางสาวรักชนก จินดาคํา
(แผนการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปIญหาสุราและสารเสพติด)
หัวขอ การศึกษาพฤติกรรมและเหตุปIจจัยในการกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล( พ.ศ. 2551 ของผูประกอบการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล(
โดย นายนรา เทียมคลี
(สํานักงานปMองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
หัวขอ วาทกรรม “บุคคลตนแบบเลิกเหลา” หรือการตีตราเชิงบวกกับผลลัพธ(ที่คาดไมถึง
โดย นางสาวจรีย( ศรีสวัสดิ์
(มูลนิธิหญิงชายกาวไกล)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย นางสาวกนิษฐา ไทยกลา
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
นพ.ยุทธกรานต( ชินโสตร
(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

12.30 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น.

นําเสนอประเด็น “ความหมายทางวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความเสี่ยง”
หัวขอ เขาถึง เขาใจ ในการรณรงค( “เมาไมขับ”
โดย นางพัทยา งามหอม
(โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร)
หัวขอ ทัศนคติและทาทีปฏิบัติของชุมชนตอการใชรถจักรยานยนต(ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
โดย นางสาวดารารัตน( ชางดวง
(ศูนย(วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน)
หัวขอ ตัวตน อัตลักษณ(และการใหความหมายตอการบาดเจ็บซ้ําๆ จากการขับขี่มอเตอร(ไซค(
ในวัยรุนชาย (แบบลมซ้ํา)
โดย อ.สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
(คณะสาธารณสุขศาสตร( มหาวิทยาลัยนเรศวร)
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หัวขอ ทําไมวัยรุนไมสวมหมวกกันน็อก
โดย นางฌณาธิปว( ศิริภัคกุลวัฒน(
(โรงพยาบาลอุบลรัตน( จังหวัดขอนแกน)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข
(นักวิชาการอิสระ)
รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ(
(คณะวิศวกรรมศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย)
15.00 - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารวาง

15.15 - 16.00 น.

นําเสนอประเด็น “รถตู3สาธารณะกับความ (ไม)) เป@นธรรมบนถนน”
หัวขอ ความเสี่ ยงและความปลอดภั ย : การโดยสารรถตู สาธารณะในเขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย ดร.อมราพร สุรการ
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
หัวขอ ความไมเปXนธรรมทางสังคมสูภาวะอันตรายบนทองถนน: กรณีศึกษารถตูโดยสารสาธารณะ
โดย ดร.วัฒกานต( ลาภสาร
(กรมปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข
(นักวิชาการอิสระ)
รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ(
(คณะวิศวกรรมศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย)

16.00 - 16.30 น.

สรุปและใหขอเสนอแนะ
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย(
หัวหนาโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปIจจัยเสี่ยง
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วันศุกร8ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
09.00 - 10.15 น.

นําเสนอประเด็น “อารมณ8 ความรู3สึก กับยาเสพติด”
หัวขอ ความทรงจํา อารมณ( และผัสสะ: ประสบการณ(สภาวะการ “จม” ของผูใชฝZนมาเปXน
ระยะเวลานาน
โดย อ.พิลาสินี วงษ(นุช
(สํานักวิชาวิทยาศาสตร(สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟMาหลวง)
หัวขอ ความทุกข(ที่ไมจางหาย ภายใตเงาฮิญาบ
โดย อ.ฮัสณาฐ( โต[ะพา
(คณะพยาบาลศาสตร( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตปIตตานี)
หัวขอ ยา ยาเสพติด อาหาร: ความหมายที่หลากหลาย (และไหลลื่น) ของ “ยาแกไอ”
ในสังคมมุสลิม
โดย ภก.สัญญา ยือราน
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จังหวัดยะลา)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูช
(คณะสังคมศาสตร(และมนุษยศาสตร( มหาวิทยาลัยมหิดล)
อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(คณะวิจิตรศิลป\ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.30 - 12.00 น.

นําเสนอผลงานวิจัยในประเด็น “เวลาและตัวตน จากมุมมองของผู3ใช3ยา”
หัวขอ จากผูใชยา...สูอาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน
โดย นางสาวลาวัลย( เวชอภิกุล
(นิสิตปริญญาเอกคณะครุศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย)
หัวขอ โลกของเวลาวาง: การนิยามความหมายเวลาของผูใชเมทแอมเฟตามีน
โดย นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
(ผูปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูช
(คณะสังคมศาสตร(และมนุษยศาสตร( มหาวิทยาลัยมหิดล)
อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(คณะวิจิตรศิลป\ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

นําเสนอประเด็น “อัตลักษณ8ทางสังคมของ ผู3สูบ การสูบ และพื้นที่สูบ”
หัวขอ ยากลาย: ความเปXนตั วตน ผั สสะ และสุ นทรียะ จากการศึ กษาวัฒ นธรรมความเสี่ยง
สุขภาพสูการจัดการดานการบริโภคยาสูบ
โดย นายสามารถ สุวรรณภักดี
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช)
หัวขอ ประสบการณ( ผัสสะ การเลิกบุหรี่
โดย นางสาวดวงใจ สอนเสนา
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม)
หัวขอ ความเสี่ยงบนพื้นที่หาม
โดย นางวยุรฉัตร สุบิน
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี)
หัวขอ อรรถประโยชน(ทางสังคมของการสูบบุหรี่ ในมุมมองวัยรุน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ(
โดย นายอนุชา ยาวิไชย
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ()
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ
โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
(คณะศิลปศาสตร( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ดร.จักรพันธ( เพ็ชรภูมิ
(คณะสาธารณสุขศาสตร( มหาวิทยาลัยนเรศวร)

15.00 - 16.00 น.

ปดการประชุมและโครงการนักวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย(
หัวหนาโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปIจจัยเสี่ยง

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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