กําหนดการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ”
ระหวางวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561
ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมรามา การเดนส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันจันทรที่ 1 ตุลาคม 2561
08.45 – 09.15 น.

กลาวเปดการประชุม
โดย นพ.โอภาส การยกวินพงศ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09.15 – 09.45 น.

ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม
โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

09.45 – 12.00 น.

เสวนา “บริบทความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในสังคมไทยกับความเสี่ยงสุขภาพ”
ประเด็น “ความเปนเมือง (Urbanization)”
โดย ผศ. ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง
ประเด็น “สังคมยุคหลังชาวนา (Post peasant society)”
โดย รศ. ดร.สมชัย ภัทรธนานันท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็น “สื่อกับความเสี่ยงสุขภาพ”
โดย นายอาทิตย สุริยะวงศกุล
นักกิจกรรมทางสังคม และนักวิชาการอิสระ
ประเด็น “สังคมผูสูงอายุ (Aging society)”
โดย นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ
ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
ดําเนินรายการโดย

12.00 – 13.00 น.

นายธวัช มณีผอง
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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หองยอยที่ 1
13.00 – 14.30 น.

นําเสนองานวิจัย การวิเคราะหยุทธศาสตร 4 ความเสี่ยงสุขภาพ
(แอลกอฮอล ยาสูบ ยาเสพติด และโรคในกลุม NCDs)
โดย ดร.ประชาธิป กะทา และ นางสาวสุจิตรา ปญญา
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะโดย
โดย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
นพ. ภูษิต ประคองสาย
รักษาการนายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานสงเสริมสุขภาพ) สํานักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินรายการโดย

14.30 – 16.30 น.

นางพัทยา งามหอม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลยโสธร

World café การวิจัยเชิงคุณภาพกับวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ:
การพัฒนาโจทยวิจัย การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โตะ 1 : การยกระดับปรากฏการณที่สนใจสูประเด็นหัวขอวิจัย
โดย นางสาวพิลาสินี วงษนุช (สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)
ดร.ไชยันต สกุลศรีประเสริฐ (คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
โตะ 2 : การเขาถึงแหลงขอมูลและการออกแบบการเก็บขอมูล
โดย นางพรชนก ทรัพยเกิด (สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ)
นายสามารถ สุวรรณภักดี (รพ.สต.บานหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช)
โตะ 3 : การวิเคราะหขอมูลดวยการมองปรากฏการณแบบองครวม
โดย นางฌณาธิปว ศิริภัคกุลวัฒน (โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน)
นางสาวดารารัตน ชางดวง (ศูนยวิชาการความปลอดภัยทางถนน)
โตะ 4 : การวางโครงรางการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย ดร.อมราพร สุรการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล (ฝายงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
ดําเนินรายการโดย ภก.สัญญา ยือราน (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จังหวัดยะลา)
ดร.วัฒกานต ลาภสาร (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

18.00 – 19.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น
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หองยอยที่ 2
13.00 – 14.30 น.

เสวนา “พลวัตการทํางานความเสี่ยงสุขภาพ: ประสบการณจากพื้นที”่
ประเด็น “สังคมผูสูงอายุกับโรคไมติดตอเรื้อรัง”
โดย นพ.ยุทธกรานต ชินโสตร
โรงพยาบาลหลวงพอเปน
ประเด็น “พลวัตการเปลี่ยนแปลงชนบทกับงานควบคุมโรคติดตอ”
โดย นางกริ่งแกว สอาดรัตน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ประเด็น “สื่อรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในยุคขอมูลขาวสาร”
โดย นางสาวสุพัฒนุช สอนดําริห
ผูอํานวยการฝายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.
ประเด็น “ระบาดวิทยา สุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงในเขตเมือง”
โดย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
ดําเนินรายการโดย

14.30 – 16.30 น.

ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

World café การวิจัยเชิงคุณภาพกับวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ:
บทเรียนการทําวิจัยของนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ
โตะ 1 : นัยยะการดื่มสุราของผูเปราะบาง
โดย นางสาวกรวิกา กอนแกว (มูลนิธิกระจกเงา)
นางสาวนิตยา บัวสาย (โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ)
โตะ 2 : บริบททางเศรษฐกิจกับผลลัพธที่คาดไมถึงของมาตรการสุขภาพ
โดย นางสาวจรีย ศรีสวัสดิ์ (มูลนิธิหญิงชายกาวไกล)
นายนรา เทียมคลี (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
โตะ 3 : อัตลักษณทางสังคมของผูสูบ การสูบ และพื้นที่สูบ
โดย นางวยุรฉัตร สุบิน (รพ.สต.โคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี)
นางสาวดวงใจ สอนเสนา (รพ.สต.ปอพาน จังหวัดมหาสารคาม)
โตะ 4 : การลดอันตรายจากการดื่มสุรา
โดย พญ.หทัยรัตน โกษียาภรณ (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ)
นางสาวรักชนก จินดาคํา (แผนการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุราและสารเสพติด)
ดําเนินรายการโดย นางสาวลาวัลย เวชอภิกุล (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
นายอนุชา ยาวิไชย (รพ.สต.พนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ)

18.00 – 19.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น
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วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
09.00 – 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมกับการพัฒนาแผนงานดานสุขภาพ: บทเรียนจากโครงการ
ถุงยางอนามัย 100 เปอรเซ็นต”
โดย นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร
ผูอํานวยการศูนยนโยบายและการจัดการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30 - 12.00 น.

เปดตัวหนังสือ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
โดย ดร.ประชาธิป กะทา และ นายสิทธิโชค ชาวไรเงิน
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะโดย
ดร. นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายสมนึก หงษยิ้ม
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 13.00 น.
หองยอยที่ 1
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
โดย ดร.ประชาธิป กะทา
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในประเด็น “Agentive Moment”
โดย นายอุทยาน จันทรโสภา
รพ.สต.หวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
นายสุกรรณ โยธะคง
โรงพยาบาลน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
นางวรนุช วงศเจริญ
โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
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รวมแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในประเด็น “Risk Groups”
โดย นายดนัยณัฐ มัสจิต
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายเสกสรรค ยะอนันต
รพ.สต.มะเขือแจ ลําพูน
14.30 – 16.30 น.

นําเสนอ “บทเรียนและกรณีตัวอยาง การประยุกตมิติทางสังคมวัฒนธรรมในการออกแบบ
แผนงานดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ”
โดย นายอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
นักวิชาการอิสระ

18.00 – 19.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น

หองยอยที่ 2
13.00 – 14.30 น.

การอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
โดย นายสิทธิโชคชาวไรเงิน
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในประเด็น “Social Risks - Health Risks”
โดย ร.อ.หญิงภูษณิศา คําวงคมูล
โรงพยาบาลคายวชิรปราการ
นายอภิวัฒน มีทอง
รพ.สต.บานหวยงูนอก จังหวัดเชียงใหม
นายณัฐเศรษฐ ภิรมยเศรษฐกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในประเด็น “Health Intervention”
โดย ทพ.พูนพฤกษ โสภารัตน
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม
นายวีระพงษ เรียบพร
ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

14.30 – 16.30 น.

“เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ”
โดย นายสิทธิโชค ชาวไรเงิน
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

18.00 – 19.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น
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วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
09.00 – 10.30 น.

“Cultural Mapping of Health Risks”
โดย ทีมนักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

10.30 - 11.30 น.

สรุปการประชุมและนําเสนอแนวทางการทํางานความเสี่ยงสุขภาพในอนาคต
โดย นายประชาธิป กะทา และ นายสิทธิโชค ชาวไรเงิน
นักวิจัยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

11.30 - 12.00น.

กลาวปดการประชุม
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: อาหารวางและเครื่องดื่มเสิรฟระหวางการประชุม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง วิทยากรอยูระหวางการติดตอและตอบรับ

6

