กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ๒๕๕๗
Transforming Medicine - Transcending Disciplinary Boundaries
“จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่ ”
ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิด
โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงาน
โดย นพ.สมยศ ศรีจารนัย
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
“Transforming Medicine-Transcending Disciplinary Boundaries”
“จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่”
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อานวยการสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
09.3๐-๑๐.1๕ น.

บรรยายสาธารณะ “เมื่อนักมานุษยวิทยาป่วย : ประสบการณ์ในโรงพยาบาล”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๐.1๕-๑0.3๐ น.

พัก อาหารว่าง

๑0.3๐-12.3๐ น.

ห้องย่อยที่ ๑ “การเผชิญความตายในสังคมร่วมสมัย : ธุรกิจ จิตวิญญาณ และ
การแพทย์”
โดย พระวิชิต ธัมมชิโต
วัดโพธิ์เผือก จ.นนทบุรี
นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
เครือข่ายพุทธิกา
รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

๑0.3๐-12.3๐ น.

ห้องย่อยที่ ๒ “ภูมิทัศน์การเมืองไทยและนโยบายสาธารณะ”
โดย ผศ. ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
นายประชาธิป กะทา
สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อ. ดร.เนตรดาว เถาถวิล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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๑2.3๐-๑๔.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๑ “มานุษยวิทยากับภัยพิบัติ (Anthropology of Disaster)”
โดย นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ
สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ดร.สมนึก จงมีวศิน
นักวิจัยชุมชน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก
ผศ. ดร.ทวิดา กมลเวชช
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๒ “พื้นที่ ผู้คน เวลา : ประสบการณ์ใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แบบ “เดินดิน””
โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.3๐-10.1๕ น.
บรรยายสาธารณะ “ถอดรหัสวัฒนธรรมความคิดปัญญาชนไทย : เรียนรู้อดีต เข้าใจ
ปัจจุบัน”
โดย ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.

พัก อาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๑ “ความทรงจา และประวัติศาสตร์สุขภาพไทย”
โดย อ. ดร.ชาติชาย มุกสง
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพ
ไทย
อาจารย์ธวัช มณีผ่อง
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ. ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๒ “สถาปัตยกรรม ศิลปะบาบัด และสุขภาวะ”
โดย นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์
สถาปนิก
ผศ. ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อาจารย์กชกร วรอาคม
นักศิลปะบาบัดและนักกระบวนกรศิลป์
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๑๒.3๐-๑๓.3๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.3๐-๑4.0๐ น.

บรรยายสาธารณะ “สี่ ทศวรรษ นโยบายผู้สูงอายุ”
โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๑ “ผู้สูงอายุ และการดูแลที่บ้าน (Home Health Care)”
โดย อาจารย์ศิราณี ศรีหาภาค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น
นางสาวเยาวพา สิงห์สถิต
หน.ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
จ.เลย
นางอมรรัตน์ เอมอาจ
รพ.สต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
นางวันดี ฐิตินันทพันธ์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ฉันท์ทิตย์ อังประภาพรชัย สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้องย่อยที่ ๒ “เรื่องเล่ากับการแพทย์ (Narrative Medicine)”
โดย นางสาวศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์ นักวิจัยอิสระ
ผศ. ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวณัชฐกานต์ เหมือนตา
รพ.สต.ส้มป่อย อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.

การแสดง “ตุ้มโมง เมืองสุรินทร์”

วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น.
บรรยายสาธารณะ “ปรัชญา ญาณวิทยากับความตาย”
โดย รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.

พัก อาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.

นาเสนองานวิจัย “มนุษยศาสตร์กับการแพทย์”
โดย ภก.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย
สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อ. ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
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๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

สรุปและปิดการประชุม
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อานวยการสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
**********************************
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