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วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง” 
  โดย  นายแพทย์อ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
นายแพทย์อ านวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขน าเสนอความเป็นมาของโครงการ “100 ปี การ

สาธารณสุขไทย” พร้อมทั้งบรรยายถึงเส้นทางการท างานด้านการแพทย์ สุขภาพ และการสาธารณสุขในรอบ 100 
ปี ที่ผ่านมา รวมไปถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญต่างๆ ในเรื่องราวของสุขภาพ อาทิ เรื่องของโรคระบาด การผดุงครรภ์ ก าร
ก าเนิดข้ึนของกรมสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือในด้านการสาธารณสุขจากองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น 
หมุดหมายที่ส าคัญเหล่านี้ ท าให้โฉมหน้าของการสาธารณสุขไทยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาจนกระท่ังถึงยุค
ปัจจุบัน 
 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น. บรรยายเรื่อง “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
   ท้องถิ่น” 

  โดย  รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม  มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 
 
รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ซึ่งมีความช านาญในศาสตร์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมานุษยวิทยา โบราณคดี และ

ประวัติศาสตร์ จะน าเสนอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในวัฒนะรรมท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
ของการสาธารณสุขไทยในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา    

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “สะท้อนย้อนคิด พินิจสาธารณสุขไทย (๑)” 
  โดย     นพ.ประยูร กุนาศล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
   ศ. นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย 
   นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย 
  ด าเนินรายการโดย 
   นพ.ค ารณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 
การบุกเบิกและ พัฒนาการสาธารณสุขไทยในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา  เช่น การป้องกันควบคุมโรค การ

ส่งเสริมสุขภาพ  ไม่เพียงมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านต่างๆ  หากยังส่งผลต่อการสร้างการ
รับรู้ใหม ่ภาพตัวแทนทางสังคมของโรคภัยไข้เจ็บ และความหมายใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้คน
ในท้องถิ่น  ภายใต้บริบทของ การปะทะประสานกันของ สองระบบวิธีคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพระหว่างมุมมอง
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับแนวคิดการสาธารณสุขและการแพทย์สมัยใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



๒ 
 

 
 
 
วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ความเสี่ยง”  
 โดย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อ านวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
  นางสาวบังอร ฤทธิภักดี  ผู้อ านวยการเครือข่ายควบคุมการ   

       บริโภคยาสูบในอาเซียน   
  นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  ผู้อ านวยการศูนย์นโยบายและการจัดการ  

       สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี   
 ด าเนินรายการโดย  
  นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
บทบาทส าคัญหนึ่งของบุคลากรสาธารณสุขคืองานด้านการป้องกัน (Prevention) ในการนี้ เรื่องส าคัญ

อย่างหนึ่งคือการค้นหาว่าอะไรบ้างที่ส่งผลทางลบต่อชีวิตผู้คน พร้อมออกแบบวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อ
ไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือส่งผลเสียต่อผู้คนน้อยที่สุด เราอาจเรียกสิ่ งดังกล่าวโดยรวมได้ว่า “ปัจจัยเสี่ยง” หรือ “ความ
เสี่ยง” ต่อสุขภาพ  

ห้องเสวนา “ประวัติศาสตร์ความเสี่ยง” จะน าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยงส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ว่าแต่ละปัจจัยเริ่มเป็นประเด็นส าคั ญในประเทศ
ตั้งแต่เม่ือไหร่ มีการจัดการอย่างไร โดยใครบ้าง และแนวโน้มในอนาคตต่อการจัดการเป็นอย่างไร โดยวิทยากร 3 
ท่าน ที่มีส่วนส าคัญในการเขียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ในระดับนานาชาติ 

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “จิตวิญญาณการสาธารณสุข: ประสบการณ์จากพ้ืนที่” 
  โดย นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ. รพ.อุ้มผาง จ.ตาก 
   นพ.ภักดี สืบนุการณ์  ผอ. รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย      
   นายปฐม นวลค า   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ด าเนินรายการโดย 
                             นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์      ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 
 
จิตวิญญาณการสาธารณสุขไม่เพียงเป็นหลักการ แนวคิด และปรัชญา หากสะท้อนผ่านปฏิบัติการ ของการ

บุกเบิกพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ การต่อสู้กับความยากล าบาก และเวชปฏิบัติหรือการดูแลเอาใจใส่ที่
เจ้าหน้าที่สุขภาพผู้ให้บริการมีต่อผู้ป่วย เรื่องเล่าประสบการณ์การบุกเบิกพัฒนางานสาธารณสุขจึงไม่เพียงสะท้อน
ให้เห็นหลักการหรือนามธรรมของจิตวิญญาณการสาธารณสุขไทย หากยังสะท้อนให้เห็นความมุ่งม่ัน ความไม่ย่อท้อ 
และอุดมการณ์การสาธารณสุขที่แฝงฝังในปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี 

  
 
 
 
 



๓ 
 

 
 
 
วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “สะท้อนย้อนคิด พินิจสาธารณสุขไทย (๒)”          
 โดย นพ.จ ารูญ มีขนอน  ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์  
      สมบูรณ์ วัชโรทัย  
                                      ภก. ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก  นักวิชาการอิสระ 
  นางนิตยา (จันทร์เรือง) มหาผล สภาวิศวกร 
 ด าเนินรายการโดย 
    นายสง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัย                      
  
 การจะเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทย ไม่สามารถละเลยประสบการณ์ตรง ของการ
บุกเบิกและพัฒนาจากผู้ที่มีประสบการณ์  ซึ่งไม่เพียงเป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์  หากยังเติมเต็มแง่มุมทาง
ประวัติศาสตร์หลายแง่มุมที่ขาดหายไปจากประวัติศาสตร์นิพนธ์ทางการ 
 

   
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: สุขภาพในชีวิตประจ าวัน” 

  โดย อ. ดร.ชาติชาย มุกสง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   อ.ธวัช มณีผ่อง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
  ด าเนินรายการโดย 
   นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
เราทุกคนล้วนรู้ว่า “การกิน/ดื่ม ขับถ่าย ร่วมเพศ” เป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการ

มีสุขภาพดี แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า เราเริ่มรับรู้เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ผู้คนในสังคมไทยเริ่มรู้จักและเชื่อมโยงกิจกรรม
เหล่านั้นกับการมีสุขภาพดีตั้งแต่ช่วงเว ลาใดในประวัติศาสตร์ ? ก่อนที่เราจะรู้จักอาหาร 5 หมู่ มีห้องส้วม และ
เทคโนโลยีคุมก าเนิด ผู้คนในอดีตมองกิจกรรมเหล่านี้ว่าอย่างไร หลังจากรู้จักแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น
บ้าง?  

ห้องเสวนา “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: สุขภาพในชีวิตประจ าวัน” จะพาผู้เข้าร่วมไปรู้จักกับประวัติศาสตร์
ของกิจกรรมพ้ืนฐานเหล่านี้ในบริบทสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่ว่า
กิจกรรมเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพได้อย่างไร โดยนักประวัติศาสตร์ 3 ท่าน ที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน  
 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 

วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘ 
             

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุกับการประกอบสร้างทางประวัติศาสตร์” 
  โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช   ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
   นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์   นักวิชาการอิสระ 
   นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา   ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
  ด าเนินรายการโดย 
   อ. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 
 
เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่า  สังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านทางประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ประสบการณ์จากผู้ที่มี
ส่วนในการก าหนดนโยบาย หรือน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่มัก จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นิพนธ์
ทางการ การสัมมนา ห้องย่อยนี้ เน้นหนักที่ประวัติศาสตร์บอกเล่า ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนา
ผู้สูงอายุในสังคมไทย      

 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
                    

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กลุ่มท่ี ๑ ทัวร์พิพิธภัณฑ์ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  
  วิทยากร: ทีมเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 

               กลุ่มท่ี ๒ ชมภาพยนตร์และสื่อสุขศึกษาในอดีต 
  วิทยากร: นายเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไว   ส านักสารนิเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 
 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “การสาธารณสุขไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง” 
  โดย อ. ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   นายธันวา วงศ์เสงี่ยม   ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  
       กรมศิลปากร  
   นางสาววิวรรณ เอกรินทรากุล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
       สุขภาพ  
  ด าเนินรายการโดย 
   นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 
ถึงแม้ว่าการสาธารณสุขไทยก าลังจะครบรอบอายุ 100 ปี เมื่อนับจากวันที่เกิดกรมสาธารณสุขขึ้นมา แต่

ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของไทย มีเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานกว่านี้มากนัก ใน
เวทีนี้จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของการสาธารณสุขที่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรัฐสยามหรือรัฐไทย
ในแต่ล ะช่วงเวลา เพื่อให้เห็นสาเหตุและปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงนั้น นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจนกระท่ังช่วงต้นทศวรรษที่ 2520  
 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ” 

  โดย นายสง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัย  
   นายก าพล จ าปาพันธ์  นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   นายอาจินต์ ทองอยู่คง  นักวิชาการอิสระ        
  ด าเนินรายการโดย 
   นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ   ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
“ประวัติศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ” เน้นพัฒนาการการเปลี่ยนแป ลงแนวการส่งเสริมสุขภาพเป็น เป็น

สามช่วงใหญ่ๆ ว่าก่อนหน้านี้ในยุค  1960 มีการศึกษาโครงสร้างสังคม สัญลักษณ์ และธรรมชาติของสังคม    ช่วง
ทศวรรษ 1970 เป็นแนวคิดการศึกษารัฐชาติและการศึกษาระบบโลกต่อมาช่วงทศวรรษ  1980 ให้ความส าคัญ
ศึกษาร่างกาย ความเป็นตัวตน อารมณ์การโต้ตอบและการต่อต้าน  การน าเสนอเน้นมุมมองและประเด็นการศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพไล่เรียงจากยุคประวัติศาสตร์จารีตจนถึงยุคการส่งเสริมสุขภาพร่วมสมัยต่อเนื่องเป็นแนวโน้มใน
อนาคตที่นักวิชาการอาจต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับ สังคมและ
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
 



๖ 
 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ” 
  โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ 

        วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  นักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์  
   นางกฤติยา กาวีวงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายศิลปะ และหัวหน้า 
       ภัณฑารักษ์หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน  

        มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน 
  ด าเนินรายการโดย 
   นางมณี สุขประเสริฐ   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
การสัมมนามีเป้าหมายไม่เพียงเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

หากยังมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความสนใจในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ หรือ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ก าลังด าเนินการด้านพิพิธภัณฑ์การแพทย์และการสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ต่างๆ   

 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายห้องย่อยที่ ๑ “สาธารณสุขกับโลกาภิวัตน์” 
  โดย ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักมานุษยวิทยาที่ท างานมายาวนาน

และเพ่ิงได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2557 จากโครงการวิจัย “มังกรหลากสี”ที่ศึกษาบทบาทและ
อิทธิพลของจีนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานมานี้ จะบรรยายถึงปฏิสัม พันธ์ระหว่างกันของ
โลกาภิวัฒน์และการสาธารณสุขรวมไปถึงทิศทางและแนวโน้มของเรื่องทั้งสองที่จะด าเนินไป จากประสบการณ์
การศึกษาและวิจัยของท่าน     

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  

 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “โรคติดต่อในมุมมองประวัติศาสตร์และระบาดวิทยา 
   วัฒนธรรม” 

  โดย นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
   นายศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ  นักวิชาการอิสระ 
   อาจารย์สุนันทา แย้มทัพ   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ด าเนินรายการโดย 
   นายประชาธิป กะทา  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
ในช่วงแรกนั้นการแพทย์เริ่มต้นจากการศึกษาทางระบาดวิทยา เวชศาสตร์ชุมชน (community 

medicine) การพยาบาล สุขภาพเด็ก การวางแผนประชากร และการศึกษาระบบการแพทย์แบบประเพณี   โรค
และวิธีการรักษาโรคไม่ได้เป็นเพียงวิธีการจัดการทางชีววิทยาเท่านั้น แต่ชนิดของความเจ็บป่วยและวิธีการรักษายัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมอย่างมาก นักระบาดวิทยาพยายามมองหาความเชื่อมโยงของการเกิดโรคกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเชื่อและระบบคุณค่ า และนิเวศวิทยา   และในทางกลับกันการท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์สุขภาพท่ีเกิดข้ึนก็อาจท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมด้วย 

              
 

 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “เรื่องเล่ากับการเสริมสร้างจิตวิญญาณการสาธารณสุข” 
  โดย อาจารย์ดวงสมร บุญผดุง  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
   นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง  นิตยสารสารคดี   
   อ. ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล     
  ด าเนินรายการโดย 
   นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ                      
 
น าเสนอเรื่องเล่า  (narrative) ในมิติต่างๆ ทั้งในมิติของการน าไปใช้ในระบบสุขภาพว่า เรื่องเล่า ได้ท าให้

ระบบสุขภาพมีมิติความเป็นมนุษย์เพ่ิมข้ึนอย่างไร  และมิติของการน าเรื่องเล่าไปใช้ในสถานที่ที่มืดมิด ไร้อิสรภาพ 
เช่น ในคุก  โดยน าเสนอว่าเรื่องเล่าได้น าแสงสว่างไปสู่สถานที่ เหล่านี้อย่างไร รวมทั้งมิติของการศึกษาว่า เรื่องเล่า
ได้น าพาผู้คนไปพบกับความเข้าใจด้านในของตนเองอย่างไร 

 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน         
 

 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ประวัติศาสตร์บุคคลในวงการสาธารณสุข 
   และการแพทย์ไทย” 
   โดย นายสันติสุข โสภณสิริ  นักเขียนอิสระ 
    นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์  หอจดหมายเหตุศิริราช   
                                              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    นางสาวสุรีรัตน์ สวัสดี  บรรณาธิการข่าวการศึกษาและ 
        สาธารณสุข หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
   ด าเนินรายการโดย 
    นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 
 สังคมไทยมีปัญหาการขาดแคลนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะเอกสารที่
เป็นทางการ เนื่องจากการขาดความใส่ใจในการจัดเก็บและบันทึก ในแวดวงสาธารณสุขก็ประสบปัญหาเดียวกัน 
ดังนั้น อัตตชีวประวัติและชีวประวัติของคนในแวดวงการแพทย์และการสาธารณสุข จึงเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีใน
การศึกษาประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุข เวทีนี้จะอภิปรายเชิญผู้ที่ เขียนชีวประวัติ ผู้เก็บ
รวบรวมและค้นคว้าประวัติบุคคล และผู้ใช้ประวัติบุคคลสร้างงานวิชาการประวัติศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน  
 

 
 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ความตายในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ” 
   โดย ดร. ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง 
        ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข  
    นางสาวศรินธร รัตน์เจริญขจร      เครือข่ายพุทธิกา 
    นพ. ดร.สกล สิงหะ   คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
   ด าเนินรายการโดย 
    นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ  เครือข่ายพุทธิกา 
 
 ความตายและภาวะใกล้ตายเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายปัจจุบันในระบบบริการสุขภาพของไทยมีการขยับตัวเชิงนโยบายไม่ว่าจะด้วยกฎหมายว่าด้วยหนังสือแสดง
เจตนาที่จะไม่รับการรักษา  หรือนโยบายจัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ก็
เพ่ือจะท าให้การตายที่ดีเกิดขึ้นในสังคมไทย เวทีนี้จะอภิปรายแลกเปลี่ยนถึงความเป็นมาเป็นไปของความตายจาก
คนที่ท างานในเรื่องนี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันทั้งการตายก่อนวัยอันควร บทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย และสถานการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปัจจุบัน 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างความทรงจ าร่วม” 
  โดย รศ. ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   นพ.มารุต เหล็กเพชร  รพ.เกาะยาวใหญ่ จังหวัดตรัง 
   นางสุวนิต จิตรเจริญ  ที่ปรึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 
       พระยุพราช 
   นพ.พนา พงศ์ช านะภัย  ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
       จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ด าเนินรายการโดย 
   นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  

        จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่เพียงเป็นเรื่องราวที่ได้รับการบันทึก หรือบอกเล่า หากยังถูกใช้ในฐานะเครื่องมือ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร การสัมมนาน า เสนอประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้เรื่ องราวทางประวัติศาตร์
ท้องถิ่น การจัดท าพิพิธภัณฑ์ เพื่อการสร้างอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างความทรงจ าร่วมของเจ้าหน้าที่ 

 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 

 

 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.   อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ภาคเอกชนกับการสาธารณสุขไทย” 
   โดย ภก.นพดล ตั้งหลักมงคล เลขาธิการมูลนิธิโอสถสภา 
           ภก.บุญช่วย ว่องประพิณ  ห้างขายยาอังกฤษตรางู 
           นายสุธี เกตุศิริ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว 
           นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย  มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 
   ด าเนินรายการโดย 
    นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
 ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ล้วนแต่ไม่ได้เกิดข้ึนโดยการกระท าของภาครัฐแต่เพียงฝ่าย
เดียว เพราะสังคมประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน ในด้านการสาธารณสุขก็เช่นกัน มีองค์กรภาคเอกชนทั้งที่เป็น
บริษัทการค้าหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ท างานสร้างเสริมสุขภาพช่วยเหลือคนเจ็บป่วยในสังคมไทยมานานนับ
ร้อยปี เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านการแพทย์การสาธารณสุขของสังคมไทย เวทีนี้จะมีตัวแทน
จากองค์กรทั้งภาคธุรกิจและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีอายุนับร้อยปีมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  
                    

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “วิวัฒนาการเรื่องสิทธิกับสุขภาพ” 
 โดย  รศ. ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร   คณะนิติศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  อ. ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย  

     อุบลราชธานี 
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)        
 ด าเนินรายการโดย 
    นางจันทราภา จินดาทอง  โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
 อุดมการณ์สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ แยกไม่ออกจากอิทธิพลขององค์กรระดับโลกาภิ วัตน์ที่เป็นต้นก าเนิด
แนวคิดและเผยแพร่แนวคิดนี้สู่ประเทศต่างๆ บริบทการเมืองในประเทศ และแง่มุม หลักการศีลธรรมท้องถิ่น การ
สัมมนาเน้นหนักที่การน าเสนอประวัติศาสตร์แนวคิดวิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพในสังคมไทย และการ
ปะทะประสานกันระหว่างแนวคิดสิทธิมนุษยชนในเชิงหลักการกับปฏิบัติการของสิทธิสุขภาพในชีวิตประจ าวันของ
ผู้คนในพื้นที ่
 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “๑๕ ปี เครื่องมือวิถีชุมชน: ทบทวนบทเรียนการพัฒนา 
   ระบบบริการสุขภาพชุมชน”  
   โดย นางจุฑามาศ วิลาศรี  ส านักงานสาธารณสุขสามชัย  
        จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์  นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
       (องค์การมหาชน) 
  ด าเนินรายการโดย  
   แพทย์หญิงรัตนา ยอดอานนท์ โรงพยาบาลปากช่องนานา  
       จังหวัดนครราชสีมา 
 
การสัมมนาน าเสนอประสบการณ์การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิถีชุมชน ๗ ชิ้น (แผนที่เดินดิน , ผังเครือญาติ , 

โครงสร้างองค์กรชุมชน , ระบบสุขภาพชุมชน , ปฏิทินชุมชน และประวัติศาสตร์ชุมชน ) ในการพัฒนางานประจ า , 
การท าวิจัย และการใช้ประกอบในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสง ค์เพ่ือเผยแพร่ตัวอย่างการ
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิถีชุมชน ๗ ชิ้นให้กว้างขวางขึ้น ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะบุคลากรในระบบ
บริการสุขภาพ 
 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กลุ่มท่ี ๑ ทัวร์พิพิธภัณฑ์ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  
  วิทยากร: ทีมเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 

               กลุ่มท่ี ๒ ชมภาพยนตร์และสื่อสุขศึกษาในอดีต 
 วิทยากร: นายเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไว   ส านักสารนิเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



๑๑ 
 

 

 
 
วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  
            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      อภิปรายห้องย่อยที่ ๑  “เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เราควรท าอะไรบ้าง” 
    โดย    
    ทพ.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ   ทพ.ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
    พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล  ผู้อ านวยการส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 
          นพ.ชัยพร พรหมสิงห์    รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
    นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย 
        และการแพทย์ทางเลือก 
          ดร.อังคณา หิรัญสาลี    ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์    รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
          นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น    ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
          นพ.สินเงิน สุขสมปอง    ผู้อ านวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
        กรมสุขภาพจิต 
   ด าเนินรายการโดย 
    นพ.ก าจัด รามกุล ส านักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 
  น าเสนอนโยบายและการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของแต่ละกรมที่จะเกิดข้ึนในวาระแห่งการ

เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ “สถาปัตยกรรมเพ่ือการเยียวยา : ความท้าทายใน
ศตวรรษท่ีสอง” 

  โดย อ.วีระศักดิ์ ทองไพบูลย์  สถาปนิกที่ปรึกษาอาวุโส (We Studio) 
   อ.นันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ สถาบันอาศรมศิลป์    
  ด าเนินรายการ โดย 
   นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ สถาปนิก 
การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้เอ้ือต่อการเยียวยา  เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในแวดวงสาธารณสุขไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว หากแต่รู้จักในแง่ของการเสริมสร้างเพ่ือให้เกิดสุนทรียะ หรือ
ความงาม ที่คาดว่าสามารถส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้ป่วย ปัจจุบันฐ านคิดเรื่องการดูแลสุขภาพเปลี่ยนจาก
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center) มาเป็นการรักษาและเยียวยาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในสถานพยาบาล 
นั่นหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน การจัดสิ่งแวดล้อม
สถานพยาบาลให้เอ้ือต่อการเยียวยา จึงเน้นและให้ความส าคัญต่อยอดจากการท างานด้านมาตรฐาน (Standard) 
ความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมมิติทางด้านจิตใจในการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและดูแลใส่ใจผู้ป่วยให้อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการรักษา จึงเชิญสถาปนิกที่มีประสบการณ์และได้ ท างานเก่ียวข้องกับงานในระบบ
สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด มาพูดคุย ปัญหา ทางออก ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เยียวยาต่อไปในอนาคต 
          

  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
          

 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์สาธารณสุข” 
  โดย นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์ พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย 
       นางสาวจนัญญา นฤศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล 
   ว่าทีร่้อยตรี ภัทรพงศ์ ชูเศษ พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว   

   ด าเนินรายการโดย 
   นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
ชื่อของกระทรวงสาธารณสุขฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ แต่ที่จริงในกระทรวง

สาธารณสุขที่นนทบุรี มีพิพิธภัณฑ์ทั้งเล็กและใหญ่อยู่หลายแห่ง ทั้งที่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ในเชิงประวัติศาสตร์ อาทิ  พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว พิพิพิธภัณฑ์
โภชนาการ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้นอกจากจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายในเนื้อหาแล้ว ความเป็นมาของแต่และห่งก็หลากหลายด้วย เวทีนี้จึง เป็นจะเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนท่ีท างานด้านพิพิธภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
 
 



๑๓ 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  
                 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ความท้าทายการสาธารณสุขไทยในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 โดย 
 นพ.อ านวย กาจีนะ    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
        นายปรเมษฐ์ จินา    ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
        นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี  รองผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ  

    สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
        นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
        ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

    (สสส.) 
        นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
        พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
        นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ด าเนินรายการโดย 
   นางสุนันท์ธนา แสนประเสริฐ อดีตที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าการท างานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นบทบาทของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้เกิดองค์กรอิสระด้านสุขภาพขึ้นมาอีกหลายองค์กร  แม้ว่าแต่ละองค์กรจะมี
เป้าหมายการท างานเฉพาะของตนเอง  แต่ความท้าทายในด้านสุขภาพใหม่ๆ ที่ก าลังจะมาถึงในศตวรรษหน้าของ
การสาธารณสุขไทย จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการท างาน ดังนั้นในเวทีนี้จึงเชิญตัวแทน
ขององค์กรด้านสุขภาพมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงความท้าทายในอนาคตที่ต้องเผชิญร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  
                 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ทิศทางการวิจัย ประเด็นท้าทายในการศึกษา  
   ประวัติศาสตร์สาธารณสุข” 
   โดย  รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์  นักวิชาการประวัติศาสตร์อาวุโส 
    รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ศ. ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ด าเนินรายการโดย 
    นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 
 การศึกษาประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และการสาธารณสุข  ถือเป็นการวิจัยพื้นฐานที่ส าคัญใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายๆ แห่ง  ดังตัวอย่างเช่น สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH - National Institution of 
Health) ได้ก่อตั้งแผนกประวัติศาสตร์การแพทย์ (History of Medicine Division) ที่ประกอบไปด้วยส่วนงาน
จดหมายเหตุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และฝ่ายวิจัย มาตั้งแต่ พ .ศ. ๒๑๖๑ (ค.ศ. ๑๘๑๘) มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอป
กิ้นส์ (Johns Hopkins University) มีการเรียนการสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่ พ .ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ.๑๙๒๙) เป็นต้น เป็น
ตัวชี้วัดถึงความส าคัญของการรวบรวมหลักฐานและการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ อันมีผลล
ต่อการท าความเข้าใจประเด็นและการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมสมัยรวมไปถึงการหา ทางออกของปัญหาสุขภาพใน
อนาคต แต่ส าหรับประเทศไทยเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันน้อยมาก ทั้งนักวิจัยและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ก็หาได้ยาก 
ในเวทีอภิปรายนี้จึงเชิญผู้ที่คร่ าหวอดในเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จากสถาบันต่างๆ มาพูดคุยถึงทิศทาง
การศึกษาวิจัยในด้านนี้ 
 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
 

 
 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.  พิธีมอบรางวัล “เรื่องเล่างานบันดาลใจ” รางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์  
   ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 
   โดย นพ.อ านวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
15.15-16.00  พีธีปิด 
   โดย นพ.อ านวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  กล่าวรายงานสรุปโดย 
   นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 

 
 


