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คำานำา

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับ 

องค์กร ภาคี และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย สำานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ในการจัดงาน “สร้�งสุข 

ภาคใต้” โดยคร้ังล่าสุดได้จัดงานสร้างสุขภาคใต้ เมื่อวันที่ 28-30 

มีนาคม 2561 ภายใต้ช่ืองาน การประชุมวิชาการประจำาปี 2561 

“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังท่ีก้าวขา้มขดีจำากัดสู่สุขภาวะ

ที่ยั่งยืน” มีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไปและภาคีเครือข่ายต่างๆ  

ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงาน จำานวน 1,654 คน

 การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ในปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 11 

ชื่องาน ก�รประชุมวิช�ก�ร เรื่อง ส�นพลังก�รก้�วข้�มขีดจำ�กัด

เพื่อภาคใต้แห่งความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยาย 

เครือข่ายภาคีสุขภาวะ เปิดโอกาสให้เครือข่ายใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนงาน

สุขภาพในพื้นที่ได้มาพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ การทำางานร่วมกัน  

และสนับสนุนการขับเคล่ือนงานของภาคีสุขภาวะให้เกิด “ความเป็น

เครือข่ายสุขภาวะ” มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลัง 

ข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ 

ให้มีระบบการทำางานที่มีการขยายและเช่ือมร้อยภาคีเครือข่าย โดยใช้

ขอ้มลูความรู้สนบัสนนุการทำางานทีส่อดคล้องกับความต้องการ รวมถงึ

มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการจัดการ

ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ หรือสุขภาวะ  

อันจะนำาไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพบนฐานวิถี

ชีวิตชาวใต้ต่อไป

 รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ก่อนงานสร้างสุขภาคใต้ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะได้ร่วมกันจัด

กระบวนการขับเคล่ือนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงาน 

สร้างสุขภาคใต้ในปี 2561 โดยมี 4 ประเด็นหลัก คือ ความมั่นคง 

ทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความมัน่คงทางอาหาร และความมัน่คงทางมนษุย ์รวมทัง้มกีระบวนการ

ทบทวนข้อเสนอทั้ง 4 ประเด็น เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เขา้สูง่านสร้างสขุภาคใต้ในป ี2562 ระยะที ่2 คอื การนำาเสนอขอ้เสนอ

เชิงนโยบายทั้ง 4 ประเด็นให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับข้อเสนอ 

และแนวทางการสานพลังการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสร้าง

สุขภาวะให้เกิดขึ้นในภาคใต้ และระยะที่ 3 หลังการจัดงานสร้างสุข 

ซ่ึงภาคเีครือขา่ยต่างๆ จะนำาขอ้เสนอเชิงนโยบายป ี2562 ไปขบัเคล่ือน

ในพื้นที่ต่อไป
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 กิจกรรมภายในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 มีการนำาเสนอ

ผลการดำาเนินงานขับเคล่ือนเชิงพื้นที่ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความ

มั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร โดยในปี 2562 

ได้มีประเด็นย่อยเกิดขึ้นจำานวน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) สุขภาวะเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว 2) ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง 3) ความมั่นคง

ทางอาหาร: ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ 4) การลด

ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหร่ี สารเสพติด 5) ความมั่นคงทางสุขภาพ  

กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 6) การจัดการภัยพิบัติและการ 

จัดการน้ำา 7) ชุมชนน่าอยู่ 8) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9) ตำาบลจัดการตนเอง 10) 

จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ 11) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม และ  

12) การจัดการขยะ ทั้ง 12 ประเด็นมีการนำาเสนอผลการขับเคลื่อน

งานตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงานสร้างสุขเมื่อปี 2561  

โดยนำาเสนอในรูปแบบหอ้งยอ่ย และประมวลชุดความรู้ทัง้ 12 ประเดน็

ย่อยยกระดับไปสู่การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคล่ือน 

ต่อไปตามประเด็นหลักทั้ง 4 ประเด็น 

 นอกจากนี้ในงานมีการเสวนาทิศทางการพัฒนาภาคใต้  

โดยตัวแทนเครือข่าย 4 ประเด็นหลัก การจัดประชุมนำาเสนอผลงาน

ทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรม 

ทางกาย Line deance (Physical activity : PA) การจัดแสดง

นิทรรศการและลานเสวนา การถ่ายทอดสดของทีมสื่อชุมชนภาคใต้  

และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในการสานพลังการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อภาคใต้ 

แห่งความสุขอย่างยั่งยืน

 และในปี 2562 นี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ในวันงาน ประกอบดว้ย แกนนำาภาคเีครือขา่ยสร้างเสริมสขุภาพในพืน้ที่

ภาคใต ้หนว่ยงานภาครัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นกัวชิาการ และ 

ประชาชนทั่วไป จำานวนประมาณ 1,300 คน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

จากการจัดงานสร้างสุขปีนี้ คือ เกิดชุดความรู้ นวัตกรรมที่ยกระดับ 

จากการทำางานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ เกิดการขยายภาคีเครือข่าย

ในแต่ละประเด็นครอบคลุมภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ภาคประชาสังคม มีการเชื่อมประสานกลไกการทำางานร่วมกันระหว่าง

เครือข่ายการทำางานสุขภาพตระกูล ส.ทั้ง 4 และเครือข่ายภาคีอ่ืนๆ 

และสามารถขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะในพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะ 

และแก้ไขปัญหาสุขภาวะของคนในภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการ เรื่อง
สานพลังการก้าวข้ามขีดจำากัด

เพื่อภาคใต้แห่งความสุข

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่สนบัสนนุการขบัเคล่ือนงานของภาคสีขุภาวะทีเ่ก่ียวขอ้ง
ให้เกิด “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” ที่มุ่งเน้นกระบวนการสานงาน
เสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามเครือข่าย และข้ามพื้นที่ให้มีความต่อเนื่อง 
 2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่าย ทั้งเครือข่ายเก่าและเครือข่ายใหม่ในการขับเคล่ือนงานสู่ 
การก้าวข้ามขีดจำากัดเพื่อสุขภาวะและความสุขของคนใต้ และพัฒนา
ระบบสื่อสารในลักษณะการสานพลัง
 3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการยกระดับความรู้และนวัตกรรม 
สู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นเป้าหมายร่วมคือสุขภาวะ
ของคนใต้

 รูปแบบ
 การแสดงปาฐกถา เสวนาทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ประชุม 
ห้องย่อย 12 ประเด็น จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ลานนิทรรศการ และลานสื่อสร้างสุข 

 จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม  
 ผู้เขา้ร่วมจำานวน 1,300 คน ประกอบดว้ย ภาคพีนัธมติรสขุภาพ
จากภาคีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ที่มีบทบาท มีหน้าที่ มีศักยภาพ  
และสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นปัญหาหลักของภาคใต้ 
ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำาหนดหรือเก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐ 
และท้องถิ่น ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 องค์กรร่วมจัด 
 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) และ สถาบนัการจดัการ

ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ)
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วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง

09.00-15.00 น. การนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 
ประจำ�ปี 2562 ในหัวข้อ
1) ระบบบริการสุขภาพและนโยบาย
   สาธารณะเพื่อสุขภาพ
2) การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
3) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องทิวลิป 
1 และ 2

12.00-13.00 น. กิจกรรมทางกาย Line Dance ห้องลิลลี่
1-4

13.00-13.20 น. พิธีเปิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ห้องลิลลี่
1-4

13.20-13.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องลิลลี่
1-4

13.30-13.35 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ห้องลิลลี่
1-4

กำาหนดการ เวล� กิจกรรม ห้อง

13.35-13.40 น. กล่าวเปิด โดย 
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
รองประธานคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ห้องลิลลี่
1-4

13.40-14.30 น. ปาฐกถา เรื่อง “การก้าวข้ามขีดจำากัด
เพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ห้องลิลลี่
1-4

14.30-17.00 น. สานเสวนา “ส�นพลังก้�วข้�มขีดจำ�กัด
เพือ่ออกแบบภาคใตแ้ห่งความสุขท่ียัง่ยนื”
ช่วงที่ 1 การแสดงดนตรี
        สานพลังสร้างสุขภาคใต้ 
        โดยวง ตุด นาคอน 
ช่วงที่ 2 อ่านบทกวีเร้าพลัง 
        โดยศิลปินหญิงภาคใต้ 
        นางสาวจิตติมา ผลเสวก
ช่วงที่ 3 เวทีสาธารณะเสวนา เรื่อง 
        “ส�นพลังก้�วข้�มขีดจำ�กัด
        เพื่อออกแบบภาคใต้
        แห่งความสุขที่ยั่งยืน” 
วิทยากรร่วมเสวนา
• ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ 
  ผู้อำานวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา
• นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ  
  ประธานหอการค้าภาคใต้

ห้องลิลลี่
1-4
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง

14.30-17.00 น.
(ต่อ)

• ผู้แทนภาคประชาชน 5 ยุทธศาสตร์
  ภาคใต้แห่งความสุข 
  1) ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
  2) ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
  3) ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากร
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4) ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
  5) ชุมชนน่าอยู่ ตำาบลจัดการตนเอง และ
     จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ 
ดำาเนนิเวทโีดย นางสาวณาตยา แวววรีคปุต ์
สำานักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ห้องลิลลี่ 
1-4

17.30-20.30 น. รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรม
งานภาคค่ำา มนต์รักษ์สร้างสุข 

ห้องออร์คิด 
1 และ 2

19.00-20.30 น. ประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
สู่ภาคใต้แห่งความสุขที่ยั่งยืน โดย
• คณะทำางานพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย 
  ผู้แทนจาก สสส. สช. สปสช.เขต 11 
  และ เขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พอช. 
  และ สจรส.ม.อ.
• คณะทำางานกลไกพืน้ทีภ่าคใต้ ประกอบดว้ย 
  ผู้แทนจาก สมัชชาประชาชนภาคใต้ 
  กขป.เขต 11 และเขต 12 มูลนิธิภาคใต้
  สีเขียว มูลนิธิชุมชนไท คณะกรรมการ
  ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ 
  ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ และ
  สมัชชาประมงพื้นบ้าน
• ผู้แทนสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
• ผู้แทน 4 ประเด็นขับเคลื่อนงานสร้างสุข
  ภาคใต้ ประกอบด้วยประเด็นความมั่นคง
  ทางมนุษย์ ความมั่นคงทางทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
  ทางสุขภาพ และความมั่นคงทางอาหาร

ห้อง
จัสมิน 2

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง

08.00-17.00 น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญา
สร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
โดย ทีมสื่อชุมชนภาคใต้

ลาน
หน้าห้อง
ลิลลี่ 1-4

09.00-12.00 น. ภาคเช้า ประชุมห้องย่อย จำานวน 8 ห้อง

ห้องย่อยที่ 1
ประเดน็การจดัการภยัพบิตัแิละการจดัการน้ำา

ห้อง
ออร์คิด 1

ห้องย่อยที่ 2 
ประเด็นผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง : 
การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้

ห้อง
ออร์คิด 2

ห้องย่อยที่ 3 
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : 
ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้

ห้อง
ทิวลิป 1

ห้องย่อยที่ 4 
ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยง : 
เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

ห้อง
ทิวลิป 2

ห้องย่อยที่ 5 
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : 
กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ห้อง
ลิลลี่ 1

ห้องย่อยที่ 6 
HIA Forum

ห้อง
ลิลลี่ 2

ห้องย่อยที่ 7 
ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ห้อง
ลิลลี่ 3

ห้องย่อยที่ 8 
ประเด็นชุมชนน่าอยู่

ห้อง
ลิลลี่ 4

12.00-14.00 น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญา
สร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
โดย ทีมสื่อชุมชนภาคใต้

ลาน
หน้าห้อง
ลิลลี่ 1-4
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง

14.00-17.00 น. ภาคบ่าย ประชุมห้องย่อย จำานวน 9 ห้อง (ต่อ)

ห้องย่อยที่ 1 
ประเดน็การจดัการภยัพบิตัแิละการจดัการน้ำา

ห้อง
ออร์คิด 1

ห้องย่อยที่ 2 
ประเด็นผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง : 
การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้

ห้อง
ออร์คิด 2

ห้องย่อยที่ 3 
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : 
ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้

ห้อง
ทิวลิป 1

ห้องย่อยที่ 4 
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ห้อง
ทิวลิป 2

ห้องย่อยที่ 5 
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : 
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ห้อง
ลิลลี่ 1

ห้องย่อยที่ 6 
HIA Forum

ห้อง
ลิลลี่ 2

ห้องย่อยที่ 7 
ประเด็นการจัดการขยะ : 
สานพลังเพิ่มผลิตภาพการจัดการขยะ

ห้อง
ลิลลี่ 3

ห้องย่อยที่ 8 
ประเด็นตำาบลจัดการตนเอง

ห้อง
ลิลลี่ 4

ห้องย่อยที่ 9 
จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ

ห้อง
จัสมิน 2

17.00-19.00 น. สรุปและจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อการขับเคลื่อน 12 ประเด็น
โดย เครือข่าย 12 ประเด็น

ห้อง
ทิวลิป 2

19.00-21.00 น. ทีมวิชาการรวบรวมข้อเสนอ
จำานวน 12 ประเด็น 
จัดทำาเป็น 5 ประเด็นหลัก

ห้อง
ทิวลิป 2

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง
09.00-12.00 น. สานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญา

สร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 
โดย ทีมสื่อชุมชนภาคใต้

ลาน
หน้าห้อง
ลิลลี่ 1-4

09.00-11.00 น. ตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ นำาเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กร 
สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช. 
• ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
• ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
• ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
• ประเด็นชุมชนน่าอยู่ ตำาบลจัดการตนเอง 
  และจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ
  ให้ข้อเสนอแนะและเสวนาเรื่อง “แนวทาง
  การสานพลังสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” โดย
• ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์
  และวิเทศสัมพันธ์ สำานักงานกองทุน
  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการ
  สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
• นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์
  ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 
  เขต 11 สุราษฎร์ธานี
• นายแพทย์มนู ศุกลสกุล
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
  รองผู้อำานวยการสถาบันพัฒนา
  องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
• นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
  ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ประสานงาน
  เครือข่ายสุขภาพภาคใต้
• ดำาเนินเวทีโดย 
  นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

ห้องลิลลี่ 
1-4
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

เวล� กิจกรรม ห้อง

11.00-11.20 น. ประกาศเจตนารมณ์ “การสานพลังก้าวข้าม
ขีดจำากัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” 
• ผู้จัดการสำานักงานกองทุนสนับสนุน
  การสร้างเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน
• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  หรือผู้แทน
• เลขาธิการสำานักงานหลักประกัน
  สุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
• ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
  (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
• อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  หรือผู้แทน
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือผู้แทน
• ผู้แทนภาคประชาชน 
  นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายสุขภาพภาคใต้

ห้องลิลลี่ 
1-4

11.20-11.40 น. กล่าวปิด และมอบธงเจ้าภาพจัดงาน
ปีถัดไปให้จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ประธานคณะทำางานสร้างสุขภาคใต้

ห้องลิลลี่ 
1-4

11.40-12.00 น. พิธีปิด การแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ ห้องลิลลี่ 
1-4

ห้องย่อยที่ 1
ประเด็นการจัดการภัยพิบัติและการจัดการน้ำา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องออร์คิด 1

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย นายไมตรี จงไกรจักร์
    ดร.มุมตาส มีระมาน

เวล� กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. ชี้แจงเป้าหมายการขับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการน้ำา โดย
• นายไมตรี จงไกรจักร์
  นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

09.30-10.30น. ผลการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายภัยพิบัติที่ผ่านมา 
เพื่อระดมหลักการข้อบัญญัติตำาบล โดย 
• นายประทีป มีคติธรรม
  เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10.30-12.00น. ระดมข้อเสนอหลักการเพื่อยกร่างข้อบัญญัติตำาบล

กำาหนดการห้องย่อย
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

เวล� กิจกรรม

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และร่วมกิจกรรมลานเสวนา ลานนิทรรศการ

14.00-14.30 น. เตรียมความพร้อม

14.30-17.00 น. เวทีเสวนา 
“การลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับการบริหารจัดการน้ำา”
• นายปริญญา สัคคะนายก
  ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 15
• นายอุดม เพชรคุต
  ผู้อำานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
• นายสมภพ วิสุทธิศิริ
  ผู้อำานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
• ดร.ดำารงค์ โยธารักษ์
  นักวิจัยชุมชน
• นายไกรสร เพ็งสกุล
  ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรน้ำาภาค 8
• ผู้แทนชุมชนไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ดำาเนินรายการโดย นายสนธยา แก้วขำา 
                 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ห้องย่อยที่ 2
ประเด็นผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง : 

การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.20 น.

ณ ห้องออร์คิด 2

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
    ดร.นุชนาถ วิชิต
    อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล 

เวล� กิจกรรม
ภาคเช้า : พฤฒพลังผู้สูงอายุ/นวัตกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อม
08.30-09.15 น. ลงทะเบียน/ประเมินภาวะสุขภาพ

09.15-09.30 น. กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ 

09.30-12.00 น. นำาเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างพฤฒพลัง 
• โรงเรียนผู้สูงอายุ
• การป้องกันโรคสมองเสื่อม

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และร่วมกิจกรรมลานเสวนา ลานนิทรรศการ

ภาคบ่าย : ระบบบริการแบบบูรณาการ/ระบบสารสนเทศกลาง 
          (iMed@Home)
14.00-14.30 น. ลงทะเบียน/ประเมินภาวะสุขภาพ

14.30-16.00 น. นำาเสนอรูปแบบการดูแลกลุ่มเปราะบาง

16.00-16.30 น. ทบทวนร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นผู้สูงอายุ 
กลุ่มเปราะบาง

16.30-17.00 น. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
พื้นที่ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ

17.00-17.20 น. ปิดการประชุม : บทกลอนโนราเพื่อผู้สูงอายุ

กำาหนดการห้องย่อย
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 3
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร :

ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องทิวลิป 1

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย  นายทวีวัตร เครือสาย
    นายกำาราบ พานทอง

เวล� กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.40 น. ชี้แจงกระบวนการประชุม/การดำาเนินงาน โดย 
• นายทวีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร

09.40-11.00 น. เวทีอภิปรายระบบเกษตรและอาหาร
เพื่อสุขภาพภาคใต้ โดย
• นายกำาราบ พานทอง
  เครือข่ายเกษตรกร
• นายนิกร ไพลิน
  สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
• นางนิธิมา บินตำามะหงง บริษัทหุ่นไล่กากรุ๊ป จังหวัดสตูล
• ดร.ฐิระ ทองเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
• ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  หรือกระทรวงสาธารณสุข 
ดำาเนินรายการโดย ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี
                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
                 จังหวัดตรัง

กำาหนดการห้องย่อย
เวล� กิจกรรม

11.00-12.00 น. ทบทวนร่างข้อเสนอประเด็นความมั่นคงอาหาร 
ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ โดย 
• ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และร่วมกิจกรรมลานเสวนา ลานนิทรรศการ

14.00-15.00 น. เวทีแลกเปลี่ยน 
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมท้องถิ่น 
“กัญชาเพื่อการแพทย์” โดย
• นายวิเวก อมตเวทย์ เครือข่ายรักษ์ละแม
• นายคำาพร เกตุแก้ว
  เครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
• ผู้แทนชุมชนอำาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ผู้แทนคณะคณะการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ผู้แทนสาขาการแพทย์แผนไทย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ไสใหญ่
• คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
• อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
  อาจารย์แพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย
  หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร 

15.00-17.00 น. ประมวลสรุปการประชมุสมชัชา และขอ้เสนอเชงินโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ และกลไกและกระบวนการขับเคลื่อน
ต่อไป โดย 
• นายทวีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 4
ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง :

เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องทิวลิป 2

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
    นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ
    ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 

เวล� กิจกรรม

09.00-09.30 น. เช็คอิน “บอกเล่าเรื่องราวคนทำางาน” โดย 
• นายองอาจ พรหมมงคล
  ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน

09.30-10.00 น. ประมวลสถานการณ์ด้านปัจจัยกำาหนดสุขภาพ
ในภาคใต้ โดย 
• ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00-11.00 น. ออกแบบชุมชน คนสร้างสุข ลดปัจจัยเสี่ยง 
สร้างปัจจัยเสริม โดย 
• นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล 
  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้

11.00-12.00น. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
ต่อองค์กรด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย 
• นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ 
  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร

กำาหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 5
ประเดน็ความมัน่คงทางสุขภาพ : กลไกระบบสุขภาพแบบมส่ีวนร่วม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องลิลลี่ 1

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
    ดร.ปรเมษฐ์ จินา

เวล� กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. Panel discussion การบูรณาการเชื่อมโยงกลไก 4 ส.
4 ระดับ 4 กรณีศึกษา โดย
• นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น
  สาธารณสุขอำาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
• นายไพศาล มีสมบัติ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านควน 
  อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
• นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
  ที่ปรึกษา พชอ.ทุ่งตะโกและคลังสมอง ศูนย์อนามัยที่ 11
• นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน 
  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
• นายพิเชษฐ์ ปัจฉิมศิริ 
  ผู้อำานวยการ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก อำาเภอละงู จังหวัดสตูล
• นางวาสนา กาญจนะ 
  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ 
  โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ดำาเนินรายการโดย นายชาคริต โภชะเรือง 
ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา และเลขานุการคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

10.00-12.00 น. World cafe 
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
ดำาเนินรายการโดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 12 สงขลา

กำาหนดการห้องย่อย
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 6
HIA FORUM

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้องลิลลี่ 2

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.เพ็ญ  สุขมาก
    นางสาวซูวารี มอซู
    นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด

เวล� กิจกรรม

09.00-10.30 น. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กรณีการท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน

ดำาเนินรายการ  
• ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมวิพากษ์
• รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร มุณีแนม
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ผู้อำานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

10.30-12.00 น. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
กรณียุทธศาสตร์ระบบอาหาร

ดำาเนินรายการ 
• ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทีมวิพากษ์
• นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ดร.นาตยา พรหมทอง 
  สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
และร่วมกิจกรรมลานเสวนา ลานนิทรรศการ

14.00-15.30 น. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในการประเมินโครงการ

ดำาเนินรายการ 
• ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมวิพากษ์
• ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 
  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ดร.นาตยา พรหมทอง 
  สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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ห้องย่อยที่ 7
ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องลิลลี่ 3

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
    ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
    อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล

เวล� กิจกรรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
พิธีกรประจำาห้อง อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

09.00-12.00 น. เสวนา สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ สู่ “Smart Mom Smart Kids” โดย
• นายชวลิต โรจนรัตน์ 
  นายอำาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• นายแพทย์วินัย ตันติธนพร
  ผู้อำานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

09.00-12.00 น.
(ต่อ)

• นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
• นายแวอารีเฟ็น และมาลี
  ผู้อำานวยการ รพ.สต.รูสะมิแล 
  อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
• นางสาวกนกพร คงยศ 
  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตากแดด 
  อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา
• นายซาบะ ยาแม
  ผู้ใหญ่บ้านรูสะมิแล อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
• นายเอกรักษ์ สมจันทร์
  นักพัฒนาชุมชน อบต.ตากแดด 
  อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา
• นายพงษ์ศักดิ์ รักแก้ว 
  ชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิง

ดำาเนินรายการเสวนาโดย 
• ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 8
ประเด็นชุมชนน่าอยู่

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องลิลลี่ 4

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ผศ.กำาไล สมรักษ์
    อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำา
    นายเสณี จ่าวิสูตร
    นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์

เวล� กิจกรรม

09.00-09.30 น. สันทนาการกลุ่ม และเกมส์ 
“การใช้เครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อน
งานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้” โดย 
• อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำา 
• นายเสนีย์ จ่าวิสูตร
• นายยงยุทธ สุขพิทักษ์

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

09.30-10.30 น. สัมมนาเรื่อง “รูปแบบการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่
ภาคใต้ตามบริบท”
  1) ระดับตำาบล พื้นที่ตำาบลเขาพระบาท 
     อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2) ระดับจังหวัดพัทลุง
  3) ระดับกลุ่มจังหวัดปัตตานี และ ยะลา
  4) ระดับโซนภาคใต้ตอนบน
โดย
• อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำา 
• นายเสนีย์ จ่าวิสูตร 
• นายยงยุทธ สุขพิทักษ์
ดำาเนินรายการโดย ผศ.กำาไล สมรักษ์

10.30-11.30 น. ระดมสมอง เสนอนโยบายสาธารณะต่อภาคีเครือข่าย 
และหน่วยงานสนับสนุนเพือ่ขบัเคล่ือนงานในระยะถดัไป 
โดย 
• อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำา 
• นายเสนีย์ จ่าวิสูตร 
• นายยงยุทธ สุขพิทักษ์

11.30-12.00 น. สรุปข้อเสนอนโยบายสาธารณะต่อภาคีเครือข่าย 
และหน่วยงานสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะถัดไป
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 9
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น.

ณ ห้องทิวลิป 2

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ผศ.อำานาจ รักษาพล
    อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ 
    นายเชภาดร จันทร์หอม

เวล� กิจกรรม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00-14.15 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
• นายอำาพล ธานีครุฑ 
  นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

14.15-17.00 น. ตั้งวงคุยหัวข้อ การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เครื่องมือสร้าง “สุข” บนผืนแผ่นดินใต้
รอบที่ 1 : แนะนำาตัวเอง หน่วยงาน/องค์กร 
          และสิ่งที่ทำาเพื่อส่วนรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
          โดยชุมชน ตามภาระงานของตน
รอบที่ 2 : สถานการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
          ภาคใต้ โดย

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

14.15-17.00 น.
(ต่อ)

• ตัวแทนชุมชนหรือเครือขา่ย เล่าสถานการณ์การขบัเคล่ือน
  เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และประเด็น
  ก้าวต่อ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน
• ตัวแทนหนว่ยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ ตวัแทนกรมการทอ่งเทีย่ว 
  ตัวแทนสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตัวแทน
  องค์การพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ(อพท.) ตัวแทนสถาบัน
  พัฒนาองค์กรชุมชน ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
  ชายแดนใต้ (ศอ.บต.) 
• ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรสนับสนุน ได้แก่ ตัวแทน
  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  (สสส.) สำานัก 1 สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  CBT-i ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมไทยท่องเที่ยว
  อย่างรับผิดชอบ (TRTA) เชฟรอน แอร์เอเชีย 
  ธนาคารออมสินภาค 17 
• ตัวแทนภาควิชาการ ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายสายใย
  วิชาการ
รอบที่ 3 : ร่วมคิดและร่วมทำาสอดคล้องกับสถานการณ์
          และประเด็นการก้าวต่อ
- ชวนคุย ชวนคิด และชวนทำา ตามความถนัดตน: 
  เมื่อมองเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้ว หน่วยงานภาคี
  เครือข่าย สามารถหนุนเสริมให้สอดรับกับพันธกิจ
  ตนเองอย่างไร เพื่อให้เกิดปฏิบัติการร่วมที่เป็นประจักษ์ 
  (ระยะต้น ระยะกลาง ระยะไกล)
- หาฉันทามติร่วมกัน ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
  การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
ดำาเนินการเสวนาโดย 
• ผศ.อำานาจ รักษาพล 
• อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์     
  เครือข่ายสายใยวิชาการภาคใต้
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 10
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-17.30 น.
ณ ห้องลิลลี่ 1

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ภก.ประเวศ หมีดเส็น

เวล� กิจกรรม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00-14.30 น. ชี้แจงแนวทางการเสวนาประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
“ระบบสุขภาพ-พหุวัฒนธรรม” โดย
• นายแพทย์มัซลัน ตะเระ
  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลธารโต จ.ยะลา 

14.30-14.45 น. แบ่งกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12 ประเด็น

14.45-16.30 น. นำาเสนอผลการดำาเนินงานระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม
• โรงพยาบาลนำาร่องพหุวัฒนธรรม
• ศูนย์เรียนรู้นำาร่องพหุวัฒนธรรม

16.30-17.00 น. World cafe พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
โดย
• ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ 
  ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  เขต 12 สงขลา

17.00-17.30 น. สรุปประเด็นร่วมความมั่นคงทางสุขภาพ 
ประเด็นกลไกระบบสุขภาพ และระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม

กำาหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 11
ประเด็นการจัดการขยะ : สานพลังเพิ่มผลิตภาพการจัดการขยะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องลิลลี่ 3

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ผศ.สอรัฐ มากบุญ
    นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
    นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์

เวล� กิจกรรม
13.30-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-16.00 น. นำาเสนอการจัดการขยะจากพื้นที่รูปธรรม 

โดยกลไกระดับต่างๆ โดย
• นายอำาเภอเมืองพังงา
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  ระดับอำาเภอเมืองจังหวัดพังงา
• นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์
  นายก อบต.บางวัน อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
• นายสุทธิพันธ์ สุวรรณบัณฑิต
  ประธานกลุ่ม Trash Hero 
  อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
• นายวิชัย สมรูป
  ผู้อำานวยการสำานักงานจัดการทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
• ผู้แทนสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

16.00-17.00 น. การสานพลังจัดการขยะที่ก้าวข้ามข้อจำากัด
และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

กำาหนดการห้องย่อย
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 12
ประเด็นตำาบลจัดการตนเอง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-18.00 น.
ณ ห้องลิลลี่ 4

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย นายสามารถ สุขบรรจง
    นางสาวเกศณี คิ้วนาง

เวล� กิจกรรม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00-14.45 น. แนวคิดการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดย
• นายวิชัย นะสุวรรณโน
  ผู้อำานวยการสำานักงานภาคใต้ 
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

14.45-16.00 น. การเสวนา “รูปธรรมตำาบลจัดการตนเอง”
• นายสาโรจน์ สินธู
  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลเขาแก้ว    
  อำาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
• นายสวาท ชูเจริญ
  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำาบลเขาแก้ว 
  อำาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
• นายสินชัย วงศ์จินดา
  ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำาบลพรุพี 
  อำาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• นายอิสมาแอ สามารถ
  ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำาบลกำาแพงเพชร
  อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ดำาเนินรายการโดย นายสามารถ สุขบรรจง
                 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานภาคใต้
                 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

16.00-16.30 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนา
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และการจัดการตนเองของชุมชน

16.30-17.30 น. การระดมความคิดเห็น 
จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการตนเอง
ของชุมชน

17.30-18.00 น. แลกเปลี่ยนสาระการเรียนรู้จากห้องย่อยวิชาการ
ทั้ง 12 ห้อง
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

ห้องย่อยที่ 13
ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-17.30 น.
ณ ห้องจัสมิน 2

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย นายอานนท์ มีศรี
    นายวรวิชญ์ กฐินหอม

เวล� กิจกรรม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียนเครือข่ายและผู้เข้าร่วมห้องย่อยสื่อ

14.00-14.30 น. ชม VTR การเคลื่อนงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 
• กล่าวต้อนรับ โดย นายอานนท์ มีศรี  
  บรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ทบทวนร่างข้อเสนอ ปี 2561 
รายงานความก้าวหน้า โดย
• นายวรวิชญ์ กฐินหอม
  นักวิชาการและผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อภาคใต้

กำาหนดการห้องย่อย เวล� กิจกรรม

14.30-16.00 น. เสวนา “การสื่อสารสุขภาพกับจริยธรรม 
ความสำาคัญต่อนักสื่อสารสุขภาพ” โดย
• ผศ.กรกฏ จำาเนียร
  สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
• ว่าที่เรือเอก ดร.เฉลิมพล บุญฉายา
  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
• นางสาวฐิติชญา บุญโสม
  เครือข่ายสื่อจังหวัดกระบี่
• นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล
  นักวิชาการเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
• นายวรวิชญ์ กฐินหอม
  นักวิชาการเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
ดำาเนินรายการโดย นายอานนท์ มีศรี
นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

16.00-17.00 น. แบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างแนวปฏิบัติจริยธรรมสื่อในกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”

17.00-17.30 น. สรุปขบวนการห้องย่อย โดย 
• ว่าที่เรือเอกเฉลิมพล บุญฉายา
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กำาหนดการนำาเสนอบทความวิชาการ

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม A 
(Health Sciences) 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องทิวลิป 1 

ประธ�น ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ผู้ดูแลประจำาห้อง นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม A (Health Sciences)

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

. 08.30-09.00 น. ------------- ลงทะเบียน -------------

1. 09.00-09.20 น. นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ พัฒนารูปแบบระบบ
บริการ hernia one 
day surgery โดยใช้
การจัดการความรู้ 
ในโรงพยาบาลสตูล

2. 09.20-09.40 น. นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ ศาสตร์พระราชา
เพือ่การพฒันาระบบ
บริการพหุวัฒนธรรม
โรงพยาบาลสตูล

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

3. 09.40-10.00 น. นางสาวศิวพร เสาวคนธ์ แนวทางในการ
ป้องปรามและการ
เรียกร้องค่าเสียหาย
จากการกระทำา
ของแพทย์

4. 10.00-10.20 น. นายอมีน สะอีดี ปรากฏการณ์วิทยา
ของการปฏิเสธ
การรับวัคซีนในเด็ก
ของประชาชน
ในอำาเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี

5. 10.20-10.40 น. นางสาวกรกันยา เพ็งผลา ผลของธรรมะบำาบัด
ต่อความวิตกกังวล 
สัญญาณชีพ 
และค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจน 
ในผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ
หอผู้ป่วยวิกฤต
อายุรกรรม 
โรงพยาบาล
มหาสารคาม

6. 10.40-11.00 น. นางสาวฮาวานี สาคอ การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ 
โคเดอีน มอร์ฟีน 
และมิตรากัยนีน
อย่างง่าย 
ด้วยเทคนิคลิควิด
โครมาโทกราฟี 
แมสสเปกโทรเมทรี
ในพลาสมา
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ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

7. 11.00-11.20 น. ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ เดชอรัญ รูปแบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากสุรา 
ยาสบู และยาเสพติด
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น: กรณี
ศึกษาจังหวัดสงขลา

8. 11.20-11.40 น. นางสาววินิตตา ลาสศิลป์ ผลของโปรแกรม
ส่งเสริมการเลิกบุหรี่
ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การรับรู้ความ
สามารถตนเอง
ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

9. 11.40-12.00 น. นางสาวนงเยาว์ ชิลวรรณ์ รูปแบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากสุรา 
ยาสบูและสารเสพตดิ 
ภายใต้กลไก
ความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ 
ในเขตสุขภาพที่ 11

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

. 12.00-13.00 น. ------------- พักเที่ยง -------------

. 13.00-14.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำากัด
เพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

10. 14.00-14.20 น. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี การเฝ้าระวัง
โรคปอดฝุ่นหิน
ในอุตสาหกรรม
หินและแร่

11. 14.20-14.40 น. นางสาวรัชฎาภรณ์ จนัทสวุรรณ์ การบริโภคผักผลไม้
และระดับโคลีน
เอสเตอเรสในซีรั่ม
ของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

12. 14.40-15.00 น. นางสาวธัมมะธิดา พัฒนพงศา การศึกษา
การใช้ยาปฏิชีวนะ
ของนกัศกึษาเทคนคิ
เภสัชกรรม
บนพื้นฐานทฤษฏี
ทางพฤติกรรม
ศาสตร์

. มอบรางวัลการนำาเสนอผลงานยอดเยี่ยม และประกาศนียบัตร

* กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** เวลาในการนำาเสนอ 10 นาที และ comment 10 นาที 
 (รวม 20 นาทีต่อ 1 บทความ) : เคาะเวลาที่ 7 นาที และหมดเวลา
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กำาหนดการนำาเสนอบทความวิชาการ

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม B 
(Social Sciences)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องทิวลิป 2 

ประธ�น  รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมลล์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร
ผู้ดูแลประจำาห้อง นางสาวซัลซาบีล ซะแม

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม B (Social Sciences)

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

. 08.30-09.00 น. ------------- ลงทะเบียน -------------

1. 09.00-09.20 น. นายภูวศินทร์ บัวเกษ การศึกษารูปแบบและ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการดื่มเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอล์ของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ในโครงการ

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

สร้างสุขภาวะ 

ภาคใต้ ประเทศไทย

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

2. 09.20-09.40 น. นางสาววันเพ็ญ บัวคง การพัฒนากลุ่มปลูกผัก
อินทรีย์ในระบบโรงเรือน 
โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action 
Research ; PAR) 
กรณีศึกษาชุมชน
บา้นทุง่ยาว ตำาบลโคกมว่ง 
อำาเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง

3. 09.40-10.00 น. นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง การศึกษาคุณภาพชีวิต
และการทำางานของ
ผู้สูงอายุ อำาเภองาว 
จังหวัดลำาปาง

4. 10.00-10.20 น. นางสาวมริสา บนิตะสอน การสนับสนุนของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการ
จัดการปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก กรณีศึกษา
อำาเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

5. 10.20-10.40 น. นางพุมรินทร์ ไฝชู ผลการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านแบบ 
Active Learning 
เพื่อพัฒนา การคิด
เชิงเหตุผลด้านสติปัญญา
ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล
วัดนาควารี
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ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

6. 10.40-11.00 น. นายอภิรมย ์พรหมจรรยา การใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในการ
แสวงหาทุนทางสังคม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
หัวควน ตำาบลกมลา 
จังหวัดภูเก็ต

7. 11.00-11.20 น. นางสาวจินดา สวัสดิ์ทวี การนำากระบวนการ
ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพสู่การกระจาย
รายได้ และการก่อเกิด
ระบบสวัสดิการชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 
ตำาบลกะไหล 
อำาเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา

8. 11.20-11.40 น. นายวิโรจน์ ภู่ต้อง การใช้ HIA ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง

ลำาดบั เวล� ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

9. 11.40-12.00 น. นางสาวชุติมา รอดเนียม รูปแบบการกำาหนด
ขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม
ต่อนโยบายสาธารณะ
ด้านความมั่นคง
ทางอาหาร
ระดับตำาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

. 12.00-13.00 น. ------------- พักเที่ยง -------------

. 13.00-14.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำากัด
เพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

10. 14.00-14.20 น. นายฮาริส มาศชาย คิดดีไอดอล : 
นักสื่อสารสร้างสรรค์
ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ 
(กึ่งบทความวิชาการ)

11. 14.20-14.40 น. นายสมนึก นุ่นด้วง การสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของหมู่บ้าน
ต้นแบบ

. มอบรางวัลการนำาเสนอผลงานยอดเยี่ยม และประกาศนียบัตร

* กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** เวลาในการนำาเสนอ 10 นาที และ comment 10 นาที 
 (รวม 20 นาทีต่อ 1 บทความ) : เคาะเวลาที่ 7 นาที และหมดเวลา

42 43



สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการประจำาปี 2562

กิจกรรมงานภาคค่ำา

“มนต์รักษ์สร้างสุข โหม่เราเกลอใต้”
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30-20.30 น.

ณ ห้องออร์คิด 1 และ 2

ผู้รับผิดชอบ นายฮาริส มาศชาย
ลักษณะกิจกรรม 
 • ฟังเพลงบรรเลงดนตรี รองเง็ง
 • ชมการแสดงตัวแทนแต่ละประเด็น
 • ร้องคาราโอเกะสร้างสุขจากตัวแทนประเด็น
 • เชียร์ คนสร้างสุขจาก 12 ประเด็น โชว์ แชร์ เชื่อม
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมมนต์รักษ์สร้างสุขโหม่เราเกลอใต้

เวล� นาที กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

17.30 น. 30 บรรเลงเพลงรองเง็งก่อนงาน/
รับประทานอาหารเย็น

วงบุหลันอันดา

18.00 น. 10 พิธีทักทาย และร่วมสนุกกับกิจกรรม

18.10 น. 10 ชมการแสดงชุดที่ 1 
ประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ

กลุ่มประเด็น

18.20 น. 10 กล่าวต้อนรับพร้อมคาราโอเกะ 
(2 เพลง)

ทีมอำานวยการ

เวล� นาที กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

18.30 น. 10 ช่วงที่ 1 คาราโอเกะสร้างสุข 
(2 เพลง)

ประเด็นผู้สูงอายุ/
เกษตรและอาหาร/
กลไกระบบสุขภาพ/
ระบบสุขภาพ
พหุวัฒนธรรม

18.40 น. 20 แนะนำาผู้เข้าประกวด ฅนสร้างสุข

19.00 น. 10 ชมการแสดงชุดที่ 2 
ประเด็นความมั่นคงของมนษุยฯ์

กลุ่มประเด็น

19.10 น. 10 ช่วงที่2 คาราโอเกะสร้างสุข ประเด็นความมั่นคง
ทางสุขภาพ/
การจดัการภยัพบิติ/
ปัจจัยเสี่ยง

19.20 น. 20 สร้างสุขทาเล้นท์ 
รอบความสามารถพิเศษ

19.40 น. 20 ช่วงสนุก 
เกมสุขภาวะหรรษาด้วยกิจกรรม PA 

คิดดีไอดอล/
นักสื่อสารสุขภาวะ

20.00 น. 10 ประกาศผลรางวัล

20.10 น. 10 ช่วงที3่ คาราโอเกะสร้างสขุ (3 เพลง) ประเด็นตำาบล
จัดการตนเอง/
สื่อ/จัดการขยะ/
ท่องเที่ยว

20.20 น. 10 บรรเลงเพลงรองเง็ง 
ยาโฮงปดิท้ายรายการ

วงบุหลันอันดา

20.30 น. 10 สิ้นสุดกิจกรรม

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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รายชื่อนิทรรศการ

เลขที่
บูธ

เครือข่าย

1 ประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

2 ประเด็นผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง : 
การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้

3 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

4 ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ประเด็นการจัดการภัยพิบัติและการจัดการน้ำา

6 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

7 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

8 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

9 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11 กิจกรรมทางกาย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

12 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 ประเด็นชุมชนน่าอยู่ 

14 ประเด็นตำาบลจัดการตนเอง

15 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

16 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม

17 ประเด็นการจัดการขยะ : สานพลังเพิ่มผลิตภาพการจัดการขยะ

18 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : 
ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้
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