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ข้อมูลวันที่ 23 พ.ค. 2562 

 
กำหนดการประชุมวิชาการ 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. ๒๕๖4 
Beyond COVID - 19 Crisis: A Decade of Health Transformation  

    (ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ) 
ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุมกรมอนามัย 
****************************** 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564   
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
๑๐.3๐ – ๑๑.๐๐ น. Health Promotion and Environmental Health Strategy: a stronger tomorrow 

แลกเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และในอนาคต 
โดย  

1. ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก 
2. ผู้แทนจาก UNFPA 
3. ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

11.00 น.– 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การทรงงานด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.  ห้องย่อย 1 การอภิปราย เรื่อง Digital Innovation for Health Transformation  
 โดย 

1. นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
2. ผู้แทนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
3. นายสายชล คล้อยเอี่ยม โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปประเทศ  
4. นายวรินทร มากดวงเทียน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

 ผู้ดำเนินการอภิปราย : นางนภพรรณ  นันทพงษ์  ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ห้องย่อย 2 การอภิปราย เรื่อง Quarantine ปลอดภัย มั่นใจ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
โดย 

1. แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค 
2. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา  จ.สงขลา 
3. ผู้จัดการโรงแรม เอ็นวายซิตี้ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรปราการ 
4. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

 5. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง       
    ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ห้องย่อย 3 Oral presentation วิจัยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
14.30 น. – 16.00 น.  ห้องย่อย 1 New Trend Exercises วัยทำงาน  
  โดย  อาจารย์ชลชัย อานามนารถ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ห้องย่อย 2 การอภิปราย เรื่อง กฎหมายทำแท้งฉบับใหม:่มองต่างอย่างไรให้ก้าวไปด้วยกัน  
โดย  
  1. นพ.บัญชา  ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย 

  2. นพ.วรชาติ มีวาสนา โรงพยาบาลพิมาย   
  3. นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. แห่งประเทศไทย 
  4. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 
 ผู้ดำเนินการอภิปราย : นพ.พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  

ห้องย่อย 3 Oral presentation วิจัยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 
ห้องย่อย 4 Oral presentation วิจัยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564  
08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น. ห้องย่อย 1 การอภิปราย “1 ปี ราชทัณฑ์ปันสุขกับสุขภาพท่ีเท่าเทียม” 
   โดย       

1. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย 
2. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  

    ผู้ดำเนินการอภิปราย:  นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ห้องย่อย 2 Oral presentation วิจัยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น  
ห้องย่อย 3 นำเสนอผลงานนวัตกรรม  

10.00 น. – 11.15 น. ห้องย่อย 1 การอภิปราย เรื่อง สร้างรากฐานประเทศไทย พัฒนาเด็กปฐมวัยคู่นมแม่ 
   โดย 
    1. ผู้แทนมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
    2. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาดี 
    3. ผู้แทนองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งประชาชาติ (UNICEF)  
    4. กรมอนามัย 
    ผู้ดำเนินการอภิปราย: นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ห้องย่อย 2 การอภิปราย เรื่อง สูงวัย สุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthy Aging in the New Normal) 
โดย 

    1. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย 
    2. แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์  
    3. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    4. ดร.สุเมธ คันชิง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ 
ห้องย่อย 3 Oral presentation วิจัยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น  
ห้องย่อย 4 นำเสนอผลงานนวัตกรรม  

11.15 น. – 12.30 น. ห้องย่อย 1 การอภิปราย เรื่อง ตลาดสด น่าซื้อ ปลอดภัย มั่นใจไร้โควิด-19 
   โดย 
 1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

2. แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ 
3. นายรัชตพล มีลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
4. นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ บริษัท เอ็ม.วาย.ดี.เอช. มาร์เก็ต จำกัด  
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ  
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ห้องย่อย 2 “ทิศทางสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” 
    โดย  

ดร. เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ห้องย่อย 3 Oral presentation วิจัยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น  
ห้องย่อย 4 นำเสนอผลงานนวัตกรรม  

12.30 น. – 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. – 16.30 น.  ห้องย่อย 1 Oral presentation วิจัยการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ห้องย่อย 2 Oral presentation วิจัยกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ห้องย่อย 3 LIKE  Talk Awards 
ห้องย่อย 4 นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   
              สิ่งแวดล้อมระดับสากล 

       

วันที่ 11 สิงหาคม 2564  
08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 11.00 น. การอภิปราย เรื่อง  ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาสมอง บนวิถีชีวิตใหม่ ไม่ขาดธาตุ

เหล็กและไอโอดีน 
    โดย  

1. ดร. พญ. สายพิณ โชติวิเชยีร  ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พัตธนี วินิจจะกูล  ที่ปรึกษาอาวุโส  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.สง่า  ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัย  
11.00 น. – 12.00 น.  พิธีปิดการประชุม 
     ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral presentation และ poster  
     presentation) 
  กล่าวรายงานสรุปการประชุม 
     โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 
     กล่าวปิดการประชุม  
     โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.   AAR   

****************************** 
หมายเหตุ 1. กำหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
   2. ผลงานแบบ poster presentation นำเสนอและตัดสินผลก่อนวันจัดประชุมฯ ประกาศผลรางวัลในวัน
จัดประชุม (11 สิงหาคม 2564) และนำเสนอผลงานทุกชิ้นไว้ในเวบไซต์ 

version วันที่ 16 ก.ค. 2564 


