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กำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. ๒๕๖5
(ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี : Healthy Active Living Beyond COVID)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน ๒๕๖5
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
************************************
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 15 พ.ศ. ๒๕๖5
โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
09.30 – 10.30 น. ห้องประชุมหลัก 1 ห้อง GRAND BALLROOM A B C (ชั้น 4)
หัวข้อ เด็กเกิดน้อย: ผลกระทบและการรับมือ
โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC
10.30 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ
ห้องที่ 1 – 5 การนําเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)
ห้อง GEMINI (ชั้น 3) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ห้อง LIBRA (ชั้น 3) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น
ห้อง VIRGO (ชั้น 3) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
ห้อง LEO (ชั้น 3) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
ห้อง WORLD (ชั้น 2) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
ห้องที่ 6 ห้อง MARS (ชั้น 3) การประกวด Like Talk
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. เตรียมการรับเสด็จ
17.30 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมและพระราชทานรางวัล Princess Health Award
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 10.30 น. ห้องประชุมหลัก 2 ห้อง GRAND BALLROOM A B C (ชั้น 4)
หัวข้อ ประสบการณ์การทำงานกับการดำเนินชีวิต Active Living Beyond COVID
และรอบรู้การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิดเป็นโรคประจำถิ่น
โดย นายชลธี ยังตรง ผูว้ ่าราชการจังหวัดยโสธร
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายอาทิตย์ เมฆอากาศ

-210.30 – 12.00 น. ห้องประชุมย่อย 1 ห้อง GRAND A (ชั้น 4)
หัวข้อ บทบาทใหม่สาธารณสุขไทยกับการถ่ายโอน รพ.สต.
โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องประชุมย่อย 2 ห้อง GRAND B (ชั้น 4)
หัวข้อ Active Policy : สร้างสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น วิถีใหม่ด้วยนโยบาย Digital Health Platform
โดย 1. ดร.นายแพทย์ บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
2. นายแพทย์ พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
3. นายราชศักดิ์ อัศวศุภชัย ผู้อำนวยการ ฝ่าย Digital บริษัท IPG Mediabrands
(Thailand) Limited
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์
(ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ห้องประชุมย่อย 3 ห้อง GRAND C (ชั้น 4)
หัวข้อ “วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนวัยทำงานสู่ความยั่งยืนหลังยุคโควิด-19” (Now and Beyond
Covid-19)
โดย 1. นายสมเดช ใหม่ยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. นายวิวฒ
ั น์ หุ่นไธสง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส/แผนกบุคคลและธุรการ
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
3. นางนงลักษณ์ กอวรกุล สำนักงานประกันสังคม
4. นายวินัย เหมืองทอง โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SHAP)
5. นายจักรกฤษณ์ พรหมสิทธิ์ บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
(ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ luncheon symposium ห้อง GRAND B (ชั้น 4)
หัวข้อ มองมุมวัยรุ่น Digital Platform อย่างไร ให้ตอบโจทย์ ตรงใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดย 1. ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
2. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ThisAble.me
3. นางสาวยศวดี ดิสสระ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
4. นางสาวดารารัตน์ รวมสุข เจ้าหน้าที่งานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นางดวงกมล พรชำนิ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประเทศไทย

-313.00 – 14.30 น. ห้องประชุมย่อย 4 ห้อง GRAND A (ชั้น 4)
หัวข้อ โลก (โรค) เปลี่ยน เราปรับ (Change for Chance) : อยูอ่ ย่างไร ในโลก (โรค) ที่เปลี่ยนแปลง
โดย 1. รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายกรด โรจนเสถียร ประธานอนุกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย
3. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องประชุมย่อย 5 ห้อง GRAND B (ชั้น 4)
หัวข้อ พลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต Power of play to Power of Life
โดย 1. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
2. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4. นางนภัทร พิศาลบุตร ECD specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายแพทย์ฐิติกร โตโพธิ์ไทย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ห้องประชุมย่อย 6 ห้อง GRAND C (ชั้น 4)
หัวข้อ Age-Friendly Cities/Communities
โดย 1. รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านผู้สูงอายุ
บ้านผู้สูงวัยแบบสวางคนิเวศ
3. นางสาวเพ็ญพัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์
ผูอ้ ำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
14.30 – 16.00 น. ห้องประชุมย่อย 7 ห้อง GRAND A (ชั้น 4)
หัวข้อ New Laws for New Normal Life (กฎหมายทันสมัย สู่วิถีชีวิตใหม่)
โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.ประภัสสร รังสิโรจน์
ผู้พิพากษาสมทบประจาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. นางเรณู ซื่อสัตย์ ผูอ้ ำนวยการเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายศุมล ศรีสุขวัฒนา กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข

-4ห้องประชุมย่อย 8 ห้อง GRAND B (ชั้น 4)
หัวข้อ ฝากครรภ์อย่างไรให้มีคุณภาพ
โดย 1. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โรงพยาบาลลำพูน
3. นางจันทร์ฉาย สิงห์นนท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
4. นางชัชฎา เย็นบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ห้องประชุมย่อย 9 ห้อง GRAND C (ชั้น 4)
หัวข้อ เส้นทางสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ: บทเรียนจากนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่
โดย 1. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายวิรชั มั่นในบุญธรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
3. นางสุคนธ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี ตำบลพะตง จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารคนและ
กลยุทธ์องค์การ บริษัท ดิ อัล ทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด
13.00 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ห้อง BOARD ROOM (ชั้น 4)
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 10.30 น. ห้องประชุมหลัก 3 ห้อง GRAND BALLROOM A B C (ชั้น 4)
หัวข้อ “13 หมุดหมายกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ รับมือ VUCA World”
โดย นางสาวภัทรพร เล้าวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC)
10.30 – 12.00 น. ห้องประชุมย่อย 10 ห้อง GRAND A (ชั้น 4)
หัวข้อ การตลาดอาหารทำให้เด็กอ้วนจริงหรือ?
โดย 1. ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
2. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
3. ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย
ห้องประชุมย่อย 11 ห้อง GRAND B (ชั้น 4)
หัวข้อ Smart Society to Healthy Ageing
โดย 1. อาจารย์สุเมธ คันชิง
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (มสพช.)
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

-5ห้องประชุมย่อย 12 ห้อง GRAND C (ชั้น 4)
หัวข้อ Health Literacy and health inequity: International policies
โดย 1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
2. Dr.Peter Chang M.D., M.P.H.President, Asian Health Literacy
Association
3. Dr. Noor Alis Setiyadi
- Vice dean of student, alumnae, and collaboration affairs
- Vice chairman of public health profession association in Central java province
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ luncheon symposium ห้อง GRAND C (ชั้น 4)
หัวข้อ ทิศทางในการพัฒนานโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทยกับคุณภาพชีวิต
ของประชากรไทย
โดย 1. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
ศัลยแพทย์คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ มูลนิธิการญจนบารมี
2. นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
3. นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์
รองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
4. นายจิรบูรณ์ โตสงวน ที่ปรึกษา บริษัท Ansea Consultants Pte Ltd.
ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์หญิงเกวลิน รังษิณาภรณ์
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอายุรกรรม 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ
13.00 – 13.45 น. ห้องประชุมหลัก 4 ห้อง GRAND A B (ชั้น 4)
บรรยายพิเศษ “ท้าทาย : เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 วิถีชีวิตต่อไป (Next Normal)
โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13.45 – 15.15 น. พิธีมอบโล่กระทรวงสาธารณสุข โล่โครงการสำคัญของกรมอนามัย
และรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ห้อง GRAND BALLROOM A B C (ชั้น 4)
- พิธีมอบโล่กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (2 รางวัล)
1) รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบริหาร
พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก
2) รางวัลองค์กรดีเด่น
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จังหวัดระยอง
- พิธีมอบโล่โครงการสำคัญของกรมอนามัย (137 รางวัล)
1. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
จำนวน 5 รางวัล
2. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
จำนวน 60 รางวัล
3. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน 51 รางวัล
4. สำนักโภชนาการ
จำนวน 12 รางวัล
5. สำนักทันตสาธารณสุข
จำนวน 9 รางวัล

-6- พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ
๑. ประเภท Oral Presentation
จำนวน 15 รางวัล
2. ประเภท Poster Presentation
จำนวน 15 รางวัล
3. ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 3 รางวัล
4. LIKE Talk
จำนวน 5 รางวัล
โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
15.15 – 15.20 น. พิธีส่งมอบเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (ระหว่างกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานสักขีพยาน
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
15.20 – 15.30 น. พิธีปิดการประชุม
- กล่าวรายงานการประชุม
โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
- กล่าวปิดการประชุม
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
******************************
หมายเหตุ

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

