
 

กําหนดการงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 ประจําป 2564 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสขุในวิถี New Normal” 

ระหวางวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 

ผานระบบ Zoom ออนไลน  

จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน ชมวิดิทัศนงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12  

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

 

 

 

 

 

09.00 – 09.40 น. ผูบริหารองคกรสุขภาวะกลาวทักทาย ภาคีเครือขาย 14 จังหวัดภาคใต 

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม  

กรรมการผูทรงคณุวุฒิดานการศึกษา  

ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

 นายสมเกยีรติ พิทักษกมลพร   

ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 ดร.ทพ.วิรัตน เอื้องพูลสวัสดิ ์ ผูอํานวยการ สปสช.เขต 13 

 นายธงชัย  สิทธิยุโณ    รักษาการแทนผูอํานวยการ สปสช.เขต 11 

09.40 – 10.00 น. 20 ป ภาคีสรางสุข นวัตกรรมสุขภาพท่ียั่งยืน 

โดย ดร.ณัฐพันธ  ศุภกา  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาคสีัมพันธและวิเทศสมัพันธ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

10.00 – 12.00 น. เสวนา “คนใตกับการกาวขามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และการกาวสู

เปาหมายใหมที่ทาทายภายใตสถานการณ “New Normal” ตัวใหญ โดย 

 นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ : ผูแทนประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อําเภอนาทวี 

 นายทวีวัตร เครือสาย : ผูแทนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 

 นายธีรภัทร คหะวงศ : ผูแทนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย   

 นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ : ผูแทนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติฯ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางวัน จังหวัดพังงา 

พิธีกรดําเนินเวที นายเจกะพันธ พรหมมงคล และ นายไมตรี จงไกรจักร 

12.00 – 13.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน : แลกเปลี่ยนกระบวนการสรางสุขใน 14 

จังหวัดภาคใต 

 นําเสนอและแลกเปลี่ยนโดยตัวแทนการจัดงานสรางสุขภาคใต 

14 จังหวัด 

ดําเนินรายการโดย นายอานนท  มีศรี  

 

 

 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

พิธีเปดงานสรางสุขภาคใต คร้ังที่ 12  

13.00 น  ประธานเปดงาน ดร.สาธิต ปตเุตชะ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข  เขามาในหองประชุมระบบออนไลน 

13.00 – 13.10 น. กลาวตอนรับ  

โดย นายเอกวิทย  มเีพียร รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13.10 – 13.15 น. กลาวรายงาน  โดย ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

13.15 – 13.45 น. พิธีเปด และปาฐกถา เรื่อง สานพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหง

ความสุขในวิถี New Normal 

โดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ  รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

13.45 – 17.00 น. เสวนาหองยอยความมั่นคงทางสุขภาวะ 6 หองยอย  

หองยอยที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 

 ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

วิทยากรหลัก : นายทวีวัตร เครือสาย 

                   ผศ.วาที่ ร.ต.ชุมพล แกวสม 

ผูรวมสังเกตการณ : ผศ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช 

https://zoom.us/j/94919031829? 

pwd=S1hjalRER0EyOExp 

VWlaKzBxVU1TQT09 

 
สมาคมประชาสังคมชุมพร  

และศูนยอาสาสรางสุข 

หองยอยที่ 2 ความมั่นคงทางมนุษย 

 สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ผูสูงอาย ุ

 การจัดการปจจัยเสี่ยง : เหลา บุหรี่ สารเสพตดิ 

วิทยากรหลัก : ดร. จิราพร วัฒนสสีิน 

                   นายเจกะพันธ พรหมมงคล 

ผูรวมสังเกตการณ : นางพนมวัลณ แกวหีด                    

  อาจารยสิงห กาญจนอาร ี

https://zoom.us/j/9019029101 

 
หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

หองยอยที่ 3 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรพัยากร 

 การจัดการภัยพิบตัิภาคใต 

 การจัดการขยะ 

 สุขภาวะทางทะเล 

วทิยากรหลัก : นายเชภาดร จันทรหอม 

ผูรวมสังเกตการณ : ดร. เพ็ญ สุขมาก 

https://zoom.us/j/9019029102 

 
หองประชุม วพบ.ตรัง 

หองยอยที่ 4 ความมั่นคงทางสุขภาพ 

 บทเรียนการจัดการ Covid-19 โดยกลไกระดับอําเภอและ

กองทุนตําบล 

 ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมชายแดนใต 

วิทยากรหลัก : ภก. สมชาย ละอองพันธ ุ 

https://zoom.us/j/9019029103 

 
หองประชุมสถาบันนโยบายสาธารณะ 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ผูรวมสังเกตการณ : อาจารยปาลรีัตน วงศฤทธ์ิ 

  ดร.วิเชียร ไทยเจริญ 

                  พ.ญ.สิริวรรณ ปรังพันธ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

หองยอยที่ 5 ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง 

วิทยากรหลัก : ผศ. กําไล สมรักษ 

                  อาจารยสุวิทย หมาดอะดํา 

                  นายเอกนัฐ บุญยัง 

ผูรวมสังเกตการณ : นายสามารถ สุวรรณภักด ี

https://zoom.us/j/9019029104 

 
หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

หองยอยที่ 6 จริยธรรมสื่อทางสังคม 

 

วิทยากรหลัก : นายอานนท มีศร ี

ผูรวมสังเกตการณ : นายวรวิชญ กฐินหอม 

https://zoom.us/j/9019029105 

 
หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

17.00 – 18.00 น. แกนนํา 6 ประเด็น ประมวลความเห็นพรอมขอเสนอแนะจากผู

สังเกตการณประจําหองยอย สรุปเปนขอเสนอนโยบายของประเด็น สง

ใหกับทีมวิชาการมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

ณ หองยอย 6 ประเด็น 

 

18.00 – 21.00 น. ทีมวิชาการสวนกลาง (มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ) วิทยากรหลัก และ

ผูรับผิดชอบหองยอย ประมวลขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 ประเด็นเพือ่

นําเสนอในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

 

https://zoom.us/j/6818182543 

 
หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน  

ประมวล สรุปผลการจดังานสรางสุขภาคใต วันที่ 13  กรกฎาคม 2564 

โดย  นายอานนท  มีศรี  

 

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
 

หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

09.00 – 12.00 น. นําเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 ในระดับ

จังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต 

โซนอันดามัน 

1) จังหวัดกระบี ่

2) จังหวัดตรัง 

3) จังหวัดพังงา 

4) จังหวัดภูเก็ต 

โซนภาคใตตอนบน 

5) จังหวัดชุมพร 

6) จังหวัดสุราษฎรธาน ี

7) จังหวัดระนอง 

โซนใตลาง 

8) จังหวัดสตลู 

9) จังหวัดปตตาน ี



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

10) จังหวัดยะลา 

11) จังหวัดนราธิวาส 

โซนใตกลาง 

12) จังหวัดสงขลา 

13) จังหวัดพัทลุง 

14) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดําเนินเวที โดย นายอานนท มีศร ี

12.00 – 13.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน : กาวไปขางหนาสรางสุขภาคใตในวิถี      

New Normal   

โดย นายอานนท มีศรี  

 

13.00 – 16.00 น. 

 

นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 โดยตัวแทน

เครือขายสรางสุขภาคใต ใหกับผูบริหารองคกร สสส. สช. สปสช. สธ. และ 

พอช.  

 ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย โดย นายเจกะพันธ พรหมมงคล 

 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ โดย ดร.นพ.วรสิทธ์ิ ศรศรีวิชัย 

 ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย 

นายไมตรี จงไกรจักร 

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดย นายทวีวัตร เครือสาย 

 ประเด็นชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง โดย นายสามารถ สุวรรณ

ภักด ี

 ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ โดย นายอานนท มีศร ี

ใหขอเสนอแนะการขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 ประเด็นและ

เสวนา เร่ือง สานพลังสูภาคใตแหงความสุขในวิถี  New Normal โดย 

 ดร.สปุรีดา อดลุยานนท  

    ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

 นายแพทยปรีดา  แตอารักษ 

    รองเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(สช.) 

 นายแพทยอภิชาติ  รอดสม 

    รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

 นายแพทยสุเทพ เพชรมาก 

    ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 

 นายปฏิภาณ  จุมผา  รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

    (องคการมหาชน)    

ดําเนินการเสวนา โดย นายแพทยบัญชา พงษพานิช 

 

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
 

หองประชุม ม.วลยัลักษณ 

16.0 – 16.30 น.  พิธสีงมอบเจาภาพปถัดไป (กลุมจงัหวัดชายแดนใต สตลู ปตตานี 

ยะลา นราธิวาส)  

 พิธปีด  

 

 

 


