กําหนดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘
เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐”
วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช โฮเตล แอนดรีสอรท จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
พิธีกร

******************

ลงทะเบียน

1. นางลัดดา ปยเศรษฐ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)
2. ดร. ชัยนันท เหมือนเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.

พิธีเปดการประชุม
 วิดีทัศน “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐”
 แพทยหญิง มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
กลาวเปดการประชุม
รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กลาวรายงาน
ผูแทนจาก ๖ หนวยงานจัดประชุมรวมเปดการประชุม

๐๙.๔๐ – ๑๐.๒๐ น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐”
โดย แพทยหญิง มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น.

พิธมี อบรางวัลนักสุขศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
* วิดิทัศน “ ผลงานของนักสุขศึกษาดีเดน ”
มอบรางวัล โดย แพทยหญิง มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อานรายชื่อผูรับราวัลนักสุขศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๕ น.

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ
โดย นายแพทย วิศิษฎ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. สุปรียา ตันสกุล วิชาการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน
ผูอํานวยการกองสุขศึกษา
อานรายชื่อสถานบริการสุขภาพที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา

๑๑.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผูประสานงาน : 1. รศ.ดร.มณีรัตน ธีระวิวัฒน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายยุทธพงษ ขวัญชื้น กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง “ปญหาสุขภาพลดไดดวย 4 H: HL, HB, HE & HP
โดย ๑. นายแพทย ดร.ภาณุวัฒน ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. นางสาวจินางคกูร โรจนนันต ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ศ.ดร.สมจิตต สุพรรณทัสน นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ผูอภิปรายและดําเนินการอภิปราย

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐”
โดย ศาสตราจารย ดร.สมจิตต สุพรรณทัสน นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
*****************************************************

วันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูประสานงาน : 1. นางสุดาพร ดํารงควานิช กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. อาจารยจิรภัทร อัฐฐิศิลปเวท และ อาจารย ดร.สุนทรี จีนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.

อภิปราย เรื่อง “การคุมครองผูบริโภคดานพฤติกรรมสุขภาพ”
โดย ๑. นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๒. นางอัชญา บุญสุวรรณ
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
๓. อาจารย ดร. อภิชัย คุณีพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูอภิปรายและดําเนินการอภิปราย

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐

พักอาหารวาง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

อภิปราย เรื่อง “ทิศทางการประกันสุขภาพกับงานสุขศึกษา”
โดย ๑. นายแพทยชูชัย ศรชํานิ รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๒. นายแพทยวิชัย ธนาโสภณ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานังานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๓. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอภิปรายและดําเนินการอภิปราย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผูประสานงาน : รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช และ ดร.สุวรรณา มูเก็ม ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. อภิปราย เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน”
โดย ๑. นายศรัณย ทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. นายเจตนา จนิษฐ บรรณาธิการขาว กลุมสื่อออนไลน หนังสือพิมพมติชน
๓. นางอํามร บรรจง ผูจัดการสวนผลิตรายการคลื่นความคิด FM 96.5 MHz
ผูอภิปรายและดําเนินการอภิปราย

๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

หองประชุมยอย นําเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
หองที่ ๑ ประธาน รศ.ดร.สุรีย จันทรโมลี
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ประธานรวม นางเพ็ญศรี เกิดนาค
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
หองที่ ๒ ประธาน รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานรวม อาจารย ดร.ไพบูลย พงษแสงพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา
หองที่ ๓ ประธาน รศ.ธราดล เกงการพานิช
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานรวม อาจารย ดร.สุนทรี จีนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
หองที่ ๔ ประธาน นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน ผูอํานวยการกองสุขศึกษา
ประธานรวม อาจารย ดร.กาญจนา พิบูลย มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ประชุมใหญสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

งานเลี้ยงรับรองผูเขาประชุม “ ค่ําคืนแหงรักนิรันดร ”
*************************

วันเสารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูประสานงาน : 1. ดร.สุวรรณา มูเก็ม ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕

อภิปราย เรื่อง “การตลาดเชิงธุรกิจสุขภาพ”
โดย ๑. นางสิรินธร เนื่องจํานงค
ผูจัดการฝายการตลาดไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
๒. นายกรด โรจนเสถียร
นายกสมาคมสปาไทย
๓. รองศาสตราจารยสุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก
ผูอภิปรายและดําเนินรายการ
พักอาหารวาง

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.

รองศาสตราจารย ดร.รุงโรจน พุมริ้ว ประธานกรรมการฝายประเมินผล
สรุปผลการประเมินผลการประชุม

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เปดอภิปราย ซักถาม และปดการประชุม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
*****************************

