กำหนดกำร
มหกรรมสุขภำพปฐมภูมิและคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภำพที่ ๑๒
“Primary We Care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร”
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมลีกำร์เด้นส์พลำซ่ำ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
พิธีเปิดการประชุมโดย นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒
กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ดร.ทันตแพทย์วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๗ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๒
ตัวแทนนายอาเภอ ๗ จังหวัด
นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อานวยการโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ตัวแทนรพช.)
นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล สาธารณสุขอาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ตัวแทนสสอ.)
นายสินธพ อินธรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา
นายอับดุลเล๊าะ สะลี อิหม่ามประจามัสยิดอัลฮีดาย๊ะ (บ้านเลสุ) ตาบลกาลูปัง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. มอบนโยบายการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปราย Panel Discussion “การขับเคลื่อนพชอ. อย่างรู้ทัน”
โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่นแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นางบังอร บุญศรีจันทร์
สาธารณสุขอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม
ปลัด อบต.ทับช้าง อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นายชาคริต โภชะเรือง
มูลนิธิชุมชนสงขลา
ดาเนินรายการโดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวี

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑ (ต่อ)
ห้องย่อย ๑ (ห้องสุริยำศศิน)
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดย นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๗ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๒
นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ตัวแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
นายแพทย์พณพัฒน์ โตเจริญวาณิช
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตัวแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง
โรงพยาบาลตรัง ตัวแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ ต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุ ข ภาพที่ ๑๒ มอบนโยบาย “แนวทางการท างานของแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ มอบนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) และรพ.สต.ติดดาว ให้กับผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนและสาธารณสุขอาเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๒
ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. แรงบันดาลใจ สู่จุดหมาย “Primary We Care : คนปฐมภูมิหัวใจเพชร”
- เริ่มนาเข้าสู่ กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Primary We Care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร
โดยพิธีกร นายทนงศักดิ์ สุไลมาน จาก รพ.ปัตตานี
- นาเข้าสู่งานเปิดตัวหนังสือและนักเขียน 18 ท่าน
- ปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย์ชัยรัตน์ ลาโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
- เสวนาการเปิดตัวหนังสือ primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร
โดย นายแพทย์มูหาหมัดอาลี กระโด
รพ.ยะรัง
แพทย์หญิงกษมา เบ็ญนิปาร์
รพ.ยะรัง
นางอารดา แลมีซอ
รพ.ยะรัง
นายแวอิลยัส อีบุ๊
รพ.สต.เมาะมาวี
นายสุริยันต์ มุขยวัฒน์
รพ.สต.จาเราะบองอ
นางสาวแวซาซียะ ปารามัล
รพ.สต.สะดาวา
นายวรเชษฐ เขียวจันทร์
บรรณาธิการ สนพ.ปิ่นโตครีเอชั่น
นางสาวสุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ
ผู้ดาเนินรายการ
หมำยเหตุ รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๒

วันอังคำรที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
ห้องแกรนด์บอลรูม A
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. “จะก้าวคนละก้าว พชอ.จะก้าวต่ออย่างไร”
โดย ทีมแพทย์ ก้าวคนละก้าว
นายแพทย์ กัมปนาท จันทนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวี
คุณธิดา สนเจริญ นักวิ่งมาราธอน
ดาเนินรายการโดย ทันตแพทย์สัมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชาการ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. ทีมหมอครอบครัว กับการขับเคลื่อนปฐมภูมิทศวรรษหน้า
โดย นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง
โรงพยาบาลตรัง
นายแพทย์พณพัฒน์ โตเจริญวาณิช
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ทันตแพทย์ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ
โรงพยาบาลตากใบ
เภสัชกรหญิงรสนา ศาสนพิสุทธิกุล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คุณณหทัย อุทัยเกษม
โรงพยาบาลละงู
ดาเนินรายการโดย นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์ โรงพยาบาลตากใบ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Panel Discussion DHS -Service Plan
โดย นายแพทย์เดชา แซ่หลี โรงพยาบาลเทพา เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอาเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๒
คุณสุดา ขานุรักษ์ โรงพยาบาลกงหรา คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service plan)
สาขาโรคไม่ติดต่อ
คุณอุสาห์ เพ็งภารา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) สาขาหัวใจ
นายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service plan) สาขาไต ระดับเขต
ดาเนินรายการโดย นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์

๓

วันอังคำรที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ (ต่อ)
ห้องย่อย ๑ (ห้องสุริยำศศิน)
๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประกวด Oral presentation DHB จาก ๗ จังหวัด (นาเสนอจังหวัดไม่เกิน ๑๕ นาที /ซักถาม ๑๕ นาที)
วิพากษ์โดย
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาเภอนาทวี
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คุณสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
หมายเหตุ
- ทุกอาเภอที่เข้าประกวด จะต้องนาเสนอผลงานแบบ Oral presentation บนเวทีและต้องจัดบูท
นิทรรศการ จานวน ๑ บูท (จานวนโปสเตอร์ ไม่เกิน ๒แผ่น) ขนาด กว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๒ เมตร
แสดงหน้าห้องนาเสนอ
- เขตสุขภาพ พิจารณาอาเภอ จานวน ๕ อาเภอ โดยคัดเลือกจาก DHS ที่มีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพจานวน ๕ อาเภอ สารองอีก ๒ อาเภอ
- คณะกรรมการจากส่วนกลางจะพิจารณาคัดเลือก จัดลาดับในรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกหน่วยงาน
เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานประชุมวิชาการ HA Forum ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖
มีนาคม ๖๑ ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
หมำยเหตุ รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. และ ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๔

บูทนิทรรศกำร
บริเวณ หน้ำห้องแกรนด์บอลรูม A และ แกรนด์บอลรูม B
๑. DHS South – มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
๒. เปิดตัว คู่มือ เยี่ยมบ้าน แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๒ + รพ.สต.ติดดาว
๓. ศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
๔. หน้าต่าง ก้าวไป สู่ Primary We Care
๕. ผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ
๖. RTI (CPR, AED)
๗. CBR
๘. แพทย์แผนไทย เชื่อมสู่ชุมชน
๙. ใบสวยยอดเขียว เคี้ยวกลืนได้ อร่อยแบบไม่อิงอาย สไตล์กงหรา “ตาหมัด”
๑๐. เครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเชื่อมโยงกับ service plan
๑๑. เมนูอาหารชูสุขภาพ

: มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
: ทีม รพ.สต.บ่อตรุ
: รพศ.หาดใหญ่
: ทีม รพ.ยะรัง
: ปัตตานี
: ยะลา
: นราธิวาส
: สงขลา
: พัทลุง
: ตรัง
: สตูล

บริเวณ หน้ำห้องสุริยำศศิน
นิทรรศการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ของอาเภอที่ประกวด
Oral presentation DHB จาก ๗ จังหวัด

๕

