
 

(ร่าง) ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 

“ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน” 
วันพุธที ่19 - วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย์จัดประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 
  08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. 
 

พิธีเปิดการประชุม 

• วิดีทัศน ์

• การแสดงเปิดงานประชุม 

• กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

• กล่าวเปิดการประชุม โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

09.00 – 10.15 น. • การบรรยายพิเศษ 1 “พัฒนาการส าคัญของการขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
สร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ปลอดภยั” 
ประธาน : นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนริามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธาน
คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. 
วิทยากร : ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
             Prof. Jurgen Rehm, Executive Director of the Institute for Mental Health Policy 

Research at the Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada 
แปลสรุปโดย : ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวชิาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

10.15 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง และชมนิทรรศการโปสเตอร์ 
10.45 – 12.00 น. • การอภิปรายหลัก 1 การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดจากภัยแอลกอฮอล์ในสังคมไทย 

โดย นพ.ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์ ประธานคณะท างานด้านวิชาการในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
     (ประธาน) 
วิทยากร : 

1. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผูช้่วยผู้จดัการกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตยป์ระชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ม.อ. 
3. อ.นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 
4. พลต ารวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

 



 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การเสวนา 1 : “ภัยแอลกอฮอล์: ความเหลื่อมล้ า และความสูญเสียในสังคมไทย” 

ประธาน: นพ.ศิริวัฒน์ ทพิย์ธราดล คณะกรรมการก ากับทิศทางศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
ผู้เสนอข้อมูลน าเข้าประเด็น: รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ผู้อภิปราย : 
1. นายจะเด็ด เชาน์วิไล ผู้อ านวยการมูลนิธิหญิงชายกา้วไกล 
2. พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นราชครินทร์ 
3. นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
4. นายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะ 1 สสส. 

 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.30 น. การเสวนา 2 : “ภัยแอลกอฮอล์: ผู้ผลิต ผูจ้ าหน่าย ผู้ดื่ม และสังคม ใครควรรับผิดชอบ” 

ประธาน: นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้เสนอข้อมูลน าเข้าประเด็น: ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทน ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ผู้อภิปราย : 
1. รศ.แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
2. นพ.นิพนธ์ ชนิานนท์เวช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
3. นายธีระ วชัรปราณี ผู้จัดการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
4. ศ.ดร.สุรีชัย หวันแก้ว กรรมการบริหารแผน คณะ 1 สสส. 

 

  



 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
09.00-10.15 น. ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ 

การน าเสนองานวจิัย ประเด็นผลกระทบเชงิสังคม 
กรรมการ : 

 ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวิชาระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 รศ.พญ.รัศมี โชติพันธ์วิทยากุล สาขาวชิาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิชาการ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
 

ห้องอดิเรก ณ ถลาง 
การน าเสนองานวจิัย ประเด็นโฆษณา การตลาด ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ ์
กรรมการ : 

 ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

 อาจารย์กนิษฐา ไทยกล้า สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ นักวิจัยอิสระ 
 

ห้องวิจารณ์ พาณิช 
การน าเสนองานวจิัย ประเด็นผลกระทบเชงิสุขภาพและการบ าบัดรักษา 
กรรมการ : 

 ศ.ดร.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 รศ.ดร.กาญจนสุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 คุณสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผูอ้ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
10.30-12.00 น. ห้องเกษม ลิ่มวงศ ์

การน าเสนองานวจิัย ประเด็นพฤติกรรมการดื่ม การขับขี่หลังดื่ม และค่านิยมเพื่อลดการดื่ม 
กรรมการ : 

 รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 รศ.สมสมร ชิตตระการ ศูนย์วิจยัปัญหาสุรา 
 



 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ห้องอดิเรก ณ ถลาง 
การน าเสนองานวจิัย ประเด็นมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพและราคา 
กรรมการ : 

 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทน ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ห้องวิจารณ์ พาณิช 
การน าเสนองานวจิัย ประเด็นการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี 
กรรมการ :  

 ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นางสาวจนิตนา จนัทร์โคตรแก้ว ส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

 นายธีระ วชัรปราณี ผู้จัดการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. 

 
ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ ์
การอภิปราย 2 “แนวรุกใหม่ของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย” 
ประธาน : นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนนุการควบคุมปัจจยัเสี่ยงหลัก  
             สสส. 

วิทยากร : 
1. ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิชาการ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประเด็น จุดแข็งและข้อจ ากัดของมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบนั 
2. รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประเด็น ราคาปลีกข้ันต่ า 
3. ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประเด็น Dram shop liability 
4. อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประเด็น การกระจายอ านาจ 
5. คุณวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จดัการแผนงานนโยบายสาธารณะ ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

ประเด็น พลงัละมนุ (Soft power) 
 
 



 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
14.30-15.00 น. ค าประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

โดย ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคณุากร รองผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สรุปและกล่าวปิดงานประชุม  
โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธาน 
      คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. 
 

 


