
กำหนดการจัดประชุม 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง ระยะ 3 ปี (2564 – 2566) 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563  ณ  โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง 
...........................................................................................  

 
วันที่ 18 สิงหาคม 
 เวลา 08.00 – 08.40 น.  ลงทะเบียน  

เวลา 08.40 น. กล่าวเปิดโครงการ และให้แนวนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุง 
โดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

   เวลา 09.00 – 10.30 น.       เวทีเสวนา...เหลียวหลัง มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต 
      วิทยากร   

  นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
         นายไพศาลเกื้ออรุณ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
        พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 
        นายอุทัย  จินดาพล   ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พังงา 
      ผู้นำเสวนา   

  นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 เวลา 10.30 – 12.00 น.        เวทีเสวนา...กลยุทธ การก้าวสูเ่มืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ 
     วิทยากร   

  นายอุทัย  จินดาพล  ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดพังงา 
         นายอเนก โกยสมบูรณ์  อดีตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.พังงา 
        นายพร้อม  มิตรสุวรรณ  ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดพัทลุง 
        นายเสริม  ดวงจันทร์  อดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ผู้นำเสวนา   

  นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
  เวลา 13.00 – 14.30 น.        แบ่งกลุ่มทบทวนกระบวนการ/กิจกรรมและผลการดำเนินงานดูแล  

                ผู้สูงอายุแต่ละด้าน 
     วิทยากร 

กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
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     กลุ่มท่ี3  
  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายอุทัย  หนูวาด อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
     กลุ่มท่ี4  

   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

เวลา 14.30 – 16.00 น.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา 
     วิทยากร 

กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
     กลุม่ที่3  

  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       นายอุทัย  หนูวาด อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
     กลุ่มท่ี4  

   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

เวลา 16.00 – 16.30 น.  อภิปรายผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุสรรค/ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
    วิทยากร : นายขจรศักดิ์  เพชรรัตน์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ SWOT การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุง 

     วิทยากร 
กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
     กลุ่มท่ี3  

  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       นายอุทัย  หนูวาด อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
     กลุ่มท่ี4  

   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น 
     วิทยากร 

กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
     กลุ่มท่ี3  

  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       นายอุทัย  หนูวาด  อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
     กลุ่มท่ี4  

   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำกิจกรรมและแผนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเด็น 
     วิทยากร 

กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
     กลุ่มท่ี3  

  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       นายอุทัย  หนูวาด อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
     กลุ่มท่ี4  

   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอแผนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเด็น 
     วิทยากร 

กลุ่มท่ี1   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชย์เมย์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

       นายประมวล ไชยวรรณ รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจ.พัทลุง 
     กลุ่มท่ี2   
                                                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       นายเฉลิม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นายกสมาคมข้าราชการฯ สาขาจังหวัดพัทลุง 
     กลุ่มท่ี3  

  ดร.เพ็ญพักตร์  หนูผุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       นายอุทัย  หนูวาด อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน 
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     กลุ่มท่ี4  
   นายนฤพงศ์  ภักดี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

                                                       นางสิรินทร  ทองต้ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     กลุ่มท่ี5   

   นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
        นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  สรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การดุแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี 

    วิทยากร : นายขจรศักดิ์  เพชรรัตน์  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 


