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งานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 

ระหวางวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2564 

ผานระบบ Zoom ออนไลน 

จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที่มาและความสําคัญ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (สนส.ม.อ.) เปนหนวยงานหลักในการประสานงานความรวมมือกับองคกร ภาค ี

และเครือขายสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน องคการ

มหาชน (พอช.) ในการจัดงาน “สรางสุขภาคใต” มาอยางตอเนื่อง  

  งานสรางสุขภาคใตถูกจัดขึ้นคร้ังแรกในป 2549 ใชชื่องานวา วาระสรางสุขของคนใต จัดขึ้นที่จังหวัด

สงขลา และหมุนเวียนจัดไปตามจังหวัดในภาคใต รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยคร้ังลาสุดจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 

2562 ที่จังหวัดสุราฎรธานี ภายใตชื่องาน “การประชุมวิชาการ สานพลังกาวขามขีดจํากัดเพื่อภาคใตแหง

ความสุข มีผู เขารวมจํานวน 1,300 คน ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นักวิชาการ และเครือขายสรางเสริมสุขภาพในภาคใต  

  การจัดงานสรางสุขภาคใตนอกจากจะเปนวาระที่ ให เครือขายสรางเสริมสุขภาพไดมาพบปะ

แลกเปลี่ยนกัน สานพลังขามประเด็นขามเครือขาย ยังคาดหวังวาจะเปนกระบวนการเชื่อมประสานการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพ้ืนที่ แตท่ีผานมาพบขอจํากัดวา ขอเสนอเชิงนโยบายที่เกิดข้ึนมักไมถูก

นําไปขับเคลื่อน การจัดงานในระยะ 2-3 ปที่ผานมาจึงเนนใหขอเสนอมีการขับเคลื่อนเปนรูปธรรมมากขึ้น โดย 

ยกระดับเชิงคุณภาพในการดําเนินงานปฏิบัติการดานสุขภาวะในพ้ืนท่ีไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะ มี

กระบวนการทบทวนขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจากปท่ีผานมาจัดทําแผนขับเคลื่อน Road Map ทั้งนี้เพ่ือให

ขอเสนอถูกขับเคลื่อนใหเกิดรูปธรรม และเกิดกลไกการสานพลัง การขยายเครือขาย การทํางานขามประเด็น 
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การเกิดพื้นที่ดี ๆ และบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันทั้งในระดับพ้ืนที่ ทองถิ่น ระดับเขตและระดับ

ภาคใตในการสรางเสริมสุขภาพ 

สําหรับการจัดงานสรางสุขภาคใตที่จะจัดขึ้นในคร้ังที่ 12 ในป 2564 ใชชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง 

กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและขยาย

เครือขายภาคีสุขภาวะ เปดโอกาสใหเครือขายใหมๆ ที่ขับเคลื่อนงานสุขภาพในพ้ืนที่ไดมาพูดคุย แลกเปลี่ยน

เรียนรู การทํางานรวมกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะใหเกิด“ความเปนเครือขายสุข

ภาวะ” มุงเนนกระบวนการสานงานและเสริมพลังขามประเด็น ขามพ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการขับ

เคลื่อนที่มีอยู ใหมีระบบการทํางานที่มีการขยายและเชื่อมรอยภาคีเครือขาย โดยใชขอมูลความรูสนับสนุนการ

ทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการ รวมถึงมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย เนนการ

จัดการความรู สรางสรรคนวัตกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ หรือสุขภาวะ อันจะนําไปสูการพัฒนาเปนนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพบนฐานวิถีชีวิตชาวใตตอไป  

ดวยสถานการณการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) รูปแบบการจัดงานสรางสุขในครั้งที่ 12 จึงมี

ความแตกตางจากคร้ังที่ผานมา คือจากเดิมที่มีการจัดงานแบบรวมศูนยแหงเดียว เปลี่ยนเปนการจัดงานใน

รูปแบบ On Air และ On Ground เพ่ือตอบโจทยวิถีใหมหรือ New Normal ซ่ึงเปนการใชชีวิตของคนไทย

ในชวงท่ียังตองมีการเฝาระวังการระบาดของโรคโควิด-19  รูปแบบการจัดงานจะมีเวทีสรางสุขระดับจังหวัดทั้ง 

14 จังหวัดกอน หลังจากน้ันจะมีการจัดเวทีสรางสุขระดับภาคใต ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564  โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผาน Zoom application การจัดงานแบบใหมนี้จะทําใหเครอืขายเขารวมไดมาก

ขึ้นจาก 1,300 คน เปน 2,000-3,000 คน ภายใตงบประมาณเทาเดิม โดยมีศูนยกลางการจัดงานอยู ท่ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เนื้อหาสาระสําคัญของงานสรางสุขภาคใตยังคงเนนการสรางรูปธรรมการขับเคลื่อนขอเสนอใหเกิด

การนําไปปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และมุงเนนการใชกลไกที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดการสานพลัง กาวขาม

ขีดจํากัดในการยกระดับสุขภาวะคนใตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังน้ันการออกแบบการจัดงานสรางสุขภาคใต 

แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กอนงาน ภาคีเครือขายสุขภาวะไดรวมกันจัดกระบวนการขับเคลื่อนงาน

ตามขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจากงานสรางสุขภาคใตในป 2562  โดยมี 4 ประเด็นหลัก คือ ความม่ันคงทาง

สุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทาง

มนุษย รวมท้ังมีกระบวนการทบทวนขอเสนอทั้ง 4 ประเด็น เพ่ือพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูงานสราง

สุขภาคใตในป 2564 และระยะท่ี 2 คือ การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง 4 ประเด็นใหกับหนวยงานที่
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เกี่ยวของไดรับขอเสนอและแนวทางการสานพลังการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่รวมกัน  และระยะที่ 3 หลังงาน 

เปนการนําขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดจากงานสรางสุขภาคใต มาจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน 

เพื่อสรางสุขภาวะใหเกิดในภาคใต 

กิจกรรมภายในงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 มีการนําเสนอผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ีใน 4 

ประเด็นหลักคือความม่ันคงทางมนุษย ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และความมั่นคงทางอาหาร โดยในป 2564 ไดมีประเด็นยอยเกิดขึ้นจํานวน 12 ประเด็น ไดแก 1) 

สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) ผูสูงอายุ กลุมเปราะบาง 3) ความมั่นคงทางอาหาร 4) การลดปจจัย

เสี่ยง เหลา บุหรี่ สารเสพติด 5) ความมั่นคงทางสุขภาพ กลไกระบบสุขภาพแบบมีสวนรวม 6) การจัดการภัย

พิบัติ 7) ชุมชนนาอยู 8) การทองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9) 

ตําบลจัดการตนเอง 10) จริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะ 11) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม และ 12) จริยธรรมสื่อเพื่อ

สุขภาวะ ท้ัง 12 ประเด็นมีการนําเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดจากงานสรางสุขเมื่อ

ป 2562 โดยนําเสนอในรปูแบบหองยอย และประมวลชุดความรูทั้ง 12 ประเด็นยอยยกระดับไปสูการจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนตอไปตามประเด็นหลักทั้ง 4 ประเด็น  

นอกจากนี้ในงานมีการเสวนาในหัวขอ “คนใตกับการกาวขามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และ

การกาวสูเปาหมายใหมท่ีทาทายภายใตสถานการณ New Normal” โดยตัวแทนภาครัฐเครือขาย ภาครัฐ  

ทองถ่ิน และภาคประชาชน  การถายทอดสดของทีมสื่อชุมชนภาคใต เพื่อการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อภาคใต

แหงความสุขอยางย่ังยืน และในป 2564 นี้มีกลุมเปาหมายหลักที่เขารวมกิจกรรมในวันงาน ประกอบดวย แกน

นําภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการ 

และ ประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับออนไลน และมารวมในจุดตาง ๆ ของแตละจังหวัด  ประมาณ 1,800 คน 

ผลลัพธที่คาดหวังจากการจัดงานสรางสุขปนี้ คือ เกิดชุดความรู นวัตกรรมที่ยกระดับจากการทํางานของภาคี

เครือขายสุขภาวะ เกิดการขยายภาคีเครือขายในแตละประเด็นครอบคลุมภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และภาคประชาสังคม มีการเชื่อมประสานกลไกการทํางานรวมกันระหวางเครือขายการทํางานสุขภาพตระกูล 

ส.ทั้ง 4 และเครอืขายภาคีอ่ืน ๆ  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ที่สรางเสริมสุขภาวะและ

แกไขปญหาสุขภาวะของคนในภาคใตไดอยางตอเนื่องและยั่ งยืนในสถานการณปกติแบบใหม หรือ          

New Normal 

 

 



        
 

 

                                                                  หนา 5 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนพ้ืนที่ท่ีทําใหเกิดกระบวนการสรางและขับเคล่ือนขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสู

ความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ดาน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความ

มั่นคงทางสุขภาวะ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสานพลังของภาคีเครือขายสุขภาวะในรูปแบบสานงาน เสริมพลัง 

ขามประเด็น กาวขามเครอืขาย ในการทํางานในพื้นที่และในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. เพื่อสรางรูปแบบ กลไก ท่ีจะเปนนวัตกรรมความรวมมือในการทํางานเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ 

4. เพื่อยกระดับชุดความรู นวัตกรรม รูปแบบ และ พัฒนาการจัดงานสรางสุข ที่มีลักษณะเปน

งานวิชาการ สานงาน เสรมิพลัง ในยุควิถีใหม New Normal  

 

เปาหมายของการจัดงานสรางสุข 

1. เกิดขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสูความม่ันคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทาง

อาหาร ค วามมั่ น ค งท างสุ ขภ าพ  ความมั่ น ค งท างมนุ ษ ย  แ ละความมั่ น ค งท าง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีประเด็นยอย 12 ประเด็น คือ 1) ระบบเกษตรและ

อาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต 2) กลไกระบบสุขภาพแบบมีสวนรวม 3) ระบบสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5) ผูสูงอายุ 6) การจัดการปจจัยเสี่ยง : 

เหลา บุหรี่ สารเสพติด 7) การทองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากร 8) การจัดการ

ขยะ 9) การจัดการภัยพิบัติภาคใต 10) ชุมชนนาอยู 11) ตําบลจัดการตนเอง และ 12) 

จริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะทางสังคม 

2. เกิดรูปแบบการสานงาน เสริมพลัง ขามประเด็น กาวขามเครือขาย ในการทํางานในพ้ืนท่ีและ

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทาง

สุขภาพ ความมั่นคงทางสุขภาวะ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. เกิดรูปแบบ กลไก ที่จะเปนนวัตกรรมความรวมมือในการทํางานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพใน 

12 ประเด็นยอย คือ 1) ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต 2) กลไกระบบสุขภาพ

แบบมีสวนรวม 3) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5) 

ผูสูงอายุ 6) การจัดการปจจัยเสี่ยง : เหลา บุหรี่ สารเสพติด 7) การทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
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การจัดการทรัพยากร 8) การจัดการขยะ 9) การจัดการภัยพิบัติภาคใต 10) ชุมชนนาอยู 11) 

ตําบลจัดการตนเอง และ 12) จริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะทางสังคม 

4. ไดรูปแบบการจัดงานสรางสุขภาคใตในวิถีใหม New Normal เปนพื้นที่กลางใหภาคีเคือขาย 

ไดรวมแลกเปลี่ยน เสริมพลัง และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันโดยสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติหรือยุทธศาสตรระดับพื้นท่ี 

 

รูปแบบ   การแสดงปฐกถา เสวนา “คนใตกับการกาวขามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และการกาวสู

เปาหมายใหมที่ทาทายภายใตสถานการณ New Normal” การประชุมหองยอย 6 ประเด็นหลัก 12 ประเด็น

ยอย การจัดทําและนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย และ ลานสื่อสรางสุขแบบออนไลน  

 

จํานวนผูเขารวมประชุม   

ในการจัดงานคร้ังน้ี คาดวาจะมีผูเขารวมงานแบบออนไลน ท่ีประกอบดวย ภาคีพันธมิตรสุขภาพจาก 

ภาคีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ท่ีมีบทบาท มี

หนาท่ี มีศักยภาพ และสนใจในการสรางเสริมสุขภาพในประเด็นปญหาหลักของภาคใต ตลอดจนหนวยงานที่มี

หนาที่กําหนดหรือเก่ียวของกับนโยบายของรัฐ และทองถ่ิน  ตลอดจนนักการเมืองท้ังระดับทองถิ่นและ

ระดับชาติและประชาชนผูสนใจทั่วไป ผูเขารวมประมาณ  1,800 คน (เปนผูเขารวมตามประเด็น ประมาณ 

400 คน และผูเขารวมระดับจังหวัด  1,400 คน)   

 

องคกรรวมจัด  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สนส.ม.อ) และ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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กําหนดการ งานสรางสุขภาคใต คร้ังที่ 12  

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 

ระหวางวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2564 

ผานระบบ Zoom ออนไลน 

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน ชมวิดิทัศนงานสรางสุขภาคใต 

ครั้งท่ี 12 

 

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
หองประชุม ม.วลัยลักษณ 

 

 

 

 

 

09.00 – 09.40 น. ผูบริหารองคกรสุขภาวะกลาวทักทาย ภาคีเครือขาย 14 

จังหวัดภาคใต 

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม  

กรรมการผูทรงคณุวุฒิดานการศึกษา  

ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 

 นายสมเกียรติ พิทักษกมลพร   

ผูอํานวยการสํานักขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

ระดับพ้ืนที่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 

 ดร.ทพ.วิรัตน เอ้ืองพูลสวัสดิ์ ผูอํานวยการ 

สปสช.เขต 13 

 นายธงชัย  สิทธิยุโณ    รักษาการแทนผูอํานวยการ 

สปสช.เขต 11 

09.40 – 10.00 น. 20 ป ภาคสีรางสุข นวัตกรรมสุขภาพที่ย่ังยืน 

โดย ดร.ณัฐพันธ  ศุภกา  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาคีสัมพันธและวิเทศสัมพันธ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

10.00 – 12.00 น. เสวนา “คนใตกับการกาวขามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 

และการกาวสูเปาหมายใหมที่ทาทายภายใตสถานการณ 

New Normal” โดย 
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เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

 นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ : ผูแทนประเด็นความ

ม่ันคงทางสุขภาพ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ 

อําเภอนาทวี 

 นายทวีวัตร เครือสาย : ผูแทนประเด็นความม่ันคง

ทางอาหาร 

 นายธีรภัทร คหะวงศ : ผูแทนประเด็นความม่ันคง

ทางมนุษย   

 นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ : ผูแทนประเด็น

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางวัน  

จังหวัดพังงา 

พิธีกรดําเนินเวที นายเจกะพันธ พรหมมงคล และ  

  นายไมตรี จงไกรจักร 

12.00 – 13.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน : แลกเปล่ียนกระบวนการสราง

สุขใน 14 จังหวัดภาคใต 

 นําเสนอและแลกเปลี่ยนโดยตวัแทนการจัดงาน

สรางสุขภาคใต 14 จังหวัด 

ดําเนินรายการโดย นายอานนท  มีศรี  

พิธีเปดงานสรางสุขภาคใต คร้ังที่ 12  

13.00 น  ประธานเปดงาน ดร.สาธิต ปตเุตชะ   

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  เขามาในหอง

ประชุมระบบออนไลน 

13.00 – 13.10 น. กลาวตอนรับ  

โดย นายเอกวิทย  มีเพียร  

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

13.15 – 13.45 น. พิธีเปด และปาฐกถา เร่ือง สานพลัง กาวขามขีดจํากัด สู

ภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal 

โดย ดร.สาธิต ปตุเตชะ   

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

13.45 – 17.00 น. เสวนาหองยอยความม่ันคงทางสุขภาวะ 6 หองยอย  

หองยอยที่ 1 ความม่ันคงทางอาหาร 

 ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 

วิทยากรหลัก : นายทวีวัตร เครือสาย 

                   ผศ.วาที่ ร.ต.ชมุพล แกวสม 

ผูรวมสังเกตการณ : ผศ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช 

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

pwd=S1hjalRER0EyOExp 

VWlaKzBxVU1TQT09 

 
สมาคมประชาสังคมชุมพร  

และศูนยอาสาสรางสุข 

หองยอยที่ 2 ความม่ันคงทางมนุษย 

 สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครวั 

 ผูสูงอายุ 

 การจัดการปจจัยเสี่ยง : เหลา บุหรี่ สารเสพติด 

วิทยากรหลัก : ดร. จิราพร วัฒนสีสิน 

                   นายเจกะพันธ พรหมมงคล 

ผูรวมสังเกตการณ : นางพนมวัลณ แกวหีด                    

  อาจารยสิงห กาญจนอารี 

https://zoom.us/j/9019029101 

 
หองประชุม ม.วลัยลักษณ 

หองยอยที่ 3 ความม่ันคงทางทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 การทองเท่ียวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากร 

 การจัดการภัยพิบัติภาคใต 

 การจัดการขยะ 

 สุขภาวะทางทะเล 

วิทยากรหลัก : นายเชภาดร จันทรหอม 

ผูรวมสังเกตการณ : ดร. เพ็ญ สุขมาก 

https://zoom.us/j/9019029102 

 
หองประชุม วพบ.ตรัง 
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เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

หองยอยที่ 4 ความม่ันคงทางสุขภาพ 

 บทเรียนการจัดการ Covid-19 โดยกลไกระดับ

อําเภอและกองทุนตําบล 

 ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมชายแดนใต 

วิทยากรหลัก : ภก. สมชาย ละอองพันธ ุ 

ผูรวมสังเกตการณ : อาจารยปาลีรัตน วงศฤทธ์ิ 

  ดร.วิเชียร ไทยเจริญ 

                 พ.ญ.สิริวรรณ ปรังพันธ 

https://zoom.us/j/9019029103 

 
หองประชุมสถาบันนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หองยอยที่ 5 ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง 

วิทยากรหลัก : ผศ. กําไล สมรักษ 

                  อาจารยสวุิทย หมาดอะดาํ 

                  นายเอกนฐั บุญยัง 

ผูรวมสังเกตการณ : นายสามารถ สุวรรณภักดี 

https://zoom.us/j/9019029104 

 
หองประชุม ม.วลัยลักษณ 

หองยอยที่ 6 จริยธรรมสื่อทางสังคม 

 

วิทยากรหลัก : นายอานนท มีศรี 

ผูรวมสังเกตการณ : นายวรวิชญ กฐินหอม 

https://zoom.us/j/9019029105 

 
หองประชุม ม.วลัยลักษณ 

17.00 – 18.00 น. แกนนํา 6 ประเด็น ประมวลความเห็นพรอมขอเสนอแนะ

จากผูสังเกตการณประจําหองยอย สรุปเปนขอเสนอนโยบาย

ของประเด็น สงใหกับทีมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ณ หองยอย 6 ประเด็น 

 

18.00 – 21.00 น. ทีมวิชาการสวนกลาง (มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ) วิทยากร

หลัก และผูรับผิดชอบหองยอย ประมวลขอเสนอเชิง

นโยบายทั้ง 6 ประเด็นเพ่ือนําเสนอในวันที่ 14 กรกฎาคม 

2564 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/6818182543 

 
หองประชุม ม.วลัยลักษณ 



        
 

 

                                                                  หนา 11 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน  

ประมวล สรปุผลการจัดงานสรางสุขภาคใต วันที่ 13  

กรกฎาคม 2564 

โดย  นายอานนท  มีศรี  

 

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
 

หองประชุม ม.วลัยลักษณ 

09.00 – 12.00 น. นําเสนอการขับเคล่ือนกระบวนการงานสรางสุขภาคใต ครั้ง

ที่ 12 ในระดบัจังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต 

โซนอันดามัน 

1) จังหวัดกระบี่ 

2) จังหวัดตรงั 

3) จังหวัดพังงา 

4) จังหวัดภูเก็ต 

โซนภาคใตตอนบน 

5) จังหวัดชุมพร 

6) จังหวัดสุราษฎรธานี 

7) จังหวัดระนอง 

โซนใตลาง 

8) จังหวัดสตูล 

9) จังหวัดปตตานี 

10) จังหวัดยะลา 

11) จังหวัดนราธิวาส 

โซนใตกลาง 

12) จังหวัดสงขลา 

13) จังหวัดพัทลุง 

14) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดําเนินเวที โดย นายอานนท มีศรี 

12.00 – 13.00 น. ลานสรางสุขภาคใตออนไลน : กาวไปขางหนาสรางสุข

ภาคใตในวิถี New Normal 

โดย สมาคมส่ือชุมชนภาคใต 

 



        
 

 

                                                                  หนา 12 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

13.00 – 16.00 น. 

 

นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายงานสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 

โดยตัวแทนเครือขายสรางสุขภาคใต ใหกับผูบริหารองคกร 

สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.  

 ประเด็นความม่ันคงทางมนุษย  

โดย นายเจกะพันธ พรหมมงคล 

 ประเด็นความม่ันคงทางสุขภาพ  

โดย ดร.นพ.วรสิทธ์ิ ศรศรวิีชัย 

 ประเด็นความม่ันคงทางทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดย นายไมตรี จงไกรจักร 

 ประเด็นความม่ันคงทางอาหาร  

โดย นายทวีวัตร เครือสาย 

 ประเด็นชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง  

โดย นายสามารถ สุวรรณภักดี 

 ประเด็นจริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะ  

โดย นายอานนท มีศรี 

ใหขอเสนอแนะการขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 

ประเด็นและเสวนา เร่ือง สานพลังสูภาคใตแหงความสุข

ในวิถี  New Normal โดย 

 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท  

    ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 (สสส.) 

 นายแพทยปรีดา  แตอารักษ 

    รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

 นายแพทยอภิชาต ิ รอดสม 

    รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

 แหงชาติ (สปสช.) 

 นายแพทยสุเทพ เพชรมาก 

    ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

 เขตสุขภาพที่ 12 

 

https://zoom.us/j/93592225182 

?pwd=OHQ5NHV4dm9aZF 

o0Q3M4OEZTOS94dz09 

 

 
 

หองประชุม ม.วลัยลักษณ 



        
 

 

                                                                  หนา 13 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

 นายปฏิภาณ  จุมผา  รองผูอํานวยการสถาบัน 

 พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)    

ดําเนินการเสวนา โดย นายแพทยบัญชา พงษพานิช 

16.0 – 16.30 น.  พิธีสงมอบเจาภาพปถัดไป (กลุมจังหวัดชายแดนใต สตูล 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส)  

 พิธีปด  
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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

กําหนดการหองยอย 

 

หองยอยที่ 1 “ความม่ันคงทางอาหาร : ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต” 

วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงก 

https://zoom.us/j/94919031829?pwd=S1hjalRER0EyOExpVWlaKzBxVU1TQT09 

หรือสแกน QR Code 

 

ผูรับผิดชอบหองยอย นายทวีวัตร  เครือสาย 

    

เวลา   รายละเอียด   

13.45 – 14.30 น.  รายงานการติดตามวาระ อัพเดทขาวสารเกษตรกรรมและอาหารเพ่ือสุขภาพคนใต 

 สวนยางยั่งยืน โดย 

นายสุนทร รักษรงค ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และ นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุม 

 การอนุรักษและใชประโยชนแหลงผลิตอาหารในชุมชนทองถิ่น  

 การอนุรักษแหลงผลติอาหาร โดย นายชาญชัย หยังดี 

 สุขภาวะทางทะเล การแปรรูปสินคา และการมีสวนรวมดูแลทะเล 

โดย นางสาวกรรณิการ  แพแกว 

 การจัดการสินคาเกษตร   โดย นายนิพนธ รัตนาคม 

   ดําเนินรายการ โดย  นายอานัติ หวังกุหลาํ 

14.30 – 15.30 น.  หารือแนวทางการจัดกลไกโครงสรางขับเคล่ือนความม่ันคงทางอาหารภาคใต 

   โดย นายทวี สรอยสิริสุนทร และนายกําราบ พานทอง  

15.30 – 16.30 น.  รับรองขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานตาง ๆ  

   โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ และ ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี    

16.30 – 17.00 น.  สรุปเอกสาร ขอเสนอ และแนวทางเคล่ือนสําหรับนาํเสนอตอหนวยงานและองคกร  

  ที่เก่ียวของ สงใหกับทีมกลางงานสรางสขุภาคใต 

  โดย ดร.ฐิระ ทองเหลอื และ นายทวีวัตร  เครือสาย  

17.00 – 18.00 น.  สงเอกสารขอเสนอใหกับทีมวิชาการกลางของงานสรางสุขภาคใต 
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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

กําหนดการหองยอย 

 

หองยอยที่ 2 กําหนดการหองยอย ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย 

วันองัคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงกhttps://zoom.us/j/9019029101  หรือสแกน QR Code 

จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กิจกรรมหองยอย 

เวลา   รายละเอียด 

 

13.45-13.55 น  หลักคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงทางมนุษย 

   โดย ดร.กุลทัต หงสชยางกูร  

  รกัษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

13.55-14.05 น  บทเรียน 12 ป งานสรางสุขภาคใตกับความมั่นคงทางมนุษย  

  โดย นายเจกะพันธ  พรหมมงคล  ผูประสานงานองคกรงดเหลาภาคใตตอนบน 

14.05-14.15 น  พ้ืนที่เรียนรูกรณีการจัดการวัคซนีในเด็กอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา  

  โดย รศ.ดร.จุฑารัตน สถิรปญญา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

14.15-14.30 น  พ้ืนที่เรียนรูกรณีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยพื้นที่ตําบลบางดวน จังหวัดตรัง   

  โดย  นายพิศิษฎพงศ ปญญาศิริพันธ 

14.30-14.45 น  พ้ืนที่เรียนรูกรณีกลไกเพ่ือการจัดการปจจัยเสี่ยงพื้นที่ชุมพร    

  โดย  นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ 

14.45-17.00 น  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายความมั่นคงทางมนุษยภาคใต            

  โดย นายเจกะพันธ พรหมมงคล 

  สรปุเอกสารและขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นความมั่นคงทางมนุษย ใหกับทีม 

  วิชาการสวนกลาง กอนเวลา 18.00 น.  

  โดย แกนนําประเดน็ความมั่นคงทางมนุษย 
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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

กําหนดการหองยอย 

หองยอยท่ี 3 ประเด็นความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

“บทเรียนคนปกษใต อยูรอดดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทามกลางโรคอบุัติใหม Covid-19” 

วนัอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงก https://zoom.us/j/9019029102 หรือสแกน QR Code  

จากหองประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 

เวลา   รายละเอียดกิจกรรม 

13.00 - 13.45 น.   ลงทะเบียน 

13.45 – 14.00 น. ชี้แจงเปาหมาย และกระบวนการประชุมหองยอยประเด็นความมั่นคงทาง  

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ เปดสื่อวีดีทัศนการจัดการทรัพยากร 

    กรณี จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

14.00 – 15.30  น .  เวทีเสวนา  “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทามกลางโรคอุบัติ   

ใหม” สูเสนทางการขับเคลื่อนสูภาคใตแหงความสุข 

 นายบัญชา แขวงหลี    สมาคมทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต 

 นางสาวอริยา แกวสามดวง    เครือขายสภาองคกรชุมชน  

 อาจารยวิโรจน ภูตอง   มูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดลอมภูเก็ต 

  ดร. ประวีณ จุลภักดี    ลนิธิปามู -ทะเลเพื่อชีวิต 

 นายพิชิต สมบัติมาก   ผูชวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 นายพา ผอมขํา    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 

 อ. ปทิดา โมราศิลป    เครือขายสายใยนักวิชาการ 

นายไมตรี จงไกรจักร    ดําเนินรายการ 

1๕.30 – 17.00 น.  ความเห็นขอเสนอเชิงนโยบายและหาฉันทามติประเด็นความม่ันคงทางรับฟง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ดําเนินรายการโดย นายเชภาดร จันทรหอม และ นางสาว แกวกรรณิการ แพ  
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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

กําหนดการหองยอย 

 

หองยอยที่ 4  ประเด็นความม่ันคงทางสุขภาพ 

“กลไกระบบสุขภาพแบบมีสวนรวม และการแพทยพหุวัฒนธรรม 

วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงก https://zoom.us/j/9019029103  หรือสแกนผาน QR Code  

จากหองประชุม 1402 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

13.45 – 14.00 น. video นําเสนอ กลไกระบบสุขภาพสรางสขุ บนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม 

15.00 – 16.00 น. สนทนาเรียนรู 

 กลไกระบบสุขภาพกับความทาทายวิถีชีวิตใหมการแกปญหาโควิด-19  

โดย นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด นายแพทยชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลยะรัง จังหวัด

ปตตานี  

นายซาการียา มะบากอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองใหม 

จังหวัดปตตานี 

 การบูรณาการกลไกระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมผานกองทุนสุขภาพตาํบล และ พชอ.  

กรณีศึกษา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี และ อําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

โดย นายสุริยา นํ้าขาว ผูชวยสาธารณสุขอําเภอคีรีรัฐนิคม  

นายสุรพร นนทแกว สาธารณสุขอําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราข 

กรณีศึกษา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

โดย นายสมนึก นุนดวง พี่เล้ียงกองทุนจังหวัดพัทลุง 

ดําเนินการเสวนา โดย ดร.นพ.วรสิทธ์ิ ศรศรีวิชัย  

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

16.00 – 17.00 น. การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย  

โดย นายอะหมัด หลีขาหรี คณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล จังหวัดสงขลา  

Note taker: ผศ.ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

17.00 – 18.00 น. ทีมวิชาการปรับปรุงและเตรียมขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมนําเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

และสงขอมูลใหกับทีมวิชาการกลางกอนเวลา 18.00 น. 
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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

                  กําหนดการหองยอย 

 

หองยอยท่ี 5 ประเด็นชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงก https://zoom.us/j/9019029104   หรือสแกน QR Code  

จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เวลา กิจกรรม 

  

13.45 – 14.00 น. 

 

 กลาวเปดการเสวนาหองยอยความมั่นคงทางสุขภาวะ หองยอยที่ 5 

ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

          ดําเนินรายการ โดย นายทวีชัย ออนนวล  

          นายกสมาคมสานพลังเครอืขายพัฒนาสังคมสุขภาวะ 

14.00 – 15.30 น.  เสวนาเรื่อง "ชุมชนเขมแข็ง ตําบลจัดการตนเอง ฝาวิกฤตสิูภัยโควิด-19 

แบบ new normal" 

     ผูรวมเสวนา  

 ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลลานสกา อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นายสุวิทย นิยมเดชา ผูใหญบานแพรกเมือง หมูที่ 9 ตําบลหนาสตน 

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นายนันทพงษ นาคฤทธ์ิ ประธานคณะทํางานยุทธศาสตรเศรษฐกิจและ

ชุมชน เครือขายองคกรชุมชนจังหวัดกระบี่ 

ดําเนินรายการ   

      โดย นายทวีชัย ออนนวล  

      นายกสมาคมสานพลังเครือขายพัฒนาสังคมสุขภาวะ 
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15.30 – 16.30 น.  ระดมสมอง เสนอนโยบายสาธารณะตอภาคีเครือขายและหนวยงาน

สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนในระยะถัดไป 

          โดย อาจารยสุวิทย หมาดอะดํา  

                ผศ.กําไล สมรักษ  

                นายเสนีย จาวิสูตร  

                นายยงยุทธ สุขพิทักษ  

               นายเอกนัฐ บุญยัง ประธานสภาองคกรชุมชนจังหวัดกระบี่ 

ดําเนินรายการโดย นายทวีชัย ออนนวล นายกสมาคมสานพลังเครือขายพัฒนา

สังคมสุขภาวะ 

16.30 น.-17.00 น. สรปุขอเสนอนโยบายสาธารณะตอภาคีเครือขายและหนวยงานสนับสนุนเพื่อ

ขับเคลื่อนงานในระยะถัดไป โดย 

    อาจารยสุวิทย หมาดอะดํา  

    ผศ.กําไล สมรักษ 

17.00 – 18.00 น. ทีมแกนนําสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย และสงใหทีมวิชาการสวนกลาง 
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กําหนดการ 

 

หองยอยที่ 6 ประเด็นจริยธรรมสื่อทางสังคม 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น. 

ทางออนไลนระบบ Zoom ลิงก https://zoom.us/j/9019029105   

หรือสแกนผาน QR Code 

จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เวลา   รายละเอียดกิจกรรม 

13.45 – 14.00 น. ลงทะเบียน เขาหองประชุม ZOOM 

14.00 – 14.10 น. กลาวตอนรับและสรุปผลการดําเนินงาน ตอขอเสนอหองยอยที่ผานมา 

   โดยนายอานนท  มีศรี ผูประสานงานประเด็นจริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะทางสังคม 

14.10 – 15.30 เสวนาหัวขอ “การปรับตัวของคนทํางานดานสื่อสารกับการสื่อสารดานนโยบาย

สาธารณะในยุคของการเปลี่ยนแปลง” 

 ผูรวมเสวนา 

 นายวรวิชญ  กฐินหอม  นักวิชาการอิสระ 

 นายบัญชร  วิเชียรศรี วิทยุ มอ.88 

 นายทวีศักดิ์  ปยะวิสุทธิกุล เครือขายสื่อสรางสุขพังงา 

 นายศาสนะ  กลับดี  เครือขายสื่อจังหวัดชุมพร สื่อสาร Online 

 คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผูจัดการฝายสื่อเสียง สํานักสื่อใหม องคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) 

ดําเนินการเสวนาโดย ดร.ฐติชิญาน  บุญโสม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

15.30 – 17.00น. พิจารณาและใหความเห็นตอ รางขอเสนอเชิงนโยบาย ประเด็น จริยธรรมส่ือเพ่ือสุข

ภาวะทางสังคม 

17.00 – 18.00 น. ทีมแกนนําสรุปและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสงใหทีมวิชาการสวนกลาง 
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คํากลาวตอนรับ 
 

 
 

การจัดงานสรางสุขภาคใต คร้ังท่ี 12 ประจําป 2564 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 

โดย นายเอกวิทย มีเพียร รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 – 13.10 น. 

ทางระบบ Zoom ออนไลน จากหองประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เรียน  

ทาน ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  

ทานประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูบริหาร 

ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผูบริหาร 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูอาํนวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฎรธานี และเขต 12 สงขลา  

ตลอดจนผูบริหารหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย

สื่อสารมวลชน เครือขายภาคประชาสังคม และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

 

 กระผม นายเอกวิทย มีเพียร รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามของตัวแทนพ่ีนอง

ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของทุกทานท่ีเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนสถานที่จัดงานสรางสุขภาคใต ครั้งท่ี 12 ประจําป 2564 

ชื่องาน “สานงาน เสรมิพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” ในครั้งนี้  
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต และมีพ้ืนที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ

ภาคใตรองจากจังหวัดสุราษฎรธานี เปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร มีชื่อเสียงดานการทองเที่ยงวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และการทองเท่ียวดานทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา ทะเล ที่มีความสวยงามและ

อุดมสมบูรณ รวมทั้งเปนจังหวัดที่มีแหลงอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย คือ บานคีรีวง อําเภอลานสกา 

นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานอาหาร ของฝาก และผลไมที่ขึ้นชื่อ ในโอกาสนี้จึงอยากใหทุกทานได

เดินทางมาเที่ยวและมาเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากผานพนสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019  

การจัดประชุมงานสรางสุขภาคใต ครั้งท่ี 12 ในป 2564 ถือเปนเร่ืองท่ีนายินดีอยางมากที่เห็นรูปแบบ

การจัดงานผานระบบออนไลน ทําใหเห็นการดําเนินงานในวิถีใหม หรือ New Normal และสามารถนําไปปรับ

ใชในชวงของการเกิดโรคโควิด-19 รวมทั้งการนําไปปรบัใชไดกับทุกชวงของสถานการณที่เกิดขึ้น 

สุดทายนี้ กระผมขอใหทุกทานเขารวมงานสรางสุขภาคใต ในครั้งนี้ มีความสุขตลอดชวงเวลาทั้ง 2 วัน 

และขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีย่ิง ขอบพระคุณมากครบั 
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คาํกลาวรายงาน 

 

 
 

การจัดงานสรางสุขภาคใต คร้ังท่ี 12 ประจําป 2564 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 

โดย ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.10 – 13.15 น. 

ทางออนไลนผานระบบ Zoom และ Facebook Live  จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 

เรียน  

ทาน ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ทาน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนดานการศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ และกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

ทาน ไกรศร วิศษิฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ทานผูอาํนวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 และ เขต 12 

ทานผูบริหารหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ภาคีเครือขายภาคประชาสังคม และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวมกับภาคี

เครือขาย สุขภาวะภาคใตขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพมาอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดกลุม องคกรชุมชน 

เครือขาย และภาคีความรวมมือตางๆ ขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพหลากหลายประเด็น และมีองคกรภาคี
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เครือขายสุขภาวะกระจายตัวอยูใน  แตละจังหวัดเปนจํานวนมาก โดยท่ีผานมาภาคีเครือขายสรางเสริมสุข

ภาวะภาคใตไดดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพรวมกับ สสส. โดยมีการจัดกระบวนการเชื่อมประสาน

รวมมือกันขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคใตผานเวทีสานงาน เสริมพลังของภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพใน

ระดับภาคมาอยางตอเนื่อง นําไปสูการจัดเวทีเวที สานงาน เสริมพลัง รวมสรางประเทศไทยใหนาอยูซึ่งเปนเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของภาคใตทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย 

ดังน้ัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือขายสุขภาวะภาคใตใหมีความตอเนื่อง สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) รวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) และองคกรภาคีเครือขายตางๆ ในพ้ืนที่ภาคใต จึงไดรวมกันดําเนินการจัดงาน

สรางสุขภาคใตมาอยางตอเนื่องในชวงตลอดระยะเวลา ๑๓ ปที่ผานมา  

สําหรับการจัดงานสรางสุขภาคใตคร้ังที่ ๑๒ ในคร้ังนี้ จัดขึ้นภายใตชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง กาว

ขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” มีจุดประสงคเพ่ือ 

 ๑. เปนพ้ืนที่ทําใหเกิดกระบวนการสรางและขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสูความมั่นคง

ทางสุขภาวะ ๔ ดาน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความม่ันคงทางมนุษย และความ

มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒. เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสานพลังของภาคีเครือขายสุขภาวะในรูปแบบสานงาน เสริมพลัง ขาม

ประเดน็ กาวขามเครือขาย ในการทํางานในพ้ืนที่และในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๓. เพ่ือสรางรูปแบบ กลไก ที่จะเปนนวัตกรรมความรวมมือในการทํางานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

๔. เพื่อยกระดับชุดความรู นวัตกรรม รูปแบบ และพัฒนาการจัดงานสรางสุขที่มีลักษณะเปนงาน

วิชาการ สานงานเสริม 

การจัดงานสรางสุขภาคใต คร้ังที่ ๑๒ ถือเปนครั้งแรกของการจัดงานในระบบออนไลนที่มีคนเขารวม

กวาจํานวน ๑,๐๐๐ คน โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานขับเคลื่อนขอเสนอเชิง

นโยบายเชิงพ้ืนที่ใน ๖ ประเด็นหลัก ไดแก  

๑. ความมั่นคงทางมนุษย  

๒. ความมั่นคงทางสุขภาพ 

๓. ความมั่นคงทางทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๔. ความมั่นคงทางอาหาร  

๕. ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง และ 



        
 

 

                                                                  หนา 25 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

๖. จริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะ 

โดยจะมีการนําเสนอสถานการณ ทิศทางการดําเนินงาน และรางขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่

ของ ๖ ประเด็นที่เปนประเด็นปญหาสําคัญของภาคใต เพ่ือนําขอสรุปที่ไดจากการหารือรวมกันในครั้งนี้ 

นําเสนอไปสูการขับเคลื่อนทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับนโยบายตอไป  

ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย แกนนําภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ภาคใต 

หนวยงานภาครฐั องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป จํานวนกวา ๑,๐๐๐ คน 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข กลาวเปดงาน และปาฐกถา เรื่อง สานพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New 

Normal งานสรางสุขภาคใตคร้ังที่ ๑๒ ประจําป ๒๕๖๔  

 

ขอเรียนเชิญคะ 
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คาํกลาวพิธีเปด 

 

 
 

การประชุมวิชาการงานสรางสุขภาคใต ป 2564 ครั้งที่ 12 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 

โดย ดร.สาธิต  ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

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

 

ทานผูบริหารหนวยงานที่เก่ียวของ ทานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ภาคีเครือขายภาคประชาสังคม และทานผูมีเกียรติทุกทาน 

   

 ผมมีความยินดีที่ไดมาเปนประธานเปดงานประชุมวิชาการสรางสุขภาคใต ครั้งที่ 12 ภายใตหัวขอ 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” การจัดการประชุม

วิชาการ เปนเวทีหนึ่งที่ใหทุกภาคสวนในพื้นที่ภาคใตไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ประสบการณ โดยมีเปาหมายรวมกัน เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนใน 4 มิติ ไดแก รางกาย จิตใจ ปญญาหรือจิต

วิญญาณ และสังคม เรื่องของสุขภาวะ เปนเร่ืองที่ตองเชื่อมโยง โดยเร่ิมจากตนเองไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม 

รวมท้ังมิติดานเศรษฐกิจ 

 เปนท่ีนายินดีที่การจัดงานเวทีวิชาการครั้งนี้ เปนความรวมมือจากหลายภาคสวน ที่มุงเนนการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือขายสุขภาวะท่ีเกี่ยวของใหเกิด “ความเปนเครือขายสุขภาวะ” ที่

มุงเนนกระบวนการสานงานและเสรมิพลังกันขามประเด็นและขามพื้นที่ โดยเริ่มจากประเด็นปญหาสําคัญของ

พ้ืนที่ภาคใตเปนหลัก   
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ดวยสถานการณการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทําใหรูปแบบการจัดงานสรางสุขภาคใตในปน้ี 

จึงมีความแตกตางจากครั้งที่ผานมาโดยเนนการจัดแบบ Online เพ่ือตอบโจทยวิถีใหมหรือ New normal  ซึ่ง

จากสถานการณความรุนแรงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบอยางกวางขวางทั่ว

โลกรวมถึงประเทศไทย และไมไดจํากัดอยูเพียงวิกฤตการณทางสาธารณสุขเทานั้น แตไดสงผลกระทบสําคัญ

ตอมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชากร   

จากสถานการณนี้ เห็นไดวาเราตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผมขอฝากทุกทานวาการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี จําเปนตองเตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมเกิดข้ึน

ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงตอปจจัยกําหนดสุขภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการขับเคลื่อน

งานสรางเสริมสุขภาพ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดลอมที่เปนผลกระทบมาจากภาวะโลกรอน ซึ่งทวีความรุนแรงสงผลตอสุขภาพของประชาชน การ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี การกาวเขาสูยุคดิจิทัล สังคมออนไลนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนการเกิดโรคอุบัติใหมตาง ๆ หรือภาวะวิกฤติทางสุขภาพตางๆ 

ผมจึงฝากขอคิดใหทานท้ังหลายนําไปคิดถกแถลงกัน ภายใตภาวะการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว เราจะกาวขามขีดจํากัดในการขับเคลื่อนงานไดอยางไร โดยเร่ิมจากตนทุนของเราที่มี เราจะตองสราง

คนอยางไร สรางงานอยางไร สรางชุมชน และสังคมอยางไร เพ่ือใหเกิดสุขแกคนในภาคใต  ซึ่งขอเสนอเชิง

นโยบายที่เกิดขึ้นจากคร้ังนี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนาภาคใตใน 4 ประเด็นหลัก ไมวาจะเปน 

ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางมนุษย

ซึ่งจะตองทํางานบูรณาการ เชื่อมรอยกับทุกภาคสวนเพ่ือกาวขามขีดจํากัด เพ่ือเชื่อมโยงกับสถานการณปญหา 

โดยใชกลไกที่มีในพื้นที่ดําเนินงานและหนุนเสริมการทํางานไปดวยกัน เชน กลไกกองทุนตําบล เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาภาคใตอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูความสุขของคนใตอยางยั่งยืน 

ผมขอชื่นชมและเปนกําลังใจใหคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสรางสุขภาคใตประจําป 2564 

“สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” ท้ัง สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน และภาคีเครือขาย ท่ีไดเปดเวทีผสานความรวมมือในการวางแนวทางการสรางเสริมสุขภาพใน

พ้ืนที่ภาคใต ซึ่งเปนหนึ่งในกลไกสําคัญที่จะชวยใหบรรลุตามเปาหมายที่รัฐบาลตั้งไว  
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บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมวิชาการ และขออํานวยพรใหการประชุมวิชาการ

ประจําป 2564 ““สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal”” ไดรับ

ผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไว  

 

 

 

 

 

 


