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(ร่าง)
ข้อเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11

“สานพลังการก้าวข้ามขีดจากัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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คานา
ข้อเสนอการขับ เคลื่อนเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 “สานพลั งก้ าวข้ามขีดจากัดเพื่อ
ภาคใต้ แ ห่ งความสุ ข ” เกิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ สานพลั งของภาคี เครือ ข่ า ยสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพภาคใต้ มี
กระบวนการขับ เคลื่อนพัฒ นาข้ อเสนอโดยการยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีในพื้นที่ ผ่ านการจัดเวที
สมัชชารับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ใน 4 ประเด็นหลักของภาคใต้ คือ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ประเด็น
ความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และความมั่นคงทาง
อาหาร นาเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2562 การประชุมวิชาการ เรื่อง สานพลังก้าวข้าม
ขีดจากัดเพื่อภาคใต้แห่ งความสุข ทาให้ ได้ข้อเสนอแนะและได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นาไปสู่การขับเคลื่อน
ร่วมกันในต่อไป
ขอขอบคุณ
เครือข่ายสร้างสุขภาคใต้
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ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร
1.1 ข้อเสนอต่อกลุ่มเครือข่าย เพือ่ การยกระดับขับเคลื่อนประเด็นในระยะต่อไป
1) การจัดตั้งกลไกคณะทางานติดตามและสนับสนุนระดับเขตหรือภาคใต้ ในการพัฒนาระบบเกษตร
และอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ ตั้งอยู่ภายใต้หลักคิดสาคัญ 3 สร้างอธิปไตยทางอาหาร สร้างหลักประกันในชีวิต
จัดความสัมพันธ์ใหม่
2) การสร้างและพั ฒ นาขยายเครือข่าย โดยการเพิ่มพูนศักยภาพผู้นา และการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มเครือข่ายให้สามารถพึ่งตนเองได้
3) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรม ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน
4) การพัฒนาระบบเกษตรสุขภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อความมั่นคง
อาหารและชีวิตพลเมืองคนใต้
5) ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด แผนแม่ บ ทพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชาวสวนยางและส่ ง เสริ ม ขยายผลสวนยาง
สวนปาล์มยั่งยืน เพื่อสุขภาวะชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ามัน
6) การจั ด การตลาด มุ่งเน้ น พั ฒ นาตลาดทางเลื อ กเพื่ อสุ ข ภาพ และยกระดั บศั กยภาพของกลุ่ ม
เครือข่าย โดยการพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การสร้างระบบกลไก
การตลาด การพัฒนานักสื่อสารชุมชน
1.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอต่อรัฐบาล และจังหวัด
1) ขอให้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ออกหนั ง สื อ รั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น (พื้ น ที่ ท า
การเกษตรอยู่ แ ล้ ว ) เช่น โฉนดชุ มชน เอกสารสิ ท ธิ สปก. ฯ และให้ ใช้สิ ท ธิตามที่ราชการประกาศ และมี
มาตรการในการส่งเสริมสวนยางยั่งยืนในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น ปลูก โค่น ตัด ต้นไม้ในแปลงได้และเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
2) ขอให้รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรพันธุกรรมพื้นถิ่น โดยให้มีการรับรองสิ ทธิ
ชุมชน และเกษตรกรในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พัฒนาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
การส่งเสริมให้มีนักพัฒนาพันธุ์พืชและจัดการพันธุ์พืชพื้นบ้านเพือ่ สร้างเศรษฐกิจฐานราก
1) ขอให้รัฐบาลมีนโยบายเพื่อการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในกระทรวงและกรมต่าง ๆ เพื่อการ
ศึกษาวิจัยพันธุกรรม และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการศึกษา
มีการศึกษาวิจัยพันธุกรรมข้าวพื้นถิ่นที่เป็น อัตลักษณ์ และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด ขึ้นกับชุมชน
ท้องถิ่น
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2) ขอให้รัฐบาลมีนโยบาย ปกป้องคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง และสั่งการให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายฝั่ง กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมงชายฝั่ง มีการบูรณาการทางาน
ร่วมกันในระดับพื้นทีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อพื้นที่ได้จริง
ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ขอให้จังหวัดโดยสานักงานเกษตรจังหวัด ยกระดับการดาเนินงานเกษตรอินทรีย์ โดยประกาศวาระ
“เมืองน้าผึ้ ง เพื่ อเมืองเกษตรอิน ทรีย์ ” เป็ นยุทธศาสตร์เชิงรุกเร่งด่วนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งมีแผนงาน มาตรการและกลไกรองรับที่ชัดเจนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
2) ขอให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกร การยางแห่ งประเทศไทย และหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้อ ง เร่งสร้างความรู้ ความเข้ าใจต่อ เกษตรกรและผู้ ท าการผลิ ต เข้าใจการเข้าสู่ กระบวนการรับ รอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร และให้กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร) เพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้
การตรวจสอบสินค้าเกษตรปลอดภัย
3) ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานได้ง่ายขึ้น
4) ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้
เรียนรู้วิธีการตั้งรับ ปรับตัว กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อสวนยาง นาข้าว สวนผลไม้ และการลด
ต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เสริมโดยการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
5) ขอให้ การยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับ สนุน การทาเกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยในสวนยาง
6) ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนห้องแล็บปฏิบัติการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยแก่กลุ่มเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านนี้ เพื่อให้สามารถออกใบรับรอง
ผลผลิตให้สมาชิก ยกระดับมาตรฐานสู่ตลาดสีเขียว
7) ขอให้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม บังคับ ใช้ก ฎหมายปกป้ องคุ้ม ครองแหล่ ง
ทรัพยากรต้นน้า และคุ้มครองพื้นที่เกษตรสุขภาพ
8) ขอให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับผู้ประกอบการด้านการตลาดเปิด
พื้นที่หรือช่องทางจาหน่วยสิ้นค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้ผลิต และเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching) การค้าการลงทุนหรือการร่วมทุน ระหว่างผู้ประกอบการกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
9) ขอให้สานักงานจังหวัดทุกจังหวัด บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพานิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับจังหวัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
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10) ขอให้สานักงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการงาน ระบบกองทุนที่ส่งเสริมสวัสดิการและการออม ให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทวิถีชีวิต
ของเกษตรกร
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข
1) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพและบังคับ
ใช้กฎหมายที่ มีอยู่ อ ย่างจริงจั ง รวมทั้งการเข้มงวดในการเฝ้ าระวัง การตรวจอาหารปลอดภัยในพื้ นที่และ
เปิดเผยผลประกาศให้สาธารณะรับทราบ
ข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ขอให้ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เร่งรัด ผลักดันการผลิต และบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับพื้นที่ และเอื้ออานวยให้มี
สถานทีจ่ าหน่ายผักปลอดสาร อาหารปลอดภัยในหน่วยงานระดับท้องถิ่น
2) ขอให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี ม าตรการอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู บ ารุงรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพื้นถิ่น ให้คงอยู่เป็นฐานแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่น
ข้อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
1) ขอให้ สช. แต่งตั้ งคณะท างานติดตามและขับ เคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์พั ฒ นาระบบเกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีสมัชชาสุขภาพว่าด้วย ระบบเกษตรและอาหารเพื่อ
สุขภาพระดับพื้นที่ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการ
ประกาศเขตเกษตรสุขภาพ และ/หรือแผนยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ และผลักดันให้
เกิดกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาสังคม(กรส.)
ข้อเสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1) ขอให้ สสส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ/เครือข่ายความ
มั่นคงทางอาหาร เครือข่ายสุขภาพอื่น ๆ โดยให้มีเวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด และภูมิภาค และส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะในการทางาน (อาชีวอนามัย) แผนงานอาหารปลอดภัยให้กระจายคลอบคลุม
พื้นที่ต่าง ๆ
ข้อเสนอต่อสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1) ขอให้ สปสช. ให้ความสาคัญกับ “ส่งเสริม ป้องกัน (การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ)” และการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ระดับชุมชนท้องถิ่นหรือระดับปฐมภูมิ โดยมีมาตรการกระตุ้น ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดการระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
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ข้อเสนอต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.เขต 11 และเขต 12 )
1) ขอให้ กขป. ประสานความร่ วมกับ หน่ว ยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพานิ ช ย์
สานักงานจังหวัด และสภาเกษตรกรทุกจังหวัด และภาคีอื่น ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ โดยมีมาตรการดังนี้
• สนับสนุนการดาเนินการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร (เกษตรกรมืออาชีพ)
• การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ด้านเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย พันธุกรรมพื้นถิ่น และการจัดการ
ตลาด
• สนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และจัดการตลาดระหว่ างผู้ผลิตกับ
ผู้บริโภค เชื่อมโยงการค้าและกระจายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ข้อเสนอต่อสถาบันทางการศึกษา
1) ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนครบ
วงจรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อการพึ่งพาตนเอง เช่น การทาสวนยางแบบผสมผสาน (ปลูกพืชร่วมและ
เลี้ยงสัตว์) สวนยางแบบวนเกษตร สวนยางอินทรีย์ นาอินทรีย์ สวนสมรม เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
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ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงทางสุขภาพ

2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานส่วนกลาง
1) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และสช. มีการบูรณาการยุทธศาสตร์และทาแผนแม่บทใน
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เสริมแรงกัน
2) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และสช. กระจายอานาจสู่ระดับเขตและเสริมพลังพื้นที่
ด้วยการทางานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างทั่วถึง
3) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และสช. ผลักดันกระบวนการและกลไกสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
4) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.) โดยการพัฒนาศักยภาพกรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชนในการทาหน้าที่ใน พชอ. อย่าง
ต่อเนื่อง
5) ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และสช. และสถาบันการศึกษาและวิช าการ ร่วมกัน
ดาเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่ อนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะระดับพื ้นที่โดยกลไกของแต่ละหน่วยงาน โดยมี
การพัฒนาศักยภาพทีมกลไกร่วมในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ และการนาร่องพื้นที่
ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จานวน 14 อาเภอใน
14 จังหวัดภาคใต้ จานวน 280 กองทุน
6) ขอให้ กระทรวงอุ ดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสถาบั น ที่ จัดการศึก ษาด้าน
สุขภาพ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาด้านการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม
7) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข มีหลักสูตรปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการที่ดีสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
ในด้านการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม
8) ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข น าแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด บริก ารสุ ข ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่
พหุวัฒนธรรมเป็นข้อสั่งการเชิงนโยบายที่กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
9) ขอให้ สปสช. พั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทพื้ น ที่ พ หุ วั ฒ นธรรม
ที่ประชาชนพึงได้รับในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็น
2.2 ข้อเสนอเชิงการขับเคลื่อนต่อภาคีเครือข่ายในพื้นที่งานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562
1) ขอให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 และ 12 สร้างกระบวนการทางาน
ร่วมกันด้านสุขภาพในภาพรวมของเขตตามข้อมูลสถานการณ์และความจาเป็นด้านสุขภาพสาคัญของพื้นที่
และต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาของพื้นที่ จานวน 10 อาเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงการทางานผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อย่างน้อย 140 แห่ง ภายใน 3 ปี
2) ขอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ร่วมกับ สปสช. และสถาบันการศึกษา
และวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานระดั บตาบลและหมู่บ้านโดยร่วมกันพัฒ นาประสิทธิภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล (พชต.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับหมู่บ้าน (พชม.) และภาคี เครือข่ายสุขภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการจัดทาข้อเสนอโครงการและ
หนุนเสริม ติดตาม และประเมินการดาเนินงานโครงการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
3) ขอให้ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ ร่วมพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรม
4) ขอให้ ภ าคี เครื อ ข่ ายสุ ข ภาพ มี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การระบบสุ ข ภาพที่ ค านึ งถึ งผู้ ใช้ บ ริก ารเป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการจัดบริการสุขภาพที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักความเชื่อของประชาชนเฉพาะราย
เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดาเนินงาน
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ประเด็นที่ 3 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ข้อเสนอต่อภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายจะสร้างอุดมการณ์ร่วมภาคใต้แห่งความสุข โดยตั้งเป้าหมายร่วม เพื่อรักษาไว้ซึ่งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการกระจายความรับผิดชอบตามหน้าที่ ตามความถนัด เช่น การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการขยะ และสามารถรวมพลั งความร่วมมือในการ
จัดการร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกระดับพื้นที่
3.2 ข้อเสนอต่อสถาบันวิชาการ
ขอให้สถาบันวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันสร้างฐานความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย นวัตกรรม
การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย น น าไปสู่ ก ารจั ด การความรู้แ ละสร้ างความตระหนั ก ต่ อ ตนเองภาคี
เครือข่าย และสาธารณะ
3.3 ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น
ขอให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกการสร้างนโยบายและ
ปรับกฎหมายให้กระจายอานาจและเสริมพลังอานาจชุ มชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เช่น พ.ร.บ.ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (ปรับปรุง)พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นต้น
3.4 ข้อเสนอต่อแหล่งทุน
การสนั บ สนุ น งบประมาณของภาคี เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของชุมชนจึงเสนอให้ มีการ
ปรับปรุงระบบวิธีการจัดการงบประมาณของภาครัฐ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาคีใช้มาตรการทางการเงินใน
การเสริมพลังให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
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ประเด็นที่ 4 ความมั่นคงทางมนุษย์
4.1 ขอให้ สสส. สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นและประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ย เพื่ อ จั ด ท าและพั ฒ นา
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้กับภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะของแม่ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและ
กลุ่มเปราะบาง เพื่อหนุนเสริมและสานพลังการทางานร่วมกัน
4.2 ขอให้ สสส.สนับสนุนกลไกการทางานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ ง เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทางาน
ร่วมกัน จัดทาเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายเพื่อพัฒนาการงานใน
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ร่วมกัน
4.3 ขอให้ สช.ร่วมกับ สปสช. สนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตาบล เพื่อการจัดการปัญหา
ปัจจัยเสี่ยงทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง
4.4 ขอให้ สช. และ สสส. สร้างและเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการกาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานของกองทุน จัดทายุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาสุขภาวะของแม่ เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง และการจัดการภัยคุกคามสุขภาพ หนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดผลเชิง
รูปธรรม และมีกลไกในการติดตามรายงานผลการดาเนินการผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
4.5 ขอให้ สช. สสส. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนให้มีเวที
สาธารณะอย่างต่อเนื่องในการสร้างเป้าหมายร่วม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และรายงานผลการ
ดาเนินการส่งเสริมความมั่นคงของคนใต้สู่ความสุข
4.6 ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานป้องกันและควบคุมโรค และศูนย์อนามัยทั้งเขต 11
และ 12 บูรณาการการทางานร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานการศึกษาภาค และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ร่วมกาหนดนโยบายผลักดัน ให้ทุกโรงเรียนเป็น“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาวะ”
4.7 ขอให้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส านั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด และกระทรวงศึก ษาธิการ มี
นโยบายพั ฒ นาความรอบรู้ ด้านสุ ข ภาวะของแม่ เด็ ก และเยาวชน และมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
4.8 ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) กาหนดนโยบายผลักดันและพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะของแม่ เด็กและเยาวชน พัฒ นาสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงวั ยและกลุ่ม
เปราะบาง ส่งเสริมเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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รวมทั้งสนับสนุนการจัดการภัยคุกคามสุขภาพตามบริบทพื้นที่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
นโยบาย
4.9 ขอให้ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ (CUP) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและการทางานร่วมกันกับ โต๊ะบีแด (หมอตาแย) ในการทางาน
อนามัยแม่และเด็ก
4.10 เสนอให้ เกิด กลไก “คณะกรรมการสุขภาวะระดับจังหวัด ” (Provincial Health Board) ที่มี
องค์ป ระกอบจากภาคส่วนต่าง ๆ แบบบูรณาการ ทั้งจากส่วนราชการต่าง ๆ ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เครือข่ายภาคพลเมือง องค์กรเอกชน ภาคราชการ
รวมทั้งองค์กรชุมชน คณะกรรมการฯ ดังกล่าว จะเป็นกลไกที่มีบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างมีบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ เพื่อกาหนดเป้าหมายร่วม และยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในสัดส่วนของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพโดยให้มีสัดส่วนเท่ากันกับภาคส่วนอื่น ๆ
4.11 ขอให้ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 12 และภาคีด้านสื่อมวลชน
ผลิตและพัฒนาสื่อสุขภาพหนุนเสริมการทางานอนามัยแม่และเด็กตามแนวทางศาสนาอิสลาม
4.12 ขอให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนในการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มการออม ลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม
4.13 เสนอให้ มีหน่วยงานหรือองค์กรเชิงบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ ในการแก้ปัญหาผู้สูงอายุและกลุ่มที่
เข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน ที่เป็นคนไทยไร้สิทธิ์ที่มีอยู่ในพื้ นที่ให้สามารถพิสูจน์สิทธิ์ หรือมีช่องทางอานวยความ
สะดวกในการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ์ หรื อ มี ก องทุ น เฉพาะกิ จ ที่ ม าดู แ ลประชากรในกลุ่ ม นี้ ให้ ส ามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า
4.14 เสนอให้ จัดตั้งเป็นศูนย์แบ่งปัน ส่งต่อความช่วยเหลือด้วยการระดมทุนจัดตั้งกองทุนระดับตาบล
โดยใช้ทรัพยากรในพื้นทีเ่ ป็นฐาน เช่น วัสดุ ของใช้ เสื้อผ้า ขยะรีไซเคิล กายอุปกรณ์ เป็นต้น
4.15 ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กาหนดนโยบายการพัฒ นาสุขภาวะแม่ เด็ก และ
เยาวชน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการอย่างพอพียง
4.16 ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้และบูรณาการระดับตาบล
โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งเป็น
กลไกประสานงาน บู ร ณาการ รวมไปถึงพั ฒ นาศั กยภาพ สร้างเครือข่ายปฏิ บั ติ การ ท างานร่ว มกั บชมรม
ผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุ
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4.17 ขอให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน มีนโยบายติดตามและสนับสนุนการบูรณา
การความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และปรับ ให้เข้าใจง่ายขึ้น และขยายเครือข่าย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียน
4.18 ขอให้ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ร่วมกับ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และสาธารณสุขภาคใต้
(Sc-Net) สนับสนุนติดตามประเมินผล รวบรวมชุดความรู้พื้นที่รูปธรรมความสาเร็จ การสื่อสารสาธารณะ และ
สะท้อนผลการขับเคลื่อนสาหรับจัดการภัยคุกคามสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของแม่ เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ทั้งเขต 11 และ 12 เพื่อการพัฒนาและจัดการเชิงสร้างสรรค์
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ประเด็นที่ 5 ชุมชนจัดการตนเอง และจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ
5.1 ขอให้ชุมชนจัดการตนเองโดยใช้พื้นที่กลางเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และใช้สื่อเพื่อการ
สื่อสารกับสาธารณะ
5.2 ขอให้หน่วยงาน ภาคีสนับสนุน ได้แก่ สสส. สปสช. สช. พอช. ควรคานึงถึงเป้าหมายการพัฒนา
ตามบริบทของพื้นที่มากกว่าเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง ควรมุ่งเน้นการใช้กระบวนเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน ให้เข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ เช่น งบประมาณของท้องถิ่น ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น
5.3 ขอให้ สปสช. ทบทวนหลั ก เกณฑ์ การสนั บสนุ นการใช้งบประมาณของกองทุ น สุ ขภาพต าบล
และให้สัดส่วนของคณะกรรมการมีผู้แทนจากสภาผู้นาชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตาบล เพิ่มขึ้น
5.4 ขอให้ ห น่ ว ยงาน ภาคีส นั บ สนุ น ได้ แ ก่ สสส. สปสช. สช. พอช. สนั บ สนุ น กลไกกลางในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับจังหวัด
5.5 ขอให้หน่วยงานที่เป็นภาคีพัฒนาชุมชนมีการบูรณาการทิศทาง แผนงาน เพื่อลดการสนับสนุนที่
ซ้าซ้อน และอาจจะส่งผลต่อการขัดแย้งในพื้นที่
5.6 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้สื่อสารอย่างมีจริยธรรม โดย
• ขอให้ผู้แทนกองบรรณาธิการสื่อชุมชนขยายผลชุดความรู้เรื่องการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม
• ขอให้องค์กรสื่อสาธารณะเข้าร่วมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรม
• ขอให้ สสส. สนับสนุนการผลิตชุดความรู้เรื่องการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม
5.7 ขอให้ภาคี หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ หนุนเสริมการ
จัดการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสังคมสุขภาวะ
5.8 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เสนอตัวเพื่อเป็นหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้กับชุมชน
และยินดีเปิดช่องทางสื่อสารสาธารณะ

