
ผลิตและเผยแพร่โดย :
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และอาคารบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282902 แฟกซ์ 074-282901



คำ�นำ�

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 

สถาบันการจดัการระบบสขุภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(สจรส.ม.อ.) 

เปน็หนว่ยงานหลกัในการประสานงานความรว่มมอืกบัองคก์ร ภาคเีครอืขา่ย

ต่างๆ เช่น สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย 

ภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ในการ 

จัดงาน “สร้างสุขภาคใต้” ปีละครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดงานสร้างสุขภาคใต้  

ไปเมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2558 ภายใต้ชื่องาน “เวทีสานงาน เสริมพลัง 

ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุข

ของฅนใต้” โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 

1,000 คน 

 สำาหรับในปี พ.ศ.2559 สสส. สจรส.ม.อ. สช. และ สปสช. มีความ

ประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายการทำางาน และเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ ในการผลักดัน ยกระดับผลการดำาเนินงานปฏิบัติการด้านสุขภาวะ

ในพืน้ทีไ่ปสูก่ารพฒันานโยบายสาธารณะมากขึน้ โดยใชก้ลไกและเครือ่งมอื

ทางวิชาการเป็นฐานในการทำางานร่วมกัน จึงได้บูรณาการการจัดงาน 

สร้างสุขภาคใต้ ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง 

“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation of Health  

2 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



Promotion) กจิกรรมประกอบดว้ยการบรรยายหวัขอ้ทีห่ลากหลาย โดยการ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ภายในงาน  

ยังมีการจัดนิทรรศการ การประชุมห้องย่อยตามประเด็นปัญหาของพื้นที่  

มกีารประชมุวชิาการ นำาเสนอผลงานวิจัยของบคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั 

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป  

โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ผลงาน

วจิยั หรอืผลการดำาเนนิงานดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและการพฒันานโยบาย

สาธารณะในระดบัพืน้ท่ี และสามารถนำาองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

3การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
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ง�นสร้�งสุขภ�คใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”

(Innovation of Health Promotion) 

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วัตถุประสงค์
 1. เพือ่นำาเสนอผลการประเมนิ รวบรวมสถานการณ ์และการจดัการ
ความรู้ด้านระบบสุขภาพของภาคใต้ สู่ภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย 
 2. เพื่อสร้างกลไกระดับภาค การเชื่อมประสาน บูรณาการงาน  
และขยายเครือข่ายภาคีพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 
 3. เพื่อขยายผล ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการด้าน 
สุขภาวะของพื้นที่ จนนำาไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
 4. เพ่ือสนับสนุนใหบ้คุคลทัว่ไปไดผ้ลิต เผยแพรแ่ละนำาเสนอผลงาน
วชิาการ  งานวจิยัดา้นการสร้างเสริมสขุภาพ ในเวทสีาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ต่อหน่วยงานและเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

รูปแบบ การแสดงปาฐกถา การสัมมนาทางวิชาการ 
  ลานปัญญาเสวนา ลานนิทรรศการ ลานสื่อสร้างสุข
  การนำาเสนอผลงานวิชาการ และเรื่องเล่าเร้าพลัง

จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม  จำานวน 1,600 คน ประกอบด้วย
 ภาคีพันธมิตรสุขภาพจาก ภาคีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ที่มีบทบาท มีหน้าที่ 
มีศักยภาพ และสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นปัญหาหลักของ 
ภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำาหนดหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
ของรัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

องค์กรร่วมจัด
 สำานกังานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สำานกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ)
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กำาหนดการ 
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559

เวลา รายการ ห้อง

12.00-13.00 น. การแสดงโขน ตอน ศึกพรหมาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Conference 
Hall

พิธีเปิด การร่วมกันร้องเพลงชาติไทย 

13.00-13.10 น. กล่าวต้อนรับ 
โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม     
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Conference 
Hall

13.10-13.20 น. กล่าวเปิด  
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์  
    รองประธานคณะกรรมการกองทุน 
    สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Conference 
Hall

13.30-15.00 น. ปาฐกถา  
เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในการ 
เป็นผู้นำาการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริม 
สุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” 
โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
    อดีตนายกรัฐมนตรี

Conference 
Hall

15.00-15.30 น. รายงานสุขภาวะคนใต้ สรุปภาพรวม
การดำาเนินงานสร้างสุขภาคใต้ 
ปีที่ผ่านมา  
โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ    
    ผู้อำานวยการสถาบันการจัดการ 
    ระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)

Conference 
Hall
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เวลา รายการ ห้อง

15.30-17.00 น. เสวนา  
“มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบ 
สุขภาพในอนาคต”  
โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

    นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
    นายกเทศมนตรีนครยะลา

    นายทวีวัตร เครือสาย 
    ตัวแทนภาคประชาสังคม 
    จังหวัดชุมพร

    นายแพทย์ยอร์น จิระนคร   
    สาธารณสุขนิเทศก์  
    เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ดำาเนินรายการเสวนา :  
    นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

Conference 
Hall

18.00-20.00 น. ลานปัญญาสร้างสุข  
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 

Conference 
Hall
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วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559

เวลา ลำาดับพิธีการ/กิจกรรม ห้อง
08.00-09.00 น. ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ 

นวัตกรรม 
Conference 

Hall  
ลานศาลา
เรือนไทย

09.00-12.00 น. การประชุมห้องย่อย

1. การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ห้องประชุม 1

2. การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 2

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 
ท้องถิ่น

ห้องประชุม 3

4. สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่  
สู่นโยบายสาธารณะ

ห้องประชุม  
4 และ 6

5. ความมั่นคงทางมนุษย์ : การลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ

ห้องประชุม 5

09.00-12.00 น. การนำาเสนอผลงานวิชาการ

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม 1

ห้องสัมนา 2

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม 2 ห้องสัมนา 3

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการของชุมชน 
เรื่องเล่าเร้าพลัง

ลานสื่อ 
สร้างสุข

12.00-14.00 น. ลานปัญญาเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นวัตกรรม

Conference 
Hall  

ลานศาลา
เรือนไทย
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14.00-17.00 น. การประชุมห้องย่อย

1. การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (ต่อ)

ห้องประชุม 1

2. ความมั่นคงทางอาหาร ห้องประชุม 2

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 
ท้องถิ่น (ต่อ)

ห้องประชุม 3

4. สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่  
สู่นโยบายสาธารณะ (ต่อ)

ห้องประชุม  
4 และ 6

 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ห้องประชุม 5

 ระบบสุขภาพการแพทย์พหุวัฒนธรรม ห้องสัมนา 1

14.00-17.00 น. การนำาเสนอผลงานวิชาการ

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม 1 (ต่อ)

ห้องสัมนา 2

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม 2 (ต่อ) ห้องสัมนา 3

ห้องนำาเสนอผลงานวิชาการของชุมชน 
เรื่องเล่าเร้าพลัง (ต่อ)

ลานสื่อ 
สร้างสุข

18.00-20.00 น. ลานปัญญาเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม

Conference 
Hall  

ลานศาลา
เรือนไทย

เวลา ลำาดับพิธีการ/กิจกรรม ห้อง

9การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
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วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 

เวลา ลำาดับพิธีการ/กิจกรรม ห้อง

08.00-09.00 น. ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ 
นวัตกรรม

Conference 
Hall  

ลานศาลา
เรือนไทย

09.00-10.30 น. สรุปข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อน 
การสร้างเสริมสุขภาพของภาคใต้ 

Conference 
Hall

10.30-11.45 น. เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำาภูมิภาค
อาเซียน” 
โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
    รักษาการเลขาธิการสำานักงาน
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
    ผู้จัดการสำานักงานกองทุน
    สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
    นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
    เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ
    สุขภาพแห่งชาติ
    รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 
    รองผู้อำานวยการองค์การ
    กระจายเสียงและแพร่ภาพ
    สาธารณะแห่งประเทศไทย 
    สถานีโทรทัศน์ (TPBS) 
ผู้ดำาเนินการอภิปราย
    นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์

Conference 
Hall

11.45-12.00 น. พิธีปิด Conference 
Hall

10 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



กำาหนดการห้องย่อย 
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 

เวลา กิจกรรม
09.00-09.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้

โดย นายประยูร โขขัด นางสาววณิชญา ฉันสำาราญ 
    และ นายอนันต์ เขียวสด

09.30-10.45 น. เสวนา “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้”  
• ผลการจัดประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะ
  เพื่อสุขภาพภาคใต้ 
  โดย นายไพฑูรย์ ทองสม
• โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ 
  และพลังนักสานพลังฯ (นนส.) 
  โดย ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี
• ผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดภาคใต้ 
  โดย นายวินิจ ชุมนูรักษ์
ดำาเนินรายการ โดย นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล 

10.45-12.00 น. ยกระดับ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ 
• นำาเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
  สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ 
  โดย นายประยูร โขขัด
• นำาเสนอร่างข้อเสนอประเด็นร่วมการพัฒนา
  และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
  มีส่วนร่วมภาคใต้ 
  โดย นายจารึก ไชยรักษ์

11การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



เวลา กิจกรรม
13.00-15.00 น. จัดทัพ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
• กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  แบบมีส่วนร่วม พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
  (จังหวัด กลุ่มจังหวัด/เขต ภาค)
• ข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
  เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ดำาเนินการโดย นายทวีวัตร เครือสาย
ให้ข้อเสนอแนะ โดย
• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 และ 12
• คณะทำางานที่ปรึกษาเครือข่ายการพัฒนา
  นโยบายสาธารณะพื้นที่ภาคใต้

15.00-17.30 น. รับฟังความเห็น การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 และ 2 พ.ศ.2551 
มติ 1.3 นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
       พื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติ 2.2 แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเอง
       ด้านเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้
ปิดประชุม

12 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



กำาหนดการห้องย่อย 
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2

เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และกล่าวต้อนรับ 

ดำาเนินการ โดย นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย 

09.00-09.45 น. ปาฐกถา 
“ทิศทางประเทศไทยกับมุมมองการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
โดย นางจรัญยา แดงน้อย 
    ผู้อำานวยการสถาบันการท่องเที่ยวชุมชน

09.45-10.00 น. ชม VDO แนะนำากรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

10.00-11.00 น. เสวนา “ก้าวต่อไปอันดามัน โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดย
กรรมการและเลขานุการพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
นายศุภศักดิ์ ศรีสมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
นายอำาพล ธานีครุฑ หรือผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต้
ตัวแทนภาคเอกชน นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ตัวแทนภาคชุมชน นายนราธร หงษ์ทอง 
ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ดำาเนินการเสวนา โดย นางไกลเวลา ธาระธนผล

11.00-12.00 น. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (ระดับภาคและระดับจังหวัด)
ดำาเนินการ โดย 
นายนบ ศรีจันทร์ และ นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย 
นายเชภาดร จันทร์หอม และ นางฐิติชญาน์ บุญโสม

13การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



กำาหนดการห้องย่อย
ความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2

เวลา กิจกรรม
13.30-14.00 น. ลงทะเบียนห้องย่อย ความมั่นคงทางอาหาร 

รับเมล็ดพันธุ์ผัก

14.00-14.10 น. ชมวีดีทัศน์ สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร

14.10-16.00 น. เสวนา แลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของภาคใต้ 
“แกะรอยข้าวใต้ ใครทำาใครกิน”
• แลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของภาคใต้ 
  โดย นายเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
• ข้าว กับความมั่นคงทางอาหาร 
  โดย นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ 
  ผู้อำานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
• การขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง
  โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
• การบูรณาการความมั่นคงทางอาหารระดับตำาบล 
  โดย นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหาร
  ส่วนตำาบลควนรู อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
• แนวทางการดำาเนินงาน
  บริษัทประชารัฐกับความมั่นคงทางอาหาร
  โดย นายชิต สง่ากุลพงษ์ มูลนิธิชุมชนสงขลา
• บทบาทของธนาคารกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
  โดย นายเทอด นมรักษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
• บทบาทของเกษตรกรกับประสบการณ์การทำาข้าวอินทรีย์
  โดย นายนัด อ่อนแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  บ้านเขากลาง อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ดำาเนินการเสวนา โดย นางยินดี ตรีรัญเพชร

16.00-17.00 น. ระดมความคิดเห็น การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ดำาเนินการ โดย 
ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และ นางยินดี ตรีรัญเพชร

14 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



กำาหนดการห้องย่อย
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3

เวลา กิจกรรม
09.00-09.30 น. เปิดเวที/แนะนำากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

โดย นางนัทธมน วัชรานาถ 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 

09.30-09.50 น. การแสดงเปิดงาน มโนราห์ตัวอ่อน จังหวัดสงขลา

09.50-11.00 น. เวทีเสวนาบทเรียนการดำาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 
โดย นายสมยศ ฤทธิ์ธรรนารถ 
    องค์การบริหารส่วนตำาบลนาทอน 
    อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก 
โดย นางรัชนีวรรณ คงดำา 
    องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านทำาเนียบ 
    อำาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
โดย นางประภัสสร ขวัญกะโผะ 
   องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกตุ 
   อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ดำาเนินรายการเสวนา 
โดย นายสราวุธ พรหมมินทร์ 
    เทศบาลตำาบลคลองปราง อำาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

15การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



เวลา กิจกรรม
11.00-12.30 น. นำาเสนอสรุปชุดบทเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เพือ่หาฉนัทามตขิอ้เสนอการขบัเคลือ่นขอ้เสนอเชงินโยบาย
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ 
โดย นายชญานิน เอกสุวรรณ 
    สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11
    นายอิบรอฮิม สารีมาแซ 
    คณะวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และประมวลสรุปข้อเสนอ
การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

14.00-15.00 น. แนวทาง และระบบสนับสนุน การดำาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
โดย แพทย์หญิงทัศนีย์ เอกวานิช 
    และ นางเพียงพร สันทัด  
    สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ภาคใต้
โดย ผู้แทน เขต 11 และ เขต 12

15.00-17.00 น. กำาหนดแนวทางการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ภาคใต้
คณะทำางานฯ ประชุมสรุปงาน 
และสรุปข้อเสนอเพื่อนำาเข้าเวทีใหญ่

16 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



กำาหนดการห้องย่อย 
สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ สู่นโยบายสาธารณะ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 4 และ 6

เวลา กิจกรรม
09.00-09.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 

ชมวิดีทัศน์การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่

09.10-10.00 น. เสวนา เรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ 
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว 
ตำาบลโคกม่วง อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
โดย นายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว 
    นายวิศิษฐ ชูสง
    นายกเทศมนตรีตำาบลโคกม่วง
    นายจำาเรียง นิธิกรกุล 
    สำานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
    นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ 
    สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จังหวัดพัทลุง
    นายพา ผอมขำา
    เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
    นายจำาเริญ อุศรัตนิวาส 
    สำานักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
ดำาเนินการเสวนา โดย นายทวีชัย อ่อนนวน

10.00-10.10 น. การแสดงโขนคน ตอน เชิดพระอิศวร

17การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



เวลา กิจกรรม
10.10-10.30 น. นำาเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะ โครงการ 

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน  
ตำาบลทรายขาว อำาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดย นายกิตติ จิงู และทีมโครงการ

10.30-10.50 น. นำาเสนอกรณีศึกษา ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ตำาบลตะโก อำาเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โดย นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย และทีมโครงการ

10.50-11.20 น. นำาเสนอกรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการ
ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำาบลโพธิ์ทอง อำาเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นางสาววณิชญา ฉันสำาราญ และทีมโครงการ

11.20-12.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำาแนะนำาการขับเคลื่อนชุมชน 
สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
โดย นายสุริยา ยีขุน
    นายกเทศมนตรีตำาบลปริก 
    นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
    นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

14.00-14.20 น. นำาเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการทรัพยากร 
และการท่องเที่ยว โครงการการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน
บ้านท่าฉัตรไชย ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดย นายสมพร แทนสกุล และทีมโครงการ

14.20-14.40 น. นำาเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย โครงการชุมชน หูยานบ้านน่าอยู่สู่การ
จัดการตนเอง ตำาบลนาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดย นายอนุชา เฉลาชัย และทีมโครงการ

18 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



เวลา กิจกรรม
14.40-15.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำาแนะนำาการขับเคลื่อนชุมชน 

สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
โดย นายสุริยา ยีขุน 
    นายกเทศมนตรีตำาบลปริก 
    นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
    นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

15.30-17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ สู่การ
ยกระดับเชิงนโยบาย 
โดย นางกำาไล สมรักษ ์
    สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    นายไพฑูรย์ ทองสม
    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

19การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



กำาหนดการห้องย่อย 
ความมั่นคงทางมนุษย์ : การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5

เวลา กิจกรรม
09.00-09.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

โดยนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย ฯ

09.10-11.10 น. การนำาเสนอผลการดำาเนินงาน 
1. เครือข่ายเอดส์ จังหวัดสตูล
2. เครือข่ายยาเสพติด จังหวัดปัตตานี
3. เครือข่ายยาเสพติด จังหวัดสงขลา
4. เครือข่ายความรุนแรง จังหวัดปัตตานี
5. เครือข่ายความรุนแรง จังหวัดสงขลา
6. เครือข่ายบุหรี่ จังหวัดปัตตานี
7. เครือข่ายบุหรี่ จังหวัดตรัง
8. เครือข่ายด้านเพศ/ท้องไม่พร้อม จังหวัดพังงา
9. เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดชุมพร
10.เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดระนอง
เสนอแนะ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
             อาจารย์ประจำาภาควิชา
             เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             วิทยาเขตหาดใหญ่

11.10-12.00 น. แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ต่อ ผู้แทนจาก สสส./สปสช./สช./พอช. 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

20 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



กำาหนดการห้องย่อย
ระบบสุขภาพการแพทย์พหุวัฒนธรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องสัมนา 1

เวลา กิจกรรม
14.00-14.15 น. ชีแ้จงความเปน็มาของงาน และชมวดีทีศัน ์“ระบบสขุภาพคน

สามจังหวัด”

14.15-15.15 น. เสวนา “ทิศทางของการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่
       พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้” 
ผู้ร่วมเสวนา
   นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
   เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น  
   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
   ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล   
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   นางจิตติมา อรุณรัตนา   
   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหนองจิก 
   อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
   นายอาสมิง เซะบากอ   
   นายก อบต.กายูบอเกาะ 
   อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ดำาเนินการเสวนา โดย 
   ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
   การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

15.15-16.30 น. เวทีแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายการบริการสุขภาพ
ในพหุวัฒนธรรม
   การบริการสุขภาพวิถีอิสลาม โดย นายอิลฟาน ตอแลมา
   การบริการสุขภาพในวิถีพุทธ โดย ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล

16.30-17.00 น. สรุปการประชุมและปิดการประชุม

21การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



กำาหนดการห้องย่อย 
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 5

เวลา กิจกรรม
12.00-13.00 น. ลานเด็กสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม 

(หน้าห้องย่อย) 
• พันธุกรรมพืชเพื่อการเปลี่ยนแปลง : 
  กลุ่มนกนางนวล จังหวัดชุมพร 
• พื้นที่สร้างสรรค์และการศึกษาทางเลือก : 
  สโมสรเด็กเพลิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• อ่านยกกำาลังสุข : กลุ่มระบัดใบ จังหวัดระนอง
• ชุมชน 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) :
  กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่
• ศิลป์สร้างสุข/สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม :
  สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้ 
• อ่านเพื่อสันติภาพ : กลุ่มลูกเรียง จังหวัดยะลา
• พื้นที่นี้ดีจัง : กลุ่มยังยิ้ม จังหวัดนราธิวาส
• บ้านพิราบขาว ชายแดนใต้ : 
  เครือข่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้
• กิจกรรมสร้างสรรค์ชายแดนใต้ : กลุ่มฟ้าใส จังหวัดยะลา

13.00-13.20 น. คาราวานนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ 

13.20-13.30 น. ดนตรีสร้างสุข สื่อสร้างสรรค์

13.30-13.50 น. กิจกรรม “จับมือไว้..เดินไปด้วยกัน” โดย กลุ่มนกนางนวล

13.50-14.00 น. ชมสารคดี “เด็กไทย..คิดอะไรอยู่”

22 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



เวลา กิจกรรม
14.00-15.30 น. กจิกรรม “เวทชีวนคยุ” เพือ่นำาประเดน็ปญัหาของสถานการณ์

ในระดับประเทศ สู่ระดับภาคใต้ และ ระดับพื้นที่ จากความ
หวัง ความสุข ของเด็กใต้บ้านเรา สู่การหาแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์สุขภาวะ โดย ผู้ใหญ่ใจดี
อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย 
ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
นายวีรวัฒน์ เต็งอำานวย 
ผอ.สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส.ภาค 8 
นายชญานิน เอกสุวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สปสช.เขต 11
นายกิตติ อินทรกุล 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกระบี่ 
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ : กลุ่มสงขลาฟอรั่ม
นายโตมร อภิวันทนากร : กลุ่มมานีมานะ
นางสาวรัฒนา ชูแสง : เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคใต้ตอนบน
ผู้ดำาเนินการชวนคุย นายฮาริส มาศชาย : 
                 กลุ่มละครมาหยา กระบี่

15.30-16.30 น. กจิกรรม “ลอ้มวงคดิ เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง” แบง่ออก
เป็น 2 กลุ่ม (ผู้ใหญ่และเด็ก) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และ ขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์สุขภาวะที่เป็นรูปธรรมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ถึงปัจจัยที่เป็นภัย
คุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะเด็กภาคใต้  
ดำาเนินการชวนคุย  กลุ่มผู้ใหญ่ : สงขลาฟอรั่ม 
                 กลุ่มเด็ก : กลุ่มมานีมานะ

23การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



เวลา กิจกรรม
16.30-16.50 น. กจิกรรม “นำาเสนอจาก 2 วงคยุ สูก่ารเคลือ่นการทำางานเดก็ 

เยาวชนและครอบครวั” เพือ่ใหเ้กดิแผนงานปฏบิตักิารรว่มกนั 
และสู่การผลักดันนโยบาย ดำาเนินการนำาเสนอโดย.. สโมสร
เด็กเพลินรับฟังข้อเสนอแนะ โดย
นายดนัย หวังบุญชัย 
ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
นายวีรวัฒน์ เต็งอำานวย 
ผอ.สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส.ภาค 8 
นายชญานิน เอกสุวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงาน สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สปสช.เขต 11
นายกิตติ อินทรกุล 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกระบี่

สรุปประเด็น 2 วงคุยสู่ปฏิบัติการร่วมมือ เด็ก เยาวชน
และครอบครัว ภาคใต้ โดย
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

16.50-17.00 น. ชมละครสร้างปัญญา 
สะท้อนปัญหาและสถานการณ์ในสังคม 

17.00-17.30 น. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ 
โดย
ศนูยส์ือ่สารเดก็ไทยฯ (องคก์รสาธารณประโยชน ์เลขที ่4314) 
จบกิจกรรมห้องย่อยที่ 4 
และนำาเสนอภาพรวมสูห่อ้งประชมุใหญใ่นวนัที ่5 ตลุาคม 59

24 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

09.00-09.20 น. นายรชต ทิมาสรวิชกิจ การศึกษาเปรียบเทียบระบบ
สอบถามค้นคืนข้อมูลเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่กับระบบฐาน
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กรณีศึกษา
ตัวอย่างชุดข้อมูลบริการสุขภาพ

09.20-09.40 น. นายกฤตเมธ อัตภูมิ ผลการประยุกต์ใช้แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในควบคุม 
การระบาดโรคไข้เลือดออก 
บ้านดงสวนพัฒนา ตำาบลนาทัน 
อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

09.40-10.00 น. นางสาวรัฐชญา ล่องเซ่ง การเปรียบเทียบค่าระดับน้ำาตาล
ในเลือดของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
อำาเภอบางกล่ำา จังหวัดสงขลา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2559

10.00-10.20 น. นางสินีนาฏ สุขอุบล ผลของการใช้กลองบำาบัด
ต่ออาการปวด ความเครียด 
และสมรรถภาพทางกาย
ในผู้ป่วยปวดเรื้อรัง 

กำ�หนดก�รนำ�เสนอบทคว�มวิช�ก�ร กลุ่ม 1
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2

25การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

10.20-10.40 น. นางบงกช เกยีรตศิริโิรจน์ สถานการณ์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของโรงเรียน 
พฤติกรรมบริโภคอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดีอำาเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.40-11.00 น. นางเสาวรส จันทมาศ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลันในงาน
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช

11.00-11.20 น. นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์

การพัฒนาและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวหน้า
จากสารสกัดมะขามป้อม

11.20-11.40 น. นายพิทยา ทองหนูนุ้ย การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะโดยการมส่ีวนรว่มของชมุชน
บ้านกล้วยเภา ตำาบลดอนประดู่ 
อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

11.40-12.00 น. นางศิริมา มณีโรจน์ การพัฒนาคุณภาพการดูแล
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ 
โดยใช้แนวทาง SPICES

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ประธานประจำาห้อง : รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
เลขานุการ : นางสาวพิมพ์ณัฐชา สุไลมาน

26 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

14.00-14.20 น. นางนิภาพร มณีขาว ผลของการให้คำาแนะนำาปรึกษา
การใช้ยาเทคนิคพิเศษ
โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคหืด
และโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
โรงพยาบาลโพนทอง

14.20-14.40 น. นายสาคร มาตภาพ การเปรยีบเทยีบการหายของแผล
ระหว่างการเปิดล้างแผลทุกวัน
และเปิดล้างแผลทุก 3 วัน 
ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดบุตร 

14.40-15.00 น. นายธนภัทร พลเยี่ยม การศึกษาประสิทธิผลของยา
เถาวัลย์เปรียงต่อการรักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อในผู้มารับ
บริการคลินิกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

15.00-15.20 น. นางสุจิตรา เกษตรสิงห์ ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวล
ของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

27การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

09.00-09.20 น. นางสาวเพ็ญพักตร์ หระดี เปรียบเทียบผลการ
ให้ความรู้เรื่องยา
วาร์ฟารินในผู้ป่วยโรค
หัวใจและหลอดเลือด 

09.20-09.40 น. นางพัทธวรรณ ศิริเจริญกิจ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางวิสัญญี
ในผู้รับบริการวิสัญญี 
ณ โรงพยาบาลโพนทอง

09.40-10.00 น. นางสาวปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ การประเมินผลโครงการ
การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลนอก
เวลาราชการ กลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาล
โพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ปี พ.ศ.2559

10.00-10.20 น. นางสาวธัญญาภรณ์ จันทรเวช นวตักรรมสุขภาพชมุชน: 
การร่วมสร้างพื้นที่แห่ง
ความสุขในบ้านต้นแบบ
ผูป้ว่ยเรือ้รงัและผูสู้งอายุ

กำ�หนดก�รนำ�เสนอบทคว�มวิช�ก�ร กลุ่ม 2
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 13

28 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

10.20-10.40 น. นางสาวศุจินันท์ ศิริรัตน์ การศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรม และค่าดัชนี
ลูกน้ำายุงลาย เพื่อการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน หมู่ที่ 3 
บ้านคลองไชยเหนือ 
ตำาบลกะเปียด 
อำาเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.40-11.00 น. นางราตรี อุภัยพงศ์ กระบวนการเสริมพลัง
(Empowerment) 
ต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่
ไม่สามารถควบคุม 
ระดับน้ำาตาลในเลือดได้ 
ที่รับบริการในคลินิก
บริการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านบางไทรนนท์

11.00-11.20 น. นายกฤตเมธ อัตภูมิ การพัฒนาการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
บ้านดงสวนพัฒนา 
ตำาบลนาทัน 
อำาเภอคำาม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

29การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



ห้องสัมนา 2
เวลา ผู้นำาเสนอ ชื่อบทความ

11.20-11.40 น. นางประภาภร หลังปูเต๊ะ การสนับสนุนของ
ครอบครัว : กุญแจ
แห่งความสำาเร็จ
ในการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาวัยรุ่น

11.40-12.00 น. นางวาสนา ธรรมโร ผลของการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์ และวางแผน
ครอบครัวของกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ครอบครัว 
และบริการด้านปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดปี 
พ.ศ. 2559

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-14.20 น. นางสาวมัชฌิมา ปานบุญ การศึกษาผลการรักษา
ตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

14.20-14.40 น. นางสาวสุภัสสร บุญสินชัย ผลการรักษาทาง
กายภาพบำาบดัโปรแกรม
ออกกำาลังกายด้วย
ตนเองในผู้ป่วย
ข้อไหล่ยึดติด

14.40-15.00 น. นายสิทธิโชค ปราสาร การศึกษาประสิทธิผล
ของยาสหัสธาราต่อการ
รักษาอาการปวดกล้าม
เนื้อในผู้มารับบริการ
คลินิกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานประจำาห้อง : ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
เลขานุการ : นายยุทธนา หอมเกตุ

30 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



เวลา กิจกรรม
09.00-12.00 น 1. เรื่องเล่า เส้นทางการขับเคลื่อนของกองทุนหลักประกัน

   สุขภาพ อบต.ทุ่งระยะ

2. สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

3. ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ หัวหินปลอดขยะ กระบี่

4. พลังสภาผู้นำาชุมชนสู่การจัดการป่าชายเลน 
   บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ จังหวัดสตูล

5. ฮาลาเกาะฮ์..เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิต มนุษย์สังคม

6. โรงเรยีนรา้งสรา้งชวีติบา้นทุง่หนองควาย จ.นครศรีธรรมราช

7. เขาหลัก หลักชัยแห่งขุนเขา (ล่องแก่งเขาหลัก จ.ตรัง) 

12.00-14.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลานปัญญาเสวนา

14.00-17.00 น 8. เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของประเด็นยาเสพติด 
  ชุมชนบ้านนาปาบ อ. รัตภูมิ จ. สงขลามนุษย์

9. ถ้ำาเสือ-แหลมสัก ...จากเครือข่ายท่องเที่ยว
   ชุมชนอ่าวลึก..สู่แนวคิด Social Enterprise

10. พะยูนแห่งบาตูปูเต๊ะ” พลังแห่งการอนุรักษ์
    ในชุมชนเกาะลิบง”

11. วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ 
    จ.สงขลา 

12. ตลาดเกษตร ม.อ.

13. 1 ไร่ 1 แสน (สุข) : ความพอเพียงเพื่อการแบ่งปัน

14. เรื่องเล่าเร้าพลัง “สิ่งที่ฉันอยากเล่า
    และไม่เคยเบื่อที่จะบอก” มนุษย์

กำาหนดการห้องย่อย
เรื่องเล่า เร้าพลัง
วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณลานสื่อสร้างสุข

ดำาเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียรศรี
 นายถนอม ขุนเพ็ชร

31การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ”



กรอบและเนื้อห�ก�รเสวน�
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น.
หัวข้อปาฐกถา “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำา
   การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
   ในภูมิภาคอาเซียน”
วิทยากร   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ความเป็นมา 
 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ  
โดยเฉพาะการพัฒนาในดา้นอตุสาหกรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชว่ง 
4 ทศวรรษทีผ่า่นมา เปน็การพฒันาทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหาย
ต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติ
ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมาย
การพัฒนาท้ังในระดบัชาติและระดบัสากลทีท่กุประเทศจะดำาเนนิการรว่มกนั
ให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs)  
อนัประกอบดว้ย 8 เปา้หมายหลกั คอื 1.ขจดัความยากจนและความหวิโหย 
2.ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3.ส่งเสริมความเท่าเทียม
กันทางเพศและบทบาทสตรี 4.ลดอัตราการตายของเด็ก 5.พัฒนาสุขภาพ
ของสตรีมีครรภ์ 6.ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำาคัญอื่นๆ 7.รักษา
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในประชาคมโลก ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 และ
ผลการดำาเนินงานก็บรรลุเป้าหมายที่ดีในหลายประเทศ 
 ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ือง องคก์ารสหประชาชาต ิจงึไดก้ำาหนด
เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
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มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อม
โยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 
ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบ
ไปด้วย 17 เป้าหมาย คือองค์การสหประชาชาติ UN ได้กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Sustainable Development  
Goals-SDGs) ที่ต้องการบรรลุและดำาเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ.2030 
(พ.ศ.2573) ซึ่งทั้ง 17 เป้าหมายเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติสุขภาวะของ
โลกและประเทศไทย
 1. การขจัดความยากจน 
 2. การขจดัความโหยหวิ สรา้งความมัน่คงทางอาหารและใหท้กุคน 
  ได้รับโภชนาการที่เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 
 3. การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ 
 4. การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงโอกาสการเรียนรู้ 
  แบบตลอดชีวิต 
 5. การเสริมสร้างศักยภาพของสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ 
 6. น้ำาดื่ม-น้ำาใช้ที่ถูกสุขอนามัย 
 7. การเข้าถึงบริการทางพลังงาน เช่น การเพ่ิมการผลิตพลังงาน 
  หมุนเวียน 2 เท่า 
 8. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น ยุติการใช้
  แรงงานเด็ก 
 9. การประกอบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 10. การลดความไม่เท่าเทียมกันภายในและระหว่างประเทศ 
 11. การพัฒนาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 12. การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 14. การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
 15. การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงการยุติการสูญเสีย 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
 16. สันติภาพ
 17. แนวทางการดำาเนินการและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สำาหรับประเทศไทย ได้ให้ความสำาคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรม  
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวด้วย และหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าแนวทางที่กำาหนด  
ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายล้วนเกี่ยวข้องและ 
เป็นประเด็นปัจจัยกำาหนดทางสุขภาวะที่สำาคัญ และมีผลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์
 เพือ่เปน็ขอ้มลูนำาเขา้ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มงานประชมุในการพัฒนาเปน็ข้อ
เสนอและแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย

ประเด็นนำาเสนอ 
 บทบาทของประเทศไทย และนวัตกรรมที่ควรมีการพัฒนา  
เพื่อทำาให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนไทยและคนในภูมิภาคอาเซียน 
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กรอบและเนื้อห�ก�รเสวน�
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30-17.00 น.
หัวข้อเสวนา  “มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
   ในอนาคต”

ความเป็นมา 
 สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยแีละการสือ่สาร ทีท่ำาใหเ้กดิความสะดวกสบาย
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำาให้คนไทยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำาให้คน
นั่งนิ่งๆ นานๆ มากขึ้น เด็กที่เกิดมาในช่วงของการเจริญเติบโตทางด้าน
เทคโนโลยีเบ่งบาน จะมีความคิด ทัศนคติ และวิถีการดำารงชีวิตแตกต่าง 
จากคนรุน่กอ่น และนอกจากนีพ้บวา่แนวโนม้ประเดน็ดา้นประชากรทีส่งัคม
โลกและสังคมไทยต้องเผชิญคือ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเพ่ิมขึ้นของ 
โรคเรื้อรัง มีความเหลื่อมล้ำาทั้งระบบเศรษฐกิจและสุขภาพ มีภาวะคุกคาม
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมเมือง ส่งผลต่อการปรับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ใหม่ ตามเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการจัดการ
ระบบสุขภาพในอนาคตยังคงให้ความสำาคัญกับงานเชิงรุก สร้างสุขภาพ
มากกวา่ซอ่มสขุภาพ ใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งความเข้มแข็งของประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่น ในการจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน
 สุขภาพจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่กว้างกว่าปัจจัยทาง
สุขภาพเพียงอย่างเดียว ปัจจัยดังกล่าวคือ ปัจจัยกำาหนดสุขภาพด้านสังคม 
(social determinants of health) เช่น การศึกษา การว่างงาน ความ
ยากจน ที่อยู่อาศัยและการทำางาน ฯลฯ แนวคิดเรื่องสุขภาพจึงกว้างกว่า
เรื่องสาธารณสุขและการเจ็บไข้ได้ป่วย การพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต 
จึงควรมีการคิดค้นรูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงให้สามารถจัดการกับปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
และนำาไปสู่การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี
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วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มุมมองในการพัฒนาระบบสุขภาพในด้านต่อไปนี้
 1. มุมมองด้านศาสนาและวัฒนธรรม
 2. มุมมองด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่น
 3. มุมมองด้านการจัดการระบบสุขภาพในระดับชุมชน
 4. มุมมองจากองค์กรในระบบบริการสุขภาพ

วิทยากร
 1. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ดำาเนินรายการเสวนา
  ประเด็นนำาเสนอ
  1) การขับเคลื่อนงานสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพผ่านงาน 
   สร้างสุข
  2) แนวโน้มระบบสุขภาพในอนาคต ปัญหาและความท้าทาย
  3) ความเหน็ตอ่“มมุมองในการพฒันาระบบสขุภาพในอนาคต”  
   ของวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
 2. ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
  ฟาฏอนี : ผู้ร่วมเสวนา
  ประเด็นนำาเสนอ
  1) ผลการเปลี่ยนแปลงด้านศาสนาและวัฒนธรรมต่อระบบ 
   สุขภาพ
  2) บทบาทของผูน้ำาศาสนาและผูน้ำาดา้นการศกึษาในการพฒันา 
   ระบบสุขภาพ
  3) รปูแบบการทำางานร่วมกนัของผูน้ำาศาสนา ผูน้ำาดา้นการศกึษา  
   กับหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ 
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 3. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา : 
  ผู้ร่วมเสวนา
  ประเด็นนำาเสนอ 
  1) บทบาทท้องถิ่นในอนาคตในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  2) รูปแบบการทำางานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่นๆ 
   โดยเฉพาะภาคี เครือข่ายชุมชน 
 4. นายทวีวัตร เครือสาย ตัวแทนภาคประชาสังคม : 
  ผู้ร่วมเสวนา
  ประเด็นนำาเสนอ
  1) บทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
   โดยชุมชน ปัจจุบันและอนาคต
  2) รปูแบบการทำางานรว่มกนัระหวา่งภาคประชาชน ประชาสงัคม  
   กับหน่วยงานทั้งหน่วยบริการ และท้องถิ่น 
 5. นายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ 
  เขตสุขภาพที่ 12 : ผู้ร่วมเสวนา
  ประเด็นนำาเสนอ
  1) แผนปฏิบติัการกระทรวงสาธารณสขุทีเ่นน้เรือ่งการมสีว่นรว่ม 
   ของภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ  
  2) บทบาทและแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ ตอ่การจดัการ 
   ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายสุขภาวะ 
  3) รปูแบบการทำางานรว่มกนัระหวา่งภาคประชาชน ประชาสงัคม  
   กับหน่วยงานทั้งหน่วยบริการ และท้องถิ่น 
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กรอบและเนื้อห�ก�รเสวน�
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 – 11.45 น.
หัวข้อเสวนา “การขบัเคลือ่นระบบสขุภาพของประเทศไทย 
   สู่การเป็นผู้นำาภูมิภาคอาเซียน”

ความเป็นมา 
 ภาคใต้มีกระบวนการขับเคลื่อนงานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 
โดยในทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน “สร้างสุขภาคใต้” ปีละครั้งมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ.2549 โดยครั้งล่าสุดจัดงานไปเมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2558 ภายใต้
ชื่องาน “เวทีสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ความมั่นคง
ทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้” สำาหรับในปี พ.ศ.2559 สจรส.ม.อ. 
มีความประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายการทำางาน และเพ่ิมความร่วมมือ 
กับหน่วยงานราชการ ในการผลักดันยกระดับผลการดำาเนินงานปฏิบัติการ
ด้านสุขภาวะในพื้นที่ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยใช้กลไก
และเครือ่งมือทางวชิาการเป็นฐานในการทำางานรว่มกนั จึงไดบ้รูณาการการ
จัดงานสร้างสุขภาคใต้ ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation of Health  
Promotion) กจิกรรมประกอบดว้ยการบรรยายหวัขอ้ทีห่ลากหลาย โดยการ
เชญิผูท้รงคณุวฒุใินระดบัภมูภิาคอาเซยีน และระดบัประเทศมาเปน็วทิยากร 
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ นำาเสนอ
ผลงานวิจัยของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา และบคุคลผูส้นใจทัว่ไป การประชมุหอ้งยอ่ยตามประเดน็
ปัญหาของพื้นที่ ซึ่งประเด็นสำาคัญที่เป็นวิกฤตสุขภาพ ได้แก่
 1. ความมัน่คงทางมนษุย ์ภาวะคกุคามปจัจยัเสีย่ง เชน่ เหลา้ บหุรี ่
ยาเสพติด ปัญหาละเมิดสิทธิ ปัญหาความรุนแรง ที่กระทำาต่อประชากร 
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
รวมถึงปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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 2. ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่อาหารมีจำานวนลดลง การมีและ
การเข้าถึงอาหารลดลง ภาวะพึ่งพิงอาหารจากภายนอกมีจำานวนมากขึ้น 
ความเหลื่อมล้ำาในการมีและเข้าถึงอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร และ
การมีภาวะโภชนาการที่สมวัย
 3. ความมั่นคงทางทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ลดนอ้ยลง ความสามารถในการมสีว่นรว่มในการจดัการทรพัยากรของชมุชน 
ความเหลื่อมล้ำาในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
 4. ความมั่นคงทางสขุภาพ แม้วา่จะมีทศิทาง เครือ่งมือ และกลไก
ในการจัดการระบบสุขภาพ เช่น กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ธรรมนูญ
สุขภาพ สมัชชาสุขภาพ เขตสุขภาพ แต่ยังพบว่าการเข้าถึงความครอบคลุม
ในการจัดการสุขภาพชุมชนยังพบความเหล่ือมล้ำาทั้งในระบบทั้งการสร้าง
เสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์
 เพ่ือให้ได้แนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของภาคใต้ 
ซึง่จะนำาไปสูก่ารเปน็ผูน้ำาในอาเซยีน โดยเปน็ความรว่มมอืระหวา่ง สำานกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (พอช.) และองคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

ประเด็นสำาคัญของการเสวนา
 1. บทบาทขององค์กรแต่ละองค์กรที่จะนำาไปสู่การเป็นผู้นำา 
  ในอาเซียน
 2. แนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพร่วมกันขององค์กร สสส.  
  สปสช. สช. พอช. และ Thai PBS
 3. แนวทางการปฏิบัติต่อข้อเสนอของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

39การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
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แผนผังการจัดนิทรรศการ
ง�นสร้�งสุขภ�คใต้ 2559

40 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



ลำาดับ
ที่บูธ

รายชื่อประเด็น เครือข่าย /พื้นที่ โครงการ

1 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ปีที่ 2 ป้อมหก Eco Planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก จ.สงขลา

2 ชุมชนน่าอยู่ : ผักสมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน จ.สุราษฎร์ธานี

3 ชุมชนน่าอยู่ : สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำาผุด จ.สุราษฎร์ธานี

4 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการสร้างบ้านสร้างป่าเขาบูโดให้น่าอยู่ ม.7 
บ้านเจาะ จ.ปัตตานี

5 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่น
เชื่อมพี่น้องสองศาสนา จ.ปัตตานี

6 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการหมู่บ้านสีเขียวปลอดโรค 
ปลอดสารเคมีด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
หมู่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง จ.สตูล

7 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
โดยผักปลอดสารพิษ หมู่ 7 ตำาบลนิคมพัฒนา จ.สตูล

8 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน
บ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี 2) จ.กระบี่

9 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการรู้เร็ว รู้ไวจัดการภัยพิบัติ 
บ้านปลายทับใหม่ จ.กระบี่

10 ชุมชนน่าอยู่ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส

11 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการกล้วยเภาร่วมใจ 
จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ จ.พัทลุง

12 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชน
ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด จ.สงขลา

13 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการกลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 3 จ.ชุมพร
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ลำาดับ
ที่บูธ

รายชื่อประเด็น เครือข่าย /พื้นที่ โครงการ

14 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภา
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง) จ.ชุมพร

15 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการกินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูก
ที่บ้านหลาแขก จ.นครศรีธรรมราช

16 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการกินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง จ.นครศรีธรรมราช

17 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำาหลิง จ.พัทลุง

18 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการบ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา 
นำาพาเศรษฐกิจพอเพียง จ.สตูล

19 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการวิทยาลัยทุ่งโพเรียนรู้ร่วมกัน 
ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) จ.สงขลา

20 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
จ.สงขลา

21 เครือข่ายท่องเที่ยวกระบี่

22 เครือข่ายท่องเที่ยวกระบี่

23 เครือข่ายท่องเที่ยวกระบี่

24 เครือข่ายท่องเที่ยวกระบี่

25 เครือข่ายท่องเที่ยวกระบี่

26 ห้องสื่อ และส่งข่าว

27 ห้องสื่อ และส่งข่าว

28 ห้องสื่อ และส่งข่าว

29 เครือข่ายท่องเที่ยวตรัง

30 เครือข่ายท่องเที่ยวตรัง

31 เครือข่ายท่องเที่ยวตรัง

32 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่
สู่การจัดการตนเอง จ.พัทลุง

42 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้



ลำาดับ
ที่บูธ

รายชื่อประเด็น เครือข่าย /พื้นที่ โครงการ

33 ชุมชนน่าอยู่ : ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา จ.ตรัง

34 ชุมชนน่าอยู่ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ที่บ้านทุ่งยาว จ.พัทลุง

35 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการโรงเรียนร้างสร้างสุข
บ้านทุ่งหนองควาย จ.นครศรีธรรมราช

36 ชุมชนน่าอยู่ : โครงการเกษตรผสมผสาน
ที่บ้านทะเลปัง จ.นครศรีธรรมราช

37 ชุมชนน่า : อยู่สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง จ.ภูเก็ต

38 ชุมชนน่า : ยะลา

39 เทศบาลหาดใหญ่

40 เทศบาลหาดใหญ่

41 เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 

42 เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 

43 เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 

44 เครือข่ายเด็ก เยาวชน

45 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

46 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

47 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

48 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

49 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

50 เครือข่ายกองทุนสุขภาพตำาบล สปสช.เขต 12 จ.สงขลา

51 เครือข่ายกองทุนสุขภาพตำาบล สปสช.เขต 12 จ.สงขลา

52 เครือข่ายกองทุนสุขภาพตำาบล สปสช.เขต 12 จ.สงขลา

53 เครือข่ายจิตอาสาญาลัน จ.ปัตตานี

54 เครือข่ายจิตอาสาญาลัน จ.ปัตตานี

43การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื ่อง 
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ลำาดับ
ที่บูธ

รายชื่อประเด็น เครือข่าย /พื้นที่ โครงการ

55 งานสื่อ สสส.

56 ตลาดเกษตร มอ.

57 เครือข่ายอาหารตำาบลควนรู

58 เครือข่ายอาหารตำาบลควนรู

59 เครือข่ายอาหารจังหวัดพัทลุง

60 เครือข่ายอาหารจังหวัดพัทลุง

61 เครือข่ายอาหารจังหวัดพัทลุง

62 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

63 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

64 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

65 เครือข่ายอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

66 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช .)

67 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช .)

68 เครือข่าย สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

69 เครือข่าย สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

70 เครือข่าย สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

71 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

72 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

73 เครือข่ายเด็ก เยาวชน 

74 ระบบสุขภาพการแพทย์พหุวัฒนธรรม

75 ระบบสุขภาพการแพทย์พหุวัฒนธรรม

76 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

77 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)

78 ลานพลังงานเพื่อชีวิต ( 5 ฐานการเรียนรู้)

44 สูจิบัตร งานสร้างสุขภาคใต้


