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สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561

“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คำ�นำ�
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือ
กับองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ เช่น สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสือ่ สาร
มวลชน และภาคประชาชน ในการจัดงาน “สร้างสุขภาคใต้”
ปีละครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดจัดงานสร้างสุขภาคใต้ไปเมือ่ วันที่ 3-5 ตุลาคม
2559 ภายใต้ชอื่ งาน การประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ ง “นวัตกรรม
ในการสร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation of Health Promotion)
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายจากภาคส่ ว นต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มงานประมาณ
1,800 คน
สำ�หรับในปี พ.ศ.2561 สสส. สจรส.ม.อ. สช. และ สปสช.
มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด “ความเป็ น เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาวะ” ที่ มุ่ ง เน้ น
กระบวนการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ ให้มีระบบ
การทำ�งานที่มีการขยายและเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย โดยใช้ข้อมูล
ความรู้สนับสนุนการทำ�งานที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึง
มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการจัดการ
ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ หรือสุขภาวะ
อันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพบนฐานวิถี
ชีวิตชาวใต้ต่อไป
กิจกรรมภายในงานมีการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานขับเคลือ่ น
เชิงพื้นที่ใน 4 ประเด็นหลักคือความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคง

ทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความมัน่ คงทางอาหาร และการนำ�เสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในระดับพื้นที่ของ 7 ประเด็นย่อย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้
4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ:
กองทุ น ตำ � บล เขตสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอ (DHS) เขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชน 2) ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ:
สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าวธนาคารต้นไม้ และตำ�บลบูรณาการ
ระบบอาหาร 3) การจัดการภัยพิบัติ 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 5) การท่องเที่ยว ชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 6) ความมัน่ คงของมนุษย์ การจัดการปัจจัย
เสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด และ 7) ชุมชนน่าอยู่ เพื่อนำ�
ข้อเสนอที่ได้จากห้องย่อยไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย โดย
ผู้บริหารองค์กรตระกูล ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ในงานยังมีการจัดประชุมนำ�เสนอผลงานทางวิชาการด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ มีการจัดอบรม PA สร้างสุข Dancercise 2018
การจัดแสดงนิทรรศการ และลานเสวนา รวมทั้งมีการถ่ายทอดสด
ของที ม สื่ อ ชุ ม ชนภาคใต้ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ในวั น งานสร้ า งสุ ข ภาคใต้ ประกอบด้ ว ย แกนนำ � ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป จำ�นวนประมาณ
1,200 คน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดงานสร้างสุขปี 2561 ครั้งที่
10 คือ เกิดชุดความรู้ นวัตกรรมที่ยกระดับจากการทำ�งานของภาคี
เครือข่ายสุขภาวะใน 7 ประเด็น เกิดการขยายภาคีเครือข่ายใน
แต่ละประเด็นครอบคลุมภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาค
ประชาสังคม มีการเชื่อมประสานกลไกการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายการทำ�งานสุขภาพตระกูล ส.ทั้ง 4 และเครือข่ายภาคีอื่นๆ
และสามารถขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะในพืน้ ทีท่ สี่ ร้างเสริมสุขภาวะ
และแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาวะของคนในภาคใต้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ นำ � เสนอผลการประเมิ น รวบรวมสถานการณ์
และการจัดการความรู้ด้านระบบสุขภาพของภาคใต้ สู่ภาคีเครือข่าย
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นงานของภาคี สุ ข ภาวะ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิด “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” ทีม่ งุ่ เน้นกระบวนการ
สานงานและเสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่และมีความต่อเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ ให้มีระบบการ
ทำ�งานที่มีการขยายการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และใช้ข้อมูลความรู้
สนับสนุนการทำ�งานที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. เพือ่ การจัดการความรู้ นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ
หรือสุขภาวะ นำ�ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
บนฐานชีวิตชาวใต้
5. เพือ่ สนับสนุนให้บคุ คลทัว่ ไปได้ผลิต เผยแพร่และนำ�เสนอ
ผลงานวิชาการ งานวิจยั ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในเวทีสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพื่อความก้าวหน้าต่อไป
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รูปแบบ
			
			
			

การแสดงปาฐกถา การสัมมนาทางวิชาการ
การอบรม PA dancercise 2018
ลานปัญญาเสวนา ลานนิทรรศการ ลานสื่อสร้างสุข
การนำ�เสนอผลงานวิชาการ

จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1,200 คน ประกอบด้วย ภาคี
พันธมิตรสุขภาพจาก ภาคีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ที่มีบทบาท มีหน้าที่
มีศักยภาพ และสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นปัญหา
หลักของภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำ�หนดหรือเกี่ยวข้อง
กับนโยบายของรัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ

องค์กรร่วมจัด
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
การจั ด การระบบสุ ข ภาพภาคใต้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(สจรส.ม.อ)

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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กำ�หนดการ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
ห้อง
Conference
09.00-16.30 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
Hall
ลานปัญญาสร้างสุข
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
ห้องสัมนา
09.00-16.30 น. ห้องย่อยการนำ�เสนอผลงานวิชาการ
2 และ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ปี 2561 ในหัวข้อ
1) ด้านระบบบริการสุขภาพและ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2) ด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
3) ด้านการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ
4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12.00-13.00 น. PA สร้างสุข Dancercise 2018
Conference
Hall
13.00-13.15 น. พิธีเปิด
Conference
Hall
การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
โดย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
Conference
13.15-13.20 น. กล่าวต้อนรับ
Hall
โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
13.20-13.25 น. กล่าวรายงาน
Conference
Hall
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์
รองประธานคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

6

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

Conference
13.25-13.35 น. กล่าวเปิด
Hall
โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
13.35-13.40 น. รองนายกรัฐมนตรีสมั ภาษณ์สอื่ มวลชน Conference
Hall
13.40-14.00 น. ชมนิทรรศการ ลานเสวนา
Conference
Hall
14.00-17.00 น. นำ�เสนอการขับเคลื่อนงาน
Conference
ของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา
Hall
โดยตัวแทนเครือข่าย 7 ประเด็น
1. ความมั่นคงทางสุขภาพ		
2. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
3. การจัดการภัยพิบัติ		
4. สุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
5. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ความมั่นคงของมนุษย์
7. ชุมชนน่าอยู่				
ผู้ดำ�เนินรายการ :
นายไพฑูรย์ ทองสม และนายอานนท์ มีศรี
17.30-18.30 น. PA สร้างสุข Dancercise 2018
17.30-20.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
ลานปัญญาสร้างสุข
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม

ลาน
ประติมากรรม
Conference
Hall

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”

7

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
09.00-16.30 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
ลานปัญญาสร้างสุข
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
09.00-12.00 น. ภาคเช้า ประชุมห้องย่อย จำ�นวน 6
ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
ทางสุขภาพ : กลไกสุขภาพ : เขต
สุขภาพเพื่อประชาชน/DHS-พชอ./
กองทุนสุขภาพตำ�บล
ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้องย่อยที่ 3 ประเด็นจริยธรรมสื่อ
เพื่อสุขภาวะทางสังคม
ห้ อ งย่ อ ยที่ 4 ประเด็ น การจั ด การ
ปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นเกษตรกรรม
เพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ
และความมั่นคงทางอาหาร
ห้องย่อยที่ 6 ประเด็นสุขภาวะเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
12.00-14.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
ลานปัญญาสร้างสุข
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

ห้อง
Conference
Hall
ห้อง
ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2
ห้องประชุม 3
ห้องประชุม 4
ห้องประชุม 5

ห้องประชุม 6
Conference
Hall

14.00-17.30 น. ภาคบ่าย ประชุมห้องย่อย จำ�นวน 6
ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
ทางสุขภาพ : กลไกสุขภาพ : เขต
สุขภาพเพื่อประชาชน/DHS-พชอ./
กองทุนสุขภาพตำ�บล
ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้องย่อยที่ 6 ประเด็นชุมชนน่าอยู่
ห้ อ งย่ อ ยที่ 2 ประเด็ น การจั ด การ
ภัยพิบัติ
ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นเกษตรกรรม
เพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ
และความมั่นคงทางอาหาร
ห้องย่อยที่ 6 ประเด็นสุขภาวะเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
17.30-18.30 น. PA สร้างสุข Dancercise 2018
17.30-20.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
ลานปัญญาสร้างสุข
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม

ห้อง (ต่อ)
ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2
ห้องประชุม 3
ห้องประชุม 4
ห้องประชุม 5

ห้องประชุม 6
ลาน
ประติมากรรม
Conference
Hall

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
ห้อง
09.00-12.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ
Conference
ลานปัญญาสร้างสุข
Hall
แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
09.00-11.45 น. ตัวแทนห้องย่อยนำ�เสนอข้อเสนอ
Conference
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงาน
Hall
แต่ละประเด็นต่อผู้แทนองค์กร
สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.
1. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
โดย นายสมคิด ทองสม
2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง
โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
3. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดย นายฮาริส มาศชาย
4. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โดย นายอำ�พล ธานีครุฑ
5. ความมั่นคงทางสุขภาพ
โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
6. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
โดย นายอานนท์ มีศรี
7. การจัดการภัยพิบัติ
โดย นายไมตรี จงไกรจักร์
8. ชุมชนน่าอยู่
โดย นางกำ�ไล สมรักษ์
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

เวลา
กิจกรรม
ห้อง
09.00-11.45 น. ให้ข้อเสนอแนะและเสวนา เรื่อง
Conference
“แนวทางการสานพลังสูส่ ขุ ภาวะทีย่ งั่ ยืน”
Hall
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค
รองเลขาธิการสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
รองผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดำ�เนินการเสวนา
โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
11.45-12.30 น. ปาฐกถาปิด เรื่อง “สานพลังเพื่อก้าวข้าม Conference
Hall
ขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
โดย นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12.30-12.45 น. พิธีปิด

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 1
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ : กลไกสุขภาพ : เขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน/DHS-พชอ./กองทุนสุขภาพตำ�บล
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
			
ดร.กุลทัต
หงส์ชยางกูร
			
นายกรฤทธิ
ชุมนูรักษ์
			
นายชญานิน เอกสุววรณ
			
เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

เวลา

กิจกรรม

09.00-09.30 น. เปิดห้อง เพลงเรือแหลมโพธิ์
09.30-10.00 น. เสวนา “วิเคราะห์สุขภาวะคนใต้”
โดย นายชาคริต โภชะเรือง
10.00-11.30 น. เสวนา ทำ�ความเข้าใจกลไก 4 ส. 4 ระดับ กขป. DHS
กองทุนตำ�บล จากตัวแทน 4 ส.
1. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาภาคีสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์
2. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ
ผู้อำ�นวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
3. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นายกรกฤทธิ ชุมนูรักษ์
4. กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อำ�เภอนาทวี
ดำ�เนินการเสวนา โดย นายไพฑูรย์ ทองสม

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

11.30-12.00 น. Mapping ประเด็น คน/เครือข่าย เครื่องมือ/ความรู้
ในงานสุขภาพระดับพื้นที่ของภาคใต้
โดย นายชาคริต โภชะเรือง
13.00-15.00 น. เสวนา การทำ�งานบูรณาการเชื่อมโยงกลไก 4 ส.
4 ระดับ 4 กรณีตัวอย่าง (Showcase)
นำ�เสนอ 15 นาที
1. นาเกตุ จ.ปัตตานี
โดย นางประภัสสร ฝันกะโพ
2. นาทวี จ.สงขลา
โดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
3. ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดย นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น
4. นาไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช
โดย นางสุจิตรา ป้านวัน
ตัวแทน 4 ส. เสริมกลไก 4 ระดับ โดย
1. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายทวีวัตร เครือสาย
2. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
นายชญานิน เอกสุวรรณ
3. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นายชาคริต โภชะเรือง
4. กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เดชา แซ่หลี
Moderator & Commentator
โดย ผศ.สอรัฐ มากบุญ
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เวลา

กิจกรรม

15.00-17.00 น. - สังเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน
ส่วนกลางและข้อเสนอเชิงการขับเคลื่อนต่อ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประเด็นความมั่นคง
ทางสุขภาพ
World cafe โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
- MOA ระหว่าง 4 พื้นที่กับ 4 ส.
ในประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
ตัวแทน 4 ส. โดย
1. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์อนุสรณ์ ศิริโชติ
2. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์
3. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์
4. กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ
5. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
6. ตัวแทนพื้นที่ 4 showcase และผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 2
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 2
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
				
นายเชภาดร จันทร์หอม
				
นางฐิติชญาน์ บุญโสม
				
นางสาวซูวารี มอซู
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เวลา

กิจกรรม

09.00-10.00 น.

สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ โดย
1. นายอำ�พล ธานีครุฑ
นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
2. นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
3. นายบุญทัน บุญชูคำ�
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นางนันทพงศ์ นาคฤทธิ์
ชุมชนถ้ำ�เสื้อ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

10.00-11.00 น.

มุมมอง/วิพากษ์ โดย
• อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน
• นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
• ดร.วิริยะ แต้มแก้ว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดำ�เนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

11.00-12.00 น.

สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

13.30-14.30 น.

เวทีสาธารณะ เสวนา “ก้าวต่อไปการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต้”
• อธิบดีกรมการท่องเที่ยวหรือผู้แทน
• นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
• นายสุชาติ ชายมัน
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
• นายอำ�พล ธานีครุฑ
นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
• นายเทพรัตน์ คันทพันธ์
เครือข่ายสายใยนักวิชาการ
ดำ�เนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

14.30-15.30 น.

คณะทำ�งานวิชาการ
สรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
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กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 3
ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย นายอานนท์ มีศรี
				
นายวรวิชญ์ กฐินหอม

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา
กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
09.00-09.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย
นายอานนท์ มีศรี นักวิจัย บก.สร้างสุขภาคใต้
กล่าววัตถุประสงค์ โดย
นายวรวิชญ์ กฐินหอม นักวิจัย
09.30-10.25 น. เวทีเสวนา “จริยธรรมสำ�คัญและจำ�เป็น
ต่อการสื่อสารอย่างไร โดยเฉพาะการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะ” โดย สื่อชุมชนท้องถิ่น
ผู้ร่วมเสวนา
1. ผศ.จารียา อรรถอนุชิต
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
2. นางสาวย๊ะห์ อาลี
สื่อโซเชียลประชาสังคมสื่อชายแดนใต้
3. นางฐิติชญาน์ บุญโสม
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน จ.กระบี่
4. นายชัยพร จันทร์หอม
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อ
ดำ�เนินการเสวนา โดย นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว
10.25-11.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย world cafe method 4 กลุ่ม
1. จริยธรรมสื่อที่พึงประสงค์
2. (คุณลักษณะ) รูปแบบการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
3. เครือข่ายสือ่ สร้างสุขภาคใต้ควรมีกลไกการสือ่ อย่างไร
4. รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสาร
11.30-12.30 น. แลกเปลี่ยนเพื่อหาฉันทามติร่วม
เพื่อกำ�หนดเป็นข้อเสนอ (จากเอกสารร่างประกอบ)
เพื่อเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาคี
สสส. สปสช. สช. สธ. พอช.
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 4
ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
				
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
				
นางสาวสิริมนต์ ชีวะอิสระกุล

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”

21

เวลา
กิจกรรม
09.00-09.10 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ห้องย่อย โดย
• นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ
09.10-09.20 น. แชร์ : บทเรียนการสนับสนุนกระบวน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดย
• นางสาวนูรไลล่า สาอุ
ผู้แทนจากมูลนิธิโอโซน
09.20-11.20 น. โชว์ : นำ�เสนอพื้นที่ลดปัจจัยเสี่ยงโดยระบบสุขภาพ
• ประเด็นท้องไม่พร้อมกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำ�บลคูหาใต้
อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
• ประเด็นเหล้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร
• ประเด็นบุหรี่กับสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง
• ประเด็นเหล้า อุบตั เิ หตุ กับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง
11.20-12.00น.
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กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ประเด็นการพัฒนา
ข้อเสนอเพื่อการปฎิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาคประชาชน โดย
1. ดร.มัลลิกา สุบงกฎ
อาจารย์ประจำ�สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร
2. ดร.สาริกา ใสงาม
นักวิชาการหน่วยงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
3. ดร.พวงรัตน์ จิมพล
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
4. นางกัลยา เอี่ยวสกุล
แกนนำ�เครือข่ายสตรีชายแดนใต้

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 5
ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ :
สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ
และความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 5
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.เชิดศักดิ์
เกื้อรักษ์
			
นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
			
นายทวีวัตร
เครือสาย
			
นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

เวลา 09.00-12.00 น. นำ�เสนอ เรือ่ ง ความมัน่ คงทางอาหาร เกษตรเพือ่
สุขภาพ สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้
ตำ�บลบูรณาการ
โดย ตัวแทนกรณีศึกษาทั้ง 15 พื้นที่
1. ประเด็นสวนยาง
นายสุพรชัย จันทร์ทับ
นายสุวิทย์ อินทรปัตย์
2. ประเด็นพืชร่วมปาล์ม
นายธนเทพ กมลศิลป์
นางสาลี สุขเกิด
3. ประเด็นธนาคารต้นไม้
นางจุฑารัตน์ ศรียาเทพ
นางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ
นางจินตนา ไพบูลย์
นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธุ์
เครือข่ายธนาคารต้นไม้
4. ประเด็นข้าว
กลุ่มข้าวไร่เขาโร
บ้านพอเพียงสวนสมรม คงสังข์
วิสาหกิจชุมชนชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนา
เกษตรยั่งยืน (วิชชาลัยรวงข้าว)
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
5. ประเด็นการทำ�ประมง
กลุ่มประมงพื้นบ้านตำ�บลเชิงแส
กลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสา
ดำ�เนินรายการโดย
ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และ นายพงศา ชูแนม
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ ณ Conference Hall
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

เวลา

กิจกรรม

เวลา 14.00-16.00 น. “เสวนาสุขภาวะชาวสวนยาง” โดย
1. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รศ.ดร.สมบูรณ์ จิระตระกูล
อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายวิฑูร หนูเสน
ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรวิถีพุทธ
จังหวัดพัทลุง
4. นายสุนทร รักษ์รงค์
นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง
16 จังหวัดภาคใต้
5. นายสุวิทย์ ทองหอม
ที่ปรึกษาเครือข่ายคนตัดยางหวะ จังหวัดตรัง
6. ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย
ดำ�เนินรายการ โดย กำ�ราบ พานทอง
ผู้อำ�นวยการสถาบันศานติธรรม
เวลา 16.00-17.00 น. แบ่งกลุ่มย่อยจัดทำ�ข้อเสนอ
1. ประเด็นสวนยาง
2. ประเด็นพืชร่วมปาล์ม
3. ประเด็นธนาคารต้นไม้
4. ประเด็นข้าว
5. ประเด็นประมง
เวลา 17.00-17.30 น. • นำ�เสนอข้อเสนอแต่ละกลุ่ม
• สรุปข้อเสนอนโยบาย
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
เกษตรเพื่อสุขภาพ สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ
โดย นายทวีวัตน์ เครือสาย
และ นายสุนทร รักษ์รงค์
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 6
ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 6
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ผศ.ดร.จุฑารัตน์
			
นายฮาริส
			
นางสาวรัตนา
			
นางสาวพัลลภา
			
นางสาวเยาวลักษณ์

26

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

สถิรปัญญา
มาศชาย
ชูแสง
ระสุโส๊ะ
ศรีสุกใส

เวลา

กิจกรรม

07.30-08.00 น. ลงทะเบียนห้องประเด็น
08.00-09.30 น. ผูกเกลอโหม๋เรา (เช็คอิน) ทำ�ความรู้จักมักคุ้น
โดย นายอานัติ หวังกุหลำ�
และทีมแกนนำ�เยาวชนอาสา
09.30-11.00 น. โชว์ แชร์ เชื่อม พลังร่วมสร้างสรรค์ เรียนรู้กรณีพื้นที่
ตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประเด็นในพื้นที่ โดย
• ตัวแทนประเด็น 9 สถานการณ์
• ชวนแลกเปลี่ยน โดย นางสาวรัตนา ชูแสง
และ คุณพัลลภา ระสุโส๊ะ
11.00-13.00 น. นำ�เสนอสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดย Mr.Tomoo Okubo : Social Policy Specials
ยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00-13.30 น. ปลุกพลังเยาวชนใต้ เพิ่มพื้นที่กาย เพิ่มพื้นที่ความคิด
โดย ทีมแกนนำ�เยาวชนอาสา
13.30-15.00 น. ล้อมวงคุยขบวนเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับ
ผู้ใหญ่ใจดี สู่การ “สานคน สานงาน สานพลัง สาน
ความฝัน สู่ความเป็นจริง” ให้ข้อเสนอแนะในประเด็น
และสถานการณ์ในพื้นที่ ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดี
• คุณณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสุขภาวะเด็กเยาวชน
และครอบครัว (สสส.)
• คุณกนกรัตน์ เกื้อกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการ
บริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) (พม.)
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

13.30-15.00 น. • คุณเชาวลิต ลิบน้อย
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพเขต 11 สุราษฎร์ธานี
• คุณสมชาย ละอองพันธุ์
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
• ยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
• สภาผู้ฟังและผู้ชม Thai PBS (ภาคใต้)
ดำ�เนินการพูดคุย โดย นายฮาริส มาศชาย
15.00-16.00 น. รับฟังข้อเสนอสู่การสร้างความร่วมมือ
และ มอบพันธสัญญาระหว่างกัน
16.00-17.30 น. สรุปเวทีพูดคุยในประเด็นห้องย่อย
โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
17.30 น.
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ประชุมสรุปประเด็นของคณะทำ�งาน
(เฉพาะพี่เลี้ยงและคณะทำ�งาน)

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 7
ประเด็นชุมชนน่าอยู่
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
			
ผศ.ดร.อุไร 		 จเรประพาฬ
			
นางกำ�ไล 		 สมรักษ์

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

14.00-15.00 น. นำ�เสนอการดำ�เนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่
จากตัวแทน 3 พื้นที่ 3 หน่วยจัดการ คือ
• หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
• หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนกลาง
• หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนล่าง
15.00-16.00 น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่แวะเวียนฐานเรียนรู้
เติมข้อมูล 5 ฐาน
• เขียนบอก การใช้ 3 กลไก 6 ความรู้
และข้อเสนอแนะ
16.00-17.00 น. ตัวแทนฐาน นำ�เสนอสรุป
และเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบาย
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กำ�หนดการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 8
การจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3
ผู้รับผิดชอบห้องย่อย ดร.เพ็ญ
สุขมาก
			
ดร.มุมตาส
มีระมาน
			
นายไมตรี
จงไกรจักร์
			
นายอำ�นาจ
จันทร์ช่วง
			
นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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เวลา

กิจกรรม

13.00-14.00 น.

ลงทะเบียน

14.00-14.15 น.

ชมวิดีโอ “ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ”

14.15-14.30 น.

กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม โดย
• หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา

14.30-15.00 น.

นำ�เสนอ “ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการ
ภัยพิบัติภาคใต้” โดย
• นายอำ�นาจ จันทร์ช่วง
มูลนิชุมชนไท

15.00-16.00 น.

วิพากษ์ข้อเสนอ “
การปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติสู่ความยั่งยืน” โดย
• นายสนธยา แก้วขำ�
ไทยพีบีเอส
• นายวิริยะ แต้มแก้ว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
• หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
• นายโกเมศ ทองบุญชู
เครือข่ายภัยพิบัติภาคใต้

16.00-17.30 น.

พิจารณาและรับรองข้อเสนอ
“ปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติภาคใต้”
ดำ�เนินกระบวนการโดย
• นายไมตรี จงไกรจักร
นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กำ�หนดการ
นำ�เสนอบทความวิชาการ
ห้องนำ�เสนอผลงานวิชาการกลุ่ม A
(Health Sciences)
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2
ผู้รับผิดชอบ
1. ดร. ซอฟียะห์ นิมะ: ประธาน
2. รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์: ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.ดร. สมเกียรติยศ วรเดช: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดูแลประจำ�ห้อง:
นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด (ติดต่อ 091-0454473)

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ลำ� เวลา
ดับ
08.30-09.00 น.

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

----------- ลงทะเบียน -----------

1.

09.00-09.24 น. คุณจันทรวดี สพานทอง

2.

09.24-09.48 น. คุณนิช์ชาพัส จันทร์สุขศรี การรั บ รู้ ค วามเจ็ บ ป่ ว ย
และการเผชิ ญ ปั ญ หา:
มุ ม ม อ ง ข อ ง ผู้ ที่ เ ป็ น
อะโครเมกาลี

3.

09.48-10.12 น. คุณแสงทิพย์ ลีลากานต์

ผลลั พ ธ์ ข องการดู แ ล
ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย
บาดเจ็บรุนแรง

4.

10.12-10.36 น. คุณญานิกา ศักดิ์ศรี

ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ ง
กันการติดเชื้อตำ�แหน่ง
ผ่าตัดของพยาบาลห้อง
ผ่าตัด

34

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

การพัฒนาและประเมิน
ผลการใช้โปรแกรมการ
พยาบาลในระยะเปลีย่ น
ผ่ า นของผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย
สู ง อายุ ร ะยะย้ า ยออก
จากหอผูป้ ว่ ยวิกฤตไปยัง
หอผู้ป่วยสามัญ

ลำ� เวลา
ดับ

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

5.

10.36-11.00 น. คุณนุจรี
พาณิชย์เจริญรัตน์

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ
ช่ อ งปากและสภาวะ
สุ ข ภาพช่ อ งปากของ
พลทหารภาคใต้

6.

11.00-11.24 น. คุณวิลัยวรรณ มากมี

ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ในการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลในการสื่อสาร
ระหว่ า งพยาบาลและ
ผู้ ป่ ว ยที่ ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ย
หายใจ ในหอผู้ ป่ ว ย
วิกฤต

7.

11.24-11.48 น. คุณฉัตรติมา คัมภีรคุปต์

ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะ มี
พฤติกรรมขับขีป่ ลอดภัย
ของผู้ บ าดเจ็ บ จากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์

8.

11.48-12.12 น. คุณลัดดา ธรรมการัณย์

การศึ ก ษาการเจ็ บ ป่ ว ย
จากการทำ � งานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล:
ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ป่ ว ย
เ ป็ น ผิ ว ห นั ง อั ก เ ส บ
จากหมัดกัด

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ลำ� เวลา
ดับ
9.

ผู้นำ�เสนอ

14.00-14.24 น. คุณดนัย ชินคำ�

ชื่อบทความ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ใ ช้
บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
ของกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศไทย

10. 14.24-14.48 น. คุณวรวิทย์ ใจเมือง

การประเมิ น มาตรฐาน
บริ ก ารทั น ตกรรมใน
โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร

11. 14.48-15.12 น. คุณปราณี เทพไชย

อุบัติการณ์การเกิดแผล
กดทั บ และปั จ จั ย เสี่ ย ง
ที่ ทำ �ให้ เ กิ ด แผลกดทั บ
ในผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การ
ผ่าตัด ในโรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ แห่ ง หนึ่ ง
ในภาคใต้

12. 15.12-15.36 น. คุณต่วนบีรนี ดาราหมาน รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม
เศษ
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ควบ คุ ม วั ณ โรคป อด
ในชุมชน ตำ�บลคลองขุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล
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ลำ� เวลา
ดับ

ผู้นำ�เสนอ

13. 15.36-16.00 น. คุณฐิตาพร แก้วเอียด

ชื่อบทความ
การจัดการระบบข้อมูล
อาหารปลอดภัย กรณี
ศึ ก ษ า ผั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้
ในจังหวัดสงขลา

14. 16.00-16.24 น. คุณดารารัตน์ สำ�เภาสงฆ์ การใช้ รู ป แบบประเมิ น
แบบสร้ า งเสริ ม พลั ง
อำ � น า จใ น ก า ร ต ร ว จ
ราชการและนิ เ ทศงาน
สำ � ห รั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ควบคุมโรค ระดับเขต
เขตสุขภาพที่ 12
15. 16.24-16.48 น. คุณณัฏฐิกา นวลเต็ม

-

รูปแบบการป้องกันการ
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นกลุ่ ม
ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์
กับชาย : กรณีศึกษา
จังหวัดสงขลา

มอบรางวัลการนำ�เสนอผลงานยอดเยี่ยม
และประกาศนียบัตร

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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กำ�หนดการ
นำ�เสนอบทความวิชาการ
ห้องนำ�เสนอผลงานวิชาการกลุ่ม B
(Social Sciences)
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3
ผู้รับผิดชอบ
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย : ประธาน
2. รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมลล์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดูแลประจำ�ห้อง :
นางสาว จินดาวรรณ รามทอง (ติดต่อ 087-8375790)
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ลำ�
ดับ

เวลา
08.30-09.00 น.

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

----------- ลงทะเบียน -----------

1.

09.00-09.24 น. คุณยุภา สมบูรณ์

รูปแบบการบำ�บัดรักษา
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบ
บู ร ณาการอิ ส ลามใน
ชุมชนต่อเยาวชนมุสลิม
ที่ ติ ด สารเสพติ ด ชนิ ด
ที่ มี ก ระท่ อ มเป็ น ส่ ว น
ผสม กรณีศกึ ษา: ชุมชน
มุสลิม จังหวัดกระบี่

2.

09.24-09.48 น. คุณสุทธิลักษณ์
แก้วบัณฑิตย์

ความยั่งยืนของผลการ
พั ฒ นาโครงการร่ ว ม
ส ร้ า ง ชุ ม ช น น่ า อ ยู่
กรณีศึกษา 3 โครงการ
จังหวัดพัทลุง

3.

09.48-10.12 น. คุณนิยตา รักษะโบ๊ะ

การประเมิ น ผลลั พ ธ์
ทางสั ง คมสำ � หรั บ ค่ า ย
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ
(มาตรฐานใหม่) : กรณี
ศึกษา จังหวัดสตูล

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ลำ�
ดับ

เวลา

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

4.

10.12-10.36 น. คุณปริยาภรณ์ บุญเรือง

5.

10.36-11.00 น. คุณวิไลลักษณ์ เดชาสิทธิ์ แนวทางการพั ฒ นา
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย
ใ นโ ร ง พ ย า บ า ล ก า ร
แพทย์แผนไทยที่สังกัด
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
:กรณีศกึ ษาโรงพยาบาล
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ นไ ท ย
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์

6.

11.00-11.24 น. คุณวิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง การพั ฒ นาความสุ ข
โดยการเจริญสติ : กรณี
ศึ ก ษาในกลุ่ ม นาข้ า ว
อินทรีย์คูหาใต้ จังหวัด
สงขลา

40

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม
ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ นใ น ก า ร
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย จั ง หวั ด
สงขลา

ลำ�
ดับ

เวลา

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

7.

11.24-11.48 น. คุณพงศกร ศุภกิจไพศาล สวนสาธารณะ ต้นไม้
ในเมื อ ง และสุ ข ภาพ
มนุษย์ทมี่ ากกว่าอากาศ
บ ริ สุ ท ธิ์ กั บ กา รออก
กำ � ลั ง กาย : นิ พ นธ์
ปริทัศน์

8.

11.48-12.12 น. คุ ณ นั ท ธปราชญ์ นั น ทิ การลงทุนสร้างความสุข
วัฒน์กุล
สำ � ห รั บ บุ ค ล า ก ร กั บ
ผลิตภาพในการทำ�งาน

9.

14.00-14.24 น. คุณคชาพล นิ่มเดช

10. 14.24-14.48 น. คุณณัฐธิดา มาลาทอง

การขั บ เคลื่ อ นระบบ
บริการสุขภาพให้มีการ
ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล
จ า ก นโ ย บ า ย สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก ร ณี ศึ ก ษ า
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก าร
ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น
สำ�หรับผู้สูงอายุในกลุ่ม
อาการพลัดตกหกล้ม

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ลำ�
ดับ

เวลา

ผู้นำ�เสนอ

ชื่อบทความ

11. 14.48-15.12 น. คุณศรวณีย์ ทนุชิต

การประเมิ นโครงการ
นำ�ร่องการป้องกันและ
ค ว บ คุ ม ก ลุ่ ม อ า ก า ร
ดาวน์

12. 15.12-15.36 น. คุณศรวณีย์ ทนุชิต

ข้ อ เสนอการพั ฒ นา
รู ป แบบการจั ด บริ ก าร
ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น ที่
เหมาะสมสำ � หรั บ ผู้ สู ง
อายุ ที่ พ ลั ด ตกหกล้ ม
ในประเทศไทย

13. 15.36-16.00 น. คุณเสาวนีย์ หะยีอุมา

บ ท บ า ท ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต า ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
UCARE ในการ
ขับเคลือ่ นระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอในอำ�เภอ
นำ � ร่ อ ง ( อำ � เ ภ อ
หาดใหญ่ อำ�เภอนาทวี
และอำ � เภอสทิ ง พระ)
จังหวัดสงขลา

14. 16.00-16.24 น. คุณมุกมีนะฮ์ ดาโหะ

การประเมินสมรรถนะ
ในการจั ด การระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ สุ ข ภ า พ
ของอำ�เภอสะบ้าย้อย

-
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มอบรางวัลการนำ�เสนอผลงานยอดเยี่ยม
และประกาศนียบัตร
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

คำ�กล่าวต้อนรับ

การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้
ปี 2561 ครั้งที่ 10
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข
สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.20-13.30 น.

เรี ย น ท่ า นพลเอกฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รองนายก
รัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ ท่ า นผู้ จั ด การกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(ดร.สุ ป รี ด า อดุ ล ยานนท์ ) ท่ า นรองประธานกรรมการกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์)
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
ท่านผูอ้ �ำ นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ท่านผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผม นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกคน มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เลือกจังหวัด
สงขลาเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561
ครั้งที่ 10 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัด
สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นเหมือน
เมืองหลวงของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านทั้งศูนย์
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางบริการ ศูนย์อตุ สาหกรรมและการลงทุน
ศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค ศูนย์การศึกษาระดับสูง และเป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคนี้ ในโอกาสที่ท่าน
ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นอกจากการเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้แล้ว หากท่านมีช่วงเวลาว่างก็ขอเชิญได้แวะชม
สถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีมากมายในจังหวัด
สงขลา และกระผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ท่ า นจะมี ค วามสุ ข ตลอด
ระยะเวลาทั้ง 3 วันที่ท่านอยู่ในจังหวัดสงขลา กระผมและพี่น้อง
ชาวสงขลาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณครับ
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คำ�กล่าวรายงานการประชุม

การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้
ปี 2561 ครั้งที่ 10
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข
สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์

รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-13.45 น.
เรียน พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และ
ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา (นายดลเดช พัฒนรัฐ) ท่านผู้จัดการกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (ดร.สุ ป รี ด า อดุ ล ยานนท์ )
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ท่านผูอ้ �ำ นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ท่านผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นกระบวน
การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเอง ซึง่ รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงบริบททางสังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นแนวคิดมาจากพื้นฐานการทำ�งานเพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งต่าง
จากการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพอันเนื่อง
มาจากโรค
งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิด
แบบองค์รวม หรือการทำ�งานแบบข้ามสาขา เพราะปัญหาสุขภาพ
ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งนอกจากที่จะทำ�กระบวนการ
ต่างๆ เพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดีแล้ว การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงสังคม สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการทำ�ให้สุขภาพดี
ต้องเน้นการทำ�งานเชิงระบบที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพ (Social Determinants of Health) โดยอาศัยความคิดจาก
หลากหลายสาขาวิชาเพื่อนำ�สู่การกำ�หนดแนวทางและวิธีการในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ทัง้ การเปลีย่ นแปลงบริบท/ปัจจัยทางสังคม ชุมชน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ความเป็ น อยู่ กั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของคนหมู่ ม ากในบริ บ ท
ของพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำ�มาสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
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สำ�หรับการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ในครัง้ นี้ เป็นความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายจาก หลายภาคส่วน ได้แก่ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้กลุ่มเครือข่ายภาคี
สุขภาวะที่ขับเคลื่อนสุขภาพในพื้นที่ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้
การทำ�งานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะ
สร้าง “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ”
โดยมุ่งเน้นกระบวนการ ในการสานงานและเสริมพลังข้าม
ประเด็น ข้ามพื้นที่ ใช้กลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ในพื้นที่และข้อมูล
องค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเชื่อม
ร้อยภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็น
ระบบ ไปสูก่ ารพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพบนฐานชีวติ
ชาวใต้
กิจกรรมภายในงานมีการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานขับเคลือ่ น
เชิงพื้นที่ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ความมั่นคงทางมนุษย์
2. ความมั่นคงทางสุขภาพ
3. ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
4. ความมั่นคงทางอาหาร
และการนำ�เสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพืน้ ทีข่ อง 8 ประเด็น
ห้องย่อย ได้แก่
1. สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม
2. ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ : กองทุนตำ�บล
เขตสุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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3. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว
ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร
4. การจัดการภัยพิบัติ
5. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
7. ความมัน่ คงของมนุษย์ การจัดการปัจจัยเสีย่ ง : เหล้า บุหรี่
สารเสพติด และ
8. ชุมชนน่าอยู่
เพื่อนำ�ข้อสรุปที่ได้จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ นำ�เสนอ
ไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบายต่อไป
นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดประชุมนำ�เสนอผลงาน
ทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ และลานเสวนา รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดสดของทีมสื่อชุมชนภาคใต้
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำ�ภาคี
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป จำ�นวน
กว่า 1,200 คน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญ พลเอกฉัตรชัย
สาริกลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการงานสร้างสุข
ภาคใต้ ปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้าม
ขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 10 ต่อไป
ขอเรียนเชิญครับ
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คำ�กล่าวพิธีเปิด

การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้
ปี 2561 ครั้งที่ 10
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข
สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

รองนายกรัฐมนตรี
และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.45-14.00 น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายดลเดช พัฒนรัฐ)
ท่านรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์) ท่านผู้จัดการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์) ท่านอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (รศ.ดร.ชู ศั ก ดิ์ ลิ่ ม สกุ ล ) ท่ า น
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ผู้อำ�นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ท่านผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
		
ผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาเป็นประธานเปิดงานประชุม
วิชาการสร้างสุขภาคใต้ ประจำ�ปี 2561 ในครั้งนี้ การพัฒนากลไก
สร้ า งความเข้ ม แข็ งในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ทั้ งในด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย
รัฐบาล ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทีต่ อ้ งการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ระดับฐานราก
ของเศรษฐกิ จและสัง คมไทย ซึ่ง เป็นการสนับ สนุ นให้ ระเบิ ด จาก
ข้างในตามศาสตร์พระราชา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ประชาชน อย่างแท้จริง
โดยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล ได้กำ�หนดวิสัย
ทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำ�ไปสูก่ าร
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผล
ประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ ะพัฒนา คุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับ
สูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ คนไทย สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
ซึ่ งในแต่ ล ะประเด็ น ที่ มี ก ารหารื อในวั น นี้ ก็ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการสร้าง
ความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ำ � ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
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การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ การจัดให้มี
สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิตในสังคมสูงวัย
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา
ในการดำ � เนิ น งานให้ บ รรลุ ต ามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นั้ น
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการการดำ�เนินงานตั้งแต่ฐานราก ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
นอกจากข้ อ มู ล สถานการณ์ แ ต่ ล ะประเด็ นในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานในการกำ�หนดแนวทางดำ�เนินงานแล้ว ปัจจัยสำ�คัญอีกอย่าง
หนึ่งที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ คือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และในการทำ�งานร่วมกันจำ�เป็นต้องมี
การปรับความคิด เปลี่ยนการกระทำ� สร้างความหวัง ปลุกพลัง
ส่วนรวม ร่วมสร้างเครือข่าย ดังเช่นในวันนีท้ มี่ เี ครือข่ายต่างๆ ซึง่ ล้วน
เป็นแกนหลักของการทำ�งานในภาคใต้มารวมตัวกัน สร้างสรรค์สิ่งดี
เพื่อสุขภาวะของคนภาคใต้
ในโอกาสนี้ ผมขออั ญ เชิ ญ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.
2541 เพื่ อให้ ทุ ก ท่ า นได้ ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการดำ � เนิ น งาน
เพื่ อ ก้ า วข้ า มขีดจำ�กัดให้บรรลุ เป้าประสงค์ เพื่ อ สุ ข ภาวะคนใต้
ความว่า “การทำ�งานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น
ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำ�นวนมาก
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง
ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษา
กัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่
แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำ�ให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพือ่ เอาแพ้
เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำ�คัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง
ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน”
ผมในฐานะรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกลไกการขับเคลือ่ น
ประเด็นเชิงนโยบาย และนวัตกรรมที่จะยกระดับการทำ�งานของภาคี
เครือข่ายสุขภาวะ อันเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการประชุม
วิชาการงานสร้างสุขภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อให้การเชื่อมประสานกลไก
ระหว่างเครือข่ายการทำ�งานด้านสุขภาพ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะและแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำ�ลังใจให้องค์กร
ร่วมจัดงานครั้งนี้ ทั้ง สสส. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ได้เปิดเวทีผสานความร่วมมือ
ในการวางแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลไกสำ�คัญที่จะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมเปิดการประชุมวิชาการงาน
สร้างสุขภาคใต้ ประจำ�ปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สาน
พลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
และขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ทุกประการ
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สรุปสาระสำ�คัญ

การนำ�เสนอผลการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา

ประเด็นที่ 1

ความมั่นคงทางสุขภาพ : กลไกสุขภาพ : เขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน/DHS-พอช./กองทุนสุขภาพตำ�บล
ระบบสุ ข ภาพในปั จ จุ บั น กำ � ลั ง เผชิ ญ ความท้ า ทายใหม่
จากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่ทวี
ความซับซ้อนขึน้ ปริมณฑลของระบบสุขภาพได้ขยายกว้างไกลไปกว่า
พรมแดนของระบบสาธารณสุขเดิม ผสานบริการสุขภาพเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบูรณาการการทำ�งาน
เชือ่ มโยงกับภาคส่วนต่างๆ ให้หนุนเสริมซึง่ กันและกันอย่างสร้างสรรค์
“สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for Health for
Health for All)
ในการสร้ า งสุ ข ภาวะโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานและประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพื่ อให้ ส ามารถจั ด การปั ญ หาที่ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายได้ตรงตามบริบทของพืน้ ทีแ่ ละวิถวี ฒ
ั นธรรมของประชาชน
ทีเ่ ป็นเจ้าของสุขภาพนัน้ กลไกทีม่ คี วามสำ�คัญ คือ กลไกระบบสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ระดับต่างๆ ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ
จังหวัด จนถึงระดับเขต เช่น ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก
ธรรมนูญสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พืน้ ที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำ�เภอ (พชอ.) สมัชชา
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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สุขภาพ และกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ของตระกูล
4 ส. คือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น
ห้องความมั่นคงทางสุขภาพ : กลไกระบบสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจและเข้าถึงกลไก
ต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง ผู้คน เครือข่าย เครื่องมือ ความรู้ ของทั้ง
4 ส. เพื่อนำ�ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำ�งานตามบริบทของตนได้
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) ตัวอย่างรูปแบบของกลไกระบบ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่างๆ (Road show) 2) การวิเคราะห์
เชื่อมโยง คน เครือข่าย เครื่องมือ ความรู้ ว่าใคร ทำ�อะไร ที่ไหน
อย่างไร ในระบบสุขภาพภาคใต้ (Mapping) 3) การทบทวนการ
ขั บ เคลื่ อ นข้ อ เสนอจากห้ อ งการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและห้องกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปี
2559 4) บทเรียนจากการดำ�เนินงานใน 4 พื้นที่ (Show case) คือ
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.นาทวี จ.สงขลา ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช และอ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร ซึง่ เป็นกรณีศกึ ษารูปธรรม
ของการเชื่อมโยงบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาล (Health
care) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) และนโยบาย
สุขภาพ (Health policy) โดยการสานพลังภาคีเครือข่ายสหสาขา
โดยอาศัยหลากกลไกหลายระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และ 5) กระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงการขับเคลื่อนต่อภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อหน่วยงานส่วนกลางในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10
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ประเด็นที่ 2

ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติได้ถูกนำ�เสนอและพัฒนาเป็นวาระครั้งแรกในการประชุม
ระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation
of Health Promotion) หรืองานสร้างสุขภาคใต้ ในระหว่างวันที่
3-5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในปี 2559 มีกระบวนการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ร่วมกันของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคใต้ เครือข่าย
นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย
ต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานหนุนเสริม และต่อเครือข่ายท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนจำ�นวน 14 ข้อ จากการลงพื้นที่และการจัดเวทีติดตาม
สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 โซนประกอบด้วย เวทีโซน
อันดามัน เวทีโซนอ่าวไทย เวทีโซนกลุ่มใต้ล่างพบว่าข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ข้อเสนอที่มีการขับเคลื่อน ได้แก่
ข้ อ เสนอต่ อ สสส.ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ เ ครื อ ข่ า ย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคใต้ยกระดับการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อนำ�ไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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และเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการ
เข้ามาหนุนเสริมการทำ�งานจาก สสส.สำ�นัก 1 สนับสนุนผ่านชุด
โครงการแหล่งท่องเทีย่ วปลอดภัยต้นแบบฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2559-2560
ข้ อ เสนอต่ อ เครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของภาคใต้ ใ นการ
พัฒนาการตลาดที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย mice ที่หลายพื้นที่
เริ่มพัฒนาปรับตัวเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย mice การสนับสนุน
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้สื่อใหม่ โดยส่วนใหญ่มีการหนุนเสริม
จากภาคเครือข่ายวิชาการในพืน้ ที่ แต่โดยภาพรวมเชิงพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
ยังมีจำ�นวนน้อย
ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มสัดส่วนการประชุม
สัมมนาในการพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานเริ่มปรับให้มี
การประชุมสัมมนาในชุมชนท่องเที่ยวแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเพราะ
มีข้อจำ�กัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
และข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส พบว่ามีการนำ�เสนอเรื่องราว
ของชุมชนท่องเที่ยวผ่านหลายรายการ แต่การปรับผังรายการให้มี
เฉพาะเรื่องชุมชนท่องเที่ยวยังทำ�ได้ยากในทางปฏิบัติ
กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอที่ไม่มีการขับเคลื่อน ได้แก่
ข้อเสนอต่อ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เนื่องจาก
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนขาดความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือ
ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และการใช้กลไกกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
ในการมาปรับใช้เพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนในแต่ละพืน้ ที่
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ข้อเสนอต่อกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าปฏิบัติการ
ระดั บ จั ง หวั ด สำ � นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ายั งไม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ
ในการบูรณาการทำ�งานระดับจังหวัด การเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยวยังมีข้อจำ �กัดด้านอัตรากำ�ลัง อีกทั้งขาดกลไก
ประสานงานการทำ�งานร่วมกับกระทรวงฯและสมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อการประสานแผนยุทธศาสตร์สมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต้เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวใน
ภาคใต้
สถานการณ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชนในภาคใต้ชว่ งปีทผี่ า่ นมา
ก็ พ บมี ก ระแสการตื่ น ตั ว การพั ฒ นาทั้ ง จากแรงเสริ ม ทางนโยบาย
ของรัฐบาลทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานในระดับจังหวัด
นอกจาก สำ � นั ก งานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด และสำ � นั ก งาน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว มีแผนงานโครงการลงไปทำ�งาน
กับชุมชนท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด การพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
สำ � นั กงานเกษตรจัง หวัด การพัฒนาหมู่ บ้ า น OTOP เพื่ อการ
ท่องเที่ยวของสำ�นักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น ในทางหนึ่งก็เป็นการ
เสริมพัฒนาพื้นที่ แต่ถ้าขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
แล้วก็อาจจะเป็นการลดทอนพลังของชุมชน
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารเข้ า มาทำ � งานหนุ น เสริ ม ทั้ ง จาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยกระจายใน 25 พื้นที่ของ 14 จังหวัด
ภาคใต้ การหนุนเสริมของสำ�นักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
44 โครงการ ระดับชุมชนท่องเที่ยว 35 โครงการ ระดับเครือข่าย
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ชุมชนระดับจังหวัด 8 โครงการ และระดับภาค 1 โครงการ และการ
สนั บ สนุ น สภาองค์ ก รชุ ม ชนในการพั ฒ นาประเด็ น การท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุ ม ชนของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุม ชน (พอช.) 21 พื้ น ที่
12 จังหวัด
สำ � หรั บ การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ในระดั บ ภาคมี ส มาคมการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนภาคใต้ ซึ่ ง ทำ � งาน
ภายใต้แนวคิด “พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
มีบทบาทสำ�คัญในการประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกัน
ในชุมชนสมาชิกทัง้ การประสานการทำ�งานกับเครือข่ายสายใยวิชาการ
ในการลงไปหนุนเสริมทางวิชาการทัง้ ระดับชุมชนท่องเทีย่ ว และระดับ
เครือข่ายจังหวัด การประสานหน่วยงานภาคี อาทิ สสส. สกว.
ในการหนุนเสริมปฏิบัติการพื้นที่ตามภารกิจเพื่อยกระดับศักยภาพ
ในการจัดการของชุมชน แต่ด้วยการทำ�งานระดับภาคที่มีเงื่อนไขทั้ง
การใช้ระยะเวลา การเดินทาง และงบประมาณทำ�ให้การขับเคลื่อน
งานระดับภาคยังมีข้อจำ�กัดและทำ�ได้ล่าช้า
ทัง้ นีก้ ารทำ�งานระดับโซนพบว่าชุมชนท่องเทีย่ วโซนอันดามัน
มีการทำ�งานเชิงรุกมากกว่าพืน้ ทีโ่ ซนอืน่ ๆ ทัง้ เงือ่ นไขการต้องปรับตัว
สร้างอัตลักษณ์ทา่ มกลางการท่องเทีย่ วกระแสหลักและแรงหนุนเสริม
การขับเคลื่อนงานในการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบขององค์การ
บริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วยั่ ง ยื น (อพท.)
ในขณะที่โซนอ่าวไทยก็มีการพัฒนากลไกการทำ�งานระดับจังหวัด
ซึ่งหลายจังหวัดมีมากกว่าหนึ่งเครือข่าย บางจังหวัดมีการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ทำ�งานร่วมกันของเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเครือข่าย
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วิชาการทำ�หน้าที่หนุนเสริม แต่การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโซนยัง
มี น้ อ ย และโซนจั ง หวั ดใต้ ล่ า งมี ก ารเข้ าไปหนุ น เสริ ม การทำ � งาน
เชือ่ มโยงเครือข่าย 3 จังหวัดจากการทำ�งานของเครือข่ายภาควิชาการ
และ ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำ�หรับ
การทำ � งานระดั บ พื้ น ที่ ยั ง ขาดการบู ร ณาการ ความต่ อ เนื่ อ งของ
หน่วยงาน และนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเป็นคนภายในพื้นที่ 3
จังหวัด ทำ�ให้การปรับตัวและการพัฒนาพื้นที่ยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว
ดังนัน้ ท่ามกลางกระแสการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ภาคเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับ
โซน และระดับภาคมีโจทย์ท้าทายในการกำ�หนดจุดยืนการพัฒนา
การแสวงหาภาคีพันธมิตร และการสานพลังของกลไกการทำ�งาน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานหนุนเสริม และเครือข่ายวิชาการ
มาทำ�งานหนุนเสริมต่อยอดและตามความต้องการของพื้นที่ในการ
พัฒนาบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตต่อไป
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จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
ในปัจจุบันรูปแบบและช่องทางคุณลักษณะของการสื่อสาร
ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่อำ�นวยความสะดวกทำ�ให้
การเข้าถึงในการรับสื่อได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารได้
โดยที่ไม่ได้คำ�นึงถึงความถูกต้องหรือความผิดพลาดซึ่งส่งผลกระทบ
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โดยรวมของทัง้ ผูร้ บั สารและผูส้ ง่ สาร คนทุกกลุม่ วัยสามารถทีจ่ ะสือ่ สาร
ถึ ง กั นได้ แ ละมี ก ารโต้ ต อบกั บ ประเด็ น ที่ สื่ อ สารถึ ง กั นในช่ อ งทาง
ของสังคมออนไลน์หรือสือ่ ใหม่ โดยเฉพาะการสือ่ สารประเด็นปัญหา
ด้านสถานะสุขภาพของประชากรไทย เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
ทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจาก
ภาครัฐซึ่งมีการกำ�หนดนโยบายด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แก่ ค นไทย รวมทั้ ง การจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง
ความตระหนั ก ต่ อ ความสำ � คั ญในการป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุขระดับมหาภาค ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านสุขภาพ
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้มีเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน (กขป.)
ซึ่งคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบที่หลากหลายและได้บูรณาการ
ร่วมกัน ทั้งกระทรวงสาธารณะสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เพื่ อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น งานวิ ช าการและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ
สื่ อ สารเรื่ อ งราวด้ า นสุ ข ภาพจากประเด็ น หรื อ พื้ น ที่ ต้ น แบบ
เพื่อการขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไป
กระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบเพื่อการจัดตั้งเขตสุขภาพอำ�เภอ
(DSB) ในขณะทีร่ ะดับตำ�บลก็มกี องทุนสุขภาพตำ�บล ระดับหมูบ่ า้ น
ก็มีพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนน่าอยู่ดังที่กล่าวมาระบบสุขภาพจะมีการ
จัดโครงสร้างตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอ และระดับ
ตำ�บล สถานการณ์ดังกล่าวปลุกเร้าให้คนหันมาใส่ใจการสร้างเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงแทนการดูแลเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยในลักษณะของ
การ “สร้างนำ�ซ่อม” ดังนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง
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จากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับกระตุ้นให้เกิดความ
ตื่ น ตั ว ความตระหนั กในการสร้ า งค่ า นิ ย มและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การสื่ อ สารจึ ง เป็ น
“เครื่องมือ” สำ�คัญการสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่
การสือ่ สารด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องในภาคประชาสังคมรวมถึง
สื่อประเภทต่างๆ ก็ได้รับการคาดหวังจากสาธารณชนให้มีบทบาท
ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพโดยองค์รวมของประชาชนด้วย อันจะเห็น
ได้จากการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีการรับรองร่างมติจาก
สมาชิกสมัชชาที่จัดโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ พรบ.
สุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปี พ.ศ.2559
ได้มีมติสมัชชาถึง 75 มติแต่ก็ยังไม่มีการนำ�มาขับเคลื่อนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
จริงจัง หรือแม้แต่สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ก็ได้มคี วามพยายามในการรณรงค์ผา่ นสือ่ ต่างๆ กับประเด็น
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวม สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ก็มีความพยายามสื่อสารเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์
ของหลักประกันสุขภาพแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร ซึ่งการ
สือ่ สารจากประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมหรือการนำ�เสนอข่าว
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกลายเป็ น
กระแสแห่งความสนใจของสาธารณชน การสื่อสารเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างบุคคล กลุ่ม
องค์กรสาธารณะผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน
สื่ อ พื้ น บ้ า น เป็ น ต้ น เพื่ อ นำ � ไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ผู้ ส่ ง สารได้ ว าง
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เป้าหมายไว้ ในปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการ
ทางสังคมในทุกภาคส่วน รวมทัง้ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การสือ่ สารสุขภาพ
(หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และกิตติ กันภัย 2551)
สำ�หรับในพื้นที่ภาคใต้สื่อภาคประชาชนหรือสื่อชุมชนที่ทำ�
หน้าที่เป็นนักสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งรู้ถึงสถานการณ์เกาะติดปัญหา
และมี พื้ น ที่ ช่ อ งทางการสื่ อ ที่ ห ลากหลายทั้ ง onair, online,
on ground และยังมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะและได้จัดกลไกเป็นกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้
ได้มีปฏิบัติการสื่อสารภายใต้ “สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เปลีย่ นแปลง” ซึง่ จากการทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบวิธกี ารและการสร้างความ
เชื่อมั่นกับข้อมูลและเนื้อหาการสื่อสารด้านสุขภาวะก็มีความสำ�คัญ
และจำ�เป็นต่อผู้รับสาร นั่นคือแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร
เพื่อสุขภาวะทางสังคมที่เป็นมาตรฐานชี้วัดความน่าเชื่อถือและเป็น
กรอบกฎกติ ก าของการสื่ อ สารซึ่ ง จะเน้ น ที่ สื่ อ ชุ ม ชนหรื อ สื่ อ ภาค
ประชาชนเพราะจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านแนวปฏิบัติเพื่อ
การกำ�หนดจริยธรรมการสื่อสารด้านสุขภาวะยังไม่มีปรากฏและ
เผยแพร่แต่อย่างใด
ดังนั้นจากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาการกำ�กับดูแลกันเอง
การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารรวมถึงมาตรฐานที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการกำ� หนดมาตรฐาน
จริยธรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่จะเป็นการสร้างต้นแบบที่เป็น
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่มีความทัดเทียมกับกลุ่มสื่อมวลชน
หลักในระดับชาติ
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การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพหรือพฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง
องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สภาพแวดล้ อ ม
ทางสังคมที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความรุนแรง อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัย โรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD) การดื่ม
เหล้า การบริโภคยาสูบ การใช้สารเสพติด อุบัติเหตุ การพนัน
ภัยพิบัติ
ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ภาคใต้ยังคง
มี ปั ญ หาด้ า นปั จ จั ย เสี่ ย งในหลายๆ ด้ า น โดยจั ง หวั ด สงขลา
มีความเสี่ยงต่อปัญหาการท้องไม่พร้อมเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้
แนวโน้มของผู้ที่ติดสุราเป็นกลุ่มแนวโน้มของวัยรุ่นซึ่งอยู่ในกลุ่มของ
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาในด้ า นสุ ข ภาพ เช่ น
ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สมองเสื่อม สติฟั่นเฟือน เกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านศีลธรรม
มากขึ้น
สถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในภาคใต้ทำ�ให้เครือข่ายด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุ ข ภาพ 14 จั ง หวั ด ภาคใต้ มี ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานด้ า นการ
สร้างเสริมสุขภาพในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 ไว้ดังนี้
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ข้อเสนอต่อ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
1. สร้าง สนับสนุนให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเครือข่าย
ด้านปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถรวมถึง
การเชื่อมเครือข่ายในภาคใต้
2. กระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งแบบพื้นที่และแบบ
ประเด็นขยาย ประเด็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับบางประเด็น
ที่ไม่มีงบประมาณ เช่น เอดส์
3. ให้มีหน่วยงานย่อยของ สสส. อาจจะเป็นในระดับเขต
โซน หรือจังหวัดเพื่อให้เครือข่ายขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ข้อเสนอต่อ สำ�นักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
1. สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
ในทุกระดับโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง
เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด เอดส์ และอุบัติเหตุ
2. สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพทั้งระดับ
ชาติและระดับพื้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน
โดยความร่วมมือของเครือข่ายปัจจัยเสีย่ งในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อ เสนอต่ อ สำ � นั ก งานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
1. เพิ่มงานด้านปัจจัยเสี่ยงเป็นเป้าหมายหนึ่งของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
2. สร้างความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องกองทุนกลไก
ที่มีและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านปัจจัยเสี่ยงกับกองทุน
3. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมผลกระทบทางด้าน
สุขภาพทีเ่ กิดจากปัจจัยเสีย่ งและการเข้าถึงยา เช่น การจัดให้ยารักษา
โรคไวรัสตับอักเสบ C (DAA)เข้าสู่บัญชียาหลัก และจัดให้มีระบบ
คัดกรองให้รองรับการเข้าถึงการรักษาตลอดจนการรักษาพยาบาล
และจัดให้มีกองทุนโรคไวรัสตับอักเสบ C
4. การจั ด สรรงบประมาณรายหั ว สำ � หรั บ การบำ � บั ด ผู้ ติ ด
สารเสพติด สุรา และบุหรี่
ข้อเสนอต่อ กระทรวงสาธารณสุข
1. เพิม่ ภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการปัจจัยเสีย่ งโดยถือเป็น
ตัวชี้วัด (KPI) ที่สำ�คัญของกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดทำ�ยุทธศาสตร์และมาตรการ รวมทัง้ การขับเคลือ่ นแผน
ปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งทุ ก ระดั บโดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของภาคประชาชน เช่น การควบคุมแอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่
3. ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีทกั ษะด้านการจัดการตนเองด้านสุขภาพ
ในเรื่ อ งการลดปั จ จั ย เสี่ ย งโดยชุ ม ชน โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
ทำ�หน้าที่หนุนเสริมการดำ�เนินงานของชุมชน
4. ให้สร้างองค์กรภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในด้านการรับ
เรื่องร้องเรียนเรื่องการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม
5. ผลักดันร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ (ภาคประชาชน)
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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ข้อเสนอต่อองค์กรอื่นๆ
1. ให้ ห น่ ว ยงานงาน องค์ ก ร ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หาแนวทางร่วมกันในการทำ�งานเพื่อเสริมพลังและลดความซ้ำ�ซ้อน
กิจกรรมที่ทำ�ในพื้นที่ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การสร้าง
เครือข่าย การรับรองสถานะองค์กร ภาคประชาชน
2. องค์กรด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบัน มูลนิธิ
สนั บ สนุ น หนุ น เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การความรู้ เ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
การดำ�เนินงานของภาคีเครือข่าย
3. สร้างรูปธรรมให้เห็นถึงการบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
ขององค์กรด้านสุขภาพ เพื่อเป็นโมเดลในการขยายผล

ด้านกลไก
1. กลไกระดับปฏิบัติการในพื้นที่ (worker) คือ เครือข่าย
ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งเครือข่ายด้านความรุนแรง
อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ
ร้ายแรง (NCD) งดเหล้า-ยาสูบ สารเสพติด อุบัติเหตุ การพนัน
และภัยพิบัติ ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนประเด็น สรุป พัฒนาองค์ความรู้
และผลักดันเชิงนโยบายระดับพื้นที่ตำ�บลและชุมชน
2. กลไกระดับสนับสนุน (Supporter) คือ กลไกระดับอำ�เภอ
ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และเอกชน
ซึ่งอยู่ในรูปแบบคณะทำ�งาน ทำ�หน้าที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของกลไกระดับปฏิบัติการและเชื่อมกับฝ่ายนโยบายระดับจังหวัด
และกำ�หนดยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน ติดตาม สนับสนุน สรุปและพัฒนา
ข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบาย
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3. กลไกระดับหนุนเสริม (Director) คือ กลไกระดับจังหวัด
ซึง่ ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคการเมือง ทำ�หน้าที่รับฟัง
ข้อเสนอ พัฒนาเป็นนโยบายระดับจังหวัด สื่อสารสาธารณะและ
ผลักดันข้อเสนอเข้าสู่ระดับเขต
4. กลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านการลดปัจจัยเสีย่ ง
(Coordinator) ที่เป็นรูปธรรม คือ กองเลขาฯ ของคณะทำ�งาน
เครื อ ข่ า ยความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ 14 จั ง หวั ด ภาคใต้ ทำ � หน้ า ที่
ประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้กับทุกเครือข่าย และกลไก
ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งสถาบัน/องค์กร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และ
รวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่

ประเด็นที่ 5

เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำ�บลบูรณาการ
และความมั่นคงทางอาหาร
ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 ในเรื่อง
เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพได้ให้ความสำ�คัญกับประเด็นความมั่นคง
ทางอาหาร โดยเฉพาะการมีขอ้ เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ งการส่งเสริมให้มกี ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ขา้ วอินทรียข์ องภาคใต้
ตลอดจนมาตรการและการจัดการข้าวของภาคใต้ เนื่องจากข้าว
ของภาคใต้มคี วามเฉพาะในเรือ่ งฤดูกาล พันธุข์ า้ วพืน้ เมือง การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นอาหารหรือเวชสำ�อางค์
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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ผลจากข้อเสนอดังกล่าวได้มีการขับเคลื่อนต่อการดำ�เนิน
โครงการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข้ า วอิ น ทรี ย์ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ
ระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นข้าวจังหวัดพัทลุงอย่าง
ครบวงจรตั้ ง แต่ ร ะบบการผลิ ต จนถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภค และการจั ด ทำ �
ยุ ท ธศาสตร์ ข้ า วอิ น ทรี ย์ จั ง หวั ด พั ท ลุ งโดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นสำ�คัญ ได้แก่
1. เกิดการจัดการข้อมูลข้าวจังหวัดพัทลุงโดยการทำ� Mapping
ได้แก่ เรื่องสถานการณ์ข้าวเคมีและข้าวอินทรีย์ ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย
ข้าว กลุ่มอาชีพ หน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องข้าว พื้นที่การผลิตข้าว
ระบบการกระจายผลผลิตข้าว ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับข้าว
2. เกิ ด การกำ � หนดเป้ า หมายหรื อ ภาพอนาคตการจั ด การ
ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
3. เกิดกระบวนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าว
อินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562-2566 โดยจังหวัดพัทลุงมีคำ�สั่ง
ที่ 335/2559 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�แผนแม่บทข้าวอินทรีย์
จังหวัดพัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีมติเห็นชอบ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกจำ�นวน 3 คณะ ประกอบด้วย
1) คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล การผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ 2)
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทข้าวอินทรีย์
4. แผนยุทธศาสตร์ขา้ วอินทรียจ์ งั หวัดพัทลุงได้รบั มติเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ.2560
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จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนนโยบาย
เรื่องความมั่นคงทางอาหารผ่านประเด็นข้าวจึงเป็นประเด็นที่ต้อง
ดำ�เนินการต่อ รวมถึงในประเด็นของสวนยาง ปาล์ม ข้าว ธนาคาร
ต้นไม้และประมง
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ผลมาจากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละบริ บ ท
ภาคใต้ที่มีพื้นที่กว่า 50 % เป็นพื้นที่ทำ�การเกษตร ซึ่งพื้นที่เกษตร
ในภาคใต้จะเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเชิงเดีย่ วเพียง 3 ชนิด ประกอบ
ไปด้วย ยางพารา ปาล์ม และข้าว เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการผลิต
แบบเชิงเดี่ยวดังกล่าวมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจำ�นวนมาก ก่อให้
เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การสูญเสียความมั่นคงทางด้านอาหาร คุณภาพชีวิต
และศักยภาพในการพึง่ ตนเองของเกษตรกรน้อยลง เพราะพึง่ พิงปัจจัย
จากภายนอกเป็นหลัก ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและยังต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนของราคาซึ่งอิงอยู่กับตลาดโลก
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ การขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมภาคใต้จึงเป็น
เรื่องสำ�คัญ โดยเฉพาะการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรเพื่อ
สุขภาพ การพัฒนาระบบการรับรองเกษตรกรรมเพือ่ สุขภาพโดยชุมชน
ให้ ก ลายเป็ น นวั ต กรรมชุ ม ชน (Community Innovation)
การสร้างหลักจริยเกษตรในระดับชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล (Agriculture & Health
Data Hub) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกขึ้นของกลุ่มบุคคลทั่วไป
มีการกำ�หนดเขตเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพในระดับหมู่บ้าน/ตำ�บล
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพให้เชื่อมโยง
ทั่วทั้งภาค เป็นต้น
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายในปีพ.ศ.2561 ในแต่ละประเด็น
ดังนี้
(1) ปาล์ม : ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาออก พรบ.ปาล์มน้ำ�มัน
เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารจั ด การปาล์ ม น้ำ � มั น อย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น
ในทุกมิติ
(2) ยางพารา : สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางการจัดทำ�
แผนแม่บทแบบมีสว่ นร่วมว่าด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ
เกษตรกรชาวสวนยางเพือ่ สุขภาวะทีด่ ี และจัดทำ�ยุทธศาสตร์สวนยาง
อินทรีย์ บรรจุในแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ชาติ
(3) ข้าว : ผลักดันให้ข้อเสนอที่มีการเสนอแล้วในปีพ.ศ.
2559 ให้ได้รบั การปฏิบตั จิ ริง โดยภาครัฐควรมีกลไกหนุนเสริมต่อการ
ดำ�เนินการดังกล่าว รวมถึงการที่รัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมการตลาด
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการเข้าถึงของเกษตรและ
ผู้บริโภคโดยตรง
(4) ธนาคารต้นไม้ : รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้
ในที่ ดิ น ของตนเอง ทั้ ง นี้ รั ฐ ต้ อ งมี ม าตรการสร้ า งแรงจู งใจเพื่ อ
สร้างความหลากหลายในพื้นที่เกษตรให้สมดุลนิเวศและเป็นพื้นที่
ผลิตอาหารสุขภาพอย่างยั่งยืน เช่น การรับรองมูลค่าต้นไม้ให้เป็น
ทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนด้านอื่น
(5) ประมง : 5.1) การขยายพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ�ในเขต
ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบเพิ่มขึ้นเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ�อย่างยั่งยืน 5.2)
ให้กรมประมงจัดกำ�ลังในการออกตรวจตราในเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สตั ว์น้ำ�
เพิ่มขึ้น 5.3) มีการออกข้อบังคับ ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุน เครื่องมือ
ทำ�ลายล้างในการทำ�ประมง
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และมีข้อเสนอเชิงภาพรวม ดังนี้
(1) สสส. : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
เครื อ ข่ า ยที่ ทำ � เกษตรกรรมเพื่ อ สุ ข ภาพ นำ � ไปสู่ ก ารจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรมเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ นิ เ วศและวิ ธี ก ารทำ �
เกษตรกรรมในแต่ละประเภท
(2) สช. : กำ�หนดให้ประเด็นเรื่องเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
เป็นวาระหลักในกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อสร้าง
นโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเพื่อ
สุขภาพ
(3) สปสช. : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำ�บลต้อง
มีการจัดทำ�โครงการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ โดยควร
มีการจัดสรรงบประมาณของกองทุนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปี
(4) กระทรวงสาธารณสุข : บูรณาการเรื่องความมั่นคง
ทางอาหารกั บ เรื่ อ งเกษตรกรรมเพื่ อ สุ ข ภาพโดยจั ด ทำ � เป็ น แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในทุกระดับ
(5) องค์กรอื่นๆ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สนับสนุนให้มีการสร้างกลไกการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดให้เป็นกลไกที่ยั่งยืน โดยมีสำ�นักงานมาตรฐาน
มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการทำ�งาน และมีมาตรฐานรับรอง
3 ระดับ ได้แก่ ระดับตนเอง (PGS) ระดับประเทศ (ออร์แกนิคไทย
แลนด์/Organic Thailand) ระดับต่างประเทศ (Ifoam Standard)
2. สนั บ สนุ น การจั ด ทำ � กระบวนการผลิ ต เกษตรกรรมเพื่ อ
สุขภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
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3. กำ � หนดมาตรการส่ ง เสริ มโครงการตลาดเกษตรกรรม
เพือ่ สุขภาพในรูปองค์กร โดยเป็นโครงการนำ�ร่องในระดับจังหวัด เช่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ให้รับซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพขององค์กรในชุมชน หรือเครือข่ายในระดับ
จังหวัด
4. สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Matching) ระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในภาคการผลิตและภาคการตลาด
เช่น การสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าระหว่างชุมชนกับชุมชนหรือองค์กร
กับองค์กร เพื่อสร้างระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพจากฟาร์มสู่ครัว
5. สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ระบบ Co-farming ระหว่ า ง
เกษตรกรกับผู้บริโภคเพื่อประกันความเสี่ยงของเกษตรกร

ประเด็นที่ 6

สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากความหวั ง ..ความสุ ข เด็ กใต้ บ้ า นเราของงานสร้ า งสุ ข
ภาคใต้ในปี 2558 สู่การรับฟัง เสียงเล็ก..เล็ก ของเด็กใต้ ในปี 2559
เพราะเราเชื่อว่า เสียงเล็ก เล็ก เหล่านี้จะเป็นพลังที่สร้างสรรค์ให้เกิด
พลเมื อ งที่ ดี ใ นสั ง คมภาคใต้ ซึ่ ง สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ปั ญ หา
ในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ท้ า ทายให้ เ ครื อ ข่ า ยได้ ร่ ว มล้ อ มวงคุ ย
เพื่อ สานคน สานพลัง สานงาน สานความฝัน สู่ความเป็นจริง
เพื่อสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว ในปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลสู่การขับเคลื่อนและสะท้อนปัญหาสังคมในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความเป็นเครือข่ายสุขภาวะทีม่ งุ่ เน้นการสร้างงานและเสริมพลัง
รวมทั้งยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ
แนวคิดของสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้
ท่ า มกลางความหวั ง ที่ ทุ ก คนมี ค วามร่ ว มมื อให้ ค วามสำ � คั ญ เพื่ อ
ขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนสู่ “ขบวนเด็กและเยาวชนภาคใต้
บ้านเรา”
ท่ า มกลางสถานการณ์เ ด็กไทยในปั จ จุ บั น มี ความซั บ ซ้ อ น
เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ล้อมด้วยปัจจัย
เสี่ยงรอบด้าน ทั้งการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด ท้องก่อน
วัยอันควร การทำ�แท้ง ติดเกม ก่ออาชญากรรม เป็นโรคซึมเศร้า
ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีอำ�นาจและ
บทบาทต่อเด็กอย่างมาก กลายเป็นปัญหาสังคมที่เราต้องช่วยกัน
ดูแลเป็นหูเป็นตาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนบ้านเรา
สถานการณ์เด็กภาคใต้เช่นเดียวกันทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แต่ดว้ ย
บริบทภาคใต้ปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความซับซ้อนมาก
จากการทบทวนสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเวที
การร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
ของงานสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหาปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยอุปสรรคในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านคน ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านกลไก รวมทัง้ การมองถึงต้นทุนและแนวทางในการเคลือ่ นงานต่อ
เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานการเคลื่อนงานเด็กเยาวชนและครอบครัว
ไปในทิศทางเดียวกัน
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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จากข้อเสนอเด็กใต้สร้างสุขในปี 2559 เป็นการขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดข้อเสนอและนโยบายกับหลายองค์กร เช่น สช. สปสช.
พม. สธ. ThaiPBS/ส.ส.ท. สสส. สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา นักวิชาการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้สรุปประเด็นของการจัดห้องพูดคุยสถานการณ์
เด็กและเยาวชน ดังนี้ เรามีเด็กและเยาวชน คือ 23% ของประชากร
ทั้งประเทศ ลักษณะปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นสหปัจจัยที่มี
สาเหตุทั้งปัจจัยภายในตัวเด็ก โดยเฉพาะสุขภาวะทางจิตใจ ปัจจัย
ด้านครอบครัว ระบบการศึกษา สื่อ ข่าวสาร และปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ของเด็กและครอบครัว
ความไม่ รู้ ไม่ เ ข้ าใจ และไม่ พ ร้ อ มในการดู แ ลเด็ ก และเยาวชน
ของสังคมและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นการทำ�งาน
ด้านเด็กและเยาวชน ดังนี้
1. เรามีการทำ�งานแบบเครือข่ายเชิงหลากหลาย ต้องมีการ
ทำ�งานเชิงเครือข่าย สิ่งสำ�คัญคือระบบข้อมูล องค์ความรู้การทำ�งาน
ด้านเด็กและเยาวชน ต้องยกระดับความรู้เอาไปใช้ต่อ
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย ภาคใต้มีความ
เปราะบาง บริบทศาสนาที่แตกต่างกัน ระบบการคัดกรองเด็กเป็น
สิ่งสำ�คัญ เราพัฒนาเด็กให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างเสริมสุขภาพ
จำ�เป็นต้องมีระบบสร้างความเข้าใจให้กับพี่เลี้ยงในการสนับสนุนและ
ช่วยเหลืองานของเด็กและเยาวชน
3. การสร้างความมั่นคงและคุณค่าของคนทำ�งานด้านเด็ก
และเยาวชน
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4. การสร้างความรู้ เครือ่ งมือ หรือเราต้องมีการถอดบทเรียน
ซึ่งมีกระบวนการต่างๆ เช่น การทำ�งานเชิง Area-based โดย
ปลู ก ฝั งให้ เ ด็ ก รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ จะได้ มี ภู มิ ต้ า นทานสามารถ
เรียนรู้เป็น วิเคราะห์เป็น
5. การมีพื้นที่สร้างสรรค์สำ�หรับเด็ก
6. ผูใ้ หญ่ตอ้ งปรับทัศนคติในการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
ฟังเสียงเด็กเป็นลดช่องว่าง และสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นต้นแบบการทำ�งาน
7. การยกระดั บ คุ ณ ค่ า การทำ � งานด้ า นเด็ ก และเยาวชน
การเสริมระบบคุณค่า และยกระดับมาตรฐานการทำ�งาน
8. กลไกการพัฒนางานของภาครัฐ ต้องเข้ามาเชือ่ มหนุนเสริม
การทำ�งานกับคนในพื้นที่ เช่น ระดับตำ�บล ให้มีการปฏิบัติการจริง
อย่าถีบเด็กออกจากกลไกของภาครัฐ
9. ระบบกระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการแก้ปัญหาเด็กใน Setting ของพื้นที่ โดยมีหลักสูตรการเรียน
การสอน บุคลากรในโรงเรียนเป็นความหวังให้กับเด็กและเยาวชน
โรงเรียนจำ�เป็นต้องยึดหลักคุณค่า ความดีของเด็กและสร้างอนาคต
ให้กับเด็ก ต้องไม่เน้นเฉพาะเด็กเก่ง ควรมีระบบช่วยเหลือเด็ก
คัดกรอง และช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
10. โรงเรียน พ่อแม่น่าจะมีกลุ่มสาธารณสุขมาเป็นวิทยากร
เข้ามาพัฒนาคนที่เป็นพ่อหรือแม่
11. อยากให้มีศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์รับเรื่องราวของ
เด็กและเยาวชน
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12. อยากให้มีระบบกองทุนสุขภาพตำ�บล ของบประมาณ
สนับสนุนด้านเด็กและเยาวชน ถ้าเป็น สปสช.งบประมาณสำ�หรับ
เด็กจะน้อยมาก เพราะจำ�กัดให้ทำ�เฉพาะด้านสุขภาพ ควรมีงบ
ประมาณให้เด็กทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์
13. ควรมีสอื่ สร้างสรรค์ทดี่ สี �ำ หรับเด็กและเยาวชน เป็นเครือ่ ง
มือสำ�คัญให้เด็กเกิดการเรียนรู้
14. ข้อเสนอจะส่งไปตระกูล ส.ถึงบอร์ดของกองทุน เรามีการ
เชิญชวนขอนัดภาคีที่เกี่ยวข้องกับสื่อของภาคใต้ หลายเรื่องเป็น
นิมิตใหม่ที่ดี เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสื่อร่วมกันในภาคใต้
15. อยากให้กำ�หนดเป็นรูปธรรม โดยมีวาระร่วมเชิงประเด็น
เชิงเครือข่าย น่าจะมีกรรมการของพื้นที่สัก 1 ชุด เชิงโครงสร้าง
เพื่อเป็นตัวแทนในการทำ�งานเป็นรูปธรรม โดยมีเด็กและเยาวชน
เข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ ทดลองปฏิบตั กิ าร สสส.จะร่วมสนับสนุนให้เกิด
ที่ผ่านมาเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคใต้ ได้มีการติดตาม
และประเมินสถานการณ์ จากข้อเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี2559
ต่ อ หน่ ว ยงานและองค์ ก ร ต่ า งๆ ในรู ป แบบรายประเด็ น หรื อ
หน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ ทำ � งานเกี่ ย วข้ อ งไปขยั บ และเคลื่ อ นงาน
อย่างไม่เป็นทางการ เนือ่ งจากเครือข่ายประเด็นด้านเด็กและเยาวชน
มิ ไ ด้ มี ศู น ย์ ก ลางหรื อ กลไกในการทำ � งานร่ ว มกั น แต่ ก็ พ ยายาม
ขับเคลื่อนในมิติที่ตนเองเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ใช้กิจกรรม
จากการหนุ น เสริ ม ของงานสร้ า งสุ ข ภาคใต้ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มให้ เ กิ ด
กระบวนการร้อยเรื่องร้อยประเด็นงานในพื้นที่ ดังนี้
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การ Mapping ข้อมูลเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานทีท่ �ำ งาน
ด้านเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ผ่านการเชือ่ มข้อมูลและประเด็น
ของการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน โดยเป็นฐานข้อมูลเครือข่าย
คนทำ�งานเรือ่ งเด็กและเยาวชน การสนับสนุนการศึกษาหรือการถอด
บทเรียน ผ่านวิธีการที่ได้ผลในการทำ�งานพัฒนาเด็กเยาวชน เช่น
Project Based, Case Study ฯลฯ โดยได้รบั การหนุนเสริมผ่านกลไก
ของ สจรส.มอ. ในงานสร้างสุขภาคใต้ ผ่านการร่วมถอดบทเรียน
และเรียนรูใ้ นพืน้ ทีข่ องเครือข่ายพัทลุงยิม้ ซึง่ เป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็ก
ทำ�งานจริง เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ ให้โอกาส ปรับทัศนคติผใู้ หญ่/สังคม
ที่ มี ต่ อ เด็ ก มี ก ารเพิ่ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นแผนงานสื่ อ ศิ ล ป
วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ
การพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน และการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ภาคใต้สู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
ทีส่ ามารถเป็นตืน่ รูแ้ ละตระหนักปัญหาในสังคม ผ่านแผนพัฒนาระบบ
สื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. โดยได้มีเครือข่ายในภาคใต้ที่ได้
ร่วมออกแบบและได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโครงการ
ทั้งนี้ ข้อค้นพบ ดังกล่าว หากมองในภาพรวมสู่ข้อเสนอ
ในระดับนโยบาย พบว่า หลายองค์กรไม่สามารถนำ�ข้อเสนอหรือ
นโยบายไปปรับใช้หรือให้เกิดได้จริง เนือ่ งจากหลายองค์กรไม่สามารถ
ไปบังคับหรือบังคับองค์กรนั้นๆ ได้ จึงควรออกแบบข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านกลไกของศูนย์ประสานงาน
เครื อ ข่ า ยเด็ กเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ ด้ ว ยการสร้ า งความ
ร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนทางความคิด ทุน พื้นที่ รวมถึงประเด็น
ร่ ว มกั น กั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
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ภาควิ ช าการ ตลอดจนภาคนโยบาย สู่ ก ารขยายผลกิ จ กรรม
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยง บูรณาการ และขยายเครือข่าย
ให้ครอบคลุมในภาคใต้ต่อไป

ประเด็นที่ 7 ชุมชนน่าอยู่
“ชุมชนน่าอยู่” เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้มีความพร้อมในการจัดการตนเอง ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยทั้งกลไกและความรู้ เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความพร้อมในการจัดการตนเองได้ โดยการ
ใช้ 3 กลไก 6 ความรู้ ประกอบด้วย 1) กลไก ได้แก่ กลไกสภาผู้นำ�
ชุมชน กลไกพี่เลี้ยง (ทีมประสานวิชาการ) และกลไกหน่วยจัดการ
พื้นที่ 2) ความรู้ ได้แก่ แนวคิดและหลักการชุมชนน่าอยู่ สภาผู้นำ�
ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง แผนชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง กระบวนการเชิ ง ผลลั พ ธ์
การประเมินความเข้มแข็งของชุมชน 9 มิติ และการถอดบทเรียน
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการขับเคลือ่ นงานชุมชนน่าอยูภ่ าคใต้ มีปจั จัยนำ�เข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 1)
ปัจจัยนำ�เข้า ได้แก่ สภาผู้นำ�ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
องค์กร และประชาชน 2) กระบวนการดำ�เนินงาน ได้แก่ การค้นหา
ชุมชนเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีขีดความสาสมารถ
ในเรือ่ ง การศึกษาชุมชน การคืนข้อมูลแก่ชมุ ชน การวางแผนโครงการ
การดําเนินงานตามแผนโครงการ การติดตามประเมินผล และการ
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พัฒนางานชุมชนน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงาน
ทั้งหมด 143 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากทีมประสาน
วิชาการ และหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่า 4 หน่วยจัดการ ได้แก่
ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดพัทลุง และตำ�บลเขาพระบาท
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักสร้างสรรค์โอกาสและ
นวัตกรรม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
3) ผลลัพธ์ พบว่าทุกพืน้ ทีไ่ ด้ใช้ 3 กลไก 6 ความรู้ เพือ่ การขับเคลือ่ น
งานและได้ดำ�เนินงานเพื่อแก้ปัญหาในเชิงประเด็นที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการตามบริบทของพื้นที่ 12 ประเด็น ได้แก่
เศรษฐกิจครัวเรือน 58 พื้นที่ การจัดการขยะ 30 พื้นที่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15 พื้นที่ สร้างเสริมสุขภาพ
เยาวชน 8 พืน้ ที่ บริโภคผักปลอดสารเคมี 8 พืน้ ที่ การจัดการสุขภาพ
โรคเรื้อรัง 8 พื้นที่ ลดใช้สารเคมี 4 พื้นที่ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3 พื้นที่ ยาเสพติด 3 พื้นที่ ภัยพิบัติ 2 พื้นที่ บุหรี่ 1 พื้นที่ และ
ความสัมพันธ์ชุมชน 3 พื้นที่
ทั้งนี้คณะทำ�งานขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในภาคใต้ ขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคใต้
4 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ชุมชนเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงาน
อย่างต่อเนื่อง 2) ให้ทีมประสานวิชาการได้พัฒนาทักษะการโคช
3) ให้หน่วยจัดการได้พัฒนาศักยภาพการสนับสนุนวิชาการและ
การประสานความร่วมมือกับภาคี และ 4) ให้หน่วยงานที่เป็นภาคี
สนับสนุนได้ช่วยเอื้ออำ�นวยให้ชุมชน และให้ทีมวิชาการทุกระดับ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ได้ต่อเนื่อง
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ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ
สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ มี แ นวโน้ ม เกิ ด บ่ อ ยขึ้ นใน
ประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหาย
รุนแรง กับชนิดที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง
รวม 7 ประเภทได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม พายุหมุนเขตร้อน
แผ่นดินไหว สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน
ซึ่งจะสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี การจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติเป็นงานทีเ่ กินความสามารถทีห่ น่วยงานรัฐจะบริหารจัดการ
เพียงลำ�พังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ประกอบกับการดำ�เนินงาน
ด้านแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติยังมีข้อจำ�กัด ขาดมาตรการ
รองรับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น ระบบแจ้งเตือนภัย การวางแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ การฝึกซ้อมของหน่วย
งานการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา การกำ�หนดการบัญชาการ
เหตุการณ์ทมี่ เี อกภาพ และความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่ในภาวะปกติจนถึงขัน้ สถานการณ์วกิ ฤต ทำ�ให้การบริหารจัดการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการศึกษาวิจัย จากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและมีองค์กรที่
ขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิชุมชน
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ท้องถิ่น ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ ฯลฯ และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคมต่างๆ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติ. เกิดขึ้นจริงและเท่าทันต่อความเสียงของภัยพิบัติ เพื่อลด
ความสูญเสียกับชุมชนผูป้ ระสบภัย ละลดภาระของหน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยใดหน้วยหนึ่งเพียงลำ�พัง. จึงเสนอให้มีการปฏิรูปนโยบาย
และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานด้านภัยพิบัติ เพื่อ
ให้การดำ�เนินการได้ ในทุกระดับ จึงเสนอการปฏิรูปการจัดการภัย
พิบัติ. ดังนี้
1. การปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อลด
ความเสี่ยงของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ
การช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุ และการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุ
โดยเสริมความรู้ความสามารถร่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดการภัย
เสริมศักยภาพอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ การจัดทำ�แผนเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบตั โิ ดยชุมชน การสนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์
ตามแผนรับมือภัยพิบัติตรงไปที่ชุมชนโดยตรง
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดการภัยพิบัติ
ระดับท้องถิ่นและกรรมการบริหารกองทุน เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
ขับเคลือ่ นส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ อบรมพัฒนาเตรียมความพร้อม
การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ ชุ ม ชน
การสือ่ สารสาธารณะ ตลอดจนให้มกี องทุนระดับท้องถิน่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
โดยให้ ก ระทรวงมหาดไทยสมทบกองทุ น การจั ด การภั ย พิ บั ติ ข อง
ท้องถิ่น
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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3. ปฏิรปู กลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ต้องมาจาก ผู้แทน
ชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ประกอบอยู่ในผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพิ่มอำ�นาจหน้าที่ ให้เป็นกรรมการ
ที่ มี อำ � นาจสั่ ง การ บริ ห ารจั ด การในขณะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ และให้ มี
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับ
ตำ�บล เป็นผูพ้ จิ ารณาประกาศภัยพิบตั ิ พิจารณาจัดทำ�แผนการจัดการ
ภัยพิบัติ พิจารณาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยมีสัดส่วน
จากผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีประสบการณ์
ด้านการจัดการภัยพิบัติ และจัดทำ�แผนเพื่อการป้องกันและเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นหลัก
4. ปฏิรูปกฎหมาย โดยการแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพือ่ ให้เอือ้ ในการจัดการภัยพิบตั ิ
ของประเทศไทย โดยสาระสำ�คัญต้องมีส่วนร่วมในทุกระดับ ต้องมี
สถาบันส่งเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต้องเป็นด่านแรกในการประกาศภัยพิบตั ิ ป้องกันภัยพิบตั ิ และ
บริหารจัดการภัยพิบัติ จึงร้องขอให้อำ�เภอ จังหวัดเข้ามาช่วยเหลือ
หากเกินศักยภาพ การส่งเสริมครัวกลางแทนการจัดซื้อข้าวกล่อง
ถุงยังชีพ ที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เป็นการเสริมการทำ�งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมระบบ
ฐานข้อมูลผู้เสียหาย การได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม
ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อจำ�กัด อุปสรรคต่างๆ ที่ทำ�ให้
ไม่สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูเยียวยา และการเตรียม
พร้อมป้องกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
82

สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10

กรอบและเนื้อหาการเสวนา
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.45 น.
หัวข้อเสวนา “แนวทางการสานพลังสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
ความเป็นมา
ภาคใต้มีกระบวนการขับเคลื่อนงานสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ โดยในทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน “สร้างสุขภาคใต้” ปีละครั้ง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยครั้งล่าสุดจัดงานไปเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม
2559 ภายใต้ ชื่ อ งาน “การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เ รื่ อ ง
“นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation of Health
Promotion)”
สำ�หรับในปี พ.ศ.2561 สจรส.ม.อ. มีความประสงค์ทจี่ ะขยาย
เครือข่ายการทำ�งาน และเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
ในการผลักดัน ยกระดับผลการดำ�เนินงานปฏิบัติการด้านสุขภาวะ
ในพื้นที่ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยใช้กลไกและ
เครื่องมือทางวิชาการเป็นฐานในการทำ�งานร่วมกัน จึงได้บูรณาการ
การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าว
ข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
กิจกรรมภายในงานมีการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานขับเคลือ่ น
เชิงพื้นที่ใน 4 ประเด็นหลักคือความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคง
ทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความมัน่ คงทางอาหาร และการนำ�เสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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ในระดับพื้นที่ของ 7 ประเด็นย่อย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้ 4
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :
กองทุ น ตำ � บล เขตสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอ (DHS) เขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชน 2) เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้ า วธนาคารต้ น ไม้ ตำ � บลบู ร ณาการ ความมั่ น คงทางอาหาร
3) การจัดการภัยพิบัติ 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว 6) ความมัน่ คง
ของมนุษย์ การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด และ
7) ชุมชนน่าอยู่ เพื่อนำ�ข้อเสนอที่ได้จากห้องย่อยไปสู่การขับเคลื่อน
ในระดับนโยบาย โดยผู้บริหารองค์กรตระกูล ส. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดประชุมนำ�เสนอผลงาน
ทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดอบรม PA สร้างสุข
Dancercise 2018 การจัดแสดงนิทรรศการตามบูธต่างๆ และ
ลานเสวนา รวมทั้ ง มี ก ารถ่ า ยทอดสดของที ม สื่ อ ชุ ม ชนภาคใต้
กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น งานสร้ า งสุ ข ภาคใต้
ประกอบด้วย แกนนำ�ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ
ประชาชนทั่วไป จำ�นวนประมาณ 1,200 คน

วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ไ ด้ แ นวทางร่ ว มกั นในการขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพ
ของภาคใต้ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเป็นผู้นำ�ในอาเซียน โดยเป็นความร่วม
มื อ ระหว่ า ง สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.)
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ประเด็นสำ�คัญของการเสวนา
1. บทบาทขององค์กรแต่ละองค์กรทีจ่ ะขับเคลือ่ นงานร่วมกัน
2. แนวทางการขับเคลือ่ นระบบสุขภาพแบบก้าวข้ามขีดจำ�กัด
ร่วมกันขององค์กร สสส. สปสช. สช.สธ. และ พอช.
3. แนวทางการปฏิบัติต่อข้อเสนอของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ
วิทยากรร่วมเสวนา
1. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์		
		 ผูจ้ ดั การสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
		 (สสส.)
2. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
		 เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
3. นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค
		 รองเลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 (สปสช.)
4. นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข
		 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
5. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
		 รองผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
		 (องค์การมหาชน)
		 ดำ�เนินการเสวนา โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
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กรอบและเนื้อหาการปาฐกถาปิด
วันศุกร์ที่ 30
หัวข้อปาฐกถา
องค์ปาฐก		
			

มีนาคม 2560 เวลา 11.45-12.30 น.
“สานพลังเพือ่ ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสูส่ ขุ ภาวะทีย่ งั่ ยืน”
นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเป็นมา
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของประเทศไทย มีการเปลี่ยน
แปลงและปรับตัวตามทิศทางการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ระดับ
โลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เช่น
ด้ า นสั ง คม แม้ ว่ าโครงสร้ า งประชากรของประเทศกำ � ลั ง
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ในขณะเดียวกันยังมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ขณะที่
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ในภาพรวมสถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่กลับ
พบว่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได้ แม้ดูเหมือนว่า
คนไทยมี ค วามมั่ น คงทางสั ง คมมากขึ้ น แต่ พ บว่ า ยั ง มี ปั ญ หา
เชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
ด้ า นวั ฒ นธรรมสั ง คมไทยกำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ ความเสื่ อ มถอย
ทางวั ฒ นธรรม และมี แ นวโน้ ม เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมมากขึ้ น
ในขณะเดียวกันกลับพบว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหา
และสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าทรัพยากร
ธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำ�ไปใช้ในการพัฒนาจำ�นวนมากก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้ง ในการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพิม่ สูงขึน้ ตามการขยายตัว ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เช่น ปัญหา
ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ำ� และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการดำ�รงชีวิตของคนไทย
ด้านเศรษฐกิจจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การแข่งขัน
ในตลาดการค้าโลก การเปิดเสรี ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนเทคโนโลยี/ นวัตกรรม
ที่ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการผลิตและการค้า ภาคบริการ
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อรูปแบบการดำ�เนิน
ชี วิ ต การทำ � งานและความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คม ตลอดจน
ความซับซ้อนของปัญหา ทางสังคมที่จะตามมาอีกมากมาย บริบท
การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ที่ เ ราต้ อ งเผชิ ญในอนคต เช่ น ขนาด
ของกำ�ลังแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง อัตราการพึง่ พิงของประชากรวัยแรงงาน
ที่ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2583
จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 ล้านคน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ความเหลื่อมล้ำ�ซึ่งเป็นปัญหาสำ�คัญ ในสังคมไทยที่อาจนำ�ไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ความเป็น
เมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบท ไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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จากสถานการณ์ ปั ญ หาข้ า งต้ น นโยบายรั ฐ บาลปั จ จุ บั น
ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี โดยกำ�หนดภาพ
อนาคตประเทศไทย ปี 2579 ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาพอนาคตคนไทยต้อง
มีศกั ยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะ
ในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำ�นึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความ
เป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของชุมชนสังคม
รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม
มีความเหลื่อมล้ำ�น้อย อัตราความยากจนต่ำ� มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากร การสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชน
ทุกช่วงวัย มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ� มีพื้นที่สีเขียว
มากขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม การ
กระจายอำ � นาจและแบ่ ง ภารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมระหว่ า ง
ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
จากข้อมูลข้างต้น ปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ทั้ง 4 ประเด็น
หลักทีส่ อดคล้องกับปัญหาระดับประเทศ ไม่วา่ จะป็นด้านความมัน่ คง
ของมนุษย์ ความมัน่ คงทางสุขภาพ ความมัน่ คงทางอาหาร และความ
มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ การดำ�เนินงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
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จำ � เป็ น ต้ อ งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว ยเสี ย
ทุกกลุ่ม ทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการทำ�งาน
แบบบูรณาภายใต้กฏ ข้อระเบียบ หรือบริบทของหน่วยงาน องค์กร
ดังกล่าว ที่ผ่านมาอาจมีข้อจำ�กัด และมีปัญหาในการประสานงาน
และทำ�งานร่วมกันอยูบ่ า้ ง แต่หากผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบทุกฝ่าย วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาได้ชัด มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ใช้หัวใจในการทำ�งานร่วมกันอย่างจริงจัง มีการวางเป้าหมายการ
ทำ�งานร่วมกัน มีการประสานงานทัง้ ภายในและนอกเครือข่าย มีความ
เชื่อมั่นในทีมงาน สานพลังการทำ�งานอย่างแท้จริง ก็ทำ�ให้สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์การมีสุขภาวะที่ยั่งยืนได้ไม่ยาก และเมื่อพูดถึง
สุขภาวะในที่นี้ หมายถึงภาวะที่เป็นสุขที่เป็นองค์รวม ทั้งมิติสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคม และปัญญา สุขภาวะทั้ง 4 มิติขึ้นกับปัจจัยสังคม
กำ�หนดสุขภาพ (Social determinants of health) ซึ่งก็หมายถึง
ปัจจัยที่เป็นประเด็นปัญหาทั้งในระดับปะเทศและภาคใต้ดังกล่าว
แล้ วข้ า งต้ น นั่นเอง ในขณะที่แนวทางการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น จะต้ อ ง
เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน
ในระหว่างมิติ อันเป็นองค์ประกอบที่จะทำ�ให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุข
คือ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้ง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบันและ
คนรุ่นอนาคตเองด้วย
แนวทางการก้ า วข้ า มขี ด จำ � กั ด หากพิ จ ารณารากฐาน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทไทย แล้ ว จะเห็ น ว่ า หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดทฤษฎีที่สามารถนำ�มาปรับใช้
ในการทำ�งานร่วมกับของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างหลัก
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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ประกันว่าคนไทยต้องมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม
สวัสดิภาพสำ�หรับทุกคนในทุกวัยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำ�ไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึง่ ผลประโยชน์แห่งชาติ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ คนไทย ส่งผลให้สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นแนวทางให้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคใต้ นำ�หลักการ
แนวคิดในการทำ�งานเพือ่ ก้าวข้ามขีดจำ�กัด สูเ่ ป้าหมายการมีสขุ ภาวะ
ที่ยั่งยืน
ประเด็นนำ�เสนอ
1. หลักการทำ�งานที่สำ�คัญเพื่อก้าวข้ามขีดจำ�กัดของภาคี
เครือข่ายสู่เป้าหมายการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน
2. บทบาทของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสั ง คม หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี
เครือข่าย ต่างๆ ในการขับเคลือ่ นงานเพือ่ ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสูส่ ขุ ภาวะ
อย่างยั่งยืน
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คำ�กล่าวพิธีปิด

การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้
ปี 2561 ครั้งที่ 10
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข
สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

โดย นายกฤษฎา บุญราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-12.45 น.
เรียน ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านผูจ้ ดั การสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ท่านเลขาธิการสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ท่ า นรองเลขาธิ ก ารสำ � นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่านรองผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนท่านเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสงขลา ท่านเกษตรอำ�เภอ
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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ในจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้อำ�นวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
และเขตจังหวัดสงขลา ท่านผู้อำ�นวยการสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละเป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญให้ เ ป็ น
องค์ปาฐกถาพิธปี ดิ ในการประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561
ครั้งที่ 10 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัด
สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในวันนี้
งานสร้ า งสุ ข ภาคใต้ เป็ น งานที่ สำ � คั ญ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ย
สุขภาวะภาคใต้ เนื่องจากเป็นงานที่มีเป้าหมายหลักในการจัดงาน
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะที่เกี่ยวข้องให้เกิด
“ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” ที่มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและ
เสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่และมีความต่อเนื่อง ตลอดจน
สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ ให้มีระบบการทำ�งานที่มีการ
ขยายการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และใช้ข้อมูลความรู้สนับสนุน
การทำ�งานที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีระบบการสื่อสาร
ที่ ทั น สมั ย เข้ า ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย และเพื่ อ การจั ด การความรู้
นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ หรือสุขภาวะ นำ�ไปสู่การพัฒนา
เป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพบนฐานชีวติ ชาวใต้ การดำ�เนินงาน
ที่มีอย่างต่อเนื่องมาถึง 10 ครั้ง คงเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากมายในพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งในปีหน้า ท่านอาจกลับไปทบทวนประเด็นการทำ�งานที่
แต่ละท่านได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ต้น มีประเด็นอะไรที่ดำ�เนินงานได้
สำ�เร็จลุล่วงบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ หรือมีอะไรที่ยังเป็นปัญหา
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ไม่สามารถก้าวผ่านพ้นได้ ก็ขอให้ท่านได้ร่วมแรง ร่วมใจ สานพลัง
การทำ�งานขับเคลื่อนต่อไป
ผมขอชืน่ ชมและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารประชุม
งานสร้างสุขภาคใต้ ปีนี้ สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดวันนี้ ผมได้เห็น
พลังของพี่น้องภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทัง้ ข้ามพืน้ ที่ ข้ามเครือข่าย ข้ามประเด็น ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ใี นการ
ร่วมกันสานพลังเพื่อก้าวข้ามขีดจำ�กัด ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใต้ต่อไป
ผมขอขอบคุณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีเ่ ป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ เช่น
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม
เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน พี่น้องภาคีเครือข่าย
ทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้
ผมหวังว่า ท่านทั้งหลายคงได้รับความรู้และนำ�ข้อเสนอ
นโยบายไปขับเคลื่อนดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การมีสุขภาวะของคนใต้ต่อไป
บัดนีไ้ ด้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขออำ�นาจคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ ทั้ ง หลาย จงดลบั น ดาลให้ ท่ า นทั้ ง หลายที่ ไ ด้ ม า
ร่วมงานในวันนี้ จงประสบความสำ�เร็จในชีวิตและขอให้เดินทางกลับ
ไปโดยสวัสดิภาพ
ผมขอปิด การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561
ครั้งที่ 10 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัด
สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ณ บัดนี้
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำ�กัดสู่สุขภาะวะที่ยั่งยืน”
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แผนผังการจัดนิทรรศการสร้างสุขฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2561
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แผนผังการจัดนิทรรศการสร้างสุขฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2561

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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แผนผังการจัดนิทรรศการสร้างสุขฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2561
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บูธ และขนาดบูธของแต่ละเครือข่าย
ลำ�ดับ

เครือข่าย

1

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

2

เด็ก เยาวชน

3

ภัยพิบัติ

4

ตำ�บลจัดการตนเอง ปริก

5

ตำ�บลจัดการตนเอง ท่าข้าม

6

ตำ�บลจัดการตนเอง ชะแล้

7

ทรัพยากรฯ

8

ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ตลาดกรีนเวย์
หลาดสยาม อบต.ควนรู

9

สื่อ Thai PBS

10

สื่อสร้างสุขภาคใต้

11

ทรัพยากรฯ

12

ปัจจัยเสี่ยง

13

เด็ก เยาวชน

การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561
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ลำ�ดับ

98

เครือข่าย

14

ประเด็นเกษตร

15

ชุมชนน่าอยู่ (1)

16

เครือข่าย 5 โรงพยาบาล

17

สช.

18

สปสช.

19

อบจ.สงขลา

20

สสส.

21

สสส.

22

สจรส.

23

ประเด็นสุขภาพ (1)

24

ประเด็นสุขภาพ (2)

25

ชุมชนน่าอยู่ (2)

26

ชุมชนน่าอยู่ (3)
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