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ค�ำน�ำ
“ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้” นับเป็นตัวแทนของการสานความสัมพันธ์ของ
กลุ่มองค์กรและภาคีทางสังคมให้เข้ามาเชือ่ มโยงบูรณาการการท�ำงานสาธารณะร่วมกันอย่างมี
เป้าหมาย มีระเบียบแบบแผน ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐาน
จุดเด่นส�ำคัญประการหนึง่ ของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ คือการน�ำเทคนิค
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะโดยสังคม (Public Policy by Social) เพื่อก�ำหนดใจตนเองในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและภูมภิ าคของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล
จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ควรกล่าวถึง คือ การใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ และจัดการปัญหาร่วมกัน อย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ทั้งในการพัฒนาการขับเคลื่อนและการประเมินผล (Participatory Public Policy Process based
on Wisdom: 4PW)
สช. ขอแสดงความชื่นชมต่อเวทีมหกรรมสร้างสุขภาคใต้ ที่ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๐ จนครบ ๑๐ ปี แล้ว ในฐานะแบบฉบับของขบวนการเคลือ่ นไหวสาธารณะ (Public
Movements) ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมประเพณีแบบใหม่ของภาคประชาสังคมในประเทศไทย
สช. ขอสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพภาคใต้ในทุกประเด็น และขอน�ำ
แรงบันดาลใจทีเ่ กิดขึน้ จากภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ไปขยายผลเป็นงานมหกรรม
สร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคอื่นๆ ต่อไป

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สารบัญ
ส่วนที่ ๑
• ที่มาและความส�ำคัญ
• วัตถุประสงค์
• ขอบเขตการจัดกระบวนการ

๕
๑๐
๑๐

ส่วนที่ ๒
• กระบวนการและวิธีการ

๑๑

ส่วนที่ ๓
• สรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
• ประเด็นที่ ๑ เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง
ข้าว ธนาคารต้นไม้ ต�ำบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร
• ประเด็นที่ ๒ การจัดการปัจจัยเสี่ยง: เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
• ประเด็นที่ ๓ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ประเด็นที่ ๔ จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
• ประเด็นที่ ๕ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
• ประเด็นที่ ๖ ชุมชนน่าอยู่
• ประเด็นที่ ๗ ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
• ประเด็นที่ ๘ สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

๑๓
๑๔
๑๗
๒๑
๒๔
๒๖
๒๘
๓๐
๓๓

สรุปกระบวนการการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในงานสร้างสุขภาคใต้
• สรุปประเมินผลการจัดงาน
๓๖
• รายชื่อผู้ประสานงานประเด็น
๔๓
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ส่วนที่ ๑:
ที่มาและความส�ำคัญ
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สถานการณ์ความเป็นมาเริ่มจากภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฯลฯ ต่อเนือ่ งมาว่า ๑๐ ปี และเห็นควรให้มกี จิ กรรม
ระดับภาคขึ้น ประกอบกับเมื่อ สสส. ได้หารือถึงการจัดงานประจ�ำปีขึ้นและผ่านการหารือมีมติ
เห็นพ้องให้จัดเป็นงานระดับภาคในลักษณะงานเชิงวิชาการเพื่อการเชื่อมโยงและขยายผล
รูปธรรมพื้นที่ปฏิบัติการสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
การมีวาระว่าด้วยเรื่องสุขภาพในระดับภาคพื้นที่จึงมีความส�ำคัญ โดยถือเอาวาระ
สร้างสุข เป็นจังหวะยกระดับโดยมุ่งเน้นเพื่อประเมินสถานการณ์สุขภาพภาคใต้เพื่อขยายไปสู่
การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกควบคู่กับการเรียนรู้และเชื่อมโยงประสานบูรณาการ
ขยายเครือข่ายภาคีพันธมิตรสร้างสุขในภูมิภาค การด�ำเนินการที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีเวที
ปรึกษาหารือของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ จึงก่อรูปเป็นคณะท�ำงาน ภาคีพันธมิตร
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ประกอบด้วย
๑. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่ท�ำงานร่วมกับ สสส. แต่ละส�ำนัก
๒. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
๓. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ และเขต ๑๒
๔. สถาบั น การศึ ก ษาโดยสถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพ (สจรส.มอ.) ร่ ว มกั บ
สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขต
ชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
ทั้งนี้ การคัดเลือกเรื่องทั้งเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ ในกระบวนการขับเคลื่อน บรรจุ:
วาระสร้างสุขคนใต้ เพื่อความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้ ทั้งเชิงประเด็นเชิงพื้นที่ ได้วางหลัก
ในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นว่าควรเป็นประเด็นดังนี้
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• สอดคล้องกับเรื่องสุขภาพของคนใต้ เป็นได้ทั้งเชิงการสร้างและการบั่นทอนคุกคาม
• น�ำเสนออย่างมีทางออกไปท�ำต่อ ไม่เน้นแต่ปัญหาที่ไร้ทางออก
• มีนัยยะของการมีส่วนร่วมได้มาก ไม่จ�ำกัดวงแคบจ�ำเพาะกลุ่ม
• หากเป็นเรื่องที่มีการรับรองและท�ำกันมากแล้วควรมีแง่มุมใหม่มาเสริมเพิ่มเติมต่อ
• มีรูปธรรมกิจกรรมประจักษ์พยานพร้อมนัยยะทางวิชาการประกอบ
• ก�ำหนดกรอบเรื่องทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
โดยจากเวทีสร้างสุขเมื่อปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีประเด็นส�ำคัญ ต่อความมั่นคงทาง
สุขภาวะคนใต้ และมีการวางเป้าหมายของการขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดสุขภาวะที่ดี ใน ๔ กลุ่ม
ประเด็น ได้แก่
๑. ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ เป้าหมายร่วมคือ ชุมชนท้องถิ่นจัดการสุขภาพ
บูรณาการสู่ความยั่งยืน เป็นการบูรณาการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชน ระบบ
หลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การจัดบริการสุขภาพ เป็นต้น
๒. ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการบูรณาการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
การรู้เท่าทันสื่อ วิกฤติการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การท้องไม่พร้อม/เอดส์ ประชากรกลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แรงงาน เด็กและเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
ตลอดจนภาวะคุกคามปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพคือ เหล้า บุหรี่ การพนัน อุบัติเหตุ เป็นต้น
๓. ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นการบูรณาการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความ
มัน่ คงทางด้านอาหาร การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูและพัฒนาพันธุกรรมพืช ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
และโภชนาการที่สมวัยซึ่งรวมถึงภาคการเกษตร การตลาด เป็นต้น
๔. ความมัน่ คงทางพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นการบูรณาการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นโยบายและ
การจัดการด้านพลังงานที่กระทบต่อคนใต้ เป็นต้น
โดยคณะท�ำงานกลไกกลาง ได้ทบทวน สถานการณ์ หน่วยงาน ภาคี ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในแต่ละมิติโดยแสดงตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ วาระความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้

8

มิติ/ประเด็น
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สาธารณะภาคใต้
ความมั่นคงทาง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ด้านสุขภาพ
- สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มอ.
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต ๑๑ และ เขต ๑๒
- หน่วยบริการในสาธารณสุข
ฯลฯ

ความมั่นคง
ของมนุษย์

ความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร

ความมั่นคงทาง
พลังงานและการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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- มูลนิธิเพื่อนหญิง
- ศูนย์ฟื้นฟูคณ
ุ ภาพชีวติ ในชุมชน
- ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช
- สมาคมสื่อชุมชนใต้
- เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้
- พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ�ำเภอ
ฯลฯ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
วิทยาเขตชุมพร
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
- วิทยาลัยภูมปิ ัญญาชุมชน จ.พัทลุง
- ส�ำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำ
สวนยาง (พืชร่วมยาง-พัทลุง/สงขลา)
- ศูนย์วิจยั ข้าว พัทลุง/นครศรีธรรมราช
ฯลฯ
- เครือข่ายประชาชนภาคใต้กลุ่มต่างๆ
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หอการค้า
- สภาอุตสาหกรรม
ฯลฯ

คณะท�ำงานผู้รับผิดชอบ
นายสินธพ อินทรัตน์
นายนิพนธ์ รัตนาคม
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นายชญานิน เอกสุวรรณ
(เขต ๑๑)
นายสมชาย ละอองพันธ์
(เขต ๑๒)
ฯลฯ
นส.แสงนภา หลีรัตนะ
นายอานนท์ มีศรี
นายสหัส ทุมรัตน์
นส.กมลวรรณ จิตหวัง
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
ฯลฯ
นายสมคิด ทองสง
นายทวีวัตร เครือสาย
นส.รัตนา ชูแสง
ผศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา
ผศ.ชลณรงค์ ทองสง
นายทวีชัย อ่อนนวน
นายก�ำราบ พานทอง
ฯลฯ
นายเสณี จ่าวิสูตร
นายไมตรี จงไกรจักร
นายเชภาดร จันทร์หอม
นายอานนท์ วาทยานนท์
ฯลฯ
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ทั้งนี้ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ได้มีกระบวนการทบทวนและการก�ำหนดประเด็น
ขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้แต่ละมิติความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้ ๔ กลุ่มประเด็น
เพื่อให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ใน ๘ ประเด็น รวมทั้งจัดตั้งคณะท�ำงานในแต่ละประเด็นโดยมี
ผู้ประสานงานและรับผิดชอบ ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ รายชื่อคณะท�ำงานประเด็น
ประเด็น/กลุ่มประเด็น
๑. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ (อาหาร)
๒. การจัดการปัจจัยเสี่ยง (มนุษย์)
๓. เด็กเยาวชนและครอบครัว (มนุษย์)
๔. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
๕. การจัดการภัยพิบัติ (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
๖. ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(ต�ำบลจัดการสุขภาพ/ DHB/4PW/ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน)
๗. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม (มนุษย์)
๘. สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมคิด ทองสง
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
นายฮาริส มาศชาย
นายเชภาดร จันทร์หอม
นายไมตรี จงไกรจักร
ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
นายชญานิน เอกสุวรรณ
นายสมชาย ละอองพันธุ์
นายอานนท์ มีศรี
นายอิลฟาน ตอแลมา

วาระความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้ สอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างสุขภาพที่ดี
ขณะเดียวกันนิยามค�ำว่า สุขภาพตาม ที่ระบุใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุ
ความหมาย และความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทุกมิติ กาย จิต สังคม ปัญญาในทุกระดับ ปัจเจก
ไปจนถึงชุมชน สังคม ประเทศ โดยการจะปฏิรปู ระบบสุขภาพ หรือการจะปรารถนาให้เกิดสังคม
สุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี หนทางหนึ่งคือที่มาจากการมีนโยบายสาธารณะที่ดีและจะมีนโยบาย
สาธารณะที่ดีต้องผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพ คือ เครื่องมือกระบวนการที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาท�ำงานด้วยกัน ตามแนวทางการ
ปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้น “สร้างน�ำซ่อม” ซึ่งมี “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เป็น
กรอบทิศทาง และในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๔๐ ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้กำ� หนด
ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. ก�ำหนด
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ดังนัน้ เพือ่ ให้มกี ารประสานการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม วาระสร้างสุขคนใต้ท้งั ๘ ประเด็น โดยใช้เครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น”
ส�ำหรับเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
สมาคมประชาสังคมชุมพรร่วมกับคณะท�ำงานภาคีพันธมิตรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้
จึงได้ใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ มาขับเคลื่อนกระบวนการ ประเด็นว่าด้วยความมั่นทาง
สุขภาวะคนใต้ ได้แก่ (๑) เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ (สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้
ต�ำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร) (๒) การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (เหล้า บุหรี่ ยา
เสพติด) (๓) สุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว (๔) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (๕) การจัดการ
ภัยพิบัติ (๖) ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (การเชื่อมโยงกลไก
ตั้งแต่ ต�ำบลจัดการสุขภาพ/ DHB/4PW/ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน) (๗) จริยธรรมสื่อเพื่อ
สุขภาวะทางสังคม (๘) ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม ในประเด็นความมั่นคงทางสุขภาวะวาระสร้างสุขคนใต้ ๘ ประเด็นหลักของปี
๒๕๖๑
๒. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
เครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” ในประเด็นความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุข
คนใต้ ๘ ประเด็นหลัก
๓. เพื่อจัดท�ำข้อมูลสถานการณ์ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายใน ๘ ประเด็น
สุขภาวะคนใต้

ขอบเขตการจัดกระบวนการ

๑. พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
๒. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ๔ ภาคส่วน ประกอบด้วย (๑) เครือข่ายภาครัฐ (๒) เครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ
(๓) เครือข่ายภาคประชาสังคม และเอกชน และ (๔) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
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ส่วนที่ ๒:
กระบวนการและวิธีการ
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๑. เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในประเด็นความมัน่ คงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขคนใต้ ๘ ประเด็น ใน ๔ กลุม่ ประเด็น
ได้แก่ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคง
ทางพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการร่วมกัน
๒. จัดกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลัง
ที่ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
๓. เปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมพัฒนา และ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาวะของประชาชน
๔. การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อหาฉันทมติต่อการขับเคลื่อน ในงานสร้าง
สุขภาคใต้ “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

เชื่อมโยงเครือข่าย

จัดกระบวนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

เปิดพืน้ ทีส่ าธารณะ

พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อหาฉันทมติต่อการขับเคลื่อน
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ส่วนที่ ๓:
สรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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หลั ง จากที่ แ ต่ ล ะประเด็ น ได้ จั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้ใช้โอกาสในการจัดงาน สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐
การประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๑ “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจ�ำกัด
สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หาฉันทมติต่อการขับเคลื่อนต่อไป โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอจากการประชุมดังนี้
14

ประเด็นที่ ๑ เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ :
สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ต�ำบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร
เป้าประสงค์ ๓ ปี

๑. มีรูปแบบเขตเกษตรสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ (นิยาม: เขตการผลิตทางการเกษตร
ซึ่งรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกป่าที่กำ� หนดขึ้นให้เหมาะสมกับสุขภาวะ โดยค�ำนึงถึงการ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภาพ เช่น ดินฟ้าอากาศ แหล่งน�้ำ พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง
ฯลฯ)
๒. มีพนื้ ทีก่ ารท�ำเกษตรเพือ่ สุขภาพ และ/หรือเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ที่ (น�ำร่อง) อย่างน้อย
จังหวัดละ ๕ พืน้ ทีใ่ นประเด็นเรือ่ ง ยางพารายัง่ ยืน ข้าว ประมง ปาล์มน�ำ้ มัน และธนาคารต้นไม้
๓. มีแผนยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรเพือ่ สุขภาพภาคใต้

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรเพือ่ สุขภาพ น�ำไป
สู่การจัดการพื้นที่เกษตรเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ และวิธีการท�ำเกษตรในแต่ละ
ประเภท
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. สนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีแผนงานด้านระบบอาหาร
ทัง้ ประเด็นความมัน่ คงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โดยจัดสรรงบประมาณ
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณแต่ละปี
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๒. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ด้านระบบอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. สนับสนุนกระบวนการจัดท�ำสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นว่าด้วยเกษตรเพื่อสุขภาพ
และผลักดันให้สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดมีวาระเรื่องเกษตรเพื่อสุขภาพ
๒. สนับสนุนสร้างและพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัดท�ำ
ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอมียทุ ธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านระบบอาหาร ทัง้ เรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร เรือ่ งอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ทัง้ นี้
เพื่อน�ำไปสู่เขตเกษตรเพื่อสุขภาพในระดับอ�ำเภอ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรเพื่อสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับเกษตรอินทรีย์และ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน
สื่อมวลชน
๑. ควรมีรายการหลักที่มีการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการแบ่งปันด้านอาหาร เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรกรรมยั่งยืน
๒. ควรให้นักข่าวพลเมืองมีการน�ำเสนอเรื่องความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นหลัก
เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มคี วามรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
๑. ขอให้ กขป. เขต ๑๑ และเขต ๑๒ มียุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรการขับเคลื่อน
ด้านเกษตรเพื่อสุขภาพ
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องค์กรอื่นๆ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. สนับสนุนให้มีการสร้างกลไกการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดให้เป็น
กลไกทีย่ งั่ ยืน โดยมีสำ� นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการท�ำงาน และมีมาตรฐานรับรอง ๓ ระดับ ได้แก่
- ระดับตนเอง (PGS)
- ระดับประเทศ (ออร์แกนิคไทยแลนด์/Organic Thailand)
- ระดับต่างประเทศ (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ/FOAM Standard)
๒. สนับสนุนการจัดท�ำกระบวนการผลิตเกษตรกรรมเพือ่ สุขภาพ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้
และปลายน�้ำ
๓. ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมโครงการตลาดเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ ในรูปองค์กร โดย
เป็นโครงการน�ำร่องในระดับจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ให้รับซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพขององค์กรในชุมชน หรือเครือข่ายในระดับจังหวัด
๔. สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Matching) ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาค
เอกชน ในภาคการผลิตและภาคการตลาด เช่น การสัง่ ซือ้ อาหารล่วงหน้าระหว่างชุมชนกับชุมชน
หรือองค์กรกับองค์กร เพื่อสร้างระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพจากฟาร์มสู่ครัว
๕. สนับสนุนและผลักดันระบบ Co-farming ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เพื่อประกัน
ความเสี่ยงของเกษตรกร

9/15/18 8:32 AM

ประเด็นที่ ๒ การจัดการปัจจัยเสี่ยง :
เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
เป้าประสงค์ ๓ ปี

๑. ลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบในชุมชน เหลือร้อยละ ๒๐ โดยสร้าง
ยุทธศาสตร์ร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ภาคใต้
		 ๑.๑ กลไกการกระตุ้นและการบังคับใช้กฎหมาย
		 ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
		 ๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยง เช่น รอบสถานศึกษา
และชุมชน
๒. เกิดกลไกการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
		 ๒.๑ ระดับเขต คือ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
		 ๒.๒ จังหวัด คือ สมัชชาสุขภาพจังหวัด
		 ๒.๓ อ�ำเภอ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ
		 ๒.๔ ต�ำบล คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
๓. เครือข่ายด้านการลดปัจจัยเสี่ยง ๑๔ จังหวัดภาคใต้เข้มแข็งสามารถลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพได้
		 ๓.๑ มีองค์กรที่เป็นรูปธรรม เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคม มูลนิธิ
		 ๓.๒ มีองค์ความรู้
		 ๓.๓ มีงบประมาณด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
		 ๓.๔ มีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. สสส. ควรปรับกระบวนการสนับสนุนให้เครือข่ายหรือชุมชน องค์กร ขนาดเล็ก
สามารถเข้าถึงและปรับลดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่เป็นข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
นใต้
สุขภาวะค
ง
า
ท
ง
ค
่
ั
น
ม
้วยความ
าะประเด็นว่าด
พ
เฉ
าพ
ภ
ข
ุ
ส
า
ช
ั
ช
กระบวนการสม

aw.indd 17

17

9/15/18 8:32 AM

18

๒. การติดตามและประเมินผลของ สสส. ควรปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงาน ไม่ควรเน้น
เรื่องข้อมูลเอกสารมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ควรเน้นการใช้กระบวนการที่เหมาะสมกับชาว
บ้านและชุมชน และหนุนเสริมด้วยหลักการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
๓. ควรเร่งท�ำความเข้าใจกับกรมสรรพากรให้มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการจัดเก็บภาษี
จากเครือข่ายที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในกรณีกรมสรรพากรตีความว่าการรับทุนสนับสนุน
จาก สสส. เป็นการจ้างท�ำสินค้า และเป็นรายได้ของผู้รับทุน และให้มีการเสียภาษี ณ ที่จ่าย
รวมทั้งมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง การช�ำระค่าอากรแสตมป์ ค่าปรับในการช�ำระภาษีล่าช้า
๔. ขอให้ สสส. ก�ำหนดโครงสร้างหรือกลไกการท�ำงานระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่าง สสส. กับภาคีเครือข่ายได้ง่ายและสะดวกขึ้น
๕. ให้ สสส. ปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. ควรเร่งท�ำความเข้าใจและหาข้อสรุปกับส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ชัดเจน เรื่อง
ระเบียบหรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ ด้านงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่ม/องค์กร ในชุมชน เพื่อลดปัญหาทางกฎหมายและ
การถูกเรียกคืนย้อนหลัง รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น มีความมั่นใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการ
๒. โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ควรเป็น
โครงการที่สามารถจัดการปัจจัยเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง
๓. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีแผน มีโครงการ ด้านการจัดการปัจจัย
เสี่ยง
๔. ให้ สปสช. ขยายระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบ ให้ครอบคลุมถึง
ผู้มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
๒. สนับสนุนให้เกิดกลไกและกระบวนการสร้างฐานความรูท้ างวิชาการด้านปัจจัยเสีย่ ง
ทั้งระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
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๓. สนับสนุนให้เกิดสมัชชาสุขภาพระดับอ�ำเภอและประสานความร่วมมือกับคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
๔. ให้มีการทบทวน สรุปความคืบหน้า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อไป
๕. ให้ สช. เปิดโอกาสให้กบั เครือข่ายที่หลากหลายได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือ
เข้าร่วมในการท�ำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงค�ำกล่าวที่ว่า “คนไปไม่ได้ท�ำ คนท�ำไม่ได้ไป”
๖. ควรมีการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูร้ บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ ในระดับภูมภิ าค
และจังหวัด ให้มีคุณสมบัติที่สามารถประสานงานเครือข่ายได้หลากหลาย และมีบุคลิกที่เปิด
กว้าง เป็นกัลยาณมิตร
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ด้ า นการให้ บ ริ ก าร
การจ่ายยาที่ลดความต้องการใช้สารเสพติด (เมธาโดน) ให้มีสถานที่บริการเฉพาะ ไม่เปิดเผย
และขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมระดับอ�ำเภอ และ รพ.สต. รวมทั้งขยายเวลาบริการให้
ไม่ต�่ำกว่า ๖ ชั่วโมงต่อวัน
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องวัดประเมินสุขภาพ เครื่องวัด
แอลกอฮอล์ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด ให้กับหน่วยบริการ
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขเพิม่ แบบบริการสุขภาพในนามศูนย์ให้คำ� ปรึกษาชายรักชาย
เพื่อลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มบุคคลากรและเครื่องมือใน รพ.สต. เพื่อเน้นการ
ส่งเสริม ป้องกัน แนะน�ำด้านสุขภาพหรือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๑. ให้ พอช. เพิม่ เป้าหมายเรือ่ งการลดปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพในกระบวนการท�ำงานใน
ชุมชน และบูรณาการการท�ำงานกับเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่
ภาคประชาสังคม
๑. ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีบทบาทในระบบสุขภาพต่างๆ ให้มากขึ้น ทั้งสมัชชา
สุขภาพ พชอ. กองทุนฯ และให้ผลักดันให้ทกุ ระบบสุขภาพมีการพัฒนาทักษะภาคประชาสังคม
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๒. ให้ภาคประชาสังคมด�ำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่โดยอาศัยต้นทุนที่มี เช่น
งบประมาณในท้องถิ่น จุดแข็งของพื้นที่ ปัจจัยที่เอื้อทั้งด้าน คน องค์กร กฎกติกาชุมชน ให้
เข้มแข็งแล้วพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโมเดล
๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ หรือกลไกด้าน
ระบบสุขภาพเพื่อขยายผลและสร้างความเข้มแข็ง
๔. ควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน โดยให้มีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย ทั้งระดับชาติ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
๕. ควรศึกษาและท�ำความเข้าใจในเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลไก กิจกรรม ของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพหรือระบบสุขภาพในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ เพื่อการออกแบบการด�ำเนิน
งานให้ ส อดคล้ อ งและเสริ ม พลั ง ซึ่ ง กั น และกั น และการบู ร ณาการการท� ำ งานงานทั้ ง ด้ า น
งบประมาณ พื้นที่ด�ำเนินการ กิจกรรม
สื่อมวลชน
๑. สื่อมวลชนควรสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และให้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่องบนฐานข้อมูลทางวิชาการ
ที่น่าเชื่อถือได้ มิใช่เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันส�ำคัญต่างๆ
๒. สร้างกระบวนการสื่อสารสาธารณะให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
๓. สือ่ กระแสหลักและสือ่ ท้องถิน่ ควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณ
ในการสื่อสารสาธารณะ ว่ามีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ หรือมี
ผลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไร เช่น การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การถ่ายทอดกีฬา
บางประเภทที่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
๔. ให้ TPBS เป็นองค์กรสือ่ ต้นแบบ ในการสือ่ สารด้านสุขภาวะและกระตุน้ ให้ประชาชน
มีความตระหนักด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ และเพิม่ ศักยภาพทัง้ ด้านจ�ำนวน
บุคลากร งบประมาณ ให้กบั ศูนย์ขา่ วระดับภูมภิ าค เพือ่ ให้ภาคประชาชนเข้าถึงสือ่ สาธารณะได้
ง่ายขึ้น
๕. ให้ กสทช. เข้มงวดในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม การเผยแพร่สอื่ ทัง้ สือ่ หลัก สือ่ ท้องถิน่
เช่น เคเบิ้ล จานดาวเทียม ในการน�ำเสนอรายการที่สื่อไปทางลามกอนาจาร การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้านที่ส่งเสริมให้เกิดการเล่นการพนัน เช่น วัวชน ไก่ชน เป็นต้น
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ประเด็นที่ ๓ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ๓ ปี

๑. ชุมชนท่องเที่ยวอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ เข้าสู่การรับรองคุณภาพตนเอง โดยใช้
มาตรฐานการท่องเที่ยวที่มีอยู่ (เช่น มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐาน อพท. มาตรฐานการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้)
๒. มีกลไกการบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับจังหวัดทุกจังหวัด
๓. มีฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่ทันสมัยและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด
๔. ผลักดันให้ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณะ และเป็น
วาระแห่งชาติ
๕. เกิดพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนกาสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. สนับสนุนให้มีแผนงานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสนับสนุน
ให้เกิดโครงการในด้านต่างๆ เช่น
		 ๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
		 ๑.๒ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อสร้างสุขภาวะในภาคใต้และระดับประเทศ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
๑. ก�ำหนดให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นสามารถสนับสนุนโครงการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น โครงการแหล่งท่องเที่ยวปลอด
เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วโดยชุมชน เช่น การบรรจุวาระในระเบียบสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
22

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. ให้กรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัดออกแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วม
กับชุมชนท่องเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาหารปลอดภัย
การจัดการขยะ สุขาภิบาล เป็นต้น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๑. ให้มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างแผนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนกับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ในการวางแผนและพัฒนาโครงการเพื่อ
ส่งเสริมให้มกี ารยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมยกร่างพระราชบัญญัติการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน
๒. ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการท�ำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
๓. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Data base Center)
๔. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๑. เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๒. ขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากเดิม สู่ผลิตภัณฑ์เชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี
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องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (อพท.)
๑. ให้เพิม่ กระบวนการมีสว่ นร่วมของสมาคมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนภาคใต้ในทุกภารกิจ
ของ อพท. โดยเฉพาะการก�ำหนดขอบเขตและวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
๑. สนับสนุนการท�ำงานและขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับ
พื้นที่และระดับจังหวัด โดยมีกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ไทยพีบีเอส
๑. ให้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะและผลักดันเรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นกระแสสังคม
สมาชิกเครือข่ายชุมชน
๑. สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
		 ๑.๑ ผลักดันให้เกิดการใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ของสมาคมฯ
เป็ น กรอบในการก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา มี ก ารรองรั บ โดยสมาคมและ/หรื อ หน่ ว ยงาน
หนุนเสริมอื่นๆ
		 ๑.๒ ให้มกี ารพัฒนากลไกคณะท�ำงานในการขับเคลือ่ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วใน
ระดับโซนครอบคลุมทั้งภาคใต้
		 ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย/สมาคม CBT ในแต่ละจังหวัดพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๒. เครือข่ายการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
		 ๒.๑ ชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่การรับรองคุณภาพโดยใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวที่มีอยู่
(เช่น มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐาน อพท. มาตรฐานการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของสมาคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้)
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ประเด็นที่ ๔ จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
เป้าประสงค์ ๓ ปี
24

๑. ขยายเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
๒. เกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อก�ำหนดกรอบจริยธรรมสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ
๓. เกิดรูปแบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะในชุมชนภาคใต้
๔. ยกระดับนักสื่อสารในเครือข่ายสื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาวะมืออาชีพ

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพกอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อให้เป็นกลไกการ
สื่อสารของการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้
๒. ใช้โมเดลเครือข่ายสือ่ สร้างสุขภาคใต้ เพือ่ การสือ่ สารของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๓. สนับสนุนให้เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภูมิภาค
เพื่อการขยายเครือข่ายการท�ำงานด้านสื่อสุขภาพในการขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. เสนอให้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงสิทธิ
ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมภาคใต้โดยผ่านเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
๒. เสนอให้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สนับสนุนเครือข่ายสือ่ ภาค
ใต้เป็นกลไกในการสื่อสารท�ำความเข้าใจและส่งเสริมการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. เสนอให้ ศูนย์พฒ
ั นานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมภาคใต้ (สช.) ร่วม
กับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยกอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ผลักดันประเด็นจริยธรรม
สื่อชุมชนเป็นนโยบายสาธารณะในระดับชาติผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ
สมัชชาเชิงประเด็น
๒. เสนอให้ สช. ปรับเพิ่มกลไกการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็น
อีกหนึ่งกลไกเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งในระดับภาคและระดับพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. เสนอให้เพิ่มภาคีเครือข่ายสื่อชุมชนในโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
๒. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิชาการใช้เครือข่ายสือ่ สร้างสุขภาคใต้
เป็นกลไกในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๑. เสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใช้กลไกเครือข่ายสือ่ ชุมชนภาคใต้ในการสือ่ สาร
การขับเคลื่อนงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่
สมาชิกเครือข่ายชุมชน
๑. ขอให้สมาชิกภาคีเครือข่ายร่วมเป็นสื่ออาสากับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้และใช้
ช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ในการสื่อสารการขับเคลื่อนงาน
๒. เสนอให้ภาคีเครือข่ายใช้เวทีการสือ่ สารในการถอดความรูแ้ ละขับเคลือ่ นงานเพือ่ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม
๓. เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เครือข่ายอืน่ ๆ เข้ามาร่วมเป็นหุน้ ส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
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ประเด็นที่ ๕ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
เป้าประสงค์ ๓ ปี
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๑. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการภัยพิบตั ใิ นการลดความเสีย่ งและสร้างความ
ปลอดภัยของชุมชนอย่างยั่งยืน
๒. เกิดระบบการจัดการภัยพิบัติ และการสร้างความปลอดภัยในชุมชน
๓. เกิดกระบวนการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแนวโน้มภัยพิบัติ
๔. เกิดองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เป็นต้นแบบ
จ�ำนวน ๑๐ ชุมชนในทุกจังหวัด

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. ให้ สสส. ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณณภัย (ปภ.) สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร ภาคพลเมืองที่หลากหลาย เพื่อรับมือภัยพิบัตริ ะดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ระดับชาติ รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
๒. ให้ สสส. ร่วมกับกรม ปภ. เป็นแกนน�ำในการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงาน
ภาคีให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
๓. ให้ สสส. ร่วมกับกรม ปภ. สนับสนุนให้เกิดอนุกรรรมการส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติภายใต้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. ให้ สปสช. ออกระเบียบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีบทบาทการ
สนับสนุนชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. ให้ สช. เร่งรัดคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผลักดันมติการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนสู่การปฏิบัติ
๒. ให้ สช. สนับสนุนชุมชน เครือข่าย ในการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพ การ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนให้เกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่
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กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีหน้าที่และเพิ่มบทบาทในการฝึกอบรมการ
กู้ชีพให้กบั ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
๒. ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับหน่วยกู้ชีพในพื้นที่
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๑. ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีหน้าที่เสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนในการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
๒. ให้ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับปรับปรุง
สมาชิกเครือข่ายชุมชน
๑. ให้เครือข่ายชุมชนรวมตัวกันจัดท�ำข้อมูลชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย จัดให้มอี าสาสมัคร
แผนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ
๒. ให้พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ในการจัดการภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานอื่น ๆ  
๑. กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย
		 ๑.๑ ร่วมปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เพือ่ ให้เอือ้ ในการจัดการภัยพิบตั ขิ องประเทศไทย
		 ๑.๒ ให้สำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการสนับสนุนชุมชนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในการจัดการภัยพิบตั ิชุมชน
		 ๑.๓ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ภั ย พิ บั ติ ร ะดั บ ชาติ ใ นการสนั บ สนุ น ให้ ก องทุ น ภั ย พิ บั ติ
ระดับต�ำบล
๒. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
		 ๒.๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการก�ำกับดูแลและสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีแผนและโครงการส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ
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ประเด็นที่ ๖ ชุมชนน่าอยู่
เป้าประสงค์ ๓ ปี
28

๑. เกิดกลไกการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
๒. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเข้มแข็งตามบริบทภาคใต้
๓. หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างกระบวนการเพื่อบูรณาการแผนงานสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� ชุมชน
เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกลไกพีเ่ ลีย้ ง กลไกหน่วยจัดการพืน้ ที่ เพือ่ หนุน
เสริมให้ชุมชนมีศักยภาพน�ำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
๓. เพิม่ การสือ่ สารและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ชมุ ชนได้เข้าถึงแหล่งทุนให้มากขึน้
๔. สสส. เป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลในระดับนโยบายการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในท้องถิน่ มีส่วนร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่
ยกระดับชุมชนให้เป็นต�ำบลน่าอยู่
๒. ก�ำหนดสัดส่วนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้มีตัวแทน
ของผู้นำ� ชุมชนที่ขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่
๓. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้มีแนวทาง
พัฒนาภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ด�ำเนินงานชุมชนน่าอยู่ ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๒. น�ำบทเรียนและข้อมูล องค์ความรู้ และคณะท�ำงานจากโครงการชุมชนน่าอยู่
มายกระดับสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะในประเด็นที่สอดคล้องกับการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑. ก�ำหนดให้หน่วยบริการสุขภาพ ด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนมากขึ้น
โดยก�ำหนดตัวชีว้ ดั ชุมชนน่าอยูใ่ นมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรสาขาสุขภาพมีความเข้าใจ และมีความร่วมมือกับชุมชน
ในการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่
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ประเด็นที่ ๗ ความมั่นคงทางสุขภาพ :
กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ ๓ ปี
30

๑. มีการบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการท�ำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สสส. และสช. ในการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๒. ภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีม่ คี วามสามารถในการใช้กลไกระบบสุขภาพแบบมีสว่ นร่วมใน
การขับเคลื่อนงาน
๓. ภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และสช.
สามารถขับเคลือ่ นงานทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์และความจ�ำเป็นด้านสุขภาพส�ำคัญตามบริบท
ของพื้นที่ร่วมกัน

ข้อเสนอ
หน่วยงานส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช.)
๑. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. มีการบูรณาการยุทธศาสตร์
และท�ำแผนแม่บทในการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เสริมแรงกัน
๒. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. กระจายอ�ำนาจสู่ระดับเขต
และเสริมพลังพื้นที่ด้วยการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างทั่วถึง
๓. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. ปรับระบบ โครงสร้าง และ
กลไกในการด�ำเนินงานให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๔. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. ผลักดันกระบวนการและกลไก
สมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
๕. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. ก�ำหนดนโยบายและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ
พื้นที่
๖. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
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๗. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. และ สช. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๑. เสนอให้ภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส.
และ สช. ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยใช้กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่
เชื่อมโยงกันทั้งระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน ด้วยกระบวนการที่น�ำไปสู่ความยั่งยืน
เช่น ใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพในการร่วมกันจัดท�ำแผนสุขภาพเพื่อก�ำหนดทิศทางในการขับ
เคลื่อนงานในพื้นที่อย่างบูรณาการ
๒. เสนอให้คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน (กขป.) เขต ๑๑ และ ๑๒ สร้าง
กระบวนการท�ำงานร่วมด้านสุขภาพในภาพรวมของเขตตามข้อมูลสถานการณ์และความจ�ำเป็น
ด้านสุขภาพส�ำคัญของพื้นที่ และต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาของพื้นที่ จ�ำนวน ๑๐
อ�ำเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) และเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อย่างน้อย ๑๐๐ แห่ง ภายใน ๓ ปี
๓. เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สปสช. สสส. สช. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานวิชาการในพืน้ ที่ ร่วมพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่น�ำร่องจ�ำนวน ๔๐ แห่ง
ภายใน ๓ ปี โดยใช้กระบวนการจัดท�ำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของพื้นที่ผ่านเครื่องมือ
เช่น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) แผนสุขภาพชุมชน หรือแผนทีท่ างเดิน
ยุทธศาสตร์ หรือธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ โดยให้ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ น
ร่วม โดยสามารถใช้งบประมาณประเภท ๗(๔) งบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
๔. เสนอให้ สปสช.เขต ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ส่งเสริมการ
จัดท�ำโครงการด้านสุขภาพภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้กองทุนฯ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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๕. เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนโดยการสนับสนุนทรัพยากรและบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทีด่ ำ� เนินงาน
ในพื้นที่
๖. เสนอให้สถาบันวิชาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ ด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการ การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้
๗. เสนอให้สถาบันวิชาการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการติดตามและประเมิน
ผลรวมถึงการถอดบทเรียนการท� ำงานในพื้นที่เพื่อน� ำข้อมูลไปปรับวิธีการด� ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

9/15/18 8:32 AM

ประเด็นที่ ๘ สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เป้าประสงค์ ๓ ปี

เป้าหมายหลัก คือ การเกิดสุขภาวะที่ดีของเด็กและเยาวชนเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ
๑. เกิดการสานพลังขบวนเด็กและเยาวชนภาคใต้ร่วมด้วยภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในเด็กและเยาวชนเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ
๒. เกิดกลไกระบบสนับสนุนการท�ำงานของพี่เลี้ยง ทีมวิชาการ และพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ขบวนเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้มแข็งขึ้น
๓. องค์กร/หน่วยงานทีท่ ำ� งานด้านเด็กและเยาวชนมีความสามารถในการหนุนเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดคนรุ่นใหม่ท่เี ป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะระดับพื้นที่/จังหวัดในภาคใต้

ข้อเสนอ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. สนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลสุขภาวะและคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน องค์กร
ด้านเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการหรือท�ำงานร่วมกันสู่
การก้าวข้าม คน งาน ประเด็น และเครือข่าย รวมถึงสามารถน�ำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ขยายกลไกการท�ำงานของส�ำนัก ๔ ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวให้เข้าถึงเครือข่ายการท�ำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่
ระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด และภูมิภาค
๓. สนับสนุนการสร้างกลไกเครือข่ายสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ในการท�ำงานร่วมกันสูก่ ารขับเคลือ่ นสุขภาวะและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องเด็กเยาวชนและครอบครัว
อย่างยั่งยืน
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ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. ขอให้ สปสช. เร่งสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึง ๕ ปี เช่น การจัดท�ำนิทานและหนังสือเด็ก
๒. ให้ สปสช. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการให้กับเครือข่ายเด็ก
และเยาวชน
34

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๑. มีวาระสมัชชาเด็กและเยาวชนในภาคใต้ ว่าด้วยสุขภาวะทีย่ งั่ ยืนเพือ่ สร้างการมีสว่ น
ร่ ว มผ่ า นกลไกเครือ ข่ า ยเด็ก และเยาวชนในระดับ ภาค โดยก�ำ หนดอนาคตร่ ว มกับ ผู ้ ใ หญ่
ไทยพีบีเอส กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ
ระดับพื้นที่ จังหวัดในภาคใต้
๒. สนับสนุนให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ปลอดภัย ส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน ในเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ภาคใต้
องค์กรอืน่ ๆ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) และ ศูนย์อำ� นวย
การบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
๑. มีการขยายพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอร่วมต่อกระทรวงสาธารณสุข  สสส. สปสช. สช.
๑. ท�ำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อส่งเสริมและสร้างพื้นที่ให้เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนได้มบี ทบาทและมีส่วนร่วมในการท�ำงานทางสังคม
๒. ร่วมกันจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการท�ำงานของเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนสู่สขุ ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในเด็กและเยาวชนเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ
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สรุปผลกระบวนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในงานสร้างสุขภาคใต้
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๑. ประเด็ น การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

36

กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
คณะท�ำงานได้จดั ประชุมทบทวนข้อเสนอปี ๒๕๕๙ ได้ทำ� ความเข้าใจและสร้างเครือข่าย
คณะท�ำงานในประเด็นนี้ร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขยับงานวิชาการกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกิดการจัดตั้งคณะท�ำงานขึ้น มี
กระบวนการจัดเวทีระดับโซน ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละโซน และจัด
เวทีระดับโซนเพื่อยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กระบวนการห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
ตัวแทนแต่ละชุมชนได้มาร่วมงานสร้างสุขมีการน�ำเสนอการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ในแต่ละโซน ได้แก่ โซนอ่าวไทย และโซนอันดามันผ่านกรณีศึกษา โดยให้ตัวแทนของชุมชน
เป็นคนน�ำเสนอ และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำ� เนินงานเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เข้ามาร่วมในห้องย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนชุมชนและรับข้อเสนอนั้นไปด�ำเนินการต่อ
โดยหน่วยงานทีเ่ ข้ามาร่วมได้แก่ นายกสมาคมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนภาคใต้ เครือข่ายการท่อง
เที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงาน
การท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการน�ำเสนอข้อเสนอประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังขาดการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอต่อ สสส. และ สช.
1. ให้ สสส. หนุนเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมคน เชื่อมเครือข่าย
โจทย์ใหญ่ท่อี ยากขยับคือการแลกเปลี่ยนระดับภาค
2. ให้ สช. ขับเคลือ่ นโดยใช้เครือ่ งมือเชิงสมัชชาสุขภาพ เพือ่ ต้องการเรียนรูท้ งั้ กระบวนการ
และเสนอเข้าเป็นวาระของเป็นตัวแทนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
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๒. ประเด็นชุมชนน่าอยู่
กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
ช่วงการจัดท�ำข้อมูลทีมชุมชนน่าอยู่มีการแบ่งทีมการจัดการ และแบ่งการท�ำงานออก
เป็น ๓ โหนด คือ โหนดตอนบน (ทีม ม.วลัยลักษณ์) โหนดใต้กลาง (จ.พัทลุง) และโหนดใต้ล่าง
(จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี) สิ่งที่พบ คือ ช่วงเตรียมงานทางทีมได้ออกแบบงานสร้างสุขของห้อง
ย่อยไว้ให้มลี กั ษณะ “โชว์ แชร์ เชือ่ ม” ลานกิจกรรม และห้องย่อย โดยมอบหมายให้แกนน�ำหลัก
เป็นคนน�ำเสนอ และใช้โหนดพัทลุงเป็นพื้นที่เตรียมงาน นอกจากนี้ยังได้มีการถอดบทเรียน ๑๔
พื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นข้อมูลสังเคราะห์ที่จะใช้ในวันจัดงานสร้างสุข
กระบวนการห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
ทางคณะท�ำงานชุมชนน่าอยู่ได้เชิญเครือข่ายที่ท�ำโครงการชุมชนน่าอยู่ทั้ง ๑๔ จังหวัด
ของภาคใต้มาร่วมเรียนรู้ในงานสร้างสุข และมีผ้เู ข้าร่วมประมาณ ๑๒๕ คน แต่ปัญหาทีพ่ บของ
ผูเ้ ข้าร่วมคือยังขาดแกนหลักส�ำคัญอีกหลายคน กระบวนการในห้องย่อยให้ตวั แทนจาก ๑๔ พืน้ ที่
ต้นแบบ มาเล่าแลกเปลี่ยนการจัดการสุขภาวะในชุมชนผ่านการท�ำโครงการร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นให้น่าอยู่
ปัญหาและอุปสรรค
๑. การวางเนือ้ หาต้องการให้ขอ้ เสนอห้องย่อยมีความคมชัดในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ของปี ๕๙
มีโหนดใหม่เกิดขึ้นมา ๔ โหนด จากเดิมที่อยู่ภายใต้การดูแลโดย สจรส.ม.อ.
๒. สิ่งที่ต้องทบทวนในปีหน้าคือ รูปแบบของประเด็นชุมชนน่าอยู่จะเป็นอย่างไร อันนี้
ทางทีมต้องกลับไปคิดและวางแผน
๓. จากข้อตกลงในทีป่ ระชุมว่า “ห้ามขายสินค้า” ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมทีเ่ ตรียมของมาไม่กล้า
ขาย จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มาชิมและสาธิตสร้างการเรียนรู้
๔. สิง่ สะท้องจากทีมชุมชนน่าอยู่ คือ ปีนมี้ บี ทบาทน้อยเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา
ทั้งในส่วนของห้องย่อยและการจัดนิทรรศการ
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. เตรียมการให้มคี วามคมชัดมากขึน้ โดยมีทมี จาก ม.วลัยลักษณ์เข้ามาเป็นทีมจัดการ
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๓. ประเด็นการจัดการภัยพิบัติภาคใต้

38

กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
ส�ำหรับประเด็นการจัดการภัยพิบตั ติ อ่ งานสร้างสุขปีนถี้ อื เป็นเวทีใหม่ ส่วนเรือ่ งภัยพิบตั ิ
นัน้ ทีมมีความช�ำนาญและท�ำมาหลายปีนี้ แต่จดุ อ่อนทีท่ มี ยังไม่คอ่ ยเข้าใจคือรูปแบบการท�ำงาน
วิชาการ แต่จะเข้าใจในกระบวนการท�ำงานกับชุมชน
ข้อค้นพบ ๑๐ กว่าปี ของการขับเคลื่อนงานด้านภัยพิบัติคือความไม่เท่าเทียมและ
ไม่ทั่วถึง จึงใช้กระบวนการจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยจัดที่จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม
จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และต่อมาได้จัดเวทีร่างข้อเสนอเพื่อเป็นเอกสารน�ำเข้ากระบวนการ
ห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
รูปแบบในห้องย่อยมีการน�ำเสนอข้อมูลการจัดการภัยพิบัติจากทั่วประเทศและเชิญ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ าก ๕ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมรับฟังข้อเสนอในห้องย่อยและรับแนวทางไป
ด�ำเนินการต่อ ได้แก่ มูลนิธชิ มุ ชนไท สือ่ ThaiPBS สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายภัยพิบตั ภิ าคใต้ กระบวนการเรียกผูเ้ ข้าร่วมงานให้ความสนใจ
และมาร่วมแลกเปลี่ยนในห้องย่อยมีการใช้ “หวอ” หรือสัญญาณไซเรนเพื่อเรียกคนเข้าห้อง
สิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีจากบทสรุปห้องย่อย คือ การใช้ภัยพิบัติเป็นเครื่องมือคอรัปชั่นใน
ประเทศไทย จึงมีข้อเสนอให้แก้กฎหมายให้แก้กฎหมายโดยให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการ
ป้องกันภัยแห่งชาติเพิ่ม ซึ่งกฎหมายการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาไม่มีภาคประชาชน
จึงแก้ไขให้มภี าคประชาชนเข้ามาร่วมด�ำเนินการและให้มีกองทุนภัยพิบัติระดับต�ำบล
ผลทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมาเรามีการจัดงาน “ย้อนรอยน�ำ้ ท่วมชะอวด” หลัง
งานสร้างสุขเสร็จ สิว่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการเข้ามาร่วมท�ำข้อมูลและเป็นส่วนหนึง่ ของงานสร้างสุขใน
ครั้งนี้ คือ การท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด
แนวทางการด�ำเนินงาน
สิ่งที่ต้องเคลื่อนต่อคือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่และจังหวัดที่มีกลไกการท�ำงาน
ร่วมกันได้
ปัญหาและอุปสรรค
ทางผู้ประสานงานห้องย่อยมีการประสานเครือข่ายผู้เข้าร่วมงานได้ทุกจังหวัด แต่
ประสานงานไม่ชดั เจนกับเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงท�ำให้ขาดเครือข่ายจังหวัดนี้ไป และ
มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน ๙๐ คน
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๔. ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
กระบวนการจัดท�ำข้อมูล เริ่มจากปัญหายางพารา จึงจัดท�ำกระบวนการขับเคลื่อนสุข
ภาวะชาวสวนยาง/ที่ดิน ซึ่งในคณะท�ำงานมีตัวแทนเป็นสมาคมยางพารา ทางสมาคมได้ใช้แนว
นโยบายที่จะน�ำไปสู่รัฐบาลในการแก้ปัญหา มีกระบวนการจัดเวทีที่จังหวัดพัทลุง มีการคุยเรื่อง
ข้าว สวัสดิการต้นไม้ และอาหารชาวสวนยาง จึงได้ข้อเสนอมาในประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ
และได้ด�ำเนินการมีการประชุมคณะท�ำงานหลายครั้งเพื่อหารือการจัดท�ำข้อมูลกระบวนการ
ห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
รูปแบบของห้องย่อยมีการน�ำเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความมั่นคงของชีวิตชาวสวน
ยางในเรือ่ งอาหาร อาชีพ มีการพูดถึงการท�ำอย่างไรให้อยูร่ อดกับสถานการณ์ เนือ้ หาในห้องย่อย
โดยรวมมีความครอบคลุม ทั้งเรื่องข้าว การท�ำข้าวไร่ในสวนยางพารา
แนวทางการด�ำเนินงาน
การขับเคลือ่ นหลังงานสร้างสุข จะน�ำข้อมูลทีพ่ ดู คุยในวันงานเข้าสู่เวทีสมัชชาภาคใต้ที่
จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะน�ำเรื่องการท�ำสวนยางที่
ยัง่ ยืนเข้าพูดคุยให้เชือ่ มกับเกษตรกรรมเพีอ่ สุขภาพ เพือ่ วางแผนการท�ำสวนยางอย่างยัง่ ยืนเพือ่
สุขภาพ เพราะเป้าหมายที่เชื่อมในปี ๒๕๖๒ จะจัดเวทีทุกจังหวัดและพูดถึงการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๕. ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
จากการทบทวนข้อเสนอปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องกองทุน ทางคณะท�ำงานใน
ประเด็นสุขภาพจึงได้เพิ่มสถานการณ์การด�ำเนินงานของ ๔ส. มีการจัดประชุมร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายจนได้เป็นเอกสารส�ำหรับใช้ในวันงาน
กระบวนการห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
กระบวนการในห้องย่อย ได้นำ� เสนอร่างข้อเสนอประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ และ
จัดเวทีทบทวนร่างข้อเสนอโดยมีผู้เข้าร่วมที่ท�ำงานด้านสุขภาพมาร่วมให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบ
เวทีจัดแบบ word café และกรณีศึกษา การท�ำงานใน ๔ พื้นที่ต้นแบบ ท�ำให้ได้ข้อเสนอที่จะ
ขับเคลื่อนในต่อไป
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๖. ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม

40

กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
ส�ำหรับงานสื่อได้รับงบสนับสนุนจากโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้
(ศวสต.) ในส่วนของการเตรียมงานสร้างสุข ทางประเด็นสื่อได้สนับสนุนงบประมาณย่อยให้กับ
ประเด็น ปัจจัยเสีย่ ง ชุมชนน่าอยู่ และภัยพิบตั ิ โดยลงไปเก็บประเด็นเพือ่ ท�ำข้อมูลใช้นำ� เสนอใน
งานสร้างสุข ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บประเด็นย่อยทีจ่ งั หวัดกระบีแ่ ละจังหวัดตรังประเด็นการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน จังหวัดชุมพรประเด็นปัจจัยเสี่ยงและอุบัติเหตุทางถนน
กระบวนการห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
ในงานสร้างสุขภาคใต้มีการน�ำเสนอของห้องสื่อ เรื่องจริยธรรมการสื่อสารทางสังคม
และพัฒนาเป็นข้อเสนอต่อ สสส. อยากใช้พื้นที่ภาคใต้เป็นโมเดลในสื่อสร้างสุขภาคใต้สุขภาวะ
ข้อเสนอต่อ สสส. และ สช.
๑. ข้อเสนอต่อ สช. ใช้กระบวนการสือ่ ผ่านสมัชชารายประเด็น และใช้กลไกคณะท�ำงาน
(สื่อท้องถิ่น) เข้าไปเป็นคณะท�ำงาน
๒. ข้อเสนอต่อ สปสช. การเข้าถึงสิทธิกองทุนต�ำบล
๓. ข้อเสนอต่อ พอช. ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งให้ทีมสภาองค์กรเข้มแข็งโดยเริ่มในภาคใต้
แนวทางการด�ำเนินงาน
การพัฒนารูปแบบและจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการวิจัย

๗. ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง
กระบวนการจัดท�ำข้อมูลก่อนงานสร้างสุข
กระบวนการเตรียมข้อมูลทางคณะท�ำงานได้จัดประชุมและลงไปดูพ้ืนที่การท�ำงานจริง
ที่บ้านคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา มีการจัดประชุมคณะท�ำงาน ๓ ครั้ง และแบ่งทีมงานถอด
บทเรียนประเด็นท้องไม่พร้อมในพืน้ ทีต่ ำ� บลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประเด็นบุหรีท่ จี่ งั หวัดตรัง
และกลุ่มโอโซนน�ำเสนอข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จังหวัดชุมพร
กระบวนการห้องย่อยในวันงานสร้างสุข
รูปแบบการจัดห้องย่อยจะเน้นการมีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้มกี ารซักถามแลกเปลีย่ น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุปประเมินผลการจัดงาน
๑. การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นในการจัดงานสร้างสุขภาคใต้
๑.๑ ประเด็นการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้เครือข่ายเพิม่ ขึน้ ในการจัดเวทีระดับโซน เป็นเครือข่ายวิชาการซึง่ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีอาจารย์
เข้ามาเป็นนักวิชาการจัดท�ำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งได้เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
ฝัง่ อันดามันทีเ่ ข้ามาร่วมเวทีในระดับโซน ในปีถดั ไปจะท�ำเรือ่ งการขยับแผนการท่องเทีย่ วสูร่ ะดับ
ภาคใต้
๑.๒ ประเด็นชุมชนน่าอยู่ มีการขยายพืน้ ทีโ่ หนดเพิม่ ขึน้ จากเดิมอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
สจรส.ทั้ง ๑๔ จังหวัด ได้ขยายโหนดออกเป็น ๔ โหนด คือ โหนดใต้บน (ม.วลัยลักษณ์) โหนด
พัทลุง โหนดยะลาปัตตานี และโหนดประเด็นเฉพาะ เห็นการขยับความร่วมมือของโหนดต่างๆ
มีการขยายผลพื้นที่ต้นแบบ ๑๔ พื้นที่ในภาคใต้สู่งานสมัชชาที่จัดขึ้นในระดับจังหวัด
๑.๓ ประเด็นการจัดการภัยพิบตั ภิ าคใต้ มีหน่วยงานอยากท�ำงานร่วมกันมากขึน้ มีการ
เชื่อมเครือข่ายภัยพิบัติร่วมกันใน ๑๓ จังหวัด มีภาครัฐเข้ามาท�ำงานร่วมกันมากขึ้น
๑.๔ ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีเครือข่ายปลูกผักอินทรีย์จาก
จังหวัดตรัง มีการพัฒนาเรื่องการสร้างรายได้ในชาวสวนยางโดยการเผาถ่านไม้ไผ่ จังหวัดสตูล
สร้างศูนย์เรียนรู้ และในปี ๒๕๖๒ จะเพิ่มกลุ่มการท�ำข้าวไร่
๑.๕ ประเด็น ความมั่น คงทางสุข ภาพ เครือ ข่ า ยไม่ ไ ด้ เ พิ่ม ขึ้น แต่ ค นที่เ ข้ า มาเห็น
กระบวนการท�ำงานมากขึ้น และเห็นการเชื่อมกลไกการท�ำงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นในระดับชุมชนซึ่ง
เกิดขึ้นจากการใช้กลไก กขป.
๑.๖ ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม ได้ผลตามเป้าหมาย คือ การขยาย
เครือข่ายสื่อครบ ๑๔ จังหวัดและมีเครือข่ายหนังสือพิมพ์และเครือข่ายการท�ำงานสุขภาวะใน
พื้นที่
๑.๗ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง มีการเชื่อมโยงและใช้งบกองทุนต�ำบล เช่น
ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้เครือข่ายใหม่ของบุหรี่กับเหล้า เห็นการเชื่อมร้อยงาน เห็น
การหนุนเสริมร่วมกัน

นใต้
สุขภาวะค
ง
า
ท
ง
ค
่
ั
น
ม
้วยความ
าะประเด็นว่าด
พ
เฉ
าพ
ภ
ข
ุ
ส
า
ช
ั
ช
กระบวนการสม

aw.indd 41

41

9/15/18 8:32 AM

42

aw.indd 42

- ข้อเสนอต่อ สสส. คือ หากจะจัดงานสร้างสุขทุกปีต้องเริ่มเขียนโครงการและ
เน้นกระบวนการก่อนวันงาน โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น ๓ ช่วง คือ ก่อน ระหว่าง และ
หลังงาน รวมทั้งตั้งทีมติดตามประเมินผล
- กระบวนการงานในวันสุดท้ายอาจจะไม่ต้องได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่อาจจะได้เป็น
แผนที่จะมาขับเคลื่อนต่อ
- งานสร้างสุขปีหน้าจะน�ำเสนอให้เห็นรูปธรรมหรือข้อตกลงในพื้นที่ ส่วนการสานงาน
สานพลังเริ่มต้นมาได้ถูกทางแล้ว
- การเชิญหน่วยงานภาคีทั้ง พอช. และ สกว. ท�ำให้เกิดประเด็นระหว่างทางโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาคี ซึ่งมีการสนับสนุนปฏิบัติการระหว่างทางอยู่แล้ว
- ข้อเสนอต่อทีมสื่อ ทางสื่อชุมชนต้องท�ำงานมากขึ้น ทางเครือข่ายต้องมาช่วยกันน�ำ
เสนอส่งเรื่องแต่ละประเด็นมา แต่ละประเด็นถ้ามีการจุดประเด็นอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้เป็น
จุดสนใจของงานสร้างสุข และทีมสื่อต้องยกระดับก่อนงานให้สื่อตามไปเก็บประเด็นทุกประเด็น
แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดเครือข่ายที่ไม่มีการเคลื่อนงาน ท�ำให้ทมี สื่อลงไปเก็บภาพหรือท�ำสื่อไม่ได้
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รายชื่อผู้ประสานงานประเด็น
ประเด็น
๑. สันติสุขภาวะชายแดนใต้
และการแพทย์พหุวัฒนธรรม
๒. ความมั่นคงทางสุขภาพและเขต
สุขภาพ: กองทุนต�ำบล เขตสุขภาพ
ระดับอ�ำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน
๓. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง
พืชร่วมยาง ข้าวธนาคารต้นไม้
ต�ำบลบูรณาการ ความมั่นคงทาง
อาหาร
๔. การจัดการภัยพิบัติ

ผู้ประสานงาน
นายอินฟาล ตอแลมา

อีเมล
tilfarn@gmail.com

ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

vorasith@gmail.com

นายเทพรัตน์ จันทพันธ์

sunshine.rice@gmail.com

นายไมตรี จงไกรจักร

maitreejong@hotmail.com

๕. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว
๗. ความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง: เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
๘. ชุมชนน่าอยู่

นายฮาริส มาศชาย
นายเชภาดร จันทร์หอม

haris2krabi@gmail.com
bananasweet007@gmail.com

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล akapunp@hotmail.com
นางก�ำไล สมรักษ์

kamlaisomrak@gmail.com
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