
สรุปการประชุมเตรียมงานสรางสขุภาคใต ป 2561 

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00- 16.00 น. 

 ณ หอง 1401 สจรส.ม.อ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นหารือเตรยีมงานสรางสุขป 2561 มทีั้งหมด 5 ประเด็น คือ 

 1. สรุปสาระงานสรางสขุภาคใต เมือ่วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 

 2. แนวทาง รูปแบบ การจัดงานสรางสุขป 2561 

 3. ขอเสนอแนะตอการออกแบบแตละประเด็นหองยอย 

 4. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเอกสารขอมูลของแตละเครือขาย 

 5. รางกําหนดการงานสรางสุขภาคใต 2561 

 

1. สรุปสาระงานสรางสุขภาคใต เมือ่วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559  

 การจัดงานสรางสุขป 2559 ที่ผานมามวีัตถุประสงคเพือ่ 

 1. นําเสนอผลการประเมิน รวบรวมสถานการณ และการจัดการความรูดานระบบสขุภาพของภาคใต 

สูภาคีเครือขายพันธมติรที่เกีย่วของ ทั้งในเชิงพ้ืนทีแ่ละเชิงนโยบาย  

 2. สรางกลไกระดับภาค การเชื่อมประสาน บูรณาการงาน  และขยายเครือขายภาคีพันธมติรสราง

เสริมสุขภาพในภาคใต   

 3. ขยายผล ยกระดับงานสรางเสริมสขุภาพ การจัดการดานสุขภาวะของพื้นท่ี จนนําไปสูการพัฒนา

เปนนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ 

4. สนับสนุนใหบคุคล สนใจทั่วไปไดผลติและเผยแพรและนําเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยดานการ

สรางเสริมสขุภาพ ในเวทีสาธารณะ เพื่อประโยชนตอหนวยงานและเพื่อความกาวหนาตอไป  

 จํานวนผูเขารวมงานสรางสุขป 2559 จํานวน 1,821 คน แยกเปนเครอืขาย ดังนี้ 

1. ชุมชนนาอยู จํานวน 571 คน 

2. กอ.รมน.ภาค 4 สน. จํานวน 150 คน 

3. อสม.เทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 149 คน 

4. สมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) จํานวน 149 คน 

5. อสม.เทศบาลเมอืงคอหงส จํานวน 148 คน 

6. การทองเทีย่วเชิงนเิวศน จํานวน 117 คน 

7. ระบบอาหารจังหวดัสงขลา จํานวน 117 คน 

8. สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 จํานวน 106 คน 

9. เครือขายเด็กและเยาวชน จํานวน 66 คน  

10. วิทยากร คณะทํางาน แขกผูมีเกยีรต ิจํานวน 66 คน 

11. เครือขายปจจัยเสีย่งและความมั่นคงของมนษุย จํานวน 40 คน 



12. เครือขายการแพทยพหุวัฒนธรรม จํานวน 39 คน 

13. สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 11 จํานวน 39 คน 

14. ผูเขารวมงานประชุมและนําเสนองานวิชาการ จํานวน 24 คน 

 รูปแบบงานสรางสุขป 2559 การแสดงปาฐกถา การสมันาทางวิชาการ ลานปญญาเสวนา 

ลานนิทรรศการ ลานสื่อสรางสุข การนําเสนอผลงานวิชาการ และเร่ืองเลาเราพลงั 

 ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนําเสนอของเครอืขายใน 8 ประเด็น รายละเอยีดตาม 

หนังสือสรุปสาระสําคัญงานสรางสขุภาคใต 

 

2. แนวทาง รูปแบบ การจัดงานสรางสุขป 2561 

 Theme ชื่องาน : สรางคน สรางงาน สรางสุข สานพลังทีก่าวขามขีดจํากัดสูสุขภาวะที่

ยั่งยืน 

 วัตถุประสงคการจัดงานในป 2561 

1. เพื่อสานพลังภาคีเครือขายพันธมิตรที่เกี่ยวของ ยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตสุข

ภาวะภาคใตทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย  

2. เพื่อเชื่อมรอย สรางและยกระดับกลไกเครือขายสุขภาวะ ทั้งรัฐ-ทองถิ่น-เอกชน-ประชาชน 

3. เพื่อยกระดับการจัดการความรู นวัตกรรมในงานสรางเสริมสุขภาพ-สุขภาวะ นําไปสูการ

พัฒนาเปนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ   

 กลุมเปาหมายในป 2561  

1. เครือขาย สสส. -สธ. - สปสช.-สช. รวมถึง พอช. 

2. องคกรรัฐ ทองถิ่น เอกชน ประชาสังคม ชุมชน 

3. สถาบันวิชาการ 

4. สื่อสารสาธารณะ 

 รูปแบบการจัดงานป 2561 

- กินอิ่ม นอนอุน : กลุมอาชีพ เศรษฐกิจ ประชารัฐ แบงตามวิกฤตปญหา ดังนี้ 

1. เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนภาคใต  

2. การขับเคลื่อนแตละประเด็นในหองยอย 

3. การประชุมวิชาการ งานวิชาการนโยบายสาธารณะ (สช.) 

4. ลานเสวนา และนิทรรศการ 

5. เวทีสื่อสารสาธารณะ หองสื่อ จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 

6. กิจกรรมกาวขามประเด็น สานพลัง 

7. หองเรียนรู / Workshop 

8. เชื่อมรอยสูสากล มีเครือขายตางประเทศ 



 ประเด็นนําเสนอในหองยอย 

1. ระบบอาหาร ความมั่นคง ปลอดภัย โภชนาการ หอง 1-2 (เชา-บาย) 

2. ปจจัยเสี่ยง เหลา บุหรี่ สารเสพติด  หอง 3-4 (เชา-บาย) 

3. เด็กเยาวชน       หอง 5-6 (เชา-บาย) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม/ทองเที่ยว  หอง 7 (เชา) 

5. ภัยพิบัติ      หอง 8 (บาย) 

6. สุขภาพ : เขตสุขภาพ กองทุนตําบล DHS  หอง 9-10 (เชา-บาย) 

7. ชุมชนนาอยู/ครอบครัวอบอุน    หอง 11-12 (เชา-บาย) 

8. สื่อ       ลานสรางสุข 

9. สันติสุขภาวะชายแดนใต   หอง 13 (เชา) 

10. การแพทยพหุวัฒนธรรม   หอง 14 (บาย) 

 กรอบการทํางานในแตละประเด็น 

1. ทบทวนและวางแผนการขับเคลื่อนขอเสนอจากงานสรางสุขป59 

2. ขยายภาค ีเครือขาย ในแตละประเด็น ครอบคลุมรัฐ ทองถิ่น เอกชน ชุมชน ประชาสังคม 

3. พัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนขอเสนอ 

4. จัดการสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนขอเสนอ 

5. ขับเคลื่อนขอเสนอ 

6. วิเคราะหสังเคราะหการดําเนินงานตามประเด็น เพื่อการออกแบบในงานสรางสุข 

 งานประชุมวิชาการระดับชาติในงานสรางสุข ป 2561 

1. Theme ชื่องาน : การประชุมงานวิชาการระดับชาติในงานคนใตสรางสุข “สูสุขภาพที่ยั่งยืน

และการขับเคลื่อนไรขีดจํากัด” 

2. ประเภทการนําเสนอเปนแบบบรรยายและนําเสนอแบบโปสเตอร 

 กลไกการขับเคล่ือนงานเครือขายสุขภาพภาคใต 

 
 



3. ขอเสนอแนะตอการออกแบบแตละประเด็นหองยอย 

1. หองยอยระบบอาหาร เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภยั และโภชนาการสมวยั 

 - การขยับเร่ืองอาหารปลอดภัยในระดับทองถิ่น ใหทบทวนสถานการณอาหารปลอดภยัที่ไดมี

การดําเนินการในพื้นที่อยู เชน ในโรงพยาบาล ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ตลาดชุมชน รานอาหาร 

 - หาพื้นทีต่ัวอยางเพื่อมานําเสนอในงานสรางสขุ เชน พื้นที่เดนในจังหวดัสงขลา นครศรี และ

พัทลงุ 

 - กิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อนําขอมลูมาใชในวันจัดงานสรางสขุ 

o กิจกรรมประกวดหมูบานตัวอยาง 

o คณะกรรมการประเมินพื้นทีต่นแบบ 

o โครงการอาหารผูปวย 

o กระบวนการเรียนรูหลักสตูรอาหารปลอดภยั 

o สรางกลไกอาหารในตําบลเครือขาย 

o พัฒนาตัวชี้วัดอาหารปลอดภยั 

o สื่อสารพื้นทีต่นแบบอาหารปลอดภยั 

2. หองยอยปจจัยเสี่ยง เหลา บุหรี่ ยาเสพติด 

 - การขยายภาคเีครือขาย 14 จังหวัดใหครอบคลุมในแตละประเด็น ใหครอบคลุมรัฐ ทองถิ่น 

เอกชน ชุมชน และทํา Mapping 3 ภาคสวน (วิชาการ รัฐ และประชาชน/ประชาสังคม) และพัฒนาใหเปน

นโยบายจังหวัด 

 - การพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการขบัเคลือ่นขอเสนอ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

เครือขาย และเรียนรูการทําแผนชุมชนเพื่อขอรับงบจากกองทุน โดยใชองคกรงดเหลาเปนตัวขับเคลื่อนการ

ทํางาน 

 - การขับเคลื่อนขอเสนอ สรางเครือขายรายจังหวัดที่เห็นเปนรูปธรรม คือ ชุมพร ระนอง 

นครศรีธรรมราช 

 - วิเคราะหและสังเคราะหการดําเนินงานตามประเด็นเพื่อการออกแบบในงานสรางสุข 

o การจัดการขอมูลฐาน Mapping พื้นที่รวม 

o แลกเปลี่ยนเรียนรูแตละพ้ืนที่เพื่อนําขอมูลเขาสูเวที 

o มีกลไกรวบรวมขอมูลแตละพื้นท่ีเขาสูงานสรางสุข 

o มีพื้นที่สื่อสารออนไลน 

o การยกระดับงาน โดยการติดตามขอเสนอเชิงนโยบายป 59 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม/ทองเที่ยว 

 - ทบทวนและวางแผนการขับเคลื่อนกลุมเปาหมาย กลุมคลัสเตอรอันดามัน อาวไทย และ

สมาคมการทองเที่ยวชุมชนภาคใต 



 - สรุปประเด็นการขับเคลื่อนระดับภาค “การสงเสริมสนับสนุนยกระดับการจัดการทองเที่ยว

ในชุมชนและการสื่อสารสาธารณะเร่ืองการทองเที่ยว 

 - จัดเวทีระดับโซน Mapping กรณีศึกษา 

 - Theme ชื่องาน “ชุมชนยั่งยืน การทองเที่ยวยั่งยืน” 

 - รูปแบบหองยอย “ใชนิทรรศการภาพเลาเรื่องการทองเที่ยวยก case อาเชี่ยน มา

แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานวิจัยตรัง กระบี่ 

 4. หองยอยสุขภาพ : เขตสุขภาพ กองทุนตําบล DHS  

  - กอนวันจัดงาน : ทํา Mapping เลือกพื้นที่ ถอดบทเรียน จัดกระบวนการ workshop ทํา

สื่อเผยแพรและติดตามผลการดําเนินงาน 

  - ระหวางจัดงาน : นําเสนองานในหองวิชาการ และจัดรูปแบบหองวิชาการชาวบาน ไมเนน

ระเบียบการวิจัย ทบทวนการนําเสนอ บันทึกรายการสด จัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง เคร่ืองมือดีๆ ในการเขียน

โครงการ เปนตน 

  - หลังจัดงาน : ขับเคลื่อนขอเสนอที่ตอเนื่องที่ไดจากวันจัดงาน  

 5. หองยอยชุมชนนาอยู/ครอบครัวอบอุน 

  - เปาหมาย ตองการนําเสนอ พื้นท่ีจัดการตนเอง ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยู นําผลที่ไดจาก

การทําโครงการชุมชนนาอยูในพื้นที่ ที่เกิดขอเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่มานําเสนอเปนแนวทาง 

  - ขอมูลที่จะนํามาเสนอ  

o การสังเคราะหบทเรียนจาก สสส.สํานัก 6 

o การติดตามประเมินพื้นท่ีทํางานรวมกับเครือขาย 

4. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเอกสารขอมูลของแตละเครือขาย 

 - เครือขายละ 100,000 – 200,000 บาท จัดกระบวนการและจัดทําขอมูล ดังนี้ 

  1. การประชุมสานพลังเครือขาย 

o ทบทวนขอเสนอจากงานสรางสุข 

o ทําแผนการขับเคลื่อน 

  2. การพัฒนาศักยภาพเครือขาย 4 เรื่อง คือ การจัดการขอมูล KM การบริหารจัดการ

โครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย และการสื่อสาร/ความยั่งยืน (ดําเนินการจัดโดย สสส.) 

  3. การขับเคลื่อนตามแผนขอเสนอป 2559 

  4. การจัดเวทีสังเคราะห/ถอดบทเรียน เพื่อจัดทําเอกสาร 

  5. รวมงานสรางสุข แตละประเด็นเชิญผูเขารวมไดประมาณ 100 คน โดยนําเสนอผลการ

ขับเคลื่อน ยกระดับการทํางาน นําเสนอ และลานเสวนา นิทรรศการ 

 

 

 



5. รางกําหนดการงานสรางสุขภาคใต 2561 

 วันแรก เริ่มเวลา 13.00 น. 

 13.00 น.  เปดงาน 

 13.30 น.  ปาฐกถา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข/ รองนายกรัฐมนตรี  

    เรื่อง “สานพลังกาวขามขีดจํากัด” 

 14.30 น.  การขับเคลื่อนของเครือขายสุขภาพในปที่ผานมา นําเสนอผลกระทบ กลไก 

เครือขาย กระบวนการ 

 17.00 น.  สานเสวนา / ลานนิทรรศการ 

 วันที่สอง 

 09.00 – 17.00 น. นําเสนอหองยอย/หองประชุมวิชาการ 

 17.00 – 21.00 น. สานเสวนา / ลานนิทรรศการ 

 วันที่สาม 

 09.00 – 11.00 น. ขอเสนอเพื่อการขับเคลื่อนแตละประเด็น 

 11.00 – 12.00 น. การนําเสนอไปขับเคลื่อนโดยองคกร สสส./สปสช./สช./สธ./พอช. 

 

 

  

 

 

  


