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ความเช่ือมโยงของกิจกรรม side event กับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

เสนทาง กขป.กับ Side Event

• กจิกรรมคูขนาน ของภาคประชาสังคม

• ไดประโยชนและหนนุเสรมิซึง่กันและ
กัน

• กจิกรรมคูขนาน ใชประโยชนรวมกัน 
ระหวางมตชิาติ และหนุนเสรมิ
กจิกรรมในพ้ืนที่

• ใชจุดแข็งและหนนุเสรมิซึง่กันและกัน

เกิดการรับรูตอการ

เคลื่อนนโยบายสาธารณะ

สังคมรับรู เกิดความตระหนัก

เรียนรู เติมเต็ม ตอยอด ขยายผล



สถานการณการแพรระบาด และผลกระทบจาก COVID-19 : เขต 12

เขตุ 12 มคีวามพเิศษ ทามกลางสถานการณ  COVID-19  : ศบค. สวนหนา
จํานวนผูตดิเชือ้ อัตราการระบาดในพืน้ที่ 

ผูไดรับผลกระทบชัดเจน กลุมเปราะบาง

โรงงาน  เรือนจํา

การเขาถึงวัคซนี

อัตราปวย และอัตราตาย 

สูงกวาระดับประเทศ

โรค/ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับ

ความรุนแรงของโรค

วัคซนี คุณภาพระบบบรกิาร

28 พย.64



COVID-19 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

• การคาดการณการระบาด คาดพลาด (ยาวนานกวาการพยากรณ)

• ใชเวลา นานในการฟนเศรษฐกจิ.....การปรับนโยบาย

• ผลกระทบในพืน้ที่ และ Sector มคีวามแตกตางกัน ภาคใตรุนแรงท่ีสุด เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกจิมคีวามแตกตางกัน พืน้ที่ที่มรีายได
หลักจากการทองเที่ยว โดยเฉพาะ การทองเที่ยวกับตางชาต ิ(16% GDP)

• พืน้ที่ภาคเกษตร เชน พัทลุงกระทบ และไมรุนแรงมาก ราคาผลผลติเกษตร ปาลม ราคาสูงขึ้น

• ภาคการผลติ อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง ไมสามารถสงออกได

• อุตสาหกรรมถุงมือยาง ดขีึ้น

• ภาครัฐใชมาตรการทางการคลังและการเงินเขาชวย : เยยีวยา

• มาตรการสนับสนุนการบรโิภค สนับสนุนการทองเท่ียว

• นโยบายทางการเงิน : การแกไข/ชวยเหลอื ปญหาชําระหนี้

• เพ่ิมสภาพคลอง Soft Loan และสนิเชื่อเพ่ือการฟนฟู : หมอหน้ีเพ่ือประชาชน

• ผานจุดต่ําสุดมาแลว..............ไตรมาส 4 นาจะดขีึ้น (หากไมมีปจจัยนอกเหนือการควบคุม เชน โอไมครอน)

• หน้ีครัวเรอืน.......สวนใหญเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกดิรายได...วนัิยทางการเงนิ  (4:3:6)



ผลกระทบทางสังคม
 กําลังแรงงาน กลุมวัยแรงงานสัดสวนสูง ภาวะพึ่งพงิตํ่า

คุณภาพการทํางานของกลุมวัยแรงงาน

 หนี้สิน วางงาน (แรงงานกลับมาบาน)

 สัดสวนคนจน มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น (อาจเนื่องจากนโยบาย
ลงทะเบยีนคนจน)

 อัตราความเหล่ือมลํ้า ใน 3 จังหวัดชายแดนใต สูงกวาพื้นที่อื่น

 การศกึษา : รูปแบบการเรยีนเปล่ียน เพิ่มชองวางของความ
เหล่ือมลํ้า จากการปรบั เชน อุปกรณการเรยีน  COVID-19 ดู
เหมือนจะซ้าํเติม เพ่ิมความเหล่ือมลํ้าสําหรบัชวีติคนจน

 อัตราฆาตัวตาย ผกผัน กับ เศรษฐกจิ (คนรวยทาํรายตัวเอง
มากกวา) 

 3 จชต. เหตุการณความไมสงบ ลดลง

 เศรษฐกจิครัวเรอืนเขมแข็ง/ภาคเกษตร

 พัฒนาคุณภาพแรงงาน UP/Re/New Skills 

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได

 โครงการแกปญหาความยากจน การศกึษา ยกระดับคุณภาพการศกึษา เขาถงึการศกึษาที่มคุีณภาพโดย

เทาเทยีมกัน



มาตรการ ๔ ต. ๒ ป. เปาหมายและแนวทางดําเนินการ 

ตรวจเร็ว

ตวีงรอบ

ตอบสนองเร็ว

ตามดวยวัคซนี

ปดเฉพาะพื้นที่

เปดเมอืงแบบสมดลุ



บทเรียนจากพ้ืนท่ี ชุมชน

• เกาะหลีเปะ แหลงทองเทีย่ว 

พี่นองชาวเล ประชากรประมาณ 2,000 คน

• ระลอกที่ 1 ปดเกาะ ปดการทองเที่ยว 

ผลกระทบตอชวีติ ความเปนอยู เศรษฐกจิ

• ระลอกที่ 3 สตูลไมปดเกาะ

• ความเปนอยู หองน้ํา/สวม ใชรวมกัน จปฐ.

• ความรูในการดูแลไมพอ

• เม่ือเกาะถูกตัดขาดจากภาคพ้ืนดนิ

......รกัจังสตูล (เครอืขายสมัชชา) 

หนุนเสรมิ เพ่ิมเครอืขาย(มูลนธิิกสกิรรมธรรมชาต)ิ

สํารวจทางเขา ...ปด 2 ทาง (ตรัง สงขลา)

 ครู เยาวชน นําความรู ตากแดด สมุนไพร ออกกําลังกาย ดูแลผูกักตัว

 รับบรจิาคสิ่งของ 

 ชวยเหลอืเกาะอาดัง

 ชวย จนท.รพ.สต.ตรวจปูพรหม



ปองกัน รักษาเมือง รักษาคน  ดานหลัก ดานรอง

 ปฏบัิตกิารลาง ทําความสะอาด 

 ฆาเชื้อในพื้นที่สาธารณะ

 วัดอุณหภูม ิศูนย ATK เชงิรับและรุก

 ศูนยพักคอย จัดตามพหุวัฒนธรรม

 วัคซนี ประสานกับ จฬว.(กลุมเปราะบาง บุคลากรทางการศกึษา)

 ลดการเคลื่อนยาย กระตุนการฉดีวัคซนี

 ตรวจซากเชื้อ COVID-19 ในแหลงนํ้า

(ม.นเรศวร)

ปองกัน

 แทปเล็ต ยมืเรยีน ลดความเหลื่อมล้ํา ลําบาก

 Rider อาหาร

 ซอม ดูแลปจจัยจําเปนพื้นฐาน ไฟฟา แอรบาน

เครอืขายการทํางาน ภาควชิาการ รัฐ เอกชน ประชาสังคม และ Mindset ของบุคลากร จาก ภาวะผูนํา



โครงการ“Hatyai Sandbox Plus พ้ืนที่ทดสอบการเปดเมืองอยางย่ังยืน”

พ้ืนที่แซนดบ็อกซ + นโยบายเปดเมืองของ รัฐบาล

สาธารณสขุ:

ลดการแพร

เชื้อและ

เสียชีวิต

เศรษฐกิจ:

ฟนฟูและ

ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ

สังคม:

ปลอดภัย ไม

ทิ้งใครไวขาง

หลัง

เพ่ิมกลไกการทํางานระดับเมือง: คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน “หาดใหญแซนดบ็อกซพลัส”

นโยบาย รัฐบาล/ศบค.“Smart Control and Living with Covid-19”

DMHTT Vaccine
จัดหา

ATK
Bubble & 

Seal

คัดกรอง

ATK

Covid-Free 

Setting
Work & 

Transport
3C HI & CI

สาธารณสุข

ปฏิบัติตาม

นโยบาย 

รัฐบาล/ศบค.

แปลงนโยบาย

สูการปฏิบัติ

ทดสอบ

ออกแบบ

มาตรการ

ติดตาม 

ประเมินผล 

รายงานความ

คืบหนา 

พัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

ประชาสัมพันธเชิงรุก

แบบมีสวนรวม

ติดตามและ

ประเมินผล
ดิจิทัลและData Centerสังคม

Key Success Factors: ปลอดภัย ตอเนื่อง ยั่งยืน

Vision “เปดเมืองไดอยางย่ังยืน”

Agendas & Goals

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสงขลา

การบูรณาการ ๓ มิต(ิAgenda + Function + Area)

เศรษฐกิจ

Action: Quick & Flexible 

การศึกษา

คณะอนุกรรมการดาน

คณะทํางานดาน

การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
• กิจกรรม“Hatyai Smart and Clean Trip สถานที่ปลอดภัย คน

ปลอดภัย ทองเที่ยวปลอดภัย”

 เตรียมพรอม มาตรการปลอดภัยองคกร (Covid Free 

Setting) ตามนโยบายรัฐบาล

 ออกแบบ ทดสอบ กลไกเพิ่มเติมในทางปฏิบัติ

• กิจกรรม“Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไมทิ้งใครไวขางหลัง”

• กิจกรรม“Hatyai Fund กองทุนเพื่อการพัฒนาเมอืงหาดใหญอยาง

ยั่งยืน”

ส่ือ/ประชาชน

มีสวนรวม ตรวจสอบ 

ติดตาม

เฟส 1 เฟส 2 เฟส..

รัฐบาลสนับสนุน วัคซีน, ATK, การเชื่อมตอขอมูล, 

การใหอํานาจคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสงขลาสนับสนุนเพ่ิมเติม 

ภาคเอกชน

ทํามากกวามาตรการรัฐ

เจรจากับผูวาการรัฐ

กองทุน

ไมทิ้งผูเปราะบาง

ระบบบรกิารรับสงอาหาร คนไทย



ทําไมตองมี กขป.
 ระเบียบสํานักนายกฯ 2559

 วัตถุประสงค เพื่อเปนกลไกการ

ขับเคลื่อนการปฏริูประบบ

สุขภาพที่ยดึโยงการทํางานของ

หนวยงานและองคกรทุกภาค

สวน โดยใชพื้นที่เปนฐาน

 รวมประสาน 

 รวมแลกเปลี่ยน 

 รวมช้ีทิศทาง 

 รวมบูรณาการ  

 รวมระดมสรรพกําลัง/

ขับเคลื่อน



กรอบแนวคดิ Social Determinants of Health 
ท่ีมา: WHO – A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health –

Discussion Paper Series on Social Determinants of Health, no.2 (2010) https://www.who.int/social_determinants/publications/9789241500852/en/
World Health Organization. A conceptual framework for action on the social determinants of health [Internet]. Geneva: 2010 [cited 2018 Jan 15]. Available from: http://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf.

ปจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม

การสนับสนุนทางนโยบาย 

จากทุกภาคสวนที่ชัดเจน

COVID-19

https://www.who.int/social_determinants/publications/9789241500852/en/


 แนวทางความรวมมือของ กขป. รวมประสาน รวมแลกเปลี่ยน 

รวมชี้ทศิทาง รวมบูรณาการ  รวมระดมสรรพกําลัง/ขับเคลื่อน

1. การจัดทําระบบฐานขอมูล + Platform ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่เกิดจากผลกระทบจาก
ปญหาตางๆ ในสังคม (ทั้งขอมูลเชิงลึกจากภาคประชาสังคม ชุมชน ตัวอยางของ COVID-19)

2. สราง/พัฒนากลไก ที่เกิดจากการสนับสนุนทางนโยบายที่ชัดเจน ของแตละภาคสวน (เชน 
ภาครัฐ ภาคทองถ่ิน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม) กลไก เพื่อสรางความรอบรูทางเศรษฐกิจ 
การเงิน สรางความรอบรู เร่ืองความมั่นคงทางอาหาร คนหาทุกข สาเหตุหน้ีสิน จากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะโลกรอน กระทบตออาชีพหลัก ยางพารา

3. สนับสนุนกลยุทธ/รูปแบบ/วิธีการส่ือสารเพือ่ใหเกิดความเขาใจ ในการทํางานของภาคประชา
สังคม

4. พัฒนานวัตกรรมจากตนทนุ ความรู ทุนที่มี เชน กรณีสงขลา ในการเตรียมรับกับการแกปญหา
ในอนาคต
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