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เอกสารประกอบการประชุม  

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒  
คร้ังท่ี ๑๒ (คร้ังท่ี๒/๒๕๖๓) 

วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒   

ช้ัน ๓ สยามนครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 

ศนูยป์ระสานงานคณะกรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 

๐๗๔ ๒๒๑๒๘๖ 
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ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒  
คร้ังท่ี ๑๒ (คร้ังท่ี๒/๒๕๖๓) 

วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒   
ช้ัน ๓ ห้างสยามนครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

................................................................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งในท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

เพื่อประชาชน ครั้งท่ี ๑๑(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓)   
(ดูเอกสารประกอบ น.๕) 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

๓.๑ แนวทางการรับมือสถานการณ์โควิด ๑๙ ต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
(เอกสาร น.๒๔) 

 น าเสนอข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนในพื้นท่ี ๗ 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะการรับมือ 
๓.๒ แนวทางความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ(สสส.) กับกขป.เขต ๑๒  (น.๒๕ ดูเอกสารประกอบ น.๒๖) 
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๓.๒.๑ น าเสนอแนวทางด าเนนิงานของกขป.เขต ๑๒ โดย
เลขานุการ (ดูเอกสารประกอบ น.๒๕) 
๓.๒.๒ แนะน าส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) (ดูเอกสารประกอบ น.๕๔) 
๓.๒.๓ แนวทางความร่วมมือหนุนเสริมการขับเคลื่อน ๔ ประเด็น
หลักของกขป.เขต ๑๒ (เอกสาร น.๕๖) 
๑)ประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสี่ยง 

๒)ประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๓)ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพนัธุ์และเปราะบางทางสงัคม 

๔)ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 

๔.๑ รายงานผลการปฎิบัติการพลเมืองต่ืนรู้สู้ภัยโควิด ๑๙ ของกขป.เขต 
๑๒ (เอกสาร น.๕๖) 
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสีย่ง 

๔.๓ รายงานความก้าวหน้าประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๔.๔ รายงานความก้าวหน้าประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบาง
ทางสังคม 

๔.๕  รายงานความก้าวหนา้ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ  
๕.๑ การประเมินภายใน 

๕.๒ การจัดกิจกรรมช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๑๓ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

เพื่อประชาชน ครั้งที่ ๙(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) และครั้งที่ ๑๐(ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๒) 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชนเขต ๑๒  
ครั้งท่ี ๑๑ (ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓) 

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมทิฆัมพร ชั้น ๒ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

  

         
 
 
รายชื่อคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

๑. นายแพทย์สุวัฒน ์วิริยพงษ์สกุิจ  ประธานคณะกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ์  รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางสาวสุภาภรณ์  ณ นคร   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ 
๔. นายธนัญชัย วรรณสุข  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๖ (สงขลา) 
๕. นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่  
๖. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ  ผู้แทนกรมบญัชีกลาง/คลงัจังหวัดสงขลา 
๗. นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต   ส านักงานประกันสงัคมสงขลา 
๘. นายเสฐียรพงษ์  แก้วเพชร  (ผู้แทนส านักงานจังหวัดสงขลา) 
๙. ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพลูสวัสดิ ์  ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑๐. นายวิสุทธ์ิ ธรรมเพชร  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพัทลุง 
๑๑. นายสินธพ อินทรัตน์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๑๒. ดร.รอฮานิ เจะอาแซ  ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทีม่ีการจัดการศึกษา 

ด้านสุขภาพ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
ปัตตานี 

๑๓. ทนพญ.ราณี ตาเดอนิทร ์  กรรมการตัวแทนวิชาชีพ/สภาเทคนิคการแพทย ์
๑๔. ภก.วิไลวรรณ สาครินทร ์  กรรมการตัวแทนวิชาชีพ/สภาเภสัชกรรม 
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๑๕. นางกัลยา  เอี่ยวสกลุ  สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี 
๑๖. นางสาวปาตีเมาะ   เปาะอิแตดาโอะ กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๑๗. นายพิทักษ์ บ ารุงชาติ  กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๑๘. นายประยรู โขขัด   กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๑๙. นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ  กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๒๐. นางสาวจุฑา สังขชาติ   กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร  
๒๑. นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ  กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๒๒. นายก าราบ พานทอง  กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๒๓. นายรอซีด ี เลิศอริยะพงษ์กุล  กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๒๔. นายชาญวิทูร สุขสว่าง   กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๒๕. นายประสิทธ์ิ จันทรล์ าภู  ตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน 

      ชมรม อสม.จงัหวัดสงขลา 
๒๖. นายวิวัฒน์  หนูมาก   ตัวแทนเครือข่ายสื่อ 

      สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด 
๒๗. นายทรงชัย ไชยสุวรรณ์  ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

      โรงพยาบาลราษฏร์ยินด ี
๒๘. นายสมชาย ตันติ์ศรีสกลุ  ตัวแทนหอการค้า/หอการค้าจังหวัดสตลู 
๒๙. นายกฤษณ์ เชาว์บวร  ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลงุ 
๓๐. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
๓๑. นายสุชาติ เซ่งมาก   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสงขลา (แทนผู้ตรวจฯ) 
๓๒. นางอภิญญา แพทย์ศร ี  ส านักงานศึกษาธิการภาค ๗ (แทนศึกษาธิการภาค ๗) 
๓๓. นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 
รายชื่อคณะกรรมการท่ีส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม (ไม่นับองค์ประชุม) 
๑.นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกลุ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  

(มอบภก.วิไลวรรณ สาครินทร์ เข้าแทน) 
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รายชื่อคณะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สมพร สิริโปราณานนท ์  รองประธานคณะกรรมการ 
๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๒ 
๓. ผศ.ดร.พงค์เทพ   สุธีรวุฒิ  ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
๔. ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจรญิวัฒนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕. ดร.กลัยา  ตันสกุล   กรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย 
๖. นายบุญเรือง ขาวนวล   กรรมการตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข 

สมาคมหมออนามัย 
๗. นายเอกชัย อิสระทะ   กรรมการตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
๘. ดร.วิสุทธ์ิ บิลล่าเต๊ะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๙. ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รกัษ์  ตัวแทนเครือข่ายร้านยา 
๑๐. นายวิชิต  แซ่ลิ้ม   นายกเทศนตรีต าบลก าแพง 

 
รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นายชาคริต โภชะเรือง  เลขานุการหลัก (สช.) 
๒. ดร.กลุทัต หงส์ชยางกูร  เลขานุการร่วม (สสส.) 
๓. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น   เลขานุการร่วม (สธ.) 
๔. นางนิธินาถ ศิริเวช   เลขานุการร่วม (สปสช.)     
๕. นางสาวกมลฉัตร ฉิมแก้ว   ส านักงานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ ๑๑ 
๖. นายรัฐกุลพงษ์ บ ารุงชาติ  ๔๔๔ ม.๓ ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 
๗. นางสาวซะฟียะห ์เหล็มแอ   ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นสุวรรณ  ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๙. นางสาวกมลทิพย ์อินทะโณ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

เขต ๑๒ 
๑๐. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย   เจ้าหน้าที่มลูนิธิชุมชนสงขลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน   ๔๕ คน 
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เริ่มการประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งในท่ีประชุม 

๑.๑ แนะน ากขป.ท่านใหม่ ๒ ท่าน คือ ผอ.ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒  

และคุณกัลยา เอี่ยวสกลุ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ )  

และครั้งที่ ๑๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)  
ให้แก้ไข ค าว่า “มันน”ิ ในประเด็นกลุ่มเปราะบางให้ตรงกันทั้งเอกสาร  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑. แนวทางการด าเนนิงานของ กขป.เขต ๑๒ ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ 
   ๓.๑.๑. แนวทางการจัดประชุมทางไกลของ กขป.เขต ๑๒ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะภาคีความร่วมมือ 
และรับผิดชอบท าหน้าที่ในการประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)  สถานการณ์การท างานในช่วง ๓ - ๔ เดือนที่ผ่านมา การท างาน
และการสื่อสารค่อนข้างติดขัดล าบาก  จึงได้มีการปรับตัวให้มีการสื่อสารโดยใช้ช่องทางเทคโนโลยีที่
ช่วยอ านวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐ ที่
ท าให้ทุกคนท างานได้อย่างสบายใจ  ซึ่งทุกเขตได้มีการปรับตัวโดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์
หรือประชุมทางไกล และสช.เองก็สนับสนุนให้เกิดการท างานผ่านช่องทางระบบประชุมทางไกลใน
ทุกเขต รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับส่วนกลาง  เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย
ป้องกันโรคระบาด  จึงได้มีแนวทางให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทุกเขตจัดประชุม
เห็นชอบต่อระเบียบหลักเกณฑ์การประชุมทางไกลดังร่างระเบียบต่อไปนี้ 

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๑๒ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการประชุมของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๓    
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประชุมของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
เขตพื้นที่ ๑๒ เพื่อให้มีแนวทางการประชุมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี
เทคโนโลยีสามารถรองรับการประชุมทางไกลโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑.๑.หน้า ๗๙ - ๘๒)   
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มติท่ีประชุม เห็นชอบและอนมุัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมทางไกล  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการแสดงตัวนั้น ทุกคนต้องใช้ช่ือจริง เพื่อให้ระบบมีการบันทึก

ทุกครั้ง  
๒. กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นตาม

สิทธิ รวมทั้งค่า wifi  และค่าเดินทางไปใช้ wifi ในสถานที่อื่น กรณีที่ที่บ้านไม่มี wifi ก็สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ โดยมีผลตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป 

๓. การเบิกจ่ายให้พจิารณาใช้ระบบ การธนาคารอเิล็กทรอนิก (electronic banking) ใช้กับธนาคาร
ไหนก็ได้ ส่วนเรื่องของการลงทะเบียน อาจใช้หลกัฐานการบนัทึกภาพจากการประชุม 

๔. ในการประชุมอาจใช้ผสมผสานร่วมกับการประชุมแบบปกตแิละระบบออนไลน์  โดยส่งหนังสือเชิญ
และใบส าคัญรับเงิน ให้กรรมการแต่ละท่านเซ็นต์แล้วส่งกลับมายังส านักงาน ในเรื่องของการ
ลงทะเบียนให้ประธานหรือผู้รับผิดชอบลงนาม ร่วมกับการแสดงตนในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ เกิด
ความสดวกต่อการบริหารจัดการ   

 
   ๓.๑.๒. แนวทางการด าเนินงานของ กขป. เขต ๑๒ ภายใต้ปฏิบัติการ “พลเมืองตื่นรู้สู้
ภัยโควิด ๑๙” 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลการด าเนินงาน และมีข้อเสนอแนะดังนี ้

๑) บทบาทของอสม. อสม.ทุกพื้นที่ในเขต ๑๒ มีการท างานอย่างเต็มที่เต็มก าลัง รู้ทัน 
สถานการณ์  ท าให้พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอ าเภอนาทวี ในทุก ๆ รพสต.ที่มีด่านกักกันท างานหนัก
มาก ในการคัดกรอง และมีอาสาสมัครมาอยู่ประจ าด่านกักกัน  อ านวยความสะดวกและท าให้เกิด
ความรวดเร็ว  แม้จะยังไม่มีพื้นที่กักกันระดับต าบลหรือหมู่บ้าน แต่ก็มีการท างานอย่างเต็มที่ เช่น ใน
การคัดกรองผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง สถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนท าให้เริ่มมีการกระจายของ
ยุงลาย อสม.ได้ออกไปรณรงค์เพื่อให้ความรู้ การป้องกัน นอกจากการปฏิบัติงานพื้นที่แล้ว อสม.ยัง
ต้องท ารายงานส่งทุก ๆ ๑๔ วัน คัดกรองทุก ๑๔ วัน โดยรับผิดชอบผลัดครั้งละ ๕ – ๑๐ คน   
๒) เครือข่ายองค์กรงดเหลา้ เครอืข่ายยังมีการปฏิบัติงานเป็นเช่นปกติ การท างานของประเด็น 
บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด ค่อนข้างได้รับผลดีพอสมควร เช่น ในการรณรงค์ใน
เรื่องของสุขภาพปอด หากปอดแข็งแรงจะท าให้เสี่ยงต่อการติดโควิดลดลง แต่หากบุคคลใดสูบบุหรี่ 
ก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือโควิดมากข้ึน เพราะการสูบบหุรีท่ าให้ปอดอ่อนแอลง  ปอดแข็งแรงจะ
ห่างไกลโควิด สื่อต่าง ๆ ที่กระทรวงและเครือข่ายผลิตนั้นเป็นประเด็นการณรงค์ด้านสุขภาพที่
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เกี่ยวข้องกับโควิดเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งภารกิจรณรงค์งดเหล้า ซึ่งสถานการณ์โควิดตรงกับเทศกาล
สงกรานต์พอดี ท าให้บรรยากาศการเฉลิมฉลอง กินเที่ยวลดลงด้วย รวมทั้งเป็นการป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุได้มาก  นอกจากนี้จากการประกาศปิดเมืองของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ท าให้
สถานการณ์การท่องเที่ยวในสถานบันเทิงต่าง ๆ ลดลงด้วย ซึ่งเป็นป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
สุขภาพของประชาชนได้มากทีเดียว แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายและปลดล็อคครั้งแรก มีการ
แย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกย่อยต่าง ๆ 
ท าให้เห็นว่า คนไม่ได้ตื่นตัวและดูแลสุขภาพกันเพียงแต่มาตรการในช่วงโควิด สามารถหยุด
พฤติกรรมได้แค่บางช่วงเท่านั้น    
๓) บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของท้องถ่ิน เป็นการเช่ือมโยงบูรณาการ ระหว่าง 

อบต. อสม.อ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหากไม่เกิดสถานการณ์โควิดอาจไม่เกิดความร่วมมือกัน

ดังกล่าว ตั้งแต่เกิดสถานการณ์มีความร่วมมือกันในการหาหน้ากากอนามัย  เช่น อบต.ท่าข้ามได้มี

การจ้างท าและมีอาสาสมัครช่วยท า ท าให้ได้หน้ากากอนามัยภายในหนึ่งสัปดาห์  เนื่องจากความ

กังวลของ อบต.และรพ.สต.ที่มคีนเดินทางมาจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความร่วมมือกับต ารวจชุมชน 

ในการท าความเข้าใจกับชาวบ้าน  และมีมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัชุมชน  ปัจจุบันการเว้น

ระยะห่างทางสังคมกลายเป็นเรื่องปกติของชุมชน  การป้องกันในตลาดในช่วงแรก ๆ  นั้นชาวบ้าน

ไม่ให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย แต่ได้รับความร่วมมือจากก านันผู้ใหญ่บ้านในการให้

ความเข้าใจกับชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมือเพิ่มข้ึนจาก ๒๐ เปอร์เซ็นต์เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ใน

ปัจจุบัน  ซึ่งตอนนี้ชุมชนมีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งมีการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

กลุ่มเปราะบาง อย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของความร่วมมือ เนื่องจากว่าหากไม่มีสถานการณ์

ชุมชนก็ต้องท างานร่วมกันอยู่แล้ว    

๔) บทบาทของมหาวิทยาลัย  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีการท างานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง งานหลัก

คือ การขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ  มีการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นชุมชน ใน

เรื่องของการเว้นระยะห่าง การท าความเข้าใจตามหลักศาสนา  มีคลิปวีดีทัศน์ และข้อมูลข่าวสาร

จากส านักจุฬาราชมนตรี  มีมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางในการคัดกรองกลุ่มนักศึกษาที่อยู่

ต่างประเทศ   มีการท างานอย่างหนัก จนท าให้พื้นที่ที่มีความระบาดรุนแรงในอ าเภอทุ่งยางแดงและ

อ าเภอยะหริ่ง สามารถหยุดการระบาดได้   สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การดูแลสุขภาพของบุคคลากรด้าน

สาธารณสุข ในเรื่องวิกฤติสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ยังด าเนินการในเรื่องขององค์ความรู้เพื่อให้จังหวัดน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย  

ซึ่งในจังหวัดปัตตานีได้น าไปใช้มากที่สุด เช่น น าไปใช้ในตลาดรอมฏอน  และการเตรียมความพร้อม

ในเรื่องของวัคซีน  ในช่วงโควิดมีเด็กที่เข้าไม่ถึงวัคซีนถึงเกือบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ หากจัดการไม่ได้ จะ

ท าให้ควบคุมโรคที่เกิดจากการไม่ได้รับวัคซีนตามมา  ซึ่งการปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตเด็กค่อนข้างมาก เนื่องจากเด็กได้รับอาหารและนมที่ไม่เพียงพอ ท าให้เด็กมีปัญหาด้านสุขภาวะ 

น้ าหนักลดลง และอาจส่งผลต่อไปยังเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ๒๐ 

เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งเด็กไปเรียนต่อได้ ท าให้มีแนวโน้มเด็กต้องออกจากสถานศึกษา 

เป็นประเด็นที่ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไร   

๕) เครือข่ายผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ ได้มีการเยี่ยมครอบครัวผู้ที่ ได้รับผลกระทบ และมีการ

เปรียบเทียบผลกระทบชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท ท าให้ทราบว่าชุมชนชนบทได้รับผลกระทบจาก

โควิดน้อยกว่า เพราะมีการพึ่งตนเองด้านอาหาร ปลูกผัก ไว้กินเอง ในด้านรายได้มีผลกระทบบ้างแต่

ไม่มาก ส าหรับชุมชนเมืองจะได้ผลกระทบจาการหยุดงาน จากการลงไปช่วยเหลือชุมชน ท าให้เห็น

ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน  บางพื้นที่อสม.แจกหน้ากากอนามัยให้ครอบครัวละ ๓ 

ช้ิน แต่ในทางกลับกัน บ้านหนึ่งๆ มีสมาชิกอยู่กันหลายคนไม่เพียงพอกับความต้องการ  รวมทั้ง

หน้ากากที่น าไปให้ไม่มีขนาดส าหรับเด็ก เด็กใส่ก็หลวมไม่พอดี และโดยทั่วไปในชุมชนไม่นิยมใส่

หน้ากากอนามัย จะใส่เฉพาะเข้าไปในเมือง ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการใส่หน้ากากเป็น

เรื่องส าคัญมาก  ยังขาดความตระหนักอยู่มาก  ในหมู่บ้าน ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไม่ใส่หน้ากาก

อนามัยเวลาอยู่ที่บ้าน  นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด มีการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน

ค่อนข้างมาก สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

๓๑ กรณี ซึ่ง มี ๖ กรณีที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยู่

ร่วมกันหลายคน ในพื้นที่จ ากัด คือ บ้านขนาดความกว้างยาว ๔X๔ เมตร อยู่ร่วมกัน ๑๖ คน มี

ผู้ป่วยติดเตียง มีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ๗ คน มีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วย ไม่มีห้องน้ า  โดยสาเหตุเกิดจาก

ภาวะเครียดจากการว่างงาน เด็กปิดเทอม ไม่มีงานท า ในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส ไม่ได้รับการประสานโดยตรง แต่เป็นกรณีที่ร้องเรียนไปยังส่วนกลาง  แล้วส่วนกลาง

ส่งเรื่องมากจากระดับจังหวัด  ซึ่งท าอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือ โดยมี กขป.เป็นกลไก
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ประสาน ท าหน้าที่ร่วมกับ พมจ.  การท างานด้านสาธารณสุขอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพมจ. องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ   

๖) บทบาทของภาคส่วนการศึกษา ผลกระทบจากโรงเรียนปิด  เด็กไม่ได้อาหารกลางวัน นม ที่

เพียงพอ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการลงเยี่ยม ติดตามการเตรยีมความพรอ้มใน

การเปิดเรียน สิ่งที่เกิดข้ึนที่มองว่าเป็นมุมบวกคือ การศึกษาก าลังไปสู่แนวทางนโยบายของการเรียน 

๔.๐ ใช้ระบบการเรียนทางไกล แต่มีปัญหาในเรื่องของความพร้อมและความไม่พร้อมทางการศึกษา  

ในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปัญหาผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนเปิดเนื่องจากต้องท า งานไม่มี

เวลาดูแลเด็กในการเรียนออนไลน์ ความสนใจของเด็กต่อการเรียนทางไกลมีน้อย ปัญหาความ

แตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในด้านความพร้อมที่ต่างกัน  ซึ่งคณะกรรมการจะได้มีการ

รวบรวมผลกระทบเพื่อน าเสนอกระทรวงอีกครั้ง   

๗) ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา  มีการรรณรงค์การจัดหาหน้ากากให้กับเด็ก

โดยท างานร่วมกับ สปสช. มีรถแห่ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องของ

หนังสือ นิทาน ให้กับเด็กเยาวชน  มีการเยี่ยมเยียนเด็กในทุกศูนย์กักกันตัว ท าให้ทราบข้อมูลว่าที่

ศูนย์กักตัว มีเพียงอาหารกล่อง ไม่มีขนม ไม่มีนมส าหรับเด็ก ท าให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารทีเพียงพอ 

ไม่มีนักจิตวิทยาอยู่กับเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ท าอย่างไรให้เด็กทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงการบริการ

ดังกล่าวด้วย    

๘) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงคือ กลุ่มคนพิการ 

เนื่องจากไม่มีข้อมูล ในกลุ่มคนตาบอดและเด็กเล็กที่เรียนในสถาบันคนตาบอด รัฐและกลไกในพื้นที่

ไม่มีรองรับในการช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ย้ายถ่ิน ไม่มีงานท า  

รวมทั้งกลุ่มที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฏร์ ซึ่งกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแรงงานนอก

ระบบ ต้องมีฐานข้อมูลรองรับและมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาให้เหมือนเช่นกลุ่มอื่น ๆ ด้วย 

๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  มีการปรับรูปแบบการท างานให้กับผู้รับบริการ การ

เตรียมความพร้อมของบุคคลากร การป้องกัน การสอบสวนโรค การเตรียมความพร้อมในเรื่ องของ

ผู้ป่วย การขยายห้องตรวจให้มีการเข้าถึงทั้งผู้รับบริการ มีศูนย์ LAP แยกเป็นโซนคือพัทลุง ตรัง 

สงขลา สตูล ซึ่งมีจังหวัดตรังเป็นศูนย์กลางในพื้นที่โซนบน โซนกลางมีศูนย์หลักอยู่ที่โรงพยาบาล
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หาดใหญ่ ในพื้นที่โซนล่างมีจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ต้องปรับตัวคือ ความปกติใหม่ (New 

normal) ในกลุ่มมารดาหลังคลอด การท าฟัน และการปรับแผนส ารองเพื่อรองรับในสภาวะฉุกเฉิน 

(BCP)  เช่น การปรับห้องฉุกเฉินอย่างไร  คลินิกดูแลโรคทางเดินหายใจแยกชัดเจน ไม่ปะปนกัน การ

ท าฟัน จะมีการคัดกรอง มีห้องเป่าห้องดูดที่เหมาะสม มีการปรับห้องตระกูล R ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 

ER OR LR และห้องคลอด ซึ่งเป็นสิ่งปกติใหม่ที่กลับจะเกิดข้ึน คือ มีแผนรองรับ ๓ ด้าน ๑) ด้าน

พฤติกรรม ๒) ด้านยุทธศาสตร์ ๓) ด้านการจัดการ   

๑๐) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในช่วงสถานการณ์โควิดอาจมีเรื่อง

ของความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความเครียด ความกังวล ในส่วนของการร้องเรียน

ไปที่ส่วนกลางมากกว่าในระดับจังหวัดนั้น มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังน้อย ความเช่ือมั่นว่า

ส่วนกลางจะมีมาตรการ หรือการออกสื่อท าให้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือได้มากกว่า  ประชาชน

ไม่ค่อยมั่นใจหรือไว้วางใจสื่อระดับ  ในเรื่องของการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัดมี

คณะกรรมการที่ด าเนินการเฉพาะอยู่แล้วโดยมี พมจ.เป็นเลขา ร่วมกับภาคีต่าง ๆ ซึ่งกรรมการชุดนี้

เป็นช่องทางหรือเป็นกลไกที่มีความแข็งแรง ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการ

ช่วยเหลือ   และในเรื่องศูนย์พัฒนาคนในชุมชน เป็นกลไกของพม.แต่ละพื้นที่ ภารกิจหลักคือ การ

สนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็งอบอุ่น ซึ่งกลไก กขป.สามารถใช้ช่องทางนี้ในการ

ประสานการท างานต่อไปได้   

๑๑) หอการค้าจังหวัดสตูล  มีการท างานกับภาคี อสม.ภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้อสม.

และประธานชุมชนลงทุกร้านค้าในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  ขอความร่วมมือ

ทุกหน่วยงาน ดูแลทุกเรื่อง ไม่ว่าเป็นเรื่องของการศึกษา การเรียนระบบออนไลน์ สิ่งที่เป็นความ

กังวลคือ หากรถรับส่งนักเรยีนปรบัใหน้ั่งได้คันละ ๖ คน ผู้ประกอบการรถตู้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

หรือกรณีรถโดยสารที่นั่งเบียดกัน จะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไร    การดูแลมาตรการด้าน

สาธารณสุขดีมาก แต่มาตรการในการช่วยเหลือภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

ร้านค้า โรงแรม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่หายไป ซึ่งภาครัฐจะมีนโยบายในการช่วยเหลือ

และพยุงภาคธุรกิจได้อย่างไรบ้าง  
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๑๒) อบจ. พัทลุง  มีการท างานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมงานจังหวัด และ

โรงพยาบาลอ าเภอทุกอ าเภอในการดูแลประชาชน  ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการในการจัดท าโครงการ

แจกจ่ายหน้ากาก และท าเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้มีนโยบายในการดูแล อสม.ผู้น าศาสนา ศูนย์

เด็กเล็ก ทั่วทั้งจังหวัด  และในส่วนของโรงพยาบาลมีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง

ปรอทวัดอุณหภูมิ ให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลอ าเภอ และส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดพัทลุงมีผู้ติดเช้ือ ๑๔ รายในตอนแรก และเพิ่มมาอีก ๘ ราย แต่หาย

แล้วทั้งหมด เนื่องจากสามารถป้องกันและควบคุมได้ดี ซึ่งในการท างานหากมีการบูรณาการกันจะ

ท าให้การท างานแก้ปัญหาและได้ผลเป็นอย่างดี    

๑๓) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในส่วนของสถาบันมีความร่วมมือ

ในการท างานกับชุมชนมากข้ึน  ได้ขอสนับสนุนในการท าโครงการรว่มกับ OTOP โครงการเศรษฐกิจ

ฐานราก โครงการสมาร์ทฟาร์ม โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยช่วยในการ

ท าข้อมูล BIG DATA ของแต่ละต าบล และตรวจสอบการบูรณาการการท างานร่วมกันกับภาคีอื่น ๆ  

และเป็นพี่เลี้ยงหรือตัวช่วยในการขับเคลื่อนงาน  โครงการที่ส่งขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยตอนนี้

ก าลังให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.  เสนอผ่านกระทรวง

สาธารณสุข  ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการเชิงพื้นที่  มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย เข้าไปช่วย

ขับเคลื่อนงานในทุกต าบล  โดยการจ้างงานที่เป็นนักศึกษาหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ในแต่ละ

ต าบลจะมีงบประมาณ ๔.๕ ล้านบาท เพื่อเป็นการจ้างงานให้คนในพื้นที่ได้มีงานท าจากผลกระทบ

ของสถานการณ์โควิด   

๑๔) ส านักงานจังหวัด  ตามพระราชก าหนดเงินกู้ ๑ ล้านบาท ด้านสาธารณสุขได้ด าเนินการไปแล้ว

ในการดูแลรักษาจ านวน ๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจพื้นฐานหลักคือ การจัดท า

โครงการต่าง ๆ โดยสภาพัฒน์ฯ พิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ

ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านเศรษฐกิจ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม ได้เสนอโครงการเข้าไป   

๑๕) สปสช.เขต ๑๒ ประเด็นที่ยังเป็นมิติที่ขาดการแลกเปลี่ยนกันคือ เรื่องสุขภาวะของประชาชน

ในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง และยังไม่ได้
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รับความสนใจมากเท่าที่ควร ในพื้นที่ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ก็เป็นปัญหาเชิงสังคมที่มี

ความซับซ้อนค่อนข้างมาก ซึ่งทางสปสช.ได้มีความพยายามยกเป็นวาระปัญหาระดับภูมิภาค โดย

ผลักดันการท างานเชิงนโยบายระดับชาติด้วย ไม่มองแค่บริบทของท้องถ่ิน  เช่น กรณีคนไทยไป

อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียเกิดตั้งครรภ์แต่ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ต้องกลับมาคลอดที่

เมืองไทย  หรือกรณีสถานการณ์โควิดคนไทยจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ ซึ่งภายหลังสถานการณ์โควิด

ทุกประเทศต้องท างานด้านสิทธิความเท่าเทียมด้านสุขภาพกันมากข้ึน ควรมีการผลักดันข้อเสนอ

ดังกล่าวให้เป็นวาระระดับชาติ ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร ลดช่องว่างการ

ท างานระหว่างบัตรทองกับประกันสังคม ท าให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจไปในตัวพร้อม ๆ 

กัน หรือแม้กระทั่งปัญหาความจ าเป็นกับความต้องการระหว่างรัฐกับประชาชนที่มองไม่ตรงกัน การ

สื่อสารที่ไม่รวดเร็ว ตอบสนองทันสถานการณ์ จะท าให้เกิดปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน  ทุกครั้งที่

เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต้องมีกลไกการจัดการที่ดี ว่องไวและครบถ้วน เช่น กลไกด้านเวชภัณฑ์ต่าง 

ๆ กลไกด้านการขนส่ง การเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ระหว่างด่านชายแดน ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานต้อง

ช่วยกันในการจัดท าแผนในการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท างานต่อไป 

๑๖)สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้มีการด าเนินการกิจกรรมในช่วงโควิด โดยการออกช่วยเหลือ

ประชาชนในการจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  รณรงค์ตามมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบาย

ของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งจัดให้มีตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับชุมชน โดยมีความพร้อมที่จะ

ให้การช่วยเหลือและร่วมมือกับ กขป.ในทุกมาตรการ   

๑๗) บทบาทของกขป.โดยศูนย์ประสานงาน ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กขป.เขต ๑๒ ได้

ร่วมกับสช.และหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ ๒๐ หน่วยงาน ในการปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด 

โดยใช้กระบวนการธรรมนูญออนแอร์เป็นสื่อสารทางอากาศ โดยเชิญหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ ใน

การรแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ประเด็นปัญหาและช่องว่างในการท างาน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการในพื้นที่ ๗ จังหวัดใต้ล่าง เช่ือมโยงฐานเครือข่ายประชาสังคม

เป็นแกนหลักในการประสานประเด็นเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน 

มีปฏิบัติการอย่างน้อย ๒ ประเด็นที่อยู่ในงานของกขป.คือ การดูแลกลุ่มเปราะบางและยากล าบาก

ในพื้นที่ และประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสขุภาพ น าข้อมูลต่าง ๆ จากการจัดธรรมนูญออนแอรม์า
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สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งจัดไปแล้วจ านวน ๒๕ ครั้ง ในวันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสาร์  ซึ่งจาก

การจัดธรรมนูญท าให้ทราบว่าท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินได้ใช้จ่ายเงินในการป้องกัน รักษาและฟื้นฟู

ผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก ตอนน้ีทุก ๆ ท้องถ่ินใช้เงินไปเกือบหมดแล้ว สถานการณ์ไม่มีศูนย์

กักตัวในพื้นที่ เนื่องจากเดิมใช้โรงเรียนเป็นสถานกักตัวแต่ตอนน้ีโรงเรียนก าลังจะเปิดเทอมแล้ว พบ

ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในสารบบข้อมูลของท้องถ่ิน ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

และพบว่าพื้นที่ที่ท างานรับมือได้ดี ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย มีกลไกกลางใน

การท างาน มีการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งตอนนี้ได้มีการถอดบทเรียนการท างานเป็นกรณีศึกษา

ประมาณ ๕๐ ช้ิน เป็นบทเรียนของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ท้องถ่ิน ภาคประชาชน ในประเด็น

ความส าเร็จในการท างาน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม   

โดยหลังจากนี้ กขป.เขต ๑๒ จะเพิ่มบทบาทในการด าเนินการกับกลุ่มเปราะบางทางสังคมในกลุ่ม

เด็กและสตรีมากข้ึน ผ่านธรรมนูญออนแอร์ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ การท างานกับกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ ที่จะต้องสัมพันธ์กับการเป็นพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการปรับแผนการท างานให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น  

ประเด็นหารือเพ่ิมเติม 
๑) ต่อค าถามว่าการที่รัฐบาลให้โรงพยาบาลทกุโรงพยาบาลสามารถตรวจการติดเช้ือโควิดใน

กรณีที่ต้องนอนพักโรงพยาบาล (Admit) ซึ่งมีความสงสัยว่าโรงพยาบาลเอกชน จะได้รบั

ผลกระทบหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นอย่างไร มีค าตอบคือกรณีทีเ่บกิค่ารักษาจาก

ประกันสังคมสามารถเบิกได้ ซึ่งผู้เข้ารบัการรักษาสามารถเลอืก รพ.ได้ กรณีทีเ่ป็น

โรงพยาบาลสาธารณสุขด้วยกัน สามารถเรียกเก็บเงินภายในกันเองได้ แต่มีบางโรงพยาบาล

ก็ยอมบางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรบัเงื่อนไขดังกล่าว 

๒) กรณีเงินชดเชยประกันสงัคม จ่าย ๖๒ % เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน จ านวนเงินทั้งหมด ๑๕๔ 

ล้านบาท ซึง่มีทัง้คนที่ได้รบัเงินชดเชยและไม่ได้รบัเงินชดเชย เพราะส่วนหนึ่งที่นายจ้าง

รับรองและส่วนหนึ่งนายจ้างไม่รบัรอง และบางส่วนมีลกูจ้างกลับเข้าท างานแล้วนายจ้างจึง

ไม่จ่าย   ในช่วงสถานการณ์โควิด กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส านักงานประกันสังคมจ่าย ๗๐ % 

จ านวน ๒๐๐ วัน  ถ้าลาออกเองจ่าย ๔๕ % จ านวน ๙๐ วัน  กรณีของกลุ่มนอกระบบตาม

มาตรา ๔๐ กรณีที่ไมจ่่ายเงินประกันต่อเนื่อง ส านักงานประกันสังคมจะไมจ่่ายเงินชดเชยให้ 



17 

 

แต่จะมีการประสานกับรัฐบาลให้ได้รบัเงินเยียวยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ 

เดือนแทน 

สรุป   การรับมือโควิดเราใช้หลักการส าคัญท าให้เราฝ่าด่านมาได้คือหลักการกระจายอ านาจ เห็น

ความงดงามของรูปแบบและกลไกในพื้นที่ โดยนัยคือการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตัดสินใจ ตามสภาพปัญหาและศักยภาพของแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นแนวทางการท างานที่ตรงกับ

การขับเคลื่อนของกขป. ทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วม ทุกคนมีอะไรก็มาแชร์ร่วมกัน ทั้งข้อมูล การ

แบ่งปันงบประมาณ ติดขัดเรื่องอะไรก็น ามาสู่การหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน    การมีส่วนร่วมยิ่งได้

ฐานจากชุมชน หนึ่งในนั้น คือ อสม. ที่เป็นตัวอย่างที่ชัด และผู้คนภาคีต่าง ๆ เป็นรากฐานท าให้การ

มีส่วนร่วมชัดข้ึน รวมไปถึงการก าหนดเป้าหมายทิศทาง การวางจังหวะก้าว ตัดสินใจในแต่ละห้วง

เวลา ภายใต้ฐานข้อมูลที่ไวมากพอ หลายพื้นที่จัดการได้รวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยได้เยอะ เช่น กรณี

การคัดกรองผู้ที่กลับจากดาวะห์ประเทศอินโดนีเซีย หากเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องมีคนที่สามารถสื่อสาร

ภาษายาวีได้เป็นคนสัมภาษณ์เชิงลึก ว่าในช่วง ๗ วันไปท าอะไรมาบ้าง ซึ่งข้อมูลที่รวดเร็วและมีส่วน

ร่วมจะช่วยในการตัดสินใจเป็นความเข้มแข็งมากในการท างาน   

 
  ๓.๒. การขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๒ ปี และการเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
มติท่ีประชุม  มีข้อสรปุ ดังนี ้

๑) ลดช่องว่างการท างานการดูแลแรงงานต่างด้าวอันเป็นปัญหาเฉพาะเขตชายแดนในการดูแลแรงงาน

พม่าและเขมรที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นกลุม่แรงงานที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียน และ

ไม่อยู่ในหลกัประกันสังคม  ในช่วงสถานการณ์โควิดมีความพยายามผลักดันให้ออกนอกพื้นที่ ไม่ได้

รับการดูแลเท่าที่ควร   

๒) การจัดระบบในการช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ไม่มีในฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่ส าคัญ  รวมทั้งการหา

นักวิชาการมาช่วยในมิติเศรษฐศาสตร์มาร่วมสังเคราะห์ข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด  การ

ช่วยเหลือคนตกงาน  คนที่เป็นแรงงานนอกระบบเป็นฐานการผลิตใหม่ที่ควรเข้าถึงงบประมาณใน

การช่วยเหลือของรัฐ  รวมทั้งควรผลักดันให้มีกองทุนปัจจัยการผลิตร่วมกับเครือข่ายสมาพันธ์
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แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มอสม. และคนที่ไม่ได้ท างานประจ า (ฟรีแลนซ์) โดย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการท างานร่วมกัน 

๓) สร้างความต่อเนื่องในการท างาน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติของประเทศ ทุกกลุ่มสามารถร่วมมือและ

จัดการในการแก้ปัญหาร่วมกันได้ แต่เมื่อสถานการณ์ดีข้ึนทุกฝ่ายต่างคนต่างท า ไม่เกิดความร่วมมือ

เหมือนเดิม ซึ่งท าอย่างไรให้การท างานเกิดการร่วมมือและบูรณาการกันได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

สาธารณสุข หน่วยงานฝ่ายปกครอง  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จิตอาสาต่าง 

ๆ ท้องถ่ิน CSO และภาคีอื่น ๆ  ควรมีการจัดกลไกในระดับพื้นที่ ในระดับต่าง ๆ โดยวางระบบการ

จัดการให้มีความลงตัวมากที่สุด  ความส าคัญอยู่ที่พื้นที่ เพื่อให้การท างานเกิดความยั่งยืน  มีภาคี

เครือข่ายที่สามารถปฏิบัติการได้เลย ไม่ต้องรอนโยบายจากส่วนกลาง 

๔) กรณีเงินกู้ของรัฐบาล ต้องมีทรัพยากรต่าง ๆ ในระดับพื้นที่มาช่วยเติม เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงงบประมาณ 

๕) การใช้โอกาสจากสถานการณ์โควิด ในการรณรงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการสูบ

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่   

๖) การใช้กลไกของกขป.สร้างความเข้าใจต่อ พรบ.เกษตรยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย สช.

ควรเข้ามามีบทบาทในการประสาน ผลักดันและอภิบาลระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องและนโยบายหรือ

โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นบทบาทในการสมานฉันท์และหาข้อสรุป รวมทั้งทางออก

ร่วมกันในระดับประเทศ เช่น กรณีการรณรงค์นโยบาย CPTPP 

๗) การสร้างหลักประกันด้านคุณภาพชีวิต การผลักดันให้เกิดระบบเกษตรสุขภาพ รวมแผนการพัฒนา

คน การส่งเสริด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีข้ึน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ให้เห็นจริงและมีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง  

๘) การกระจายการท างานภายใต้งานเขตสุขภาพเพือ่ประชาชนไปยังแต่ละจังหวัด รวมทั้งข้ามเขตอื่น ๆ 

เพื่อสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่กว้างออกไป 

 
ระเบียบวารท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
   ๔.๑. รายงานความกา้วหน้าประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสี่ยง 

๑) ในส่วนของเครือข่ายภาคประชาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าง 
เนื่องจากประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ในเรื่องของการ
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พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ได้ดูตัวอย่างระบบข้อมูลจากประเด็นกลุ่มเปราะบาง 
แล้วน ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งในการท างานมีหลายภาคส่วนที่ต่างคนต่างใช้ฐานข้อมูลของตัวเอง 
มีข้อมูลคนละชุด และข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถติดตามได้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหน โดยใน
การพูดคุยในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมามีการท าระบบฐานข้อมูลทุกเครือข่าย  โดยเครือข่าย
ภาคประชาชนได้มีการท าฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง  

๒) สถิติการลดลงของการสบูบหุรี่ ไม่มีข้อมูลรูปธรรมที่ชัดเจน ได้คุยร่วมกับคณะท างานที่เป็น
นักวิชาการ ในการท างานบนฐานข้อมลู โดยท าตัวช้ีวัดเป้าหมายร่วม คือ การสกัดนักสบู
หน้าใหม่ โดยจะมีโรงพยาบาลรามัน เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้
แลกเปลี่ยน และปฎิบัติการร่วมกัน  

๓) ในการติดตามข้อมูลรายบุคคล ติดตามผ่านเลข ๑๓ หลัก และมีการปรับฟอร์มข้อมูลที่ 
จะใช้ร่วมกันกบัหน่วยงานอื่น หาแบบฟอรม์กลางทีจ่ะใช้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหว รวมทัง้การสง่ต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุข    

๔) ประสานความร่วมมื อกั บนั ก วิชาการ ๗  จั งห วัดภาคใต้ ตอนล่ าง   โดยร่วมกั บ
มหาวิทยาลัยฟาฎอนีในการศึกษานโยบายที่มีอยู่แล้ว เพื่อน าผลไปสู่การปรับปรุงและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 

 
 

 
๔.๒. รายงานความกา้วหน้าประเด็นการดูแลสขุภาพตามกลุ่มวัย 

๑) กระทรวงสาธารณสุขสร้างการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเปิดโอกาสให้องค์กรภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกบัศูนย์ประสานงาน
ด้านเด็กและสตรี และศอบต.   

๒) หลังจากนี้จะด าเนินการในการจัดสรรงบประมาณร่วมกัน โดยในการด าเนินการเบื้องต้นใช้
หลักมหัศจรรย์พันวันในการท างาน บูรณาการด้านการรับวัคซีนร่วมกับการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดอัตราการตายของแม่ ซึ่งสถานการณ์ของเขต ๑๒ ลดลงจาก
ปีที่แล้ว จาก ๒๘ คนลดเหลือ ๑๓ คน  ร่วมกับโดยการด าเนินการเบื้องต้น การใช้หลัก
มหัศจรรย์พันวันแรก การบูรกราการด้านโชนการวัคซี  

๓) ภายใต้สถานการณ์โควิดได้มีการสร้างการรบัรู้และการสื่อสารในด้านการบริการด้านสุขภาพ
ให้กับกลุ่มแม่เกี่ยวกบัครรภ์เสี่ยง และกลุ่มอื่น ๆ ทกุช่วงวัย   
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   ๔.๓. รายงานความกา้วหน้าประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม 

๑) ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์ุและเปราะบางทางสังคม อยู่ในช่วงขยายผลรูปธรรมต้นแบบ  
จากการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพจังหวัดและอบจ.สงขลา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พัฒนา
กลไกด้านสังคมให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ มีมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน มีแกนน า 
ร่วมจัดกระบวนการ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีพื้นที่
เป้าหมายที่ท างานร่วมกันได้ โดยใช้โอกาสของกขป.ในการท างานร่วมกัน  ก าลังด าเนินการ
เพื่อกระจายให้ครอบคลุมทั้ง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยประสานกับ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พอช) และท าความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ สร้างพื้นที่ต้นแบบระดับต าบลใน ๗ จังหวัด 
วิเคราะห์ภาคีและออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลรายบุคคล บางพื้นที่มีการท างานพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายบุคคล มีแผนระดับต าบล แผนรายบุคคล/ครอบครัว คาดว่ามีพื้นที่ปฎิบัติ
การร่วมราว ๒๐ ต าบล 

๒) สปสช.เขต ๑๒ มีการผลักดันให้กลุ่มโอรังอัสรีได้เข้าถึงสิทธิบัตรประชาชน เพื่อเข้าถึงการ
บริการด้านสาธารณสุขของรัฐอย่างทั่วถึง โดยร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งใช้งบปรับเปลี่ยนของเขตใช้สนับสนุนกลุ่มที่มีหรือไม่มีบัตร
ประชาชนภายใต้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทในการช่วยเหลือ ในกลุ่มที่ยังไม่มีระบบ
รองรับ มีการจัดกลุ่มตกหล่นทางสถานะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เช่น กลุ่ม
คนจนเมือง กลุ่มคนที่มีปัญหาสขุภาพจิต กลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งประมาณการทั้งประเทศมรีาว ๆ  
๕๐,๐๐๐ คน 
 
๔.๔. รายงานความกา้วหน้าประเด็นเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

๑) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ๔ ภาค ได้จัดงานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมและขยายพื้นที่พันธุกรรมท้องถ่ิน รวมทั้งการข้ึนทะเบียนพันธุกรรมท้องถ่ินของ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องในเรื่องของทุเรียนพื้นบ้าน การจัดการตลาดและการปรับตัว
ในช่วงสถานการณ์โควิดโดยการใช้รถโมบายหรือรถเขียวรวบรวมผลผลิตจ าหน่ายให้กับ
ชุมชนเมืองหาดใหญ่  รวมทั้งการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDS PGS เป็นมาตรฐาน
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ร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยร่วมกับรพ.หาดใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการ
รับรองมาตรฐานสู่ครัวโรงพยาบาล  

๒) ในจังหวัดสงขลา ผู้ว่าราชการได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน และมีการจัดระบบฐานข้อมูล
เกษตรให้ เป็นระบบเดียวกันไม่ ว่าจะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐาน ตอนนี้ให้ แต่ละ
หน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ เฉพาะในจังหวัดสงขลามีพื้นที่เกษตร ๔,๐๐๐ แปลง โดย
ใช้มาตรฐานเป็นตัวตั้ง โดยจะใช้กลไกของกขป.ในการขับเคลื่อน ร่วมกับจังหวัดสตูล พัทลุง 
ยะลา ที่ด าเนินการในเรื่องของเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑)เกษตรกรได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพิ่มมากขึน้ ในเรื่องของรายได้ รวมทัง้ข้อ
กังวลจากเงินช่วยเหลือและเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่กลุม่เกษตรกรจะไมส่ามารถเข้าถึง
การช่วยเหลือ สถานการณ์ตอนนี้ราคายางลดเหลือ ๓๐ – ๔๐ บาทต่อกิโลกรมั และ
แนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากการประชุมของกยท.ระดบัชาติ  ขณะนี้เงินกองทุนสงเคราะหท์ี่
จะสามารถสงเคราะหเ์กษตรกรจะหมดลงในปี ๒๕๖๕ และไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่าหาก
เงินหมดจะท าอย่างไร  นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
โรคยางพาราอุบัติใหม่ทีจ่ะส่งผลกระทบระบาดอย่างรวดเร็วคล้ายๆ กับประเทศบราซลิที่
ยางพาราหายไปทั้งประเทศ หากยางพาราระบาดยิ่งจะท าให้เกษตรกรไดร้ับผลกระทบมาก 
และนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธ์ุภายใต้ความร่วมมือ CPTPP จะท าให้
พันธุกรรมดั้งเดมิของประเทศสญูหายไป รวมทั้งสิทธิยา และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ จะได้รับผลกระทบตามมา   

๒)กยท.มีแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางในอนาคต อนาคต มีมาตรการปรับเหลือ 
๓ แบบ คือ  ๑) แทนด้วยยางพันธ์ุดี  ๒) ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น   ๓) 
เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนผสมผสาน สวนสมรม ซึ่งข้ึนอยู่
กับเกษตรกร   ว่าจะเลือกปลกูแบบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่การยางจะให้ค าแนะน าในการ
จัดรูปแบบที่เหมาะสม แนวโน้มทีจ่ะเกิดข้ึน  โดยเครือข่ายชาวสวนยางยั่งยืนต้องท างานใน
การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและการตลาดไปพรอ้ม ๆ กัน รว่มกับกยท.ในการเตรียมพื้นที่
เพื่อสง่เสรมิเกษตรสุขภาพ ต่อยอดสิ่งทีม่ีอยู่แล้ว เพื่อขยายผลต่อ   

๓) การสร้างการมีส่วนร่วมหรือการท างานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ให้เช่ือมโยง
กับอีกหลาย ๆ กลุ่ม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม กลุ่มเปราะบาง โดยต้องเช่ือมโยง
กลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในระดับโรงเรียนมาร่วมในงานเขตให้มากขึ้นด้วย 
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๔) การสร้างผู้ประกอบและการเช่ือมโยงผู้ประกอบการอื่น ๆ  เช่น ในพื้นที่จังหวัดสตูลมี
ผู้ประกอบการสีเขียว กองทุนความเท่าเทียมทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนผู้ประกอบการ
สีเขียวเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสูงวัย ในการส่งเสริมการ
ท าเกษตรให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งควรเช่ือมโยงเข้ามาร่วมในงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ด้วย 

๕) สิ่งที่ควรขับเคลื่อนคู่ขนานกันคือ การสร้างกลไกกติกาในชุมชน การยกระดับธรรมนูญ 
กติกาของชุมชนกับการสร้างเมืองสีเขียวในระบบเกษตรและอาหาร  ซึ่งในพื้นที่จงัหวัด
สงขลาและสตูลพอจะมีพื้นทีท่ี่เปน็ต้นแบบอยูบ่้าง เช่น ทุ่งต าเสาเมืองน้ าหวาน อบต.ท่า
ข้ามวิทยาลัยผึง้ญวน สตูลเมืองจ าปาดะ โดยด าเนินการคู่กับการศึกษาวิจัย 

๖) ประเด็นอาหารปลอดภัย มีข้อจ ากัดในเรื่องผลผลิตไม่เพียงพอ ผลผลิตไม่มีมาตรฐานรองรับ 
สสจ.เห็นข้อจ ากัดดังกล่าวจึงได้มีการจัดท าในเรื่องของมาตรฐานการมีส่วนร่วม รวบรวม
รายช่ือเกษตรกร ผลผลิต รายช่ือผักที่โรงพบาบาลใช้ มีการจัดการรวบรวมผลผลิตเป็น
โซนๆ  มีสถานที่คัดรวมและมีมาตรฐานรองรับ เพื่อให้ผลผลิตที่เข้าสู่โรงพยาบาลเช่ือถือได้ 
น าไปสู่การขยายผลระดับภาค รวมทั้งการแปรรูปอาหาร เช่น เครื่องแกง เช่ือมโยงกับกลุ่ม
งานส่งเสริมผู้บริโภค ท าให้ครบวงจรของห่วงโซ่อาหาร การแปรรูป การรับรองและการส่ง
เข้าโรงพยาบาลเกิดความยั่งยืนมากข้ึน ซึ่ งหากผลผลิตที่ ส่งเข้าโรงพยาบาลเหลือ 
โรงพยาบาลมีตลาดสีเขียวรองรับในการระบายผลผลิต เป็นส่วนช่วยเกษตรกรให้มีความ
ยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง  

๗) กลไกของกขป.สามารถมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตในระดับพื้นที่ได้ โดยเป็น
กลไกเช่ือมโยง ประสานและขยายผล ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้าง
รายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรได้เพิ่มมาข้ึน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบแนวทางการขับเคลือ่นแต่ละประเด็นต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
       
      นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย  ผู้บันทึกการประชุม 
      นายชาคริต โภชะเรือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ แนวทางการรับมือสถานการณ์โควิด ๑๙ ต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 น าเสนอข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนในพื้นท่ี ๗ 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะการรับมือ 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  
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๓.๒ แนวทางความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) กับกขป.เขต ๑๒   

๓.๒.๑ น าเสนอแนวทางด าเนนิงานของกขป.เขต ๑๒ โดย
เลขานุการ 

(ดูเอกสารประกอบ น. ๒๕-๕๔) 
๓.๒.๒ แนะน าส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) (ดูเอกสารประกอบ น.๕๕) 
๓.๒.๓ เสนอแนะแนวทางความร่วมมือหนุนเสริมการขับเคลื่อน ๔ 
ประเด็นหลักของกขป.เขต ๑๒ 

๑)ประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสี่ยง 

๒)ประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๓)ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพนัธุ์และเปราะบางทางสงัคม 

๔)ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๒ 

เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒  (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ความเป็นมา 

๑. เกิดจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
 ๒. การจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการท างานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้พื้นที่ระดับ
กลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการท างานแบบมีส่วนร่วม จัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญของประชาชนในเขต
พื้นที่ โดยจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (ทางสุขภาพ) ของเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ และมีการระดมสรรพก าลัง ทั้งองค์ความรู้ ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกัน
ก่อนจะน าไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคนต่อไป   

เขต ๑๒ มี๔ ประเด็นร่วมทีจ่ะขับเคลื่อนร่วมกัน ได้แก่  
๑. บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง  
๒. การดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย  
๓. สุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
๔. เกษตรและอาหารสุขภาพ  

๓.รปูแบบของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน กลไกหลักประกอบด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
(กขป.) ๔๕ คน (เขต ๑๒ มี ๔๔ คน) กขป. มีวาระ ๔ ป ีมีบทบาทหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ใน
การด าเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบรูณาการภารกิจ อ านาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทกุภาค
ส่วน ด าเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลือ่น ติดตาม,ประเมินผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี้เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ มีโครงสร้างการด าเนนิงานดังนี ้
ประธานคณะกรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกจิ ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ 
รองประธาน คนท่ี ๑ 
นายสมพร สิรโิปราณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร หรอืเศรษฐศาสตร ์
รองประธาน คนท่ี ๒ 
นายนฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถ่ิน 
คณะเลขานุการร่วม ประกอบด้วยเลขานุการ ได้แก่ นายชาคริต โภชะเรือง  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ(สช.) และมเีลขานุการร่วมประกอบด้วย ดร.กลุทัต หงส์ชยางกรู ผู้แทนส านักงานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางนิธินาถ ศิริเวช ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) และเภสัชกร
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ประเวศ หมีดเส็น ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีผู้ประสานงานประจ าศูนย์ ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ อิน
ทะโณ   

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ อยู่ที ่๗๓ ซอย ๕ ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์และแฟกซ์ ๐๗๔ ๒๒๑๒๘๖  ช่องทางประชาสัมพันธ์กจิกรรมประกอบด้วยเว็บไซต์ 
www.ahsouth.com เฟชบุ๊คกลุม่สาธารณะ ช่ือ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ และเพจ : เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต ๑๒   

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน คณะกรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
เป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ เขต ๑๒   
ปรัชญา หลักคิด ได้แก่ เรียนรู้ เติมเตม็ ต่อยอด ขยายผล 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
๑)การปรบักระบวนทัศน์การท างาน ร่วมปรบักระบวนทัศนก์ารท างานจากแยกส่วนกันท า ต่างคนต่างท ามา

ท างานร่วมกันในรูปแบบ soft power และเช่ือมโยงประสานความร่วมมือผ่านการจัดการความรู้จากพื้นที่ต้นแบบ จน
สามารถก าหนดกรอบการด าเนินงาน บูรณาการแผนทบทวนแผนปฎิบัติการของแตล่ะหน่วยงานความร่วมมือศึกษา
สถานการณ์สุขภาพ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้

• กขป.ตั้งคณะท างานวิชาการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะระดบัเขตวิเคราะห์ปญัหา/ทุนทางสังคมตาม
กรอบปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต(ปัจเจก/สภาพแวดล้อม/ระบบ) พิจารณาทิศทางการท างานของ
ภาคีหลักได้แก่ สสส. สธ. สปปสช. และสช. รวมถงึข้อเสนอแนะจาก กขป. น ามาก าหนด ๔ ประเด็น
ร่วมและเป้าประสงค์ 

• แต่ละประเด็นประชุมกลุม่ย่อย ค้นหาภาคีเครือข่าย เรียนรูพ้ื้นที่ตัวอย่างความส าเรจ็ 

• สร้างช่องทางสื่อสารกลาง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะการท างาน 

• Mapping องค์กร/ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถ่ิน วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน ตั้งแต่หน่วยงาน
ระดับเขตจนถึงชุมชน และพื้นที่ปฎิบัติการในระดับจงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

• จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ค้นหาอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆทีเ่กี่ยวข้องที่ได้มาจากการ Mapping 
ก าหนดแนวทางหรือยทุธศาสตร์การด าเนินงาน 

• น าเสนอกขป.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ด าเนินการในปีที่ ๑ 

๒)การท างานร่วมกันแบบบูรณาการ ยึดหลกัการท างาน “แนวตั้งถักทอแนวราบ” ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
สนองตอบปญัหาและศักยภาพ บรูณาการท างานด้วยการ “เรียนรู้ เตมิเต็ม ต่อยอด ขยายผล” อย่างต่อเนื่อง โดย
เช่ือมโยงกับภาคีระดบัหมูบ่้าน ต าบล อ าเภอ ภูมินิเวศ จังหวัด เขต และภาค แต่ละเครอืข่ายกับภาคีสนบัสนุน

http://www.ahsouth.com/
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ด าเนินการร่วมกันด้วย “ท่าที” เป็นมิตรเป็นเครือข่าย ไม่ขึ้นตรงต่อกัน มีอสิระต่อกัน เน้นการมสี่วนร่วมถึงระดับ
บุคคลและครัวเรอืน ร่วมกันพัฒนาระบบสนบัสนุนกลาง ในลักษณะเป็นเจ้าภาพร่วมหนุนเสริมการท างานร่วมกัน มี
การเสรมิศักยภาพชุมชนในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเชิงระบบหรือ
นโยบายสาธารณะ ทั้งนี้แต่ละภาคีจะสร้างความร่วมมอืตั้งแต่ค้นหาเป้าหมายร่วม พื้นทีป่ฎิบัติการร่วม หาเจ้าภาพ
หลักและรอง บางประเด็นจะเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ ก่อนที่จะน าไปสูก่ารสื่อสารสาธารณะ 
มีการติดตามผล รายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยมีแนวทางดังนี ้

• จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการ ๔ ประเดน็และอนุวิชาการและสนบัสนุนการจัดท า
ยุทธศาสตร์เชิงประเด็น ก าหนดยทุธศาสตร์ แผนปฎิบัติการ ๒ ปี ค้นหาเจ้าภาพหลัก/รอง 

• พื้นที่ปฎิบัติการร่วม one plan น าเสนอภาพรวมของพื้นที่ด าเนินงาน 

• สร้างพื้นที่ต้นแบบที่แสดงผลรูปธรรมความร่วมมือและความส าเร็จของประเด็น 

• จัดการความรู ้

• การสือ่สารสาธารณะ 

• ประชุมคณะอนกุรรมการติดตามผล หนุนเสริมการท างานและรายงานผล  
หมายเหตุ ด าเนินการในปีที่ ๒ และ ๓ 

๓.การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ น าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานขยายผลไปสู่นโยบายสาธารณะ ควบคู่
กับการผลักดันการแก้ปญัหาในเชิงระบบ 

 ร่วมกับอนกุรรมการผลักดันเชิงนโยบายโดยอาศัยเวทสีาธารณะในระดับภาค เขต และจังหวัดที่
เหมาะสม 

 เสนอผ่านกขป.ร่วมผลกัดันไปสูส่่วนกลาง  

 ร่วมกับกขป.เขตอื่นด าเนินการ 
หมายเหตุ ด าเนินการในปีที่ ๒ และ ๓ 

๔.พัฒนาระบบสนบัสนุน นอกจากการมีกลไกและศูนย์ประสานงานฯข้างต้นในการอ านวยความสะดวกการ
ประชุมแล้ว ยังได้พัฒนาระบบข้อมูลกลาง การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครอืข่าย และการติดตาม
ประเมินผล 

หมายเหต ุด าเนินการในปีที่ ๑-๔ 
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 

 
 



29 

 

 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 
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แผนปฎิบัติการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
 
เป้าประสงค์การด าเนินงาน 

๑.สกัดนักเสพหน้าใหม่และนักเสพหน้าเก่า  
๒.ลดปญัหากลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน 
๑.การพัฒนาระบบข้อมูล ชุดองค์ความรู ้
๑.๑ หาข้อมูลบุคลากร/องค์กรที่ขับเคลื่อนงานบุหรี่และปจัจยัเสี่ยงในเขต ๑๒ ว่าแต่ละจังหวัดมีเครอืข่ายไหน

บ้างที่ด าเนนิการ มีการขับเคลื่อนอย่างไร ระดบัไหน แล้วmapping เพื่อใหเ้ห็นภาพการบรูณาการโดยใช้วิถีวัฒนธรรม
ความเป็นคนใต้เขต ๑๒  เพื่อให้งานเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องได้  

๑.๒ จัดการความรู้ ศึกษาวิจัย/ประชุมวิชาการ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากนวัตกรรมหรือพื้นที่
ตัวอย่างที่มีความส าเรจ็ และน ามาขยายผลร่วมกับกองทุน สปสช.และภาคีในการขับเคลื่อน รวมทั้งสร้างกลไก
คนท างานเพิ่มทักษะการเขียนโครงการ ท างานคู่กบังานของภาคส่วนต่างๆ   

น าความรู้มาพัฒนาศักยภาพ ท าความเข้าใจพฤติกรรมของคนสูบบุหรี่ อาทิ จะมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
อาการ ความอยากและตัวกระตุ้น(ภายในและภายนอก) การแก้ปญัหาหากสามารถจัดการตัวกระตุ้นโดยเฉพาะช่วง
ปรับตัวเลิกบุหรี่ใหม่ๆ ควรเลี่ยงสถานที่ทีเ่ป็นตัวกระตุ้นหรือหาเพื่อนไมส่บูบหุรี่มาช่วยเสรมิพลงัลดความอยาก    

สร้างแรงจูงใจให้ครอบครัวลดนักสูบหน้าใหม่ ใช้ศาสนาหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ใช้ศิลปะ/สติบ าบัด จัด
กิจกรรมรณรงค์ เน้นกิจกรรมร่วม สร้างความเข้าใจกบัครอบครัว สร้างการสื่อสารกบัครอบครัวของผู้เสพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสร้างการเรียนรู้ใหม่  

๑.๓ ออกแบบสื่อเคลื่อนที่ การสื่อสารทีท่ันสมัย สร้างการรบัรูสู้่สาธารณะ 
๑.๔ กขป.เขต ๑๒ เป็นพื้นที่กลางในการสนบัสนุนข้อมูล เช่ือมโยงประสานงาน เป็นตัวไกล่เกลี่ยคลี่คลาย

ปัญหาในพื้นที่ เช่น ประเด็นความอ่อนไหวด้านศาสนา เรื่องของความเช่ือ-เรื่องฮาลาล น าความรู้ไปขยายผลต่อสังคม
ให้เกิดการฉลาดรู้ร่วมกัน มีการปรบัเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคน  

โดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ) ศูนย์ประสานงาน กขป.๑๒  ศูนย์ควบคุมโรค 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ ม.
นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฎสงขลา/ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขยะลา/ตรงั วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีตรงั/
สงขลา/ยะลา ม.ฟาตอนี สภาเทคนิคการแพทย์ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุข

๑.ประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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จังหวัด ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ(สปสช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์
และสาธารณสุข 

๒. มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการระดบัอ าเภอ  แต่ละจังหวัดอย่างน้อย ๑ พ้ืนท่ี จัดกระบวนการให้ครบวงจร บูรณาการ
ท างานร่วมกันโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใช้แอพลิเคช่ันเป็นตัวยกระดับข้อมลู ปฏิบัติการ ขยายผล ถอดบทเรียน-การ
จัดการความรู้ ให้เป็นประเด็นสาธารณะ 

๒.๑ หาพื้นที่ด าเนินการต่อยอดจากฐานงานเดิมเพื่อเป็นต้นแบบ สร้างรปูแบบกจิกรรมเช่ือมโยง
กลุ่มเป้าหมายที่ครบวงจร: มัสยิด โรงเรียนหอพัก ร้านค้า ครอบครัว รพ.สต. รพ.ธัญญารักษ์ ท้องถ่ิน ด้วยการสร้าง
เครือข่ายระดับอ าเภอ จัดต้ังคณะท างานในพื้นที่น าร่อง ร่วมสร้างเครื่องมือในการคัดกรอง(แบบวัด/เครื่องวัด/บันทึก
สถานะสุขภาพ พัฒนาเป็นแอพลิเคช่ันเฉพาะ) คืนข้อมูล จัดท าแผนระดบัต าบล มีปฎิบัตกิารปรบัพฤติกรรมด้วย
กิจกรรมและมาตรการต่างๆ ได้แก่ สร้างกติกาชุมชน สร้างความตระหนักในกลุม่นักสบูหน้าใหม่ สร้างคุณค่าให้กบั
ตัวเอง สร้างวินัย ลดนักสบูหน้าใหม่ พิทกัษ์สิทธิของผู้ที่ไมส่บูบุหรี่ เพิม่พื้นทีป่ลอดภัย อาทิ มสัยิดปลอดบหุรี่ ชุมชน
ปลอดบุหรี่ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ สร้างเครอืข่าย เยาวชนกลุ่มเสี่ยง สร้างแกนน าใหเ้ป็นผู้น าเลิกบหุรี่ เครือข่าย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ ให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์และพฒันาควบคู่กันไป ท างานกบัเยาวชนกลุม่เสี่ยงอายุ ๑๓ ปี 
ประยุกต์ใช้ข้อมลูและเทคโนโลยีการสื่อสารทีเ่หมาะสม ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตรบ์ าบัดและจิตบ าบัด เพื่อ
น าไปสู่การเห็นคุณค่าและรักตัวเอง 

และร่วมกนัสร้างเครือข่าย เยาวชนกลุ่มเสี่ยง สร้างแกนน าให้เป็นผู้น าเลิกบุหรี่ เครอืข่ายคนเลิกบุหรี่ 
เครือข่ายผูป้่วย เครือข่ายเภสัช/เครือข่ายร้านยา และเครือข่ายผู้รู้ทางศาสนาทีส่ามารถบรูณาการทัง้ด้านศาสนาและ
การแพทยม์าร่วมด าเนินงาน 

โดยมีพื้นที่ต้นแบบ ๑.อ าเภอรามัน จงัหวัดยะลา ๒.อบต.ยะรัง จังหวัดปัตตานี ๓.ต าบลย่านซื่อ อ าเภอ
ควนโดน จ.สตูล ๔.ทม.คอหงส์ จังหวัดสงขลา ๕.ต าบลโคกสกั จังหวัดพทัลงุ ๖.ต าบลหนองตรุด จังหวัดตรัง 

คนเลิกบุหรี่ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายเภสัช/เครอืข่ายร้านยา และเครือข่ายผู้รู้ทางศาสนาทีส่ามารถ
บูรณาการทั้งด้านศาสนาและการแพทยม์าร่วมด าเนินงาน มกีารตรวจ/เฝ้าระวังการซือ้ขายจากร้านค้าในชุมชน มีการ
ติดตามผลต่อสุขภาพผ่านแอพพลเิคช่ัน เช่ือมโยงการท างานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ระดับอ าเภอ จัดการความรู้ขยาย
ผลสู่สาธารณะและแหลง่ทุนส าคัญได้แก่ สปสช.(กองทุนต าบล) สสส.และสธ. 

๒.๒ การประเมินและติดตาม ประเมินแบบเสริมพลัง/นิเทศแบบเสรมิพลัง ถอดบทเรียนผลสมัฤทธ์ิและ
ขีดความสามารถของการท างาน 

โดยส านักงานตรวจราชการเขตสุขภาพ ๑๒ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด ศูนย์ประสานงาน กขป.๑๒
(สสส./สธ/สปสช./สช.) ผู้ว่าราชการจงัหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการอสิลามฯ ต ารวจภูธร ภาค ๙ 
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รพ.ธัญญารักษ์ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ชมรมร้านยา มูลนิธิเพื่อนหญิง ประชาคมงด
เหล้าจังหวัด สมาคมยุวมสุลมิแหง่ประเทศไทย สมาคมจันทร์เสี้ยวเขียวการแพทย์และสาธารณสุข 

๓. การผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน 
ระดับชาต ิ

๑.เสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาบหุรี่แตกซอง บุหรี่มีภาษี  และการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การบงัคับใช้
กฏหมายงดสูบบุหรี่ในงานศพ การบังคับใช้ พรบ. ควบคุมการขายบุหรี่ให้กบัเดก็ ติดตามเฝ้าระวังช่องทางการ
จ าหน่ายบหุรี่ในโซเซียล 

ระดับพ้ืนท่ี  
๑.ระดับจังหวัด 
๑.๑ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสบูระดบัจงัหวัดใหม้ีสัดส่วน

ของภาคประชาชนร่วมด้วย และจัดต้ังกลไกเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ เช่น  บขส. เครือข่ายตาสบัปะรด 
๑.๓ เสนอต่อสรรพสามิต ให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลการท างานกับเครือข่าย 
๑.๔ เสนอต่อสถาบันวิชาการ ศูนย์ควบคุมโรค ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาข้อมูลผู้

เสพ ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกจิ สังคม มีตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความตระหนัก (กลุม่เป้าหมายสามารถ
ประสานชมรมผู้ไร้กลอ่งเสียง รพ.มอ.) 

๒.ระดับต าบล  
๒.๑ เสนอต่อภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการอสิลามฯ 

ต ารวจภูธร ภาค ๙ รพ.ธัญญารักษ์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ชมรมร้านยา มูลนิธิเพือ่น
หญิง ประชาคมงดเหล้าจงัหวัด สมาคมยุวมุสลิมแหง่ประเทศไทย สมาคมจันทร์เสี้ยวเขียวการแพทย์และสาธารณสุข 
ลดอัตราการสูบบหุรี่ โดยท างานในระดับครอบครัว สร้างเครือข่ายในชุมชน ให้กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา เพิ่ม
โอกาสให้เด็กได้แสดงออก พฒันาศักยภาพใหเ้ข้มแข็งสู่ชุมชน ขอความร่วมมือร้านค้า ร้านน้ าชา มัสยิด และในงานบุญ
ประเพณี เป็นพื้นที่ปลอดบหุรี่ น าสมุนไพร(เช่น หญ้าดอกขาว ใช้ตลิงปริงสะกัดน้ าท าเป็นสเปรยพ์่น ใช้มะนาวซีกหนึง่
บีบน้ าดื่มสดเช้าเย็น) มาใช้ในการรักษาลดความอยาก ให้น าหลักศาสนา(คุตบะ)มาขยายผลในมสัยิดโดยเฉพาะเดือน
รอมฏอม ๑๐ คืนสุดท้าย 

๒.๒ เสนอต่อกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัต าบล ให้มีกจิกรรมขยายงานเพื่อสร้างความตระหนัก
โทษภัยของบุหรี่ในด้านศาสนา สร้างพื้นที่เสวนาพูดคุยกันภายในครอบครัวในเรื่องโทษ ภัย ของบุหรี่ในวงอาหารเย็น 
ทุกวันศุกร์ จัดท าโครงการประชาสมัพันธ์ รณรงค์พิษภัยบหุรี่ จัดให้มรีะบบช่วยเลกิบหุรีเ่ชิงรกุในชุมชน สร้างบุคคล
ต้นแบบเลิกบุหรี่ ปลอดเหล้า รณรงค์ผูป้กครอง  ครู มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีทีท่ าใหเ้ยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า และ
มีนโยบายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหลง่งบประมาณปฎิบัตกิารบรรจุในแผนกองทุน  
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แผนภูมิที่ ๔ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 

 

 

 
แผนภูมิที่ ๕ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานสร้างต้นแบบประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 
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ยุทธศาสตร์การด าเนินการ 

๑.Smart Mom  
เป้าประสงค์ ๑.๑ ลดการตายในหญิงตัง้ครรภ์ 

แนวทางด าเนินการ 
๑. ค้นหาคัดกรอง ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ในภาวะเสีย่ง (โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ ไทรอยด์  ความดัน โรค

เอดส์  อ้วน  ธาลัสซเีมีย ลมชัก) 
-การสร้างสิง่แวดล้อม ให้แม่บ้าน มีอาชีพมงีานท าทีห่ลากหลายข้ึน เพื่อลดปัจจัยใหเ้กิดการตั้งครรภ์ซ้ า และถ่ี 
-มีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการแต่งงาน และเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องข้อจ ากัด เรื่องของโรคและภาวะ

เสี่ยงให้กบัคู่ที่เตรียมความพร้อมด้วย 
-การเช่ือมโยงการและการท างานอย่างบรูณาการกับครุซสุ และสมาคมผูห้ญงิสามจงัหวัดชายแดนใต้  
-การพัฒนาระบบ กลไก ที่ให้ชุมชน ผู้น าศาสนา เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ภาคประชาสังคม ท้องถ่ิน หรอืคนที่

คนไข้เช่ือถือได้ เข้ามามีส่วนร่วมกับการคุมก าเนิด หรือยุติการตั้งครรภ์ หรือไม่ให้ตั้งครรภ์ในครั้งต่อไป โดยมีพื้นที่น า
ร่องอย่างน้อย ๑ พื้นที ่

๒. ดูแลกลุม่เสี่ยง 
๓. ลงเยี่ยมติดตาม 
๔. ติดตามผลลัพธ์ 
๕.  มีโมเดลระดบัอ าเภอและต าบล 

เป้าประสงค์ ๑.๒. การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน ในการสง่ตัว 
แนวทางด าเนินการ 
๑. สร้างความรู้อะไรคือภาวะฉุกเฉินร่วมกันระหว่างสาธารณสุข ผู้น าศาสนา 

เป้าประสงค์ ๑.๓.ถอดต้นแบบระบบการคัดกรอง 
แนวทางด าเนินการ 
๑.ค้นหาพื้นทีรู่ปธรรมต้นแบบในการคัดกรองระบบการดูแลสุขภาพ 

เป้าประสงค์ ๑.๔. ปฏิบัติการร่วมกบัภาคีความร่วมมือ 
แนวทางด าเนินการ 
๑.เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน กับภาคีความร่วมมอืต่างๆ  
-วิเคราะห์สาเหตุของแม่ตายในพื้นที่ และองค์ประกอบภาคีความร่วมมือ 
-การพัฒนาโครงการทีเ่กี่ยวกับแม่และเด็ก ผลักดันเข้าสู่กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดบัต าบล 

๒.การดูแลสขุภาพตามกลุ่มวัย(แม่และเด็ก) เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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-สร้างค่านิยมใหม่ คือ ให้คนทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง เมื่อมปีัญหาจึงค่อยมาที่โรงพยาบาล 
-ใส่ความรู้ในหลกัสูตรการศึกษา ตั้งแต่ประถมวัย เป็นหลักสตูรการดูแลสุขภาพตนเอง จนถึงวัยที่พร้อมจะมี

ครอบครัว 
-ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในหลักสูตรครซุุล เช่น แอพลิเคช่ัน บรรจุในหลักสูตรมัธยม 

 
๒.Smart Kids 

เป้าประสงค์๒.๑. เด็กพร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

 สร้างความฉลาดรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ ด้านสิทธิและเสรีภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ  
๑.ใช้แนวทางมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐วันแรกของชีวิต ไปถึง ๒,๕๐๐ วัน โดยต่อยอดไปสู่ระดับ
ครอบครัว และท้องถ่ินพฒันาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก (ใช้แนวทาง“สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา”) การเจริญเติบโตตามพัฒนาการและวินัยของเด็ก การท างานกับศูนย์เดก็เล็ก  
โรงเรียน ครอบครัว 
๒.สร้างเครือข่ายการท างานกบัอสม. ครู  ผู้น าศาสนาอสิลาม ภรรยาผู้น าศาสนา  พุทธ(วัด
กุดนอก) โต๊ะบิแด(หมอต าแย) และกลุ่มสตรี สภาเด็กเยาวชน  
๓. สร้างเครือข่ายอปท.ที่มีการจัดท าธรรมนูญสุขภาพ ข้อตกลง กติกาสังคม เพื่อเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สร้างเงื่อนไขเช่ือมโยงการได้รับเงินอุดหนุนเด็กเล็กและกองทุนอื่นๆ
ไปสู่การสร้างสุขภาวะอื่นๆ  
๔.สื่อสารสาธารณะ 

 สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว เพิ่มบทบาทของผู้ชายในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 
๑.สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชาย(พ่อบ้าน)  
๒.เตรียมความพร้อมการเป็นพอ่แม่ (ครซุุส) 
๓.ส่งเสริมอาชีพ รายได้ ใหผู้้หญิงพึง่พาตัวเองได้   
๔.บ้านเป็นพื้นทีป่ลอดภัยและพื้นทีส่ร้างสรรค์ ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

 การส่งเสริมภาวะโภชนาการแม่และเด็ก  
๑.เน้นในเรื่องการบริโภคที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเช่ือ โดยไม่ท าลายความเช่ือเดิม แต่
ส่งเสริมการบริโภคที่หลากหลาย 
๒.ความมั่นคงทางอาหาร 
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แผนภูมิที่ ๕ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานสร้างต้นแบบประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย(แมแ่ละเด็ก) 

ของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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เป้าประสงค ์

๑. แก้ปัญหาการ
เข้าไม่ถึงสิทธิในด้านต่างๆ  

๒.ส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนนิงาน 

๑)พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ (ค้นหากลุ่มเปราะบาง จัดท าข้อมูล ระบบ APP และ Website พัฒนาองค์
ความรู้) 

๑.๑ ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในทุกจังหวัด โดยมีหน่วยงาน
ส าคัญ ได้แก่ ศอบต. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.สาธารณสุข
จังหวัด ศปจ.(ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด) พัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมคนพิการ ผู้สูงอายุ มูลนิธิฯ  

-จัดตั้ง Center ข้อมูลกลางระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง อาจน าร่องจากคน
พิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส 

-ร่ วม กั บ มู ล นิ ธิ ชุ ม ชน ส งข ล า  ว างร ะบ บ ข้อมู ล กล างผ่ าน แอ พ พ ลิ เค ช่ั น  iMed@home แล ะ 
www.communinfo.com ให้สามารถน าเข้าข้อมูลพื้นฐาน(ผ่านรูปแบบไฟล์ excelกลาง หรือส ารวจผ่านการเยี่ยม
บ้าน) ประมวลผลระดับพื้นที่ และมีระบบเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

-ล าดับความส าคัญ แยกแยะการแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่ม
ผู้ต้องขัง คนไร้สิทธิ ฯลฯดึงปัญหาเด่นของแต่ละกลุ่ม สังเคราะห์ให้เห็นสภาพปัญหา จัดท าแผนงานโครงการหาแนว
ทางแก้ไขในแต่ละกรณี 
 
๒)สร้างตัวแบบการท างานระดับพ้ืนท่ีต าบล 

๒.๑ บูรณาการการร่วมกันท างานของภาคี รับสมัครพื้นที่อปท.ที่มีความสนใจเข้าร่วมด าเนินการ จัดตั้ง
คณะท างานระดับต าบลแบบบูรณาการ ร่วมส ารวจข้อมูลผ่านระบบการเยี่ยมบ้านหรือผ่านแบบสอบถาม จัดท าแผน
ระดับต าบลล าดับปัญหาเด่น ความรุนแรง และความยากง่าย จัดท าโครงการรูปธรรมต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ๑ 
จังหวัด ๑ อ าเภอ ๑ ต าบลเป็นอย่างน้อย  

๓.ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม  
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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๑.จังหวัดสงขลา ได้แก่ พชอ.สะบ้าย้อย(ต าบลคูหา) พชอ.นาทวี(ต าบลทับช้าง) ทม.เขารูปช้าง ทม.สะเดา ทม.
ปาดังเบซาร์ ทต.ระโนด ต าบลท่าชะมวง ต าบลโคกม่วง พชอ.หาดใหญ่(ต าบลท่าข้าม ต าบลน้ าน้อย) ต าบลแค ต าบล
นาหว้า ต าบลป่าขาด ต าบลสนามชัย และต าบลบ่อยาง   

โดยร่วมมือกับ ศปจ.สงขลา/มลูนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัด พมจ 
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อปท.ในพื้นที ่

๒.จังหวัดพัทลุง ทต.โตนดด้วน อ าเภอควนขนุนและ ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 
โดยร่วมมือกับ ส านักงานสง่เสรมิและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ศปจ.พทัลงุ มูลนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพจงัหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อปท.ในพื้นที ่
๓.จังหวัดปัตตานี ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง ต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก อ าเภอทุง่ยางแดง โดยร่วมมือกับ 

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ศปจ.ปัตตานี มูลนิธิชุมชนสงขลา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) อปท.ในพื้นที ่

๔.จังหวัดสตลู ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง ต าบลปาลม์พัฒนา อ าเภอมะนัง ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ 
โดยร่วมมือกับ ศปจ.สตลู/สมาคมผูบ้รโิภคสตูล มลูนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ

สุขภาพจังหวัด คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อปท.ในพื้นที ่
๕.จังหวัดยะลา ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอบันนังสตา ต าบลสะเตง็ อ าเภอเมอืง ต าบลยะต๊ะ อ าเภอรามัน 
โดยร่วมมือกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ศปจ.ยะลา มลูนิธิชุมชนสงขลา อปท.ในพื้นที ่
๖.จังหวัดตรัง ต าบลบางด้วน อ าเภอปะเหลียน ต าบลทุ่งต่อ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอรัษฎา 
โดยร่วมมือกับ ศปจ.ตรัง มลูนิธิชุมชนสงขลา Node flagship สสส. สมัชชาสุขภาพจงัหวัด/พมจ. 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อปท.ในพื้นที่ 
๗.จังหวัดนราธิวาส อ าเภอตากใบ   
โดยร่วมมือกับ ศปจ.นราธิวาส/พมจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 

รพ.ตากใบ 
โดยการจัดตั้งกลไกบูรณาการระดับต าบล (อาทิ ศูนย์สร้างสุขชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล)ใช้

กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง เพื่อแก้ปัญหาระดับบุคคล  
-บูรณาการร่วมกัน จัดตั้งคณะท างาน ส ารวจข้อมูล พัฒนากลไก จัดกลุ่มประเด็นปัญหาจัดท าแผนระดับ

ต าบล หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา      
-สร้างอาสาสมัครในระดับชุมชน 
-จัดต้ังกองทุนกลางเพื่อช่วยเหลือคนยากล าบากในพื้นที่ 
-การสื่อสารสาธารณะ 
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๒.๒ มีกลไกหรือศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด เช่ือมโยง ในการแก้ปัญหา ภาพรวม หรือเป็นรายจังหวัด 
พร้อมกับการท างานเชิงนโยบาย ตั้งแต่ระดับอ าเภอ ถึงระดับชาติ โดยร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพ และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- กลไกขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่จะช่วยเหลือในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในเขต 
- มีองค์กรเครือข่าย ท าหน้าที่ในการประสานงานเพื่อการช่วยเหลือ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ควรช่วยเหลือ

เป็นระดับ เร่งด่วนที่สุด แล้วประสานไปยังองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้มีการติดต่อกับภาครัฐ  
- บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
-ระดับอ าเภอประสานพชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ) 
-ระดับต าบลประสานกองทุนสุขภาพระดับต าบล 
กรณีกลุม่ชาติพันธ์ุร่วมกบัสปสช.เขต ๑๒ ด าเนินการร่วมกับโครงการคนไทยไร้สทิธ์ิแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึง

สิทธ์ิด้านบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตกลุ่มมันนิในพื้นที่จงัหวัดสตลู พัทลงุ ตรัง สงขลา และร่วมกบัศอบต.

ด าเนินการดูแลกลุม่โอรังอสัรีในพืน้ที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

 
๓.เสนอแนะเชิงนโยบาย(จากงานสร้างสุขภาคใต้และการประชุมคณะอนุกรรมการ) 

๑.ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ(สปสช.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสง่เสริมและ
สนับสนุนวิชาการ(สสว.) เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ร่วมกันใช้กลไกกองทุนฟื้นฟสูมรรถภาพทีจ่ าเป็นทางการแพทย์ 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน กองทุนดูแลผู้สงูอายุในวัยพักพิงระยะยาว กองทุนคนพกิาร กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงูอายุ(ศพอศ) ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์สร้างสุขชุมชน 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน  ร่วมกับคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)/
ต าบล(พชต.) สถาบันวิชาการ เครือข่ายศปจ.(ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด) เครอืข่ายสมัชชาสุขภาพจงัหวัด(๔
PW) Node สสส.(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สมาคม มูลนิธิ ภาคเอกชน มาเป็นกลไก
ประสานงานให้เกิดศูนย์ประสานงานระดับต าบลและระดับจงัหวัด ในการบูรณาการการท างานระหว่างส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถ่ิน ส่วนวิชาการ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 

๑.๑ ปรับระบบข้อมลูภาครัฐใหเ้ป็นปัจจุบัน ส ารวจและพัฒนาระบบข้อมูลกลางโดยใช้กลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคลยึดโยงกับเลข ๑๓ หลัก เพื่อใหเ้กิดการใช้ข้อมูลอย่างมีประสทิธิภาพ ลดทอนช่องว่างการท างาน มีการเสริม
หนุนการท างานตามอ านาจหน้าที่ ใช้ข้อมูลรายบุคคลคัดกรองตามสภาพปญัหา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ และระดับบุคคล สามารถรายงานผลการช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นรูปธรรม 
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๑.๒ ร่วมกันก าหนดหรือแก้ไขระเบียบของกองทุนฯทุกกองทุนที่มีเพื่อเอื้อใหเ้กิดการประสานการท างาน 
ลดทอนปัญหาและอปุสรรค  

๑.๓ ร่วมกันหาทางออกในการจัดบริการ การสง่ต่อและรบัสง่ผู้ป่วยทีเ่ปราะบางทางสงัคม  
๑.๔ ร่วมกันผลักดันนโยบายต่อราชการส่วนกลางในการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มเปราะบางทาง

สังคมทีเ่ป็นคนไทยไร้สทิธ์ิที่มีอยู่ในพื้นที่ใหส้ามารถพสิูจนส์ิทธ์ิ หรือมีช่องทางอ านวยความสดวกในการพสิูจนส์ิทธ์ิ หรือ
มีกองทุนเฉพาะกิจทีม่าดูแลประชากรในกลุม่นี้ใหส้ามารถบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 

๑.๕ ประสานความร่วมมอืระดบัต าบลในการบูรณาการงาน พัฒนาระบบการจัดการ โดยร่วมมือ
ระหว่างอปท. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมอาชีพผู้สงูอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์ไอทีซี และอื่นๆ  

๑.๖ พัฒนาศักยภาพแกนน าผูจ้ิตอาสา(Care giver) หรอือผส. อสม. โดยหลักสูตรกลางได้แก่ โรงเรียน
ผู้สงูอายุ การฟื้นฟสูมรรถภาพ โปรแกรมกระตุ้นสมองเสื่อม การใช้แอพพลเิคช่ัน เพื่อใหส้ามารถเป็นผู้ช่วยนักภายภาพ
ร่วมกับโรงพยาบาลในการลงไปดูแลผูป้่วยติดบ้านติดเตียงระดับครัวเรือน  

๑.๗ เพิ่มจ านวนศูนย์ซ่อมกายอปุกรณ์ส าหรับดูแลผูสู้งอายุในวัยพักพิงและคนพกิารให้มีทกุจงัหวัด 
๑.๘ สร้างกระบวนการรับรู้ใหป้ระชาชนทราบสถานการณ์สขุภาพของตนเอง จัดโครงการคัดกรอง สร้าง

องค์ความรู้ จัดกระบวนการในการดูแลตนอง ปัญหาทีเ่จอเรือ่งกฎหมาย ระเบียบทีเ่ป็นข้อจ ากัด  ในเขตเทศบาล อสม. 
ควรมีความรู้ทุกครัวเรือนเรือ่งสุขภาพ 

๑.๙ ขยายผลความส าเรจ็การดูแลกลุ่มชาติพันธ์ุ: มานิ ในพื้นที่จังหวัดสตลู พัทลงุ ไปยังพื้นทีเ่ทอืกเขา
สันกาลาคีรี ทั้งศอ.บต.และสป.สช.เขต ๑๒ สื่อสารไปยังรพ. รพ.สต.และก านันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เข้าใจแนวทางการ
ใช้งบปรบัเกลี่ยของสปสช.เขต ๑๒ ให้กลุ่มโอรงัอสัลสีามารถเข้าถึงระบบบริการ  และเสนอใหท้างศอ.บต.ผลักดันเชิง
นโยบายกับมหาดไทยในการออกระเบียบในการท าบัตรประชาชนกรณีเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยประสานทีมอ.
ธรรมศาสตร์มาร่วมท าจีโนแกรมพสิูจน์ความเป็นคนไทย  ประสานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่(อาจเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รพ.
สต. ผญ.ฯลฯ) ทีส่ามารถเป็นผู้น าลงส ารวจข้อมูลจัดท าผังเครือญาติ พิสจูนห์าต้นตอของตระกลู ค้นให้ได้มาซึ่งแกนน า
ที่โอรงัอัสลีที่ไว้ใจ เพื่อประสานการแกป้ัญหา โดยศอ.บต.สามารถเรียนรูป้ระสบการณ์จากต าบลละงู ทีมงานรพ.ละงู 
และร่วมกนัแก้ปญัหาผูกพันในฐานะเป็นคนไทยหลงัจากไดบ้ตัรประชาชน เช่น การเกณฑ์ทหาร ส ารวจโอรังอัสลีกรณี
ได้รับสญัชาติมาเลเซีย กลายเป็นคน ๒ สัญชาติ ในการแก้ปญัหาควรอนรุักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของโอรงัอสัลีให้มาก
ที่สุด กรณีมบีัตรประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข ๐ สามารถเข้าใช้สิทธ์ิผ่านงานสงัคมสงเคราะห์อกีกองทุนหนึง่ 

๒.ให้องค์กรภาคประชาสังคม(ขบวน ๔PW,Nodeสสส.,ศปจ.,สมาคม,มูลนิธิ) ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรชุมชน ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน และเป็น
ภาระของสงัคมทีจ่ะต้องดูแล ด าเนินการเพือ่ช่วยเหลอื สงเคราะห์ สร้างเสริมสุขภาวะในลักษณะชุมชนไม่ทอดทิง้กัน 
ตามรูปแบบและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยค านึงถึง 
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๒.๑ การดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ คนพิการ คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ไร้ผู้อปุการะ อยู่
ในภาวะยากล าบาก  

๒.๒ ระดมทุนจัดต้ังกองทุนกลางระดบัต าบล โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ ของใช้ เสื้อผ้า 
ขยะรีไซเคิล กายอุปกรณ์ ฯลฯ น ามาจัดต้ังเป็นศูนย์แบง่ปัน ส่งต่อความช่วยเหลือ 

๒.๓ สร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในรูปแบบธุรกิจเพือ่สงัคม 
๒.๔ จัดต้ังกลไกเพือ่นช่วยเพื่อนในกลุ่มผูสู้งอายุ คนพิการ และให้ได้รบัการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตร

กลางในการช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุตามสภาพปญัหา  
๒.๕ ให้มีกติกาชุมชนหรือธรรมนญูชุมชนในการดูแลผู้สงูอายุ สร้างระบบการจัดการการดูแลจิตอาสา 

อาสาสมัคร 

 
แผนภูมิที่ ๖ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

ของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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แผนภูมิที่ ๗ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานสร้างต้นแบบประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

ของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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เป้าประสงค ์
๑.ให้ชาวสวนยางพออยู่พอกิน  
๒.ส่งเสริมเกษตรเพื่อสุขภาพ  
๓.ส่งเสริมการตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ  

 
แนวทางด าเนินการ 
๑.ให้ชาวสวนยางพออยู่พอกิน ประกอบด้วยโครงการส าคัญดังนี ้
๑)โครงการสุขภาวะชาวสวนยางและสวนยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจใหส้าธารณะ ชาวสวนยางขนาดเล็กด้านสุขภาวะ การท าสวนยางยั่งยืน  
๒. สร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเกษตร กยท.กบัทอ้งถ่ิน และภาคีต่างๆ 

กิจกรรมหลัก  
๑. ศึกษา/พัฒนาโมเดลทางเลือกทางรอดชาวสวนยาง(กรณีศึกษา)  
๒. ศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง (คน,วิกฤติโลกร้อน,เศรษฐกจิตกต่ า)  
๓. สร้างตัวแบบสวนยางยัง่ยืน  

๔. งานมหกรรมสุขภาวะชาวสวนยางและสวนยางยั่งยืน ปีละ ๒ ครั้ง     
โดยมีองค์กรร่วมด าเนินการดังนี้ 

๑. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้   
๒. สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลงุ ๒๑ พื้นที่  
๓. เครือข่ายคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยจงัหวัดพทัลงุ 
๔. กลุ่มอ่าวไทย-ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา-พัทลุง  

- สตูล ๗๐ รายอ าเภอละ ๑๐ รายร่วมกับกยท.กองทุนฟื้นฯฟจูังหวัดสตูล 
- สงขลา ๒๒ ต าบล ๒๐๐ คน  
- พอช/เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกภาคใต้ 
- เทือกเขาบูโด  
- ยะลา (พื้นที่ของมะดามงิ) 
- ปัตตานี (ทีมเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก/อ.กะพ้อ) 
- ตรัง พืชร่วมยาง อ.นาโยง (การตอ่สูเ้รื่องอ่างเกบ็น้ า/ต.ละมอ/ทับเขือ-ที่ดินท ากิน) 

๔.ประเด็นเกษตรและอาหารสขุภาพ เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๑๒ 
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๕. Node flagship สสส.พัทลุง พื้นที่พืชร่วมยาง ๔ ชุมชน ต าบลล าสินธ์ุ หาญโพธ์ิ ศรีนครินทร์ เขาชัยสน    
๖. เครือข่ายคนกรีดยางต าบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ (การพึ่งตนเองของเกษตรกรสวนยางชายขอบ) 
๗. สวนปันแสงกลุ่มอาชีพเพาะช ากล้าไม้พื้นถ่ินบ้านขาม อ.กิ่งศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
๘. เครือข่ายวิถีชุมชนคนเกษตร (ความหลากหลายทางพันธุกรรม สมุนไพร ไม้ดอก กล้าไม้) 
๙. กลุ่มใต้ร่มเงาสวนสมรม/เครือข่ายกลุม่ใต้ร่มเงาสวนสมรม ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๑๐. สภาลานวัดตะโหมด พืชร่วมยาง ธนาคารน้ า/ศูนย์เรียนรู้ 
๑๑. กลุ่มสังคมวนเกษตร (สวนน้าจาย) 
๑๒. สภาเกษตร กลุ่มแปรรปู บ้านตาชี  อ.ยะหา จ.ยะลา (แปรรปูมะเฟืองมหัศจรรย์ลูกบอลซักผ้าจากยางพารา) 
๑๓. กลุ่มบ้านทุ่งทวย ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรงั /สวัสดกิาร เกษตรกรตัดยางหวะ (อ.สาโรช หาญณรงค์) 
๑๔. สหกรณ์การเกษตรนาหมอ่ม จีเอ็มพี   
๑๕. สหกรณ์เกษตรอ าเภอรัตภูมิ แปรรูปยางพารา 
๑๖. เครือข่ายลุม่น้ าสายบุรี ป่ายางเปาะจิ ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  
๑๗. สวนดูซง บ้านจะรงัตาดง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
๑๘. ป่ายางยั่งยืน ต.อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
๑๙. สภาปฏิรูปวงการยางแห่งประเทศไทย  
๒๐. สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลงุ 
๒๑. เครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ยืนภาคใต้ 
๒๒. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ 
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /มอ./วลัยลักษณ์/มทร./วิทยาลัยชุมชนจงัหวัดพัทลุง 
๒๔. สช.ผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ งานสร้างสุขภาคใต้ 
๒๕. สภาองค์กรชุมชนพทัลงุ(อ.ปากพะยูนท าเรื่องชันโรง)  
๒๖. สวพ.๘ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตร 
๒๗. นายดอรอเฮง  ยัมแย กลุ่มอนรุักษ์พันธุกรรมท้องถ่ิน    

 
๒.ส่งเสริมเกษตรเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วยโครงการส าคัญดังนี้ 
๑)โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมพ้ืนบา้น  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสร้างความรู้ความตระหนกัในการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน/พื้นถ่ิน  
๒.เพื่อคัดกรองและเก็บพันธุกรรม ขยายพันธ์ุพื้นบ้าน  
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๓.เพื่อพฒันากลไกการขับเคลื่อน อนุรักษ์พันธุกรรม                                                                                                      
กิจกรรม  

๑.เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรกัษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน/ทอ้งถ่ิน  
๒.เวทีเรียนรูก้ารปลูกทุเรียนอินทรีย์ / พื้นบ้าน การปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมในพื้นทีส่วนทเุรียน  
๓.พัฒนาพื้นที่รปูธรรมต้นแบบ  สง่เสรมิสร้าง พัฒนาธนาคารกองทุนเมล็ดพันธ์ุ/พันธุกรรมพื้นบ้าน/ท้องถ่ิน  
๔.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดและขยายพันธ์ุพื้นบ้าน  
๕. จัดท าสื่อรณรงค์เผยแพร่ เวทรีณรงค์/นโยบายสาธารณะ  
๖.ประชุมคณะท างานระดับกลุ่ม จงัหวัด เครอืข่าย พัฒนากลุ่ม เครอืข่ายอนุรักษ์พันธ์ุ 

โดยมีองค์กรความร่วมมอืดังนี ้
๑.สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน(พอช.) 
๒.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีบ้านบ้าน(ทเุรียนพื้นบ้าน) ต.นาหว้า/ทุ่งต าเสา/ ๑๐ หมู่บ้าน /เขาพระ /ยะลา /

ล าพะยา อ.เมือง จ.ยะลา/สตลู/พัทลุง  (พื้นทีทุ่เรียนพื้นบ้านน าร่องในจังหวัดสงขลา ๑๒ พื้นที)่ ต.ร าแดง อ.สิงหนคร 
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช (โหนดย่อยสสส.) 

๓.node สสส.ส านัก ๖ กงหรา จ.พัทลุง 
๔.กลุ่มอนุรกัษ์และฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านนาปะขอ/กลุ่มวิชาลัยรวงข้าว/ 
๕.การแปรรปูพันธุกรรม/มทร.ศรีวิชัย /อ.ปราโมทย์ แก้ววงศรี/ตา-เสรี/วิทยาลัยภูมิปญัญา 
๖.กลุ่มอนุรกัษ์และฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านนาปะขอ/กลุ่มวิชาลัยรวงข้าว/ 
๗.มทร.ศรีวิชัย /อ.ปราโมทย์ แก้ววงศรี/พี่ตา-เสรี/วิทยาลัยภูมิปัญญา  
๘.สภาพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้ 
๙.ธุรกิจธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
๑๐.สมาคมลุ่มน้ าสายบรุ ี
๑๑.สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา 
๑๒.เครือข่ายข้าวไร่จงัหวัดสงขลา 
๑๓.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ 
๑๔.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
๑๕.สมาคมรักษ์ทะเลไทย 
๑๖.นายมาหายุดิน ดอง อาสาสมัครโครงการทเุรียนคุณภาพ มูลนิธิปิดทองหลังพระ (รวมกลุ่มโครงการ

ทุเรียนคุณภาพ ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย จ านวนเกษตรกร ๔๐ ราย ต าบลบือมัง ต าบลกาลอ ต าบลกายูบอเกาะ) 
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๒.โครงการเฝ้าระวังสารเคมีอันตราย  
มีวัตถุประสงค์  

๑.อยากให้ชุมชนในเขต ๑๒ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการใช้สารเคมี มีความสามารถในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา  

๒.มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการป้องกัน 
กิจกรรม  

๑.ชวน ชวนชุมชนมาเรียนรู้ สร้างความตระหนักร่วม  
๒.เชียร์ ให้มสี่วนร่วมในการขยายความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวังสารเคมีทกุระดบั  
๓.ช่วย กรณีพื้นที่ที่มปีัญหา และยังไมม่ีปัญหาปอ้งกัน  
๔. ชง  ร่วมกับ Thai pan ส ารวจข้อมูลการใช้สารเคมีในพื้นที่ แถลงข่าว ชงเป็นข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อ

การเฝ้าระวังในระดบัยั่งยืน 
โดยมีองค์กรความร่วมมอืดังนี ้

- Thai pan เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสตลู (ท าเรื่องสง่เสรมิการบรโิภคและใช้วัตถุดิบจากมกอช./ร้านอาหาร

วัตถุดิบปลอดภัย/ตรวจติดตามและเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร) 
- สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตลู(ท าเรื่องเฝ้าระวัง ชาใส่สี)ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู (ประเด็นน้ ามันทอดซ้ า 

/สินค้าปลอดภัย) 
- สสจ.ทกุจงัหวัด 
- เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
- แรงงานจังหวัด 
- เครือข่ายคุ้มครองผูบ้รโิภค 
- มหาวิทยาลัยม.ทกัษิณ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ /มอ.คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม / 
- พชอ. 
- อาสาสมัครในการตรวจเลอืดในร่างกาย 
- สวพ.๘ (ตรวจผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรบัรองมาตรฐาน GAP)  
- เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลงุ (รณรงค์ต่อต้านการใช้สารเคมี) 
- นายอลงกรณ์ ทวิสุวรรณ  กลุ่มเกษตรกรต าบลโคกโพธ์ิ   

พื้นที่ปฏิบัติการ 
- พัทลงุ 
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- บริษัทหุ่นไล่กา 
- เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลงุ 
- ตลาดเกษตรมอ. 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู (ประเด็นน้ ามันทอดซ้ า /สนิค้าปลอดภัย) 
- สสจ.ทกุจงัหวัด 
- เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
- แรงงานจังหวัด 
- เครือข่ายคุ้มครองผูบ้รโิภค 
- มหาวิทยาลัยม.ทกัษิณ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ /มอ.คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม / 
- พชอ. 
- อาสาสมัครในการตรวจเลอืดในร่างกาย 
- สวพ.๘ (ตรวจผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรบัรองมาตรฐาน GAP)  
- เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลงุ (รณรงค์ต่อต้านการใช้สารเคมี)    

 
๓)โครงการส่งเสริมเกษตรเพ่ือสุขภาพ 

วัตถุประสงค์  
๑. ส่งเสรมิการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
กิจกรรม  
๑. ส่งเสรมิการผลิตและขยายผลพื้นที่เกษตรอาหารเพื่อสุขภาพ 

-การน าพันธ์ุข้าวพื้นเมืองมาปลูกในแปลงเพื่อให้ไดผ้ลผลิตทีม่ากขึ้น 

-การส่งเสริมการท านาอินทรีย ์

- การปลูกพืชแซมหลังเกบ็เกี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวลิสง 

-ส่งเสรมิใหผู้้บริโภคผลิตผักที่จ าเป็นต้องใช้ในครัวเรือนเป็นประจ า เช่น พรกิ ตะไคร้ กะเพรา ฯลฯ  

- ส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงไสเ้ดือนเพื่อผลิตปุ๋ย 

๒. โครงการอาหารทะเลปลอดภัย 
- ส่งเสริมให้เกิดแหล่งอาหารทะเลปลอดภัยโดยชาวประมงพื้นบ้าน(ปลา,กุ้ง,ปู,ปลาหมึก) 
- ส่งเสริมอาหารปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค  
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๑) ต.ปะนาเระ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
๒) ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
๓) ต.ตาลูบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
๔) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ าวัยอ่อนแหล่งอนุบาลสัตว์ เช่น ธนาคารปูม้า การสร้างบ้านปลา   
๑) ต.ปะนาเระ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
๒) ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
๓) ต.ตาลูบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
๔) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
๕) ต.ตะโละกโป อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 

๓. การศึกษาวิจัยเรื่องการท านา การตลาด และการเก็บข้าวสารไว้ให้ได้นาน (ความรู้ในการเกบ็ข้าวให้ได้นาน

อย่างน้อย ๑ เดือน) การศึกษาวิจัยเกษตรหลังนา มีกระบวนการผลิตอย่างไร พืชที่เหมาะสมในการเพาะปลกู 

ช่องทางการตลาดของพืชแต่ละชนิดเป็นอย่างไร 

โดยมีองค์กรความร่วมมอืดังนี ้
๑. เกษตรในเขตเมือง  

- สวนผักคนเมือง มลูนิธิชุมชนสงขลา  
๒. เกษตรในพื้นที่ชนบท 

- จ.สงขลา : โครงการ Node flagship สสส.สงขลา เครอืข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เกษตรธาตุ ๔ อ.รัต
ภูมิ บ้านไทรขึง อ.จะนะ  สวนโชคอ านวย คอหงส ์ต.นาหมอสี อ.นาทวี  

- จ.พัทลุง : เครือข่ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง(ข้าว)ได้รบัรองมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ วิทยาลัยรวงข้าว
ชุมชนเกาะทองสม  (พันธ์ุข้าว/เลี้ยงสัตว์/กติกาทางสังคม) อ.นาปะขอ ผึ้งแปลงใหญ่ จ.พัทลุง (หนึ่งชุมชน
หนึ่งหมู่บ้าน) 

- จ.ยะลา : กลุ่มไข่ไก่ จ.ยะลา เครือข่ายชุมชนร่วมกับรพ./รพ.รามัน /รพ.ละงู /รพ.รัตภูมิ /รพ.ตรัง / รพ.พทัลงุ 
ชุมชนมะลิสมัพันธ์  เทศบาลนครยะลา/สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา รพ.ธารโต จังหวัดยะลา ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดยะลา องค์กรภาคประชาชนเพื่อสนัติและเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวัดยะลา  

- จ.ปัตตานี : นายชม  ชุมมณี ม.๑ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (แปลงผัก) กลุ่มท านาโคกอ้น   ต.ท่าเรือ อ.
โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 
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- นางสาวละม้าย มานะการ นักอนุรักษ์/สนับสนุนการผลติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ธุรกิจเพื่อสังคม  กิจกรรม
ที่ด าเนินการเช่น  นาปลอดสารพิษ บ้านบุดี อ.เมือง จ.ยะลา   ผักปลอดสารพิษ บ้านยาว ต.ราตาปันยัง อ.
ยะหริ่ง จ.ปัตตานี   สวนดุซง บ้านจารังตาดง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา   ข้าวปลอดภัย (พาหุวัฒนธรรม) 
บ้านทุ่ง ม.๔ ต.ท่าข้าม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี    ข้าวพื้นเมือง บ้านกลาง ม.๕ ต.บ้านกลาง อ.ปานาเระ จ.
ปัตตานี จานเตาะหมาก ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   

๓. เกษตรเชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัทประชารฐัในแต่ละจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ธกส.และเครือข่ายอื่นๆ 
- ร้านคนจับปลา ร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
- เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้ (อาหารทะเล/ผักชีวภาพ /ผลผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน) 
- นายยูซุฟ อัมดุรอฮีม  ต.ทรายแก้ว อ.บันนังสตา จ.ยะลา   
- กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม ม.๓ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
- นายโชคชัย ศุภภิญโญ  สมาร์ทฟาร์มเมอร์อ าเภอยะหา    
- วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ(ข้าวบุดี) ต.บุดี  
- กอ.รมนภาค ๔  
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา 
- ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา   
- กลุ่มผู้ปลูกมะนาวอินทรีย์  ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา มะนาวอินทรีย์ในพื้นที่ ๕ ไร่ ต าบลท่าสาป อ.เมือง จ.

ยะลา   

- ศอ.บต.ศอ.บต.สถาบันเกษตรกรประชารัฐ  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา     

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

- บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

- สาธารณสุขจังหวัด 

- ส านักงานสภาเกษตรกร จ.ยะลา    

- สมาคมชาวประมงพื้นบ้านอ าเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี    

- กลุ่มวิสาประมงโอรังปันตัย (ตันหยงเปาว์) แปรรูปอาหารทะเล(นายมูหามะสุกรี มะสะมิง) 

๓.ส่งเสริมการตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมโีครงการส าคัญดังนี ้
๑)โครงการส่งเสริมตลาดเพ่ือสขุภาพ 
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วัตถุประสงค์  
๑.ส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
๒.เช่ือมโยงผูผ้ลิตกับผู้บริโภค (ผูผ้ลิตพบผูบ้รโิภค)  
๓.ยกระดบัเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ 
กิจกรรม  
๑.ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ พื้นที่การผลิต 
๒.ส่งเสริมตลาดชุมชน ส่งเสริมการผลิตเกษตรสุขภาพที่ตอ้งการตลาดในชุมชน 
๓.สร้างผูป้ระกอบการสู่กจิการเพื่อสังคม ส่งเสริมเกษตรในเชิงพาณิชย์ มีตลาดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะในแต่ละ

พื้นที่  
๔. ส่งเสริมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฉลาดเลือกซื้อ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ท่องเท่ียวการเกษตร 
- สงขลา สวนปันสุข สวนสวาบางกล่ า  บุฟเฟทุ่เรียน  หลาต้นโด  บ้านสวนภูลิตา  วิถีโหนดนาเล   
- พัทลงุ ช่องฟืน สวนปันแสง  วิชาลัยรวงข้าว(ท่องเที่ยววิถีนา)  
- ปัตตานี บุฟเฟผ่ลไม-้รถจิ๊บ/รถจกัรยาน บ้านทรายขาว  
- ยะลา ตาชี วิถีชุมชนทุเรียนพื้นบ้าน   

ตลาดชมุชน 
สงขลา 

- ตลาดกรีน มอ. 
- ตลาดเกษตรมอ. 
- ตลาดฟิน 
- ตลาดฟินดีอยู่ดี 
- ตลาดกรีนโซน(South story) กรีนเวย ์
- ตลาดยิ้มสุข 
- ตลาดสยาม 
- ตลาดหน้าส านักงานเกษตรจังหวัด 
- ตลาดรพ.หาดใหญ่/รัตภูมิ/สะบ้าย้อย/นาทวี/สงขลา/บางกล่ า/นาหม่อม/ระโนด 
- ร้านทางไท 
- ตลาดสองเล 

พัทลงุ  
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- หลาดใต้โหนด 
- ป่าไผ่สร้างสุข 
- กรีนมุง้มิ้ง 
- ต้นไม้ชายคลอง 
- ตลาดหน้าส านักงานเกษตรจังหวัด 
- ตลาด.รพ.พัทลุง/ 
- ช่องฟืน 

สตูล 
- ตลาดศาลากลาง 
- ตลาดประชารัฐ หน้าธกส. 
- ร้านบุหงารมัไป 

ยะลา 
- หน้าส านักงานเกษตร  
- ตลาดรพ.รามัน 
- ตลาดเกษตรจังหวัดยะลา มีแผงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ๕๕ แผง 

ปัตตานี 
- ตลาดพอเพียง  

ตรัง 
- กรีนชินตา 
- กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจงัหวัดสตูล บริษัทหุ่นไล่กากรุ๊ปจ ากัด/สตูล outlet/บุหงารัมไป 

ผู้ประกอบการทุเรียนพื้นบ้าน  สถาบันโฟกสั (พัฒนาประกอบการ)/วิทยาลัยชุมชน /ธกส./พาณิชย์จงัหวัด/สหกรณ์
การเกษตร/มทร.วิทยาเขตรัตภูมิ/ 
สงขลา  

- อาหารปันรัก ร้านทางไท ครัวใบโหนด  ร้านมากันนะ ร้านคนจับปลา  บ้านควนสวรรค์ ห้วยโอน อ.รัตภูมิ  
สตูล  

- บุหงารัมไป  ร้านทางเลือก ร้านคนจับปลา 
บริษัทประชารัฐ  รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดตรัง  สตูล 

๔.พัฒนากลไกและระบบสนับสนุน ประกอบด้วยโครงการส าคัญดังนี้ 



52 

 

๑).โครงการงานวิจัยพัฒนาและสื่อสารสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
๑.เพื่อรวบรวมข้อมูลและสถานการณ์ 

- สวนยางและสุขภาวะชาวสวนยาง 
- พันธุกรรมและอัตลักษณ์ 
- ตลาดเกษตรเพือ่สุขภาพ 

๒.ศึกษาสถานการณ์เบื้องต้น ใครท าอะไรที่ไหน อย่างไร ถอดองค์ความรู้ รูปธรรมพื้นที่ร่วมกัน 
- สร้างใหเ้ป็นประเด็นสาธารณะ 
- ต่อยอดงานวิจัย 
- พัฒนาเป็น APP เพื่อเป็นฐานข้อมลูร่วมกัน 

๒.โครงการพัฒนากลไกประสานงานและอ านวยการระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์ 
๑.ประสานการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

-เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจร 
๒.พัฒนาระบบสนบัสนุน 

-ฐานข้อมูลกลาง(เกษตรกรทีผ่ลิตอาหารปลอดภัย/สุขภาพ/อินทรีย์) 
-แอพพลิเคช่ันเช่ือมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลาด 
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แผนภูมิที่ ๘ แสดงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนรพ.อาหารสุขภาพประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๙ แสดงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนรพ.อาหารสุขภาพประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
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๓.๒.๒ เอกสารแนะน าส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  
สสส.เป็นหน่วยงานของรฐัที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ มีนายกรัฐมนตรเีป็นประธานกองทุน จัดต้ังข้ึน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าทีร่ิเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น 
สนับสนุน และร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ในการขับเคลือ่นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมี
สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู ่

วิสัยทัศน์ 
“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ” 
พันธกิจ 
“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและ

สร้างสรรค์ระบบสงัคมทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาวะ” 
ท่ีมาของเงินทุน 
เงินทุนหลกัได้จากเงินบ ารุงกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพซึ่งมาจากภาษีทีร่ัฐจัดเกบ็จากผูผ้ลิตและ

น าเข้าสุราและยาสบูในอัตรา ร้อยละ ๒ ของภาษีที่ต้องช าระ ปัจจบุัน ๔,๑๕๖.๐๖ ล้านบาทต่อป ี
งบประมาณในแต่ละปีของ สสส. ถูกจัดสรรเพือ่ให้การสนบัสนุนโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็นสองลักษณะ

ใหญ่ๆ 
๑.โครงการเชิงรุก เพื่อแก้ปญัหาปัจจัยเสี่ยงหลกัทางสุขภาพ (มากกว่า ๙๐%) 
๒.โครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสและให้พื้นที่กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรม (ไม่

เกิน ๑๐ %) 
ประกอบด้วย ๑๕ แผนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสูส่ังคมสุขภาวะ 
๑. แผนควบคุมยาสูบ 
๒. แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิง่เสพติด 
๓. แผนการจัดการความปลอดภัยและปจัจัยเสี่ยงทางสังคม 
๔. แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
๕. แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
๖. แผนสุขภาวะชุมชน 
๗. แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
๘. แผนสร้างเสรมิสุขภาวะในองค์กร 
๙. แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
๑๐. แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปญัญา 
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๑๑. แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ 
๑๒. แผนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสขุภาพ 
๑๓. แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
๑๔. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 
๑๕. แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 
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๓.๒.๓ แนวทางความร่วมมือหนุนเสริมการขับเคลื่อน ๔ 
ประเด็นหลักของกขป.เขต ๑๒ 

๑)ประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 

 

 
แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานสร้างต้นแบบประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ 
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๒)ประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

 

 
แผนภูมิที่ ๑๒ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานสร้างต้นแบบประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย(แม่และเด็ก) 

 

๓)ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพนัธุ์และเปราะบางทางสงัคม 

 
แผนภูมิที่ ๑๓ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
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แผนภูมิที่ ๑๔ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๕ แสดงกรอบคิดการด าเนินงานประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
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๔)ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
แผนภูมิที่ ๑๖ แสดงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนรพ.อาหารสุขภาพประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

 

 
แผนภูมิที่ ๑๗ แสดงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนรพ.อาหารสุขภาพประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ
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แผนภูมิที่ ๑๘ แสดงกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนรพ.อาหารสุขภาพประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

๔.๑ รายงานผลการปฎิบัติการพลเมืองต่ืนรู้สู้ภัยโควิด ๑๙ ของกขป.
เขต ๑๒ 

 กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับพชอ./สสส./สธ.และเครือข่าย 

 ธรรมนูญ on air จ านวน ๓๐ ครั้ง ได้กรณีศึกษาจ านวน ๔๔ ชิ้น 
ชื่อ “ต่ืนรู้สู้ภัยโควิด” อยู่ระหว่างให้ทีมวิชาการเขียนบท
สังเคราะห์ 

 ผลิตสื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก ป้องกนัการแพร่ระบาดจ านวน 
๒๒ อ าเภอ ๗ จังหวัด  

 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ๒๐ อ าเภอ ๗ จังหวัด 
จ านวน ๖๐๐๐ รายชื่อ น าเข้าสู่การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมระดับต าบล ในการขับเคลื่อนงาน
สุขภาวะกลุ่มชาติพนัธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมกับ
พื้นท่ีเป้าหมายเดิม รวมท้ังสิ้น ๓๐ แห่ง 

จงัหวดั ต าบลแผนพฒันาคณุภาพชีวิต 

สงขลา ๑๕ ต าบล -งบสสส.nofe flagship (ต  าบลบ่อยาง/ต าบลทบัชา้ง/ต าบลคหูา) 
-งบอบจ.(ต าบลท่าชะมวง/ต าบลโคกม่วง/ต าบลปาดงัเบซาร/์ต  าบลสนามชยั/
ต าบลนาหวา้/ต าบลควนโส/ทต.เขารูปชา้ง/ทม.เมืองสะเดา/ทต.ระโนด) 
-งบสสส./สธ(ต าบลป่าขาด/ต าบลแค/ต าบลท่าขา้ม) 

พทัลงุ ๒ ต าบล ต าบลโตนดดว้น ต าบลเขาปู่  

ปัตตานี  ๓ ต าบล ต าบลกะมิยอ ต าบลหนองจิก ต าบลกาปู 

ยะลา ๓ ต าบล ทน.ยะลา ต าบลกอตอตือระ๊ ต  าบลตลิ่งชนั 

สตูล ๓ ต าบล ต าบลปาลม์พฒันา ต าบลก าแพง ต าบลเกตรี 

ตรงั ๓ ต าบล ต าบลบางดว้น อ  าเภอรษัฎา อ  าเภอกนัตงั 

จ.นราธิวาส ๑ ต าบล ก าลงัประสาน ๑ ต าบล (อ  าเภอตากใบ) 
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มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าประเด็นบุหร่ีและปัจจัยเสีย่ง 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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๔.๓ รายงานความก้าวหน้าประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 

๔.๔ รายงานความก้าวหน้าประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และ
เปราะบางทางสังคม 
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จ.สงขลา ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๒๑๓๕ คน ๓๒๕๗ ครั้ง  
จ.ปัตตานี ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๗๕๕ คน ๑๐๐๙ ครั้ง 

จ.ตรัง ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๗๓๓ คน ๗๙๐ ครัง้ 

จ.ยะลา ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๗๖๓ คน ๑๐๔๑ ครั้ง 

จ.สตูล ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๒๒๔ คน ๔๕๖ ครัง้ 

จ.พัทลุง ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๓๑ คน ๘๓ ครั้ง 

จ.นราธิวาส ปี ๒๕๖๓ มีการเยี่ยมบ้าน ๑๐๒ คน ๒๗๑ ครั้ง   

 กลไกระดบัจงัหวดัและต าบลตน้แบบ 

 จ.สงขลา สมชัชาสขุภาพจงัหวดั/กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพจงัหวดั 

อบจ./พมจ./Node flagship สสส./พชอ. ต าบลตน้แบบ
ไดแ้ก่ อบต.คหูา ทม.เขารูปชา้ง อบต.ทับช้าง ต าบลบ่อยาง ต าบล
โคกม่วง ต าบลท่าข้าม (เป้าหมายด าเนินการ ๑๕ต าบล) 

 จ.ตรงั Node flagship สสส./สมชัชาสขุภาพจงัหวดั/พมจ./
พชอ. ต าบลตน้แบบ ต าบลบางดว้น 

 จ.พทัลงุ กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพจงัหวดั อบจ./พมช. ต าบล
ตน้แบบ ต าบลโตนดดว้น 

 จ.ปัตตานี สมชัชาสขุภาพจงัหวดั/พมจ./อบจ. คณะกรรมการ
อิสลามจงัหวดั มลูนิธิคนช่วยคน ต าบลตน้แบบ ต าบลกะมิยอ 

 จ.สตลู สมชัชาสขุภาพจงัหวดั/อบจ. ต าบลตน้แบบ ต าบลเกตรี 
 จ.ยะลา สมชัชาสขุภาพจงัหวดั มลูนิธิซากาตและสาธารณกศุล 

ต าบลตน้แบบ ทน.ยะลา  
 จ.นราธิวาส พชอ./รพ.ตากใบ  
 ร่วมกบักขป.เขต ๑๑/สสว.เขต ๑๐ ด าเนินการรว่มกนัในบาง

พืน้ท่ี 
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 ภาคีใหม่ ไดแ้ก่ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานค
นรินทร ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ มลูนิธิคนช่วยคน  

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 

๔.๕  รายงานความก้าวหนา้ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ 

ด้านสวนยางยั่งยนื 

 จัดการความรู้พื้นท่ีต้นแบบ ๑๐๐ แปลง 

 ร่วมกับธกส.ภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการพิเศษ พัฒนา
แอพพลิเคชั่น Green smile รองรับการใช้งานในกลุ่มสวนยางยั่งยืน
ในพื้นท่ีภาคใต้ น าร่องกลุ่มยางพาราพรีเมี่ยมและกลุม่สวนยาง
ในสงขลา 

ด้านส่งเสริมพนัธุกรรมพืน้บ้าน 

 จัดงานพนัธุกรรมพืน้บ้านภาคใต้  

ด้านตลาดอาหารสุขภาพ 

 ตลาดรถเขียว 

 รพ.อาหารปลอดภัย มีต้นแบบท่ีรพ.หาดใหญ่ และมีการ
ด าเนินงานตลาดเขียวในพื้นท่ีรพ.ทุกอ าเภอในสงขลา 
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 ประกาศใช้ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา 

 ร่วมกับ Node flagship สสส.พัทลุง/ยะลา ขับเคลื่อนงานเกษตร
อินทรีย์ 

 ร่วมกับงานสร้างสุขภาคใต้ ขับเคลื่อนกลไกระดับภาค และการ
Mapping ด้านตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

๕.๑  การประเมินภายใน 

 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

๕.๒  การมีส่วนร่วมกับสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๑๓ 

 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 


