
รายงานการประชุมภาคเีครือข่ายสงขลาพอเพยีงประจําเดือนมถุินายน 2554 

วนัที่ 11 มถุินายน 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ อบจ.ส่วนหน้า อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงสงขลา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายภาคภูมิ โภชนุกลู  11.นายธีระศกัด์ิ กิตติคุณ  21นางสาวบุญเรือง ปลอดภยั  

2.นางปราณี มณีดุล  12.นายสุภาคย ์อินทองคง  22.นายนานพ กาเล่ียง 

3.นายนฤชา ชนะถาวร  13.นายสายนัต ์อาจณรงค ์ 23.นางรัชฏาภรณ์ ธรรมชาติ 

4.นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา  14.นางเสาวนีย ์ประทีปทอง 24.นายสิทธา ทบัทิมทอง 

5.นางสาวนฤมล สิงห์ศิริ  15.นายพิทกัษ ์บาํรุงชาติ  25.นางจิตนา จิโนวฒัน์ 

6.นายอนนัต ์อิสระ  16.นายภาณุมาศ นนทพนัธ์ 26.นางสมจิต คาระว ี

7.นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ 17.นางศรัณยา อ่ิมจิตต ์ 27.นายทีปวฑัฒ ์มีแสง 

8.นายยงยทุธ แสงพรหม  18.นายอบัชยั พรหมมณี  28.นายชยัวฒิุ เกิดช่ืน 

9.นายเทพรัตน์ จนัทร์พนัทร์ 19.นางยนิดี ตรีรัญเพชร  

10.นายอรัญ คงนวลใย  20.นางปิยะพร โย 
 

สรุปการประชุมดังนี ้

เร่ิมประชุมเวลา   9.30 น. โดยนพ .สุภทัร ฮาสุวรรณกิจและนายชาคริต โภชะเรือง มีผลการประชุมท่ี

สาํคญัดงัน้ี 

1.เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

 1.1 นพ .สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ เขา้ร่วม สมชัชาองคก์ารอนามยัโลก แจง้ใหท่ี้ประชุ มทราบวา่

ประเทศไทยเสนอวาระใหทุ้กประเทศมีหลกัประกนัระบบสุขภาพ  

 1.2 วาระสมชัชาแห่งชาติของประเทศไทยประจาํปี 2554 มี 6 วาระไดแ้ก่ 

  1.2.1 การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภยั 

  1.2.2 การจดัการทรัพยากรลุ่มนํ้ายา่งย ัง่ยนื 

  1.2.3 การจดัการภยัภิบติั  

  1.2.4 การจดัการปัญหาการฆ่าตวัตาย  (สุขใจ  ไม่คิดสั้น) 



  1.2.5 การจดัการปัญหาโฆษณายาและผลินภณัฑสุ์ขภาพ 

  1.2.6 ความปลอดภยัทางอาหาร:การใชน้ํ้ามนัทอดซํ้ า 

 1.3  คุณอนนัต ์ดิสระ ไดรั้บการคดัเลือกเป็น คสช.ระดบัจงัหวดั  

 1.4 สมชัชาครอบครัวจงัหวดัสงขลาประจาํปี 2554 นาํรูปแบบของสมชัชาสุขภาพมาประยกุต ์ มี

กาํหนดจดัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ณ สถาบนัราชภฎัสงขลา  

 1.5 พื้นท่ีใดท่ีมีการจดังานศพโดยใชรู้ปแบบ บุปเฟต์ ภาคีเครือข่ายสามารถ แจง้ความประสงค์

ขอรับเกียรติบตัรเพือ่มอบใหเ้จา้ภาพงานศพไดท่ี้คณะทาํงานกลาง  

 1.6 สมาชิกเครือข่ายท่านใด มีความประสงค์ ขอรับเอกสารผา่น ส่ืออิเลก็ทรอนิก (เมลกรุ๊ ป) 

สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท่ี้คณะทาํงานกลาง 

 1.7 มีโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเมืองภาคพลเมืองจงัหวดัสงขลา โดยร่วมกบัสถาบนัพระปกเกลา้ มี

มหาวทิยาลยัหาดใหญ่เป็นศูนยป์ระสานงาน  

 1.8 โครงการอาสาสมคัรเพื่อสังคม  โดยมูลนิธิชุมชนสงขล า จดักิจกรรมรับบริจาคส่ิงของ  เพื่อ

สนบัสนุนการดาํเนินโครงการ และรับสมคัรอาสาสมคัร คดัแยกส่ิงของเส้ือผา้เคร่ืองใช้  เพื่อจาํหน่าย  ณ ตลาด

ปลอดสารพิษ/อุทยานอาหาร  วดัคลองแห ดาํเนินกิจกรรมทุกวนั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์   บุคคลท่ีมีความสนใจสมคัร

เป็นอาสาสมคัรสามารถ ติดต่อคุณ  ดารา 085-0774579 ซ่ึงรายไดท้ั้งหมดจะสมทบทุนกองบุญฟ้ืนฟูชีวติ

ผูป้ระสบภยัสงขลา ศูนยร์าษฏร์พฒันาคนพิการและผูสู้งอายสุงขลา   

 1.9 ผูพ้กิาร 

  1.9.1 ศนูยเ์รียนรู้ผูป้กครองเด็กออติสติกท่ีวดัคลองเปล  มีการจดักิจกรรม พฒันาทกัษะ

ชีวติและอาชีพ สาํหรับผูป้กครองและเด็กออติสติก และเตรียมเปิดศูนยซ่์อมกายอุปกรณ์สาํหรับความพิการ   

   1.9.2 ผูพ้ิการสามารถข้ึนทะเบียนไดท่ี้โรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง สามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ สายด่วน 1330  สาํหรับผูป่้วยจิตเวชหากตอ้งการข้ึนทะเบียน จะตอ้งไดรั้บการตรวจและ

รับรองจากจิตแพทยจึ์งสามารถข้ึนทะเบียนคนพกิารได ้  

   1.9.3 ผูพ้กิารท่านใดสนใจเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาคนพกิาร  ใหด้าํเนินการ จดทะเบียนกบั

ชมรมกีฬาคนพิการ  จากนั้น สมาคมกีฬาจงัหวดัสงขลาจะดาํเนินการส่งรายช่ือเพื่อการเขา้ร่วมการแข่งขนั คน

พกิาร ณ จงัหวดัข่อนแก่น 

  



1.10 กศน.  

  1.10.1 กศน . จา้งครูสอนคนพิการ จาํนวน  12 คนและในอนาคตจะจา้ง จาํนวนครู

เพิ่มข้ึน เพือ่สอนทกัษะชีวติและเสริมประสบการณ์ใหก้บัผูพ้ิการ ใหค้รบทุกอาํเภอในจงัหวดัสงขลา 

  1.10.2  รร. ธรรมสากลรับดูแลเด็กพกิารช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ขา้เรียน 

 1.11กองทุนสุขภาพตาํบล 

  1.11.1สาํนกังานสาธารณสุ ขจงัหวดัสงขลา  จดัประกวดนวตัถกรรมสุขภาพชุมชน  

ซ่ึงนวตัถกรรมท่ีส่งเขา้ประกวด ตอ้งแสดงถึงการบริหารกองทุนสุขภาพตาํบลท่ี คุม้ค่าคุม้ทุน ใชภู้มิปัญญา 

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดโรค ชุมชนมีส่วนร่วม มีประเภทรางวลั 3 รางวลัสามารถ กองทุนสุขภาพตาํบลท่ีใดสนใจ

เขา้ร่วมการประกวด  สามารถแจง้ความประสงคไ์ด้ ท่ีสาํนั กงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ภายใน วนัท่ี  15 

กรกฎาคม  2554  การประกวดจะ แบ่งตามกลุ่มขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลขนาดใหญ่  

อบต.ขนาดใหญ่ ,เทศบาลขนาดขลาง อบต. ขนาดกลาง, เทศบาลขนาดเล็ก อบต. ขนาดเลก็ 

  1.11.2 มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกบัภาคีเครือข่าย จดัเวทีถอดบทเรียนกองทุนพีใ่หญ่ 22 

ตาํบล และคน้หาเร่ืองเด่นขอ งแต่ละกองทุน โดยการจดัเวทีสญัจร ลงพื้นท่ีแบ่งเป็น กลุ่มเทศบาลเมือง เทศบาล

ตาํบลและ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ส่วนใหญ่พบวา่ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบลไม่เขา้ใจระบบ

หลกัประกนัสุขภาพและแนวทางการบริหารกองทุนสุขภาพตาํบล จึงไดส้ัญจรระดบัพื้นท่ี ปรับฐานความคิดและ

ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงาน และคน้หากิจกรรมเด่นของแต่ละกองทุน พบวา่กองทุนขนาดเล็ก 

สามารถสร้างความร่วมมือระดบัชุมชน นาํทุนต่างๆในพื้นท่ีมาปรับใชไ้ดม้ากกวา่กองทุนใหญ่   

 1.12 ส่ือ 

  1.12.1 มูลนิธิชุมชนสงขลา ผลิตสปอทสงขลาพอเพียง เพลงสงขลาพอเพียงและ มีจดั

กิจกรรมประกวดโลโกส้งขลาพอเพียง ระหวา่ง 15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2554 

  1.12.2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลาผลิตส่ือสุขภาพบา้นเรา 

  1.12.3 สวท.  ผลิตสปอทใหม่ 5 สปอตไดแ้ก่  สปอทลดโรคไขเ้ลือ ดออก  สปอทลด

โรคเร้ือรัง  สปอทส่งเสริมIQ  สปอทลดอุบติัเหตุ  สปอท รต.สต  

 1.13 การทาํงานในพื้นท่ี ปัจจุบนัมีการจดัตั้งองคก์รในชุมชน เพือ่ร่วมกนัพฒันา ชุมชนหลาย

องคก์ร ควรท่ีจะมีกลไกกลางในการเช่ือมโยงบูรณาการไดแ้ก่ 

  1.13.1 สภาองคก์รชุมชน พฒันาโดยใชแ้ผนชุมชน   



  1.13.2 ศูนยพ์ฒันาครอ บครัว  พฒันา โดยใช้ แผนพฒันา ครอบครัว  มีสภาเด็กและ

เยาวชนสตรี ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุเป็นกลุ่มเป้าหมาย   

  1.13.3 กองทุนสุขภาพตาํบล  พฒันาโดยใชแ้ผนสุขภาพ 

  1.13.4 กศน. 

  1.13.5 สวสัดิการชุมชน 

  1.13.6 ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

  1.13.7 สมชัชาตาํบล เสนอเชิงนโยบาย 

1.14 สงขลาโมเดล เกิดข้ึนจากความร่วมมือ 14 ภาคีโดยการนาํของท่านบญัญติั จนัทน์เสนะ 

มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ชกัชวน 5 มหาวทิยาลยัมาร่วมมือในเชิงวชิาการและการคดัสรรคนดีศรี

สงขลา 

2.เร่ืองปรึกษาหารือ 

               - 

3.ข้อเสนอแนะ 

 3.1 การเลือกคณะกรรมการ ดาํเนินงานชุดต่างๆ ควรใหผู้ส้มคัรมีสิทธิการเลือก 2 คร้ัง เช่น 

สามารถเลือกตวัเอง และเลือกคนอ่ืนอีก 1 ท่าน 

 3.2 ควรเลือกพื้นท่ี  ท่ีมีศูนยพ์ฒันาครอบค รัวเพือ่ทาํกระบวนการ บูรณาการทาํแผน ครอบครัว 

สังคม ร่วมกบัทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน  

 3.3 การจดังานศพโดยรู ปแบบ บุฟเฟต์ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ มอบประกาศนี ยบตัรอยา่ง

ต่อเน่ือง  และควรมีการจดัอาสาสมคัรเป็นโฆ ษกช้ีแจงขอ้ดีของการจดัรูปแบบ บุฟเฟต์อยา่งต่อเน่ืองเพือ่สร้าง

ความเขา้ใจระหวา่งเจา้ภาพและแขกท่ีมางาน  

 3.4 การกระจายอาํนาจและงบประมาณลงสู่ทอ้งถ่ินจงัหวดัการจดัการตน คว รปรับเพิ่มบทบาท

ภาคพลเมืองในการกาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 

                                                                                                                                                ปิดประชุม 

 


