รายงานการประชุมภาคีเครือข่ ายสงขลาพอเพียงประจําเดือนมิถุนายน 2554
วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อบจ.ส่ วนหน้ า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงสงขลา
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.นายภาคภูมิ โภชนุกลู

11.นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

21นางสาวบุญเรื อง ปลอดภัย

2.นางปราณี มณี ดุล

12.นายสุ ภาคย์ อินทองคง

22.นายนานพ กาเลี่ยง

3.นายนฤชา ชนะถาวร

13.นายสายันต์ อาจณรงค์

23.นางรัชฏาภรณ์ ธรรมชาติ

4.นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา

14.นางเสาวนีย ์ ประทีปทอง

24.นายสิ ทธา ทับทิมทอง

5.นางสาวนฤมล สิ งห์ศิริ

15.นายพิทกั ษ์ บํารุ งชาติ

25.นางจิตนา จิโนวัฒน์

6.นายอนันต์ อิสระ

16.นายภาณุ มาศ นนทพันธ์

26.นางสมจิต คาระวี

7.นพ.สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจ

17.นางศรัณยา อิ่มจิตต์

27.นายทีปวัฑฒ์ มีแสง

8.นายยงยุทธ แสงพรหม

18.นายอับชัย พรหมมณี

28.นายชัยวุฒิ เกิดชื่น

9.นายเทพรัตน์ จันทร์ พนั ทร์

19.นางยินดี ตรี รัญเพชร

10.นายอรัญ คงนวลใย

20.นางปิ ยะพร โย

สรุ ปการประชุ มดังนี้
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น. โดยนพ.สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจและนายชาคริ ต โภชะเรื อง มีผลการประชุมที่
สําคัญดังนี้
1.เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 นพ.สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจ เข้าร่ วม สมัชชาองค์การอนามัยโลก แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า
ประเทศไทยเสนอวาระให้ทุกประเทศมีหลักประกันระบบสุ ขภาพ
1.2 วาระสมัชชาแห่งชาติของประเทศไทยประจําปี 2554 มี 6 วาระได้แก่
1.2.1 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัย
1.2.2 การจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าย่างยัง่ ยืน
1.2.3 การจัดการภัยภิบตั ิ
1.2.4 การจัดการปั ญหาการฆ่าตัวตาย (สุ ขใจ ไม่คิดสั้น)

1.2.5 การจัดการปั ญหาโฆษณายาและผลินภัณฑ์สุขภาพ
1.2.6 ความปลอดภัยทางอาหาร:การใช้น้ าํ มันทอดซํ้า
1.3 คุณอนันต์ ดิสระ ได้รับการคัดเลือกเป็ น คสช.ระดับจังหวัด
1.4 สมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลาประจําปี 2554 นํารู ปแบบของสมัชชาสุ ขภาพมาประยุกต์ มี
กําหนดจัดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ สถาบันราชภัฎสงขลา
1.5 พื้นที่ใดที่มีการจัดงานศพโดยใช้รูปแบบ บุปเฟต์ ภาคีเครื อข่ายสามารถ แจ้งความประสงค์
ขอรับเกียรติบตั รเพือ่ มอบให้เจ้าภาพงานศพได้ที่คณะทํางานกลาง
1.6 สมาชิกเครื อข่ายท่านใด มีความประสงค์ ขอรับเอกสารผ่าน สื่ ออิเล็กทรอนิก (เมลกรุ๊ ป)
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะทํางานกลาง
1.7 มีโครงการจัดตั้งศูนย์การเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสงขลาโดยร่ วมกับสถาบันพระปกเกล้า มี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็ นศูนย์ประสานงาน
1.8 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิชุมชนสงขล า จัดกิจกรรมรับบริ จาคสิ่ งของ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ และรับ สมัครอาสาสมัคร คัดแยกสิ่ งของเสื้ อผ้าเครื่ องใช้ เพื่อ จําหน่าย ณ ตลาด
ปลอดสารพิษ/อุทยานอาหาร วัดคลองแห ดําเนินกิจกรรมทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ บุคคลที่มีความสนใจสมัคร
เป็ นอาสาสมัครสามารถ ติดต่อคุณ ดารา 085-0774579 ซึ่ งรายได้ท้ งั หมดจะสมทบทุนกองบุญฟื้ นฟูชีวติ
ผูป้ ระสบภัยสงขลา ศูนย์ราษฏร์ พฒั นาคนพิการและผูส้ ู งอายุสงขลา
1.9 ผูพ้ กิ าร
1.9.1 ศูนย์เรี ยนรู ้ ผปู้ กครองเด็กออติสติกที่วดั คลองเปล มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวติ และอาชีพ สําหรับผูป้ กครองและเด็กออติสติก และเตรี ยมเปิ ดศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์สาํ หรับความพิการ
1.9.2 ผูพ้ ิการสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี สายด่วน 1330 สําหรับผูป้ ่ วยจิตเวชหากต้องการขึ้นทะเบียน จะต้องได้รับการตรวจและ
รับรองจากจิตแพทย์จึงสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้
1.9.3 ผูพ้ กิ ารท่านใดสนใจเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาคนพิการ ให้ดาํ เนินการ จดทะเบียนกับ
ชมรมกีฬาคนพิการ จากนั้น สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาจะดําเนินการส่ งรายชื่อเพื่อการเข้าร่ วมการแข่งขัน
พิการ ณ จังหวัดข่อนแก่น

คน

1.10 กศน.
1.10.1 กศน. จ้างครู สอนคนพิการ จํานวน 12 คนและในอนาคตจะจ้าง จํานวนครู
เพิ่มขึ้น เพือ่ สอนทักษะชีวติ และเสริ มประสบการณ์ให้กบั ผูพ้ ิการ ให้ครบทุกอําเภอในจังหวัดสงขลา
1.10.2 รร. ธรรมสากลรับดูแลเด็กพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้เข้าเรี ยน
1.11กองทุนสุ ขภาพตําบล
1.11.1สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา จัด ประกวดนวัตถกรรมสุ ขภาพชุมชน
ซึ่ งนวัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องแสดงถึงการบริ หารกองทุนสุ ขภาพตําบลที่ คุม้ ค่าคุม้ ทุน ใช้ภูมิปัญญา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโรค ชุมชนมีส่วนร่ วม มีประเภทรางวัล 3 รางวัลสามารถ กองทุนสุ ขภาพตําบลที่ใดสนใจ
เข้าร่ วมการประกวด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ที่สาํ นั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา ภายใน วันที่ 15
กรกฎาคม 2554 การประกวดจะ แบ่ง ตามกลุ่ม ขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ เทศบาลขนาดใหญ่
อบต.ขนาดใหญ่ ,เทศบาลขนาดขลาง อบต. ขนาดกลาง, เทศบาลขนาดเล็ก อบต. ขนาดเล็ก
1.11.2 มูลนิธิชุมชนสงขลาร่ วมกับภาคีเครื อข่าย จัดเวที ถอดบทเรี ยนกองทุนพีใ่ หญ่ 22
ตําบล และค้นหาเรื่ องเด่นขอ งแต่ละกองทุน โดยการจัดเวทีสญ
ั จร ลงพื้นที่แบ่งเป็ น กลุ่มเทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบลและ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ส่ วนใหญ่พบว่า คณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบลไม่เข้าใจระบบ
หลักประกันสุ ขภาพและแนวทางการบริ หารกองทุนสุ ขภาพตําบล จึงได้สัญจรระดับพื้นที่ ปรับฐานความคิดและ
ร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน และค้นหากิจกรรมเด่นของแต่ละกองทุน พบว่ากองทุนขนาดเล็ก
สามารถสร้างความร่ วมมือระดับชุมชน นําทุนต่างๆในพื้นที่มาปรับใช้ได้มากกว่ากองทุนใหญ่
1.12 สื่ อ
1.12.1 มูลนิธิชุมชนสงขลา ผลิตสปอทสงขลาพอเพียง เพลงสงขลาพอเพียงและ มีจดั
กิจกรรมประกวดโลโก้สงขลาพอเพียง ระหว่าง 15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2554
1.12.2 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลาผลิตสื่ อสุ ขภาพบ้านเรา
1.12.3 สวท. ผลิตสปอทใหม่ 5 สปอตได้แก่ สปอทลดโรคไข้เลือ ดออก สปอทลด
โรคเรื้ อรัง สปอทส่ งเสริ มIQ สปอทลดอุบตั ิเหตุ สปอท รต.สต
1.13 การทํางานในพื้นที่ ปั จจุบนั มีการจัดตั้งองค์กรในชุมชน เพือ่ ร่ วมกันพัฒนา ชุมชนหลาย
องค์กร ควรที่จะมีกลไกกลางในการเชื่อมโยงบูรณาการได้แก่
1.13.1 สภาองค์กรชุมชน พัฒนาโดยใช้แผนชุมชน

1.13.2 ศูนย์พฒั นาครอ บครัว พัฒนาโดยใช้ แผนพัฒนาครอบครัว มี สภาเด็กและ
เยาวชนสตรี ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
1.13.3 กองทุนสุ ขภาพตําบล พัฒนาโดยใช้แผนสุ ขภาพ
1.13.4 กศน.
1.13.5 สวัสดิการชุมชน
1.13.6 ศูนย์พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภค
1.13.7 สมัชชาตําบล เสนอเชิงนโยบาย
1.14 สงขลาโมเดล เกิดขึ้นจากความร่ วมมือ 14 ภาคีโดยการนําของท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ
มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ชักชวน 5 มหาวิทยาลัยมาร่ วมมือในเชิงวิชาการและการคัดสรรคนดีศรี
สงขลา
2.เรื่องปรึกษาหารือ
3.ข้ อเสนอแนะ
3.1 การเลือกคณะกรรมการ ดําเนินงานชุดต่างๆ ควรให้ผสู ้ มัครมีสิทธิ การเลือก 2 ครั้ง เช่น
สามารถเลือกตัวเอง และเลือกคนอื่นอีก 1 ท่าน
3.2 ควรเลือกพื้นที่ ที่มีศูนย์พฒั นาครอบค รัวเพือ่ ทํากระบวนการ บูรณาการทําแผน ครอบครัว
สังคม ร่ วมกับทุกภาคส่ วนในท้องถิ่น
3.3 การจัดงานศพโดยรู ปแบบบุฟเฟต์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ มอบประกาศนี ยบัตรอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการจัดอาสาสมัครเป็ นโฆ ษกชี้แจงข้อดีของการจัดรู ปแบบ บุฟเฟต์อย่างต่อเนื่องเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจระหว่างเจ้าภาพและแขกที่มางาน
3.4 การกระจายอํานาจและงบประมาณลงสู่ ทอ้ งถิ่นจังหวัดการจัดการตน คว รปรับเพิ่มบทบาท
ภาคพลเมืองในการกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น

ปิ ดประชุม

