ประชุมวิชาการ
เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562

การจัดการสุขภาพใหม่ เพือ่ เผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต
Transformative Management for People-centered Care under Dynamic Society
ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
บทนํา
ในป 2521 ที่เมืองอัลมา อตา สหพันธรัฐรัสเซีย ไดมีแถลงการณที่เรียกวา คําประกาศอัลมา อตา
(Alma Ata Declaration) ซึ่งระบุวา “การสาธารณสุขมูลฐาน เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อความ
ยุติธรรมในสังคม และเปนกุญแจที่จะนําไปสูเปาหมายของการมีสุขภาพดีถวนหนาได ซึ่งตลอด เวลาที่
ผานมาการสาธารณสุข มูลฐานของไทยมีพัฒนาการเรื่อยมา แตเป าหมายสูง สุดยังคงเดิ มคือ การมี
สุขภาพดีของทุกคน ซึ่งแนวคิดและหลักการนี้ไดมีการตอยอดเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม ที่เปด
พื้นที่ใหกับการทํางานพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยการริเริ่มของทองถิ่น ชุมชนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ทาทายดานสุขภาพและสังคมที่กําลังเติบโต บวกกับ นโยบาย กลไก และแนวทางการทํางานใหมๆ ที่
เกิดขึ้น ไมวานโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การเกิดขึ้นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สงผลตอการเขาถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรมมากกวาเดิม ดวยการสรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการปฐมภูมิ
ซึ่งเปนหนวยบริการที่อยูใกลบานและทํางานรวมกับชุมชน การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการดูแลแบบ
องครวม คือดูแลคนทั้งคน ไมไดดูแลแบบแยกปญหาสุขภาพออกเปนสวนๆ และเปนการดูแลที่ตอเนื่อง
ตลอดทุกชวงวัยตั้งแตไมปวยจนกระทั่งเมื่อตองไดรับการดูแลในระยะสุดทาย โดยใชหลักการดูแลที่มี
ประชาชนเปนฐานและมีความรวมมือของครอบครัว เครือขายบริการ และองคกรรัฐอื่นๆ ตลอดจน
องคกรชุมชน ทองถิ่น และภาคประชาชน
ในโอกาสครบรอบ 40 ป หลังการประกาศเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน ในป 2561 มีการประชุม
เพื่อทบทวนผลความคืบหนาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และ การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิใน
ประเทศทั่วโลก ที่เมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งผลการประชุมประเทศตางๆ ทั่วโลกยังยืนยัน
หลักการเดิม ที่เชื่อมั่นวาการสรางความเขมแข็งของการสาธารณสุขมูลฐาน เปนแนวทางที่ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะทําใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยเนนย้ําในประเด็นการพัฒนา
นโยบายที่คํานึงภาวะสุขภาพ (Health in all policies) การทํางานกับภาคสวนตางๆ ที่นอกเหนือจาก
สาธารณสุข และการลงทุนด านนวั ตกรรม เพื่ อสร างระบบสุขภาพที่ ตอบสนองและยืด หยุน ระบบ
สุขภาพที่คาใชจายเปนธรรม เทาเทียม และสรางความมั่งคั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนจะสําเร็จและเห็นผลไดดีนั้น สวนหนึ่งตองไดรับการ
สนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส ว นอย า งเข า ใจ เน น การสร า งการมี ส ว นร ว ม ในหลากหลายลั ก ษณะและ

หลากหลายประเด็น เพื่อใหเกิดรูปธรรมในการดําเนินการ บวกกับบริบทสังคม แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหโรคเรื้อรังกลายเปนปญหาสําคัญ การประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงเนนการ
ดูแลผูเปนโรคเรื้อรัง เปนประเด็นนําการเรียนรู เพื่อใหเกิดบริการที่ทั่วถึง สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งถือเปนการนําหลักคิดระบบสุขภาพชุมชนมาประยุกตใชอยาง
เห็นผล ดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคทองถิ่นที่ให
โอกาสและความรูในการดําเนินการ และที่สําคัญที่สุดคือ พลังใจและพลังกายจากคนในชุมชน ที่มุงหวัง
ใหชุมชนอันเปนที่รักเกิดการพัฒนา เปนสังคมสุขภาวะที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองพรอมรับมือ และ
สามารถปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กําลังเกิดขึ้นไดอยางเทาทัน
ดังนั้นเพื่อเปนการเปดเวทีสื่อสาร เปดมุมมองสะทอนคิด สรางแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนบทเรียน
การทํางานระหวางบุคลากรจากหนวยงานปฏิบัติ หนวยงานบริหาร และหนวยงานสนับสนุนตางๆ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนรวมกับองคกรภาคีจึงไดจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น
เพื่อสรางพื้นที่เครือขายแหงการเรียนรู เผยแพร ถายทอดแนวคิด บทเรียน ประสบการณการดําเนินงาน
ที่ดีมีความสําเร็จ ตลอดจนความทาทายใหมๆที่ตองการการพัฒนาใหแกผูเกี่ยวของ และนําสูการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาระบบงานของแตละสวน สงผลใหเกิดระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพและระบบสุขภาพ
ชุมชนที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนใหเกิดสุขภาวะของคนไทยทั้งประเทศตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรองคความรู สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ
ชุมชน บนฐานการมีสวนรวมของประชาชน ภาคี ภาคสวนตางๆ
2. เพื่อนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและบทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ
สุขภาพชุมชน “การจัดการใหมในพลวัตสังคม”
3. เพื่ อประสานความร ว มมื อเครื อข า ยที่ มี ค วามสนใจในเรื่ องการพั ฒ นาระบบสุ ขภาพ และ
ตอบสนองกลุมประชาชนเปาหมาย ภายใตนโยบายที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนในพื้นที่
กลุมเปาหมายประมาณ 700 คน ประกอบดวย
1. ทีมนําในพื้นที่ภายใตการดําเนินงานโครงการตางๆของ มสพช. และองคกรภาคี
- เครือขายทํางานดานผูสูงอายุ
- เครือขายทํางาน NCDs (พชอ. เครือขายผูจัดการระบบ เครือขายผูจัดการรายกรณี)
- เครือขายทํางานจากโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ/เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน
- เครือขาย Wellness Center
- เครือขายทํางานในสถานประกอบการ
- เครือขายเหลา บุหรี่
- เครือขายองคกรภาคประชาชน และคณะกรรมการกองทุนฯที่เกี่ยวกับสปสช.
- เครือขายคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
2. องคกรปกครองทองถิ่นที่สนใจ
3. นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และองคกรสภาวิชาชีพ
4. ผูบริหารจากองคกรนโยบายที่เกี่ยวของ
5. ทีมวิทยากร/ผูเชีย่ วชาญ/คณะทํางาน
รูปแบบการประชุม

Transformative Management for People-centered
Care under Dynamic Society
Transformed effective Machanism/ Networks
New Tools / Approach & Digital Technology
Setting Challenges
Initiative Care Model
People-centered Management

Challenging issues in
NCDs, Aging, Social diversity

เวทีประชุมระดับประเทศนําเสนอทิศทางการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ และนําเสนอผล
การสัง เคราะห บ ทเรี ย นของงานพื้ น ที่ ที่มี การดํ าเนิ นงานพัฒ นาระบบสุ ขภาพชุม ชนในหลากหลาย
ลักษณะ และหลากหลายประเด็น และเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานที่เปนนโยบายปจจุบัน
รูปแบบการประชุม จะประกอบด วยการบรรยาย การเสวนา การประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารตาม
เหมาะสมกับขอบเขตเนื้อหา ทั้งในหองประชุมใหญ หองประชุมยอย โซนนิทรรศการ และลานกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนตามประเด็น
เนื้อหาเวทีวิชาการ
Theme: “การจัดการสุขภาพแนวใหม เพื่อเผชิญ NCDs ทามกลางสังคมพลวัต”
Transformative Management for People-centered Care under Dynamic Society
Sub Theme:

ผลที่คาดหวัง
1. ผูเขารวมประชุมไดแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรูประสบการณและบทเรียนเพื่อการปรับ
ประยุกตใช
2. ผูเขารวมประชุมเห็นประเด็นนโยบายจากสวนกลาง และการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
เพื่อกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนงานตามบริบท
3. เกิดพื้นที่วิชาการนําเสนอองคความรูและการขยายผลระหวางเครือขายพื้นที่และเครือขาย
ประเด็นการดําเนินงานระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา ระหวางวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
งบประมาณ
คาจัดประชุม บางสวนใชงบประมาณโครงการที่เกี่ยวของซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และคาลงทะเบียนเขารวมประชุมจากผูสนใจ

คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียน 2,000 บาท สําหรับผูที่สมัคร กอน วันที่ 30 กันยายน 2562 (early bird)
คาลงทะเบียน 2,500 บาท สําหรับผูที่สมัคร หลัง วันที่ 30 กันยายน 2562 (full registration)
ทั้งนี้ คาใชจายในสวนผูเขาประชุม (คาที่พัก/คาพาหนะ/คาเบี้ยเลี้ยง) ใหเบิกจายตามสิทธิราชการ
จากหนวยงานตนสังกัด
องคกร/หนวยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนการจัดประชุม
• มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
• กระทรวงสาธารณสุข : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส), สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) สํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)
• กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
• สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
• ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
• กระทรวงวิทยาศาสตร : ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย
• มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
• สมาพันธเครือขาย NCDs ประเทศไทย (NCDs Alliance)
• สมาคมแพทยเวชปฎิบัตทิ ั่วไป/ เวชศาสตรครอบครัว แหงประเทศไทย
• มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอิสาน
หนวยงานรับผิดชอบประสาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

