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หลกัการและเหตุผล
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) และงานสุขภาพ

ชุมชน (Community health) มีความสำาคัญมากในฐานะที่เป็นรากฐานของระบบบริการสาธารณสุข
ของประเทศ สมควรไดร้ับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง  ในขณะที่ สภาพ
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความจำาเป็นใน
การตอบสนองและแก้ปัญหาให้ทันท่วงทใีนระดับพื้นที่นับวันยิ่งมีความสำาคัญมากข้ึน นอกจากน้ัน การ
เปลี่ยนแปลงในด้านการเมืองทำาให้กระแสเรียกร้องให้แก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าได้รับความสนใจมาก
ข้ึน การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับชุมชนและบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สอดคล้องกับบริบทและทัน
สถานการณ์เป็นทิศทางสำาคัญในอนาคต

ที่ผ่านมา นโยบายที่ทำาให้กระทรวงสาธารณสุขมีความโดดเด่น คือการขยายบริการสุขภาพให้
ทั่วถึง เป็นธรรม และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพเชิงรุกให้เข้าถึงทุกชุมชน ในระยะที่ผ่านมา 
นโยบายการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ได้กระตุ้นการ
พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับตำาบลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างหลากหลายมากข้ึน 
ด้วยการปรับปรุงทั้งด้านโครงสรา้งกายภาพและคุณภาพบริการเพื่อให้มีศักยภาพในการประกอบ
ภารกิจไดต้ามมาตรฐานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค นับเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำาคัญที่จะทำาให้ระบบ
สุขภาพชุมชนเข้มแข็งข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนางานสุขภาพชุมชน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือการสรา้งสรรค์
รูปแบบของรพ.สต.ก็มใิช่คำาตอบเดียวในการมุ่งสู่สุขภาพดีของชุมชน  ภายใตร้ะบบสุขภาพชุมชน ยังมี
บริบทอื่นๆ มิตติ่างๆทีต่้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป และตอ้งอาศัยการขับเคลื่อนจากองค์กรและเครือ
ข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกลไกและวิธีการตา่งๆทั้งในด้านการปลุกเร้าอุดมการณ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การสรา้งเสริมวิชาการ และการผลักดันนโยบาย   ทีส่ำาคัญคือ ในด้านวธิีการน้ัน จะต้องมีการสรุปบท
เรียนและนำาความรู้ใหม่ๆ พฒันาไปสู่นวัตกรรมและระบบการจดัการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรา้งสรรคจ์ินตนาการใหม่ๆ ให้เป็นจริงในการสร้างสุขภาพดีของชุมชน ดังหัวข้อการประชุมวชิาการ
มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2 น้ี ทีก่ำาหนดไว้ว่า
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“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ”
การประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 น้ีเป็นความร่วมมือขององค์กรภาคีหลัก

อันประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ และสำานักงานสุขภาพแห่งชาติ และเป็น
โอกาสสำาคัญสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชน นักวิชาการ ผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร และผูก้ำาหนดนโยบายจะไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมพลังซึ่ง
กันและกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินโดยอาศัยเวทีการประชุมวิชาการ
มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งน้ี ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 แลว้ หลังจากที่ประสบความสำาเรจ็อย่างยิ่งจากการจดัใน
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์  ท่ัวไป    เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิด้วยการ
สรา้งสรรค์นวัตกรรมและระบบการจดัการใหม่ๆ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและ แนวทางการจัดการใหม่ในการจัด

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมแิละงานสุขภาพชุมชน ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

2.  เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงรูปแบบที่หลากหลายของการบริหารจัดการเครอืข่ายบริการ
(ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล ชุมชนและครอบครัว) รวมทั้งรูปแบบ
การพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืนระหวา่งหน่วยบริการ ชุมชน และทอ้งถ่ิน ในการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน

3.  เพ่ือสื่อสารนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพในระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชน

4. เพ่ือร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและกำาหนดทิศทางและนโยบายในการจัดเครือข่าย
บริการสุขภาพ และ ระบบสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพ้ืนท่ี

5. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เน้นยำ้าอุดมการณ์การทำางานเพ่ือชุมชน รวมท้ังสรา้ง
เครือข่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพชุมชน

รูปแบบการจัดประชุม
การจัดประชุมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

1) เวทีวิชาการ ไดแ้ก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ  เน้น
แนวคิดใหม่ๆ บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายบรกิารสุขภาพ และการจดัระบบบริการ
ปฐมภูมิ การจดัระบบสุขภาพชุมชน ที่สะท้อนถึงการจัดการเชิงระบบ การสรา้งเครือข่ายและ
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การใช้เครื่องมือการจัดการงานสุขภาพชุมชน บทเรียนการเชื่อมโยงและเสริมศักยภาพเครือ
ข่ายชุมชนท้องถ่ินในการจัดการสุขภาพ 

2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ลานสานเสวนา และกจิกรรมที่หลากหลาย(แนว Edutainment)
เพื่อเรียนรู้แนวคิด วิชาการ การแบ่งปันประสบการณ์คนทำางานจากพื้นที่ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดทกัษะ และประสบการณ์จากการทำางาน รวมทั้งแรงบันดาลใจในการพัฒนาบริการ
ปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ที่สะท้อนถึงการจัดการใหม่ที่ประสบความสำาเร็จที่
เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ 

3) การแสดงนิทรรศการ เป็นการนำาเสนอประสบการณ์และตัวอยา่งรูปธรรมของความสำาเรจ็ทั้ง
ในอดตีและปัจจุบัน รวมทั้งผลงานเด่นที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำางาน 
มีการนำาเสนอผลงานเด่นจากหน่วยบริการมากกวา่ 100 ชิ้น  พรอ้มเอกสารบทเรียน กรณี
ศึกษา เรื่องเล่า และภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์โดยหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่

กลุม่เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 4,000 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการ

ปฐมภูมิ ผู้บริหารและทีมงานในระบบบริการสาธารณสุข ผูน้ำาองค์กรชุมชน ท้องถ่ิน รวมทั้งนัก
วิชาการในสถาบันการศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

องค์กร  สนับสนุนหลัก  
กระทรวงสาธารณสุข
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การอนามัยโลก

องค์กร  ภาคีรว่มจัด  
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ชมรมแพทย์ชนบท
ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
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ชมรมเภสัชชนบท
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมกายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัแห่งประเทศไทย
สมาคมองคก์ารบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารสว่นตำาบลแห่งประเทศไทย
สำานักงานปฏิรูป

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (โทร 02 832 9203 และ 02 832 9200)

การ  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
อตัราค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท 
(พเิศษ 2,000 บาทสำาหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 2554)

รบัลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เท่าน้ัน 
ที่  www.pcuexpo2011.com (รบัเพียง 4,000 คน)

ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

งบประมาณดำาเนินงาน
ได้รับการสนับสนุนจากสำา นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำา นักงานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรด้านสุขภาพ ชุมชน ทอ้งถ่ินและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ตระหนักต่อทิศทางการ

พฒันาระบบสุขภาพชุมชนรว่มกัน และได้องค์ความรู้ บทเรียน เกี่ยวกับ แนวคิด มุมมอง 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและรูปธรรมวิธีการทำางานที่หลากหลายในการพัฒนาระบบบริการปฐม
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ภูมแิละระบบสุขภาพชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อกีทั้งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
พืน้ที่ไดต้่อไป

2. บุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับเกิดความภาคภูมิใจ และรวมพลังเครือข่ายที่หนุนเสริมกันและ
กันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

3. ทุกภาคส่วนไดร้่วมกันเสนอทิศทางในการจัดเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชน และ ระบบ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องสำาหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิิและระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้
บุคลากรดา้นสุขภาพในทุกระดับมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ/ระบบสุขภาพชุมชนได้อยา่งยั่งยืนต่อไป
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