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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(สจรส.ม.อ.)	ร่วมกับ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เล็งเห็นถึงศักยภาพและ
ขดีความสามารถของภาคเีครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพทีจ่ะเปน็กำาลงัในการขบัเคลือ่น
ระบบสุขภาพของภาคใต้	 จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ภาคีเครือข่าย 
ทกุภาคสว่นเขา้รว่มเรยีนรู	้เพือ่ยกระดบัศกัยภาพและขดีความสามารถทัง้ระดับบคุคล	
องค์กร	 และระดับเครือข่าย	 ตลอดจนเกิดการสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมอันจะ
นำาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของภาคใต้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
1.	สามารถออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น	 ตลอดจน 
	 ขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
2.	สามารถขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ	 โดยใช้เครื่องมือ 
	 ธรรมนูญสุขภาพ	สมัชชาสุขภาพ	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3.	มภีาวะความเปน็ผูน้ำา	มทีกัษะดา้นความคดิ	ดา้นเทคนคิ	มนษุยส์มัพนัธ	์และทกัษะ 
	 ด้านการบริหาร
4.	สามารถจัดการเครือข่าย	ประสานงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
5.	สามารถบริหารจัดการโครงการ	 วางจุดหมาย	 สร้างยุทธศาสตร์	 ออกแบบวิธี 
	 ดำาเนินงาน	และติดตามประเมินผล
6.	สามารถสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
7.	สามารถจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

รูปแบบการเรียนรู้
ใชก้ระบวนการแลกเปลีย่นและเตมิเตม็	โดยใชก้รณศีกึษาและงานในความรบัผดิชอบ
ของผู้เข้าร่วมเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพลังอำานาจ	 เวทีฟอรั่ม	 การทำา	 
Citizen	 Dialogue	 ตลอดจนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ปฏิบัติ 
งานจริง
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หลักสูตรและกำาหนดการเรียนรู้ 4 ครั้ง

•	ในกรณีที่สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ทั้ง	4	หลักสูตร	คิดค่าลงทะเบียนเหมารวม	10,000	บาท
•	ผู้สมัครที่เป็นหน่วยงานรัฐ	สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

หลักสูตร

ครั้งที่	1	การจัดการความรู้

ครั้งที่	2	การสร้างเสริมสังคม
	 สุขภาวะและการบริหาร
	 โครงการสุขภาวะ

ครั้งที่	3	ผู้นำาและการบริหาร
	 เครือข่ายด้านสุขภาวะ

ครั้งที่	4	การสื่อสารและการ
	 บรหิารจดัการความยัง่ยนื

กำ�หนดก�ร

22-24 กุมภาพันธ์ 2560

27-30 มีนาคม 2560

22-24 พฤษภาคม 2560

17-19 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน

3,000	บาท

3,000	บาท

3,000	บาท

3,000	บาท

พิเศษสำาหรับผู้สมัครที่เป็นภาคีเครือข่าย	สสส.	รุ่นละ	60	คนจะได้รับการ
สนับสนุนค่าลงทะเบียน	 ค่าที่พักและค่าเดินทางจาก	 สสส.	 โดยกำาหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไข	ดังนี้
1.	เป็นภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะที่รับทุนจาก	 สสส.	 และมีโครงการ 
	 ปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้
2.	ต้องสมัครเข้ารับการอบรมเป็นทีมละ	 3-5	 คน	 ประกอบด้วยตัวแทน 
	 หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กลุ่มองค์กร	 และกลุ่มผู้มี 
	 ส่วนได้ส่วนเสียที่ทำางานร่วมกันในโครงการ
3.	สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง	 4	 คร้ัง	 (ขาดได้	 1	 คร้ัง	 
	 แตต่อ้งมาอบรมชดเชยหลกัสตูรทีข่าด	ในรุน่ตอ่ไป)	และส่งงานทีม่อบหมาย 
	 ครบทุกครั้ง
4.	ตอ้งเตรยีมขอ้มูลเบือ้งต้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นงานสร้างเสริมสขุภาพ 
	 ในโครงการหรืองานที่ท่านกำาลังดำาเนินการในพื้นที่
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ครั้งที ่ 1 
การจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้
•	การออกแบบการจัดการความรู้	การสร้างองค์ความรู้	ในองค์กรเครือข่าย
•	ทักษะการทำากระบวนการจัดการความรู้	 การสร้างคนให้มีวัฒนธรรมในการ 
	 เรียนรู้	บันทึก	และถ่ายทอดความรู้
•	การสกัดองค์ความรู้	 (ถอดบทเรียน)	 ถ่ายทอดองค์ความรู้	 หาข้อสรุปและสร้าง 
	 องค์ความรู้ใหม่	โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื ้อหา
•	การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จในการทำางานสุขภาวะ
•	กระบวนทัศน์ใหม่	(new	paradigm)	ในการจัดการความรู้
•	พลัง	และประโยชน์จากการนำาความรู้/บทเรียนไปใช้
•	หลักการ	รูปแบบ	วิธีการ	และเทคนิคการสกัดความรู้	(ถอดบทเรียน)
•	กระบวนการกลุ่มกับการจัดการความรู้

วิทยากร
•	คุณสุทธิพงษ์	ธรรมวุฒิ	 ผู้จัดรายการ	 พิธีกร	 นักแสดง	 ปัจจุบันผู้ดำาเนินรายการ 
	 	 คนค้นตน	และเป็นผู้บริหารบริษัท	ทีวีบูรพา
•	ดร.จันทวรรณ	ปิยะวัฒน์	 ผู้พัฒนาโครงการเว็บไซต์	GotoKnow.org
•	รศ.ดร.จีรเนาว์	ทัศศรี	 อาจารย์	สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	ม.สงขลานครินทร์
•	ผศ.ดร.จุฑารัตน์	สถิรปัญญา	 อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์
•	นางวัลภา	ฐาน์กาญจน์	 ผู้ประสานงานโครงการบัณฑิตอาสา	ม.สงขลานครินทร์
•	นางอุรพิณ	หนุนอนันต์		 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	งานการเจ้าหน้าที่	
	 	 คณะแพทยศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์

กำาหนดการเรียนรู้วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 

4



ครั้งที ่ 2
การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้
•	การออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน 
	 สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
•	การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ	 ใช้เครื่องมือธรรมนูญ 
	 สุขภาพ	สมัชชาสุขภาพ	และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
•	การบริหารจัดการโครงการ	 วางจุดหมาย	 สร้างยุทธศาสตร์	 ออกแบบวิธี 
	 ดำาเนินงาน	และติดตามประเมินผล

เนื ้อหา
•	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก	(Mega	Trend)	
	 และทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDG)
•	ระบบสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล	และในประเทศไทย	
•	บทบาทองค์กร	การสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล	ระดับชาติ	และระดับพื้นที่
•	การสร้างแบบจำาลองทางสุขภาวะเพื่อการตอบโจทย์สุขภาวะในบริบทของตนเอง
•	การสร้างแบบจำาลองและกระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะ
•	การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
•	การสร้างแรงบรรดาลใจของนักจัดการสุขภาพ
•	การวิเคราะห์สถานการณ์	 สร้างฉากทัศน์	 วางภาพอนาคต	 วางจุดหมาย 
	 วางเป้าประสงค์	และตัวชี้วัดที่สำาคัญ	
•	การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดหมาย	 เขียนโครงการ	 
	 สร้างกิจกรรมตามแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
•	การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำาเร็จ	 ทั้งการจัดหาปัจจัยนำาเข้า	 การจัด 
	 กระบวนการการได้ผลผลิต	ผลลัพท์	และสร้างผลกระทบเชิงบวก	วางระบบการ 
	 ติดตาม	และการประเมินผลโครงการเพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

วิทยากร
•	ดร.สุปรีดา	อดุลยานนท์	 ผู้จัดการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
•	นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป	 เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)
•	ผศ.ดร.พงค์เทพ	สุธีรวุฒิ	ผู้อำานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	ม.สงขลานครินทร์
•	ดร.เพ็ญ	สุขมาก	 อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	ม.สงขลานครินทร์

กำาหนดการเรียนรู้วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
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ครั้งที ่ 3
ผู้นำาและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้
•	การประเมินตนเอง	และการวางแผนเพือ่ทกัษะพฒันาตนเองและสรา้งสมดลุชวีติ
•	การบริหารภาวะผู้นำา	 การทำางานของทีมงาน	 การประเมินประสิทธิภาพของทีม	 
	 และการพัฒนาทีมงาน
•	จริยธรรมในการทำางานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ	 และแนวทางการบริหาร 
	 ด้านสุขภาวะในยุคของการเปลี่ยนแปลง
•	เครือข่ายการสร้างและบริหารเครือข่ายอย่างมีหลักการ	 เพื่อความเข้มแข็งและ 
	 ความยั่งยืน

เนื ้อหา
•	การนำาตนเอง	การนำาผูอ้ืน่	การนำาองคก์ร	การนำาสงัคม	การบรหิารจดัการองคก์ร 
	 ในการทำางานด้านสุขภาวะในพื้นที่
•	การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ	หนว่ยงาน	องคก์รทีใ่ชแ้นวทางการบรหิารดา้นสขุภาวะ
	 ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
•	แนวคิดของเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย
•	การวินิจฉัยความเข้มแข็ง	ความต้องการของเครือข่าย
•	ทักษะและกระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ
•	การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย

วิทยากร
•	ดร.วิวัฒน์	ศัลยกำาธร ประธานสถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีง	ประธานมลูนธิกิสกิรรมฯ
•	คุณไมตรี	จงไกรจักร	 ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำาเค็ม	จังหวัดพังงา
•	ดร.กุลทัต	หงส์ชยางกูร	 อาจารย	์สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ	ม.สงขลานครนิทร์
•	ดร.ปรัชญานันท์	เที่ยงจรรยา	 อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์

กำาหนดการเรียนรู้วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
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ครั้งที ่ 4
การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในเรื่องต่อไปนี้
•	ทักษะการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงสุขภาวะ	
•	การจัดทำากลยุทธ์และวางแผนการสื่อสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการ 
	 ดำาเนินการส่งเสริมสังคมสุขภาวะ	 ตั้งแต่ระดับพฤติกรรมบุคคล	 พฤติกรรมกลุ่ม	 
	 จนถึงระดับโครงสร้าง
•	ทักษะการใช้การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ
•	การบริหารจัดการงานในภารกิจของตนเองสู่การบริหารในองค์กร	 หน่วยงาน	 
	 และเครือข่ายให้มีความยั่งยืนใน	4	มิติ	ดังนี้
	 	 -	มิติเศรษฐกิจระดับบน	และเศรษฐกิจชุมชน
	 	 -	มิติการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 -	มิติของกระบวนการการจัดการนโยบายสาธารณะ
	 	 -	มิติการเงินการงบประมาณ

เนื ้อหา
•	การสือ่สารเพ่ือการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพ	และการเปล่ียนแปลงทางสังคม
•	การสื่อสารเพื่อการผลักดันนโยบายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงนโยบาย
•	กลยุทธ์การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ
•	เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะ
•	การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าองค์กรและเครือข่าย	
•	ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจระดับบน	และเศรษฐกิจชุมชน
•	ความยั่งยืนในมิติการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•	ความยั่งยืนในมิติของกระบวนการการจัดการนโยบายสาธารณะ
•	ความยั่งยืนในมิติการเงินการงบประมาณ	 เทคนิคการขอทุนจากแหล่งทุนทั้งใน 
	 และต่างประเทศ

วิทยากร
•	ดร.วรภัทร์	ภู่เจริญ	 นักบริหารจัดการ	นักวางแผนยุทธศาสตร์	นักคิด	นักเขียน
	 	 	 	 และอดีตวิศวกรนาซ่า
•	รศ.ดร.วิลาสินี	พิพิธกุล	 รองผู้อำานวยการ	ส.ส.ท.	ไทยพีบีเอส
•	คุณสุพัฒนุช	สอนดำาริห์ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	สสส.
•	 ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย	ADB
•	ผศ.ดร.พงค์เทพ	สุธีรวุฒิ	ผู้อำานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	ม.สงขลานครินทร์

กำาหนดการเรียนรู้วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560
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การศึกษาดูงานในพื้นที่ 
และสถานที่อบรม

การศึกษาดูงานในพื้นที่/
กรณีศึกษา
•	เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ	
	 จ.พังงา
•	สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 เพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว	จ.พัทลุง
•	ระบบบูรณาการอาหาร
	 ตำาบลควนรู	อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา
•	เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	
	 จ.ตรัง	จ.กระบี่

ติดต่อผู้ประสานโครงการ
ดร.เพ็ญ	สุขมาก
089-5951811
นางสาวเยาวลักษณ์	ศรีสุกใส
086-9551217
นายสุไหลหมาน	เบ็ญดูสะ
084-0581724

สถานที่อบรม
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ	ชั้น	14	อาคาร	1	ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้	
(อาคาร	LRC)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110	
โทรศัพท์	074-282900-2,	081-5415227	E-Mail:	course.hp@gmail.com
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