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ก ำหนดกำร  
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรสร้ำงเสริมสังคมสุขภำวะ และกำรบริหำรโครงกำรสุขภำวะ 

วันที่ 27-30 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
วันที่  27 มีนำคม 2560 

9.00 – 09.30 
 

แนวคิดพ้ืนฐำนกำรพัฒนำสังคมกับ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 
(Introduction: Social 
Development and Health 
Promotion) 

• วิวัฒนาการทางการแพทย์ การ
บริการสุขภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ไปสู่การ
พัฒนาแนวคิดการสร้างเสริมสุข
ภาวะ  

• Social mega trend 
• Sustainable development 

goals  

ดร.สุปรีดา อดลุยานนท์ 
ผู้จัดการ สสส. 

09.30-10.00 น อภิปราย แลกเปลีย่นประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม  ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

10.00-10.30 น แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 
(Health promotion theory 
and determinants) 
 

• ความหมาย องค์ประกอบของ
ระบบสุขภาวะ 

• Health & Social 
determinants of health 

• Ottawa charter 
• ความเข้าใจพ้ืนฐานทฤษฎีการ

สร้างเสริมสุขภาวะและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อสุขภาวะระดับต่างๆ 

ดร.สุปรีดา อดลุยานนท์ 
ผู้จัดการ สสส. 

10.30-11.00 น อภิปราย แลกเปลีย่นประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

11.00-11.30 น สสส และ ระบบและองค์กรสร้ำง
เสริมสุขภำวะในประเทศไทยและ 
สสส  (Thailand Organization 
in Health Promotion System) 
 

• สสส บทบาทขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับระบบสร้างเสริมสุข
ภาวะ ความสอดคล้องของ
ทิศทางและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนผลลัพธ์ในการควบคมุ
ปัจจัยเสี่ยง 

• บทบาทของ สสส.ที่ผ่านมา 
พัฒนาการ แนวคิด และ 
ยุทธศาสตร์ส าคญั ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ 

ดร.สุปรีดา อดลุยานนท์ 
ผู้จัดการ สสส. 

11.30-12.00 น อภิปราย แลกเปลีย่นประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม  ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
13.00-13.30 น กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะด้ำน

สุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วมบนฐำนแห่ง
ปัญญำ (4P-W) 

• กระบวนการนโยบาย  
4P-W 

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

13.30-14.00 น อภิปราย  แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม นายจารึก  ไชยรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

14.00-14.30 น  • เครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมบนฐานแห่งปัญญา 
 -สมัชชาสุขภาพ  
-ธรรมนูญสุขภาพ   
-การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

14.30-15.00 น อภิปราย  แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม  นายจารึก  ไชยรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

15.00-15.30 น  • ทิศทางและนโยบาย ของ สช.ใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

15.30-16.00 น อภิปราย  แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ • เปิดประเด็น  ชวนคุย ซักถาม  นายจารึก  ไชยรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

วันที่ 28  มีนำคม 2560 
09.00-10.00 น 

 
ทบทวนหลักคิดส าคัญในการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ  
หลัก Ottawa charter 
 

• ดูวิดีโอ กรณีศึกษา ชุมชนน่าอยู่  
• วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ2

กรณีศึกษาโดยใช้ แนวคิด 
หลักการ Ottawa charter 

• วิเคราะห์งานท่ีตนเองรับผดิชอบ
และ Ottawa charter 

ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 

10.00-10.30 น อภิปราย แลกเปลีย่น 
ประสบการณ ์

ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม  ทีมวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม 

10.30-11.30 น ทบทวนการใช้เครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 
 

ฝึกปฏิบัติออกแบบงานโดยให้
กลุ่มวิเคราะห์และนโยบาย
เลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 3 อย่าง คือ  
-ธรรมนูญสุขภาพ  
-สมัชชาสุขภาพ  
-การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ  (เลือกพียง 1เครื่องมือ) 

ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 

11.30-12.00 น อภิปราย  แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม  ทีมวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม 
 

12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
13.00-14.00 น กำรผลักดันและกำรจัดกำรชุมชน 

(Community Organizing & 
Mobilizing) 
 

• หลักการและแนวคดิของการ
ขับเคลื่อนชุมชน โดยชุมชนเอง 

• บทบาทของคนในชุมชน และ
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
รูปแบบต่างๆ  

• กรณีศึกษาการขับเคลื่อนและ
จัดการชุมชน 

• การบริหารการสื่อสาร การสร้าง
ความชัดเจนในการขับเคลื่อน
ชุมชน  
บทบาทขององค์กรหรือธุรกิจต่อ
ชุมชน การประเมินความ
เชื่อมโยงของธุรกิจและองค์กร
ต่อชุมชน และการผลักดันเพื่อ
ประสานประโยชน์กัน 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

14.00-15.00  น.   • หลักการ แนวคิดและภาพเชิง
ระบบการบริหารจัดการ 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

15.00-17.00  น. กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สขุภำวะ • การวิเคราะหส์ถานการณ์ 
วิเคราะหป์ัจจัยเอื้อและปัจจยัที่
เป็นอุปสรรค 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

วันที่ 29 มีนำคม 2560 
9.00-12.00 น.  • การสร้างฉากทัศน์ วางภาพ   

    อนาคต วางจุดหมาย  
           วางเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  

• การวิเคราะห์ สร้างสรรค ์ 
      ยุทธศาสตร ์การแปลง   
      ยุทธศาสตรไ์ปสู่แผนปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

13.00-17.00  น. การพัฒนาข้อเสนอโครงการดา้นสขุ
ภาวะ 

• การเขียนโครงการ สร้าง 
     กิจกรรมตามแผน 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

วันที่ 30 มีนำคม 2560 
9.00-12.00 น. การวางแผนและบริหารโครงการ  • การบริหารจัดการโครงการให้

บรรลผุลส าเร็จ ท้ังการจดัหาปัจจยั
น าเข้า การจัดกระบวนการ การได้
ผลผลติ ผลลัพธ์ และสรา้ง
ผลกระทบเชิงบวก 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ

   12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.00  น. การวัดและติดตามประเมินผลส าเร็จ

โครงการ และการถอดบทเรียน 
• ระบบการติดตาม และ การ
ประเมินผลโครงการ เพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาและต่อยอด
ต่อไป 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ
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