(ราง) กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อทบทวนแนวทางการเสริมสรางทักษะการพัฒนาระบบขอมูลตําบลและการทําวิจัยชุมชน
(TCNAP & RECAP Revitalization)
ระหวางวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันศุกรที่ 4 มีนาคม 2559
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กลาวเปดการประชุม และชี้แจงเปาหมายการเสริมสรางทักษะการพัฒนาระบบขอมูลตําบล
และการทําวิจัยชุมชน
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
09.30 – 10.30 น. เรียนรูแนวคิดการการพัฒนาระบบขอมูลตําบล(TCNAP) และการทําวิจัยชุมชน(RECAP) เพื่อ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น
โดย รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
10.30 – 10.00 น. แนะนํากระบวนการและดําเนินกิจกรรมในปฏิบัติการที่ 1-3
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงษ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
10.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนขอจํากัดในการจัดการขอมูล และการนําใชขอมูล TCNAP & RECAP
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการที่ 2 ฝกปฏิบัติการเรียนรูรูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอมูล จาก
TCNAP & RECAP โดยสอดคลองกับประเด็นของ ศปง. (แบงกลุมยอยในการวิเคราะห
รูปธรรม การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการใชประโยชนจากขอมูลชุมชน ตาม
ประเด็นที่ไดรับมอบหมาย)
ประเด็นที่ 1 ขอมูลโดยรวมทีแ่ สดงสถานะของตําบลสุขภาวะ (Healthy community
profile)
ประเด็นที่ 2 ขอมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)
วันเสารที่ 5 มีนาคม 2559
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 2 ฝกปฏิบัติการเรียนรูรูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอมูล จาก
TCNAP & RECAP โดยสอดคลองกับประเด็นของ ศปง. (ตอ)
ประเด็นที่ 3 ขอมูลสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน หรือการฝกอบรม
(Community learning/ Learning package)
ประเด็นที่ 4 ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนหรือขอบัญญัติตําบล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการที่ 2 ฝกปฏิบัติการเรียนรูรูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอมูล จาก
TCNAP & RECAP โดยสอดคลองกับประเด็นของ ศปง. (ตอ)
ประเด็นที่ 5 ขอมูลสําหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
5.1 การดูแลผูสูงอายุ
5.2 การควบคุมการบริโภคยาสูบ
5.3 การเรียนรูของเด็กและเยาวชน
5.4 เกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะ
5.5 การควบคุมการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลและลดอุบัติเหตุจราจร
วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2559
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 3 นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูร ูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอ มูล
จาก TCNAP & RECAP
ประเด็นที่ 1 ขอมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตําบลสุขภาวะ (Healthy community profile)
โดย ผูแทน ศปง. ประเด็นการดูแลผูสูงอายุ
ประเด็นที่ 2 ขอมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)
โดย ผูแทน ศปง. ประเด็นการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
ประเด็นที่ 3 ขอมูลสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน หรือการฝกอบรม (Community
learning/ Learning package)
โดย ผูแทน ศปง. ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะ
ประเด็นที่ 4 ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนหรือขอบัญญัติตําบล
โดย ผูแทน ศปง. ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเด็นที่ 5 ขอมูลสําหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
โดย ผูแทน ประเด็นควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและลดอุบัตเิ หตุจราจร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. นําเสนอ และแลกเปลีย่ นเรียนรูรูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอ มูล จาก TCNAP &
RECAP (ตอ)
โดย ตัวแทน ศปง. แตละกลุม
16.00 – 16.30 น. สรุปภาพรวมรูปธรรมการจัดการขอมูล และการนําใชขอ มูล TCNAP & RECAP
โดย รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
16.30 – 17.00 น. ทบทวนบทบาทชุมชนทองถิ่น สูการสรางวัฒนธรรมการนําใชขอมูลชุมชนทองถิ่น
และปดการประชุม
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ : ในปฏิบัติการที่ 2 จะมีการฝกวิเคราะหและนําใชขอมูล จึงขอใหนักวิชาการของ ศปง. ไดจัดเตรียม File
ขอมูล RECAP และ File ขอมูล Report ของ TCNAP ในพื้นที่ตนเองมาดวย เพื่อใชประกอบการฝกปฏิบัติ
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