(ร่าง) กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแนวทางการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลและการทาวิจัยชุมชน
(TCNAP & RECAP Revitalization)
ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 28 มกราคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.00 น.
วันที่ 29 มกราคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

วันที่ 30 มกราคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน TCNAP
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมการใช้งาน TCNAP (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น
เตรียมการประชุม
ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงเป้าหมายการฟื้นฟูทักษะ TCNAP & RECAP
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรียนรู้แนวคิดการการพัฒนาระบบข้อมูลตาบล(TCNAP) และการทาวิจัยชุมชน(RECAP)
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนะนากระบวนการและดาเนินกิจกรรมในปฏิบัติการที่ 1-3
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนข้อจากัดในการจัดการข้อมูล และการนาใช้ข้อมูล TCNAP &
RECAP
รับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้รูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้ข้อมูล
TCNAP & RECAP (แบ่งกลุม่ ย่อยในการวิเคราะห์รูปธรรม การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน ตามประเด็นที่ได้รบั มอบหมาย)
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลโดยรวมทีแ่ สดงสถานะของตาบลสุขภาวะ (Healthy community
profile)
ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)
ลงทะเบียน
ปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้รูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้ข้อมูล
TCNAP & RECAP (แบ่งกลุม่ ย่อยในการวิเคราะห์รูปธรรม การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน ตามประเด็นที่ได้รบั มอบหมาย)
ประเด็นที่ 3 ข้อมูลสาหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน หรือการฝึกอบรม
(Community learning/ Learning package)
1

12.00 – 13.00น.
13.00 – 17.00 น.

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนหรือข้อบัญญัติตาบล
รับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้รูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้ข้อมูล
TCNAP & RECAP (แบ่งกลุม่ ย่อยในการวิเคราะห์รูปธรรม การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน ตามประเด็นที่ได้รบั มอบหมาย)
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลสาหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
5.1 การดูแลผู้สูงอายุ
5.2 การดูแลเด็กปฐมวัย
5.3 การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
5.4 ครอบครัวอบอุน่
5.5 อาหารปลอดภัย
5.6 การควบคุมการบริโภคยาสูบ
5.7 การควบคุมการบริโภคเครือ่ งดื่ม
5.8 เศรษฐกิจชุมชน
แอลกอฮอล์และลดอุบัตเิ หตุจราจร

วันที่ 31 มกราคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
ปฏิบัติการที่ 3 นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้
ข้อมูล TCNAP & RECAP
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตาบลสุขภาวะ (Healthy community
profile)
โดย ผู้แทน ศวภ.อีสาน
ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)
โดย ผู้แทน ศวภ.เหนือล่าง
ประเด็นที่ 3 ข้อมูลสาหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน หรือการฝึกอบรม
(Community learning/ Learning package)
โดย ผู้แทน ศวภ.เหนือบน
ประเด็นที่ 4 ข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนหรือข้อบัญญัติตาบล
โดย ผู้แทน ศวภ.กลางตะวันออกและตะวันตก
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลสาหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
โดย ผู้แทน ศวภ. ใต้บนและใต้ลา่ ง
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
นาเสนอตัวอย่างรูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้ขอ้ มูล TCNAP & RECAP (ต่อ)
โดย ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
16.00 – 16.30 น.
สรุปภาพรวมรูปธรรมการจัดการข้อมูล และการนาใช้ขอ้ มูล TCNAP & RECAP
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.30 – 17.00 น.
ทบทวนบทบาทชุมชนท้องถิ่น สู่การสร้างวัฒนธรรมการนาใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
และปิดการประชุม
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ : ในปฏิบัติการที่ 2 จะมีการฝึกวิเคราะห์และนาใช้ข้อมูล จึงขอให้นักวิชาการของศูนย์ฝึก TCNAP และ
RECAP ได้ Download File ข้อมูล TCNAP (ระดับบุคคล ครอบครัว และตาบล) พร้อมทั้งนา File ข้อมูลของ
RECAP ของพื้นที่ตนเองมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติ
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