
โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ  จังหวัดพัทลุง 

(District Health System Management Learning: DHML) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 การเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ DHMLจังหวัดพัทลุง 

วันท่ี 23 – 24  มิถุนายน  2559          

ณ หองประชุม รอยทองรีสอรท อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ความเปนมา 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System: 

DHS) โดยมีการดําเนินการรวมมือกับหนวยงานและภาคีท่ีเก่ียวของ ไดแก สปสช. สสส. สรพ. สพช.เปนตน DHS เปนการ

พัฒนาระบบการทํางาน เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ ภาคีเครือขาย      ผานกระบวนการ

ชื่นชม และจัดการความรู แบบอิงบริบทของแตละพ้ืนท่ี และเนื่องจาก DHS เปนระบบท่ีมีความซับซอนและมีการปรับตัว

อยูตลอดเวลา ดังนั้นการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการ

เตรียมการและมีการพัฒนาสมรรถนะอยางเปนระบบ  สําหรับผูบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ 

หลักสูตร “การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System Management 

Learning: DHML)” จะมีการขยายความรวมมือไปยังสถาบันการศึกษาตางๆใหกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือรวมผลิตองค

ความรู พรอมไปกับพัฒนากระบวนการเรียนรู การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการ พรอมไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพ

และระบบบริการ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอของกระทรวงสาธารณสุข อันจะสงผลใหเกิด

การพัฒนาระบบสขุภาพในภาพรวมของท้ังประเทศ 

             ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพัทลุงไดรับมอบหมายใหเปนศูนยประสานงานและจัดการการเรียน 

(Learning & Coordinating Centre: LCC) โดยทําหนาท่ีจัดการและประสานงาน ใหเกิดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวาง อาจารยจากสถาบันการศึกษา พ่ีเลี้ยง และทีมผูเรียน จํานวน 6 เครือขาย  ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุงจึงไดจัดทํา

โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ  จังหวัดพัทลุง (District Health System Management 

Learning: DHML) 
 

วัตถุประสงคการ ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

         1.การจัดการเรียนเพ่ือสราง ความสัมพันธ คุนเคย และใกลชิด ระหวางผูเรียน LCC และAI 

         2.เพ่ือสราง เพ่ือใหผูเรียน เขาใจ และมีประสบการณตรงเก่ียวกับการเรียนรูแบบ DHML 

         3.เพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจ      มีทักษะการฟง และนําไปใชในการพัฒนาตน ทีม และงาน 

         4. เพ่ือรวมวางแผน และเตรียมการจัด Workshop 2 

กลุมเปาหมาย 

 เครือขายสุขภาพอําเภอในจังหวัดพัทลุง จํานวน 6 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายสุขภาพอําเภอเมืองพัทลุง 

เครือขายสุขภาพอําเภอควนขนุน เครือขายสุขภาพอําเภอเขาชัยสน   เครือขายสุขภาพอําเภอศรีนครินทร  เครือขาย

สุขภาพอําเภอกงหรา    และเครือขายสุขภาพอําเภอตะโหมด  รวมท้ังอาจารยมหาวิทยาลัย ( AI )    จํานวน  85 คน 
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

การเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ DHML จังหวัด พัทลุง 

วันท่ี 23 – 24  มิถุนายน  2559          

ณ หองประชุม รอยทองรีสอรท อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วันท่ี 23  มิถุนายน  2559 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.             พิธีเปด  โดย  นพ.เฉลิมพงษ  สุคนธผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง 

09.10 – 9.40 น. รูเขา – รูเรา โดย ทีมวิทยากร    

9.40 - 10.15 น. “ DHS – DHML อะไร ทําไม อยางไร ?” 

 โดย นพ.ธารา   รัตนอํานวยศิริ  ผอ.รพ.อาจสามารถ / LT ตะโหมดและกงหรา  

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 น. เรียนรูเชิงปฏิบัติการ “การฟงดวยหัวใจความเปนมนุษย”  

 โดย อจ.จุฬาดา  สุขุมาลวรรณ สปสช. 

        อจ.สมศักดิ์    วงศาวาส      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซ่ียน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.  ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน  แบงเปน  4  กลุม 

                                          1. ตําบลโคกชะงาย  อําเภอเมืองพัทลุง 

                                          2. หมูท่ี  3   ตําบลเขาชัยสน  อําเภอเขาชัยสน   

                                          3. ตําบลชุมพล  อําเภอศรีนครินทร 

                                          4. ตําบลดอนทราย     อําเภอควนขนุน  

15.30- 16.30 น. สะทอนคิด – การเรียนรู และคุณคาท่ีไดในวันนี้  

 โดย อจ.ธารา  รัตนอํานวยศิริ,     อ.สมศักดิ์   วงศาวาส 

16.30 – 17.30  น.             พักผอนตามอัธยาศัย 

17.30 -  18.30 น.             รับประทานอาหารเย็น     

19.00 - 20.00 น. ประชุม  แลกเปลี่ยนประสบการณจัดการเรียนรู DHML (LCC,AI และทีมLT รุน 1) 

 

 

 

 



วันท่ี 24  มิถุนายน  2559 

08.15– 09.00 น. Check in สวัสดียามเชา โดยทีมเครือขายสุขภาพอําเภอเมืองพัทลุง 

09.30– 10.00 น. ถอดบทเรียนผานกิจกรรม Body paint โดย อจ.สมศักดิ์     วงศาวาส 

10.00- 10.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.15 – 12.00 น. ถอดบทเรียนผานกิจกรรม Body paint(ตอ)โดย อจ.สมศักดิ์   วงศาวาส  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  ประชุมกลุมยอย แยกทีมผูเรียน  

   - แสวงหาจุดรวม มุงสูจุดหมาย ระบบสุขภาพอําเภอ 

   - การนัดหมายและเตรียมการ Workshop ครั้งท่ี 2 

14.30- 16.30 น. สรุป และเติมเต็มการเรียนรู   

16.30 น. ปดการประชุม 

 

หมายเหตุ  

                  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

                                  วันท่ี 22  มิถุนายน  2559   (  18.00 – 22.00  น. )      ประชุม  วางแผนจัดการเรียนรู 

DHML (ทีมวิทยากร /  LCC,AI และทีม LT  กงหรา / ตะโหมด )   และรวมรับประทานอาหารเย็น 




