
สรุปผลการจัดประชุม ตามโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

           โรงพยาบาลพัทลุง ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานและจัดการการเรียนรู้ (LCC) ของจังหวัด
พัทลุง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอของทีม
ผู้เรียน   
กลุ่มเป้าหมาย  

 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอในจังหวัดพัทลุง จ านวน ๖ เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
เมืองพัทลุง /อ าเภอควนขนุน/อ าเภอเขาชัยสน/อ าเภอศรีนครินทร์/อ าเภอกงหราและเครือข่ายสุขภาพอ าเภอตะ
โหมด  รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ( AI )    จ านวน  ๘๐ คน ทีมละ ๘ - ๑๒ คนประกอบด้วย  รพ.: ๒ - ๓ คน 
สสอ. และรพ.สต.: ๓ - ๕ คนและ จากภาคประชาชน: ๒ - ๔ คน (อปท./อสม./ตัวแทนชมรม)  งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการได้จาก  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) 
และงบผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ระยะเวลาด าเนินการเป็นเวลา ๑ ปีโดยหมุนเวียนไปแต่ละเครือข่าย               
 วัตถุประสงค์ 

 1) การจัดการเรียนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ คุ้นเคยและใกล้ชิดระหว่างผู้เรียน LCC และAI     
           2) เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ DHML 
           3) เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจ มีทักษะการฟัง และน าไปใช้ในการพัฒนาตน ทีม และงาน 
           4) เพ่ือร่วมวางแผน และเตรียมการจัด Workshop ครั้งที่ 2  
วิทยากร   
 ได้รับการสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) และทีมนักวิชาการ (AI)  
งบประมาณ   

 ส าหรับครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )   
จ านวนผู้เข้าประชุม    

 รวมทั้งสิ้น  ๗๕  คน 
ก าหนดการจัดอบรม 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. พิธีเปิด โดย นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
09.10 – 9.40 น.   รู้เขา – รู้เรา โดย ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพัทลุง 
๐9.40 - 10.15 น.  “ DHS – DHML อะไร ท าไม อย่างไร ?” 

โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สปสช./นพ.ธารา รัตนอ านวยศิริ ผอ.รพ.อาจสามารถ  
LT ตะโหมดและกงหรา 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
10.30 – 12.๔๐ น. เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การฟังด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 

                      โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สปสช./นพ.ธารา รัตนอ านวยศิริ 
12.๔0 – 13.๓0 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๓0 – 1๖.๐0 น. ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
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                           1. ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง 
                         2. หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน 
                           3. ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ 
                           4. ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 

1๖.๐0- 1๗.30 น.  สะท้อนคิด – การเรียนรู้ และคุณค่าที่ได้ในวันนี้ 
                           โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สปสช./ อจ.ธารา รัตนอ านวยศิริ,  

17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
1๘.๓0 – 2๑.00 น.ประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเรียนรู้ DHML (LCC,AI  
และทีมLT รุ่น 1) 

                           โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สปสช./ อจ.ธารา รัตนอ านวยศิริ,  
  วันที่ 24 มิถุนายน 2559 

08.15– 09.00 น. Check in สวัสดียามเช้า โดยทีมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองพัทลุง 
09.๐0– 10.00 น. ทบทวนการน าความรู้ไปปฏิบัติ การฟังด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

                            โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ /อจ.ธารา รัตนอ านวยศิริ, 
10.00- 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.15 – 12.๑๕ น. ถอดบทเรียนผ่านกิจกรรม Body paint 

                            โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์/อจ.ธารา รัตนอ านวยศิริ,   
12.๑๕ – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 1๖.๐0 น. ถอดบทเรียนผ่านกิจกรรม Body paint(ต่อ) 

                            โดย อจ.จุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ /อจ.ธารา รัตนอ านวยศิริ,   
1๖.๐0 – 1๖.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย แยกทีมผู้เรียน 

                           - แสวงหาจุดร่วม มุ่งสู่จุดหมาย ระบบสุขภาพอ าเภอ 
                           - การนัดหมายและเตรียมการ Workshop ครั้งที่ 2 

1๗.๐0 น.               ปิดการประชุม 
หมายเหตุ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ( 18.00 – 22.00 น. ) ประชมุ วางแผนจัดการเรียนรู้ DHML  
(ทีมวิทยากร / LCC,AI และทีม LT กงหรา / ตะโหมด ) และร่วมรับประทาน 
 

สรุปผลการประชุม 
๑. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้เรื่อง   การฟังด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ไปปฏิบัติได้มีการมา

แลกเปลี่ยนในที่ประชุม ยกตัวอย่าง ๔ – ๕ คน  แสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้เรียน 
           ๒. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิสัมพันธ์ รู้จักคุ้นเคยกับเพ่ือนๆ ในอ าเภอต่างๆ 
           ๓. ผู้เข้าอบรมได้ลงพ้ืนที่  ๔ แห่ง/อ าเภอ  ได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากพ้ืนที่ คาดว่าสามารถน าไปปรับใช้กับการ
ท างานในพ้ืนที่ตนเองต่อไป    
  
 
 
 



เรื่องแผนพัฒนาต่อของแต่ละอ าเภอ 
อ.ตะโหมด : ต.คลองใหญ่ 

เรื่องท่ีเลือกด าเนินการคือ NCD , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการและพัฒนาการเด็ก โดยวิเคราะห์ข้อมูล ,  
เวทีแลกเปลี่ยน , ค้นข้อมูล , วางแผนการด าเนินงาน 
อ.เมือง : ต.โคกชะงาย 

เรื่องท่ีเลือกด าเนินการคือ LTC (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) โดยเยี่ยมบ้านโดยทีมFCF ,  
ใช้เครื่องมือ PDSA  ต.คูหาสวรรค์ เรื่องที่เลือกด าเนินการคือ ขยาย LTC (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) 
อ.กงหรา  

เรื่องท่ีเลือกด าเนินการคือ LTC (การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว) ทั้งอ าเภอพร้อมนโยบาย 
อ.ศรีนครินทร์  

เรื่องที่ เลือกด าเนินการคือ ต่อยอด โครงการไข้เลือดออก (DHF) นวัตกรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ครอบคลุมทั้งอ าเภอ 
อ.เขาชัยสน  

เรื่องที่เลือกด าเนินการคือ ต่อยอดโครงการความดันโลหิตสูง (HT) เพ่ิมกระบวนการการควบคุมป้องกัน
โรค โรคเบาหวาน (DM)  
 
อ.ควนขนุน 

เรื่องท่ีเลือกด าเนินการคือ ดูแลผู้สูงอายุ 3 อ. ต่อยอด ต. สร้างสุข 
 

สิ่งท่ีทีม LT  อยากได้ 
1. วิทยากรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
2. ประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงาน 
3. ช่องทางติดต่อ LCC 
4. งบประมาณ 
5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

                                                 สุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร์             ธีรยุทธ์  คงทองสังข ์

                                     ( นางสุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร์ )                                                        ( นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์ )    
                                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                            หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม             
                                        ผู้สรุปผลการประชุม                                                               ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                 




