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โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง แนวทางบริหารงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน

หลักการและเหตุผล
ยุคสมัยแห่งการปฏิรูป ตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0” มีเป้าหมายการพัฒ นา
ประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน แม้ว่าทิศทางการพัฒนา
จะมุ่ ง เน้ น การปฏิรู ป ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ส าคัญ แต่ ก ารขั บ เคลื่ อ นประเทศในครั้ง นี้ มี เ ป้า หมายเพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้า ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง จาเป็นต้องมีระบบพื้นฐานด้านสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง โดยอาศัยการพัฒนาภูมิปัญญาและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับบริบท
สังคมตามกระบวนทัศน์ที่ว่าเราสามารถสร้างชุมชนและสังคมให้มีความรู้ มีทักษะหลากหลาย เพื่อผลักดันให้
ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ท่า มกลางความเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งประชากรจากสั ง คมวั ย แรงงานสู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย เทคโนโลยี ที่
พัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปฏิรูประบบการศึกษา และการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งกาลังจะเกิดขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได้วางกรอบการทางานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ ๘ ประการได้แก่ (๑) ทุกภาค
ส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน บูรณาการทางานร่วม ไม่ต่างคนต่าง
ทา (๒) บริหารงานแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล (๓) เน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรอให้ป่วย (๔) สร้างเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
โดยจะผลักดันให้ระบบสุขภาพระดับตาบลมีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้เกิดผลชัดเจนในทุก
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ (๕) ป้ องกัน ควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดบนท้องถนน (๖)
โภชนาการปลอดภัย เน้นคุ้มครองประชาชนในด้านสุขภาพ (๗) เน้นภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทย
และ (๘) สร้างบทบาทสาธารณสุขให้เข้มแข็งทั้งในภูมิภาคและประชาคมโลก
การบริหารงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุ ขภาพ และสุขศึกษา มีบทบาทสาคัญในการสร้างความ
เปลี่ย นแปลงและผลั กดัน ให้เกิดการพัฒ นาตามทิศทางและเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในการจัดโอกาส
เพื่อสร้ างการเรีย นรู้ ด้านสุ ขภาพซึ่ง ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ทาให้
บทบาทการทางานของนักสุขศึกษา นักส่งเสริมสุขภาพ และนักสาธารณสุข จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง
และพัฒ นาองค์กรให้ มีคุณภาพในการบริ การ สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องปรับตัวพัฒนาคุณภาพงาน
บริการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาระบบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
งานสุ ข ศึ กษาเชิ ง รุ ก ที่ ได้ ม าตรฐาน เกิ ด การพั ฒ นางานวิ ช าการ งานวิจั ย และนวั ตกรรมการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพสนับสนุนการผลักดันแนวทางดังกล่าว เพื่อสุขภาพที่ดขี องประชาชน

๒

ด้ว ยเหตุ นี้ สมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา จึ ง ได้ ร่ ว มกับ ภาควิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางบริหารงานสุขศึกษาและส่ งเสริม
สุขภาพในหน่วยงานและการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกาหนดแนวทางการบริหารงานสุขศึกษาในหน่วยงาน และเตรียมการจัดการประชุมวิชาการสุข ศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ขึ้น โดยกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
กาหนดแนวทางการสนับสนุนงานสุขศึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข
๒. เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
กาหนดแนวทางการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
๓. เพื่อให้ บุ คลากรด้านสาธารณสุ ข ส่ งเสริมสุขภาพ และสุ ขศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตบุคลากรด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เนื้อหาในการประชุม
๑. แนวทางการสนับสนุนงานสุขศึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข
๒. แนวทางการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
๓. ทิศทางการผลิตบุคลากรด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
รูปแบบการประชุม
๑. การอภิปราย และระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย
๒. นาเสนอผลการระดมความคิดเห็นและข้อสรุป
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมจานวน ๕๐ คน ประกอบด้วย
๑. บุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จานวน ๒๕ คน
๒. สมาชิกชมรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑๐ คน
๓. สมาชิกและกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จานวน ๑๕ คน
ระยะเวลาและสถานที่ประชุม
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดในกรุงเทพมหานคร

๓

งบประมาณ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและค่าที่พักของผู้เข้าประชุมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ค่าอาหารและอาหารว่างเบิกจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดดังนี้
-อาหารกลางวัน ๑ อาหารว่าง ๒ (๖๐๐ บาท x ๕๐ คน) รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
-อาหารกลางวัน ๑ อาหารว่าง ๑ (๕๐๐ บาท x ๕๐ คน) รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุ
รวม ๕,๐๐๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ
รวม ๙,๐๐๐ บาท
๕. อื่นๆ ได้แก่ ค่าสาเนาเอกสาร
รวม ๕๐๐ บาท
รวมจานวน ๖๙,๕๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
๒. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาได้รับทราบทิศทางและแนวทางการ
สนับสนุนงานสุขศึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข
๒. ได้แนวทางการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
๓. ได้ทิศทางการผลิตบุคลากรด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ภาพกิจกรรม

