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New Public Health Concepts

New Public Health Curriculum

Sustainable Development Goals (SDGs) 
and Education Development
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From MDGs to SDGs
 Millenium Development Goals : 8 MDGs ได้ส้ินสุดลงในปี 

พ.ศ. 2558  แต่ผลของการพัฒนาประเทศแต่ละประเทศยังไม่
บรรลุความสําเร็จเท่าท่ีควร  

 United Nation : UN ซึ่งประกอบด้วยผู้นําประเทศทั่วโลก 193    
มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals : 17 SDGs) เป็นวาระแห่งการพัฒนาของ
โลกเป็นเวลา 15 ปี (2558-2573)

 เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แก่ SDG 4 การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  คือ ทําให้แน่ใจว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม  และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกๆ คน
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New Public Health Concept
แนวคิดสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(UN, 2015)
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17 เปา้หมาย (Goals)
169 เปา้ประสงค์ (Targets)
232 ตวัชีว้ดั (Indicators)

เข้าใจเป้าหมายการพฒันาท ี่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals)

แนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ SDG

 UN ได้นํา “หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปบรรจใุนแผน 
พฒันา SDGs ทัง้ 17 เปา้หมาย  เพ่ือให้ชาติสมาชิกนําไป
ปฏิบติัพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนภายในปี 2573

 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา เป็นหน่วยงานหลกัด้าน 
SDG 4  การศกึษาท่ีเทา่เทียม และได้บรรจสุาระสําคญัของ
เปา้หมายไว้ในแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2574

 ศึกษาจาก ประเทศท่ีมี Good practice ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
บรรลุ SDGsเช่น นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน(เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
และมาเลเซีย 
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ข้อเสนอแนะภาพรวม : การนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ

1. สร้าง เสริม และ ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ของกรอบคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. สร้าง เสริม และ ให้ ทักษะการปฏิบัติงานการพัฒนา ท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม 

3. รู้ เข้าใจ ตระหนัก  ในความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และการ
ปฏิบัติตนตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครือข่ายการพัฒนาและกระบวน การ
ทํางาน ท่ีมีการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง

5. ใช้ผลการประเมินกระบวนการพัฒนา  ให้ย้อนกลับมาพัฒนา
กระบวนการพัฒนาในวงรอบใหม่อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นรูปธรรม
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New Public Health : Definition

 ความหมาย “สาธารณสุขแนวใหม่” เป็นกระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนด้วยวิธีทางสาธารณสุขศาสตร์ เน้น
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

 บทบาทนักการสาธารณสุขแนวใหม่ : ให้คําแนะนํา ปรึกษา 
ถ่ายทอดความรู้ ชวนเชิญ และส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันจัดการ
และทํากันเอง เพ่ือให้มีสุขภาพดี ปลอดภัย สุขสบาย มีสุขภาวะ 
และคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ ไม่เป็นภาระของสังคม 

 นักการสาธารณสุขไม่มีหน้าท่ีทําแทนประชาชน ดังคําพังเพย
“สุขภาพดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องทําเอง”
  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2560)

8



Why New Public Health? : Global Change

เพราะโลกเปลี่ยนจึงต้องเป็น “สาธารณสุขแนวใหม่”
หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน

1.ความหมายสุขภาพ การปราศจากโรค การอยู่ดีมีสุข (Well Being)

2. แนวคิดด้านสุขภาพ Germ Theory Social Determinants of Health

3. ปัญหาสาธารณสุข โรคติดเช้ือ ทวิภาระ (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ)

4. Global goals MDGs 8 ข้อ SDGs 17 ข้อ

5. นักสาธารณสุข Think globally, 
act locally

Act globally, think locally
(Need: English and Technology 
skills) 9

จึงอาจ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ต่อเนื่องถึงอนาคต

แนวคิดและรูปแบบ
การส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยส่ิงแวดล้อมในอดีต

(ท่ีมา: กรมอนามยั)
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แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพ 

(ท่ีมา: กรมอนามยั)
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New Public Health Curriculum

 การประชุมวิชาการเร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะหลัก สําหรับ          
นักสาธารณสขุแนวใหม่” โดย สอส. (27-29 มิถุนายน 2548) ได้
ข้อสรุป Core competencies ในการนําไปใช้พัฒนาหลักสูตร

 Core competencies ของนักสาธารณสุขแนวใหม่ (New public 
health professional) 5 สมรรถนะ 

1. แนวคดิสขุภาพและตัวช้ีวดัเกี่ยวกับสุขภาพ (Concept of health 
and determinants of health)

2. มีความสามารถในการวัด (Measurement of health and 
determinants of health)

3. สร้างและจัดการความรู้ได้ (Knowledge generation and 
management)

4. ชี้นําสังคมได้ (Social advocacy
5. มีทักษะชีวิตที่ดี (Life skill)
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New Public Health Curriculum
 การวิจัยเรื่องแนวโน้มความต้องการกําลังคนสาธารณสขุทั้งด้าน

คุณลกัษณะและปริมาณใน10ปีข้างหน้า (2548) เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสบช. และคณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล พบว่านัก
สาธารณสขุระดับป.ตรี ควรมีสมรรถนะหลกัเบื้องต้น 8 ประการดังน้ี

1. Analytical skills
2. Policy implications and program planning skills
3. Communication skills
4. Community skills
5. Financial planning and management skills
6. Leadership and systems thinking skills
7. Self-development skills
8. Basic public health sciences skills
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แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขตามกรอบสมรรถนะหลัก: สบช.

 Professional degree เป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะ
ทางวิชาชีพ จะเน้น Core competencies และเน้นการฝึกปฏิบัติ

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรต้องกําหนดให้การสอน
บรรยายลดลง แต่เน้น Practice based teaching โดยนําแนวคิด
Experience based มาใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีข้อควรคํานึง :

- Critical reflection ต้องมีการสะท้อนและประเมินอย่างมีวิจารณญาณ
- Service learning as a form of experiencing : ให้ผู้เรียนไปปฏิบัติ
ในหน่วยบริการ ต้องมี critical reflection ด้วย
 In class ต้องจัดการเรียนสอนในประเด็นต่อไปน้ี
- Problem identification/ Debriefing process/ Story with 

education message/ Analyse and application (เป็นสมรรถนะ
หลักท่ีแฝงอยู่ในทุกงานของสาธารณสุข
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แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขตามกรอบสมรรถนะหลัก: สบช.

ข้อดีของ Practice based teaching 

- เช่ือมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ

- พัฒนาท้ังทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา และนําไปสู่การ
ตัดสินใจในงานอย่างมีคุณภาพ

- เป็นสหวิทยาการ ทั้งบูรณาการและหลากหลายมิติ

- ได้ประโยชน์ทั้งผู้เรียน สถาบัน หน่วยงาน องค์กร และชุมชน

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ควรให้ความสําคัญกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  โดยสอดแทรกในราย 
วิชาต่างๆ จัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้  รวมทั้งมีการวัดและประเมินผล  
เพื่อพัฒนาทักษะ  บ่มเพาะและปลกูฝงั  ให้สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง
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Key success factors : สบช.

 ต้องมีเป้าหมายชัดเจน คิดไปในทางเดียวกัน และทุกคนเข้าใจตรงกัน

 มีการเตรียมความพร้อมผู้สอนเป็นอย่างดี ต้องมีการเปิดใจ และความ
ทุ่มเท ต้องมีการเตรียมในเรื่องเป้าหมาย กระบวนการเรียนการสอน 
และการทํางานเป็นทีม 

 ใช้กระบวนการเรียนการสอนเหมาะสม และมีหลักฐานอ้างอิงทาง
วิชาการ อย่าใช้ตามกระแสนิยมท่ีมากับนโยบาย

 มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นกลไก
ท่ีทําให้ต้องมีการพัฒนา และระมัดระวังในการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ
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Health Literacy (HL) + 
Media Literacy

Health Literate 
Community: HLC

โรงเรยีน/โรงพยาบาล/โรงงาน/ 
ททีาํงาน ฯลฯ

Smart City
Smart Thai Citizens

Health Literate 
organization: HLO 

Thailand

P I
Regulation & Law
กฎหมาย/ยทุธศาสตร/์
เรอืงยาก/ตอ่เนอืง

Advocacy
ใช ้HL เป็นเครอืงมอื B Partnership

กลไกประชารัฐ

Investment
เพมิงบประมาณ PP
เป็น 1% GDP

R A Building Capacity
พัฒนากําลงัคน PP
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