
๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ 
“ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” 

๒. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนผ่านจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals :MDGs) 

ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้รับการ
ตอบรับจากนานาประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดแนวทางสู่ความส าเร็จตามค าประกาศเซี่ยงไฮ้ 
(Shanghai Declaration) ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้ยึดแนวทางการพัฒนา ๓ เสาหลักส าคัญ คือ           
(๑) ธรรมภิบาล (good governance) (๒) เมืองและชุมชนน่าอยู่ (healthy cities and communities) และ 
(๓) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม (health literacy and social mobilization)           
ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่าความส าเร็จของ SDGs จะเกิดขึ้นได้ ประเทศจะต้องมุ่งงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
และงานส่งเสริมสุขภาพจะส าเร็จได้อย่างยั่งยืน ประเทศต้องส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

การเตรียมคนรุ่นใหม่ส าหรับโลกอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข เนื่องจากโจทย์ของวันข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก สถานการณ์การผลิตบัณฑิต
ของประเทศในปัจจุบัน พบว่า ระบบการศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และปัญญาที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, ๒๕๕๒) นอกจากนี้ ช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษามีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีบัณฑิตจ านวนมาก        
ที่ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มี คุณภาพ  
เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่สร้างการเรียนรู้ได้ช้า ขาดการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี ครูผู้สอนมีภาระงานมาก 
การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ สถาบันการศึกษามุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการประเมินผล 
ละเลยการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ เนื่องจากการขาดแคลน
บุคลากรผู้สอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 
แนวโน้มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษหน้า, ๒๕๖๐) ประกอบกับการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขในภาพรวม 

การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดโอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้ง
มาตรฐานกระบวนการสุขศึกษา จึงมีความส าคัญต่อการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้  เตรียมแผนการ และแนวทางการด าเนินงาน    
เพ่ือฟันฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป 



๒ 

 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการและแนวทางการด าเนินงาน ระหว่างบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และบุคลากรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ ท าให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล และสามารถน าพาประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย
ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมกันสร้างสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีชีวิตที่ยืนยาว มั่นคง และมีความสุข อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ของตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพ และบุคลากรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ ได้เข้าใจและตระหนักถึงวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 

๒) เพ่ือให้บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และบุคลากรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นการเตรียมการ และแนวทาง
การด าเนินงาน  

๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพและ
การสาธารณสุขทีมุ่่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการมีสุขภาพดี  
 

๔. เนื้อหาในการประชุม 
๑) วิกฤติการณ์ทางวิชาชีพสาธารณสุข 
๒) วิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุข และแนวทางในการปรับตัว 
๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ เพ่ือสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน   
๔) นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสนองตอบไทยแลนด์ ๔.๐ 
๕) นานาทัศนะความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในสังคมโลก  
๖) Digital Literacy:  การพัฒนาทางปัญญาและความท้าทาย 
๗) พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงวัย อายุยืนยาว และมีความสุข  

 
 



๓ 

 

๕. รูปแบบการประชุม    
๑. การบรรยาย อภิปราย และการประชุมกลุ่มย่อย 
๒. น าเสนอผลงานวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
๓. การน าเสนอกรณีตัวอย่าง 
 

๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและบุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล ผู้น าชุมชนและ อสม. 
๓. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง 
    กับการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

 ๔. ผู้ที่มีความสนใจด้านบทบาทของประชาชนกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 

๗. ค่าลงทะเบียน 
    ประเภท ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๒ หลัง ๓๑ มี.ค.๖๒ 
๑. ผู้สนใจทั่วไป  ๒,๘๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท 
๒. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ๒,๓๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 
๓. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
    เกษียณอายุแล้ว 

๑,๕๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท 

๓. นักสุขศึกษาดีเด่น ๑,๕๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท 
๔. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก  ๑,๕๐๐ บาท*  ๑,๘๐๐ บาท* 
๕. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี   ๓๕๐  บาท**  ๓๕๐  บาท** 

 

หมายเหตุ   * ได้รับเฉพาะเอกสารวชิาการ อาหารกลางวันและอาหารว่าง   ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง 
 

๘. ระยะเวลาและสถานที่ประชุม 
ระหว่างวันที่  ๙-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๑๐. หน่วยงานร่วมจัดการประชุม 
๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



๔ 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักถึงวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข และมีความเข้าใจ     

ในการเตรียมการและการจัดท าแนวทางการด าเนินงาน 
๒. นักวิชาการและผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าหลักการทางวิชาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการ 

ด าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการ

พัฒนาการด าเนินการด้านสุขภาพให้เกิดพลังความร่วมมือในทุกระดับ 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย 

นวัตกรรมและผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขที่มุ่งเน้น พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ       
อันจะสามารถน าไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
      
 

 
      


