๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
“การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐”
๒. หลักการและเหตุผล
“พฤติกรรมสุขภาพ” ถือเป็นปัจจัยกาหนดสุขภาพที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง และเป็นเป้าหมายสาคัญที่
จะท าให้ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนดี ขึ้ น กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ า น
สาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand ๔.๐ รองรับอนาคตที่มีความ
เป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี ๒๕๗๓ การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมีบทบาทสร้างคนไทย ๔.๐ คือการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในประเทศ และเมื่อภายในเข้มแข็งแล้วต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ด้วยการยกระดับ
นวัตกรรม สร้างสั งคมที่มีจิตวิญ ญาณ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่าย การจะบรรลุ เป้ าหมาย
ดังกล่าวได้นั้นต้องมีความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทาให้เป็นคนไทย ๔.๐ คือคนที่ยืน
อยู่บนขาของตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีทักษะ ๔ H ประกอบด้วย Head คือการคิดวิเคราะห์เป็น
Heart คือ จิตใจค่านิยม Hands คือ ทักษะการทางาน และ Health คือสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นนโยบายที่
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาดาเนินการ เพราะหากคนสุขภาพ
ดีก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้ห่วงโซ่การสร้างคุณค่าในประเทศไทย ๔.๐ ด้วย ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ า นสุ ข ภ าพ ได้ แ ก่ Food and Agriculture, Health and Wellness, Smart Devices and
Robotics, Digital and Internet of Things , Creative, Culture and High Value Services ให้ เป็ น
Foodtech, Healthtech Robotech, Service Enhancing, Lifestyle Business เป็ น ต้ น เพื่ อ ช่ ว ยคนไทย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง นาไปไปสู่ Thailand ๔.๐ เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน
จากแนวคิด วิธีการดังกล่าวข้างต้น เมื่อสิ้นแผนในปี ๒๕๗๙ ประเทศไทยจะเป็ นผู้นาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน ๔ ด้านคือ ๑. การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค ๒. ระบบบริการ ๓. การพัฒ นาคน และ ๔. ระบบบริหารจัดการ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปรับตัว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การส่ งเสริมสุขภาพที่เน้ นการพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ ไม่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคมีสุขภาพดีและ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถลดปัญหาสุขภาพของประเทศได้ ลดรายจ่ายด้านสุขภาพของ
ครัวเรือน และรายจ่ายของประเทศได้
ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาร่วมกับภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล กรมสนั บ สนุ น บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค ๔.๐” เพื่อสร้างความเข้าใจ และนาผลการเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายในอนาคตประเทศไทย ๔.๐ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุ ข
ระบบสุขภาพยั่งยืน”

๒

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ศึ ก ษา ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ผู้ บ ริ ห าร ครู อาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และบุคลากรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพยุค ๔.๐
๒. เพื่อให้บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และบุคลากรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน ผู้ เกี่ย วข้องในประชาคมสุขภาพต่างๆ และประชาชนได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล ในสถานบริการสุขภาพ ใน
สถาบันการศึกษา และในชุมชน
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรม ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพใน
โรงพยาบาล และนวัตกรรมด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
๔. เนื้อหาในการประชุม
๑. ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๒. ๔ H: Health Literacy, Health Behavior,
Health Education & Health Promotion
๓. นวัตกรรมสุขศึกษายุค ๔.๐
๔. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านพฤติกรรมสุขภาพ
๕. การประกันสุขภาพในงานสุขศึกษา
๖. สื่อสังคมออนไลน์(Social Media)เพื่อสุขภาพ
๗. การตลาดของธุรกิจสุขภาพ
๕. รูปแบบการประชุม
๑. การบรรยาย อภิปราย และการประชุมกลุ่มย่อย
๒. นาเสนอผลงานวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมี
สุขภาพดี
๓. การนาเสนอกรณีตัวอย่าง
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวนประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารและบุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล ผู้นาชุมชนและอสม.
๓. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานด้านสุขภาพ
๔. ผู้ที่มีความสนใจด้านบทบาทของประชาชนกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๓

๗. ค่าลงทะเบียน
๑.ผู้สนใจทั่วไปจานวน
๒.สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจานวน
๓.นักสุขศึกษาดีเด่น, สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาที่
เกษียณอายุ จานวน
๔.นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอกจานวน
๕.นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจานวน
หมายเหตุ

๒,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท *
๓๕๐ บาท **

* ได้รับเฉพาะเอกสารวิชาการ คูปองอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง

๘. ระยะเวลาและสถานที่ประชุม
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
๑๐. หน่วยงานร่วมจัดการประชุม
๑. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้กระบวนและนวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
๒. นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาหลักวิชาการไปปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการ
ดาเนินการด้านสุขภาพ
๔. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ยุค ๔.๐ ระหว่างกัน ซึ่งจะนาไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

