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โครงการประชุมวิชาการสัญจรคร้ังที่ 1/2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรื่อง พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
วันที่ 28 มีนาคม 2562 

ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

เจ้าของโครงการ :  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชนไทย  ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่
หน่วยงานต่าง ๆ พยายามให้ข้อมูลและพัฒนามาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท าให้ความสามารถของ
ประชาชนในการน าข้อมูลด้านสุขภาพมาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้ประชาชนสามารถน าข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ ไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถ
ข้างต้น เรียกว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ ระดับความสามารถของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการท าความเข้าใจข้อมูลสุขภาพขั้น
พื้นฐานและบริการที่จ าเป็น ส าหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ส าหรับประเทศไทย 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ระดับความรอบรู้และความสามารถของบุคคลในการกลั่นกรอง ประเมิน 
และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้น ความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Health Literacy  จึงเป็นมิติที่ส าคัญของสุขภาพในปี 2020 โดยความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนั้นเป็นทั้ง วิธีการ และ ผลลัพธ์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน รวมถึง บุคลากรในระบบสุขภาพ การเร่งให้เกิด ความรอบรู้ ด้านสุขภาพจึงจ าเป็นต้องมีกรอบการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมส าหรับองค์กรและบุคลากรในภาคส่วนด้านสุขภาพ ในการแสดงภาวะการน า ที่จะท าให้เกิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพทั้ง
ระดับบุคคลตลอดจนทั้งชุมชน เพื่อยกระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เพื่อท าให้สิ่งแวดล้อมง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพที่จะไปสนับสนุนให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี 
 เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในระดบัประเทศ จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5 ด้าน ได้แก ่1) ระบบสื่อสารสขุภาพที่ต้องมีความถูกต้อง แม่นยา มีความน่าเชื่อถือ จะต้องส่งผลให้เกิดความตระหนัก สนใจ 
และกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้จนเข้าใจ น าไปปฏบิัติได ้2) ปฏิรูป 3 ระบบใหญ ่ ได้แก่ ระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา และ
ระบบวฒันธรรมและสังคม 3) การศึกษาวิจัยเชิงประเมิน 4) ก าลังคนดา้นสุขภาพ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพมีความรู้ และทักษะ
ด้านอ่ืน นอกเหนือไปจากความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสนับสนุนทางสังคม ทักษะการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่จ าเป็น 5) กลไกทางกฎหมาย: กฎระเบียบ แนวทางปฏบิัติทีส่่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 พยาบาลเปน็บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เป็นส่วนใหญ่และเป็นก าลังหลักที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีภาวะสุขภาพที่ดี จึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ทักษะในการพฒันา และเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้
เกิดขึ้น และสามารถน าแนวคิด Health Literacy สู่การปฏบิัติให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยบทบาทวชิาชพี 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อเสริมศักยภาพให้
พยาบาลเกิดสมรรถนะด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใช้บริการทั้งในระดับปัจเจก ระดับ
ครอบครัว ระดับองค์กร ระดับชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่
เป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มวัย และประชาชนมีสุขภาพดี   
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ได้มาร่วมกันรับรู้ เรียนรู้ เข้าใจในบทบาทพยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
2.2 ได้แนวทางในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในระดับปัจเจก ระดับ

ครอบครัว ระดับองค์กร และระดับชุมชน  
2.3 สามารถน าแนวคิด Health Literacy สู่การออกแบบ และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
2.3 ได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนา Health Literacy ในองค์กร  
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
- พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บุคลากรทางการสาธารณสุข       

จ านวน 500 คน   
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 28 มีนาคม  2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้  
     กิจกรรม ที่ 1 การบรรยายโดยวิทยากร รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน  
     กิจกรรม ที่ 2 ระดมความคิดปฏิบัติการการน าแนวคิด Health Literacy สู่การออกแบบและการปฏิบัติ 

5. สถานที่: ณ   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
6. ค่าลงทะเบียน: คนละ 400 บาท 
7. การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ                                                                                                                            

8.1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาบาลวิชาชีพมีความรู้และ
เข้าใจการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในระดับปจัเจก ระดับครอบครัว ระดับองค์กร ระดับ
ชุมชน  
8.2  สามารถแสดงบทบาทการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวชิาชีพ                                                                       
8.3.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ านวนที่ก าหนด ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                           

      9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ที่ได ้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่
ผู้ใช้บริการทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับองค์กร ระดับชุมชน  
 9.2. ส่งผลต่อพลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพพยาบาล ที่จะท าให้เกิดผลกระทบทางบวกคือความส าเร็จของระบบบริการ

สุขภาพต่อไป   
9.3. เกิดผลกระทบด้านบวก อันจะส่งผลให้ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่

เป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มวัย และประชาชนมีสุขภาพดี   
 

 
 
        ……………………………………………………ผู้เขียนโครงการ 
                     (ดร. จงกลณี  จันทรศิริ) 
    ประธานร่วมฝ่ายวิจัย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
        ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่น 
 
                                      …………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล) 
            ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

       ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     

 
      ..………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางสาวศศิธร  ช านาญผล)                                    
                    นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
                                               ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 
 
 



3 

 

 
ก าหนดการโครงการ ประชุมวิชาการสัญจรคร้ังที่ 1/2562 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เร่ือง พยาบาลกบัการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 
ณ   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน 
08.30–08.45น. ประธาน: นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กล่าวต้อนรับ: ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวรายงาน: อุปนายกเขต  นครราชสีมา 

08.45 – 09.00 น. แนะน ากรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
09.00 -10.30  น. บรรยาย “พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 -12.00 น. บรรยาย “พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30 น. บรรยาย “พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.30 -16.00 น  ปฏิบัติการระดมความคิด ออกแบบ การน าแนวคิด Health Literacy สู่การปฏิบัติด้วยบทบาทพยาบาล 
โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
กรรมการสภาการพยาบาล 

16.00 -16.30 น. AAR 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30-10.45 น. บ่าย เวลา 14.30-14.45 น.หรือตามความเหมาะสม 

 


