ที่ ศธ.0522.20/๑๒๓๔

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่ 1๓ กรกฎาคม 2560

เรื่อง

โครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

โครงการและกาหนดการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
มาครบ 3 รอบ 36 ปี จึงได้จัดทาโครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีหัวข้อหลัก
คือ ความพร้อมของบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดาเนินงานตาม SDGs และ ไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารสัมมนา
1 และอาคารพิทยพัฒน์ ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือนักสาธารณสุข
นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสิ่งแวดล้อม และแพทย์แผนไทย
เพื่ อเป็ นการพั ฒ นาบุ คลากรอย่ างต่ อเนื่ อง จึงขอเรียนเชิญ บุ คลากรในสั งกัดของท่ านเข้าร่วมการประชุม ทาง
วิชาการในครั้งนี้ สาหรับรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย การเสวนา และรายชื่อวิทยากร สามารถดูได้ในรายละเอียด
กาหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดมาร่วมประชุมโดยเบิกค่าเดินทาง ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่า
ที่พักได้จากต้นสังกัด และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร.0 2504 8031-3
โทรสาร. 0 2503 3570

โครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1
เรื่องความพร้อมของบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดาเนินงานตาม SDGs และ ไทยแลนด์ 4.0
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามร่วมกับผู้นาอีก 193 ประเทศ ให้สัตยาบัน
ที่จะร่วมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาใหม่ของโลกที่กาหนดโดยองค์การสหประชาชาติ คือ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(Sustainable Development Goals; SDGs)โดยช่วงระยะเวลาดาเนินการคือ ปี 2559-2570 และเป้าหมายบรรลุผล
คื อปี 2570 อย่ า งไรก็ต าม ผลการประเมิ น พบว่ า SDG 3 ซึ่ งเป็ น เป้ าหมายทางด้ า นสุ ข ภาพนั้ น ประเทศไทยมี ก าร
ดาเนินการที่ไม่ประสบความสาเร็จ กล่าวคือคะแนนตกอยู่ในอันดับแย่สุด ต้องให้การแก้ไขโดยด่วน ประกอบกับประเทศ
ไทยได้วางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อก้าวพ้นจากกับดักของรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยชูแนว
ทางการยกระดับ ให้ เป็น “ไทยแลนด์ 4.0” และกิจ การด้านสุ ขภาพ สปา ก็เป็ นหนึ่ งในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ รัฐบาลให้
ความสาคัญในระดับสูง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2524 และในปัจจุบันมีการผลิต
บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ตทางด้านสาธารณสุข อาชี วอนามั ยและความปลอดภัย สิ่ งแวดล้ อม และการแพทย์ แผนไทย
ประสบการณ์ การจั ดการเรีย นการสอนที่ ผ่านมา 36 ปี จึงมี ความพร้อมที่ จ ะร่ว มผลั กดัน สังคมไทยโดยเฉพาะสั งคม
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการแพทย์แผนไทย ให้พร้อมสู่การบรรลุ SDGs และไทย
แลนด์ 4.0 จึงได้จัดโครงการการจัดประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร
วิทยาศาสตร์สุขภาพในการดาเนินงานตาม SDGs และ ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะประกอบด้วยการ
บรรยายและการเสวนา โดยในภาคเช้าสาหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และภาคบ่ายจะแยกออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมายตาม
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดาเนินงานตาม SDGs และไทยแลนด์
4.0
3.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
3.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานสากล ISO 45001 Occupational Health and Safety
Management Systems
3.4 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทิศทางการแพทย์แผนไทยกับไทยแลนด์ 4.0
4. ประเภทกิจกรรมและกาหนดการ
ประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปราย การเสวนา และการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ เวลา

หัวข้อ / วิทยากร

2 กันยายน 2560 Sustainable
09.00-12.00 น. Development Goals
(SDGs) กับการดาเนินงาน
ยุค 4.0 ด้านสาธารณสุข
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้อง 5209
-นักสาธารณสุข
-เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทางาน ระดับ
วิชาชีพ
-นักสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 1
-

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 2
-

วันที่ เวลา

13.00-16.00 น.

13.00-16.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-16.00 น.

หัวข้อ / วิทยากร
แพทย์แผนไทย
วิทยากร : รศ.ดร.ธารงรัตน์
มุ่งเจริญ
การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยยุค 4.0 ด้วย
มาตรฐานสากล ISO
45001
วิทยากร : ดร.พนิดา ชลัง
สุทธิ์
ทิศทางการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยกับไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร : นพ.พิเชฐ บัญญัติ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย
และรองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายภาณุวัฒน์ โพดนิ่ม นิติกร
ชานาญการ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
“สภาวิชาชีพ.....จุดเปลี่ยน
สาคัญของวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน”
๐ สภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนกับการ
ผลักดันความก้าวหน้าและ
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยากร : นายไพศาล บาง
ชวด
นายาสภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน
๐ มาตรฐานด้านความรู้
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน : ประเด็นสาคัญเพื่อ
เตรียมสอบขึ้นทะเบียน
วิชาชีพ
ประเด็นที่ 1 กลุ่มส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้อง 5209
-แพทย์แผนไทย

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 1

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 2

-เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทางาน ระดับ
วิชาชีพ
-นักสิ่งแวดล้อม
-แพทย์แผนไทย

-นักสาธารณสุข

-นักสาธารณสุข

วันที่ เวลา

หัวข้อ / วิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้อง 5209

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 1

กลุ่มเป้าหมาย /
ห้องย่อย 2

โดย รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิริ
นภา
ประเด็นที่ 2 กลุ่มการ
ป้องกันโรค ควบคุมโรค
ระบาดวิทยา และวิจัย
ทางด้านสาธารณสุข
โดย รศ.ดร.วรางคณา จันทร์
คง
ประเด็นที่ 3 กลุ่มตรวจ
ประเมิน บาบัดโรคเบื้องต้น
ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ
และส่งต่อ
โดย ดร.ปริญญา จิตอร่าม
ประเด็นที่ 4 กลุ่มอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดย อ.ดร.วรกมล บุญยโยธิน
ประเด็นที่ 5 กลุ่มบริหาร
สาธารณสุข กฎหมาย
สาธารณสุข และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
โดย ดร.นภชา
สิงห์วีระธรรม
5. กลุ่มเป้าหมายและจานวน (คน)
5.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับวิชาชีพ และนักสิ่งแวดล้อม จานวน 100 คน
5.2 นักสาธารณสุข จานวน 50 คน
5.3 แพทย์แผนไทย จานวน 50 คน
5.4 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 คน
รวมจานวนทั้งสิน้ 225 คน
6. สถานที่ที่คาดว่าจะใช้สาหรับดาเนินกิจกรรม
อาคารสัมมนา 1 และอาคารพิทยพัฒน์
7. งบประมาณการดาเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. กิจกรรมสาระสังสรรค์
สาหรับในช่วงเวลา 18.00-21.00 น.จะเป็นกิจกรรมสาระสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์และศิษย์เก่า รวมถึง
นักศึกษาปัจจุบัน
---------------------------------------------

