
Health Literacy Ambassador #1 

***** 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

“Health Literacy Ambassador #1: Questioning & Decision Making Skills for the Trainer” 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด ์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ ……………………………..  นามสกุล ……………….………………………….. ต าแหน่ง ……………………………………….. 

สถานที่ท างาน …………………………………..……………………..……………………………….…..………………………………….. 

แขวง/ต าบล ……….….……….. เขต/อ าเภอ …………………….. จังหวัด …….…………… รหัสไปรษณีย์ ………..……… 

โทรศัพท์มือถือ ……………………………………….. E-mail ……………………………………….…………………………………... 
 

2. ประสบการณ์เรื่อง Health Literacy 
1) เคยฟังหรือได้รับการอบรมแนวคิดและหลักการเรื่อง Health Literacy มาแล้ว   [  ] เคย    [  ] ไม่เคย    
2) ศึกษาหรือท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Health Literacy                               [  ] มี       [  ] ไม่มี    

 

3. ความจ านงในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการช าระค่าลงทะเบียน 
    ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยช าระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการช าระเงินแล้ว ดังนี้ 

 

 

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

เลขที่บัญชี 254 219 553 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ส่งใบสมัคร และหลักฐานการช าระเงิน ไปที่..   
 

หรืออีเมล์ kmkaeo@gmail.com 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
  โทรศัพท์มือถือ 081 684 0109  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง)      
 อีเมล์ kmkaeo@gmail.com 
 ดาวโหลดใบสมัคร และโครงการ ได้ที่ www.hepa.or.th เมนู “การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kmkaeo@gmail.com
http://www.hepa.or.th/


 
๑. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “Health Literacy Ambassador #1: Questioning & Decision Making Skills for the Trainer” 

๒. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนผ่านจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals :MDGs) ไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้รับการตอบรับ
จากนานาประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดแนวทางสู่ความส าเร็จตามค าประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai 
Declaration) ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้ยึดแนวทางการพัฒนา ๓ เสาหลักส าคัญ คือ (๑) ธรรมภิบาล 
(good governance) (๒) เมืองและชุมชนน่าอยู่ (healthy cities and communities) และ (๓) ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม (health literacy and social mobilization) ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่า
ความส าเร็จของ SDGs จะเกิดขึ้นได้ ประเทศจะต้องมุ่งงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และงานส่งเสริมสุขภาพจะ
ส าเร็จได้อย่างยั่งยืน ประเทศต้องส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการฝึกทักษะการใช้
ค าถามและทักษะการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ “Health Literacy Ambassador #1: 
Questioning & Decision Making Skills for the Trainer” ส าหรับบุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ครู อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ที่มีความสนใจศึกษาแนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และต้องการใช้แนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยหรือ
โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การอบรมจะท าให้ได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะ
ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบ Active Learning ในกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถเป็น     
“ผู้น าความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ในการสื่อสารและถ่ายทอดเทคนิควิธีเกี่ยวกับการใช้ค าถามและทักษะการ
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการด าเนินงานของตนเอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการส าคัญของสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้เทคนิคการฝึกทักษะการใช้ค าถามและทักษะการ
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการด าเนินงานของตนเอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ค าถาม
และทักษะการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการด าเนินงานของตนเอง ร่วมกับภาคี
เครือข่ายการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
                                                           ๑ 



๔. เนื้อหาในการอบรม 
๑) หลักการส าคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
๒) เทคนิคการฝึกทักษะการใช้ค าถาม เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๓) เทคนิคการฝึกทักษะการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

๕. รูปแบบการอบรม    
การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ  

 

๖. ผู้เข้าอบรม จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย 
๑) บุคลากรด้านสุขศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒) คร ูอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา  

 

๗. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม มีดังนี ้
๑) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
๒) ท างานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 

๘. ระยะเวลาและสถานที่ประชุม 
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

๙. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับนอกเหนือจากอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีดังนี้  
๑) ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านอบรมหลักสูตรเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ค าถามและทักษะการตัดสินใจ  
    เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โครงการ “Health Literacy Ambassador #1: Questioning  
    & Decision Making Skills for the Trainer” จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
๒) ได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย Health Literacy Ambassador 
๓) คู่มือการฝึกทักษะการใช้ค าถาม และทักษะการตัดสินใจ  
๔) หนังสือความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการน าไปใช้  
    เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง (๒๕๖๑) จ านวน ๑ เล่ม 
๕) หนังสือความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขั้นพ้ืนฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ  
   เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง (๒๕๖๒) จ านวน ๑ เล่ม 

 

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

                                                           ๒ 
 



๑๑. ลิขสทิธิ์การจัดอบรม  
๑) ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าข้ึนเพื่อการเฉพาะส าหรับการอบรมในหลักสูตรเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของสมาคมวิชาชีพ

สุขศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒) รายได้ทั้งหมดภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแล้ว ถือเป็นรายได้ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการส าคัญของสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

๒) ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้เทคนิคการฝึกทักษะการใช้ค าถามและทักษะการ
ตัดสินใจ 

๓) ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการเป็น “ผู้น าความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ในการสื่อสารและ
ถ่ายทอดเทคนิควิธีเกี่ยวกับการฝึกการใช้ค าถาม และฝึกทักษะการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการด าเนินงานของตนเอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดและ
หลักการของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 
โทรศัพท์มือถือ 081 684 0109 อีเมล์ kmkaeo@gmail.com 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                 
  
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ๓ 
 

อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8553 
โทรสาร 0-2644-8999  website: www.hepa.or.th  E-mail: hepathai@gmail.com  หมายเลขผู้เสียภาษี 099-3-00017614-6                                  
 

กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 15 

วาระ 28 ก.ย.2558  ถึง 27 ก.ย.2562   
นายกสมาคม  
ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 
อุปนายกสมาคม  
รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภยั   
เลขาธิการ  
รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล   
รองเลขาธิการ  
นายปรีชา สุสันทัด   
นายทะเบยีน  
ผศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง 
บรรณารักษ์ 
นางจารุณี  ชัยชาญชีพ     
เหรัญญิก 
 นางนภาพร  ม่วงสกุล  
ปฏิคม 
นางนลินี  มกรเสน   
วิเทศสัมพันธ ์
รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน   
บรรณาธิการ  
ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์   
ประชาสัมพันธ ์
นางลัดดา  ปยิเศรษฐ์   
วิชาการ 
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล 
กรรมการกลาง 
ศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท ์
รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมล ี
รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย 
นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ ์ 
นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระววิัฒน์ 
นายสรงค์กฏณ์  ดวงค าสวัสดิ ์

 นางสุดาพร  ด ารงค์วานิช 

ที่ ส.ว.ส. ๐๐๗/ ๒๕๖๒ 
                                                    ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Health Literacy Ambassador #1:  

                         Questioning & Decision Making Skills for the Trainer” 
                  ๒. ใบสมัครเข้าอบรม  

ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาร่วมกับ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการ
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่  ๑๙ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“Health Literacy Ambassador #1: Questioning & Decision Making Skills for the 
Trainer” หลักสูตร ๔ ชั่วโมง วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการส าคัญของสร้างเสริม      
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีความสามารถในการใช้เทคนิคการฝึกทักษะ
การใช้ค าถามและทักษะการตัดสินใจ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการด าเนินงาน
ของตนเองร่วมกับภาคีเครือข่ายการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 
๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา และหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิง่ 

                                                ขอแสดงความนับถือ           

  
 (ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)  

       นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 


