
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564
Global Interprofessional Health Professional Education Conference

“ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย” “EnglishEnglishEnglishEnglish”
Webinar Series และ Virtual conference ผ่าน Zoom webinar

1. ช่ือโครงการ

     1.1 ช่ือภาษาไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564

     1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ
Global Interprofessional Health Professional Education Conference

     1.3 ช่ือย่อ
GIPEC 2021

     1.4 ประเด็นหลัก (Theme) ของการประชุม
“ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย” “EnglishEnglishEnglishEnglish”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหงชาติรวมกับองคกรทางการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพ

3. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2570) ได้รับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพ่ือดำเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
บุคลากรสุขภาพในระยะที่ 2 อยางตอเนื่อง หลังจากแผนระยะ 5 ปี แผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561 ได้ส้ิน
สุดลงโดยเน้นการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทั้งในและตางประเทศ 

หนึ่งในกิจกรรมหลักของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับบุคลากรสุขภาพคือการจัดประชุม
วิชาการประจำปีระดับชาติเพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก แพทย
พยาบาล ทันตแพทย สาธารณสุข เภสัชกร เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด สัตวแพทย และแพทยแผนไทย มีจุดมุง
หมายให้ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดย
เน้นการมีสวนรวมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากทุกภาคสวนกําหนด
นโยบายจากหลักฐานทางวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้กรณีศึกษา 

ท่ีผานมา คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติระดับชาติมา
อยางตอเนื่อง โดยหัวข้อประเด็นหลัก (Theme) ในการประชุมแตละปี กําหนดโดยความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคของการประชุม ดังนี้

•   ครั้งที่ 1 “ปฏิรูปสถาบัน สูสังคมการเรียนรู้ เพ่ือสุขภาวะ" “Institutional Reform towards Learning 
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Society for Health” (พ.ศ. 2557)
•   ครั้งที่ 2 “ปฏิรูปการเรียนรู้ สูสมรรถนะและหัวใจ” “Instructional Reform for Competent and 

Humanized Health Professionals”  (พ.ศ. 2558)
•   ครั้งที่ 3 “เรียนรวมวิชาชีพ สูทีมสุขภาพไทย” “IPE towards Thai Health Team” (พ.ศ. 2559)
•   ครั้งที่ 4 “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ” “ICT to EmpowerHealth Professional 

Education” (พ.ศ. 2560) 
•   ครั้งที่ 5 “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” “Synergizing Partners: The Key Health Systems 

Reform” (พ.ศ. 2561)
•   ครั้งที่ 6 “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา” “Creative accreditation for better quality 

education” (พ.ศ. 2562) 

โดยการประชุมครั้งน้ี คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ จึงได้ปรับการประชุมในรูปแบบชีวิตวิถี
ใหม (New normal) ภายใต้สถานการณ Covid-19 ซ่ึงทำให้เกิดผลกระทบกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
สุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ โดยการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุม วิชาการนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการ
ศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 โดยคณะอนุกรรมการจัดการประชุมววิชาการฯ ได้กําหนดหัวข้อหลัก
การประชุมครั้งนี้ คือ “ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย” “EnglishEnglishEnglishEnglish” มีจุดมุงหมายเพ่ือ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้ความรวมมือของบุคลากรในสถาบันการศึกษา
องคกรวิชาชีพ สถาบันในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District
Health System) ในเขตบริการสุขภาพ เพ่ือความรวมมือในการดําเนินงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและชุมชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งใน
สถานการณโรคระบาดและในสถานการณปกติ อยางตอเนื่อง

การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 เปิดเวทีเพ่ือ
การปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดำเนินการปรับเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนทั้งในสถาบัน
และในระบบสุขภาพในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New normal) ให้เหมาะสมกับสถานการณโรคระบาด การสะท้อนถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารสถาบัน องคกรวิชาชีพ และผู้มีสวนได้เสียตางๆ การนำ
เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากการศึกษา วิจัย  กรณีศึกษา และวิเคราะหสถานการณ เพื่อนํามากํา
หนดเป็นนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียน
การและการบริการสุขภาพภายใต้สถานการณฉุกเฉินในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร
สุขภาพในการทำงานในชุมชน ทั้งในมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงทําให้ประชาชนมี
สุขภาวะ และความเป็นอยูที่ดี มีความพร้อมรับมือสถานการณฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

4. วัตถุประสงค

4.1   เพื่อสร้างความเข้าใจ ความมุ่งมั่น และโมเมนตัมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเปนรูปธรรม
4.2   เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาสําหรับ บุคลากรด้าน

สุขภาพ
4.3   เพื่อสนับสนุนการสร้าง จัดการและส่ือสารองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้าน

สุขภาพ
4.4   สร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาชีพและระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติ
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และนานาชาติในการ พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
4.5   แลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ และร่วมสร้างงานวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือนํา องค์ความ

รู้ต่อยอดและขยายในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสุขภาพคนไทยที่ดีขึ้น

5. รูปแบบการดำเนินการ

5.1 จัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ  โดยเปนกิจกรรม
วิชาการและการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน ได้แก่ การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับ การสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน ผู้สอน ผู้
บริหารสถาบัน องคกรวิชาชีพ และผู้มีสวนได้เสียตางๆ การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน การแลกเปล่ียน การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากการศึกษา วิจัย  กรณีศึกษา
และวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในประเด็นสําคัญๆ และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 500 คน ตั้งแต่ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบัน
การศึกษา สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรอิสระด้านสุขภาพ องค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคประชาสังคม ผู้ใช้บริการสุขภาพ ภาคเอกชน และอื่นๆ

5.3 รูปแบบการประชุม ดำเนินการในรูปแบบ Webinar series และ Virtual conference เพ่ือสรุปผลการประชุม
Webinar series ทุกการประชุม

การประชุมในรูปแบบ Webinar Series จะจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผ่าน Zoom webinar คร้ังละ 1:30 ช่ัวโมง 
ระหว่างปี 2564 โดยมีหัวข้อหลักดังนี้
เมษายน

• ครั้งที่ 1 Engaged or Lost: Students’ perspectives in online learning 19 เม.ย. 64 14.00-15.30 น.

• คร้ังท่ี 2 Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning 26 เม.ย. 64 14.00-15.30 น.

พฤษภาคม

• ครั้งที่ 3 Is blended learning effective in health professional education? 17 พ.ค. 64 14.00-15.30 น.

มิถุนายน

• อยู่ระหว่างการเตรียมการ

กรกฎาคม

• อยู่ระหว่างการเตรียมการ

สิงหาคม

• อยู่ระหว่างการเตรียมการ

กันยายน

• อยู่ระหว่างการเตรียมการ

การประชุม Virtual conference จะดำเนินการ เมื่อการประชุม Webinar series ทุกการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
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6. งบประมาณและแหล่งงบประมาณ

     6.1 การจัดประชุมและค่าใชจ่ายที่เกี่ยวของสนับสนุนโดย

•   มูลนิธิไชนาเมดิคอลบอรด
•   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านโครงการพัฒนากลไกการจัดการและขับ

เคล่ือนเครือข่ายภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 และมูลนิธิพัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

     6.2 ผูเขาร่วมประชุมชาวไทย
•   ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ารวมประชุม สนับสนุนจากงบประมาณต้นสังกัด และคาลงทะเบียนจาก 6.1
•   วิทยากรและผู้ถอดบทเรียน สนับสนุนโดยงบประมาณในข้อ 6.1
•   ผู้สนใจเข้ารวม สนับสนุนคาลงทะเบียน จากงบประมาณต้นสังกัด

     6.3 การลงทะเบียน
•   ผู้เข้ารวมประชุมสามารถลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนทาง www.healthprofessionals21thailand.org/ 

โดยหลังจากลงทะเบียนทานจะได้รับ email ตอบรับ รวมถึง link และ password สำหรับการเข้ารวมประชุม 
Webinar Series ออนไลน 1 email account ตอ 1 ทาน ในแตละครั้ง และสามารถเข้าแลกเปล่ียนความคิด
เห็นและถามคำถามวิทยากรผานชองทางออนไลน 

7. ระยะเวลาในการจัดประชุม
การประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2564 “ภาษาไทย

ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย” กําหนดวันจัดประชุม ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Webinar 
Series และ Virtual conference ผ่าน Zoom webinar

8. ผูเขาร่วมประชุม

ผู้เข้ารวมประชุมประกอบด้วย แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทยและการ
สาธารณสุข ทุกสาขา ทั้งชาวไทยและชางตางประเทศ ประมาณ 500 คน จากหนวยงานและสถาบันการศึกษา ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรการแพทย ดังตอไปนี้

- กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวข้อง
- คณะแพทยศาสตร และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั่วประเทศ
- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
- คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
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9. ประโยชนท่ีคาดว่าจะไดรับ

9.1   ผู้เข้ารวมประชุมความเข้าใจ ความมุงมั่นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม
9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและกําหนดนโยบายของสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ตลอดจนฝายสนับ

สนุนตางๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
9.3 เกิดความเช่ือมโยงและบูรณาการวิชาการในสหสาขาวิชาชีพอยางเป็นรูปธรรม กอให้เกิดความรวมมือที่

ดีตอไป
9.4   เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทยในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีขึ้น

--------------------------------------------------------
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