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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
3. นายปรีชา สุสันทัด
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
7. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
8. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
9. นางนลินี มกรเสน
10. นางจริยากร ดิษจินดา
11. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
12. นางนภาพร ม่วงสกุล
13. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี

นายกสมาคม
ประธานที่ประชุม
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
วิชาการ
วิเทศสัมพันธ์
แผนงานโครงการ
ปฏิคม
สื่อสารองค์กร
นายทะเบียน
สวัสดิการ
ส่งเสริมรายได้
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
2. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
3. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
6. นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล

อุปนายกสมาคม
ประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชิต วรกา
2. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

2

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่ากรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 มีวาระตั้งแต่วันที่ 28
กันยายน 2562 – 27 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น จานวน 4 ปี ตามข้อบังคับสมาคมฯ และขอให้ใช้กระดาษ
สมาคมฯ ที่มีรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 พิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายมือของกระดาษ หากต้องการใช้
กระดาษสมาคมฯ สามารถให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ปริ้นท์ให้ได้
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้มอบเงินให้ภรรยาของ ผศ.กาธร จ่างทอง จานวน 2,500
บาท ตามระเบียบสมาคมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 10 การจ่ายเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกในกรณีเสียชีวิต
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ผศ.ดร.ขวัญ เมือง แก้วดาเกิง แจ้งว่าได้ลาออกจากตาแหน่งหัว หน้าภาควิชาสุ ขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่ในระหว่างการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ
คนใหม่ โดยมี รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาฯ
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ แจ้งว่า ได้เข้าร่วมการประชุ มเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ และเสนอว่าอยากให้สมาชิกสมาคมฯ มีโอกาส
ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อจะได้รับแนวคิดและความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัย
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 ผศ.ดร.ขวัญ เมือง แก้วดาเกิง แจ้งว่ า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล จะจัด
กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนในการจัดซื้อลิฟต์สนับสนุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ : ข้อ 5.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดที่ 15 ที่ได้ช่วยกันทางานเพื่อสมาคมฯ และแจ้งว่านายกสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริหาร
สมาคมฯ ชุด ที่ 16 เอง โดยจะเพิ่มตาแหน่งหน้าที่ใหม่ ได้แก่ แผนงานและกิจกรรม ส่ งเสริมรายได้ สื่ อสาร
องค์กร และสวัสดิการ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน แจ้งว่า ตามที่สมาคมฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็น
ประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้คุณนรีกานต์ ภูมิคงทอง นารูปกิจกรรมวางพวงมาลา
วันมหิดล ขึ้นเว็บไซต์ของสมาคมฯ และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ส่งรูปกิจกรรมนั้นๆ
เข้ากลุ่มสมาคมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นาขึ้นเว็บไซต์สมาคมฯ ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวัน
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เกษียณอายุ จานวน 14 คน และมาร่วมงานดังกล่าว จานวน 10 คน
คุณนลินี มกรเสน แจ้งว่าได้การันตีจานวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณกับโรงแรม จานวน 40 คน
แต่ในวันจริง ผู้ติดตามของผู้เกษียณหลายท่านติดภารกิจมาไม่ได้ จึงทาให้มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 31 คน และ
ได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้ งสิ้น จานวน 27,034 บาท ในขณะที่ขออนุมัติเงิน
ค่าใช้จ่ายไว้จานวน 27,000 บาท ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงติดลบ จานวน 34 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งรายชื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ ยังไม่ส่งแบบรับรองของบุคคลผู้จะ
เป็นกรรมการของสมาคมฯ พร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ดังนี้
1) คุณชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
2) คุณนภาพร ม่วงสกุล
3) คุณจารุณี ชัยชาญชีพ
4) รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
5) รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
6) ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
7) ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
8) คุณสมบูรณ์ ขอสกุล
ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ที่ยังไม่ส่งแบบรับรองบุคคล ดังนี้
1) คุณนรีกานต์ ภูมิคงทอง ติดต่อประสานกับ ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2) คุณจริยากร ติดต่อประสานกับ คุณสมบูรณ์ ขอสกุล
3) คุณนลินี มกรเสน รับผิดชอบติดต่อประสานกับ คุณชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
4) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รับผิดชอบติดต่อประสานกับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
และเนื่องจากคุณสมบูรณ์ ขอสกุล อยู่ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะไม่สามารถส่งแบบรับรองบุคคลได้
จึ งมอบหมายให้ คุณ ปรี ช า สุ สั น ทั ด ติด ต่ อสอบถามส านั กงานเขต เพื่ อ ขอส่ งแบบรับ รองบุ ค คลของผู้ ที่ อ ยู่
ต่างประเทศในภายหลัง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานตามเสนอ
4.2 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งเรื่องการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการ
ออกแบบและจัดทาแผ่นพับ โดยคุณพลอยพร ถนอมทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแก้ไขแผ่นพับ
ได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วัตถุประสงค์การจัดงาน
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กาหนดการแข่งขัน กติกาการแข่งขัน ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลการแข่งขัน จานวน 6 รางวัล พร้อมทั้ง
กาหนดชื่อถ้วยรางวัล และให้เพิ่มโลโก้ของสมาคมฯ ในหน้าแรกที่ตาแหน่งด้านบน ตลอดจนปรับแต่งสีของแผ่น
พับให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น (รายละเอียดแสดงในแผ่นพับที่สั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว)
คุณ เพ็ญ ศรี เกิดนาค แจ้ งประมาณการรายรับ -รายจ่ายของจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ งการกุศล
โดยประมาณการรายรับ จานวน 255,000 บาท และรายจ่าย จานวน 73,000 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้
- ให้ตัดค่าอาหารกลางวัน และเพิ่มป๊อบคอร์นแทน
- ให้ใช้กระเป๋าการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เป็นชาร่วยสาหรับแจกผู้
แข่งขันทุกคน (จานวนประมาณ 90 คน)
- มอบหมายให้ คุณปรีชา สุสันทัด แก้ไขผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการฯ
- การส่งหนังสือเชิญกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ให้ส่งไฟล์ทางไลน์หรือช่องทางอื่นๆ
ตามที่กรรมการแต่ละท่านสามารถส่งได้
ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
4.3 ตามที่ ศ.ดร.สมจิ ตต์ สุ พ รรณทัส น์ มอบหมายให้ กรรมการบริห ารสมาคมฯ ตาแหน่งใหม่
จัดทาและนาเสนอแผนงานโครงการนั้น
คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัส ดิ์ เสนอบทบาทหน้าที่ของสื่อสารองค์กร ดังนี้ 1) ติดต่อสื่อสาร
ภายใน 2) วิเคราะห์ศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กร และ 3) ดาเนินการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย
คุณจริ ยากร ดิษจิ นดา เสนอบทบาทหน้ าที่ ข องสวัส ดิ การ ดังนี้ สวัส ดิก ารท าหน้ าที่ ในการ
จัดบริการ กิจการ สิ่งสนับสนุนอานวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกและกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ในการดาเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ของสมาคม ได้แก่ การประชุมวิช าการ ทุกๆ 2 ปี งานเลี้ ยงเกษียณ
ประจาปี และสนับสนุนตามแผนงานโครงการที่สมาคมได้กาหนดในแต่ละครั้ง
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอแผนงานกิจกรรมของสมาคมฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 1) จัดเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และชมรม สมาคมศิษย์เก่า 2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสมาคมฯ ต่ อ สั งคม 3) เผยแพร่ กิ จ กรรมของสมาคมฯ ร่ว มกั บ ประชาสั ม พั น ธ์ในโอกาสต่ างๆ เพื่ อให้
สาธารณชนได้ทราบถึงกิจกรรมของสมาคมฯ
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการกลาง โดยกรรมการกลางมี
หน้าทีค่ อยช่วยกิจกรรมของคนใดคนหนึ่งที่มีภาระงานจานวนมาก และมอบหมายให้ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
กรรมการกลาง ทาหน้าทีก่ ากับและติดตามงานต่างๆ ของสมาคมฯ
และ ศ.ดร.สมจิ ตต์ สุ พ รรณทั ส น์ มอบหมายให้ กรรมการบริห ารสมาคมฯ เขียนแผนงาน
โครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อนาเสนอในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ในครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กาหนดบทบาทที่ชัดเจนของกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามเสนอ และ
ดาเนินการในส่วนแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัส น์ เสนอให้มีการจัด เวทีเสวนา เรื่องการกาหนดตาแหน่งผู้ สาเร็ จ
การศึกษาสาขาสุขศึกษา ซึ่งเห็นว่าควรจะแยกออกมาจากตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในปัจจุบัน และเสนอ
ให้เชิญวิทยากร จานวน 4 ท่าน ได้แก่
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1) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
2) นพ.สาเริง แหยงกระโทก
3) ตัวแทนสภาสาธารณสุขชุมชน จานวน 1 ท่าน
4) นักวิชาการสาธารณสุขที่มีพื้นฐานสุขศึกษา จานวน 1 ท่าน
โดยมี ศ.ดร.สมจิ ต ต์ สุ พ รรณทั ส น์ เป็ น moderator ในขณะที่ ผู้ เข้ าร่ ว มรับ ฟั งเวที เสวนา
ดังกล่าว ได้แก่ กรรมการบริหารสมาคมฯ และนักศึกษา สาขาสุขศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ยินดี จะเข้าร่วม
และได้มอบหมายให้ คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานติดต่อขอใช้ ห้องประชุม ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เป็นสถานที่จัดเวทีเสวนาดังกล่าว
ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
4.5 คุณนลิ นี มกรเสน แจ้ งที่ป ระชุมเพื่ อขออนุมัติและรับรองผู้ สมัครสมาชิกสมาคมฯ รายใหม่
จานวน 3 คน ได้แก่
1) นางอุบล วิทยาเอนกนันท์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2) นายเอกชัย ชัยยาทา
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลาพูน
3) นางวิลาวัณย์ ประทีปแก้ว
ข้าราชการเกษียณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้นายทะเบียนส่งข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
สมาคมฯ ให้คุณนรีกานต์ ภูมิคงทอง เพื่อออกแบบและจัดทาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคม โดยให้มีข้อมูล บน
บัตรเหมือนบัตรประจาตัวประชาชน และมีขนาดเท่ากับบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ รับรองบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกสมาคมฯ และดาเนินการ
จัดทาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมฯ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ศ.ดร.สมจิ ต ต์ สุ พ รรณทั ส น์ แจ้ งที่ ประชุ ม เพื่ อ ขออนุ มั ติ ซื้ อ laser printer ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
multifunction และสามารถปริ้นท์ได้ทั้งสีและขาวดา จานวน 1 เครื่อง โดยมอบหมายให้ นายอนุชิต วรกา
สอบถามราคา laser printer ดังกล่าว
ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
5.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ปฏิคมเป็นผู้ติดต่อประสานกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
เพื่อเข้าแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมอบหมายให้
อุปนายก เป็นผู้นาทีมกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ตามวันและเวลาที่ปฏิคม
นัดหมาย
ที่ประชุมรับทราบ และปฏิคมรับไปดาเนินการ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายอนุชิต วรกา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

