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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
4. นายปรีชา สุสันทัด
5. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
7. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
9. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
10. นางสุดาพร ดารงค์วานิช
11. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
12. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

นายกสมาคม ประธานที่ประชุม
อุปนายกสมาคมฯ
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
บรรณารักษ์
วิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
วิชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
2. นางนภาพร ม่วงสกุล
3. นางนลินี มกรเสน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
5. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
7. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี

นายทะเบียน
เหรัญญิก
ปฏิคม
บรรณาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชิต วรกา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่า ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง มอบหนังสือ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนาไปใช้ ให้สมาคมฯ จานวน 100 เล่ม เพื่อจาหน่ายในราคาเล่ม
ล่ะ 220 บาท และนาเงินจากการจาหน่ายทั้งหมดเข้าสมาคมฯ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 คุณปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ แจ้งความประสงค์จะจัดทาหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาคมฯ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม ข้อบังคับสมาคม หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ชุดที่ 15 และรายชื่อสมาชิกสมาคม เพื่อแจกให้กับกรรมการบริหารสมาคม และแจกในงาน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งต่อไป
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย 1) คุณปรีชา สุสันทัด ประธาน 2) คุณจารุณี ชัยชาญชีพ กรรมการ และ 3) รศ.สุพัฒน์ ธีรเวช
เจริญชัย กรรมการ นอกจากนี้ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เสนอให้มีประวัติความเป็นมาของสมาคมในหนังสือ
ดังกล่าว
1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่าได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สมาคม ต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
สาระสาคัญ 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 13 การประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดให้มีขึ้น จะต้องมีสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมหรือมอบหมาย
เป็นหนังสือให้สมาชิกคนอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ไม่น้อยกว่า 25 คน จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่สมาชิกสามัญ
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 14 วัน นับแต่กาหนดการ
ประชุมครั้งก่อน ในการประชุมคราวนี้สมาชิกมาประชุมเท่าใดก็ได้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 15 หนังสือนัดประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
สมาชิกก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน การนัดประชุมดังกล่าวให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระของ
การประชุมด้วย
ทั้งนี้ ให้เบิกเงินค่าธรรมเนียมการดาเนินการดังกล่าว จานวน 205 บาท ให้แก่ คุณปรีช า
สุสันทัด
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม ขออนุมัติให้ นายอนุชิต วรกา เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
โดยปฏิบัติงาน 2 วัน/สัปดาห์ และให้ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม มอบหมายให้เลขาธิการ ทาหนังสือเชิญผู้อานวยการ
กองสุขศึกษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสมาคมในครั้งต่อไป เพื่อ หารือเกี่ยวกับการจัดการประชุม
วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
3.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่าได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ เรื่องขอรับ
การประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2561 จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3) จังหวัดจันทบุรี
3.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม มอบหมายให้ ปฏิคม เริ่มดาเนินการจัดงานเลี้ยง
เกษียณอายุราชการแก่สมาชิกสมาคม โดยมีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 ดังนี้
1) คุณจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
2) คุณดวงกมล จันทร์ฤกษ์
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
4) ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
5) รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
6) คุณสุดาพร ดารงค์วานิช
7) คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์
ทั้งนี้ นายกสมาคมเสนอให้ มีการจัดงานดังกล่าวในช่วงที่สมาชิกสมาคมยังไม่เกษียณอายุ
ราชการ และให้หาวิธีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้ได้จานวนมาก เพื่อให้บรรยากาศของงานดาเนินไปอย่าง
อบอุ่น
3.4 สมาคมได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจาปี 2561 ในระหว่าง
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล วิชาการ แจ้งว่าจากการประชุม มีประเด็น
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็นการทาความเข้าใจตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น
องค์ประกอบที่ 1 เรื่องของนโยบาย มีการกาหนดให้ว่าจะต้องดูอะไรบ้าง ส่วนเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่ว ยงานภาครัฐ นอกจากดูร ายงานการประชุม หนังสือเชิญ หรือรูปถ่าย อาจจะมีการสัมภาษณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2 เรื่องทรัพยากร ได้แก่ คน บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาต้องเป็นคนที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนในเรื่องงบประมาณ จะต้องเป็นโครงการที่แก้ปัญหา
สาธารณสุข หรือโครงการที่สอดรับกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 5 ปัญหา
องค์ประกอบที่ 4 เรื่องแผน ให้ดูแผนหรือโครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ อาจจะ
ไม่ ใ ช่ แ ผนที่ แ ยกออกมาเขี ย น อาจจะเป็ น แผนที่ ร วมอยู่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ แต่ จ ะต้ อ งมีตั ว ชี้ วั ด เรื่ อ งของ
พฤติกรรมและกิจกรรมดาเนินงาน มีการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 7 เรื่องการประเมินผล ซึ่งประเมินตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 4
จะต้องมีข้อมูลก่อนและหลังที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
องค์ประกอบที่ 8 เรื่องกระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จะต้องไม่ใช่ข้อมูลที่มาจาก
องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 7
องค์ประกอบที่ 9 เรื่องการวิจัย ไม่จาเป็นต้องทาเป็นรูปเล่ม ขอให้มีบทความวิจัยที่สามารถ
นาไปตีพิมพ์ได้ ประมาณ 15 หน้า และเป็ นงานวิจัยที่บุคลากรในหน่ว ยงานดาเนินการ อาจจะทาร่วมกับ
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หน่วยงานอื่นๆ เช่น สาธารณสุขอาเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องมีประชากรกลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นที่
ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบอ ซึง่ แสดงให้เห็นว่างานวิจัยสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้
องค์ ป ระกอบที่ 10 เน้ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น จ านวนคน ดั ง นี้ ข้ อ 10.1.1 เป็ น ร้ อ ยละของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่ร้อยละของพฤติกรรม และ ข้อ 10.1.2 เป็นร้อยละของคนที่มีความพึงพอใจต่อโครงการที่
ดาเนินการ
3.5 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล วิชาการ แจ้งเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากการที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สอบถามถึงการอบรมเรื่องของงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทาโครงการ
หลักสูตรนี้ขึ้นมา และส่งโครงการดังกล่าวไปที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล
ทั่วไปทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยจะเริ่มจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2562 การอบรมมี 2 แบบ คือ
full course จานวน 5 หน่วย หรือเลื อกอบรมหน่วยใดหน่วยหนึ่ง โดยจะให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาอบรม
ร่วมกัน และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม 3-4 คน ไปดาเนินการในพื้นที่
3.6 โครงการศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศ (ทวี ป ยุ โ รป) ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ทั ว ร์ ป รั บ เปลี่ ย น
โปรแกรมและนาเสนออีกครั้ง โดยขอให้ ปรับลดราคาลง ไม่เกิน 60,000 บาท เดินทางไปประเทศเยอรมัน
จานวน 1 คืน ออสเตรีย จานวน 1 คืน สาธารณรัฐเช็ก จานวน 2 คืน และสวิสเซอร์แลนด์ จานวน 2 คืน
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีข้อสรุป ดังนี้
4.1.1 กาหนดวันเวลาในการจัดการประชุมวิชาการฯ ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562
4.1.2 สถานที่ในการจัดการประชุมวิชาการฯ คาดว่าน่าจะใช้จังหวัดชลบุรี อาทิเช่น โรงแรม
จอมเทียนปาล์มบีช พัทยา (โรงแรมที่เคยจัดครั้งที่ผ่านมา) และโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ เพื่อพิจารณากาหนด
สถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป โดย รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับโรงแรมบางแสนเฮ
อริเทจ
4.1.3 หน่ยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ โดย ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นผู้
ประสานงาน
2) มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย รับไปพิจารณา
3) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมายให้ คุณปรีชา สุสันทัด เป็นผู้ประสานงาน
4) กองสุขศึกษา โดย คุณสุดาพร ดารงค์วานิช แจ้งว่า กองสุขศึกษาสามารถสนับสนุน
ค่าพิมพ์หนังสือ ใบรับรอง โล่ และส่งคนเข้าร่วมลงทะเบียนประชุม
4.1.4 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิดล จึง อาจจะทาให้ภาควิชาฯ ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าภาควิชาฯ คนใหม่
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่า ในปีที่ผ่านมามีกรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษาไม่นาส่งใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 14 ส่งผลให้ฝ่ายการเงิน ทางานลาบาก เนื่องจากจะต้องส่ง
ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีดาเนินการตรวจ ดังนั้น จึงขอให้กรรมการตรวจประเมินฯ ในปีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
เงินจากหน่วยงานใด จานวนเท่าไหร่ มีเอกสารหรือไม่ จ่ายค่าตอบแทนจานวนเท่าไหร่ เหลือเงินคืนจานวน
เท่าไหร่ และขอให้กรรมการตรวจประเมินฯ ประสานและส่งเอกสารให้แก่ คุณนภาพร ม่วงสกุล เหรัญญิก
โดยตรง
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นายอนุชิต วรกา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

