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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2563 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  เวลา 11.00 – 15.00 น. 
ร้านครัวเกษร ถนนสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม    ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  อุปนายกสมาคม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
4. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
7. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   สื่อสารองค์กร 
8. นางนลินี มกรเสน    นายทะเบียน 
9. นางจริยากร ดิษจินดา    สวัสดิการ 
10. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    ส่งเสริมรายได้ 
11. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
12. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กรรมการกลาง 
14. นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แผนงานโครงการ 
2. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    ปฏิคม 
3. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์   ประชาสัมพันธ์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
5. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณาธิการ 

 
เปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ประธานแจ้งเรื่อง บัญชีเงินฝากของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปัจจุบันมี 3 บัญชี ดังนี้ 

1.1.1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ยอดเงิน 50,141.34 บาท 
1.1.2 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (เงินรายได้จากการจัดโบว์ลิ่งการกุศล) 
                                                            ยอดเงิน 324,773.50 บาท 
1.1.3 บัญชีฝากประจ า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 
                                                            ยอดเงิน 5,767,924.86 บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2 การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอให้เลขาธิการสมาคมฯ ด าเนินการจัดประชุมให้
เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ และขอให้กรรมการบริหารทุกท่าน มีความพร้อมตลอดจนวางแผนเข้าประชุมไว้
ล่วงหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา มีก าหนดจะเกษียณอายุราชการ อาจถือ
โอกาสจัดประชุมวิชาการฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายน หรือปลายเดือนสิงหาคม โดยใช้ห้องประชุมของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบหมายให้ทางอุปนายกสมาคมฯ ประสานงานกับทาง
ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา โดยใช้ประเด็นเดิมท่ีทางฝ่ายวิชาการวางแผนไว้มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  ที่ประชุมได้พิจารณา สรุปเรื่องการจัดประชุมวิชาการฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน อาจ
เตรียมการไม่ทันเนื่องจากประสบปัญหาในการติดต่อประสานงานกับกองสุขศึกษา จึงเห็นควรให้เลื่อนออกไป
ก่อน โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล และ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย รับไปเขียนโครงการใหม่ใน 
ประเด็น “นักวิชาการเฉพาะทาง” หรือประเด็น “ประสิทธิภาพในการท างานยุค New Normal” โดยอาจเชิญ 
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก มาเป็นวิทยากร 

  สาระการประชุม ควรต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ท าไมนักวิชาการสาธารณสุขต้องปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้เป็นนักวิชาการเฉพาะทาง ต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน มีรายงานการวิจัยรองรับสนับสนุนแนวคิด   
ประเด็นข้อมูลที่สมควรน าเสนอ 

- มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักสุขศึกษา มีก่ีแห่ง 
- ปัจจุบันนักสุขศึกษามีจ านวนเท่าไร มีก่ีแห่ง กี่จังหวัด 
- มาตรฐานงานสุขศึกษาท าให้เกิดอะไร 
- หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใครเป็นคนด าเนินการ ฯลฯ 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ มอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล และ รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย รับไปด าเนินการเขียนโครงการใหม่ ส่งให้ท่านนายกสมาคมฯ ต่อไป 
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2563 โดยไม่
มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 ข้อ 3.1 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการบริหาร
สมาคมฯ เนื่องจากหลังจากไปศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว พบว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่
สะดวกในการด าเนินการ สมาคมฯ อาจใช้ระเบียบสมาคมฯ ข้อ 28 คือ การเงิน ให้ปฏิบัติตามมติของ
กรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควร โดยให้ขออนุมัติเป็นกรณีๆ ไป กรรมการส่วนใหญ่เสนอว่าควรพิจารณา
เรื่องนี้ให้รัดกุมเพราะเงินของสมาคมฯ มีจ านวนไม่มาก แต่ต้องท าขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยใช้กรอบแนวทาง
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่มีอยู่แล้ว 
  ที่ประชุมรับทราบ มีมติให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยใช้มติของกรรมการบริหารสมาคมฯ 
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 3.2 ข้อ 4.1 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่ายการจัดงานโบว์ลิ่งการ
กุศลของสมาคมฯ ที่ปรากฏยอดรายได้ในไลน์สมาคมฯ กับในรายงานการประชุมฯ ไม่ตรงกันนั้น สรุปให้ใช้ยอด
รายได้ตามรายงานการประชุมฯ จ านวน 324,773.50 บาท 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ทางสมาคมฯ คงต้องพับไว้ก่อน เนื่องจากปัญหาโรคโควิด-
19 คาดว่าอาจต้องยืดเวลาออกไปประมาณ 1-2 ปี 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมฯ ก าหนดให้เป็นวันที่ 3 ตุลาคม 2563 สถานที่ใช้
สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เวลา 11.00-13.00 น. ยอดผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน และต่อเนื่อง
เป็นการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เวลา 13.00-15.00 น. 
  ที่ประชุม มอบหมายให้รองเลขาธิการ ด าเนินการจองห้องประชุมและฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 3.5 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (วิชาการออนไลน์) ฉบับที่ 1 (ม.ค. - ก.ค. 2563) มีจ านวนคน
ที่เข้ามาชมวารสาร จ านวนมากขึ้น ขอชม ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง บรรณาธิการ วารสารฯ  มีรายรับจาก
การโฆษณา มากกว่ารายจ่าย รายละเอียดสามารถดูในไลน์สมาคมฯ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การคัดเลือกนักสุขศึกษาดีเด่นปี 2563  
 กรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อมูลนักสุขศึกษาที่เสนอมาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 4.1.1 สาขาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
 4.1.2 สาขาบริหาร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร 
 ส าหรับสาขาอ่ืนๆ ที่ประชุมจะพิจารณาจากข้อมูลนักสุขศึกษาที่น าเสนอเข้ามาเพ่ิมเติมต่อไป 
 ที่ประชุมมีมติ รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 

4.2 การเปิดบัญชีใหม่ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 รายละเอียดปรากฏอยู่ในเรื่องแจ้งให้ทราบข้างต้น บัญชีสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และการเปิด

บัญชีใหม่ของสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้อนุมัติแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 4/2563 หน้า 4 ข้อ 4.4 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3 การจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2563 
  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว ในเรื่องแจ้งให้ทราบข้อ 1.3 ประธานจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ในประเด็นสถานที่ในการจัดประชุม ผลการ
ประชุมสรุป ดังนี้ 
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  ขอให้กรรมการบริหารฯ ช่วยหารายละเอียดของโรงแรม ในจังหวัดนั้นๆ มาใช้เปรียบเทียบ 
 4.3.1 ชลบุรี   รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
 4.3.2 นครนายก 
 4.3.3 อยุธยา   นางจริยากร ดิษจินดา 
 4.3.4 กรุงเทพมหานคร 
  ที่ประชุมอนุมัติและมอบหมายให้ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย และนางจริยากร ดิษจินดา ช่วยหา
ข้อมูลของจังหวัดชลบุรีและอยุธยาตามล าดับ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 นายปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ เสนอจัดตั้ง มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ โดยขอแต่งตั้ง
กรรมการเพ่ือด าเนินการจัดตั้ง จ านวน 6 คน ดังนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย 
 2) นายปรีชา สุสันทัด 
 3) นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ 
 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
 5) รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
 6) รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ ให้กรรมการชุดนี้ไปด าเนินการในรายละเอียด อาทิเช่น 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ สถานที่ตั้ง มูลนิธิ ฯลฯ 
 

5.2 สวัสดิการ เสนอการตัดสูทสมาคมฯ ให้กับกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนกรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ และเพ่ือความเหมาะสมพร้อมเพรียงโดยเป็นไปตามระเบียบของ
สมาคมฯ 

 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติตามเสนอ มอบหมายให้สวัสดิการรับไปด าเนินการ 
 

5.3 ฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “การ
ออกแบบการวิจัยและสร้างเครื่องมือประเมิน Health Literacy” มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน จ านวนผู้เข้า
อบรม 30 คน เก็บค่าลงทะเบียน 2,500 บาท และคาดว่าจะมีรายรับเข้าสมาคมฯ ประมาณ 42,700 บาท
รายละเอียดในเอกสารโครงการฯ 

 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติตามเสนอ โดยในหลักการต้องมีเงินเข้าสมาคมฯไม่ต่ ากว่า 15% ของ
รายได้สุทธิ ในการจัดอบรมนั้นๆ   
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


