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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4/2562
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 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.ยุวดี รอดจากภัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
4. นายปรีชา สุสันทัด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
7. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
9. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
10. นางสุดาพร ดารงค์วานิช
11. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
12. นางเพ็ญศรี เกิดนาค

นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุม
อุปนายกสมาคมฯ
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
นายทะเบียน
บรรณารักษ์
ประชาสัมพันธ์
วิเทศสัมพันธ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
2. นางนลินี มกรเสน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
4. นางนภาพร ม่วงสกุล
5. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
7. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี

บรรณาธิการ
ปฏิคม
วิชาการ
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชิต วรกา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิ ต ต์ สุ พ รรณ ทั ส น์ แจ้ ง ว่ า อธิ บ ดี ก รมการปกครองในฐานะนายทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร ได้รับการจดแจ้งแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึง่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุน
งบประมาณ จานวน 100,000 บาท พร้อมทั้งให้อาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม เป็น
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้เป็นอย่างดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงบประมาณ จานวน 50,000 บาท
พร้อมทั้งส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าทีช่ ่วยงานด้านการจัดและตกแต่งสถานที่ถ่ายรูปหน้าห้องประชุมใหญ่
ภาควิช าสุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ส่ ง
อาจารย์เข้าร่วมการประชุม และนักศึกษาระดับปริญญาโทช่วยทางานประจาวัน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ประชุมและช่วยงานด้านไอที รวมทั้งจัดทาใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษาประจาปี 2561 ตลอดจนสนับสนุนการประชุมด้วยการลงโฆษณา จานวน 5,000 บาท
สมาคมฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานกลางที่ทุกคนช่วยกันทางานด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าหนังสือผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น มีการพิมพ์ตกหล่นรายชื่อ
คุณ อวาทิพย์ แว ในหน้าประกาศสมาคมฯ เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น ประจาปี 25612562 ซึ่งเกิดจากการทางานด้วยความเร่งรีบ กระชั้นชิด ไม่ผ่านการตรวจสอบ ทาให้เกิดปัญหาพอสมควร จึง
ฝากเป็นข้อคิดสาหรับการทางานในครั้งต่อไป ควรมีความละเอียดให้มากขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่ามีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 19 จานวนมาก โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนั้น ระบบการ
ลงทะเบี ยนจึ งเป็ นเรื่องที่ควรปรับ ปรุงและแก้ไขต่อไป โดยทาให้ ระบบในเว็บไซต์ สมาคมฯ มี ความง่ายและ
สะดวกต่อการลงทะเบียนมากที่สุด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ 4.8 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ถามความคิดเห็นจากกรรมการบริหารสมาคมฯ ว่ าควรจัดงาน
เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ หรือควรมีของที่ระลึกมอบให้คณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการฯ หรือไม่ ซึ่งกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทั้งสองประเด็น
ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดงานเลี้ยงขอบคุณและไม่ต้องมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ศ.ดร.สมจิ ตต์ สุพรรณทัสน์ รายงานผลการประเมินการประชุมวิช าการสุ ขศึกษาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 19 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรับผิดชอบโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผลการประเมินในภาพรวมพบว่าค่อนข้างดี และหัวข้อการบรรยายและอภิปรายทางวิชาการที่ได้คะแนนมาก
ที่สุดคือ เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สุ ขภาพยุคใหม่ โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ อานวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ ได้ประเมินโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ
สถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ ว่าให้บริการในภาพรวมดีขึ้น เมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา ราคาค่าห้องประชุม
ไม่แพงมาก ห้องประชุมสมบูรณ์ดี อาหารดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล ประเมินว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมมีความพร้อมในการให้บริการมากขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น มีความยืดหยุ่น และมีระบบต่างๆ ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมา
ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง ประเมินว่ายังพบปัญหาจากการจัดห้องนาเสนอผลงานวิชาการ
หรือห้องประชุมย่อย ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรในการแบ่งห้องประชุมใหญ่ออกเป็น 2 ห้องย่อย และพบว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนาเสนอผลงานวิชาการไม่ใช่อุปกรณ์ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบสื่อในห้องทดสอบสื่อ จึงทาให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปิดสื่อหรือไฟล์นาเสนอ ฉะนั้นในการประชุมครั้งต่อไป ควรจัดให้มีการทดสอบสื่อกับ
อุปกรณ์ที่ใช้จริงในห้องนาเสนอผลงานวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป
4.2 ที่ป ระชุมร่วมกันพิจ ารณารายงานรายรับ-รายจ่าย ในการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ไม่มีรายการค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ รายใหม่ จานวน 9 คน เป็นเงิน 9,000 บาท ใน
บัญชีรายรับ จึงมอบหมายให้นายอนุชิต วรกา สอบถามรายการดังกล่าวจากเหรัญญิก และเพิ่มรายการในบัญชี
รายรับต่อไป
4.2.2 คุณ ปรี ช า สุ สั น ทั ด แจ้ งว่า เงิน ค่าลงโฆษณาของ รศ.ดร.เฉลิ ม พล ตัน สกุล จานวน
6,000 บาท อยู่ที่ตน ส่วนค่าลงโฆษณาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จานวน 5,000 บาท และโรงแรมจอม
เทียนปาล์มบีชฯ จานวน 7,500 บาท ไม่แน่ใจว่าสมาคมฯ ได้รับเงินจากทั้งสองแห่งแล้วหรือไม่ จึงมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการทวงถามต่อไป
4.2.3 ขอให้ แก้ไขข้อความในบัญชีรายรับ ลาดับที่ 5 ดังนี้ รายได้จากการขายหนังสือของ
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย และ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง จานวน 15,050 บาท
4.2.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอว่าในการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป หากมีค่าใช้จ่าย
ในการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่บทคัดย่อนั้นต้องแก้ไขใหม่ ก็ควรเก็บค่าแปลจากผู้ที่ส่งผลงานเพื่อ
ตีพิมพ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เก็บเงินค่าแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จานวน 500 บาท
4.2.5 ที่ประชุมมีมติยังไม่รับรองรายงานรายรับ-รายจ่าย ในครั้งนี้ เนื่องจากยังเป็นจานวนเงิน
ที่ไม่แน่นอน จึงมอบหมายให้เหรัญญิกแก้ไขบัญชีรายรับ-รายจ่าย ดังกล่าวอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบและให้รายงานรายรับ-รายจ่ายเพื่อรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
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4.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ หารือกับที่ประชุม เรื่องสถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป
โดยมี มหาวิทยาลั ยบู รพา มหาวิทยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช และโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เป็ น
สถานที่ที่น่าสนใจ และต้องสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งเรื่องการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยในปี 2562 มี
สถานบริการสาธารณสุขขอรับการประเมินมาตรฐานฯ จานวน 3 จังหวัด ได้แก่
1) จังหวัดบึงกาฬ จานวน 1 แห่ง ตรวจประเมินในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
2) จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 5 แห่ง ตรวจประเมินในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562
3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 38 แห่ง ตรวจประเมินในวันที่ 22-26 กรกฎาคม และ 5-9
สิงหาคม 2562 โดยจัดกรรมการประเมินเป็น 2 ทีม/สัปดาห์
ทั้งนี้ ขอให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ที่สนใจเป็นกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ส่งรายชื่อ เข้า
ร่วมทีมประเมินตามวันดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้ มีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมฯ โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่มีเนื้อหา ประกอบด้วย
1) ประวัติสมาคมฯ โดย ศ.ดร.สมจิตต์ จะเป็นผู้เขียนเอง
2) ข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
3) ระเบี ย บการเงิน ในส่ ว นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ างๆ ของสมาชิ ก สมาคมฯ เช่ น งบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินการวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย สวัสดิการสมาชิกในกรณีได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ
กรณีป่วยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีเกษียณอายุราชการ 60 ปี และกรณีเสียชีวิต เป็นต้น
4) ชื่อหัวข้อการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ สถานที่จัดงาน และหน่วยงานที่ร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 1-19
5) รูปภาพกิจกรรมที่สาคัญของสมาคมฯ เช่น กิจกรรมทาบุญวันเกิดสมาคมฯ การวางพวง
มาลา การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ การประชุมวิชาการฯ งานเลี้ยงเกษียณ เป็นต้น
โดยมอบหมายให้ คุณปรีชา สุสันทัด, รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล, คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์,
นายอนุชิต วรกา เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และ คุณนรีกานต์ ภูมิคงทอง เป็นคนพิมพ์และจัดทาต้นฉบับ โดยจะ
พิมพ์เป็นรูปเล่ม จานวน 30 เล่ม เพื่อ แจกกรรมการบริหารสมาคมฯ จานวน 20 เล่ม และเก็บไว้ที่สมาคมฯ
จานวน 10 เล่ม ทั้งนี้ ให้เวลา 2 เดือน สาหรับการรวบรวมข้อมูล และหากกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่านใดมี
ข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น ขอให้นามาส่งได้
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอ
4.6 รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล รายงานความก้าวหน้าในการเลือกตั้งนายกและอุปนายกสมาคมฯ ซึ่ง
ได้ดาเนินการส่งแบบรับรองผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้สมาชิกสมาคมฯ แสดงความเห็นผ่านระบบออนไลน์
โดยส่งลิงค์ของแบบรับรองผ่านช่องทางไลน์ ทั้งกลุ่มไลน์สมาชิกสมาคมฯ และไลน์ส่วนตัวของสมาชิกสมาคมฯ
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ
ที่ประชุมรับทราบ

5

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 คุณจารุณี ชัยชาญชีพ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2562 ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่
รับผิดชอบเขียนบทความ ส่งบทความภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ นายอนุชิต วรกา แก้ไขแบบวิเคราะห์ผลการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 10 องค์ประกอบ ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ ได้ ร่วมกันปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ในการประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมพลร่มไทย จังหวัด
ลพบุรี
5.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ นายอนุชิต วรกา จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในส่วนที่เหลือ ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- จัดส่งหนังสือผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น ประจาปี 2561-2562 ให้นักสุขศึกษาดีเด่นทั้ง 9 คน
คนละ 3 เล่ม
- จัดส่งหนังสือผลงานวิชาการ ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ทั่วประเทศ แห่งละ 2 เล่ม
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติตามที่ได้มีการมอบหมาย
5.4 ที่ประชุมมีมติให้จาหน่ายกระเปาทีเ่ หลือจากการประชุมวิชาการฯ ดังนี้
- กระเป าการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 18 จาหน่ายใบละ 50 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริห าร
สมาคมฯ ร่วมอุดหนุน จานวน 50 ใบ เป็นเงิน 2,500 บาท
- กระเป าการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 19 จาหน่ายใบละ 40 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริห าร
สมาคมฯ ร่วมอุดหนุน จานวน 30 ใบ เป็นเงิน 1,200 บาท
ในการนี้ ได้รับเงินจากการจาหน่ายกระเปา จานวน 3,700 บาท และ ศ.ดร.สมจิตต์ จะนาเงิน
จานวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีของสมาคมฯ ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายอนุชิต วรกา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

