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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
3. นายปรีชา สุสันทัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
5. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
6. นางนภาพร ม่วงสกุล
7. นางนลินี มกรเสน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
10. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
11. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
12. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
13. นางสุดาพร ดารงค์วานิช
14. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
16. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุม
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
นายทะเบียน
บรรณารักษ์
เหรัญญิก
ปฏิคม
วิเทศสัมพันธ์
วิชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
3. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

อุปนายกสมาคมฯ
บรรณาธิการ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอนุชิต วรกา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แจ้งว่าได้ดาเนินการตรวจประเมินมาตรฐานงาน
สุขศึกษาทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร
เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเหลือจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อขอรับการตรวจประเมินฯ จาก
สมาคมฯ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แจ้งเกี่ยวกับการสื่อสารของสมาคมฯ ผ่านไลน์ โดย
สมาคมฯ มีกลุ่มไลน์ จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ มที่ 1 ใช้ ชื่อกลุ่ มว่า “สมาคมวิชาชีพสุ ขศึกษา” รูปโปรไฟล์ กลุ่ มเป็ นรูปโลโก้สมาคมฯ มี
สมาชิก จานวน 24 คน กลุ่มนี้ใช้สาหรับแบ่งปันเรื่องสัพเพเหระและรูปต่างๆ ให้กัน
กลุ่มที่ 2 ใช้ชื่อกลุ่มว่า “วิชาการสมาคม” รูปโปรไฟล์เป็นรูปนายกสมาคมฯ มีสมาชิก จานวน
21 คน กลุ่มนี้ใช้สาหรับส่งเรื่องราชการ การนัดหมาย ข่าวสาร และข้อหารือต่างๆ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แจ้งว่า นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์ นักสุขศึกษา
ดีเด่น ประจาปี 2560 ซึ่งเคยดารงตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขต 11 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุ ณ สุ ด าพร ด ารงค์ ว านิ ช กรรมการกลาง เสนอว่ า สมาคมฯ ควรไปแสดงความยิ น ดี กั บ
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้นัดหมายวัน เวลา ผ่านทางกลุ่มไลน์
1.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ช่วยจัดงานเลี้ยงวันเกิด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.5 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาสุขศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ทั้ งนี้ นายกสมาคมฯ ขอเป็ น เจ้ าภาพจัด เลี้ ยงแสดงความยิ น ดี
ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ร้านครัวเกษร
1.6 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล วิชาการ กล่าวเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 โดยให้แก้ไขข้อ 3.3 เป็น ผศ.ดร.กาไลรัตน์
เย็นสุจิตร

3

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คุณ ปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ แจ้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ ที่รวบรวมเพื่อจัดทาเป็น
หนังสือได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยจะพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A5 เพื่อแจกให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 คุณจารุณี ชัยชาญชีพ บรรณารักษ์ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 2
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- บทความวิชาการเกี่ยวกับ health literacy ในงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานสุขศึกษา
โดย รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
- บทความเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร โดยจะติดต่อผู้เขียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย
- บทความหัวข้อ สมดุลงานสมดุลคุณภาพชีวิต โดยแพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ (หมอเจี๊ยบ)
- ประสบการณ์ความสาเร็จในการทางาน โดยนักสุขศึกษาดีเด่น
- ประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาจากพื้นที่ โดยคุณเพ็ญศรี เกิดนาค จะเป็นผู้
ประสานงานกับผู้ที่ทางานและประสบความสาเร็จ หรือมีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ คุณเพ็ญศรี จะเป็นผู้เขียน
บทความ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะกรรมการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
- บทความจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คนละ 1 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ในวารสารสมาคมฯ
คนละฉบับ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีข้อสรุป ดังนี้
4.1.1 หัวข้อการประชุม คือ “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” ประกอบด้วย
ประเด็น เรื่องวิช าการด้านสาธารณสุ ข เกี่ย วกับ หลั กสู ตรและการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ กาลั งเป็ นปั ญ หาใน
ปัจจุบัน เช่น การยุบรวมคณะ การยุบมหาวิทยาลัย ข้อขัดแย้งระหว่างสภาวิชาชีพ กับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น และประเด็นเรื่องวิกฤตทางวิชาชีพ เกี่ยวกับอนาคตของวิชาชีพสาธารณสุขจะ
เป็นไปในทิศทางใด อย่างไร
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ คิดหัวข้อการประชุมในประเด็นย่อย
เช่น พรบ.วิชาชีพจะส่งเสริมหรือปิดกั้น เรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย เป็นต้น และเขียนโครงการฯ เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ อนุมัติเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ
4.1.2 วิทยากรเรื่องวิกฤติทางวิชาการ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.ภาวิช ทองโรจน์
อดีตเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1.3 วิทยากรเรื่องวิกฤติทางวิชาชีพ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร อดีต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.1.4 ประธานเปิ ด การประชุม วิช าการฯ คือ พลเอกดาว์พ งษ์ รัตนสุ ว รรณ องคมนตรีใน
รัชกาลที่ 10
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4.1.5 หน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ ได้แก่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โดยนายกสมาคมฯ
แจ้งว่าจะมีการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 100,000 บาท และส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
3) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
6) มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ เสนอ
ชื่อกรรมการในแต่ ละฝ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อกรรมการชุดเดิมได้จากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 18
4.2 คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ กรรมการกลาง แจ้งว่า สถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจาปี 2560 ขอเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 19 เพื่อรับใบรับรอง
ดังกล่าวอีกครั้ง และยินดีลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ
ที่ประชุมเห็นชอบ และมีความยินดีจัดพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับใหม่ เพื่อแจก
ให้สถานบริการสาธารณสุขดังกล่าวอีกครั้ง
4.3 คุณนลินี มกรเสน ปฏิคม แจ้งกาหนดการงานเกษียณอายุสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 22
กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ห้อง V3 ร้านอาหารเพลิน โดยมีผู้เกษียณฯ จานวน 11 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) รศ.ดร.ปาริชา นิพพานนทน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5) ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6) ผศ.ดร.กาไลรัตน์ เย็นสุจิตร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
7) คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8) คุณดวงกมล จันทร์ฤกษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
9) คุณพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10) คุณสุดาพร ดารงค์วานิช
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11) คุณจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ จานวน 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, ผศ.ดร.กมลมาลย์
วิรัตน์เศรษฐสิน และ คุณพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือการแต่งกายของผู้เกษียณฯ ด้วยการสวมใส่ ผ้าไทยในสีประจาวันเกิด
ของแต่ละคน และมอบหมายให้ คุณจารุณี ชัยชาญชีพ และ คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ เป็นพิธีกร อีกทั้งยังได้
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สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาวีดิทัศน์ จานวนผู้ติดตามผู้เกษียณฯ เพื่อเข้าร่วมงาน และขออนุมัติเงิน
สาหรับการจัดงาน โดยขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทา backdrop
ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้
- เห็นชอบให้ จัดทาวีดิทัศน์ และมอบหมายให้ คุณนลินี มกรเสน เป็นผู้ประสานงานกับ
ผู้จัดทาวีดิทัศน์ และเขียนสคริปต์ร่วมกับคุณจารุณี ชัยชาญชีพ
- ให้ผู้เกษียณมีผู้ติดตาม จานวน 2 คน
- อนุมัติเงินสาหรับการจัดงาน และอนุมัติค่าจัดทา backdrop เพิ่มเติม จานวน 500 บาท
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ ฝากเรื่องการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาถึง
กองสุขศึกษาและทีมประเมินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ช่วยกระตุ้นจังหวัดให้สนใจเรื่องการประเมิน
มาตรฐานงานสุ ข ศึ กษาของสมาคมฯ เนื่ อ งจากหากไม่ ได้ รับ การกระตุ้ น จากหน่ ว ยงานต้น สั งกัด จะท าให้
หน่วยงานนั้นๆ ไม่อยากรับการประเมินฯ ยกเว้นเป็นนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้
นายกสมาคมฯ เสนอว่าควรมีการจัดการประชุ มร่วมกันระหว่างผู้ประเมินของสมาคมฯ และผู้ประเมินจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ในเรื่องมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยสมาคมฯ ยินดีเป็นเจ้าภาพ และยินดีเข้าร่วมการ
ประชุม หากกองสุขศึกษาเป็นเจ้าภาพ
5.2 คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ กรรมการกลาง เสนอให้มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงสาหรับผู้ประสานงาน
จังหวัด ในระหว่างการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้ประสานงานจังหวัด วันละ 500 บาท
5.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ ขออนุมัติค่า พาหนะเดินทางเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ของ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมฯ โดยขอให้เบิกจ่ายค่าเดินทาง
ไป-กลับ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ถึงกรุงเทพฯ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
สาหรับ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมฯ โดยให้เบิกจ่ายค่าเดินทางไป-กลับ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ถึงกรุงเทพฯ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
5.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ มอบหมายงานจากการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ดูงานด้านสาธารณสุ ขในกลุ่มประเทศยุ โรป โดยให้ ศึกษาระบบบริการสาธารณสุ ขของแต่ละประเทศ และ
นาเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ ดังนี้
- ประเทศเยอรมัน : ผู้รับผิดชอบ คือ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล และ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
- ประเทศออสเตรีย : ผู้รับผิดชอบ คือ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
- สาธารณรัฐเช็ก : ผู้รับผิดชอบ คือ คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
- ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ : ผู้รับผิดชอบ คือ คุณปรีชา สุสันทัด
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
นายอนุชิต วรกา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

