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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 5/2562 

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมฯ   ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  อุปนายกสมาคมฯ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
4. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน 
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณารักษ ์
7. นางนลินี มกรเสน    ปฏิคม 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
9. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
11. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   กรรมการกลาง 
12. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์  บรรณาธิการ 
2. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์    ประชาสัมพันธ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
4. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
5. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  กรรมการกลาง 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์  กรรมการกลาง 
7. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    กรรมการกลาง 
8. นางสุดาพร ด ารงค์วานิช    กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง กล่าวเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีวาง      
พวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก 
เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวัน อังคารที่  24 กันยายน 2562         
เวลา 06.00 – 08.00 น. 
  ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.
ยุวดี รอดจากภัย เป็นประธานวางพวงมาลา พร้อมด้วย รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล, รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน,     
คุณปรีชา สุสันทัด, ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง และนักศึกษา โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดสูทของสมาคม  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 สืบเนื่องจากการสื่อสารภายในสมาคมฯ มีความไม่ชัดเจนหลายเรื่อง ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
จึงขอให้กรรมการบริหารสมาคมฯ พูดคุยสื่อสารกันด้วยความชัดเจนมากกว่านี้  หรือให้มีการมอบหมายงาน 
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กรรมการชุดนี้ชื่ออะไร ก าหนดประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และกรรมการ มีการประชุมหารือเพ่ือด าเนินงาน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานรายรับ-รายจ่าย ในการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ที่ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 
4/2562 ซึ่งพบว่าขาดทุน จ านวน 64,778 บาท จึงได้หารือร่วมกันว่าจะจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป
อย่างไรเพื่อไม่ให้ขาดทุน 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานรายรับ-รายจ่าย ในการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 19 
 

3.3 รศ .ดร.เฉลิมพล ตันสกุล รายงานผลการเลือกตั้งนายกและอุปนายกสมาคมฯ ตามที่
คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งได้ขอการรับรองผู้ด ารงต าแหน่งนายกและอุปนายกสมาคมฯ จากสมาชิก
สมาคมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผลการรับรอง ดังนี้ 

1) สมาชิกรับรองให้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ ร้อยละ 100 
2) สมาชิกรับรองให้ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ด ารงต าแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ร้อยละ 100 

 

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล จัดท าประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกและอุปนายกสมาคมฯ โดยให้ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ลงนาม เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
หลักฐานของสมาคมฯ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
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3.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้รับข้อมูลการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 1-19 เพ่ือรวบรวมเป็นรูปเล่มเอกสารส าคัญของสมาคมฯ ดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี (ที่จัด) หัวข้อการประชุม/สัมมนาวิชาการ สถานที่ 
2526 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1  

8-11 พฤษภาคม 2528 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
หัวข้อ “การสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ” 

โรงแรมเอเชีย พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

25-28 มีนาคม 2530 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
หัวข้อ “แนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

โรงแรมเอเชีย พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

14-17 มีนาคม 2532 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 
หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

18-21 มีนาคม 2534 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
หัวข้อ “พฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” 

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี 

19-22 มิถุนายน 2536 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
หัวข้อ “มิติใหม่ของการพัฒนางานสุขศึกษาและ
การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ” 

โรงแรมดุสิตเจบี 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

24-27 เมษายน 2538 
 

ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
หัวข้อ “สุขศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน
ยุคโลกาภิวัตน์” 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี 

6-9 พฤษภาคม 2540 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
หัวข้อ “ปฏิรูปการสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทย” 

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

11-13 พฤษภาคม 2542 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
หัวข้อ “การพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า มิติ
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ” 

โรงแรมโซฟิเทล 
จังหวัดขอนแก่น 

9-11 พฤษภาคม 2544 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
หัวข้อ “การปฏิรูปงานสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาคน” 

โรงแรมสตาร์ 
จังหวัดระยอง 

7-9 พฤษภาคม 2546 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 
หัวข้อ “ปรับวิถีชีวิตคนไทย รวมใจสร้างสุขภาพ” 

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี
27-29 เมษายน 2548 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

หัวข้อ “การจัดการด้านสุขภาพยุคใหม่สู่เมืองไทย
แข็งแรง” 

โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส 
จังหวัดขอนแก่น 

2-4 พฤษภาคม 2550 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
หัวข้อ “ความสุขของคนไทยบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ 
กรุงเทพฯ 
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วัน เดือน ปี (ที่จัด) หัวข้อการประชุม/สัมมนาวิชาการ สถานที่ 
13-15 พฤษภาคม 2552 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

หัวข้อ “พลังชุมชน : สุขภาพดีวิถีไทย” 
โรงแรมวรบุรีอโยธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3-5 สิงหาคม 2554 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 

หัวข้อ “ปรับ 360 องศา สู่การพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพแนวใหม”่ 

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
24-26 กรกฎาคม 2556 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

หัวข้อ “พลังชุมชน สู่สุขภาพดี” 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
14-16 พฤษภาคม 2558 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 

หัวข้อ “บทบาทของประชาชนกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” 

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
18-20 พฤษภาคม 2560 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 

หัวข้อ “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” 
โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 

โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

9-11 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า รายรับ-รายจ่ายจากการตรวจประเมินมาตรฐานงาน     
สุขศึกษา ขอให้นายกสมาคมฯ และเหรัญญิกท าการตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากได้รับเงินค่าประเมินยังไม่ครบ
ทุกแห่ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2 รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย แจ้งว่าผู้ประสานงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี      

ส่งหนังสือถึงสมาคมฯ เรื่องขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน 4 แห่ง โดยขอให้สมาคมฯ 
ลดค่าตรวจประเมินจากอัตราปกติ เหลือแห่งละ 10,000 บาท 

 ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากเห็นว่าสมาคมฯ ควรด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ รศ .ดร.ยุวดี รอดจากภัย หัวหน้าทีมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา        
ภาคตะวันออก เป็นผู้เจรจาสื่อสารกับพื้นท่ีทั้ง 4 แห่ง เพ่ือขอให้รับการประเมินในปีต่อไป 

 
4.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้สมาคมฯ จัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้เข้าสมาคมฯ 
 ที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมอบหมายให้ คุณปรีชา สุสันทัด เป็น

ประธานกรรมการด าเนินงาน คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ รองประธาน คุณเพ็ญศรี เกิดนาค กรรมการและเลขานุการ 
และกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านเป็นกรรมการ จะจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใช้สถานที่ใน
จังหวัดนนทบุรี  
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 ทั้งนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้กรรมการทุกคนรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วม
เป็นกรรมการจัดโบว์ลิ่งการกุศล และส่งรายชื่อเข้าไลน์กลุ่ม “กรรมการโบว์ลิ่ง” เพ่ือน ารายชื่อมาจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอ านวยการ และกรรมการด าเนินงาน 
 

4.4 คุณนลินี มกรเสน แจ้งก าหนดการงานเกษียณอายุสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 
2562 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 14 ท่าน ดังนี้ 

1) ดร.ร าไพ เกียรติอดิศร  กรมอนามัย 
2) น.ส.ก าไลทิพย์ ระน้อย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
3) ดร.จิระภา ข าพิสุทธิ์   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) นางปราณีต สิงห์ทอง   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 
5) นางวิยะดา คงเพชร    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
6) นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล   โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 
7) นายจ านงค์ ชัยสุวรรณรักษ์   โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
8) น.ส.ธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรธีรรมราช 
9) ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ   กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
10) ดร.สรรยาพร วงศ์ค าลือ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
11) นางฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์  กองสุขศึกษา 
12) นางอ าไพ ทองแบน    โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
13) นายสมพล วีระพงษ์สุชาติ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
14) ดร.ดวงกมล ภูนวล    โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

 

 ทั้ งนี้  คุณนลินี  มกรเสน เสนอให้จัดท าสไลด์น าเสนอประวัติ โดยย่อของผู้ เกษียณฯ 
ประกอบการอ่านสด แทนการท าวิดีทัศน์เหมือนในปีที่ผ่านมา เพ่ือลดความยุ่งยากในการด าเนินการ และ
ประหยัดงบประมาณ โดยจะน าเสนอเฉพาะประวัติของผู้เกษียณที่มาร่วมงาน 

 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้น าเสนอประวัติผู้เกษียณด้วยวิธีการดังกล่าว 
 

 4.5 คุณจารุณี ชัยชาญชีพ ขอเบิกเงินค่าตอบแทนผู้จัดท าวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 1 ปี 2562 ดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนบรรณาธิการ จ านวน 3,000 บาท 
2) ค่าตอบแทนผู้จัดท า artwork ได้แก่ จัดหน้า จัดรูปเล่ม จัดวางรูปภาพ และตกแต่งรูปภาพ 

จ านวน 3,000 บาท  
3) ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มวารสารให้ผู้เขียนบทความ จ านวน 398 บาท 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,398 บาท (หกพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 

  ทั้งนี้ คุณจารุณี ชัยชาญชีพ ขอให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งรูปกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เข้าไลน์กลุ่ม “วิชาการสมาคม” เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการประชาสัมพันธ์รวบรวมรูปภาพลงใน
วารสารสมาคมฯ ครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 
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วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 15 ที่ได้ช่วยกัน

ท างานเพ่ือสมาคมฯ และแจ้งว่านายกสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 เอง 
โดยจะเพ่ิมต าแหน่งหน้าที่ใหม่ ได้แก่ แผนงานและกิจกรรม ส่งเสริมรายได้ สื่อสารองค์กร และสวัสดิการ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


