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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 3/2561 

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์   นายกสมาคม   ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล   เลขาธิการ 
3. นายปรีชา สุสันทัด     รองเลขาธิการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  นายทะเบียน 
5. นางจารุณี ชัยชาญชีพ     บรรณารักษ์ 
6. นางนภาพร ม่วงสกุล     เหรัญญิก 
7. นางนลินี มกรเสน     ปฏิคม 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน   วิเทศสัมพันธ์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล   วิชาการ 
10. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์     กรรมการกลาง 
11. นางสุดาพร ด ารงค์วานิช     กรรมการกลาง 
12. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย   กรรมการกลาง 
13. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์   กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย   อุปนายกสมาคมฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์   บรรณาธิการ 
3. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์     ประชาสัมพันธ์ 
4. นางเพ็ญศรี เกิดนาค     กรรมการกลาง 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์   กรรมการกลาง 
6. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์    กรรมการกลาง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี   กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุชิต วรกา      เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1 รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการ แจ้งว่า พ่ีสาวของ รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี กรรมการกลาง 
เสียชีวิต โดยจัดงานฌาปนกิจศพที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2 คุณจารุณี ชัยชาญชีพ บรรณารักษ์ แจ้งว่าวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2561 เนื้อหาประกอบด้วยบทความเรื่อง health literacy บทความเกี่ยวกับโยคะ นวัตกรรมเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อยู่ในช่วงการปรับปรุง
เนื้อหาเพ่ือเผยแพร่ต่อไป ส าหรับวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 2 ขอให้กรรมการสมาคมฯ ช่วยเสนอประเด็นที่
น่าสนใจ และกรรมการท่านใดที่ไปปฏิบัติงาน ประชุม อบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในนามของสมาคมฯ 
ขอให้ส่งข้อมูลการประชุมและรูปถ่ายให้ คุณนลินี มกรเสน เพ่ือน ามาเขียนคอลัมน์แวดวงสุขศึกษา 
  ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน เสนอว่าคอลัมน์แวดวงสุขศึกษา ควรเขียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกองสุขศึกษา กิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 
 

1.3 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน เสนอประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่องความรอบรู้สุขภาพเพ่ือเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ
และเก่ียวข้องกับสมาคมฯ ดังนี้ 

1) ท าไมสุขศึกษาท าแล้วไม่ได้ผล หรือความล้มเหลวของงานสุขศึกษา 
2) ค าประกาศท่ีเซี่ยงไฮ้ ก าหนดให้ health literacy เป็นเสาหลัก 3 เสา ที่ส าคัญ 
3) การเปิดตัวสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย โดยมี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรม

อนามัย เป็นนายกสมาคม  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ 1.1 ที่ประชุมรับทราบและขอบคุณ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ในการให้ความอนุเคราะห์แก่สมาคมฯ 
ข้อ 1.3 ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติการจ่ายเงิน 
ข้อ 4.1.3 กองสุขศึกษา โดย คุณสุดาพร ด ารงค์วานิช จะน าไปเสนอผู้อ านวยการกองสุขศึกษาว่าจะ

สนับสนุนอย่างไร 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 คุณสุดาพร ด ารงค์วานิช กรรมการกลาง แจ้งยอดจากการจ าหน่ายหนังสือความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง จ านวน 5 เล่ม และได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ านวน 1,100 บาท ทั้งนี้ คงเหลือหนังสือที่ไม่ได้จ าหน่ายและส่งคืนสมาคมฯ จ านวน 15 เล่ม  

ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่าจะด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานงาน  
สุขศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2561 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่  23 
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ในขณะที่จังหวัดจันทบุรี โดย รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ตรวจประเมิน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 สมาคมฯ ก าหนดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่สมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 15 
กันยายน 2561 ณ สโมสรทหารบก โดยที่ประชุมมอบหมายให้ คุณนลินี มกรเสน ปฏิคม เป็นผู้ควบคุมและดูแล
พิธีการ กิจกรรม และของที่ระลึกส าหรับมอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบหมายให้ คุณจารุณี ชัยชาญชีพ 
ด าเนินการจองห้องจัดเลี้ยง ส าหรับ 30 คน โดยมีสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการในปี 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 ด ารงค์วานิช 
 7) คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์   8) ผศ.ดร.ก าไลรัตน์ เย็นสุจิตร 
 9) ดร.พนิดา มีต้องปัน   10) คุณอุลี ศักดิ์สุวรรณ 
 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน แจ้งว่า จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ 
พบว่า ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ, ดร.พนิดา มีต้องปัน และ คุณอุลี ศักดิ์สุวรรณ ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
 

3.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม แจ้งว่าสมาคมฯ จะจัดงานประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา โดยทาง
โรงแรมฯ จะให้บริการสมาคมฯ ตามเงื่อนไขเดิม ได้แก่ อัตราค่าเช่าห้องในราคาเดิม ยกเว้นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่มีราคาแพงขึ้น 

 ที่ประชุมรับทราบ และขอให้นัดหมาย คุณสมวิไล ตั้งสิริสถิตวงศ์ (คุณอ้อ) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายขาย เพ่ือเจรจาต่อรองราคา 

 

3.5 ผู้แทนจากบริษัททัวร์แจ้งต่อกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและดูงานด้านสาธารณสุขในกลุ่มประเทศยุโรป ดังนี้ 

 3.5.1 ค่าใช้จ่าย แบ่งช าระเป็น 3 งวด โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ดังนี้ 
- งวดที่ 1 จ านวน 30,000 บาท ช าระภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
- งวดที่ 2 จ านวน 20,000 บาท ช าระภายในวันที่ 15 กันยายน 2561  
- งวดที่ 3 จ านวนเงินที่เหลือ ให้ช าระก่อนเดินทาง 20 วัน  

 3.5.2 ก าหนดส่ง passport ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไป
ยุโรปภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ขอให้ส่ง visa ด้วย 

 3.5.3 บริษัทจะท า visa ในเดือนกันยายน 
 3.5.4 ภายหลังจากช าระเงินจ านวน 30,000 บาท บริษัทจะส่ง electronic ticket ซึ่งเป็นตั๋ว

เครือ่งบินแบบตั๋วเดี่ยวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน 
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วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 theme และหัวข้อในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ได้แก่ 

- แผนที่พฤติกรรมน าไปสู่โรค 
- หัวข้อเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับกระบวนการทางสุขศึกษาและพฤติกรรม ซึ่งหมายรวมถึงเรื่อง

โรงพยาบาลหรือการจัดสวัสดิการที่เน้นในเรื่องของผู้สูงอายุ 
- การคุ้มครองผู้บริโภคเกีย่วกับอาหารเสริม หรือ “เปลืองเงิน เปลืองสุขภาพ” 
- หัวข้อเกี่ยวกับ health literacy หรือ “health education vs health literacy” 
- หัวข้อเกี่ยวกับมรณสติ การเตรียมพฤติกรรมก่อนตาย หรือการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักเรียน เช่น พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย การผจญ

ภัยอย่างหายห่วง ประเด็นการตายจากการจมน้ า การตายในถ้ า หรือการตายจากการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ้งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมคนไปสู่ศตวรรษใหม่

ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี หรือรูปแบบพฤติกรรมส าหรับศตวรรษท่ี 22 
- การเตรียมการให้บริการด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า 

 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม มอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมฯ คิดหัวข้อ
การประชุม และส่งเข้ากลุ่มไลน์วิชาการของสมาคมฯ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการเขียนโครงการ และเสนอเรื่องขอความ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นทางการ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล วิชาการ กล่าวเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


