
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
วันศุกร์ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สโมสรราชตฤณมัยสมาคม 
ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
สมาชิกสามัญผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมฯ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
3. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณารักษ์ 
7. นางนลินี มกรเสน     ปฏิคม 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี   สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
9. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์    ประชาสัมพันธ์ 
10. นางสุดาพร ด ารงวานิช    กรรมการกลาง 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
12. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    กรรมการกลาง 
13. นายอนุชิต วรกา                        สมาชิกสมาคมฯ 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น.  
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

1.1 นายกสมาคมฯ แจ้งให้สมาชิกสามัญทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จะต้องจัด
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 1 ครั้งและจะต้องมีสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
สมาชิกคนอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ไม่น้อยกว่า 50 คนจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่สมาชิกสามัญมาประชุมไม่
ครบองคป์ระชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน นับแต่ก าหนดการประชุมครั้งก่อน 
ในการประชุมคราวนี้สมาชิกมาประชุมเท่าใดก็ได้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม 

1.2 สืบเนื่องจากระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ทางสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้เชิญสมาชิกสามัญเข้า
ร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี 2560 ครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนสมาชิกสามัญ มาประชุมไม่ครบตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ นายกสมาคมจึง
เรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560ใหม่ อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 2 สโมสรราชตฤณมัยสมาคม ในการประชุมคราวนี้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม 

1.3 คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ แจ้งเรื่องการเข้าประชุมวิชาการ เป็นตัวแทนในนามสมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษานั้นมีประโยชน์มาก ในด้านวิชาการที่ได้รับความรู้ใหม่ๆตลอดจนในด้านการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
อ่ืนๆรู้จักสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดยทุกครั้งที่เข้าประชุมจะหาโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตลอดมา 
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1.4 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ได้แจ้งยอดสมาชิกใหม่จ านวน 7 ราย และได้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

1.5 นายกสมาคมวิชาชีพฯแจ้งเรื่องการส่งจดหมายเชิญสมาชิกสามัญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
2560 โดยทางสมาคมออกจดหมายเชิญสมาชิกไป 1,018 ฉบับพร้อมติดแสตมป์ให้สมาชิกตอบรับ ท าให้เสีย
งบประมาณสมาคมฯไป 6,000 กว่าบาท แต่ได้รับการตอบกลับมาจ านวนน้อยมาก รวมทั้งมีจดหมายตีกลับ
เนื่องจากไม่มีผู้รับ ขอฝากให้นายทะเบียนปรับฐานข้อมูลสมาชิกเสียใหม่ให้สมบูรณ์เช่น ความซ้ าซ้อน การแบ่ง
ภาค ให้ใช้ กรุงเทพมหานคร แยกมาต่างหาก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้และภาคตะวันออก  
ส าหรับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วให้แยกออกมา ให้ชัดเจน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 

 2.1 ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาวันศุกร์ที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  แก้ไข หน้า 1 สมาชิกผู้มาประชุม หมายเลข 24 แก้ไขนามสกุล นางจริยากร จินดา เป็น      
นางจริยากร ดิษจินดา หมายเลข 26 แก้ไขนามสกุล นายสุธีรา เมืองนาวินเป็น นางสุธีรา เมืองนาโพธิ์ 
หมายเลข 28 แก้ไขชื่อ-นามสกุล นางดวงกลม ภูนวลเป็น นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์ หมายเลข 34 แก้ไขชื่อ-
นามสกุล นางก าไลรัตน์ เย็นฤดี เป็น นางสาวก าไลรัตน์ เย็นสุขจิตร หมายเลข 36 แก้ไขนามสกุล นางมนัสดา 
อุ่นโสน เป็น นางมนัสดา อุ่นโสมย์ 
  แก้ไข หน้า 3 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1.2 แก้ไขเป็น “จัดทัศนศึกษาที่ประเทศจีน 
เมืองฉานชา มลฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย.............” “โดยสมาคมฯ สนับสนุนงบประมาณในการ
เดินทางบางส่วนส าหรับสมาชิก มีกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้ติดตาม 19 คน จัดทัศนศึกษาและดูงานที่มา
เก๊า จูไห่ ........................” ข้อ 4.1.5 แก้ไขเป็น “จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา................” 
  แก้ไข หน้า 5 ข้อ 4.3.3 บรรทัดที่2 “ให้มนีักสุขศึกษาดีเด่น”.......................... 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขข้างต้น 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา คนใหม่ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์  ท างานร่วมมือกับทาง
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเป็นอย่างดี 

3.2 วารสารสุขศึกษาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ฉบับแรก สมาชิกสามารถ
เข้าดูได้ในเวปไซด์ของสมาคมฯ 

3.3 เรื่องทุนวิจัยที่ทางสมาคมมีระเบียบจัดสรรให้สมาชิกในการท าวิจัย  ปี2560 ที่ผ่านมาไม่มีผู้
ขอรับทุนและขอยกเลิกเงินทุนวิจัยที่อนุมัติให้กรรมการบริหารสมาคมท าวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานงานสุขศึกษาใน
ระดับหมู่บ้านเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากผ่านมา 1 ปีแล้วแต่ยังไม่มี
ความก้าวหน้า 

3.4 งานเลี้ยงเกษียณ ผู้เกษียณมี 4 ท่าน ดังนี้ 
- นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี ผชช.ส. สสจ.ตราด 
- นางสาวนวลฉวี รตางศุ จพง.เผยแพร่.กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- นางพูนศรี นิธากรณ์ หน.กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 



3 
 

- รศ.ดร.สุรีย์ พันธ์ วรพงศธร ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง(เกษียณปี 2559 ตกหล่น) สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ 3 ท่านมีเพียง นางพูนศรี นิธากรณ์ ติด
ภาระกิจส่วนตัว ในภาพรวมการจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส าหรับปัญหาสมาชิกสมาคมวิชาชีพเข้า
ร่วมงานน้อยและอุปสรรคด้านอื่นๆจะน าไปใช้ วางแผนแก้ไขการจัดงานฯในปีต่อไป 

- แผนการประชุมวิชาการ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 1“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพยุค 4.0” เพ่ือเป็นเวทีให้เครือข่าย
หน่วยงานสุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพยุค 4.0  เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางการด าเนินงานที่ดี ด้านสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 
และเป็นการสร้างเวทีให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาได้พบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการด าเนินงาน ตลอดจนเกิดเครือข่ายการท างานด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง ก าหนด
จัดการประชุมวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็น
ประธานในการด าเนินงานและจัดท ารายละเอียดงบประมาณโครงการ  

3.5 แผนวิชาการของสมาคม ฝ่ายวิชาการได้จัดไว้ 2 แผน ประกอบด้วย แผนการอบรมฟ้ืนฟูผู้
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยให้จัดในทุกภาค จัด 2 วัน (ศุกร์-เสาร์) ระยะเวลาในการอบรมรุ่นแรก
ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2561 และ แผนหลักสูตรพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ ฝ่ายวิชาการเสนอหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค NCD สู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานงาน   
สุขศึกษา 4.0” โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.ปรียา ตันสกุล เป็นประธานและเขียนโครงการ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

  4.1 นายกสมาคมฯแถลงผลงาน กิจกรรมสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี 2560 ที่ผ่านมา ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.2 งบการเงินสมาคม 
   นายกสมาคมฯ แถลงงบการเงินแทนเหรัญญิกที่ติดเดินทางไปประชุม สภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชูศักดิ์ ลัธธนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2098 เป็นผู้สอบบัญชี สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รอบปีบัญชี 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ 
 

 4.3 แผนการด าเนินงานของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาในปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ประกอบด้วย 

1) โครงการประชุมวิชาการและมอบประกาศหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
ประจ าปี 2560 ของสมาคมฯเรื่องการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่  1         
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพยุค 4.0” ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ        
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ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 

2) แผนฝึกอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยมอบหมายให้ 
รศ.ดร.ปรียา ตันสกุล เป็นผู้ด าเนินการจัดในทุกภาค จัด 2 วัน (ศุกร์-เสาร์) ระยะเวลาในการอบรมรุ่นแรก    
23-24 ก.พ. 2561 ที่ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เอกสารประกอบการอบรมมีคู่มือมาตรฐาน แบบฟอร์ม 
- ผู้อบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊คและสายต่อส่วนตัวมาในวันอบรม ทั้ง 2 วัน  
- คุณสมบัติผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเดิมหรือที่ผ่านการอบรม

มาแล้ว และเน้นผู้ที่มีเวลาในการตรวจประเมิน 
3) แผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค วารสาร เว็บไซต์

สมาคมฯ มอบหมายให้คุณลัดดา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ 
4) แผนศึกษาดูงานต่างประเทศ ยุโรป ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2561 จ านวนสมาชิก

ประมาณ 25-30 คน 
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

4.4 เสนอขอแก้ไข ข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558) โดยมี
รายละเอียดเปรียบเทียบข้อบังคับเดิม-ใหม ่ดังนี้ 

 

หมวดที ่ ระเบียบข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558) 

เดิม 

ระเบียบข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558) 

ใหม่ 
5 ข้อ13 การประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดให้มีขึ้นจะต้องมี

สมาชิกสามัญที่เข้าประชุมหรือมอบหมายเป็น
หนังสือให้สมาชิกคนอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
ไม่น้อยกว่า 50 คน จึงเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีที่สมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีก
ครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน นับแต่ก าหนดการ
ประชุมครั้งก่อนในการประชุมคราวนี้สมาชิก
มาประชุมเท่าใดก็ได้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม 

การประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดให้มีขึ้นจะต้องมี
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุมหรือมอบหมายเป็น
หนังสือให้สมาชิกคนอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
ไม่น้อยกว่า 25 คน จึงเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีที่สมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีก
ครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน นับแต่ก าหนดการ
ประชุมครั้งก่อนในการประชุมคราวนี้สมาชิก
มาประชุมเท่าใดก็ได้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม 

5 ข้อ15 หนังสือนัดประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์ไป
ยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 30 
วัน การนัดประชุมดังกล่าวให้ระบุวัน เวลา 
สถานที่ และวาระของการประชุมด้วย 

หนังสือนัดประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์
หรือส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
สมาชิกก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
การนัดประชุมดั งกล่ าวให้ ระบุ วัน  เวลา 
สถานที่ และวาระของการประชุมด้วย 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  

 5.1 มอบหมายให้ ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ขึ้นเว็บ แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ ช่วยด าเนินการแจ้ง 
email และ line update ให้ทางสมาคมทราบเพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดท า 
Facebook ในนามสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีก 1 ช่องทางในการติดต่อโดยเร็ว 
 5.2 นางจารุณี ชัยชาญชีพ เสนอโครงสร้างวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาออนไลน์ ฉบับที่ 2
เกี่ยวกับบทความที่ลง ผู้รับผิดชอบ การเพ่ิมในส่วนกลอน ที่ประชุมพิจารณาและเสนอในการเพ่ิมคอลัมน์
ค าแนะน าเรื่องสุขภาพในทุกฉบับ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.20 น.   
     
     
         
        (รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล) 
                                                                              เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


