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รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

 
 

ตามที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรอบ 5 เดือนแรกนั้น มีการดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 48 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 1 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30- 
12.00 น. ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 3 โดย นางอาริสรา ทองเหม หัวหน้า
กลุ ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื ่อง “การศึกษา
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตกองทัพภาคที่ 3” เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขต
กองทัพภาคที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงดูเด็กและเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี จำนวน 280 
คน ที่ศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมา
พระราชดำริ เขตกองทัพภาคท่ี 3 ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-
12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 โดย พญ.พลอย กองกูต จากศูนย์
อนามัยที่ 6 จ.ชลบุรี นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “ฝันให้ไกลไปให้ถึงเนเธอร์แลนด์”  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ ป ริ ญ ญ า โ ท ใ น ห ลั ก สู ต ร  Master of Public Health International Course in Health 
Development, Royal Tropical Institute, Amsterdam, The Netherlands โดยมีผู ้ที ่สนใจเข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 15 
ท่าน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 3 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-
12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 โดย ดร.เบญจวรรณ ธวัชสุภาพ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นำเสนอในหัวข้ อเรื ่อง “Climate 
Change and Covid-19” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การดำเนินการเรื่อง Climate Change ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ และ COVID-19 ของโลกในปัจจุบัน โดยมีนางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษาในการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วม
ประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 
18 ท่าน  
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ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
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นอกจากนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (Link) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินความพึงพอใจ
หลังจากเสร็จกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพ่ือสำรวจความเห็นและประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมการต้องการให้ปรับปรุง อีก
ทั้งผลจากการประเมินนี้ยังนำไปใช้วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานในรอบต่อไป    

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๕ เดือนแรก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ข้อ 
และความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ปี 2564 จำนวน 10 ข้อ ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่ https://forms.gle/gZPwNRxvQ2mNbxmy6 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่ง และอายุ ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 48 ท่าน (ครั้งที่ ๑ จำนวน 15 ท่าน ครั้งที่ 2 จำนวน 15 
ท่าน และครั้งที่ 3 จำนวน 18 ท่าน) ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และอายุระหว่าง 31-40 ปี รายละเอียดข้อมูลดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

ตารางท่ี 1 หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ หน่วยงานที่สังกัด ร้อยละ 

1 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 15.69 
2 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 13.73 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7.84 
4 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5.88 
5 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 5.88 
6 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 5.88 
7 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.88 
8 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5.88 
9 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.88 

10 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 5.88 
11 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 3.92 
12 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 3.92 
13 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 3.92 
14 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.92 
15 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ  1.96 
16 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1.96 
17 สำนักโภชนาการ 1.96 

รวม 100 
 

https://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/1_43/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
https://forms.gle/gZPwNRxvQ2mNbxmy6
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ตารางท่ี 2 ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ ตำแหน่ง ร้อยละ 

1 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 27.45 
2 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 13.73 
3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 13.73 
4 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7.84 
5 นักวิชาการสาธารณสุข 5.88 
6 ผู้อำนวยการ 5.88 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3.92 
8 นักวิเทศสัมพันธ์ 3.92 
9 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.92 

10 นายแพทย์ชำนาญการ 3.92 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 1.96 
12 นักวิชาการเผยแพร่ 1.96 
13 ผู้ประสานโครงการ 1.96 
14 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1.96 
15 รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 1.96 

รวม 100 

ตารางท่ี 3 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับร้อยละ 
ลำดับ อายุ ร้อยละ 

1 31-40 ปี 47.6 
2 21-30 ปี 38.1 
3 51-60 ปี 14.3 

รวม 100 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ปี 2564 จำนวน 10 ข้อ สามารถสรุป
ได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อความเหมาะสมและความน่าสนใจของหัวข้อที่ เลือก
มาบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.60 
2 4.67 
3 4.83 

รวม 3 ครั้ง 4.71 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อวิทยากรผู้บรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.71 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.60 
2 4.67 
3 4.83 

รวม 3 ครั้ง 4.71 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 93.33 พึงพอใจต่อรูปแบบในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.67 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.60 
2 4.67 
3 4.72 

รวม 3 ครั้ง 4.67 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 
4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.60 
2 4.67 
3 4.83 

รวม 3 ครั้ง 4.71 
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5. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.71 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.67 
2 4.60 
3 4.83 

รวม 3 ครั้ง 4.71 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.00 พึงพอใจต่อการดำเนินงาน การประสานงาน และการอำนวย
ความสะดวกของผู้รับผิดชอบโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.73 
2 4.60 
3 4.89 

รวม 3 ครั้ง 4.75 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 4.71 
จากตะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ครั้งที ่ คะแนนเฉลี่ย (5 คะแนน) 
1 4.60 
2 4.60 
3 4.89 

รวม 3 ครั้ง 4.71 

8. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97.92 สามารถนำทักษะ ความรู้ แนวทางจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้หรือไม่  

ครั้งที ่ ได้ (ร้อยละ) ไม่ได้ (ร้อยละ) 
1 100 0 
2 100 0 
3 94.12 5.88 

รวม 3 ครั้ง 97.92 2.08 
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9. สาเหตุที่ไม่สามารถนำทักษะ ความรู้ จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ (เฉพาะผู้ที่ตอบ “ไม่ได้” ในข้อ
ด้านบนเท่านั้น) เนื่องจากต้องการทักษะมากกว่านี้ 

ครั้งที ่ เหตุผล 
1 - 
2 - 
3 ต้องการทักษะมากกว่านี้ 

 
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถนำมาจัดหมวดหมูได้ ดังนี้ (1) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี สำหรับการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งผู้พูดและผู้ฟัง รวมถึงได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (2) ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการสรุปเป็นภาษาไทยพอสังเขป 
หลังจากการนำเสนอ (3) ผู ้ตอบแบบสอบถามอยากให้แจกเอกสารล่วงหน้า และ (4) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้จัดในรูปแบบที่ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการทั้งหมด ทั้งนีข้้อเสนอแนะที่ 
2-4 จะนำมาพิจารณาในการปรับปรุงสำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ในครั้ง
ต่อไป  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ข้อที่ 1-7 คะแนนอยู่ระหว่าง 4.67-4.75 คะแนน (ร้อยละ 93.33-
95.00) ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 97.92 สามารถนำทักษะ ความรู้ แนวทาง
จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้ 

 
 

สรุปโดย 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

กุมภาพันธ์ 2564 
 

 


