
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ช้ัน 3 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. 
---------------------------------------- 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ         ประธาน 
2. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน   ผูแทนกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
4. นายแพทยธีรภัทร อัตวินิจตระการ  ผูแทนสํานักโภชนาการ  
5. นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล   ผูแทนสํานักโภชนาการ  
6. นางสาวจุฑามาศ  เกษมสุขสถาพร  ผูแทนสํานักเลขานุการกรม 
7. นายขจรศักดิ์ สุขเปรม   ผูแทนกองการเจาหนาท่ี 
8. นางสาวอังคณา มีชัยชนะ   ผูแทนศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 
9. แพทยหญิงธนิกา สุจริตวงศานนท  ผูแทนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
10. นางสาวนางจิตติมา รอดสวาสดิ์  ผูแทนกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
11. นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ  ผูแทนกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
12. นางรัชนี บุญศรีเรือง   ผูแทนสํานักอนามัยผูสูงอายุ 
13. นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม  ผูแทนสํานักอนามัยผูสูงอายุ 
14. นางอริสรา ทองเหม   ผูแทนสํานักสงเสริมสุขภาพ 
15. นางสาววราภรณ ถาวรวงษ  ผูแทนสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
16. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท  ผูแทนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
17. นางสาวประวีณนุช กาณจนขจรศักดิ์ ผูแทนศูนยสื่อสารสาธารณะ 
18. นางสาวศุรานัน จันทรตรี    ผูแทนศูนยสื่อสารสาธารณะ 
19. นางสาววิจิตรา บุญจิตร   ผูแทนสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
20. นางสาววรมน อัครสุค   ผูแทนสํานักทันตสาธารณสุข 
21. นายพลากร จินตนาวิวัฒน   ผูแทนศูนยกฎหมายสาธารณสุข 
22. นายพศิน พิริยหะพันธุ   ศูนยความความรวมมือระหวางประเทศ 
23. นางสาวสมฤทัย คันธิวงษ   ศูนยความความรวมมือระหวางประเทศ 
24. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ   ศูนยความความรวมมือระหวางประเทศ 
25. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  ศูนยความความรวมมือระหวางประเทศ    เลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นางสาวเกสร พานิชย   ผูอํานวยการกองคลัง 
 
 
 

เริ่มประชุม... 



 

เริ่มประชุม 09.00 น 
วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

เรื่องท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ี
ประชุมทราบ 

 

   - นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
แจงในท่ีประชุมเก่ียวกับวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนงานวิชาการ การวิจัย/
Journal จากในประเทศและตางประเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูล
วิชาการ/ประสบการณในเรื่องนั้นๆ ของบุคลากรกรมอนามัยในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club)โดยเปนประเด็นงาน
สําคัญดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัยในภาวะ
วิกฤตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  
   - นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ แจงวาการจัดกิจกรรมดังกลาวนอกจากนําเสนอเรื่องวิชาการ
แลวยังสามารถเปนเวทีสําหรับนักวิชาการเตรียมตัวเพ่ือไปนําเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีตางๆไดอีกดวย 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

เรื่องท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 

 

   - นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ได พิจารณารายชื่อคําสั่ งกรมอนามัยท่ี 288/2563 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2563 ซ่ึงมีความเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อใหม
เนื่องจากขาราชการบางรายไดเกษียณ/ลาออก/โยกยายไปแลว 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การกําหนดแนวทางและรูปแบบการสัมมนา 
- นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ แจงวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเปนผูประสานงาน
หลักในการจัดการประชุมตามโครงการ รวมไปถึงการจัดทําสื่ อ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงไดกําหนดการจัดกิจกรรมดังกลาวในรูปแบบประขุม
ทางไกล (Teleconference) ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาคของกรมอนามัย โดยจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธหรือ
พฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือนใชเวลานําเสนอแตครั้งละ 1 - 2 เรื่อง 
กําหนดเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จํานวนท้ังหมด 12 ครั้ ง ตลอด
ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 นอกจากนี้อาจจะมีการถายทอดผาน 
Facebook Live กรมอนามัย 
     - นายแพทยสมพงษ  ชัย โอภานนท  ประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหคําแนะนําวาหลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งควรมี 
Input/Intervention/model/ best practice/โดยผูนําเสนอแตละเรื่อง
จัดทําสรุปใหกับหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคไดสามารถนําไป
ขับเคลื่อนและมีผลในการกํากับและติดตามตอไป อีกท้ังในระหวางจัด



 

เรื่องท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 

กิจกรรมผูทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยจะมีสวนรวมใหความรู ขอคิดเห็นและ
เสนอแนะ กับผูนําเสนอในแตละครั้งดวยเชนกัน 
     - นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบเตรียม One page หรือ Executive 
Summary กอนจัดการประชุม เพ่ือความสะดวกตอผูเขารวมประชุมและ
การเผยแพรตอไป นอกจากนี้จะนําเสนอแกกลุมพัฒนาระบบบริหารให
การประชุมนี้เปนสวนหนึ่งคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสามารถนําไปใชเปนผลงานตัวชี้วัด 
DMKM รายบุคคลและรายหนวยงานตอไป 
 3.2 การกําหนดประเด็นการสัมมนาวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม/กําหนดตารางเวลาการสัมมนา 

-  นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ไดนําเสนอรางตารางกําหนดการและหัวขอการนําเสนอและให
ผู เข ารวมประชุมพิจารณากําหนดเวลาท่ี เหมาะสมและแจงชื่ อผู
ประสานงาน เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงาน   

 ท้ังนี้หากหนวยงานใดตองการเปลี่ยนหัวขอ และเวลานําเสนอดังกลาว
ขอใหประสานกับหนวยงานท่ีเปนเจาของผูจองเวลานั้นเอง และขอสง
รายละเ อียดหัวข อ กิจกรรมภายในสัปดาหแรกของเ ดือน ให กับ        
นางสาว เปรมรั ตนา  วั ช โ ร ทัย  นั กวิ เทศสั ม พันธ  โ ดยแจ ง ผ าน 
premratana.v@anamai.mail.com หรือโทรศัพท 0 2590 4619 
    - นางรัชนี บุญศรีเรือง ผูแทนสํานักอนามัยผูสูงอายุ ขอเปลี่ยนแปลง
หัวขอใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันในภายหลัง โดยผานพิจารณาจาก
Cluster ผูสูงอายุกอน 
3.3 งบประมาณ 

- การเบิกจายงบประมาณในการประชุมเปนงบประมาณของศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศจํานวน 27,900 บาท จํานวน 12 ครั้ง
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
เรื่องท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club)        
ครั้งตอไปในเดือนธันวาคม  2563 ซ่ึงจะแจงวัน เวลา และสถานท่ีให
ทราบในภายหลงั 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ผูจดรายงานการประชุม 
นางสาวปนอนงค เครือซา ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



 

 
 

 
  


