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สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 2 
ณ ห้องประชุมสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00น. 
---------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์  ประธานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
2. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง   สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร   สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6. ทันตแพทย์หญิงวรมน อัครสุต  ผู้แทนผู้อำนวยการทันตสาธารณสุข 
7. นายพศิน พิริยหะพันธุ์   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8. นางสาวสมฤทัย คันธิวงษ์   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
11. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
12. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
13. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์   ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ 
14. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  ศูนย์ความความร่วมมือระหว่างประเทศ    เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข   รองอธิบดีกรมอนามัย    

เริ่มประชุม 09.30 น. 
วาระท่ี สาระสำคัญ/มติที่ประชุม 

เรื่องท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ี
ประชุมทราบ 

 

   - เนื่องจากนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ติดภารกิจ
ราชการกะทันหัน จึงมอบหมายให้ นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ 
ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้แทนแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการกำหนดหัวข้อการนำเสนอ มีความชัดเจน โดยนำเนื้อหามาจาก
วารสาร (Journal) ด้านวิชาการที ่เกี ่ยวข้องกับ งานที่รับผิดชอบของ
หน่วยงาน (ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) อาจเป็นภาษาไทย 
หรือ ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นประเด็นที่มีการค้นพบใหม่ หรือ
มีตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี  มีการ วิเคราะห์เนื ้อหา วิธีการศึกษา สรุปผล
การศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเอกสารนั้นๆ  
   - นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด ้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม)  เสนอความเห็นว่าควรระบุ
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติที่ประชุม 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ output ของการนำเสนอให้ชัดเจน เช่น เพ่ือ
ทราบ เพื ่อติดตาม ความก้าวหน้า เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ก ับการ
ดำเนินงานของกรมอนามัย เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เรื่องท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

 

2.1 รายงานการจัดโครงการอบรม Journal Club เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
  - นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู ้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้รายงานการจัดโครงการอบรม Journal Club เดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาจำนวน 2 ครั้ง 

• ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษา
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ เขตกองทัพภาคที่ 3”                 
โดย นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

• คร ั ้ งท ี ่  2  ในว ันที่  1  ธ ันวาคม 2563 ในห ั วข ้อ เร ื ่ อง                
“ฝันให้ไกลไปให้ถ ึงเนเธอร์แลนด์”(ปริญญาโทในหลักสูตร 
Master of Public Health International Course in Health 
Development)  โดย พ.ญ.พลอย กองกูด นายแพทย์ชำนาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 หารือการกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรม Journal Club 
  - นางสาวสิร ิวรรณ จันทนจุลกะ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ให้ผู ้ที ่จะนำเสนอข้อมูล ต้องส่ง
เอกสารให้ผ ู ้ทรงคุณวุฒิ ท ี ่ เป ็นที ่ปร ึกษาในหัวข ้อนั ้นๆ อ่านก่อน
กำหนดเวลาการนำเสนอ 3 ว ัน  ว ัน  และอาจเช ิญผู ้ว ิพากษ์ท ี ่ เป็น
ผู ้เช ี ่ยวชาญ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก (External expert) โดยให้ผู้
นำเสนอประสานงานเพื่อเชิญผู้เชี ่ยวชาญด้วยตนเอง  และแจ้งให้ ศรป. 
ทราบ เพื ่อดำเนินการต่อไป  เช่น การทำหนังสือเชิญ การเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
  - กำหนดเวลาการนำเสนอในแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชม. (ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา)  
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติที่ประชุม 
 
 
เรื่องท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 

• นำเสนอข้อมูลวิชาการประมาณ 20-30 นาที  
• อภิปราย/วิพากษ์ ประมาณ 20-30 นาที  
• สรุปการนำเสนอประมาณ 20 นาท ี

• ผู้นำเสนอที่มีหัวข้อใกล้เคียงกัน สามารถนำเสนอในวัน
เดียวกันได้ 

อีกทั้งกิจกรรมการสัมมนาวิชาการนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้
ของกรมอนามัย (KM) ผู้ที่ร่วมนำเสนอข้อมูลวิชาการจะได้รับใบรับรอง
การนำเสนอฯ จากกรมอนามัย 

  -  นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริม
สุขภาพ) เสนอให้ตั ้งเกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอข้อมูลวิชาการ 
ประกอบด้วย 

• หัวข้อการนำเสนอเป็นประเด็นใหม่ ทันต่อสถานการณ์ และ
น่าสนใจ 

• มีการวิเคราะห์วิธีการศึกษา (methodology) 

• นำเสนอได้ดี เข้าใจง่าย และตอบคำถามได้ดี 

• ข้อมูลที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องของกรมอนามัยได้ 

• ข้อมูลที่นำมานำเสนอมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น มาจากฐาน 
Scopus/ISI/TCI 

3.2 ทบทวนบทบาทคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ(Journal 
Club) 

- เนื่องจากคณะกรรมการมีติดภารกิจด่วนกะทันหันทำให้ยังไม่ได้มีการ
ทบทวนคณะกรรมการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

- 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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