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รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ครั้งที่ 1/2564  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

--------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม  
1. นายแพทยภ์านุวัฒน์  ปานเกต ุ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     ประธาน 

2. นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์   เลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

3. นายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา   นายกสมาคมคลินิกไทย   

4. นางสาวศรัณยา  โอฬาร์ชน   นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
สมาคมนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

 5. นายสละ  อุบลฉาย    นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 6. นายตังเฉียง  หลิน    นายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย 

 7. นางสาวสังวาล  ศิริบังคลากุล   กรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 8. พท.ดร.บัณฑิต  ประดับสุข   เลขาธิการวิชาชีพ  
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 9. นายอุบลรัตน์  เรืองศรี    กรรมการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

 10. นายชาญณรงค์  ไวยพจน์   เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

 11. นายสรงค์กฎณ์  ดวงค าสวัสดิ์   กรรมการบริหารฯสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 12. นายอนุวัชร  สว่างเดือน   ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนส 
แห่งประเทศไทย 

13. นายชาลี  ชีวศรีพฤฒา   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 

14. นายฉลอง  ธยริตธรรม   มูลนิธิคอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอด (หมอนวดคนตาบอด) 

15. นางสาววรนชุ  ปานใจ   อาสาสมัครมูลนิธิคอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอด 
(หมอนวดคนตาบอด) 

 16. ดร.นพัฐกานต์  เกิดแสง   กรรมการสมาคมการค้าและการบริการ 
สุขภาพผู้สูงอายุไทย 

17. นางสาวกุลศยา  เม่นแย้ม   เลขาและอนุกรรมการ 
       สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

18. นายอนันต์  มิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
(สภท.54ปี) 
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19. รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

20. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 21. นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 22. นายชาญ  นรากล่ า    ครูช านาญการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

23. นางอมรพรรณ  ภากรณ์ประเสริฐ  เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

 24. นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล   ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

25. นางสาวเนาวรัตน์  แก้วแสงธรรม  นักสื่อสารมวลชนช านาญการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

26. นางสาวกาญจนา  ไชยสถิตวานิช  ผู้อ านวยการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุ 
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

 27. นายธนศักดิ์  ก าจรกิจการ   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

28. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 29. นางสาวขวัญจิต  จินดานรุักษ์   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 30. นางสาววรัญญู เวียงอ าพล   รองผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ  
       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 31. นางสาวเบญญาภา  เมธาวราพร  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 

       ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

32. นายนิตินันท์  พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ  
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

33. นางสาวศิรินภา  สระทองหน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
      กองสุขภาพระหว่างประเทศ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

34. นายอัครวัฒน์  คุ้มเมือง   นักจัดการงานทั่วไป  
กองสุขภาพระหว่างประเทศ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      

35. นางสาวรัตนา  สังข์เพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 36. นายวริศ เตชะวิภาค   นักประชาสัมพันธ์  
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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 37. นายชีวัธนัย  เจริญ    นักจัดการงานทั่วไป         
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 38. นายประพันธ์  ยอยโพธิ์สัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 39. นายชัยณรงค์  สังข์จ่าง   นักวิชาการสารธารณสุขช านาญการ 
       กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

 40. นางสาวกฤติยา  อินถา   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 41. นายสราวุฒิ  จบศรี    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    

 42. นางสาวเพ็ญพิชชา  รุ่งเรือง   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 43. นายปฐวี  มาวิริยะ    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

 44. นายวรเวธน์  ศรีสุขา    นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

 45. นางสาวจารุวรรณ  บุญยะมนี   นักประชาสัมพันธ์   
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

46. ผู้แทนสมาคมกายอุปกรณ์ไทย 

47. ผู้แทนกลุ่มสมาชิกวิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

48. ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 

49. ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด องค์กรสาธารณะประโชน์ 

50. ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

51. ผู้แทนบริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

52. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

53. ผู้แทนสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

54. ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

55. ผู้แทนสมาคมการแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย 

56. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

57. ผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1. นายทวิช  เทียนค า    หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. นางสาวสุภาวดี  นวลมณี   นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

3. นางอัจจนา  กัมปนาทแสนยากร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุมุทมาส 

 4. ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 5. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

 6. ผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบ าบัด/อาชีวบ าบัดแห่งประเทศไทย 

 7. ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย 

 8. ผู้แทนวิศวกรเครื่องกลไทย 

 9. ผู้แทนสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 

 10. ผู้แทนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

11. ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12. ผู้แทนสมาคมสปาไทย 

13. ผู้แทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด 

14. ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

15. ผู้แทนสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม 

 นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ 
เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ                                
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 1.2 ภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ประธานที่ประชุม ได้น าเสนอภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีนายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุน
หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ
ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ โครงสร้างอาคารสถานพยาบาล การคุ้มครองประชาชนด้านระบบ
บริการสุขภาพให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยการดูแลและควบคุมก ากับมาตรฐาน
สถานพยาบาลของเอกชน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิก มาตรฐานสถานที่กักกันโรคโควิด 19 เช่น Alternative State 
Quarantine (ASQ) , Alternative Hospital Quarantine (AHQ) , Golf Quarantine (GQ) , Wellness Quarantine (WQ) 
รวมถึงสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต่างๆ เช่น กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะ
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พ่ึงพิงให้มีการด าเนินการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีแล้ว ยัง
เป็นการส่งเสริมนโยบาย Medical hub และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ และการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของ อสม. และยุว อสม. ให้มีความรู้ความช านาญทางสุขภาพใน
สาขาต่างๆ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ช่วยรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

โครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบ่งออก 2 ส่วน คือส่วนกลาง มีจ านวน 18 หน่วยงาน และส่วน
ภูมิภาค มีจ านวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1-12 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐาน จ านวน  5 แห่ง  

 ทั้งนี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบนโยบายในการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนตามภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่

โครงการพระราชด าริ ภารกิจงานสุขภาพภาคประชาชน ภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ภารกิจ
งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาองค์กร 

2. การท างานเป็นทีม ความสามัคคีของหมู่คณะ เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. ปรับระบบงานให้มีความเหมาะสมเพื่อการบริหารงานที่รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. การสื่อสารภารกิจให้ทั่วถึงทุกระดับ 
5. คนส าราญ งานส าเร็จ จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร  

  

มตทิี่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เลขานุการกรม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจที่หลากหลาย จึง

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกภาคส่วน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการท างานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดย
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคได้ทุกภาคส่วน             
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   

โดยได้ขอน าเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มี
องค์ประกอบดังนี้ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นที่ปรึกษา  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชนเป็นคณะท างาน และเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  เป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ร่วมพิจารณาประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. จัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค

ประชาชน 
3. ร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
4. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. ร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นดังนี้  
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ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอความเห็นว่า ในค าสั่งควรก าหนดวัตถุประสงค์และ
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานให้ชัดเจน  

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร์ เห็นว่าเนื่องด้วยรายชื่อคณะท างานบางท่าน
อาจจะต้องเปลี่ยนหรือหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดเสนอ  จึงอยากให้ค าสั่งมีวาระ 
หรือระยะเวลาสิ้นสุดของค าสั่ง  

เลขานุการกรม ได้ชี้แจงว่า ร่างค าสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาก าหนดประเด็น
และการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ค าสั่งดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อบุคคลและก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานไว้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลจึงได้จัดท าค าสั่งในรูปแบบของผู้แทนหน่วยงาน 

 ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  เสนอควรแก้ไขหน้าที่ของคณะท างาน โดยให้มีการมีแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเพ่ิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 2 หน่วยงานคือ กรมการท่องเที่ยว 
และกรมพลศึกษา 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรเพ่ิมจ านวนคณะท างานอีก 2 หน่วยงาน คือ กรมการท่องเที่ยว 
และกรมพลศึกษา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

2.2 การผลิตและจัดหาสื่อความรู้  
เลขานุการกรม  ได้น าเสนอเก่ียวกับการผลิตและจัดหาสื่อความรู้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ด าเนินการ  

โดยได้จัดท าคลังสื่อประชาสัมพันธ์  และมีการอัพโหลดไว้ ในเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
https://hss.moph.go.th เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ และการด าเนินงานของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีคณะท างานที่เป็นฝ่ายวิชาการคอยคัดกรองข่าวสารที่เหมาะสมในการลงสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เสนอว่า ในการลงข้อมูลของเครือข่ายประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีรหัสผ่านให้แต่และหน่วยงานสามารถลงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง 

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอว่า ควรเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือและออกแบบดีไซน์
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์คลังสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความดึงดูดและน่าสนใจมากกว่านี้  

ผู้แทนสมาคมธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุไทย สอบถามว่า เนื่องด้วยทางสมาคมมีหลักสูตรที่ขออนุมัติกับทางกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ คือ Health care manager ซึ่งจัดท าร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล หากต้องการที่จะ
ประชาสัมพันธ์การอบรม หรือข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้น มีข้อจ ากั ดหรือ
กฎระเบียบในการลงประกาศอย่างไรบ้าง 

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เสนอว่า ควรแบ่งหมวดหมู่ในการจัดหน้าเว็บไซต์ให้ชัดเจนมี
ความหน้าสนใจมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะให้ใส่ Link แบนด์เนอร์ วีดิโอข่าวสารของหน่วยงานนั้นและเพ่ือลดการท างาน
หรือเพ่ิมภาระหน้าที่ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลต่างๆ  ที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล
เหล่านั้นมาลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

2.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เลขานุการกรม เสนอร่างแผนปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ที่

ประชุมพิจารณา ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ขึ้นและเผยแพร่ในหลายช่องทาง 

https://hss.moph.go.th/
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เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และยังมีกลุ่มเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  

ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เสนอว่า ในส่วนของแผนการผลิตและจัดหาสื่อ
ความรู้เล็งเห็นถึงปัญหา ในการประชาสัมพันธ์ในบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในบางส่วนนั้นไม่ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และยังมี
ความดึงดูดให้ผู้คนมาสนใจน้อย ดังนั้นควรปรับรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ และการจัด Workshop เพ่ือรับความรู้
หรือข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพและภาคประชาชน เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าใจและรู้จักกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น  

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอว่า การศึกษาดูงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในส่วนนี้ใครเป็นผู้ด าเนินการ เสนอชื่อกิจกรรม เครือข่ายจะต้อง
ด าเนินจัดท าแผนงานในส่วนนี้หรือไม่ควรจะเขียนให้ชัดเจน และในการจัด Workshop อบรมเห็นควรเชิญวิทยากร 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์มาให้ความรู้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เสนอว่า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าข้อมูล 
และสื่อเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้ว หากมีส่วนไหนที่สามารถช่วยสนับสนุนหรือช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้ ก็ยินดีและพร้อมที่จะช่วยสนับสนุน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

2.4 การศึกษาดูงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
เลขานุการกรม  เสนอที่ประชุมว่า การจัดตั้งคณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพขึ้นมานั้น ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องการให้เครือข่ายทุกท่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน 
จึงมีการจัดกิจกรรม One day Trip เพ่ือศึกษาดูงานในส่วนที่คณะท างานทุกท่านสนใจ หรือสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการไปศึกษาดูงานนั้นมาปรับใช้กับการท างาน หรือเป็นแนวทางในการท างาน เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอความร่วมมือให้ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์ช่วยเสนอสถานที่หรือกิจกรรมที่ทุกท่านสนใจ  

ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ เสนอว่า ควรมีการแยกประเด็นการศึกษาดูงานออกเป็น
ส่วนๆ เพราะแต่ละส่วนมีความแตกต่างกัน เช่น ศึกษาดูงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออก โดยมี
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินงานเรื่อง Medical Hub และทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้จัดท าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
ประกอบกับจังหวัดระยองและจันทบุรีก็มีการด าเนินงานในส่วนนี้ 

ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เห็นว่า  ในการเข้าศึกษาดูงานอันดับแรกควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประโยชน์ในการใช้สถานที่หรือบริการที่ได้รับมาตรฐาน
ถูกต้องครบถ้วนว่าดีอย่างไร อาจจะศึกษาดูงานในสถานพยาบาล สปาที่ได้รับมาตรฐานอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นประโยชน์
และเป็นความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอว่า ในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านสถานพยาบาลมากที่สุ ด ดังนั้นทางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ควรเป็นสถานที่ให้สถาปนิกอ่ืนๆเข้ามาศึกษาถึงมาตรฐานตรงนี้ และควรแบ่งจัดหมวดหมู่ของเอกสาร เพราะ
ตอนนี้อ่านแล้วจะข้ามไปขา้มมาท าให้สับสนได้ ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เสนอว่า สถานที่และเนื้อหาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับต้นแบบ
กัญชารักษาโรค ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ทุกคนรวมถึงประชาชนยังไม่เข้าใจ หรือ
ทราบข้อเท็จจริงยังไม่ท่ัวถึง  

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แจ้ง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์  หากทางเครือข่ายหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีข้อมูลหรือสื่อเกี่ยวกับการสนับสนุน
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บริการสุขภาพต้องการให้ทางส านักงานกสทช. ช่วยในการประชาสัมพันธ์สามารถส่งมายังส านักงานกสทช. ช่วย
ประชาสัมพันธ์ได้ มีทั้งสื่อทีวีและวิทยุ ในการก ากับดูแลของส านักงานกสทช. สามารถท าหนังสือหรือส่งข้อมูลมายัง
ส านักงานกสทช. เพื่อช่วยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

2.5 การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน และการรายงานผลการด าเนินงาน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

เลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น าเสนอแบบรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ  
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานที่ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆในเดือน
พฤษภาคม และสิงหาคม 2564  ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะท าแพลตฟอร์มเป็นไฟล์ Word และ Google 
ให้กับเครือข่ายทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือน าข้อมูลในการจัดท ารายงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้
ศึกษา  

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอให้เพิ่มรายการเกี่ยวกับกิจกรรมและปรับช่องให้ใหญ่
ขึ้นเพ่ือให้สามารถพิมพ์เนื้อหาข้อความได้มากข้ึน และปรับตารางในช่องการด าเนินการให้เล็กลง 

ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย เสนอตรงส่วนของกิจกรรม ควรเพ่ิมเนื้อหา และการด าเนินกิจกรรม 
ควรมีพื้นที่ให้เขียนเนื้อหาได้มากขึ้น และควรมีการเก็บรวบรวบเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยมาแสดง
ไว้ในส่วนของเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วย เช่น ผู้หญิงในประเทศไทยมีอายุสู งสุดกี่ปี และเสียชีวิต
เยอะที่สุดในช่วงอายุเท่าไหร่ หรือสุขภาพของวัยรุ่นไทย ควรเก็บข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลหรือแนวทางใน
การด าเนินงาน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.  
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