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รายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ครั้งท่ี 2/2565  วันท่ี 14 กันยายน 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุม  ช้ัน 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

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

ผูท่ีมาประชุม  

    1. ทันตแพทยอาคม  ประดิษฐสวุรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ       ประธาน 

2. นายสาโรจน  ยอดประดิษฐ  เลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เลขานุการ 

3. นายสมบัติ    สมาคมนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

4. พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ  
     สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแหงประเทศไทย 

5. นางสาวปวีณา   สดุเดช  นายกสมาคมกายอุปกรณไทย 

 6. นายสละ  อุบลฉาย   นายกสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย 

 7. รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ   นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและ 
การแกไขการพูดแหงประเทศไทย 

 8. อาจารยสุภาวดี นวลมณี  นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

 9. แพทยจีนวรวุทธ  บวรนิมิต  นายกสมาคมแพทยแผนจีนประเทศไทย 

 10. นางสาวสมศรี เตชะวรกุล  กรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย 

11. อาจารยอรัญญา  เตชะวรกุล  กรรมการประชาสมัพันธ  
      สมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย 

12. ดร.สรสิท แสงนาค   นายกสมาคมการแพทยทางเลือกไคโรแพรคติก 
แหงประเทศไทย 

 13. อาจารยศิริชัย  คุมโห   กรรมการบรหิารสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไทย 

14. ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 

15. นายเอกชยั  ชมพูพิชญกุล  รองประธานอนุกรรมการสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไทย 

16. นางจินตนา  ชชูาติ   กรรมการสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศนแหง 

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 

17. นายชัชวาลย  คุณค้ำชู  อุปนายกสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 18. นายจำรัส  คำรอด   ประธานอาสาสมัครสาธารณสขุแหงประเทศไทย 
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 19. นางสาวชวนัสต  สนิธุเขียว  ประธานสมาพันธสมาคมสปาแอนดเวลเนส 
แหงประเทศไทย 

20. นายวินัย  ทองลาย   นายกสมาคมสงเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด  
องคกรสาธารณะประโชน 

 21. นายฉลอง  สจุริตธรรม  กรรมการและผูชวยเลขาธิการมูลนิธิคอลฟลด 
เพ่ือคนตาบอด (หมอนวดตาบอด) 

22. นายธวชัชยั  เฟองอนันต                 สมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย  
 
23. อาจารยตริฉัตร  ชื่นศิลป                 หวัหนาสาขาวชิานวัตกรรม การออกแบบสื่อ 

และการผลติสื่อ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 24. นางสาวกัญญารัตรน วงศสาล ี ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 25. นางสาวณิชชา สมานบุตร  คร ูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 

26. นางสาวเบญญา  เมราวราพร  นักประชาสมัพันธ 
      สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

27. นางสาวกุสศิรา  บุบผา  นักวิชาการเผยแพร 
      สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 28. นางสาวพัณณพิกา  เอนกสมัพันธ นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
กรมประชาสัมพันธ 

29. นางสาวจินตนา  ระวันประโคน นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

30. นางสาวกานตวดี  เพ่ิมผล  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
31. นางสาวสทุธิวรรณ  ภทัรปญจศรี  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 32. นางสาวกัญญาภคั  ขุนทอง  ผูอำนวยการกลุมประชาสมัพันธ  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  
33. นางสาวอนงควรรณ ดาวัลย  นักพัฒนาการทองเท่ียวชำนาญการ กรมการทองเท่ียว 

34. นางสาววนิดา  พันธสะอาด  ผูอำนวยการสำนักวิทยาศาสตร กรมพลศึกษา 

35. นายอภิรมย  อาทิตยตั้ง  นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา 

36. นางสาววรมล  ทรัพยศรีสญัวัย หัวหนางานขาวในประเทศ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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37. นายอัครวัฒน  คุมเมือง  นักจัดการงานท่ัวไป กองสขุภาพระหวงประเทศ 
     กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

 38. นายชีวธันัย  เจริญ   นักจัดการงานท่ัวไป 
      กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 39. นางสาวกมลวรรณ  แปนเพ็ชร เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
      กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

40. นายนิตินันท  พันทวี   นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ  
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

41. นางสาวดวงฤทัย  แสงเรืองรอง นักวิชาการสาธารณสขุปฎิบัติการ 
       กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

         กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

 42. นายประพันธ  ยอยโพธิ์สัย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

43.นายวีรพงศ  นามโยธา  ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

44. นายสุรชัย  นามโยธา   ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

45. นางสาวกุลภญา แกวสมบูรณ           นักจัดการงานท่ัวไป กองวิศวกรรมการแพทย  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

46. นายภวูเดช  เกิดจรุณเดช                นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

47. นางสาวกฤติยา  อินถา  นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ  
กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

48. นายสราวุฒิ  จบศรี   นักประชาสัมพันธชำนาญการ  
กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

49. นางสาวเพ็ญพิชชา  รุงเรือง  นักประชาสัมพันธชำนาญการ  
กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

50. นายปฐว ี มาวิริยะ   นักประชาสัมพันธชำนาญการ  
กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

51. นางสาววชิดุา  ทองแทน  ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ 

2. สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย 

3. สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟา และอิเลก็ทรอนิกสแหงประเทศไทย 

4. สมาคมวิศวกรรมชวีการแทพยไทย 

5. สมาคมวิชาชพีสขุศึกษา 

6. มูลนิธิสงเสริมอาชพีคนตาบอด 

7. สมาคมการคา และการบริการสขุภาพผูสูงอายุไทย 

8. บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด 

9.  บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด 

10.  มหาวทิยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาลยัเขตกรุงเทพ 

11.  โรงเรียนกุมุทมาส 

12.  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

13.  กระทรวงการตางประเทศ 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจำป 2565 

 ประธาน ไดกลาวขอบคุณ คณะเครือขายฯ สำหรับการเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานเครือขาย
ประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2565 ท่ีผานมาทำใหเห็นถึงพลังของเครือขายฯใน
การรวมมือท่ีจะประชาสัมพันธถึงภารกิจ หรือขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี เปนประโยชนไปยังประชาชน                 
หรือกลุมเปาหมายใหไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน และนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และยัง
สามารถรับทราบถึงปญหาตางๆ เชน กรณีท่ีจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชาวตางชาติเดินทางเขามา
ทองเท่ียวและเขาใชบริการนวด สปา เปนจำนวนมาก แตรานนวด รานสปามีพนักงานนวดไมเพียงพอตอ
ผูใชบริการ จึงทำใหรานนวด รานสปา หลายๆท่ีตองปดกิจการ เนื่องจากไมมีพนักงานนวด สปา ท่ีจะมา
ใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ และจากผลสำรวจการข้ึนทะเบียนหมอนวดมีผูข้ึนทะเบียนเปนผู
ใหบริการนวด สปาประมาณ 200,000 คน และมีรานนวด รานสปา ประมาณ 10,000 แหง และดวย
สถานการณโควิด 19  ท่ีผานมาทำใหรานนวด รานสปา ปดกิจการไปหลายแหง จึงทำใหพนักงานนวด สปา 
เดินทางกลับภูมิลำเนาและเปลี่ยนไปทำอาชีพอ่ืน และไมกลับมาทำอาชีพนวด สปาอีก จึงทำใหรานนวด ราน  
สปาประสบปญหาไมมีพนักงานนวด สปา ดังนั้นทางผูประกอบการจึงเสนอใหจัดทำตลาดแรงงานเก่ียวกับนวด 
สปา ข้ึน โดยใหกรมสนับสนุนบริการสขุภาพเปนหนวยงานหลกัในการจัดประชมุระหวางผูประกอบการ สมาคม
ของผูประกอบการ สมาพันธตางๆ กับผูใหบริการ โดยมีการเสนอ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 ใหมีการกำหนด
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รูปแบบ แผนงานและมีการแสดงขอมูลตางๆ เชน  จำนวนเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ใหอยางชัดเจน เพ่ือใหผู
ใหบริการไดทราบขอมูล และเขามาสมัครงานไดอยางถูกตอง  รูปแบบท่ี 2 ใหมีการทำทะเบียนผูใหบริการนวด 
สปา พรอมเบอรโทรติดตอ พรอมหลักสูตรตางๆท่ีผานการฝกอบรมและมีการข้ึนทะเบียนไว เพ่ือให
ผูประกอบการติดตอจางงานได 

 นายสาโรจน  ยอดประดิษฐ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 
จากการไดรับทราบถึงปญหาของการใหบริการรานนวด รานสปา ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได
ประสานงานกับศูนยคุมครองผูบริโภค และกำลังดำเนินการจัดทำแบบฟอรมแอปพลิเคชัน รานนวด รานสปา 
เพ่ือใหประชาชนเขามาเลือกใชบริการรานนวด รานสปาท่ีไดมาตรฐาน และผานการประเมินจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพแลวนั้น และจะนำขอมูลปญหาการขาดแคลนพนักงานนวด สปา ไปหารือเพ่ือใหแอปพลิเคชัน
สามารถดูขอมูลพนักงานนวด สปา ได เพ่ือแกไขปญหาขางตน  

 นายสราวุฒิ จบศรี แจงใหท่ีประชุมทราบวา ผลการดำเนินงานโครงการเครือขายประชาสัมพันธของ
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ประจำป 2565 ซ่ึงเปนการทำงานระหวางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมกับ
เครือขายฯ โดยในปงบประมาณ 2565 ไดมีการจัดประชุม เครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ จำนวน 2 ครั้ง ประชุมเชงิปฏบิัติการ เรื่องการประชาสัมพันธและการสรางเครือขายของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จำนวน  1 ครั้ง และกิจกรรมศึกษาดูงานเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ ป 2565 จำนวน 1 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนขอมูล และการนำขอมูลขาวสารในดานตางๆ เชน ดาน
สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลเอกชน ดานการประกอบโรคศิลปะ ดานโครงสรางอาคาร สถานท่ี บริการ
สุขภาพภาครัฐ ดานวิศวกรรมการแพทย วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรมสื่อสาร 
ดาน อสม. สุขภาพภาคประชาชน ดานสุขศึกษา รวมถึงรายการของกรม สบส. ฯลฯ ซ่ึงเปนการนำเสนอใน
รูปแบบ Motion graphics Infographic และขาวประชาสัมพันธ เพ่ือนำไปเผยแพรและประชาสัมพันธภายใน
หนวยงานตางๆ ท่ีเปนสมาชิกเครือขายฯ ตามกลุมเปาหมายของแตละหนวยงาน และในสวนของรางสรุปผล
การดำเนินงานโครงการเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หากมีสมาชิกทานใดตองการ
แกไขเพ่ิมเติมสามารถแจงกลบัมาท่ีกรมสนุนบริการสขุภาพ เพ่ือดำเนินการแกไขตอไป 

ประธาน กลาววา วัตถุประสงคและจุดมุงหมายสงูสุดของการจัดตั้งกลุมเครือขายฯ ข้ึนมา เพ่ือตองการ
ใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูล และมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาน
ประกอบการตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาความสามารถ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธใหสามารถ
ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการมากยิ่งข้ึน หากเปนการรับและสงขอมูลไป-มา โดยไมไดมีการคิดวิเคราะห หรือ
พัฒนาตอนั้นอาจจะทำใหไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย และไมสามารถนำขอมูลไปพัฒนาตอได จึงอยากใหมี
การรวมกันคิดวิเคราะห เพ่ือจะไดนำขอมูลขาวสารท่ีมีการแลกเปลี่ยนมาพัฒนาตอ โดยการนำขอมูลเหลานี้
มารวมพูดคุยกับผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจากการศึกษาดูงานฯ ท่ีผานมาทำใหทราบถึง
ศักยภาพของสมาชิกเครือขายฯ จากทุกหนวยงานจึงอยากใหมีการจัดตั้งกลุมบริหารเครือขายฯ ซ่ึงอาจจะ
คัดเลือกจากสมาชิกเครือขายฯ มารวมเปนทีมบริหารเครือขายฯ จำนวน 10 ทาน เพ่ือท่ีจะไดคิดวิเคราะห 
และพัฒนาขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสดุแกประชาชน หนวยงานและประเทศชาติตอไป  

นายสาโรจน ฯ กลาววา ในการประชุมท่ีผานมาไดมีการจัดตั้งคณะทำงานเปนคำสั่งของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพข้ึน เพ่ือท่ีจะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกรม สบส. และหนวยงานตางๆ ท่ีเปนสมาชิก
เครือขาย ซ่ึงในการดำเนินงานในกลุมเครือขายฯ จะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีไดรับกับทางหนวยงานตนสังกัดของขาวกอนท่ีจะมีการเผยแพรอยู เสมอ                        
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงในสวนนี้สามารถแกไข และปองกันขาวปลอมไดในระดับหนึ่ง ทำใหประชาชน 
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และผูรับขอมูลขาวสารม่ันใจไดวา ขาวท่ีมีการเผยแพรจากหนวยงานตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของเครือขายฯ นั้นมี
ความนาเชื่อถือ และสามารถแชรหรือประชาสมัพันธตอไปได 

ประธาน กลาววา หลังจากมีการจัดตั้งทีมบริหารเครือขายฯ ควรมีการสรุปผลหลังจากการดำเนินงาน
เผยแพรขาวสารท่ีไดทำการประชาสมัพันธไปยังกลุมเปาหมายตามแผนงานท่ีไดวางไว เพ่ือทำใหทราบถึงผลการ
ดำเนินงาน ผลกระทบและปญหาในการดำเนินงาน หรือผลตอบรับจากการดำเนินงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการศึกษาดูงานเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจำป 2565 

นายสราวุฒิฯ กลาววา จากผลการสรุปแบบสอบถามการเขารวมศึกษาดูงานฯ โดยมีผูตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 13 คน ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เจาหนาท่ีในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ผูมีสวนไดสวนเสียกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสื่อมวลชน โดยสรุปผลการสำรวจ
ไดดังนี้  

1.) ขอมูลท่ัวไป  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และสมาคม/มูลนิธิ /ชมรม รอยละ 46.15 และ
จากสถานศึกษา รอยละ 7.7   

 

2.) ความพึงพอใจของผูเขารวมศึกษาดูงานฯ 

2.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมศึกษาดูงานฯ ดานการดำเนินการมากท่ีสุด คือ ดานการติดตอ
ประสานงานกับทาง กรม สบส.  มีความสะดวก รวดเร็ว รอยละ 92.31 เจาหนาท่ีกรม สบส. ให
คำแนะนำ และใหความชวยเหลือในการศึกษาดูงาน รอยละ 95.38 และระยะเวลาในการศึกษาดูงานมี
ความเหมาะสม รอยละ 89.23 

2.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมศึกษาดูงานฯ ดานสถานท่ีมากท่ีสดุ คือ สถานท่ีท่ีใชในการศึกษา
ดูงานมีความเหมาะสม รอยละ 95.38 สถานท่ีศึกษาดูงานมีมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 95.38 และสถานท่ีศึกษาดูงานมีระบบการทำงาน และการจัดการท่ีดี 
รอยละ 93.85 

2.3 ความพึงพอใจของผูเขารวมศึกษาดูงานฯ ดานความรูมากท่ีสุด คือ กอนเขาศึกษาดูงานทาน
มีความรูในเรื่องท่ีดูงานมากนอยเพียงใด รอยละ 66.15 หลังเขาศึกษาดูงานทานมีความรูในเรื่องท่ีดูงาน
มากนอยเพียงใด และทานคิดวาจะสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนางาน รอยละ 90.77 

 3.) ขอเสนอแนะ 

          3.1 เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน ไดมีโอกาสพบปะสมาชิกเครือขายฯ อยากใหมีกิจกรรมดีๆ         
แบบนี้อีก 

       3.2 ไดรับมุมมองและวิสัยทัศนท่ีดี และมีประโยชนตอวิชาชีพ และประเทศ ยินดีสนับสนุน
กิจกรรมใหเปนรูปแบบ 

       3.3 อยากใหมีการศึกษาดูงานในวาระ และสถานท่ีอ่ืนๆอีก 
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 ประธาน กลาววา จากการศึกษาดดูงานฯ ท่ีผานมาทำใหสมาชิกเครือขายฯ ท่ีไดเขารวมกิจกรรมเห็น
ถึงศักยภาพ และความมีเอกลักษณของแตละสถานท่ี เชน การมีผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาสูตรลับเฉพาะของทาง
ราน และไมมีการวางจำหนวยตามทองตลาดท่ัวไป มีการใหบริการเฉพาะท่ีรานเทานั้น หากลูกคาตองการใช
บริการจะตองเดินทางมาใชบริการท่ีรานเทานั้นจึงทำใหเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการได รวมถึงสามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีสนใจเดินทางเขามาใชบริการ และทองเท่ียวไดเพ่ิมข้ึนอีกดวย ดังนั้นจากการไดไปเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้หวังวาสมาชิกเครือขายฯ จะนำความรูจากการไปศึกษาดูงานฯไปเปนแนวทาง  ในการ
พัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานการประชาสมัพันธ และผลติสื่อประชาสมัพันธตอไปได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 แนวทางความรวมมือในการผลิตรายการทีวีออนไลน (TV Online) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เผยแพรผานทางชองทางระบบดิจิทัลทีวี NBT CENTRAL 

นายสราวุฒิฯ กลาววา เนื่องดวยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีรายการทีวีเผยแพรผานเว็บไซต 
www.hsstv.tv   จำนวน 2 รายการ คือ รายการสบส.คุยขาว เปนรายการท่ีรายงานขาวเก่ียวกับภารกิจของ
กรม สบส. ออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร เวลา 10.00 น.  และรายการ Exclusive Health Talk  เปน
รายการใหความรูท่ีถูกตองกับประชาชน และเครือขายตามเปาประสงคของกรมท่ีแตละหนวยงานภายในกรม
สบส. ดำเนินการ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 11.00 น. และสามารถรับชมยอนหลังชองทาง YouTube ของ
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ และกองสขุศึกษา 

นายนิตินันท  พันทวี กองสขุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กลาววา รายการทีวีออนไลนของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ไดริเริ่มโดยทันตแพทยอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และไดดำเนินการจัดประชุมรวมกับกรมประชาสัมพันธเดินหนาหารือแนวทางความรวมมือผลิตและเผยแพร
รายการสุขภาพ ทีวีออนไลนโดยออกอากาศผานชองทาง NBT CENTRAL ของกรมประชาสัมพันธ และใน
อนาคตขางหนาอาจจะมีการเผยแพรทางชองทีวี ชอง 11  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงสื่อดานสขุภาพ
ไดอยางท่ัวถึง เพ่ือมุงเนนใหประชาชนมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และดูแลสขุภาพรางกายของตนเองไดดียิ่งข้ึน 

ประธาน กลาววา จากการเขารวมประชุมและรวมมือกับกรมประชาสัมพันธ และหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ทางกรมสบส. หวังวาในการรวมมือดำเนินงานในภารกิจครั้งนี้จะประสบ
ความสำเร็จ สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ และเขาถึงประชาชนทุกกลุม ทุกวัย เพ่ือเสริมสรางความรูดาน
สุขภาพท่ีดีของประชาชน ใหมีสุขภาพแข็งแรงอยางยั่งยืน และอยากใหสมาชิกเครือขายฯ ท่ีตองการ
ประชาสัมพันธผานชองทางของกรมประชาสัมพันธหรือชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆ ตองตรวจสอบความ
ถูกตองของสื่อท่ีจะประชาสัมพันธเสมอ เพราะอยากใหประชาชนมีความเชื่อม่ันในหนวยงาน หรือชองทางสื่อท่ี
มีนั้นมีความถูกตองและเชื่อถือไดอยางแนนอน 

นางสาวพัณณพิกา  เอนกสมัพันธ ผูแทนกรมประชาสัมพันธ กลาววา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ไดจัดตั้งศูนยตอตานขาวปลอม (http:/www.antifakenewscenter.com)ข้ึน โดยประชาชน
สามารถเขาดูไดผานไลนศูนยตอตานขาวปลอม หากมีประเด็นท่ีไมแนใจหรือนาสงสัยสามารถสงขอมูลดังกลาว 
ผานทางไลน เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ และสืบหาขอมูลท่ีเปนจริงให และนำเผยแพรตอไป 

 
มติท่ีประชุม เหน็ชอบ 

http://www.hsstv.tv/
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้ง 
1/2565 

นายสราวุฒิฯ กลาววา รายงานการประชุมเครือขายฯ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2565 มีท้ังหมดจำนวน 18 หนา หากมีขอมูลของสมาชิกทานใดตองการไขแก ปรับปรุง เพ่ิมเติมขอมูล
สามารถติดตอแจง เพ่ือดำเนนิการแกไขตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชมุเครือขายฯ ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 กิจกรรมการดำเนินงานเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 2566 

การศึกษาดูงาน 

นายสราวุฒิฯ กลาววา ในปงบประมาณ  2566 จะมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมอบรมใหความรู  โดยมีการพูดคุยปรึกษาในเบื้องตนจะเปนการศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลตนแบบท่ีผานมาตรฐาน 9 ดาน สถานพยาบาลท่ีผานมาตรฐาน JCI และสถานดูแลผูสูงอายุหรือผูมี
ภาวะพ่ึงพิง หากมีสมาชิกเครือขายทานใดมีขอเสนอแนะ หรือสถานท่ีศึกษาดูงานฯ ท่ีนาสนใจสามารถเสนอ
เพ่ิมเติมได 

นางพิมพพันธุ นรากุลมงคล นายกสมาคมผูประกอบการสปาไทย กลาววา หลักจากสถานการณโควิด 
19 ทำใหประเทศมีการพัฒนาในดานสุขภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีการอบรมเก่ียวกับโรงแรมสงเสริมสุขภาพ               
ท่ัวประเทศ แตจะมีโรงแรมประเภท Wellnes Hotel และ Wellness Hotel เปนโรงแรมท่ีจะมีท้ังบริการท่ีพัก
และสปา แตในประเทศไทยมี Wellnes Hotel จำนวน 1 ท่ีเทานั้น ดังนั้นทางสมาคมฯมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เรียนรุวา ทำอยางไรถึงจะเปนโรงแรม Wellnes Hotel ได ซ่ึงเจาของโรงแรมฯ มีความยินดีท่ีจะใหทาง
หนวยงานท่ีสนใจเขาศึกษาดูงานได แตเนื่องจากทางโรงแรมอยูในพืนท่ีจังหวัดกระบี่อาจจะตองมีการใชจาย
งบประมาณท่ีสูงข้ึน แตเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจไวเปนอีกทางเลือกสำหรับศึกษาดูงานฯ และอีกสถานท่ีคือ 
จังหวัดพังงา เปนรีสอรทท่ีเปนสนามกอลฟ แตมีการนำเสนอดานสุขภาพ และคลินิกเชามารวมกับการบริการ        
ท่ีพัก จึงมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง 

นางสาวจินตนา ชชูาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กลาววา ใน
การประชมุขางตน ประธานในท่ีประชมุแจงวา รานนวดและรานสปาขาดแคลนผูใหบริการนวด (หมอนวด) เปน
จำนวนมาก และในขณะเดียวกันทางหนวยงานเองก็ตองการประชาสมัพันธดานการนวดและสปามากข้ึน ดังนั้น
จึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา หากมีการจัดงาน เชนการจัดงานในรูปแบบเดียวกับเมืองทอง และมีการ
รวมมือระหวางหนวยงาน สมาคม สื่อมวลชน และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมดำเนินงานกิจกรรม            
และภายในงานมีการจัดกิจกรรม แจกคูปอง หรือมีการขายแพ็คเกจเพ่ือสงเสริมการใชบริการรานนวด สปา 
และยังสามารถสงเสริมการทองเท่ียวไดอีกดวย และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสามารถประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารไปยังชองทางตางๆ หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะสามารถเขาถึงประชาชนนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจใน
การใชบริการนวด สปา หรือผูใหบริการนวด หรือแมแตผูประกอบการสปา โรงแรมท่ีพักไดเชนเดียวกัน 

รศ.กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการแกไขการพูดแหงประเทศไทย 
กลาววา ขอชื่นชมการทำงานของกรม สบส. และหากมีกิจกรรมใดท่ีทางสมาคมฯ สามารถชวยเหลือหรือ
สนับสนุนประชาสัมพันธก็พรอมสนับสนุนเสมอ และสถานดูแลผูสูงอายุท่ีมีการนำเสนอ เพ่ือศึกษาดูงานใน
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ปงบประมาณ 2566 นั้นมีความนาสนใจอยางยิ่ง หากมีสถานดูแลผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือ สงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ และทำใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน สวนดานการประชาสัมพันธทางสมาคมฯ จะมีการประชุม
หารือทำสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมสุขภาพของผูพิการ อาจจะตองขอความรวมมือทางกรม สบส.                    
เพ่ือประชาสมัพันธ และสมาชกิเครือขายฯ ในการประชาสมัพันธในชองทางตางๆ 

3.2 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู  

นายสราวุฒิฯ กลาววา ในสวนของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู อยากใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนใน
ดานงานคุมครองผูบริโภค (คลนิิก/โรงพยาบาลเอกชน/สถานดูแลผูสูงอายุ/อุมบุญ)  

นางสาวกุลภญา  แกวสมบูรณ กองวิศวกรรมการแพทย หากเปนคลินิกเสริมความงามทางกรมสบส. 
สามารถเขาไปตรวจสอบดูแลไดหรือไม เนื่องจากท่ีผานมามีการรองเรียนการใหบริการของคลนิิกเสริมความงาม
เปนจำนวนมากเก่ียวกับการใหบริการของแพทย หรือการดูแลหลังการใหบริการ เราพบผูใชบริการมี
ผลขางเคียงหรือไดรับบริการท่ีไมไดมาตรฐานเปนจำนวนมาก 

นายสาโรจน ฯ กลาววา ในการเขาไปตรวจสอบอาจจะดำเนินงานท่ีมีข้ันตอนซับซอน ดังนั้นจะใหทาง
ฝายเลขาฯ ดำเนินการประสานไปยังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพ่ือดำเนินการประสานไป
ยังมีคลนิิกท่ีเปนคลนิิกตัวอยางใหสมาชกิเครือขายฯ เขาศึกษาดูงานไดและจะนำมาเสนอในท่ีประชมุตอไป 

3.3 การจัดกิจกรรมอบรมใหความรู 

นายสราวุฒิฯ กลาววา ดานการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ผานเครือขายประชาสัมพันธ ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมอบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีผานมา ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี คณะนิเทศศาสตร และอาจารยของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร ท่ีมาอบรมให
ความรูเก่ียวกับการผลติสื่อประชาสมัพันธ และการเผยแพรประชาสมัพันธใหกับสมาชกิเครือขายฯ ทุกทานได 

นางสาวสมศรี เตชะวรกุล สมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย กลาววาอยากทราบวาเรามี
วิธีการเชค็ขอมูลขาวสารท่ีมีการเผยแพรไดอยางไร เพ่ือปองกันขอมูลขาวสารปลอม และในสวนของการศึกษาดู
งานฯ ท่ีสมาชิกมีความสนใจเรื่อง Wellness Hotel อยากเสนอสถานท่ีท่ีไกลกรุงเทพฯ คือ บางกระเจา                    
ก็มี Wellness Hotel ท่ีจะสามารถเขาศึกษาดูงานฯ ไดอีกท่ีหนึ่ง 

นายสาโรจน ฯ กลาววา เบื้องตนทางกรม สบส. ไดมีการตรวจสอบขอมูลขาวสายอยูเสมอ รวมถึง
มาตรฐานของสถานประกอบการตางๆอยูตลอดเวลา และขอมูลขาวสารท่ีมีการสงตอภายในกลุมไลนเครือขายฯ
นั้นสมาชิกเครือขายฯ จะคอยตรวจสอบและยืนยันขอเท็จจริงใหกอนท่ีจะสงตอหรือเผยแพรประชาสัมพันธ
เสมอ 

รศ.กฤษณา ฯ กลาววา การจัดอบรมเรื่องการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีมีการนำเสนอมานั้นมี
ความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในปจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเปนอยางมาก หากมีการจัดอบรม                
ฝกวิชาชพีข้ึนมา จะทำใหเกิดประโยชนตอสมาชกิฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของได 

นางสาวพัณณพิกา  เอนกสัมพันธ กลาววา กรมประชาสัมพันธเองไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวปลอม ซ่ึง
สมาชกิเครือขายฯ สามารถเขาดูไดผานไลน โดยจะมีการนำขอมูลท่ีสงสยัหรือตองการตรวจสอบเขามาสอบถาม
ภายในกลุม จะมีเจาหนาท่ีคอยตอบคำถามและตรวจสอบให 

นายสาโรจน ฯ กลาววา ขอขอบคุณสมาชิกเครือขายฯ ทุกทานท่ีสละเวลา เพ่ือมาแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางกรมสบส. จะนำขอมูลท่ีไดจากมีการแนะนำในครั้งนี้ไปปรับปรุงแกไข พัฒนาการ
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ดำเนินงานดานประชาสัมพันธใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง และทำให
ประชาชนมีสขุภาพรางกายท่ีแข็งแรงตอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

       นายสราวุฒ ิ จบศรี 

    นางสาววิชุดา  ทองแทน 

              ผูจดรายงานการประชุม   

 

     

       นายทวิช เทียนคำ 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


