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รายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  1 

ครั้งท่ี 1/2565  วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 2 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 3 

ณ หองประชุม  ช้ัน 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 

--------------------------------------------------- 5 

ผูท่ีมาประชุม  6 

1. นายสาโรจน  ยอดประดิษฐ  เลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธาน 7 

2. นายแพทยธนวรรฒน  โชตมิา  นายกสมาคมคลินิกไทย   8 

3. พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ  9 

     สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแหงประเทศไทย 10 

4. นายศุภชัย  แกวดวง   กรรมการและประชาสัมพันธ 11 

     สมาคมกายอุปกรณไทย 12 

 5. นายสละ  อุบลฉาย   นายกสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย 13 

 6. รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ   นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและ 14 

การแกไขการพูดแหงประเทศไทย 15 

 7. อาจารยสุภาวดี นวลมณี  นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 16 

 8. นายตังเฉียง  หลิน   นายกสมาคมแพทยแผนจนีประเทศไทย 17 

 9. นางสาวสมศรี เตชะวรกุล  กรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย 18 

10. ดร.สรสิท แสงนาค   นายกสมาคมการแพทยทางเลือกไคโรแพรคติก 19 

แหงประเทศไทย 20 

 11. อาจารยศิริชัย  คุมโห   กรรมการบรหิารสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไทย 21 

 12. นายเอกชัย  ชมพูพิชญกุล   รองประธานอนุกรรมการฯ 22 

กลุมสมาชิกวิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไทย 23 

 13. พท.ดร.บัณฑิต  ประดับสุข  เลขาธิการวิชาชีพ  24 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 25 

 14. นายชาญณรงค  ไวยพจน  เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 26 

15. นายชัชวาล  คุณค้ำชู   อุปนายกสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย 27 

ในพระบรมราชูปถัมภ 28 

 16. นายสรงคกฎณ  ดวงคำสวัสดิ์  กรรมการบริหารฯสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 29 

 12. นายอนุวัชร  สวางเดือน  รองเลขาธิการสมาพันธสมาคมสปาแอนดเวลเนส 30 

แหงประเทศไทย 31 
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13. นายวินัย  ทองลาย    นายกสมาคมสงเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด  1 

องคกรสาธารณะประโชน 2 

14. นายชาลี  ชีวศรีพฤฒา   กรรมการฝายประชาสัมพันธ  3 

สมาคมผูประกอบการสปาไทย 4 

15. นางสาวไรรินทริชต ศรีวฉัิย   เลขานุการมูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด 5 

16. นายเพชรัตน เตชวัชชา   ประธานมูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด  6 

17. ดร.ภญ.เมธวดี  เรียววิไสสุข   อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหง 7 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 8 

18. นายกฤษติน  มิลมานนท ผูจัดการสมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหง9 

ประเทศไทย (สภท.54ป) 10 

19. รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ11 

ธนบุรี 12 

20. อ.ดร.หัสพร  ทองแดง รองประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร  13 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14 

21. รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน   อาจารยประจำวิชา  15 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 

 22. นางสาวกัญญารัตรน วงศืสาลี   ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 17 

 23. นางสาวณิชชา สมานบุตร   คร ูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 18 

23. นางสาวนรรจา  นาคเกษม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 19 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 20 

24. นางศรัณย รักษเผา    ผูอำนวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ 21 

       สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 22 

25. นางสาวเบญญาภา  เมธาวราพร  นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ 23 

       สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 24 

 26. นายวรรรี  วงศรักไทย   นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ 25 

กรมประชาสัมพันธ 26 

27. นางสาวจินตนา  ระวันประโคน  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 27 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 28 

28. นางรัชฎา  ตรงดี     ผูอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง 29 

ประเทศไทย 30 

 29. นางสาวขวัญจิต  จินดานรุักษ   นักประชาสัมพันธชำนาญการ  31 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 32 

30. นายรัฐวุฒ ิ นันนัยเก้ือกูล   นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการตางประเทศ 33 
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31. นางสาวอนงควรรณ ตาวัลย   นักพัฒนาการทองเท่ียวชำนาญการ 1 

      กรมการทองเท่ียว 2 

32. นางสาวจรัญญา  เมืองถ้ำ   นักพัฒนาการทองเท่ียวชำนาญการ 3 

      กรมการทองเท่ียว 4 

33. นายสุพจน  วงศืพรหมทาว   รองอธิบดีกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา 5 

34. นายสุธน  วิชัยรัตน    ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาฯ กรมพลศึกษา 6 

35. นางสาววนิดา  พันธสะอาด   ผูอำนวยการสำนักวิทยาฯ  กรมพลศึกษา 7 

36. นางสาววรญู  เวียงอำพล   รองผอ.กองประชาสัมพันธ  8 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 9 

37. นางประภา  สุขสบาย   หัวหนางานดิจิทัลขอมูลทองเท่ียว 10 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 11 

38. นายประพันธ  ยอยโพธิ์สัย   เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  12 

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     13 

 39. นายชีวธัย  เจริญ    นักจัดการงานท่ัวไป 14 

       กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 15 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16 

40. นางสาวสุชานันท  เกิดผล   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17 

       กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 18 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  19 

41. นายนิตินันท  พันทวี    นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ  20 

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   21 

42. นางสาวจอมขวัญ  แชมุก   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 22 

       กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 23 

42. นายสุรชัย  นามโยธา    ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 

       กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 25 

43. นางสาวศิรินภา  สระทองหน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  26 

กองสุขภาพระหวางประเทศ  27 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  28 

44. นางวรรณนิศา  ศรีเลอจันทร   นักวิเทศสัมพันธ  29 

กองสุขภาพระหวางประเทศ  30 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 31 

 32 

      33 

 34 
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45. นางสาวรัตนา  สังขเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ    1 

กองวิศวกรรมการแพทย  2 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 

46. นางสาวกุลภญา แกวสมบูรณ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  4 

กองวิศวกรรมการแพทย  5 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 6 

47. นายทวิช  เทียนคำ    หัวหนากลุมประชาสัมพันธ  7 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 8 

48. นางสาวกฤติยา  อินถา   นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ  9 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10 

49. นายสราวุฒิ  จบศรี    นักประชาสัมพันธชำนาญการ  11 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 

50. นางสาวเพ็ญพิชชา  รุงเรือง   นักประชาสัมพันธชำนาญการ  13 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 14 

51. นายปฐว ี มาวิริยะ    นักประชาสัมพันธชำนาญการ  15 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16 

52. นายวรเวธน  ศรีสุขา    นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ  17 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 18 

53. นางสาวจารุวรรณ  บญุยะมนี   นักประชาสัมพันธ   19 

กลุมประชาสัมพันธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 20 

54. ผูแทนสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 21 

55. ผูแทนกรรมการผูจัดการบริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด 22 

56. ผูแทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 23 

58. ผูแทนกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 24 

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 25 

1. ผูแทนโรงเรียนกุมุทมาส 26 

 2. ผูแทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 27 

 3. ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  28 

 4. ผูแทนวิศวกรเครื่องกลไทย 29 

 5. ผูแทนสมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 30 

 6. ผูแทนสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย 31 

7. ผูแทนสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทยไทย 32 
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8. มูลนิธิคอลฟลดเพ่ือคนตาบอด (หมอนวดคนตาบอด) 1 

 9. ผูแทนกรรมการสมาคมการคาและการบริการสุขภาพผูสูงอายุไทย 2 

10. ผูแทนสมาคมสปาไทย 3 

11. ผูแทนกรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด 4 

12. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 5 

      แหงชาต ิ6 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 7 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 8 

 1.1 ความเปนมา/วัตถุประสงคของการจัดการประชุม 9 

 ประธาน ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเนื่องจาก นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุน10 

บริการสุขภาพ ไดติดภารกิจดวน จึงมอบหมายให นายสาโรจน  ยอดประดิษฐ เลขานุการกรม เปนประธานใน11 

การประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ใหโรคโควิด 19                       12 

เริ่มคลี่คลายดีข้ึนเรื่อยๆเปนลำดับ และภาครัฐไดมีนโยบาย ถอดหนากากอนามัยไดรวมถึงการเตรียมพรอม13 

สำหรับประกาศ เปนโรคประจำถ่ินเปนลำดับตอไป นั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดกำหนดใหมีการ14 

ประชุมในครั้งนี้ข้ึนมา เพ่ือดำเนินงานตามภารกิจท่ีกำหนดไว ในเรื่องของการศึกษาดูงานท่ีไดเคยหารือจากการ15 

ประชุมครั้งกอนหนานี้ การประชุมครั้งนี้จะขอใหเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได16 

ใหขอเสนอแนะในการเลือกสถานท่ีในการศึกษาดูงาน พรอมรายละเอียดตางๆ 17 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 18 

2.1 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายประชาสัมพันธ 19 

นายทวิช เทียนคำ หัวหนากลุมประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ20 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ คณะทำงานฯไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายประชาสัมพันธของกรม21 

สนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงไดจัดประชุมเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ณ กรมสนับสนุนบริการ22 

สุขภาพ ผานระบบ Webex meeting โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 23 

กลุมผูประกอบธุรกิจ องคกรวิชาชีพ องคกรภาคประชาชน และสื่อมวลชน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ24 

ดังกลาว มีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 31 คน สรุปไดดังนี้ ผู 25 

1. ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบุคลากรจากหนวยงานราชการ รอยละ 67.74 สมาคม/มูลนิธิ/26 

ชมรม รอยละ 25.81 หนวยงานเอกชน รอยละ 3.23 และสถานศึกษา รอยละ 3.23 โดยสวนใหญ27 

ปฏิบัติงานตำแหนงประชาสัมพันธ/เผยแพร/สื่อมวลชน รอยละ 41.94 นายกสมาคม/ผูแทนสมาคม/28 

กรรมการ รอยละ 32.26 งานท่ัวไป รอยละ 6.45 ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานการทูต ดานการทองเท่ียว 29 

ดานกฎหมาย อาจารย และดานตัดตอและตรวจสอบรายการ รอยละ 3.23 30 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พบวามีความพึงพอใจการใหบริการ 31 

ของเจาหนาท่ี รอยละ 90.32 ความพึงพอใจดานสถานท่ี/ระยะเวลา รอยละ 83.66 ความพึงพอใจวิทยากร                  32 

หลักสูตรการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อเพ่ืองานประชาสัมพันธ รอยละ 80.43 ความพึงพอใจวิทยากร33 

หลักสูตรกลยุทธการประชาสัมพันธและการสรางรอยละ 86.67 34 

 35 
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3. ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ/ดานการนำความรูไปใชพบวา ดานความเขาใจกอนฝกอบรม 1 

รอยละ 72.26 และมีความเขาใจหลังฝกอบรม รอยละ 83.23 และดานการนำความรูไปใช รอยละ 79.35 2 

4. ขอเสนอแนะ 3 

4.1 เสนอใหจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกแบบ Onsite เม่ือสถานการณโควิด 19  4 

คลี่คลาย 5 

4.2  การประชุมออนไลนควรใชเวลาไมนานจนเกินไป ถามี Work shop ควรมีการประชุมแบบ 6 

พบกัน และมีใบประกาศนยีบตัรใหผูเขารวมอบรม 7 

4.3 ควรมีการจัดทำแผนบรูณาการประชาสัมพันธรวมกัน 8 

4.4 ควรมีการจัดอบรมเปนประจำเพราะการอบรมทำใหผูเขารวมอบรมไดรับประโยชนเปน 9 

อยางมาก 10 

4.5 ควรมีการเสวนาแชรขอมูลของแตละหนวยงานนายกสมาคมโสตสัมผสัวิทยาและการแกไข 11 

การพูดแหงประเทศไทยกลาวในท่ีประชุม เนื่องดวยเพ่ิงไดเขา 12 

นายกสมาคม โสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย กลาวในท่ีประชุม เนื่องดวย13 

เพ่ิงไดเขารวมเปนเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเล็งเห็นวาการจัดโครงการ14 

อบรมท่ีมีการรายงานผลขางตนนั้นมีความนาสนใจ จึงอยากทราบวามีการบันทึกเทปไว สามารถดูยอนหลังได15 

หรือไม 16 

      เลขานุการกรม กลาวในท่ีประชุม ผูจัดงานไดมีการบันทึกเทปการฝกอบรมไว จะใหเจาหนาท่ีอัพ17 

โหลดขอมูลการอบรมไวในกลุมไลนเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอไป เพ่ือให18 

สมาชิกท่ีสนใจศึกษาเพ่ิมเติมไดในภายหลัง และเพ่ือใหการดำเนินงานดานประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน19 

สมาชิกทานอ่ืนๆสามารถเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมได เพ่ือจะนำไปพัฒนาการดำเนินงานใหมี20 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 21 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 22 

2.2 สรุปผลการรับรูและการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 2565               23 

รอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 ) 24 

นายทวิช เทียนคำ ไดรายงานผลการสำรวจการรับรูและการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธของกรมสนับสนุน25 

บริการสุขภาพ ป 2565  รอบ 5 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 ) มีผูตอบแบบสอบถาม26 

จำนวน 299 คน ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวง27 

สาธารณสุข ผูมีสวนไดสวนเสียกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสื่อมวลชน โดยสรุปผลการสำรวจไดดังนี้  28 

1. ขอมูลท่ัวไป 29 

1.1  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ปมากท่ีสุด  30 

รอยละ 30.10 และเปนบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รอยละ 51.17 31 

1.2 มีการรับรูบทบาทหนาท่ี ภารกิจ และการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ รอยละ  32 

88.63 33 

2. รูปแบบส่ือประชาสัมพันธท่ีมีการรับรูมากท่ีสุด คือ ขาวประชาสัมพันธ รอยละ 19.38  จุลสาร 34 

ออนไลน รอยละ 14.91 และ Infographic รอยละ 11.33 ตามลำดับ 35 



7 
 

3. ชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธ ไดแก เว็บไซตกรม รอยละ 21.63 ชองทางสื่อออนไลนของ                   1 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Facebook /Twitter/YouTube) รอยละ 15.48 อินเตอรเน็ตและสื่อออนไลน2 

อ่ืนๆรอยละ13.26 3 

4. ประเด็นการส่ือสารประชาสัมพันธ อันดับ 1 คือ การขอข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการในสถาน 4 

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ รอยละ 14.17 รองลงมาคือ การใหความรูดานสุขภาพ รอยละ 13.47 การบังคับใช5 

กฎหมาย (ตรวจจับคลินิกเถ่ือน/หมอเถ่ือน) รอยละ 12.68 6 

   การเขาถึงขาวสาร การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผานสื่อประชาสัมพันธ ภาพรวม7 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 3.84 คิดเปนรอยละ 76.86 และในรายขอพบวา ดาน8 

ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเปนประโยชนเปนประโยชนตอประชาชน รอยละ 80.87 มีชองทางการเผยแพร9 

ประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง รอยละ 76.92 และเนื้อหาขาวสารในสื่อประชาสัมพันธมีความชัดเจน 10 

เขาใจงาย รอยละ 76.79  11 

 ความพึงพอใจตอรูปแบบสื่อประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาพรวมอยูในระดับมาก 12 

โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 3.89 คิดเปนรอยละ 77.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความพึงพอใจใน13 

ขาวสารท่ีเผยแพรประชาสัมพันธมีความถูกตองเชื่อถือได รอยละ 80.00 ขอมูลขาวสารใชภาษาอานเขาใจงาย 14 

สื่อความชัดเจน รอยละ 78.39 และขอมูลขาวสารมีความเปนปจจุบันรวดเร็วทันตอเหตุการณ รอยละ 15 

78.33  16 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ของผูสอบแบบสอบถามมีดังนี้ 17 

1. ควรมีการปรับปรุงเว็บไชตใหมีความทันสมัยนาสนใจ 18 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการเขาถึงประชาชนในวงกวาง 19 

3. การหาขอมูลในเว็บกรมฯยาก 20 

4. ควรรับฟงขอมูลเปดรับมุมมองใหมๆ  21 

5. ควรสราง key opinion leader 22 

6. นโยบายตองทันเหตุการณตรวจจับคลินิกเถ่ือน หมอเถ่ือนจริงจัง 23 

7. ควรเผยแพรขาวสารใหประชาชนมาทำธุรกรรมมากข้ึน 24 

8. ควรสงเสริมสื่อออนไลนทุกชองทางเพ่ือใหเขาถึงประชาชน 25 

9. รายการยังไมนาสนใจขาดการประชาสัมพันธกับบุคลากรภายใน 26 

รูปแบบสื่อท่ีสงในไลนกลุม HSS เครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 27 

1.ขาวประชาสัมพันธ 236 เรือ่ง 28 

2. Infographic 92 ชิ้น 29 

3. คลิปวิดีโอ/Motion graphic 28 ชิ้น 30 

4. รายการ จำนวน 7 เรื่อง 31 

5.  ขาวสารจากเครือขาย จำนวน 25 เรื่อง 32 

6. จุลสารออนไลน สบส. ซอย 8 จำนวน 8 เรื่อง  33 



8 
 

7. กิจกรรม liveสด จำนวน 16 เรื่อง  1 

ประธาน แจงวา รายงานขางตนเปนสรุปผลการรับรูการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธของกรมสนับสนุน2 

บริการสุขภาพ รอบ 5 เดือน จากการดำเนินงานท่ีผานมาจากผลการประเมินจะเห็นไดวา จุดแข็งของกรม คือ 3 

ขอมูลขาวสารท่ีออกจากกรมเปนขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปน4 

หนวยงานของรัฐในการคุมครองผูบริโภค รวมถึงขอมูลการข้ึนทะเบียนกิจการตางๆ ท่ีไดรับความสนใจของ5 

ประชาชน และผูใชบริการเพ่ิมข้ึนตามความสนใจของผูรับบริการ 6 

ผูแทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทยกลาววา จากขอมูลขางตนท่ีมีการ 7 

รายงานมานั้นมีความนาสนใจ แตเนื่องจากตนนั้นเพ่ิงเขามารับตำแหนง จึงขอศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมกอน หากมี 8 

ขอเสนอแนะจะแจงใหทราบภายหลัง 9 

 ผูแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ไดเสนอท่ีประชุมเก่ียวกับชองทางการประชาสัมพันธ อยากใหกรม10 

สนับสนุนบริการสุขภาพโปรโมทลงในไลนของกลุมเครือขายประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึน และแจงชองทางในการ11 

ประชาสัมพันธ เพ่ือสมาชิกทานอ่ืนๆจะไดชวยกันประชาสัมพันธกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปยังภายนอก12 

ตอไป 13 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 

2.3 (ราง) ทำเนียบเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 2565  15 

นายทวิช เทียนคำ เลขาคณะทำงานแจงวาทางคณะเลขาฯ ไดจัดทำทำเนียบเครือขายประชาสัมพันธ16 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 2565 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจากบางทาน17 

ไดรับตำแหนงใหมหรือเกษียณอายุ คณะทำงานและเลขาฯ จะอัพโหลดรายชื่อทำเนียบฯ ไวในกลุมไลน18 

เครือขายประชาสัมพันธของกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ หากมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติม สามารถ19 

แจงขอมูลผานกลุมไลนเครือขายฯ โดยขอกำหนดระยะเวลาในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห 20 

และจะสงใหสมาชิกตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือใหเลขาคณะทำงานฯ แกไขปรับปรุงตอไป 21 

ผูแทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย แจงวา ขอมูลในทำเนียบได22 

ตรวจสอบเบือ้งตนแลว หากมีการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมจะแจงในภายหลัง 23 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 24 

2.4 ทีวีออนไลนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  25 

นายทวิช แจงวา ไดมีการพัฒนาระบบทีวีออนไลนของกรม ผานเว็บไซต www.hsstv.tv  และรีรันทาง 26 

www.youtube.com/theprhss ดำเนินการผลิตรายการ จำนวน 2 รายการ ไดแก รายการ Exclusive 27 

Health Talk ผลิตโดยกองสุขศึกษา ออกอากาศวันพุธเวลา 10.00 น. และ สบส.คุยขาว มีสโลแกนวา รูทุก28 

เรื่องราว ขาวสารท่ีนาสนใจ รอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                  และกระทรวงสาธารณสุข 29 

กำหนดออกอากาศวันอังคาร และวันศุกร เวลา 10.00 น.  30 

ดร.นิตินันท พันทวี ผูแทนกองสุขศึกษา แจงวารายการ Exclusive Health Talk เปนชื่อเดิมของ31 

รายการรอบรูเรื่องสุขภาพ ท่ีคิดในชวงการทดลอง ออกอากาศ โดยรายการมีเนื้อหาเบื้องตน เก่ียวกับการ32 

รณรงคยุวอสม. จึงเปนรายการท่ีเก่ียวกับยุวอสม.ตนแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ โดยมีการรวมมือกัน33 

ระหวางกองสุขศึกษา และกลุมประชาสัมพันธ และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน แตดวยเง่ือนไขของ34 

อุปกรณท่ีใชในการถายทำมีขอจำกัด โดยเฉพาะการถายทำนอกสถานท่ี อาจจะมีขอจำกัด เนื่องจากทางเจาท่ี35 

ของกองสุขศึกษาเปนบุคลากรทางดานสุขภาพ และมีภารกิจหลักท่ีตองรับผิดชอบในการดำเนินงาน และมี36 

http://www.youtube.com/theprhss
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บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานการถายทำ หรือดำเนินงานในดานการผลิตสื่อนอย และไมเพียงพอตอ1 

การดำเนินงานในสวนนี้ รวมถึงอุปกรณท่ีใชในการถายทำนั้นมีสภาพท่ีเกา และไมเหมาะแกการถายทำ จึงทำให2 

ในการถายทำจะตองนำอุปกรณสวนตัวมาใชในการถายทำแทน จึงมีความคิดวาจะปรับเปลี่ยนแกไข                        3 

เปนรายการสดแทน เพราะจะมีความสะดวกรวดเร็วและเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน จึงไมจำเปนตองเดินทาง หรือ4 

เคลื่อนยายออกไปถายทำภายนอก และไมรบกวนการทำงานหลักของเจาหนาท่ี โดยจะมีการเผยแพรทุกวันพุธ5 

เวลา 10.00 น. จึงเปนท่ีมาของชื่อรายการ Exclusive Health Talk เพ่ือเปนการยกระดับผูฟงใหเพ่ิมมากข้ึน 6 

โดยจะทำทางเจาะกลุมเปาหมายอ่ืนๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากประชาชนท่ัวไป  โดยลักษณะของรายการจะเปน7 

การนำบุคลากรทางดานสุขภาพ หรือประชาชนท่ีมีความรูดานสุขภาพดานใดดานหนึ่งมาพูดคุยกัน โดยจะใช8 

เวลาประมาณ 10-15 นาที เบื้องตนคิดวาสามารถเชื่อมโยงกับทางรายการ สบส.คุยขาวได เพราะรายการ                       9 

สบส.คุยขาว เปนรายการท่ีพูดคุยผูบริหารหรือหนวยงาน ทำอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยการนำบุคคลท่ีไดออกใน10 

รายการ สบส.คุยขาวมาเจาะลึกขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม แตหากไมสามารถเปนรายการสดไดอาจจะมีการ11 

เปลี่ยนแปลงเปนการบันทึกเทปแทน   12 

แตหลังจากไดมีการพิจารณาใหมอีกครั้ง ทำใหทราบวาการกำหนดเปาหมายในสวนนี้มีขอจำกัดมาก13 

เกินไป อาจจะทำใหเม่ือดำเนินงานไปสักระยะหนึ่ง จะทำใหหมดหัวขอ หรือกำหนดหัวขอท่ีจะนำเสนอไดยาก 14 

จึงอยากแกไขปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม และเบื้องตนเล็งเห็นวาทางกรมสนับสนุนมีเครือขายประชาสัมพันธฯ             15 

เปนจำนวน 100 ทาน ท่ีมาจากหลายๆหนวยงาน ซ่ึงมีภารกิจท่ีแตกตางออกไป จึงมีความจำเปนตองขอความ16 

อนุเคราะหและการรวมมือของเครือขายฯ ท่ีจะมารวมกันจัดรายการรวมกัน รวมถึงการประเมินในแตละครั้ง17 

เพ่ือสอบถามถึงปญหา ขอเสนอแนะในการดำเนินงานรวมกัน เพ่ือนำมาใชในการแกไขปรับปรุงพูดคุยกัน18 

ภายในรายการ และยังสามารถผลิตรายการท่ีมีลักษณะคลายคลงึกันไดอีก 2-3 รายการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ19 

ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธไดมากยิ่งข้ึน  20 

จากประสบการณในการจัดรายการ live สด ท่ีผานมา กระผมเห็นวา หากเราจัดรายการในระยะเวลา21 

ท่ีนอย 10 นาทีคนจะเขามาดูนอย แตหากเปนรายการท่ีมีระยะเวลาท่ียาวคนจะสนใจเขามาดู จะไปเพ่ิมยอด22 

ผูชมหนาเพจมากยิ่งข้ึน และยิ่งเปนขอมูลขาวสารท่ีมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงมีเรื่องหลักๆ 23 

เก่ียวกับหมอนวด หรือ อสม. จะมีผูติดตามระยะยาว โดยระยะแรกจะมีผูติดตามนอย แตเม่ือถึงประเด็นท่ีผูรับ24 

ฟงสนใจก็จะเขามา และสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม แตในชวงระยะแรกๆจะมีผูเขามาดา เพราะอาจจะยังไมเขาใจ 25 

หรือเกิดความเขาใจผิดพลาดได ในชวงหลังไดมีจัดทำรายการ และผลิตสื่อตางๆออกมา และมีการซักถาม ตอบ26 

คำถามขอสงสัยท่ีประชาชนสอบถามเขามา เพ่ือทำความเขาใจทำใหผูบริโภคมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน จึงเล็งเห็น27 

ถึงประโยชนท่ีจะจัดทำหรือผลิตรายการท่ีมีลักษณะดังกลาว เพ่ือเปนประโยชนแกผูบริโภค 28 

ประธานท่ีประชุมกลาววา จากรายงานขอบเขตของรายการ Exclusive Health Talk หากมีการนำ29 

สมาชิกเครือขายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมารวมในการดำเนินรายการ กระผมเล็งเห็นวาเราสามารถ30 

ผลิตรายการท่ีมีความหลากหลาย และมีเนื้อหาขอมูลขาวสารไดอีกมากมาย และยังสามารถสอบถามขอมูลการ31 

ดูแลสุขภาพท่ีเปนความสนใจ และทันยุคทันสมัยเหมาะแกยุคปจจุบัน หรือขอมูลขาวสารดานวิชาการตางฯ 32 

เชน ขอมูลขาวสารดานอาหาร จากนักกำหนดอาหาร นักสื่อสาร ในดานสุขภาพของประชาชน จะทำอยางไรให33 

ประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงยิ่งข้ึน หรือขอมูลขาวสารดานอสม. เก่ียวกับสิทธิการทำงาน หรือเรื่องการ34 

ปฏิบัติงานดานตางๆ ซ่ึงมีประโยชนแกประชาชนผูบริโภคอยางแนนอน จึงอยากใหมีการประสานไปยัง35 

เครือขายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบถามไปยังสมาชิกทุกๆทาน ทานใดมีขอมูล หรือขอเสนอแนะ 36 

สามารถนำเสนอไดเลย 37 
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ดร.นิตินันท พันทวี กลาววา เนื่องจากปจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมีสมาชิกเครือขายอยู1 

แลวจึงอยากเชิญชวนหนวยงานตางๆ เขามารวมกันดำเนินรายการ แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น หรือขาวสาร2 

จากหนวยงานของทานเอง มาพูดคุยภายในรายการ และสามารถนำขอมูลขาวสารท่ีไดมีการพูดคุยกันภายใน3 

รายการ เผยแพรไปยังชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆของกรมสนับสนนุบริการสุขภาพไดอีกดวย 4 

ผูแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กลาววา เนื่องดวยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสมาชิกเครือขาย   5 

และชองทางการประชาสัมพันธเปนจำนวนมาก จึงอยากเสนอแนะใหเพ่ิมการประชาสัมพันธในเรื่องของ6 

พฤติกรรมดานสุขภาพ การเฝาระวังถึงพฤติกรรมดานสุขภาพ ปญหาสุขภาพเก่ียวกับโรคใหทันตอสถานการณ 7 

นำมาพูดคุยกันในรายการ เชน หัวขอ โรคระบาดในตอนนี้สงผลในภาพรวมเปนอยางไรตอพฤติกรรมสขุภาพใน8 

ขณะนี้ และหากทำพฤติกรรมเชนนี้จะทำใหเกิดโรคอะไร ยกตัวอยางในขณะนี้โรคฝดาษลิงท่ีกำลังมีการระบาด 9 

พฤติกรรมอะไรท่ีจะสงผลใหโรคนี้มีการแพรระบาด หรือตองทำอยางไรเพ่ือปองกันโรคนี้จะเปนท่ีนาสนใจเปน10 

อยางมาก ซ่ึงในสมาคมวิชาชีพสุขศึกษานั้นมีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพดาน11 

ตางๆ สามารถเชิญมารวมพูดคุย Talk ภายในรายการไดก็จะเปนประโยชนและทันตอสถานการณ สวน12 

กลุมเปาหมาย กับเนื้อหาควรจะเปนเนื้อหาท่ี เขาใจไดงาย และเปนภาษาพูดท่ัวไป ไมตองเปนศัพทท่ียาก หรือ13 

เขาใจยาก เพราะจะทำใหประชาชนท่ัวไป หรือผูบริโภคท่ีมีวิชาชีพอ่ืนไมเขาใจ รวมถึงขอมูลอ่ืนๆท่ีเปน14 

ประโยชนสามารถเชิญชวนสมาชิกจากหนวยงานตางๆเขามารวมพูดคุยได ซ่ึงตรงสวนนี้จะเปนประโยชนเปน15 

อยางยิ่ง 16 

ผูแทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย กลาววา เห็นดวยกับผูแทนของ17 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ในเรื่องกลุมเครือขายฯ มีสมาชิกจากหนวยงานตางๆ ในทุกๆ ดาน ซ่ึงดานพฤติกรรม 18 

ในแตละชวง จะมีเทรน หรือสภาวะตางๆ ซ่ึงทางสมาคมสามารถชวยหรือใหความรูตางๆ แตจะเนนในเรื่องของ19 

การปองกัน อยางสาขาท่ีผูกลาวนั้นจะเปนในสวนของ  “หูตึงตามวัย หากปลอยท้ิงไวอาจจะสมองเสื่อมก็ได” 20 

หรือยุคนี้ท่ีคนสวนใหญใชโซเชียลเยอะหากฟงไมดีอาจจะเสี่ยงตอหูหนวก หูตึงก็ได ยกตัวอยางเชน เด็กติดจอ ท่ี21 

อาจจะเปนปญหาตอสุขภาพได ซ่ึงทางสมาคมเองก็อยากใหประชาชนโดยท่ัวไป ทราบถึงปญหาและไดระวัง22 

ตัวเองได จึงเสนอวาสมาคมวิชาชีพตางๆ นาจะมีการหมุนเวียนกันมาใหความรู อาจจะเสนอชื่อเรื่องท่ีเปนท่ี23 

นาสนใจ หรือ Hot topic ในแตละชวงตอไป เพ่ือใหรายการ Exclusive Health Talk ไดนำเสนอขอมูล24 

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน ทางสมาคมยินดีท่ีจะสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู ประสบการณ ความ25 

เชี่ยวชาญท่ีจะมาแลกเปลี่ยนความรูตรงสวนนี้ 26 

ผูแทนสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย กลาววา เนื่องจากสมาคมเปนสมาคมนองใหมท่ีเพ่ิง27 

เขารวมเปนเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แตทางสมาคมไดดำเนินงานเก่ียวกับ28 

โภชนาการดานอาหารเก่ียวกับบุคคลท่ัวไปไวเยอะเหมือนกัน แตเนื่องจากทางสมาคมยังไมเคยเขามาอยูในกลุม29 

เครือขายฯ โดยทางสมาคมเพ่ิงไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 30 

1-2 ป หากทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตองการขอมูลในดานนี้สามารถแจงรายละเอียดมาทางกรมไดเลย  31 

ทางสมาคมยินดีใหความรวมมือ 32 

ประธานท่ีประชุม กลาววา ขอบพระคุณทางสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย เนื่องดวยทาง33 

สมาคมนั้นมีความสำคัญเก่ียวกับ พ.ร.บ.โรคศิลปะ ซ่ึงมีความเก่ียวของกับกรม สบส. และขอมูลขาวสารเก่ียวกับ34 

การกำหนดอาหารโภชนาการนั้นมีความสำคัญตอประชาชนเปนอยางมาก อยางไรแลวกรม สบส.จะประสานไป35 

ยังอาจารยเพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนำมาใชประโยชนตอไป 36 

ผูแทนสมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย ไดเสนอแนะวา ในสวนของการเผยแพร37 

ขาวสารท้ังออนไลน หรือทีวีของกรมฯ สามารถนำไปลงในเพจ โดยสามารถนำลิ้งคไปแปะไวในเพจไดจะ38 
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สามารถเพ่ิมยอดผูเขาชมภายหลัง จากประสบการณท่ีไดประชุมรวมกับสมาพันธเครือขายแหงชาติ เพ่ือ1 

สังคมไทยปลอดบุหรี่ของทานอาจารยพรสมศรี จึงขอแนะนำเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหทำรายงานข้ึนมาหลังจาก2 

ประชุมเสร็จสิ้น ถายรูปการประชุม Zoom เนื้อหา ลงภายในกลุมเครือขายฯ นักขาวท่ีอยูภายในกลุม สามารถ3 

ดึงขอมูลขาวสารไปใชในการเผยแพรไดเลย ตรงสวนนี้จะเพ่ิมความรวดเร็วในการทำงาน ทางสมาคม4 

หนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย (สภท.54ป) มีความยินดีท่ีจะชวยในการเผยแพรอีกชองทางหนึ่ง 5 

ดร.นิตินันท ฯ ไดเรียนปรึกษากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมประชาสัมพันธวาการดำเนินงานทีวี6 

ออนไลนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถดำเนินการถายทอดสดไดแลวหรือยัง หรือมีวิธีการใด ท่ีจะ7 

สามารถดึงสมาชิกจากหนวยงานตางๆ ท่ีเปนสมาชิกมาออกรายการสด เพ่ือพูดคุยและ Talk กันแบบสดๆ ได 8 

อยางไมติดขัดสามารถทำเหมือนกัน Live สด แบบท่ีเคยทำตอนมีการประชมุของกรมฯ ไดหรือไม ผานชองทาง9 

Page และ Youtube ของกรมฯ หากไมสามารถทำไดตอนนี้ อาจจะ live ผานชองทางออนไลนของเราท่ีมีอยู10 

กอน เพ่ือสมาชิกทางสมาคมตางๆจะไดชวยกันกด like  กดแชร ตรงสวนนี้ได เพ่ือใหสามารถรูจักสมาคมตางๆ 11 

และสมาชิกภาคประชาสังคมไดดวย 12 

นายทวิช ฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบในสวนของการผลิตรายการทีวีออนไลน กลุมเทคโนโลยี13 

สารสนเทศไดสนับสนุนอุปกรณมาบางสวนแลว โดยกลุมประชาสัมพันธสามารถผลิตรายการลักษณะรายการ14 

สดไดเลย แตมีปญหาในการสตรีมม่ิง ซ่ึงเปนปญหาดานเทคนิคทางดานไอที แตหากเผยเพรผานชองทางของ 15 

facebook live ทางกลุมประชาสัมพันธพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตรงสวนนี้ เนื่องดวยปกติการดำเนินงานมีการ16 

ถายทอดสด ในการประชุม อบรม สัมมนา ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยูแลว  17 

ประธานท่ีประชุม มอบหมายใหผูดำเนินการผลิตรายการ สบส.คุยขาว ประสานงานไปยังอาจารยจาก18 

สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบความพรอมในการออกอากาศสด19 

ภายในวันศุกร ท่ี 27 พฤษภาคม 2565 แตหากอาจารยไมสะดวก ใหทำการซักซอมและศึกษาขอมูลใหถ่ีถวน20 

กอนออกอากาศ เพราะเนื่องจากเปนรายการสด ตองสอบถามทางอาจารยผูท่ีจะมาใหคำปรึกษาคำแนะนำใน21 

รายการดวย เพราะขอมูลขาวสารท่ีจะประชาสัมพันธไปยังประชาชน ซ่ึงกรมฯเปนผูนำเสนอจะตองมีความ22 

นาเชื่อถือถูกตอง 23 

ดร.นิตินันท ฯ กลาววา หากเปนการสื่อสารประชาสัมพันธ ในสวนของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการ24 

แกไขการพูดแหงประเทศไทย ลักษณะรายการ Exclusive Health Talk ท่ีจะเริ่มในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 25 

เปนการถายทอดสด โดยผูรวมรายการอาจจะเปนอาจารยจากสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหง26 

ประเทศไทย เปนวิทยากร เพราะสื่อออนไลนโดยท่ัวไปสวนใหญไมเหมือนสื่อประชาสัมพันธแบบเดิม และสื่อ27 

ออนไลนปจจุบันไมมีผูตรวจสอบคัดกรอง ของผูประกาศ และผูประกาศเองก็ไมมีใบอนุญาตเปนผูประกาศ แต28 

เนื่องจากขัอมูลท่ีจะใชในการพูดคุยประชาสัมพันธนั้น เปนเนื้อหาโดยท่ัวไป แตหากเปนขอมูลท่ีมีความซับซอน29 

หรือเสี่ยงตองการเขาใจผิด อาจจะตองมีการตรวจสอบเนื้อหากอนท่ีจะทำการประชาสัมพันธไปยังประชาชนอีก30 

ครั้ง และในสวนนี้กระผมคิดวาทางสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทยอาจจะมีภาพ 31 

วีดีโอหรือสื่อตางๆ ท่ีจะใชในการประชาสัมพันธอยูแลว และมีความพรอมในเนื้อหาตรงสวนนี้สำหรับการ32 

ถายทอดสดครั้งแรก ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 นี้ แตหากเกิดขอผิดพลาดหรือติดขัดปญหาตรงจุดใดจะได33 

ดำเนินการปรับปรุงแกไข  34 

ผูแทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย แจงวาทางสมาคมฯมีความพรอม35 

และยินดีเปนอยางยิ่ง แตในกรณีของการทำงานอยากใหมีแผนงานท่ีมีความตอเนื่อง เพราะทางดิฉันเองมีความ36 

กังวลวาในกรณีท่ีมีการสื่อความหมายออกไปในครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 อาจจะตองปรับเปลี่ยนเปนสมาชิกจาก37 
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สมาคมอ่ืนๆ เพ่ือไมใหทางผูฟงเกิดความเบื่อหนาย จึงอยากใหมีการเตรียมชื่อหัวขอตางๆ ในแตละสัปดาห ให1 

พรอมสำหรับการนำเสนอไดอยางตอเนื่อง   2 

ดร.นิตินันท ฯ กลาววารายการ Exclusive Health Talk ไดมีการรางหัวขอรายการไวคราวๆ และได3 

ปรึกษากับทานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เก่ียวกับรูปแบบของรายการ และมีการวางแผน4 

จัดทำขอมูลสคริปรายการเพ่ิมเติมตรงสวนนี้  5 

 ผูแทนเลขาธิการสมาพันธสมาคมสปาแอนดเวลเนสแหงประเทศไทย แจงวาสมาพันธฯไดเขารวมเปน6 

เครือขายฯมาสักระยะหนึ่งแลว และไดติดตามการประชาสัมพันธของกรมฯ มาโดยตลอด จะเห็นไดวาทาง7 

สมาคมเองไดมี MOU กับทางกรมฯ จำนวน 2 ฉบับดวยกัน และดำเนินงานขับเคลื่อนดานกิจการ Wellness 8 

มาโดยตลอด ประมาณ 1 ปกวาแลว ต้ังแตไดทำ MOU รวมกัน แตในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร9 

เห็นวายังมีการประชาสัมพันธนอยมาก เพราะเนื่องจากการดำเนินงานดานการขับเคลื่อนมีเยอะมากๆ เลยมี10 

ความสนใจท่ีจะรวมกับทางกรมฯ เพ่ือประชาสัมพันธดานกิจกรรม Wellness ท่ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบ11 

กิจการ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธภารกิจท่ีกรมฯดำเนินงานรวมกับหนวยงานเอกชน ซ่ึงปจจุบันยังมีการ12 

ประชาสัมพันธท่ีนอย จึงขอความกรุณาหากตองการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีทางสมาคมไดดำเนินงาน13 

รวมกับทางกรมฯ จะขอประชาสัมพันธรวมกับทางกรมฯ ตอไป  14 

ดร.นิตินันท ฯ กลาววา ในสวนของการจัดตั้งคณะทำงานชวยในการตรวจสอบเนื้อหาท่ีจะใชในการ15 

จัดทำรายการ และการกำหนดระยะเวลาในการเขารวมจัดทำรายการ โดยประสานเปนคำสั่ง เพ่ือใหสะดวก16 

และงายตอการปฏิบั ติ งาน เพ่ือใช ในการอ างอิงถึงตั วหนั งสือขางตน ในการเขามารวมปฏิบั ติ งาน                 17 

ท้ังหนวยงานภายในและองคภายนอก  18 

ประธานท่ีประชมุ แจงวา การจัดตั้งคำสั่งคณะทำงานฯจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดำเนินการ19 

ตอไป และตองเรียนใหคณะทำงานทราบเก่ียวกับการตรวจสอบเนื้อหาท่ีใชในการดำเนินรายการทางสำนัก/20 

กอง/กลุม ท่ีดูแลเรื่องตางๆ มีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนอยางไร เพ่ือใหสามารถนำไปใชประโยชนในการดำเนิน21 

รายการตางๆได  22 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 23 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 24 

3.1 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ 25 

ประธานท่ีประชุมแจงวา ปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 มีทิศทางท่ีดีข้ึน จึงเห็นวา26 

ควรมีการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกรมสนับสนุนบริการสขุภาพกับเครือขาย ประชาสัมพันธโดยการศึกษา27 

ดูงานในพ้ืนท่ีตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขาย28 

ประชาสัมพันธ โดยกำหนดสถานท่ีไว 2 แหง ระยะเวลาศึกษาดูงาน 1 วัน ซ่ึงอาจจะตองจำกัดจำนวนผูเขารวม29 

โครงการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายภาครัฐ  30 

นายสราวุฒิ จบศรี รายงานท่ีประชุมวาสถานท่ีศึกษาดูงานไดมีการพูดคุยมาตั้งแตการประชุมครั้งท่ี 1              31 

แตเนื่องดวยสถานการณโควิดท่ีผานมาไมสามารถจัดกิจกรรมได แตในปจจุบันสถานการณดีข้ึน จึงมีการ32 

ปรึกษาหารือกันอาจจะเปนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแบบ One day Trip อาจจะเปนรานสปาท่ีไดรับรางวัล 33 

Thai World class Spa Award  โดยกำหนดเปนกลุมเปาหมายท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวกับสปา หรือเวลเนส ท่ีจะเขา34 

รวมกิจกรรม เพราะเนื่องจากมีงบประมาณท่ีจำกัดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยอาจจะมีผูเขารวมเปน35 

ผูบริหาร 5 ทาน ภาคีเครือขาย 20 ทาน (สมาคมหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ผูจัด 5 ทาน โดยมีการประสานงาน36 
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เบื้องตนไวท่ีเฮลทแลนดสปา พัทยา สุขุมวิท จังหวัดชลบุรี ซ่ึงไดรับรางวัล Thai World class Spa Award  ป 1 

2022 ระดับ Gold และอิโออิซิส สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ไดรับรางวัล Thai World class Spa Award ป 2 

2020 ระดับ Platinum ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เปนการศึกษาวิธีการดำเนินงาน จัดการ กระบวนการ3 

ปฏิบัติงานอยางไรใหไดรับรางวัล และรวมถึงมาตรฐานท่ีไดรับรางวัล  4 

ประธาน กลาวท่ีประชุม เพ่ิมเติมวา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใหเครือขายของกรมฯ ได5 

เห็นถึงการดำเนินงาน ท่ีมีภารกิจในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการรานนวด สปา วามีการดำเนินงานอยางไร 6 

และมีมาตรฐานอยางไรจึงสามารถประสบความสำเร็จ และไดรับรางวัล และตองการประชาสัมพันธใหเครือขาย 7 

และประชาชนไดทราบถึงภารกิจของกรมฯในการดูแลมาตรฐานและการคุมครองผูบริโภค การเปดกิจการราน8 

นวด สปา รวมท้ังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวอีกดวย อยางเชนท่ีผานมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีการ9 

ไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดพัทลุง     เราไดไปดูวาทำไมจังหวัดพัทลุงถึงไดเปนเมืองท่ียากจนท่ีสุดของภาคใต และ10 

การเขาใชบริการนวดสปาท่ีนั้นเปนอยางไร เม่ือไดไปดูในพ้ืนท่ีจริงแลวพบวา จังหวัดพัทลุงมีอัตลักษณเฉพาะ11 

ของตนเอง ภายในทองถ่ินและยังมีรานนวดสปาท่ีมีมาตรฐาน และรวมถึงมาตรฐานโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง12 

เอง มีหลายอยางท่ีนาสนใจของทางจังหวัดของตนเอง ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจมากๆ 13 

ผูแทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย กลาววาเปนโครงการท่ีดีสมาคมฯ14 

ไดเรียนรูระบบ และการบริหารจัดการท่ีดี และทำใหสถานบริการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงการ15 

ดำเนินงานภายใตกฎระเบียบตางๆ ซ่ึงสามารถทำไดดีจนไดรับรางวัลเปนสิ่งท่ีดี และเห็นดวยตอการจัดกิจกรรม16 

ครั้งนี้ และไดสอบถามถึงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 17 

นายสราวุฒิ ฯ กลาวเพ่ิมเติมวา ในสวนของการจำกัดผูเขารวมกิจกรรมจะเปนในสวนของสมาคมท่ีมี18 

สวนเก่ียวของกับงานดาน wellness การทองเท่ียว เพ่ือจากนวด และสปาเปนกิจกรรมท่ีเปนท่ีสนใจของการ19 

ทองเท่ียวซ่ึงติดอันดับโลก ในชวงแรกขอคัดเลือกจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกอน และในครั้งถัดไปจะขอเปน20 

สมาคมอ่ืนฯ เชน สมาคมการประกอบโรคศิลปะ ในเบื้องตนอยากใหสมาชิกสมัครเขารวมกอนเพ่ือจะไดทำการ21 

พิจารณาในภายหลัง  22 

ผูแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ใหความเห็นวา เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หากจะมีการให23 

สมาชิกเครือขายท่ียังไมไดมีภารกิจโดยตรงเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวยจะเปนเรื่องดี เพราะอาจจะเปนอีก24 

ชองทางหนึ่ง ท่ีจะชวยประชาสัมพันธในภารกิจในครั้งนี้ไดดวย ยกตัวอยางเชน สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเองไมได25 

มีสวนเก่ียวของโดยเฉพาะ แตเม่ือเขารวมกิจกรรมแลวก็จะประชาสัมพันธในสวนนี้ใหเครือขายสมาคมเครือขาย26 

ของกรมตอไป  จึงไมอยากใหมีการจำกัดเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของ 27 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา จากท่ีผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะกรมจะนำมาพิจารณาอีก28 

ครั้งใน เบื้องตนขอให ทุกหนวยงานท่ีสนใจสมัครเขารวมกิจกรรมมากอน โดยกรมฯจะกำหนดวัน และจะแจงให29 

ทราบในภายหลังในกลุมไลนเครือขายประชาสัมพันธของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  30 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 31 

3.2 ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ 32 

นายสราวุฒิ ฯ ไดรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานในการเผยแพรประชาสัมพันธสื่อท่ีผานมา 33 

โดยขอเปดเวทีแสดงความคิดเห็นของแบงเปน 2 สวน หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการดำเนินงานรวมภายใน34 

ของกรม สบส. โดยมี กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย 35 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กองสุขภาพระหวางประเทศ และกอง36 
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กฎหมาย โดยขอใหแสดงความคิดเห็นและแจงถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในดานการ1 

ประชาสัมพันธ  2 

 ผูแทนกองแบบแผน ไดรายงานผลการดำเนินงานวา โดยหลักแลวทางกองไดดำเนินงานประชาสัมพันธ3 

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชน หากมีเจาหนาท่ีออกดำเนินงานตรวจสอบตางๆ หรือผูบริหารไดดำเนินการ4 

ออกตรจสอบพ้ืนท่ี ทางกองแบบแผนก็จะมีการประชาสัมพันธในสวนนี้  5 

 ประธาน ใหความเห็นวา กองแบบแผนมีภารกิจและงานท่ีนาสนใจจำนวนมาก นอกเหนือจากการ6 

ประชาสัมพันธภารกิจของผูบริหารหรือเจาหนาท่ีสถาปนิกท่ีออกตรวจสอบ หรือพูดคุยในพ้ืนท่ีตางๆ โดยหลัก7 

แลวกองแบบแผนนั้นมีภารกิจท่ีสำคัญตอการออกแบบ หรือมาตรฐานตางๆ ในสวนนี้ยังเปนท่ีนาสนใจของ8 

ประชาชน อยากเสนอผูรับผิดชอบนำเสนอ หรือประชาสัมพันธในประเด็นตางๆ เชน การออกแบบสถานดูแล9 

ผูสูงอายุ ท่ีกองแบบแผนเคยไดออกแบบไว เพ่ือประชาสัมพันธไปยังสมาชิกหรือผูท่ีสนใจไดรับรู และสามารถ10 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมได 11 

 นายทวิช ฯ ไดกลาว เพ่ิมเติมในสวนของกองแบบแผนนั้นมีโปรเจคท่ีนาสนใจท่ีเคยดำเนินการไวคือการ12 

ออกแบบอาคารสถานพยาบาลในรูปแบบของ 3 มิติ ซ่ึงสามารถนำผูเชี่ยวชาญในดานนี้มาพูดคุยในรายการ 13 

Exclusive Health Talk ไดอีกดวย  14 

 ผูแทนกองวิศวกรรมการแพทย ไดรายงานวา เนื่องดวยภายในกองวิศวกรรมการแพทยเองไดมีการ15 

ปรับปรุงโครงสรางภายในสวนใหญเปนการประชุมติดตามงาน และประชาสัมพันธในสวนของการประชุม  16 

ประธาน ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ในสวนของกองวิศวกรรมการแพทยมีหนาท่ีหลักในการควบคุมดูแล17 

มาตรฐานของเครื่องมือแพทย เชน การคุมครองผูบริโภคในการไดรับการบริการดานการแพทยโดยเครื่องมือ18 

แพทยท่ีไดรับมาตรฐาน  19 

 ผูแทนกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กลาววา การดำเนินงานของกองฯ ปจจุบันสวนใหญเปนการ20 

ประชุมเพ่ือพัฒนากฎหมาย และมีการประชาสัมพันธอยูเสมอ เชน กฎหมายแวนตากำลังเสนอกฤษฎีกา             21 

ในสวนรางกิจการฟตเนสอยูระหวางข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยรวบรวมขอมูลท้ังหมดนำมา22 

ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายเสนอตอไป เบื้องตนไดศึกษาปญหา และไดเรียนเชิญทานผูมีคุณวุฒิจากหนวยงาน23 

ตางๆ และทำการประชาสัมพันธเปนระยะ ในชวงนี้มีการประชาสัมพันธกัญชง กัญชา ในสถานประกอบการ24 

เพ่ือสุขภาพ เชน การนำกัญชา กัญชงนำมาใชในผลิตภัณฑของรานนวด สปา ไดอยางไร ตรงสวนนี้ทางกอง25 

กำลังดำเนินการในการผลิตสื่อเพ่ือจะประชาสัมพันธ  เนื่องจากเปนเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจจำนวนมาก26 

อยางตอเนื่อง กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เปนกองท่ีมีภารกิจการดำเนินงานในเรื่องเปนท่ีประชาชน27 

สนใจโดยเฉพาะในปจจุบันท่ีคนใหความสนใจในสวนของฟตเนส ทำไมตองเปนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 28 

และคนท่ีทำงานในฟตเน็ต จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานอยางไร มีผลกระทบอยางไร หรอืประชาชนจะไดรับการ29 

คุมครองอยางไร หากฟตเนสไดข้ึนทะเบียนกับกรม สบส. แลว หรือรานแวนตาสวนหนึ่งเปนวิชาชีพท่ีสมาคม30 

ทัศนมาตรศาสตรไทยดูแลอยู และทางสมาคมดูแลอยางไร และชางแวนตาจะมาเปนกิจการ รานแวนตางๆ เชน 31 

แวนกรุงไทย จะไดรับผลกระทบอยางไร จึงเห็นวาตรงสวนนี้เปนโอกาสท่ีจะประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 32 

เพราะทางกองเองดำเนินงานเก่ียวกับผลกระทบตอประชาชนและผูประกอบการ 33 

 ประธานท่ีประชุม กลาววา หากทางกองติดขัดปญหาในดานการผลิตสื่อหรือดานเทคนิคสามารถ34 

สอบถามมายังกลุมประชาสัมพันธเพ่ือใหชวยจัดทำสื่อประชาสัมพันธได ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2565 ท่ีจะมีการ35 

ปลดลอก หากรานนวด รานสปา ท่ีจะมีเมนูกัญชาก็สามารถดำเนินการตรงสวนนี้ไดใชหรือไม ตรงสวนนี้ขอฝาก36 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการประชาสัมพันธตอไป 37 
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 ผูแทนกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ แจงวากองฯ ไดมีการกำหนดเปนตัวชี้วัด ศบส.เขตจะตองมี1 

การใชกัญชา กัญชงในสถานประกอบการนวดสปา ภายในเขตปละ 3 แหง ในปนี้จะตองได 39 แหง ปจจุบัน2 

ขณะนี้มีสถานประกอบการยื่นเขามา 110 แหง โดยให สสจ. เปนผูประเมินการไดรับกัญชา กัญชงมาจาก3 

แหลงปลูกท่ีถูกตองน้ำมันนวดหรือเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑไดรับการจดทะเบียนจาก อย. ตอนนี้อยูในข้ันตอน4 

ประชาสัมพันธสถานประกอบการใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองใหมากยิ่งข้ึน  5 

 ประธานในท่ีประชุม กลาววา จากประเด็นดังกลาวสวนหนึ่งรานนวดรานสปาจะไดเขาใจ ในสวนของ6 

รานนวดรานสปาท่ีมีกำลังทรัพยพอทางกระผมเองไมคอยเปนหวง แตรานท่ีมีขนาดเล็กมีกำลังทรัพยไมเพียงพอ7 

อาจจะทำใหการนำกัญชาท่ีจะนำมาใชในกิจการไดมาจากแหลงปลูกท่ีไมไดมาตรฐานและถูกตอง และขอขอมูล8 

จากกองสุขภาพระหวางประเทศในเรื่องของการเดินทางเขาประเทศ ยังตองใชเอกสารอะไร หรือมีมาตรการ9 

อยางไร และหากกองฯจะทำเก่ียวกับโรคโควิดใหเปนโรคประจำถ่ิน และชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศ 10 

จะตองมีมาตรการอยางไร หากตองการทำประชาสัมพันธใหสงขอมูล และตรวจสอบขอมูลท่ีถูกตองสามารถสง11 

มายงักลุมประชาสัมพันธ เพ่ือจะประชาสัมพันธตอไปได  12 

 ผูแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ไดใหขอเสนอแนะการทำสื่อประชาสัมพันธ เห็นวา กรม สบส.มี13 

เครือขายของกรมฯ ในพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะศูนยฯ และสำนักงาน 12 เขต มีการดำเนินงาน14 

มากมายท่ีออกไปปฏิบัติงานใหกับกรมฯเอง ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปนมาตรฐานของกรม และภารกิจตางๆท่ีกรมได15 

มอบหมายใหสำนักงาน / ศูนยดำเนินงาน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดเปนรูปธรรม สามารถนำขอมูลตรงสวนนี้มา16 

ประชาสัมพันธได 17 

 ประธาน ท่ีประชุมกลาวสำหรับขอมูลท่ีหนวยงานไดไปดำเนินการ เชน กองสุขภาพระหวางประเทศ ท่ี18 

ไปทำเรื่องการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ( Sand box ) ท่ีเชียงคาน และมีการไปตอยอดในเรื่องของภารกิจท่ีกรม19 

มอบหมายไปให ซ่ึงเปนการรวมมือกันระหวางเขต และกรมปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย                 20 

แตเนื่องจากกองตางฯ มีการประชาสัมพันธดวยตนเองอยูแลว โดยกลุมประชาสัมพันธเองจะชวยไดในสวนของ21 

รูปแบบการจำทำสื่อ และขอมูลท่ีจะนำไปประชาสัมพันธตองไดมาจากกองท่ีรับผิดชอบ 22 

 ผูแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอยกตัวอยางในสวนของกองแบบแผน ในตางจังหวัด มีการกอสราง 23 

หรือความกาวหนาของการกอสราง หรือเรื่องดีๆก็สามารถนำมาเสนอได หรือกองวิศวกรรมท่ีเขาไปสอบ24 

เครื่องมือแพทยก็สามารถนำมาประชาสัมพันธได โดยไมจำเปนตองมุงเนนในสวนของโครงการ  25 

 ผูแทนสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย ขอยอนกลับไปยังเรื่องกัญชา กัญชง เคยมีการ26 

เผยแพรประชาสัมพันธเคยมีการระบุการบริโภคหรือการรับบริการท่ีมีสวนผสมของกัญชา กัญชงในบริมาณ27 

เทาไหร หรือการสูดดม หรือการใชเปนเครื่องหอมในสปา มีการประชาสัมพันธใหผูใชและผูรับบริการทราบ28 

หรือไมวาตองไดรับในปริมาณเทาไหรจะไมเปนอันตราย  29 

 ผูแทนกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ แจงท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับทุกผลิตภัณฑท่ีใหในรานนวด30 

รานสปานั้น จะตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจาก อย. ทุกผลิตภัณฑ จะมีการแนะนำบริมาณการใช และ31 

ใหใชตามฉลาก ผลิตภัณฑทุกตัวจะตองใชตามฉลาก และไมอนุญาตใหใชผลิตภัณฑท่ีปรุงแตงข้ึนเอง และหาก32 

ตองการใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมจากกัญชา กัญชง จะตองทำเรื่องของอนุญาตกับกรมกอน และสำนักงาน33 

สาธารณสุขจังหวัดจะเขาไปตรวจสอบและประเมินผลิตภัณฑวาไดรับมาตรฐานหรือไม โดยแหลงปลูกถูกตอง34 

ตามท่ีไดรับมาตรฐานและไดรับอนุญาตหรือไม และในขณะนี้กำลังดำเนินงานประสานกับทาง อย. เพ่ือขอ35 

ขอมูลเพ่ือใชในการประชาสัมพันธตอไป  36 
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 ผูแทนสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย กลาววา ขางตนท่ีแจงมาเปนในสวนของการ1 

ประชาสัมพันธในสวนของผูใหบริการรานนวด รานสปา แตอยากทราบวาในสวนของอาหารและเครื่องดื่มมีการ2 

ประชาสัมพันธดวยหรือไม เพราะปจจุบันมีการแพรหลายของผลิตภัณฑในสวนนี้เชนกัน ควรจะมีการเผยแพร3 

ตอผูบริโภคใหทราบถึงประโยชนและปริมาณของการใชงานในบริมาณท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพดวยเชนกัน  4 

 ประธานในท่ีประชุม กลาววา ในสวนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดูแลเก่ียวกับรานนวด                      5 

รานสปา สวนของอาหารและเครื่องดื่มเปนหนาท่ีของ อย. เนื่องจากจะมีพรบ.ควบคุมดูแลตรงสวนนี้  6 

 ดร.นิตินันท ฯ กลาววา ในสวนของกัญชา กัญชง ปริมาณการใชมีการประชาสัมพันธอยูเรื่อยๆท้ัง อย.7 

และองคการเภสัชกรรม ผลิตภัณฑท่ีใชไดและไมได แตตอไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ท้ังการ8 

ปลูกเพ่ือรับประทาน ปลูกเพ่ือใชเองในครัวเรือน หรือเปนยา หากปลูกเพ่ือเสพจะมีกฎหมายเขามาควบคุม ซ่ึง9 

จะเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีแจงไปขางตนท่ีเขามาควบคุมดูแลตรงสวนนี้ ในสวนของการประชาสัมพันธเองนั้น10 

มีการประชาสัมพันธท้ัง อย. องคการเภสัช และกระทรวงสาธารณะสุข จะมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  11 

 ประธาน ในท่ีประชุม กลาววาการประชุมครั้งนี้เปนการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน12 

ประชาสัมพันธรอบ 5 เดือน ท่ีผานมา กรมสบส. มีการประชาสัมพันธไปแลว แมแตภารกิจของหนวยงานตางๆ13 

ท่ีเปนสมาชิกจึงอยากไดคำแนะนำขอเสนอแนะ จากสมาชิกทุกทาน เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาตอไป  14 

 ผูแทนกลุมสมาชิกวิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไทย ทางสมาคมจะมีในสวนของชางแวนตา และ15 

นักทัศนมาตร อยากเสนอในสวนของการประชาสัมพันธควรใหมีการกำหนดหัวขอ ทำ Content ของแตละ16 

หนวยงานออกมา เพ่ือใหกรมสบส. พิจารณาในการนำมาใชเปนสื่อประชาสัมพันธ และชวยกันแชรไปยังสื่อ17 

ตางๆ เพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งข้ึน  18 

 ประธาน ท่ีประชุมไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับชางแวนตา ปจจุบันกรมสบส. กำลังดำเนินงานในสวนของ19 

การราง พ.ร.บ.ลูก เพ่ือมาใชในการดูแลในสวนของชางแวนตา ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่องกับ พ.ร.บ. ประกอบโรค20 

ศิลปะ หากสมาคมมีขอเสนอในสวนท่ีเก่ียวของ และนาสนใจสามารถเสนอขอมูลไดเลย 21 

 ผูแทนสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทยกลาววา สมาคมไดรับแจงวามีปญหาในการข้ึน22 

ทะเบียน มีความลาชามาก และหากตองการเปดคลินิกจะตองดำเนินการอยางไรไดบาง 23 

 ประธานท่ีประชุมแจงวา กรมฯขอรับประเด็นการข้ึนทะเบียนลาชา และจะสงตอใหกับกองท่ีเก่ียวของ24 

ตรวจสอบ เนื่องจากการกำหนดอาหารเปนสาขาใหม และเพ่ิงมีการเปดสอบนักกำหนดอาหาร เรียนใหทราบ25 

เบื้องตน ในลำดับตอไปจะมีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีการกำหนดตอไปเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพนี้สามารถเปด26 

คลินิกไดหรือไม ซ่ึงจะเปนลำดับตอไปในอนาคต ตรงสวนนี้ขอมอบหมายใหกองสถานพยาบาลและการ27 

ประกอบการโรคศิลปะ ดำเนินการตรวจสอบตอไป 28 

 ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภกลาววา เนื่องดวยงานดาน29 

วิศวกรรมจะแทรกอยูในทุกองคกรมีทุกงาน ทุกกิจกรรม เพราะทางสมาคมเปนตัวแปรสำคัญในการเขาไป30 

ชวยงานดานตางๆ และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม และเห็นดวยกับการพัฒนางานดานประชาสัมพันธใหมีความ31 

เชื่อมโยงกัน และสมาคมฯยินดีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ท้ังกรมฯเองและสมาคมอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิก หาก32 

ตองการความเห็นหรือการสนับสนุนกับจากสมาคมก็ยินดีเขาไปรวม โดยสมาคมมีหองปฏิบัติการทดสอบท่ีจะ33 

สงเสริมกิจกรรมกอสรางและกิจกรรมตางๆ ดานกอสราง การซอมบำรุงตางๆ ซ่ึงสมาคมนี้ยังมีความสามารถอีก34 

มากมาย หากสมาชิก/สมาคมใดตองการก็สามารถติดตอมายังสมาคมเขาไปชวยดูไดท้ังโรงพยาบาล และในสวน35 

ของรานนวด รานสปา รานเองตอนนี้โรคโควิดติดตอกันโดยการสัมผัส ควรจะดูเรื่องการระบายอากาศ ซ่ึงท่ีผาน36 



17 
 
มาจะดูเก่ียวทางทางรพ. สวนรานนวด รานสปามีความเสี่ยงยังนอยมาก จึงอยากใหมีการดูเก่ียวกับเรื่องระบบ1 

การระบายอากาศ การฟอกอากาศ การสัมผัสกัน  2 

 ประธานท่ีประชุมกลาววา ท่ีผานมาสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ ได3 

ใหความรวมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกองแบบแผนกับสถาปนิก และวิศวกร ในเรื่องตางๆของกรมฯ 4 

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดี และมีการประชาสัมพันธตอไปเรื่อยๆ หากสมาคมฯตองการใหกรมฯ ชวยในการประชาสัมพันธ 5 

ทางกรมฯก็ยินดีเชนกัน และสถานประกอบการนวดสปาก็มีนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานของรานนวดสปา มีการ6 

กำหนดมาตรฐานเก่ียวกับระบบระบายอากาศอยูแลว เพราะเนื่องจากสถานการณโควิดท่ีระบาดอยู ณ ตอนนี้ 7 

แตก็จะนำสวนนี้ไปพัฒนารวมถึงประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 8 

 ผูแทนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ แจงวาสมาคมมีรายการคน9 

รักครอบครัว จึงอยากเชิญชวนทุกทาน หรือหากมีวิทยากรท่ีจะชวยสงเสริมการใชชีวิตการใชเวลากับครอบครัว 10 

จึงอยากเรียนเชิญเครือขายสนับสนนุวิทยากรหรือผูเขารวมรายการ  11 

 ผูแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตรกลาววา  อยากเสนอปญหาเก่ียวกับการแกไขการ 12 

Up date ขอมูลผานในเว็บไซต ทางเว็บไซตปกติจะใชในการเก็บขอมูลตางๆ ท่ีใชตลอดเวลา แตในสวนของการ                 13 

Up date ขอมูลจะเปนในสวนของเพจ จึงขอเสนอแนะอาจจะตองทำเปนข้ันตอนในการดำเนินงานมากกวา 14 

รานนวด รานสปา หลักๆจะดีกวาตรงสวนอ่ืน ทางกรมฯดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว 15 

 ประธานท่ีประชุมกลาววา ในสวนของขอเสนอแนะกรมสบส. จะนำไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 16 

เนื่องจากจากการตอบแบบสอบถามและขอเสนอท้ังจากสมาชิกและประชาชนมีการเสนอใหปรับปรุงแกไขตรง17 

สวนนี้เชนกัน กรมจะนำไปแกไขปรับปรุงใหนาสนใจและสะดวกในการใชงานมากยิ่งข้ึน  18 

 ผูแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาลัยมี19 

สาขาวิชาท่ีผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูศึกษาเพ่ิมเติมได ลาสุดมีการจัดการดานการตลาดและมีการทำวิจัย 20 

หากทางกรมสบส. มีความประสงคใหทางมหาลัยชวยเหลือในเรื่องใด สามารถแจงกับมหาวิทยาลัยมีความยินดี21 

เปนอยางยิ่ง 22 

 ประธานท่ีประชุมกลาววา ขอขอบคุณ อาจารยท้ัง 2 ทาน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ23 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีผานมาการอบรมไดเรียนเชิญอาจารยจากท้ัง 2 มหาวิทยาลัยรวมเปน24 

วิทยากรในการอบรบ กรมสบส. จึงขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง หากทางอาจารยมีขอเสนอแนะอ่ืนๆสามารถแจง25 

มายังกรมสบส. หรอืหากมหาวิทยาลัยตองการใหกรมสบส. ชวยเหลือ สามารถแจงมายังกรมได ทางกรมมีความ26 

ยินดีเปนอยางยิ่ง  27 

 นายทวิช ฯ กลาววา ในสวนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีชองทางการติดตอขอมูลตางๆ และ28 

ขอมูลของสมาชิกเครือขายฯ มีหลากหลายชองทางดวยกัน โดยสามารถติดตามไดจากเว็บไซตคลังสื่อ29 

ประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถเขาใชงานผานเว็บไซตของกรมสบส. โดยกลุมประชาสัมพันธจะใส Link เว็บไซตไว30 

ภายในกลุมไลนเครือขายประชาสัมพันธตอไป 31 

 นางสาวเพ็ญพิชชา รุงเรือง กลาวเพ่ิมเติมในสวนท่ีหัวหนากลุมประชาสัมพันธไดแจงไปสักครู รวมใน32 

สวนของเว็บไซตคลังสื่อประชาสัมพันธ กลุมประชาสัมพันธขจัดทำข้ึนนอกจากจะเผยแพรขอมูลขาวสารของ33 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว ยังมีการรวมรวมสื่อตางๆท่ีกรมทำ และมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของ34 

สมาชิกเครือขายตางๆอีกดวย โดยนำขอมูลขาวสารท่ีทางสมาชิกเครือขายสงมายังกลุมเครือขายฯ นำมา35 

เผยแพรตอท้ังในเว็บไซตของกรมฯ และFacebook ดวยเชนกัน  36 
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 ประธาน กลาวในท่ีประชุมว าขอมูลขาวสารของเครือขายฯ กรมสบส. มีความยินดีท่ีจะเผยแพร1 

ประชาสัมพันธในชองทางออนไลนของกรมท่ีมี ขอขอบคุณเครือขายฯและยินดีท่ีจะแลกเปลี่ยน ชวยเหลือซ่ึงกัน2 

และกันในการประชาสัมพันธขาวสาร เพ่ือนำขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากกรมฯและจากเครือขายใหไดรับขอมูล3 

ขาวสารท่ีเปนประโยชนกับประชาชนใหมากท่ีสุดตอไป 4 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 5 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 6 

 7 

 8 

       นายสราวุฒ ิ จบศรี 9 

    นางสาววิชุดา  ทองแทน 10 

              ผูจดรายงานการประชุม   11 

 12 

     13 

       นายทวิช เทียนคำ 14 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 15 


