










รายงานการประชุม  

เตรียมงาน “วันเบาหวานโลก “The Family and Diabetes” (เบาหวานและครอบครัว)” 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ คลินิกเบาหวาน 360 องศา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางสาววิลาวัลย ์ ผลพลอย ที่ปรึกษา 
2 นางสุนันทา ระวิวรรณ ที่ปรึกษา 
3 นางสาวพัชรี แปลกฤทธิ์ ประธาน 
4 นางสาวทรงศิริ กุลศุภกร รองประธาน 
5 นางสาวนิสารัตน์ ขุนสวัสดิ์ กรรมการ 
6 นางสาวชัชญาภา ศรีบรรจง กรรมการ 
7 นางสาวอังสนา สุวรรณรัฐภูม ิ กรรมการ 
8 นางสาวอุชุพร เหง่าสุวรรณ กรรมการ 
9 นางสาวอรอุมา ทองแก้ว กรรมการ 
10 นางมณีรัตน์ ยีมูดา กรรมการ 
11 นางณัฐธิดา แสงสุวรรณ กรรมการ 
12 นางมานี หลงรักษ์ กรรมการ 
13 นายสูบ  สร้อยสน กรรมการ 
14 นางสุกัญญา ทองรอด กรรมการ 
15 นางสาวนวลจันทร์ ผอมฉิม กรรมการและเลขานุการ 

16 นางกมลทิพย์ วรพงศ์วัฒน์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
วาระท่ี 1 : เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง งานวันเบาหวานโลกในปี 2561 
        เนื่องด้วย องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) ก าหนดให้
วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561 ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งในปีนี้มีค าขวัญ 
“The Family and Diabetes” (เบาหวานและครอบครัว) ทั้งนี้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรม 
วันเบาหวานโลก โดยเน้นผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว 

มติที่ประชุม :     รับทราบ                                                                                      ,                                                   

วาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม :       - ไม่มี                                                                                        ,                                                   

วาระท่ี  3 : เรื่อง  ติดตามรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม :      - ไม่มี                                                                                         . 



วาระท่ี  4 
4.1 

 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
: 
 
 
 

: 

เรื่องพิจารณา 
เรื่อง  การเตรียมการจัดงานวันเบาหวานโลก 
    เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวน
คณะกรรมการทุกท่านร่วมระดมความเห็นในการจัดกิจกรรมครั้งนี ้ 
 

1. วัน เดือน ปี : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
2. ห้องประชุม : มะฮอกกานี  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
3. หัวข้อเรื่องวันเบาหวานโลก : “The Family and Diabetes” (เบาหวานและครอบครัว)  
4. กิจกรรมในโครงการ :  เป็นการประชุมวชิาการ ความรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน          
                                  ญาติและผู้ดูแล   
5. วัตถุประสงค์ :         

5.1  เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน   
       และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว   
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 เพ่ือป้องกันการเกิดโรคและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต  

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน 360 องศา ญาติ และผู้ดูแล  
                              จ านวน 120 คน 

4.2  
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
: 

เรื่อง  การมอบหมายงาน  
     เพ่ือให้มีการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่ายขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
ช่วยกันรับผิดชอบงาน 
- ผู้จัดท าโครงการ : นางสาวพัชรี  แปลกฤทธิ์ 
- ฝ่ายรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและจัดท า Pre Test – Post Test :  
  นางสาวพัชรี แปลกฤทธิ์, นางสาวทรงศิริ กุลศุภกร และนางสาวนวลจันทร์  ผอมฉิม  
- ฝ่ายลงทะเบียน  : นางสาวพัชรี แปลกฤทธิ์, นางสาวทรงศิริ กุลศุภกร และนางมานี  หลงรักษ์ 
- ฝ่ายต้อนรับ : นางสาวนวลจันทร์  ผอมฉิม, นางสาวณัฐธดิา แสงสุวรรณ,  
                    นางสัญญา ทองรอด และนางกมลทิพย์ วรพงศ์วัฒน์ 
- ฝ่ายพิธีกร ผู้ด าเนินงาน : นางสาวอุชุพร  เหง่าสุวรรณ, นางสาวนิสารัตน์  ขุนสวัสดิ์  
                                 และนางมณีรัตน์ ยีมูดา 
- ฝ่ายสถานที่ : นางสาวอรอุมา ทองแก้ว, นางสาวชัชญาภา ศรบีรรจง และนายสบู สร้อยสน 
- ฝ่ายอาหาร : นางสาววิลาวัลย ์ผลพลอย, นางสุนันทา ระววิรรณ และนางสาวอัสนา  สุวรรณรฐัภูม ิ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวนิสารัตน์  ขุนสวัสดิ์ 

4.3  : เรื่อง  หัวข้อในการบรรยาย 
      เพ่ือให้การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ขอให้คณะกรรมการช่วยกันแสดงความคิดเห็น หัวข้อเรื่องที่จะจัดประชุม 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการมีมติร่วมกันให้จัดการบรรยาย 7 เรื่องด้วยกันประกอบด้วย 
1. เรื่องรู้ทันเบาหวาน อ่อนหวาน ไม่อ่อนใจ : พญ.จารุวรรณ  คงกิจ 
2. เรื่องยาใจ ไม่ไตวาย : ภญ.อุชุพร  เหง่าสุวรรณ 
3. เรื่องขยับกายวันละนิด พิชิตเบาหวาน : กภ.มณีรัตน์  ยีมูดา 
4. เรื่องโภชนบ าบัดรักษาเบาหวานอย่างยั่งยืน : นางสาวอัสนา สุวรรณรัฐภูมิ 
5. เรื่องก้าวเดินอย่างมั่นใจ ร่วมทางไปกับเรา : กอ.ชัชญาภา ศรีบรรจง 
6. เรื่องเล็บ เล็บ แต่ไม่เล็บ : พว.อรอุมา ทองแก้ว 
7. เรื่องสมาธิบ าบัด ลดโรค ลดเบาหวาน : พท.วิศรุต รัตนากรกุล 



วาระท่ี 5 
5.1 

: 
: 

เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม : อาจจะใช้การประชุมเฉพาะเรื่องย่อยเพ่ือให้การท างานรวดเรว็ขึ้น 
 
ปิดประชุม 16.30 น. 

  
 
 
                 นวลจันทร์      ผู้บนัทึกรายงานการประชุม                          พัชรี            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     ( นางสาวนวลจันทร์  ผอมฉิม )              (นางสาวพัชรี   แปลกฤทธิ์) 
       ผู้บันทึกการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงาน 



ภาพถ่ายประกอบการประชุม 

เพื่อวางแผนจัดแผนจัดท าโครงการ วันเบาหวานโลก “The Family and Diabetes”(เบาหวานและครอบครัว) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ คลินิกเบาหวาน 360 องศา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507         

ที่  ภก 0032.202/Plan24  วันที่     22  มีนาคม  2562                                           

เร่ือง  รายงานการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการตามภารกิจหลกั และการขออนุญาตน าเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

ความเป็นมา 

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity & Transparency Assessment : ITA)  
เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 ข้อพิจารณา 

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์
จะน าข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบส ารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ            
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 

1.  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการวันเบาหวานโลก “The Family and 
Diabetes” (เบาหวานและครอบครัว) 

2.  รายงานการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการฯ  วันที่ 15 ตุลาคม 2561 
3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
                บุญมา  ติ้วสกุล 
                                                                  (นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อ านวยการ 
 อนุมัติ   
     

เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
    (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

วันที่    22   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
         



 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
        ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี       22  มีนาคม  2562 
 หัวข้อ          แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1 
                   ส าหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 รายละเอียดข้อมูล   

1.  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการวันเบาหวานโลก “The Family and 
Diabetes” (เบาหวานและครอบครัว) 

2.  รายงานการประชุมเพื่อวางแผนจัดท าโครงการฯ  วันที่ 15 ตุลาคม 2561 

3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นัดถะณา  โคตรมณ ี บุญมา  ติ้วสกุล 

(นางสาวนัดถะณา  โคตรมณี) (นางสาวบุญมา  ติว้สกุล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร ์ 

    และแผนงานโครงการ 
วันที่  22 เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562     วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562      

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
วุฒิชัย  ช่างคิด 

 (นายวุฒชิัย  ช่างคิด) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562 
 

 



 
-2- 

 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


