
รายงานการประชุม  

เพื่อวางแผนการจัดทําโครงการ “ประชุมวิชาการการผาตัดลดน้ําหนัก  ระดับนานาชาติ  

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 

วันที่ 4 มกราคม 2563 ณ หองประชุมฉัตรฟา ชั้น 6 อาคารบานคุณพุม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1 นายเฉลิมพงษ สุคนธผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
2 นพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒนกุล ศัลยแพทย  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
3 นพ.สุเทพ ภคเมธาวี ศัลยแพทย  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
4 พญ.จารุวรรณ คงกิจ อายุรแพทย  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
5 นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล ศัลยแพทย โรงพยาบาลศิครินทร 
6 นพ.พรรควุธ จันทรสวางภูวนะ ศัลยแพทย  โรงพยาบาลสมิติเวช 
7 ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ ศัลยแพทย โรงพยาบาลรามาธิบด ี
8 นพ.กําธร ยลสุริยันวงศ ศัลยแพทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
9 นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ ศัลยแพทย โรงพยาบาลศิริราช 

10 Dr. Min – Che Hsin ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 
11 Dr. Kirubakaran      Malapan ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 
12 Dr. Anand Chandulal Patel ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 
13 Dr. Abdul Gafoor Mubarak ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 
14 Dr. Chia – Chia Liu ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 
15 Dr. Yen – Chou Chen ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 

16 Dr. Chin – kun Huang ตัวแทนแพทยจากตางประเทศ 

17 Wun – Yu  You ตัวแทนจากตางประเทศ 
18 Yin – chen Chang ตัวแทนจากตางประเทศ 

19 Chi – Hsuan Lin ตัวแทนจากตางประเทศ 

20 Ying – Hsuan Lin ตัวแทนจากตางประเทศ 

21 Yao – Cheng Lu ตัวแทนจากตางประเทศ 

22 นายธนรัตน              กิตยาการ ตัวแทนผูมารับบริการศูนยผาตัดโรคอวน 

23 นางสาวจุฑามาส       มาศทอง นักจัดการงานทั่วไป 

24 นางสุรินนา              หทัยสะอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
วาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง การจัดโครงการประชุมวิชาการการผาตัดลดน้ําหนัก  ระดับนานาชาติ 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 
ดวยศูนยผาตัด ลดอวน  ลดโรค  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะจัดใหมีการจัดประชุมวิชาการการ
ผาตัดลดน้ําหนัก  ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (Phuket international  metabolic and bariatric 
surgery conference)  เนื่องในโอกาสที่ศูนยผาตัด ลดอวน ลดโรค ไดมีการผาตัดลด
น้ําหนักครบ 500 ราย  

มติท่ีประชุม :     รับทราบ                                                                                      ,                                                  



วาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม :       - ไมมี                                                                                        ,                                                  
วาระที่  3 : เรื่อง  ติดตามรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม :      - ไมมี                                                                                         . 
วาระที่  4 

4.1 

 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

: 
: 
 
: 

เรื่องพิจารณา 
เรื่อง  การจัดโครงการประชุมวิชาการการผาตัดลดน้ําหนัก  ระดับนานาชาติ 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 
เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวน
คณะกรรมการทุกทานรวมระดมความเห็นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
 

1. วัน เดือน ป : 30 – 31 มกราคม 2563  
2. หองประชุม : หองประชุมราชพฤกษ  ชั้น 6 อาคารบานคุณพุม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   
3. กิจกรรมในโครงการ :  ประชุมใหความรูเกี่ยวการผาตัดโรคอวน  แบบบรรยาย 

และเปนการแสดงการผาตัดแบบสด ( Live demonstration surgery)  
4. วัตถุประสงค :         

4.1 เพื่อเพื่อเพิ่มพูนความรู  ความสามารถและพัฒนาประสบการณใหกับแพทย 
พยาบาล และเจาหนาที่ที่สนใจ นักศึกษาแพทย ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
และโรงพยาบาลอื่นๆ ในเขตภาคใต รวมถึงโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งใน           
และตางประเทศที่สนใจ เกี่ยวกับการผาตัดลดน้ําหนัก ตลอดจนใหการรักษา
ผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.2   เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดทราบถึงศักยภาพความเปนเลิศของศูนยผาตัดลดอวน 
ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

5. กลุมเปาหมาย :  

แพทย Staff  ประจํากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วิทยากรทั้งใน

และตางประเทศ แพทยพี่เลี้ยงกลุมงานศัลยกรรม นักศึกษาแพทย  เจาหนาที่ในโรงพยาบาล

แพทยและเจาหนาที่จากโรงพยาบาลตางๆ ตัวแทนผูรับบริการผาตัดลดน้ําหนัก และ

ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการผาตัดลดน้ําหนัก 

4.2  
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
: 

เรื่อง  การมอบหมายงาน  
     เพื่อใหมกีารทํางานเปนทีมและมีสวนรวมดวยกันทุกฝายขอใหคณะกรรมการทุกทาน
ชวยกันรับผิดชอบงาน 
- ผูเขียนโครงการ : นางสาวจุฑามาส  มาศทอง 
- ฝายรวบรวมรายชื่อประชาชนกลุมเสี่ยง : นางสิรินนา  หทัยสะอาด 
- ฝายลงทะเบียน  : นางสาวจุฑามาส  มาศทอง   นางสาวกรรณิกา  กาญจนา        

นายไกรสร  อาตมาตร 
- ฝายตอนรับ : นางศรีสุข  สัตยภิวัตน  นางวิลาสินีย  สกุลแพทย  นางสาวอุชุพร  เหงาสุวรรณ 
- ฝายพิธีกร ผูดําเนินงาน : นางสาวอุชุพร  เหงาสุวรรณ 
- ฝายอาหาร : นางสาวธันยารัศมิ์  ประทุมสุวรรณ 
- ฝายประชาสัมพันธ : นางดวงฤดี  มูสิกะโปน  นางสาวปาณิกา  ไวทยานุวัตติ 



4.3  : เรื่อง  หัวขอในการบรรยาย 
      เพื่อใหการจัดโครงการครั้งนี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกกลุมเปาหมาย
มากที่สุด ขอใหคณะกรรมการชวยกันแสดงความคิดเห็น หัวขอเรื่องท่ีจะจัดประชุม 

มติท่ีประชุม : คณะกรรมการมีมติรวมกันใหจัดการบรรยาย เรื่อง ผาตัดลดน้ําหนัก แนวทางการปฏิบัติตัว 
เทคนิคการผาตัดกระเพาะอาหาร และประโยชนของการผาตัดลดน้ําหนัก   

วาระที่ 5 
5.1 

: 
: 

เรื่องอื่นๆ 
เรื่อง การประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม : อาจจะใชการประชุมเฉพาะเรื่องยอยเพื่อใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ในวันที่ 13  มกราคม 2563 
ปดประชุม 16.30 น. 

  
    จุฑามาส  มาศทอง      ผูบันทึกรายงานการประชุม              ฐากูร  พูนธนานิวัฒนกุล  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวจุฑามาส  มาศทอง)                (นายฐากูร  พูนธนานิวัฒนกุล) 
    ผูบันทึกการประชุม                                                ผูตรวจรายงาน 


