
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง 

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.00น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวังยาง  

…………………………………………………………………………………… 
ประธานในที่ประชุม  : นายวรารมย์กร  คำกลอนลือชา  
 

วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ทราบ 
 แจ้งคณะกรรมการกลุ่มสายรุ้ง กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในกลุ่มเยาวชน MSM และภาคี
เครือข่ายอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลวังยาง  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 นายพจชนากรณ์ เชื้อบริบูรณ์  ตำแหน่ง รองประธานกลุ่มสายรุ้ง อำเภอวังยาง  แจ้งกิจกรรมในการ
ดำเนินการอบรมให้ความรู ้ ในกลุ ่มเยาวชน MSM และภาคีเครือข่ายอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
รายละเอียดดังนี้  
 เริ่มกิจกรรม เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลวังยาง ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เยาวชน MSM และภาคีเครือข่ายอำเภอวังยาง จำนวน 30 คน  
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - นายพจชนากรณ์ เชื้อบริบูรณ์ รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม เตรียมความพร้อม  
สานสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน   

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  - นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา และ นายพจชนากรณ์ เชื้อบริบูรณ์ ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
และให้การต้อนรับวิทยากร จากโรงพยาบาลวังยาง 
  กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่ เยาวชน MSM และภาคีเครือข่ายอำเภอวังยาง 
โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลวังยาง 2 ท่าน ดังนี้ 

- นายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวังยาง ให้ความรู้เรื่อง
พัฒนาการทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เพศชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลง
ด้านจิตใจและอารมณ ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 



 - นางสาวทิพวรรณ สุนา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวังยาง ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่องทางการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการดูแล
ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม  
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

- นายอนันตศักดิ์ ทำดำ เป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้  
  - กระดาษชาร์ท จำนวน 20 แผ่น 
  - ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน จำนวน 10 แท่ง  
  - ปากกาเมจิกสีดำ จำนวน 10 แท่ง 
  - ปากกาเมจิกสีแดง จำนวน 10 แท่ง 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกน้ำ 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - นายวรารมย์กร  คำกลอนลือชา รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแลกน้ำ  

- นายฐิติกาญจน์ อัคฮาด และ นายศรายุ ปุณกรณ์ รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ 
ดำเนินกิจกรรม 

 วัตถุประสงค์โครงการ  
1. ระบุโอกาสเสี่ยงของตนตอการได้รับเชื้อเอชไอวี 
2. บอกวิธีปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ตนเองมั่นใจวาทำได้ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแลกน้ำ มีดังนี้ 
- สารโซเดียมไฮดรอกไซดหรือโซดาไฟ 

   - สารฟนอฟทาลีน พรอมกระบอกฉีดยาที่มีเข็มเพ่ือใชทดสอบ 
- ขวดแกว้ใสใบเล็กๆ จำนวน 60 ใบ 
- กระบอกฉีดยาขนาด 3 ซีซี. จำนวน 30 อัน 

  - น้ำเปล่า  
 

เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้   

- นายดนุนันท์   มาปัน       
- นายพันธลักษณ์   ด้วงคำภา     
- นายภานุพงษ์   เพชรดีคาย      
- นายพีระพัฒน์  เพชรดีคาย 

 

เตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

- นายภูมินทร์ แก้วมะ  - นายครรชิตพล วิจันทร์ดา - นายณัฐพล  วิจันทร์ดา  
1. จัดเตรียมอาหารกลางวัน จำนวน 30 กล่อง  
2. จัดเตรียมอาหารว่างช่วงเช้า จำนวน 30 ชุด จัดเตรียมอาหารว่างช่วงบ่าย จำนวน 30 ชุด  

 



เตรียมต้อนรับประธานเปิดกิจกรรมและวิทยากร 
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  - นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา 

- นายพจชนากรณ์ เชื้อบริบูรณ์ 
 ประธานเปิดกิจกรรม  
  - นายอนุชิต ขันทะชา ผู้อำนายการโรงพยาบาลวังยาง 
 วิทยากร 
  - นายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี ่  - นางสาวทิพวรรณ  สุนา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

นายฐิติกาญจน์  อัคฮาด ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มสายรุ้ง แจ้งเรื่องงบประมาณการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เยาวชน MSM และภาคีเครือข่ายอำเภอวังยาง ดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ รวมเป็นเงิน จำนวน 2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ รวมเป็นเงิน จำนวน 2,100 บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 2,400 บาท 
- ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1,500 บาท 
 *** รวมงบประมาณในการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 8,400 บาท*** 

 

ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน 
 สมุดบัญชี ธนาคารกลุ่มสายรุ้งหาย  
 

แนวทางการแก้ไข 
 กลุ่มสายรุ้ง เปิดบัญชีกับธนาคาร ธกส. แนวทางการแก้ไขมี ดังนี้  
  - แจ้งความสมุดบัญชีหาย เพ่ือรับใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ 
  - ติดต่อที่ธนาคารสาขาท่ีเปิดบัญชี เตรียมบัตรประชาชนและใบแจ้งความไปด้วย  
  - จ่ายค่าธรรมเนียมสมุดเล่มใหม่จำนวน 50 บาท/บัญชี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
 


