
รายงานการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสโมสรโรงพยาบาลวังชิ้น 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕:

ผ้มาประขม

1. นพ.อมรพันธุ สมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น ประธาน
2. นายกีรติ เวียงนาค สาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
3. นายสุทธพงษ์ ผาทอง นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ
4. นางสาวคิรินภา หล้ายวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางนิภาวรรณ ตันแปง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางราตรี วงคํทา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
7. นางสาวศุภวรรณ ทะนิน!ซย นักวิชาการสาธารณสุข
8. นางสาวรัฐฏาพร จอมปีง นักวิชาการสารณสุข
9. นางสาวกมลซนก จ๊ะน้อย นักวิชาการสารณสุข
10. นางณัฐกฤตตา แก้วแสนสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11. นางงสาวณัฏฐณิซา ทองศักดี้ นักวิชาการสารณสุข
12. นางดาวรุ่ง ท้าวบุญญาภินิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13. นางสาวลัก'ษณรีย์ ทองนทีสุข นักวิชาการสารณสุข
14. นายวราวุธ สมบูรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ
15. นางสาวจารุนิล ไชยพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16. นางสาวภัสนมน เครือแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
17. นางเสาวลักษณ์ กันทะหล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18. นายสมเดช บุญส่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
19. นางวันเพ็ญ ต๊ะคำ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
20. นายกิตติศกด แก้วแสนสาย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
21. นางสาวนิตยา ลำดวล เภสัชกชำนาญการ
22. นางโชติกา ---- สว่างศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23. นางธัญญาภรณ์ ท้าวคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24. นารัซนี รัตนเมืองสอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25. นางสาวพรธีรา เวียงทอง นักวิชาการสาธารณสฃ



26. นางเขมิกา ล่องทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27. นายสุทธิพงษ์ เทียนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28. นางปวินา บุญมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29. นางสาวรุจิ-รา จันทร์จักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30. นายพรชัย ต๊ะคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
31. นางสาวดารินทร์ วงศ์วาร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
32. นางนุชนาถ ทาแปง นักวิชาการพัสดุ
33. นางอมรรัตน์ อินทนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34. นางวิภาวรรณ ปวงขจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35. นางสาวโศรดา หวันแลบ จพ.ทันตสาธรณสุฃปฏิบัติการ
36. นางศรัญญา หนูสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
37. นางนงเยาว์ คำยวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
38. นางสาวอัจฉราพรรณ สายใจ จพ.ทันตสาธรณสุฃปฏิบัติการ
39. นางแสงรวิ แปงยศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติกา
40. นางสาวจารุณี กาญจนจินดาพงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
41. นางวิยะดา เศวตสกาวพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
42. นางวันเพ็ญ ต๊ะคำ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
43. นางสาวสุชัญญา สารแสง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
44. นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
45. นางสาวปุณยบุซ ปิจนำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46. นางวรรณา เก้าเอี้ยน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47. นางอรนุช วังชิ้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48. นางสาวนิภาพร ต๊ะแก้ว นักวิชาการสาธรณสุชปฏิบัติการ
49. นางสาวเสาวภา ตันผัด นักโภชนากร
50. นายวีรวุฒิ ส่างกันจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
51. นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เลขานุการผู้รับผิดชอบโครงการ

ผ้ไม ่มาประขม



ผ ู้เข ้าร ่วมประช ุม
-ไม่มี-

เร ิ่มประช ุมเวลา 08.30 น.
หลังจากผู้มาประชุมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 08.30น. ประธานกล่าวเบีดประชุม 

เซิงปฏิบัติการ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การให ้ความรู้
การให้ความรู้ เรื่องสิทธิประโยชน์และระเบียบของผู้มิทธิประกันลังคมตามระเบียบใหม่ รวมทั้งการให้ 

ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐตามพรบ.กองทุนทดแทนที่แกิไขใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนการประชุม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น ; สอบถามเรื่องกองทุนทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทำงานการเรียกเงินซดเชยมี 
ขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล ; ชี้แจงขั้นตอนการเรียกเงินซดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และแจ้งซ่องทาง 
การประสานงานแก่ผู้ประกันตนรับทราบ

การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนจำนวน ๘๐ คน แปลผลได้คือ มีความรู้เรื่อง 
ระเบียบและสิทธิประโยชน์ได้ถูกต้องมากกว่า๑๐ข้อ ร้อยละ ๘๒.๑ ตอบถูกน้อยกว่า๑๐ข้อ ร้อยละ ๑๗.๘๕

กิจกรรมที่ 2 การประเม ินส ุขภาพผ ู้เข ้าร ่วมโครงการ

โดยการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนลุง วัดความดันโลหิต เพื่อประเมิน 8VII โดยใช้โปรแกรมวิเคระห้ของ 
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อนคณะแพทย์ศาสตร์คิริราชพยาบาล
โดยสรุปผลได้ดังนี้ ร้อยละ๕๓.๗๕: มีผล 8เทํI ปกติ ผล8เพ น้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๑๒.(ะ๐ ผล 6เพ 
มากกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ๓๕ โรคอ้วน ร้อยละ๖.๒๕

เลิกประชุมเวลา 16.30 น
ผ้รายงานการประชุม

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายแพทย์อมรพันธุ สมร) ประธานคปสอ.


