
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอ าเภอชัยบุรี    ประธานกรรมการ 
2. ร.ต.ต. มนิต คุ้มแก้ว   ผู้แทน ผกก.สภ.ชัยบุรี   กรรมการ 
3. นายพงศ์ศานต ์อติศักดิ์ เกษตรอ าเภอชัยบุรี   กรรมการ 
4. นายวัชรินทร์ ทิวแพ  ผู้แทน ผอ.กศน.อ.ชัยบุรี   กรรมการ 
5. นางลักณข์คณา ฉิมเรือง ผู้แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะพัฒน์ กรรมการ 
6. นายสมพร คงดี  ประธานชมรมผู้สูงอายุ อ.ชัยบุรี  กรรมการ 
7. นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการรพ.ชัยบุรี   กรรมการ 
8. นายลิขิต แสงระวี  ธุรกิจส่วนตัว    กรรมการ 
9. นายอุดม หนูรักษา  ก านันต าบลชัยบุรี   กรรมการ 
10. นายจรัญ แก้วศรีมล  ก านันต าบลสองแพรก   กรรมการ 
11. นางสาวละมัย ว่องย่อง ประธานชมรม อสม.ชัยบุรี   กรรมการ 
12. นางสาวเสาวลี นามบุศย์ ธุรกิจส่วนตัว    กรรมการ 
13. นายพิสิฐ แป้นหอม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอนุรักษ์ ลิ้มถาวรนันท์ ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ) กรรมการ  
2. นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ์ พัฒนาการอ าเภอ   กรรมการ  
3. นายพานิช แซ่ลิ้ม  โรงงาน ป.พานิชรุ่งเรือง  กรรมการ 
4. นางจิราภรณ์ รอดรักษา ประธานกลุ่มสตรีอ าเภอชัยบุรี กรรมการ 
5. นายส าเริง อุณห์ไวทยะ นายก อบต.สองแพรก  กรรมการ 
6. นายภิรมย์ ศรีอาวุธ   ประทานศุนย์กู้ภัยชัยบุรี  กรรมการ 
7. นายเชาวลิต ทวีแก้ว  นายก อบต.ชัยบุรี  กรรมการ 
8. นายไชยัน ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 ต.ชัยบุรี กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายส าราญ หลิมทอง  ผู้อ านวยการ รพ.สต.สองแพรก 
2. นางวิไล เพ็งอุดม  ผู้อ านวยการ รพ.สต.คลองน้อย 
3. นายเอกลักษณ์ ธรรมสุวรรณ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ไทรทอง 
4. นายอุดร สมทรัพย์  ผู้อ านวยการ รพ.สต.ชัยบุรี 



5. นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
6. นางสาวศรัณย์พร อ้ังสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ชัยบุร ี
7. นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ชัยบุรี 
8. นางสาวเสาวนิตย์ ดีอ้อม  เภสัชกรช านาญการรพ.ชัยบุรี 
9. นางสาววนิดา คงศิริ  เจ้าหน้าที่ปกครองที่ว่าการอ าเภอชัยบุรี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. โดยนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์  นายอ าเภอชัยบุรี ประธานการประชุม 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ทบทวนค าสั่งคณะกรรม พชอ. /ทีมเลขานุการ พชอ. 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า แจ้งที่ประชุมพิจารณาค าสั่ง ให้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้า

ร่วมการประชุมและด าเนินกิจกรรมได้ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ยกเลิกนายพานิช แซ่ลิ้ม โรงงานปาล์มน้ ามัน ป.
พานิชรุ่งเรือง จ ากัด และเสนอ นาย.......... ....................... เข้าแทน และแจ้งท่ีประชุมให้ทราบเรื่องค าสั่งทีม
เลขานุการ พชอ. 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การด าเนินงานประเด็น ODOP ปี 2562 
มีการด าเนินการ 2 ประเด็นปัญหาคือ หนี้สินครัวเรือน มีการท าบัญชีครัวเรือน การน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและปัญหายาเสพติด 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา 
 4.1 อนุ พชอ. สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อน 2 ประเด็นปัญหา ในระดับต าบล 
  นายส าราญ หลิมทอง ผอ.รพ.สต.สองแพรก น าเสนอการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ยาเสพติด การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายปกครอง ส่วนสาธารณสุขด าเนินการในส่วนของ
การบ าบัด  

- หนี้สินครัวเรือน มีกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มท าเบเกอรี่ กลุ่มท าเครื่องแกงต ามือ โดยน า
วัตถุดิบในหมู่บ้าน มีการขายยังตลาดชุมชน และตลาดออนไลน์ 

- น าเสนอปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขในปี 2563 คือ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง (HT/DM) และปัญหา
ขยะ 

  
   



 นายเอกลักษณ์ ธรรมสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ไทรทอง น าเสนอการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ยาเสพติด บูรณาการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน เน้นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  
- ปัญหาหนี้สิน ด าเนินการในหมู่ที่ 6 ต.ไทรทอง จาก 150 ครัวเรือน มีปัญหาหนี้สิน 30 

ครัวเรือน ซึ่งทางหมู่บ้านได้จัดตั้งกองทุนหนี้สินของชุมชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ยั่งยืน กลุ่มที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันคือกลุ่มท าเครื่องแกง  ซึ่งโดยรวมชาวบ้านสามารถส่งช าระหนี้ได้ตามก าหนดเวลา 

- น าเสนอปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขในปี 2563 คือ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง (HT/DM) ปัญหาขยะ 
และปัญหาไข้เลือดออก 

 นายอุดร สมทรัพย์ ผอ.รพ.สต.ชัยบุรี น าเสนอการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ยาเสพติด ด าเนินการในหมู่ที่ 7 ผู้น าเข้าถึงตัวผู้เสพ ร่วมกันพูดคุย 
- ปัญหาหนี้สิน ด าเนินการในหมู่ที่ 6 มีการออมเงินไว้กับหมู่บ้าน มีการปลูกข้าวและจ าหน่ายใน

ชุมชน 
- น าเสนอปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขในปี 2563 คือ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง (HT/DM) และปัญหา

วัณโรค 
 

 นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.คลองน้อย น าเสนอการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ปัญหาหนี้สิน หมู่ที่ 3 ได้ท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือสะท้อนความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย มี

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ในการเลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ท าขนมทองพับ กาละแม และปลูกข้าวไร่ 
- ยาเสพติด ตลอดทั้งปีมีผู้เสพเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 12 คน 
- น าเสนอปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขในปี 2563 คือ กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง (HT/DM) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

4.2 พชอ. สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อน 2 ประเด็นปัญหา ในระดับอ าเภอ 
 นายพิสิฐ แป้นหอม กรรมการ/เลขานุการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

- ยาเสพติด ด าเนินการโดยบูรณาการร่วมกัน ทั้ง ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัด เน้นการสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวัง  

- หนี้สินครัวเรือน เป็นปัญหาที่กว้าง ส่วนใหญ่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแก้ไข 
- สิ่งที่ขาดในการด าเนินงานคือ การด าเนินการให้เกิดเป็นผลงานเด่น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.3  คืนข้อมูลการด าเนินางานยาเสพติดในปีงบประมาณ 2562  
นางสาวศรัณย์พร อั้งสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษรพ.ชัยบุรี น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

- ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง (HT/DM)  พบว่ามีภาวะอ้วนลงพุงมากข้ึน และภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เพ่ิมข้ึน 

 



นายพิสิฐ แป้นหอม กรรมการ/เลขานุการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- การดูแลผู้สูงอายุยังเป็นปัญหาของชัยบุรี 
- ขยะเป็นต้นเหตุของโรคหลายๆโรค ควรรณรงค์ 3R 
- พัฒนาการในเด็กไม่สมวัย 

แพทย์หญิงวิลาสินี ฉิมภักดี กรรมการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- พบโรคไม่ติดต่อเรื้องรังมากที่สุด และพบภาวะของโรคร่วม เช่นหลอลเลือดสมอง และโรคหัวใจ

ขาดเลือด และโรคตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ 

นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการรพ.ชัยบุรี กรรมการทีมเลขา พชอ. 
น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

- ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวนหนึ่ง ขาดผู้ดูแล และท่ีอยู่อาศัย ควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบเครือข่าย 

นายสมพร คงดี  กรรมการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- การดูแลผู้ป่วย ควรพัฒนาให้รอบด้าน ควรพัฒนาทั้งอารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ 
- น าศาสตร์แผนไทยเข้ามาช่วยบ าบัดรักษาโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง 
- ใช้น้ าหอมใส่ในน้ าทิ้งไว้มุมห้อง เพื่อก าจัดยุงลายตัวแก่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.4  แผนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า 2563 
นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม กรรมการทีมเลขา พชอ. น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  สถานการณ์  
  ปัจจุบัน โรคพิษสุนัขบ้ายังคงพบทั้งในคน และในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะในสุนัขและ
แมว ซึ่งที่ผ่านมา ช่วงเดือนมีนาคม 62 พบโรคในสัตว์ (แมว) จากการสุ่มตรวจของปศุสัตว์ ซึ่งเมื่อพบแล้ว ปศุสัตว์
ด าเนินการในการให้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ส าหรับสาธารณสุขก็จะเข้าไปค้นผู้สัมผัสโรคเพ่ือ
เข้ารับวัคซีนให้ครบชุดต่อไป ด้วยยังพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้มีโครงการตามพระปณิธานของ สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ที่มีต่อผสกนิกรชาวไทย ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีพระราช
ประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐจึงมีโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระ
ปณิธาน” ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก าหนดน าโครงการดังกล่าวาจัดท าแผน “แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562-2564 ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และระบบสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



4.5  แผนการด าเนินงานโรคมาลาเรีย 
นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม กรรมการทีมเลขา พชอ. น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  สถานการณ์ 
  หมู่บ้านแพร่เชื้อ A1 หมายถึง หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้านในปีปัจจุบัน และมียุงพาหะ 
จึงต้องทาการเร่งรัดกาจัดการแพร่เชื้อ (ถ้าปีถัดมาไม่มีผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ ก็จะปรับสถานะเป็น A2)  
  หมู่บ้านหยุดแพร่เชื้อ A2 หมายถึง หมู่บ้านที่เพ่ิงจะหยุดแพร่เชื้อ คือไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้าน 
แต่ยังไม่ครบ 3 ปีติดต่อกัน และมียุงพาหะ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่  
  หมู่บ้านไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงสูง B1 หมายถึง หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้านอย่างน้อย 
3 ปีติดต่อกันและส ารวจพบยุงพาหะ และมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะ  
  หมู่บ้านไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงต่ า B2 หมายถึง หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้านอย่างน้อย 
3 ปีติดต่อกันและไม่พบยุงพาหะ หรือสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะ โดยพ้ืนที่นี้จะ
นับรวมพ้ืนที่ที่มีการผสมผสานงานเข้าสู่ระบบสาธารณสุขทั่วไปแล้ว 

 การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในหมู่บ้าน B1/B2 
 การค้นหาผู้ป่วย ด าเนินการแค่เชิงรับเท่านั้น เน้นการให้บริการตรวจและรักษาที่หน่วยบริการ

สาธารณสุข เช่น ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ/หรือโรงพยาบาลชุมชน  
  การรักษาด้วยการกินยาให้ครบชุดเพื่อหายขาด ส าหรับผู้ป่วยที่พบเชื้อทุกคน  
 การสอบถามประวัติผู้ป่วยทุกคนเกี่ยวกับการเดินทาง ประวัติการป่วย เพื่อตัดสินว่ามีการติดเชื้อ

จากที่ใด  
 การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียในพ้ืนที่ B1 แก่ประชากรที่มีอาชีพต้องไปป่าเขาในเวลา
กลางคืน  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.6  แนวทางการด าเนินงาน RDU Community 2563 
นางสาวเสาวนิตย์ ดีอ้อม เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลชัยบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม น าเสนอต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
- ปี 2563 ได้มีแผนการด าเนินงานการใช้ยาสมเหตุสมผลลงสู่ชุมชน 
- มีการตรวจร้านยา และให้จ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล 
- มีค าสั่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
- มีแผนอบรมนักเรียนทุกโรงเรียน 
- ขอความร่วมมือจากชุมชนในการเฝ้าระวังการขายยาจากรถเร่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.7  ค้นหาประเด็นปัญหา/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2563 



  นายอ าเภอชัยบุรี ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่าการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
ต้องก าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลได้ และให้ด าเนินการออกเสียงโดยการยกมือให้กับปัญหาที่เห็นด้วย ผลการออก
เสียง ดังนี้ 

1. HT/DM จ านวนผู้ออกเสียง  11 ราย 
2. ขยะ  จ านวนผู้ออกเสียง 0   ราย 
3. ยาเสพติด จ านวนผู้ออกเสียง 12 ราย 
4. RDU จ านวนผู้ออกเสียง 6   ราย 
5. มาลาเรีย จ านวนผู้ออกเสียง 0   ราย 
6. พิษสุนัขบ้า จ านวนผู้ออกเสียง 0   ราย 
7. ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส จ านวนผู้ออกเสียง 7 ราย 

ผลการออกเสียง อันดับ 1 คือ ยาเสพติด และอันดับ 2 คือ HT/DM 

นางสาวศรัณย์พร อ้ังสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ชัยบุรี ให้ที่ประชุมร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน ได้ดังนี ้

ประเด็น ยาเสพติด 
1. เน้นค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
2. หมู่บ้านต้นแบบในชุมชน 
3. การส่งเสริมอาชีพแนะแนวชีวิต (เน้นเยาวชน กศน.) 
4. การบ าบัดรักษา 

ประเด็น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
 1. การถวายอาหารพระให้ลดหวาน มัน  เค็ม แนวทางการด าเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม

แม่บ้านชุมชน  กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้น าชุมชน/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนค่านิยม 
 3. เน้นรับประทานอาหารปลอดสารพิษ/ ผักปลอดสารพิษ และควบคุมมาตรฐานอาหารที่ส่งผล

ต่อโรค NCD 
 4. ลดการบริโภคอาหาร fast food ลดอาหารเสี่ยงในโรงเรียน (น้ าอัดลม/หวาน/มัน/เค็ม) 

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกก าลังกาย/ลานกีฬา/พักผ่อนให้เพียงพอ/งดบุหรี่ สุราทุกวันพระ 
 5. บุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหน่วยงานของรัฐ/อบต./ผู้น าชุมชน 

  นายลิขิต แสงระวี กรรมการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- การด าเนินยาเสพติด อาจเป้นเรื่องที่ท าได้ยาก แต่ถ้ามีคนลดจ านวนเสพลงก็ถือได้ว่าประสบ

ความส าเร็จแล้ว 
 
 
 



นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอเรื่อง มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากเป็นมะเร็งที่
สามารถตรวจคัดกรองได้ก่อนเข้าสู่ระยะการเกิดโรค แต่ยังพบผู้เสียชีวิตในอ าเภอชัยบุรีจากมะเร็งปากมดลูก 
จากสถิติการคัดกรองผู้หญิง อายุ 30-60 ปี ของอ าเภอชัยบุรี ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน เพียงร้อยละ 
39.89 ซึ่งเป้าหมายในการคัดกรองอยู่ที่ ร้อยละ 80 นับได้ว่าประชาชนยังไม่ตระหนักในการการป้องกัน
ตนเองจากโรค จึงควรมีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้ชาวชัยบุรีไม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 

นายสมพร คงดี กรรมการ เสนอต่อที่ประชุม สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันมะเร็งมดลูก เนื่องจาก
เคนเห็นเพื่อนบ้านเป็นโรคแล้วมีความทุกทรมานมาก การที่หลายคนไม่มาตรวจส่วนใหญ่ให้เห็นผลว่าอายหมอ 
จึงอยากที่จะให้มีมาตรการสนับสนุน  

นายอ าเภอชัยบุรี ประธานกรรมการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 3 ธันวาคม 2563 ให้

ด าเนินการตรวจคัดกรองร่างกายเบื้องต้น ก่อนการประชุม 

 4.8 ศูนยบ์ริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้ง โรงพยาบาลชัยบุรี 
  นางสาวศรัณย์พร อ้ังสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 
โรงพยาบาลชัยบุรี ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้ง ที่บ้านนางสาว
ละมัย ว่องย่อง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชัยบุรี ซึ่งด าเนินการภายใต้ พรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 50 (5) ในการเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิ มีบทบาทนอกจากการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้สิทธิและสิทธิอันพึงมีพึงได้แล้ว ยังเป็นช่องทางในการร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนกรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการเข้ารับ
บริการสาธารณสุขที่น าไปสู่การพัฒนาการบริการ 

วาระท่ี 5. เรื่องอ่ืนๆ 
 - 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
      

     ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม) 
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
     
      
     ลงชื่อ...........................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                (นายพิสิฐ แป้นหอม) 
     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
             สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 


