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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดับอ าเภอ(คปสอ.) อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๔ มถุินายน  ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปญัญานันทภิกขุ) ช้ัน ๒ อาคารผู้ป่วยนอก 

ผู้มาประชุม 
 ๑.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปญัญานันทภิกขุ) (นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์) ประธานกรรมการ 

๒.สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ (นายชลิต เกตุแสง)          รองประธานกรรมการ 
3.นายชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
4.นายสุกนต์ธี สงเดช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
5.นางนัยวนา สงเล็ก  ผอ.รพ.สต.บ้านล ากะ     กรรมการ 
6.น.ส.นันทา ด้วงวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านล าใน    กรรมการ 
7.นางผาสุข ผอมสวัสดิ์   ผอ.รพ.สต.บ้านล าสินธ์ุ    กรรมการ 
8.นายทวี ชูศรีเพชร   ผอ.รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน    กรรมการ 
9.นางนัยน์รัตน์ จันทรเ์พ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ  
10.นางสาวอจัฉริยา พงศาปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11.นางสมใจ ทองจันทร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ   
๑2.นางอรวรรณ์ ทวีโชติ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
๑3.นางธนิษฐ์นันท์ รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
๑4.นางสุวรรณดา สงธน ู  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ  
๑5.นายสานิต คงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและผช.เลขาฯ 
๑6.ว่าที่ร.ท.พลกฤต ทวีตา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและผช.เลขาฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.นางทิวาพร ศิลปเจรญิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ  กรรมการ ลาป่วย 
๒.นายชิต คงมาก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ ติดราชการ 
3.นางสาวอารีย์ หนูกาฬ   นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ ติดราชการ 
4.นายพงษ์ประยูร แก้วหมุน  เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.นายส าราญ ทองศรีชุม   เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน รพ.ศรีนครินทร์ฯ 
๒.นางสาวสุนพีร  เพชรจันทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  รพ.ศรีนครินทร์ฯ 
๓.นางสาวรัชนี  คงแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ  รพ.ศรีนครินทร์ฯ 
4.นางสมจริง เอกผกันาก  เภสัชกรช านาญการพเิศษ รพ.ศรีนครินทรฯ์แทนนายพงษ์ประยูร แก้วหมุน 
5.นางกัลญา บุญยะเดช   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ศรีนครินทร ์
6.นายจักรพันธ์ คงสุข  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ศรีนครินทร์ 
7.นายเจษฎา พลสงิห ์  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตงิาน รพ.สต.บ้านขันแทนนางสาวอารีย ์หนูกาฬ 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์(นายชลิต เกตุแสง) รองประธานคปสอ.ศรีนครินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

ประธานคปสอ.ติดราชการก าลังเดินทางมา และมอบหมายให้รองประธานท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปพรางๆ
ก่อน และได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

2/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ ขอก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดการการบริการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พรบ.2548(ฉบับที่9) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓      
ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่       
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น โดยที่ยังปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในต่างประเทศและมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้         
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและพบว่ายังมีผู้ติดเช้ือดังกล่าว ประกอบกับองค์การอนามัยโลก       
ได้เตือนว่าการผ่อนคลายความเข้มงวดหลายมาตรการและพร้อม ๆ กันในหลายประเทศอาจท าให้เกิดการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ได้ซึ่งเมื่อค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและปัจจัยเสี่ยงจากบุคคล สถานที่ 
และประเภทของกิจกรรมบางอย่างแล้ว แม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนทุกฝ่าย สถานการณ์ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาจะดีข้ึน แต่ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งก าลัง    
จะผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ ๓ นับจากนี้ไปให้มากขึ้นกว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการด าเนินวิถีชีวิต
ตามปกติ ยังจ าเป็นต้องติดตามดูแลสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไปให้สงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่วางใจได้อีก
ระยะหนึ่ง เพื่อว่าหากจ านวนผู้ติดเช้ือกลบัเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลาย
บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงที 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออก
ข้อก าหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน มีการลดระยะเวลาลง 1 ช่ัวโมง 
ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรอืท ากจิกรรมบางอย่างได้ ที่เป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนิน
ชีวิต กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 
ข้อ 4 การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ 
ข้อ 5 การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีแนวทางปฏิบัติว่า อาจจะลด

จ านวนจุดสกัดจากเดิม 13 จุด เหลือ 5 จุด เส้นทางหลักยังตั้งจุดตรวจเหมือนเดิม ของอ าเภอศรีนครินทร์ อยู่ที่หมู่ 1 
บ้านนาวง ต าบลบ้านนา จะใช้จ านวนคน 12 คนต่อปลัด จากเดิม 15 คนต่อปลัด มีทหารอีก 6 คน รวมเป็น 21 
คนต่อปลัด ซึ่งจะลดขนาดปลัดลงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 1 – 2 ช่ัวโมงจะสุ่ม 1 ครั้ง จุดต้ังด่านตรวจการควบคุมการ
แพร่ระบาด 

จุดที่ 1 จุดตรวจป้อมพรุพ้อ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน 
จุดที่ 2 จุดตรวจบ้านห้วยกรวด ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม 
จุดที่ 3 จุดตรวจบ้านเกาะยวน ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน 
จุดที่ 4 จุดตรวจบ้านนาวง ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ 
จุดที่ 5 ทางข้ึนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน 
จุดที่ 6 ด่านตรวจบ้านแหลมโตนด – บ้านบนลาน ต าบลแหลดโตนด อ าเภอควนขนุน 
จุดที่ 7 ด่านตรวจบ้านทุ่งชุมพล ต าบลล่านข่อย อ าเภอป่าพะยอม 
จุดที่ 8 ด่านตรวจบ้านพรุโอน ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน 
จุดที่ 9 ด่านตรวจสี่แยกบ้านห้วยลึก ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน 

 
 

3/ข้อ 6 ในกรณี… 
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ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้หรือไม่ ให้หารือ

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) 

ข้อ 7 การแสดงตนโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเรียก รับ ยอม
จะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการใช้สถานที่ของเอกชน
เพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต 

 1.2 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19 ) ฉบับท่ี 12 

หลังจาการออกข้อก าหนดจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพัทลุงก็ได้มีการออก
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ฉบับที่ 12 
จะเป็นการออกตามข้อก าหนดของส่วนกลาง ทั้งนี้ทั้งนั้นทางส่วนกลางขอเน้นย้ าว่าถ้าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะออก
มาตรการเข้มข้นกว่าส่วนกลางก็สามารถที่จะกระท าได้ แต่จะต้องไม่อ่อนกว่าข้อก าหนดของส่วนกลางในประกาศ
ดังกล่าว ในเรื่องของมาตรการเสริมจะใช้ตามข้อก าหนดของค าสั่งของ ศบค.ในฉบับที่ 2 มาเป็นผนวกแนบท้าย
ประกาศจังหวัดพัทลุง ในเรื่องของมาตรการหลักจะเน้นย้ าใน 5 เรื่องหลักเน้นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลและสบู ่ท าความสะอาดพื้นหรือพื้นผิว หลีกเลี่ยงการเข้าใน
ที่แออัด แตม่าตรการเสริมอาจจะเพิ่มเติมข้ึนมาได้แล้วแต่กิจกรรม 

1.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )  
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 จากผลการตรวจตามห้องปฏิบัติการ จังหวัดพัทลุง ไม่พบผู้ป่วยมาแล้ว

เป็นเวลา 55 วัน นับจากวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 14 ราย พบที่อ าเภอกงหรา  
จ านวน 7 ราย อ าเภอควนขนุนจ านวน 3 ราย อ าเภอป่าบอนจ านวน 3 ราย อ าเภอปากพะยูนจ านวน 1 ราย ทั้งนี้
ประเทศไทยยังพบผู้ป่วยแต่เป็นผู้ป่วยในสถานที่กักกัน (Step Quarantine) เป็นผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ผ่านจุดคัดกรองที่ด่าน วันน้ีพบผู้ป่วยอีก 17 ราย ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคปสอ. ครั้งที่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มี.ค.๖๓        

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓/ เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน 

  มติท่ีประชุม  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓/ เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานขอให้เจ้าของเรื่องตามที่บรรจุไว้ในวาระเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ  
4.1  การเตรียมข้อมูลรับการตรวจเยี่ยมในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณี

ปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยกองตรวจราชการได้ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2563 และได้ก าหนดตรวจเยี่ยม คปสอ.ศรีนครินทร์ 
และ รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  

 
4/เพื่อติดตาม... 



 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) ศรีนครินทร์ จ.พัทลงุ 

-๔- 

 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ปัญหาของพื้นที่ ให้

ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจเยี่ยมในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขโดยให้ส่ง
ไฟล์เอกสารสรุปผลการด าเนินงานและไฟล์น าเสนอผลงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 25 
มิถุนายน 2563  

มอบหมายภารกิจและแบ่งงานในส่วนของการตรวจเยี่ยม รอบที่ 2 ประเด็นผู้น าเ สนอ เตรียมเอกสาร/
PowerPoint น าเสนอคณะตรวจนิเทศ โดยมีเนื้อหาที่ต้องการให้สนับสนุนและเอกสารที่อยู่ใน PowerPoint 
น าเสนอควรมีรายละเอียดดังนี้  

คณะที่ 1 การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP)  
คณะที่ 2 แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
คณะที่ 3 Smart Was/สถานะการเงินการคลัง 
คณะที่ 4 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง/โครงการราชทัณปันสุข 

รายละเอียดตัวช้ีวัด รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยมี นายส าราญ ทองศรีชุม เป็นผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ โดยมี ว่าที่ร.ท.พลกฤต ทวีตา เป็นผู้รับผิดชอบ และผู้ที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ของ รพ.สต.แต่ละแห่ง 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
4.2 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและออกปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์

เคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่ท่ี 3 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เนื่องจากทุกๆปี อ าเภอศรีนครินทร์ จะจองไว้ในวันที่             
18 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และมีการออกหน่วยที่อ าเภออื่น เป็นการออกแบบกระชันชิด จากมติที่ประชุมจังหวัดพัทลุงมีมติที่เห็นชอบว่าให้
ขยับมาเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ ซึ่งเป็น
เขตรับผิดชอบของรพ.สต.โล๊ะขนุน 

ในส่วนของรายละเอียดเนื่องจากมีหนังสือมาจากมูลนิธิฯ ว่าในเรื่องของการจัดยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ง
เมื่อก่อนทาง พอ.สว.เป็นผู้สนับสนุน ส าหรับในรอบนี้ มอบให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นผู้จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา ทางมูลนิธิฯจะจัดสรรมาเปน็วงเงินใหก้ับโรงพยาบาลพัทลุง โดยโรงพยาบาลพัทลุงเป็นผู้จัดยาและเวชภัณฑ์
มาใช้กับโครงการดังกล่าว การจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.จะต้องด าเนินการให้สมพระเกียรติ จึงได้จัดตั้งคณะท างาน
ข้ึนมาหลายๆคณะเพื่อที่จะได้เตรียมการตลอดจนถึงเรื่องโครงการประชาสัมพันธ์ การจัดสถานที่ ตลอดจนถึงเรื่อง
ของประชาชนที่จะมารับบริการในวันน้ัน ให้เกิดความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ในส่วนของงบประมาณบางส่วน
ได้มาจากมูลนิธิฯ เป็นเงิน 2,800 บาท เป็นค่าอาหาร ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคณะกรรมการ คปสอ.
ศรีนครินทร์ ได้กันงบประมาณไว้บางส่วนจากงบ PP เป็นเงิน 7,000 บาท มาจัดการในเรื่องของการเตรียมการ
ต่างๆ ในรายละเอียดจะออกเป็นค าสั่งของคปสอ.อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีใครบ้าง 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 งาน NCD ขอปรับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน/แพทย์ Consult ประจ า รพ.สต./ 

ติดตามตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 
1. การปรับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน คณะกรรมการการอ านวยการ 

ประกอบด้วย นายอ าเภอศรีนครินทร์เป็นประธานคณะกรรมการ สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ นายกเทศมนตรีทั้ง 4 แห่ง ก านันทั้ง 4 ต าบล รพ.สต.ทุกแห่งและภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นกรรมการ 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรี
นครินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

5/คณะกรรมการ... 



 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) ศรีนครินทร์ จ.พัทลงุ 

-๕- 

 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดเชื้อ

เรื้อรังระดับอ าเภอ น าทีมโดย แพทย์หญิงปนัดดา ด าเนียม ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการ 
และ นายแพทย์ตวงปรรน จีนลอย ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นรองประธานกรรมการ จากเดิมนายขวัญชัย สม
เปลี่ยน ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปลี่ยนเป็น นางประภาพร เส้งสุ้น ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ และเพิ่มนางกัลญา บุญยะเดช ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
   2. การปรับเปลี่ยนรายชื่อแพทย์ CONSULT ประจ า รพ.สต. 
    รพ.สต.ล ากะ    แพทย์หญิงปนัดดา  ด าเนียม 
    รพ.สต.ล าสินธ์ุ   นายแพทย์ณัฐพงศ์ มีสังข์ 
    รพ.สต.ส าใน/PCU   นายแพทย์ตวงปรรน จีนลอย 
    รพ.สต.โล๊ะขนุน/รพ.สต.บ้านขัน  นายแพทย์อนุพงค์ ประสมพงศ์ 
 มติท่ีประชุมรับทราบ 

   3. ติดตามตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 40 
อ าเภอศรีนครินทร์ได้ 24.39 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทีม NCD พบว่า ยังมีผู้ป่วยจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการ
ตรวจ HbA1C มีการปรับลดยาอย่างรวดเร็ว จากพฤติกรรมผู้ป่วยได้มีการวางแผนตรวจ HbA1C ซ้ าในผู้ป่วยที่มีค่า 
HbA1C > 7 เพื่อติดตามและปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการตรวจ HbA1C ให้ติดตาม
และด าเนินการตรวจให้ครอบคลุมทุกราย 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา เป้าหมาย ≥     
ร้อยละ ๖0 อ าเภอศรีนครินทร์ ได้ 53.92 ซึ่งจากการที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะมีการตรวจใหม่อีกรอบ ในวันที่     
16 – 17 กรกฎาคม 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 1.15 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30 
อ าเภอศรีนครินทร์ ได้ 61.87 ซึ่งพื้นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.ล าสินธ์ุ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 
50 ให้แต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผู้ป่วยที่ไม่มีข้อมูลมารับการตรวจ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 อัตรากลุ่มสงสยัป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 พื้นที่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.ล าสินธ์ุ และหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 87.50 พื้นที่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือรพ.สต.ส าสินธ์ุ  
ได้ 69.20 ให้ดูการบันทึกข้อมูลเรื่อง ความดันโลหิต รอบเอว บุหรี่ ค่าไขมันในเลือด 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จ าแนกตาม Risk Scor ดูข้อมูลจากตัวช้ีวัด (3.2)และให้เปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัด 3.3 เพื่อจัดการปัญหาลดระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคของผู้ป่วย 

 
 

6/ตัวช้ีวัดที่ 3.3... 



 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) ศรีนครินทร์ จ.พัทลงุ 

-๖- 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) 

เปรียบเทียบรอบ 6 เดือน ยังไม่พบข้อมูลในระบบ ให้ผู้รับผิดชอบติดตามและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับงาน IT 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% 

หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง ให้ผู้รับผิดชอบติดตามและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับงาน IT 
มติท่ีประชุมรับทราบ 
4.4 การเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ท่ีรพ.สต.บ้าน

ขันและรพ.สต.โหล๊ะขนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้แจ้งแผนการเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์   
รพ.สต.ติดดาว ซึ่งอ าเภอศรีนครินทร์เหลืออีก ๒ รพ.สต.คือ รพ.สต.บ้านขันและรพ.สต.โหล๊ะขนุนที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน คปสอ.ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประกอบด้วย  
นายชลิต เกตุแสง เป็นประธาน นายส าราญ ทองศรีชุม เป็นรองประธาน นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ นางเยาวภา พงศ์พุ่ม  
นางอรวรรณ์ ทวีโชติ นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง นายพงษ์ประยูร แก้วหมุน นางสุพัฒตรา นวลแก้ว นายชิต คงมาก     
นางธนิษฐ์นันท์ รัตนพันธ์ ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา นางผาสุข ผอมสวัสดิ์ เป็นกรรมการ และ นางกัลญา บุญยะเดช 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ทีมคณะกรรมการการประเมินและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประชุมแบ่งงาน
และลงคะแนนประเมนิก่อนที่คณะกรรมการจะลงตรวจจริงในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งงานเป็น 5 หมวด 
ดังนี้ 
   หมวดที่ 1 บริหารดี ภาวะผู้น า การธรรมาภิบาล แผนการปฏิบัติการด้านสุขภาพ ระบบบริหาร       
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนายชลิต เกตุแสง นายส าราญ ทองศรีชุม นายชิต คงมาก และว่าที่ร.ท.พลกฤต ทวีตา    
เป็นผู้รับผิดชอบ 
   หมวดที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม โดยมีนางอรวรรณ์ ทวีโชติ และนางผาสุก ผอมสวัสดิ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
   หมวดที่ 3 บุคลากรดี มุ่งเน้นทรัพยากร โดยมนีายส าราญ ทองศรีชุม เป็นผู้รับผิดชอบ 
   หมวดที่ 4 บริการดี โดยมีเภสัช/ทันต/IC/LAB/แผนไทย/IT เป็นผู้รับผิดชอบ 
   หมวดที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดี OTOP จัดบริการ ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด KPI นวัตกรรมการวิจัย 
การจัดองค์ความรู้ โดยมีนางเยาวภา พงศ์พุ่มและทีม เป็นผู้รับผิดชอบ 
นายส าราญ ทองศรีชุม : เสนอให้ทีมที่ได้รับการแต่งตั้งลงไปช่วยดูในเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะลงคะแนนประเมิน โดย
แต่ละทีมควรจะลงอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  ให้ทีมลงไปช่วยท าช่วยดู ช่วยเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด ครั้งที่ 2 ค่อย
ลงไปให้คะแนนประเมิน โดยก าหนด วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า/รพ.สต.บ้านขัน ช่วงบ่าย/รพ.สต.โล๊ะขนุน วันที่ 
12 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า/รพ.สต.โล๊ะขนุน ช่วงบ่าย/รพ.สต.บ้านขัน 
 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
 4.5 การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   ๑.โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม./หมอประจ าบ้าน ในการเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อ าเภอศรีนครินทร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมา 15 ,100 บาท ที่ประชุม
พิจารณาจัดสรรแล้วว่าให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 2 ,500 บาท และให้รพ.สต.ในสังกัดแห่งละ 
2,500 บาท กิจกรรมคือให้ท าค าสั่งตามแบบฟอร์มให้ผอ.รพ.สต.ท าค าสั่งมีแผนปฏิบัติงานแนบหลักฐานการเบิกจ่าย 
ซึ่งหลักเกณฑ์จะจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง อสม.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละ 50บาท/คน/วัน รายละเอียดให้ท าเป็น
แผนปฏิบัติการ  2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563 ตั้งเบิกหลัง 15 มิถุนายน 2563     
ส่วนครึ่งเดือนหลังให้ท าแผนรองรับไว้เผื่อมีงบประมาณเพิ่มเติมลงมา 
 
 

7/2.การบันทึก... 



 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) ศรีนครินทร์ จ.พัทลงุ 

-๗- 

 
   2.การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ อสม./หมอประจ าบ้าน ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติงานของอสม./หมอประจ าบ้าน ให้ทบทวนใน www.thaiphc.net ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในวันที่             
10 มิถุนายน 2563 เพื่อรับรองการตรวจราชการของผู้ตรวจ ในส่วนของอสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
ร้อยละ 70  อสม./แพทย์ประจ าบ้านได้มีการจัดอบรมและลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่มีค่าความช่ืน   
ที่ดีร้อยละ 70 อสม.1 คน จะดูแลผู้ป่วย 3 คน ให้รพ.สต.ที่ได้ประเมินผู้ป่วยแล้วลงผลคะแนนการประเมินใน 
www.thaitphc.net ให้เรียบร้อย 
 มติท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 5.1 นายสานิตย์ คงทอง ขอสนับสนุนเงินบ ารุงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)           
เพ่ือซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านพัก รพ.สต.บ้านล ากะ โดยสับเปลี่ยนงบประมาณกับงบบริการทางการแพทย์              
(งบค่าเสื่อมประจ าปี 2564) จ านวน 400,000 บาท เพื่อซ่อมบ ารุงบ้านพักของรพ.สต.บ้านล ากะ  
นายส าราญ ทองศรีชุม : จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ โดยในเบื้องต้นให้รพ.สต.บ้านล ากะ จัดท าเอกสาร
เตรียมการซ่อมบ ารุง 
 มติท่ีประชุมในเบ้ืองต้นเห็นชอบ 
 5.2 การเตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ปีงบประมาณ 2564  นายส าราญ ทองศรีชุม เสนอให้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ปีงบประมาณ 2564 ในต่างจังหวัดพร้อมทั้งจัดท าโครงการศึกษาดูงาน
พร้อมกันด้วยเพื่อให้ขวัญก าลังใจกับผู้ปฏิบัติและเป็นการแสดงมุขติตาจิตกับข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลศรี
นครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จ านวน 2 ราย คือ นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็งและนายอิทธิภูมิ ดุลยาดุษฎี ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในงบปีประมาณ 2563 โดยในเบื้องต้นมีงบประมาณในแผนฯ จ านวน 170,000 บาท ซึ่ง
นายส าราญ ทองศรีชุม ได้ช้ีแจ้งรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นเงินประมาณ 310,000 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากรและคาวัสดุอื่นๆ ซึ่ง
ระยะเวลาในการจัดท าแผนฯ และศึกษาดูงานจะใช้เวลาประมาณ 6-7 วัน คาดว่าจะจัดด าเนินการในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ านวน 40 คน ในส่วนวงเงินที่เหลือนาย
ส าราญ ทองศรีชุม ขอมติที่ประชุมขอใช้งบประมาณจากโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในงบประมาณปี 2563 ดังนี้  

1.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ เป็นเงิน 23,660 บาท  
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(DPAC) เป็นเงิน 80,000 บาท 
3.โครงการหยุดยั้งวัณโรคในชุมชน วันอสม.เป็นเงิน 52,200 บาท 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

นางนัยน์รัตน์  จันทร์เพ็ง เสนอให้ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) 
โดยขอปรับเปลี่ยนคณะกรรมการด าเนินงาน จากเดิม นางสาวมันตา โชติพืช เป็นประธาน เปลี่ยนเป็น                   
นายตวงปรรน จีนลอย ซึ่งต้องท างานเช่ือมโยงกับงาน Palliative Care ทั้งคนไข้ในระยะท้ายโรงพยาบาลพัทลุง 
ดังนั้นเลขา Palliative Care จะต้องเป็นพยาบาลเท่านั้น  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.00 น 
 
 
 

http://www.thaitphc.net/



