
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอรัตภูมิ 
ประเด็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และผู้ยากไร ้

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดย นายชนะ  ทองกรด ข้าราชการบ านาญ เป็นประธาน 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายชนะ  ทองกรด ข้าราชการบ านาญ 
2. นายธวชัชัย ศักดิ์สฤงคาร เครือข่ายผู้พิการ อ าเภอรัตภูมิ 
3. นายวิฑูรย ์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลรัตภูมิ 
4. นายส่ าสุดดีน เต๊ะหมาน ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา 
5. นายวัฒนา เรืองมาก เลขานายกเทศมนตรีต าบลนาสีทอง 
6. นางเกษร หวานแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอ าเภอรัตภูมิ 
7. นางพยอม จิรวัฒน์ธนพงศ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
8. นางสารีน๊ะ ละกะเต็ม ผู้ช่วยผู้พิการต าบลเขาพระ 
9. นางสาวนฤมล ชูสกุลวงศ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
10. นางสาวณัฏฐณิชา ริทธิ์โต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

รัตภูม ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ โดยประธานในที่ประชุม 
  1.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตามค าสั่งอ าเภอรัตภูมิที่ 360/2561     
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอรัตภูมิ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพ้ืนที่
เป็นไปในทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และแนะน า
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอประเด็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุ -
เคราะห์ และผู้ยากไร้  
  1.2 รายงานจ านวนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และผู้ยากไร้ ดังนี้   
    1.2.1 ผู้ป่วยติดเตียง 
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   1.2.2 ผู้พิการ 
    

สถานบริการ เป้าหมาย (B) 

รพ.สต.หนองกวางข้อง 55 
รพ.สต.นิคม 72 
รพ.สต.คลองยางแดง 153 
รพ.สต.ท่ามะปราง 118 
รพ.สต.คูหาใต้ 55 
รพ.สต.ควนขัน 65 
รพ.สต.ทุ่งมะขาม 62 
รพ.สต.โหละยาว 50 
รพ.สต.ควนรู 43 
รพ.สต.นาสีทอง 142 
รพ.สต.เขาพระ 163 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลก าแพงเพชร 92 
คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา 36 

รวม 1,106 
 

   1.2.3 คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

ที ่ ชื่อ สกุล  อายุ  ที่อยู่  อาการ/โรค  

๑  นางปรีดา  จันทร์แดง  ๔๒ ๒๙/๑ ม.๓ เขาพระ  SLE 

๒  ด.ช.อนันฎา อาดัม  ๑๒ ๑๐๒/๑ ม.๖ เขาพระ  เบตาทาลัสซีเมีย 

๓  ด.ช.ยศกร สุขขาว  ๖ ๙/๘ ม.๒ ก าแพงเพชร  เบตาทาลัสซีเมีย 

๔  ด.ญ.จันทกานต์ จิตมงคล  ๑๑ ๘๘ ม.๕ เขาพระ  ผื่นคันเรื้อรัง 

๕  ด.ช.สิรวิชญ์  สาวิโรจน์  ๑๑ ๒๒/๓ ม.๑๒ เขาพระ  ลมชัก 

๖  ด.ช.พีระพัฒน์ เพ็ชรบูรณ์  ๑๔ ๓๒/๓ ม.๓ ต. ก าแพงเพชร  รูมาติก 

๗  นายปรีชา ทองเอียด  ๕๘ ๗๖/๑ ม.๑๒ คูหาใต้  Leukemia 
 

  1.2.4 ผู้ยากไร้ 
   - ไม่มีข้อมูล 
 
    
 



  1.3 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และผู้ยากไร้
ของสถานบริการสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ  โดย นางสาวณัฏฐณิชา ริทธิ์โต นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ และนายวิฑูรย์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

นางสาวณัฏฐณิชา ริทธิ์โต นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 
  1.3.1 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงทุกรายได้รับการดูแลโดยผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) และผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) ของแต่ละสถานบริการ
ร่วมกับศูนย์ COC อ าเภอรัตภูมิ โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรัตภูมิ มีการด าเนินการเยี่ยมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม  
  1.3.2 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้พิการ การด าเนินงานการดูแลผู้พิการ ปัจจุบันมีจ านวน 1,106 ราย จ านวน
ผู้พิการมากที่สุดอยู่ที่ต าบลเขาพระ จ านวน 305 ราย รองลงมาต าบลท่าชะมวง จ านวน 271 ราย โดยจะมีการเยี่ยม
บ้านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 ผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้านแล้ว จ านวน 929 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จาก HDC สงขลา)  
  1.3.3 ผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอ าเภอรัตภูมิได้รับการคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องมือ (BGS) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง จ านวน 9,685 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 
มกราคม 2565 จาก HDC สงขลา)  
  1.3.4 ผลการด าเนินงานการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ อ าเภอรัตภูมิ มีคนไข้ในพระราชานุเครา ะห์ 
จ านวน 7 ราย โดยทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ ได้ออกแผนเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯเป็นประจ าทุก
เดือน โดยจะด าเนินการเยี่ยมในช่วงปลายเดือน และทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิได้รับการสนับสนุนชุด
ของขวัญเยี่ยมบ้านจากศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ชุด/คน/เดือน พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ร่วมเยี่ยมด้วย 
 
นายวิฑูรย์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลรัตภูมิ   
  1.3.5 อ าเภอรัตภูมิมีจ านวนผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่อยู่ในภาวะที่ต้องดูแลระยะยาว จ านวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่ง
โรงพยาบาลรัตภูมิมีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานน้อย มีเครื่องผลิตออกซิเจนที่ต้องหมุนเวียนกันใช้ จ านวน 16 ถัง 
(ถังขนาดเล็ก) ซึ่งไม่เพียงพอ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างเช่น เบาะลม เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้ ยังต้องได้รับการซ่อม
บ ารุงอีกด้วย  
  1.3.6 ศูนย์ COC อ าเภอรัตภูมิ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน การ
ดูแลคนไข้ ปัจจุบันได้บริหารจัดการตามอัตภาพที่พอจะจัดการได้ 
 

ประธานที่ประชุมเสนอ 
 การด าเนินการหางบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือ และสนับสนุนศูนย์ COC อ าเภอรัตภูมิ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
จัดโครงการขยะสร้างบุญ โดยจัดท าที่พักขยะ แล้วน าขยะรีไซเคิลไปขาย เพ่ือน าเงินมาช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว และ
มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ยากไร้  
 
นายวัฒนา เรืองมาก เสนอ  

   ปัจจุบันกระแสการออกก าลังด้วยการเดิน - วิ่งหรือปั่นจักรยาน ก าลังเป็นที่นิยมอาจจะจัดกิจกรรมเดิน -วิ่ง      
การกุศลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มป่วยดังกล่าว   
  
 



  มติที่ประชุมเห็นด้วยในการจัดโครงการขยะสร้างบุญ และจัดโครงการเดิน-วิ่ง เพ่ือหาเงินสบทบทุน และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ยากไร้  และเสนอให้จัดโครงการเดิน – วิ่ง 
เพ่ือหาเงินสบทบทุน และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ยากไร้  ในช่วง
กลางเดือนมิถุนายน  และเสนอควรให้มีการเปิดบัญชีธนาคาร ชื่อ “กองทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ยากไร้อ าเภอรัตภูม ิ” ธนาคารกรุงไทย สาขารัตภูมิ โดยมีกรรมการ         ผู้
มีอ านาจสั่งจ่ายเงินในบัญชีดังนี้ 
  1. นายชนะ        ทองกรด            ประธานอนุกรรมการฯ 
  2. นายส่ าสุดดีน  เต๊ะหมาน           กรรมการ 
  3. นางสารีน๊ะ     ละกะเต็ม           กรรมการ 
  โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่าย คือ ผู้ที่มีรายชื่อ 2 ใน 3 ท่านร่วมลงนาม โดย 1 ในนั้นต้องมีประธานอนุกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอรัตภูม ประเด็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
และผู้ยากไร้ ทุกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  - 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 - 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
นางสาวณัฏฐณิชา  ริทธิ์โต 

                                                                                                                     บันทึกการประชุม 
 


