
 
 
 

 

ผู้เข้าประชุม 

1 นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ประธานกรรมการ 
2 นายอับดุลการิม ยูโซะ รองประธานกรรมการ 
3 นายนิอายุบ นิเงาะ กรรมการ 
4 นางซารีตา นิเงาะ กรรมการ 
5 นางสาวนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน กรรมการ 
6 นายชานนท์ หาดสร้อย กรรมการ 
7 นางสาวนูรีแย วาแม กรรมการ 
8 นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว กรรมการ 
9 นายอะหลี หมานมานะ กรรมการ 

10 นางฟาฎีมะห์ แอทอง กรรมการ 
11 นายซัมซี เจ๊ะแต กรรมการ 
12 นางบาฮีหย๊ะ มือดะ กรรมการ 
13 นายมะมุ หามะ กรรมการ 
14 นายอนุวาท ยามา เลขานุการ/กรรมการ 
15 นายนิดอล ยูแม ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 
2 นางแซงซีเยาะ วาโซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 นางพนิดา กุลูแป นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 นางสาวสูไนนะ มะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5 นางสาวบาซีเราะห์ แมะเลาะ นักกายภาพบ าบัด 
6 นางสาวรอกีเยาะ ตาเละ แพทย์แผนไทย 
7 นางสาวมัสรา อาแว พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 
8 นางสาววันนูเรีย มะแซ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 
9 นายอัสซัม บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10 นางสาวมารีเยาะ มะเละ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11 นายภักวัต สีเสม ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 
11 นายอิมรอน จาหลง นักวิชาการสาธารณสุข 

 
รายงานการประชุม คปสอ. กะพ้อ ครั้งท่ี 2/2558 

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 

 



เริ่มประชุมเวลา 14.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1.แนวคิด หลักการปฏิบัติงานของประธาน คป.สอ.กะพ้อ 

จากเดิมหมอท างานที่ รพ.ยะหริ่งย้ายออกมา เพราะได้โอกาสดีที่ได้มาที่กะพ้อ ได้รับต าแหน่งที่มีคุณค่า 
ต้องมีความรับผิดชอบสูง และหนักขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและชอบอยู่แล้วตั้งแต่แรก ตอนที่อยู่มายอและยะหริ่ง            
ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนอยู่แล้ว ในด้าน NDC ก็ดี ด้านการรักษากับชุมชน เพราะฉะนั้นประสบการณ์ 9 ปีที่
ผ่านมา ได้ท างานกับชุมชนมาตลอด ได้คลุกคลีกับ รพ.สต. ทั้ งที่อยู่มายอ และยะหริ่ ง สิ่งที่สัมผัสได้               
ถ้าโรงพยาบาลเดี่ยวๆเหมือนคนพิการ โรงพยาบาลจะประกอบด้วย รพ.สต. จะไม่ใช่คนพิการ โรงพยาบาล
เปรียบเสมือน ต้นน้ าและปลายน้ า มีเพ่ือรักษาคนปุวยที่เป็นโรคนั้นคือปลายน้ า แต่ต้นน้ า คือ รพ.สต. ถ้าอยากให้
ต้นน้ าดี ชุมชนมีสุขภาพดี เพื่อให้ได้มีสุขภาพดี  ท ามาหากินได้ เปูาหมายเพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาพ มาที่นี้ใหม่ๆ ทาง
ทีมได้พาไป รพ.สต. 3 ที่ เหลืออีก 2 ที่ยังไม่ได้ไป คือ  รพ.สต.อุแตบือราแง กับ รพ.สต.ปล่องหอย รบกวน
แนะน าตัวเองได้รู้จัก 

แนะน าตัวเจ้าหน้าที่ 
นายซัมซี  เจ๊ะแต  ผอ.รพ.สต. ปล่องหอย หมู่ 2   
นายดอรอแม ตาเห  ผอ.รพ.สต. อุแตบือราแง   
อับดุลการีม ยูโซะ สาธารณสุขกะพ้อ 
นางฟาฎีมะห์ แอทอง ผอ.รพ.สต.ตะโละดือรามัน 
นางบาฮีย๊ะ มอืดะ ผอ.รพ.สต.บ้านปล่องหอย ม.5 
นายนิดอล ปฏิงานประจ าส านักสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ 
 

นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้  
การประชุมครั้งนี้ ชื่อว่า ผอ.โรงพยาบาลกะพ้อและทีมบริหารชุดใหม่ ประชุมพบปะสสอ.และเจ้าหน้าที ่

รพ.สต. 
วิสัยทัศน์  
ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ศรัทธาของชุมชน และชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

ภายในปี  2566 
ความส าคัญ โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านบุคลากรได้รับการอบรม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ยา
เวชภัณฑ์ต่างได้รับมาตรฐาน 

เป็นที่ศรัทธาของชุมชน  ต้องได้รับความร่วมมือ ในการท างาน ต้องท างานร่วมกันทั้งโรงพยาบาลและ
รพ.สต. ถึงจะเกิดชุมชนการศรัทธา เมื่อชุมชนมีการศรัทธา ชุมชนก็มีโอกาสได้เปิดโลกกว้างมากขึ้น และได้รับสิ่ง
ใหม่ๆ ปรับตัว ปฏิบัติและมีสุขภาพที่ดี  เนื่องด้วยในประเทศไทย มีการรับประทานยามากเกิน ทั้งๆโรคบางโรค
ไม่จ าเป็นต้องกินยา ดังนั้นจึงอยากให้ชุมชนมีความศรัทธา  

ชุมชนพ่ึงตนเอง ซึ่ง 2 ตัวแรก บ่บอกได้ทางท่ีดี จะเกิดผลชุมชนพ่ึงตนเองได้ 



ที่กล่าวมาท้ังหมด โรงพยาบาล สสอ รพ.สต. ทุกคนต้องร่วมมือกันต้องท างานร่วมกัน  
ดังนั้น แผนงานที่เน้น คือ 
- งานคุณภาพ NCD  5 อันดับโรคแรกของประชาชนไทย เน้นโรคเบาหวาน และโรคความดัน  

ดังนั้นเราต้องพัฒนางาน NCD ของรพ.สต. ให้งานมีประสิทธิภาพ คนไข้สามารถรับยาที่ รพ.สต.ได้แม้ไม่มีหมอ 
คนไข้ท่ีมีโรคแทรกซ้อน ต้องอยู่ในความดูแลของหมอ 

- ANC เราอยากให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เน้นในการดูแล 
- SRRT ถ้าไม่ได้รพ.สต. โรงพยาบาลก็คงมีคนไข้เลือดออกล้นโรงพยาบาล 
- งานเยี่ยม มี 4 ข้อ คือ คนปกติ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยผู้พิการ และผู้ปุวยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้  

กะดาเสนอ 
เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยติดเตียง อาชีวะอนามัย (SRRT)  
ทุกกลุ่ม อาจเยี่ยมไม่ครบทุกบ้าน เช่นยกตัวอย่าง ครั้งแรก Case อ าเภอหนองจิกได้ลงเยี่ยมครอบครัว

หนึ่งที่บิดาถูกยิงเสียชีวิต มี เด็กผู้หญิงชื่อซูรียา 4 ขวบ แรกเห็นเด็กมีอาการมือสั่น และแอบหลังมารดา เพ่ือดูว่า
ผู้ที่เยี่ยม คือใคร จะมาท าร้ายมารดาตนเองหรือเปล่า คิดว่าใครจะมาท าร้ายมารดาเหมือนท าร้ายบิดาหรือเปล่า 
ครั้งที 2 ได้ลงไปเยี่ยม จากเคยอยู่หลังมารดา ก็มาอยู่บนตักมารดา แต่มือยังสั่นอยู่ และครั้งเมือเข้าไปเยี่ยมครั้งที่
3 วิ่งเข้ามาต้อนรับแบบไม่กลัวเลย การเยี่ยมโดยที่ไม่ใช่ญาติพ่ีน้อง  เยี่ยมด้วยความจริงใจ เยี่ยมด้วยความเมตตา 
จะเกิดพลังบริสุทธ์ ท าให้เกิดความศรัทธา ท าให้เขาไว้วางใจเรา เราบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเขา เขาจะเชื่อเรา 
เขาจะท าตามเรา และสิ่งที่ดี ก็จะเกิดกับตัวเขาเอง นี้คือสิ่งแรกต่อการเยี่ยม ต่อให้การเยี่ยม เยี่ยมครั้งแรกเขาไม่
ชอบเราก็แล้วแต่ ถ้าเราเยี่ยมด้วยบริสุทธ์ใจ เราจะได้ผลตอบรับที่ดี ข้อดีของการเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้านเหมือน
ให้ค าตอบบางเรื่องได้ เช่น บางตนมารับยาหอบบ่อยๆ ซักประวัติก็แล้ว  ให้ยาก็แล้ว ก็ยังไม่หายสักที พอลงเยี่ยม
บ้าน พบวามีการเลี้ยงนกมากมาย เมื่อให้เขาย้ายนกออก เขาก็ดีขึ้น สาเหตุที่หอบยังไม่หาย เยี่ยมบ้านเหมือนเจอ
ค าตอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้ นั้นคือประโยชน์ของการเยี่ยมบ้าน   

ส่วนเรื่องรายงาน รง.0110 กับ รายงาน 5 ส่งให้หมอ ให้ทราบอะไรบ้าง  
สามารถจัดสรร ด้านทรัพยากร ด้ายยาเวชภัณฑ์ คือ คน เงิน ของอยากให้รายงาน ให้เห็นภาพ เช่นส่งใน

รูปแบบกราฟ  
 

 นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

รายงาน 0110 กับ รายงาน 5 ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดสรร งบประมาณ ในด้านจ านวนคนที่มารับบริการ 
ของสิทธ UC ทั้งงานส่งเสริมและงานรักษา ไม่ถึงต้องวิเคราะห์ ผู้มารับบริการ จัดสรรร เงิน 10บาทต่อหัว 
อาจจะเป็นภาระหรือเปล่า 
 
 
 
 



 นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ถ้าท าแบบนี้ ข้อมูลตัวนี้ มีประโยชน์มากขึ้น เช่น คนไข้มากขึ้นเพราะอะไร เพราะบริการดีหรือเปล่า 

เดือนนี้คนไข้น้อยเพราะอะไร อาจเป็นเพราะคนไข้บริการที่อ่ืนหรือเปล่า  ส่งมาเป็นแบบกราฟ เริ่มต้นเดือน
สิงหาคม ไม่ตอ้งย้อนหลัง คือไม่อยากแค่เซ็นแล้วจ่ายเงิน แต่อยากให้มีประโยชน์มากกว่านั้น  
มติที่ประชุม   รายงาน 5 ได้ท าการยกเลิก สามารถใช้ตัวอ่ืนแทนได้ ส่งเป็นไตรมาส ส่วนรายงาน 0110 ให้ส่ง
เป็นกราฟ เพ่ือให้เห็นภาพ  
 

นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
2.การแต่งตั้งคณะท างานตามกลุ่มวัย  คป.สอ.กะพ้อ 

มติที่ประชุม การแต่ตั้งตามกลุ่มวัย เป็นกลุ่มงานโรคติดต่อ อ าเภอกะพ้อ กับอ าเภอยะหริ่ง ของเรายังไม่ได้มีการ
นัดมาประชุม  เราต้องมีการนัดประชุม เดือนหน้า  (กันยายน ) และ งาน SRRT เป็นเลขา 

3.การสื่อสารของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  คป.สอ.กะพ้อ 
มติที่ประชุม ช่องทางสื่อสารของคณะกรรมการ คป.สอ.กะพ้อ  จะเป็นทางไลนืเป็นหลัก 

4.มติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ใน รพ.สต.  
ให้รอหนังสื่ออนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ถ้าผ่านการอนุมัติให้ด าเนินการโอนเหมือนปี

ที่ผ่านมา 
 

 นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
โรงพยาบาล เมื่อจะจ่ายยาสมุนไพร ห้ามจ่ายยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกัน และต้องมีการวินิจฉัยด้วยนัก
แพทย์แผนไทยและถ้าเป็น รพ.สต. เมื่อจ่ายยาสมุนไพร ห้ามจ่ายยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันเช่นกัน แต่
ให้วินิจฉัยเป็นโรคได้เพราะไม่มีนักแพทย์แผนไทย 
 

นายนิอายุบ  นิเงาะ  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้  
เป็นงบของ สปสช. เช่น ไอ เคืองคอ ให้มะแว้ง ไม่สามารถให้ BROM ได ้

 
 นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

เวลาเราวินิจฉัย ทางแพทย์แผนไทย ต้องมีใบประกอบแพทย์แผนไทยรับรอง เพ่ืองบในการจัดสรร เรา
ต้องติดสินใจให้ดี มีชาวบ้านเสนออยากตั้งหมอนวดที่มัสยิดไว้ 1 คน จะเชื่อมโยงในเรื่องการคีย์ อีกทางคือให้
โรงพยาบาลคีย์ ก็สามารถเรียกตัวเงินได้ อยากให้พิจารณาในที่ประชุม 
  
 นางสาวมารีเยาะ  มะเละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ทางโรงพยาบาลได้ท าไปแล้ว ที่โรงพยาบาลตะโละดือรามัน ส่งไป 2 คนใช้งบของรพ.สต. เดือนละ 
4,000 บาท เมื่อไม่มีงบ ก็ไม่ได้ท าต่อ ด้วยทางโรงพยาบาลก็ขาดคน จึงดึงไปอยู่ประจ าโรงพยาบาล 



นางแซงซีเยาะ  วาโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แผนเดิมในปี 2556 ตอนนี้มีผู้ช่วยลง รพ.สต. ทุกรพ.สต. เดือนละครั้ง มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปล่องหอย 

ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ปุวยผู้พิการ ประจ าที่ต าบลคอกวัว และจะค่อยช่วยเหลือที่มะนังดาลัมด้วย สัปดาห์ละ1 วัน 
เพ่ือช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด 

 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
เน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ปัญหาคือ นักแพทย์แผนไทยลงไม่ตรงที่นัดไว้  

ขอวิธีการหรือวิธีปรับ อยากให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันหากลงไปไม่ได้ 
 
นางซารีตา  นิเงาะ  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
อยากให้ชุมชน จัดหาคนนวดเอง บริการในชุมชนกันเองแต่เอางบจากจ านวนที่ให้บริการเป็น

ค่าตอบแทน ทั้งนี้ก็จะเกิดชุมชนเข้มแข็งภายในตัว ทางโรงพยาบาลแค่สนับสนุนในส่วนวิชาการ เช่นอบรมเป็น
ต้น  

นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ให้เสนอ ที่ประชาคมของชาวบ้าน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
 
นางแซงซีเยาะ  วาโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ตอนนี้ เขตของปล่องหอย ม.2 และ ปล่องหอย ม.5 ฝึกอยู่ที่ปัตตานี ใกล้จะจบแล้ว ได้บุคลากรมา 2 

คน  คิดว่าจะเสนอเรื่องงบประมาณให้กับท้องถิ่น 
 
 นางซารีตา  นิเงาะ  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
หมู่บ้านมอเซง  ต าบลปล่องหอย มีอาคารอยู่แล้ว แต่บุคลากร อบรมไม่ครบชั่วโมง เพราะบุคลากรนี้ท า

หน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการ ส่วนอีกคนได้มีการอบรมครบชั่วโมงแล้ว ผ่านแล้ว อยากให้ช่วยร่วมหาแนวทาง 
เนื่องจากบุคลากรที่ยังไม่ผ่าน อยากเรียนให้ผ่าน อยากให้เป็นอาชีพของตนเอง 

 
นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ให้มีการประชามติ จากประชาชน ทางโรงพยาบาล ช่วยในเรื่องสนับสนุนทุนการศึกษา คือให้โควตา 
เรียนนวด แก่ประชาชนที่อยากเรียนด้านนวด 2 คน อบรมได้ที่ กรุงเทพฯและยะลา  

- การสื่อสาร 
การสื่อสาร ทางโซเซี่ยล คือทางไลน์ ขอบเขตการสื่อสาร ในเรื่องการเชิญประชุมของเจ้าหน้าที่ ถ้าแจ้ง 

เลื่อนนัดคนไข้ให้ใช้โทรศัพท์  
- การมติ ค่าตอบแทน ของพยาบาลที่อยู่รพ.สต. 
- การมติ ค่าตอบแทน ของพยาบาลที่อยู่รพ.สต.ให้จ่ายเท่ากับพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาล  



คณะกรรมการจังหวัดเห็นด้วยแต่เกินอ านาจของจังหวัด จึงยื่นไปที่คณะกรรมการระดับเขต  ตอนนี้อยู่ในช่วงรอ
อนุมัติจากระดับเขต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
- สืบเนื่องจากการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกะพ้อ  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2558 

เรื่องการจัดงานก านันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2558  สรุปกิจกรรมดังนี้ พร้อมกัน 08.30น ที่
หอประชุม ไปปลูกต้นไม้และปล่อยปลาที่ สระน้ า ท ากิจกรรมที่อ าเภอ มีการแข่งกีฬาระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้าน
กับส่วนราชการ  

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ท าพิธีอย่างเดียว ที่ว่าการอ าเภอกะพ้อให้ไปร่วม แต่งชุดข้าราชการหรือแต่ง
ชุดฟอร์ม 

โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดลงที่ปล่องหอย ม.2 มีกิจกรรม คือ พัฒนามัสยิดเป็นกิจกรรมท าร่วมกัน
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ส่วนการเยี่ยมบ้าน เน้นกลุ่มที่ต้องดูแล เช่นสุขภาพจิต ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ให้
เน้นดูแลเป็นอันดับแรก ผู้ปุวยแรก คือผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยที่2 คือผู้ปุวยลมชัก อาศัยอยู่กับผู้ดูแต่ไม่ได้เป็นลูกแล 
รับยา กินยาที่โรงพยาบาลแต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย ใช้สิทธิ 30 ไม่ใช่หรอ เขาตอบว่าไม่มี 01:25:26 สอบถามจาก
ผู้ดู ได้ความว่า ชื่อ สกุล อยู่ที่กะพ้อ แต่ยืมชื่อ คนที่อยู่ในทุ่งยางแดง มีชื่อปรากฏสามารถใช่สิทธิข้าราชการได้ 
แต่ชื่อของแม่ไม่ได้อยู่ในสารระบบปกครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ได้เพ่ิมชื่อแม่ของเขาตอนอายุ 45 ปี คนปัจจุบันไม่ได้
เป็นแท้ ๆ มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย ให้ไปด าเนินการกับพยาบาลเพราะตามสิทธิแล้วแม่แท้ ๆ สา
มาระเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ผู้ใหญ่บ้านพึงรู้ว่าสาเหตุที่ไม่ได้กินยา ผู้ปุวยอายุมาก ซึ้งพยาบาลเป็นคน หมู่ 2 
ต าบลปล่องหอย เพราะผมมีประสบการณ์ท่ีอ าเภอยะริ่ง ต้องใช้เวลาเป็นปีในการด าเนินการ ต้องให้นายทะเบียน
อนุมัติ  คือ นายอ าเภอ เพราะคนอ่ืนไม่กล้า  ข้อดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ ถ้านายทะเบียนรับรองว่าเป็น
มารดาที่แท้จริง ย้อมที่จะเปลี่ยน สามารถพิสุทธิโดยการตรวจ DNA เวลาเราลงเยี่ยมบ้านมีปัญหาเยอะมากที่เรา
ไม่รู้ โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิด เป็นโอกาสของเราที่ลงไปเยี่ยมบ้านกับหลาย ๆ ฝุายอยากให้ทีมโรงพยาบาล ลง
ไปเยี่ยมบ้าน 

- ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานกาแฟยามเช้า  ในวันที่ 13 สิงหาคม  2553 เวลา 08:00 น.            
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุม คป.สอ.กะพ้อ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์     

พ.ศ. 2558  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามการประชุม 
ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุม คป.สอ.กะพ้อ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์     

พ.ศ. 2558   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 

นายอนุวาท  ยามา ตัวแทนคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 - หารือช่องทางสื่อสารของคณะกรรมการ คป.สอ.กะพ้อ  จะเป็นทางไลนืเป็นหลัก 
 - การเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ปงีบประมาณ 2559 วันที ่24-25 สิงหาคม  
2558 ณ ห้องประชุมพิมมาดา 3 โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี 
 

นายมูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ประธาน คป.สอ.ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  
 การประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ คป.สอ.กะพ้อ  เป็นเดือน กันยายน  2558  
  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (QRT)  
นายนิอายุบ  นิเงาะ ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (QRT) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ 

ดังนี้ 

จากที่เราได้เข้าร่วมประกวดงานคุณภาพระดับจังหวัดครั้งที่ 9 วันที่  26-27 สิงหาคม  2558ที่ทุกคน
ได้ทุมเท โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทาง ประธาน คป.สอ.กะพ้อ  อยากให้ที่ระลึกเป็นขวัญก าลังใจแทนค า
ขอบคุณจากทีมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลกะพ้อ  โปสเตอร์ ของ รพ.สต.ปล่องหอย หมู่ 2 และ รพ.สต.บ้าน
ปล่องหอย เราได้หวังรางวัลแต่เราท างานคุณภาพและหนังสั้นของเราได้ที่หนึ่ง ขอขอบคุณหนังแสดง เราได้ 8 
รางวัล ห้องยา  เล่าด้วยภาพ ระบบสารสนเทศ  งานวิจัย ปีหน้าอย่างให้มีงานวิจัยมากกว่านี้ ปีหน้าทางทีมจะจัด
ที่โรงพยาบาลเพ่ือคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนของ คป.สอ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3 คณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) 
นางพนิดา  กลุแป   คณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ 

ดังนี้ 

- การเตรียมรับการนิเทศมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกะพ้อ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

- .ในเดือน กันยายน  2558 จะมีการประเมินต าบลนมแม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



5.4 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) 
นายนิดอล  ยูแม  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) ได้แจ้งที่ประชุมให้

ทราบ ดังนี้ 

 จากที่ประชุม คป.สอ.ครั้งที่แล้วขอสนับสนุนวัสดุเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องพ่นยุงชนิดพกพา 

มติที่ประชุม  ให้ทางทีม SRRT ไปค านวณปริมาณท่ีใช้และมาน าเสนอที่บริหารโดยหลักการแล้วผู้อ านายการ
อนุมัติ 

5.5 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

นางซารีตา  นิเงาะ    ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ได้แจ้งทีป่ระชุม
ให้ทราบ ดังนี้ 

ทางทีมจะมีการประชุมทีม NCD เพ่ือวางแผนใหม่ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติหน้าห่อผู้ปุวยใน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานทันตกรรม (DENT) 

นายภควัต  สีเสม  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานทันตกรรม (DENT) ได้แจ้งที่ประชุมให้
ทราบ ดังนี้ 

ทางทีมอยู่ในช่วงของการสรุปกิจกรรมหนูน้อยฟันดี จัดไปแล้วสองเดือนที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

         5.7 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 

 นายชานนท์  หาดสร้อย  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟูและแพทย์แผนไทย 
ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 เรื่องการหลักสูตรอบรมเดียวจะประสานให้ คือ จะเอาเฉพาะ 3 จังหวัด ปัตตานี  นราธิวาสและยะลา 

มติที่ประชุม  ให้ส่งรายชื่อมาจ านวน  2 ท่าน เพื่อไปเรียนหลักสูตรต่อไป 
 
         5.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเทคนิคการแพทย์ 

นางนูรีแย  วาแม  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งที่ประชุมให้
ทราบ ดังนี้ 
 จากที่ประเมิน รพ.สต. ผลการประเมิน รพ.สต.ทั้งหมด ที่ไม่ผ่านมี 1 แห่ง คือ รพ.สต.ตะโละดือรามัน  
ของ รพ.สต.ตะโละดือรามัน เครื่องปันฮีมาโตคริก ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อแล้ว แต่ปัจจุบัน ทุก รพ.สต.เสีย
หมดแล้ว ตอนนี้ทาง รพ.สต.ได้ส่งมาที่ รพ. แต่ตามมาตรฐานแล้วต้องปัน ที่ รพ.สต.จะพยายามติดต่อช่างไม่
สามารถติดต่อช่างได้ 

มติที่ประชุม  ให้ติดต่อกับทีมเครื่องมือของโรงพยาบาลเพื่อด าเนินการซ่อมต่อไป แต่ถ้าหากซ่อมไม่ได้ให้
ด าเนินการจัดซื้อ 

         
 
 



 5.9 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

นางสาววันนูเรีน มะแซ ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้แจ้งที่
ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 งานสุขภาพจิตได้มีโอกาสไปน าเสนองานวิจัยที่กรุงเทพมหานคร ระดับชาติ ไม่ได้รางวัล แต่เราได้
ประสบการณ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
         5.10 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานยาเสพติด 

ไม่มี 
         
 5.11 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

นางสาวสูไนนะ  มะละ ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 

- ยกเลิกการส่งรายงาน 0110 รง.5 ให้  CUP. .ให้ท ากราฟต่อไปเพ่ือมาใช้ประโยชน์ 

 - ผลการการเยี่ยมระบบสารสนเทศจากทีมสารสนเทศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี            
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 6  สิงหาคม  2558  ณ  รพ.สต.อุแตบือราแง ต.ตะโละดือรามัน  อ.กะพ้อ  จ.ปัตตานี    
ทางจังหวัดได้ชื่นชมว่าทาง กะพ้อ ท าได้ดีมาก แต่มีการส่งข้อมูล Health Script ไม่ทันเวลามี รพ.สต.ปล่องหอย 
หมู่ 5  ทางทีมได้แก้ปัญหาแล้วด าเนินการส่งข้อมูลแล้ว  ในรอบหน้าจะมีการเยี่ยมที่ ต าบลปล่องหอย หมู่ 5 ยัง
ไม่ได ้มีแบบประเมินตนเอง ให้ส่งมาที่ IM  

มติที่ประชุม  ให้ส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ให้ ผอ.รพ.สต.ติดตาม  
 
5.9 อ่ืน ๆ  
กะเยาะ 
 ในการลงไปเยี่ยมบ้านทางทีมอิคลาสไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทันตกรรมที่ลงไปรับเด็กนักเรียน อยากให้ท า
แผนการใช้รถต่างหาก ท าให้ทางทีมเยี่ยมบ้านต้องรอรถมารับเพราะต้องขับมารับทีมเยี่ยมบ้านอีกครั้ง            
ท าให้ล่าช้าในการลงเยี่ยมบ้าน  

มติที่ประชุม  ฟังแล้วเห็นด้วยเพราะต้องขับรถไปมาท าให้เสียเวลาในการท างาน เราต้องวางแผนว่าจะใช้อย่างไร
บ้าง 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 จากที่ลงไปเยี่ยมบ้านเจอเคสว่ามีผู้ปุวยจิตเวช คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านซึ้งอดีตเป็นผู้น าเสนอ ไปดูแล้วน้ าตา
ไหลมีคนดูแลให้เฉพาะอาหาร  

นายอับดุลฮาเล็ม  ฮาแว  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้แต่ตอนนี้ผู้ดูแล
จะไปประกอบพิธีฮัจย์ แต่มีผู้ดูแลผู้ดูแลอยากได้มากท่ีสุด คือ บัตรคนพิการ เพราะให้ทาง อบต.ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อไป ทางทีมงานโรงพยาบาลลงไปเยี่ยมบ้านตอนที่เขามีอากาศดี  
มติที่ประชุม  ให้ทางทีมอิคลาสหาวันเพื่อไปเยี่ยมผู้ปุวยต่อไป 
  
 



 
- หารือการติดตั้งกล้องวงจรปิด ใน  รพ.สต.  

นายอับดุลฮาเล็ม  ฮาแว  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้  
สองเดือนที่ผ่านเรื่องความปลอดภัย จากที่ประชุมที่ คป.สอ.ครั้งที่ผ่านมาเรื่องกล้องวงจรปิดใน รพ.สต.

ใช้งานมาหลายปีแล้ว จากการส ารวจล่า กล้อง โทรทัศน์และฮาดดิส สามารถส่องอย่างเดียวแต่ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ เพ่ือให้ความปลอดภัยของสถานที่และเจ้าหน้าที อย่างได้การสนับสนุน  ในเบื้องต้นให้อยู่เวรยาม 
นายดอรอแม ตาแห  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ปีที่ผ่านมาได้มีบริษัท มาประเมินเพ่ือท าการติดตาม แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดตามอีกเฉพาะ             
รพ.สต.อุแตบือราแง เพ่ือเป็นน ารองในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 หลังจากนัด ผอ.รพ.สต.มาประชุม ได้ให้ ทุก รพ.สต. ส ารวจกล้องวงจรปิด ปรากฏว่า เสียทั้งหมดไม่
สามารถใช้งานได้ กล้องวงจรปิดเราได้ติดตั้งนามพอสมควร การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นสองด้าน ๆ หนึ่งความ
ปลอดภัยอีกด้าน หนึ่งความมันคง ค่าติดตามราคาเท่าไร จากเดิมประธาน คป.สอ. จะสนับสนุน ในการติดตาม 
 
มติที่ประชุม  ให้ท าการติดตั้ง  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  และให้ไปดูกระบวนการหรือขั้นการ
ด าเนินงานถึงไหนเพ่ือด าเนินการติดตั้งต่อไป แต่ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการให้เริ่มด าเนินการ 
 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 จากการประชุม สาธารณสุขอ าเภอสามจังหวัด ที่ปัตตานี ผอ.รพ.ปัตตานี เป็นผู้อ านวยการเขต 12 
ได้รับงบประมาณ  ต าบลละ 5,000 บาท ของเราได้ 2 ต าบล คือ ต าบลกะรุบีและต าบลตะโละดือรามัน  เราจะ
จัด ต าบลกะรุบี  วันที่ 11 กันยายน 2558 และ วันที่ 13 กันยายน 2558 เป็นของต าบลตะโละดือรามัน ใน
หัวข้อ หมอครอบครัว  โดยจะเอา  4 เส่าหลัก ประมาณ 50 คน เป็นการร่วมหัวกันว่าชุมชนเข้าใจหรือไหม 
ชาวบ้านเห็นอย่างไร อย่างให้ทางทีมโรงพยาบาลลงไปเข้าร่วม  ทางเขต 12 อยากให้มีการติดตั้ง วิดีโอคอนฟา
เรนส์ ประชุมบ่อยครั้ง ให้ด าเนินการติดตั้งต่อไป 
 ที่ประชุมเรามี CUP. เราต้องประชุมเพ่ือลงมติเราต้องบุรณาการและตกลงให้ดีก่อน คณะกรรมการใน
การดูแล อ าเภอ คณะกรรมการ CUP ต้องมีบอร์ด ทุกครั้งต้องผ่าน แต่ก่อนมี CUP. บอร์ด ในการตัดสินเรื่องต่าง 
ๆ เป็นแนว แต่ถ้าใช้ คป.สอ.ไปเลยก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



นายอนุวาท  ยามา   เลขานุการ คป.สอ.กะพ้อ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบเพิ่มเติม  ดังนี้  
 ในวันนี้  ที่เรามาประชุม มีอยู่ 2 ส่วน คือ ประธานบริหารและอนุกรรมการ ส่วนนี้เราจะแลกเปลี่ยน
เรื่องสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ จะเกี่ยวข้องเฉพาะกรรมการเท่านั้น จะเป็น
คณะที่เล็กกว่า เช่น  ผอ.รพ.สต.  หัวหน้าวิชาการ สสอ.  ท่าน สสอ. 
 

นางซารีตา  นิเงาะ  กรรมการ คป.สอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
จริงแล้วเรามีโครงสร้างอยู่แล้ว  แต่ทางเราไม่เคยเห็น ประชุมครั้งต่อไปจะเสนอต่อไป และสามารถที่จะ

เสนอเพ่ิมเติมได้ในวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.03 น. 
 

  

 

 

  

 

นายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอนุวาท  ยามา) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


