
 
 
 

 

ผู้เข้าประชุม 

1 นายแพทย์เดชา แซ่หลี ประธานกรรมการ 
2 นายสะแลแม อาแวนิ รองประธานกรรมการ 
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ กัวพานิช กรรมการ 
4 นายนิอายุบ นิเงาะ กรรมการ 
5 นางซารีตา นิเงาะ กรรมการ 
6 ทันตแพทย์พิสุทธิ อ านวยพาณีชย์ กรรมการ 
7 นางสาวนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน กรรมการ 
8 นางสาวนูรีแย วาแม กรรมการ 
9 นางฟาฎีมะห์ แอทอง กรรมการ 

10 นางบาฮีหย๊ะ มือดะ กรรมการ 
11 นายดอรอแม ตาแห กรรมการ 
12 นางอุมมีตัสณีม ปาแย กรรมการ 
13 นายอนุวาท ยามา เลขานุการ/กรรมการ 
14 นายนิดอล ยูแม ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวอัสมะห์ หลงแซ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 
2 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 
3 นางแซงซีเยาะ วาโซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางมัสตูเราะห์ ดือราแม เภสัชกรช านาญการ 
5 นางพนิดากุล กุลูแป นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6 นายพลี เฮาะมะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7 นางสาวสูไนนะ มะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8 นายภูริพัฒน์ กะมิง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9 นางสาวศศินา ยูโซะ เจ้าพนักงานสถิติ 

10 นายอิมรอน จาหลง นักวิชาการสาธารณสุข 
11 นางมาสะนะ ลาสะ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

 

 

 

 
รายงานการประชุม คปสอ. กะพ้อ ครั้งท่ี 1/2558 

วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  
เรื่องนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุม ทางนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ฝากเรื่อง 
- พัฒนาการเด็ก ได้เรียกทางทีม NCH มาประชุม สรุปใน 99 เปอร์เซ็นต์ น่าไม่ถูกต้องเพราะได้

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติแล้ว อาจจะเกิดจากการประเมินที่ไม่ถูกต้อง อานามัยปี 55 ซึ้งทาง
จังหวัด มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ท าให้สามารถที่ประเมินเจ้าหน้าที่ได้ เรื่องของพัฒนาการเด็กได้ 
ท าให้เจ้าหน้าที่มีความมันใจมากขึ้น และได้ให้ นางสาวมนัสมีน  เจะเนาะ ไปหาข้อมูลจากผลของ
การท าวิจัย เรื่องพัฒนาการเด็กว่า  เด็กปกติน้ าหนักเท่าไร หลังจากที่ได้ไปหาข้อมูลมาได้ 66 
เปอร์เซ็นต์  สงสัยผิดปกติ 33 เปอร์เช็นต์  ซึ้งสงสัยปกติและผิดปกติ มีเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการ
ใช้เรื่อง PDHI ของกลุ่มงาน MCC ฝากเรื่องพัฒนาการเด็กให้กับทุก รพ.สต. อาจจะต้องดูกันใหม่ ถ้า
ผู้ตรวจมาเรื่องพัฒนาการเด็กเราควรที่จะต้องท าอย่างไร วันก่อนได้ประชุม ฝากส่งข้อมูลอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นางพนิดา  กุลูแป  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องพัฒนาการเด็กงวดที่ 2 คือ วันที่ 2 มีนาคม 2558    แต่ก่อนมีการดู  9 เดือน  12 เดือน 
18 เดือน และ 30 เดือน ดูอย่างละเอียด 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมไดแ้จ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
เรื่องการ sapid clinic  น ารองที่ รพ.สต.อุแตบือราแง ถ้าเขาถามว่าไหวไหมวันก่อนได้คุยกับทีม 

MCH ถ้าหากต้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมออาจจะต้องฝึก อมส. เจ้าหน้าที่ของบอกว่า ถ้าหากบอกว่าถ้าสอน อสม. ยัง
ก่อน เพราะเอาเจ้าหน้าที่ของเราให้เก่ง อาจจะต้องมีแผน บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทันอาจจะต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก อสม.ในการช่วย อาจจะมีการเชิญวิทยากรมาสอน หรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่ของเราที่ผ่านการอบรมที่
เก่ง ๆ เป็นการเชิญ อสม.มาสอนเป็น ระยะ ๆ จะมาสอนการดูพัฒนาการอย่างไร วิทยากรอาจจะเอาของเรากรือ
ของจังหวัด  น าเสนอข้อมูลมีการอบรมว่ามีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องพัฒนาการให้กับเจ้าหน้าที่กับ อสม. เรื่อง
ข้อมูลของพัฒนาการเด็กไม่เปลี่ยนแต่เป็นการเพ่ิมการปรับปรุง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

นางพนิดา  กุลูแป  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ทาง พมจ.ได้สนับงบประมาณ ทาง เราจะมีการด าเนินการเรื่องพัฒนาการเด็ก เป็นเงิน 20 ,000 

บาท ตอนนี้ได้ส่งแผนได้แล้ว เป็นภาพร่วมของอ าเภอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุม
ทราบ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

เรื่อง NCD  ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจะให้มีการสื่อสารที่ดี มีซีดี  เพ่ือน าไปเปิดกับวิทยุชุมชน 
และอาจจะน ารถของโรงพยาบาล รถ EMS วิทยุชุมชน ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องไปประชาสัมพันธ์กันก่อน
ละหมาดวันศุกร์  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นายนิดอล  ยูแม  ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ คปสอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม 
 ปกติก่อนละหมาดมีการประชาสัมพันธ์ อาจจะมีการเปิดก่อนการละหมาดวันศุกร์ และมีการก่อนที่จะ
ละหมาดเราต้องไปก่อนเพื่อบอกกับลูกบ้านให้รอก่อน ถ้าเราจะตอบให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนละหมาดวันศุกร์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นางแซงซีเยาะ   วาโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน เตรียมข้อมูลให้กับชาวบ้านในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือต่อการประชาสัมพันธ์ 

ให้กับชาวบ้านต่อไป เพราะบ้างคนมี อสม.ในการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านหรืออาจจะมีหนังสือเขาก็สามารถ
ที่จะประชาสัมพันธ์ได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ฝากให้ทางทีมงาน NCD ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้เตรียมข้อมูลในการประสัมพันธ์ในแต่
ละสัปดาห์อย่างไรบ้าง จะได้ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นขั้นตอน การจัดบริการสุขภาพ  

งานคุ้มครองผู้บริโภค เรามีแผน GMP ทั้งหมด 9 แห่ง และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ วันก่อนเราได้
น าเสนอให้กับผู้นิเทศ ส่วน GMP เรื่องน้ าเป็นที่ ต.บาโงยือแบ็ง น้ าเข้าซื้อเครืองกรองมา น้ าดึงจากบ่อบาบาล 

เรื่องตาเปอร์เซ็นต์ขึ้นฝากในสไลน์ เราได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ที่ มองไม่เห็น และทางจังหวัดให้พา
คนไข้เบาหวานไปที่ รพ.ปัตตานี เพ่ือจะให้ตรวจซ้ าล าบาก ทุกคนเพราะเครื่องเสีย ข้อมูลทั้งหมดก็เสีย ถ้าไปที่
ใหม่ จะต้องเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูล ให้ไปเก็บข้อมูลที่สายบุรี ถ้าหากไม่มีต้องตรวจใหม่ ข้อมูลให้ไปตรวจที่ รพ.
สายบุรี หากไม่ได้ก็ต้องว่างแผนใหม่ เดียวจะลองขอเครื่องมาที่ รพ.กะพ้อ เป็น 1 เดือน พอที่จะดึงคนไข้ได้
หรือไม่ เครื่องตรวจตาอาจจะต้องเวียนไปท่ี รพ.สต. ด้วย ตอนนี้เราต้องท าการตรวจตาเพ่ือในการรักษา เพราะมี
ประวัติเบาหวานขึ้นตาต้องไปยิงเลนซ์เซอร์ จากการนิเทศ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายนิอายุบ  นิเงาะ  คณะกรรมการประสานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

การอบรมทางทีมได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มาอบรม ในส่วนของการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อยู่ใน
แผนแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 นางสาวมัสตูเราะ  ดือราแม  เภสัชกรเภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 จากเกณฑ์การด าเนินงานของ รพ.สต. ต้องผ่าน 1 ใน 4  แต่ใน รพสต. 2 ใน 4  ยังขาด 2 ในการเฝ้า
ระวังสื่อโฆษณา ในคลื่อวิทยุ ชุมชน เพราะของอ าเภอกะพ้อ ไม่มีคลื่นวิทยุ เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังจะคลื่นวิทยุ
อ่ืน ๆ เราฟังได้จากคลื่น  104.00 MHz. เราได้แจ้งไปที่ สสจ.แล้ว เราเฝ้าระวังสื่อโฆษณาจากแผนผับต่าง ๆ 
จากชุมชน อาจจะมีการโฆษณาตามร้าน ต่าง ๆ  

ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่าย ระหว่าง รพ.สต. กับ อบต. อสม. เรายังขาดโครงการ
เราตั้องส่งแผนงานโครงการที่ อบต. ปีนี้เราจ าน ารอง ที่ รพ.สต.ตะโละดือรามัน  เน้นเรื่องยาใช้ยา สเตรอย 
ตอนนี้ทาง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ก าลังด าเนินการส่งแผน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

การสร้างเครือข่าย ผลลัพธ์ที่จะตามมาเป็นอย่างไร เราสามารถ สร้างบอกได้ว่าชาวบ้านว่าเรามี
ทุเรียนน้ า มีผลอย่างไรบ้าง นี้งานควบคุ้มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

อีกประเด็นเรื่องของยาที่มีส่วนผสมของ ยาสเตรอย ติดตามร้านขายยา มีการขายยา เรามีการ
ติดตามอย่างไร  

ความคิดจากชาวบ้านยาที่ซื้อจากร้านทางบ้านเข้าใจว่าเป็นยาประเภท โอมัยซิน เราต้องมีการเชื่อม
แผนเกี่ยวกับแผนสุขภาพต าบล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 นางสาวมัสตูเราะ  ดือราแม  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ปีที่ผ่านมาเราได้ติดตามและตรวจร้านค้า จ านวน 30  ราย ทังอ าเภอ พบ 4 ราย มีทั้งหมด 8 รายการ 
ยา ส่วนใหญ่ที่พบ ยาประเภทโอมัยซิน ทางเราให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปเยี่ยมบ้านและให้มีการคืนยา เดือน มีนาคม 
เราจะมีการลงพ้ืนที่อีกครั้ง  จะมีโครงการแลกคืน  เรื่องน้ าเราผ่านแล้ว รอผลรอบท่ี 2 ส่งตรวจปีละครั้ง สามารถ
ใช้น าเสนอได้จนกว่าผลรอบต่อมา ตามเป้าของ GMP ของเรามีทั้งหมด 9 แห่ง 2 แห่งเราจะมีการพัฒนา เดือน 
มิถุนายน 58 ทางเราจะมีการลงมาตรวจอีกครั้ง วันก่อนได้ดับแปลกได้เสนอแต่ไม่ผ่าน เราตรวจจุลินทรีย์ผ่านทุก
ครั้ง แต่เราไม่ผ่านในส่วนของโครงสร้างที่ไม่ผ่านฮาลาล ผู้ประกอบการต้องการที่พัฒนาแต่ติดที่ว่าเรื่องโครงสร้าง  
ต่อไปพัฒนาชุมชนให้พัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 นางสาวอัสมะ  หลงแซ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ก่อนที่ รพ.ปะนาเระ มารับเครื่องสามารถใช้งานได้อยู่ ที่นี้ทาง จังหวัดจะถาม รพ.ปะนาเระว่าสามารถที่
จะดึงข้อมูลได้หรือไหม อันเก่ายังใช้ได้หรือไม่ จะมีการลงโปรแกรมใหม่ ตอนนี้เครื่องอยู่ที่สายบุรี เก็บข้อมูล ตอน
ที่ลงชุมชนได้บอกกับคนไข้ว่าตอนนี้ไม่สามารถตรวจตาได้ คนไข้ก็ตอบรับอย่างดี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 นางแซงซีเยาะ   วาโซะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ข้อเสนอเรื่องการตรวจตาของคนไข้เบาหวาน ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้ปฏิบัติงาน ว่าสามารถป้อน
ข้อมูลได้ในระดับเราสามารถลง VA โปรแกรมจะแสดงว่า คนนี้ได้รับการตรวจตาแล้ว  จะปรากฏระดับ          
รพ.สต. การตรวจตาก็มีอีกช่องหนึ่ง อาจจะเกิดจากเรากดผิด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

เรื่องที่ประชุมที่จังหวัดต าแหน่งราชการ 25 กุมภาพันธ์  2558 นพ. สุเทพ จิระสุทศัน์ จะมา พูด

เรื่องบรรจุข้าราชการ ส่วนของเราได้บรรจุ หมดแล้วเหลือส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.เท่านั้น โครงสร้างของเราก็
สามารถด าเนินการได้ ตรงนี้ก็มีความสุขเราก็ได้ต าแหน่งข้าราชการ 

อีก 7,000 กว่าต าแหน่งหลัก ๆ จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลมากว่า ส่วนของทันตกรรม ได้อยู่ 
อย่างอ่ืนต้องรอต่อไป เช่น ต าแหน่งนักภาพ แพทย์แผนไทย ที่ต้องคุยกัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอให้ทุกหน่วยบริการด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน  คอตีบ-
บาดทะยักท้ังในรูปแบบการตั้งรับที่สถานบริการ และออกหน่วยให้บริการในพ้ืนที่ ยกเว้นการเก็บค่าบริการ โดย
ก าหนดให้ 2 เดือนแรกมีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ 2 เดือนสุดท้ายเป็นการเก็บตก และให้ผู้บริหาร
ในระดับอ าเภอก ากับติดตามอย่างเข้มข้น วันก่อนที่เปิดงานมหกรรมหมอครอบครัวได้เปิดวัคซีนคอตีบแล้ว 
ในช่วงอายุ 20-50 ปี ตอนนี้รายงานการฉีดของประหลาดเดือนมกราคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

โดยปกติแล้วระบบการท างานของเจ้าหน้าที่เราพวกเราได้ท างานแบบบุราณการหรือ ต้องมากการ
ท างานของละอย่าง อยากท างานแบบบุราณการ  เช่า เรามีการคัดกรองเรื่อง ความดันยังไม่เสร็จ ตอนนี้มีงาน
ของ dt เข้ามา เช่น ต้องตรวจพัฒนาการเราดูทุกเรื่องไม่ ถ้าสมมุติในระดับ รพ.สต. อยากให้ทาง OPD และ ER 
มีการฉีด dt ระบบหนึ่งจะรู้ได้ไงว่าได้ผ่านการฉีดแล้ว คนที่มาตรวจ รพ. จะมีอายุขึ้นมา วันก่อนประชุม NCD ได้ 
มี รพ.สต. บานา ได้คัดกรองความดันเบาหวานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีประชากรมากกว่าอ าเภอกะพ้อ เหมือนกับ
เรื่องของ dt ผลลัพธ์ สุดท้ายเป็นอย่างไร  

 ตอนนี้เราสามารถน าเสนอเรื่องของการลงไปเยี่ยมบ้าน ผู้พิการดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ดี วันก่อน NCD ของ
หมู่ 5 ต.ปล่องหอย และ หมู่ 4 ต.ปล่องหอย ในเรื่องของการคัดกรอง ที่เราต้องช่วยกันถ้าหากไม่ทันสามารถให้
พยาบาล โรงพยาบาลกะพ้อเข้าไปช่วยได้ ยินดีช่วยแต่เงื่อนไข้ต้องทัน ฝากให้ทางทีมฝ่ายการพยาบาล ตรวจ
คนไข้ หากต้องการความช่วยเหลือ ให้นางสาวอัสมะ  หลงเซ  เป็นผู้ดูข้อมูลในการบันทึก ของเราท าแล้วแต่ยังได้
ลงข้อมูล หากในวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งมาอีกครั้ง ถ้าหากไม่ทันสามารถเบิกค่าโอทีได้ แต่ปีหน้า
ต้องด าเนินการให้เสร็จล่วงหน้า ส่วนเรื่องของวัคซีนเป็นคนละคนในการบันทึกข้อมูล โครงการ dt ต้องน าเสนอ
ว่าอ าเภอกะพ้อสามารถท าได้ดี และจะมีการน าเสนอผู้ป่วยพิการสามารถดูแลตนเองได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 นายนิดอล  ยูแม  ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ คปสอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
รายงานผลการด าเนินการการฉีดวัคซีน dt ในงวดแรก รอบที่ 1 เป็นการก าหนด สัปดาห์แรก วันที่  1 

มกราคม – 22 มกราคม 2558 สัปดาห์ที่2 วันที่   23-29 มกราคม 2558 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 30 มกราคม – 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ของจังหวัดให้ได้สัปดาห์แรก ให้ได้  6 สัปดาห์ที่ 2 ให้ได้  12สัปดาห์ที่ 3 ให้ได้  
16 และสัปดาห์ที่ 3 ให้ได้  18 ถ้ามีการประชุมก็จะมีข้อมูลประมาณนี ้ทุกวันศุกร์ ต้องรายงานไปที่จังหวัด ของ
ล่าสุด ในวันที่ทีมได้ลงไปฉีดวันที่ประชุมหัวส่วนราชการอ าเภอกะพ้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2558  บางคนได้อ้างว่า
อายุเกินและเรียบกลับ บ้างคนแต่ละ รพ.สต. ได้แจกรายชื่อแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายอะหลี หมานมานะ รก. สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุม คปสอ.กะพ้อ ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2557  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คปสอ.กะพ้อ ครัง้ท่ี 8/2557 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามการประชุม 

ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุม คปสอ.กะพ้อ ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557    ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป 

1.ผลการด าเนินงาน EPI ระดับ คปสอ. (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 ) 
 นายนิดอล  ยูแม  ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ คปสอ.กะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



 นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ตรงนี้ข้อมูลต่ า ๆ ของ MMR สามารถที่จะดึงว่าเป็นที่ไหนก็แสดงว่าข้อมูลสามารถท่ีจะเพ่ิมขึ้น MMR ก็
จะข้ึน ส่วน MMR กับ OPV จะมีที่หนึ่ง 83 กับ 66 จ านวนเท่ากันแต่ไม่ได้ฉีด ฝากให้ รพ.สต.ตะโละดือรามัน 
ไปดูข้อมูล ส่วนเรื่องของ วัคซีน JE ของโรงพยาบาลมากกับ รพ.สต.ตะโละดือรามัน ให้ตามข้อมูล อยากให้ตาม
ก่อนประชุมประจ าเดือนของจังหวัด สรุปข้อมูลตามนี้ฝากให้แต่ละ รพ.สต.ตามด้วย JE2 ยังไม่ได้เข้าอีก ตอนนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับวัคซีนไม่ฮาลาล ยังอีกไหม สรุปว่ามีเฉพาะบ้างราย พ้ืนที่ของ รพ.สต.อุแตบือราแง 
จ านวน 1 ราย ของ PCU จ านวน 1 ราย เพราะจ านวนเป้าหมายของ รพ.สต. ไม่มากเท่าไร เราสามารถเชื่อมโยง
กับผู้น าศาสนา อบต. มีรถรับส่งด้วยกัน เจ้าหน้าที่ของเราสามารถท่ีจะตาม 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 
 นายยาการียา  ยูโซะ  ตัวแทนคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบดังนี้  
 ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้รวบร่วมแผนยุทธศาสตร์ จากที่สอบถาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการปรับแผนงานหรือเสนอแผนใหม่ ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้รวบร่วมและส่งไปที่ 
สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 นายแพทยเ์ดชา  แซ่หล ี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ปกติเราจะมีการปรับแผน 3 เดือนครั้ง วันก่อนได้มีการประชุมกับทีม MCH จะมีการซื้อเครื่องชั่ง
น้ าหนักของปรับแผน ทางทีม MCH มีข้อมูลอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (QRT)  

นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ส าหรับเรื่อง QRT  มีแบบประเมินแบบใหม่ เป็นแบบลักษณะของ DHS กับ PCA ของเราได้ส่งแบบ
ประเมินไปจังหวัดแล้ว ดูความเป็นทีม เราได้ประเมินได้กัน ของเราได้ 2.8 เราไม่ได้ประเมินให้สูงมาก ของเรา
เป็นการประเมินด้วยกัน ทางจังหวัดก็เอาของอ าเภอกะพ้อ เป็นตัวตั้ง มีหนังสื่อตอนที่เปิดทีมงานหมอครอบครัว 
ให้เราไปศึกษาก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



นายนิอายุบ  นิเงาะ  คณะกรรมการประสานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

มาตรฐานศึกษา ของ โรงพยาบาลกะพ้อ จะต้องมีการเข้าประเมิน ส่วนของ HA ของโรงพยาบาลกะพ้อ
ได้วันแล้ว คือวันที่ 28-29 มีนาคม  2558 ของโรงพายาบกะพ้อ อยู่ R-3 มีเฉพาะ 2 โรงพยาบาลกะพ้อกับ
โรงพยาบาลหนองจิก ถ้าหากวันนั้นต้องการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขอรบกวนหัวหน้า รพ.สต ด้วย งานมาตรฐาน 
HA เป็นงานที่ส าคัญมากเป็นงานที่มาตรฐานของโรงพยาบาลเป็นการบอกมาตรฐานของการให้บริการเราได้
เตรียมพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่และสถานที่และได้เชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
กะพ้อ น้องเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ถ้าพูดถึงเรื่องของชุมชน 5 ปทีี่แล้ว ตอนนี้ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้นก็น่าจะมีการน าเสนอได้ เราตั้งพันธ์
กิจ วิสัยทัศน์ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข็มแข่งมากข้ึน สามารถที่จ าน าเสนอได้มีคนชุมชนว่ามีการพัฒนาดีขึ้น มีความ
เข็มแข่งมากข้ึน มีหลายพ้ืนที่สามารถน าเสนอได้ 3 ปีที่แล้วตอนนี้เรามีพ้ืนน าเสนอได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.3 คณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) 

นางพนิดา  กุลูแป  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) ได้แจ้งที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 

ตอนนี้มีการประเมินสมรรถนะพัฒนาการของจังหวัด ช่วงบ่ายจะไปที่ รพ.สต.ตะโละดือรามัน หมู่ 2  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.4 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) 

นายนิดอล  ยูแม  ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) ได้แจ้งที่ประชุมทราบ 
เพ่ิมเติม 

สัปดาห์ที่ผ่านได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาประชุมเพ่ือเตรียมการประเมิน SRRT ทุก รพ.สต.ท า
มาตรฐานตัวชี้วัดให้ผ่าน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.5 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

นางสาวอัสมะ  หลงแซ ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ (NCD) ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

ทางทีมได้เชิญ โภชนากร จาก รพ.ปัตตานี มาให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลกะพ้อ เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



5.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานทันตกรรม (DENT) 
ไม่มี 

   

         5.7 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 
ไม่มี 

 
         5.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเทคนิคการแพทย์ 

  นางสาวนูรีแย  วาแม ตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ทางทีมได้เตรียมเอกสารในการประเมิน รพ.สต. ของเราได้ผ่านมตราฐานระดับจังหวัด มีบ้างพ้ืนที่ยังไม่
ผ่าน อยู่ช่วงด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
         5.9 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

ไม่มี 

         5.10 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานยาเสพติด 
ไม่มี 

 5.9 อ่ืน ๆ  
  นายแพทย์เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

เราสามารถสื่อสารระดับหมู่บ้านได้แล้วเกี่ยวกับสติกเกอร์ หมอครอบครัว คนไข้มีความตระหนังมากข้ึน 
ประโยคที่ว่าให้พบแพทย์ภายใน 1 ชม. ถ้าหากมีคนไข้มีรถสามารถออกมาหาหมดได้เลย เพราะถ้ารอรถ
โรงพยาบาลอาจจะช้า ขอเพ่ือพ่ืนที่ว่าเจ้าหน้าพยาบาลว่ามีใครอยู่บ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายนิอายุบ  นิเงาะ  คณะกรรมการประสานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ิมเติม 

ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการตรวจอาหารในพื้นที่ และแสดงความโรงเรียนวังกะพ้อได้รับรางวัลชมเชย อย.น้อย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 

  

นายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอนุวาท  ยามา) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


