
++ 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายเดชา            แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ  
2 นายมูฮัมหมัดอัสมี สามะอาล ี  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
3 นายอนุวาท   ยามา  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
4 นางสาวจันทร์เพ็ญ   กัวพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ  
5 นายนิอายุบ            นิเงาะ  หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
6 นางซารีตา นิเงาะ  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  
7 นางรัชนิกร ยีเฮง  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ปว่ยใน  
8 นางนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน  หัวหน้าเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการดา้นปฐมภูมิ  
9 นางซาฮีมี รือสะ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและงานรังสีวิทยา  

10 นางนูยา ยามา  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  
11 นางพารีดา นะวะกะ  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  
12 นางสาวนูรีมาน         เจะแว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
13 นางสาวมัสน ี                   ดือราโอะ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
14 นางสาวเจะรอเมาะ         นิมะ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
15 นางสาวนูรมา สแลแม  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
16 นางสาววันนูเรีย มะแซ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
17 นางสาวจัสมิลย ์ สาแม  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
18 นางสาวเพาซียะห์ สะน ิ  นักวิชาการสาธารณสุข  
19 นางสาวซารีพะ๊ สาและ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
20 นางสาวมาสิตะ มะแซ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
21 นางสาวนูรีแย            วาแม นักเทคนิคการแพทย์ 
22 นางสาวซูไรยา                 วายะโยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 
23 นางสาวซูไรดา                 มาแจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 
24 นางสาวจิรารัตน์   เลิศกุลดิลก เภสัชกรปฏิบัติการ 
25 นายชานนท ์ หาดสร้อย  เภสัชกรปฏิบัติการ  
26 นายอนพัช หะยีสมาแอ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
27 นางสาวอลิน ี กะเจะ  เจ้าพนักงานธุรการ   
28 นางสาวอาอีเสา๊ะ ฮาร ี นักจิตวิทยา 
29 นางสาวรอซีย๊ะ มะลิ นักวิชาการเงินและบัญช ี
30 นางสาวรุสน ี วาจ ิ  เจ้าพนักงานพัสด ุ 

รายงานการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 4/2558  
ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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31 นางสาวการีหม๊ะ           จอมสุริยะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
32 นางสาวศศินา               ยูโซ๊ะ เจ้าพนักงานสถิติ 
33 นางสาวจินตนา ประศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
34 นางยุพิน                 สาเมาะ หมอนวดแผนไทย 1 
35 นางสาวซูไฮน ี                วาเตะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
36 นางสาวมาสะนะ        ลาสะ พนักงานทั่วไป 
37 นางสาวโนรฮาฟียัน        ยะโกะ เจ้าพนักงานธุรการ 
38 นายภูริพัฒน ์  กะมิง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
39 นางสาวฮสันีดา สนิตา  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
40 นางสาวบาซีเราะ แมเลาะ นักกายภาพบ าบัด 
41 นางสาวสไุฮน ี กาเดร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
42 นางสาวยัสม ี มะหะมะ พนักงานทั่วไป 
43 นางสาวอามีเนาะ กือนิ พนักงานท าความสะอาด 
44 นางสาวนูรฮานีนี สมาแอ พนักงานท าความสะอาด 
45 นางสาวยไูนนะห์ สามะ พนักงานท าความสะอาด 
46 นางสาวฟริเดาวส์ แวยะ นักวิชาการสาธารณสุข 
47 นายอัมรัน ปาเนาะ นักกายภาพบ าบัด 
48 นางสาวนูรีหัม สะโอง พนักงานทั่วไป 
49 นางสาวย๊ะรอ หวะหล า  เจ้าพนักงานพัสด ุ 
50 นายยาการียา ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข  
51 นางสาวซูไฮละห์ ลือแม  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
52 นายมาฮามะสีด ิ อาแด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
53 นายฮัสซัม บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
54 นายอิมรอน จาหลง นักวิชาการสาธารณสุข 

 
ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
 

1 นางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม  เภสัชกรช านาญการ  
2 นางสาวฮานาน                 สาและ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
3 นางสาวซัมนะห์        แรเฮ็ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
4 นางสาวอามีเนาะ             มาหมะ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
5 นางสาวอิบติซัน เจะและ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
6 นางยัสมิน วรพิทักษ์นนท์ นักเทคนิคการแพทย์ 
7 นางสาวอมาน ี เจะดะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
8 นางสมปอง มะเซ็ง ลูกจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 นาที 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้  

- ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อท่านใหม่ได้แนะน าตัวที่ประชุมประชุมประจ าเดือน 
นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ได้แนะน าตัวที่

ประชุมทราบดังนี้ 
“ในฐานะคนนอก จะรู้จัก รพ.กะพ้อ มีคุณภาพ มีการงานที่ดี ในฐานะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล    

คนใหม่ เชื่อว่าทุกคนมีคนคาดหวังในตัวผมเองไว้สูง ตัวผมเองไม่รับประกันว่าจะท างานได้ดีมากๆเท่ากับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท่านเดิม แต่ผมสามารถให้ความร่วมใจกันได้ว่า ผมมีความตั้งใจ ทั้งท าหน้าที่ของหมอ 
และท าหน้าที่ผู้บริหาร ผมมีความตั้งใจอย่างสูงและเติมใจที่จะมา ส่วนการท างานออกมาเป็นอย่างไร เป็นเรื่อง
ของอนาคต สิ่งที่อยากขอทุกๆท่าน คืออยากให้พวกเราทุกคน มีความไว้วางใจ และสนับสนุน เช่นเดียวกับการ
ไว้วางใจและสนับสนุนกับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เดชา แซ่หลี อย่างที่บอกไปว่า ผม มีความตั้งใจ
และเติมใจที่มาที่นี้ ยังว่า เรื่องประสบการณ์การเป็นผู้บริหารส าหรับผม ไม่เคยมีมาก่อน แต่ด้วยจิต านรมที่ดี 
และหากผมได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านเป็นอย่างดี ผมก็เชื่อในตัวเอง ว่าเราสามารถจะเดินต่อไปข้างหน้า
ด้วยกันได้ เพราะว่าทุกๆคนมีเป้าหมายเหมือนกัน คือว่าท าหน้าของตนเองได้ดีที่สุด วิชาชีพเรา เป็นวิชาชีพที่ไม่
เหมือนคนอ่ืน คือเป็นการรักษาคนป่วยเป็นหลัก ผู้ที่รักษาไม่ใช่มีเพียง แต่หมอ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล 
แต่ยังมีคนที่ท างานบริหาร  คนที่เข็นคนไข้เอย เป็นคนรักษาความปลอดภัยเอย คนเหล่านี้ก็ถือว่ามีบทบาท   
ในการักษาเช่นกัน เพียงแต่ว่าเป็นบทบาททางอ้อมเท่านั้นเอง  ถ้าเกิดขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง        
การท าหน้าที่ ก็จะบกพร่องไป ของการรักษาคนไข้ก็จะไม่มีความประสิทธิภาพ  ความประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได้
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมมือจากหลายๆท่าน อาศัยความร่วมมือของบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่าน ทุกคนมี
บทบาทที่ส าคัญหมด ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งการปฏิบัติการเดินไปก็มีอุปสรรค ไม่สามรถเดินไปอย่างไม่ราบรื่น 
ฉะนั้น หลังจากนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เพราะว่า ผมกับนายแพทย์เดชา แซ่หลี มีแนวคิดคล้ายๆกัน       
คือการให้ความส าคัญกับชุมชน การท างานชุมชนก็คงต้องด าเนินการต่อไป  

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งหมออีก 2 ท่าน พวกเราก็ให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 ท่าน      
ซึ่งไม่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ทั้ง 2 ท่านเป็นหมอจบใหม่ มาเพื่อท าหน้าที่หมอ เพื่อได้ประสบการณ์ที่นี้ หวังว่า
เราจะได้ความช่วยเหลือและมิตรภาพที่ดี จากทุกๆท่าน” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้ 
 ทางเราก็ยินดีต้อนรับ เข้าสู่อ าเภอกะพ้อ สู่รพ.กะพ้อ ลึกๆเราทุกคนมีความตั้งใจที่จะท างานและดูแล
คนไข้ แม้ว่าตัวของหมอจะเปลี่ยนทั้งทีม ตัวเราเจ้าหน้าที่มีความพร้อมจะปฏิบัติงาน ยินดีเป็นอย่างยิ่ง          
ส าหรับอีกเรื่องคือ นอกจากหมอจะย้ายไป 3 คน และ 1 คนคือนางสาวจันทร์เพ็ญ  กัวพานิช หัวหน้ากลุ่มงาน
การจัดการ  ในการบริหารก็จะมีการปรับเปลี่ยน คือ เป็นนายอนุวาท   ยามา ก็จะการรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน 
คือกลุ่มงานการจัดการ   และกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
 นายอนุวาท ยามา  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ  ได้ชี้แจงท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
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จริง ๆ พูดไม่ออก ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน ง่ายๆทุกๆเช้ามีรอยยิ้มประทับบนใบหน้าผม 
แค่นี้ก็วัดได้ว่าทุกท่านคงจะเห็นดีด้วย ทุกท่านยินดีความร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจก้าวไปด้วยกัน ยังไงก็ยินดี       
คุณหมอทั้ง 3 ท่าน และขอฝากเนื้อฝากตัวตัวอีกครั้งหนึ่งครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือน ของหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกะพ้อ 

 
นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้ 
 
 1.การพิจารณาการบรรจุข้าราชการในครั้งที่ 3 ในระยะ 4 วันนี้มีการมอบหมายงาน ได้มีการประชุม
ในเรื่องของต าแหน่งข้าราชการ ยังมีที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีกส่วนหนึ่ง ทางโรงพยาบาลพยายามจะดึงต าแน่งให้
ได้มากท่ีสุด คงไม่เกิน 2 เดือนนี้คงได้รับความชัดเจน 
 2.การติดตามเรื่องของการใช้โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์  ส าหรับโปรแกรมนี้ ทางอ าเภอกะพ้อ ได้ 
25 เปอร์เซ็น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราจะท าโครงการไปแล้ว ประเด็นขึ้นอยู่กับการคีย์เข้าระบบการเงิน        
และการรายงาน ช่วงนี้อาจรบกวนพวกเราเคลียข้อมูลการรายงานเงิน ทางกลุ่มงานจัดการ จะค่อยอัพเดก
ข้อมูล ช่วงนี้เหลือไม่ก่ีเดือน ถ้าเราไม่คีย์ เมื่อนายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ไปประชุมก็ต้องโดนอีกครั้ง ก็ต้องตามอีกก็ต้องเนื่องไปอีก ประมาณเดือนสิงหาคมจะท าแผน โครงการที่มีอยู่
น่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมวางแผนโครงการในปีต่อไป เน้นย้ าในเรื่องการคีย์ข้อมูล 
 3.การประชาสัมพันธ์ จากรพ ....ช่วงเดือนสิงหาคม จะมีโปรเจตการส่องกล้อง ส่องตรวจมะเร็งล าไส้ 
ให้พื้นที่จัดล าดับให้เราก่อน ผู้ใดจะส่องกล้องมะเร็งล าใส้ มีญาติเป็นมะเร็งล าไส้  แต่อาจตรวจอุจจาระก่อน 
ส่วนนี้มีการจัดสรรคงบประมาณและต้องเป็นไปอย่างชัดเจน ทางหมอรุสตา ซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจตจะค่อย
สั่งงานอีกที ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ถ้าเจอกับผู้สูงอายุ อาจจะส่งไปตรวจได้ ต่อมาการผ่าตัดต่อ
กระจก เป็นสถานที่ รพ.ยุพราชสายบุรี ฝากเก็บข้อมูลคนไข้ที่ต้องการผ่าตัดต้อกระจกที่ รพ.ยุพราชสายบุรี 
ผลข้างเคียงของการผ่าตัด หลังจากผ่าตัดจะเกิดการมองไม่ชัด ส่วนนี้อาจต้องมีการคุยให้เข้าใจในเรื่องของ
ข้อมูล 
 4.ไข้เลือดออก สถานการณ์ได้เบาบางลงแล้ว แต่มีโรคใหม่เข้ามา คือ  เมอร์ส (MERS) เบื้องต้น        
มีนักข่าวลงในโซเซียลข้อมูล ได้มีcase ที่มาจากประเทศโอมาน ทาง รพ.เอกชนยังไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูล 
แต่เมื่อได้ปล่อยข้อมูลไป ผลที่ได้รับคือ การบริการของ โรงพยาบาลเอกชน แห่งนี้มีผู้มารับบริการน้อยลง  
ล่าสุดคนไข้คนนั้น มีตัวเชื้อที่รุนแรง คือ อัตราการตายสูง ได้คุยกับทาง สคร.คนไข้ case แรกเป็นผู้สูงอายุ 
ตอนนี้อาการดีขึ้นมีการระบาดค่อนข้างไว ได้มีการส่งต่อและดูแล ตอนนี้ไม่มียารักษาเฉพาะแต่ทานยาต้านอยู่ 
ซึ่งอาการก็ดีขึ้น ดังนั้นตัวเราต้องพยายามการจัดการกับตัวเองให้อยู่ในความปลอดภัยตลอด สังเกต caes      
ที่เกาหลี คนไข้ท าธุรกิจแล้วกลับมาที่เกาหลี เดินทางจากโอมาน มีไข้และได้เดินทางไปรักษาที่ โรงพยาบาล 
หมอไม่ได้ชะล่าใจ ไปประชุมและพาครอบครัว โดยที่ไม่รู้แพร่เชื้อไปอีกหลาย ๆ สิบคน คือเป็นเรื่องที่เราต้อง
ระวังตัว ซึ่งเมื่อเดือนรอมฎอนหมดไปจะมีการเดินทางไปท าฮัจย์ เพราะฉะนั้นเราเจ้าหน้าที่เราเสี่ยงต่อการ    
ติดเชื้อ ซึ่งโรคนี้มีอัตราตาย 60-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเสียชีวิตในประเทศไทย 3 จังหวัดเราต้องมี
การเฝ้าระวังมากท่ีสุดเป็นพิเศษ ต้องเตรียมพร้อม ห้องแยก ห้อง IC การติดประกาศหน้าห้องรักษา ประเทศที่
ต้องระวังทางเอเชีย จีน และเกาหลี  แต่หากมีประวัติการเดินทาง หรือผู้ที่ทานนมอูฐ ก็ควรที่จะระวัง        



๕ 
 
เดือนหน้ารองปลัด ลงพื้นที่ในเรื่องของหมอครอบครัว คิดว่าเรื่องของ MERS อาจมีการระบาดขึ้นมาอีก    
น่าจะมีการสุ่มนิเทศ และสุ่มเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของโรค MERS ประกาศให้ระวังตัวเองและพยายามอัพเดก
ข้อมูลใหม ่ๆ ให้กับตวัเอง 
 5.ทาง LR และงาน ANC และฝ่ายเวชฯ ได้ส ารวจการจัดข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศ
มาเลเซีย ในเรื่อง ANC, EPI มีคณะท างานผู้จัดการด้านสุขภาพ ได้คุยกันอยากได้ข้อมูล ก าหนดไว้วันที่ 18 
มิถุนายน 2558 ข้อมูลได้ไปเพื่อการแก้ปัญหาต่อ เนื่องจากทางต าบลได้อ้างถึงผลงานที่ต่ า ปัจจุบันนี้ทราบกัน
ว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่น้อยมาก (ส าหรับผู้เดินทางมาเลเซีย) ผู้บริหารต้องตามตัวชี้วัด เรื่องEPI ได้รณรงค์
การฉีด dt มีการขยายเวลาให้ฝ่ายเวชชี้แจง และมีการรณรงค์ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7 ปี ซึ่งทุกส่วนต้องมีการ
ร่วมมือกัน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป้าหมายมาฉีดให้ได้ เพราะไม่ใช่แค่หน้าตาของฝ่ายเวชหรือ รพ.สต.อย่าง
เดียว แต่เป็นหน้าตาทั้งอ าเภอ สังเกตว่าอ าเภอใหญ่ๆมีผลงานที่สูงกว่าเรา ด้วยประชากร และเจ้าหน้า แต่เรา
อ าเภอเล็กมีผลงานมีน้อยกว่า ฉะนั้นให้ตระหนักว่า เราอยากมีต าแหน่งข้าราชการมาก คือ เค้าให้คนบรรจุเยอะ
แต่ไม่มีลักษณะของงาน  

เรื่องการบรรจุจะดูเรื่องของ FTE เช่นของต าแหน่งเวชกิจฉุกเฉิน การส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่ในส่วน
ของแม่ลานจะท าข้อมูลไว้ดีมาก มีการรับคนไข้ EMS สังเกตได้ว่าต้องให้ความส าคัญ กับข้อมูล เราไม่ต้องบอก
ว่าเราคนไม่พอ ทัง้ๆที่คนของเราเกินขอบเต็มที่แล้ว  
 6.การรณรงค์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ท าโปรเจตไปได้มากแล้ว เช่นการอบรมเจ้าหน้า อสม. สิ่งที่ต้องท า
ต่อไปคือการเก็บข้อมูลและการส่งรายงานข้อมูล ต่อไปจะไม่มีการรายงานว่า พัฒนาการตามเกณฑ์ 99 
เปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีข้อมูลแบบนี้ คือการให้ข้อมูลเท็จ เพราะมีการส ารวจทั้งประเทศแล้ว ตรวจพัฒนาการ
ด้วยการคัดกรอง พัฒนาการปกติอยู่ที่ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ที่มีการพัฒนาการปกติต้องมีการกระตุ้นอีกด้วย 
สะท้อนในเรื่องข้อมูลที่ รายงาน 90กว่า เปอร์ เซ็นต์ เจ้าหน้าที่อาจตรวจไม่ละเอียด อุปกรณ์ไม่มี        
เจ้าหน้าที่ไม่พอ เจ้าหน้าอาจขาดความรู้ จึงมีการจัดอบรม ให้เป็นข้อมูลแบบบรรยายพรรณนา คนอ่านก็เข้าใจ
ง่าย จึงให้ราติดตามบันทึกการคัดกรองพัฒนาการเด็กให้ครบถ้วน ถ้ามีเด็กที่พัฒนาการล่าช้าต้องส่งต่อและแก้
ไข้ในระยะเวลาที่เหมาะสม  
 7.ข้าราชการมาด าเนินต าแหน่งใหม่ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ คือ นาย อับดุลการีม  ยูโซะ  ซึ่งมาจาก
อ าเภอยะหริ่ง  ปัตตานี  
 8.เรื่ องสั่ งการของท่านนายก ใ ห้แต่ งตั้ งคณะกรรมการ มีนายกอ า เภอเป็นผู้อ านวยการ                   
มีรองปลัด เป็นรองผู้อ านวยการ ผู้ก ากับ สภอ.กะพ้อ คือ พอ.ก าพล ห่อภักดี และนายพันโทรีสอกท์ เข็มข้น 
กองทหารพราน เป็นรองผู้อ านวยการ การแต่งตั้งคณะกรรการใช้ชื่อย่อว่า สพค.อ.เกี่ยวข้องด้านการซ่อมแผน 
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการวางแผน ซ่อมแผนการเกิดเหตุ จากสถิติการยิง การะเบิดจะเกิดน้อยลงในพื้นที่เรา   
กลัวว่าเราจะระรางฝีมือจึงจัดให้มีการซ่อมแผน สปค.ให้ปฏิบัติงานสั้น ๆ ให้สรุป อ าเภอท าที่ไหน เมื่อไร และ   
ให้มีภาพถ่ายแนบไว้ มีปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานร่วมกัน จัดให้มีภาพกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออกหน่วย   
มีเรื่องภารกิจต่างๆคงต้องเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนสุขภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕8 
                      ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี           
ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน การประชุมดังกล่าว เพื่อการรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕8 

ตามที่  โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่  3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี            
ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพื่อการติดตาม
รายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ทีมสายบังคับบัญชา 
5.๑.1  กลุ่มงานการแพทย์ 

ไม่มี 

5.1.2  กลุ่มงานการพยาบาล 
ไม่มี 

5.1.3  กลุ่มงานทันตกรรม 
ไม่มี 

 5.1.4  กลุ่มงานเภสัชกรรม+คุ้มครองผู้บริโภค 

นายนิอายุบ  นิเงาะ  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม+คุ้มครองผู้บริโภค ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ  
ดังนี้ 

ต้องขอบคุณทุกคน  โดยเฉพาะ นางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม เภสัชกรช านาญการและ          
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เตรียมพร้อมและได้พัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ มีทีมงานจังหวัดมาประเมิน กะพ้อได้รับ
การประเมิน 25 ที่ ผ่าน 9 ที่ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม เภสัชกรช านาญการ       
ที่ทุ่มเทเรื่องนี้อย่างมาก เรื่องการประเมินหากใครมีปัญหาหรือให้ช่วยเหลือทางทีม ก็ช่วยได้ ที่ส าคัญ หมอที่มา
ใหม่ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อน งานคุณภาพของ รพ.มายอ และรพ.ยะหริ่ง มาก่อน ฉะนั้นเรื่องคุณภาพก็ ไม่ต้องเป็น
ห่วง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

5.1.5  กลุ่มงานการจัดการ 
ไม่มี 
 
 



๗ 
 

5.1.6  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

นางนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ได้แจ้งที่
ประชุมทราบดังนี้  

แจ้งงาน รณรงค์ฉีดวัคซีน dt ในเดือนมกราคม 2588 ถึง เดือนเมษายน 2588 ท าไม่ได้ตามเป้าจึง
ขยายเวลาไปถึงกรกฎาคม 2558 และ รณรงค์ฉีดวัคซีน MR ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี ประชาสัมพันธ์ให้
ลูก หลาน ที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว ให้ไปฉีดที่ รพ.หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ ส่วนเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เบิก 
1,000 โด๊ส งวดแรก 500 โด๊ส ส่วนอีก 500 โด๊ส ก าลังด าเนินการอยู่  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

5.1.7  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ไม่มี 

5.1.8  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 
ไม่มี 

             5.1.9  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
ไม่มี 

 
5.2 ทีมสายประสาน 
 

5.2.1  ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) 
ไม่มี 

5.2.2  ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ(QST)  

นายนิอายุบ  นิเงาะ  หัวหน้างานทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ(QST) ได้แจ้งที่ประชุมให้
ทราบ  ดังนี้ 

1.เรื่องงานการพัฒนาคุณภาพ จัด 28-29 กรกฎาคม 2558 สถานที่แจ้งอีกครั้ง โรงพยาบาลกะพ้อ
เราจะส่ง CQI สามารถส่งได้แล้ว 
 2.ได้ประกาศโรงพยาบาลกะพ้อ ผ่าน ขอบคุณจากใจขอบคุณทุกๆหน่วยงาน ที่ทุ่มเทตลอดเวลาที่
ท างานมา 3 ปี เนื่องด้วยความร่วมมือจากทุกคน และการสนับสนุนการจากผู้บริหาร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.2.3  ทีมน าด้านคลินิก (PCT) 
ไม่มี 

5.2.4  ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ไม่มี 

5.2.5  ทีมเครื่องมือ  (EQU) 
ไม่มี 



๘ 
 

5.2.6  บริหารการพยาบาล (NSO) 
ไม่มี 

5.2.7  ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
ไม่มี 

5.2.8  ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.(IC)                                                                                     
ไม่มี 

4.2.9  ทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)                                                                                     
ไม่มี 

5.2.10  ทีมสารสนเทศ (IM) 
ไม่มี 

5.2.11  ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

นายชานนท์  หาดสร้อย  หัวหน้าทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ  
ดังนี้ 

1.การประเมิน HEA (การประเมินสุขศึกษา) ได้ส่งเอกสารทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

  

5.2.12  ทีม 5 ส. 
ไม่มี 
5.2.13 อ่ืนๆ 

นางรัชนิกร  ยีเฮง  ตัวแทนชมรมมุสลิม  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ  ดังนี้ 
ช ม ร ม มุ ส ลิ ม  . ง า น ร อ ม ฎ อ น สั ม พั น ธ์  ข อ เ ชิ ญ เ จ้ า ห น้ า ที่ ม า ร่ ว ม ง า น ง า น สั ม พั น ธ์                             

จัดเมื่อ  วันที่ เสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เริ่มเวลา 17.30 น. มีการเชิญผู้น าศาสนา ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมงาน ส่วนการแต่งกาย ผู้หญิงให้สวมเสื้ออาบายะห์สีด า ผ้าคลุมสีชมพู  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดการประชุมเวลา 15.45 นาที 
 
 
 

นายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอนุวาท  ยามา) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


