
0188/+++ 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายเดชา            แซ่หล ี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ  

2 นายอนุวาท   ยามา  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  

3 นายพิสุทธ์ อ านวยพาณิชย ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  

4 นางยูไมดะ๊ มะจะ  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้คลอด  

5 นางนูรีดา เบ็ญเจะ๊วัน  หัวหน้าเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการดา้นปฐมภมู ิ 

6 นางซาฮีม ี รือสะ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและงานรังสีวิทยา  

7 นางเอมอร แซ่หล ี  นายแพทย์ปฏิบัติการ  

8 นางสาวมัสตูเราะห ์ ดือราแม  เภสัชกรช านาญการ  

9 นางสาวรอกีเยาะ              เฮาะมะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

10 นางสาวฮานาน                 สาและ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

11 นางสาวซัมนะห ์       แรเฮ็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

12 นางสาวอามีเนาะ             มาหมะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

13 นางสาวอาซมะ กาเจร ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

14 นางสาวอูไมซะห ์ คามิ ๊  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

15 นางสาวนูรมา สแลแม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

16 นางสาวจัสมลิย ์ สาแม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

17 นางสาวนูรอัสมา โตะ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

18 นางสาวต่วนซานียะ ลาดอ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

19 นายรุสลัน ลาเตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

20 นางสาวนูรีแย            วาแม นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบตัิการ 

21 นางสาวกัลยา ทองกัน นักจิตวิทยา 

22 นางสาวอะอีเส๊าะ ฮาร ี นักจิตวิทยา 

23 นางสาวรอซีย๊ะ มะล ิ นักวิชาการเงินและบญัชี 

24 นางสนทยา          เจริญผล  พนักงานซักฟอก  

25 นางสาวการีหมะ๊           จอมสุรยิะ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

26 นางสาวศศินา               ยูโซ๊ะ เจ้าพนักงานสถิต ิ

27 นางสาวภาณ ี สารธรรม พนักงานท่ัวไป 

28 นางสาวรอซีดะห ์             วะตะก ี เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

29 นางสาวซูไฮน ี                วาเตะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

30 นางสาวยูรีนา                   ดือเระ จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 

รายงานประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 1/2558  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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31 นางสาวฮสันีดา สนิตา  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

32 นางสาวฟาตีฮะห ์ อามะ นักวิชาการสาธารณสุข 

33 นางสาวบาซีเราะ แมเลาะ นักกายภาพบ าบัด 

34 นางสาวสุไฮน ี กาเดร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

35 นางสาวสุไนนะ มะละ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 

36 นางสาวนูรฮานีน ี สมาแอ พนักงานท าความสะอาด 

37 นางสาวฟิรเดาวส ์ แวยะ นักวิชาการสาธารณสุข 

38 นางสาวอมาน ี เจะดะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

39 นางสาวย๊ะรอ หวะหล า  เจ้าพนักงานพัสด ุ 

40 นายยาการยีา ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข  

41 นางสาวมารดีา ยามา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  

42 นางสาวอาสานะ กือน ิ พนักงานท่ัวไป 

43 นายอิมรอน จาหลง นักวิชาการสาธารณสุข 
 
เริ่มประชุม เวลา 14.20 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้  
                      
                   1.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ระดับจังหวัด                 
1.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ระดับจังหวัด                 

 
1.1.1.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

- การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนปอ้งกันโรคคอตีบและหัด  

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระขนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558  

                                ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ให้ทุกหน่วยบริการด าเนินการรณรงค์ให้                             
           วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ระหว่างเดือนมกราคม 2558 - 30     
           เมษายน  2558  โดยมีตัวชี้วัด คือความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
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โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ก าหนดให้อ าเภอส่งรายงานผลการ 

           ปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ ซึ่งมีผลการ ปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มกราคม 2558  ดังนี้ 

        อ าเภอ จ านวน จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT 

  
กลุ่มเป้าหมายที่มี

อยู่ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ชาวต่างชาติ 
ผลการ   
ให้ 

      จริงในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย นอกจังหวัด   วัคซีน 

  รับผิดชอบ 

ได้รับ
ใน  
พ้ืนที่ 

ได้รับจาก 
  ที่อ่ืน 

  ความ  
ครอบคลุม 
  (% ) นอกพื้นที่       

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

เมือง 73,986 0 0 0 0 0 0 0 

โคกโพธิ์ 27,656 0 0 0 0 0 0 0 

หนองจิก 27,271 534 0 1.96 35 10 0 579 

ปะนาเระ 16,992 0 0 0 0 0 0 0 

มายอ 24,453 3,057 
 

119 12.99 101 46 6 3,211 

ทุ่งยางแดง 7,827 904 0 11.55 0 0 0 904 

สายบุรี 20,539 1,068 107 5.72 85 80 0 837 

ไม้แก่น 3,889 106 0 2.73 0 0 0 106 

ยะหรื่ง 36,330 1,758 15 4.88 28 6 1 1,793 

ยะรัง 33,772 956 0 2.83 0 0 0 956 

กะพ้อ 5,597 576 0 10.29 0 0 0 576 

แม่ลาน 4,653 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 282,965 8959 241 3.25 249 142 7 8,962 
           หมายเหตุ เมือง โคกโพธิ์ ปะนาเระ และแม่ลาน ไม่ได้ส่งรายงาน   

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอให้ทุกหน่วยบริการด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน 

คอตีบ-บาดทะยักท้ังในรูปแบบการตั้งรับที่สถานบริการ และออกหน่วยให้บริการในพ้ืนที่ ยกเว้นการเก็บ
ค่าบริการ โดยก าหนดให้ 2 เดือนแรกมีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ 2 เดือนสุดท้ายเป็นการเก็บตก 
และให้ผู้บริหารในระดับอ าเภอก ากับติดตามอย่างเข้มข้น  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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1.1.2.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
-  การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒  ระว่างวันที่ ๑๘-๒๓  

มกราคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดตรัง 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒ ของ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และจังหวัดตรัง โดยก าหนดจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และมีกีฬา
ที่จะท าการแข่งขันทั้งหมด ๑๒ ชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ า ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง 
เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ตะกร้อ ปาเป้า และกรีฑา โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดปัตตานี 
ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๙ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล  
เปตอง  เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน  ปาเป้าและ กรีฑา สรุปผลการแข่งขันดังนี้ 

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ วันที่ ๑๘ – ๒๓ มกราคม  
๒๕๕๘ ณ จังหวัดตรัง 

 
ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน ( เหรียญรางวัล) รวม หมายเหตุ 

ทอง เงิน ทองแดง 
ฟุตบอล  ๑   ๑  
ฟุตซอล  ๒   ๒  
วอลเลย์บอล    ๑ ๑  
บาสเกตบอล      ๐ ไม่ได้เหรียญ 
เปตอง    ๒ ๓ ๕  
เทเบิลเทนนิส  ๒  ๑ ๓  
แบดมินตัน   ๑  ๑ ๒  
ปาเป้า     ๐ ไม่ได้เหรียญ 
กรีฑา ๑๐ ๒ ๖ ๑๘  
รวม ๑๖ ๔ ๑๒ ๓๒  

สรุปเหรียญรางวัลรวม (เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ) 
 

ที ่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม 
 ๑ ตรัง ๒๘ ๓๒ ๒๒ ๘๒ 
๒ ยะลา ๒๔ ๑๖ ๑๕ ๕๕ 
๓ พัทลุง ๒๒ ๑๙ ๑๔ ๕๕ 
๔ ปัตตานี ๑๖ ๔ ๑๒ ๓๒ 
๕ นราธิวาส ๑๕ ๒๐ ๒๗ ๖๒ 
๖ สตูล ๑๒ ๒๑ ๑๓ ๔๖ 
๗ สงขลา ๙ ๑๕ ๒๒ ๔๖ 

รวม ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๕ ๓๗๘ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.1.3. งานบริหารทั่วไป  
- โรงพยาบาลคุณธรรม 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
1. ด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ : 

1.1.  การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิด 

1.2.  การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานบริการ  ให้มีแนว
ทางการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

2. ด้านการป้องปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
3. ด้านแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การแก้ไขปัญหาปฏิบัติ งานผิดพลาด ถูกทักท้วง ถูก

สอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย 
 
ที่มา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ริเริ่ม ท าโรงเรียนคุณธรรม ที่
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทยาคม จังหวัดพิจิตร แล้วประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การศึกษาดีข้ึน ปัญหาเด็กเกเร หนีเรียน และติดยาเสพติดหมดไป เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  
 จึงมีการขยายผลต่อไป ไปโรงเรียนต่างๆ รวมทั้ง โรงพยาบาลตะพานหิน โรงพยาบาลบางมูลนาก และ
โรงพยาบาลชลบุรี 

 
 โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด 
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจเคารพ เคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุข 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน 
 
 เป้าหมาย คนดีมีน้ าใจในทุกภาคส่วน (ซื่อสัตย์,รับผิดชอบ,มีน้ าใจ) และพัฒนาเป็นกระทรวงคุณธรรม 
 
 มาตรการการด าเนินงาน  

1. ประชุมชี้แจงนโยบายพร้อมก าหนดจุดร่วมที่บุคลากรตกลงเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา 
”โรงพยาบาลคุณธรรม”  

2. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน และจัดท าแผนพัฒนา”โรงพยาบาลคุณธรรม” 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน 
5. วิเคราะห์ ผลการด าเนินการ และพัฒนาต่อยอด 
นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ เกี่ยวกับโรงพยาบาลคุณธรรม  
นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด าเนินการพัฒนาให้โรงพยาบาล

ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากคุณภาพบริการ ประชาชน มีความสุขเมื่อไปใช้บริการ 
 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน และบริการแก่ประชาชน 



๖ 
 

 เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริการ และบริหารที่มีคุณภาพ 
 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

 
เชื่อมั่นว่าการมีโรงพยาบาลคุณธรรมจะเกิดผลในเรื่อง 
 ความรัก ความสามัคคี 
 การประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร 
 คุณภาพบริการการรักษาพยาบาลดีขึ้น 
 ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน 
 ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการ 

 
“ท าคุณธรรม ให้เป็นรูปธรรม” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือน ของหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกะพ้อ   
 2.1 โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิด 

- วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ มัสยิดบ้านมือลอ  หมู่ที่ 7 ต าบลปล่องหอย 
2.2 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
    -     วันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนบ้านบือแต  หมู่ 1 ต าบลตะโละดือรามัน     

อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน ธันวาคม   ๒๕๕7 
                      ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันอังคาร  ที่ 16     
เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2557  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน การประชุมดังกล่าว เพ่ือการรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป    

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน ธันวาคม   ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  ประจ าเดือน ธันวาคม   ๒๕๕7 

ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันอังคาร  ที่ 16     
เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2557   ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการติดตาม
รายงานการประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
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 

นางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม   เภสัชกรปฏิบัติการ ได้แจ้งท่ีให้ประชุมทราบ ดังนี้ 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคภายในโรงเรียน ระดับจังหวัดปัตตานี 
ปีงบประมาณ 2558 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.5  กลุ่มงานการจัดการ 
ไม่มี 

5.1.6  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
ไม่มี 

5.1.7  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
นางสาวนูรีแย    วาแม  นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ ได้แจ้งท่ีให้ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ในวันที่  25 เมษายน  2558  สภาเทคนิคการแพทย์   จะมาประเมิน LA ห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกะพ้อ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.8  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 
ไม่มี 

              
  5.1.9  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

5.2 ทีมสายประสาน 
5.2.1  ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) 

ไม่มี 

5.2.2  ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ(QST)  
ไม่มี 

5.2.3  ทีมน าด้านคลินิก (PCT) 
ไม่มี 

5.2.4  ทีมสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 
ไม่มี 

5.2.5  ทีมเครื่องมือ  (EQU) 
ไม่มี 

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 
ไม่มี 

5.2.12  ทีม 5 ส. 
ไม่มี 

5.2.13 อ่ืนๆ 
ไม่มี 

 
ปิดการประชุม  16.03 น. 

 
 

นายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอนุวาท  ยามา) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


