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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นางสัลมา ชูอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2 นางสาวมิสบะห์ มูซอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 นางสาวฮาซานี สาและ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 นางสาวมัสตูเราะห์ ดือราแม เภสัชช านาญการ 
5 นางนูรีแย วาแมง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
6 นายซัมซ ี เจ๊ะแต ผอ.รพ.สต.ปล่องหอย 
7 นายหมะม ุ ซาหะ ผอ.รพ.สต.บือโงยือแบ็ง 
8 นางสาวอุลัยยา มุ เจ้าพนักงานช านาญงาน 
9 นางสาวนินุรฮายาตี สะอุ นักวิชาการสาธารณสุข 

10 นางสายนะ แวแยนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11 นางยูไมด๊ะ มะจะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12 นายอัสซัม บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13 นายยาการียา  ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 
14 นายอะหลี หมานมานะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15 นางพนิดา กุลูแป นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16 นางสาวกามีละห์ มะลีลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17 นางสาวซาฮีมี รือสะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18 นายนีดอล ยูแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19 นางแซงซีเยาะ วาโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
20 นายรุสลัน ลาเตะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นางบาฮีหย๊ะ มือดะ ผ.อ.รพ.สต.บ้านปล่องหอย 

 
เริ่มประชุมเวลา 09:07 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางสัลมา ชูอ่อน ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  เราจะพัฒนา รพ.สต.ปล่องหอย เป็น  PCC ประชากรอย่างน้อย 10,000 คน  รพ.สต.ตะโละ
ดือรามัน  ไม่ต้องก่อน งบในการด าเนินการ ถ้างบไม่ถึงหนึ่งแสนให้ รพ.สต.ใช้เงินตนเอง หลังจากนั้นทาง CUP 
จะท าการโอนไปให้ ถ้าเกินหนึ่งแสนให้ท าเรื่องมาที่ CUP  จะท าการโอนไป ให้เรามีแผนจะลงทุนอะไร ให้ชัดเจน 
CUP ต้องสนับสนุนเพ่ือผ่านมาตรฐานและเป็น PCC ในอนาคต ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้องพัฒนาจาเดิม เช่น 
การปรับยา NCD แตกต่างจากที่อ่ืนอย่างไร  ติดดาวเปรียบเสมือนมีแพทย์ การคุยกับแพทย์ให้เห็นภาพการดูแล
ผู้ป่วยเกิน รพ.สต.ที่อ่ืน ๆ แพทย์สามารถให้ค าปรึกษา 24 ชม. เพ่ือให้ผ่านมตราฐาน  เช่น ก่อนหน้านี้เรื่องการ 
 
 

รายการการประชุมคณะท างาน Kapho Smart Kids ครั้งที่ 2/2562 
ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕62 

วันพุธ ที่ 9 มกราคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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ส่งเลือดช้าท าให้เกิดปัญหา รถไม่มีหรืออย่างไร  ไม่คนมาส่ง เพราะฉะนั้นต้องโทรเพ่ือให้ทางโรงพยาบาลไปรับ
เลือด เราต้องช่วยกัน 

นางสัลมา  ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่อง รพ.สต ติดดาวเพราะเป็นวาระด่วนและส าคัญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี        

จะเริ่มลงมาเยี่ยมปลาย ๆ เดือน  มิถุนายน 2562 ของอ าเภอกะพ้อ จะมีการประเมิน รพ.สต.ติดดาว            
รพ.สต.ตะโละดือรามัน และ รพ.สต.บ้านปล่องหอย ส่วน รพ.สต.ปล่องหอย และเป็น PCC การที่จะได้ต้องมี
ประชากร สามหมึ่น คน เทียบได้ โรงพยาบาลชุมชน ต้องมีแพทย์และกายภาพ ของกะพ้อเป็นหมู่สอง           
ของกะพ้อได้ที่เดียว ในทีมในการดูและ 10,000 คน ได้ทีม 1 ทีม แพทย์หนึ่งคนต่อประชากรหนึ่งหมึ่น คน เพื่อ
ลดการดูแลสุขภาพ ให้เราเตรียมสถานที่ก่อน เรื่องหมอต้องคุยอีกครั้งเราท า รพ.สต.ติดดาวก่อน เราทุกคนต้อง
ไปช่วยกัน คะแนนที่เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้ได้คะแนนจะท าอย่างผ่านไปได้ คะแนนร่วม หมวด  1 
มี 302 คะแนน ส่วนคะแนนที่ได้ 195 คะแนน ของ IC ร้อยละ 64 หมายเหตุ ต้องได้ 60 % ร่วมทั้งหมดต้อง
ได้ 90 % ตอนนี้ได้ 64.88  % ขาดอีกประมาณ 10 กว่า ๆ หมวดที่ 2 เราได้ 7 คะแนน จากที่คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ทรัพย์กร บุคคลขาด 3 คะแนน การจัดบริการคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 9 คะแนน ผ่านใน 5 
หมวด ที่ผ่าน หมวด 5 ผลลัพธ์ ของเราได้ 66 % เราต้องคิดเพ่ือได้คะแนนเต็ม ในส่วนของ cup การประชุม 
ค าสั่ง DHS ให้สั่งรายชื่อเพ่ือออกค าสั่ง ของต าบล ปีหน้าพ้อจะส่งไป 2 แห่ง ส าหรับปีนี้อยากให้เจ้าหน้าทุกคน
ต้องไปช่วย เช่น รพ.สต. อ่ืนต้องไปช่วย เจ้าหน้าที่ที่อ่ืนลงไปช่วยให้บริการ รพ.สต.อ่ืน 1 คนที่จะไปลงไปใช้
ให้บริการ  ให้แต่ละท่านสรุปประเด็นของตัวเองว่าจะด าเนินการอย่างไร 
  นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  เสนอให้ท าค าสั่งของ รพ.สต.ปล่องหอยให้ออกค าสั่ง จากโรงพยาบาลกะพ้อ ส่วน รพ.สต อื่น ๆ 
ให้ส่งรายชื่อเพ่ือเราจะได้ออกค าสั่งต่อไป  ให้เอาชื่อและต าแหน่ง และแผนงานที่เราได้เสนอที่ประชุมครั้งที่ผ่าน
มา ทางทีมได้มีการก าหนดกิจกรรมและระยะเวลาที่ชัดเจนเพ่ือด าเนินการต่อไป สัปดาห์ทางทีมจะเสนอโครงการ
ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป 

นายซัมซี เจ๊ะแต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโละดือรามัน  ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  จริงแล้วให้อ าเภอเป็นคนออกเลข เพราะมีส่วนราชการอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือให้มี
หลักฐาน ให้เขียนต าแหน่ง  ชื่อ  นามสกุล   หลักๆ นายกองค์การบริหารต าบล  สมาชิก อบต. ให้ส่ งราบชื่อ
ภายในวันนี้  ให้ด าเนินการ  และ รพ.สต.ท ารายงานการประชุม DHS เริ่มตั้งแต่งบประมาณ 2560  
  

นางสัลมา  ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ในหัวข้อที่  นายยาการียา ยูโซะ ได้น าเสนอ รพ.สต.ปล่องหอยได้ด าเนินการข้อไหนบ้าง  ส่วนการ
ประมาณความพึงพอใจได้ด าเนินการแล้ว ส่วน ODOP เป็นเรื่องของขยะ เป็นของนักศึกษาที่ลงมาฝึกงาน ต้องใส่
ในแผนองทุนต าบลด้วย อย่างให้มีค าสั่งคนที่ท างานจริง ๆ ตอนที่ลงมานิเทศจ้องเชิญคนที่ท าให้สัมภาษณ์ เราต้อง
เอาเขามาด้วย ส่วนแผน  นายยาการียา  ยูโซะ ได้ส่งแบบฟอร์มให้ รพ.สต.และ ให้แต่ละ  รพ.สต. ด าเนินการ
ประเมินตนเองก่อน  ต้องเอาคนที่ท ามาเป็นกรรมการ สามารถตอบได้ เล่าได้ ส่วนไลน์ อาจจะไลน์เดิม เช่น ไลน์ 
อสม. หรือ โทรศัพท์  หลักฐานให้มีรูปถ่ายกิจกรรม ที่เหลือรายงานการประชุม ตัวโครงการเรื่องขยะ  ให้ใส่
แผนงานลงไป มี สามส่วน สิ่งต้องลงไปช่วย ค าสั่ง  ความพึงพอใจ ให้เพ่ิมเรื่อง DHS ลงไปด้วยประมาณ 1-2 ข้อ 
คะแนน ส่วนนี้ 10 คะแนน ถ้าเราไปท าแบบประเมินโครงการ ประเมินครูตาดีกา ประเมินจากผลที่เราได้
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ด าเนินการ  ต้องเอาคนที่สามารถเล่าได้เหมือนเจ้าหน้าเล่า ส่วนเรื่องที่ต้องไปช่วยค าสั่ง แผน ส่วนรายงานการ
ประชุมต้องให้พ้ืนเป็นคนด าเนินการ ให้นายซัมซี  เจ๊ะแต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปล่อง
หอย  ด าเนินการท ารายงาน ส่วนการให้บริการจะใช้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อ่ืนช่วยให้บริการ  
  ส่วนหมวด 2 ได้  6 คะแนน ขาดอีก 3 คะแนน แผนการพัฒนาบุคลากร นายอับดุลฮาเล็ม 
อาแว เป็นผู้ด าเนินการ แต่ละ รพ.สต ต้องด าเนินการ เพราะ สามารถสรุป การเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเพ่ือการเติม
เต็ม ต้องให้ต าบลประสานมา ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ต้องวิเคราะห์ ต้องให้ ผอ.รพ.สต. ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลมีระบบการประเมินการปฏิบัติรายบุคคล ต้องเก็บข้อมูล  มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าเวลา
เขาประเมิน ต้องมีตัวชี้วัด ขาดอะไร ตัวชี้วัดรับผิดมีอะไรบ้าง 
  ส่วนหมวด 3 ขาดวิเคราะห์ แผนบุคลากร ความพึงพอใจ การพัฒนา ต่อไป ส่วนหมวด 4 มี
มากพอ สมควร การบริการในสถานบริการ ER OPD ฐานข้อมูลในการรับบริการตามกลุ่มวัน  ช่องทางการ
สื่อสารเชิงรุก มีขั้นการให้บริการ  ระบบส่งต่อ  เครื่องมือสอดคลองารบริการ บุคลากรสามารถให้บริการ  
สามารถลงข้อมูลตามบริบทของพ้ืนที่ ย่อย 7 ข้อ แต่ละงาน  การทบทวนของ CBG ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอะไร 
เช่น NCD มีปัญหาอะไร เพื่อแก้ไข้ต่อไป ฝายการพยาบาลจะลงไปช่วย การลงเยี่ยมบ้านจะมีการประเมินเจ้าหน้า
และ อสม. SRRT   
  ส่วนเรื่อง WBB เราต้องไปช่วยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นและอาจจะมีการดู Smart kids 
ขั้นตอนการส่งเด็กล่าช้าอยู่ที่งาน MCC การสื่อสารไม่ได้เป็นห่วงเพราะของเราท าได้และมีอยู่แล้ว ต้องผ่านทั้ง 7 
เรื่อง หากข้อไหนไม่ผ่านแสดงว่าไม่ผ่านทั้งหมด ทันตกรรมได้เต็มทั้งหมด  เรื่อง SRRT ให้พ้ืนรับเรื่องส่วนที่ต้อง
เพ่ิมเติมและติดตามว่าพ้ืนที่ด าเนินการอย่างไร เรื่อง คบส.น่าจะไม่มีปัญหาเพราะของเราท าดี การบริการใน
ชุมชนมาตรฐานมา 7 เช่นกัน ประเมิน บทบาทของเจ้าหน้า ญาติผู้ป่วย ว่ามีศักยภาพหรือไม่  ได้มีการประเมิน
ศักยภาพของ อสม. ส ารวจได้ ร้อยละ 55.56 แต่ต้องได้คะแนน ทั้งหมด 10.5 57ถึงจะผ่านเกณฑ์  วันที่เข้า
ประเมินให้น าคนที่ผ่านมาสัมภาษณ์ อย่างละ 2 คนต่อกลุ่มวัย  มีเด็กให้น าผู้ปกครอง  วันท างาน ผู้อายุ  พัฒนา
งานล่าช้า  ถ้ามีวัยรุ่นในชุมชน  ให้ตอบเป็นเรื่องเดียวกัน  ต้องหาวันลงประเมินเปรียบเสมือนจริง  
  หมวด 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ตรงที่เป็น 5.2 คะแนนมาจาก QOF  HDC ตัวชี้วัด
ระดับอ าเภอ เราไม่สามารถแก้ไขได้ คะแนนเต็ม 20 เราได้ 14 คะแนน  เพราะฉะนั้นคะแนนที่เราจะได้มากขึ้น 
งานวิจัยให้ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง  ผลลัพธ์ จากการท างานวิจัยสามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและสามารถน าใช้งานได้ 
CQI ให้ท าเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จากที่เขากินยา สุดท้ายไม่กินยาโดนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้พ้ืนที่
เตรียมคนเพ่ือมาท าความเข้าใจ  หมวด 1 แต่ละงานมีปัญหาหรือไม่ เรื่อง IC คะแนนเต็ม 20 คะแนนมีข้อย่อย
ด้วย   
   

นางสาวมิสบะห์ มูซอ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 ข้อ 1.1 ให้มีพยาบาลการป้องกันการติดเชื้อ ตอนนี้ได้ด าเนินการท าค าสั่งระดับ คปสอ. แต่วันก่อนต้อง
มีค าสั่งของ รพ.สต. แต่ทีมใหญ่ได้ด าเนินการแล้ว  
 ข้อ 1.2 มีคู่มื้อการปฏิบัติงาน ต้อง ผอ.อนุมัติให้ใช้งาน  
 ข้อ 2.1 มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ผู้ป่วย ลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คนไข้ติดเตียง  เย็บแผล ให้   รพ.
สต. ด าเนินการดังกล่าวด้วย  
 ข้อ 2.2 มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ท าสมุดบันทึกสุขภาพ ข้อนี้ตก ต้องมีผลการวิเคราะห์การตรวจ
สุขภาพ เพราะเราไม่มีในส่วนนี้ ข้อมูลของเราต้องเอาของปี 2559 ส าหรับเจ้าหน้าที่ยังไม่ตรวจสุขภาพสามารถ
มาตรวจได้ ต้องมาตรวจเร็วเพราะต้องวิเคราะห์ข้อมูล หลายขั้นตอน กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง เป็นต้น  
  
 



๔ 
 
 
 

ข้อ 3.2 สร้างภูมิคุ้มโรคไข้หวัดใหญ่ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าใครฉีดบ้าง ต้องให้ รพ.สต.เป็นการบันทึกเอง 
 ข้อ 2.3 แนวทางในการปฏิบัติ โพสเตอร์ได้ให้ไปแล้ว และจะมีการสัมภาษณ์ การปฎิบัติการเกิด
อุบัติเหตุ  เราจะตอ้งลองสุ่มถามเจ้าหน้าที่  
 ข้อ 2.5 ป้ายโพสเตอร์ในขั้นตอนการล้างมือ  ให้แยกที่ล้างมือล้างเครื่องมือ ถ้ามีแผนสามารถได้คะแนน 
45 คะแนน ซึ่งกรรมการจะดูท่ีล้างมือเป็นหลักส่วนโพสเตอร์จะดูตามหลัง 

ข้อ 2.6 การใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล รายละเอียดย่อยมากพอสมควร ป้ายแสดงได้ให้หมดแล้ว ข้อ  
2.7 ตอนนี้ยังไม่มีการแบ่งว่าโซนไหนโซนสะอาด  
ข้อ 2.8 การท าลายเชื้อ เรื่องดีที่ รพ.สต ไม่ได้นึ่ งเอง เขาจะมาดูที่โรงพยาบาล แต่อาจะถามการดูแล
อุปกรณ์ ของที่หมดอายุต้องดูให้ดี จะมีการสุ่มดูและถาม 
ข้อ 2.9 การป้องกันขยะติดเชื้อ ต้องดูถังขยะ  น้ าเสียที่ล้างมือ ล้างเครื่องมือ 

  นางแซงซีเยาะ   วาโยะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตอนนี้ที่ล้างมือของ รพ.สต.ตอนนี้ช ารุก ไม่มีแยก ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่อ่ืนมาช่วยงานบริการ
แล้วให้เจ้าหน้าโรงพยาบาลกะพ้อมาเติมเต็มเรื่องวิชาการให้ทุกคนได้รับรู้กันทุกคน เพราะ เวลากรรมการถามทุก
คนสามารถตอบได้ เมื่อเจ้าหน้าที่อ่ืนมาช่วย เจ้าหน้าของเราได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมรับการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่ละคนสามารถตอบได้ การแยกห้องไม่ได้แยก เพราะเราท าห้องเดียววันหมด เรื่อง
บ่อเกรดน้ าที่ล้างมือไม่ได้ลงไปบ่อเกรดไม่มี เพราะท้ังจังหวัดน้ าไม่ได้ลงในบ่อเกรด เพราะ รพ.สต.ต้องสร้างเอง  ที่
ล้างมือลงบ่อเกรดแล้ว  ตอนที่ประเมินเภสัชปฐมภูมิ ปี 2557 ไม่ผ่านเรื่องบ่อเกรด 
  นายอะหลี  หมานมานะ นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ให้แต่ละพ้ืนจัดหาคนไปช่วย  รพ.สต.ปล่องหอย วันละ  1 คน อาจจะเป็นพยาบาลหรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอุแตบือราแงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะโละดือรามัน  
เป็นคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบาโงยือแบ็งกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปล่องหอย หากวันไหนที่
พยาบาลไปประชุม ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขลงไปแทนได้ท าแค่ลงไปช่วย 5 วัน แต่ละวันมีเจ้าหน้าที่จะลงไป
ช่วยวันละ 2 คนในวันคลินิก ไปช่วยบริการ เพ่ือให้เจ้าหน้าของปล่องหอยได้เตรียมความพร้อม รพ.สต.ติดดาว 
สื่อสารให้เข้าใจ วันที่เจ้าหน้าอ่ืนไปช่วยให้เจ้าหน้าในพื้นที่อยู่ด้วยเพื่ออธิบายให้กับผู้ป่วยหรือเอาของไม่เจอ  
 ท่อที่จะลงบ่อเกรดเราไม่สามารถมองเห็นได้  เพราะทุก รพ.สต น่าจะมีทุกที่ หากไม่มีต้องถาม รพ.สต.
ว่าท าทันหรือไม่ น่าจะเป็นห้องฟันที่ต่อเติมใหม่ เพราะกรรมการจะไปห้องทันตกรรม ให้ รพ.สต.หาช่างและให้
งาน ENV ไปดูให้ถูกต้องและมาตรฐาน แผนของการต่อเติมมีอยู่แล้ว 
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นางสาวนูรีแย  วาแม  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เกี่ยวบุคลากรเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการของ

โรงพยาบาลและมอบประกาศนียบัตร ประมาณ 1-2 คน ประมาณ ครึ่งวัน เพราะที่โรงพยาบาลมีคนไข้มารับ
บริการมาก คนที่มาฝึกคนรับผิดชอบและส ารอง 1 คน  คนที่ 1 นายสุกรี  วาโย คนที่ 2 นางสาวแซ็งเยาะ วาโย  
ให้มาวันปกติ  วันจันทร์กับวันอังคาร  เพราะคนไข้จะมาเยอะ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนในการตรวจ ค าสั่งแต่งตั้งได้
ท าแล้วที่ปรึกษาเป็น นางสาวนูรีแย  วาแม  ทุกกครั้งที่มีการปรึกษาต้องท าการบันทึกด้วย ข้อ 1 3 5 6  ถ้าไม่
ผ่านไม่ผ่านหมด อุปกรณ์ทุกอย่างต้องมีวันเปิด และวันหมดอายุ  หลักฐานการเบิกจ่ายอุปกรณ์ รับจาก
ห้องปฏิบัติการเท่าไร เหลือเท่าไร ข้อมูลที่เสนอไปเป็นข้อมูลที่ไม่มีที่ได้ลงไปวันก่อน  น้ ายาที่มาให้อยู่ในกล้อง
ฉลากให้มีในกล้องที่เป็นกระดาษ เอกสารอ้างอิงที่เบิกน้ ายาจากโรงพยาบาล ให้ท าการมาเปรียบกับเครื่อง
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเดือนละเดือน ทุกครั้งที่เราท าต้องบันทึกทุกครั้ง ส่วน EQA ได้ด าเนินการแล้ว 
หากมีปัญหา เราต้องบันทึกวิธีการแก้ไขอย่างไร 

นายอัสซัม บือแน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
ในส่วนงาน IT  ให้อัปเด็ดโปแกรม ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่อย่าไปลงโปรแกรมเอง บันทึกข้อมูล

ให้เสร็จในวันบริการวันต่อวันบริการรักษา  80-90 ได้ 100 คะแนน  ส่งข้อมูลปกติส่งอาทิตย์ละครั้ง ถ้าส่งทุก
วันจะได้คะแนนเต็ม  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน  ณ  ตอนนี้คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปล่องหอยมี  มีทั้งหมด 9 เครื่อง เจ้าหน้าที่ 8 คน บ้างเครื่องก็เสีย จัดซื้อเครื่อง       เซอร์
เวอร์ ราราประมาณ 50,000 บาท มีการส ารองข้อมูลทุกวัน ในการติดตั้งระบบออโตมัติ วันก่อนได้ดูได้มีการตั้ง
ค่า พอตั้งค่าเครื่องจะช้า ซื้อตัวแสกนไวรัสของแท้ ประมาณ 1,500 บาท และให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน
สารสนเทศ 

 นางบาฮีหยะ  มือดะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปล่องหอย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   อุปกรณ์ตรวจครรภ์ของ รพ.สต.มีปัญหาขึ้นมาไม่ชัด จะขึ้นมาท้ัง 2 แต่ไม่ชัด ขีดท่ี 2 ไม่ชัด  
ให้มาตรวจสัปดาห์ต่อไป อาจจะชัดกว่าสัปดาห์ก่อน อาจจะสิทธิตั้งครรภ์ได้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน  
ตามที่ คณะท างาน Kapho Smart kids. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน การประชุมดังกล่าว เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  ประจ าเดือน  

ตามที่ คณะท างาน Kapho Smart kids.  ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561    ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการติดตามรายงาน
การประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 วาระพิจารณา/เพื่อทราบและปฏิบัติ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 อ่ืน ๆ 
ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 15:12 น. 
 

 
 
 
 

 

(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสัลมา  ชูอ่อน) 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


