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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายแพทย์ถนัด  อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 
2 นายอาลียะ  นิแม  ก านันต าบลตะโละดือรามัน 
3 นายดิลก สะมะโต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 นายสมาน หิแต  ประธานชมรมอิหม่ามอ าเภอกะพ้อ 
5 นางสาวเจะรอฮานา   เจะนุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6 นายยาการียา  ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 
7 นางสาวย๊ะรอ  หวะหล า เจ้าพนักงานสถิติ 
8 นายฮานาฟี  เปาะจิ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน 
9 นายพิพัฒพง  ควงแก้ว เภสัชกรปฎิบัติการ 

10 นายสาวยูไมด๊ะ  มะจะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11 นางซูใบดะห์  เจะเงาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12 นางสาวมารีนี สะแลแม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13 นางสาวซูมัยยะห์  เด็งและ เภสัชกรปฎิบัติการ 
14 นายมะรอกี  สาอุ พนักงานทั่วไป 
15 นางสาวมาซีตะ  สามิ พนักงานธุรการ 
16 นางรัชนีกร  ยีเฮง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17 นางซาฮีมี  รือสะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18 นางสาวจัสมินย์  สาแม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
19 นางสาวนูรมา  สะแสแม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
20 นางสาวฟาตีฮะห์  อามะ แพทย์แผนไทย 
21 นางสาวอัสลัมนา  สาและ แพทย์แผนไทย 
22 นายอัมรัม  ปาเนาะ นักกายภาพบ าบัด 
23 นางรอปีอะ  หามะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
24 นางพารีดา  นะวะกะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25 นางสาวซูไรยา  วายะโยะ นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ 
26 นางพสุวดี เพชรประดับ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
27 นางสาวอนุรา  ดือเระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
28 นางสาวซารีพ๊ะ  สาและ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29 นางนูรีดา  เบ็ญเจะวัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30 นายอนพัช  หะยีสะมาแอ นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ 
31 นางนูยา  ยามา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32 นางสาวพนิตา ปัญจมานนท์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวศศินา  ยูโซะ เจ้าพนักงานสถิติ 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 1/2563 
ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕62 

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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เริ่มประชุม 13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

ก่อนการประชุมทุกครั้งปีงบประมาณ 2563 จะมีการอ่านฮาดิษ(ค าสอนของท่านนาบี)  
ทุกครั้ง ขอเชิญตัวแทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์  
  นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข ได้อ่านฮาดิษท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
  จากอบูดัดร์ดาอ์ (รอฎิยัลลอฮุอันฮุ) เล่าว่า ท่านรอซูลลอลอฮ์ (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)ได้
กล่าวว่า เอาไหม ! ฉันจะบอกเจ้าถึงสิ่นที่อยู่ในระดับขั้นที่ประเสริฐกว่าการถือศิลอด การละหมาด และการท า
ทาน บรรดาซอฮาบะห์  (รอฎิยัลลอฮุอันฮุม) ได้กล่าวว่า เอาสิครับ  ท่านรอซูลลุลอฮ์ (ซ็อลลัลลอฮอุอะลัมฮิวะ
ซัมลัม) ได้กล่าวว่า ความสามัคคีระหว่างกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เพราะแท้จริงการแตกแยกกันนั้นเป็นมีดโกน 
(เป็นเสมือนกับมีดโกนที่ท าให้เส้นผมบนศีรษะหมดไปการทะเลาะเบาะแว้ง การแตกแยกกันก็ท าให้ศาสนาหมด
ไปฉันนั้น) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายแพทย์ถนัด  อาวารุลหัก ประธานที่ประชุมได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี้ 
  การถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
 โดย นายชัยรัตน์ ล าโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
 1.แสดงพลังอย่างเต็มที่ในการท างาน แข่งขัน Benchmark กับระดับประเทศ “ชนกับยักษ์ 
ปลดปล่อยพลังให้เต็มที่” 
 2.ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของกระทรวง MOPH“เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน 
ถ่อมตนอ่อนน้อม” 
 3.ทุกอย่างเป็นได้  โดยเฉพาะเรื่องของประชาชน 
 นายอาลียะ  นิแม ก านันต าบลตะโละดือรามัน ได้กล่าวความรู้สึกที่ประชุม ดังนี้  
 รู้สึกเป็นเกียร์ติในครั้งนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน ต้องฟังเสียงประชาชนเพ่ือการพัฒนารับฟังความ
คิดเห็น เพ่ือความส าเร็จ หากมีอะไรสามารถสามารถปรึกษาได้ ด้วยความยินดีเพ่ือพัฒนา ทุกอย่างต้องมีการ
พัฒนา 
 นายดิลก สะมะโต ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวความรู้สึกที่ประชุม ดังนี้ 
 รู้สึกเป็นเกียร์ติ อดิตเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนอุแตบือราแง ยินดีจะได้หารือเพ่ือให้โรงะยาบาล
กะพ้อ พัฒนาต่อไป ด้วยความยินดีเสมอและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการประชุมทุกครั้ง 
 
 
 
 

34 นางสาวซอฟียะห์  การีมการ พนักงานซักฟอก 
35 นางสัลมา ชูอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
36 นางสาวนูรีมาน  เจะแว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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 นายสมาน หิแต ประธานชมรมอิหม่ามอ าเภอกะพ้อ ได้กล่าวความรู้สึกที่ประชุม ดังนี้ 
 ผมเป็นคนบ้านบาโงยือแบ็ง ตอนนี้ย้ายไปอยู่ ที่ต าบลตะโละดือรามัน ด้วยความสามารถของ
ตนเอง จะช่วยงานเต็มความสามารถสามารถปรึกษาและจะปกป้องโรงพยาบาล แต่ละคนจะช่วยพัฒนา และ
ทุกการงานต้องมีการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ แต่จะท าอย่างไรให้น้อยที่สุดนั้นต้องมีการวางแผนให้ดีที่สุดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายแพทย์ถนัด  อาวารุลหัก ประธานที่ประชุมได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี 
อยากให้ทุกคนมีความรู้ ได้ออกก าลังกาย ทุกฝ่ายมีการช่วยเหลือกัน เช่น การให้สุขศึกษา หน้า OPD 

ทีมจัดเก็บรายได้ และที 
- จัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้บุคลากรโรงพยาบาลกะพ้อ 

จากที่ได้รับข่าวสารโรงพยาบาลเราหลายปีแล้วที่ไม่ได้จัดงานพบปะบุคลากรหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์เป็นแบบพ้ีน้องกัน 

นายอนพัช หะยีสะมาแอ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้เสนอเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
การจัดกิจกรรมจะมีรูปแบบ ดังนี้ 

1.มีการแสดงของแต่ละกลุ่มงาน โดยมีการหยิบฉลากการแสดง 
2.มีการแลกของขวัญ โดยก าหนดราคา 300 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ท่ัวไป เภสัชกร 
ราคา 500 บาท หัวหน้ากลุ่มงาน 500 บาท คณะกรรมการบริหารให้ของขวัญคน
ละ 1 ชี้น 
3.จัดขึ้น วันที่  22  กุมภาพันธ์  2563 เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 

 นางซารีตา นิเงาะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้เสนอที่ประชุม ดังนี้ 
- ให้ทีมงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดูหลักฐานต่าง ๆ ในการเบิกเงินกิจกรรม โครงการได้

เสนอและผ่านเรียบร้อย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
- ถ่ายทอดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกะพ้อ ปีงบประมาณ 2563 

นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข ได้อ่านฮาดิษท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ทางทีมงานยุทธศาสตร์ จะมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล ของ

ปีงบประมาณ  2563 ให้บุคลากรได้รับทราบ 
 

1.สถานการณ์ด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้งของอ าเภอกะพ้อ 
      ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ.ทุ่งยางแดงและ อ.สายบุรี 
      ทิศใต้      ติดต่อกับ อ.รามัน จ.ยะลา 
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
      ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.รามัน จ.ยะลา  
 เป็นพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้มีผู้รับบริการจากนอกพ้ืนที่มารับบริการจ านวน
มาก 
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 ลักษณะภูมิประเทศ 

 -  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา  
 -  ตอนกลางเป็นที่ราบริมแม่น้ า คือ แม่น้ าสายบุรี  

   -  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น ยางพารา เงาะ ทุเรียน 
เขตการปกครอง  มี 3 ต าบล 27 หมู่บ้าน ดังนี้ 

     -  ต าบลกะรุบี             มี 8 หมู่บ้าน 
     -  ต าบลตะโละดือรามัน  มี 9 หมู่บ้าน 
      -  ต าบลปล่องหอย        มี  10 หมู่บ้าน 
 
 

                  ปิรามิดประชากร ปีงบประมาณ 2563                                         
สัดส่วนประชากร ปีงบประมาณ 2563 

 
 
                                      สัดส่วนจ านวนประชากร ชาย-หญิง รายต าบล                                              
ร้อยละของการนับถือศาสนา ปีงบประมาณ 2563 
                                    ปีงบประมาณ 2563                                                         
 

 
 
 
 
 
 

อิสลาม 
พุทธ 
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5 อันดับโรค ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ   2558-2562 
 

 
5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน    ปีงบประมาณ   2558-2562 

 
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 โรงพยาบาลมีคุณภาพ หมายถึง  

>> โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ (Hospital accreditation: HA/HPH) 
>> มิติคุณภาพ 13 มิติ 
>> มีมาตรฐานตามวิชาชีพ  

 เป็นที่ศรัทธาของชุมชน หมายถึง  
>> สามารถลดอัตราป่วยและอัตราตายในโรคและปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 
>> ประชาชนและชุมชนพึงพอใจในการบริการ 
>> เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ 

 ชุมชนพ่ึงตนเองได้ หมายถึง  
>> ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
>> ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัดการปัญหาด้านสุขภาพ 
>> ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้  

 
 
 

โรงพยาบาลมีคุณภาพ    เป็นที่ศรัทธาของชุมชน   ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน ภายใน ปี  2565   
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พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
2. จัดระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่าย โดยใช้งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการจัดการสุขภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีการเรียนรู้ และสร้างจิตส านึกท่ีดี และมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยใช้หลักศาสนา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

 
ค่านิยมขององค์กร(Core Value) 

ท างานเป็นทีม  มุ่งมั่นพัฒนา  เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ชุมชนมีส่วนร่วม 
ท างานเป็นทีม   
หมายถึง รับฟัง ร่วมคิด ร่วมท า ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ การ

เป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างองค์กรและเครือข่ายต่างๆในชุมชน สร้างพลังแก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน และ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ ให้พลังแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเอง 

ตัวช้ีวัด  ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ผู้ป่วย และญาติ 
สามารถเทียบเคียง Core value และ Concept ของสรพ. ได้ดังนี้ 

>Team Work รับฟัง ร่วมคิด ร่วมท า ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง
วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรและเครือข่ายต่างๆในชุมชน 

> Empowerment สร้างพลังแก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน และชุมชน ในการดูแล
สุขภาพ ให้พลังแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตนเอง  
   
มุ่งม่ันพัฒนา 

หมายถึง  เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานประจ าให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวคิด
ใหม่ๆ  

ตัวช้ีวัด  ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ(CQI/R2R/นวัตกรรม) อย่างน้อย 
ประเภทละ 1 เรื่อง 

สามารถเทียบเคียง Core value และ Concept ของสรพ. ได้ดังนี้ 
>Value on Staff  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีและใช้ศักยภาพในการท างานให้ได้ผลดีมี

ความสุข 
> Individual Commitment เจ้าหน้าทีม่ีความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ยึดถือเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กรเป็นหลักในการท างาน 
> Ethical and Professional Practice ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและ

มาตรฐานวิชาชีพ ก ากับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน 
> Creativity and Innovation พัฒนางานประจ าให้มีการเปลี่ยนแปลงและมี

แนวคิดใหม่ๆ 
> Continuous Process Improvement หาโอกาสพัฒนาและด าเนินการปรับปรุง

กระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าหมายของ 
ผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้ 
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> Evidence-based Approach ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการหรือ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิชาการในการให้บริการสุขภาพ/ดูแลผู้ป่วย 

> Learning เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ของระบบงาน ผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน เพ่ือ
ตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   
> Patient and Customer Focus สนองความต้องการของผู้รับผลงานมีทั้งเพ่ือน

ร่วมงานซึ่งเป็นผู้รับผลงานภายใน และผู้ป่วย ญาติ ชุมชน ฯลฯ ที่เป็นผู้รับผลงานภายนอก โดยใช้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี 

> Agility สามารถบริการและตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและ
ยืดหยุ่น 

> Focus on Health สร้างสุขภาวะในทุกมิติ โดยน าแนวคิดเรื่องสุขภาพคือดุลย
ภาพ โดยออกแบบการดูแลที่เหมาะสมในแต่ละราย 

ชุมชนมีส่วนร่วม 
> Community Responsibility ส่งเสริมการบริการสุขภาพที่ดูแลสุขภาพชุมชน

นอกเหนือจากบริการในหน่วยบริการ โดยปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพชุมชน 
ครอบคลุมการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

> Visionary Leadership กระตุ้นและสนับสนุนผู้น าชุมชนที่มีสายตากว้างไกล 
เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ่ คิดเชิงกลยุทธ์ น าเสนอความท้าทาย ไปสู่สุขภาพท่ีดีขึ้น 

> Systems Perspective กระตุ้นและสนับสนุนให้ชุมชนมองภาพรวมอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงมิติต่างๆในชุมชน เพ่ือสุขภาวะของชุมชน 

    
เป้าประสงค์ 

 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  
 ด้านผู้รับบริการ :  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย 
ประทับใจ และดูแลตนเองได้ 
 ด้านผู้ให้บริการ  :  เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสุขในการท างาน และเป็น
ที่ศรัทธาของชุมชน 
 ด้านชุมชน :  เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอกะพ้อ มีสุขภาพดี และพ่ึงตนเองได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
- น าเสนอแผนการด าเนินงานของทีม ดังนี้ 

นายอนพัช หะยีสะมาแอ ประธาน ทีมปรับโครงสร้าง ได้เสนอเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
สิ่งที่ทีมได้มีการประชุมเพ่ือพัฒนาโครงสร้างของโรงพยาบาล มีดังนี้ 
- ท าท่ีกันหน้า OPD  
- ท าท่ีกันเขตเข้าโรงพยาบาลและทางเข้าบ้านพักของบุคลากร 
- แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว 
- ปรับพื้นที่อาคารของโรงพยาบาล (อยู่ในช่วงของการประมาณการของช่าง) 
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นางสาวย๊ะรอ  หวะล า  ประธานทีมจับเก็บรายได้ ได้เสนอเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
ปีงบประมาณ  2563 เกียวกับการฉีดวัคซีน การเบิก จาก สปสช. เบิกได้เป็นยา อัลตร้า 
ซาวน์หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ 

นางสาวพนิตา ปัญจมานนท์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ได้เสนอที่ประชุม ให้ทราบ  ดังนี้ 
ให้พาเด็กมาท าฟัน ได้ทุกสิทธิ เพราะตอนนี้ยังไม่ปรับค่ารักษาหรือค่าใช้จ่าย เคลือบ
ฟลูออไรท์ ราคา 100 บาท เคลือบลุมรองฟัน  ราคา  200 บาท ต่อไปหลังจากนี้จะมี
การปรับค่าบริการ และส่วนต่างอาจจะต้องจ่ายเอง 

นางสาวฟาตีฮะ  หามะ  นักแพทย์แผนไทย  ได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้  
ทางกลุ่มงานจะให้คนนวดที่นวด รพ.สต.บ้านปล่องหอย มาให้บริการที่ OPD ให้นวดเท้า 
เงินเข้าโรงพยาบาล 150 บาท/คน นวดประมาณ 7-8 คน/วัน ส่วนหญิงหลังคลอด มา
รับบริการ 5 ครั้ง จะได้เงิน 500 บาท/คน ทางทีม ได้ท าการนวด ครั้งที่ 1 ที่ห้องคลอด 
และครั้งที่ 4-5 ไปนวดที่ รพ.สต.และให้ยาสมุนไพร 

นายอัมรัม  ปาเนาะ ประธานทีมเปลี่ยนแปลงบุคลากร ได้ชี้แจงท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ทางทีม ได้มีการประชุม จะมีการบรรยายศาสนาส่งเสริมความรู้ศาสนา โดยทีมชมรม
มุสลิมและความรู้วิชาการทางกลุ่มงานการพยาบาลจะด าเนินการ 

4.ทีมจัดบริการเกินความคาดหวัง 
 ไม่มี 

 นายตูแวอัสวัน อีแยบาซอ  ประธานพัฒนางาน IT ได้ชี้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
1. จัดท าระบบเรียกคิวการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก (ใช้คอมพิวเตอร์กับจอมอนิเตอร์) 
2. จัดท าระบบเรียกคิวการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ห้องแล็บ (ใช้คอมพิวเตอร์กับจอมอนิเตอร์) 
3. จัดท าระบบเรียกคิวการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ห้องยา (ใช้คอมพิวเตอร์กับจอมอนิเตอร์) 
4. จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดความดันกับเครื่องวัดส่วนสูงอัตโนมัต ที่สามารถเชื่อมค่าต่างๆ กับระบบ 

HOSXP 
5. ระบบแจ้งรายชื่อ ผู้ป่วยในที่ได้ Admit และแสดงแผนผังเตียงนอนของคนไข้ 
6. กระทู้ตอบกลับแบบออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้ยา 
7. โปรแกรม สต็อกยา ส าหรับ รพ.สต. เพื่อให้ติดตามจ านวนยาในคลังได้ง่ายขึ้น 
8. โปรแกรม สต็อกน้ ายาแล็บ 
9. จัดซื้อจัดจ้าง Smart TV ให้กับ ผู้ป่วยนอก(OPD) 
10. จัดซื้อจัดจ้าง Smart TV ให้กับ ห้องยา 
11. จัดซื้อจัดจ้าง Smart TV ให้กับ ผู้ป่วยใน(IPD) 
12. รวม Link เข้าเว็บไซต์ท่ีต้องใช้ ส าหรับการให้บริการผู้ป่วย 
13. จัดซื้อจัดจ้างเครื่องดูดฝุ่น เพื่อท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
14. จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ไขควง ส าหรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
15. จัดซื้อจัดจ้างสวิทชิ่ง เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้า

ด้วยกัน ส าหรับเครื่องที่ใช้งานมากกว่า 5 ปี 
16. จัดท าระบบดูประวัติผู้ป่วยออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวง H4U 
17. จัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SERVER ส าหรับเป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง เพื่อใช้งาน

อินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและเสถียรต่อการใช้งาน 
18. จัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง I PAD ให้กับห้องคลอด 
19. จัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง I PAD ให้กับห้องฉุกเฉิน 
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20. จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้กับหน่อยงานทันตกรรม 
21. จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้กับห้องแล็บ 

 
 ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุม   

- ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 หน่วยงาน/กลุ่มงานแจ้งที่ประชุมให้ทราบและพิจราณา 

4.1 ทีมสายบังคับบัญชา 
4.๑.1  กลุ่มงานการแพทย์ 

   ไม่มี 

4.1.2  กลุ่มงานการพยาบาล 

ไม่มี 

4.1.3  กลุ่มงานทันตกรรม 

ไม่มี 
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4.1.4  กลุ่มงานเภสัชกรรม+คุ้มครองผู้บริโภค 
ไม่มี 

4.1.5  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาวเจะรอฮานา  เจะนุ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี้ 

ในปีงบประมาณ  2563 ทางโรงพยาบาลจะมีการด าเนินกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณบุคลากร
โรงพยาบาลและจะมีการเชิดชูคนดีศรี KPH เพ่ือให้บุคลากรที่ท าความดีได้มีก าลังใจในการท าความดี โดยจะ
แบ่ง 3  กลุ่มด้วยกัน 

1.กลุ่มข้าราชการ  ผู้รับผิดชอบ นางสาวนูยา  ยามา 
2.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กับ พนักงานราชการ  ผู้รับผิดชอบ  นายยาการียา  ยูโซะ 
3.ลูกจ้างประจ า กับ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับผิดชอบ นายอัมรัม ปาเนาะ 
จะให้บุคลากรทุกคนได้ลงคะแนน โดยทางทีมงานจะแจกกระดาษให้ตามหน่วยงานและสรุป

คะแนนเพื่อมอบของที่ระลึกในงานเลี่ยงบุคลากร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.1.6  กลุ่มงานบริการปฐมภูมิองค์รวมและยุทธศาสตร์ 
-  การบันทึกและติดตามตัวชี้วัดโรงพยาบาล  

นายยาการียา  ยูโซะ  ตัวแทนกลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี้ 
ทุก ๆ ครั้งที่ต้องการตัวชี้วัด ทุกคนต้องไปขอกับผู้รับผิดชอบตัวชี้โดยตรง แต่ปีนี้อยากให้

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน ได้บันทึกผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ในโปรแกรม K-Smart – KPI ในระบบโดย
โปรแกรมจะอยู่ในเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล เป็นระบบออลไลน์ และผู้ที่ต้องการตัวชี้วัดสามารถเข้าไปดูได้ หาก
โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทางทีมยุทธศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.7  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
ไม่มี 

 

4.1.8  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 
ไม่มี 

             
4.1.9  กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 ทีมสายประสาน 

5.2.1  ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) 
นางสาวซูมัยยะห์  เล็งและ  หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

- เครื่องมือติดในผ้าขณะซัก ซึ่งเป็นปัญหาของกลุ่มงานซอกฟอกและต้องรับผิดชอบ 
- สิทธิการรักษาของข้าราชการไม่พาบัตรประชาชนหรือไม่รุดบัตรประชาชนหลังรับบริการ 
- บุคลากรบางหน่วยงานมาท างานสาย 
- ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์อุปกรณ์ หมดอายุ (ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว) 
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- การเจาะเลือดของผู้ป่วยมีความล่าช้า 
- เครื่องตรวจ CBC เสียไม่สามารถใช้งานได้ 
- ระบบ Hos xp มีปญัหาบ่อย   

อยากให้ทุกหน่วยงานได้รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของตนเอง หากไม่ทราบขั้นตอน
การรายงานสามารถสอบถามผู้รับผิดชอบความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.2.2ทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)  

ไม่มี 

5.2.3  ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ไม่มี 

6.2.4  ทีมเครื่องมือ  (EQU) 
ไม่มี 

5.2.5  บริหารการพยาบาล (NSO) 
ไม่มี 

 

5.2.6  ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
ไม่มี 

5.2.7  ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.(IC)                                                                                     
ไม่มี 

5.2.8  ทีมสารสนเทศ (IM) 
ไม่มี 

5.2.9  ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ไม่มี 

5.2.10  ทีม 5 ส. 
ไม่มี 

5.2.11  ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ(QST)  

นายนิอายุบ  นิเงาะ  หัวหน้าทีมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ ไดแจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้   

- ทางทีม HA จะตรวจเยี่ยมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลกะพ้อ  ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 
เพ่ือมาเยี่ยมให้เราพัฒนาด้านไหนบ้างในการด าเนินงานและปีกว่า ทางทีม HA จะมารับใหญ่อีก
ครั้ง 

- วันที่  19  ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มดูงานที่ รพ.มายอ เพราะ HA มา
เยี่ยม รพ.มายอ  
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- การส้รางคุณค่าให้กับบุคลากร เป็นคนมีคุณภาพ ท า CQI งานวิจัย ผู้ที่ท างานวิจัยจะพูดอย่างมี
เหตุผล  

- การประกวด CQI เดือน มีนาคม 2563 เพราะเราท างานต้องมีสิ่งดี ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
การพัฒนา 

- โรงพยาบาลกะพ้อ เน้นคุณภาพ ท าให้เป็นจุดเด่นของจังหวัดปัตตานี 

- ประชุมงานวิจัย 23 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมรับฟัง เพราะ นโยบายใครท างาน
งานวิจัย จะมีการพิจารณาพิเศษ จุดเริ่มต้นของการประกวด CQI 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2.12 ทีมน าด้านคลินิก (PCT)   

นางสาวรัชนีกร ยีเฮง  หัวหน้าทีมน าด้านคลินิก ได้ชี้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

ทางทีมงาน สรพ. จะมาเยี่ยมเดือน  มกราคม  2563 มีการเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ ต้องมีการ
น าเสนอ ต้องท าพอยท์ไดอาเวิอร์แต่ละโรค จะมีการน าเสนอให้ทุกคนต่อไป                                                                                  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 อ่ืนๆ 

- ชม VDO ตองเอ  สร้างภาพ เขตสุขภาพที่ 12 
- นายยาการียา  ยูโซะ  ตัวแทนกลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี้ 

จากที่ได้เข้าร่วมประชุม รับนโยบายของเขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2562 ซึ่งมี
เรื่องใหม่ที่คิดว่าทุกคนต้องรับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานต่อไป และเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนกับบุคลากร
หรือหน่วยงาน อื่นได้ คือ ทาง เขตสุขภาพที่  12 มีนโยบาย ในปีงบปีงบประมาณ 2563 ให้มีการด าเนินงาน 
ตองเอ  สร้างภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ดังนี้ 
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 ปิดการประชุมเวลา 16.25 น. 

(นายยาการียา ยูโซะ) (นางสัลมา  ชูอ่อน) 
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


