
   
 
 

 
 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1 นายถนัด อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 
2 นางสาวรอยฮาน หะยีดอปอ นักก าหนดอาหาร 
3 นางรัชนีกร ยีเฮง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางสาวพสุวดี เพชรประดับ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 นางซารีตา  นิเงาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
6 นายนิอายุบ นิเงาะ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
7 นางซาฮีมี รือสะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8 นางสาวมิสบะห์ มูซอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9 นายรุสลัน ลาเตะ นักวิชาการสาธารณสุขช านญการ 

10 นางสาววูมัยยะห์ เด็งและ เภสัชกรช านาญการ 
11 นางสาวยูรีดะห์ มะลี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
12 นางสาวซูไฮละห์ สือแม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน 
13 นายฮาเซ็ม มะนิ พนักงานประจ าห้องยา 
14 นางสาวบาซีเราะ แมเลาะ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
15 นางสาวยานี ดอเลาะ นักวิชาการเงินและบัญชี 
16 นางสาวเจะรอเมาะ มาน ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17 นางสาววันนูเรีย มะแซ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18 นางสาวศศินา ยูโซะ เจ้าพนักงานสถิติ 
19 นางสาวโนรฮาฟียัน ยะโกะ เจ้าพนักงานธึรการ 
20 นายอนพัช หะยีสะมาแอ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
21 นายฮานาฟี เปาะจิ เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
22 นายรุสลัน ซีบะ นายช่างเทคนิค 
23 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
24 นางสัลมา ชูอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ ครั้งท่ี 1/๒๕65 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕65 
วันอังคาร ที ่25 มกราคม 2๕65  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมศรีจันทร์โรงพยาบาลกะพ้อ 
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เริ่มประชุม 13.30 น. 
วาระก่อนประชุม 

นางสาวโนรรีซาน มะยิ  นักจัดการพัสดุช านาณการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
1. ชมรม Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลกะพ้อ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของ ITA ทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
 -พอเพียง 
 -จิตอาสา 
 -ทุจริต 
 เป้าหมายของการด าเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการส่งประกวดบุคลากร
ข้าราชการดีเด่น 
  2. ร่วมประกาศเจตนารณ์ตอ่ด้านการทุจริต 
 
  3. แจ้งการคัดเลือกคนดีศรีกะพ้อ 
   -กลุ่มช านาญการการ  นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   -กลุ่มช านาญงาน   นายฮานาฟี  เปาะจิ เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 
  อยากทุกคนส่งผลงานเยอะ ๆ เพราะทุกคนมีผลงานการด าเนินงานดีสามารถส่งเพ่ือพิจราณา
ได้และอยากมีการประกาศทางไลน์ เพื่อทุกคนได้รับทราบ 
 

   4.ประกาศผลการเสนอตั้งชื่อห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ประเด็นระบบบริการก้าวหน้า เรื่อง การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS  
E = Environment -:  
 พัฒนาสถานบริการให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
M = Modernization -:  
 สนับสนุนต่อการจัดการรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ               
 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาปรับปรุงโครงสร้างสถานบริการ  
S = Smart Service -:  
 จัดบริการรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้ให้และผู้รับบริการ  
 ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
นโยบายสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2569 
    โดยม4ีเป้าหมาย  
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1. ประชาชน เข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพ 
2. เจ้าหน้าที่ มีความสุข 
3. เครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 
4. ประชาชน สุขภาพดี 

2. ยุทธศาสตร์  
12 ประเด็น 
4 ยุทธศาสตร์   
20 ตัวชี้วัด 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    

มติที่ประชุม  รับรอง 
                                      
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องแต่ละหน่วยงานและทีมต่างๆแจ้งให้ทราบและพิจารณา 
 1. กลุ่มงานและฝ่ายต่าง 

1.1 กลุ่มงานการแพทย์ 
มติที่ประชุม ไม่มี 

  1.2 กลุ่มงานทันตกรรม 
มติที่ประชุม ไม่มี 

 
  1.3 กลุ่มงานการพยาบาล 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
  1.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

มติที่ประชุม ไม่มี 
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1.5 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์  
นางสัลมา  ชูอ่อน  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ องค์รวมและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งท่ี

ประชุมให้ทราบดังนี้  
ช่วงนี้สถานการณ์ COVID-19 เริ่มหมดน้อยลงของประเทศไทย ไม่อยากให้ทุกคนชะล้าใจ

มากเพราะแต่ละจังหวัดตอนนี้เป็นหลักพันและแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเป็นหลักร้อย จังหวัดปัตตานี อาจจะยังมี
ภูมิคุ้มกัน อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองอย่างดี สถานการณ์การฉีดวัคซีน อ าเภอกะพ้อ จ านวน 56.70 
เปอร์เซ็น ตัวเลขเท่าเดิมมา 5 วันแล้ว อยากให้ทุกคนช่วยกันมาฉีด 

นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 

ตอนนี้เรื่องวัคซีน  การป้องกัน COVID-19 สิ่งที่ต้องท า การฉีดวัคซีน ตามก าหนด การใช้
มาตรการเป็นการยกรดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพ่ือให้ประกอบกิจการ/กิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยและยั่งยืน ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่า เราอาจจะติดเชื้อโควิด -19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้ง
ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน อาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เรา
ได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19 หรือแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่น 
1. ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น 
2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น (น้อย
ครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) 
3. เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่ 
4. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งท่ีอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน 
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่
จ าเป็น 
6. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือสัมผัส
วัตถุ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
7. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกาย
ภาย 
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 
9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกส ารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK เพ่ือ
ยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน 
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  นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้  
  -วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกะพ้อ ปีงบประมาณ 2565 คือ โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน 
บริการตามวิถีชุมชน   ชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายในปี 2565  
  -พันธกิจ  มี  5 ข้อ 
  1. เสริมสร้างการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
  2. จัดระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่าย โดยใช้งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  3. ส่งเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการจัดการสุขภาพ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีการเรียนรู้ และสร้างจิตส านึกที่ดีและมีการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยใช้หลักศาสนา 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 
  -เป้าหมาย มี  4  ข้อ คือ 
  1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และประทับใจ 
  2.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขในการท างาน  
  3.ประชาชนมีสุขภาพดี และพ่ึงตนเองได้ 
  4.องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   -ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์ร่วม 
  “ท างานเปนนทีม  มุ่งมันนพันนา  เน้นู้้ปววยเปนนศ้นย์กลาง  ชุมชนมีส่วนร่วม” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  1.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
  1.7 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและการแพทย์แผนไทย 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
  1.8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
  1.9 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 2. ทีมต่างๆ 
  2.1 ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ (Quality Support team) 
 - น าเสนอแลกเปลี่ยนผลงานรางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 
  โดย     1.นายฮานาฟี  เปาะจิ 
   2.นางสาวย๊ะรอ หวะล า 
   3.นางสาวนูรอัยนี  ซีบะ 



๘ 
 

2.2 ทีมยุทธศาสตร์ 
นายยาการียา  ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

 - ความก้าวหน้าแผนงานโครงการ 
 ตอนนี้ทางทีมงานยุทธศาสตร์ คปสอ.กะพ้อ ได้มีการรวบรวมแผนงานโครงการและได้เสนอเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ให้กับทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีแล้ว หากได้รับการอนุมัตินจะแจ้งให้ทุกคนได้
รับทราบอีกครั้ง 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2.3 ทีมบริหารความเสี่ยง(RMC) 
นางสาวซูมัยยะห์  เด็งและ หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง(RMC) ได้เสนอที่ประชุม ดังนี้ 

  -การรายงานตามเสี่ยงในระบบเป็นประจ าไม่เข้าใจสามารถถามทีมงานได้ 
  -การรายงานความเสี่ยงหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย สามารถเข้าไปดูเพ่ือการพัฒนาระบบ
รายงานต่อไป ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพ่ือให้แนวโน้มดีขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2.4 ทีมน าด้านคลินิก (PCT) 
มติที่ประชุม ไม่มี 

 
 
2.5 ทีมทรัพยากรบุคคล(HR)  
นางซารีตา  นิเงาะ  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 
- ทีมทรัพยากรบุคคล(HR) มีคณะกรรมการบริหารมีทีมสาธารณสุข คือ นายอนพัช  
หะยีสะมาแอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

นายอนพัช  หะยีสะมาแอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 

- ตอนนี้ COVID-19 เริ่มลดลง ทางเราจะมีการจัดการกิจกรรม ให้กับบุคลากรโรงพยาบาล
กะพ้อ  และ สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ thank you party ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยจะมีการจัดขึ้น 
เดือนมีนาคม 2565 กิจกรรมมีลักษณะเล่นเกม  รับประทานอาหารร่วมกันและแลกของขวัญ 

 
 นายถนัด  อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
อยากให้เราจัดเดือนมีนาคม  255 ก่อนเดือนรอมฎอนมีกิจกรรมอะไร อยากให้ทุกคนแจ้งให้

หมอรับทราบ เพราะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ปลายเดือนมีนาคม  2565 หากไม่มีการระบาดต้องเลื่อน  
มาตรการต้องเฝ้าระวัง มากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ต้องเฝ้าระวัง 

 
 
 
  



๙ 
 

นางสาวมิสบะห์  มูซอ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ตอนนี้ไม่อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก ไม่อยากให้มีการร่วมกลุ่ ทีม HR ปีที่ผ่านมา ตรวจ 100 

เปอร์เซ็นต์ ปีนี้อยากให้มีกลยุทธ์หรือไม่ เพราะ ทุกคนท างานพ้ืนที่เสี่ยง งาน IC ดูเรื่องเอกซเรย์(ปอด) การ
ตรวจสุขภ่พเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

วัคซีนไปเซอร์  ตอนฉีด เข็มที่  2 - 4 ตอนนี้อยากให้ทุกคนฉีด เจ้าหน้าที่ของเราฉีดกัน จาก 
100 กว่าคนกลุ่มงานที่ฉีดแล้วเภสัช ตอนนี้ยังไม่ฉีด 50 % ปัจจุบันที่ได้รับเชื้อการรับเชื้อ สภานร่างกาย การ
ป้องกัน ภูมิคุ้มกันที่สร้างเอง ผข้างเคียงของวัคซีน ปวด ไข้ อาการเป็น COVID-19 ประมาณ  2 สัปดาก์
ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัว ไปยังปอด อาการต่อไปท าให้เหนื่อยเร็วมากขึ้น ซึ้มเศร้า อยากให้ทุกคนให้
ความส าคัญ ใครต้องไปฉีดไป ตึกส้ม วันจันทร์ ที่  31 มกราคม 2565 จะสรุปของเจ้าหน้า หลังจากนี้จะไม่มี
การตาม  

นายถนัด  อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
-ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้งาน IC ร่วมกันวางแผนให้มีมาตรการ อะไรบ้าง เรื่อง

กิจกรรมใกล้ชิดกันไม่ควรจัดฝากให้มีการบริหารจัดการ 
-ตรวจสุขภาพทุกปีไม่ได้  100  % ปีนี้อยากให้ได้ 100 % ท่านใดไม่ตรวจให้รายไปยังหัวหน้า 

การสุขภาพง่ายกว่าการฉีดวัคซีน จะได้เป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ   
-การฉีดวัคซีนเข็มที่  4 เป็นการเชิงบังคับต้องให้ความร่วมมือฉีด เข็มที่  4 ได้รีบไปฉีด อาทิตย์ 

หน้าใครที่ยังไม่ฉีดให้แจ้งรายชื่อที่หัวหน้า เพราะการจะมีกิจกรรมต่าง  ๆ มาตรการ ของ รพ. ทุกคนต้องฉีด
วัคซีน 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย 
 
2.6 ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)  
มติที่ประชุม ไม่มี 

 
2.7 ทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด(PTC)  
มติที่ประชุม ไม่มี 
 
2.8 ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)  
นายรุสลัน  ลาเตะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ทราบ ดังนี้ 
ทางทีมทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด(PTC) จะมีการประเมินกฎเกณฑ์ร้อยละ  70 % ของ

จังหวัดปัตตานี ทางทีมจะลงหน้างาน 
ไม้กัน  ทางข้ึนบ้านพักเจ้าหน้าที่ ตอนนี้ก าลังด าเนินการซ้อมอยากให้เป็นหูเป็นตาดูคนแลก

หน้าเข้าบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2.9 ทีมเครื่องมือ(EQU) 
มติที่ประชุม ไม่มี 

 
 
 



๑๐ 
 

2.10ทีมสารสนเทศ(IMT)  
นางสาวสูไนนะ  มาละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
-แผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนต้องกัน ข้อมูลสามารถแจ้งได้ 
-ในการเก็บข้อมูล KPH เป็นพื้นที่แชร์ข้อมูลไม่ใช้เก็บข้อมูลอยากให้เก็บในคอมพิวเตอร์ ของ

ตนเองด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
2.11 ทีมสุขศึกษา 
มติที่ประชุม ไม่มี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 
  นายนิอายุบ  นิเงาะ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

- ทีมงานคุณภาพเปลี่ยนประธาน ท่านใหม่  คือ นายอัมรัม ปาเนาะ เพราะต้องมีการพัฒนาคน
รุ่นใหม่  รองประธาน  คือ  ทนางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม  

- โรงพยาบาลกะพ้อ  ต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องหลังจากการประเมินรอบที่ผ่านมามี
การบ้านให้มีการน าเสนอการบ้าน อาจารย์   มาจะสบายจะได้ไม่เหนื่อย 

- ทีมงานคุณภาพ จะมีการลงเยี่ยมหน่วยงานจะมีการสลับกับทีมบริหาร การแก้ไขปัญหา      
ทีม งานคุณภาพ ลงไปหลาย ๆ ครั้ง ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

 
นางสาวรอยฮาย  หะยีดอปอ  นักก าหนดอาหาร ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  ได้ประจ าตัวที่ โรงอครัว เบอร์ติดต่อภายใน  110 เดียวจะแจ้งในไลน์กลุ่ ม อีก  2 ปี         
จะด าเนินการโรงครัวฮาลาล ตอนนี้ต้องมีการศึกษามาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงครัวฮาลาล 
 

นายถนัด  อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตอนนี้โรงครัวฮาลาล ก่อน อะไรที่ต้องใช้สามารถแจ้งงานบริหารได้ เป็นโจทย์ใหม่ เพราะต้อง
มาเริ่มต้นใหม่ ด้วยการนับหนึ่งทุกอย่างเพราะโรงครัวเปิดปีแรก 
 
        นางสาวเจะรอฮานา  เจะนุ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบดังนี้ 
        การโยกย้ายจังหวัดให้เราส่งเอกสาร วันที่  28 มกราคม  2565 หรือ เจ้าหน้าที่อยู่ไม่ตรงกับ จ.
ต าแหน่งให้ตรวจกับที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

นายถนัด  อาวารุลหัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
       -ท่านใด ต้องการย้าย สามารถแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้ 
       - หลังจากท่ีผู้ตรวจราชการรอบที่ 1 มาตรวจแล้วได้มีการพูดคุยกับผู้ตรวจ มีแนวโน้ม รอบท่ี 2 
จะมาที่ คปสอ.กะพ้อ และ คปสอ.ไม้แก่น เดือน กุมภาพันธ์  2565 อยากให้เราเตรียมความพร้อม วันพรุ้งนี้
จะมีการแจ้งให้ทาง สสอ. และ ทาง รพ.สต. ได้รับทราบต่อไป เราจะได้พัฒนาองค์กรต่อไป ทางเราจะได้การ
ขยายตึกผู้ป่วยใน 
 

- รับชมวิดีโอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลกะพ้อ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

  
  

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


