
 
 
 
 
 

ผู้มาประชุม 

1 นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ประธานกรรมการ 
2 2. นายอับดุลการิม  ยูโซะ รองประธานกรรมการ 
3 นายอนุวาท ยามา กรรมการ 
4 นายนิอายุบ นิเงาะ กรรมการ 
5 นางซารีตา นิเงาะ กรรมการ 
6 นายชานนท์ หาดสร้อย กรรมการ 
7 นางฟาฎีมะห์ แอทอง กรรมการ 
8 นายซัมซี เจ๊ะแต กรรมการ 
9 นางบาฮีหย๊ะ มือดะ กรรมการ 

10 นายดอรอแม ตาแห กรรมการ 
11 นายมาหมุ   ซาหะ กรรมการ 
12 นางสัลมา ชูอ่อน เลขานุการ/กรรมการ 
13 นายนิดอล ยูแม ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางพนิดา กุลุแป นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นางสูไนนะ มะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3 นายอิมรอน กะลูเมาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
4 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 ทันตแพทย์พิสุทธิ อ านวยพาณีชย์ กรรมการ 
2 นางสาวนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน กรรมการ 
3 นางสาวนูรีแย วาแม กรรมการ 
4 นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว กรรมการ 
5 นายอะหลี หมานมานะ กรรมการ 

เริ่มประชุม 09.15 น. 
 
 

 
รายงานการประชุม คปสอ. กะพ้อ ครั้งท่ี 1/2559 

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา  09.00-14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 

 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุม 
นายแพทยมู์ฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่

ประชุมทราบ ดังนี้ 
     1.1 สถานะการเงินของ CUP งบประมาณรายรับของ CUP ในปีที่ผ่านมาได้ จ านวน 45 ล้านบาท/
ต่อปี จากแหล่งงบ UC และรายจ่ายปีละ 45 ล้านบาท/ปี ซึ่งในปี 2555-2557 การเงินมีสภาวะสมดุล แต่
ในปี 2558 รายรับ จากงบ UC  CUP กะพ้อ ได้รับการสนับสนุนจ านวน 35 ล้านบาท ขาดดุล 10 ล้าน  จึง
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ ดังนี้ 

1.เพ่ิมรายได้ นอกเหนือจากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ(QOF) 
      1.1 OP/PP INDIVIDUAL โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม สมบูรณ์และ
ทันเวลา   
      1.3 การเรียกเก็บจากการบริการของผู้ป่วยนอกเขต ให้รพ.สต.เก็บเงิน และรพ.เรียก
เก็บจากรพ.ต้นสังกัด ถ้าเป็นประกันสังคม ควรเรียกเก็บ เนื่องจากจะได้เพ่ิม ร้อยละ 10 

2. ลดรายจ่าย 
       2.1 การใช้ยา โดยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.จ่ายยาตามอาการ(symptomatic) ให้จ่าย
เพียง 10 เม็ด  
        2.2 ลดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟ  
มติที่ประชุม 

1.ไม่ควรลดงบประมาณสนับสนุน รพ.สต.ในบางประเภท เนื่องจากรพ.สต.มีรายรับจากงบประมาณท่ี 
CUP สนับสนุนเป็นหลัก  
2.ควรมีการวิเคราะห์การใช้เงิน  เพื่อดูสถานการณ์การเงิน   
3.ควรมีการตดิตาม วิเคราะห์ งบสอย ในแต่ละกองทุน  
1.2 ผู้ช่วยเหลือทันตกรรมในรพ.สต. ในปัจจุบันมี ลูกจ้างประจ ารพ.สต. เพียง 1 คน คือลูกจ้างท า

ความสะอาดทั่วไป ทางหน่วยงานทันตกรรมรพ.พบปัญหา ไม่มีผู้ช่วยเหลือข้างเตียงหรือมีแต่ไม่ประจ า จะ
ส่งผลให้การบริการด้านทันตกรรมมีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะในวันที่ทันตกรรมลงบริการที่รพ.สต.  
  มติที่ประชุม 

1.รพ.สต. ต าบลปล่องหอย(ม.2) มีเจ้าหน้าที่เยียวยาจากอ าเภอกะพ้อ ซึ่งสามารถจัดมาให้บริการเป็น
ผู้ช่วยเหลือทันตกรรมในวันที่ หน่วยงานทันตกรรมจากรพ.มาให้บริการ 
2.ส าหรับรพ.สต.อ่ืนๆ นั้น ทางสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ จะขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่โครงการเยียวยา
จากอ าเภอ กะพ้อ 
 
 
 



1.3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อขอสนับสนุนเงินอุดหนุนสสอ.  ระดับ s เป็นเงิน  100,000 
บาท   
มติที่ประชุม   CUP สนับสนุนเงินอุดหนุนให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ เป็นเงิน 100,000 บาท  
และขอให้ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อน าเอกสารเรื่องเดิมแนบอีกครั้ง 

1.4 เงินเหมาจ่ายของพยาบาลประจ ารพ.สต. ให้เบิกในอัตรา 1,800 บาท เนื่องจากตามมติว่าด้วย 
รพ.สต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ ซึ่งจังหวัดไม่ไดม้ีการประชุมการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่พิเศษ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5. สืบเนื่องจากการน าเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเรื่องของข้อมูลระดับรพ.
สต. ให้รพ.สต.แต่ละแห่ง ส่งข้อมูล 5 อันดับที่พบบ่อยและโรคระบาด ในพ้ืนที่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม คปสอ. ครั้งท่ี.........เดือน..................... 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตาม 
มติที่ประชุม   ไม่มีเรื่องติดตาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 

นายแพทยมู์ฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
๔.๑ ทบทวนคณะกรรมการ คป.สอ. ปี ๒๕๕๙ และคณะท างานต่างๆ   รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  
มติที่ประชุม    คณะกรรมการคป.สอ. ประกอบด้วย  ผอ.รพ.เป็นประธาน สสอ.เป็นรองประธาน ตัวแทน
คณะท างานต่างๆ ผอ.รพ.สต. และหน.กลุ่มงานฯ จากรพ.  และคัดเลือกประธานและเลขาฯคณะท างานต่างๆ 
ส่วนคณะกรรมการให้ประธานและเลขาฯไปคัดเลือกเพ่ิมเติม ซึ่งคณะท างานต่างๆ ดังเอกสารที่แนบ 
       หมายเหตุ ทีม HRD  ไม่ต้องแต่งตั้งค าสั่ง แต่ให้ไปใส่ในวาระการประชุมคปสอ. 

 ๔.๒ ผลงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๘ (Quality of framework : QOF) และการ
จัดการขอ้มูลตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม   เน้นการบันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



 ๔.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับบริการปฐมภูมิ  
       ๔.๓.๑ ขอจัดซื้อเครื่องปั่น Hematocrit ประจ ารพ.สต.และรพ. เนื่องจาก เครื่องปั่น Hematocrit 

ช ารุดทุกแห่ง ยกเว้นของตะโละดือรามัน ซึ่ง รพ.ยืมใช้ในขณะนี้ ซึ่งสถานการณ์ซีดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า
อัตราซีดในหญิงตั้งครรภ์ยังคงสูง ถ้าเทียบกับเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์อาจจะเกิดจากปัญหา
การส่งสิ่งตรวจล่าช้า  
มติที่ประชุม   ให้แต่ละรพ.สต.เก็บ tube  2 tube  ที่ 1 ให้ส่งตามปกติท่ีเคยส่งรพ. ส าหรับอีก tube ทางรพ.
จะไปรับในช่วงเช้า  เพื่อมาเทียบค่าของ Hematocrit  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแต่ละหน่วยงานและทีมต่างๆแจ้ง 
 ๕.๑ ทีมยุทธศาสตร์ 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 ๕.๒ ทีม SRRT  

นายนิดอล  ยูแม  ตัวแทนทีม SRRT ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
                 ถ้ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกให้เขียนแบบสอบสวนโรค และให้รพ.แจ้งกลับไปรพ.สต.   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ ทีมแม่และเด็ก 
                   นางพนิดา    กุลุแป  ตัวแทนทีม ทีมแม่และเด็ก ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

  คณะกรรมการระดับเขตฯ จะมาประเมินต าบลนมแม่  ที่ต าบลปล่องหอย ในวันที่  24 พ.ย 2558   
มติที่ประชุม  สสจ.แจ้งมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันประเมิน 

๕.๔ ทีมสารสนเทศ 
มติที่ประชุม   ไม่มี 
 ๕.๕ ทีมพัฒนาคุณภาพ 
  นายนิอายุบ   นิเงาะ  ตัวแทนทีม ทีมพัฒนาคุณภาพได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

ทีมพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ จะลงเยี่ยมเยียน รพ.สต. ซึ่งจะแจ้งก าหนดการใน

ภายหลัง 

มติที่ประชุม    ให้ลงเยี่ยมเยียนหน้างาน ในวันที่มีคลินิก. 

 ๕.6 ทีม NCD  
นางซารีตา  นิเงาะ ตัวแทนทีม ทีม NCD ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

แพทย์จะจัดอบรมการดูแลผู้ป่วย HT/DM ในเดือนหน้า เดือน ธันวาคม 2558 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอนุวาท  ยามา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

 1 งบค่าเสื่อม ปี 2558 ได้งบประมาณ 1.3 ล้าน รพ.ใช้ 200,000  เงินที่เหลือใช้ในสิ่งก่อสร้าง  
(1.1 ล้าน)  ดังนี้  
            - ม.5 ปล่องหอย  ก่อสร้างต่อเติม ห้องฟัน  400,000  บาท 
         - ตะโละดือรามัน  ต่อเติม  ER 540,900 บาท ห้องน้ า 64,600 บาท    รวม  605,500  บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
        

 
    
 
 

 

 

  

ายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสัลมา  ชูอ่อน) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


