
 
 
 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ประธานกรรมการ 
2 2. นายอับดุลการิม  ยูโซะ รองประธานกรรมการ 
3 ทันตแพทย์พิสุทธิ อ านวยพาณีชย์ กรรมการ 
4 นายอะหลี หมานมานะ กรรมการ 
5 นางฟาฎีมะห์ แอทอง กรรมการ 
6 นายซัมซี เจ๊ะแต กรรมการ 
7 นางบาฮีหย๊ะ มือดะ กรรมการ 
8 นายดอรอแม ตาแห กรรมการ 
9 นายหมะมุ   ซาหะ กรรมการ 

10 นางสัลมา ชูอ่อน เลขานุการ/กรรมการ 
11 นายนิดอล ยูแม ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายอิมรอน กะลูเมาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
2 นายยาการียา ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข 
3 นางซาฮีมี รือสะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางมัสตูเราะห์ ดือราแม เภสัชกรช านาญการ 
5 ทันตแพทย์ทัตพิชา   ณะด า ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 
6 นายพลี เฮาะมะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 นายอนุวาท ยามา กรรมการ 
2 นายนิอายุบ นิเงาะ กรรมการ 
3 นางซารีตา นิเงาะ กรรมการ 
4 นางสาวนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน กรรมการ 
5 นายชานนท์ หาดสร้อย กรรมการ 
6 นางสาวนูรีแย วาแม กรรมการ 
7 นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว กรรมการ 

 

 

 

 

 

 
วาระการประชุม คปสอ. กะพ้อ ครั้งท่ี 2/2559 

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

 



 

 

เริ่มประชุมเวลา  08.45  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายแพทยมู์ฮัมหมัดอัสมี  สามะอาลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่

ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1.ติดตามการด าเนินงานแต่ละ รพ.สต. น าเสนอดังนี้ 
  1.1. 5 อันดับโรคที่มารับบริการ 

1.2.ยอดผู้มารับบริการสะสม 2 ไตรมาสแรก(เปรียบเทียบปี 2557 - 2558 )  
  1.3.ติดตามตัวชี้วัด 
มติท่ีประชุม 

 การประชุม คปสอ.ในครั้งต่อๆไป ให้แต่ละรพ.สต.น าเสนอผลการด าเนินงานด้วย powerpoint ดังนี้ 
1. 5 อันดับโรคที่พบบ่อยในรพ.สต. 
2. จ านวนผู้มารับบริการ ปี 2557-2559  
3. ผลงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการบริการ(QOF) 

   
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลการิม  ยูโซะ  สาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ รองประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ลงคะแนนประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 

น. 
2. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าตรวจเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 

สงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2559 โดยจะเข้าตรวจส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยบริการ  ส าหรับรพสต.
(หากนั่งรถผ่านเพ่ือไปหน่วยบริการอาจเข้าตรวจ)โดยจะแจ้งว่าลงจังหวัดไหนก่อน 1 วัน 

3. อาจมีการเปลี่ยนแปลงงบค่าเสื่อม เป็นเงินงบประมาณ ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน
ปีนั้นๆ (ถ้ามีงบเหลือต้องคืน) และใช้อ านาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีในวงเงิน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

4. งบ PPA ควรมีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้รับผิดชอบงานที่จังหวัดทราบ 
5. 15 มิถุนายน 2559 ก าหนดเป็นวัน World Denque Day 
6. การเบิกจ่ายเงินในโปรแกรมยุทธศาสตร์ อ าเภอกะพ้อเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ 20  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ตามที่ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุม คปสอ.กะพ้อ ครั้งที่ 1/2559 วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน    

พ.ศ. 2559   ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงาน 

  

 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามการประชุม 
  ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) 

1. คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค(จ านวน 5 ตัวชี้วัด) 
ผ่าน 3 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 2 ตัวชี้วัด คือ 
- ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50 (เกณฑ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60) 
- ร้อยละสะสมความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลุกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 32.39(เกณฑ์ร้อยละ 80) 
2. คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ(จ านวน 7 ตัวชี้วดั) 

ผ่าน 6 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด คือ 
- สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่รพ. 0.8 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 

1.5) 
3. คุณภาพและผลงานของบริการที่จ าเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่และบริการ

เสริมในพ้ืนที่(จ านวน 4 ตัวชี้วดั) 
ผ่าน 1 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 3 ตัวชี้วัด คือ 
- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ระยะใกล้คลอดที่มีภาวะซีด คิดเป็นร้อยละ  54.55(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 

10) 
- รอ้ยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 30 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90) 
- ร้อยละจากเด็กนร.ป.1 ได้รับวัคซีน DTP เข็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 62.30(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90) 
มติที่ประชุม  ให้แต่ละรพ.สต.น าเสนอผลงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

(QOF) ในการประชุมคปสอ.ครั้งต่อไปทุกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
  5.1 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายตามโปรแกรมยุทธศาสตร์ เบิกเพียงร้อยละ 20 เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบ
โครงการด าเนินกิจกรรมไปแล้ว เพียงแต่ไม่ได้วางเบิก รอเบิกจ่ายทีเดียวหลายๆกิจกรรม ท าให้การเบิกจ่าย ณ.
ปัจจุบันน้อยกว่าการด าเนินกิจกรรมจริง 

5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (QRT)  
จากการเยี่ยมส ารวจ รพ.สต.ทั้ง 5 แห่ง(รายละเอียดผลการเยี่ยม ส่งไปในเมลทุกรพ.สต.) 

มีรพ.สต.ที่ยังต่อเติมห้องบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งหมด 4 แห่ง คือ รพ.สต.ต าบลปล่องหอย รพ.สต.บ้านบา
โงยือแบ็ง รพ.สต.บ้านอุแตบือราแง และรพ.สต.ตะโละดือรามัน แต่เนื่องจากรพ.สต.ต าบลปล่องหอย เป็นรพ.สต.
ที่อยู่ไกลจากรพ.มากที่สุด ในขณะเดียวกันเป็นรพ.สต.ที่ติดกับถนนสายหลัก จึงให้รพ.สต.ต าบลปล่องหอยเข้า
แผนการต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2559 

 



 
 
 

6.3 คณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) 

ไม่มีเรื่องแจ้ง 

5.4 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคติดต่อ (SRRT) 
 1. แจ้งผลการประเมิน SRRTระดับอ าเภอ ปี 2559 อ าเภอกะพ้อ ผ่านการประเมิน

ระดับพ้ืนฐาน และส าหรับระดับต าบล ทีมงาน SRRT พร้อมที่จะส่งการประเมินระดับต าบลในปี 2559นี้ 
 2. เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหลังฝนตก ขอความร่วมมือให้แต่ละรพ.สต.พ่นหมอกควันใน

สถานศึกษา เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น  

5.5 คณะอนุกรรมการพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 
 โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 

6-7 สิงหาคม 2559 ส าหรับอ าเภอกะพ้อ จะต้องส่งกลุ่มเป้าหมายผ่าตัดต้อกระจกจ านวน 25 ราย โดยผ่าตัดที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

5.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานทันตกรรม (DENT) 
หน่วยทันตกรรมรพ.กะพ้อ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. บริการทันตกรรมปี 2559สามารถให้บริการเพ่ิมข้ึนเท่าตัว จากเทียบจากยอดผู้มา

รับบริการ ในปี 2558 มีผู้มารับบริการด้านทันตกรรม จ านวนประมาณ 7,000 ราย ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนประมาณ 10,100 ราย 

2. สามารถให้บริการรากฟันเทียมครอบคลุม ร้อยละ 100 (จ านวน 30 ราย) 
3. ติดตั้ง unit ใหม่ 1 ตัว ที่รพ.สต.บ้านปล่องหอย(ม.5)  

   

           5.7 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 
ไม่มีเรื่องแจ้ง 

         5.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานเทคนิคการแพทย์ 
   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

5.9 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
ไม่มีเรื่องแจ้ง 

         5.10 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานยาเสพติด 
    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   5.11 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. ติดตามแก้ไขข้อมูลให้มี CID ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
2. ให้แต่ละรพ.สต.ตรวจสอบข้อมูลทุกแฟ้ม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559(หมด

งบสป.สช.) 
มติที่ประชุม 
1. ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศ ลงติดตามหน้างาน 43 แฟ้ม ให้ข้อเสนอแนะ และ

แก้ไข แก่รพ.สต. และ pcu รพ.กะพ้อ 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในที่ประชุม

ครั้งต่อไปทราบ 
   
 



 
 
 
 
 

5.9 อ่ืน ๆ  
- แต่ละหน่วยบริการชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
1. รพ.สต.ตะโละดือรามัน ขอสนับสนุนตู้ใส่ยา เนื่องจากตู้เก่าไม่ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพเภสัช

ปฐมภูมิ  
มติที่ประชุม 
ให้หน่วยงานเภสัชกรรม รพ.กะพ้อ เข้าแผนปี 2560   
 
ปิดการประชุม เวลา 12.45 น. 

ายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสัลมา  ชูอ่อน) 
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


