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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายมูฮมัหมดัอัสม ี           สามะอาล ี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ  
2 นายอนุวาท   ยามา  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
3 นางสาวพสุวด ี เพ็ชรประดบั  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
4 นางสัลมา ชูอ่อน  หัวหน้าเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการดา้นปฐมภมู ิ 
5 นางนูยา ยามา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
6 นางสาวจัสมลิย ์ สาแม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
7 นางสาวซารีพ๊ะ สาและ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
8 นางนูรอัยน ี ซิบะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
9 นายรุสลัน ลาเตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

10 นางสาวซูไรยา                 วายะโยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏบิัติงาน 
11 นายชานนท์ หาดสร้อย  เภสัชกรปฏิบัติการ  
12 นางสาวรอซีย๊ะ มะล ิ นักวิชาการเงินและบญัชี 

13 นางสาวรุสน ี วาจ ิ  เจ้าพนักงานพัสด ุ 

14 นางสาวศศินา               ยูโซ๊ะ เจ้าพนักงานสถิต ิ
15 นายอัลวาน         สามะ พนักงานท่ัวไป 
16 นางสาวโนรฮาฟียัน        ยะโกะ เจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางยัสมิน วรพิทักษ์นนท์ นักเทคนิคการแพทย ์
18 นางสาวนูรฟิตร ี ปาแย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชุมชน 
19 นางสาวฟาตีฮะห ์ อามะ นักวิชาการสาธารณสุข 
20 นางสาวยาน ี ดอเลาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21 นางสาวบาซีเราะ แมเลาะ นักกายภาพบ าบัด 
22 นางสาวสุไฮน ี กาเดร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
23 นายสัญญา บาราสัน พนักงานขับรถยนต ์
24 นางสาวนูรฮานีน ี สมาแอ พนักงานท าความสะอาด 
25 นางสาวนูรีหัม สะโอง พนักงานท่ัวไป 
26 นางสาวย๊ะรอ หวะหล า  เจ้าพนักงานพัสด ุ 
27 นายยาการยีา ยูโซะ  นักวิชาการสาธารณสุข  

28 นายอัสซัม  บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
29 นางมาซีเตาะ สามิ เจ้าพนักงานธุรการ 
30 นายมูหัมหมัดชุกรี หะมะ พนักงานขับรถยนต์ 
31 นางสาวนินูรฮายาตี สะอุ นักวิชาการสาธารณสุข 
32 นายฮานาฟี เปาะจิ เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
33 นายอิมรอน จาหลง นักวิชาการสาธารณสุข 

รายงานการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 3/2559  
ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๕9 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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34 นายตูแวอัสวัน อีแยบาซอ นักศึกษาฝึกงาน 
 
รายช่ือผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1 นางพารีดา นะวะกะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
2 นายฮาบีบเูลาะ มะแซ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3 นางสาวอานูรา อารียา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
4 นางสาวจิรารัตน ์  เลิศกลุดิลก เภสัชกรปฏิบัติการ 
5 นางสาวภาณ ี สารธรรม พนักงานท่ัวไป 
6 นางสาวยูรีนา                   ดือเระ จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
7 นางสาวอมาน ี เจะดะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

8 นางสารีห่ะ สาเซะ พนักงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา 14:04 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  1.เริ่มต้นสุขภาพของประชาชน  จ านวนผู้มารับบริการ จ านวนครั้งกับจ านวนคน ตั้งแต่ปี 
2557 – เดือนเมษายน 2559 ครึ่งปี จ านวนผู้มารับบริการ ปี 2557 จ านวน 12,010 คน ปี  2558 
จ านวน 11,982 คน แต่ ปี 2559 ครึ่งปี   จ านวน 8,781  คน จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้มารับบริการมีจ านวน
มากขึ้นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนไข้ของกะพ้อมากขึ้น เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะให้ หมออยู่คนเดียวได้  
เวรเช้าหมอตรวจคนได้ได้อย่างน้อย 50 คนต่อวัน เวลาที่เราผ่านหน้า OPD จะเห็นได้ว่าคนไข้น้อย เพราะ
คนไข้มาได้รับการตรวจเลย นี้เป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าคนไข้มากขึ้น นโยบายของหมอ คือ หมอต้องประจ าที่ 
OPD ตลอดเวลาไม่ย้อมให้หมออยู่คนเดียวเพราะถ้ามีคนคลอดจะท าให้คนไข้รอที่ห้อง OPD เราจะเห็นว่า 
คนไข้เยอะเพราะหมออยู่ห้องคลอดกับห้องฉุกเฉิน ครึ่งปีได้ 9,ooo คน ถ้า หนึ่งปีคูณสอง ประมาณ 18,000 
คน ปริมาณเพ่ิมข้ึน ขอ้มูลชัดเจน 
  เรื่องโรค 5 อันดับโรคเพราะเราจะได้รับรู้เพราะบางคนไม่ได้เป็นหมอ พยาบาล เป็นพนักงาน
ขับรถ เพราะฉะนั้นเรามาอยู่โรงพยาบาลกะพ้อเราต้องรู้โรคให้โรงพยาบาลเพ่ือจะได้ไปบอกต่อคนที่อยู่ที่บ้าน
ของเดือนมีนาคม  2559 1.โรคอุจาระร่วง 2.ปอดบวม 3.ติดเชื้อแบตทีเรีย (ไข้ไม่ทราบสาเหตุ) 4.มาเลเรีย 5.
ปอดอุดกันเรื่อรัง จะเห็นได้ว่าโรคที่มาแรง เวลาหมอที่หมอดู  คือ อุจาระร่วงกับมาเลเรีย ซึ่งทีม SRRT ของ   
คปสอ.กะพ้อ ได้ด าเนินการเฝ้าระวัง 
  5 อันดับโรคที่ OPD ของปี 2559 1.โรคความดันโลกหิตสูง 2.โรคเบาหวานเป็นโรคเรื่อรัง 
3.กระเพาะอาหาร 4.หลอดลมอักเสบ 5.ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อ ทุก ๆ ปีโรคเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะสลับ
ไปมา เป็นโรคสามัญประจ าอ าเภอ 
  5 อันดับโรคของ ER 1.โรคหอบ  2.ล าไส้อักเสบ 3.ปวดท้องร่วง 4.โรคกระเพาะอาหาร    
5.ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  จะส ารวจเป็นปีก็เป็นโรคเหล่านี้สลับกันไป 
  จ านวนจ านวนการส่งต่อผู้ป่วย ( Refer ) ไปยังสถานพยาบาลอ่ืน ของ โรงพยาบาลกะพ้อ 
ของเดือนเมษายน 2559 จ านวน 66 ครั้ง Refer ร่วมทั้งหมดในโรงพยาบาล ER,LR และ ผู้ป่วยใน 
  อัตราการรอค่อยจะดูรายละเอียด แบ่งเป็นงานเรามาดูอีกครั้ง แต่เรามาดูเป็นภาพร่วมแท่ง
สุดท้าย 76 นาที ถ้าดูแล้วเร็วกว่าเดือนท่ีผ่าน ๆ มา คนไข้ 1 คน มารอแค่ 66 นาทีกลับบ้าน ข้อมูลส่วนนี้สอด
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คลอดกับข้อมูลข้างบน จ านวนคนที่มารับบริการมากขึ้น เพราะคนไข้มาได้ตรวจทันที่ หมออยู่ประจ าที่ OPD 
เราผ่านแล้วจะดูว่าคนไข้น้อย  จ านวน 1 – 2 คน เป็นข้อมูลที่ทุกคนทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  2.เรื่องสถานท่ีจอดจักรยายยนต์ของเจ้าหน้า จากเดิมได้มีการจาอดหลังอาคารแพทย์แผนไทย
สามารถจอดได้ เกณฑ์มีดังนี้ หลังจากที่มีการระเบิดที่ รพ.โคกโพธิ์ ได้มีมาตรการว่าห้ามรถทุกชนิดจอดใกล้
อาคารราชการโดยเด็ดขาด ถ้าเราเข้าเมืองจะเห็นว่านจอดข้างนอก จากสมัยก่อนจอดข้างใน ทุกที่ต้องปฏิบัติ
ทุกแห่ง นี้เป็นสาเหตุของการห้ามรถจอดหน้า OPD จากที่เราประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2558 ได้คุย
กันแล้ว ว่าห้ามจอดแต่ตอนนี้เรามีรถอยู่ เป็นเรื่องธรรมดามาก คิดในแง่ดีว่าเขาไม่มีสถานที่จอด มีแนวคิดที่จอด
รถมีแล้ว แต่ตอนนี้เรามีหลายเรื่อง ก่อนหน้านี้ได้เชิญผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์มาพูดคุยกัน  ท าหลังคาให้ส่วนงาน
เหมือนศาลาละหมาด เราจะสร้างที่ที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล ทางบริหารได้รับทราบแล้วต้องตามระเบียบ
วัสดุ แต่ระหว่างนี้ให้จอดรถที่เดิมหรือที่แฟลต แต่ท าไหมตอนนี้มีรถจอดอยู่  ตอนนี้มีคนจอดไม่นอน(แปบ ๆ) 
เพราะความคิดเห็นของหมอ คือ ขึ้นมาเอาเอกสาร ไม่ต้องถึงกับให้ยามเป่านกหวีด ที่เจอส่วนใหญ่ เวรบ่าย เวร
เช้า-เวรบ่าย เสาร์ อาทิตย์ จักรยานได้ เพราะถ้ามีวัตถุต้องสงสัยจะเห็นง่ายกว่า ถ้ามีปัญหาอะไร สามรถพูดคุย
ได้เพราะวันนี้จะได้ ลงมติ บ้างคนจอดขึ้นมาเซ็นชื่อหรือขึ้นมาเอาของที่ห้องท างาน 
 
  นางสัลมา  ชูอ่อน ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัว ได้เสนอที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ถ้าหากว่าเราทราบว่าใครที่จอดเป็นประจ าเราก็คุยโดยตรงกับเขาเพราะเราประกาศนโยบาย
ชัดเจนแล้ว อ ยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติกัน 
   

มติที่ประชุม  หลังจากนี้จะให้โอกาส ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 และให้เสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ แล้วเรามาดูกันว่าผลเป็นอย่างไร หากมอีีกเราต้องหามาตรการต่อไป 
  
1.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ระดับจังหวัด                 
  1.เรื่องการประเมินทีม SRRT  
  ของอ าเภอกะพ้อทีม SRRT ได้ผ่านการประเมิน เป็นสิ่งที่เรายินดียั้งยิ่ง 
  2.ประกาศการปรับค่าจ้างขั้นต่ าของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนังสื่อประชุมครั้งที่ 
1/2559 ได้กล่าวว่า ค าสั่งมาว่า ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการก าหนด
เงินเพ่ิมเพ่ือเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ที่ยังไม่ถึงเงินขั้นต่ า ที่คณะกรรมการบริหารกระทรวงสาธารณสุขที่
ก าหนดปี พ.ศ. 2559 หมายความว่า  เราต้องไปดูว่า ค่าจ้างขั้นต่ าของเขาเท่าไร เช่น ขั้นต่ าของเขา 10,000 
บาท แต่ปัจจุบันเขาได้รับ 9,000 บาท เขาได้รับต่ ากว่า ให้โรงพยาบาลปรับขึ้นได้ขั้นต่ า ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
ปี 2562 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณาให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเดือน
ตามข้ึนต่ าที่กระทรวงก าหนด ส่วนเรื่อง 3 และ 4 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์,ER และเรื่องวัคซีน  

มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือน ของหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกะพ้อ 
  นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 
  1.เจ้าหน้าที่ที่ท างานขององค์กรของรัฐ ทุกแห่งจะถูกร้องเรียนการเล่นไลน์ ประชาชน
ร้องเรียนการเล่นไลน์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ท่านนายอ าเภอเป็นห่วงก็เลยฝากมา เวลาเราจะเล่นให้ดูผู้มารับบริการ 
ถ้าหากว่ามู้มารตับบริการเราไม่ควรที่จะเล่นการเล่นไลน์ของเรามี สองประเภท 1.การเล่นไลน์เรื่องงาน 2.การ
เล่นไลน์ส่วนตัว ไลน์เล่นส่วนตัวต้องระมัดระวัง แต่ส่วนใหญ่ของเราจะเล่นไลน์งานมากกว่าเพราะต้อง
ประสานงานกับจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.เนื่องในวันส าคัยของศาสนาพุทธ คือ วันชะมงคล ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ท่านนายอ าเภอเชิญ
ตัวแทนขององค์ จ านวน 2 ท่าน ร่วมงานพิธี เวลา 08:00 น. ใครจะรับอาสาในการเข้าพิธี ของตัวแทนจ านวน 
2 ท่าน ให้คนที่อยู่ใกล้ เพราะ 1 ปี มีสามงาน 1.งานวันแม่แห่งชาติ 2.งานวันพ่อแห่งชารติ และวันชะมงคล ให้
สลับกัน หากเป็นงานของมุสลิมต้องให้เจ้าหน้าที่มุสลิมเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีให้เป็นตารางเป็นปีเลยว่าใครไป 
  

นางสาวพสวุดี เพชรประดับ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ขออนุญาตไปดูตารางของาน้องดูก่อนว่าใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ 

มติที่ประชุม   นางสาวพสุวดี เพชรประดับ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็นผู้ประสาน
จัดหาตัวแทนเข้าร่วมพิธี 

 
  3.งานจังหวัดเคลื่อนที่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คือ ออกหน่วย พอสว. เชื้อว่าพวกเราเป็น
สมาชิก ในวันที่ดังกล่าวให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่าง  ในส่วนของสถานที่ ทาง สสอ.กะพ้อ จะ
เป็นผู้ประสานกับทางจังหวัดอีกครั้ง  หลังจากที่เราได้สถานที่เราสามารถไปจัดอุกปกรณ์ได้ เลยช่วงเช้า            
ที่ อบต.ตะโละดือรามัน หลังจากนั้นช่วงบ่ายต่อด้วยกิจกรรมว่าว อบต.กะรุบี  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.ในวันที่  24-25 พฤษภาคม  2559 ทางอ าเภอกะพ้อ ได้จัดกิจกรรม คือความสุขให้ชาว
กะพ้อ สถานที่ หน้าอ าเภอ รูปแบบกิจกรรมเป็นมีการเดินพาเรดเป็นอตัลักษณ์ เป็นวิถีชุมชนเน้นในเรื่องโบราณ 
การแต่งงานสมัยก่อน การแข็งขันกีฬาท้องถิ่น อาจนจะต้องมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ ถ้าเป็นกิจกรรมของ
อ าเภอให้รถ EMS ของโรงพยาบาลไปทุกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕9 
                      ตามท่ี โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน การประชุมดังกล่าว เพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป    

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕9 

 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕9 

ตามท่ี โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2559   ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพ่ือการติดตามรายงานการประชุม
ต่อไป 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม 

จากที่เราประชุมประจ าเดือน มีนาคม 2559  ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท าการบ้าน
ต้องขอบคุรพวกเราทุกคนที่ไปร่วมกันคิด จากที่กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งด าเนินการ
โรงพยาบาลคุณธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นแรก ๆ คือ การประกาศอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลคุณธรรม 
เช่น จริงใจ  สามัคคี  เป็นต้น ได้ให้ทีมงานชุมรมมุสลิมไปสรูป ดังนี้   

 
อัตลักษณ์ อย่างน้อย 3 ค า หลักในการคัดเลือกเราต้องเลือกที่มีเยอะ ๆ 1.ตรงต่อเวลา 2.

สามัคคี 3.เป็นมิตร ได้สามอัตลักษณ์ ท่านมีข้อเสนอสามารถเสนอได้ หลังจากที่เราได้อัตลักษณ์แล้วเราจะมี
กิจกรรมเรื่อย ๆ และเราจะมียุทธศาสตร์ 3 อัตลักษณ์ หลังจากที่หมอมาครบทั้งสามท่าน โครงการอะไรเพ่ือให้
เป็นรูปธรรม  

นางสัลมา  ชูอ่อน ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัว ได้เสนอที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 

อัตลักษณ์ ที่ได้เสนอมานั้นเป็นอัตลักษณ์เป็นรูปแบบที่เขายกตัวอย่างมา แต่มีส่วนหนึ่งจากที่
เราวิเตราะห์ ที่เรายังไม่ชัดเจน คือการเป็นพ่ีน้อง เพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นอัตลักษณ์ขององค์ได้ อาจจะเป็น
เป็นมิตร หรืออาจจะเอา ชื่อของโรงพยาบาล เช่น KPH น าหน้ามีขยายความแล้วแต่ว่าเราจะให้เป็นอย่างไร 

นายชานนท์   หาดสร้อย  ต าแหน่งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทยได้เสนอที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 

ผมไม่แน่ใจว่า  ค าว่า  สามัคคีกับค าว่าเป็นพ่ีน้องเป็นค าเดียวกันหรือเปล่า อาจจะเป็นเรื่อง
เดียวกันเพราะ การที่เราจะเป็นพี่น้องกันต้องมีความยุติธรรม 

 

 



๖ 
 

  นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่
ประชุมได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

บ้างท่านเสนอมาบริการด้วยใจ ค าว่า ความเป็นพ่ีน้องมีค าขยาย  ยุติธรรม  สามัคคี ความรัก 
อันที่สาม  บริการด้วย การให้เกียรติกัน อย่างที่นางสัลมา  ชูอ่อน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ หมออย่างหื้เป็น
ภาษาไทย เป็นค าง่ายๆ  

นายยาการียา  ยูโซะ  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ในความคิดส่วนตัวเห็นด้วยกับทุกคนที่เสนอมา ตรงต่อเวลา  เป็นพี่น้อง บริการด้วยใจ 
เพราะคิดว่า เป็นค าที่ดีแล้ว 

มติที่ประชุม  อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาลกะพ้อ  คือ ตรงต่อเวลา 
เป็นพี่น้อง บริการด้วยใจ หลักจากนี้จะมีกิจกรรมเรื่องเพื่อให้บรรลุทั้งสามอัตลักษณ์ เราจะมีแผนงาน 

2.ตอนนี้เรามีชมรมมุสลิม เห็นบทบาทของคุณธรรม จริยธรรม เพราะเรามีชมรมพุทธแต่มี
สมาชิกน้อย เพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยให้เป็น หนึ่งเดียวเปลี่ยนเป็นอันเดียวให้ท างานเกี่ยวกับธรรม
มะ เป็นภาษาง่าย ๆ  เช่น ชมรมวัฒนธรรม  เราอย่างให้ชมรมร่วมกันเป็นกิจกรรมกลาง ๆ ให้คนเป็นคนดี เป็น
กิจกรรมที่ชมรมนี้ต้องด าเนินการ ถ้าหากเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราคุยด้วยเหตุผล  

มติที่ประชุม ติดตามในที่ประชุมเดือนต่อไป 

 

3.แรงจูงใจของแพทย์ใหม่ที่จะมาโรงพยาบาลกะพ้อ 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องแรงจูงใจ วันก่อนมีแพทย์ที่จบใหม่มาดูสถานที่ คือ โรงพยาบาลกะพ้อ  จาก นราธิวาส 
ตกลงชอบสถานที่  ไปดูแฟลตก็ชอบ  ทุกอย่างไม่ที่ติด เรื่องรายรับ เรื่อง OT ของเราไม่มีปัญหาการเงิน ทาง
บริหารได้ท าหนังสื่อย้ายจากจังหวัดนราธิวาส  มาที่จังหวั ดปัตตานี  ความหวังของหมอ ประมาณ 90 
เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่า ทาง  สสจ.นราธิวาสไม่อนุมัติเหมือนกับโรงพยาบาลทุ่งยางแดง  หลักจากนี้ต้องให้ทาง
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการเพราะ แพทย์ที่จบใหม่มีน้อยกว่าโรงพยาบาล เราท าหน้าเต็มความสามารถแล้ว 
กลางเดือนนี้จะมีการประชุมเขตทางจังหวัดจากน าวาระการขาดแคล่นแพทย์ในสามจังหวัดเข้าที่ประชุมด้วย 
ตอนนี้ต้องหาแพทย์  มาอยู่เวรที่โรงพยาบาลกะพ้อ ที่สายบุรี  รามัน ปะนาเระ เดือนพฤษภาคม  ของสายบุรี มี
แพทย์ลาพักผ่อน ปะนาเระไม่ได้เลยเพราะแพทย์ของเขาไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร  แม่ลานได้แค่ 4 วัน 
ข้ามไปที่โรงพยาบาลยะลา ปรากฏว่า ถ้าเป็นเสาร์ อาทิตย์มาได้ ถ้าเป็นเวลาราชการไม่ได้เพราะของเขามีแพทย์
ไปประชุมต่างจังหวัดเหมือนกัน ก็ยังดี วันนี้มีหมอสายบุรี  ตอนนี้ไม่สามารถส่งตารางให้ฝ่ายบริหารได้เพราะไม่
แน่นอน เราต้องท างานเต็มที่  ตอนนี้ไม่มีเวลา หนังสื่อเซ็นต์บ้างวันไม่ได้ขึ้นมาเซ็นต์เพราะไม่มีเวลา ส าหรับ
แรงจูงใจใครมีอะไรจะเสนอ  นอกจากรถตู้  ตู้เย็น ทีวี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  

 

 



๗ 
 

4.เวลาเลิกงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกะพ้อ 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เดือนที่แล้วมีการเสนอท างาน 8 ชั่วโมง  ก่อนหน้านี้จะให้รถกลับ 16:10 นาที แต่ตอนนี้ไม่
สามารถให้ได้เพราะบ้างวันหมอเซ็นต์หนังสื่อเสร็จ 16:30 นาที เพราะหมอคนหนึ่งเป็นผู้โดยสาร ถ้าจะให้กลับ
เร็วเพราะเราต้องดูหมออีกสองท่านว่าสามารถขึ้นได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นเราต้องยึดที่ 8 ชั่วโมงก่อนแต่ถ้าวัน
ไหนที่หมอข้ึนด้วยต้องรอให้หมอเสร็จท างานก่อน ถ้าเกิน 8 ชั่วโมงคงไม่เป็นไร 

มติที่ประชุม ยึดท่ีเวลาท างาน 8 ชั่วโมงก่อนแต่ถ้าวันไหนที่หมอขึ้นด้วย ต้องรอให้หมอ
ท างานเสร็จก่อนถึงสามรถกลับได้  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ทีมสายบังคับบัญชา 
5.๑.1  กลุ่มงานการแพทย์ 

   ไม่มี 

5.1.2  กลุ่มงานการพยาบาล 
ไม่มี 

5.1.3  กลุ่มงานทันตกรรม 

ไม่มี 

5.1.4  กลุ่มงานเภสัชกรรม+คุ้มครองผู้บริโภค 

ไม่มี 

5.1.5  กลุ่มงานการจัดการ 

นายอนุวาท  ยามา  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ  ได้แจ้งที่ประชมุทราบ ดังนี้ 

 การปรับเปลี่ยนงานของยางพาหะนะ ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนโครงสร้างของงานพาหะนะและ
งาน รปภ.ของโรงพยาบาล ผู้ประสานงานหลัก  คือ นายอิมรอน  จาหลง  ให้ชี้แจ้งว่ามีขั้นตอนอย่างไร 

นายอิมรอน  จาหลง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 ผมในฐานะเป็นผู้ประสานระหว่างพลขับกับ รปภ.กับกลุ่มงานบริหาร จากการที่เราได้
เปลี่ยนแปลง เริ่มใช้งานการใช้รถ จากท่ีประชุมของทีมงานงานพาหะนะ อย่างไหม้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีการขอรถ
ก่อนเวลา 15:00 น. เพื่อทางทีมงานจะได้น าเอกสารน าเสนอให้กลุ่มงานบริหารแล้วผู้อ านวยการต่อไป วันต่อ
วัน หากมีภารกิจเร่งด่วนจะมีการพิจารณาอีกครั้ง 

 คืนนี้ทางชุด รปภ.ของโรงพยาบาล จะมีการปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเป็นการสร้างลูก
ระนาบ เพ่ือให้รถเข้ายังช้า  จะมีการเปิดประตูอีกใบข้าง ๆ และจะมีการติดเส้นส าหรับจอดรถจักรยานยนต์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  

 



๘ 
 

นายรุสลัน  ลาเตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

 หากมีหนังสื่อประชุมมาเร่งด่วน ไม่ทราบว่าต้องมีการประสานกับใคร พลขับหรือกลุ่มงาน
บริหาร 

 มติที่ประชุม ให้ประสานโดยตรงกับ นายอิมรอน  จาหลง  ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข เพื่อ จะได้ติอต่อหรือประสานงานจัดหารถต่อไป หมายเลขโทรศัพท์ 084-9666577 หาก
ประสานไม่ได้สามารถประสานกับ  นายอัลวาน สามะ  หมายเลขโทรศัพท์ 084-3130353 
 

5.1.6  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

นางสัลมา  ชูอ่อน ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัว ได้เสนอที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

ตอนนี้เรามีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกะพ้อ มาจากคระกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ
อีกส่วนมาจากชุมชน  และบทบาทหน้าที่ค่อยสะท้อนข้อมูลต่าง ๆให้กับโรงพยาบาล ช่วยพัฒนาโรงพยาบาล
เพ่ือให้เรารับรู้จะมีการประชุมทุกสามเดือน ถ้าหากเราเห็นแกนน าในพ้ืนที่เราจะได้รู้จักเพ่ือเราเป็นเจ้าบ้านเรา
จะมีความรู้สึกดีกับเขาและถ้าหากมีการประชุมจะแจ้ง OPD ทราบอีกครั้ง 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องนี้เป็นอีกก้าวหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล  ข้อดี คือ สามารถท่ีจะสะท้องความทุกข์ 
ความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ให้เราฟังได้  จากหนึ่งคนก็อาจจะไม่มีน้ าหนักพอ ผมจะฟังเสียงจากตัวแทนเพ่ือ
กลับมาปรับปรุงเพ่ือให้ตรงกับชุมชน เป็นนโยบายของประชารัฐ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.1.7  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ไม่มี 

5.1.8  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย 

นายชานนท์   หาดสร้อย  ต าแหน่งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ โรงพยาบาลชุมชนสมีคลินิกรักษาแพทย์แผน
ไทยควบคู่กับแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลกะพ้อได้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งอยู่ในสาขา
หนึ่งของ Saves Plan หลังจากนี้โรคที่แพทย์แผนไทยสามารถตรวจได้และรักษาได้ที่ OPD มี ข้อเขาเสื่อม 
ไข้หวัดที่พยาบาลซักประวัติแล้วไม่ได้เกิดการแบตทีเรียแล้วที่สามรถไปรับยาได้ที่แพทย์แผนไทยไม่ต้องไปรับยา
ที่ห้องยา ตอนอยูใ่นช่วงด าเนินการรวบร่วมตัวยา 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ผมเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนและอนุมัติ ตอนนี้ OPD มีสีห้อง ห้องที่สาม
จะให้เป็นห้องแพทย์แผนไทยที่ได้ว่างในอนาคต หมอก็สามารถที่จะลงไปในชุมชนและไปอยู่เวชฯได้ ถ้าคนไข้
หลายคนไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อเพ่ิมศักยภาพของแพทย์แผนไทย 



๙ 
 

นายชานนท์   หาดสร้อย  ต าแหน่งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทยได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  มีเจ้าหน้าที่ นางสุราศินี  คามิ้  โดนไฟไหม้บ้านโดนไฟไหม้ปริมาณพอสมควร อยากขอความ
ช่วยเหลือให้บริจาคจะมีการตั้งกล้องหน้า OPD หรือให้ส่วนตัว 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  เรื่องผมได้ทราบแล้วเบื้องต้น  ตามแรงศรัทธาก่อนแล้วจะให้มานับจ านวนว่าได้เท่าไร แต่หมอ
อาจจะมีเงินส่วนหนึ่งมาบริจาค ถ้าหากว่าเงินที่เก็บได้จ านวนน้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            5.1.9  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

นายอนุวาท  ยามา  หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 มีสองส่วนที่จะให้ที่ประชุมทราบ  มีน้องฝึกงานจบการฝึกงานสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 30 
เมษายน 2559 วันนี้น้องจะมากล่าวเล็กน้อย ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดียวเราให้    นายอัสซัม  บือแน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับเงินโอนไลน์ปกติจะเป็นของข้าราชการ แต่ตอนนี้ได้พัฒนา
ให้กับลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

นายอัสซัม   บือแน  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ขอเวลาชี้แจ้งเล็กน้อย เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายไม่สับส่อน ให้ผู้ใช้งาน เข้าไปเว็บไซต์ของโรพยาบาล
ด้านซ้ายมือล่างจะมีค าเขียนว่า ประกาศเริ่มใช้งาน โปรแกรม E-Payslip online (เงินเดือนออนไลน์) ให้ผู้ใช้ใส่
รหัสผ่านเป็นเลขประจ าประชาชน รหัสผ่าน 5 ตัวหลังของบัตรประชาชน  สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ หลังนั้น
โปรแกรมจะแสดงผลว่าเข้าระบบผ่านชื่อของใคร  สามารถที่จะดูว่าเงินเดือนเท่าไร ค่าเวรเท่าไร  สามารถดู
ย้อนหลังได้ ปีงบประมาณ 2559 เท่านั้น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 จะมีวันที่โอน สามารถพิมพ์ได้  

ข้าราชการสามารถเข้าไปดูค่าตอบแทนได้  มีค่าเวร ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  สามารถพิมพ์ได้  ใน
ส่วนของติดต่อเราหากมีอะไรที่อย่างผู้รับผิดชอบโปรแกรมพัฒนาสามารถพิมพ์ได้ แล้วกดส่ง เขียนชื้อ อีเมล์
เรื่องอะไร  อยากให้เปลี่ยนรหัสผ่านเพราะถ้าใครทราบเลขบัตรประชาชนของท่านอาจเข้าไปได้ สุดท้ายปุ่มออก
จากระบบ ยอดจะเข้าระบบก่อนเงินจะเข้าบัญชีหากลืมรหัสผ่านสามรถติดต่อได้ 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ขอชื่นชม เป็นการพัฒนาส าหรับทีม IM ตอมนแรกที่หมอวันแรกหมอถาม ทุกคนต้องรู้ว่าเรา
ได้เงินเท่าไร  เดือนนี้เงินอะไรเข้าได้บ้างทุกคนต้องรู้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
  นายตูแวอัสวัน อีแบบาซอ  นักศึกษาฝึกงาน คณะวิทยาการสื่อสาร เอกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มอ.ปัตตานี 
  เป็นโปรแกรม จัดซื้อ-จัดจ้างให้กับฝ่ายบริหาร ต้องมีการใส่รหัสผ่านกับรหัสผู้ใช้ เหมือนกับ
โปรแกรมทั่ว ๆ ไป สามารถดูได้ว่าเดือนนี้มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง  และสามารถแก้ไขการสั่งซื้อ ผู้ดูและระบบ



๑๐ 
 
สามารถที่จะลบข้อมูลที่ไม่ใช้งานได้ และการกรอกข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เลือกประเภทได้ สามารถสรุปยอด
ได้ในแต่ละรอบ สามารถปริ้นเป็นเอกสาร  เพื่อน าเสนอเซ็นต์ได้  
  ความรู้สึกในใจ ไม่เคยคิดเลยว่ามาท างานเป็นครอบครัว  มาวันแรกไม่รู้ใครสักคน  ทุกวันการ
ส่งยิ้มให้  รู้สึกว่าพ่ีใจดี ให้ค าปรึกษาทุกอย่าง  ต้องขอขอบคุณพ่ีทุก ๆ ท่านและขออภัยหากท าอะไรไม่ดีและ
ต้องขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อด้วย 

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  เราจะมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับน้องเพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้ผ่านการฝึกงานจาก
โรงพยาบาลกะพ้อ พ่ี ๆ ได้เล่าให้หมอฟังว่าน้องอยู่แบบพ่ีน้องกัน หมอได้สัมผัส  ตอนที่น้องอยู่แฟลตที่กินไก่
ย่างอยู่แบบพี่น้องกันจริง ๆ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.2 ทีมสายประสาน 
 

5.2.1  ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) 
ไม่มี 

5.2.2  ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ(QST)  
ไม่มี 

5.2.3  ทีมน าด้านคลินิก (PCT) 

ไม่มี 

5.2.4  ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
นายรุสลัน  ลาเตะ  ตัวแทนทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แจ้งท่ีประชุมทราบดังนี้  

 ก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม  แต่โชคดีว่า
อ าเภอกะพ้อ มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ต่างจากท่ีอ่ืนที่เคยเจอ อ าเภอยะรัง อ าเภอทุ่งยางแดง  ของกะพ้อจะแล้งปลาย 
ๆ เดือนเมษายน  ตอนนี้เข้าสู่หน้าแล้ง ตอนนี้เราใช้น้ าบาดาล ของโรงพยาบาลเรามีอยู่ 2 จุด  ที่แรกหลังที่จอด
รถโรงพยาบาลและที่สองเป็นในโรงประปา สองแห่งเมื่อถึงหน้าแล้งก็จะผลิตน้ าน้อยลง ส่วนน้ าผิวดินบ่อน้ าที่
เราขุด และถึงน้ าจากชุมชน ตอนนี้ต้องความร่วมมื้อ เจ้าหน้าที่ที่พัก และกลับบ้านช่วยกันประหยัดให้ปิดบ้าง 
การล้างรถต้องนี้ฝุ่นมากให้ล้างรถที่ล้างรถของโรงพยาบาลไม่อยากให้ล้างหน้าแฟลตเพราะเป็นน้ าประปา  
ตอนนี้เราได้ประสานงานกับทีมงาน ให้มีการประหยัดน้ า อบต.ได้ส่งน้ าจ านวน 5 คันรถ ตอนนี้เข้ามา 2 คันรถ 
ถ้าหากไม่สามารถรองรับได้ต้องประสานงานกับประปาสายบุรี ส่วนระบบต่าง ๆ ยังใช้งานปกติแค่ตอนนี้มีน้ า
น้อย  
 มีช่วงที่น้ าน้อยปริมาณใช้น้อยกว่าผลิตจะมาเปิด 16:30 น.และมาดูอีกครั้ง 20:00 น.        
เพ่ือจะรองรับเจ้าหน้าที่อยู่เวรดึกและจะมาดูอีกครั้งในตอนเช้าเวลา 06:00 น.แจ้งให้กับหน้าทราบที่อยู่แฟลต
แนะน าให้ส ารองน้ าในช่วงท างานพอจะน้ าใช้  
  
 
 
 



๑๑ 
 
  นางอาลินี  กาเจะ ตัวแทนทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แจ้งท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 การล้างรถขอเป็นนอกเวลาราชการ เพราะจะให้เป็นรถของโรงพยาบาลก่อน เวลาเจ้าหน้าที่เดิน
ผ่านหากมีน้ ารั่วสามารถแจ้งได้เพราะอาจจะเสียในปริมาณมาก  ตอนนี้เราเก็บน้ ากับหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้กับ
โรงพยาบาลก่อนเพื่อให้เก็บน้ ามากที่สุด และจะมีการประสานกับคนสวนในการใช้น้ ารดต้นไม้   

นายแพทย์มูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุม
ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ถ้าหากหน้าเจ้าหน้าที่ท่านใดเจอน้ ารั่วสามารถแจ้งมาที่กลุ่มงานการจัดกา รได้ ก๊อกน้ ารั่ว           
ที่ห้องตัวเองแจ้งได้เพ่ือเปลี่ยนใหม่ ผ่านเดือนนี้คงผ่านเราเอาปัญหาของปีที่ผ่านมาแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.2.5  ทีมเครื่องมือ  (EQU) 
ไม่มี 

5.2.6  บริหารการพยาบาล (NSO) 
ไม่มี 

5.2.7  ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
ไม่มี 

5.2.8  ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.(IC)                                                                                     
ไม่มี 

4.2.9  ทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)                                                                                     
ไม่มี 

5.2.10  ทีมสารสนเทศ (IM) 
ไม่มี 

5.2.11  ทีมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ไม่มี 

5.2.12  ทีม 5 ส. 
ไม่มี 

5.2.13 อ่ืนๆ   
ไม่มี 

ปิดการประชุมเวลา 15:47 น. 

 
 

ายยาการียา  ยโซะ นายอนุวาท ยามา 
(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสัลมา  ชูอ่อน) 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


