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1 นางสัลมา   ชูอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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4 นางอูลัยยา มุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
5 นางสาวมัสตูเราะห์ ดือราแม เภสัชรช านาญการ 
6 นางนูรีแย วาแมง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
7 นายซัมซ ี เจ๊ะแต ผอ.รพ.สต.ปล่องหอย 
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10 นางสาวนิมินทรา ปาแย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11 นางสายนะ แวแยนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12 นางยูไมด๊ะ มะจะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13 นายอัสซัม บือแน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14 นายยาการียา  ยูโซะ นักวิชการสาธารณสุข 
15 นายอะหลี หมานมานะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16 นางสาวนินูรฮายาตี สะอุ นักวิชาการสาธารณสุข 

 
เริ่มประชุมเวลา 09:07 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางสัลมา  ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 

วันนี้ทีเชิญพวกเรามาคุยวันก่อนที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีมาแนะน ามาที่
โรงพยาบาลแล้วก็ต้อนทานไปถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดมีโครงการหนึ่งที่ทานไปเยี่ยมบ้านหนึ่งเป็นเด็กที่  
smart  kids ทานไปเลยเน้นของจังหวัดปัตตานี  ให้พวกเราช่วยดูแลเด็ก 0-5 ปี ให้เป็นเด็ก smart  kids ในทีนี้
ในความหมาย smart  kids ของทานก็คือมีทั้งหมด 4 ด้านเรื่องก็คือ  1.ด้านวัดสิน  2.ด้านพัฒนาการ  3.ด้าน
โภชนาการที่ดูเรื่องของส่วน D สมส่วนแล้งก็  4. เรื่องฟันมี  4  ด้านทั้งหมด 1 วัคซีน  2.พัฒนาการ 3.
โภชนาการ  4.ฟัน ซึ่งใน 4 ด้านนี้ที่ทานให้ดูไม่ใช้ตามตัวชี้ตัวเป็นงานที่เราท าอยู่แล้วเป็นแบบว่าทานที่ดูแบบต่ า
จากเดิมตรงที่ว่าในหนึ่งคนนั้น smart  kids ของทานไม่ถึงคนนั้นต้องได้ทั้ง 4 ด้านก็คือเด็กหนึ่งคนสมมุตว่าน้อง
เด็ก ชาย ก . ต้องฟันดีพัฒนาการดีวัดสินต้องได้ครอบตามเกณฑ์แล้วก็โภชนาการส่วน ดี สมส่วนเรียกว่า smart  
kids 1 คนคือความท้าทายมาก  โดยปกติที่เราทางานมาว่าในแยกตัวชี้วัตก็คือเรื่องวักสินเรื่องพัฒนาการคือในแต่
ละคนก็อาจจะไม่ได้พบทั้ง4ตัวก็ได้เป็นความท้าทายมากที่นี้ทานก าหนดมาแบบนี้พวกเราก็ต้องรับผิดชอบดูแล
เด็กทั้ง4ด้านต้องมานั่งดูแลกันเพราะวันนี้ในแต่ละคนนั้นจะมีข้อมูลเป็นทอดๆส่วนด้านๆไปแต่ว่าเราก็จะมีว่าเด็ก
1 คนนั้นมีครอบหรือไม่  ที่นี้เราก็เลยต้องเอาข้อมูลมาชนกัน อันนี้เป็น จุดเน้น  ของ smart  kids  ของปัตตานี

รายการการประชุมคณะท างาน Kapho Smart Kids ครั้งที่ 1/2562 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕61 

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี 
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พวกเค้าคัดหวังว่าใน 5ปีตั้งแต่ปี 60-64เราจะเห็นภาพเด็กปัตตานีเป็นเด็ก smart  kids อันนี้เป็นจุดเน้น อันนี้
ต้องดูว่าทั้งวัดสินในระยะเวลา5ปีเค้าอยากเป็นอะไรก็คือเรื่องมาตรฐานวัดสินพวกเรามีคู่มือมาตรฐานวัดสินในมือ
หรือเปล่าอันนี้ไม่ 0-5 ปีมีการพัฒนาสมวัยเดิมนั้นพัฒนาสมวัยเข้าเกณฑ์อยู่ที่เท่าไรที่นี้  จังหวัดตั้งเกณฑ์อยู่ที่ 
94 หมายความว่าถ้าเด็กเราตรวจได้แค่นี้จริงๆก็แค่นั้น เพราะว่าถ้าสมมุตว่าเราตรวจแล้วเราเจอใจดีเราก็ให้ผ่าน
ก็สงสารเด็กไม่เป็นค่ะไม่กังวลเพราะว่าตัวเลขจะได้จริงเอาตามสภาพความเป็นจริงแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูก
จะตรงประเด็น smart  kids จริงๆตัวเลขไม่ต้องกังวล ให้เค้าตั้งไปก่อนแล้วเราคอยใส่ไปแล้วก็ส่วนดีสมสวน 75 
แต่จังหวัดปัตตานีเด็กบ้านเรา ส่วนดีสมสวนมีแค่ครึ่งก็เลยตั้งว่าปีนี้เป็น  51 เวลาเรารายงานไม่รู้ว่าพวกเราดึง
จากโปรแกรมหรือเปล่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเด็ก 3 ปี ฟันผุเกณฑ์เค้าไม่น้อยกว่า 50  เด็กอายุ 3 ปีฟันน้ านม           
ของกะพ้อปี 2559 ได ้50 ถ้าผุแค่หนึ่งซี่ ถือว่าผุ แต่ก็มีเกณฑ์ 

ที่นี้จังหวัดให้อ าเภอบอกว่าให้เราเน้นของเรื่อง smart  kids ให้ในอ าเภอพูดถึง smart  kids   
ได้ก าหนดผู้ใหญ่บ้านพูดถึงเรื่อง smart  kids ได้ อสม. พูดถึง smart  kids ได้พูดสิ่งเราต้องไปท าที่ชุมชนแกก็
เลยในอ าเภอนั้นมีเดินน ารองในทีมได้คิด  เดิมนั้นหมอจะเอาเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่มาเป็น DHS  เป็นภาพ
ต าบลที่ผ่านมาก็ได้ก็เอา smart  kids มันจะไปเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนหลายหน่วยงาน ศพด. โรงเรียน ซึ่งเราจะ
คุยง่ายกว่ากิจกรรมแต่ถ้าเป็น smart  kids นั้นอย่างอ าเภอมันจะง่ายกว่าต าลบเพราะว่าในอ าเภอคุยที่เดียวบอก
ส่วนราชกาลเลยว่าไปดูเรื่องนี้ๆทีมได้เปลี่ยนหัวข้อดีไม่คุย  smart  kids แล้วก็จะลงที่นี้ก่อนที่เราจะคุยกับ
นายอ าเภอนั้นข้อมูลต้องเน้นมากท่ีนี้ 

ในปี 60 เค้าก็บอกว่า อันเรียกเลยอยากให้ดูเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ต่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปกครองในการดูเด็กปฐมวัยอันนี้จังหวัดจะเป็นผลจัดการเรื่องโครงการจังหวัดได้ส่งหนังสือมาก็ส่งเราปอบรม
เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานโรงเรียนพ่อแม่ในกลุ่มของ ศพด. แล้วก็ในกลุ่มผู้น าศาสนาแล้วก็กาน
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2560 อีกเรื่องหนึ่งเป็นของเรื่องครอบครัวแล้วก็ชุมชน ก็จะให้จะให้น าร่องใน 1 
ต าบล ศูนย์เด็กเล็ก อ าเภอ ละ1 แห่ง ขึ้นอยู่กับ ศพด. แต่ละภาพได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอาให้เน้น เรื่องข้อเท็จจริง
ก่อนแล้วก็ท า smart  kids 

ท าเป็นมหกรรม กะพ้อ smart  kids 1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที โดยการฝึกทักษะ 2.การฝึก
การเรียนอยู่ในการค้นหาลงทะเบียนในชุมชนในจะเข้ามาเป็นสวนร่วม กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ smart  kids นี้เรา
จะคิดเป็นการท างานของ smart  kids โดยตรงแต่ละกิจกรรมที่เราอยากมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็เป็นแผนของ 
smart  kids โดยตรงเลยจะส่งฉบับ 

 
นายยาการียา  ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข ได้แจ้งประชุมทราบ ดังนี้ 
ให้แต่ละกิจกรรมที่มีให้เป็นโครงการใหญ่ของ smart  kids เป็นภาพร่วมทั้งหมดและใน

โครงการใหญ่ก็มีกิจกรรมย่อยอีก วันนี้อยากให้ทีมงานได้คิดกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี งบประมาณ 2562 
เพ่ือให้ผู้เด็กในอ าเภอกะพ้อมีสุขภาพดีต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับการท าแผน Smart Kids แผนใหญ่โดยมีกิจกรรมย่อย ๆ 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
 1.ประชุมทีม Kapho Smart kids. 
 2.ติดตามผลการด าเนินงาน Smart kids. ใน รพ.สต.และชุมชน 
 3.สร้างพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ให้กับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก 
 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู ศพด.ครอบคลุม 4 ด้าน ของ Smart kids. 
 5.จัดหมกรรม Kapho Smart kids. 
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นางสัลมา  ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จะส่งฉบับใหม่วันที่ 4 จะมีการประชุมเดือนละครั้งจะมาสรุปการประชุม
แต่ละเดือนการท าแผนของ smart  kids ก่อนที่เราจะไปคุยกับ นายอ าเภอต้องมีข้อมูลรายบุคคลเด็กที่อยู่ ศพด. 
ต้องมีทะเบียนมีกี่คนในอนุบาลนั้นมีกี่คน ชื่ออะไรบ้าง  ที่อยู่นอกระบบไม่ได้โรงเรียนไม่ได้เข้า ศพด.มีกี่คนชื่อ
อะไรบ้างออกแบบหน้าตาทะเบียนแล้วก็ส่งไปให้ รพ.สต. ให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบทะเบียนต้องครบทั้ง 4 ด้าน 

วัคซีนมี11ตัวรวมกับน้ าหนัก 11 ช่อง พัฒนาการดีมี 4ด้าน ประมาณ 5 ช่อง แต่ละงานต้อง
ใช้อะไรบ้างมาสรุปพัสดุ4อย่าง smart  kids ทะเบียนสมมุเด็กชาย ก.  ในโปรแกรมจะออกมายังไงบ้างในแต่ล่ะ
ตัวโปรแกรมจะออกมาเป็นแต่ล่ะตัวชี้วัดมาใส่เป็นรายคนถ้าเราเปลี่ยนหมวดทั้งสี่ด้านมันจะเยอะที่จริงเรามี
ทะเบียน เดิมอยู่   เช่น อายุ1ปีจะเอาอะไรบ้างเด็ก3ปีนี้ได้ตรวจหรือยังหน้าของพ้ืนที่เค้าต้องรู้ว่าระหว่างก่อนถึง 
3 ปีพัฒนาการระหว่างทางส่วนของวัดสินเราจะวัดที่อายุปี่ 2 3 และ4 พัฒนาการเป็นอย่างไร วัดซีนเป็นยังไง 
เวลาประเมินจะเป็นเรื่องโภชนาการแก้ได้นาจะใส c  เพราะว่าสามช่องเรามีทะเบียนของเราอยู่แล้วไงแต่ละคน
ต้องมีข้อมูลอยู่ในมือก้อนที่นี้ข้อมูลจะมาชนกันค่ะให้ได้รายคนแบบนี้ใน smart  kids เด็กหนึ่งคนให้ครอบสี่อย่าง
ในเด็กสี่คนห้าปี่สี่อย่างสองปี่แต่รายละเอียดแต่ไม่ผ่านแสดงว่าต้องมีสองทะเบียนสี่ตัวไหนไม่ผ่านมันต้องมีไงคือ 
smart  kids พรางๆจะมีรายชื่อว่ามีใครบังพัฒนาการมีแค่สีช่วงโภชนาการหนึ่งครั้งจะท าสี่งวดในทะเบียนนี้จะมี
เด็ก 1200 คนเป็นข้อมูล ที่บันทึกในที่น าเสนอตามปกติพัฒนาการโภชนาการข้อมูลมีอยู่ในมือเราอยู่แล้วที่นี้จะ
เป็นรายชื่อห้าปี่ข้อมูลลงใสในทะเบียนแล้วก็ส่งใบสรุปรักในการกระตุนการพัฒนาการเด็กที่มีความผิดปกติมาแล้ว
กรณีของพัฒนาการเด็กแรกเกิดขาดออกสิเจนรู้สึกเสี่ยงๆอันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ประเมินหนึ่งเดือนก็คือประเมินแล้ว
พบว่าเด็กผิดปกติในพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นจะต้องมีการว่าเด็กท่ีมีผิดปกติอยู่แล้วเด็กที่มีสมองพิการยัง
นี้ประสานการวิเคราะห์จะส่งโรงพยาบาลอ่ืนต่อพ่ีจะให้เด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วจากระบบนั้นมันจากคนไข้ประมาน
เดือนละหนึ่งคนสองคนเพราะว่า รพ.สต มาจังหวัดอ่ืนเด็กมีความเสี่ยงมีสมุดสีชมพูที่นี้มาถึงจังหวัดนั้นส่งกลับมา
ส่งตัวเลขมาให้เอาปี 2259 ขึ้นก่อนการแผนการเดิมแต่ละทีท ามาแล้วคะแบบของฟันส่งมาแล้วของวัดสินมีแล้ว
ของพัฒนาการยังไม่มีแล้วก็ของโภชนาการกิจกรรมท าอะไรบ้างวัคซีนมีอะไรบ้างคะเราจะท าอย่างไงให้เด็กเรามี
วัดสินครอบเท่าไรนะ 90%ตอนนี้เราอยู่ที่ 60% ของจังหวัดอยู่ที่เท่าไรแล้ว90% ตอนนี่ขากประมาน30%
กิจกรรมมีอะไรบ้างค่ะ  พัฒนาศักยภาพภาพเจ้าหน้าทีจะมีวัดสินตัวใหม่ๆจัดเวทีคนรักเรียนวัคซีนจัดการบริการ
กลุ่มนี้เป็นยังไงจะได้พัฒนาไงอย่างเช่นเสี่ยงวัคซีน เพราะอะไรจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์จะแก้ปัญหาอย่างไรโดย
จะเอาคนรักวัคซีนไม่เปลี่ยนอาจจะเป็นในกลุ่มพ่อแม่ที่ยอมให้ฉีดวัคซีน มาคุยกันลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเรานี้หลังจาก
เรามีการพูดคุยซึ่งคนรักวัคซีนก็แล้วแต่พวกเราก าหมดมาใช้ไม่กลุ่มรักวัดสินเป็นผู้ปกครองที่มีประสบการณ์การ
ฉีดวัคซีนที่ดีที่มองการวัคซีนดีอยู่แล้วน าชุมชนเอากลุ่มนี้มาเป็นทีมชักชวนคนรักสุขภาพและวัดสินเป็นทีมจิต
อาสาแสดงว่าทีมนี่เราต้องมาพูดคุยอะไรบ้างที่เราต้องท าเพ่ิมเติมไปดูในมาตรฐานวัคซีนทดทวนว่าขาดเหลือ
อะไรบ้างเด็กทีฉีดวัคซีนครอบคลุม60% เพ่ิมข้ึน 

ไปถามบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเสริมสร้างเก่ียวกับผู้ปกครองอ าเภอกะพ้อด้วยเรื่อง smart  kids 
เราจะให้ทีเด็กครอบสีอย่างวัดสินครอบมีทุกชวงอายุนะจะให้ปี่นี้หรือปีหน้าถ้าไม่ครอบไม่ได้นะจะครอบหนึ่งปี่ๆนี้ 
smart  kids น่าจะเป็นช่วงสองปี่เอาที่เด็กมีอายุครอบห้าปีๆนี้ 0-3 ปี คือเด็กวัดสิน 3-5 ปีคือเด็กที่ศูนย์ก็ต้อง
ตรวจฟันใน ศพด.เด็กที่ไปนอกเขตหรือว่าเด็กที่ไปชิกวัดสินนอกเขตกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ท า smart  
kids ในเด็กถึง 0-5ปีใน ศพด.เราต้องมอีกหนึ่งกิจกรรม ศพด.และ อสม. ก็คือเราไปสอนกับ อสม.จะให้สอน
ผู้ปกครองมหกรรม smart  kids  หนูน้อยฟันสวยมีหนึ่งกิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวยเด็กในกลุ่มเป้าหมาย
เด็กอายุ3ปีใน ศพด.หนูน้อยแล้วก็แบ่งออกเป็นสองแผนก 0 แล้วก็35 แล้วก็ของวัคซีนจะท าอะไร   มหกรรม
เพราะจะร่วมทั้ง 4 กิจกรรมเข้าในของวัคซีนหนูน้อย smart  kids ก็คือพัฒนาการจะท าอะไรเด็กเรามีพัฒนาการ
ที่สมวัยกลุ่มคนรักวัดสินมีวัดสินพัฒนาการแล้วก็โภชนาการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดูแลเด็กปฐมวัยในเด็กทีแม่ ไม่ยินยอม



๔ 
 
ไปตรวจพัฒนาการอยากถามโรงพยาบาลว่ากลุ่มเสี่ยงนั้นคือจะให้โรงพยาบาลลงไปแจ้งโรงพยาบาลส่งสุขภาพ
ต าบล ได้ไม่แต่ไม่รู้อุปกรณ์จะได้อะไรบ้างพูดตามที่ว่ารับคนไข้ไปส่งที่ปัตตานีแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
สุขภาพต าบล ไปด้วยแต่สุดท้ายไปได้แค่คนเดียวพอมีปัญหามันจะเยอะกลุ่มเสี่ยงไม้ใช่กลุ่มปกติที่ไม่ยอมมาตรวจ
กลุ่มเสี่ยงทีปกติกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ยืนยอมมาตรวจที่โรงพยาบาลก็ให้โรงพยาบาลไปรับวัดสินคนหนึ่งครึ่งวันนั้นมัน
ไม่ใช่ปัญหาถ้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจที ศพด. มันจะง่ายกว่า4โภชนาการและเด็กทีน้ าหนักน้อยจะท ายังไงคะเด็ก 
ศพด. มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าจ านวนกี่คนวิธีการแก้ไขให้พัสดุไปน าเสนอ DHS smart  kids จะเป็นของอ าเภอ
กะพ้ออาหารการกินใน ศพด.จ าเป็นไม่ส าหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการถ้าในพ้ืนที่สามารถเจาะประเด็น 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือน  
- 

มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  ประจ าเดือน  

- 

มติที่ประชุม  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 วาระพิจารณา/เพื่อทราบและปฏิบัติ 

นางสังลมา  ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานในที่ประชุมได้แจ้ งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ก าหนดวันที่ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือมาติดตามการด าเนินงาน ของการท างาน Smart kids  

มติที่ประชุม  ก าหนดเปนนวันที่  9 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลกะพ้อ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 อ่ืน ๆ 

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 15:35 น. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(นายยาการียา ยูโซะ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสัลมา  ชูอ่อน) 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


