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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก ผู้อานวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ
ดังนี้
ขอขอบคุณท่านกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สละเวลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีกระแสที่ไม่
ดีทางโรงพยาบาลได้รับทราบต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ วันนี้ทาง กานันผู้ใหญ่บ้านสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาระบบบริการสุขภาพได้หรือว่ามารับบริการขัดข้องอย่างไรเป็นการแลกเปลี่ยน
หลาย ๆ ประเด็นที่ผ่านมาได้คุยกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านวันที่ท่านนายอาเภอได้เชิญได้คุยแล้ว วันนี้ได้เชิญกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มาแลกเปลี่ยนกันมี เจ้าหน้าโรงพยาบาลและคณะกรรมโรงพยาบาลมี น้อง ๆ พยาบาลที่ให้บริการ วันไหนที่ ท่านมารับ
บริการทาความรู้จักกันวันนี้ว่าใครกานัน ผู้ใหญ่บ้านวันนี้เป็นโอกาสอันดี
ในเรื่องที่ได้ฟังกระแสข่าวที่ไม่ดีพอได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ดี วันที่ก่อนที่ได้ประชุมโดยท่านนายอาเภอได้เป็นประธาน ได
บอกแล้วว่ามาทางานที่นี้จริง อยากให้ที่นี้มีการพัฒนาให้โรงพยาบาล หลาย ๆ ปีได้มีการพัฒนาอาคารสถานที ระบบ
บริการต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงหลาย ๆ ครั้ง โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ทาประสบความสาเร็จหลาย ๆ เรื่องได้รับรางวัลที่ได้
ไปประกวดเป็นสิ่งที่จะยื่นยัน ได้ว่าเป็นการพั ฒนาโรงพยาบาลให้ระบบของโรงพยาบาลดี ถ้าพูดของโรงพยาบาลกะพ้อ
ได้ รู้จั ก ระดับ เขตและระดั บ ประเทศ เขาได้ ห วังใจของโรงพยาบาล อยากให้ มี การสะท้ อนจากคนในพื้ นที่ ว่าทาง
โรงพยาบาลให้บริการดีและควรแก้ไขตรงไหนบ้าง ถ้าบอกว่าเราดีทุกอย่างคงไม่ใช่ คงต้องให้คนในพื้นที่สะท้องปัญหาที่
เกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมายเส็ด มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ผมสะท้อนการทางานของโรงพยาบาลที่ผ่านมาเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกัน การปฏิบัติ ขั้นตอนของโรงพยาบาล
บ้างท่านกานัน ผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจ โรงพยาบาลมีการแจ้งขั้นตอนของเข้ารับบริการ การเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือไม่คนใน
พื้นเข้ามารับบริการต้องดาเนินการอย่างไร กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ทราบขั้นตอน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถที่จะลดครึ่งหนึ่งค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ หรือว่าไม่มีสิทธิ ถ้ามีสิทธิจะต้องดาเนินการ
อย่างไรบ้าง อยากให้ทางโรงพยาบาลชี้แจ้งในทางการปฏิบัติที่ชัดแจ้ง เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ถ้าเกิดปัญหาแล้วเกิด
ความไม่ ส บายใจ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง หากมี เคสที่ ต้ อ งช าระค่ า
รักษาพยาบาลให้ผู้ใหญ่บ้านในเขตรับผิดชอบเป็นคนรับผิดชอบหลังจากที่เกิดเหตุ 2-3 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายยุสรี สาและ ผู้ช่วยใหญ่ ม.4 ต.ตะโละดือรามัน ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ขอเสนอแนะมีปัญหาสุขภาพ คือ อายุ 45 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เป็นเรื่องที่สาคัญ
จะเห็นได้ว่าเกิดจากการบริโภค อาหาร การขาดการออกกาลังกาย ก่อนหน้านี้มีการเต้นแอร์โรบิด สักพักหลังจากนั้นก็
หยุด ในอิสลามไม่เหมาะสมในการเต้นแอร์โรบิด ก็อยากให้ส่งเสริมหรือนารองสักพื้นที่มีอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
มติที่ประชุม รับทราบ
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นายมะยูดิง วาแม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
อยากให้ มีการซ้ อมแผนการเกิดอุบั ติเหตุส ถานที่ท่ องเที่ย ว ที่อ าเภอเรามี แหล่ งท่ องเที่ ยว หลั ก ๆ 2 แห่ ง คื อ
มะแนดาแล ตาบลปล่องหอย และ เจาะกะพ้อใน ตาบลกะรุบี ซึ้งมีผู้คนมาท่องเที่ยวจานวนมากเลยอยากให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลไปสอนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเบื้องต้นในยามที่เกิดอุบัติเหตุ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการต่อไป
นายมะรอนิง สะนิ กานัน ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ทางโรงพยาบาลกับทางอาเภอเป็นทีมงานเดียวกันช่วยเหลือซึ้งกันและกัน เรื่องอุบัติเหตุนั้นพูดกันนั้น บ้างคนก็
ต่างกัน เรื่องอุบัติเหตุเกิด ขึ้นในเขตหรือนอกเขต ให้โรงพยาบาลมีหน้าที่ดูแล รักษาอย่างเดียวเรื่องการเก็บค่าบริการ
รพ.ปัตตานี เดียวคุยกันที่หลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
นายอายุ๊ ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.กะรุบี ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
วันก่อนไปประชุมภายนอก ภายนอกมีการชม โรงพยาบาลกะพ้อ คนนอกเขตมาบริการที่โรงพยาบาลกะพ้อเพราะ
โรงพยาบาลกะพ้อบริการอย่างดี เรามีจิตอาสาช่วยชีวิตไม่จาเป็นต้องเอาบัตรก่อน เป็นหลักการบ้างครั้งไม่จาเป็นต้อง
ตามหลักการ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมายเส็ด มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
อยากทราบการปฏิบัติของทางโรงพยาบาลและชี้แจ้งเพื่อทางผมจะได้ไปประชาสัมพันธ์กับทีมงานเพื่อทาความ
เข้าใจที่ตรงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทย์ถนัด อาวารุ ลหั ก ผู้อานวยการโรงพยาบาลกะพ้ อ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติม ดังนี้
ขอขอบคุณมากกับเสียงสะท้อนอย่างเมื่อกี่ผมในฐานะเมื่อพ่อดูแลลูก ๆ ในโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ได้
ต้องขอโทษด้วย อาจจะเป็นเพราะการสื่อสารของผมที่ไม่ดี ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับข้อมูล วันก่อนที่เกิดเหตุการณ์ก็ได้
สื่ อ สารแล้ ว แต่ อาจจะไม่ ทั่ ว ถึ งก็ ไ ด้ ต้ องบอกว่าหลาย ๆ เรื่องที่ เกิ ด ขึ้น ได้ มี การพู ด คุ ยภายในองค์ กร ถึงผมจะเป็ น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจริง ๆแต่ก็ไม่ได้ใช้อานาจเด็ดขาด เพราะบ้างคนว่าใช้อานาจบ้างครั้งก็ไม่กล้าพูด ขณะอยู่ใน
โรงพยาบาลบ้างครั้งพูดมากเกินไปบ้างคนก็ว่าทางานเอาหน้า หลาย ๆ เรื่องเป็นความผิ ดของผมตอนที่เปิดรักษาสมัคร
บ้างคนบอกว่ามาทางานที่กะพ้อ แล้วมีความสุขเพราะบ้างหน่วยงานบริการไม่ดี ทั้งที่เป็นคนมุสลิมอยากกลับมาพัฒนา
บ้านเกิด สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความขาดหมายไหม เพราะระบบบริการต้องเกิดขึ้นแน่นอน โดยบริการที่นี้บริการคนในพื้นที่
เพราะพยาบาลพูดภาษายาวี ตัวผมเองก็พูดภาษายาวีพยายามที่จะเรียนรู้ พูดภาษายาวีให้ได้ ระเบี ยบต่าง ๆ พอมี
ปัญหาต่าง ๆ เราก็จะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารเพื่อแก้ไขอย่างชัดเจนตรงนี้ในโรงพยาบาลได้คุยระเบียบห่อ
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ผู้ป่วยในและห่อผู้ป่วยนอกมีการติดระเบียบสิทธิตามห้องที่ให้บริการ เดียวจะให้ทาง คุณอนุวาท ยามา ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับ
สิทธิอีกครั้งเพื่อทาความเข้าใจได้ตรงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
นางซารีตา นิเงาะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ รับผิดชอบดูแลสิทธิของคน
อาเภอกะพ้อทั้ งหมด แต่ละคนจะมีสิทธิที่แตกต่างกัน ส่วนที่รัดผิดชอบเป็น หลัก คือ รับผิดชอบงานภายในและเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้มารับบริการกับผู้ให้บริการเป็นหลัก หลักจากที่ไปประชุมหัวหน้าส่วนแทนผู้อานวยการก็ได้รับเรื่องมา
ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อทาการหารือทางพื้นที่ ได้ทางานแก้ไข ยังไม่จบตอนนี้ผู้รับบริการกับผู้
ให้บริการแตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สิ่งที่ได้ร้องเรียนมาแค่ 4 เปอร์เซ็นต์ เป็นลูกอย่างดีผม
อยากชี้แจ้ง
เรื่องสิทธิ ส่วนสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิสามัญ ไม่ใช่ห้องพิเศษตรงนี้ไม่ต้อง
จ่ายฟรีทุกอย่าง ห้องพิเศษ 30 บาทเป็นหลัก สปสช.จะไม่มีตรงนั้นเลย เงินที่ดาเนินการโรงพยาบาลมาจาก สป.สช.เป็น
การแลกเปลี่ยนกับเงิน สิทธิของ สปสช.ไม่มีในส่วนนี้ แต่ทางกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับแก้ไขในปี 2553 คนที่ทางานเหนืออกว่าคนทั่วไปควรที่จะต้องได้รับ
สิทธิพิเศษ เช่น ผู้ใหญ่ ม.3 ปล่องหอย เป็น อสม. เข้ามารักษาฟรีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนจ่ายให้โรงพยาบาล
และกานัน เมื่ออยู่ห้องพิเศษจ่ายแค่ครึ่งหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน อาสามัญ ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต
ระดับประเทศ อย่างน้องต้องปฏิบัติ 10 ปี ขึ้นปี จะได้รับ 50 เปอร์เซ็นต์ของการค่าบริการช่วยรบกวนแจ้งให้กับ
พยาบาลว่าเรามีตาแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนั้นเราต้องดาเนินการต้องส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเราเป็นผู้ช่วย ตรงนี้
เป็ นช่องทางของการสื่ อสาร กฎเกณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเราไม่ได้คุมกฎเกณฑ์แต่เราเป็นคนปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ดังนั้นตรงนี้สามารถแก่ไขได้ ระบบเราสามารถที่จะสื่อสารอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
นายแพทย์ถนัด อาวารุลหั ก ผู้อานวยการโรงพยาบาลกะพ้ อ ประธานในที่ประชุม ได้ แจ้งที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติม ดังนี้
จริงแล้วตามสิทธิแล้วไม่ได้สรุป กานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เสียค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นสองทาง
ก่อนเอกสารที่ส่งไปเป็นทางการ อีกเรื่องหนึ่งจะถ่ายไปส่งไปทางไลน์ ประเด็นอยู่ที่การสื่อสาร ทางกลุ่มงานการพยาบาล
ได้ประชุมและได้ทาคู่มือให้กับพยาบาลว่าสิทธิเป็นอย่างไร และในห้องพิเศษก็มีการติดว่า เมื่อเข้าห้องพิเศษต้องทา
อย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไร มานอนแล้วอยู่ในกลุ่มไหน อย่างอื่นที่จะเพิ่มมาคุยก่อนเรื่องเงินเวลามาคุยกับเจ้าหน้า
เรื่องคนไข้มาก่อน ตอนนี้ผมเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุเมื่อ กานัน ผู้ใหญ่บ้านตั้งบัตรให้คาประกันไม่ต้อง
เก็บเงินก่อนทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลงมติย้อม ไม่ต้องเรียกเก็บเงินอะไรเลย ถ้ามีท่านผู้อานวยการใหม่มา
ต้องคุยใหม่ แต่ผมจะสานต่อหรือลืมบัตรให้พยาบาลโทรมาโดยตรงกับเบอร์ผู้อานวยการได้เ ลย เวลาเราลงในพื้นที่ เรา
ได้ทากายภาพบาบัด จริงเราตั้งใจที่จะช่วยชาวบ้านจริง ๆ ไม่อยากได้เงิน เพราะก่อนหน้านี้ประชากรเรามีไม่มาก ตอนที่
ผมมาเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล ผมอยากได้ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล ไปคุยเจ้าแม่ เหี่ ยวเหลี่ยว สุดท้ายก็ไม่ได้เงินมา
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ตอนนั้ น เงิน โรงพยาบาลมี น้ อยมาก ผมต้อ งท างานหนั ก มากขึ้ น ไปช่ ว ยจังหวัด ไปช่ วยประเทศ ท ารั่ว โรงพยาบาล
ประมาณ 4 ล้านกว่าบาท ปีสองปีที่ผ่านเขาได้จัดสรรเงินน้อยเราได้ลดค่า OT แล้วไม่ไปดูงาน ประชากรน้อย ก็เลยต้อง
ทางานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาบริหารโรงพยาบาล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะวันนั้นผม
อยู่เวรเองดูแล และส่งต่อไปไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ได้ว่าเจ้าตัวโดยตรง แต่อาจจะเป็นความผิดพลาดจากผมเองที่ไม่ได้
นาเข้าประชุมประจาเดือน ทางโรงพยาบาลจะปรับระบบให้ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลต้องมีการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมะยูดิง วาแม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
อย่างไงน้อง ๆ หากมีอะไรไม่ต้องไปโกรธท่านผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นข้อมูลที่มาจากผู้ใหญ่บ้านโดยตรง กรณี
ของห้องพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าห้องไม่เต็มจริง อยากให้ได้จริง เวลา กานัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ห้องร่วมมีคน
มาเยี่ยมเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้าง และค่าใช้จ่ายในการประสบอุบัติเหตุของลูกบ้านสามารถโทรหารผู้ใหญ่บ้านเลยสามารถ
ที่รับประกันได้ไหม ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
นางซารีตา นิเงาะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
สาหรับท่านกานัน ผู้ใหญ่ได้กล่าวที่ประชุม ประเด็นสาคัญ คือ การสื่อสาร หลาย ๆ เรื่องเรามีคู่มือแต่เราขาดการ
สื่ อสารระหว่างผู้ ม ารับ บริ การกับ ผู้ ให้ บ ริ การ ไม่ ชัด เจนโดยภาระงาน ได้ ยิ น กระแสได้เห็ นกั บ ตา น้ อ งพยาบาลจะ
ให้บริการเป็นอย่างดี เราจะมีการประชุมทุกเดือน การให้บริการความเป็นมนุษย์และตามรูปแบบมุสลิม มีไม่กี่คนที่พูไม่
เพราะเป็นนิสัยของคนบ้างคน ไม่ใช่คนไกลเป็นลูกหลานเราเอง พยาบาลคนไหนพูดไม่เพราะสามารุที่เรียกมาตักเตือนได้
เลย ถ้ามีอะไรบริการไม่ดีสามารถตักเตือนได้เลย การสื่อสารสิทธิของผู้ใหญ่บ้าน กานัน เราดาเนินการมานานแล้วแต่
เจ้าหน้าที่เราว่าใครเป็น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องสิทธิทาง คุณอนุวาท ยามา ได้จัดทาขั้นตอนของการใช่บริการห้อง
ฉุกเฉินแล้วเป็นสิ่งที่จะให้เราสื่อสารเข้าใจมากขึ้น เรื่อง พรบ.รถในการทางานต้ องนาหลักฐานมีหลาย ๆ อย่างต้องแจ้ง
ความ น้องพยาบาลต้องบันทึกข้อมูลในโปรแกรม เราจะให้ว่างบัตรประชาชนก่อน แต่สุดท้ายไม่มาส่งหลักฐาน สุดท้าย
ไม่ส ามารถดาเนิ น การ ส่ ว นบั ตรประชาชนเขาไปแจ้งว่าหายแล้ ว ไปท าใหม่ นี้คื อปัญ หา ก็เลยให้ เก็บ ค่ามั ดจาก่อ น
หลังจากเหตุการณ์ผู้ใหญ่บ้านและท่านปลัด ทางเราได้ไปเยี่ยมหลังจากนั้น มาปรึกษากับท่านผู้อานวยการโรงพยาบาล
ถ้าเป็นท่านกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้ว่างบัตรแล้วขอเบอร์โทรเพื่อติดต่อไปที่หลังต่อไป ไม่ต้องรีบร้อนหลังจากนั้นได้คุยกับ
เจ้าหน้าที่ในการประชุมฝ่ายการ น้องได้ถามถ้าเป็นลูกบ้านเพราะบ้างคนไม่พาเงินมา เพราะจริง ๆ แล้ว โรงพยาบาล
ใหญ่จะมีการแยกฝ่ายแต่เราเป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ ต้องมีการร่วมงานให้อยู่ฝ่ายเดียวกันแต่เราไม่มีเจ้าหน้าที่ ได้คุยกับ
น้องพยาบาลให้ดูแลคนไข้ก่อนให้ดีก่อน เรามาทาอย่างดีแต่สุดท้ายมามีปัญหาหรือ พรบ.ถ้าเป็นเวรเช้าจะมีเจ้าหน้าที่
การเงินเป็นคนเก็บ ถ้าเป็นลูกบ้านจะดาเนินการอย่างไร ถ้าเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เอาเบอร์โทรแล้วติดต่อภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมายเส็ด มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
เรื่องจากมัดจาถ้าเงิน มาแล้วเราสามารถได้คืน ถ้าอย่างงันมัดจาเล็ ก ๆ น้อย ปรับกัน หากนาหลั กมาครบทาง
โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ทันที่
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มติที่ประชุม รับทราบ
นายมะรอนิง สะนิ กานัน ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
เรื่องการส่งผู้ป่วยไม่จาเป็นเอาเฉพาะ กานัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างเดี ยว อย่างให้ เหตุการณ์อุบัติเหตุอย่างเดียวและ
ลู ก บ้ านเรื่ อ งเงิน เรื่ อ งมั ด จ าให้ ติ ด ต่ อ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เรื่อ งเร่งให้ ส่ งผู้ ป่ ว ยก่ อ นแล้ ว มาเอาเงิน ของชมรมก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมะยูดิง วาแม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
เรื่ องนั้ นเป็ น เรื่ องต้องพู ดคุย ว่าจะเอาอย่างไร ในกรณี ที่เอาเงินประกันก่อน ถ้าเป็นลู กบ้านให้ ติดต่อหา กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ว่า ผู้ใหญ่บ้านสามารถรับร้องได้ไม่ หนังสือให้ดาเนินการที่หลัง หากทางผู้ใหญ่บ้านไม่รับร้องให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
นายมะยูดิง วาแม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
แต่ละพื้นที่ให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบทันที่เพราะเงินประกันได้แน่นอน กรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ ให้แต่พื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
นายนิอายุบ นิเงาะ เภสัชกรชานาญการพิเศษ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเจ้าหน้าที่ของเรา 50 เปอร์เซ็นต์เป็นคนในพื้นที่หากมีอะไรให้มาพูดคุยได้ หากผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลไม่อยู่ สามารถบอกกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้ ไม่ยากให้คุยกับภายนอก เหมือนผู้อานวยการ
โรงพยาบาลกะพ้อ ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์พ่อแม่เป็นห่วงตลอด จากโรงพยาบาลจน ๆ ต้องไปยื มเงินจากโรงพยาบาล
ยะหริ่งในการจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้า เราอาจจะช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาล มาคุยกับ
เพื่อให้ดีขึ้น เราพยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้น โรงพยาบาลกะพ้อถ้าหากเจ้าหน้าที่ทาผิดจะไม่โทษเจ้าหน้าที่แต่เราจะโทษ
คณะกรรมการบริหาร ต่อไปเราจะมีนโยบายห้ามเรียบเก็บเงิน เป็นต้น เรามีนโยบายที่ชัดเจน
โรงพยาบาลกะพ้อ ได้รับรางวัลหลาย ๆ อย่าง น้องที่มาทางานด้วยจิตอาสาและไม่มีหมอคนไหนที่ลงมาตรวจคนไข้
เวลา 05.00 น. เมื่อท่านต้องไปประชุม เวลาเลิกประชุมเวลา 12.00 น. ไม่กินข้าวเที่ยงลงมารักษาคนไข้ก่อน ปีนี้
เราไม่ได้ไปดูงานเพื่อประหยัดเงินมีอะไรอยากให้คุยกันเปิดใจกัน เพราะเราเป็นพี่น้องกัน ก็อยากฝากมีอะไรอยากให้
พูดคุยกัน ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของเราเป็นลูกหลานของเราเอง เราจะมีการประชุมทุกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมะยูดิง วาแม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปล่องหอย ได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
ขอเสนออยากให้เรียกทีม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป
มติที่ประชุม ประชุม 3 เดือน/ครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามการประชุม
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดการประชุม 16.35 น.

นายยาการียา ยโซะ
(นายยาการียา ยูโซะ)
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จดบันทึกการประชุม

นายอนุวาท ยามา
(นางสัลมา ชูอ่อน)
เลขานุการ คปสอ.กะพ้อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

