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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

2.  นายจารึก   หนูชัย   สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ 

3.  นายสกุลวิชย์  พูนนวล   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

4.  นายอนันต์ ดิษฐาภินันท์   ทันตแพทย์ชำนาญการ 

5.  นางเสาวลักษณ์ ศรเรือง   ผอ.รพ.สต.บางโกระ 

6. นายประสพพร   สังข์ทอง   ผอ.รพ.สต.นาเกตุ 

7. นายปรีชา   กาฬแก้ว   ผอ.รพ.สต.ทุ่งพลา 

8. นายโยธิน  นันทวิสุทธิ์       รก.ผอ.รพ.สต.นาประดู่ 

9. นายสูไฮมี  เจ๊ะดาโอะ   ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ 

10. นายสันติพงษ์  สืบสม   รก.ผอ.รพ.สต.ช้างให้ตก 

11. นางเสาวลี  จันทร์งาม   รก.ผอ.รพ.สต.โคกโพธิ์ 

12. นางมารีแย   สาหลำ   ผอ.รพ.สต.บ้านโคกอ้น 

13. นายมูฮัมมัตยูสรีย์  อิจิ   หวัหน้า PCU ป่าบอน 

14.  นายอุสรัน  ตาเยะ       นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 

15.  นายสุรศักดิ์  หนูเมือง   จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 

16.  นางอนงค์รัตน์  สืบสม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

17.  นางวิลายะตี   นิเซ็ง   นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 

18.  นางเบญญาภา นวลเอียด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

19. นางศริญญา จีนารงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

20. นางโซเฟียนี โตะโยะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

21. นางสาวภาวิณี ประแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

22. นายธีรศักดิ์ แก้วประดับ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

23. นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

24.  นางจรรยา  เพชรแก้วทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

25. นางเพียงฤทัย พง์กาบ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
ครั้งท่ี 2/ 2565 

ประจำเดือน มกราคม 
วันอังคาร ที่ 11 เดือนมกราคม  2๕65  เวลา  08.30 น. 

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 
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26. นางอรอนงค์ เหมพนม   จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 

27.  รอซีดะห์ มะสาแม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

28.  นางอาอิชะฮ์ แก้วขาว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

29.  นายสุชล  แว่นแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

30.  นายมรุต ไชยรันต์ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

31.  นายสุจิไกร คงกระจ่าง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

32.  นางสาวพัชรินทร์ อนิสงค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

33. นางนิตยา  สังข์ทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

34.  นางอัจฉรา ไชยรัตน์ทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

35.  นางเพียงเพ็ญ  โยธากุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

36. นางกนก  สังข์ทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

37. นางอริสรา  พลเสนา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

38.  นางมาเรียม  และหะยามิง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

39. นางนันทิกานต์ หวังจิ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

40.  นางวรรณา บัวขาว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

41. นางจำนงค์  แก้วนาวี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

42.  นางสมจิตต์ เลื่อนแก้ว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

43. นางจิตติมา  เพชรมาตย์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

44.  นายอภัย มาลินี   เภสัชกรชำนาญการ 

45. นางสาวแวฮาลีเมาะ หะยีลาเต๊ะ  แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

46.  นางกูกามารีย๊ะ สุดทองคง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

47.  นางสาวซูฮาดา  สาแม   นักวิชาการสาธารณสุข 

48.  นางสาวพจณี สว่างรุงเรือง  จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวติยาภรณ์ ยืนชนม์  นักศึกษาฝึกงาน รพ.สต.นาประดู่ 

2. นางสาวพนิดา  ปรีประสาท  นักศึกษาฝึกงาน รพ.สต.นาประดู่ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เป็นประธานการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

เรื่องก่อนวาระ 

         1. ร่วมร้องเพลงชาติไทย 
2. การอัญเชิญพระบรมราโชวาท 

อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

“งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจ งานใน
หน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม 
โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติ"  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการ 
พลเรือน ประจำปี 2564 ณ พระที่นัง่อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

  วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕64 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

โดย นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์  ได้แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
  1.1 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 

   1.1.1 ถ่ายทอดแนวคิด VUCA World ยุคสมัยแห่งความสับสนอลหม่าน 

   1. V = Volatility  คือ ความแปรปรวน การเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว 
สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไม่สามารถคาด
เดาหรือทำนายได้ หรือเป็นสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลัน แบบตั้งตัวไม่ทัน หรือรวดเร็ว
มาก  เช่น ซึ่งในปัจจุบันคือ สถานการณ์โรคโควิด-19 

2. U = Uncertainty คือ ความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก  

3. C = Complexity คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆเชิงระบบ  มีปัจจัย
มากมายและซับซ้อนต่อการตัดสินใจ   

4. A = Ambiguity คือ ความกำกวม ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะ
เกิดข้ึนได้ชัดเจน 
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  1.1.2 เป้าประสงค์ร่วมและเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.1.3 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 
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  1.1.4 12 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญจังหวัดปัตตานี ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1. ลดมารดาตาย 
2. โภชนาการในเด็กปฐมวัย 
3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย 
4. ผู้สูงอายุ 
5. COVID-19 (Living with covid) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ 
1. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   
2. การควบคุมป้องกันวัณโรค 
3. กัญชาทางการแพทย์ 
4. การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
5. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
1. องค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
1. ธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



๘ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 

ตามที่  คปสอ.โคกโพธิ์    ได้ประชุม  คปสอ. ครั้งที่  1/2565 ประจำเดือน ตุลาคม          
เมือ่วันที่  27 เดือนตุลาคม 2๕64 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อการรับรอง
รายงาน การประชุม  

มติที่ประชุม รับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่  1/2565 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 ทบทวนผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดระดับจังหวัด ปี 2565 โดย นายสุชล แว่นแก้ว นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ 

 4.1.1 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญจังหวัดปัตตานี ปี 2565 จำนวน 12 
ประเด็น และ 20 ตัวชี้วัดดังนี้  

 1. ประเด็น : ลดมารดาตาย 
  1.1 อัตราการตายมารดา ไม่เกินร้อยละ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 
มากกว่าร้อยละ 75 

1.3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ มากกว่าร้อย
ละ 75 

1.4 ร้อยละหญิงคลอดมีภาวะ Shock จากการตกเลือด ไม่เกินร้อยละ 25 
1.5 ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ มากกว่า

ร้อยละ 75 
 
   2. ประเด็น : เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน 
    2.1 เด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 64 
 
   3. ประเด็น : การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย 

3.1 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ในเด็ก
อายุครบ 1–5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 
   4. ประเด็น : ผู้สูงอายุ 
     
    4.1 ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care)ในชุมชน ร้อยละ 98 

 
   5. ประเด็น : COVID-19 (Living with covid)  

5.1 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ
ประชากร 

  
6. ประเด็น : การควบคุมป้องกันวัณโรค  

6.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เกณฑ์ร้อยละ 
88) 

 
   7. ประเด็น : การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

7.1 อำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพ NCD Clinic Plus ร้อยละ 80 
 
   8. ประเด็น : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
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8.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(Triage level1)ภายใน24
ชั่วโมง ใน รพ.ระดับF2ขึ้นไป(ทั้งท่ีERและadmit) <ร้อยละ12 

 
   9. ประเด็น: ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  

9.1 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิร้อยละ 54 

9.2 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 75 

9.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 100 

9.4 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 54 (35 แห่ง) 

 
   10. ประเด็น : กัญชาทางการแพทย์  

10.1 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 
   11. ประเด็น : องค์กรแห่งความสุข  

11.1 ร้อยละของความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
12. ประเด็น : ธรรมาภิบาล  

12.1 ร้อยละของ คปสอ. มีการดำเนินงานหลักธรรมภิบาล ทั้ง 4 ด้าน 
ร้อยละ 100 

 
มติที่ประชุม 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. ประเด็น : ลดมารดาตาย 1.1 อัตราการตายมารดา ไม่เกินร้อยละ 17 ต่อ

การเกิดมีชีพแสนคน 
ทีม MCH Bord 
นางวิลายะตี   นิเซ็ง 

1.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ือ
อายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 75 
1.3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง 
ตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 75 
1.4 ร้อยละหญิงคลอดมีภาวะ Shock จากการตก
เลือด ไม่เกินร้อยละ 25 
1.5 ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 
ครั้ง ตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 75 

2. ประเด็น : เด็กปฐมวัยสูง
ดีสมส่วน 

2.1 เด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 64 นางวิลายะตี   นิเซ็ง 

3. ประเด็น : การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย 

3.1 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแต่ละ
ชนิดครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุครบ 1–5 ปี 

นางเบญญาภา นวลเอียด 



๑๒ 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

4. ประเด็น : ผู้สูงอายุ 4.1 ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

นางนันทิกานต์ หวังจิ 
นางอาอิชะฮ์ แก้วขาว 

4.1.1 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ร้อยละ 98 

5. ประเด็น : COVID-19 
(Living with covid) 

5.1 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70 ของประชากร 

นางวรรณา บัวขาว 
นางโซเฟียนี โตะโยะ 

6. ประเด็น : การควบคุม
ปอ้งกันวัณโรค 

6.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ (เกณฑ์ร้อยละ 88) 

นางนิตยา  สังข์ทอง 
นางโซเฟียนี โตะโยะ 

7. ประเด็น : การควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

7.1 อำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพ NCD Clinic Plus 
ร้อยละ 80 

นางอนงค์รัตน์  สืบสม 
นายสุจิไกร คงกระจ่าง 

8. ประเด็น : การพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

8.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
(Triage level1)ภายใน24ชั่วโมง ใน รพ.ระดับF2
ขึ้นไป(ทั้งท่ีERและadmit) <ร้อยละ12 

นางอัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 
นางอนงค์รัตน์  สืบสม 
 

9. ประเด็น : ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิเข้มแข็ง 

9.1  จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการได้รับการดูแล 
โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ร้อยละ 54 

นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
นางสาวภาวิณี ประแก้ว 

9.2  ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75 
9.3 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 
9.4 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย
บริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบบริการ 
สุขภาพ ร้อยละ 54 (35 แห่ง) 

10. ประเด็น : กัญชาทาง
การแพทย์ 

10.1 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

นางสาวแวฮาลีเมาะ หะยลีาเต๊ะ 
นางสาวอักลีมา 

11. ประเด็น : องค์กรแห่ง
ความสุข 

11.1 ร้อยละของความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

นายอุสรัน  ตาเยะ 

12. ประเด็น : ธรรมาภิ
บาล 

12.1 ร้อยละของ คปสอ. มีการดำเนินงาน
หลักธรรมภิบาล ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100 

นางจำนงค์  แก้วนาวี 
นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
นายวีรพล พงษ์รัตน์ 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
   

5.1 การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายจารึก หนูชัย 
สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 

 
 

 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

   

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืนๆ 

  6.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565  

ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ส่งงานยุทธศาสตร์ 
ภายในวันที่  17 มกราคม 2565 ทางอีเมล shuhadasamae@gmail.com  สามารถโหลด
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ตาม QR Cord   

 
 

ปิดประชุมเวลา  เวลา 12.00 น. 
  
 

ลงชื่อ........................................................... 
(นางสาวซูฮาดา สาแม) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

ลงชื่อ........................................................ 
               นายสุชล  แว่นแก้ว            
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

mailto:shuhadasamae@gmail.com

