
 

 

รายงานการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2563 
ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 3ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุม A โรงพยาบาลเทพา 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายเดชา     แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา 
 2. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง  หัวหน้าพยาบาล 
 3. นายยศพงศ์   ถิระวุฒิ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 4. นายวัชรพงศ์   ชัยสุวเศรษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 5.นางกาญจนา   ชูหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 6. นางอ าภา   แก้วของแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 7. นางอรอนงค์   แซ่กี่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กัวพานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 9. .ว่าที่ ร.ต.หญิงสนธยา  อ ามาลี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
 10.นางสาวธนิษฐา  มิ่งประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 11.นางฟาติมา   บูเอียด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 12.นางสาววริษฐา  บูเอียด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 13.นางจรุงศรี   อุมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 14..นางสาวนูระอาซียะห์  อับดุลเล๊าะ  นักกายภาพบ าบัด   
 15.นายภูริพัฒน์   กะมิง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 16.นางสาวสุจิตรา  ลือเมาะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 17 .นางสาวอัสลีนา  กาเร็ง  นักโภชนาการ 
 18.นางสาวนงลักษณ์  เหนี่ยวทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 19.นางสาวรุสลาวตี  ไบเตะ  นักประชาสัมพันธ์  
 20.นายจรัญ   คงสุวรรณ แพทย์แผนไทย 
 21.นายอดินันท์   บาสอสิดิก นักวิชาการสาธารณสุข  
 22 .นางสาวมลฑา  อินกะโผะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

สรุปรายงานการประชุม 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 ไม่มี  

วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมรับรองไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตาม) 
 3.1 ทบทวน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และบทบาทหน้าที่ตามข้อแก้ไขเพ่ิมเติมจากการ
ประชุมครั้งก่อน ตามค าสั่งฯแนบ ที่ประชุมมีมติเป็นชอบ ไม่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 ติดตาม ความคืบหน้าการเตรียมงานแต่ละคณะท างาน  
  3.2.1 คณะท างานฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย เพ่ิมเติม 
   -  การจัดที่นอนส าหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล อาคารส่งเสริม และ อาคารผู้สูงอายุ จัดไว้ หน่วยละ  
50 เตียง  
 -  เปลี่ยนสถานที่คัดกรอง และ พิธีเปิดตา จาก อาคารผู้สูงอายุ มาที่ อาคารอุบัติเหตุหลังใหม่ เนื่องจากเป็น
ห่วงเรื่องฝนตก อาจท าให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับให้ผู้ป่วยนั่งรอบริเวณด้านนอกอาคารผู้สูงอายุ  
  3.2.2 คณะท างานฝ่ายสวัสดิการอาหาร ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 
  3.2.3 คณะท างานฝ่ายบริการผู้ป่วย เพิ่มเติม 
 - ด้านอัตราก าลัง  
 1)เพ่ิมอัตราก าลังจาก เครือข่ายสถานพยาบาล ช่วยที่อาคารผู้สูงอายุ และอาคารส่งเสริม วันละ 1 คน โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนล่วงเวลา 
 2)ในห้องผ่าตัด จัดมาจากทีมตา จัดพยาบาลและ  NA ในหน่วยให้วันละ 1 คน เพื่อดูแลความสะดวก แต่
เพ่ิมเติมเรื่อง IC กับ ทีมผ่าตัด 
 3)อุปกรณ์เดิมในห้องผ่าตัดและห้องคลอดที่ต้องเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมสถานที่ผ่าตัดตา ที่ประชุมให้เก็บไว้ที่ 
ward 3 ชั่วคราว 
 4) ขอปิดคลินิก HT วันที่ 6 ธ.ค.62 เนื่องจากต้องใช้อัตราก าลังบางส่วนในกิจกรรมตรวจคัดกรอง 
ต้อกระจก 
 5)กรณีการจองห้องพิเศษให้จองท่ีจุดซักประวัติ เพียงจุดเดียว  
  3.2.4 คณะท างานฝ่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม  
  3.2.5 คณะท างานฝ่ายพิธีการ เพิ่มเติม 
 - ประธานในพิธีเปิด วันที่ 6 ธ.ค.62 นายสนอง จันทรักษ์ นายอ าเภอเทพา เป็นประธาน 
วันที่ 8 ธ.ค. 62 นายณรงค์           รองแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธาน 
วันที่ 9 ธ.ค.62 เลขาธิการ ศอบต. เป็นประธาน แต่จะประสานยืนยันอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีภารกิจในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
  3.2.6คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์  
 - ท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ รอยืนยันในส่วนของประธานเปิดตา วันที่ 9 
ธ.ค.62  
 - หนังสือประสานโรงพยาบาลจะนะ เรื่องส่งเคสคลอดกรณีฉุกเฉิน ในช่วงด าเนินโครงการ  
  3.2.7คณะท างานฝ่าลงทะเบียน  
 -ปรับเรื่องบัตรคิว เพ่ิมข้ันตอนบริการ เพื่อป้องกันการสับสน  
 -การให้บริการลงทะเบียนตามคิวนัดเหลื่อมเวลา  
  3.2.8 คณะท างานฝ่ายการจัดการสารสนเทศ 



 

 

 - ก าลังด าเนินการ ถ่ายท าหนังสั้น เพื่อเปิดให้ทันในวันคัดกรอง 
 - เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับลงข้อมูลในจุดบริการทั้ง 3 วัน  

วาระท่ี ๔ เรื่องหารือ 
 4.1 Flow จุดคัดกรอง ตามแนบ 
 4.2 ปัญหาอุปสรรคในการเตรียมงานแต่ละคณะท างาน  

วาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ  
  
ปิดประชุมเวลา ๑5.00.น. 
         บันทึกการประชุม 
         มลฑา  อินกะโผะ  

   


