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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอนามน (คปสอ.นามน) 
 ครั้งที่ 4/2565 

วัน อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสุพจน์   แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามน 
 นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นางเพชระดา  พันพิพิธ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายสุขสันติ์  ภูภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายอายุวัฒน์  สุระเสียง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางสัจจา  ภาวิช า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางปรียาวดี  บุญไชยโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางศศิธร  ก าทองดี                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางจารุวรรณ  ภารจรัส    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาวหัทยา  เสริฐเลิศ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางทิพย์วัลย์  ไพศาล   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 นางวิไลรัตน์  เรืองวิชญกานต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายยุทธพงศ์  ภามาศ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 นายอรรถวิทย์  เนินชัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นายทักษนัย  พัศดุ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางสาวลออรัตน์  จิตต์พงษ์            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงศ์   เภสัชกรช านาญการ 
 นายจิตกร    มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการ 
 นางศิริวรรณ  ช่วยรักษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวอลิษา  จุนันท์   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 นางอภิญญา  กองอุดม   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 นางศิริมา  ปริมา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
  

ผู้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ 

1. นายจารึก  ประค า   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
2. นางสาวสิรามล  ทองตัน                       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. นางสุดาทิพย์  หารจ าปา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายเฉลิมชนม์  ปัดจังหรีด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นายกิตติชัย  ศิริบุตร   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
6. นางศิริเพ็ญ  ไชยขันธ์   ผอ.รพ.สต.ศรีพัฒนา 

 8.นางสวิท  วรพันธ์             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 



 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 

นายสุพจน์  แสบงบาล  สาธารณสุขอ าเภอนามน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวประชุมและเปิดประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/ถือปฏิบัติ 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง  1.1 แจ้งเรื่องการด าเนินการวัคซีนตามสูตรเข็มที่ 1 AstraZeneca  และเข็มที่ 2 
         Pfizer   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565   

  สสอ.นามน ได้แจ้ง สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงาน ความครอบคลุมการ  ให้บริการ
   วัคซีน  COVID – 19 เข็มที่ 1  ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผู้ได้รับวัคซีน 
   ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เข็มที่ 1 ของอ าเภอนามนยังต่ ากว่าที่ 
   เป้าหมายก าหนดจึงขอเสนอกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้มารับวัคซีนโดยการสร้าง
   แรงจูงใจ จับสลากรางวัล 

 ผอ.รพ.นามน ได้แจ้ง ให้แต่ละ รพ.สต. สรุปยอดจ านวนวัคซีนที่เบิกไป และวัคซีนที่คงเหลือ ปัญหา
  อุปสรรคในการฉีดวัคซีน 

 รพ.สต.อุทัยวรรณ ได้แจ้ง วัคซีนที่เบิกไป 320 Dose ใช้ไปแล้ว 197 Dose คงเหลือ 123 Dose 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลข้างเคียง 
 หลังจากฉีดวัคซีน ท าให้เกิด        ความหวาดกลัว 

 รพ.สต.ศรีพัฒนา ได้แจ้ง วัคซีนที่เบิกไป 320 Dose ใช้หมดแล้ว และได้มาเบิกเพ่ิมอีก 200 Dose 
    ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นในการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี และขอสนับสนุนน้ า
    ด่ืมให้ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน 

 ผอ.รพ.นามน ได้แจ้ง จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมอ าเภอนามนต่อไป 

 รพ.สต.สงเปลือย  ได้แจ้ง วัคซีนที่เบิกไป 320 Dose ใช้ไปแล้ว 126 Dose คงเหลือ 194 Dose 
    ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ประชาชนเข้ามารับบริการฉีควัคซีนน้อย แต่ได้
    มีการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชิญชวน
    และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  

 รพ.สต. โนนศรีสวัสดิ์ ได้แจ้ง ปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนไม่มีความเชื่อม่ันในวัคซีนที่จะได้รับ 

 รพ.สต.หนองบัว ได้แจ้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความต้องการ
    ฉีดวัคซีนให้กับ รพ.สต.หนองบัว 

 เขตนามน ได้แจ้ง   วัคซีนที่เบิกไป 320 Dose ใช้ไปแล้ว 116 Dose คงเหลือ 204 Dose 



    ปัญหาและอุปสรรค คือ ญาติไม่อนุญาตให้ฉีด แต่ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยได้
    จัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เคสตัวอย่างที่รับวัคซีนแล้ว มีสุขภาพร่างกาย
    แข็งแรงข้ึน 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง- เสนอมาตรการการให้บริการของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยผู้ที่จะเข้ารับ
     บริการต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และออกบัตรให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว       
     เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันในการเข้ารับบริการ 

   - เสนอมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้น โดยการจับ
     สลากมอบรางวัล ให้ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1  เป้าหมายผู้ที่มารับบริการ     
     ฉีดวัคซีน จ านวน  20 คน /วัน 

ปิดประชุมเวลา 16:18 น.      

 มติที่ประชุม  รับรองการประชุมครั้งที่ 3/2565  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 3/2565 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง - จากการเข้าร่วมประชุม ร่วมกับนายอ าเภอนามน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และได้
  ปรึกษาท่านนายอ าเภอนามนเรื่องของรางวัล เรามีพัดลมจากโรงพยาบาลสนาม
  ประมาณ 100 ตัว รวม 11 รางวัล/สัปดาห์  ส่วนการสุ่มรางวัลจะเป็นการสุ่ม
  ด้วยระบบคอมพ์พิวเตอร์ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชี่ยล เพ่ือแสดงความ
  โปร่งใสในการสุ่มมอบรางวัล โดยนายอ าเภอ นามนจะเป็นผู้มอบรางวัลแต่ละ
  สัปดาห์  
 
  นายยุทธพงศ์ ภามาศ ได้แจ้ง - ขณะนี้มีรายชื่อผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกที่เป็น Sinovac จ านวน 498 ราย 
    และมีการบันทึกวิดีโอเพ่ือยืนยันผลการสุ่มรางวัล  

 สสอ.นามน ได้แจ้ง - ส าหรับสัปดาห์นี้จะเป็นการสุ่มรายชื่อผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น Sinovac  
  แต่สัปดาห์ถัดไปจะเป็นการสุ่มมอบรางวัลให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac และ  
  AstraZeneca เข็มที ่1 เท่านั้น 
  - ส่วนมาตรการเชิงบังคับ/มาตรการทางสังคมได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน 
    ต่างๆเพ่ือขอความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว 
  -ท่านใดมีเรื่องจะติดตามการประชุมครั้งที่แล้วเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 ภกญ.กัญจนรัตน์ - อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องเวลาในการให้บริการฉีดวัคซีนให้ชัดเจน 
  เพ่ือป้องกันไม่ให้วัคซีนเหลือ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นามน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 แผนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นามน ประจ าปีงบประมาณ 2565  มี  2 หมวด        
 4 เป้าประสงค์ คือ หมวดที่ 1 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
 (PP&P Excellence)  G Manager G 1 ได้แก่ นางสุดาทิพย์  หารจ าปา และ 
  นางเพชระดา  พันพิพิธ 
 แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 



1. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
2. ระดับความส าเร็จในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 

  
 
 แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (ประเด็นร่วม ขับเคลื่อน พชอ.) 

3. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานยาเสพติด 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่างถนน

ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ./D-RTI)                                                
 แผนงานที่ 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 
  5.1 ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (COVID-19) ให้สงบภายใน 21-28 วัน  
  5.2 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
  โคโรนา 2019 (COVID-19)  
  6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ COVID Free Setting 
  7. ระดับความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 
  8. ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มีการด าเนินงานเพ่ือลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ
  และมะเร็งท่อน้ าดี 
 เป้าประสงค์ที่  2 ด้านการบริหารเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
  G Manager G 2 ได้แก่ ได้แก ่นางศรีสุพรรณวรรณเสริฐ และ นางวิไลรัตน์ เรืองวิชญกานต์ 
 แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) 
  9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน NCD 
  10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ 
   ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพทุกระดับที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence )  
  G Manager G 3 ได้แก ่ประธาน นายสุขสันติ์ ภูภักดี รองประธาน นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล 
 แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
  11. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ความส าเร็จในการบริหารจัดการให้บุคลากร เป็นคนดี 
  เก่ง มีความสุขบนฐานค่านิยมองค์กร 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
  G Manager G 4 ได้แก่ ประธาน นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล รองประธาน นายสุขสันติ์ ภูภักดี  
 แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง สุขภาพ 
   12. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  
   12.1 ร้อยละหน่วยบริการที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการการเงิน การคลัง 
   หน่วยบริการ (Total Performance Score : TPS) 
   12.2 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานกระทรวง 
   สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
   12.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานกระทรวง 
   สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ก าหนด 
 หมวดที่ 2 ตัวชี้วัดตามพันธกิจ ระดับ คปสอ. (8 ตัวช้ีวัด) 



   13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ( ill 
   difined) ระดับอ าเภอ 
   14. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สามารถผ่าน
   การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน HA ขั้น 3 
   15. ระดับความส าเร็จของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  
   ติดดาว 
   16. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
   ตามเกณฑ์ 
   17. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการด าเนินงานในระบบรายงานงบ
   ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564  
   18. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
   บูรณาการ 
   19. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน RDU  
   20.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร     
 สสอ.นามน ได้แจ้งสรุป การก าหนดผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ต่างๆ 
   - เป้าประสงค์ท่ี 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง 
   ผู้บริโภคเป็นเลิศ  (PP&P Excellence)  
    ผู้รับผิดชอบ คือนางสุดาทิพย์ หารจ าปาและนางวิไลรัตน์ เรืองวิชญกานต ์

   - เป้าประสงค์ท่ี 2  ด้านการบริหารเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
    ผู้รับผิดชอบคือนางศรีสุพรรณวรรณเสริฐ และ นางวิไลรัตน์ เรืองวิชญกานต์ 

    - เป้าประสงค์ท่ี 3 เป้าประสงค์ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ) 
   ผู้รับผิดชอบคือ นายสุขสันติ์ ภูภักดี และ นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล 

   - เป้าประสงค์ท่ี 4 เป้าประสงค์ท่ี 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
   (Governance  Excellence) 
    ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล และนายสุขสันติ์ ภูภักดี 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง  - งบประมาณจ านวน  462,090 บาท จ านวน รวม  20 ตัวชี้วัด               
   - ขอใช้ในการท าแผน 350,000บาท โดยจะน ามาเฉลี่ยให้แต่ละแผน  
   - ก าหนดการน าเสนอแผน คือวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
    เวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การติดตามการด าเนินการวัคซีน 
 
 นายยุทธพงศ์ ภามาศ ได้แจ้ง - อ าเภอนามนจะต้องได้ยอดผู้ฉีดวัคซีน 70% ภายในวันที่ 27  
  พฤศจิกายน  2564 
   - ปัจจุบันต าบลนามนยอดอยู่ที่ 20 - 25%  ส่วนต าบลอ่ืนๆอยู่ท่ี 50% 
   1 ถึง 16 พฤศจิกายนยอดฉีดวัคซีนของต าบลนามนเพ่ิมขึ้น ขอเสนอให้
  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้
  ประชาชนทราบการให้บริการการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียน 
  เป้าหมายคือวันละ 600 คนต่อวันทางจังหวัดเน้นย้ าไม่ปล่อยให้วัคซีน        
  ไฟเซอร์หมดอายุโดยพิจารณาเป็นกลุ่ม 12- 17 ปีและกลุ่ม 608 



 สสอ.นามน ได้แจ้ง มอบฝ่ายโสตฯ ท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 

 มติที่ประชุม          รับทราบ 

 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง       ขอความคิดเห็นการจัดทีมลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนสัปดาห์ต่อไป 

 นางปรียาวดี บุญไชยโย  -อัตราก าลังในการให้บริการวัคซีนไม่เพียงพอ ขอเสนอให้มีผู้บริหาร          
    ในจุดต่างๆ  
   -จุดคัดกรอง   คือ นายสุขสันติ์ ภูภักดี และนายอายุวัฒน์ สุระเสียง 
   -จุดฉีดวัคซีน  คือ นางสาวรุ่งธิวา  สมใจ 
    -จุดออฟเสริ์ฟ  คือ นางสวิท  วรพันธ์ และนางศิริวรรณ  ช่วยรักษา 
   -จุดคีย์ข้อมูล  คือ นางศศิธร  ก าทองดี 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 สสอ.นามน ได้แจ้ง  การติดตามวัคซีน 
     -การเพ่ิมศูนย์ฉีดวัคซีน 
   วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  ต าบลนามนบ้านโนนเที่ยง 
        วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ต าบลหลักเหลี่ยม 
      วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  ต าบลหนองบัว 
   วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน ต าบลสงเปลือย 
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน อ าเภอนามนหอประชุมที่ว่าการอ าเภอนามน 
   วัน อังคารที่ 30 พฤศจิกายน ต าบลยอดแกง        
  
 นางปรียาวดี บุญไชยโย  ได้แจ้ง  การส่งเอกสารผู้มาฉีดวัคซีนเพ่ือคีย์ข้อมูลค่อนข้างช้า  
 สสอ. ได้แจ้ง  มอบนายเฉลิมชนม์  ปัดจังหรีด เป็นผู้ส่งเอกสารให้จุดคีย์ข้อมูล 
  

  ภก.จิตกร ได้แจ้ง - การกระจายยาและเบิกยา ยังไม่มีให้ ในปี 65  
   - งานยุทธศาสตร์ เน้นงานชุมชน (RDU รพ.สต.ยังไม่อัพเดต) 
   - การใช้กัญชาในทางการแพทย์ รพ.นามน มีการใช้เพียง 2 - 3 เคส 

 นายอรรถวิทย์  เนินชัด ได้แจ้ง จ านวนผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยสะสม จ านวน 2 ล้านราย       
    ผู้ป่วยยืนยันรายไม่ประมาณ 5,000 ราย ตอนนี้สถาณการณ์คาดว่าจะติด
    เชื้อภายในประเทศ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ รวม 27 ราย 
    ติดเชื้อภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ 24 รายและ ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 3 ราย 
    ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมีคลัสเตอร์ที่ส าคัญ     
    คือคลัสเตอร์กุฉินารายณ์ ติดจากงานกฐิน 20 ราย งานศพ 17 ราย       
    คลัสเตอร์งานบุญต่างๆ ล่าสุดเป็นคลัสเตอร์หนองผ้าอ้อมเป็นหัวคะแนนหา
    เสียง คลัสเตอร์โกบอลเฮ้าส์ที่ยังไม่สรุป และที่ รพ.สมเด็จอยู่ที่ฝ่ายธุรการของ
    โรงพยาบาลสมเด็จ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.  
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