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ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน  

อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 



 
 

 
  

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
คปสอ. นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/ ปีงบประมาณ 2565 

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน  โรงพยาบาลนามน 
    ต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ี 7/2565 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามการประชุมครั้งท่ี 7/2565 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ติดตามแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 4.2 การติดตามการด าเนินงานวัคซีนป้องกัน COVID-19 อ าเภอนามน 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)  
ครั้งที่ 8/ ปีงบประมาณ 2565 

วัน จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  นายจารึก  ประค า   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
  นายสุพจน์   แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามน 
  นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นางสุดาทิทย์  หารจ าปา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางปรียาวดี  บุญไชยโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพิมพ์ลักษณ์  ชมภูทัศน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 นางสัจจา  ภาวิช า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายสุขสันต์  ภูภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 นายยุทธพงศ์  ภามาศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายอายุวัฒน์  สุระเสียง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางวิไลรัตน์  เรืองวิชญกานต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายอรรถวิทย์  เนินชัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการ 
 นายจิตรกร    มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ผู้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ 
 นางสาวเพ็ญสุภา  นังตะลา   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
  นางสาวธิดารัตน์  แจ่มปรีชา  แพทย์แผนไทย 
 นางวันวิสาข์  พรมเมตตา   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 นางสาวอลิษา  จุนันท์   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 นางเพชระดา  พันพิพิธ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางศิริวรรณ  ช่วยรักษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางศศิธร  ก าทองดี                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 นางสาวหัทยา  เสริฐเลิศ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางทิพย์วัลย์  ไพศาล  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
 นางสาวลออรัตน์  จิตต์พงษ์             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 นางอภิญญา  กองอุดม   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 นางศิริมา  ปริมา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน       

นางปริมาพร  เทพารส   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายเฉลิมชนม์  ปัดจังหรีด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางจารุวรรณ  ภารจรัส    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
           …/นายอนุกูล 



 
 

นายอนุกูล  อัธวิลัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางรัชฎาภรณ์  ภูโอบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายทักษนัย  พัศดุ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 นายจารึก  ประค า   ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)ได้กล่าว
เปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 

   - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
 1.1 ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- การปฏิบัติงานตามแผนวัคซีน โควิด – 19  

 - การปฏิบัติงานตามแนวทาง COVID free sitting  

  1.2 การเสด็ จพระราชด า เนินแทนพระองค์ของสมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ ากรมสมเด็ จ                
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา  2561-2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะเสด็จพระราช
ด าเนิน ห้วยผึ้ง และค าม่วง และได้มีการขอก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือที่จะด าเนินการตรวจ ATK ให้ผู้ที่จะเข้า
ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง   

  1.3 ข้อสั่งการประชุมข้อสั่งการประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 

มติที่ประชุม รับทราบ                   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 
มติที่ประชุม รับรองการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ 7/2565 
มติที่ประชุม - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ติดตามแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่อง             
แผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ว่าทุกเป้าประสงค์ ตอนนี้ได้ส่งแผนฯ ครบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบ คาดการณ์ว่าน่าจ าด าเนินการส่งแผนฯได้ในสัปดาห์นี้ 
  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ว่า ในห้วงเวลาการจัดท าแผนฯ ในช่วงเวลานี้ จะไม่สามรถจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มกันได้  โดยหากมีการจัดกิจกรรมในชุมชนที่มีผู้เข้าร่วม 200 – 300 คน ต้องแจ้งความประสงค์และขอ
อนุญาตต่อนายอ าเภอนามน และหากหน่วยงาน ภาครัฐจะด าเนินการจัดกิจกรรม อบรม มีค าสั่งให้งดการจัด
กิจกรรมดังกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น ฉะนั้นจึงอยาก
ให้ตรวจสอบห้วงเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ถี่ถ้วน 
                .../-นายจารึก 



 
 

  - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องก าหนดการส่งแผน
ยุทธศาตร์ ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 มอบหมายให้ ผู้บริหารเป้าประสงค์ ทั้ง 4 
เป้าประสงค์  ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ห้วงเวลา งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)  
G Manager G 1 ได้แก่ นางสุดาทิพย์  หารจ าปา และ นางเพชระดา  พันพิพิธ 
 เป้าประสงค์ท่ี  2 ด้านการบริหารเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
G Manager G 2 ได้แก่ ได้แก่ นางศรีสุพรรณวรรณเสริฐ และ นางวิไลรัตน์ เรืองวิชญกานต์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence )  
G Manager G 3 ได้แก่ ประธาน นายสุขสันติ์ ภูภักดี รองประธาน นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
G Manager G 4 ได้แก่ ประธาน นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล รองประธาน นายสุขสันต์ ภูภักดี  

 - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องอยากทราบ
งบประมาณในการด าเนินการตามแผนยุทธศาตร์ ประจ าปี 2565  

 - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาตร์ ประจ าปี 2565 ว่า ในการประชุมสรุปแผนฯ ทราบว่ามีงบประมาณจ านวน 
460,000 บาท  คาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณในโครงการ 350 ,000 บาท  ส่วนโครงการสร้างความสุขใน
องค์กร จะจัดขึ้นเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.2 การติดตามการด าเนนิงานวัคซีนป้องกัน COVID-19 อ าเภอนามน 

  - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์
แจ้งให้ติดตามการฉีดวัคซีนใน ประชาชนทั่วไปเข็ม 3 และนักเรียน เข็ม 2  และอยากทราบข้อมูลด าเนินงาน
วัคซีนป้องกัน COVID-19 อ าเภอนามน   

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง จากข้อสั่งการประชุม 
EOC จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ให้ศึกษาแนวทางการตรวจ ATK เป็น ด าเนินการค้นหาเป้าหมายการฉีดวัคซีน เข็มที่ 
1 ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ โดยใช้สูตรการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้เป็น SA  เข็มที่ 2  เป็น AZ เข็มที่ 3 เป็น AZ 
และกลุ่มที่ฉีดเข็มที่ 2 เป็น PZ ให้บูสเตอร์เข็มที่ 3  เป็น PZ 

  - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม ว่า ปัจจุบันมีสูตรหลักที่ได้
ก าหนดมาในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  สูตรหลักที่ใช้ 3 สูตร คือ 1.) SA + AZ  2.) AZ+AZ 3.) AZ+PZ  
สูตรดังกล่าว ให้เร่งด าเนินการเข็มที่ 3 ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเข็มที่ 2  ว่าด าเนินการฉีดไปหมดหรือยัง โดยในสัปดาห์นี้
ให้เร่งด าเนินการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน เพราะอย่างน้อยต้องให้ประชาชนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วจึงจะมาเร่ง
ด าเนินการเข็มที่ 3 ในภายหลัง ตรวจสอบแล้วมีวัคซีน PZ คงเหลือ 324 DOSE  (54 ขวด) ที่จะหมดอายุในวัน
เสาร์ ที่ 23 มกราคม 2565 นี้ จึงขอเรียนแจ้ง รพ.สต. รวมทั้ง กลุ่มงาน PCU ตรวจสอบเป้าหมาย และแจ้งเบิก
วัคซีน PZ  เพ่ือให้บริการในเข็มที่ 2, 3 รวมทั้ง เข็มที่ 4 ,กลุ่ม  608 (กรณีรับ SA+SA หรือ SP+SP และรับเข็มที่ 
3 กระตุ้นไปแล้ว 3 เดือนขึ้นไป) และมีวัคซีนที่จะหมดอายุ รอบท่ี 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

             …/-นายจารึก 



 
 

  - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง มอบหมายให้     
นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดตามเป้าหมายผู้ที่ครบก าหนดจะต้องรับวัคซีน          
เข็มที่ 2,3 และวางแผนการด าเนินการฉีดวัคซีนตามสูตรที่ก าหนด 

  - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าฝากประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ข้อมูลที่ถูกต้องกับ รพ.สต. เกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการฉีดเข็มที่ 3  

  - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง มอบหมายให้     
นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จัดท าข้อมูลสูตรการให้บริการวัคซีนในเข็มที่ 3  ให้กับ 
รพ.สต.  เพ่ือความถูกต้องตามสูตรที่ก าหนด และจะมีการรับจัดสรรวัคซีน PZ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 5 
ขวด   

  - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการวัคซีน เข็มที่ 1 ให้กับ เด็ก 5 – 11 ปี (วัคซีนส าหรับเด็กโดยเฉพาะ) ขนาดยา/DOSE จะต่างกับ
วัคซีนที่ให้ในประชาชน อายุ 12 ปีขึ้นไป   

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องฝาก รพ.สต. จัดท า
แผนด าเนินการให้บริการวัคซีน ส ารวจเป้าหมายเด็ก 5 – 11 เข็มที่ 1 และขอความร่วมมือให้ข้อมูลในพ้ืนที่
เกี่ยวกับวัคซีน PZ ส าหรับเด็ก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กต้องได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครอง โดยให้กระจายศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.สต. ลงพ้ืนที่ให้บริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    
 3.1 ติดตามค่าตอบแทนการด าเนินการวัคซีน ป้องกัน COVID – 19  

  - นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง  สืบเนื่องตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ 2565 ได้มีนโยบายการกระจายศูนย์ฉีดวัคซีนไปที่หน่วยบริการ ในเรื่องของเงินเสี่ยงภัยจะ
สามารถเบิกได้เฉพาะจุดกลาง จึงขอปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินค่าตอบแทนอย่างไร 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ยังไม่ได้มีการ
การจัดการเงินจ านวนนี้ เพราะยังไม่มีการจัดสรรเงินส่วนนี้มา และวันที่มีการก าหนดฉีดวัคซีน ในการที่จะกระจาย
บริหารจัดการโดยการใช้ rangking คิดสัดส่วนให้ ในวันที่ จุดกลาง และจุดฉีดในพ้ืนที่ คงต้องน าเรื่องนี้มาคุยกันอีกครั้ง 

 - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องแจ้งให้วางแผนในการ
บริหารจัดการเงินส่วนนี้ไว้ โดยเน้นหลักสัดส่วนตามผลงานงาน  เพ่ือน ามาบริหารจัดการเมื่อเงินจ านวนนี้มาถึง 
และมอบให้แต่ละ รพ.สต. บริหารให้กับผู้ปฏิบัติหน้าในส่วนของ รพ.สต.  

 -นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม การเบิกค่าเสี่ยงภัย
ส าหรับผู้มารับบริการ ในการคิดสัดส่วน ตัวอย่างเช่น ผู้มารับบริการจ านวน 499 คน สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยได้ 
40 คน ถ้ามากกว่า 500 คน สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยได้ 40 คน  
  

 

                                                                                                                       .../นางสาวศรีสุพรรณ   



 
 

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม เสนอการ
เบิกค่าเสี่ยงภัย ประเด็นการฉีดในพ้ืนที่และจุดฉีดกลาง ผู้มารับบริการจ านวน 499 คน สามารถเบิกได้ 20 คน 
ถ้า 33 คน สามารถเบิก 20 คน มีวันที่สามารถถัวเฉลี่ยได้ ในกรณีที่ผู้มารับบริการ 501 คนข้ึนไป สามารถเบิกได้ 
50 คน ในส่วนนี้จะสามารถถัวเฉลี่ยในวันที่มีผู้มารับบริการน้อยได้ และต้องน าข้อมูลมาคุยกันอีกครั้ง เนื่องจาก
วันหยุดที่เปิดรับบริการได้เบิกค่า OT ไปแล้วเป็น จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนได้ จะเป็นการเบิก
ซ้ าซ้อน      ส่วน รพ.สต.ที่มีการกระจายให้แต่ละพ้ืนที่ช่วยฉีด สัดส่วนการเบิกอาจจะไม่ต้องอิงจ านวนผู้ฉีด ขึ้นอยู่
กับการบริหารจัดการส่วนรายละเอียดต้องมาคุยกันอีกครั้ง วางแผน เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 จุดกลางจะเปิด
ฉีดทุกวัน ตั้งงบประมาณไว้สามารถเบิก 50  คน ได้ 2 ครั้ง/เดือน นอกนั้นผู้มารับบริการในวันราชการ จะต่ ากว่า 
500 คน 

 - นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม เสนอเรื่องการ
จัดสรรค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการรวมจุดฉีด ที่จุดกลางแห่งเดียว 
สปสช. จ่ายค่าฉีด 40 บาท/ครั้ง อ าเภอนามน ยอดรวมประมาณ 30000 กว่า เข็ม  

 - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม  พิจารณาอนุมัติ        
โดยหลักการ จ่ายเป็นสัดส่วน 10:30 ( รพ. 10 บาท รพ.สต. 30 บาท ) ยึดตามข้อมูลตามบัตรประชาชน และได้
หมอบหมายให้ ยุทธพงศ์ และทีมข้อมูล ได้รอบรวมข้อมูล เพ่ือพิจารณา จัดสรรให้พื้นที่ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ติดตามค่าตอบแทนการด าเนินการ CI 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ค่าตอบแทน CI  

  - นางปรียาวดี  บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
เพราะหากจะท าการเบิกจ่าย ต้องเป็นผู้ป่วยแอดมิด แต่ได้มีการเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าจะท าการเบิกให้ 
เงินที่เบิกไปก็เริ่มเข้ามาแล้ว แต่มีการเรียกคืนในบางกรณี 

  -  นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในท่ีประชุมเรื่อง ค่าตอบแทน CI ขอให้
มีการจัดท าข้อมูลที่มีการดูแลผู้ป่วย กี่วัน/กี่ราย แล้วน ามาเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

 3.3 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

  -นางสุดาทิพย์  หารจ าปา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับบริการได้ที่กลุ่มงาน PCU  

  - นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม บุคลากรท่านใดมีความ
ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะน าให้ฉีดห่างจากวัคซีนป้องกันโควิด 2 สัปดาห์ขึ้นไป 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง
แนวโน้มการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ว่าจะมีระยะเวลาไปถึงเมื่อไหร่ หากมีประเด็นการเพ่ิมจุดฉีดวัคซีน อาจจะ
ต้องให้ รพ.สต.เป็นหน่วยฉีด 

               …/-นายสุพจน ์

   



 
 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง แนวโน้มการฉีดวัคซีน
ป้องกัน โควิด-19 จะต้องรอเดือนมีนาคม 2565 เพื่อยืนยันอีกครั้ง 

 ๓.๔ เร่งด าเนินการเกี่ยวกับค่าเสื่อม  

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องงบค่าเสื่อม เนื่องจาก 
สปสช. ได้โอนเงินงบค่าเสื่อมแล้ว จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้เร่งด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินให้ทัน
ปีงบประมาณ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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