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รายงานประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
ครั้งที่ 2/2564 วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 5 ชั้น ๔ เวลา  14.00 - 16.00 น. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายชวมัย สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
2. นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย  รองผู้อ านวยการอาวุโส 
3. นายวิลพงษ์ พรมน้อย        รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ 
4. นายประกิจ   เชื้อชม   รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ 
5. นางวราภรณ์ วรรณโท   รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
6. นายอดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
7. นายพนัสบดี ลิ่มลิขิต           รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจพรส. 
8. นางสาวดารณี คู่สกุลนิรันดร์          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

9. นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร  รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริหาร 
10. นายประมวล ก าแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
11. นางบังอร ลิ้มจิตรกร  หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี 
12. นางสาวนริศรา ทองงาม   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล 
13. นางกนกพร ช านาญเวช  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
14. นางปิยะนันท์ บัวดก   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริการ 
15. นางนิธิศสรา   บุรมาถ    หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
16. นางสาวพิชยา   บุญราศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
17. นางปราณี จันทร์มาลา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
18. นายศักรินทร์ ขอร่ม   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างประจ า 
19. นางดารณี มูลวงศ ์   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  
20. นายพิทักษ์ ทองทวน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เลขานุการ  
21. นายนนฤสรณ์ บุรมาถ   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนฯ ผช.เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพิมพ์พิสอน หิปะนัติ   หัวหน้างานจ่ายกลาง 
2. นางภูมิจิตร เมคัน   หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด 
3. นางทิพวัลย์  ลิ่มลิขิต   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายสมัย จุลเหลา   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
5. นางสาวธัญญาพร สายโน   หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวช 
6. นายพัทธศิษ กุลวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างฯ 
7. นางวราภรณ์ นามแก้ว   หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
8. นางสาวพิจิตรา จินดาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ 
9. นางเบญจวรรณ มณีภาค   หัวหน้างานผู้ป่วยในศัลยกรรมหญิง 
10 นายยุทธนา โคตะละ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11  นางสาวประภาพร ศุภสุข   หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี 
12  นายเลิศพงษ์  เกษาพันธ์  ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางประภาภรณ์ เพชรมาก         รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
2. นางทัตชญา   แฝงเพ็ชร  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
3. นางวิลาวรรณ  เมฆทอง   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 

 
เริ่มประชุมเวลา 1๔.00 น. 

โดยประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
วาระก่อนการประชุม 

- ท่านผู้อ านวยการมอบรางวัลคนดีศรีเดชอุดม แก่บุคลากรที่ท าความดีช่วยเหลือสังคม และประพฤติ
ปฏิบัติตัวด้านจริยธรรมที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  

- แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่จ านวน 12 คน  
- ท่านผู้อ านวยการมอบนโยบายในการท างาน และให้ก าลังใจ 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   เรื่อง โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศทั้ง 21 แห่ง ในปี 2564 โดย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม ประมาณ 40 ท่าน จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ให้หน่วยงานทุกหน่วยเตรียม
ความพร้อมในบทบาทท่ีทุกหน่วยงานได้รับมอบหมาย  

1.2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน จะเริ่มด าเนินการในปี 2564 นี้ และแล้วเสร็จ
ก่อน พฤศจิกายน 2565 มอบหมายรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารติดตามการด าเนินงาน 

1.3  งบลงทุนปี 2565  ครุภัณฑ์ 5 รายการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และในส่วนของอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 
7 ชั้น 96 ยูนิต รอผลรายงาน EIA และอาคารสนับสนุนอาคารเภสัชกรรม คาดว่า 2 รายการนี้จะได้รับ 
งบประมาณใน ปี 2565  

1.4  ติดตามการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ระดับ S 
1.5  สถานการณ์โควิดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยรับนโยบายการขับเคลื่อนจากผู้ตรวจราชการเขต 10 

ในการขับเคลื่อนและให้สร้างเครือข่ายในการป้องกันโควิดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และจัดท า
แผน New Normal ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว  

1.6  การได้รับจัดสรร งบโควิดในรอบนี้  งวดที่ 1 จ านวน 3 รายการดังนี้ 1)เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ 3 เครื่อง งบประมาณ 3,600.000 บาท ๒)เครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 6 เครื่อง งบประมาณ 4,800,000 บาท          
๓)ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ 
งบประมาณ 3,985,100 บาท ได้ด าเนินการแล้ว 

1.7  การได้รับจัดสรร งบโควิด COVID-19 งวดที่  2 โดยมอบหมาย รองผู้อ านวยการอาวุโส,รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อ านวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ให้ติดตามและด าเนินงาน ตามหลัก รวดเร็ว รอบครอบ ทันเวลา  

1.8  กล่าวขอบคุณแก่บุคลากรทีมจิตอาสาไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 8 คน คือ 1)นางสาวภิรมญา สายเนตร ๒)นางสาว
อารียา ศรีตะบุตร ๓)นางสาวละอองดาว คณะพันธ์ ๔)นางสาวอริศรา ปุริสาร ๕)นางสาวภาวิณี ธนูผาย 
๖)นางสาวสุวิมล เขียวข า ๗)นายวัชรพันธ์ วงศ์ค าพันธ์ ๘)นางสาวรพีพรรณ ลีลาสถิตย์ ที่เดินทาง
กลับมาจากการปฏิบัติงานและกักตัวอีก 14 วัน และขอบคุณผู้สนับสนุน อาหารแก่ทีมจิตอาสา  
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1.9 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จะได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่ ๒๕ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  

1.10 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอรับการตรวจเยี่ยมและรับรองการประเมิน Re-
Accreditation HA&DHSA ในวันที่ 25-26 มีนาคม ๒๕๖๔ จะมีการเยี่ยมทั้งในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล คือ ศสม.บ้านแขมเจริญ และสุ่มรพ.สต. 1 แห่ง 

1.11  การปรับเปลี่ยนหน้าเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และการน าเสนอข่าวสาร
และเผยแพร่การด าเนินงานต่างๆ แก่ ให้สาธารณชน ได้รับรู้ 

1.12  มีการจัดให้มีการอบรม OD/ESB ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลทั้งหมด 10 รุ่น ขอความร่วมมือทุกคน
เข้าร่วมการอบรม กรณีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานใดไม่เข้าร่วมอบรม ให้เลขาโครงการด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งหัวหน้างานให้ทราบ   

1.13 การด าเนินโครงการของทีมโครงสร้างและคณะกรรมการ ENV ที่จะด าเนินการจัดอบรมซ้อมแผน
อัคคีภัย ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ 

1.14  ขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ การลงชื่อฉีดวัคซีนภาพรวมของอ าเภอ และได้ด าเนินการส่ง
ชื่อให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลเรียบร้อยแล้ว ในภาพรวมของอ าเภอ 

1.15 ขอบคุณทีมงานปฐมภูมิที่ได้ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ได้ ที่เป้าหมายวางไว้ที่ 170 รูป 
และสามารถ ด าเนินการได้ 277 รูป 

1.16 จากมีการจัดการเชิงระบบการบริหารการเงินการคลังที่ดี ส่งผลให้โรงพยาบาลมีสถานะทางการเงิน    
ที่ดีข้ึน และขอให้เพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ และลดรายจ่าย เช่นสาธารณูปโภคต่างๆ  

1.17 การจ่ายเงินชดเชย ให้แก่เจ้าหน้างานชักฟอกจ่ายกลาง เนื่องในการขึ้นปฏิบัติงาน ในช่วงวันหยุด 7 
วันอันตรายช่วงปีใหม่ ได้ด าเนินอนุมัติการจ่ายให้แล้วเรียบร้อย  

1.18 การตรวจราชการประจ าปี 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 
1.19 โครงการก้าวท้าใจ Season3 100 วัน 100 กิโลเมตร ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 มอบหมายรอง

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานดูแลโครงการ 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 มติ รับรองรายงานการประชุม โดยให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมไป
ทบทวนรายละเอียดอีกครั้งหากมีการแก้ไขให้แจ้งทีมเลขานุการภายใน 1 สัปดาห์ และรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ 3  เรื่องติดตามและสืบเนื่อง 
    3.1 ติดตาม 

 บุคลากรท่านใดที่จะลาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดโควิด-19
ให้ท าบันทึกแนบเพ่ือขออนุมัติการเดินทางไปจังหวัดนั้นๆถึงท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
 

วาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณา  
 ไม่มี 

วาระท่ี ๕ เรื่องจากรองผู้อ านวยการ 
 ๕.๑ เรื่องจากรองผู้อ านวยการอาวุโส 

 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและรับรองการประเมิน Re-Accreditation HA&DHSA 
ในวันที่ 25-26 มีนาคม ๒๕๖๔ จะมีการเยี่ยมทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล คือ ศสม.
บ้านแขมเจริญ และสุ่มรพ.สต. 1 แห่ง" และชี้แจงรายละเอียดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือเตรียมตัวรับการประเมินอย่างเข็มข้นเสมือนจริง 
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 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบล  ขออนุมัติ
งบประมาณหมวดส ารองของโรงพยาบาลฯไปด าเนินงานก่อน 

 มีการลงประเมินหน้างานด้วย เรื่องท่ีจะประเมินอย่างเข้มข้น  
 การป้องกันการระบาด หรือการให้บริการผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคโควิด หรือผู้ป่วยโควิด  
 หน่วยงานที่อาจารย์จะลงตรวจเยี่ยมขอให้ซ้อมการน าเสนอและการตอบค าถามตาม 3-P- 

PDSA  
 การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ระบบของ DHSA จะต้องดูแลการสอบเทียบให้กับรพ.

สต. และการก าจัดขยะที่รพ.สต.ด้วย 
 อัคคีภัย การเอาของไปวางไว้ขวางทางทางหนีไฟ ขอให้เอาของออกจากเส้นทางหนีไฟด้วย

อย่ามีขวางเส้นทางแม้แต่วันเดียว, ไฟฉุกเฉินตรวจสอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 
การซ้อมอัคคีภัยที่ซ้อมไว้แล้วให้ทบทวนในหน่วยงานอีกรอบด้วย 

 การก าจัดขยะให้ดูแลตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ให้เรียบร้อยทุกระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 
ใช้ระเบียบเดียวกันไปถงึรพ.สต. 

 Nurse call ยังมีประสิทธิภาพ ขอให้ตรวจสอบ 
 การเก็บรักษายาเสพติดที่รัดกุม ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่ได้วางเอาไว้ 
 การรับฝึกงานของนักศึกษาทุกวิชาชีพทุกสถาบัน ให้มาประสานกับศูนย์ภาพ 
 เอกสารคุณภาพปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนกับศูนย์คุณภาพ 
 IM การจะต้องมี Sever 3 จุดเพ่ือความปลอดภัย และมีส ารองฉุกเฉิน ซึ่ งต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างสูง จะต้องมีแผนในการปรับปรุงต่อไป 
 กรณีเครื่องซักผ้าช ารุด ให้จัดท าแผนปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติในกรณีนี้ไว้ 
 ทุกคนในหน่วยงานจะต้องตอบเรื่องบริหารความเสี่ยงทุกโปรแกรมได้ รู้ระดับความเสี่ยง

และการจัดการการรายงานความเสี่ยงนั้นๆ 
 ต้องการได้พ่ีเลี้ยงหรือFacilitator ให้แจ้งมาท่ีศูนย์คุณภาพ 
 ให้น าเสนอภายในห้วงระยะเวลาที่ก าหนดคือ 15 นาที 
 การแก้ไขปัญหา เรื่องลิฟต์หยุดการท างานในบางครั้ง 
 การตรวจคุณภาพ ให้ด าเนินการตรวจตามวงรบ 3 เดือนครั้ง  
 ทบทวนระบบเชื้อดื้อยา  
 ให้ส่งสไลน์น าเสนอผลงานภายในวันศุกร์เวลา 24.00 น.เพ่ือให้ทีม Facilitator ตรวจสอบ 

๕.๒ เรื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 ไม่มี 

๕.3 เรื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 ไม่มี 

๕.๔ เรื่องจากรองผู้อ านวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ 
 เรื่อง การอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย อบรมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564  2 รุ่น และวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการฝึกซ้อมจริง 
 งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการตรวจผู้ประกอบการร้านค้า มี 2 ประเภท คือ ๑)ตรวจเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เปิดท าการค้าได้ จ านวน 13 แห่ง ต่ออายุ 6 แห่ง เปิดท าการใหม่ 
7 แห่ง และ ๒)ตรวจเพ่ือเฝ้าระวัง เช่นการตรวจร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาล การตรวจ
ร้านค้าร้านอาหารในเขตอ าเภอเดชอุดมตามเป้าหมาย 



5 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพระสงฆ์  
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมพระสงฆ์ ยังจัดอบรมไม่ได้ เนื่องจากภาวะการระบาดของโรค    

COVID-19 กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ จ านวนทั้งหมด 190 รูป ใน
วันที่ 25-29 มกราคม 2564 

 เป้าหมายการคัดกรองวัณโรค 19,ooo รายในปีนี้ จะด าเนินการในกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค 

 สถานการณ์โรคโควิด-19 ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 สถานการณ์ท่ัวโลก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 น. 

- ผู้ป่วยยืนยัน 109,652,406 ราย 
- กลับบ้านแล้ว 84,167,153 ราย  
- ยังรักษาใน รพ. 22,914,976 ราย   
- เสียชีวิต 2,417,675 ราย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,786 ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว 23,563 ราย 
😭 เสียชีวิตสะสม 82 ราย 

 สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี รวมระลอกใหม่ จ านวน 3 ราย หายแล้ว 2 ราย เสียชีวติ 
1 ราย 

 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด จ านวน 28 จังหวัด จังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 11 
จังหวัด 

 ให้ทางกลุ่มภารกิจปฐมภูมิออกแบบส ารวจบุคลากรและรวบรวมรายชื่อในการรับวัคซีน    
ล็อตแรกจากจีนส่งกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรียบร้อย 

วาระท่ี 6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจและกลุ่มงานต่าง 
 เรื่องกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม การด าเนินการโครงการ Healthy workplace เพ่ือสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นโซน และมีท่านรองผู้อ านวยการทั้ง ๘ ท่านแบ่งโซนกันดูแลในแต่
ละโซน ตั้งแต่โครงการ 5 ส.  จนไปถึงโซน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและประกวดร้องเพลงลูกกรุง         
ทั้ง 8 โซน การประกวดนางงามเพ่ือเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลกรณีมีงานต้องส่งประกวด มอบหมาย
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ 

พักการประชุม ด้วยการออกก าลังกาย ยืดเหยียด 15 นาที และทางกลุ่มงานอาชีวอนามัย ก็ได้ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการออกก าลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงในช่วงพักเบรกในการท างานหรือระหว่างการ
ประชุม 

ให้น าเสนอการแบ่งโซน อีกครั้งในการประชุม CEO และให้สามารถศึกษาดูงานที่อ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 โครงการเยี่ยมส ารวจตรวจรับการประเมินรับรองมาตรฐานทางรังสีวิทยา ของบประมาณ
อ่ืนๆส ารองในการด าเนินงานเนื่องจากไม่ทราบก าหนดการที่แน่นอน เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 

 กลุ่มงานโครงสร้างแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมและแนวทางการ
ปฏิบัติ เพ่ือเตรียมรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช       
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และคณะตรวจเยี่ยม จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม     
ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔   

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00น. 
 

 
     ผู้บันทึกรายงาน      ผู้ตรวจรายงาน 
                 (นายนนฤสรณ์ บุรมาถ)                                           (นายพิทักษ์ ทองทวน) 
          นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
                     ผูช้่วยเลขานุการ         เลขานุการ                       
 

ผู้รับรอง 
(นายชวมัย สืบนุการณ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 
 


