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รายงานประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
ครั้งที่ ๔/2564 วันที่  ๒๖ เมษายน 2564  

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 5 ชั้น ๔ เวลา  1๓.๑0 – 17.30 น. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายชวมัย สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
2. นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย  รองผู้อ านวยการอาวุโส 
3. นางประภาภรณ์ เพชรมาก         รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
4. นางวราภรณ์ วรรณโท   รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
5. นายอดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา  รองผู้อ านวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
6. นายวิลพงษ์ พรมน้อย        รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
7. นายประกิจ   เชื้อชม   รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ 
8. นายพนัสบดี ลิ่มลิขิต           รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจพรส. 
9. นางสาวธิติมา สายสุด   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน Service Plan 
10. นางสาวดารณี คู่สกุลนิรันดร์          ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง 
11. นางทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ 
12. นายอรรณพ ศุภสุข   ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
13. นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร  รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริหาร 
14. นายประมวล ก าแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
15. นางสาวนริศรา ทองงาม   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล 
16. นางปิยะนันท์ บัวดก   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริการ 
17. นางนิธิศสรา   บุรมาถ    หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
18. นางสาวพิชยา   บุญราศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
19. นางปราณี จันทร์มาลา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
20. นางวิลาวรรณ  เมฆทอง   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
21. นางทัตชญา แฝงเพ็ชร  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
22. นางบังอร ลิ้มจิตรกร  หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี 
23. นางกนกพร ช านาญเวช  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
24. นางดารณี มูลวงศ ์   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
25. นายศักรินทร์ ขอร่ม   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างประจ า 
26. นายพิทักษ์ ทองทวน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
27. นายนนฤสรณ์ บุรมาถ   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนฯ ผช.เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพิมพ์พิสอน หิปะนัติ   หัวหน้างานจ่ายกลาง 
2. นางสมจิต นันทกมลวารี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
3. นางวราภรณ์ นามแก้ว   หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
4. นางสาวพิจิตรา จินดาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ 
5. นางเบญจวรรณ มณีภาค   หัวหน้างานผู้ป่วยในศัลยกรรมหญิง 
6. นางสาวประภาพร ศุภสุข   หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญีนาย 
7. นายเลิศพงษ์  เกษาพันธ์  ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
10 นางอรณัญฐ์ ยศไกร   หัวหน้างานผู้ป่วยในบริบาลทารกแรกเกิด 
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11 นางสาวชัดชณีย์ บุญเถิง   หัวหน้างาน PRE HOSPITAL CARE/ศูนย์ส่งต่อ 
12 นางสาวจารุณี ผดุงศรี   หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
13 .นายพิทักษ์ชัย จิตรมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14 .นางสาวสันทนา ทองผุย   หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ยา 
15 .นางปรารภนา ศรีจันทร์  หัวหน้างานผู้ป่วยในอายุรกรรม๓ 
16 นางสาวจันทร์ทิพย์ บัววัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
17 นางจมร เมาะราษี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 
18 .นางสาวไหมแพร นิภารักษ์  กลุ่มงานทันตกรรม 
19 .นางขวัญจิรา เทียมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 
20 .นางสุพรรณี ถ้ าหิน   หัวหน้างานผู้ป่วยในพิเศษทวีกันยา 
21 .นางชุติมา ผลานันต์  หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย 
22 .นางบุษกร นิลเขียว   หัวหน้างานผู้ป่วยในยุรกรรมหญิง 
23 .นางสุรัตน์สิณี ค าทา   หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
24 .นางสาวศุภิชญา หลาทอง   หัวหน้างานผู้ป่วยในหู คอ ตา จมูก 
25 .นางวราภรณ์ สมดี   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ 
26 .นางพัชราภรณ์ สามแก้ว   หัวหน้างานผู้ป่วยใน 
27 .นางกัลยาณี โพธิ์รัง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
28 .นางกรรณิกา สุร าไพ   หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด 
29 .นางสุภาพร แก้วอร่าม  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
30 .นางปุณยวีร์ ขจรฤทธิ์อนันต์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอกสาย๑ 
31 .นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์เลิศ  หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตฯ 
32 .นายพัทธศิษ กุลวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างฯ 
33 .นางเกยูร กุจะพันธ์ สมิธ  หัวหน้าศสม.บ้านแขมเจริญ 
34 .นายอดิศักดิ์ บัวศรียอด  หัวหน้างานสุขศึกษา 
35 .นางวนิดา เสนามนต ์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอกสาย๓ 
36 .นางจิราวรรณ พิศชาติ   หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 
37 .นางรัชดาภรณ์ วรรคสังข ์  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่ยผ่าตัด 
38 .นางสาวขนิษฐา ทองหยอด  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 
39 .นางรัตนา รากทอง   หัวหน้างานผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม 
40 .นางมณีจันทร์ มิ่งขวัญ   หัวหน้างานผู้ป่วยในอายุรกรรมชาย 
41 .นายอาทิตย์ ปรองดอง  ส านักงานเลขานุการ 
42 .นางสาวธัญญาพร สายโน   หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวช 
43 .นางสาวทัศนีย์  พยัคฆ์   หัวหน้างานผู้ป่วยในสูตินรีเวชกรรม 
44 .นางญามินตรา ลิ้มวงษ์ทอง  งานคลินิกโรคติดต่อ 
45 .นางดลวิภา ผลวิสุทธิ ์  หัวหน้าศศม.เทศบาลเมืองเดชอุดม 
46 .นางเบญจมาศ เร่งศึก   หัวหน้างานผู้ป่วยนอกสาย๒ 
47 .นางปาริชาติ แย้มทับทิม  หัวหน้างานรังสีวิทยา 
48 .นายสมัย จุลเหลา   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
49 .นางธนวันต ์ สุวรรณกูฎ  หัวหน้าศสม.บ้านโคกเถื่อช้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 1๓.10 น. 

โดยประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
วาระก่อนการประชุม 

- ท่านผู้อ านวยการมอบรางวัลคนดีศรีเดชอุดม แก่บุคลากรที่ท าความดีช่วยเหลือสังคม และประพฤติ
ปฏิบัติตัวด้านจริยธรรมที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  

- แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล จ านวน 13 คน 
วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1   เรื่อง จากประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายหน่วยบริการ
สุขภาพ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติให้ยกฐานะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็น
โรงพยาบาลระดับ S และขยายบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง  

1.2 เรื่อง การรับการเยี่ยมส ารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-accreditation survey) 
และการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอ าเภอ(DHSA) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 โดย หัวหน้าผู้ตรวจเยี่ยม อาจารย์เรวดี ศิรินคร พร้อมผู้เยี่ยมส ารวจ 
5 ท่าน และผู้ฝึกเยี่ยมส ารวจ 1 ท่าน ได้รับสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งหมด 7 ข้อ และมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 
จ านวน 5 ข้อ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเน้นหนักในเรื่องความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ และส่ง
รายละเอียดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมตามโจทย์การบ้านของอาจารย์ให้เร็วที่สุด 

1.3  เรื่อง เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S แล้ว จึง
ควรปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารให้มีความครอบคลุมและเป็นระบบยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการปรับ
การแต่งตั้งระดับผู้บริหารและกรรมการบริหารใหม่ในเร็วๆนี้  มอบหมายให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยก
ร่างขึ้นมาน าเสนอ แต่งตั้งและปรับเปลี่ยนต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ดังนี้ 

- นายแพทย์อดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
- นายแพทย์วิลพงษ์ พรมน้อย ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- แพทย์หญิงดารณี คู่สกุลนิรันดร์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง 
- นายแพทย์อรรณพ ศุภสุข ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและ

มาตรฐานโรงพยาบาล และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
- นายแพทย์สุรศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์ 
- แพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ 
- แพทย์หญิงธิติมา สายสุด ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน Service Plan 
- แพทย์หญิงณัฐิกา วรรณแก้ว ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกัญชาและสมุนไพรทางการ

แพทย์ 
1.4  เรื่อง กิจกรรมหน่วยราชการจังหวัดอุบลราชธานี “อุบลฯฮักแพง” จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 

2564 นี้ 
1.5  เรื่อง การท า MOU กับชุมชนทุ่งเทิงพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อย ในการผลิตกัญชาเพ่ือการแพทย์ น าทีม

โดย ท่านรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ อ.ประภาภรณ์ เพชรมาก ด าเนินการกิจกรรมในชื่อ ทุ่งเทิง
พัฒนาชาหอมมะลิ 

1.6  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถสะสม Health Point 
หรือ แต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้น การออกก าลัง
กายของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น สามารถลงทะเบียนผ่าน Line ID @thnvr เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง
สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ และมีการ คัดกรองสุขภาพโดยการประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลและ



4 
 

รายงานผลการออกก าลังกาย เพ่ิมรูปแบบกลุ่ม และขยายกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เรา
ไปสมัครลงทะเบียนกันให้ครบทุกคน 

1.7  เรื่อง ขอความร่วมมือท าแบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ประจ าปี 2564 ขอให้
ทุกคนเข้าไปตอบแบบสอบถามกันให้ครบทุกคน 

1.8  เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่จอดรถที่จอดกันเต็มบนถนนหน้าโรงพยาบาล ขณะนี้ที่จอดรถตรงข้ามอาคาร 5 
ได้เสร็จพร้อมแล้วขอให้ทุกคนเปลี่ยนมาจอดที่บริเวณนี้แทน จอดได้ 24 ชม. และบอกแจ้งผู้รับบริการ
ให้เข้าใจในการห้ามจอดหน้าโรงพยาบาลด้วย ขอบคุณทีมโครงสร้างฯ ที่ได้ด าเนินการจนส าเร็จ เพ่ือ
ความสวยงามของหน้าโรงพยาบาล 

1.9  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้สมัครเป็น Main Contractor สถานพยาบาลคู่สัญญากับ
ส านักงานประกันสังคมแล้ว เป้าหมายงบประมาณสนับสนุน 25 ล้านบาท 

1.10 เรื่อง การปรับแผนกลางปี Plan fin และการจัดท าแผนงบลงทุน แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2565 

1.11 เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะมาถึงในภายในสัปดาห์นี้เป็นล็อตแรกที่จะมาถึง
โรงพยาบาล รวมกับล็อตที่2ภายในเดือนหน้า จะรวมทั้งสิ้น 575 คน ใครที่ไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีน
และจะขอไม่ฉีดวัคซีนให้เข้าพบท่านผู้อ านวยการทุกคนภายในสัปดาห์นี้ ได้ด าเนินการลงยอดจ านวนคน
แจ้งไปที่จังหวัดแล้ว วัคซีนไม้ได้ป้องกันการติดเชื้อ จะลดความรุนแรงของการป่วยได้ 

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

 มอบรองฯบริหาร จัดสถานที่จุดรับส่งบริษัทส่งของ อาทิ Kerry Flash ฯลฯ และเส้นทางการ
ให้บริการของศูนย์เปลในการให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 

 มอบหมายท่านรองฯด้านบริการตติยภูมิ ด าเนินการประชุมจัดท าแนวทางการจ่ายยา และรับยา 
ของผู้รับบริการ ในเรื่องความเหมาะสม และไม่ผิดหลักการ Claim และการส่งยาทางไปรษณีย์ 

วาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณา  
 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน 

ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่๑ และฉบับปรับปรุงครั้งที่๒) ตามหนังสือที่ อบ.0032.001/ว3846 ที่เวียน
หนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกหน่วยงานแล้ว และให้เริ่มด าเนินการเบิกค่าตอบแทนตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา 

วาระท่ี ๕ เรื่องจากรองผู้อ านวยการ 
 ๕.๑ เรื่องจากรองผู้อ านวยการอาวุโส 

 เรื่อง ข้อเสนอแนะหลังจากการเยี่ยมส ารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-
accreditation survey) และการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอ าเภอ(DHSA) ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564  ให้ด าเนินการเร่งด่วน 5 ข้อ 
ดังนี้ 

 1.1 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ : การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรค DM  นัด
ประชุมทีมPCT MED งานNCD 27 เม.ย. 2564 บ่าย เพื่อวางแผนด าเนินการ 
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 1.2 มาตรฐานส าคัญจ าเป็น : ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัย (diagnostic error) ศูนย์
คุณภาพก าลังคัดแยกข้อมูลRefer In เพ่ือส่งต่อให้ทุกPCT พิจารณา Miss/Wrong /Delay 
/Proper Diagnosis ขอให้ส่งข้อมูลกลับ 7 พ.ค. 2564 และศูนย์คุณภาพร่วมกับแต่ละ
PCT  คัดเลือกอันดับโรคที่เป็นปัญหา 3-5 อันดับ พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายรพช.โซน 
4 

 1.3 การทบทวนการให้บริการผู้ป่วย : OR และICU ศูนย์คุณภาพขอข้อมูลจาก OR และ 
ICU มาวิเคราะห,์ ORแยกหมวดหมู่สาเหตุการเลื่อนOR ออกเป็น 7 ประเด็น คือ 1 สาเหตุ
จากคนไข้   2 สาเหตุจากห้องผ่าตัดไม่พร้อม  3 สาเหตุจากแพทย์เลื่อน   4 สาเหตุจาก
ระบบเลือด  5 สาเหตุจากญาติปฏิเสธ  6 สาเหตุจาก ICU เข้าไม่ได้   7 สาเหตุจาก
เครื่องมือไม่พร้อม, ICU ก าลังวิเคราะห์แนวทางการจองห้อง ICU  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลผู้ป่วยในส่วนที่จองไม่ได้  ทบทวนการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ICU กรณี
ผู้ป่วยนอนนาน ได้ด าเนินการคืบหน้าไปบางส่วนแล้ว 

 ข้อ 1.4 ส่งผลจากการวิเคราะห์การส่งต่อ และข้อ 1.5 เรื่องคุณภาพผู้รับเหมาบริการไตเทียม ให้มี
การควบคุมคุณภาพให้เป็นระบบ มีคุณภาพและความปลอดภัย 

 ความคืบหน้าผลการประมูลร้านค้าในโรงพยาบาล : ร้านค้าขนาดเล็กจ านวน 8 ร้าน 
 ร้านที่ 1 (หน้าอาคารพลอยไพลิน) =8,500  รอยืนยันสัญญา 
 ร้านที่ 2 (หน้าอาคารพลอยไพลิน) = 8.550 รอยืนยันสัญญา 
 ร้านที่ 3 (หน้าอาคารบุษราคัม) = 8,500  รอยืนยันสัญญา 
 ร้านที่ 4 (หน้าห้องยาIPD)    = 15,796  
 ร้านที่ 5 (หน้าอาคาร 2)       = 15,799  
 ร้านที่ 6 (หน้าอาคาร 2)       = 16,633 
 ร้านที่ 7 (หน้าอาคาร 4)       = 15,877  เปิดขาย 1 พ.ค. 
 ร้านที่ 8 (หน้าอาคาร 4)       = 15,864  เปิดขาย 1 พ.ค. 
 รายรับ 105,519 บาทต่อเดือน รายรับรวมปี 1,266,228 บาท 

 ความคืบหน้า : ร้านอาหารในโรงอาหารรพ.ทั้งหมด 10 ร้าน 
 ร้านอาหารตามสั่ง 2 ร้าน ราคาประมูล =3,319+3,309 บาท 
 ร้านข้าวมันไก่ 2 ร้าน ราคาประมูล=3,300+3,300 บาท 
 ร้านก๋วยเตี๋ยว  2 ร้าน  ราคาประมูล=3,999+4,110 บาท 
 ร้านส้มต า  2 ร้าน  ราคาประมูล=5,300+4,205 บาท 
 ร้านเครื่องดื่ม อาหารกินเล่น 2 ร้าน=4,500+5,678 บาท 
 รายรับ = 41,020  บาทต่อเดือน รวมเป็น 492,240 บาทต่อปี 

 ค่าวางเครื่องซักผ้า (ค่าน้ าค่าไฟเป็นของผู้เช่า) 
 จ านวน 2 เครื่องต่อแฟลต   = 14 เครื่อง 
 จ านวน 2 เครื่องที่อาคารพักญาติ 
 รวมทั้งหมด 16 เครื่อง จ่ายค่าตั้งให้เครื่องละ 300 บาท 
 รายรับ 4,800 บาทต่อเดือน  รวมทั้งปี= 57,600 บาท 

 รวมรายรับหมวดนี้ ค่าเช่าบริการ รวม 1,816,068   บาทต่อปี 
 ร้านค้าสวัสดิการใหญ่เปิดรับสมัครผู้บริหารร้านค้า มีคุณสมบัติดังนี้  
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 MOU ระบุให้เจ้าหน้าที่สามารถขอเชื่อสินค้าและหักจากOT ได้   ผู้บริหารร้านค้าจะต้อง

รับผิดชอบภาระค่าเช่าพ้ืนที่กรณีราชพัสดุคิดและภาระภาษีทุกชนิดกรณีสรรพากรเข้า 
 ความคืบหน้า ร้าน 7-11 และร้านอเมซอน 

 คาดว่า ค าตอบจากกระทรวงจะได้รับในเดือนหน้า 
 พ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ที่: ข้างอาคารโอสถสภาคือ อะเมซอน  ถัดมาคือ 7-11 
 เมื่อได้หนังสือจากกระทรวง ทางนิติกรจะประสานกรมธนารักษ์เข้ามาวัดขนาดพ้ืนที่เพ่ือ

ค านวณค่าเช่า  จากนั้นจึงจะสามารถเข้าปรับปรุงพื้นที่ได้ 
 ร้าน 7-11  ก่อสร้างประมาณ 4-6 เดือน ข้อตกลงเบื้องต้นประมาณการค่าเช่า 40,000 

บาทต่อเดือน มีค่าแรกเข้า  สัญญาเพ่ิมค่าเช่าตามระยะเวลา ให้ผู้ที่จะมาท าร้าน 7-11 เข้า
มาประชุมร่วมกับ คณะกรรมการ CEO โรงพยาบาล 

 ร้านอเมซอนยังไม่ได้คัดเลือก  แจ้งให้เสนอแผนธุรกิจ ตอนนี้มีผู้ประกอบการเสนอมา 1-2 
ราย  ยืนยันว่ามีผู้สนใจและจะเข้ามาแน่นอน น่าจะเปิดได้ก่อน 7-11 เพราะการก่อสร้าง
ท าได้ง่ายกว่า 

 รายรับจากส่วนที่ 2 นี้ ร้านสวัสดิการใหญ่ประมาณการ = 360,000 บาท เริ่มด าเนินการ 
พ.ค.64 ต่อจากกรรมการร้านชุดปัจจุบันที่ก าลังจะหมดอายุ ร้าน 7-11 = 480,000 
บาท อะเมซอน  ประมาณการ 120,000 บาท ร้านข้างสวัสดิการใหญ่(กั้นไว้ 1 ห้องเพ่ือ
เป็นร้านเสริมสวย และเสริมความงาม ระหว่างรอกระทรวงอนุมัติ จะให้เช่าไปก่อน)  = 
60,000 บาท รวมรายรับส่วนที่ 2 ประมาณการ  1,020,000 บาทต่อปี รวมทั้งส่วน
ที่ 1 + ส่วนที่ 2 = 2,836,068 บาทต่อปี 

๕.๒ เรื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 การเซทcaseผ่าตัดในสถานการณ์ COVID-19 

 ซักประวัติตามแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม แรกรับผู้ป่วยนอก และคัดกรองซ้ าผู้ป่วยในเพ่ือป้องกันการติด
เชื้อมายังบุคลากร และลดการใช้ทรัพยากร โดยให้ท าผ่าตัดดังนี้ 

 กรณcีaseผ่าตัด Elective case  
 เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เลื่อนผ่าตัดไปอย่างน้อย 14 วัน หากมีความจ าเป็นต้องท าการผ่าตัด

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้มีการท า swab ส่งPCR โดย ศัลยแพทย์ เจ้าของไข้ทุกราย และมีผล 
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PCR เป็น negative ท าผ่าตัดได้  ผล PCR เป็น positive Refer โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์       

 กลุ่มเสี่ยงต่ า สามารถผ่าตัดได้ไม่ต้อง swab ส่ง PCR ( ทั้งนี้ให้พิจารณาเซทcase elective 
ตามความเหมาะสมในสถานการณ์โควิด เปิดช่อง time sensitivity แต่ละสาขาไว้ให้
สามารถผ่าตัดได้ตามตาราง ) 

 กรณcีaseผ่าตัด Emergency case ผ่าตัดภายใน 24 ชม. ( ตามตาราง )  
 เป็นกลุ่มเสี่ยง PUI ให้มีการท า swab ส่ง PCR โดย ศัลยแพทย์ เจ้าของไข้ทุกราย ไม่รอผล 

(สามารถพิจารณาเลือกท า swabส่ง PCR ก่อนหรือหลังผ่าตัดได้ ขึ้นอยู่กับ condition 
ของผู้ป่วย ) แต่ใส่ Full PPE เมื่อท าการผ่าตัด 

 กลุ่มเสี่ยงต่ า ไม่ต้อง swabส่ง PCR ท าการผ่าตัดได้เลย 
 กรณcีaseผ่าตัด Urgency case ผ่าตัด  24 - 72 ชม.  

 เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้มีการท า swab ส่ง PCR โดย ศัลยแพทย์ เจ้าของไข้ทุกราย และมีผล 
PCR เป็น negative ท าผ่าตัดได้  ผล PCR เป็น positive Refer โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์      

 กลุ่มเสี่ยงต่ าไม่ต้อง swabส่ง PCR ท าการผ่าตัดได้เลย 
 ข้อปฏิบัติส าหรับคนไข้ท่ีสงสัย COVID – 19 หรือ PUI เมื่อรับมาถึงห้องผ่าตัด 

 สวมMaskให้คนไข ้
 ให้คนไขล้้างมือด้วย Alcohol  gel 
 ซักประวัติความเสี่ยง 
 หลังเสร็จผ่าตัด ทุกCaseให้เช็ดท าความสะอาดห้องผ่าตัด 

 มีมติ ให้ท าเป็นใบประกาศ สื่อสารในโรงพยาบาล 
 น าเสนอ ตารางแสดงแนวทางการเลือกcaseผ่าตัดและท าหัตถการ แผนกศัลยกรรมทั่วไป และ

แผนกศัลยกรรมกระดูก จะเผยแพร่ตารางนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป 
 นัดผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า ระเบียบการเข้าเยี่ยมไข้ของญาติ ประชุมกันในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย 

๕.3 เรื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 5 รายการ ได้ลงนามในสัญญาครบ

หมดทั้ง 5 รายการ มีตรวจรับไปแล้ว 1 รายการ รอส่งมอบ 4 รายการ 
 งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 16 รายการ ส่งมอบไปแล้ว 9 รายการ ใน 9 รายการนี้

ได้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว 4 รายการ รอส่งมอบ 7 รายการ 
 งบลงทุนพรบ.เงินกู้ โควิด-19 คืนงบ 3.9 ล้าน เนื่องจากมีความไม่พร้อมในการด าเนินการ 
 การส่ง Plan fin ปรับแผนฯกลางปี ได้ส่งตามก าหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 
 การตักเตือนเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปจังหวัดเสี่ยงสูงมาก แล้วกลับมาต้องกักตัว 14 วัน แล้ว 

work from home ขอให้อย่าเดินทางไปถ้าไม่จ าเป็นมาก เพราะมีผลต่ออัตราก าลังในการท างาน  
๕.๔ เรื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
 เรื่อง การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ไปยังจังหวัดพ้ืนที่สีแดง กลุ่มภารกิจการพยาบาลมีหลักเกณฑ์ที่

ชัดเจน 
 เรื่อง การเลื่อนประชุมอบรมของวิชาชีพการพยาบาล ที่มีการเลื่อนหลายหลักสูตร  ให้ปฏิบัติตาม

สถานการณ์ในขณะนี้ 
๕.๕ เรื่องจากรองผู้อ านวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ 



8 
 

 สถานการณ์โรคโควิด-19 ณ วันที่ 26 เมษายน ๒๕๖๔ 
 สถานการณ์ท่ัวโลก วันที่ 26 เมษายน 2564 

- ผู้ป่วยยืนยัน 147,783,379 ราย 
- หายกลับบ้านแล้ว 125,320,873 ราย  
- อาการรุนแรง 110,487 ราย   
- เสียชีวิต 3,122,538 ราย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,048 ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 57,508 ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว 31,593 ราย 
😭 เสียชีวิตสะสม 148 ราย คิดเป็น 0.26% 

 สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี ณ 25 เมษายน 2564 
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 186 ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว 29 ราย 
😭 เสียชีวิตสะสม 0 ราย คิดเป็น 0.00% 

 กักตัวอยู่ที่ศูนย์บ้านยางน้อย 364 ราย 
 อ.เมืองอุบลราชธานี เสี่ยงสูงสีแดง อ.วารินช าราบ และอ.พิบูลมังสาหารเป็นพื้นที่

สีส้ม ส่วนอ.เดชอุดมพ้ืนที่สีเหลือง 
 ผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุบลราชธานี อายุในช่วง 20-2๙ ปี ซึ่งก าลังพบปะสังสรรกัน

เป็นส่วนมาก 
 ส่วนมากสัมผัส Cluster จากสถสนบันเทิง 

 สถานการณ์อ าเภอเดชอุดม ณ 25 เมษายน 2564 
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว 1 ราย 
😭 เสียชีวิตสะสม 0 ราย คิดเป็น 0.00% 

 ให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามมาตรการที่สั่งการมาอย่างเคร่งครัด และยกระดับการคัดกรอง
จากหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ควบคุมสูงและสูงสุด 

 รณรงค์ประชาชนให้ใช้หลักการ DMHTTA 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีค าสั่งว่าบุคคลใดไม่ใส่maskออกนอกบ้าน เสียค่าปรับ

อย่างต่ า 20,000 บาท 
 ให้ติดตาม Time Line ผู้ติดเชื้อของอ าเภอเดชอุดมให้ใกล้ชิดและให้ครอบคลุมผู้สัมผัสผู้

เสี่ยงให้ครบ 
 แผนงาน Recommendation (HA&DHSA) 

 27 เม.ย. น าข้อมูลตัวชี้วัดส่วนPrimary ทบทวนร่วมกัน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เชื่อมกับ
Secondary/Tertiary โดยใช้กรอบ3P 
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 การดูแลต่อเนื่อง ให้วิเคราะห์ข้อมูล 1-2 ปี ข้อมูลตัวชี้วัด 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2560-
2564(6ด.) มาดูพร้อมกัน 3 พ.ค.64 

 การบริหารจัดการ โควิด-Vaccine 
 ในวันที่ 21 เม.ย.2564 อ าเภอเดชอุดมได้รับจัดสรรวัคซีน 590 คน โรงพยาบาลเดช

อุดมฉีดได้ครบ 100 % ก่อนโรงพยาบาลอื่นๆ 
 รอบท่ี 1 ของ รพร.เดชอุดม จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ฉีดวันที่ 10 เม.ย. 64 

ไม่พบอาการข้างเคียง 
 รอบท่ี 2 ของ รพร.เดชอุดม บุคลากร รพร.เดชอุดม จ านวน 501 คน, บุคลากร สสอ.

และ รพ.สต.จ านวน 76 คน, จนท.ปกครอง จ านวน 11 คน, จนท.ต ารวจ จ านวน 2 คน 
รวม ๕๙๐ คน พบมีอาการข้างเคียง 9 ราย 

 รับมาจาก รพ.บุณฑริก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ฉีดวันที่ 23 เม.ย.64 พบมี
อาการข้างเคียง 2 ราย 

 จ านวน จนท. รพ.ทั้งหมด 1,062 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย.64) จนท. รพ. แจ้ง
ความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจ านวน 957 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.11) บุคลากร รพ.ที่แจ้ง
ความประสงค์ฉีดวัคซีน ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจ านวน 367 คน 

 เชิญชวนสมัครลงทะเบียนและส่งระยะ โครงการก้าวท้าใจ Season3 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
นี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงทะเบียน 

 
 
๕.๖ เรื่องจากรองผู้อ านวยการด้านภารกิจพรส. 
 แจ้งเรื่องไม่อนุมัติให้เดินทางไปอบรมท่ีจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงและควบคุมสูงสุด โรคโควิด-19 กรณี

ยังไม่เสนอขออนุมัติ แต่ถ้าขออนุมัติไว้ก่อนแล้ว มีการเลื่อนประชุมให้ท าบันทึกแจ้งให้บริหารทราบ
ทุกหลักสูตร  

 สถานการณ์การเงินการคลังใน 2 ไตรมาสแรก จากการวิเคราะห์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ – กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมมีรายรับ
เกินเป้าหมาย 15.19% แต่ว่ามีบางหมวดรายรับที่เป็นเพียงลูกหนี้แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนเป็นเงินสด 
เช่น กองทุนประกันสังคมและกองทุน พรบ.รถยนต์ ส่วนรายจ่ายเกินแผนฯ 1.54% แต่เมื่อมี
สถานการณ์ระบาดของโรคอาจท าให้รายรับลดลงมาก จึงต้องมีการปรับแผนค่าใช้จ่าย คือไม่อนุมัติ
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในช่วง 2 ไตรมาสหลัง ให้น าไปจัดท าแผนฯในปี 2565 แทน  

 ให้งดด าเนินการโครงการที่ไม่ได้เขียนโครงการส่งไปขออนุมัติที่สสจ.อุบลราชธานีภายในวนัที่ 31 
มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยถ้าจะท าโครงการจะพิจารณาเป็นโครงการนอกแผนฯเป็นกรณีไป โดย
ให้น าไปส่งขออนุมัติในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๕ แทน  

 โดยให้เริ่มส่งแผนปฏิบัติการได้ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม นี้ โดยปีงบประมาณนี้ให้ส่ง
แผนปฏิบัติการในรูปแบบกลุ่มภารกิจ เพ่ือลดการซ้ าซ้อน ให้แต่ละกลุ่มภารกิจกลั่นกรอง
เบื้องต้นก่อน 

 ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ทุกชิ้น ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้ส่งสเปค และ
คณะกรรมการต่างๆมาพร้อมด้วย จึงจะพิจารณา 

 การก่อสร้าง ให้เขียนแบบคร่าวๆ มีแบบแปลนคร่าๆ มาก่อน แนบมาด้วยทุกครั้ง 
 ให้มีราคากลางย้อนหลัง 3 ปี และปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี แนบมาด้วย 

๕.7 เรื่องจากรองผู้อ านวยการด้านภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ 
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 รองผู้อ านวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้กล่าวรับต าแหน่ง และกล่าวแนวทางนโยบายให้
ทุกกลุ่มงานได้ท าหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด และจะมีการนัดหมายการประชุมกลุ่มงานในความ
รับผิดชอบประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

วาระท่ี 6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจและกลุ่มงานต่างๆ 
 เรื่องสถานการณ์การเงินการคลัง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 2 ไตรมาสแรก 

 การวัดระดับสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ( 2 
ไตรมาสแรก) 
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 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน = 231.6 ล้านบาท หมายเหตุ : เป็นงบค่าเสื่อม 10.09 ล้าน
บาท โดยมีเงินสดปลอดภาระ = 126.69 ล้านบาท 

 

 
 ระดับวิกฤต อยู่ที่ ระดับ ๐ Cash ratio เพ่ิมข้ึนเป็น = 1.04 
 Quick Ratio = 1.70, Current Ratio = 1.90 ซึ่ง น้อยกว่าปีที่แล้วทุกตัวชี้วัด จึงต้องมี

การควบคุมรายจ่าย แต่ข้อสังเกต คือ ปี 2563 ที่มีดัชนีชี้วัดสูงกว่า เนื่องมาจากช่วง
เดียวกันนี้ยังไม่ได้ตัดเงินสดงบลงทุน มาเป็นเงินมีวัตถุสงค์ ต้องลองเทียบเดือนเมษายน ที่
ปีงบประมาณ 2563 มีการตัดเงินสดงบลงทุนไปเป็นเงินสดมีวัตถุประสงค์  และในไตร
มาส 3-4 ควรลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น และลดการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นการลงทุน 
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 ปี 2564 มี NWC = 110.03 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า ปี 2653 แต่ NI = 70.66 ซ่ึง

มากกว่าปี 2563 ดังนั้นถ้ามีการใช้จ่ายใน 2 ไตรมาสหลังที่ประหยัดและรัดกุม จะท าให้ 
NWC น่าจะดีข้ึนใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา 

 
 จะเห็นได้ว่างบประมาณ รายหัว OPD ได้รับครบ 100% แล้วดังนั้นรายรับจะน้อยกว่า

รายจ่าย ใน 6 เดือนถัดไป จึงควรประหยัดรายจ่ายมากขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายรับมากท่ีสุด 

 เนื่องจาก Quick method ต้นทุนต่อหน่วยบริการ OPD = 909.44  และ IPD = 
14,305.61 ของโรงพยาบาล ณ เดือนมีนาคม มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงควรให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย บริการได้คุณภาพมาตรฐาน 

  มีข้อเสนอแนะ ให้วิเคราะห์ ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ ค่าจ้างตรวจLAB ค่าวัสดุทางการแพทย์ 
และค่าจ้างตรวจทาง Pathology 
 

 ไฟล์เขียนแผนฯ ปี 2565 ได้ส่ง QR code             ให้ทาง Line กลุ่มหัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างานแล้ว ให้ด าเนินการส่งภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 ด้วย โดยให้ส่งไฟล์เป็นกลุ่ม
ภารกิจ 

 เรื่องจาก ทีมIC การท าความสะอาดในพ้ืนที่ร่วม ขอให้ท าความสะอาดบ่อยๆ ให้ใช้น้ าผสมผงซักฟอก
เช็ดท าความสะอาดด้วย รวมทั้งของใช้ต่างๆด้วย 

 เรื่องจากกลุ่มงานการเงิน 
 มีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาของข้าราชการที่มีเบิกจ่ายเกินจริง 

อาจท าให้ผิดวินัยและอาญา ขอให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง 
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 การตั้งเบิกค่าตอบแทน ที่ได้เพ่ิม 1.0 เท่า หรือ 1.5 เท่า ในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน 
2564 ขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 การต่อรองราคาเรื่อง ค่าจ้างเหมารถที่ได้ราคาท่ีต่ าลง ในการเดินทางไปประชุม
โรงพยาบาลยุพราชสัญจรที่จังหวัดน่าน แต่ถ้ามีค าสั่งการชะลอการจัดประชุมอบรมอาจจะ
งดการด าเนินการโครงการ 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 มีมติ มอบหมายให้ท่านรองฯบริหาร พิจารณาเพ่ิมจุดสแกนเข้า-ออกท างาน ตามความเหมาะสม 
 ท่านผู้อ านวยการ ได้ชื่นชมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ร่วมกับกลุ่มงานพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบ E-bidding ได้ส าเร็จเป็นวัสดุแรกในปี 2564 นี้ และขอขอบคุณ
ผู้บริหาร ท่านรองฯบริหาร ท่านรองฯฝ่ายการแพทย์ ท่านรองฯด้านบริการตติยภูมิ ที่ให้การ
สนับสนุน 

 เสนอแนะให้โรงพยาบาลจัดหาสถานที่ส าหรับเจ้าหน้าที่เวรเปลให้อย่างเหมาะสมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 มีมติ ให้กลุ่มงานต่างๆรับนักศึกษาฝึกงานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการระบาดของโรคโควิด-

19 อย่างเคร่งครัด 
 ทีมโครงสร้างฯขอให้ทุกหน่วยงานใช้น้ าอย่างประหยัด ถ้าพบท่อน้ าแตกขอให้แจ้งกลุ่มงานโครงสร้าง

ด่วนทุกครั้ง 
 มอบหมายกลุ่มเภสัชกรรม ส ารวจภาชนะท่ีจะบรรจุแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ เพ่ือที่ทางกลุ่มงาน

เภสัชกรรมจะได้ผลิตให้ใช้ 
 

ปิดประชุมเวลา 1๗.๓0น. 
 

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

ผู้รับรอง 
(นายชวมัย สืบนุการณ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 
 


