
    

 
  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

ครั้งท่ี 11/2564 
วันท่ี  27 กันยายน 2564 

ณ หองประชุมสมาธิวัฒน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
          

 
ผูมาประชุม 
        1.  นายสุรทิน  มาลีหวล      ผูอํานวยการโรงพยาบาล     ประธานกรรมการ 

2.  นายศุภชัย  เอ่ียมกุลวรพงษ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย          กรรมการ 
3.  นางสํารวม  บูรณปรีชายุทธ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล         กรรมการ 
4.  นางกรกมล  เชี่ยวชาญ   รองผูอํานวยการฝายบริหาร               กรรมการ 
5.  นางขนิษฐา  ใจยินดี    หัวหนากลุมงานทันตกรรม       กรรมการ 
6.  นางดวงฤทัย  ยงกัน    หัวหนางานสงเสริมปองกัน       กรรมการ 
7.  นายจารวุัฒน จิตโสภากุล  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม       กรรมการ 
8.   นายศุภวัตร  นิลรักษา       หัวหนากลุมงานประกันฯ              กรรมการ 
9.  นางสาวศิริลักษณ  สมรรถการ ตัวแทนฝายบริหารฯ             เลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม   
        1.  นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ    ประธานอสม.     
        2.  นางทองดี ไตรลักษณ    อสม.   
        3.  นางเหวียน วิริยพันธ    อสม.   
        4.  นายพุทธ วงศไพศาล     อสม. 
        5.  นางเตียง ธรรมวรรณ    อสม. 
        6.  นายประสาน แปะสา    อสม. 
        7.  นายอัครพงศื สุขวารี     อสม. 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ          1.   สืบเนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 เพ่ิมมากข้ึน นาจะมีการสุมตรวจเจาหนาท่ี    

ดานหนา ทุก 2 อาทิตย มอบนพ.อรรถพล ดูระบบ สวนท่ีไปพ้ืนท่ีเสี่ยงตรวจใหอยูแลว  
       2.   การระบาดในชุมชนใหงานปองกันชี้เปาวาชุมชนใดระบาดสูง ใหออกตรวจอาทิตยละ 1 วัน  

วันละ 400 คน ขอเจาหนาท่ีจากบริหารฯไปชวย 3 คน       

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองและติดตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
- ไมมี – 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3...    
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจงจากฝายตางๆ 

คุณเสกสรร   - เคสผูปวยคางของโรงพยาบาลมีจํานวน 64 ราย ของระยอง 40 ราย สวนของวันท่ี 25  
    กันยายน ไมมีตกคางแลว 

ประธานฯ   -  ในจุดของคุณวงเดือน ในระยะยาวทุกอยางเพียงพอหรือไม 

คุณวงเดือน   -  สวนใหญใชไลนในการกรองคนไข จึงขอโทรศัพทไวประสานงาน 1 เครื่อง และขอคน 
     ในการดึงขอมูล Lab สงโรงพยาบาลสนาม 
มติท่ีประชุม   -    ใหจางเหมาระยะเวลา 3 เดือน ไมต่ํากวาคาแรงข้ันต่ํา 

คุณนฤมล   -   จุดคัดกรอง ในชวง 2-3 วันท่ีผานมา เสร็จประมาณ 22.00-23.00 น. โดยคนไข 
     รอบแรกประมาณ 11.00น. และรอบท่ี 2 ประมาณ 17.00 น. 
คุณวงเดือน   -  เนื่องจากขอมูลท่ีไดรับจะไดรับชวงเชา และชวงบาย 
ท่ีประชุม     รับทราบ 

คุณดวงฤทัย   -  แจงออกตรวจ ATK กลุมเสี่ยงในชุมชน 
      1.  วันท่ี 28 กันยายน 2565 ออกตรวจชุมชนวัดโขด 
      2.  วันท่ี 30 กันยายน 2565 ออกตรวจชุมชนมาบขา    
ท่ีประชุม      รับทราบ  

พญ.ขนิษฐา   -  การโทรแจงผลการตรวจจะเปลี่ยนจากการโทรจา เปนการแสกน QR เริ่มวันท่ี 1  
     ตุลาคม 2564 
ท่ีประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 
คุณดวงฤทัย    1.  โรงพยาบาลไดรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

    แหงชาติ เพ่ือตรวจคนหาผูติดเชื้อในกลุมผูสงอายุมากกวา  60 ปข้ึนไป ผูปวย        
    ติดเตียง ผูพิการ และผูปวยกลุม 7 โรคเรื้อรัง (ท่ียังไมไดรับวัคซีน) ผูท่ีมีอาการ          
    ผูสัมผัส จะขอแนวทางการกระจายชดุตรวจ ATK  

1ประธานฯ   -  โรงพยาบาลตองเปดบัญชีถุงเงิน มอบคุณนนทกานต ดูวาโรงพยาบาลสามารถเปด    
1     ถุงเงินไดจํานวนเทาใด ตอ 1 Tax ID โดยโรงพยาบาลมีชุมชนในความรับผิดชอบ 
1     ท้ังหมด 38 ชุมชน ถาทําผานแตละชุมชน โดยใหชุมชนละ 105 เคส 
1คุณดวงฤทัย   -  ใหประธาน อสม. ชวยกระจายจะงายกวา 
1ประธานฯ   -  ระบบกระจายจะกระจายตามชุมชน และเขา App ถุงเงินใหอสม. สวนวิธีการรอด ู
1     สวนกลางอีกครั้ง    
1มติท่ีประชุม   -  รับทราบ มอบคุณนนทกานตเปดบัญชีถุงเงิน และคุณดวงฤทัยกระจาย ATK สูชุมชน 
1     โดยผานอสม.  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5...    
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
คุณนฤมล   1.  ขอยกเลิกการคัดกรองบริเวณตึกเมตไตรย อาคารอาชีวฯ 
   2.  คนไข ATK+ สิทธิประกันสังคมรพ.สิริกิติ์ รับตรวจหรือไม 
ประธานฯ   -   ใหไปตรวจท่ีจุดคัดกรอง 
มติท่ีประชุม     รับทราบ      

เลิกประชุมเวลา    16.00 น. 

 
 

 

         นางสาวศิริลักษณ  สมรรถการ                    นางกรกมล เชี่ยวชาญ 
             ผูจดรายงานการประชุม                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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