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ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ครั้งท่ี 2/2560 

วันศุกรท่ี 4 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  จังหวัดเชียงใหม 

*********************************** 

ผูเขารวมประชุม ทั้งหมด  108  คน แบงออกเปน 

- ผูอํานวยการ  58 คน 

- รองผูอํานวยการฝายการแพทย 30 คน 

- อ่ืนๆ  20 คน 

ผูเขารวมประชุม 

- นายแพทยประเสริฐ ขันเงิน ที่ปรึกษาชมรมฯ 
-    นายแพทยอัษฎา   ตียพันธ ที่ปรึกษาชมรมฯ 

-    นายแพทยสุทัศน  ศรีวิไล  ที่ปรึกษาชมรมฯ 

-    นายแพทยสมอาจ  ตั้งเจริญ  ที่ปรึกษาชมรมฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 นายแพทยโสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กลาวขอบคุณชมรมโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไปที่ชวยสนับสนุนงานกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดและกลาวขอบคุณเจาภาพในการจัดงานคร้ังน้ี 

โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการประกวดโปสเตอร PCC ในแตละเขต ซ่ึงเปนเร่ืองที่สําคัญและตรงประเด็นในขณะน้ี 

และกลาวใหกําลังใจบุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในเร่ืองการดําเนินงานและการทําหนาที่ของตนเองไดอยาง

ครอบคลุมในงานบริการ 

นอกจากน้ี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังไดกลาวถึงความสําเร็จในดานตางๆ ซ่ึงเห็นไดชัดวาทุกคนมี

ผลงานที่นาภาคภูมิใจในหลากหลายเร่ือง เชน ความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมที่มีความหลากหลายทําใหอัตราการตาย

ลดลงหรือลดความพิการไดมากข้ึน ซ่ึงบุคลากรในกระทรวงฯตองเดินหนาตอไปใหชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะปจจุบันที่

ประเทศไทยมีนโยบาย Thailand 4.0  ความสําเร็จในเร่ือง Training เปนการพัฒนาที่ดีควรภาคภูมิใจและสนับสนุนตอไป 

ความสําเร็จในเร่ืองเชิงบริหาร ความสําเร็จในเร่ือง Service Plan และความสําเร็จในเร่ืองการบริจาคอวัยวะ   

เร่ืองที่สําคัญคือ บุคลากรในกระทรวงฯจะตองสรางคนและบางส่ิงบางอยางไวเพ่ือเปนผลงานตัวอยาง 

ที่ดีใหผูอ่ืนเห็นและสามารถนําไปปรับใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยเฉพาะผูบริหารที่ตองแบกรับภาระไว

สูงมาก ตองทําใหลูกนองมีความสุข แบงเบาภาระ ตองพัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ ใหทุกคนมีภาวะผูนํา มุงมั่น  ซ่ึงวิธีการ

เปล่ียนไปตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ันๆ  
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 

  นายแพทยธานินทร   สีวราภรณ สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป            

กลาวขอบคุณที่ปรึกษาชมรมฯ  และขอบคุณทีมจัดงานจากโรงพยาบาลนครพิงคทุกทาน ที่ทําใหงานดําเนินไปอยาง

ราบร่ืน 

 1.1 ความกาวหนาการแก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

  คณะกรรมการพิจารณาแกไขราง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีการประชุมเพ่ือสงราง

คร้ังสุดทายใหกับคณะรัฐมนตรีในประเด็นเร่ืองสัดสวนกรรมการ เพ่ือพิจารณาขอดีและขอเสียอีกคร้ังและนําไป

หารือใหมกับทานรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย  โดยในวันจันทรที่ 7 สิงหาคม 2560 จะตอง

เสนอรางแกรัฐมนตรี และ ครม. เพ่ือเขาสู สนช. ใหดําเนินการแลวเสร็จกอนรัฐบาลชุดน้ีจะส้ินสุดลง ซ่ึง พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ น้ี อาจจะประกาศใชไดในป 2563  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 1.2 การเลอืกตั้งประธานชมรม รพศ./รพท. วาระ 61 - 62 

  ตามที่ธรรมนูญ ขอที่ 9 ของธรรมนูญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป กําหนดให

คณะกรรมการมีวาระการดําเนินงานคร้ังละ 2 ป ซ่ึงในปน้ีไดส้ินสุดวาระลงและตองสรรหาประธานชมรมฯคนใหม

โดยกระบวนการสรรหาจะมีหนังสือจากกรรมการสงไปถึงทุกทานเพ่ือใหลงคะแนนเลือกประธานชมรมฯคนใหม 

และใหกรรมการรวบรวมคะแนน ซ่ึงกรรมการจะเปนผูอํานวยการที่อาวุโสสุดและยังไมเกษียณ จากน้ันประธาน

ชมรมฯ ตองแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมข้ึนมาใหเสร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม โดยผูนําการสรรหาประธานชมรมฯ

ในคร้ังน้ี มอบใหเปนหนาที่ของ นายแพทยธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี       

  ขณะน้ีชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป มีสํานักงานตั้งอยูที่กองบริหารการสาธารณสุข

(สบรส.) สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไมสะดวกตอการทํางานเน่ืองจากไมมีคนดูแลไดอยางเต็มที่ จึงทําให

ตองจางคนจากโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหน่ึงเพ่ือทํางานของชมรมฯแลวมาใชพ้ืนที่ของ สบรส. และตองทํางาน

ของ สบรส. เปนหลัก จึงอยากใหประธานชมรมฯคนตอไปชวยกันหารือเพ่ือจัดหาสถานที่ใหเปนของชมรมฯ

โดยเฉพาะ ซ่ึงโรงพยาบาลพระน่ังเกลา จังหวัดนนทบุรี นาจะมีความเหมาะสมที่สุด ดังน้ันจึงมอบหนาที่ใหแก

ผูอํานวยการที่ข้ึนใหมและประธานชมรมฯคนตอไปเพ่ือจัดหาสถานที่ทํางานของชมรมฯ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน (ผอ.สุรชัย รพ.อุทัยธานี) 

  สรุปการประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป คร้ังที่ 1/2559 วันศุกรที่ 19 

สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยจะแนบเอกสารใหทางอีเมล

ชมรมชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป (เอกสารแนบ 1) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

/…ระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงใหทราบ  

 3.1 เรื่องจากที่ปรึกษาชมรมฯ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย (นพ.สมฤกษ จึงสมาน) 

  กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ สนับสนุนระบบบริการ

สุขภาพและคุมครองผูบริโภค ในสวนของแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของกับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปที่

สําคัญมีอยูหลายเร่ือง เชน การพัฒนาระบบเฝาระวังเช้ือดื้อยา ซ่ึงมีการพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยเช้ือทําใหทราบ

ผลเก่ียวกับการดื้อยาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถกระจายขอมูลไปยังโรงพยาบาลตางๆได เปนประโยชนตอการจายยา

ไดถูกชนิดและทําใหไมเสียวเวลา  

  หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง ไดรับการรับรอง ISO สามารถสนับสนุน    

การทํา Internal Audit ใหกับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป นอกจากน้ียังมีการจัดทําขอมูล Green book 

ซ่ึงเปนหนังสือรายการยาที่ผานมาตรฐาน เปนสวนหน่ึงของขอกําหนดในการจัดซ้ือยาที่มีมาตรฐานในโรงพยาบาล

ทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงไดเผยแพรออนไลนทางเว็บไซดกรมวิทยาศาสตรการแพทยและ Application  

  Medical Devices ถือเปนเค ร่ืองมือสําคัญสําหรับโรงพยาบาลและมีการใชจํานวนมาก 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงชวยสนับสนุนการใชเคร่ืองมือแพทยที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได มีการข้ึน

ทะเบียนกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยางครอบคลุม เพ่ือใหโรงพยาบาลทุกแหงไดใช

เคร่ืองมือที่มีมาตรฐานยิ่งข้ึน (เอกสารแนบ 2) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.2 ตารางกิจกรรมชมรมฯ ประจําป 2561 (ผอ.ไชยเวช) 

 ตามตารางกิจกรรมชมรม หลังจากงานเกษียณคร้ังน้ีก็คือการเลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม    

ตามดวยงาน Hospital Management Program (HMP) คร้ังที่ 10 สําหรับผู อํานวยการใหมทุกทานในเดือน

ธันวาคม และงานตอนรับผูอํานวยการใหมซ่ึงไดเลือกสถานที่จัดงานเปนจังหวัดลําปาง 

 โครงการถายทอดเทคโนโลยีฯสําหรับรองผูอํานวยการฝายการแพทยทั้ง 3 ฝาย ในป 2561 น้ี 

เจาภาพทั้ง 3 รุน ไดแก โรงพยาบาลระยอง/โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ,โรงพยาบาลบุรีรัมย/

โรงพยาบาลสุรินทร และโรงพยาบาลหาดใหญ/โรงพยาบาลสตูล ซ่ึงในเร่ืองของวันและเวลาจะประสานกับพ้ืนที่อีก

คร้ังหน่ึง สุดทายคืองานเล้ียงเกษียณซ่ึงป 2561 จะจัดข้ึนในภาคกลาง จะรอการดําเนินการจากประธานชมรมฯ

คนตอไป (เอกสารแนบ 3) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 3.3 งบดุลชมรมฯ (ผอ.ไชยเวช) 

  เน่ืองจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกลาที่เปนผูดูแลบญัชีของชมรมโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไปไดเกษียณในปน้ี จึงไดทําการสงมอบบัญชีใหกับประธานชมรมฯ เพ่ือรอมอบตอแกประธาน

ชมรมฯคนตอไป และเงินสนับสนุนชมรมฯในปน้ียังไมมีการเรียกเก็บจากโรงพยาบาลตางๆเน่ืองจากเงินที่เหลือใน

บัญชียังมีจํานวนมาก 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

/…ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การเตรียมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง ป 2560 (ผอ.วิฑูรย) 

   พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง ป 2560 จะแบงเปน 3 วิธี ตามมาตรา 35 ไดแก ทั่วไป ,คัดเลือก และ

เฉพาะเจาะจง โดยในระหวางเปล่ียนผาน วิธีจัดซ้ือจัดจางและวิธีการตกลงราคา ควรอนุมัติในวันที่ 23 สิงหาคม 

2560 ในรายละเอียดไดบอกถึงวิธีทั่วไปซ่ึงมี 3 วธิี คือ E-market ,E-bidding และสอบ โดยหลักการจะใหสอบ

เฉพาะพ้ืนที่ที่ไมมีอินเตอรเน็ต ดังน้ันวิธีหลักจะเหลือแค E-market ที่ตอนน้ีมีสินคา 9 รายการและE-bidding ซ่ึง

ตองมีการกําหนดนํ้าหนักและไมใชกับส่ิงกอสราง ผูบริหารควรดูขอมูลตรงน้ีรวมถึงมาตราอ่ืนๆอยางละเอียด 

  สรุปงบคาเส่ือมในป 2560 ยังไมหมดในขณะที่งบลงทุนหมดแลว ดังน้ันตองรีบจัดการใหเสร็จ

กอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 ขอเสนอแนะการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.ณัฐพงศ)   

  การวิพากษวิจารณการตรวจราชการดําเนินการในทุกๆปโดย สสจ.และ ผอ. เพ่ือนําไปปรับใช  ซ่ึง

ปน้ีตองเสนอสํานักตรวจราชการในวันที่ 15 กันยายน 2560 จึงมีขอเสนอแนะเบื้องตนใหพิจารณารวมกัน ไดแก      

1. ระยะเวลาตรวจราชการ ใชเวลา 2 คร้ังตอปคร้ังละ 3 วัน ซ่ึงเวลากระช้ันชิดเกินไปไมกอใหเกิดประโยชน      

ควรเพ่ิมระยะหางของการตรวจแตละคร้ัง เพ่ือที่จะใหคร้ังที่ 1 ไดเปนการทบทวนผลงานปที่ผานมาและเสนอ

แผนงานปปจจุบัน สวนคร้ังที่ 2 ใหเห็นผลงานของ 2 ไตรมาสที่ผานมา 

2. ความเขาใจในตัวช้ีวัด ลักษณะของตัวช้ีวัดควรทําใหชัดเจนมากข้ึนกวาเดิม ควรเตรียมความเขาใจของผูที่ไดรับ

ตรวจใหเขาใจและพรอมมากกวาน้ี เพราะสวนกลางมักใหคําแนะนํามากกวาการจัดการ  

3. การทําแบบรายงานการตรวจราชการ ผูนิเทศจัดทําใหไมทันเพราะขอมูลเยอะมากและจงัหวัดเตรียมขอมูล    

ไมตรง ดังน้ันควรเตรียมขอมูลมากอน และทําความเขาใจใหตรงกัน 

4. ผูนิเทศในทีมตรวจราชการ ควรจัดทําคูมือผูนิเทศเพ่ือเสริมทักษะ การจัดทีมในเขตควรไขวหรือจัดเปนทีมเดียว 

5. การติดตามผลการตรวจราชการ ประชุมสรุปผลการตรวจฯเขตปละ 1 – 2 คร้ัง และควรมีการกําหนดกรอบ

และนํ้าหนักการนําเสนอนาจะชวยผลักดันการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากน้ีบุคคลที่เปนผูนิเทศควรมีการอบรมใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนคนเดียวกัน 

เน่ืองจากหากเปล่ียนผูนิเทศบอยๆจะทําใหเขาใจไมตรงกัน และเกิดปญหาตางๆตามมา (เอกสารแนบ 4)  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.3 งบ UC ขาลง ป 2561 / ขาข้ึน ป 2562 (ผอ.โมลี) 

 งบ UC ป 2561  เพ่ิมข้ึนนอยกวาคาดการณคาใชจายคาแรงที่เพ่ิมข้ึนในป 2561 นอกจากน้ียัง

มีคาใชจายที่ตองใชสําหรับ UCEP ที่คาดการณวาจะมากกวาคาใชจายเดิม ซ่ึงทั้งขาลงและขาข้ึนของป 2561     

จะเหมือนป 2560 เกือบทั้งหมด ตางจากเดิมคือ การใหอํานาจกับเขตในการปรับเกล่ียเงินมากข้ึน เน่ืองจากเขต

จะทราบปญหาของโรงพยาบาลดีกวากระทรวงฯ 

/… งบ UC ป 2562 
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งบ UC ป 2562 จะตองมีการจัดประชุมอีกคร้ังเพ่ือคาดการณในเร่ืองตางๆหรือควรจะปรับแก

ในหัวขอ ดังน้ี ภาพรวม (OP,IP,PP,เฉพาะโรค,งบคาเส่ือม) ,คา k และ step ladder ,การจัดการและการตัด

เงินเดือนระดับ ประเทศ จังหวัด cup เพ่ือจะนําไปเสนอในที่ประชุมใหญอีกรอบ (เอกสารแนบ 5) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.๔ อัตราคาบริการ  ( ผอ.อนุกูล ) 

อัตราคาบริการในขณะน้ียังใชตามรูปแบบเดิมของป 2547 ซ่ึงกระทรวงฯไดมีอัตราคาบริการ

ใหมออกมา ทําใหบางโรงพยาบาลเก็บคาบริการไมเทากัน จึงตองมีการหารือรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปที่ตรงกันวา

ควรใชอัตราคาบริการแบบใหมที่กระทรวงฯกําหนดหรือไม  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

นายแพทยสุรชัย โชคครรชิตไชย....สรุปรายงานการประชุม 

นายแพทยธานินทร สีวราภรณสกุล...ตรวจรายงาน 




