
ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป คร้ังท่ี 1/2560 

วันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปา รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

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

ผูเขารวมประชุม  ทั้งหมด  122  คน แบงออกเปน 

    - ผูอํานวยการ    67 คน 

    - รองผูอํานวยการฝายการแพทย   55 คน 

ผูเขารวมประชุม 

- นายแพทยประเสริฐ  ขันเงิน  ที่ปรึกษาชมรมฯ 
 -    นายแพทยสุทัศน      ศรีวิไล   ที่ปรึกษาชมรมฯ 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

นายแพทยธานินทร    สีวราภรณสกุล    ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  กลาวเปด    

การประชุมฯ พรอมกลาวขอบคุณนายแพทยสุพจน ภูเกาลวน ผูอํานวยการโรงพยาบาลกระบี่ และทีมงานโรงพยาบาล

กระบี่ทุกคน ที่ไดใหความอนุเคราะหจัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวก ในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งน้ี 

  นอกจากน้ี ประธานฯ ยังไดกลาวขอบคุณตัวแทนชมรมฯ ดานตางๆ ที่ไดใหความรวมมือเปนตัวแทน

ชมรมฯเขารวมประชุมในแตละดานที่ไดรับมอบหมาย และนําประเด็นเหลาน้ันมาเปนขอมูล เพื่อพัฒนาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 การแตงต้ัง อกพ.สป.เพ่ือทดแทนผูเกษียณและผูยาย 

  ทุกๆ 2 ป จะมีการปรับ อกพ.สป. โดยมีวิธีการคือ การลงคะแนนเสียงโดยผูที่ไดรับคะแนนเสียง

มากที่สุดจะไดรับการแตงต้ัง และผูที่ไดรับคะแนนเสียงรองลงมาจะเปนคนถัดไป โดยไมมีการลงคะแนนใหม ซึ่งใน

การลงคะแนนเสียงครั้งน้ี ผูที่ไดรับการแตงต้ังคนตอไป คือ นายแพทยโมลี วนิชสุวรรณ   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 1.2 ความเคลื่อนไหว พรบ. ท่ีสําคัญ 

  นายกรัฐมนตรีไดมีความประสงคใหแกไขหลัก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมีคําสั่งให 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรวมกันพิจารณาแกไข ซึ่งปลัดกระทรวง

สาธารณสุขไดมอบหมายให ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เปนผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข 

ดังน้ันชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จึงมีสวนในการแกไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เชนกัน และ

ทางผูแทนของกระทรวงสาธารณสุขยังเห็นดวยกับรางของกระทรวงยุติธรรม  ในเรื่องการกําหนดให สปสช. เปนแค

หนวยจาย ไมมีสิทธ์ิในการกําหนดกองทุน มีหนาที่สนับสนุนเทาน้ัน 

  พ.ร.บ.วาดวยการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเปนผูเริ่มตนและกระทรวงสาธารณสุขเปน

ผูดําเนินการ โดยการชันสูตรพลิกศพ จะตองมีกรรมการชันสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุขจึงทําการแตงต้ัง

คณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และ สสจ. ไดเขาไปเปนกรรมการดูแลเรื่องน้ี

เชนกัน ในสวนของรายละเอียดอื่นๆ จะแจงใหผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทราบตอไป 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 1.3 ความเคลื่อนไหวเร่ืองการโอนสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใหเอกชน 

  เน่ืองจากมีการใชเงินมากและผิดวัตถุประสงค จึงทําใหเกิดการตอตาน กระทรวงการคลัง         

จึงจําเปนตองทําการหยุดสวัสดิการขาราชการช่ัวคราว  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 1.4 โครงการพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะ 

  เปนแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยใหทางสภาพยาบาล คิดเรื่องการผลิตเพิ่มในดานการ

รักษาคนในระบบ ของภาครัฐที่ขาดแคลนใหไดมากที่สุด  เน่ืองจากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จะขาด

แคลนมากกวาโรงพยาบาลชุมชน ทางสภาพยาบาลจึงเสนอใหนักเรียนพยาบาลที่จบหลักสูตรแลว 1 ป ตองมาอยู

ในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ในจังหวัดกอน แตจะเกิดขอเสียตอโรงพยาบาลชุมชนคือตองรอ ดังน้ัน

โรงพยาบาลชุมชนจึงขอใหมีการเวียน 3 เดือน เพื่อใหทางโรงพยาบาลชุมชนไดมีพยาบาลมาชวยเพิ่มอีก            

ซึ่งทั้งหมดน้ียังตองรอการพิจารณาตอไป  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 2.1 สรุปการเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการและท่ีปรึกษาชมรมฯ และ          

       โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป (ผอ.ไชยเวช) 

  การเย่ียมและแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนหนาที่ของชมรมฯที่ตองชวยกันดูแล ตามคําขอของพื้นที่และ

ผูบริหารกระทรวงฯ โดยทีมกรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อชวยวิเคราะหขอมูลทางการบริหาร เปนการชวย

กระตุนและมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะผูอํานวยการใหม ควรมีที่ปรึกษา

ชมรมฯหรืออดีตผูอํานวยการโรงพยาบาล ลงไปใหคําแนะนําแนวทางการแกปญหาในพื้นที่หรือแนวทางการบริหาร

โรงพยาบาลตอไป (เอกสารแนบ 1/เอกสารแนบ 2) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  3.1 แนวคิดของ สนย. เร่ืองการเพ่ิมคาตอบแทนเพ่ือจูงใจทีมหมอครอบครัว (ผอ.ธานินทร) 

  แนวคิดเกี่ยวกับแพทยเวชศาสตรครอบครัว (fammed) จาก สนย. คือ เนนใหมีการเพิ่มเงิน  

คาตอบแทนเติมใหหมอเวชศาสตรครอบครัว และเปนหัวใจของการขับเคลื่อน PCC  โดยจัดทําหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนตามภาระงานสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากชมรมโรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป คณะทํางาน P4P  และนําเสนอความกาวหนาแนวทางการจายคาตอบแทนในที่ประชุม

ผูบริหารระดับสูง ใหใชเงิน P4P จายคาตอบแทนเปนหลักโดยไมกระทบกับเงินโรงพยาบาล                                                              

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 3.2 การนําเงินบํารุงท่ีฝากธนาคารพาณิชยเขาคลังและจัดซื้อจัดจางผาน GF ทุกรายการ (ผอ.ศิวฤทธิ์) 

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งใหนําเงินบํารุงทั้งหมดเขาคลัง แตจะเปนการเพิ่มภาระงาน

โดยไมจําเปนจากการฝากที่คลัง ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลและไมสามารถเปลี่ยนได จึงขอชวงเปลี่ยนผานแทน 

และพยายามที่จะจัดซื้อจัดจางผาน GF ใหมากข้ึน 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 



 3.3 คาตอบแทน ฉบับท่ี 11 และ 12 (ผอ.อนุกูล) 

  คาตอบแทนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ กรอบวงเงินในป 2560 เพียงเล็กนอย  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 3.4 การดําเนินการเร่ืองจัดกรอบอัตรากําลังตามโครงสรางใหม (ผอ.อนุกูล) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 3.5 ผลกระทบจากการจัดสรรงบ IP ปงบประมาณ 2560 (ผอ.สุรโชค) 

  การจายงบบริการ IP ทั่วไป ป 2560 จะได 1,090.41 บาทตอผูมีสิทธ์ิ ซึ่งในการจายแตละเขต

จะมีวิธีคํานวณ หลักเกณฑการจาย หนวยบริการที่มีสิทธ์ิไดรับชดเชย และหลักเกณฑ IP เฉพาะ สป.สธ. โดย 

สป.สธ. จะมีกรอบระยะเวลาการโอนเงินหนวยบริการภาครัฐกําหนดไวชัดเจนแลว 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืนๆ 

 4.1 การเลือกต้ังประธานชมรมฯ (ผอ.ธานินทร) 

  จากธรรมนูญชมรม ขอที่ 4.7 วาดวยระหวางที่กรรมการชุดเดิมครบวาระและยังไมไดผลสรรหา

ประธานกรรมการคนใหม ใหกรรมการชุดเดิมทําหนาที่ไปจนกระทั่งมีประธานกรรมการคนใหม ประธานชมรม

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จึงมีขอเสนอใหเลื่อนการเลือกต้ังประธานชมรมฯคนใหม ไปจนถึงเดือน

กันยายน ซึ่งในระหวางน้ีใหทําการสรรหาควบคูไปดวย  

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 4.2 ตารางกิจกรรมชมรมฯ ป 2560 (ผอ.ไชยเวช) 

  แจงสถานที่และวันที่จัดโครงการพัฒนารองผูอํานวยการฝายการแพทย รุนที่ 11/2560  

ในเรื่องของโครงการถายทอดเทคโนโลยีฯ ซึ่งจัดปละ 3 ชุด ไดแก รองผูอํานวยการฝายการแพทย                 รอง

ผูอํานวยการฝายการพยาบาลและรองผูอํานวยการฝายการบริหาร จะจัดข้ึนพรอมกับการประชุม สป. สัญจร 

จึงขอแจงเจาภาพในสถานที่จัดโครงการไวกอน คือ จังหวัดพิจิตร/นครสวรรค ในเดือน พฤษภาคม จังหวัด

ประจวบฯ/ชุมพร ในเดือน มิถุนายน และ จังหวัดยโสธร/รอยเอ็ด ในเดือน กรกฎาคม 

  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560 จะจัดข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม ในเดือนสิงหาคม และ

งานตอนรับผูอํานวยการ รพศ./รพท. ใหม กําลังรอเสนอสถานที่ตอไป 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 



 
  

 4.3 บัญชีรายรับ – รายจาย ชมรมฯ 

  จากทะเบียนรายรับ - รายจาย โรงพยาบาลพระน่ังเกลาเพื่อชมรม รพศ./รพท. รายการจากวันที่ 

25 มกราคม 2560 มียอดเงินคงเหลือ 6,919,510.98 ลานบาท 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4.4 แบบสอบถามจากสถาบันพระปกเกลา 

  แจงการตอบแบบสอบถามของโรงพยาบาลพระปกเกลา ขอใหทุกโรงพยาบาลตอบแบบสอบถาม

ใหครบถวน แบบสอบถามจะสงทางไปรษณียไปใหทุกโรงพยาบาล 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

นายแพทยไชยเวช ธนไพศาล....สรปุรายงานการประชุม 

นายแพทยธานินทร สีวราภรณสกลุ...ตรวจรายงาน 
 


