
ประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2561 

วันศุกรท่ี 2 กุมภาพันธ 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

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

 ผูเขารวมประชุม  ท้ังหมด  134 คน แบงออกเปน 

    - ผูอํานวยการ    89 คน 

    - รองผูอํานวยการฝายการแพทย   45 คน 

 ผูเขารวมประชุม 

- นายแพทยประเสริฐ  ขันเงิน  ท่ีปรึกษาชมรมฯ 
 -    นายแพทยสุทัศน      ศรีวิไล   ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

 -    นายศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

 -    นายวิรุฬห  พรพัฒนกุล ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

 -    นายธานินทร  สีวราภรณสกุล ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

 -    นายณรงค  อภิกุลวณิช ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

 -    นายสุรโชค  ตางวิวัฒน ท่ีปรึกษาชมรมฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 นายแพทยโมลี  วนิชสุวรรณ  ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  กลาวเปดการประชุม

พรอมกลาวขอบคุณนายแพทยธานี ลิ้มทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปางและทีมงานโรงพยาบาลลําปางทุกคน ท่ีได   

ใหความอนุเคราะหจัดเตรียมสถานท่ีและอํานวยความสะดวก ในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ 

  นอกจากนี้ ประธานฯ ยังไดกลาวขอบคุณตัวแทนชมรมฯ ดานตางๆ ท่ีไดใหความรวมมือเปนตัวแทน

ชมรมฯเขารวมประชุมในแตละดานท่ีไดรับมอบหมาย และนําประเด็นเหลานั้นมาเปนขอมูล เพ่ือพัฒนาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

  ตามธรรมนูญของชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ใหมีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ 

วาระท่ี 2560 – 2562 จากนั้นประธานชมรมฯจะแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาชมรมฯ และ          

ท่ีปรึกษา ข้ึนมาอยางละ 1 ชุด เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป เปนไปอยาง       

มีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสอดคลองกับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข (เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ 2) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 (ผอ.อนุกูล)   

  สรุปการประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ครั้งท่ี 2/2560 วันพุธท่ี           

1 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมเจษฎาบดินทร โรงพยาบาลพระนั่งเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

(เอกสารแนบ 3) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  

       /…ระเบียบวาระท่ี 3 



ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 3.1 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ของชมรมประจําป ๒๕๖๑ (ผอ.ไชยเวช) 

  ตามท่ีชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป มีกิจกรรมหลากหลายในแตละป ซ่ึงจะจัด       

ในสถานท่ีตางกัน จึงมีการจัดทําตารางกิจกรรมชมรมฯ ไวเพ่ือแจงวัน เวลา และสถานท่ีแกสมาชิกชมรมฯ ทุกทาน 

รวมถึงเพ่ือแจงใหเจาภาพในแตละสถานท่ี ท่ีจะไปจัดกิจกรรมครั้งตอไป ไดเตรียมตัวและเตรียมความพรอมตอนรับ

การเยี่ยมเยียนจากสมาชิกชมรมฯ (เอกสารแนบ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 3.2 สรุปบัญชีรายรับรายจายของชมรมฯ (ผอ.ประสิทธิ์) 

  จากการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ผูท่ีไดรับตําแหนง    

เปนเหรัญญิกของชมรมฯ คือ นายแพทยประสิทธิ์  มานะเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแลเก่ียวกับบัญชีของชมรมฯ ท้ังรายรับและรายจาย ท้ังนี้ไดมีการสงมอบบัญชีชมรมฯ

ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน จึงขอแจงรายละเอียดการใชจายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนมกราคม   

พ.ศ.2561 ตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 5) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

                  /…3.3 บทบาทของชมรมฯ 



 

 3.3 บทบาทของชมรมฯ กับทิศทางการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข โดย อนุกรรมการกํากับติดตาม 

คปสธ. (ผอ.ธานินทร) 

  ประเด็นการปฏิรูปดานสาธารณสุข แบงเปน 4 ดานใหญ มี 10 ประเด็น ดังนี้ 

1. ดานบริหารจัดการ ไดแกเรื่อง ความมีเอกภาพของระบบสุขภาพ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ และ

กําลังคนสุขภาพ 

2. ดานสงเสริมปองกัน ไดแกเรื่อง การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และความรอบรูดานสุขภาพ 

3. ดานการบริการ ไดแกเรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิ, การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, ระบบการแพทยฉุกเฉิน 

และการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 

4. ดานการเงินการคลัง ไดแกเรื่อง ความยั่งยืนและเพียงพอดานการเงินการคลังสุขภาพ 

  10 ประเด็นนี้จะตองนําไปปฏิรูป ซ่ึงไดดําเนินการเขาสูกรรมการยุทธศาสตรชาติเพ่ือพิจารณา  

ไปแลวท้ังสิ้น  5 ประเด็น ไดแก ความมีเอกภาพของระบบสุขภาพ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ, ระบบ

บริการปฐมภูมิ, ความรอบรูดานสุขภาพ และความยั่งยืนและเพียงพอดานการเงินการคลังสุขภาพ และสงเรื่องตอให

กระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ ดังนั้นชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป จึงตองมีบทบาทในการ

ดําเนินการดวยเชนกัน โดยเฉพาะเรื่องความมีเอกภาพของระบบสุขภาพ  (เอกสารแนบ 6 /) 

  ดังนั้นทางชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับรองการปฏิรูป

ประเทศดานสาธารณสุข เพ่ือปรึกษาและพิจารณาในประเด็นสําคัญตางๆรวมกัน (เอกสารแนบ 7) 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 3.4 ช้ีแจงแนวทางการจัดซ้ือยา ใหสอดคลองกับ พรบ.จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (ผอ.โมลี)  

  จากการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป กับบริษัทยาซ่ึงแบงออกเปน PREMA และ NON – PREMA ท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ทางตัวแทนของชมรม

ฯ ไดเจรจาเก่ียวกับสิ่งท่ีโรงพยาบาลไมสามารถทําได ใหแกบริษัทยาท้ังหมดในท่ีประชุมไดรับทราบพรอมกัน คือ  

1. สวนลดทางการคา เพราะหากดําเนินการไปผูอํานวยการจะมีความผิด 

      2. การลดหนาบิล เพราะสํานักงานตรวจราชการแผนดินไมอนุญาต 

      3. แถมในบิล เพราะมีสวนทําใหราคายาแพงข้ึน 

  ในสวนของเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม ทางบริษัทจะตองไปเจรจาหาแนวทางกับผูอํานวยการโดยตรง     

ซ่ึงจากการประชุม บริษัทในเครือ NON – PREMA ไมมีปญหาและยินดีสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไปทุกดาน แตทาง PREMA ยังไมสามารถตกลงกันไดเนื่องจากกลัววายอดซ้ือขายจะนอยลง จึงไดออกหนังสือ 

เรื่อง การแกไขเกณฑจริยธรรมของสมาคมผูวิจัยและเภสัชภัณฑ ถึงนายกสภาเภสัชกรรม โดยแกไขจริยธรรม      

ขอ 2.6 “หามมิใหมีการจายเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการของรัฐ หากวาการจายเงินสมทบดังกลาว                  

มีวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของหรือมีความเชื่อมโยงกับการจัดซ้ือจัดจางของสถานพยาบาลใดๆ” เพ่ือตองการหาขอตกลง

กับทางโรงพยาบาลตอไป (เอกสารแนบ 8) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

นายแพทยอนุกูล  ไทยถานันดร....สรุปรายงานการประชุม 

นายแพทยโมลี  วนิชสุวรรณ….ตรวจรายงาน 


