
โครงการแลกเปลี่ยนถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพสําหรับรองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป รุนท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระหวางวันท่ี ๑๙- ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
บทสรุปจากกลุมท่ี ๑ รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

โรงพยาบาลราชบุรี เปนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ ๘๕๕ เตียง (ขนาด A) รับผิดชอบประชากร 

๒๐๓,๗๔๙ คน มีศักยภาพ CMI ๑.๙๔ ใหบริการ Primary Care ถึง Super tertiary care, Service excellent 

๕ ดาน เปนศูนยรับสงตอของเขตสุขภาพที่ ๕  

โรงพยาบาลราชบุรี ไดจัดบริการ Service delivery ที่ตอบสนอง Health need โดยการใชภาวะผูนําของ

ทีมบริหารที่มีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ทั้งบุคลากร การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

เกิดผลลัพธที่ดี มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพที่ดีตอองคกร 

จาก Service goals, Management goals และ จาก HR goals จะนําไปสู Development goals ของ

องคกร 

Service goals ประกอบดวย 

 ER+EMS  

รถ Ambulance จะมีพนักงานขับรถแยกตางหากจากของโรงพยาบาล รวม ๔ – ๕ คน ผานการฝกขับข่ี

ปลอดภัย มีความสามารถ resuscitation และ CPR คนไขได  รับคนไข  Fast Track ตาง ๆ ๓S๑T STEMI 

STROKE SEPSIS และ TRUMA อนาคตจะพัฒนากลองติดรถ real time โดยใชสัญญาณ ๓G เพราะกลองไมสั่น

และราคาไมแพงเหมือน Telegraphic  

 Smart Hospital (Hygge)  

เปนจุดเดนของโรงพยาบาลราชบรุ ีในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ การนํา Programme  HYGGE ฮุกกะมา

จัดระบบ QUE คนไข ทําใหคนไขมี Smart Que รูวาไดคิวที่เทาไร เหลืออีกกี่คิว รออีกกี่นาที สามารถไปทํา

กิจกรรมอื่นที่อื่นกอนได ไมตองมารอที่หนาหองตรวจ มีจอทีวีใหดูคิวตามที่ตาง ๆ  ใหคนไขที่เหลือเวลา ๓๐ นาที 

มาน่ังรอที่หนาหองตรวจลดความแออัดหนาหองตรวจ เจาหนาที่สามารถดูคิวจาก Smart Phone แทนจอ TV ได 

การจัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ีเปนเรื่องยาก ตองใชภาวะผูนําสูงในการจัดการ Change management 

 Stroke unit  

 มีการดูแลคนไข stroke ครบวงจร มี ๔ เตียง ในเวลาราชการ คนไขจาก ER จะมี Neuro med การดูแล

นอกเวลามีแพทย internal Medicine ชวยดูแล ถาเปน Hemorrhangic storke Neurosurgeon รับดูแล 

หลังจากผาน Acute phase ๓ วันแรกแลวจะ Consult PMR ดูแลตอใน IMC Ward แลวสงตอเครือขาย

โรงพยาบาลในจังหวัดดูแลตอ มีการประสานกับโรงพยาบาลศิริราช ในการทํา Thrombectomy ไดรับการ



สนับสนุนจาก ทานรองผูวาราชการจังหวัด จัดงบจังหวัดชวยดูแลคนไขกลุมน้ี แสดงถึงความสัมพันธของทีมงาน

โรงพยาบาลกับเครือขายที่ดี 

 ODS. RPAC 

 โรงพยาบาลราชบุรีทํา ODS มากอนที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายในป ๒๕๖๑ ผานการประเมิน

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ขณะน้ีใหบริการ ๘ โรคใน ๒๔ โรค ตามประกาศ ODS ผลงานดีไมมีโรคแทรกซอน ความ

พึงพอใจของคนไขสูง ชวยเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล ปจจัยของความสําเร็จคือ การทํางานเปนทีมของทีมงานโดย

ฝายบริหารแคสนับสนุนตามที่รองขอ 

 Pathological Center 

 มีพยาธิแพทย ที่สามารถใหบริการศูนยเช่ียวชาญเฉพาะดานช้ินเน้ือศัลยกรรมและเซลล ทั้งรางกายของ

เขต ๕ และอนาคตจะใชสารสนเทศที่สามารถแจงเตือนผูสงช้ินเน้ือใหทราบวาช้ินเน้ือบางช้ินที่ผลตรวจลาชาเกิด

จากสาเหตุใด เชน อยูระหวางปรึกษาผูเช่ียวชาญรอยอมสีพิเศษ เปนตน 

 Forensic medicine 

 มีแพทยนิติเวช ๒ ทาน ออกตรวจ OPD จันทร พฤหัสบดี บาย อยูเวรนอกเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ทําใหไมมี

ปญหาเรื่องแพทยใชทุนตองออกชันสูตร 

Management goals ประกอบดวย 

 Bed Sharing and referral system 

 มี Program ที่สนับสนุนโดยงานสารสนเทศสามารถเช็คเตียงโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขต ๕ ทั้งตนทางและ

ปลายทางอยาง real time update ทุก ๑ ช่ัวโมง และมี Line consult การ refer ในเขต ๕ โดยอาศัยรองแพทย

ของโรงพยาบาลตาง ๆ ชวยประสาน (R ๕ Synchronize)  

 Equipment Center (หองอาทิตวราห ศูนยเครื่องชวยหายใจ) 

 ปรับปรุงระบบ Logistic ใหม เปนการจัดระเบียบการใชเครื่องชวยหายใจ นํามารวมศูนยที่จุดเดียว 

รวบรวมความตองการ ดูแล แจกจาย ซอมแซม สอบเทียบโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง Volume, 

Pressure, high flow ventilator ลดความสิ้นเปลืองจากการไมไดใชงานลงได ๑ ใน ๓ จากเดิมที่เครื่องชวย

หายใจกระจายไปอยูตามหอผูปวยตาง ๆ การไดมาของเครื่องชวยหายใจ ไดจากเงินบริจาคจากการว่ิงของพี่ตูน 

หรือเงินบริจาคจากงานศพ ปจจัยความสําเร็จคือ กลุมการพยาบาลจดัพยาบาลมาดูแลศูนยน้ี  ๓ คน และใหบริการ

สอนการใชเครื่องดวย 

HR goals ประกอบดวย 

 SMC Special Medical Clinic จุดประสงค คือ ใหบริการที่สะดวกดีข้ึน ในกลุมคนไขกลุมที่พอมีรายได

และจายไดตามสิทธ์ิ และตอบสนองแพทยที่ไมชอบเปดคลินิกสวนตัว ตอนน้ีดําเนินการ ๑๐ กลุมงานแพทย ๔๑ 

คน มีการผาตัดดวยในบางแผนกเนนการสองกลอง 

 



Academic Center (ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก) 

กอต้ังป ๒๕๔๒ จบแลว ๑๕ รุน ประมาณ ๓๐๐ คน ใชทุนครบ ๓  ป ๙๗% อยูในระบบ ๗๐% Feed 

back ดี เปนแพทยที่พรอมใชและอยูในชุมชนอยางมีความสุข รับปละ ๓๒ คน 

 

 โดยสรุป โรงพยาบาลราชบุรีมีจุดเดนในการบริหารจัดการทรัพยากรดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยอาศัยภาวะผูนําของทีมบริหาร ทําใหเกิดงานบริการที่มีคุณภาพ Service Excellence อันจะทําให

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข และระบบสุขภาพย่ังยืน 

 ประเด็น Comment จากอาจารยที่ปรึกษา 

 - unit cost คาซักผาตอกิโลกรัมที่บาท ถามากกวาภายนอก ควร out source 
 - เครื่องจักร เครื่องมือ เมื่อคาซอมครั้งแรกมากกวา ๓๐ % ของเครื่อง หรือคาซอมรวมมากกวา ๕๐% 

ของเครื่องควรพิจารณาซื้อเครื่องใหม 

 - ประเด็นบางอยางที่เราแกไมไดดวยตนเอง เชน การ Recruitment คน หาเพิ่มไมได อาจตองพิจารณา 

Train คนเองจากที่เรามีอยู 

 - พยายาม retention คน generation กลางไวเปน Coach, mentor เปนพี่เลี้ยงสอนรุนนอง 

 - คาใชจายของโรงพยาบาลราชบุรีเพิ่ม แตรายรับไมเคลื่อนไหวเลย ๓ ป อาจมีการคลาดเคลื่อนในการ

บันทึกบัญชี ใหดูขอ ๑๖ หมายเหตุประกอบงบการเงนิและตองมี CFO และทีมศูนยจัดเก็บเพิ่มรายรับ 

 - เรื่องรายจาย ตองมีแผนการใชเงินอยางชัดเจน (Plan fin) หามออกนอกแผน จัดซื้อจัดจางตามแผนและ

ระเบียบ จะปลอดภัย และประหยัดใหดูขอ ๒๕ ของงบดุล 

 - มีตัวอยางที่ดีที่โรงพยาบาลปทุมธานี ในการทําแผนทั้งป และซื้อรวมของพัสดุ เชน หมึกของเครื่องพิมพ 

จากราคา ๗๐๐ บาท เหลือ ๓๐๐ บาท ตออัน โดยวิธี E Bidding 

 - โรงพยาบาลใหญ ควรเปด ICU ใหได ๑๐ % ของจํานวนเตียง โดยใช Staff mix พยาบาลและผูชวย

พยาบาล    

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๒๖๒ เตียง ( ขนาด 

M ๑) ต้ังอยูบนพื้นที่ ๕๓ ไร ใหบรกิารประชากร ๑๒๖,๔๒๐ คน มีศักยภาพCMI  ๑.๐๔๒๗ สูงกวาโรงพยาบาล M 

๑ ในเขต๕  มีจุดเดนดังน้ี 

System 

๑. ผูนํามีความสามารถสูง ไดรับการยอมรับจากทีม เสริมพลัง สนับสนุน สรางขวัญกําลังใจ คนในองคกรมี

ความรักความสามัคคี มีศูนยรวมใจรวมกันคือสมเด็จปา ผูกอต้ังโรงพยาบาล  มีหองสมาธิ ชมรมจริยธรรม 

ทําใหทุกคนยึดมั่นในความดี คิดบวก positive & creative thinking มีความสุข รวมมือชวยกันทํางาน มี

ระบบธรรมาภิบาลที่ดี 

๒. ความตอเน่ืองของนโยบายของผูนําที่วางพื้นฐานดาน master plan ทําใหการดําเนินงานเปนระบบที่ดี มี

การวางแผนลดพลังงานและคํานึงถึงระบบ logistic ทําใหมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน  

๓. นโยบาย CLEAN& GREEN HOSPITAL ที่เปนตนแบบ มีนวัตกรรมมากมาย และมีความย่ังยืนตอเน่ืองได

รางวัล Thailand Energy Award  /Asean Energy Award   เปนที่ดูงานและเปนตนแบบของประเทศ  

๔. มีมาตรการเพิ่มรายไดเชนการจัดบริการการแพทยแผนไทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หองพิเศษ การ

รับบริจาค การสรุปเวชระเบียน การลดรายจาย เชนปรับระบบคลังพัสดุ  การจัดการดานสาธารณูปโภคที่

ไมเพิ่มข้ึน การใชโซลาเซลล ผลิตนํ้าประปาผิวดิน การควบคุมภายในที่ดี รายไดจากการขายขยะ  การใช

นํ้าที่คุมคา Zero waste Zero water 

Service 

๑. มีศักยภาพสูงเทียบกับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน ทีมสูติแพทยสามารถผาตัดผานกลองไดทุกคนทําให

มีCMI สูง แมนขาดศัลยแพทย มีความรวมมือในการแกปญหาในสาขาขาดแคลนโดยมีศัลยแพทย

เกษียณมาชวยผาตัด รวมทั้งมีแพทยสูติและศัลยกรรมกระดูกชวยผาตัด  มีผลงานเดนทั้ง stroke fast 

track sepsis  มีการจัดหองตรวจ occupational ทั้งที่ไมมีแพทยดานน้ี แตไดรับความรวมมือจาก

แพทยทุกหนวยงาน  

๒. ผูนําแกปญหาดานการเงินคาตอบแทนที่คางนานหลายปจนสามารถจายไดเปนปจจุบัน สรางขวัญ 

กําลังใจที่ดี  

๓. นวัตกรรมการคัดกรองวัณโรค ๓ รักษ ขยายผลไปทุกอําเภอทําใหคนพบผูปวยและโรคทางเดินหายใจ

อื่น 

 

 



Staff 

๑. multi-tasking skill  มีการสงเสรมิใหทกุคนรวมดวยชวยกัน ทดแทนในหนวยงานที่ขาดแคลน 

๒. happiness การเชิดชูคนดีทุกระดับ สรางขวัญ กําลังใจ ใหคาตอบแทนที่รวดเร็ว 

๓. healthy มีการสงเสริมการออกกําลงักาย มสีถานที่นาอยู อาหารปลอดภัย  

๔. spiritual มีศูนยรวมจิตใจ ชมรมจริยธรรม 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูจากอาจารย 

มีความ matching ของผูนําที่มีวิสัยทัศนกับทีมบุคลากรที่มีศักยภาพเปนตนทุนที่ดี มีความตอเน่ืองของนโยบาย 

master plan มีสิ่งแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการทาํงานที่ดี ไดใจคนจากการเรงแกปญหา P4P  จากการศึกษา 

balance sheet พบวารายไดในปน้ีไมไดเพิ่มข้ึน แตผลประกอบการทีเ่ปนบวกเกิดจากรายจายที่ลดลงเรื่อยๆและมี

แนวโนมที่จะลดลงตอเน่ืองอีก๒๐ กวาลาน หากวิเคราะหจะพบวาลดลงในหมวดตนทุนบริการ ซึ่งไดแกตนทุนยา 

วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุใชสอย ซึ่งคงตองไปวิเคราะหวาเกิดจากอะไร และจะลดลงอีกไดหรือไม ขอมูลของการ

บริการที่เพิ่มเตียงจากเดิม ๒๑๐ เตียงเปน ๒๖๒ เตียง ซึ่งมีอัตราครองเตียง ๘๖% หากไมเพิ่มเตียงจะมีอัตราครอง

เตียงคิดเปน ๑๐๗ % หากวิเคราะหตรงน้ีวาเตียงที่เพิ่มมีคาใชจายและสัดสวนของรายไดคุมคาหรือไม ซึ่งดู

ภาพรวมตอนน้ีหากไมมีการซุกหน้ี จะเห็นวา asset ดีข้ึน ขณะที่ตนทุนไมเพิ่ม 

การจัดการระบบนํ้าที่ดีตรงกับบริบท และมีการบริหารจัดการตอเน่ืองที่ดี แตควรระวังการรั่วซึมออกนอกระบบ

เน่ืองจากระยะเวลาที่นานเกือบ ๓๐ปและการวางแผนระบบการจัดการนํ้าเพื่อรองรับนํ้าที่จะเพิ่มข้ึนจากตึกที่เพิ่ม

ใหมในอนาคต ๓ปขางหนา และนํ้าในหนาฝนที่มี Gap ไมมากนักในปจจุบัน 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนรถ 

๑.Safety ambulance  ใชหลัก 3 S  Structure staff system  

ใหแตละที่ไปดูวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานรถพยาบาลแลวยัง การติด GPS และมีเข็มขัดนิรภัย 5จุด โครงสรางรถกัน

กระแทก 10 G มีกลอง real time มี  Ambulance monitoring center  การทําประกันภัยช้ัน ๑ ของรถ 

ambulance ถารถทั่วไปใชเงินไมเกิน ๑๕% ของเงินบํารุง  และไมเกินกี่คัน? 

ความพรอมของ พนักงานขับรถ การพักผอน เมื่อไหรมีคนขับคนที่๒ ใชรถเทาที่จําเปน จํากัดการออกนอกเขตไม

ควรมากเกินไป  คาตอบแทน ที่เปนธรรมและสวัสดิการหองพัก การtraining การเปา alcohol  ความเร็วในการ

ขับข่ีที่ปลอดภัยและไมผิดกฎจราจร 

พยาบาลและเจาหนาที่ที่เดินทางไปกับรถพยาบาล ตองคาด เข็มขัด และหากจะใหการรักษากูชีพจะตองหยุดรถ 



๒.ประเด็นการมอบอํานาจ ใหศึกษาใหดีวาเรื่องที่สามารถทําไดมีอะไรบาง 

๓.HR staff mix ในปจจุบัน การใช FTE  เปนเครื่องมือที่ไมตอบโจทย อยางการให รพช .รับ intermediate care 

ก็ทําไมได เพราะขาดคน  ขาดพยาบาล หลายๆหอไมไดวางแผนเปดไมได ตองมาดูวางานอะไรใหวิชาชีพอื่นมาชวย 

สรางทีม สรางคน ใช IT มาชวย เนนนวัตกรรม ทํา PROJECT BASE  

ปญหา back office  ที่ตําแหนงโดนยุบหลังเกษียณ มีนองนักวิชาการหรือลูกจางมาคุมพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง E bid 

ที่มูลคาเปนลาน 

ปญหาของการใหคาตอบแทนที่จูงใจ โดยเฉพาะการทํางานแบบ work life balance การทํางานกับ Gen Y   การ

มีระบบพี่เลี้ยง การมี CAREER PATH  จุดไหนวิกฤตจําเปน จุดไหน outsourcing ได การควบคุมระบบ การสราง 

engagement  

๔.เงินสวัสดิการ ควรจัดต้ังกรรมการโดยมีปลัดลงนาม มีการใชผานคณะกรรมการ ทั้งรายไดและรายจาย 

๕.กัญชาทางการแพทย  

 ปจจุบันมีความคลุมเครือ และสับสนของผูคนสังคม เรื่องการนําสารสกัดกัญชามาใชทางการแพทย 

เน่ืองจากแรงผลักดันทั้งปจจัยของภาคธุรกิจ ความคาดความหวังของผูปวยกลุมตางๆ ตลอดจน ภาวะ post-truth 

ในสังคมออนไลน ที่ไมอยูบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร และความไมเปนเอกภาพของการสื่อสาร การดําเนินงาน 

ของภาคสวนที่เปน regulator ของประเทศไทย ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขจาํเปนตองมหีลกัการที่มั่นคง ในการ ที่

จะจัดทําขอบงช้ีที่ในการใชสารสกัดกัญชาแตละภาวะโรคใหชัดเจน การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ รูปแบบ และ

ขนาดการใช บุคลากร สถานที่ผลิตและจําหนาย ตลอดจนการสรางแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน ติดตาม การใชที่

ผิดวัตถุประสงค รวมทั้งใหความรูที่ถูกตองตอประชาชน ดวยความรวดเร็วใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ในโลกที่มี

ความซับซอน  

กรมการแพทยไดทําการทบทวนวรรณกรรมแบงการใชประโยชนของกัญชาออกเปน ๓ กลุม คือ 

กลุมที่ ๑ กลุมที่มีหลักฐานทางการแพทยสนับสนุนเพียงพอวา สารสกัดกัญชามีประโยชน เชน โรคลมชักที่

รักษายากในเด็ก โรคลมชักที่ไมตอบสนองตอยากันชัก ๒ ชนิดข้ึนไปโรคปวดปลายประสาท ที่รักษาแลวไมไดผล 

กลามเน้ือหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง  หรือภาวะคลื่นไสอาเจียนจากยาเคมีบําบัด เปนตน 

กลุมที่ ๒ กลุมที่สารสกัดกัญชานาจะไดประโยชน เชน ภาวะ Alzheimer, ParkinsonGeneralized 

Anxiety Disorder, Demyelinating disease การรักษาแบบประคับประคอง ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย แพทย

สามารถจะสั่งการใชตาม SAS โดยอธิบายขอดี ขอเสีย หนังสือความยินยอม และติดตามผูปวยเปนรายๆ 



กลุมที่ ๓ กลุมที่สารสกัดกัญชาอาจจะไดประโยชนกลุมน้ียังไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ วามีประโยชน

ดานการรักษาโรคตางๆ ในมนุษย จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยต้ังแตระดับหลอดทดลอง สัตวทดลอง และมนุษย

ตอไป ไดแก การรักษาโรคมะเร็ง และกลุมโรคผิวหนัง เปนตน 

สําหรับประเทศไทย หนวยงานราชการจําเปนตองมีการวางยุทธศาสตรเรื่องน้ีใหชัดเจน เพื่อให เกิดการ

ทํางานเปนเอกภาพ ต้ังแตการจัดการเรื่องปญหาสิทธิบัตรของบริษัทตางชาติ ที่จดทะเบียน อยางไมถูกตอง การ

วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ ในกลุมที่ไดประโยชน และวิจัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในกลุมโรคที่

ยังมีความสับสน การสรางมาตรการการควบคุมใน supply chain ของ กัญชาต้ังแตปลูก จนถึงผูปวย รวมถึงการ

สรางชองทาง และสรางกลไกราคาผานการตลาดเพือ่ใหเกิดการเขาถึงยา ที่ได มาตรฐานของผูปวย และเปนการตัด

วงจรผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้ง การสื่อสารสรางความเขาใจกับทุกภาคสวนในสังคมอยาง

ตอเน่ือง 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพสําหรับรองผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไป รุนท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

บทสรุปจากกลุมท่ี ๒ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

โรงพยาบาลราชบุรี   

1.  มีการบริหารอัตรากําลังรวม ระดับพยาบาลวิชาชีพ ระหวางหนวยงาน Stroke และ ICU. Med  

2.  มีศูนยแมบานในการเดินยา Lab  จัดระบบ Outsource เรื่องการทําความสะอาด ทําใหบุคลากรในหนวยงาน

ใชเวลาในการดูแลผูปวยอยางเต็มที่ 

3.  มีการปรับอัตราคาตอบแทนเปน 3 ระดับตามภาระงาน โดยระดับพยาบาล จากเดิม 600 บาท ปรับเปน 660 

บาท 720 บาท และ 780 บาท ระดับพนักงานชวยเหลือผูปวย จากเดิม 300 บาท ปรับเปน 330 บาท 360 บาท 

และ 390 บาท 

4.  มีการเตรียมความพรอมกอนใหยาระงับความรูสึก และดูแลหลังการใหยาระงับความรูสึกแบบไมพั คาง RPAC 

(Ratchaburi Preanesthesia Ambulatory Center) และ ODS (One Day Surgery) 

5.  มีผลลัพธการดําเนินงานที่ดี เช่ือมโยงถึงชุมชน โดยการ F/U รพ.ใกลบาน 

6.  มีการใหบริการเคมีบาํบัดทั้งไปกลบั และพักคางคืน แบบ One stop service บริหารจัดการข้ึนเวรเหลื่อมเวลา

โดยไมเบิก OT จัดการภาวะโภชนาการผูปวยทุกรายที่ใหยาเคมีบําบัด 

7.  มีการจัดการความปลอดภัยของบุคลากรขณะใหยาเคมีบําบัด เชน การสวมถุงมือไนไตรท Mask คารบอน   

เสื้อกาวน ตรวจ BUN Creatinine LFT เมื่อเปนหวัด หรือต้ังครรภ ไมใหเขาไปใหบริการผูปวย เปนตน 

8. การบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยใหพรอมและเพียงพอตอการใชงาน บุคลากรในหนวยงานใหการดูแล

ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจนอก ICU ใหคําปรึกษาหนางาน และสอนพยาบาลจบใหม  

9 .ผูบริหารทางการพยาบาลมีการทํางานเปนทีม กระจายอํานาจการตัดสินใจใหหัวหนากลุมงานการพยาบาล  

หัวหนาพยาบาลเปนผูสนับสนุนอํานวยการใหทีมสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว หัวหนากลุมงาน   

การพยาบาลรับรูเทากันและชวยกันบริหารงาน 

 

 



โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. มีการบริหารงานเปนทีมและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีสมรรถนะเพียงพอตอการพัฒนางาน 

2. ทีมนําของกลุมการพยาบาลมีภาวะผูนําสูงสามารถพัฒนางานไดตามเปาหมาย มีการนิเทศทางคลินิก

ตามกลุมโรคสําคัญ เนน MOPHNURSE มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี “รวมแรงรวมใจ” 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลของกลุมการพยาบาลและยกระดับเปนแกนนําในการพัฒนา

สารสนเทศทางการพยาบาลในเขต 5  มีการจัดต้ังศูนยตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ตามเกณฑ 

สปสช. 

4. มีการใชขอมูลจากระบบสารสนเทศในการบริหารอัตรากําลังแตละเวร โดยดึงอัตรากําลังในโซน

เดียวกันมาชวยเมื่อมีภาระงานเพิ่ม 

5.  มีการบริหารการพยาบาลมีการกําหนด Career path ที่ชัดเจน  

6. มีการสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูของกลุมการพยาบาลอยางสม่ําเสมอ  

7. มีการสรางความผูกพันและสงเสริมขวัญและกําลังใจในทีมบุคลากรทุกระดับ จนเกิดผลผลลัพธการ

บริการพยาบาลที่ดี  

8. มีการเทียบเคียงตัวช้ีวัดของกลุมการพยาบาลกับโรงพยาบาล ระดับเดียวกันในเขต และใน THIPP 

9. เปนตนแบบงาน Green & Clean Hospital  

 

สิ่งที่เรียนรูบนรถขณะเดินทาง 

1. หลักการบริหารเตียงผูปวย กอนที่จะมีเตียงแทรกตองไมมีเตียงวาง 

2. การมีแผนงานตางๆ สิ่งสําคัญคือจะตองมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

3. การจาง outsource จะตองสามารถบอกไดวานํามาทดแทนในประเด็นใด เชน การลดคาใชจายใน

การซื้อนํ้ายาซักผา  

4. นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เปาหมายสําคัญคือการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยประชาชนเปนผูไดรับ

ผลประโยชน เชน ผูปวยรักษาที่ รพศ. แลวสงกลับไปรักษาที่ รพช. รพช.จะเห็นขอมูลการรักษาที่

ผูปวยไดรับที่ รพศ. ซึ่งนโยบายน้ีจะขัดนโยบาย พรบ.ขอมูลขาวสาร 

5. ผูบริหารจะตองเปลี่ยน Mindset เพื่อกาวสูระบบ Digital 

6. การมอบอํานาจ จะตองรูขอบเขตของการมอบอํานาจ เพราะตองรับผิดชอบรวมกัน 

7. ผูบริหารจะตองคิดวาจะทําอะไร เมื่อคิดแลวสิ่งสําคัญคือตองลงมือทํา และตองทําแบบ 20 ได 80 



8. การบริหารจัดการคนเปนเรื่องสําคัญจะตองวิเคราะหงาน รูทิศทางที่โรงพยาบาลจะไป คนตองมี

คุณภาพในเรื่องใด เพื่อจะไดบริหารจัดการได มองงานเปนระบบ หากตางคนตางทําจะไมเกิด

ประโยชน 

9. การกําหนด Career path ที่ชัดเจนในตําแหนงที่สําคัญ มีระบบพี่เลี้ยงชวยในการสอนงาน และสราง 

engagement ใหบุคลากรมีความรักองคกร ความใสใจระหวางพี่นอง 

10. การวิเคราะหสถานะการเงินตองดูในรายละเอียดรายขอ ตองมี CFO  

  

 



โครงการแลกเปลี่ยนถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

สําหรับรองผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป รุนท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ 

โรงพยาบาลราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี17  

ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

ประเด็นท่ี 1 จากการดูงาน 

 โรงพยาบาลราชบุรี เปนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ ๘๕๕ เตียง (ขนาด A) รับผิดชอบประชากร 

๒๐๓,๗๔๙ คน มศัีกยภาพ CMI ๑.๙๔ ใหบริการ Primary Care ถึง Super tertiary care, Service excellent 

๕ ดาน เปนศูนยรับสงตอของเขตสุขภาพที่ ๕ โรงพยาบาลราชบุรีไดจัดบริการ Service delivery ที่ตอบสนอง 

Health need โดยการใชภาวะผูนําของทีมบริหารที่มีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ทั้ง

บุคลากร การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดผลลัพธที่ดี มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพที่ดีตอองคกรจาก 

Service goals Management goals และ จาก HR goals จะนําไปสู Development goals ขององคกร 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประเด็นท่ี 1 การบริหารจัดการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

• ดานบุคลากรมีระบบการบรหิารพนักงานขับรถ Ambulance แยกออกจากการใชรถยนต

ราชการสวนกลาง โดยพนักงานขับรถทุกคนผานการอบรมฝกขับข่ีปลอดภัย มีความสามารถ 

resuscitation และ CPR คนไขได รับคนไข Fast Track ตาง ๆ 

• รถพยาบาลมีการติด Taylor made  3 คัน GPS 3 คัน 

• รถพยาบาลมีมาตรการจํากดัความเร็วติดบรเิวณรถ 3 จุด (คนขับ /หนารถและหลังรถ) 

• พนักงานขับรถทุกรายจะไดรบัการตรวจสุขภาพประจําป / สุขภาพจิต / สารเสพติด  

• การตรวจแอลกอฮอล  รับทราบนโยบายและอยูระหวางดําเนินการ 

ประเด็นท่ี 2 GREEN & CLEAN Hospital  

 N : NUTRITION  สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลได มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ               

กรมอนามัย ในระดับดีมาก การจัดการเรื่องอาหารปลอดภัย ไดผานเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก 3 ป ยอนหลังและ

มีการตอยอดเกี่ยวกับความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน (สํานักงานเกษตรจังหวัดและ 

กลุมเกษตรกรในชุมชน)   

จุดเดน :  

1. มีการจัดซื้อจากกลุมกองทุนเกษตรกรที่รวมกลุมกัน / ประสานกับเกษตรจงัหวัดเรื่องกําหนด

ประเภทของผักที่ตองการ /ปรมิาณการใช /ระยะเวลา  

2. มีการใหเกษตรกรมาขายผักในพื้นที่รพ. โดยผักที่มาขายตองผานเกณฑมาตรฐาน GMP 



3. หองนํ้าทีเ่ทาเทียมกันโดยเจาหนาที่กับผูปวยใชรวมกัน 

4. การจัดการขยะต้ังแตตนทาง เชน ทําตะแกรงต้ังแตตนทาง มีถังดักไขมัน 

5. มีการพฒันานวัตกรรม 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายชัดเจน 

2. มีความโดดเดนในการดึงทรพัยากรและเครือขายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน เกษตรจังหวัด 

3. มีการต้ัง MR. ทําหนาที่ดูแลกํากบัติดตามการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital อยางเปนระบบ  

4. มีระบบการทํางานแบบมีสวนรวม ติดตาม ประเมินผล 

ประเด็นท่ี 3 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

• เปนแบบเสรมิอากาศ 

• เจาหนาที่มีความรู มกีารลําดับที่ดี 

• ผลการตรวจ สารแขวนลอย คา BOD ไดตามมาตรฐาน 

ประเด็นท่ี 4 การจัดการขยะ 

• จางเหมา บริษัทเอกชน 

• มีการจัดการขยะติดเช้ือใหกบั รพ.สต. เครอืขาย 

• มีระบบการดําเนินการต้ังแตตนทาง (Ward)        ระบบเกีย่วของในระบบบําบัดนํ้าเสีย 

• มีการบรหิารจัดการต้ังแตตนทาง เชน ใชตะแกรงกรองขยะทุกจุดในโรงพยาบาล 

ประเด็นท่ี 5 ซักฟอก 

• มีอัตรากําลังคอนขางนอย 

• มีการจัดการที่ดี ตนทุนแค 6.5 บาท/กิโลกรัม 

• ใชระบบ Gas แทนระบบ Boiler ประหยัดไฟ คาพลงังานเช้ือเพลงิจากเดิม 4 ลาน เปน 2 ลานตอป 

• ใชเกลือระงบักลิ่นคาว 

ประเด็นท่ี 6 การกําจัดขยะติดเชื้อ :  ใชระบบใหบริษัทเอกชนไปรับจาก รพ.สต.โดยตรง ใชงบ PP  

ประเด็นท่ี 7 ระบบการเงินและพัสดุ 

• ดานบุคลากร : มีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการเรียกเก็บ (E-clam) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

อาจารยที่ปรึกษา ควรจัดต้ังศูนยเรียก โดยตองไมแยกกองทุนตางๆออกจากกันมิเชนน้ันจะยากตอ                 

การมองเห็นภาพรวมของงบประมาณโรงพยาบาล 



• ดานระบบการรายงานทางการเงิน : คาใชจายของโรงพยาบาลราชบรุีเพิม่ข้ึนทุกป แตรายรับไมเคลือ่นไหว 

๓ ป อาจตองมกีารทบทวนระบบการรายงานทางการเงินใหเปนปจจบุันเพื่อลดความคลาดเคลือ่นในการ

บันทึกบัญชี ใหดูขอ ๑๖ หมายเหตุ ประกอบงบการเงินและตองมี CFO และทมีศูนยจัดเก็บเพิ่มรายรบั 

• ดานรายจายตองมีการจัดทําแผนการใชเงินอยางชัดเจน (Plan fin) ไมควรจัดซือ้นอกแผน และจัดซื้อจัด

จางตามแผนและระเบียบ จะปลอดภัย ซึ่งการจัดซื้อในแผนจะทําใหมีวินัยทางการเงินได การจัดซื้อจัดจาง

ถามีการรวมซื้อจะทําใหลดตนทุนและเพิ่มอํานาจการตอรองจะใหลดการใชงบประมาณลงได เชน                  

e-bidding  

• ขอเสนอแนะจากทางอาจารยทีป่รกึษาในประเด็นการทบทวนการลดรายจายในจุดที่อาจรั่วไหล ทบทวน

เรื่องการใชเรื่องเครือ่งมืออุปกรณตางๆตองมกีารประเมินความคุมคาคุมทุนในการซอม /วางแผนซื้อใหม 

โดยฝายบริหารตองมีขอมลูเชิงวิเคราะหใหกับผูบรหิารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ประเด็นท่ี 8 ระบบบุคลากร 

• มีระบบการบริหารจัดการตําแหนงวางและการวางแผนความกาวหนาที่ชัดเจน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโรงพยาบาลทั่วไป (M1) ขนาด ๒๖๒ 

เตียง ต้ังอยูบนพื้นที่ 52 ไร 3 งาน 42 ตารางวา ใหการดูแลรักษาพยาบาลประชากรในเขตรับผิดชอบอําเภอสองพี่

นอง รวม 126,420 คน CMI ๑.๐๔๒๗ ผูปวยนอก 1,000 ราย/วัน 1.5 เตียง/1,000 ประชากร อัตราการครอง

เตียง 85.97% มีจุดเดนดังน้ี 

  1. มีการนํา Master Plan มาวางแผนในการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอม มีการจัดพื้นที่ กําหนด 

Zoning มีพื้นที่สีเขียว ทําใหมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทาํงานและเปนตนแบบการสรางสิง่แวดลอมเพือ่การเยียวยา

ผูปวย 

  2. ดําเนินการโครงการ GREEN & CLEAN HOSPITAL เปนตนแบบในการใชพลังงานอยางคุมคาและเปน

ตนแบบการสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเยียวยาผูปวย มีการนําหลัก 6R มาบริหารจัดการมูลฝอย ในขณะเดียวกัน

เจาหนาที่มีรายไดจากการขายขยะ มีการนํานํ้าหลังผานการบําบัดมาใชรดนํ้าตนไม ลางรถ ใชในชักโครก มีการนํา

พลังงานทางเลือกมาใช ไดแก พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานจากการออกกําลังกาย (ปนนํ้าเขาถังเก็บนํ้าไวรด

นํ้าตนไม) มีนวัตกรรมในการชวยประหยัดพลังงานและไดรับรางวัลมากมาย ที่สําคัญคือการดําเนินการมีความ

ตอเน่ืองและย่ังยืน จนไดรับรางวัล Thailand Energy Award / Asian Energy Award เปนที่ดูงานและเปน

ตนแบบของประเทศไทย  

  3. Teamwork 

      3.1 ผูนํา 



     ผูนําไดรับการยอมรับจากทีม คอยเสริมพลัง สนับสนุน สรางขวัญกําลังใจ ทําใหบุคลากร  ทุก

ระดับรูวาตนเองมีตัวตนอยูในองคกร มีคุณคากับองคกร และกลาตัดสินใจในเรื่องที่ทําแลวกอใหเกิดขวัญกําลังใจที่

ดีกับบุคลากร เชน ทยอยจายคาตอบแทน P4P ที่คางมาต้ังแตปงบประมาณ 2558 จนเปนปจจุบัน  

      3.2 บุคลากร 

     บุคลากรมีความรักความสามัคคี มีความสุขในการทํางาน มีการรวมมือรวมใจกันทํางาน        

มีความรูความสามารถ รูวาตนเองมีคุณคากับองคกร คิดคนนวัตกรรมเพื่อนํามาใชในองคกรตลอดเวลา       

 

ประเด็นท่ี 2 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนรถ 

  1. Safety Ambulance ใชหลัก 3 S (Structure/staff/system)  

      1.1 Structure มีการติดต้ัง GPS กลองวงจรปดที่สามารถดูไดแบบ real time ทุกที่น่ังมี seat belt  

มี Ambulance monitoring Center หรือยัง และบริเวณภายในรถและดานนอกรถควรทําสต๊ิกเกอรแจงการใช

ความเร็วรถพยาบาลไมเกิน 80 กม./ชม. ในขณะปฏิบัติงานและมีผูปวยอยูบนรถ รถยนตราชการประเภทรถ 

Ambulance ใชเงินบํารุงทําประกันภัยรถราชการประเภทที่ 1 ได ในขณะที่รถยนตราชการอื่นที่ไมใชรถ 

Ambulance ใชเงินบํารุงทําประกันภัยรถราชการไดในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนรถยนตที่สวนราชการจด

ทะเบียนและใชงานอยูในปจจุบัน โดยทําไดเพียงประเภทที่ 3 

      1.2 Staff กลับไปดูวาเราไดปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกหรือไม เราไดปฏิบั ติตาม

มาตรฐานรถพยาบาลหรือยัง ควรมีการตรวจสอบความพรอมใชของรถโดยผูรับผิดชอบและมีผูตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง 

พนักงานขับรถยนตทุกคนผานการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือยัง มีการ

ตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถยนตทุกวันหรือไม มีการเปาแอลกอฮอลของพนักงานขับรถยนตกอนออกรถทุก

ครั้งหรือไม พนักงานขับรถยนตพักผอนเพียงพอหรือไม 

      1.3 System มีมาตรการดานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต มาตรการดานการพยาบาล

ในขณะนําสงผูปวยหรือไม  

  2. บุคลากร 

      ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใชกรอบอัตรากําลัง (FTE.) มาเปนเครื่องมือในการบริหารกําลังคนซึ่งไม

ตอบโจทย ในขณะเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อเกษียณอายุราชการตําแหนงจะถูกยุบดังน้ันจึงตองมีการนํา 

IT. เขามามีสวนชวยในการปฏิบัติงาน เนนการมีนวัตกรรม มีการทํา Project Base นํา KTB Corporate Online 

มาใชในการจายเงิน รับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส และจากการ

แลกเปลี่ยนพบความเสีย่งทีก่ลุมงานพัสดุเกอืบทกุที่ โดยพบวาเกือบทุกสวนราชการลกูจางช่ัวคราวเปนผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางมูลคาเปนลาน ซึ่งถือวามีความเสี่ยงสูงมาก  

  3. กัญชาทางการแพทย  

      ปจจุบันมีการนําสารสกัดกัญชามาใชทางการแพทยในการรักษาผูปวยมะเร็ง ซึ่งกอนหนาน้ีได

ทําการศึกษาวิจัยในสัตวทดลอง  

 



ประเด็นท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากอาจารย 

  1. การตัดสินใจของผูบริหาร 

      การเปนผูนําตองตัดสินใจ อยาปลอยใหทีมงานทะเลาะกัน แตในการตัดสินใจตองมีขอมูลประกอบ ใน

ขณะเดียวกันหากมัวรอใหไดขอมูลที่สมบูรณสงผลใหการตัดสินใจลาชาอาจเกิดผลกระทบตามมา ดังน้ัน หาก

ตองตัดสินใจในระยะเวลาเรงดวนใหตัดสินใจบนฐานขอมูลที่มีในขณะน้ัน และในบางประเด็นผูบริหารไมตอง

ตัดสินใจ ในการทํางานเราตองมีการฝกฝน เมื่อเกิดปญหาตองหาทางเลือก และเขียนขอดี ขอเสียของแตละ

ทางเลือก ผลที่ตามจะเปนอยางไร และตองแกไขอยางไร และเมื่อเลือกแลวใหลงมือทํา ซึ่งเราตองหาทางเลือก

ไวหลาย ๆ ทาง 

  2. Safety Ambulance ใชหลัก 3 S (Structure / staff / system) 

      ใหศึกษาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข   ไดออก

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุมครองอุบัติเหตุ ทางถนน กรณี

การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวง

สาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0211/ว 813 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สิ่งท่ีเนนย้ําคือ ใหดูวาการทํา

ประกันภัยรถยนตใชเงินอะไรในการทํา ใชระเบียบอะไรรองรับ และใหศึกษาพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ใหดีเพ่ือใชในการอางอิง สิ่งท่ีตองปฏิบัติหามดัดแปลงตองปฏิบัติตาม เชน ขอสั่งการของกระทรวง

สาธารณสุข 

  3. การมอบอํานาจ ศึกษาใหดีวาเรื่องไหนบางที่เราสามารถทําได 

 4. บุคลากร เราอยาหวังวาจะไดคน ใหพึ่งตัวเองกอน 

  5. การบริหารจัดการดานการเงิน  

    ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ CFO อยางชัดเจน โดยใหมีบทบาทหนาที่ในการเฝาระวังสถานการณทาง

การเงิน ในการทํางานไมควรแยกคณะทํางานออกเปนแตละกองทุน เพราะถาขาดการติดตามจะทําใหรายได

ของสวนราชการหายไป ควรนําโปรแกรมบริหารจัดการลูกหน้ีโรงพยาบาลสําหรับสถานบริการที่ใช HOS-xP 

มาใชในการบริหารจัดการลูกหน้ี (โปรแกรม RCM) เพื่อใหไดขอมูลลูกหน้ี    ที่สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดซื้อ/จัดจางถาทําถูกตองตามพระราชบัญญติัการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ จะชวยประหยัดงบประมาณใหแกสวนราชการไดมาก เน่ืองจากมีอํานาจในการตอรองกับผูขาย ตอง

ควบคุมการจัดซื้อจัดจางนอกแผนใหดี ตองควบคุม       คาสาธารณูปโภคไมใหเกินรอยละ 3 ของรายจาย

ทั้งหมด  

 

 6. เครื่องมือ 

     เครื่องซักผาหามทํางานเกิน 8 รอบ/วัน เพราะจะทําใหเครื่องซักผาชํารุดเร็ว หากเราจะ outsource 

ควรทําทั้งระบบโดยการรวมเรื่องผาเขาไปดวย ไมควรแยก outsource เฉพาะการซักผาเพียงอยางเดียว การ

ใชเครื่องน่ึงฆาเช้ือ (Autoclave) โดยใชไอนํ้าจากเครื่องกําเนิดไอนํ้าหรือหมอไอนํ้า (Boiler) มีขอเสียคือ ถา



นํ้าซึ่งไปจากเครื่องกําเนิดไอนํ้า (Boiler) มีตะกันสูงจะสงผลใหเครื่องน่ึงฆาเช้ือ (Autoclave) ชํารุดไดงาย ใน

ขณะเดียวกันเราตองมีประวัติเครื่องมือทุกชนิด หากดูประวัติแลวพบวามูลคาในการบํารุงรักษา/ซอมแซมเกิน

รอยละ 50 ควรทําแผนจัดหาใหม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ผูรับผิดชอบตองตรวจสอบคามาตรฐานกอน

ปลอยนํ้าหลังผานการบําบัดออกสูสาธารณะ กรณีเครื่องมือทางการแพทยเมื่อใชงานเสร็จตองนํากลับมา

ดําเนินการใหพรอมใชเสมอ 

7. เงินกองทุนสวัสดิการ  

      ตองจัดต้ังในรูปคณะกรรมการ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูลงนามในคําสั่ง ผูที่สามารถ

ตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการไดตองไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน 

ตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข บุคคลภายนอกไมสามารถมาทําการตรวจสอบได สิ่งที่สําคัญคือ 

เงินกองทุนสวัสดิการตองบอกถึงวัตถุประสงคของกองทุน แหลงที่มาของรายรับวาไดมาจากทางใดบาง และ

รายจายจะใชจายเพื่อการใดบาง  

 

 


