
ประชุมวางแผนพฒันาชมรมโรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทั่วไป  

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ หองประชุมศรีสุลาลัย อาคารศรีสุลาลัย ช้ัน 8 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี  

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

 ผูเขารวมประชุม  ทั้งหมด  78 คน แบงออกเปน 

    - ผูอํานวยการ    69 คน 

    - ผูติดตาม    9 คน 

 ผูเขารวมประชุม 

- นายแพทยประภาส จิตตาศิรินุวัตร (รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

- นายแพทยสมฤกษ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

- นายแพทยสุรโชค ตางวิวัฒน รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 

 นายแพทยโมลี  วนิชสุวรรณ  ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  กลาวเปดการประชุมพรอม

กลาวขอบคุณนายแพทยประสิทธ์ิ มานะเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกลา ที่ไดใหความอนุเคราะห

จัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวก ในงานประชุมครั้งน้ี นอกจากน้ียังกลาวขอบคุณสมาชิกชมรมฯ ที่ได

ชวยกันทํางาน แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของชมรมฯ ทําใหชมรมฯ สามารถยืนหยัดตอไปได ขอใหสามัคคีและ

ชวยเหลือกันอยางเขมแข็งแบบน้ีตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1 การเลือกต้ังประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป คนที่ 16  
ตามธรรมนูญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ขอ 9 ท่ีมาและวาระของคณะกรรมการ 

กําหนดใหประธานชมรมฯ มีวาระ 2 ป บัดน้ีถึงเวลาอันสมควรตองเลือกต้ังประธานชมรมฯ คนที่ 16 

เพื่อใหการคัดเลือกประธานในครั้งน้ีเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมและรวดเร็ว จึงขอใหมีการ

ดําเนินการคัดเลือกประธานชมรมฯ คนท่ี 16 ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม

สุนทรภู โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไดทําหนังสือช้ีแจงระเบียบการ

คัดเลือกอยางละเอียด และจัดสงใหผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกทาน จํานวน 

116 โรงพยาบาล ขอใหทุกทานดําเนินการตามหนังสือช้ีแจงอยางเครงครัด (เอกสารแนบ 1/    

เอกสารแนบ 2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.2 ระเบียบการใชหองปฎิบัติการนวัตกรรมสุขภาพ/นวัตกรรมสาธารณสุข (หองชมรมโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป) โดยไดรับการอนุมัติจากอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยเจษฎา    
โชคดํารงสุข ต้ังอยูบริเวณ อาคาร 5 ช้ัน 4 ตึกสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปด - ปด เวลา 08.30 
– 16.00 น. ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานข้ึนมาใชบริการ (เอกสารแนบ 3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 
1.3 งานประชุมผอ./สสจ. จัดวันที่ 10 มิถุนายน ทีจ่ังหวัดระยอง 
ตามที่โรงพยาบาลระยองไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดโครงการประชุมพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีผูบริหาร สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมสุนทรภู โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง ขณะน้ีทางโรงพยาบาลระยองไดสงหนังสือเชิญให
ทุกทานเริ่มลงทะเบียนกันแลว ขอใหผูบริหารทุกทานเรงดําเนินการ (เอกสารแนบ 4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.4 ขอเชิญรวมบรจิาคสมทบทุนการดําเนินงานของมูลนิธิ 100 ป การสาธารณสุขไทย เพื่อพฒันา 
  สมรรถนะและศักยภาพของบคุลากรกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบ 5) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

สรปุประชุมใหญชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที ่24 มกราคม 2562  เวลา 16.00 - 18.00 น. 

ณ ศูนยประชุมสาเกตฮอลล หมู 17 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด (เอกสารแนบ 6)  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

  -ไมมีเร่ืองสืบเน่ือง- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ  

4.1 การตรวจยีนสแพยา (นพ.สมฤกษ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

ประกาศจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการ

สาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 ขอ 3 ใหการตรวจคัดกรองยีนส Human Luekocyte antigen (HLA) 

allele B*1502 (HLA B*1502) สําหรับผูปวยที่ตองเริ่มรักษาตัวดวยยา carbamazepine ทุกกรณี เพื่อ

ปองกันผื่นแพยาชนิดรุนแรง (เอกสารแนบ 7) 

ปจจุบันกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการทํายีนสแพยาตัวอื่นๆ และอาจจะทดลองความเปนไปได

ในการตรวจยีนสแพยาในครั้งเดียวใหได 50-100 ชนิด หวังอยางย่ิงวาจะมีประโยชนตอผูที่แพยาหรือ

รับประทานยาบางชนิดไปแลวไมไดรับฤทธ์ิยาในการรักษา 

การจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometry รวมกับฐานขอมูล 

SARAMIS ซึ่งเปนเทคนิคหน่ึงในการตรวจเช้ือแบคทีเรียจากเครื่องและอานคาออกมาในรูปแบบกราฟ โดย

สามารถอานคาจากกราฟแลวทราบทันทีวาเปนเช้ืออะไร ขอดีเทคนิค MALDI-TOF คือสามารถอานผลไดแมนยํา

ภายในระยะเวลา 3-5 นาที โดยมีคาใชจายตอตัวอยาง 20 บาท (เอกสารแนบ 8) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 
4.2 เรื่องจากกองแบบ (นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ) 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคกรหลักดานออกแบบอาคารและสภาพแวดลอมของสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผลลัพธสุดทายที่ตองการคือ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับ

ประโยชนที่ตองการ ดังน้ันสามารถประสานกับทางกองแบบเพื่อใหออกแบบอาคารบริการตางๆในโรงพยาบาลใหถูกตอง

ตามมาตรฐานและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสารแนบ 9) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.3 กัญชาทางการแพทย (นพ.สรุโชค ตางวิวัฒน รองเลขาธิการ อย.) 

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 กัญชา จัดเปนยาเสพติดประเภทที5่ โดยมีสารประกอบใน

กัญชามากกวา 400 ชนิด แตหากมีการเผาไหม จะทําใหมีสารเคมีมากกวา 2,000 ชนิด ทําใหการสูบกัญชา 

ออกฤทธ์ิมากกวาและเร็วกวาการกิน ทั้งน้ีหากเปนการรักษาทางการแพทยก็มีทั้งประโยชนและโทษ จําเปนตอง

ศึกษาโดยละเอียด จากการที่มีการทดลองใชกัญชาในการรักษามาบางแลว ทําใหพบวากัญชาสามารถใชในการ

ควบคุมอาการของโรคตางๆได ชวยเรื่องโรคลมชักในเด็กและลมชักที่ด้ือตอยาได แตในโรคมะเร็งจะตองมี

การศึกษาในหลอดทดลอง สัตวทดลอง กอนนํามาศึกษาในมนุษย (เอกสารแนบ 10) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.4 กิจกรรมชมรมฯ ประจําป 2562 (ผอ.ไชยเวช)    
กิจกรรมลาสุดที่กําลังจะถึงคืองานเกษียณอายุราชการซึง่รวมกับการคัดเลือกบุคคลดีเดนประจําปดวย 

โดยปน้ีจัดทีจ่ังหวัดสรุาษฎรธานี ภายในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ทางชมรมฯ จะจัดใหเริ่มมีการเสนอช่ือ
บุคคลดีเดนภายในเดือนมิถุนายน 2562 ขอใหรอแจงขาวสารตอไป  

ตามตารางกจิกรรมชมรมฯ ไดมีการบันทกึสถานที่ในแตละภูมิภาคที่ไดเปนเจาภาพในการจัดงานแตละ
ครั้ง โดยความต้ังใจของชมรมฯ ไมตองการใหจัดกจิกรรมในภูมิภาคเดิม ซึ่งกิจกรรมทีจ่ะจัดตอไปคือการตอนรบั
ผูอํานวยการที่ไดรับการแตงต้ังใหม ซึง่ในปน้ีไดจัดกจิกรรมทีจ่ังหวัดรอยเอ็ด เปนภาคอีสาน ดังน้ันในปถัดไปคือ 
2563 จะขอใหจัดในพื้นที่ภาคกลางหรือภาคตะวันตก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 45 สรุปสถานะการเงินและเงินสนับสนุนชมรมฯ ประจําป 2562 (ผอ.ประสิทธ์ิ) 

 ตามที่ไดมีหนังสือขอสนับสนุนเงินชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ป 2562 เวียนออกไป ตอง

ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลที่ใหความรวมมือ สงเงินสนับสนุนมาครบทั้งหมด ทั้งน้ีทางชมรมฯ จะใชเงินสนับสนุน

สวนน้ีเพื่อจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกในชมรมฯตอไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4.6 สรปุความคืบหนาการปฎิรปูสุขภาพ (ผอ.พีระพงษ) 

  เปาหมายของการปฏิรูป : ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพมสีวนรวมในการวางระบบใน

การดูแลสุขภาพไดเทาเทียมกันในการเขาถึงบรกิารสาธารณสุขที่จําเปนและอยูในสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการมี

สุขภาวะ ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงภายใตระบบสาธารณสขุที่เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี 

 



 
  Roadmap 

- 2560-2561 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณะสุข 10 ประเด็นซึง่

ปรากฏในราชกจิจานุเบกษา 

- 2562 จัดใหมีกระบวนการสรางการรับรูและมีสวนรวมของหนวยบริการและภาคีที่เกี่ยวของทั่วประเทศ 

- 2563-2565 ทําวิจัยเชิงปฎิบัติการในลักษณะ sandboxing เพื่อใหเกิดเปนผลสําเร็จทําตกผลึกความรูและ

ประสบการณรวมทั้งมกีระบวนการปรบัปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของตามทีจ่ําเปนสําหรบัการปรบั

โครงสรางสวนทีเ่กี่ยวของ (เอกสารแนบ 11) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.7 ความคืบหนางบ UC ขาลง ป 2563 (ผอ.อนุกูล) (เอกสารแนบ 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  4.8 การถายโอนพื้นที่ของ สบช. ที่อยูในพื้นทีร่พ. (ผอ.ดารารัตน) (เอกสารแนบ 13) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



 
  4.9 ระเบยีบสรพ.ใหมและการทําประชาพิจารณ (ผอ.ชุติเดช) 

การประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในปจจุบันมีรูปแบบในการประเมินที่หลากหลายเพิ่มมาก

ข้ึน รวมถึง มีการประกาศใชมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ที่มีการปรับ Scoring Guideline 

ที่มีการประเมินทั้ง Process และ Result และ สถาบันมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร 5 ป ซึ่งระเบียบ

เกี่ยวของกับหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินฯ ที่ใชอยูในปจจุบัน มีบางประเด็นท่ีควรปรับใหสอดคลองกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลง (เอกสารแนบ 14) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ปดการประชุม เวลา 13.30 น. 

นายแพทยอนุกูล  ไทยถานันดร....สรุปรายงานการประชุม 

นายแพทยโมลี  วนิชสุวรรณ….ตรวจรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


