
โครงการแลกเปลีย่นถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพือ่พฒันาศักยภาพส าหรับรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป รุ่นที ่1 ประจ าปี 2562  

โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  22-24 พฤษภาคม 2562 
      
       รพ.มหาสารคามและรพ.กาฬสินธ์ุ   เป็นรพ.ระดบั S ท่ีมีความคลา้ยกนั เช่น ประชากรท่ีรับผดิชอบเกือบ 1 ลา้นคน มี
จ านวนเตียง 580, 540 เตียง อตัราการครองเตียงร้อยละ  94.40, 94.52 CMI 1.4, 1.54 ตามล าดบั ทั้ง 2 รพ.มีความคงอยูข่อง
แพทย/์บุคลากรสูงและมีวฒันธรรมของแพทยเ์ป็นแบบพี่นอ้งสูง 
กลุ่มที ่1 รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์   

รพ.มหาสารคาม แพทยใ์หค้วามร่วมมือในการจดัการเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงิน เช่น การพฒันาการ audit เวช
ระเบียนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น มีทีมแพทย ์ auditor ทุกกลุ่มงาน มีแพทยช่์วยเป็นทีมพสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ดา้นการบริการ 
รพ.มีแผนการพฒันาสู่ Herbal city ร่วมกบัทีมของจงัหวดั การพฒันาความเขม้แขง็ของรพ.ระดบั M2 และ PCC  ทั้ง 4 มุมเมือง 
ท าใหล้ดจ านวนผูป่้วย OPD และจากการท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ิมข้ึนท าใหแ้นวโนม้ตน้ทุน IPD สูงข้ึนกวา่มาตรฐาน สาเหตุ
จากมีการส่งตรวจ Lab CT/MRI เพ่ิมข้ึน   เป็นความทา้ทายของรพ.ในการควบคุมค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์ 

รพ.กาฬสินธ์ุ มุ่งเนน้การพฒันา seamless refer, ER คุณภาพ  และ EP สามารถ admit ผูป่้วยจาก ER ไดเ้ลยโดยไม่
ตอ้งรอแพทยเ์ฉพาะทาง ท าใหล้ดความแออดัใน ER มีระบบบริหารจดัการภายในหอผูป่้วย (ระบบ Buffer + no blame) การ
บริหารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน  “ถา้มีคนดี ส่ิงดีๆจะเกิดข้ึนเสมอ” ความทา้ทายของรพ.คือการด ารงวฒันธรรม การอยู่
ร่วมกนัของแพทยแ์ละ Generation gap ท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

 
 
 
 
 
 



กลุ่มที ่2 รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาสารคาม มีบุคลากร 1,704 คน มีเจา้หนา้ท่ีทางการพยาบาลรวม 595 คน  มีรองหวัหนา้พยาบาล 4 ดา้น คือ 

ดา้นบริหาร,ดา้นบริการ,ดา้นวชิาการ,ดา้นจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
จุดเด่น 
 1. มีการบริหารจดัการแบบพ่ีนอ้ง การใชอ้ตัราก าลงัร่วมกนัในกลุ่มงาน เช่น หน่วยหลอดเลือดสมอง ท่ีมีหน่วยงาน
ตั้งในอายรุกรรมชาย จะใชบุ้คลากรร่วมกนั มีการจดั OT ตามความยุง่ยากท าใหบุ้คลากรมีอตัราคงอยู ่97.85% 
 2. เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งการศึกษามาก บุคลากรมีโอกาสพฒันาความรู้ไดง่้าย ท าใหพ้ยาบาลจบเฉพาะทางถึง 55 % 
หวัหนา้หอผูป่้วยทุกคนจบการศึกษาบริหารการพยาบาล พยาบาลไดพ้ฒันาสมรรถนะสอดคลอ้งกนั มีศูนยแ์พทยศึ์กษาท าให้
การรายงานแพทยไ์ดง่้าย รวดเร็ว และเป็นแหล่งฝึกงานของนกัศึกษาหลกัสูตรต่างๆ  
 3. มีศูนยห์ลอดเลือดสมองท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ มีบุคลากร 1,600 คน มีเจา้หนา้ท่ีทางการพยาบาลรวม 506 คน แบ่งการบริหารงานเป็น 5 ดา้น 
คือ ดา้นบริหาร ดา้นบริการ ดา้นวชิาการ ดา้นพฒันาบุคลากรและการศึกษา ดา้นจริยธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพ 
จุดเด่น 
 1. การใหค้วามส าคญักบับุคลากรท่ีเนน้คุณภาพควบคู่กบัจริยธรรม มีวฒันธรรมของความเป็นพี่นอ้ง ความไวว้างใจ
อยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดการท างานดว้ยกนัอยา่งจริงใจ เกิดความสุขในการท างาน สร้างหัวใจบริการและ จิตอาสาใหเ้กิดกบั
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 
 2. มีอตัราก าลงัท่ีพอเหมาะและเพียงพอ เกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับพยาบาลท่ีท างานหนกั เช่น ผา่น
เกณฑ ์2 ขอ้ เพ่ิม 100 บาท ผา่นเกณฑ ์3 ขอ้ เพ่ิม 200 บาท มีสวสัดิการท่ีดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน การเงินเสถียรภาพ มี
การแบ่งเงินช่วยพิเศษ เช่น ค่าวทิยากร ท าใหบุ้คลากรมีความสุข เกิดอตัราความคงอยูเ่กือบ 100 % 
 3. ต าแหน่งการบรรจุพยาบาล น ามาท าในภาพจงัหวดั ท าใหไ้ดต้  าแหน่งเพ่ิมข้ึนไปตามปีท่ีจบ 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1. ประเดน็การคดัเลอืกหัวหน้าพยาบาล 
 ทั้ง 2 โรงพยาบาล มีเกณฑใ์นการคดัเลือกท่ีชดัเจน มีวฒันธรรมขององคก์รวชิาชีพท่ีเคารพในระบบอาวโุส ดูแลกนั
แบบพ่ีนอ้ง โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ท าใหท่ี้ผา่นมาไม่มีปัญหาเร่ืองการคดัเลือกหวัหนา้พยาบาล โดยท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ
หวัหนา้พยาบาลจะข้ึนด ารงต าแหน่งเพียง 1-2 ปี เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติพ่ีๆก่อนเกษียณอายรุาการเช่นเดียวกบั11โรงพยาบาลท่ีไปดู
งาน 
2.การจดัอตัราก าลงั 
          ทั้ง 2 โรงพยาบาล มีปัญหาเร่ืองขาดอตัราก าลงัเหมือนๆ กบัทุกโรงพยาบาลในประเทศ โดย Productivity ส่วนใหญ่เกิน
เกณฑ ์ มีการบริหารจดัการโดยแชร์คนในกลุ่มงานเดียวกนั และก าหนดเกณฑใ์นการเสริม/ลดอตัราก าลงัของแต่ละหน่วยงาน 
แต่พบวา่บุคลากรทางการพยาบาลของทั้ง 2 โรงพยาบาล มีขวญัก าลงัใจดี และอตัราการโยกยา้ยงานหรือลาออกมีนอ้ย ซ่ึงจาก
การสอบถามขอ้มูลพบวา่ มีการจดัระดบัของ OT ใหห้น่วยท่ีมี Productivity สูง ได ้ OT มากกวา่หน่วยงานท่ีมี Productivity 
นอ้ย โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุจะมีการแบ่ง Level อายขุองพยาบาลเป็น 3 กลุ่ม อาย ุ ซ่ึงท าใหง่้ายในการตอบสนองความตอ้งการ
ใหต้รงกบักลุ่มและพฒันาศกัยภาพไดต้รงประเดน็ จึงท าใหส้ามารถธ ารงรักษาบุคลากรไวไ้ด ้ โดยมีอตัราคงอยูท่ี่สูง >90% 
ส าหรับการกระจายอตัราก าลงัใหมี้การติดตามค่าเฉล่ียเป็นรายหน่วยงาน โดยก าหนดเกณฑไ์วท่ี้ 80% ซ่ึงพบวา่ยงัมีบางหน่วยท่ี
ต ่ากวา่เกณฑ ์ซ่ึงทางโรงพยาบาลใหข้อ้มูลวา่ เกิดจากการเปิดขยายบริการ เช่น ICU, Stroke 

กลุ่มที ่3 รองผู้อ านวยการฝ่ายการบริหาร 
โรงพยาบาลมหาสารคาม  

1.ระบบบริหารพสัดุ  ระบบงานพสัดุ แบ่งออกเป็น 
1.1 หน่วยจดัหาเภสชักรรม    จดัหายาแผนปัจจุบนั/ยาแพทยแ์ผนไทย  มีหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 2 คน 
1.2 หน่วยพสัดุกลาง  จดัหาดา้นก่อสร้าง/ ครุภณัฑ/์วสัดุทัว่ไป/วสัดุการแพทย/์วสัดุวทิยาศาสตร์/วสัดุทนัตกรรม    มี

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 4 คน เจา้หนา้ท่ี 21 คน งบประมาณจดัหาพสัดุกลาง ปี 2562 จ านวน 201 ลา้นบาท 
จุดเด่น  
 - เป็นการจดัโครงสร้างพสัดุแบบกระจายอ านาจ ใหมี้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ตามความเช่ียวชาญการใชพ้สัดุเฉพาะทาง  
 - ใหค้วามส าคญัและระบบการจดัหาแบบมีส่วนร่วมและเนน้จดัซ้ือวธีิ e-Bidding โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
สามารถจดัหาแบบ e-Bidding หลายสญัญา วงเงิน 70 ลา้นบาท 



 - การจดัหาท่ีใชว้ธีิเฉพาะเจาะจง มีผูรั้บผดิชอบในการจดัท า TOR/Spec.โดยมอบหมายใน job ใหเ้จา้หนา้ท่ี เป็นผูจ้ดัท า 
ข้อเสนอแนะ  
 - การควบคุมการคลงัพสัดุกลาง/คลงัยอ่ย ควรมีความเช่ือมโยงในการจดัหา/การใช ้ เพ่ือเป็นการควบคุมงบประมาณ /สินคา้
ขาดสตอ๊ก/สินคา้ลน้สตอ๊กและสินคา้ Dead  stock อนัเป็นความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั 
2.ระบบส่ิงแวดลอ้มส าคญั  ไดแ้ก่ หน่วยก าจดัมูลฝอย บ าบดัน ้ าเสีย และโรงไฟฟ้าส ารอง มีการด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  
-หน่วยก าจดัมูลฝอย มีโรงเรือนแยกตามประเภทมูลฝอย คดัแยกไดถู้กตอ้ง ขยะติดเช้ือ ขยะอนัตรายและสารเคมี แยกไดช้ดัเจน 
ขยะทัว่ไป มีคอนเทนเนอร์รองรับสะดวกต่อการขนยา้ยของเทศบาลฯ  พ้ืนท่ีโดยรวมสะอาดไม่เปียกแฉะ และไม่มีกล่ินเหมน็  
หน่วยบ าบดัน ้ าเสีย เป็นระบบ Activated Sludge  ผลตรวจของน ้ าไดต้ามมาตรฐานทุกพารามิเตอร์ มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความ
ช านาญดูแล ระบบใชง้านไดดี้  โรงไฟฟ้าส ารอง มีการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใชง้านไดดี้ทุกเคร่ือง  

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
1.ระบบบริหารพสัดุ  กลุ่มงานพสัดุ ด าเนินการจดัหาพสัดุทุกหมวด ยกเวน้ เวชภณัฑย์า และทนัตกรรม มีเจา้หนา้ท่ี 17 คน  
จุดเด่น  
 - เป็นการจดัโครงสร้างพสัดุแบบกระจายอ านาจ มีหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 6 คน เพ่ือรับผดิชอบแต่ละหมวดการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 - เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และเสียสละสามารถ e-Bidding ไดห้ลายรายการ เช่น LAB / ออกซิเจนเหลว/สลายน่ิว ฯลฯ   
ข้อเสนอแนะ  
 - พบวา่ยงัมีปัญหาการจดัซ้ือไม่ทนั ท าใหข้องขาดสตอ๊ก ซ่ึงอาจเกิดจากภาระงานท่ีมีมาก และบุคลากรไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ป่วยและลา ซ่ึงหากมีการเพ่ิมอตัราก าลงั อาจท าใหปั้ญหาดงักล่าวบรรเทาลง 
- การเช่ือมโยงกบังานแผนฯ เพ่ือจดัท าแผนการจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ท าใหก้ารซ้ือนอกแผนลดนอ้ยลงได ้
- ควรเนน้จดัซ้ือวธีิ Bidding ใหม้ากข้ึน  
2.ระบบการเงิน การบญัชี ใชโ้ปรแกรมบญัชี IACC ในการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ท าใหข้อ้มูล
ทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ การบนัทึกลูกหน้ีค่ารักษา งานประกนัน าโปรแกรม RCM (Receive Claim 
Management) มาใชใ้นการลงขอ้มูลโดยเชิญวทิยากรจาก รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มาสอนการใชโ้ปรแกรม ท าใหลู้กหน้ี
แสดงยอดไดถู้กตอ้ง เรียกเก็บไดค้รบถว้น ผลการตรวจสอบยอดลูกหน้ีระหวา่งงานประกนัและงานบญัชีตรงกนั 
     การเบิกจ่ายเงิน พตส. ของบุคลากรไดค้รบถว้น ไม่มีปัญหาการเรียกเงินคืนกรณีใบประกอบวชิาชีพหมดอาย ุ หรือเบิกเกิน
อตัรา โดยทุกหน่วยงานส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเงิน พตส. ใหก้ลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานการเงินทุกเดือน 

 

 
 
 



ประเดน็แลกเปลีย่นเรียนรู้(บนรถ) 
เปิดโอกาส เปิดใจ เปิดวธีิคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละประเด็นเนน้การจดัการใหมี้ minimal risk  การจดัการ

ตอ้งรู้วา่ใครมีอ านาจในการอนุมติัหรือตดัสินใจ  เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย และขอ้เท็จจริง สรุปประเด็นดงัน้ี 
- การคดัเลอืกรองผอ.ฝ่ายการพยาบาล ท่ีมีปัญหาในหลายรพ. แนวทางมีระเบียบก าหนด(ว679) แต่ไม่ไดร้ะบุกระบวนการ
จดัการ ขั้นตอนต่างๆจึงควรมีการก าหนดในรายละเอียดใหช้ดัเจน เช่น ท่ีมาของการเสนอช่ือจากกลุ่มการพยาบาล  เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนของกรรมการควรระบุเป็นช่วงมาตรฐานเพราะการตดัสินเป็นคะแนนรวม  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นผูอ้  านวยการรพ. 
หรือวชิาชีพอ่ืนๆทั้งน้ีโอกาสร้องเรียนยงัคงมีอยูเ่สมอขอเพียงท าตามกติกา 
-การจดัการอตัราก าลงัพยาบาล มีบางรพ.จดัเวร 12 ชม.ในหอผูป่้วย NICU ลดภาระงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัของพยาบาล 
-Co-payment ค่าตรวจLabพิเศษท่ีส่งตรวจนอกรพ. ไม่มีระเบียบใหเ้รียกเก็บเงินเพ่ิม ประเด็นปัญหาอยูท่ี่นโยบาย
ระดบัประเทศ  การเก็บเงินเป็นความจ าเป็นตามบริบทของรพ. ความส าคญัคือขอใหมี้การจดัซ้ือจดัจา้งใหถู้กพรบ.พสัดุ  ปัญหา
ส่วนใหญ่ Lab ท าเร่ืองขออนุมติัผอ.และส่งตรวจเอง  การเก็บเงินOPDนอกเวลาราชการ ไม่ตดัสินวา่ถูก-ผิด แตข่อใหมี้ความ
เห็นชอบร่วมกนัทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารถึงผูป้ฏิบติังาน 
-การจดัซ้ือจดัจ้าง เสนอใหท้ า e-Bidding ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 70% จะช่วยพสัดุลดขั้นตอนในการจดัซ้ือในแต่ละคร้ังและอาจได้
ราคาท่ีถูกลง  ราคาในกบรส.ไม่ใช่ราคากลาง  เป็นเพียงราคาท่ีใชใ้นการของบประมาณขาข้ึน และเงินเหลือจากงบประมาณ
ตอ้งส่งคืน การจดัซ้ือจดัจา้งของรพ.ท่ีมีศูนยแ์พทยศาสตร์ ควรไปก ากบัดูแล เน่ืองจากผอ.ศูนยแ์พทยเ์ป็นนกัวชิาการ  รพ.มี
ผูอ้  านวยการเป็นผูอ้นุมติัเพียงผูเ้ดียวการจดัการเป็นการมอบอ านาจ 
-การก่อสร้าง  ควรแกแ้บบก่อนก่อสร้าง  ถา้แกแ้บบขณะก่อสร้างตอ้งท าใหถู้กระเบียบจดัซ้ือจดัจา้ง  ระวงัผลกระทบของการ
ใชเ้งินและเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ผูมี้อ  านาจการอนุมติัเปล่ียนแบบตอ้งเป็นผูท่ี้อนุมติัก่อสร้าง ตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าต่อรพ.  การ
จดัการเชิงป้องกนัรพ.ควรท าMasterplanและประสานกบักองแบบ   
-การรับบริจาคตกึหรืออาคารส่ิงก่อสร้าง มีทั้งรับบริจาคเป็นเงิน รพ.สร้างเอง หรือผูบ้ริจาคสร้างเสร็จค่อยส่งมอบ เกณฑท่ี์ควร
พิจารณาคืออาคารท่ีไดต้อ้งไม่เป็นภาระของรพ.การด าเนินการตอ้งขออนุมติัจากปลดักระทรวงและตรวจสอบเจา้ของท่ีดิน 
-กองทุนเงนิสวสัดกิาร ควรโปร่งใส บางรพ.มีการรายงานในท่ีประชุมกรรมการบริหาร การด าเนินการสวสัดิการเชิงธุรกิจ
สามารถด าเนินการได ้ โดยการขออนุมติัการเช่าท่ีจากราชพสัดุ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากปลดักระทรวงก่อน มีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการสวสัดิการรพ. 
-การก าหนดความเร็วของรถฉุกเฉิน ตอ้งท าตามกฎหมายก าหนดไม่เกิน 80 กม./ชม. ควรเตรียมผูป่้วยก่อนส่งใหดี้  ระยะเวลา
การส่งตอ่ท่ีเพ่ิมข้ึนจะไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย  การก ากบัความเร็วของพนกังานขบัรถโดยใชร้ะบบ AOC มีประสิทธิภาพ แต่
ราคาสูง 
 
AARส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้เพิม่และคดิจะน าไปใช้ในการท างาน 
การบริการ   One stop service ผูบ้ริจาคหรือผูมี้อปุการะคุณของรพ.    การปรับการadmit ผูป่้วยจากหอ้งฉุกเฉิน   
การบริหาร  จดัการ Back office  การใชโ้ปรแกรม IACC บริหารจดัการทางบญัชีท่ีสามารถกระทบยอดลูกหน้ีเจา้หน้ี  การ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิE-biddingโดยเฉพาะอุปกรณ์ศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
บุคลากร  ชมรมสนัทนาการและการแสดง เพื่อความสุขขององคก์ร  การพฒันาบริการด่านหนา้  การสร้างค่านิยม MOPH 
โดยเฉพาะ Humility  การใหค้วามส าคญัเร่ืองคนอยา่งจริงใจ 

 


