รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
……………………………………
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
๑. นายฉลอง อัครชิโนเรศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองประธานฯ
๒. นายแพทยจรัล มะโน รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา

กรรมการ

๓. นายอนุโรจน ศุภการกําจร

กรรมการ

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน

๔. นางนุจีรัตน ลิ้มประเสริฐ แทน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ กรรมการ

๕. นางบัวบาน วรรณโกฎิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
๖. นายเทิดเกียรติ พรหมสอน

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต กรรมการ

๗. นางสาวมัทนา สมบัติมัทนเวศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงมวน กรรมการ
๘. นายภานุภัณฑ ไพฑูรย แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง กรรมการ
๙. นายจรัส ไชยแสงคํา

สาธารณสุขอําเภอ

แมใจ

กรรมการ

๑๐. นายรุงโรจน พันธุดี แทนสาธารณสุขอําเภอปง

กรรมการ

๑๑. นายนิตย รวมสุข แทนสาธารณสุขอําเภอภูซาง กรรมการ
๑๒. นายครรชิต กันทะสอน แทนสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา กรรมการ
๑๓. นายประพันธ เดชะบุญ
แทนสาธารณสุขอําเภอภูกามยาว กรรมการ
๑๔. นายพิชญะ เดชโชติวิรุฬ แทนสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน กรรมการ
๑๕. นางสาวพรรณี วโรภาษ

หัวหนากลุมงานประกันฯ สสจ.พะเยา เลขานุการ

๑๖. นางสาวอัญชลี แกวหมุด หัวหนางานการเงินฯ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
๑๗. นายสุรินทร ใจมั่น นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อกรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
นายแพทยไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ
นายสุภักดิ์ วงคประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต
นายไพรัช วงคจุมปู สาธารณสุขอําเภอจุน กรรมการ
นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธ หัวหนากลุมงานคุมครองฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
นางกติกา ไชยสาร หัวหนากลุมงานบริหารฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
~ ๑/๔ ~

กรรมการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายเฉลิม ใจอุน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
๒. นางรวงทิพย บุญมา จพ.การเงินฯชํานาญงาน โรงพยาบาลจุน
๓. นายรื่นรมย โกชาง นว.สาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลเชียงคํา
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว คุณฉลอง อัครชิโนเรศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดาน
สงเสริมพัฒนา ไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การวิเคราะหสถานการณการเงินจังหวัดพะเยา ปงบประมาณ ๒๕๕๔
คุณอัญชลี : นําเสนอขอมูลผลการวิเคราะหสถานการณการเงินและบัญชี จ.พะเยา ณ ๒๕ เม.ย.๒๕๕๔
(ตามเอกสารที่แนบ) โดยหนวยบริการที่ยังไมสามารถออกงบฯไดไดแก สอต.ดงเจน, สอต.บานต๊ํา, สอต.ทาจําป
, สอ.น้ําปุก, สสช.บานตนผึ้ง, สสช.ปางมะโอ, สสช. สันติสุข, สอต.ทุง รวงทอง
ในสวนของคะแนนคุณภาพการบัญชียังไมสามารถใชได เนื่องจากเกณฑการประเมินคือ ความ
ครบถวน ทันเวลา และการสงขอมูลเพิ่มเติมซึ่งสวนมากยังไมสามารถสงขอมูลไดครบถวน (ขอมูลเพิ่ม ๔ ตัวคือ
ขอมูลปริมาณการใหบริการผูปวยนอก, ผูปวยใน (คน-วัน- AdjRw) ในสวนของงบบริหาร สามารถนําไปใชได
ซึ่งจากการพิจารณาถึงขอมูลที่นําเสนอคือ Service Operating (ตนทุนงานบริการทั้งหมด) พบวาขอมูลมี
ความผิดปกติ อาจมีการดึงขอมูลหรือสูตรการวิเคราะหไมถูกตอง
คุณนุจีรัตน : ตัวชี้วัดคุณภาพงบการเงินที่เปนปญหาคือขอมูลการใหบริการซึ่งไมสามารถจัดสงไดทันเวลา
มติที่ประชุม : ใหหนวยบริการทุกแหงตรวจสอบความถูกตองของงบฯ ที่ดึงจาก www รวมถึงการจัดระบบ
การจัดสงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหทันภายใน ๑๕ วันและใหงานการเงินฯ สสจ.พะเยา ประสานเรื่อง
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ผิดปกติวามีการแปรความหมายถูกตองหรือไม รวมทั้งแจงใหหนวยบริการทราบวา
ตองสงขอมูลอะไรบาง เพื่อหนวยบริการจะไดตรวจสอบตนเองตอไป
~ ๒/๔~

๔.๒ ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบ IP และ OP Refer เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๔
คุณพรรณี : นําเสนอผลการจัดสรรงบประมาณลวงหนารายเดือน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยขอใหหนวย
บริการตรวจสอบไดที่ http://chiangmai.nhso.go.th ทั้งนี้ผลการตรวจสอบรายหนวยบริการสามารถเขาไปที่
เมนู OP&PP individual โดยผลการสงขอมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ การสงขอมูลผูปวยในพบวาโดยรวม
จังหวัดพะเยาสงขอมูลไดทันเวลาคอนขางนอย (๙๖.๖๒ %) ในขณะที่จังหวัดในเขตภาคเหนือสามารถจัดสง
ขอมูลไดมากกวา ๙๙% ทั้งนี้พบวามีหนวยบริการที่สงขอมูลไดชาไดแกโรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลดอกคําใต
และโรงพยาบาลเชียงมวน ซึ่งอาจมีผลตอการจัดสรรงบประมาณ (กรณีสงชาเกิน ๓๐ วัน) ในกรณีของขอมูล
OP&PP individual ระดับรพสต., สสอ., สสช. พบวามีขอมูลที่ผานการตรวจสอบนอยมาก ซึ่งอาจทําใหหนวย
บริการไดรับการจัดสรรงบฯคุณภาพขอมูลนอยกวาในปที่ผานมา
ในสวนของการบริหารจัดการกรณีการสงตอผูปวยนอกขามจังหวัด (

OP Refer) เดิม สปสช.กําหนดให

สสจ.เปนผูรับผิดชอบในการตามจายคารักษาแตในปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีการกันงบประมาณไว ๑๕ บาทตอ
หัวประชากร เพื่อใหสปสช.เขต ตามจายคารักษาผูปวยนอกขามจังหวัด ๕๐% (กรณีสงตอ ๑๗๑ รายการ) โดย
จังหวัดรวมจาย ๕๐% โดยเริ่มตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป
คุณเฉลิม : สืบเนื่องจากการเปลี่ยนโปรแกรมเปน Hopxp_pcu ซึ่งในชวงแรกจังหวัดประสบปญหาเรื่องการใช
งานโปรแกรมเนื่องจากการกําหนดรหัสคลินิกไมตรงตามมาตรฐาน ในขณะนี้ไดทําการแกไขแลว เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมาซึ่งผลการจัดสงขอมูลในรอบตอไป หนวยบริการสามารถสงขอมูลไดครบถวน โดย
ระบบการจัดสงขอมูลคือหนวยบริการจัดสงที่ สสจ.พะเยา และสํานักเทคฯ จะมีรหัสผานเพื่อดึงขอมูลจากสสจ.
พะเยาเพื่อประมวลผลตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบและใหคุณเฉลิมพิจารณาตอรองในเรื่องการจัดสรรงบฯที่ผานมาซึ่งจ.พะเยาประสบ
ปญหาสงออกขอมูลไมไดทําใหไดรับการจัดสรรงบฯนอยมาก เพื่อขอรับเงินคุณภาพในชวงที่ผานมาก
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนการแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลเชียงมวน
คุณมัทนา : เนื่องจากระบบโครงสรางและการบํารุงรักษาบอบําบัดน้ําเสีย ของโรงพยาบาลเชียงมวนที่เปน
ปญหาอยางตอเนื่อง โรงพยาบาลไดพยายามแกไขปญหาดวยตนเองเทาที่ทําได และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ไดอนุมัติในหลักการใหใชเงิน CF เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

~ ๓/๔~

ในเบื้องตนไดปรึกษาไปยังผูเชี่ยวชาญและขณะนี้ไดปรึกษากับหนวยงานที่ใกลที่สุดคืออาจารยดาน
สิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคาใชจายเบื้องตนเบิกจากเงินนอกงบประมาณบางสวน สวนที่ตอง
ปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องโครงสรางและการบํารุงรักษาระยะยาว ไดทําหนังสือเพื่อขออนุมัติงบฯ มายังสสจ.
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหใชเงิน CF ตามที่ รพ.เชียงมวนไดเสนอมายังสสจ.พะเยา (หลังจากผานการ
ตรวจสอบจากกลุมงานบริหารแลว)
๕.๒ การใชประโยชนจากขอมูลการการวิเคราะหตนทุนปงบประมาณ ๒๕๕๓ (Unit Cost)
คุณสุรินทร : ขณะนี้หนวยบริการทุกแหงไดจัดสงขอมูลผลการวิเคราะหตนทุน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ใหกับ
สสจ.พะเยาเรียบรอยแลว งานประกันสุขภาพไดทําการสรุป/วิเคราะห/เปรียบเทียบขอมูล และหนวยบริการ
ทุกแหงสามารถใชขอมูลดังกลาวประกอบการบริหารจัดการในหนวยงานของตนเองตอไป โดยสามารถ

D/L

ขอมูลผลการวิเคราะหไดจาก www.pyomoph.go.th หนาจองานประกันสุขภาพ/การบริหารกองทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การดําเนินการเพื่อรองรับการแกปญหาทางการเงินของหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณพรรณี : เนื่องจากโรงพยาบาลจํานวนมากไดประสบปญหาการเงิน ในป ๒๕๕๓ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆอยางตอเนื่อง จําเปนตองกําหนดมาตรการดานการเงินการคลังที่ชัดเจนและสอดคลองกับพื้นที่ โดย
ไดรับหนังสือจากกลุมประกันในเรื่องดังกลาวซึ่งแจงใหหนวยงานตางๆดําเนินการ ทั้งนี้มาตรการสําคัญคือ
กําหนดใหมีการประชุม E-conference ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป
รวมทั้งขอใหคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด/อําเภอตอบแบบสอบถามเรื่องแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถวนหนาขาลง ป ๒๕๕๔ เพื่อสงใหสสจ.รวบรวมสงกลุมประกันสุขภาพ
ตอไปทั้งนี้รายละเอียดจะไดทําหนังสือแจงใหหนวยบริการทุกแหงทราบตอไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบและกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด
ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน ตอจากการประชุม E-conference

ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม
~ ๔/๔~

