รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
……………………………………
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
๑. นายธีรศักดิ์ วงศใหญ แทนรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
๒. นางนุจีรัตน ลิ้มประเสริบ
๓. นางรวงทิพย บุญมา

กรรมการ

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ กรรมการ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน กรรมการ

๔. นางบัวบาน วรรณโกฎิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
๕. นายเทิดเกียรติ พรหมสอน

แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต กรรมการ

๖. นายแพทยสมภพ เมืองชื่น แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงมวน กรรมการ
๗. นางพัชริตา บัวอินทร

แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง กรรมการ

๘. นายไพรัช วงคจุมปู สาธารณสุขอําเภอจุน กรรมการ
๙. นายประสาท กันชัย แทนสาธารณสุขอําเภอปง

กรรมการ

๑๐. นายนิตย รวมสุข แทนสาธารณสุขอําเภอภูซาง กรรมการ
๑๑. นายไพรัช หอมนาน แทนสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา กรรมการ
๑๒. นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอําเภอภูกามยาว กรรมการ
๑๓. นายประสงค หาลือ สาธารณสุขอําเภอปง กรรมการ
๑๔. นายสวาง กิตติศักดิ์กําจร สาธารณสุขอําเภอเชียงมวน กรรมการ
๑๕. นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ แทนสาธารณสุขอําเภอแมใจ กรรมการ
๑๖. นางสาวพรรณี วโรภาษ

หัวหนากลุมงานประกันฯ สสจ.พะเยา เลขานุการ

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

แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
นายฉลอง อัครชิโนเรศ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.พะเยา รองประธาน
นายสุภักดิ์ วงคประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต
นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธ หัวหนากลุมงานคุมครองฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
นางกติกา ไชยสาร หัวหนากลุมงานบริหารฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
นางสาวอัญชลี แกวหมุด หัวหนางานการเงินฯ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
~ ๑/๔ ~

กรรมการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสุรีภรณ เลิศวัชรสกุล หัวหนากลุมงานพัฒนาฯ สสจ.พะเยา
๒. นายครรชิต กันทะสอน
นว.สาธารณสุข สสอ.เชียงคํา
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว คุณพรรณี วโรภาษ ไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
(ไมมี)

เนื่องจากประธานและรองประธาน ติดภารกิจจึงขอใหเริ่มดําเนินการประชุมไปกอน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ปงบประมาณ ๒๕๕๓
นายสุรินทร : เสนอรางผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตามเอกสารที่แนบ) ซึ่งจะไดมี
การประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของเพื่อสะทอนขอมูล ปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากขอสังเกตที่ตนทุน
คาแรงบางหนวยงานที่คอนขางสูงเนื่องจากปริมาณการใหบริการมีนอยและเปนบริการที่ตองเปดใหบริการ
คุณไพรัช : เสนอใหมีการใชขอมูลผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการพิจารณาจัดสรรงบ CF และใหเนนใน
เรื่องคุณภาพของขอมูลใหมากยิ่งขึ้น
คุณภูวนารถ : เสนอใหมีการพิจารณาในเรื่องวิธีการวิเคราะหขอมูล เชน ความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ,
การจัดแบงหนวยตนทุน, เกณฑการกระจาย เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองครบถวน เปนมาตรฐานเดียวกัน
คุณพรรณี : ชี้แจงวาปกติเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องตนทุนไดมีขอตกลงเรื่องหลักเกณฑรวมกันกอนเริ่ม
ดําเนินการ แตอยางไรก็ตามกรณีที่ตนทุนแตละแหงซึ่งสูงหรือต่ําผิดปกตินั้น ขอใหแตละแหงชวยนําไป
ตรวจสอบของตนเองอีกครั้ง เพื่อจะไดขอมูลที่สมบูรณและนําไปใชประโยชนตอหนวยงานได
มติที่ประชุม รับทราบ
~ ๒/๔~

๕.๒ การติดตามตัวชี้วัดทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๔
คุณพรรณี : เนื่องจากตัวชี้วัดการตรวจราชการกําหนดใหหนวยบริการทุกแหงตองมีแผนการใชเงินนอก
งบประมาณและผลการวิเคราะหตนทุน รวมทั้งจะตองมีการรายงานตัวชี้วัด ๗ ตัวจากงบทดลอง ซึ่งที่ผานมา
พบวามีการบันทึกขอมูลไมครบถวน ทําใหมีผลตอการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงินระดับประเทศ
กรณีที่มีการวิเคราะหแลวอยูในระดับวิกฤติมาก (คาดัชนี = ๗) ซึ่งจะไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือทาง
การเงินอยางเรงดวน ซึ่งจากผลการประชุม E-conference วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ผานมา ไมพบวามี
หนวยบริการในจังหวัดพะเยาไดรับพิจารณาใหอยูในระดับ 7 (วิกฤต) ซึ่งขัดแยงกับการวิเคราะหที่แทจริง (ปกติ
นาจะมีโรงพยาบาลเชียงมวน, โรงพยาบาลแมใจ ที่อยูในระดับ 7 ดวย แตพบวาโรงพยาบาลเชียงมวนอยูใน
ระดับ 6 และโรงพยาบาลแมใจและเชียงคําอยูในระดับ 4) ซึ่งอาจทําใหไมไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือ
ทางการเงินในกลุมโรงพยาบาล 77แหง ที่สมควรไดรับการชวยเหลือทางการเงินอยางเรงดวน
การวิเคราะหตัวชี้วัดทางการเงินจากงบทดลอง (สรุปลาสุดของ จ.พะเยา : ต.ค.-ธ.ค. 2553) เปนดังนี้
๑. อัตราสวนทุนหมุนเวียน
Current Ratio (เทา) โดยทั่วไปควรเปน ๑.๕ เทา พบวา โรงพยาบาล
ชุมชนมีอัตราสวนทุนหมุนเวียน ตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นอยกวา ๑.๕ เทาจํานวน ๒ แหง
คือรพ.เชียงมวน และรพ.แมใจ และในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เพิ่มอีก ๒ แหง คือ รพ.ดอกคําใต และรพ.ปง
๒. อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว
Quick Ratio (เทา) โดยทั่วไปควรเปน ๑ เทา พบวา โรงพยาบาลแมใจ
มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วนอยกวา ๑ เทา ตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
๓. อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินที่ตองชําระ
Cash and Cash
equivalence to Monitory debt Ratio (เทา) แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นดวยเงิน พบวา
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีโรงพยาบาลที่อัตราสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอหนี้สินที่ตองชําระ ไมถงึ
๑ เทา จํานวน ๓ แหง เรียงจากนอยที่สุดไปหามากคือ โรงพยาบาลแมใจ ๐.๖๒ เทา โรงพยาบาลเชียงมวน
๐.๖๕ เทา และโรงพยาบาลปง ๐.๗๔ เทา
๔. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้คารักษา Non UC (Average Collection period for Non
UC Account Receivables) คือ การบอกความสามารถในการเรียกเก็บหนี้วามีความพยายามในการเปลี่ยน
ลูกหนี้เปนเงินสดทําใหมีกระแสเงินมากขึ้น (คามาตรฐานไมเกิน ๙๐ วัน) พบวา โรงพยาบาลที่ใชระยะเวลา
มากเกิน ๙๐ วัน จํานวน ๓ แหง เรียงจากมากที่สุดไปหานอย คือ
โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลจุนและ
โรงพยาบาลดอกคําใต
๕
. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระเจาหนี้การคา ( Average Payment Period for Total Account
Payables) การบอกรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการชําระหนี้ เจาหนี้การคาทุกประเภท แสดงถึงความสามารถใน
การชําระหนี้การคาทุกประเภทรวมกัน ถาคาไดมากมีแนวโนมที่จะมีการชําระหนี้ชาขึ้น (คามาตรฐานไมเกิน
๙๐ วัน) พบวา โรงพยาบาลเชียงมวนมีแนวโนมที่จะมีการชําระหนี้ชาแตยังไมเกินมาตรฐาน ๙๐ วัน
~ ๓/๔~

๖
. อัตรากําไรสุทธิ (รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) คือการบอกถึงประสิทธิภาพของการทํา
กําไรสุทธิของหนวยบริการ เปนดังนี้
อัตรากําไรสุทธิ (รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย)
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คุณนุจีรัตน : การประเมินคุณภาพการจัดทําบัญชี งานการเงินและบัญชีไดมีการรวมงบฯ ในทุกเดือน และ
พยายามดําเนินการใหเรียบรอยมาตลอด แตตัวชี้วัดสวนมากใหความสําคัญกับระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติตองมีการบันทึกลูกหนี้ทุกวัน แตไมสามารถทําได เนื่องจากกรณีผูปวยในจําเปนตองใหแพทยทํา
การสรุปเวชระเบียน ซึ่งตองใชเวลาคอนขางมาก
นายแพทยสมภพ : รพ.เชียงมวนไดพยายามปรับปรุงกระบวนการสรุปเวชระเบียนใหเสร็จภายใน ๓ วัน
เภสัชกรเทิดเกียรติ : เสนอใหมีการชี้แจงการประเมินคะแนนคุณภาพทางการเงินเพื่อใชในการประเมินตนเอง
มติที่ประชุม : รับทราบและใหมีการนําเสนอเกณฑการประเมินคุณภาพทางการเงินตอที่ประชุมในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
(ไมมี)
ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม

~ ๔/๔~

