รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ หองประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
************************************
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจ.พะเยา ประธานอนุกรรมการ
นางชวาลี เดือนดาว รักษาการนายก อบจ.พะเยา อนุกรรมการ
นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายวิศิษฏ สุปรียาพร ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นายประสงค หาลือ
สาธารณสุขอําเภอปง
อนุกรรมการ
นายราเมศ หงษไธสง
ผูอํานวยการรพสต.หนองปาแพะ อนุกรรมการ
8. นายธรรมนูญ เขื่อนแกว
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล อนุกรรมการ
9. นายสุรัตน ชมเชย องคกรผูบริโภค
อนุกรรมการ
10.นางศุภานัน วงคปญญา องคกรผูบริโภค อนุกรรมการ
11.นายจันทร อิธิสาร ตัวแทน อสม. อนุกรรมการ
12.พ.ต.หญิงอรอุมา ศิริวัฒนา
แทนผูอํานวยการ รพ.รัฐนอกสังกัดฯ อนุกรรมการ
13. ทพญ.รุงระวี โชติเจริญรัตน ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข อนุกรรมการ
14. นางสาวพรรณี วโรภาษ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
อนุกรรมการและเลขาฯ
15. นายสุรินทร ใจมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผูชวยเลขาฯ
16. นางปภากร สุภามณี เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน ผูชวยเลขาฯ
รายชื่อคณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายบุญศักดิ์ วรินทรรักษ
นายกเทศมนตรีตําบลปง
2. นายแพทยสุชาญ ปริญญา ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
2. นางอนงค วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.พะเยา
3. นายอนันต สระสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน สสจ.พะเยา
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สสจ.พะเยา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
ประธานที่ประชุม : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพซึ่งแตงตั้งโดยเลขาธิการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามเอกสารที่แนบ ซึ่งมีคณะกรรมการโดยตําแหนงและโดยตัวบุคคล ในวันนี้จึงขอ
อนุญาตใหมีการแนะนําตัวเพื่อทําความรูจักกัน ทั้งนี้ เนื่องจากคุณบุญศักดิ์ วรินทรรักษ ไมไดรับการคัดเลือก เปน
นายกเทศมนตรี จึงไดคัดเลือก ตัวแทนนายกเทศมนตรี ใหม โดยผูไดรับการคัดเลือกคือคุณสมบูรณ บัวเขียว
นายกเทศมนตรีตําบลเจริญราษฎร (รอการแตงตั้งอยางเปนทางการอีกครั้ง)
คุณพรรณี : ชี้แจงบทบาทของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับจังหวัด และตัวแทนคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งเดิมครบวาระ 31 ก.ค. 2554
องคประกอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตัวแทน อบจ., เทศบาล, อบต. อปท.รูปแบบอื่นๆ
2. คัดเลือกกันเองประเภทละ 1 คน กรรมการ
3. ผูแทนองคกรเอกชนฯ (5 คน) กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิ (7 คน) กรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
1. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตัวแทน อบจ., เทศบาล, อบต. อปท.รูปแบบอื่นๆ
คัดเลือกกันเองประเภทละ 1 คน กรรมการ
2. ผูแทนองคกรเอกชนฯ (5 คน) กรรมการ
3. ผูทรงคุณวุฒิ (7 คน) กรรมการ
4. ผูแทน รพ.เอกชน (1 คน) กรรมการ
5. ผูแทนผูประกอบวิชาชีพพยาบาล, ทันตกรรม, เภสัชกรรม วิชาชีพละ 1 คน กรรมการ
6. ผูแทนราชวิทยาลัยแพทยเฉพาะทาง (สูติ , ศัล,Med, เด็ก สาขาละ 1 คน
กรรมการ
7. ผูแทนผูประกอบโรคศิลปะฯ สาขาละ 1 คน กรรมการ
บทบาทของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
 กําหนดกรอบแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ฯ ใหสอดคลองกับนโยบายฯ
 กําหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครือขายหนวยบริการ ฯ
 กําหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในสวนที่เกี่ยวของ
 สนับสนุน/กํากับการดําเนินงานของ สปสช.สาขาเขต
 แตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของเทาที่จําเปน
 บทบาทหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการและสํานักงานมอบหมาย
[2/11]

รายชื่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา
(ตามคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ 166/2554 ลงวันที่ 19 กันยายน 2554)
ลําดับ
ตําแหนง
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง
2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
นายไพรัตน ตันบรรจง
3 ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายสมชัย อุนตาล
4 ผูแทนนายกเทศมนตรี
นายบุญศักดิ์ วรินทรรักษ
5 ผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
นายแพทยไชยนันท ทยาวิวัฒน
6 ผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
นายแพทยสุชาญ ปริญญา
7 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเอกชน
พันโท น.พ.ทองแดง อาฒยะพันธ
8 ผูแทนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
ทพญ.รุงระวี โชติเจริญรัตน
9 ผูแทนสาธารณสุขอําเภอจุน
นายประสงค หาลือ
10 ผูแทนหัวหนาสถานีอนามัย
นายราเมศ หงษไทยสงค
11 ผูแทนอาสาสมัครประจําหมูบาน
นายจันทร อิธิสาร
12 องคกรผูบริโภค
นายสุรัตน ชมเชย
13 องคกรผูบริโภค
นางสุภานันท วงคปญญา
14 ผูทรงคุณวุฒิ
นายแพทยเทพนฤมิตร เมธนาวิน
15 ผูทรงคุณวุฒิ
นายวิศิษฏ สุปรียาพร
16 ผูทรงคุณวุฒิ
นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์
17 หัวหนางานประกันสุขภาพ
นางสาวพรรณี วโรภาษ
พ.ต.หญิงอรอุมา : ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมมิกราช เปลี่ยน จากพันโทนายแพทยทองแดง
อาฒยะพันธ เปนพันโทนายแพทยอรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
แกไข หนาที่
5 บรรทัดที่ 2 จากหนวยริการ เปน หนวยบริการ
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระ 4.1 สรุปผลการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2554
คุณพรรณี : ปงบประมาณ 2554 ผลการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จังหวัดพะเยาสรุปโดยยอดังนี้
การลงทะเบียนประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ พบวาหลักประกันสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
พะเยา มี ความครอบคลุม ในดานสิทธิประโยชน 99.87 % โดยมากที่สุดคือกลุมที่มีบัตรประกันสุขภาพ รองลงมาไดแก
สิทธิประกันสังคม ขาราชการและสิทธิอื่นๆ มีสิทธิวางประมาณ 0.13% ที่ยังไมสามารถระบุสิทธิ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนบางคนมีตัวบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรในจังหวัดแตไมไดอาศัยอยูจริง อีกสวนหนึ่งคืออยูระหวาง
เปลี่ยนสิทธิเชนประกันสังคมออกงานเกิน 6 เดือน หรือกรณีบุตรขาราชการอายุครบ 20 ป ซึ่งเปนชองวางของ ความ
ครอบคลุมดานสิทธิบัตร ทั้งนี้อําเภอที่ ประชาชนมีสิทธิวางมากที่สุดไดแกเชียงคํา ภูซาง นอยที่สุดไดแกอําเภอจุน และ
จํานวนผูมีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพมากที่สุดไดแกอําเภอเมืองภูกามยาว รองลงมาไดแก เชียงคํา ภูซาง นอย
ที่สุดไดแกเชียงมวน
นพ.เทพนฤมิตร : กรณีนิสิตที่มีอายุครบ 20 ป (บุตรขาราชการ) หรือกรณีทํางานแลวไดสิทธิประกันสังคมชวงปดเทอม
(นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา) สามารถขึ้นทะเบียนไดหรือไม
คุณพรรณี : กรณีสิทธิวางแลวไปใชบริการหนวยบริการจะขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพได หรือ กรณี ม.พะเยา
สามารถขึ้นทะเบียนใหไดกรณีไดรับความสมัครใจจากนิสิต เพื่อจะไดทําใหสิทธิวางลดลง กรณีเทศบาลจะขึ้นทะเบียนได
ก็ตอเมื่อนิสิตไปขอขึ้นทะเบียน หรือถาทราบก็สามารถขอใหนิสิตทําการยายสถานบริการหลักได
ผลการใหบริการ พบวา แนวโนมของการใหบริการพบวาเพิ่มขึ้นในทุกป แตพบวาปงบ 2554 ปริมาณการ
มารับบริการประเภทผูปวยนอกลดลง ซึ่งเบื้องตนจากการยืนยันขอมูลพบวาครบถวนแลว ซึ่งตองตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อ
คิดอัตราการมารับบริการตอประชากรกลางปพบวาผูปวยนอกมีแนวโนมลดลง ขณะที่ผูปวยในอัตราเพิ่มขึ้น
นพ.ไชยนันท : ตามหลักแลวผูปวยนอกจะเทากับ 10 ตอ1 เมื่อเทียบกับผูปวยใน ซึ่งถาขอมูลบริการที่นําเสนอ เปนจริง
สามารถบอกไดวาผูปวยนอกลดลงในขณะที่ผูปวยในเพิ่มขึ้น (ความรุนแรงของการเจ็บปวยเพิ่มขึ้น)
งบเหมาจายรายหัวจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พบวา ที่ผานมาเงินเหมาจายตอหัว
ประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยประมาณการงบประมาณที่หนวยบริการไดรับตอหัวประชากร ประมาณ
2,800 บาทตอหัวประชากร โดยตัวเลขที่นําเสนอยังไมหักลด 5% (ลดลงประมาณ 140 บาทตอหัว) เนื่องจาก
สถานการณน้ําทวมซึ่งยังไมไดกําหนดแนวทางที่ชัดเจน ในภาพรวมปหนาหนวยบริการจะมีเงินเพิ่มขึ้น
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ประมาณการรายรับงบUCของหนวยบริการป55
หนวยบริการ

งบลวงหนาป55

คืนเงิน CF54

จัดสรร CF54

รวมประมาณการ

ตามPOP-UC

ตามสถานะการเงิน

รายรับป55

รพ.พะเยา

126,200,638.10

3,078,124.23

129,278,762.33

รพ.เชียงคํา

93,025,857.31

2,300,629.93

95,326,487.24

รพ.จุน

44,620,003.88

1,122,673.60

45,742,677.48

รพ.เชียงมวน

19,642,453.58

426,709.11

รพ.ดอกคําใต

44,954,027.57

1574853.586

46,528,881.16

รพ.ปง

44,062,311.32

1,209,378.08

45,271,689.40

รพ.แมใจ

21,740,884.09

757,284.34

2,000,000.00

24,498,168.43

394,246,175.85 10,469,652.86

5,000,000.00

409,715,828.71

รวม

3,000,000.00

23,069,162.69

หมายเหตุ งบCF 54 ไดจัดสรรใหหนวยบริการไปแลว 10 พย.54
สถานการณการเงินของหนวยบริการ ตามตัวชี้วัดพบวาอัตราการหมุนเวียนของเงินในอําเภอ
เชียงมวน แมใจ ในอัตราที่คอนขางต่ํา ซึ่งที่ผานมาไดจัดสรรเงินใหการชวยเหลือ CF ซึ่งแสดงไดตามตาราง
ตอไปนี้
ขอมูลดัชนีชี้วัดทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2554
ดัชนี

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่องทางการเงิน
(Liquidity Ratio)
1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current
Ratio (เท่า)
2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick
Ratio (เท่า)
ิ
3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนีส
้ น
หมุนเวียน Cash Ratio (เท่า)
4 ระยะเวลาถัวเฉลีย
่ ในการเก็บ
ลูกหนีค
้ า่ รักษา Non UC และ
Non SSS ( วัน )
5 ระยะเวลาถัวเฉลีย
่ การหมุนเวียน
ของวัสดุคงคลัง (วัน)
6 ระยะเวลาถัวเฉลีย
่ การหมุนเวียน
ของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุ
การแพทย์คงคลัง(วัน)
7 ระยะเวลาถัวเฉลีย
่ ในการชําระ
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าสําหรับค่ายา
เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์(วัน)

เกณฑ์

รพท.
พะเยา

รพท.
เชียงคํา

รพช.
จุน

รพช.
เชียงม่วน

รพช.
ดอกคําใต ้

รพช.
ปง

รพช.
แม่ใจ

≥ 1.5

2.46

1.53

2.42

1.65

1.34

1.38

1.60

≥ 1.0

2.02

1.27

1.95

1.33

0.97

0.96

1.40

≥ 0.8

1.73

1.03

1.83

1.26

0.85

0.84

1.30

≤ 90

30.90

50.60

66.87

95.81

77.63

71.35

38.76

≤ 90

43.19

17.51

33.57

22.82

75.42

22.10

30.34

≤ 90

43.26

38.67

69.38

79.08

54.56

65.31

46.40

≤ 90

91.00

142.55

69.55

250.04

71.96

111.04

111.96
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ดัชนี

อัตราส่วนทางการเงิน

Operating analysis
1 ทุนสํารองสุทธิ Net Working
Capital (หน่วย : ล ้านบาท)
2 ทุนสํารองสุทธิพอเพียงต่อ
ค่าใช ้จ่าย ( เดือน )
3 อัตราการครองเตียงต่อปี
4
5
6

อัตราการใช ้เตียง (คน/เตียง/ปี )
อัตราการรับผู ้ป่ วยในต่อผู ้ป่ วย
นอก
สัดส่วนRefer in ต่อ Refer out
( เท่า )

เกณฑ์

รพท.
พะเยา

รพท.
เชียงคํา

รพช.
จุน

รพช.
เชียงม่วน

รพช.
ดอกคําใต ้

รพช.
ปง

รพช.
แม่ใจ

178.58

37.76

21.97

8.06

7.64

6.79

6.98

≥ 3.0

4.50

1.81

5.19

4.33

1.30

1.75

2.75

≥
70%

0.80

0.88

1.03

0.32

1.19

0.81

0.83

61.22
0.07

82.65
0.07

115.40
0.03

40.57
0.02

145.43
0.03

106.87
0.03

73.80
0.03

4.37

1.89

0.00

0.07

0.07

0.08

0.40

การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ ปงบประมาณ 2554 ในจังหวัดพะเยา มีโรงพยาบาล
จํานวน 9 แหง รพสต. 97 แหง หนวยบริการรับสงตอจํานวน 7 แหง ซึ่งผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
นําเสนอตามตามรางตอไปนี้
หนวยงาน
จํานวนที่ตรวจ จํานวนทั้งหมด
รอยละ
หนวยบริการปฐมภูมิ (รพสต)

97 แหง

97

100

หนวยบริการปฐมภูมิกลุม(เครือขาย)

38 แหง

38

100

หนวยบริการประจํา(รพ)

9 แหง

9

100

7 แหง

7

100

หนวยบริการรับ – สงตอ
(สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

ทั้งนี้ที่ ผานมามีการประเมินทุกปและพบวาทุกแหงผานการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน (บางแหงผาน
แบบมีเงื่อนไข เชน รพสต.ยังมีปญหาดานการจัดบุคลากรไดไมครบ เชนแพทย, พยาบาล, เภสัชกร และการ
ใหบริการดานทันตกรรม, เภสัชกรรมและอุปกรณที่มีความจําเปนในการใหบริการ
ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น /พื้นที่ มีดําเนินการมาตั้งแตป 2549
โดยสปสช. จัดสรรเงินใหแกประชาชนในพื้นที่เขารวมโครงการ 40 บาทตอหัวประชากรและมีการสมทบ เงิน
จากเงินขององคการปกครองสวนทองถิ่น (ขนาดใหญ 50%, ขนาดกลาง 30%, ขนาดเล็ก 20%) ขณะนี้ มีการ
เขารวมโครงการครบทุกแหง ในดานการใชจายเงินกองทุนซึ่งพบวาในปแรกๆที่เขารวมโครงการทองถิ่นมีเงิน
คงเหลืออยูบางเนื่องจากไมทราบกติกาการใชจาย และในปงบประมาณ 2553-2554 มีหลายแหงที่ใชเงินเกิน
จากที่ไดรับจัดสรร เนื่องจากเปนเงินเหลือจายจากปงบประมาณกอน ซึ่งทางจังหวัดไดมีการติดตามเรงรัดใหแต
ละแหงใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ มีทองถิ่น บางแหง ไดรับเงินสมทบจากภาคประชาชน (ในป
แรกๆไมมีเงินสมทบแตหลังๆ ภาคประชาชนใหความสนใจและใหการสมทบงบประมาณจากภาคประชาชนเพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ เชนอําเภอแมใจ , อําเภอเชียงคํา, อําเภอเมือง ซึ่งมีการสมทบฯ
คอนขางมาก)
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จากการประเมินกองทุนฯ คะแนนในภาพรวมปงบประมาณ 2554 คะแนนอยูในเกณฑที่ดีมากกวารอยละ 80
(ได A+=44%, A=45%, C (ตองปรับปรุง )=4.29% ซึ่งสวนใหญเปนกองทุนใหมซึ่งตองมีการพัฒนาตอไป
การดําเนินการใหความชวยเหลือแกผูรับบริการที่ไดรับความเสียหายจากการรับบริการ (ม . 41)
ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบฯ 2547 โดยแตละปมีผูยื่นคํารองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยความเสียหายสูงสุด (เสียชีวิต)
เทากับ 39 ราย สวนใหญเปนผูปวยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม ผลการดําเนินการจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตนฯ ม.41 แยกตามประเภทความรุนแรง เปนดังนี้
ประเภทความเสียหาย (เขาเกณฑ)
เสียชีวิต
พิการ
บาดเจ็บ จํานวนเงิน
ไม
ปงบ
หรือ
(บาท)
จํานวน
เขาเกณฑ
เขาเกณฑ
ประมาณ
เจ็บปวย
ตอเนื่อง
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
รวม

1
0
5
11
12
15
25
14
83

0
0
1
2
2
2
8
1
16

1
0
4
9
10
13
17
13
67

0
0
2
7
6
9
11
4
39

1
0
0
1
1
0
0
1
4

0
0
2
1
3
4
6
8
24

50000
0
360,000
1,490,000
1,260,000
1,705,000
2,175,000
1,080,000
7,470,000

การดําเนินการใหความชวยเหลือแกผูใหบริการ (มาตรา 18) กรณีไดรับความเสียหายจากการ
ใหบริการ ที่ผานมา ซึ่งผูพิจารณาเปนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในระดับเขต ซึ่งโดยมากไมเขาเกณฑที่
จะไดรับการชดเชย และไดรับเงินชดเชยในอัตราที่นอยกวาผูรับบริการ (ต่ําสุดได 500 บาท) ประเด็นที่ไดรับ
การชดเชยนอยเนื่องจาก เอกสารไมครบ, กรอกขอมูลคํารองไมครบ หรือกรณีนักศึกษาฝกงานซึ่งไมควรฝก
ปฏิบัติดานหัตถการเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงหรือกรณีถูกทํารายรางกายตองมีรูปภาพประกอบ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
ทางจังหวัดจะตองนํามาพิจารณาตอ
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ประธานในที่ประชุม : ฝากให นพ.ไชยนันท ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาไดไปผลักดันใหมีการพิจารณา
เรื่องการพิจารณาใหความชวยเหลือกรณีชดเชยใหแกผูใหบริการเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอยางคนไขไมรูสึกตัวแลวทํา
ใหผูใหบริการไดรับบาดเจ็บ หรือกรณีพยาบาลถูกผูปวยโรคจิตพยายามทําราย ทําใหพยาบาลตองกระโดดจาก
หนาตางแลวกระดูกสันหลังแตกตองทําการผาตัดถาไมผาตัดอาจจะมีผลกระทบในระยะยาว ซึ่งกําลังทําเรื่อง
ขอรับการชดเชย (อยูระหวางรวบรวมหลักฐานและเรียบเรียงขอมูล)
คุณวิศิษฎร : ผูใหบริการนาจะรวมตัวกันเพื่อนําเสนอขอมูลความเห็นระดับพื้นที่เสนอในระดับชาติ ซึ่งนาจะมี
ผลทําใหการพิจารณาออกมาดีกวานี้ ซึ่งในความเปนจริงมาตรา 18 และ มาตรา 41 นาจะมีการใชรวมกัน
(กฎเกณฑเหมือนกัน)
นพ.ไชยนันท : เรื่องนี้คงตองมีการเดินหนาตอ ขณะนี้ถาติดตามจะพบวาตอนนี้สปสช.กําลังถูกสตง.ตรวจสอบ
ซึ่งมีหลายประเด็นที่สตง.ชี้แลววาเปนความผิด เชน การเพิ่มเงินเดือนเอง, หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของ
อนุกรรมการตางๆ, การใชเงินสงเสริมสุขภาพจายเปนคาตอบแทน ทั้งนั้นทั้งนี้ผูที่จะมีอํานาจตัดสินคือ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน มีครั้งหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีมีมติวาใหนําเงินหลักประกันสุขภาพไปชวยเรื่องน้ําทวม ปรากฏวายังไปชวยไมไดตองผานมติของ
คณะกรรมการหลักประกันกอน ซึ่งชวงนี้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งคงจะเปดกวางเพิ่มขึ้น
คุณพรรณี : เสนอวาอาจจะตองสอบถามความคิดเห็นผูใหบริการในระบบหรือผูใหบริการที่ไดรับความเสียหาย
เพื่อเสนอตอที่ประชุมระดับชาติตอไป
ความพึงพอใจและเรื่องรองเรียน พบวาในดานความพึงพอใจหนวยบริการทุกแหงไดมีการสํารวจ
ความพึงพอใจทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ พบวาที่ผานมา มีความพึงพอใจคอนขางสูงทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการ (มากกวารอยละ 80) ซึ่งพบวาอยูในเกณฑที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยประเด็นที่พึงพอใจเชนการเปด
คลินิกนอกเวลา, ความรวดเร็วในการใหบริการ ของรพ.พะเยา เปนตน สําหรับ ประเด็นเรื่องรองเรียนพบวาไม
คอยนาเปนหวง ในภาพรวมดีขึ้น ปญหาเรื่องรองเรียนลดลง
คุณวิศิษฎร : ในการประเมินอยากทราบวาใชคนภายในหรือภายนอก
ทพ.รุงระวี : ในการประเมิน จะมีระบบการประเมินโดยไมใหเกิดความ คลาดเคลื่อน โดยใชแบบสอบถามซึ่ง
ใกลเคียงกับของประกันสังคม นอกจากนี้หนวยบริการ ยังมีตูรับความคิดเห็น /รับเรื่องรองเรียน และแตละ
หนวยงานจะมีการสรุปนําเสนอตอผูอํานวยการ และนําเสนอวาปญหาคืออะไร แลวเจาหนาที่จะมีวิธีการแกไข
อยางไรบาง เพื่อการพัฒนาตอไป
คุณสุรัตน : สวนมากประชาชนไมทราบสิทธิของตนเองและยังกลัวการมีปญหากับหนวยบริการ ซึ่งไดพยายาม
แนะนําใหความรูเรื่องสิทธิที่พึงมีพึงไดกรณีไดรับความเสียหาย
คุณศุภานัน : สวนมากมีประชาชนหลายคนยังไมรับรูวางบ สปสช.มาจากไหน (งบกองทุนตําบล) หรือกรณี
ไดรับความเสียหายจากการรับบริการสามารถไปรองเรียนที่ไหน อยางไร
ประธาน : ถาเปนไปไดอาจใหตัวแทน อสม. หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมีสวนรวมในการประเมินความ
พึงพอใจ และกรณีการชี้แจงควรตองชี้แจงวาหากไดรับความเสียหายไมควรใชคําวาความผิดพลาดซึ่งอาจทําให
เกิดความเขาใจผิดวาตองมีผูถูก-ผิด
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คุณพรรณี : กรณีกองทุนตําบล พยายามชี้แจงไปยังคณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯ ซึ่งมีแบบประเมิน ซึ่งจาก
การไปติดตามพบวามีบางสวนที่ตกหลน (ประชาชนยังไมรับรู) ซึ่งถาหาก ดําเนินการไปอีกระยะคาดวา จะทําให
ประชาชนเขาใจในเรื่องกองทุนฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันใหมีการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพิ่มขึ้น
คุณศักดิ์ชัย : กรณีความพึงพอใจ สามารถปองกันความคลาดเคลื่อน ไดโดยวิธีสุมตัวอยางเชน ทางไปรษณีย
ตลอด 2 ปที่ผานมาพบวา มีขอรองเรียนที่สวนทางกันเชน บอกวา ตองการใหแพทยตรวจนานๆ ในขณะที่บาง
กลุมบอกวาแพทยตรวจชา กรณี อปท.พบวาตัวแทนคณะกรรมการที่ประชาชนเลือกมาไมคอยใหความรวมมือ
หรือใชงบประมาณฯ ยังไมถูกตอง ฉะนั้นคิดวา การดําเนินการเรื่องกองทุนฯ กําลังดีขึ้นเรื่อยๆ กรณีที่บอกวา
ประชาชนไมมีสวนรวมคิดวาตัวแทนที่เปนคณะกรรมการเปนตัวแทนของภาคประชาชนอยูแลวและตัวเลข
ผูปวยที่ลดลงตนเองเห็นวาเปนเรื่องที่ดี เนื่องจากบงบอกไดวาคนเริ่มตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น
4.2 แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2555
คุณพรรณี : การจัดสรรเงินใหหนวยบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ มีแนวทางการจัดสรร ใน
ปงบประมาณ 2555 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในสวนของการใหบริการผูปวยนอก, ผูปวยใน, สงเสริมสุขภาพ มีบาง
หมวดที่จัดสรรลดลงเชนผลงานคุณภาพบริการ งบใหความชวยเหลือผูรับบริการ (ม.41) โดยสรุปไดดังนี้
 งบเหมาจายรายหัวผูปวยนอก 1,035.92 บาท แบงเปนเหมาจายรายหัว, จายตามผลงานบริการ, การ
สงตอผูปวยฯ
 งบผูปวยใน จัดสรรตามระบบ Drgs เรียกเก็บเงินโดยระบบ Electronics
 กองทุนคาใชจายสูง ซึ่งตอนนี้ดูแลครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเชน ยา, การดูแลผูปวยที่มีคาใชจายสูง
 การสงเสริมปองกันโรค การใหบริการตามนโยบายระดับชาติ, ในหนวยบริการ, ตามสภาพปญหาพื้นที่
(กองทุนตําบล),แกปญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑคือตองใชใหครบและเกิดการมีสวนรวม
มีการวางแผนในแตละระดับ ซึ่งมีเกณฑคอนขางละเอียดวาจะใชเงินอยางไร เพื่อเปนการเนนการ
ใหบริการตามกลุมเปาหมายที่คิดวาเปนปญหา (ตองการเนน) เงินตางๆนํามาพัฒนาทั้งดานศักยภาพ
บุคลากร, คุณภาพการใหบริการ
 งบคาเสื่อม เพื่อปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือในการใหบริการใหมีสภาพพรอมใชงาน โดยมี
การกันเงินไวในแตละระดับทั้งระดับหนวยบริการ, จังหวัด, เขต, ระดับประเทศ โดยยึดแผนการ
พัฒนาของหนวยบริการเปนหลักในการพิจารณาใหการสนับสนุน
 การจัดสรรเงินในระดับจังหวัด (ตามตารางใน ppt) ซึ่งจะไดนําเสนอแผนในการประชุมครั้งตอไป โดย
จังหวัดพะเยาเนนในเรื่องการบูรณาการแกไขปญหาในภาพรวม
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นพ.เทพนฤมิตร : งบคาใชจายสูงของผูปวยนอกจัดสรรอยางไร กรณีที่เจาของไขตองการศึกษาเพิ่มเติม
คุณพรรณี : มีระเบียบ หลักเกณฑตามคูมือ กรณีสง MRI ซึ่งอยูในเงื่อนไข 171 รายการตามที่ สปสช.กําหนด
จะตองบันทึกขอมูล สามารถถามรายละเอียดไดภายหลัง โดยแบงเปน 2 ประเด็น กรณีคาใชจายสูง สามารถ
เรียกเก็บไดจากสวนกลาง, กรณีสงตอผูปวยนอกขามจังหวัด สวนกลางจาย 50% หนวยบริการรวมจาย 50%
ตามเงื่อนไข 171 รายการ
นพ.ไชยนันท : บังเอิญไดเขารวมประชุมเรื่องดังกลาวรวมกับสวนกลาง ดวยเหตุวาหลักเกณฑที่สปสช.ชี้แจง
ขณะนี้ยังไมไดผานมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งผูอํานวยการโรงพยาบาลใหเหตุผลวา
ตองผานมติกอน แตสปสช.ชี้แจงวาตองรีบชี้แจงเพื่อจะไดรีบจายเงิน ซึ่งถือเปนความไมลงตัวกันในทิศทางที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพใช ซึ่งมีขอสังเกตหลายเรื่องตัวอยาง งบสงเสริมสุขภาพของประชาชนในภาพรวม
ซึ่งตองใชในการพัฒนา IQ ของเยาวชน เมื่อคิดตอรายหัวมี นอยมาก โดยงบของกรมอนามัย -กรมควบคุมโรค
คงเหลือนอยมากเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งในความเปนจริงการสงเสริมสุขภาพใหไดผลตองใชการสนับสนุน
งบประมาณคอนขางมากและตองแจกแจงเพื่อใชกับกลุมเปาหมายซึ่งมีอยูหลายกลุม จนกระทั่งงบพัฒนาในแต
ละเรื่องที่จะมาสูหนวยบริการเหลือ นอยมาก ในขณะที่เงินสวนใหญใชไปกับเรื่องการรักษาพยาบาลเชนวงเงิน
คาใชจายสูง โดยขณะนี้มีความพยายามในการผลักดันใหไดรับงบประมาณที่ใชกับเยาวชนเพิ่มขึ้น
4.3 รายงานความกาวหนาคณะทํางานรางหลักสูตรการสงเสริมสุขภาพจังหวัดพะเยา
คุณศักดิ์ชัย : เทาความวาตลอดสองปที่พูดคุยกันในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพะเยา มีการ
พูดคุยเรื่องงบคารักษาที่ไมเพียงพอและปญหาเรื่องรองเรียน ซึ่งไดเสนอวานาจะมาคิดเรื่องการทําใหประชาชน
ปวยลดลง จะไดไมเถียงกันเรื่องงบ ประมาณคารักษา ที่ไมเพียงพอ โดย มติที่ประชุมไดมีการแตงตั้ง แตงตั้ง
คณะทํางานซึ่งมีกรอบการทํางาน ในดานการสงเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ทําอยางไรไมใหเจ็บปวย) เนนใน
เรื่อง อาหาร, ออกกําลังกาย, การสํารวจสุขภาพตนเอง, รูเทาทันโรค ยา สมุนไพรฯลฯ ทั้งนี้ตามที่ประธานได
ใหแนวคิด และคณะทํางานแจวาหามทิ้งหลักวิชาการ ซึ่งไดพยายามเรียบเรียง ในปจจุบันทําไดประมาณ 60%
โดยที่มีหลายทองถิ่นสนใจนําไปใช ขั้นแรกไดไปขอความเห็นจากนพ.สมนึก รพ.ดอกคําใตและทําการขึ้นโครง
ราง ตอจากนี้ เมื่อเสร็จแลวจะไดมีการทดลองใชที่ ต.บานตุน และประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่อง ซึ่งคิดวาในปงบประมาณ 2555 จะไดเริ่มดําเนินการ และคงให นพ.สมนึก, สาธารณสุข อําเภอ จุน,
ทพ.รุงระวี และใหเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความรูเรื่องแพทยแผนไทย (คุณบรรจง วังบุญ) เพื่อใหความเห็นตอ
หลักสูตรวามีประโยชนจริง เจตนาจริงๆคือลดผูปวยเขาโรงพยาบาล
นพ.เทพนฤมิตร : ที่ ม.พะเยา ไดทําหลักสูตรปริญญาตรีเรื่องการสงเสริมสุขภาพแนวใหม ซึ่งกําลังทําหลักสูตร
ปหนาจะเริ่มรับนักศึกษา
นพ.ไชยนันท : การสงเสริมสุขภาพมี 2 แนวคิดหลักคือ การสงเสริมสุขภาพในประชาชนทั่วไปและการสงเสริม
สุขภาพในกลุมเฉพาะเชนพอแมเปนเบาหวาน ซึ่งลูกจะเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน 3 เทา ตามหลักระบาดวิทยา
ครอบครัว ถาหากเรารูเราตองสงเสริมสุขภาพเด็กตั้งแตแรก ซึ่งสามารถสืบคนไดงายจากแฟมอนามัยครอบครัว
เพื่อทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมคนที่เกี่ยวของ เชนพอแม ครู ฯลฯ จนกระทั่งเด็กโตจนสามารถเรียนรู
ไดก็สงเสริมที่เด็กเพื่อใหสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตองอยางตอเนื่อง
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รับรองแผนงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2555
คุณพรรณี : ภารกิจของงานหลักประกันสุขภาพสวนใหญครอบคลุมใน 8 ดาน ไดแกการดูแลคุณภาพหนวย
บริการ, การขึ้นทะเบียนหนวยบริการ, การลงทะเบียนผูมีสิทธิ, การพัฒนาระบบบริการ, การตรวจสอบ
คุณภาพบริการ, การสงตอผูปวย, การดําเนินงานกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่น รวมเรื่องของแรงงานตางดาว /
สถานะไรสิทธิ (คนตางดาวที่มีบัตรประชาชนไทย) ซึ่งในจังหวัดพะเยามีแรงงานตางดาวประมาณ
600 คน
สถานะไรสิทธิประมาณ 1,000 กวาคน โดยมีสิทธิพื้นฐานเหมือนกับคนไทยแตไมสามารถยายหนวยบริการได
โดยมีแผนงานโครงการปงบประมาณ 2555 อยู 13 โครงการ ใชงบประมาณประมาณ 1.4 ลาน โดย สปสช.
สนับสนุนงบบางสวน (ประมาณ 3.9 แสน) โดยจังหวัดนําเงินที่เหลือจากการบริหารจัดการเพื่อดําเนินการให
เพียงพอ ซึ่งแหลงงบประมาณอื่นๆไดแกงบสงเสริมปองกันระดับจังหวัด, งบจากสํานักงานสาธารณสุขเขต ซึ่ง
ไดขออนุมัติจากผูวาแลว และขอมติที่ประชุมใหขอเสนอแนะ
นพ.ไชยนันท : งบสวนที่ขาดประมาณ 1 ลาน ไดมาอยางไรหรือใชงบจากหนวยบริการหรือไม ใชงบที่ไมใชงบ
บริหารโดยตรงประมาณเทาไหร (ขอสังเกตคือถา สปสช.ใชงบบริหารอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ จะมีเงิน
เหลือใหแกสสจ.ในการบริหารจัดการไดอยางเพียงพอ ขอสังเกตพบวา งบบริหารจัดการสปสช.มากกวาทุกกรม
ในกระทรวงสาธารณสุข) โดยเสนอแนะใหบันทึกเสนอขึ้นไปยังคณะกรรมการสปสช.ชุดใหม
คุณพรรณี : ไมไดใชงบบริการจากหนวยบริการ (สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู) งบสวนอื่นๆไดจากงบจัดสรรที่
เหลือขามป, เงินสงเสริมปองกันระดับจังหวัด ใชงบที่ไมใชงบบริหารโดยตรงประมาณ 8-9 แสน และไดพูดคุย
ในที่ประชุม สปสช.ตลอดวาจะตองจัดสรรงบบริหารจัดการใหเพียงพอ
นพ.เทพนฤมิตร : ในเรื่องการพัฒนาชุมชนในการดําเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เปนบทบาท
หลักของหนวยงานใด อยากฝากใหพิจารณาใหชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาที่
คุณพรรณี : ขอดีของโรงเรียนนวัตกรรมคือสามารถตอยอดเปนแหลงเรียนรู ถายทอดสืบเนื่องกันไป งาน
ประกันสุขภาพจึงบรรจุในแผนเพื่อความตอยอด
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนงานโครงการ ตามที่เสนอ นัดประชุมครั้งตอไปประมาณเดือนมกราคม -ตนเดือน
กุมภาพันธ 2555 เพื่อรับรองงบคาเสื่อมและงบสงเสริมปองกันโรค โดยกอนประชุมขอใหสงเอกสารเพื่อให
อนุกรรมการไดพิจารณากอนการประชุมและฝากบันทึกเรื่องที่เสนอในวันนี้เพื่อเสนอตอสวนกลางตอไป
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ทีมเลขาฯ บันทึกรายงานการประชุม
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