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รายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุ ขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้ องประชุ ม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา
************************************
รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน
ผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายวิศิษฏ์ สุ ปรี ยาพร ผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
นายศักดิ์ชยั ไซสวัสดิ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นายไพรัช วงค์จุมปู สาธารณสุ ขอําเภอ
อนุกรรมการ
นางสุ นีย ์ ปั ญญาวงค์ หัวหน้าสถานีอนามัย
อนุกรรมการ
นายคงศักดิ์ คําอ่อน ผูแ้ ทนองค์กรผูบ้ ริ โภค
อนุกรรมการ
7. นางสุ พรรณี ประสิ ทธิ คร แทนนายกอบต. อนุกรรมการ
8. นางสิ ริดา นากิจ แทนนายกเทศมนตรี อนุกรรมการ
9. นางสาวมัทนา สมบัติวฒั นาเวศ แทนผูอ้ าํ นวยการ รพ.ชุมชน อนุกรรมการ
10. จสอ.หญิงปาจรี ย ์ ขวัญใจ แทนผูอ้ าํ นวยการ รพ.รัฐนอกสังกัดฯ อนุกรรมการ
11. ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า แทนผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสารณสุ ข อนุกรรมการ
12. นางสาวพรรณี วโรภาษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
อนุกรรมการและเลขาฯ
13. นายสุ รินทร์ ใจมัน่
นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ ผูช้ ่วยเลขาฯ
รายชื่ อคณะกรรมการทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ มเนื่องจากติดราชการ
1.
2.
3.
4.
5.

พญ.อารี ย ์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ประธานอนุกรรมการ
นายไพรัตน์ ตันบรรจง นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพะเยา อนุกรรมการ
นพ.เธี ยรชัย คฤหโยธิ น ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทัว่ ไป
อนุกรรมการ
นายจันทร์ อิธิสาร อาสาสมัครสารณสุ ขประจําหมู่บา้ น อนุกรรมการ
นายสําเนียง ช่างสากล ผูแ้ ทนองค์กรผูบ้ ริ โภค
อนุกรรมการ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางปภากร สุ ภามณี เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
2. นางอนงค์ วรรณสอน เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
3. นายอนันต์ สระสม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สสจ.พะเยา
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เริ่มประชุ มเวลา 13.45 น.
เนื่องจากนายแพทย์สารณสุ ขจังหวัดพะเยา ประธานอนุกรรมการ ติดราชการ ที่ประชุมจึงมีมติให้
นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน ผูท้ รงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ซึ่ งประธานได้กล่าวเปิ ดการประชุม
และดําเนินการประชุม ตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
1.1 การจัดตั้งศูนย์ การ แพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นายแพทย์เทพนฤมิต เมธนาวิน ประธานในที่ประชุม ชี้แจงเรื่ องการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ งมีการ
ประกาศอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และจะมีการจัดงานเปิ ดตัวมหาวิทยาลัยอย่างเป็ นทางการใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยได้มีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ร่ วมมือกับโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลนครพิงค์
เพื่อเป็ นแหล่งฝึ กนักศึกษาแพทย์ ช่วงแรกเปิ ดรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าเรี ยน โดย
เปิ ดรับรุ่ นแรกในปี การศึกษา 2554 จํานวน 15 คน และกําลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปิ ดหลักสู ตรเวชกิจฉุกเฉิ น
(หลักสู ตร 4 ปี ) ในส่ วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมตั ิเนื้อที่จาํ นวน 500 ไร่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ออกแบบ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทาํ สัญญากับสํานักงานประกันสุ ขภาพ (ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล)
โดยผ่านการประเมินเป็ นสถานพยาบาลในโครงการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รับผิดชอบ
นักศึกษาประมาณ 8,000 คน ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการส่ งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการจัดสรรงบประมาณ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
แก้ไขหน้าที่ 1 รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม จากนายไพรัช วค์จุมปู เป็ น นายไพรัช วงศ์จุมปู
มติทปี่ ระชุ ม: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การประชุ มรับฟังความเห็นร่ วมกันของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 3 ชุ ด
คุณพรรณี : จากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ร่ วม 3 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุ ขภาพระดับ
จังหวัด คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุ ขระดับจังหวัด และ คณะอนุกรรมการ
มาตรา 41 วันที่ 18 สิ งหาคม 2553 เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามเอกสารสรุ ปผลการประชุม
ที่ประชุมมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
คุณวิศิษฏ์ : ขอแก้ไขรายชื่อในเอกสารรายงาน จากนายวิศิษฐ์ เป็ น นายวิศิษฎ์ และให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรจัดให้มีเวที
ประชุมคณะอนุกรรมการร่ วม 3 คณะ เพื่อใช้เป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนผลการทํางาน ทําให้ทราบบทบาทการทํางาน
ซึ่ งกันและกัน รวมทั้ง การรายงานผลการทํางาน ซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนําไปเสนอในภาพรวมระดับประเทศ
และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป
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นอกจากนี้ได้เสนอแนะในเรื่ องการพิจารณาตามมาตรา 41 ควรมีมาตรฐานการพิจารณาที่ชดั เจน และให้
ความเป็ นธรรมแก่ผรู ้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
คุณพรรณี : ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเกณฑ์และมาตรฐานการจ่ายเงินตามมาตร 41 ของจังหวัด โดยปกติแล้ว สสจ.ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯจะตรวจสอบหลักฐานทุกรายที่ยนื่ ขอรับเงินช่วยเหลือฯก่อนการประชุม ให้มีความ
ถูกต้องและ ครบถ้วน และพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน และจะจ่ายเงินชดเชยแก่ผไู้ ด้รับผลกระทบฯ ภายใน 7
วันหลังการพิจารณาทุกราย ทั้งนี้สสจ.พะเยาจะสํารองเงินจ่ายให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนที่ได้รับผลกระทบไปก่อน สําหรับ
เกณฑ์ในการพิจารณาว่าแต่ละกรณี ใดจะต้องจ่ายชดเชยฯ เป็ นเงินเท่าใดนั้น คณะอนุกรรมการฯมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาภายใต้ประกาศของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ชาติ ซึ่ งมีอยูห่ ลายองค์ประกอบ ถ้าผูร้ ้องเรี ยนไม่พอใจ
ผลการพิจารณาสามารถยืน่ อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน ดังนั้นถ้าหากอนุกรรมการฯมีขอ้ สงสัยประเด็นข้อมูลร้องเรี ยน
ตามมาตรา 41 สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สสจ.
คุณศักดิ์ชัย : ให้ขอ้ เสนอแนะว่าในการบริ หารงานแบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาเชิงนโยบาย สังคมไทยยังต้องการ
ชี้นาํ นโยบายการปฏิบตั ิจากส่ วนราชการ เพราะในระดับท้องถิ่น ยังไม่มีความพร้อม แนวคิดของตนเองคืออยากให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น จากที่เคยไปบรรยายในที่ต่างๆพบว่าประชาชนต้องการมีสุขภาพที่ดี แต่ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว และจากการร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น
พบว่าบางแห่งมีการใช้งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ตนเองเห็นว่า
คณะอนุกรรมการฯ ควรมีบทบาทในการทําให้ทอ้ งถิ่นได้รับรู ้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ โดยจัดทําหลักสู ตรในการดูแล
สุ ขภาพ ซึ่ งจังหวัดพะเยาน่าจะมีศกั ยภาพ เพียงพอในเรื่ องดังกล่าว
คุณพรรณี : ชี้แจงเพิม่ เติมว่าสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ ได้พยามยามทําในเรื่ องการสร้าง-ซ่อมสุ ขภาพ ซึ่ งสามารถ
พิจารณาจากแผนการจัดสรรงบประมาณ ที่เน้นการจ่ายตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด ครอบคลุมทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วย
ใน การส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสุขภาพ นอกจากยังมีการจ่ายเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมพิเศษในการให้บริ การ เช่น การจัด
คลินิกอดบุหรี่ , โครงการผ่าตัดต้อกระจก รวมทั้งการจัดสรรให้แก่ทอ้ งถิ่นในการส่ งเสริ ม ป้ องกันโรค ใน
ปี งบประมาณ 2554 จังหวัดพะเยามีทอ้ งถิ่นเพียง 3 แห่งที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ และแนวคิดเรื่ องหลักสู ตรการดูแล
สุ ขภาพสามารถนําไปบูรณาการร่ วมกับโครงการจัดทําโรงเรี ยนนวตกรรมสุ ขภาพ ซึ่ งดําเนินการโดยหน่วยบริ การ
สาธารณสุ ขร่ วมกับส่ วนท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู ้ และสร้างนวตกรรมด้านสุ ขภาพ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อไป
ประธาน : ขอให้เลขาช่วยบรรจุแผนการดําเนินการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการฯร่ วมทั้ง 3 ชุดด้วย และ ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นแห่งแรกของประเทศที่มีนิสิต อสม. (นิสิตสาธารณสุ ขศาสตร์ ) ซึ่ งได้รับการ
อบรม และมีความรู ้ในการจัดทําแผนงาน โครงการเพื่อเสนอขออนุมตั ิงบประมาณจากกองทุนสุ ขภาพระดับพื้นที่
โดยที่ผา่ นมาได้ดาํ เนินการร่ วมกับสถานีอนามัยในเขต ต.แม่กา
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบให้เลขาฯดําเนินการประสานให้มีการจัดประชุมร่ วมคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ปี ละ 1 ครั้ง
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 แนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2554
คุณพรรณี : ได้นาํ เสนอแนวทางการบริ หารงบประมาณหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ปี งบประมาณ 2554 สรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี้
หลักการและแนวคิดในการบริ หารงบประมาณ
1. การสร้างความเป็ นธรรมต่อประชาชนและผุป้ ่ วยที่ได้รับบริ การสุ ขภาพ
2. การให้ประชาชนได้รับบริ การต่อเนื่อง ครบถ้วน อย่างเป็ นระบบ
3. การเพิม่ ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพการจัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
4. การสนับสนุนการจัดบริ การที่มีคุณภาพ
5. การให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงินกองทุน
ในการอนุมตั ิงบเหมาจ่ายรายหัว มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545-2554 ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิม่ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เพิม่ ขึ้น ทําให้ต้งั แต่ปีงบประมาณ 2550 เป็ นต้นมามีการหักเงินเดือน
60% โดยเมื่อเปรี ยบเทียบงบประมาณแล้วพบหน่วยบริ การทุกแห่งมีงบประมาณเพื่อใช้ในการให้บริ การมีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ในส่ วนของงบประมาณในการบริ หารจัดการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
(ปี งบประมาณ 2554 คิดเป็ นร้อยละ 0.95 ของงบฯประกันสุ ขภาพทั้งหมด) ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของ
หน่วยบริ การมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรการแพทย์และจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้มี
บุคลากรเพียงพอแก่การให้บริ การ
คุณไพรัช : ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องงบประมาณกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับตําบล ซึ่ งใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพในระดับพื้นที่ จากปั ญหาสุ ขภาพของจังหวัดพะเยาพบว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน การจัดทําแผนงาน
โครงการต้องสอดคล้องกับปั ญหาสุ ขภาพ ทําให้การใช้งบประมาณไม่เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง ควรมีแนวทาง
ระดับจังหวัดเพื่อชี้นาํ ในการสร้างกลยุทธ์การทํางาน ซึ่ งจะทําให้เกิดการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ได้ตรงประเด็นมากขึ้น
คุณศักดิ์ชัย : ให้ขอ้ คิดเห็นว่าเห็นด้วยกับคุณไพรัช ว่าพื้นที่ไม่มีขอ้ มูลในการทําแผนงานโครงการที่ตรงประเด็น
เพราะฉะนั้นควรมีการชี้นาํ ในเชิงนโยบายจากระดับจังหวัด
ประธาน: ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสํานักนายกรัฐมนตรี โดยผูต้ รวจราชการของแต่ละกระทรวง มีการติดตามเรื่ องกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพระดับตําบลร่ วมกัน เนื่องจากเป็ นนโยบายระดับประเทศ ส่ วนในระดับพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขเป็ นผูน้ าํ นโยบายไปร่ วมพิจารณาในระดับท้องถิ่น
คุณพรรณี : ในปี นี้ นโยบายของ นพ.สสจ . ให้ลงไปประสานชี้แจงนโยบายถึงผูป้ ฏิบตั ิในระดับตําบล เพื่อสร้างเสริ ม
ความร่ วมมือการทํางานในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครื อข่ายให้สามารถนํานโยบายไปสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิได้มากขึ้น
คุณคงศักดิ์ : เสนอแนะในเรื่ องผูต้ ิดเชื้อว่าที่ผา่ นมาเน้นการทํางานในเรื่ องการเข้าถึงยาต้านไวรัส ปั จจุบนั เน้นการ
ส่ งเสริ ม ป้ องกันโรคในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่ วมในการทํางาน ซึ่ งถ้ามีหลักสู ตรการดูแลสุ ขภาพร่ วมกับการสร้างการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนน่าจะเป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
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ทพ.ชาญ: ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องงบประมาณในระดับพื้นที่วา่ การจัดสรรงบประมาณนั้นส่ วนกลางเป็ นผูพ้ ิจารณา
และมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ที่ผา่ นมาเห็นว่าผูใ้ ห้บริ การมีความคาดหวังต่อ
บุคลากรด้านสาธารณสุ ขค่อนข้างมากในเรื่ องดังกล่าว ทั้งที่ในระดับประเทศมี สํานักงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ เป็ นผู้
กํากับดูแล ซึ่ งเห็นว่าสามารถทําได้ดีกว่า ฉะนั้นบางกิจกรรมที่เห็นว่าดี น่าจะมีการจ้างภาคเอกชนที่มีความสามารถ
โดยตรงมาทํา จะทําให้ประสบผลสําเร็ จในเรื่ องดังกล่าวมากยิง่ ขึ้น
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบให้มีการสรุ ปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อแสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป
4.2 การปรับเกลีย่ การจัดสรรงบเหมาจ่ ายของหน่ วยบริการและงบกองทุนสุ ขภาพตําบล จังหวัดพะเยา
ปี งบประมาณ 2554
คุณพรรณี : ผลการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบริ การคู่สัญญาหลัก 7 แห่งพบว่างบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้ (หลังหัก
เงินเดือน) แต่ ละแห่ งได้ รับการจัดสรรทีแ่ ตกต่ างกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากมีการคํานวณตามผลการให้ บริการ ทั้งผู้ป่วย นอก
ผูป้ ่ วยใน ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และงบเพิ่มเติมหน่วยบริ การเฉพาะ มีการกันเงินไว้ที่ระดับจังหวัด 10% เพือ่ ช่วยเหลือหน่วย
บริ การที่ประสบปั ญหาด้านการเงินการคลัง โดยสามารถปรับเกลี่ยงบประมาณได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้น
งบประมาณในหมวดงบเพิ่มเติมหน่วยบริ การเฉพาะซึ่ งพิจารณาโดยส่ วนกลาง)
ผลการจัดสรรเป็ นการจัดสรร
ล่วงหน้าตามผลงานปี งบประมาณ 2553 และในสิ้ นปี งบประมาณ 2554 จะมีการปรับเกลี่ยตามผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ผลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว จังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2554 โดยสรุ ปเป็ นดังนี้
เหมาจ่ ายปี 54 (จัดสรรล่ วงหน้ า)

pop UC
106,398.50
79,869.50
38,681.00
14,858.00
54,249.50
41,799.50
26,009.50
361,865.50

งบทีไ่ ด้ รับ

งบต่ อหัว

103,358,023.27
90,933,648.95
42,364,075.22
17,566,163.57
40,079,008.43
33,830,180.51
16,673,608.85
344,804,708.80

971.42
1,138.53
1,095.22
1,182.27
738.79
809.34
641.06
952.85

เพิ่มขึน้
290.46
196.43
347.23
568.41
48.32
78.04
105.63
213.34

การจัดสรรงบประมาณกองทุนตําบลภาพรวมปี งบประมาณ 2554 (40 บาทต่อหัวประชากร) สํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพจัดสรรตามจํานวนข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ไม่รวมประเภทไร้สถานะ, ต่างด้าว, สิ ทธิ วา่ ง) ซึ่ง
ส่ วนมากไม่ตรงกับจํานวนที่ได้จากการสํารวจจํานวนประชากรของแต่ละตําบล สรุ ปได้วา่ จังหวัดพะเยามีองค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นจํานวน 70 แห่ง เข้ากองทุนระดับตําบลจํานวน 67 แห่ง (ประชากร 426,136 คน) ไม่เข้าร่ วม
จํานวน 3 แห่งได้แก่ อบต.บ้านมาง, อบต.ผาช้างน้อย และอบต.ห้วยลาน (ประชากร 16,675 คน)
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รวมประชากร 442,811 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุน 17,045,440 บาท) ในปี งบประมาณ 2555 คาดว่าจะเข้า
ร่ วมเป็ นกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับพื้นที่ครบทุกแห่ง
มติทปี่ ระชุ ม: รับทราบ
4.3 สรุ ปสถานการณ์ การเงินการคลังของหน่ วยบริการ ปี งบประมาณ 2553 (ณ 30 กันยายน 2553)
คุณพรรณี : ได้นาํ เสนอสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริ การคู่สัญญาหลักในจังหวัดพะเยา ณ วันที่30
กันยายน 2553 ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (เพือ่ ใช้พจิ ารณาจัดสรรเงินส่ วนที่กนั ไว้ท่ีจงั หวัด 10%) พบว่าหน่วย
บริ การที่ประสบปั ญหาทางการเงิน ได้แก่ เครื อข่ายรพ.เชียงม่วน และแม่ใจ ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรโดย
คณะกรรมการ ระดับจังหวัดต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
4.4 สรุ ปการรับเรื่องร้ องเรียนและการจ่ ายเงินช่ วยเหลือเบือ้ งต้ น ปี งบประมาณ 2553
คุณพรรณี : นําเสนอผลการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผรู ้ ับบริ การได้รับความเสี ยหาย สรุ ปได้ดงั นี้
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547
– 2553 พบว่ามีผยู้ น่ื ขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจํานวน 69 ราย เข้าเกณฑ์การจ่าย
จํานวน 54 ราย ไม่เข้าเกณฑ์ จํานวน 15 ราย ในจํานวนการจ่ายแยกเป็ น เสี ยชีวติ จํานวน 31 ราย พิการ 7 ราย บาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยต่อเนื่อง 16 ราย เมื่อแยกตามประเภทบริ การพบว่าเป็ นบริ การด้านอายุรกรรมมากที่สุด จํานวน 21 ราย
รองลงมาได้แก่ดา้ นศัลยกรรม จํานวน 18 ราย ด้านสู ติกรรม จํานวน 12 ราย และด้านกุมารเวชกรรม จํานวน 3 ราย
ตามลําดับ
เรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ จังหวัดพะเยาปี 2553 ที่ผา่ นทางสายด่วน สปสช.1330 กรณี เรื่ องร้องเรี ยนพบมาก
ที่สุดได้แก่การไม่ได้รับบริ การตามสิ ทธิ ที่กาํ หนด 3 ครั้ง มาตรฐานการให้บริ การสาธารณสุ ขและถูกเรี ยกเก็บเงิน
จํานวน 1 ครั้ง เรื่ องร้องทุกข์แยกเป็ นด้านการลงทะเบียนและออกบัตร 8 ครั้ง และการขอความช่วยเหลือ 4 ครั้ง ทั้งนี้
ด้านการลงทะเบียนและการออกบัตรน่าจะมีจาํ นวนลดลงเนื่องจากขณะนี้มีการยกเลิกบัตรทอง โดยใช้บตั รประชาชน
แทน โดยประชาชนต้องขึ้นทะเบียนสิ ทธิ ให้เรี ยบร้อยก่อนใช้บริ การ
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั สปสช.ปี งบประมาณ 2553
คุณพรรณี : ได้นาํ เสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุ ข จังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2553
ซึ่ งโดยสรุ ปสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ดําเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข, นโยบายสํานักงาน
ประกันสุ ขภาพ, นโยบายจังหวัดพะเยา และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้ น 4 หมวด ซึ่ งโดย
สรุ ปโดยรวมได้ดงั นี้
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สรุ ปผลการประเมิน ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
การพัฒนางานสาธารณสุ ข จังหวัดพะเยา ปี 2553 69 ตัวชี้วดั
อําเภอ
หมวด 1 กสธ.
(นน.40)
หมวด 2 สป.สช.
(นน.10)
หมวด 3 จังหวัด
(นน.10)
หมวด 4 นพ.สสจ.
(นน.40)
รวม

มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

จํานวน

ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ

30

28 (ไม่ผา่ น 2 = 0302,0304)

93.33

18

13 (ไม่ผา่ น 5 = 1,3,5,10,14)

72.2

2

2

100

19

15 (ไม่ผา่ น 4 = 7,8,11,15)

78.95

69

58 (ไม่ผา่ น 11)

84.06
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 แผนปฏิบัติการงานประกันสุ ขภาพ ประจําปี งบประมาณ 2554
คุณพรรณี : ได้นาํ เสนอแผนปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขระดับพื้นที่ ปี งบประมาณ 2554 งานประกันสุ ขภาพ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ซึ่ งดูแลภารกิจด้านการประกันสุ ขภาพของจังหวัดพะเยา โดยตั้งงบประมาณไว้
ทั้งสิ้ น1,225,581 บาท เบื้องต้นได้รับงบบริ หารฯ จากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพประมาณ 390,000 บาท ซึ่ งไม่
เพียงพอ ทั้งนี้จะเสนอของบประมาณจากแหล่งอื่นต่อไป โดยสรุ ปตามภารกิจของ สปสช. โดยสรุ ปดังนี้
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาระบบส่ งต่อภายในจังหวัด

2

พัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนหน่วยบริ การ

3

การคุม้ ครองสิ ทธิ์ การรับเรื่ องร้องเรี ยนและประชาสัมพันธ์

4

การสนับสนุนคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 3 คณะ

5

การพัฒนาระบบบริ การผูป้ ่ วยโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย

6

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริ การสุ ขภาพ

7

การลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์

8

การบริ หารกองทุนและหน่วยบริ การคู่สัญญา

9

การควบคุมกํากับและตรวจสอบการจ่ายชดเชยการให้บริ การ

10

การสร้างหลักประกันในแรงงานต่างด้าว

11

การพัฒนาศักยภาพชุมชนใน/นอกกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับตําบล

12

การพัฒนาชุมชนในการดําเนินงานโรงเรี ยนนวัตกรรมสุ ขภาพ

มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบในแผนปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขระดับพื้นที่ ปี งบประมาณ 2554 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ในส่ วนของงบประมาณให้ปรับปรุ งและหาแหล่งงบประมาณอื่นๆเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิตามภารกิจต่อไป
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วาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 การลาออกจากการเป็ นคณะอนุกรรมการ
คุณคงศักดิ์ : ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองต้องทํางานที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้ไม่สะดวกต่อการเข้าร่ วม
ประชุม จึงขอลาออกจากการเป็ นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุ ขภาพจังหวัดพะเยา
มติทปี่ ระชุ ม: การลาออกต้องทําหนังสื อขาลาออกจากการเป็ นคณะอนุกรรมการ และดําเนินการเปิ ดรับสมัครผูส้ นใจ
และคัดเลือกผ่านอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข ในส่ วนของคณะกรรมการดํารง
ตําแหน่งวาระ 2 ปี ซึ่ งเหลืออีก 1 ปี อนุกรรมการชุดนี้ก็หมดวาระ จึงเห็นสมควรให้มอบหมายให้ตวั แทนเข้าร่ วม
ประชุมกรณี ติดภารกิจ โดยไม่ตอ้ งลาออกจากการเป็ นอนุกรรมการ
6.2 กําหนดการประชุ มครั้งต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป และ
กําหนดให้มีวาระการประชุมดังนี้
1. ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับพื้นที่ ปี งบประมาณ 2553
2. การรับรองแผนงาน โครงการ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ/ป้ องกันโรค ปี งบประมาณ 2554
3. ผลการพิจารณาตามมาตรา 41 กรณี เด็กเสี ยชีวติ ด้วยไข้เลือดออก ตําบลแม่กา (เรื่ องสื บเนื่อง)
4. เรื่ องอื่นๆที่น่าสนใจ
ปิ ดประชุ มเวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นายสุ รินทร์ ใจมัน่ )

นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นางสาวพรรณี วโรภาษ)
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ

