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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ หน่วยงานของท่าน ผ่านระบบ Zoom
ห้องสัญญาณ ID : 247 668 9657 PASS : r8waycfo
รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. ภก.อิศรา
จรูญธรรม
เภสัชกรเชี่ยวชาญ รพ.สกลนคร
รองประธานคณะกรรมการ
2. นพ.ธราพงษ์
กัปโก
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.สกลนคร
3. นพ.ปิยะเดช
วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.หนองคาย
4. นพ.รวมพล
เหล่าหว้าน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.หนองบัวลำภู
5. นพ.ยอดลักษ์ สัยลังกา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.เลย
6. นพ.ไอศวรรย์ รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
7. นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ จ.อุดรธานี
8. นพ.กิตตินาถ
ติยะพิบูลย์ไชยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร
9. นพ.ศราวุฒิ
ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย
10. นพ.ฉัตรชัย
บุญประชารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.หนองคาย จ.หนองคาย
11. นางมะลิณี
แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร
12. นางสาวสุทัชชา วิทยาพาณิชกร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร
13. นางสาวมัลลิกา จันทะสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รพ.สกลนคร
14. นางดาราทิพย์ ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สกลนคร
15. นางนริสา
ชูสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.เลย
16. นายรัฐภูมิ
มีวันคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เลย
17. นางกนกพร
ไทรสุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครพนม
18. นางอรพรรณ สาดมะเริง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครพนม
19. นางอัญชลีพร วุฒิเป๊ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.หนองคาย
20. นายคัมภีร์
วงศ์วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.หนองคาย
21. นางชญาภา
อุปดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.หนองคาย
22. นายสง่า
ไชยนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.หนองบัวลำภู
23. นางสาวสุธีรา จันทร์ชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองบัวลำภู
24. นางมยุรี
คนยัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.อุดรธานี
25. นางสาวเสาวคนธ์ ตั้งคณาทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.อุดรธานี
26. นางอุไรวรรณ ธิสามี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.อุดรธานี
27. นางประวิน
เรืองโรจน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี
28. นายดนัย
สุทธิพรไพศาลกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.บึงกาฬ
29. นางรุ่งนภา
อารรีรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.บึงกาฬ
30. นายวิชิต
เหล่าวัฒนาถาวร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.นครพนม จ.นครพนม
31. นางรุ่งทิพย์
เอกพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 8
32. นางสาวธญาดา สะพังเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
33. นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
34. นางสาววันวิศา ผาแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.เขตสุขภาพที่ 8
35. นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.เขตสุขภาพที่ 8
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบ Zoom
/รายชื่อ...

2
รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นพ.ปรเมษฐ์
กิ่งโก้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ประธานคณะกรรมการ
2. นพ.ทวีรัชต์
ศรีกุลวงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.อุดรธานี
3. นพ.สุรพงษ์
ลักษวุธ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ.บึงกาฬ
4. พญ.ฤดีมน
สกุลคู
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
5. นพ.ธงภักดิ์
มีเพียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี
6. นพ.อลงกฎ
ดอนละ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย
7. นพ.วรชัย
อาชวานันทกุล ผู้อำนวยการ รพ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
8. นพ.ประเสริฐ
ดิษฐ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ
9. พญ.ปิยฉัตร
วรรณาสุทรไชย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
10. นพ.กฤษฎา
ศิริชัยสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
11. นพ.สุรยิ ันต์
ปัญหาราช
นายแพทย์เชียวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
12. นพ.ทวีศักดิ์
ศานติวรางคณา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เลย
13. ภก.ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ รพ.อุดรธานี
14. นางธัญวรัตน์ มีพรมหม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.สกลนคร
15. นางจันทร์จิรา แสนใจวุฒิ
เจ้าพนักงานเวชสถิตชิ ำนาญงาน โรงพยาบาลเลย
16. นางพิสมัย
ศรีเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.เลย
17. นายนิษฐเนตร ยิ่งสวัสดิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสจ.เลย
18. นางเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจ.เลย
19. นายปรีชา
อนุสนธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.นครพนม
20. นางปนิษฐา
วงศ์คำจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพนม
21. นางสาวอรัญญา มีลาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร สสจ.หนองคาย
22. นางสาวสุพิชฌาย์ ธิดากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สสจ.หนองบัวลำภู
23. นางยุวดี
พลอยเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.หนองบัวลำภู
24. นางอัมพร
ศรีกุลวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.อุดรธานี
25. นางสาวรื่นฤดี แสนมนตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สสจ.อุดรธานี
26. นางกัญญาภัค พันจำปา
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.บึงกาฬ
ภก.อิศรา จรูญธรรม เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ กล่าว
เปิดประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นำเสนอที่ประชุม
เอกสารรายงานการประชุมมีทั้งหมด 5 หน้า เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีประเด็นที่ต้อง
ปรับแก้ไขให้แจ้งทีมเลขาฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
/ ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังแนวโน้มสภาพคล่องทางการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
หน่ ว ยบริก ารในเขตสุ ขภาพที่ 8 ไม่ มี Risk Score 7 (MOPH) แต่ มี กลุ่ ม ที่ มี Risk Score 6 (MOPH) 1 แห่ งคื อ
รพ.ศรีเชียงใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 1.14% มี Risk Score 7 (EBITDA R8) 1 แห่ง คือ รพ.ศรีเชียงใหม่ คิดเป็น ร้อยละ
1.14%, และมี Risk Score 6 (EBITDA R8) จำนวน 1 แห่ง คือ รพร.ท่าบ่อ คิดเป็น ร้อยละ 1.14%
สถานการณ์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ 31 สิงหาคม 2564

ผลการประเมิน 7 Plus Efficiency ณ 31 สิงหาคม 2564 มีหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งสิ้น
จำนวน 10 แห่ง คือ รพ.ศรีสงคราม, รพ.บึงโขงหลง, รพ.พังโคน, รพ.วานรนิวาส, รพ.อุดรธานี, รพ.กุดจับ, รพ.ไชยวาน,
รพ.ศรีธาตุ, รพ.บ้านผือ และ รพ.กู่แก้ว คิดเป็นร้อยละ 11.36
มติที่ประชุม
1) รับทราบสถานการณ์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ 31 สิงหาคม 2564
2) มอบ CFO จังหวัดกำกับติดตาม รพ.ที่มีความเสียงทางการเงินอย่างใกล้ชิด
3.2 รายงานผลการตรวจสอบคะแนน Mapping Electronic งบทดลอง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล
ณ 31 สิงหาคม 2564
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
1. Mapping Electronic MOPH เป้าหมาย รพ.จะต้องได้ 100 คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
จำนวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. Mapping Electronic R8 เป้าหมาย รพ.จะต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ จำนวน
88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 88 แห่ง ร้อยละ 99.80
มติที่ประชุม
รับทราบ ผลการตรวจสอบคะแนน Mapping Electronic งบทดลองในเขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564
3.3 รายงานผลการปรับเกลี่ย และเหตุผลในการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วย
บริการในสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
คกก. CFO ระดับจังหวัด นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
1) จั งหวั ด สกลนคร ได้ รั บ วงเงิ น ปรั บ เกลี่ ย ระดั บ เขต/จั งหวั ด 50,582,454.54 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
3,248,393.40 บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) คงเหลือวงเงินปรับเกลี่ย 47,334,061.14 บาท = ชดเชยวงเงินแพทย์ใช้ทุน 5,750,400
บาท, คงเหลืองบปรับเกลี่ย 41,583,661.14 บาท โดยใช้เกณฑ์ การปรับเกลี่ย ดั งนี้ ค่า K1 ค่าความมั่ นคงปกป้อง CUP
เล็ กขนาด F3= 2,072,300 บาท, K2 ตามเกณฑ์ ประสิ ทธิภาพ 39,511,361.14 บาท (K2.1: 50% Risk Score ที่ ดี ขึ้น /
K2.2: ตามคะแนน 7 Plus Efficiency)
2) จั งหวั ด อุ ด รธานี ได้ รั บ วงเงิ น ปรั บ เกลี่ ย ระดั บ เขต/จั งหวั ด 73,215,183.47 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
5,267,261.69 บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) วงเงินคงเหลือปรับเกลี่ย 67,947,921.78 บาท โดยใช้เกณฑ์การปรับเกลี่ย ดังนี้
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1) ช่ วยเหลื อสภาพคล่ องทางการเงิน เติ มให้ Cash Ratio<0.5 ให้ = 0.5 ใช้ วงเงิ น 6,740,000 บาท, 2) ความเพี ยงพอ
อัตราส่วน EBITDA : ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดใช้วงเงิน 1,760,000 บาท 3) ป้องกันการขาดสภาพคล่อง 22,586,800
บาท 4) เกณฑ์ Motivated 29,861,121.78 บาท / การกัน Virtual Account กันตามค่าใช้ จ่ ายจริงปี 2564 75% วงเงิ น
44,673,050 บาท / งบ PP non UC วงเงิน 31,607,063.15 บาท จัดสรรตาม POP non UC
3) จั ง หวั ด นครพนม ได้ รั บ วงเงิ น ปรั บ เกลี่ ย ระดั บ เขต/จั งหวั ด 32,181,489.35 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
1,980,137.91 บาท (ไม่ ปรั บเกลี่ ย) คงเหลื อวงเงินปรับเกลี่ ย 30,201351.11 บาท โดยใช้ เกณฑ์ การปรับเกลี่ ย ดั งนี้
1) สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร 2,671,980 บาท 2) จัดสรรแบบกระตุ้น Motivated กระจายเงินตาม Capitation ปรับด้วย
ค่า K1 เกณฑ์ประสิทธิภาพ 35% K2 เกณฑ์ค่าความมั่นคง 35% K3 Out come สุขภาพ 30% / งบ PP Non uc วงเงิน
11,216,495.50 บาท จัดสรรตาม POP non uc / การกัน Virtual Account กันตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 9 เดือน (ธค.63
- สค.64) 75% วงเงิน 32,000,000 บาท
4) จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ได้ รั บ วงเงิ น ปรั บ เกลี่ ย ระดั บ เขต/จั ง หวั ด 19,017,210.55 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
1,060,919.96 บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) วงเงินคงเหลือ 17,956,290.59 บาท จัดสรรแบบกระตุ้น Motivated เพื่อเสริมสภาพ
คล่อง / การจัดสรร PP Non uc วงเงิน 6,056,27.79 บาท จัดสรรตาม POP Non uc / การกัน Virtual Account วงเงิน
20,000,000 บาท ให้ทกุ หน่วยบริการในจังหวัด
5) จังหวัดเลย ได้รับวงเงินปรับเกลี่ยระดับเขต/จังหวัด 27,620,172.08 บาท ชดเชยผลกระทบค่า K 1,035,783.11
บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) วงเงินคงเหลือ 26,584,388.97 บาท 1) จัดสรรตาม ปชก., 2) จัดสรรตาม Fix Cost ให้หน่วยบริการ
3) จัดสรรเพิ่มเติมกรณีได้รับเงินปี 65 น้อยกว่าปี 64 4)เติมให้หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน / การจัดสรรเงิน PP
Non uc = 50% จัดสรรตาม POP UC + Non UC ณ 1 เมษายน 2564, อีก 50% จัดสรรตาม Workload ปี 2564 / การ
กัน Virtual Account ค่า Lab วชย., ค่าอบอุปกรณ์, ยืมยาจิตเวช, OP-Refer+Walk in 40 ลบ.
6) จั งหวั ด หนองบั วลำภู ได้ รับวงเงินปรับเกลี่ ยระดั บเขต/จั งหวั ด 24,830,514.15 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
2,196,038.18 บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) วงเงินคงเหลือ 22,634,475.97 บาท จัดสรรโดยใช้เกณฑ์กระตุ้น Motivated ค่า K1-3
ปรั บ ด้ วย Capitation / กั น Virtual Account รพท. และ รพช.26,000,000 บาท และ ของ รพ.สต.1,200,000 บาท
สำหรับ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ / การจัดสรร PP Non uc วงเงิน 1,220,392.15 จัดสรรตาม POP Non uc
7) จั ง หวั ด หนองคาย ได้ รั บ วงเงิ น ปรั บ เกลี่ ย ระดั บ เขต/จั งหวั ด 22,139,821.06 บาท ชดเชยผลกระทบค่ า K
584,036.40 บาท (ไม่ปรับเกลี่ย) วงเงินคงเหลือ 21,555,784.56 บาท จัดสรรเพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง รพ.ละ 2,000,000 บาท และกั น ไว้ เพื่ อ ปรั บ เกลี่ ย ภายหลั ง
3,555,784.56 บาท (ฝากไว้ที่ รพ.โพนพิสัย) / กัน Virtual Account 39,407,326 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการปรับเกลี่ย และเหตุผลในการปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ
หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 มติและข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่ วยบริการในสั งกั ดสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ระดั บประเทศ (7*7) ครั้งที่ 10/2564 วั นที่ 15
กันยายน 2564
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
1) รับทราบ ประกาศหลั กเกณฑ์ การดำเนิ นงานและบริหารจั ดการกองทุ นฯ ปี 2564 ฉบั บที่ 7 รอบที่ 4 จำนวน
13,026.1200 ล้านบาท เพือ่ บริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมาย และขยายเวลาการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2564 จากเดิมสิ้นสุดเดือน สิงหาคม 2563
เป็น 31 ธันวาคม 2564
3) รับทราบ การปรับรายละเอียดยอดจัดสรร Basic Payment ปี 2565 ของหน่วยบริการตามที่เสนอ
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4) เห็นชอบข้อเสนอการเพิ่มรายโรคและหัตถการเป็นบริการ ODS และบริการ MIS ปีงบประมาณ 2565 ตามที่เสนอ มอบ
สปสช.ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดทำรายละเอียด รหัสโรค เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และ มอบ สปสช.วิเคราะห์ผลกระทบ
งบประมาณ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
5) เห็นชอบ การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 ให้กับหน่วยบริการที่มีความ
ต้องการ โดยไม่นำมูลค่ามาหักกับรายรับปี 2565 มอบ สปสช.เสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา
6) รับทราบ เงื่อนไขการจ่ายชดเชยสำหรับบริการ COVID-19 ดังนี้
6.1 สรุปการจ่ายเงินกรณี COVID-19 สำหรับคนไทยทุกคน และกรณีสิทธิ UC
6.2 การเข้ารับบริการในสถานบริการอื่น (รพ.เอกชน) กรณี COVID-19
6.3 การจ่ายชดเชยฯ กรณี COVID-19 ในระบบ UC (IP จ่ายระบบ DRGs/จ่ายเพิ่มเติม)
6.4 การจ่าย Antigen Test Kit & บริการแบบ HC / CI
7) มอบ สปสช.รับประเด็นการจ่ายเงิน ชุดมาตรฐานในการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชยบริการ HI / CI และมาตรการการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องกรณีจ่ายชดเชยตามรายการ Fee Schedule
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 แนวทางและกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2565
นางสาวธญาดา สะพังเงิน นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุง และ แผน Planfin ปี 2565

หมายเหตุ : ข้อควรระวังในการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin 2565 การประมาณการรายได้ จากการให้บริการ COVID-19
ให้พิจารณาจากประมาณการที่คาดว่าจะได้ชดเชยจริง

หมายเหตุ : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะดึงข้อมูล วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้น
มติที่ประชุม
มอบหน่วยบริการทุกแห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน
(Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปี 2565 และอนุมัติแผนฯ ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2564
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
พิจารณาการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12) สำหรับหน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

ที่ มา : ตามบั นทึ กข้ อความที่ สธ 0210.03/ว 4038 ลงวั น ที่ 27 กั นยายน 2564 กองเศรษฐกิ จสุ ขภาพฯ แจ้ ง
ดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 12) สำหรับหน่ วยบริการใน
สั งกั ด ปลั ด กรทรวงสาธารณสุ ข ปี งบประมาณ 2565 วงเงิ น จำนวน 2,600 ล้ านบาท เขตสุ ขภาพที่ 8 ได้ รับ วงเงิ น
247,792,587 บาท โดยให้ดำเนินการและส่งผลการปรับเกลีย่ ให้กองเศรษฐกิจฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นัน้
หลักเกณฑ์การจัดสรรฯ : 1) จัดสรรตามสัดส่วนค่าตอบแทนฯ จริง ปี 2564 ของ รพ.สต.100% เป็นลำดับแรก
2) ที่เหลือจัดสรรวงเงินตามสัดส่วนค่าตอบแทนจริง ปี 2564
(ร่าง) การปรับเกลี่ย ค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ฉ.12 สำหรับหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565

ข้อเสนอ คกก.CFO
เสนอให้จัดทำแนวทางการปรับเกลี่ย ร่างที่ 2 จัดสรรตามสัดส่วนค่าตอบแทนฯ จริง ปี 2564 ของ รพ.สต.100%
เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจัดสรรตามวงเงินค่าตอบแทนโดย รพศ., รพท., จัดสรรตาม ฉ.12 และ รพช.จัดสรรตาม
ค่าใช้จ่ายจริง ฉ.11 เท่านั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1) การปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนฯ ฉ.11 ฉ.12 สำหรับหน่วยบริการใน เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 ปรับเกลี่ยตาม
ค่าใช้จ่ายจริง ตามที่เสนอ (ร่างที่ 1) จัดสรรตามสัดส่วนค่าตอบแทนฯ จริง ปี 2564 ของ รพ.สต.100% เป็นลำดับแรก
ที่เหลือจัดสรรวงเงินตามสัดส่วนค่าตอบแทนจริง ปี 2564
2) มอบ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 แจ้งวงเงินของแต่ละจังหวัดปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการในจังหวัด
3) มอบ คกก.CFO จังหวัด ดำเนินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ฉ.12 ให้หน่วยบริการในจังหวัด โดยให้คำนึงถึงค่าใช้จ่าย
ของ รพ.สต.เป็นลำดับแรก พร้อมทั้งส่งข้อมูล โดย นพ.สสจ.ลงนามรับรองข้อมูลโดย นพ.สสจ. ลงนามรับรองข้อมูล และส่งให้กลุ่ม
งานบริหารการเงินและการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ภาในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
3.1) ผลการปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการในจังหวัด
3.2) แผนการใช้จ่าย ฉ.11 ฉ.12 และแผน - ผล การเบิกจ่ายปี 2564
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นางสาวธญาดา สะพังเงิน นำเสนอที่ประชุม ดังนี้
6.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ CFO ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565
ขอให้ คกก.CFO ทุกจังหวัดทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ CFO ระดับ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565 และส่งรายชื่อ
ให้กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ใน
การดำเนินงานและบริหารจัดการการเงินการคลัง ประจำปี 2565
มติที่ประชุม
มอบ คกก.CFO ระดับจังหวัด ส่งรายชื่อที่ขอแก้ไขให้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
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6.2 กำหนดการประชุม คณะกรรมการ CFO ประจำปี 2565
1) กำหนดการ ประชุม คณะกรรมการ CFO ปี 2565

2) กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
นางสาวธญาดา สะพังเงิน สรุปรายงานการประชุม
ตรวจรายงานการประชุม
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

