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ตัวชี้วัดที่ 1 5 มาตรการ

ระดับ 6 ระดับ 7

ไมเ่กนิ
ร้อยละ6

ไมเ่กนิ
ร้อยละ4

พัฒนาระบบบัญชี (Accounting)

จัดสรรเงินเพียงพอ (Budgeting)

พัฒนาศักยภาพบริหารดา้นการเงินการคลงั

แก่เครือข่ายและบคุลากร (Competency)

สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(Division of regional health)

ติดตามก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

(Efficiency)

“หน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ”









โรงพยาบาล ประเภท 
จ านวน
ปชก.UC

ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.ขอนแก่น รพศ. 1100 รพศ.A B>1000
255,516 915,420,099.01 -36,321,334.02 159,696,892.62 

รพ.บ้านฝาง รพช. 44 รพช.F2 P30,000-60,000
39,352 44,392,914.17 12,502,777.18 29,577,600.16 

รพ.พระยืน รพช. 34 รพช.F2 P<=30,000
25,008 27,428,563.80 7,757,102.79 28,218,596.00 

รพ.หนองเรือ รพช. 100 รพช.F1 P50,000-100,000
66,995 127,037,811.95 80,778,201.71 91,030,225.91 

รพ.ชมุแพ รพท. 350 รพท.M1 B>200
93,704 303,702,578.21 40,016,822.20 143,594,667.27 

รพ.สีชมพู รพช. 82 รพช.F2 P30,000-60,000
57,018 54,748,780.16 20,856,314.16 49,430,971.67 

รพ.น า้พอง รพช. 200 รพช.M2 B>100
81,194 80,287,297.99 12,670,463.87 259,387,185.19 

รพ.อบุลรัตน์ รพช. 70 รพช.F2 P30,000-60,000
31,293 56,446,956.75 10,244,685.83 41,825,133.03 

รพ.บ้านไผ่ รพช. 110 รพช.M2 B>100
71,040 128,246,263.24 80,648,201.56 66,990,740.07 

รพ.เปือยน้อย รพช. 39 รพช.F2 P<=30,000
14,944 20,987,629.60 12,160,720.48 11,619,817.15 

รพ.พล รพช. 109 รพช.M2 B>100
60,658 269,432,816.90 137,588,429.50 147,289,360.54 



โรงพยาบาล จ านวนปชก.UC ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้

รพ.แวงใหญ่ 36 รพช.F2 P<=30,000 21,720 26,890,807.77 7,896,253.67 
รพ.แวงน้อย 34 รพช.F2 P<=30,000 28,739 53,900,180.82 27,594,288.76 
รพ.หนองสองห้อง 69 รพช.F1 P50,000-100,000 55,321 101,983,658.55 68,323,001.51 
รพ.ภเูวียง 70 รพช.F1 P50,000-100,000 52,384 80,778,435.27 -19,440,694.79 
รพ.มญัจาคีรี 85 รพช.F1 P50,000-100,000 50,166 88,930,064.00 55,343,838.01 
รพ.ชนบท 35 รพช.F2 P30,000-60,000 32,965 22,530,795.16 2,898,564.60 
รพ.เขาสวนกวาง 45 รพช.F2 P<=30,000 28,932 31,913,439.40 925,116.76 
รพ.ภผูามา่น 33 รพช.F2 P<=30,000 17,438 7,204,127.07 -8,189,372.33 
รพร.กระนวน 122 รพช.M2 B>100 58,009 101,503,165.47 15,084,886.64 
รพ.สริินธร 150 รพท.M1 B<=200 45,649 138,800,750.97 44,087,432.43 
รพ.ซ าสงู 38 รพช.F2 P<=30,000 17,096 21,669,571.02 8,410,158.79 
รพ.หนองนาค า 10 รพช.F3 P15,000-25,000 16,823 17,891,590.70 11,469,208.20 
รพ.เวียงเก่า 0 รพช.F3 P<=15,000 13,757 3,828,967.29 -2,557,025.38 
รพ.โคกโพธ์ิไชย 0 รพช.F3 P15,000-25,000 18,208 19,466,232.66 11,902,433.03 
รพ.โนนศิลา 0 รพช.F3 P15,000-25,000 18,639 24,297,167.76 20,749,576.46 



การวเิคราะห์งบการเงนิเขตสุขภาพที ่7



ไม่มีเงนิฝากคลัง

สีชมพู,รพช. อุบลรัตน์,รพช. โพนทอง,รพช.
บ้านฝาง,รพช. พระยืน,รพช. หนองเรือ,รพช.
ภูเวยีง,รพช. มัญจาคีรี,รพช. ชนบท,รพช.
เขาสวนกวาง,รพช. ภูผาม่าน,รพช. ซ าสูง,รพช.
หนองนาค า,รพช. โคกโพธิ์ไชย,รพช. โนนศิลา,รพช.



ไมมี่ลกูหนี ้UC

• หนองนาค า,รพช. เวียงเก่า,รพช. โคกโพธิ์ไชย,รพช.



โรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู
สว่นตา่งคา่รักษาท่ีสงูกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทนุ UC

• พระยืน,รพช. อุบลรัตน์,รพช. ภูเวยีง,รพช. มัญจาคีรี,รพช. ภูผาม่าน,รพช. ซ าสูง,รพช.



โรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู
สว่นตา่งคา่รักษาท่ีสงูกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC-บริการเฉพาะ (CR)

• บ้านฝาง,รพช. พระยืน,รพช. อุบลรัตน์,รพช. เปือยน้อย,รพช.

• ภูเวียง,รพช. มัญจาคีรี,รพช. ชนบท,รพช. ภูผาม่าน,รพช. สมเด็จพระยุพราชกระนวน,รพช.

• ซ าสูง,รพช. หนองนาค า,รพช. เวียงเก่า,รพช. โนนศิลา,รพช.



โรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู
สว่นตา่งคา่รักษาท่ีสงูกวา่ข้อตกลงในการจ่าย

เบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง

• บ้านฝาง,รพช. พระยืน,รพช. เปือยน้อย,รพช. ภูเวียง,รพช. ภูผาม่าน,รพช.



โรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู
สว่นตา่งคา่รักษาท่ีสงูกวา่เหมาจ่ายรายหวักองทนุประกนัสงัคม

• บ้านฝาง,รพช. พระยืน,รพช. แวงน้อย,รพช. ภูเวียง,รพช. ชนบท,รพช. เขาสวนกวาง,รพช. ซ าสูง,รพช. เวียงเก่า,รพช.



1. อัตราสว่นทางการเงนิ : สภาพคล่อง
เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตราส่วนทนุ

หมุนเวยีน

(Current Ratio)

(เท่า)

สินทรพัย์หมุนเวยีนหกั เงินฝากสถาบนัการเงิน นอกงบประมาณมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริจาค
*หนี้สนิหมุนเวยีน หัก เงินรับฝากกองทนุ UC งบลงทนุ หัก เจ้าหนีง้บลงทนุ UC

มากกวา่
เท่ากบั
1.5

Risk 
Scoring

อัตราส่วนทนุ

หมุนเวยีนเรว็

(Quick Ratio) 

(เท่า)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่รวมเงินบริจาค + ลูกหนีค้า่รกัษาพยาบาล +ลูกหนี้อื่น+รายได้ค้า

รับ  

*หนีส้นิหมนุเวยีน

มากกว่า

เท่ากับ 1

Risk 
Scoring

อัตราส่วนเงนิสด

(Cash Ratio)

(เท่า)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่รวมเงินบริจาค

*หนีส้นิหมนุเวยีน

มากกวา่
เท่ากบั0.8

Risk 
Scoring

TPS

NWC
ทนุส ารองสทุธิ

สินทรัพย์หมนุเวียน - หนีส้ินหมนุเวียน มากกวา่
เท่ากบั

0

Risk 
Scoring

TPS



ปิด Visit • ผู้ รับผิดชอบ

สิทธิถกูต้อง • วินิจฉยัสทิธิ

บนัทกึค่าใช้จ่าย
ครบทกุหมวด

• Mapping

ลกูหนี ้

อัตราสว่นทนุ

หมุนเวยีน

(Current Ratio)

(เท่า) 

อัตราสว่นทนุ

หมุนเวยีนเรว็

(Quick Ratio) 

(เท่า)

NWC
ทุนส ารองสุทธิ









1 คา่ห้อง / คา่อาหาร

2 อวยัะเทียม/อุปกรณ์ในการบ าบดั

3 ยาและสารอาหารทางเสน้เลือดท่ีใช้ในโรงพยาบาล

4 ยาท่ีน าไปใช้ต่อท่ีบา้น

5 เวชภณัฑท่ี์ไมใ่ช่ยา

6 คา่บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

7 คา่ตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวิทยา

8 คา่ตรวจวินิจฉยัและรักษาทางรังสีวิทยา

9 คา่ตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ

10 อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์

11 คา่ผา่ตดั ท  าคลอด ท าหัตถการและบริการวิสญัญี

12 คา่บริการการพยาบาลทัว่ไป

13 บริการทางทนัตกรรม

14 คา่บริการทางกายภาพบ าบดั

15 คา่บริการฝังเขม็ / การบ าบดัของผูป้ระกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ

16 คา่บริการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการรักษา

17 คา่ห้องผา่ตดั/ห้องคลอด

18 คา่ธรรมเนียมบคุลากรทางการแพทย์

หมวด รายการ



อัตราส่วนทางการเงนิ : การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตราการหมุนเวียนลูกหนี ้UC 
(ครัง้)

รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ
ลกูหนี ้UC ถวัเฉลี่ย

สตูร ณ ไตรมาส 1 รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ ณ ธค.64
(ลกูหนี ้UC  สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้UC สทุธิ 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ ณ มี.ค. 65
(ลกูหนี ้UC สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้UC สทุธิ 31 มี.ค.65)/2

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี ้ ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียน ลกูหนี ้UC

น้อยกว่า
เท่ากับ 60

วัน

7 Plus
TPS

สตูร ณ ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้UC

สตูร ณ ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้UC

ลกูหนี ้UC   = ล/น UC-IP , UC-OP นอก Cup ในจงัหวดั , UC-OP นอก Cup ตา่งจงัหวดั , UC-OP นอก Cup ตา่งสงักดั สป.  , UC-OP บริการเฉพาะ (CR) ,  UC-IP  บริการเฉพาะ (CR) , UC-Refer
ลกูหนีเ้ฉล่ีย =  (ล/น UC สทุธิ ต้นงวด + ล/น UC สทุธิ ปลายงวด) /2
ต้นงวด    =  ล/น UC ยกมาจาก 30 ก.ย.
ปลายงวด =  ณ วนัท่ีค านวณ (รายไตรมาส)



อัตราการ
หมุนเวียนลูกหนี ้

รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ
ลกูหนี ้ ถวัเฉล่ีย

สตูร ณ ไตรมาส 1 รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ ณ ธค.64
(ลกูหนี ้ สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้ สทุธิ 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ ณ มี.ค. 65
(ลกูหนี ้ สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้ สทุธิ 31 มี.ค.65)/2

ช่วงเวลา (วัน)

เพิ่มรายได้ ลดลกูหนี ้



การปรับประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการเรียกเก็บลกูหนี ้  ณ  ศนูย์จดัเก็บรายได้

บนัทกึ
ลกูหนี ้

บนัทกึ
สว่นตา่ง

ปรับปรุง
ลกูหนี ้

• บนัทกึ REP ในรายกองทนุ  Visit
สว่นสงู สว่นต ่า  Claim –REP. Visit

• ลกูหนีล้ดลง (ตวัหารลด)

• ลกูหนีส้ทิธิ ลดลง 
(ตวัหารลด)

• การทวงหนีแ้ละตดัลกูหนีส้ญู
Refer , อนเุคราะห์















2. อัตราส่วนทางการเงนิ : การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตราการหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้า (เท่า)

ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า
เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลีย่

สตูร ณ ไตรมาส 1 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.64
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 64 ม.ค. ก.พ. มี.ค.65
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 มี.ค..65)/2

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้
(วัน)

ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

น้อยกว่าเทา่กบั 90 วัน

(cash ratio >= 0.8) 

หรือ 

น้อยกว่าเทา่กบั 180 วัน

(cash ratio =< 0.8) 

7 Plus

TPS

สตูร ณ ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

สตูร ณ ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

ผลรวมเจ้าหนี ้ = *จ านวนเงินซือ้เช่ือระหวา่งเดือน
เจ้าหนีก้ารค้า =  เจ้าหนีค้า่ยา จ/น คา่ วชภ.มิใช่ยา จ/น คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์ จ/น คา่วสัดอ่ืุนๆ จ/นการค้าอ่ืน จ/นคา่ครุภณัฑ์
เจ้าหนีเ้ฉล่ีย =  (จ/น การค้าต้นงวด + จ/น การค้าปลายงวด) /2

ต้นงวด    =  จ/น ยกมาจาก 30 ก.ย.64
ปลายงวด =  ณ วนัท่ีค านวณ (รายไตรมาส)



อัตราการหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้า (เท่า)

ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า
เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลี่ย

สตูร ณ ไตรมาส 1 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.64
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 64 ม.ค. ก.พ. มี.ค.65
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 มี.ค..65)/2

ช่วงเวลา (วัน)

เพิ่มการช าระหนีเ้จ้าหนีก่้อนยกมา ในแต่ละเดอืนที่ประเมิน (เพิ่มตัวหาร) 
หรือ ลดจ านวนเจ้าหนี ้ปลายงวดให้มากที่สุด (เพิ่มตัวหาร)
จะได้จ านวนวันที่ลดลง



อัตราส่วนทางการเงนิ : การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตราการหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
(ครัง้)

ต้นทนุยาและ วชภ. มิใช่ยา
ยาและ วชภ. มิใช่ยา คงเหลือเฉล่ีย

สตูร  ไตรมาส 1 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ ธค.64
(ยา และ วชภ.มิใช่ยา 30 ก.ย.64 +ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ มี.ค. 65
(ยา และ วชภ. 30 ก.ย.64 + ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 มี.ค.65)/2

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี ้ ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียน สินค้าคงเหลือ

น้อยกว่า

เท่ากับ

60 วัน

7 Plus

TPS

สตูร ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียน

สตูร ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียน

สินค้าคงเหลือ = ยา , วชภ.มิใชย่า , วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ , วสัดอ่ืุนๆ
สินค้าคงเหลือถวัเฉล่ีย =  (ยา และ เวชภณัฑ์มิใชย่า ต้น งวด + ยา และ เวชภณัฑ์มิใชย่า ปลายงวด) /2



อัตราการหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
(ครัง้)

ต้นทนุยาและ วชภ. มิใช่ยา
ยาและ วชภ. มิใช่ยา คงเหลือเฉลี่ย

สตูร  ไตรมาส 1 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ ธค.64
(ยา และ วชภ.มิใช่ยา 30 ก.ย.64 +ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ มี.ค. 65
(ยา และ วชภ. 30 ก.ย.64 + ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 มี.ค.65)/2

เพิ่มการใช้ยาปลายงวด พยายามใช้ยาในยอดที่ยกมาก่อน (เพิ่มตัวหาร) 
หรือ ลดคลังในปลายงวดให้มากที่สุด (เพิ่มตัวหาร)
จะได้จ านวนวันที่ลดลง



2.ตัวชีว้ดัผลการด าเนินงาน

2.1 ความสามารถในการท าก าไร

• Operating Margin ≥ ค่ากลาง

(EBITDA/รายได้จากาการด าเนินงาน)

• ROA ≥ ค่ากลาง

(NI/สินทรัพย์รวม)

• EBITDA ≥ 0

การบนัทกึคา่บริการให้ครบ
การบนัทกึของบริจาคในคลงั
การบนัทกึรายได้บริการในชมุชน
ลดสว่นตา่ง สงูกวา่ข้อตกลง
ปรับเปล่ียนค่ารักษาพยาบาล

การใช้เงินกองทนุต าบล
ลดลกูหนีส้ญู
เพิ่มสว่นตา่ง ต ่ากวา่ข้อตกลง



Thank you


