
โรงพยาบาลหนองนาค า

ผลการด าเนินงาน
การบริหารการเงินการคลัง (CFO)



ทิศเหนือ : อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู
ทิศใต้ : อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก : อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู
ทิศตะวันตก : อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น.

อาณาเขตติดต่อ

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอหนองนาค า
มีพื้นที่ประมาณ 129.27 ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 87 กิโลเมตร

พื้นที่รับผิดชอบ 
➢ 3 ต าบล , จ านวน 35 หมู่บ้าน
➢ เทศบาล 2 แห่ง + อบต. 1 แห่ง
➢ รพช. หนองนาค า (ขนาด F3)
➢ รพ.สต. 5 แห่ง
➢ PCU 1 แห่ง

ประชากร 25,879 คน



เครือข่ายบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลหนองนาค า

Nongnakam Hospital



ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลหนองนาค า
โรงพยาบาลหนองนาค า

Nongnakam Hospital
เจ้าหน้าที/่บุคลากร จ านวน (คน)

แพทย์ 3

พยาบาล 15

ทันตแพทย์ 3

เภสัช/จพ.เภสัช 2/2

เทคนิคการแพทย์ 2

แพทย์แผนไทย 2

กายภาพบ าบัด 1

จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 2

นักวิชาการสาธารณสุข 5

บุคลากรอ่ืน ๆ 26

รวม 63



สถิติการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองนาค า

จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อวัน ปี 2565

116 คน

จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อวัน ปี 2564

91 คน

จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อวัน ปี 2563

77 คน

โรงพยาบาลหนองนาค า
Nongnakam Hospital



สถิติการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองนาค า
โรงพยาบาลหนองนาค า

Nongnakam Hospital



ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรค DM, HT, ACS, STOKE

ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

ไข้เลือดออก

คุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลหนองนาค า
Nongnakam Hospital



แผนรายได้และค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565



1

2

3

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ=6,430,696.27 บาท

2



ผลด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65)ผลด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65)

10

รายได้รายได้



ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65)ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65)

11

ค่าใช่จ่าย



วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (ณ 31 กรกฏาคม 2565)วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (ณ 31 กรกฏาคม 2565)

1
อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดสภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น

Cerrent Ratio  =
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

=  (เท่า)
25,629,391.31

5,920,012.17
= 4.33   เท่า

อัตราเงินทุนหมุนเวียน ณ 31กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 4.33 เท่า หมายความว่า หากโรงพยาบาล
มีสินทรัพย์หมุนเวียน433บาท เพื่อจ่ายช าระหนี้สินหมุนเวียนจ านวณ 100 บาท แสดงให้เห็นว่า
โรงพยาบาลมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ระยะสั้นได้ เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน



วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (ณ 31 กรกฏาคม 2565)วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (ณ 31 กรกฏาคม 2565)

2

Cash Ratio =
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สินหมุนเวียน
= (เท่า)

14,584,228.96

5,920,012.17
= 2.46   เท่า

อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 2.46 เท่า หมายความ
ว่าหากโรงพยาบาลมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 246 บาท จะมีหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 
100 บาท โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่าหนี้สินที่มีอยู่ แสดงให้
เห็นว่าโรงพยาบาลมีสภาพคล่องสูงและมีความสามรถในการจ่ายช าระหนี้

อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด



การเพิ่มรายได้

โรงพยาบาลหนองนาค า
Nongnakam Hospital ลงข้อมูลการให้บริการที่ถกูตอ้งและครบถ้วน

มีนโยบายการตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วยทุกคร้ังก่อนให้บริการ

ผู้ปฏิบัติงานห้องบัตรไดร้ับการขอรหัสเข้าตรวจสอบสทิธิครบทุกคน

สมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการเบิกเคลมสิทธิกรงุเทพมหานคร

การเบิกเคลมผู้ป่วยประกันสังคมกรณีฉุกเฉิน

สิทธิ พรบ. เน้นการเรียกเก็บตามพรบ. เก็บเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วข้องให้ครบถ้วน ด าเนินการตามขั้นตอนหาก
ผู้ประสบภัยไม่มี พ.ร.บ. ติดตามเอกสารและหลักฐานจากผู้ประสบภยัให้ครบ

สมัครเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดในการให้บริการสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค



การเพิ่มรายได้ (ต่อ)

โรงพยาบาลหนองนาค า
Nongnakam Hospital

เปิดให้บริการคลินิกทันกรรมนอกเวลาในวันอังคารและวันพุธของสัปดาห์

ด าเนินการให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแบบ PP Fee schedule

เพิ่มขีดคสามสามารถในการให้บริการเพ่ิมขึ้นโดยการให้บริการการแพทย์เชิงรุก

เพิ่มการเข้าถึงการบริการมากขึ้นในสิทธิเบิกได้จ่ายตรง ประกันสังคม และ อปท.

เพิ่มความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ในการจัดเก็บรายได้



การลดรายจ่าย

โรงพยาบาลหนองนาค า
Nongnakam Hospital

ลดการใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน

ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ควบคุมการใช้ไฟฟ้า

ควบคุมการใช้โทรศัพท์

ลดการใช้จ่ายวัสดุส านักงาน /ควบคุมการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา LAB ให้เป็นไปตามแผน

มีมาตรการแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุและมาตรการช่วยใช้ยาที่มีอัตราการใช้ต่ าแก่แพทย์ทุกเดือน

ลดการ Stock ยาไม่เกิน 3 เดือน

ควบคุมการเบิกเวชภัณฑ์ร่วมกับ รพ.สต. ให้เหมาะสม



จบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ


