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อัตรากําลังศูนยจ์ดัเก็บรายได้

การเงิน และบญัชี
จาํนวน 1 คน

งานประกันสขุภาพ
จาํนวน 3 คน

เวชสถิติ
จาํนวน 2 คน

IT
จาํนวน 1 คน



สถานการณ์ทางการเงิน Current Ratio = 2.35
Quick Ratio = 2.03
Cash Ratio = 1.14

ทุนสํารองสุทธิ
23,901,424 บาท

 
เงินบํารุงคงเหลือหักหนี�แล้ว

2,393,402 บาท

ขอ้มูล ณ ก.ค.65



รายการ จาํนวน(บาท)

ลกูหนี� IP ใน CUP 2,566,401.50

ลกูหนี� OP นอก CUP ในจงัหวดั 650,798.50

ลกูหนี� ค่ารกัษาบรกิารเฉพาะ 77,702.00

ลกูหนี� โควดิ UC 6,600,585.00

ลกูหนี� กรมบญัชกีลาง 3,183,011.75

ลกูหนี� อปท. 451,088.50

ลกูหนี� ประกันสงัคม 1,708,525.50

ลกูหนี� อื�นๆ 538,018.50

ลกูหนี�ค่ารกัษาคงเหลือ

ร ว ม  1 5 , 7 7 6 , 1 3 1 . 2 5  บ า ท



7 Plus Efficiency Score
รายการ เกณฑ์ ผลงาน

1.ประสทิธภิาพการทํากําไร > 28.03 34.92

2.อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ >24.90 39.5

3.ระยะเวลาถัวเฉลี�ยในการชาํระหนี�การค้า <90 วนั 345.63

 4. ระยะเวลาถัวเฉลี�ยในการเรยีกเก็บหนี� UC <60 วนั 47.57

 5. ระยะเวลาถัวเฉลี�ยในการเรยีกเก็บหนี�ขา้ราชการ <60 วนั 87.3

6. ระยะเวลาถัวเฉลี�ยในการเรยีกเก็บหนี� SSS <60 วนั 260.5

7. การบรหิารสนิค้าคงคลังยา และเวชภัณฑิมใิชย่า <60 วนั 109.24



ต้นทนุบรกิารแบบ Quick Method ผูป้�วยนอก



ต้นทนุบรกิารแบบ Quick Method ผูป้�วยใน
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กระบวนการพฒันาศูนยจ์ดัเก็บรายได้

การเรยีกเก็บค่าบรกิารที�ครบถ้วน

การจดัการลกูหนี�รายกองทนุ

บญัชรีบัทราบลกูหนี�ที�ถกูต้อง 

เป�นป�จจุบนั



การเรยีกเก็บค่าบรกิารที�ครบถ้วน
การปรบัปรงุรายการค่ารกัษาใหเ้ป�นป�จจุบนั

การปรบัปรงุขอ้มูลสทิธกิารรกัษา ใหส้อดคล้องเหมาะ
สม ต่อการสง่เบกิรายกองทนุ เชน่ กองทนุ ANC

เพิ�มสทิธ ิ1. บรกิารฝากครรภ์ UC 2. บรกิารฝาก
ครรภ์ OFC 3. บรกิารฝากครรภ์ SSS เป�นต้น
เพื�อสะดวกต่อการตรวจสอบ และติดตาม

นาํระบบเทคโนโลยมีาเป�นตัวชว่ยในการสง่เบกิ
Smart Visit สาํหรบัสง่ตรวจ และตรวจสอบ
สทิธอัิตโนมติั ตามกรอบเงื�อนไข และ ขอเลข
Authen สปสช. อัตโนมติัตามลักษณะบรกิาร
RCM , Data Audit ชว่ยในนาํเขา้ขอ้มูลสง่เบกิ
ดกัจบั Error รายกองทนุ

CQI ระบบการดกัจบั Error จากการสง่สทิธผิดิ



การจดัการลกูหนี�รายกองทนุ
แต่งตั�งผูร้บัผดิชอบลกูหนี�รายกองทนุ

ปฏิบติัตาม ขั�นตอนแนวทางการสง่เบกิ แต่ละกองทนุ เชน่
กองทนุผูป้�วยใน UC ระยะเวลาการสง่เบกิจะต้องไมเ่กิน 28
วนั หลังจากวนั Discharge ผลการดาํเนนิงานไมม่รีายการ
ที�ถกูหกั 5% จากการสง่ชา้

กําหนดใหม้กีารตรวจสอบขอ้มูลดิบ เบื�องต้นก่อนนาํเขา้
โปรแกรมสง่เบกิแต่ละกองทนุ และแก้ไขสทิธใิหถ้กูต้องตาม
ลักษณะบรกิาร

จดัใหม้กีารทบทวนความเสี�ยงที�จะสง่ผลต่อระบบการจดัเก็บ
รายได้

จดัทํารายการลกูหนี�รายกองทนุ รายงานผูบ้รหิารรบัทราบ



บญัชรีบัทราบลกูหนี�ที�ถกูต้อง และเป�นป�จจุบนั
"จดัสง่บญัชลีกูหนี�ให้บญัชทีราบภายใน วนัที� 5 ของเดือน"



สิ�งที�เรากําลังพฒันา
อยา่งต่อเนื�อง

สิ�งที�เราจะพฒันาใน
ป�งบประมาณ 2566
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การพฒันาระบบเรยีกเก็บกองทนุผูป้ระสบภัยจากรถ
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การพฒันาระบบติดตามลกูหนี�ชาํระเงิน



สิ�งที�เรากําลังพฒันาเพื�อเตรยีมพรอ้ม
ในป�งบประมาณ 2566

สง่เบกิค่าบรกิารผา่นระบบ New Eclaim 100%

ปรบัปรุงการค่าบรกิารให้ถกูหมวด

การ Mapping  ADP Type ค่าบรกิารให้ครบ 

ลดขั�นตอนการทํางาน



THANK YOU
http:://wyh.moph.go.th


