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การบริหารการเงนิการคลังสุขภาพ
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แนะน า รพ.และศักยภาพบริการ

นโยบายการเงนิการคลังโรงพยาบาล

ระบบตดิตามก ากับด้านการเงนิการคลัง

ความภาคภมูิใจ
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เปรียบเทยีบจ านวนประชากร UC ขอนแก่น
มีประชากรน้อยเป็นอันดับที ่15 จาก 26 CUP

110,281 ; 2.87
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ประชากรในพืน้ท่ีแยกตามสิทธ์ิการรกัษา 

สิทธิ UC 45,649 คน
สิทธ์ิข้าราชการ/อปท 3,406 คน
สิทธ์ิประกนัสงัคม 12,580 คน
ต่างด้าว 1,597 คน
สิทธิว่าง        0 คน

รวม 63,232 คน
ณ ก.ย. 64

ขอ้มลูจาก Datacenter (HDC) จงัหวดัขอนแก่น6
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จ านวนผูป่้วยนอกทัง้หมด
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ตรวจคัดกรองโรค 39,418

Skin 11,704

DM 5,218

CKD  4,222

HT  2,895
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จ านวนผูป่้วยใน ทัง้หมด
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Cataract   865

Acute Pharyngitis        722

Pneumonia  588

COVID   514

Fx of Limb 408
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ผลการ Audit เวชระเบยีน IPD
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ความสมบรูณ์ 43แฟ้ม
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ต้นทุนการใหบ้ริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน



LC เงินเดือนและคา่จา้ง
DC  คา่ยา
SC   คา่วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
NDC  คา่เวชภณัฑม์ิใช่ยาและวสัดกุารแพทย์
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LC เงินเดือนและคา่จา้ง
DC  คา่ยา
SC   คา่วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
NDC  คา่เวชภณัฑม์ิใช่ยาและวสัดกุารแพทย์
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ไตรมาส 1 ค่ากลาง ท าได้

1.ประสทิธิภาพการท าก าไร (Operating Margin) 37.99 41.52

2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 12.66 9.86

3. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการช าระหนีก้ารค้า <=90 วัน 259

4. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนี ้UC <=60 วัน 105

5. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนีก้รมบัญชกีลาง CSMBS <=60 วัน 63

6. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนีป้ระกันสังคม SSS <=90 วัน 104

7. การบริหารสินค้าคงคลัง <=60 วัน 66

ณ 31 มกราคม 6520



ไตรมาส 2 ค่ากลาง ท าได้

1.ประสทิธิภาพการท าก าไร (Operating Margin) 31.79 40.22

2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 18.66 22.87

3. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการช าระหนีก้ารค้า <=90 วัน 231

4. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนี ้UC <=60 วัน 102

5. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนีก้รมบัญชกีลาง CSMBS <=60 วัน 66

6. ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเกบ็หนีป้ระกันสังคม SSS <=90 วัน 124

7. การบริหารสินค้าคงคลัง <=60 วัน 38

ณ 31 มีนาคม 6521



สถานการณก์ารเงนิการคลังโรงพยาบาล
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ควบคุมค่าใช้จ่าย
ผ่านการตัดยอดในระบบคอมพวิเตอร์
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ณ 31 พฤษภาคม 2565



ภาพรวมการควบคุม Plan fin ไตรมาส 1
รายได้ + 50.32% รายจ่าย +8.33%
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ภาพรวมการควบคุม Plan fin ไตรมาส 2
รายได้ + 47.63% รายจ่าย +4.34%
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Plan fin : รายไดสู้งกว่าแผน
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Plan fin : รายจ่ายสูงกว่าแผน
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Plan fin : ปรับแผนรายได้กลางปี
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Plan fin : ปรับแผนรายจ่ายกลางปี
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คณะกรรมการบริหารการเงนิการคลัง ค าส่ัง รพ.ที ่19/2565

กรรมการและเลขาฯ

รองประธาน ประธาน รองประธาน

กรรมการจากทุกกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาล
35

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 1.Structure : 1.1 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัเก็บรายไดค้า่รกัษาพยาบาล



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 1.Structure : 1.2 ค าสั่งมอบหมายหนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบศนูยจ์ดัเก็บรายได้



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 2.System : 2.1 มีผงัการไหลของกระบวนงานเรยีกเก็บรายไดค้า่รกัษาทกุสิทิิ



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 2.System : 2.2 มีการใช ้Software ในการจดัเก็บรายได้



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 2.System : 2.3 เรยีกเก็บกองทนุ UC & ขรก. < 60 วนั



41

พฒันาความทนัเวลาสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน

41



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 3.Staff  : 3.1 บคุลากรผูร้บัผิดชอบศนูยจ์ดัเก็บรายไดไ้มน่อ้ยกว่า 10 คน

ศูนยต์รวจสอบสทิธิ

ศูนยเ์รียกเกบ็

ศูนยใ์ห้รหัสวนิิจฉัย



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4S : 4.Skill : 4.1 บคุลากรศนูยจ์ดัเก็บรายไดร้บัการอบรม/พฒันาศกัยภาพ



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4C : 1.Care : 1.1 มีการมอบหมายผูร้บัผิดชอบบนัทกึขอ้มลูการรกัษา



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4C : 2.Code : 2.1 มีการมอบหมายผูร้บัผิดชอบในการใหร้หสัการรกัษาพยาบาล



ศูนยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ

4C : 3.Claim : 3.1 ไมมี่ขอ้มลูติด C / Deny   ( Top : Authen +เบิกซ า้ )



ระบบตดิตามก ากับด้านการเงนิการคลัง
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คะแนน TPS เพิ่มจาก F ของไตรมาสแรก เป็น C ในไตรมาสท่ี 2



ก้าวข้ามความจน     ก้าวพ้นโซนใต้
49



05

04

03

02

01 ตดิตามก ากบั และปรับแผน

ขอ้มลูเดยีวกนั

เข็มมุง่ชดัเจน

การวางแผนแบบมสีว่นรว่ม

วสิยัทัศน ์ชดัเจน

นโยบายการเงนิการคลังโรงพยาบาล
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การน าองค์กร

วิสัยทศัน ์2557-2561
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รับส่งต่อ 5 สาขาหลัก 

แม่ข่ายโซนใต้

ดอนหนั
ทา่พระ

โนนสมบรณ์ู

บา้นแฮด

หนองแซง

โคก
ส าราญ

ประชากร 54,512 คน 

แผนที่เขตรบัผิดชอบ 

โรงพยาบาลแมข่า่ยรบัสง่ตอ่โซนใต้
จงัหวดัขอนแกน่
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58 59 60 61 62 63-64

นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

โรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้
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ค้นหาความต้องการของลูกค้า
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จัดหาเคร่ืองมือในการท างานทีม่ีความเพยีงพอ

ปี 2562 จัดหาครุภณัฑ ์ 13 รายการ

ปี 2563 จัดหาครุภณัฑ ์ 27 รายการ

ปี 2564 จัดหาครุภณัฑ ์ 45 รายการ
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การจัดสรรงบประมาณประจ าปี

ค่าใช้จ่ายประจ า : สถติกิารใช้จ่ายปีก่อนจากโปรแกรม ITA

ค่าใช้จ่ายพัฒนา : หน่วยงานงานเสนอครุภณัฑ ์ ฝึกอบรม

ประมาณการรายได้ : อัตราการเตบิโตของบริการย้อนหลัง

จัดสรรงบประมาณ
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ข้อมูลเดยีวกัน : ข้อมูลปฐมภมูิ

งานบริการ
บันทกึข้อมูล
ใน HOSxP

การเงนิ : บันทกึการรับเงนิ

บัญชี : ตัง้ลูกหนี้

ศูนยป์ระกัน : เรียกเก็บ

งานยุทธ ์: รายงานศักยภาพประจ าเดอืน

ข้อด ี: การตรวจสอบกันเอง
59



ความรู้จากการงานวจิัยทางการบริหาร

การเพิม่ระดบัความปลอดภัยส่งผล
ทางลบต่อกระบวนการเพยีง
เลก็น้อย 

แต่ส่งผลทางบวกต่อสถานการเงิน 
และต่อจ านวนผู้ป่วยและความพงึ
พอใจมากกว่า
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ระบบการก ากับระดับองคก์ร
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BSC2 ดา้นการเงนิ
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BSC3 ดา้นกระบวนการภายใน
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วธีิการส่ือสารด้วยสีต่อกรรมการบริหาร
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ปัญหาในการด าเนินงาน : กลุ่มงานการเงนิ

พฤตกิรรมบริการ : ประชุมพัฒนาระบบร่วมกับงานบริการอืน่

แบบฟอรม์การเบกิจ่ายไม่เหมือนกัน: ใช้แบบฟอรม์ทีก่ าหนด โดย 
Down Load จากเวบไซต์ รพ.

ลูกหนีเ้งนิยมืคนืเงนิล่าช้า : แจ้งเตอืนและก าหนดเวลาหกัเงนิเดอืน

การจ่ายเงนิค่าตอบแทนล่าช้า : โอนแบบ Corporate Online
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QR Code
บัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงิน

บ ารุง

ปัญหาเรื่องการช าระด้วยเงินสด

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการช าระค่ารักษา

ด้วยเงนิสด
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ปัญหาการด าเนินงาน : การบันทกึบัญชี

• การสง่ลกูหนีค้า่รกัษาจาก Out source ขา้มเดือน

• ลกูหนีค้า่รกัษาผูป่้วยในเรยีกเก็บชา้ 

• ลกูหนีค้า่รกัษาไมผ่่านการตรวจสอบท าใหเ้กิดลกูหนีค้งเหลือ

67

• แจง้เตือน Out source

• แจง้รองฯ พรส.เพ่ือติดตาม
• ขาดอตัราก าลงั ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการจา้งงานเพิ่ม และรอรบัโอนขา้ราชการ

การแกไ้ขปัญหา



ปัญหาการด าเนินงาน : การบันทกึเจ้าหนีก้ารค้า

• หลกัฐานท่ีน ามาบนัทกึบญัชีไมถ่กูตอ้ง ไมใ่ช่ใบสง่ของใบแจง้หนี/้ ใบก ากบัภาษี

• หลกัฐานการบนัทกึบญัชีมีการเปลี่ยนแปลง ขอ้มลูท่ีใชบ้นัทกึก่อนหนา้ไมเ่ป็น
ปัจจบุนั
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• เปรยีบเทียบเจา้หนีก้ารคา้ในเกณฑค์งคา้ง เพ่ือคน้หาเอกสารเพิ่มเติม
• เก็บส าเนาหลกัฐานการบนัทกึบญัชีไวต้รวจสอบกบัใบแจง้หนี ้

การแกไ้ขปัญหา



ปัญหาการด าเนินงาน : ศูนยป์ระกันสุขภาพ

• มีการปรบัราคายา หตัถการ หรอืคา่บรกิารบอ่ยครัง้

• มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลดสทิิ์ิในการเบิกจ่ายบอ่ยครัง้

• ผูป่้วยมีเอกสาร พรบ.ไมค่รบถว้น

• เวชระเบียนผูป่้วยใน สรุปลา่ชา้

• การเบิกจ่ายมีหลายกองทนุ ในขณะที่อตัราก าลงัศนูยป์ระกนัมีจ ากดั

69

• ประสานการปรบัราคากบังานสารสนเทศทนัทีที่มีประกาศ
• จดัเจา้หนา้ท่ีขึน้หอผูป่้วยในเม่ือมีผูป่้วยสทิิ์ิ พรบ.
• แจง้ รองฯพรส.เพื่อติดตามให้
• รว่มกบังาน IT พฒันาโปรแกรมเฉพาะกองทนุเพื่อใชอ้  านวยความสะดวก

การแกไ้ขปัญหา



ปัญหาด้านอาคารสถานที่

อาคารเภสัชกรรม        อาคารคลังพสัดุ

ท่ีพกัพยาบาล 7 ชัน้       อาคารอ านวยการ    อาคารผูป่้วยใน 7 ชัน้ 70



ความภาคภมูิใจ
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รางวลัการปฏบิตังิาน COVID
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การบรรลุวสัิยทศัน์
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