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Financial Risk Score



ข้อมูลจากพสัดุ 
1,082,920.97 บาท 

(ต่าง 54,000)



ข้อเท็จจริงในการพจิารณาความมั่นคงมั่งคัง่องค์กร
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เงินช่วยเหลือ

ข้อมลูรายได้

ข้อมูลรายได้เงนิช่วยเหลือ UC

ที่มา WWW.nhso.go.th



ค าอธิบายเงินช่วยเหลือ

•

ปี54
งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการพื้นท่ีเฉพาะ ล่วงหนา้กนัดาร 4 2,187,531.34 

งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการพื้นท่ีเฉพาะ ล่วงหนา้กนัดาร 3 2,187,531.35 

งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการพื้นท่ีเฉพาะ ล่วงหนา้กนัดาร 1.2 2,187,531.35 

งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการพื้นท่ีเฉพาะ ล่วงหนา้กนัดาร 1 2,187,531.35 

Total 8,750,125.39 



ค าอธิบายเงินช่วยเหลือ

• ปี55
งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูง ล่วงหนา้1/55พท. 1,107,371.00 

Total 1,107,371.00 
ปี56

งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูง งบเพิ่มเติม2/56 187,533.86 

งบบริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูง ตน้ทุนคงท่ีสูง56 2,000,000.00 

Total 2,187,533.86 
ปี57

งบบริการผูป่้วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูมี้สิทธิ จดัสรร CF_57 1,000,000.00 

งบค่าใชจ่้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ HARDSHIP ค.1/57 5,049,982.51 

งบค่าใชจ่้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ ล่วงหนา้งวด 4.2 2,339,250.48 

งบค่าใชจ่้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ ล่วงหนา้งวด 4.2 2,923,245.15 

Total 11,312,478.14 



ค าอธิบายเงินช่วยเหลือ

•
ปี58

งบค่าใชจ่้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ HARDSHIP58 5,847,400.00 

Total 5,847,400.00
ปี59

งบค่าใชจ่้ายส าหรับหน่วยบริการในพื้นท่ีกนัดาร เส่ียงภยั และ3จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ กนัดาร เส่ียงภยั 3,500,000.00 

Total 3,500,000.00 



ค าอธิบายเงินช่วยเหลือ

•
ปี60

IP_CF CF ประเทศ คร้ัง2 3,619,500.00 
กองทุนผูป่้วยใน ปิดยอดประกนั 2,246,773.63 
กองทุนผูป่้วยใน เทคืนตามผลงาน 114,582.42 
งบค่าใชจ่้ายส าหรับหน่วยบริการในพื้นท่ีกนัดาร เส่ียงภยั และ3จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ สป.สธ.งวด1 ปี60 2,549,096.80 
OP_CF สป.สธ.งวด1 ปี60 215,067.53 

Total 8,745,020.38 



ค าอธิบายเงินช่วยเหลือ

•
ปี61

งบค่าใชจ่้ายส าหรับหน่วยบริการในพื้นท่ีกนัดาร เส่ียงภยั และ3จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จดัสรร HS และ 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 4,045,999.26 
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องค์ฯลง



1.การศกึษาหาความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ระดับองค์กรตนเอง (On the Job Training)

Business Plan Meeting..Bien!!!



2.การควบคุมสถานการณ์ปัจจุบัน
Financial Planning Control.

Planfinณ31พค2561.xlsx


ค่าใชส้อย



ค่าใชส้อยต่อ



3.การวางแผนการในอนาคตเพื่อลดปัญหาทางการเงนิ
Business Planning Setting & Control.



เพิ่มรายรับ
ขัน้ต ่า 2,241,255.87 บาท

ขัน้สูง 3,154,255.87 บาท

1.โครงการปรบัปรุงหอ้งพิเศษ

- UC พิเศษพดัลม 1,052,500 บาท GPM 97%

- UC พิเศษแอร ์1,235,000 บาท GPM 97%

- เบิกไดพ้ิเศษพดัลม 1,782,500 บาท GPM 98%

- เบิกไดพ้ิเศษแอร ์1,965,500บาท GPM 98% 2.โครงการสง่เสริมการใช้

บริการกายภาพบ าบดัแผนก

ผูป่้วยใน

661,718.37 บาท GPM 94%

3.โครงการสง่เสริมการใช้

บริการและการใชย้าแพทย์

แผนไทย แพทยท์างเลือก

313,000 GPM 85%

4.โครงการสง่เสริมการตรวจ

ร่างกายขา้ราชการอ าเภอฟากทา่

131,939.50 บาท GPM 48%

5.โครงการคดักรองและการให้

การรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

ภาวะขอ้เข่าเส่ือมในผูสู้งอายุ

70,416 บาท GPM 98%

6.โครงการพฒันาการ

เขา้ถึงระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

11,682 บาท GPM 76 %

ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/1แผนธุรกิจ62เพิ่มรายได้ปรับปรุงห้องพิเศษ.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/2แผนธุรกิจ62เพิ่มรายได้กายภาพ IPD.doc
ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/3แผนธุรกิจเพิ่มรายได้ แผนไทย 61 (2).docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/4แผนธุรกิจ62เพิ่มรายรับตรวจสุขภาพ.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/5แผนธุรกิจ62เพิ่มรายได้กายภาพ OA knee.doc
ข้อมูลแผนธุรกิจ/เพิ่มรายได้/6แผนธุรกิจ เพิ่มรายได้ EMS.docx


ลดรายจ่าย

163,077.92 บาท

1.โครงการสง่เสริมการจดัการพลงังานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพดา้นพลงังานในโรงพยาบาล

ไดร้บังบประมาณจากกระทรวงพลงังาน

1,200,000 บาท

ลดค่าใชจ้า่ย ค่าไฟฟ้าลง 39,896.72 บาท

2.โครงการสง่เสริมป้องกนัและ

ควบคุมวณัโรค(Stop TB 2030) 

สนับสนุน นโยบาย PA TB

ลดค่าใชจ้า่ย X-ray ลง

97,500 บาท

3.โครงการห้ิวถุงยามาหาหมอ

สนับสนุนนโยบาย G&C Hospital 

ลดค่าใชจ้า่ยลง

15,600 บาท

4.โครงการสง่เสริมการใช้

ยาปฏิชีวนะอยา่งสม

เหตผุล

สนับสนุนนโยบาล RDU

ลดค่าใชจ้า่ยลง

10,081.20 บาท

ข้อมูลแผนธุรกิจ/ลดค่าใช้จ่าย/1แผนธุรกิจ62ลดค่าใช้จ่ายจากก_พลังงาน.doc
ข้อมูลแผนธุรกิจ/ลดค่าใช้จ่าย/2แผนธุรกิจ62ลดค่าใช้จ่ายTBmobile.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/ลดค่าใช้จ่าย/3แผนธุรกิจ62ลดค่าใช้จ่ายเภสัชกรรม.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/ลดค่าใช้จ่าย/4แผนธุรกิจ62ลดค่าใช้จ่ายเภสัชกรรม2.docx


อุดรูร่ัว

1.โครงการสง่เสริมการข้ึนทะเบียน

สิทธ์ิการรกัษากบัรพ.ฟากทา่

ผลประโยชน ์537,782.70 บาท

GPM 98%

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียกเก็บลกูหน้ีรายสิทธ์ิ 

OP,IP

ผลประโยชน ์578,088 บาท

GPM 9.09%

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บ

รายไดจ้ากกองทุนของสปสช.

ผลประโยชน ์สามารถเรียกเก็บรายไดจ้าก

กองทุนยอ่ยจ  านวน 11 กองทุนของสปสช.

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเบิกจา่ยระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินจากสพฉ.

ผลประโยชน ์200 บาท+

ผลประโยชนท์างขอ้มูลตาม

โครงสรา้งรายรบั EMS

ข้อมูลแผนธุรกิจ/อุดรูรั่ว/1แผนธุรกิจ 62อุดรูรั่ว1งานประกัน.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/อุดรูรั่ว/2.แผนธุรกิจ 62อุดรูรั่ว2งานประกัน.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/อุดรูรั่ว/3แผนธุรกิจ62อุดรูรั่ว3งานประกัน.docx
ข้อมูลแผนธุรกิจ/อุดรูรั่ว/4แผนธุรกิจ62อุดรูรั่ว_สพฉ.docx


องคค์วามรู้ท่ีตอ้งการพฒันา



เราด าเนินการตามวิสยัทศัน์ขององคก์รทุกดา้น
“ด้านการเงินการคลงั”



– ปลอดภยั : การมีวินยัทางการเงิน ผู้ ให้บริการและรับบริการปลอดภยัไมไ่ด้รับผลกระทบ(ที่
รุนแรง)จากสถานการณ์การเงินการคลงั.
• โรงพยาบาล : EBITDA ไม่มีดอกเบีย้จ่าย ไม่มีภาษีจ่าย
• บุคลากร : มีดอกเบีย้จ่าย มีภาษีจ่าย
• การผัดผ่อนรายจ่ายประจ าปี ท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัทางการเงนิในปีงบประมาณ

ต่อๆไป ถ้ารพ.มีดอกเบีย้จ่ายเหมือนธุรกิจ EBITDA จะแย่ลงกว่าเดมิ 
• ระบบการเงนิเป็นเสมือนระบบโลหติขององค์กร ถ้าผัดผ่อนรายจ่าย “เหมือนARF--
→ESRD ถ้าไม่ฟอกเงนิ ก็เหมือนไม่ได้ฟอกไต.......ระหว่างรอก็ป่วยสุขภาพไม่ด ีและ
induce ให้ระบบส าคัญอื่นๆ Failure ตามมา ”

– พงึพอใจ : ผู้ให้บริการและรับบริการมีความพงึพอใจ ไมไ่ด้รับผลกระทบ(ที่รุนแรง) จาก
สถานการณ์การเงินการคลงั.

– ได้มาตรฐาน : โรงพยาบาลของเราต้องผ่านมาตรฐานระดบัที่ดีที่สดุท่ีพงึท าได้



– ได้มาตรฐาน : โรงพยาบาลของเราต้องผ่านมาตรฐานระดบัท่ีดีท่ีสดุท่ีพึงท าได้



– ได้มาตรฐาน : โรงพยาบาลของเราต้องผ่านมาตรฐานระดบัท่ีดีท่ีสดุท่ีพึงท าได้



ประมาณการค่าใชจ่้าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายFCถึง30กย2561.xlsx


รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั




