ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ทุกแห่ง
(รพศ./รพท./รพช.)

การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
พัฒนาต้นแบบการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-based Payment)
ใน DM, HT
 จัดทําแผนทางการเงินที่มคี ุณภาพ
 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให้กบั หน่วยบริการมี
รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 4

1

พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)

พัฒนาการบริหารระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
นําเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัญชีมาประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูล
พัฒนาการรับ – จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment
ภาครัฐ)
พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร
(Network & Capacity Building)
ผู้บริหารด้านการเงินการคลังเพือ่ เข้าสูต่ าํ แหน่ง ผอ.รพศ./รพท./
รพช. และ นพ.สสจ.
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (นพ.สสจ./ ผอ.รพ.)
 CFO ระดับเขต และจังหวัด
บุคลากรด้านการเงินการคลัง ผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างานประกัน สสจ.

สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

4

กระจายอํานาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วม (Merging)

5

ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
ควบคุมกํากับโดยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการดําเนินงาน
ควบคุมกํากับโดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน(7 plus efficiency)
ควบคุมกํากับด้วยเกณฑ์ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

2
3

หน่วยงานหลัก: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
หน่วยงานร่วม: กองบริหารการคลัง

ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
สถานการณ์

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7 ปี 2554 – 2561 (ไตรมาส 4)
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ร้อยละที่ติดระดับ 7

ปี
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มาตราการที่ 1 การจัด สรรเงิน อย่ างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.พัฒนาต้นแบบการจ่ายแบบ
มุ่งเน้นคุณค่า (Value-based
Payment) ใน DM, HT

1.มีต้นแบบการจ่ายแบบมุ่งเน้น
คุณค่า(Value-based Payment)
ในโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

ส่วนกลาง
ดําเนินการ

2 จัดทําแผนทางการเงินที่มี
คุณภาพ

2.ร้อยละของหน่วยบริการ มีแผน
ทางการเงิน (Planfin) ที่มีความ 2
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

ครบถ้วนส่งครบทั้งแผน 1-7
ถูกต้อง สมบูรณ์ผ่านการ
อนุมัติและมีรายการที่จําเป็น

3. ร้อยละของหน่วยบริการมี
รายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย
รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย)

แผน 1 แผนประมาณการรายได้
และควบคุมค่าใช้จ่ายต้องเป็น
แผนเกินดุล และสมดุล

3. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการมีรายได้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย

แหล่งข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

แผน

ร่าง

ทดสอบ

ข้อเสนอ

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

100%

-

100%

-

3 เดือน

6เดือน

9 เดือน

12
เดือน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80

-

มาตราการที่ 1 การจัด สรรเงิน อย่ างเพียงพอ (Sufficient Allocation)

ความครบถ้วน
ส่งครบทั้งแผน 1-7
แผนทางการเงินได้รับการ
อนุมัติจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด และ ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รายการที่จําเป็นตามแผนทางการเงินต้องมีจํานวนเงิน

รายการที่จําเป็นตามแผนทางการเงินต้องมีจํานวนเงิน

แผนประมาณการรายได้ ดังนี้

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย
ต้นทุนยา
ต้นทุนแวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ต้นทุนวัสดุทนั ตกรรม
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

รายได้ UC รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้งบลงทุน

มาตราการที่ 1 การจัด สรรเงิน อย่ างเพียงพอ (Sufficient Allocation)

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รายการที่จําเป็นตามแผนทางการเงินต้องมีจํานวนเงิน

รายการที่จําเป็นตามแผนทางการเงินต้องมีจํานวนเงิน

รายการที่จําเป็นตามแผนทางการเงินต้องมีจํานวนเงิน

แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนจั
ดซื้อวัสดุอื่น

แผนประมาณการรายได้
ดังนี้

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)
เวชภัณณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
(รวมสนับสนุน รพ.สต.)
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม
สนับสนุน รพ.สต.)

วัสดุสUC
ํานักรายได้
งาน ค่ารักษา อปท.
รายได้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์
รายได้
่ารักาษาประกั
วัสดุคงานบ้
นงานครัวนสังคม
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้งบลงทุน

แผนบริหารจัดการลูกหนี้
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล อปท.

มาตราการที่ 2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง
เบื้องต้น เฉพาะรพ.แม่ข่าย
เดือน 100 คะแนน

1. พัฒนาการบริหารระบบ
บัญชีให้ได้มาตรฐาน

1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบงบทดลอง
เบื้องต้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 นําเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพบัญชีมาประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูล

2. ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร
ในระบบ GFMIS ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันและงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75

ประเมินความถูกต้องของข้อมูล
บัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง

3. พัฒนาการรับ – จ่ายเงิน
ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment ภาครัฐ)

3. ร้อยละของหน่วยเบิกจ่าย
ดําเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และ
นําเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate
Online)

แบบสํารวจการดําเนินการจ่ายเงิน
2หรือ รับเงิน หรือนําเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

hfo61.cfo.in.th/

http://finance.
moph.go.th
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moph.go.th

แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ประเภท

ID

รายการ

แม่ข่าย ลูกข่าย

1.ครบถ้วน/ 101.1 ส่งงบทดลองแม่ข่าย
ทันเวลา
101.2 ส่งลูกข่ายครบ

5
0

102 แม่ข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไปลูกข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่
25 ของเดือนถัดไป
2.ถูกต้องตาม 201 ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน
หลักบัญชี
202 งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน
203 ต้องมียอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ-รอการจัดสรร
และบัญชีเงินฝากธนาคารนอก
งบประมาณ-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
204 ปรับปรุงลูกหนีค้ ่ารักษา UC -OP ใน CUP
205 ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลางทุกเดือน
206 ต้องมีการบันทึกลูกหนีค้ ่ารักษา UC-OPบริการเฉพาะ (CR) ทุกเดือน
207 บันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
เดือน
208 ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจําหน่ายทุก
เดือน
209 ค่าเสื่อมสะสมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์
210 ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน

5

เหตุผลในการตรวจ

0 ณ วันที่กลุ่มประกันประกาศประมวลผลงบทดลอง ต้องมีงบทดลองอยู่บนฐานข้อมูล
10 ส่งลูกข่ายครบถ้วนตามจํานวนที่มี ต้องส่งทั้งหมดขาดไม่ได้ วิธีการคิดคะแนนถ้าส่งไม่ครบ
หน่วยบริการมีลูกข่าย 20 แห่ง ส่งงบทดลอง 18 แห่ง จะได้คะแนน 18 x 50/20 = 45
คะแนน
5 แม่ข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ลูกข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่ 25 ของ
เดือนถัดไป

10
5
5

10 ยอดคงเหลือสุทธิเป็นไปตามดุลทางการบัญชี ยกเว้นในกลุ่มบัญชี Contra ทั้งหลาย
5 ยอดยกมาและยกไปของงบทดลองแต่ละงวดต้องเท่ากัน
0 ตามนโยบายการบันทึกบัญชีปี 2555 บันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารนอกงบประมาณ-รอก
การจัดสรรคู่กับเงินบัญชีเงินรับฝากกองทุน UC

5
5

5
0

เนื่องจากลูกหนีค้ ่ารักษาดังกล่าวได้รับเงินมาในลักษณะเป็นรายได้รับล่วงหน้า
ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางทุกเดือน

5

0

เพื่อการบันทึกลูกหนีค้ ่ารักษาตามประเภทเงินกองทุนที่ให้ถกู ต้อง

5

5

5

5

ตามนโยบายบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้บันทึกรายการวัสดุคงเหลือ
รายการ ยา เวชภัณฑ์มิใช่ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุทันตกรรม
เป็นสินทรัพย์ และบันทึกวัสดุใช้ไปทุกเดือน
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา/ ค่าตัดจําหน่ายทุกเดือน

5
5

5
0

ค่าเสื่อมราคาสะสมน้อยกว่าสินทรัพย์
ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน

7

แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ประเภท
ID
รายการ
แม่ข่าย ลูกข่าย
3.ปรับปรุง 301 บัญชีพักไม่มียอดคงค้าง
5
0
ตามนโยบาย 302 บัญชีรายได้สูง(ต่ํา)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิไม่ 5
0
บัญชี
มียอดคงเหลือ
303 ส่งข้อมูลบริการประจําเดือน
10
0
0
304 ส่งข้อมูลบริการประจําเดือนครบถ้วนทุก 5
ช่อง
305 มีการบันทึกรายได้งบประมาณงบ
5
0
บุคลากร, รายได้งบประมาณงบบุคลากร
UC และค่าใช้จ่ายงบบคุลากร
306 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่
มีวัตถุประสงค์ งบลงทุน UC ต้อง
มากกว่าเงินรับฝาก
รวม

5

100

0

เหตุผลในการตรวจ
ตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
รายการบัญชีเป็นผลการดําเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการปิดบัญชีรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ข้อมูลต้องการเพื่อคํานวณต้นทุนแบบ Quick Method
ข้อมูลต้องการเพื่อคํานวณต้นทุนแบบ Quick Method
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา
ตามนโยบายบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้แยกบัญชีเงินงบลงทุน
UC ออก

50
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มาตราการที่ 2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)

ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง โรงพยาบาล 98
แห่ง หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง(กองบริหารการ
คลัง) 1 แห่ง รวมทั้งหมด 175 แห่ง
บัญชีเงินสดมียอดคงเหลือตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
 บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือถูกต้อง
ตรงกับงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

ระดับความสําเร็จ
Small success
ไตรมาส 1(3 เดือน) รายงานภายในวันที่ 24

แผนประมาณการรายได้ ดังนี้
ธันวาคม 2561 ข้อมูลเดือนกันยายน -พฤศจิกายน
2561รายได้ UC รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้ค่า2รัก(6ษาเบิ
ยตรงกรมบัญชีนกทีลาง
ไตรมาส
เดือกน)จ่ารายงานภายในวั
่ 25
มีนาคม
2562
มูลเดือนกันนสัยายน
รายได้
ค่ารัข้กอษาประกั
งคม -กุมภาพันธ์
2562รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
ไตรมาส
3 (9 นเดือน) รายงานภายในวันที่ 24
รายได้งบลงทุ
มิถุนายน 2562 ข้อมูลเดือนกันยายน -พฤษภาคม
2562
ไตรมาส 4 (12 เดือน) วันที่ 23 กันยายน
2562 ข้อมูลเดือนกันยายน -สิงหาคม 2562

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น
1. ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินสดจากรายงานงบ

แผนบริหารจัดการลูกหนี้
ทดลองในระบบ GFMIS ของหน่วยงาน กับรายงานเงิน
หนี้ค่าารัวักนษาพยาบาล
UC่กระทรวงการคลัง
สดคงเหลืลูอกประจํ
ตามระเบียบที
กําหนด ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบั
ญชีกลาง
2. ตรวจสอบยอดคงเหลื
อบัญชีเงินฝากธนาคารจาก
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
อปท.
รายงานงบทดลองในระบบ
GFMIS
ของหน่วยงาน กับ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรณีที่เป็นเงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจํา และเงินฝาก
ไม่มีรายตัวให้หน่วยงานจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารรายบัญชีตามรหัส Zbank และจัดทํารายงาน
สรุปยอดรวมบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทเงินฝาก
เพื่อตรวจสอบกับรายงานจากงบทดลองในระบบ GFMIS

มาตราการที่ 4 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

1.กระจายอํานาจให้เขต
สุขภาพบริหารจัดการ

1. กระจายอํานาจให้เขตบริหาร
จัดการและปรับเกลี่ย

2 พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการร่วม (Merging)

2. พัฒนารูปแบบการบริหาร

ส่วนกลาง
ดําเนินการ
ส่วนกลาง
ดําเนินการ

จัดการร่วม
บริหารจัดการร่วม
ให้บริการร่วม
ใช้ระบบสนับสนุนร่วม
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แหล่งข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

จัดสรร

PA

PA

PA

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

เขต
เลือก
รพ.

ทําตาม
แผนปฏิบัติ
การ

ติดตาม
กํากับ
พัฒนา

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
80

มาตราการที่ 5 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
มาตรการดําเนินงาน
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และค่าใช้จ่าย
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย) เปรียบเทียบรายได้จากงบ
ทดลองหน่วยบริการ

1. ควบคุมกํากับ โดย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับผล
การดําเนินงาน

1. ร้อยละของหน่วยบริการ มี
ผลต่างของแผนและผล ไม่เกิน
ร้อยละ 5
รายได้ หรือ ค่าใช้จ่าย

2 ควบคุมกํากับ โดยเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน
(7 plus efficiency)

2. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade
B, A-, A) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (7 Plus Efficiency)

เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (7 Plus Efficiency)
จากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ

3. ควบคุมกํากับ ด้วยเกณฑ์
ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน (Unit cost)

3. ร้อยละของหน่วยบริการมีต้นทุน
ผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่
เกินค่ากลางของหน่วยบริการใน
กลุ่มระดับเดียวกัน

ผลการประเมินจากต้นทุนหน่วย
2 การผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
บริ
(Unit Cost)

แหล่งข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
60

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

hfo61.cfo.in.th/

hfo61.cfo.in.th/

hfo61.cfo.in.th/

หลักเกณฑ์การวัดสถานะการเงินระดับ 7 Plus Efficiency Score
1.ประสิทธิภาพการ
ทํากําไร

2. อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์

เทียบค่ากลางกลุ่ม

เทียบค่ากลางกลุ่ม

3.ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการ
ชําระเจ้าหนี้การค้ายา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา)
<= 90 วัน

4. ระยะเวลาถัวเฉลี่ย
การเรียกเก็บลูกหนี้เรียก
เก็บจากUC

6.ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการ
เรียกเก็บลูกหนี้ SS
ในเครือข่าย
< 60 วัน

< 60 วัน

5. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการ
เรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ
CSMBS
< 60 วัน

7. การบริหารสินค้าคง
คลัง ยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา
< 60 วัน

ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน 7 Plus

ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ (แบบ Quick Method)
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก
ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน
ต้นทุนบริการ จํานวนครั้ง ต้นทุนบริการ Mean+1SD ต้นทุนบริการ Sum AdjRW ต้นทุนบริการ Mean+1SD
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอกต่อ
ผู้ป่วยใน (บาท)
ผู้ป่วยในต่อ
(ครั้ง)
ครั้ง
AdjRW
156,762,907.40 136,039
1,152.34 1,084.56 239,404,680.32 22,462.4382 10,658.00 14,566.2700

