
 
ประสิทธิภาพของการบูรณการระบบบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในต่อภาวะวิกฤติการเงิน
ระดับ 7 โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปี 2556 
 
บทน ำ:  
               โรงพยาบาลพยาบาลร้องกวาง เป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ที่ประสบปัญหาวิกฤติ               
การเงินระดับ 7   อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553  - 2555     ท าให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร  เวชภัณฑ์ ยา ทันตกรรม ชันสูตร  และพัสดุ ส่งผลท าให้
การด าเนินงานทุกระบบขัดข้อง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการประมาณการตรวจสอบรายได้ 
และบุคลากรขาดการเข้าใจด้านการลงข้อมูลเวชระเบียนสัมพันธ์กับรายได้ ดังนั้นทีมคณะกรรมการ
คุณภาพของโรงพยาบาล จึงได้มี พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุกระบบเน้น โดยมีการบูรณการ
เข้าระบบตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ เวชภัณฑ์   รวมทั้งทีมงานยุทธศาสตร์และ
คุณภาพ มีการลงเยี่ยมหน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อให้ทุกหน่วยงาน รับรู้ถึงนโยบาย ปัญหา และจุดเน้น ความท้าทายขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  
วิธีกำรศึกษำ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการการเงินการคลัง เก็บข้อมูล ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2555 -กันยายน 2556 ประชากร                
งบทดลองของโรงพยาบาลร้องกวาง  กลุ่มตัวอย่างเป็น งบทดลอง ปี 2555 และ2556 เครื่องมือที่ใช้
ด าเนินงานการศึกษา  รายงานงบทดลอง   แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์ทางการเงิน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   โดยมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม  (Control  Environment)  2. มีการจัดการความเสี่ยง (Risk  Management) 3. กิจกรรมการ
ควบคุม  (Control  Activities)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
ผลกำรศึกษำ หลังด าเนินการ 12 เดือน พบว่า อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) เพิ่มขึ้นจาก  0.78 เป็น 2.63 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (current ratio) เพิ่มขึ้นจาก  0.91 เป็น 3.28  ส่งผลท าให้สถานการณ์วิกฤติทางการเงินลดลง
จากระดับ 7 เป็น ระดับ 0 

      สรุปผล  การสร้างความตะหนักจากผู้น าสูงสุดและคณะกรรมการบริหารร่วมกับการก ากับติดตามของ
ทีมบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท าให้ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือกับมาตรการการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ส่งผลท าให้โรงพยาบาลสามารถ
จัดการภาวะวิกฤติทางการเงินจนเกิดสภาพคล่อง 

                 
ค ำส ำคัญ :การบูรณการ ,ระบบบริหารความเสี่ยง,การตรวจสอบภายใน ,ภาวะวิกฤติการเงิน 



 
2. สำระส ำคัญ 
ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของการบูรณการระบบบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ต่อภาวะ
วิกฤติการเงินระดับ 7 โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปี 2556 
ผู้วิจัย  :   นางอุราพร    สิงห์เห * พยบ. นางสาวประภัสสร  ก้อนแก้ว ภบ.นางกัลยา สิงห์เห พยบ. 
            นางเฉลิมศรี  กองศรี 
ผู้น ำเสนอผลงำน:   อุราพร    สิงห์เห 
หน่วยงำน  : โรงพยาบาลร้องกวาง  E-mail address  uraponn_sing@hotmail.com 
บทน ำ 
               โรงพยาบาลพยาบาลร้องกวาง เป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ที่ประสบปัญหาวิกฤติ               
การเงินระดับ 7   อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553  - 2555     ท าให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร  เวชภัณฑ์ ยา ทันตกรรม ชันสูตร  และพัสดุ ส่งผลท าให้
การด าเนินงานทุกระบบขัดข้อง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการประมาณการตรวจสอบรายได้ 
และบุคลากรขาดการเข้าใจด้านการลงข้อมูลเวชระเบียนสัมพันธ์กับรายได้ ดังนั้นทีมคณะกรรมการ
คุณภาพของโรงพยาบาล จึงได้มีการทบทวนและวางนโยบาย พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง          
ทุกระบบเน้น โดยมีการบูรณการเข้าระบบตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ เวชภัณฑ์ 
รวมทั้งทีมงานยุทธศาสตร์และคุณภาพ มีการลงเยี่ยมหน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน รับรู้ถึงนโยบาย ปัญหา และจุดเน้น ความท้าทาย
ขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีกำรศึกษำ  
  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง เก็บข้อมูล ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2555-สิงหาคม 2556 ประชากร งบทดลองของ
โรงพยาบาลร้องกวาง  กลุ่มตัวอย่างเป็น งบทดลอง ปี 2555 และ2556 เครื่องมือที่ใช้ด าเนินงาน
การศึกษา    รายงานงบทดลอง   แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด สถานการณ์ทางการเงิน  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา   
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. จัดสภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  Environment) ได้บูรณาการงานควบคุมภายในกับ
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด าเนินการดังน้ี   
1.1 ประเมินสถานการณ์ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบในองค์กร 
1.2 สร้างความตะหนักจากผู้น าสูงสุดและคณะกรรมการบริหาร ให้แก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบ

ถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล ร่วมมือ  ร่วมใจในการลดต้นทุนในทุกหน่วยงานด้วยตัว
ของ บุคลากรเอง   

2.  การจัดการความเสี่ยง (Risk  Management) ใช้กลยุทธ์การไม่กล่าวโทษกันแต่เน้นการช่วยเหลือกัน  
เมื่อเกิดความเสี่ยงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดจะมาพูดคุยกัน ณ านยุทธศาสตร์และศูนย์คุณภาพง  



โดยใช้กระบวนการ KM  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการตามรอยแนวทางปฏิบัติเดิมที่
ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยง มีการวางระบบและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน  และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่งผลที่ได้ท าให้เกิดระบบงานที่ทุกหน่วยงานยอมรับและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานในองค์กร  เกิดเป็น  นวัตกรรม  ผลงานวิจัย  R2R  ทั่วทั้งองค์กรและมี
ผลงานน าเสนอระดับประเทศ  

3.    กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities)  มีแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติการเงิน ได้
จัดระบบการควบคุมโดย   

    3.1  มาตรการเพิ่มรายรับได้แก่ 
         1.  การทบทวนการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดย 
             เริ่มแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเน้นความ ครบถ้วน  ถูกต้อง    
             ทันเวลาและการควบคุมก ากับติดตามทุกวัน  รายงานสถานการณ์ทางการเงินให้ 
             กรรมการบริหารทราบทุกเดือน  รวมท้ังมีการทบทวนเวชระเบียนการรักษาผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่ม 
             ค่า Adj RW 
         2. เพิ่มรายได้จากการเปิดให้บริการหน่วยงานไตเทียม โดยเพิ่มศักยภาพแพทย์และพยาบาล  
            และพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก 
            เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต) วันท่ี 20 มิถุนายน 2556  
   3.2  มาตรการลดรายจ่ายได้แก่   
         1.  ทบทวนและควบคุมก ากับแผนงานโครงการ ทุกเดือน  ตามความจ าเป็น   เร่งด่วน  และ

ระดับความส าคัญ  โดยมีงานยุทธศาสตร์และคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบ คัดกรองข้อมูล  ก่อนน าเสนอ
ต่อกรรมการบริหาร   

         2. ทบทวนการอบรม  ประชุม พัฒนาความรู้ด้วยรูปแบบต่างๆโดยมุ่งการใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และช้ีแจงกลับคืนสู่หน่วยงานพร้อมชี้แจงเหตุผล  

   3.3  มีการน าหน่วยต้นทุนมาใช้ และมีการสื่อสารลงสู่การปฏิบัติโดยมีงานยุทธศาสตร์และคุณภาพลง
เยี่ยมทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนัก เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
งานประจ าภายใต้ภาวะวิกฤติทางการเงิน   

4.  ทีมตรวจสอบภายใน มีการลงเยี่ยม ทางด้านการเงิน เวชภัณฑ์ ยา ทันตกรรม ชันสูตร  และพัสดุ ทุก  
     3 เดือน 
5.  คืนข้อมูลให้กรรมการบริการพิจารณา 
ผลกำรศึกษำ หลังด าเนินการ 12 เดือน พบว่า  
       
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1  สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังจำกงบทดลอง  ปี 2555 -2556 

         
ตำรำงที่ 2   เปรียบเทียบ สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังจำกงบทดลอง  ปี 2555 -2556 

 
 
      ตารางที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเงิน  ปี 2555-2556 
 

ล ำดับ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ปี 2555 ปี 2556 
1 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) >1 0.78 2.63 
2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) >1.5 0.91 3.28 
3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์

มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์คงคลัง (วัน)  90 88 91 

รหัส รายการ ปี 2555 ปี 2556 
  จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน(บาท) 

400 รายได้ทั้งหมด 100,202,145.55 132,269,240.19 
500 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 59,660,143.45 71,595,515.95 
520 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 35,690,741.68 49,787,475.06 
580 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 6,027,624.48 8,142,518.15 
810 เงินคงเหลือปลายปี (บัญชี 407) 13,892,200.15 16,635,931.18 
820 เจ้าหนี้ค่ายาปลายปี 2,866,803.80 16,635,931.18 
821 เจ้าหนี้ครุภัณฑ์และอาคาร 5,084,153.26 270,240.00 
822 เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างต้นปี 6,175,043.27 2,090,840.77 

 รวมเจ้าหนี้ทั้งหมด  14,126,000.33 4,586,517.16 

    
รหัส รายการ ส่วนต่างปี 2555-2556 ร้อยละ 
400 รายได้ทั้งหมด 32,067,094.64 32.00 
500 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11,935,372.50 20.01 
520 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 14,096,733.38 39.50 
580 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 2,114,893.67 35.09 
810 เงินคงเหลือปลายปี (บัญชี 407) 2,743,731.03 19.75 
820 เจ้าหนี้ค่ายาปลายปี -641,367.41 -22.37 
821 เจ้าหนี้ครุภัณฑ์และอาคาร -4,813,913.26 -94.68 
822 เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างต้นปี -4,084,202.50 -66.14 

 รวมเจ้าหนี้ทั้งหมด  -9,539,483.17 -67.53 



ล ำดับ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ปี 2555 ปี 2556 
4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระเจ้าหนี้ 90 130 45 
5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระเจ้าหนี้ค่ายา เวชภัณฑ์

มิใช่ยา 90 144 59 
6 สถานการณ์วิกฤติทางการเงิน   < ระดับ 3 7 0 

 
อภิปรำย สรุป ข้อเสนอแนะ  
           
                 จากการ บูรณาการงานควบคุมภายในกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  ท าให้สามารถ
ประเมินสถานการณ์ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบในองค์กร รวมทั้งการสร้างความตะหนักจากผู้น าสูงสุด
และคณะกรรมการบริหาร ให้แก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล 
ร่วมมือ  ร่วมใจในการลดต้นทุนในทุกหน่วยงานด้วยตัวของ บุคลากรเอง รวมท้ังมีการ จัดการความเสี่ยง 
(Risk  Management) โดยใช้กลยุทธ์การไม่กล่าวโทษกันแต่เน้นการช่วยเหลือกันเม่ือเกิดความเสี่ยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการตามรอยแนวทางปฏิบัติเดิมที่ส่งผลต่อ
การเกิดความเสี่ยง มีการวางระบบและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดระบบงานที่ทุกหน่วยงาน
ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานในองค์กร  เกิดเป็น  นวัตกรรม  ผลงานวิจัย  R2R  
ทั่วทั้งองค์กร  อีกทั้งมี กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities)   
                การจัดระบบการควบคุมโดยวาง มาตรการเพิ่มรายรับได้มีการทบทวนการเรียกเก็บเงิน          
ค่ารักษาพยาบาลที่มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน รวมทั้งเปิดบริการหน่วยไตเทียม ส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ครบถ้วน  ถูกต้อง   ทันเวลา ส่งผลท าให้สามารถเพิ่ม
รายไดท้ั้งหมด ปี 2556 ร้อยละ 32.0  

      ส่วนมาตรการลดรายจ่ายได้มีการควบคุมก ากับแผนงานโครงการ ทุกเดือน ตามความ
จ าเป็น   เร่งด่วน  และระดับความส าคัญ ส่งผลท าให้ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลของโครงการต่างๆ แต่ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ลดลงได้เฉพาะค่าใช้จ่ายการอบรมและการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนฉบับ 
4,5,6,7 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.28  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ39.50 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรร )เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.09  

     จากการมีรายได้เพิ่มขึ้นท าให้มีการช าระเจ้าหนี้ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาเร็วขึ้นจาก 144 วัน
เป็น 59 วัน ส่งผลท าให้เจ้าหน้าหนี้ลดลง ร้อยละ 67.53  ส่งผลท าให้ อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบาย             
ทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ค่าอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) และอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (current ratio) เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้สถานการณ์วิกฤติทางการเงินลดลง 

      สรุปผล  การสร้างความตะหนักจากผู้น าสูงสุดและคณะกรรมการบริหารร่วมกับการก ากับติดตามของ
ทีมบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท าให้ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือกับมาตรการการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ส่งผลท าให้โรงพยาบาลสามารถ
จัดการภาวะวิกฤติทางการเงินจนเกิดสภาพคล่อง 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเก็บข้อมูล งานการเงิน พัสดุ  นิยาม  เกณฑ์และวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมือนกัน 


