บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited
ที่ BCH. 091/2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงิ นสาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2563 ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริ ษทั ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนิ นงานโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรวม
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินรวม
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดรวม
แนวโน้มการดาเนินงานในอนาคต

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท
ไตรมาส 1 ปี 2563 หลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์แพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) โดยประเทศไทยพบผูป้ ่ วยยืนยัน COVID-19 รายแรกในเดือนมกราคม และเริ่ มมีการแพร่ กระจายไปหลายพื้นที่
ทัว่ ประเทศอย่างต่อเนื่ อง จนนาไปสู่ การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิ น การปิ ดประเทศ และการหยุดกิ จกรรมทางเศรษฐกิจบางส่ วน
ชัว่ คราวโดยภาครัฐ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดอย่างฉับพลันได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม สร้างแรงกดดันต่อผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั เนื่ องจากจานวนคนไข้ที่ลดลงจากสถานการณ์ ดงั กล่าว ส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั ในไตรมาส 1/ 2563 เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ลดลงจาก 2,105.75 ล้านบาท เป็ น 2,196.95 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 91.20 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 4.33 มี กาไรขั้นต้นจานวน
662.93 ล้านบาท (ไตรมาส 1 /2562 : 634.56 ล้านบาท) เพิ่ มขึ้ นจานวน 28.37 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 4.47 มี ก าไรก่ อนต้นทุ น
ทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย จานวน 565.24 ล้านบาท (ไตรมาส 1 /2562 : 535.30 ล้านบาท) หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.59 สาหรับกาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จานวน 259.14 ล้านบาท (ไตรมาส 1 /2562 : 248.11 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 11.03 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่ วย : ล้านบาท)

สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

เปลีย่ นแปลง

2563

2562

2,178.03

2,078.09

99.94

4.81

รายได้อื่นๆ

18.92

27.66

(8.74)

(31.60)

รวมรายได้

2,196.95

2,105.75

91.20

4.33

รายได้กิจการโรงพยาบาล

จานวน

ร้ อยละ
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่ วย : ล้านบาท)
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563

2562

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้ อยละ

(1,515.10)

(1,443.53)

(71.57)

4.96

(293.33)

(288.40)

(4.93)

1.71

(1,808.43)

(1,731.93)

(76.50)

4.42

กาไรจากการดาเนินงาน

388.52

373.82

14.71

3.94

ต้นทุนทางการเงิน

(29.99)

(32.24)

(2.25)

(6.98)

0.88

0.67

0.21

31.34

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(63.40)

(59.04)

(4.36)

7.38

กาไรสาหรับงวด

296.01

283.21

12.81

4.52

259.14

248.11

11.03

4.45

36.88

35.10

1.78

5.07

อัตรากาไรขั้นต้ น

30.44%

30.54%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

16.97%

16.66%

อัตรากาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัด
จาหน่ าย

25.73%

25.42%

อัตรากาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

11.80%

11.78%

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

โครงสร้ างรายได้ แยกตาม
ประเภท (หน่ วย : ล้านบาท)
ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
โครงการกองทุนประกันสังคม
อื่น ๆ
รวม

ไตรมาส 1/2563
รายได้
สั ดส่ วน
1,385.99
63.09%
792.04
36.05%
18.92
0.86%
2,196.95
100.00%

ไตรมาส 1/2562
รายได้
สั ดส่ วน
1,346.62
63.95%
731.47
34.74%
27.66
1.31%
2,105.75
100.00%

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้ อยละ
39.37
2.92
60.57
8.28
(8.74) (31.60)
91.20
4.33

บริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 2,196.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 /2562
จานวน 91.20 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้ นร้อ ยละ 4.33 โดยมี สัดส่ วนรายได้ผปู ้ ่ วยทัว่ ไปคิ ดเป็ นร้อ ยละ 63.09 และสัดส่ วนรายได้
โครงการกองทุนประกันสังคมร้อยละ 36.05 และสัดส่ วนอื่น ๆ ร้อยละ 0.86 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ผปู ้ ่ วยทัว่ ไปสาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 1,385.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 /2562
จานวน 39.37 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 นับเป็ นการเติบโตในอัตราที่ลดลง เนื่ องจากการลดลงของจานวนผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดื อนมี นาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 สู ง ส่ งผลให้รัฐบาลประกาศ
พ.ร.ก. ฉุกเฉิ นควบคู่กบั มาตรการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อ อย่างไรก็ดี รายได้ของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลและโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ รามคาแหง ยังคงเติบโตได้อย่างมีนยั ยะและรายได้ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องของสาขาโรงพยาบาลในเขตภูมิภาคหนุนให้รายได้
โดยรวมเติบโตขึ้น
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รายได้โครงการประกันสังคมสาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 792.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 1 /2562 จานวน 60.57 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.28 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริ การ
ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวและค่าบริ การทางการแพทย์ตามภาระเสี่ ยง กอปรกับจานวนผูป้ ระกันตนเฉลี่ยซึ่ งลงทะเบียนใช้
สิ ทธิ กบั โรงพยาบาลในเครื อเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 5.4 ทั้งนี้ บริ ษทั มีการปรับการบันทึกบัญชี รายได้
ค่าบริ การทางการแพทย์ผปู ้ ่ วยในด้วยโรคที่มีค่าใช่จ่ายสู ง (Adj.RW > 2) จาก 12,800 บาท/Adj.RW เป็ น12,000 บาท/Adj.RW
ตามประกาศของสานักงานประกันสังคมเพื่อลดความเสี่ ยงความไม่เพียงพอของงบประมาณตามระบบการจ่ายค่าตอบแทน
(Global Budget) อย่างไรก็ตามหากสิ้ นปี มีงบประมาณคงเหลือ คาดว่าสานักงานประกันสังคมจะชาระเงินให้แก่สถานพยาบาล
ในโครงการเพิ่มเติม (ณ 1 ม.ค. 63 สานักงานประกันสังคมได้ปรับงบประมาณในส่ วนนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.56 จาก 640 บาท/คน/
ปี เป็ น 746 บาท/คน/ปี )
รายได้อื่น ๆ อาทิ รายได้ค่าเช่ารายได้จากดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ สาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
จานวน 18.92 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 /2562 จานวน 8.74 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 31.60
บริ ษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) สาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563 จานวน 1,808.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 /2562 จานวน 76.50 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนี ยมแพทย์ จานวน 31.66 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลกร
จานวน 19.76 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย จานวน 15.24 ล้านบาท
จากสาเหตุขา้ งต้นส่ งผลให้ไตรมาส 1/2563 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 30.54 เป็ นร้อยละ 30.44 อัตรา
กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.66 เป็ นร้อยละ 16.97 สาหรับอัตรากาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.42 เป็ นร้อยละ 25.73 และอัตรากาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ11.78 เป็ นร้อยละ 11.80 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ สถานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์ รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ิ นรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้ อยละ
758.79
5.38
127.15
4.29
631.64
5.67
440.17
6.17
1,861.60
85.17
(1,421.43)
(28.71)

31 มี.ค. 63
14,874.42
3,094.09
11,780.33
7,577.53
4,047.42
3,530.11

31 ธ.ค. 62
14,115.63
2,966.94
11,148.69
7,137.36
2,185.82
4,951.54

7,296.89
6,523.59

6,978.27
6,247.99

318.62
275.60

4.57
4.41

773.30

730.28

43.02

5.89
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อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เฉลี่ย (%)
อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ย (%)

สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563

2562

0.76
75.61
14.21
28.10
1.04
12.39
18.39

1.51
65.01
14.15
29.44
0.95
13.55
19.80

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั มี สินทรัพย์รวมจานวน 14,874.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน 758.80 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.38 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้า จานวน 86.53 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ได้ขยายฐานคนไข้ไปในกลุ่มคนไข้ประกัน
สุ ขภาพเอกชนและบริ ษทั คู่สัญญา
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 549.51 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เวียงจันทน์ และการซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับ
การเปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล อรัญประเทศ
- การรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ จานวน 89.45 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากการที่กลุ่มบริ ษทั ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS16”) ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้
มิได้ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เฉลี่ยอย่างมีนยั ยะ
บริ ษทั มีหนี้สินรวมจานวน 7,577.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 440.17 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
6.17 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้ นของเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน 293.55 ล้านบาท เพื่อหมุนเวียนใน
กิจการ และการรับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าจานวน 82.10 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากการถือปฎิบตั ิตาม TFRS16 ซึ่ งมิได้ส่งผล
กระทบต่ออัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ รวมถึงอัตราส่ วนสภาพคล่องอย่างมีนยั ยะ
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมจานวน 7,296.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 318.62 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.57 ซึ่ งเป็ นผลมาจากกาไรสุ ทธิที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั
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การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดรวม

สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบกระแสเงินสดรวม (หน่ วย : ล้านบาท)

2563

2562

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

358.19

126.85

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(678.34)

(293.08)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

288.26

144.45

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม

(31.89)
792.42
760.53

(21.77)
645.70
623.93

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 760.53 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน จานวน 358.19 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุ ทธิ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ในส่ วนของกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจานวน 678.34 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เวียงจันทน์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี และการซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
ใช้ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อรัญประเทศ และบริ ษทั มี กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จานวน 288.26 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถานบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
แนวโน้ มการดาเนินงานในอนาคต
บริ ษทั และโรงพยาบาลในเครื อตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงให้ความร่ วมมือกับภาครัฐในการดาเนิ นการตามมาตรการด้านสาธารณสุ ข เพื่อสกัดกั้นการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยบริ ษ ัทและโรงพยาบาลในเครื อ ได้เตรี ยมความพร้ อม ทั้งบุ คคลากรทางการแพทย์ ที มสนับสนุ น ยา
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนห้องตรวจและหออภิบาลผูป้ ่ วยติดเชื้อ ซึ่ งแยกออกจากผูป้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษาโรคปกติ
1) บริการตรวจคัดกรอง
โรงพยาบาลในเครื อ มีจุดที่ให้บริ การตรวจคัดกรอง COVID-19 จานวน 11 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิ คอล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล รัตนาธิ เบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคาแหง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิ เบศร์ โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรี บุรินทร์ /โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
แม่สาย โรงพยาบาลการุ ญ เวช ปทุมธานี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อรัญ ประเทศ โดย
ให้บริ การตรวจคัดกรอง COVID-19 แก่ผทู ้ ี่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) โดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์และประสงค์ตรวจคัดกรองจะมีค่าใช้จ่ายตาม
อัตราที่โรงพยาบาลกาหนด สาหรับลักษณะการบริ การตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลในเครื อจะดาเนินการทั้งใน
แบบเชิงรับ อาทิ การตั้งหน่วยบริ เวณสถานพยาบาลและการให้บริ การตรวจคัดกรองโดยไม่ตอ้ งลงจากยานพาหนะ
(Drive Through Service) และในเชิงรุ กหรื อการออกหน่วยค้นหาผูป้ ่ วยในชุมชน
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2) บริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัติการ
ณ ปั จจุ บ ั น บ ริ ษั ท มี ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ที่ ผ่ า น ก าร ท ด ส อ บ ค วาม ช าน าญ ท างห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร โด ย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จานวน 7 แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล รัตนาธิ เบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ รามคาแหง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรี บุรินทร์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อรัญ
ประเทศ นอกจากนี้ ยัง อยู่ร ะหว่ างติ ด ตั้ง และขอรั บ รองอี ก 4 แห่ ง เพื่ อ ขยายอาณาเขตการให้ บ ริ ก าร โดย
ห้องปฏิบตั ิการดังกล่าว จะเป็ นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR จากสารคัดหลัง่ ใน
จมูกและลาคอ สามารถทราบผลภายใน 24 ชัว่ โมง ซึ่ งรองรับจานวนตัวอย่างที่ส่งมาตรวจจาก ทั้งโรงพยาบาลใน
เครื อ และโรงพยาบาลอื่นๆ
3) บริการหออภิบาลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
โรงพยาบาลในเครื อ มีหออภิบาลเพื่อรองรับผูป้ ่ วยติดเชื้อ COVID-19 ประกอบไปด้วย หอผูป้ ่ วยในแยกโรค ห้อง
แยกโรค และห้องแยกโรคความดันลบ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่แยกกัก/กักกันนอกสถานพยาบาลด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าชดเชยกรณี COVID-19 แก่สถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง
จะจ่ายจากงบประมาณเพิ่มเติม กรณี เข้ารับการรักษาตามรายการเพดานราคาที่กาหนด (Fee Schedule) ในอัตราค่าบริ การทาง
การแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (Universal Coverage) บวกเพิ่มร้อยละ 25 ครอบคลุมค่าหออภิบาล ค่ายา
เวชภัณฑ์และค่าพาหนะส่ งต่อผูป้ ่ วย กรณี การตรวจคัดกรอง สามารถเบิกค่าอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล (PPE) สาหรับบุคคลากร
เก็บตัวอย่าง ไม่เกิน 540 บาทต่อครั้ง ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้สานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) จะทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายพร้อมสรุ ปค่าใช้จ่าย แจ้งให้กองทุนของผูม้ ี
สิ ทธิ ทั้งสิ ทธิ กองทุนประกันสังคม สิ ทธิขา้ ราชการ และสิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ทราบภายใน 30 วัน จากนั้นกองทุน
ของผูม้ ีสิทธิจะจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลภายใน 15 วัน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนซึ่ งเข้ามามีบทบาทในการร่ วมให้บริ การตรวจคัดกรองและรั กษาผูป้ ่ วย เพื่อ
สนับสนุนมาตรการภาครัฐเพื่อให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ อีกทั้งยังทาให้ประชาชนหันมาใส่ ใจสุ ขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างภูมิคมุ ้ กัน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น
บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และยังคงดาเนิ นการขยายกิจการตามแผนภายใต้การบริ หารจัดการต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง ทันสมัย และทันต่อ
สถานการณ์ โดยบริ ษทั พร้อมเปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล อรัญประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2563
ส่ วนโรงพยาบาลเกษมราฎร์ ปราจีนบุรี คาดจะเปิ ดดาเนิ นการได้ภายในปี นี้ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เวียงจันทน์ คาดว่าจะเปิ ดให้บริ การในไตรมาสแรก ปี 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิ ชย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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