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Service  Profile  

.ช่ือหน่วยงาน.  โรงพยาบาลแก่งคอย 
1. บริบท  (Context) 

ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : ศูนยป์ระกนัสุขภาพมีเจตจ านงในการใหบ้ริการประชาชนใหมี้
หลกัประกนัสุขภาพท่ีถูกตอ้งและครอบคลุมโดยใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
การรับข้ึนทะเบียนสิทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัร 30 บาท) การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล   
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และมีการจดัเก็บ ยมื-คืนเวชระเบียนผูป่้วยใน โดยจดัระบบบริการอยา่งมี
คุณภาพและความเสมอภาคและเรียกเก็บทนัตามก าหนดเวลา เพื่อสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ดา้นหลกัประกนัสุขภาพ พฒันาระบบขอ้มูลดา้นประกนัสุขภาพอยา่งเป็นระบบ และจดัเก็บรายได้
ใหแ้ก่โรงพยาบาล 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  : 
 1. ด าเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วย ทุกประเภทต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่เบิกตน้สังกดัผูป่้วยในและผูป่้วยนอก บตัรทองทั้งในเขตและนอกเขตจงัหวดั ผูป่้วย
อุบติัเหตุ เบิก พรบ. ผูป่้วยบาดเจบ็ในงานเบิกประกนัสังคม ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ 
 2. ด าเนินการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลใหค้รอบคลุมในเขตรับผดิชอบของ
โรงพยาบาลทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ 
 3. ด าเนินการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลใหก้บัเด็กแรกเกิดท่ีคลอดในโรงพยาบาล
ทุกราย 
 4. ตรวจสอบ ติดตามการใชสิ้ทธ์ิการรักษาพยาบาลของผูป่้วยในทุกรายและ สิทธิการรักษา
ของผูป่้วยนอก กรณีท่ีมีปัญหาส่งมาจากหน่วยงานอ่ืนทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ 
 5. ด าเนินการรับคืน จดัเก็บเวชระเบียนผูป่้วยในทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ พร้อม
ทั้งใหบ้ริการยมื-คืน เวชระเบียนผูป่้วยในจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการสุ่มเวชระเบียนผูป่้วย
ในเพื่อป้องกนัการสูญหายทุกเดือน 
 6. สรุปรายงานสถานการณ์การเงิน การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน 
 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  : ใหบ้ริการและให้ค  าแนะน าปรึกษาดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ 
อ่อนโยน ยิม้แยม้แจ่มใส และรวดเร็ว 
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ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  :  
 -  ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาและเป็นปัจจุบนั 
 -  ใหค้วามสะดวกในการปฏิบติังานหลกัประกนัสุขภาพและค าปรึกษาในสิทธิบตัรต่าง ๆ 

 

จ. ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  :  
ปริมาณงาน  
              58  59       60  (ต.ค. – ก.พ.) 
จดัเก็บเวชระเบียนผูป่้วยใน (ราย)   6,893            5,783           - 
การยมื-คืน เวชระเบียนผูป่้วยใน (คร้ัง)           889               782         224 
ตรวจสอบสิทธ์ิผูป่้วยใน/นอก (ราย)  7,210            6,124      2,520 
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล(ราย)             24,297          25,104          9,516   
การข้ึนทะเบียนบตัรทอง(ราย)                  810                717          302 

 

ฉ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)  :  ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา
และเป็นปัจจุบนัและสร้างเสริมสุขภาพผูม้ารับบริการ 

 

ช. ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคัญ จุดเน้น  : ความทา้ทายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้
สิทธิบตัรทองในพื้นท่ีรับผดิชอบของหน่วยงานสามารถข้ึนทะเบียนไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด การ
พฒันาระบบการลงทะเบียนผูมี้สิทธ์ิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  การส่งขอ้มูลเรียกเก็บตน้
สังกดัถูกตอ้ง เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสิทธิเบิกตน้สังกดัผูป่้วยในท่ีคิดตามค่า RW ใหไ้ด้
ใกลเ้คียงตามค่าใชจ่้ายจริง  การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสิทธิเบิกจ่ายตรงไดค้รบถว้นตาม
รายงานผลของโปรแกรม Hos xp การส่งรายงาน E-claim ไดถู้กตอ้งและทนัเวลา 
 

ความเส่ียง  
- Internet ของโรงพยาบาลใชง้านไม่ได ้ท าใหไ้ม่สามารถท างานได ้เช่น การตรวจสอบ
สิทธ์ิ การคียข์อ้มูลเรียกเก็บ การดาวน์โหลดขอ้มูลการเรียกเก็บ 
- หอ้งบตัรใส่สิทธ์ิผดิคียเ์รียกเก็บเบิกจ่ายตรง ท าให้ติด C เรียกเก็บไม่ได ้ 
- ใบสั่งยาเบิกจ่ายตรงจากแพทยแ์ผนไทย ไม่มี HN,ใส่ HN ผดิ,ไม่ใส่การวนิิจฉยัโรค  
- รหสัโรคผูป่้วยนอกไม่ถูกตอ้งเบิกสิทธ์ิบตัรทองไม่ได ้
- Web ของ สปสช. ท่ีใชใ้นการตรวจสอบสิทธ์ิเขา้ไม่ได ้
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ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
ดา้นบุคลากร มีอตัราก าลงั 4 คน 
 พยาบาลวชิาชีพ  1  คน 
              (เป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมการตรวจสอบเวชระเบียนและการใหร้หสัโรค) 
 เจา้หนา้ท่ีเวชสถิติ 1 คน 
 เจา้พนกังานธุรการ 2 คน 
เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจ านวนเจา้หนา้ท่ี 4 เคร่ือง 
 เคร่ืองพิมพ ์     2 เคร่ือง 
 เคร่ืองแฟกซ์เอกสาร    1 เคร่ือง 
 เคร่ืองสแกนเอกสาร    1 เคร่ือง 
  
ขอ้จ ากดัของศูนยป์ระกนัสุขภาพ 
1. ปริมาณงานท่ีมากและเวลาท่ีจ ากดัของการบริการ 
2. เทคโนโลยท่ีีตอบสนองความตอ้งการไม่ไดท้ั้งหมด เร่ืองอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลไม่
สามารถเขา้ใชง้านไดบ้่อยคร้ัง  

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  :   
1. ใหค้  าแนะน าเพื่อใหต้ระหนกัถึงสิทธิการรักษาและหนา้ท่ี ของการใชสิ้ทธิบตัรทุกคร้ัง
โดยประเมินผลจากจ านวนผูไ้ม่สามารถใชสิ้ทธิได ้แลว้มาตรวจสอบสิทธิการรักษาท่ีศูนย์
ประกนัสุขภาพ 
2. เจา้หนา้ท่ีทุกคนสามารถท างานบริการแทนกนัได ้เพื่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
และลดปัญหาในการใหบ้ริการ 
3. สร้างแรงจูงใจใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีน ้าหนกัมากและน ้าหนกันอ้ย สามารถลดน ้าหนกัใหเ้ขา้
สู่เกณฑม์าตรฐาน โดยการชัง่น ้าหนกัทุก ๆ 1 เดือน ประเมินน ้าหนกัทุก ๆ 1 เดือนและให้
ของขวญัเพื่อสร้างก าลงัใจในการลดและเพิ่มน ้าหนกัให้เขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน 
4. สร้างบรรยากาศในการท างาน โดยการเปิดเพลงเบา ๆ เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน สร้าง
บรรยากาศในห้องท างานให้เป็นกนัเองระหวา่งเจา้หนา้ท่ี เพื่อลดความเครียดในท่ีท างาน 
5. เจา้หนา้ท่ีทุกคนตรวจสุขภาพประจ าปีตามเกณฑท่ี์ รพ.ก าหนด  สามารถประเมิน
สุขภาพและเฝ้าระวงัสุขภาพของตนเองให้อยูใ่นเกณฑป์กติ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อ
หลีกเล่ียงจากการเกิดโรค 
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ญ. แผนปฏิบัติการ จุดเน้น :   

วตัถุประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  การลงทะเบียนบัตรทองผู้พกิารในเขต
อ าเภอแก่งคอย 
วตัถุประสงค์ 
- เพื่อใหผู้พ้ิการท่ีมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอแก่ง
คอยท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูพ้ิการมีสิทธ์ิบตัรทองผู ้
พิการ และสามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลได้
ตรงตามสิทธ์ิ 
กจิกรรม 
1. ประสานงานกบัทีมเยีย่มบา้น ผูรั้บผิดชอบ
งานผูพ้ิการในการคน้หาผูพ้ิการรายใหม่ท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนผูพ้ิการแลว้ แต่ยงัไม่ได้
เปล่ียนสิทธิการรักษาเป็นบตัรทองผูพ้ิการ เพื่อ
แนะน าเอกสารในการข้ึนทะเบียนบตัรทอง 
 
 

ผูพ้ิการท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
พกิารในอ าเภอแก่ง
คอยท่ีมารับข้ึน
ทะเบียนบตัรทองท่ี
รพ.แก่งคอย 
สามารถเปล่ียนสิทธิ
เป็นบตัรทองผูพ้ิการ
ไดทุ้กราย 
 

ร้อยละของผู ้
พิการท่ีไดรั้บ
การข้ึน
ทะเบียนบตัร
ทองสิทธิผู ้
พิการในเขต
อ าเภอแก่ง
คอยท่ีไม่มี
สิทธิบตัรผู ้
พิการ 
 

100 100 100 100     
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วตัถุประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ข้ึนทะเบียนบตัรทองให้แก่ผูพ้ิการโดยตงัเอง
ไม่ตอ้งเดินทางมาท าดว้ยตนเอง สามารถน าส่ง
เอกสารมากบั จนท.ท่ีเก่ียวขอ้งได ้เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้ิการ 
3.ด าเนินการข้ึนทะเบียนใหแ้ก่ผูพ้ิการทุกราย
ท่ีมารับบริการท่ี รพ.แก่งคอยไม่เฉพาะผูพ้ิการ
ท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบของ รพ. 
4. ส่งเอกสารและขอ้มูลการข้ึนทะเบียนบตัร
ทองผูพ้ิการท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบของสสอ. 
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วตัถุประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  การเรียกเกบ็ค่ารักษากรณอีุบัติเหตุ
จราจร 
วตัถุประสงค์    
เพื่อเพิ่มรายไดใ้นการเรียกเก็บค่ารักษากรณี
อุบติัเหตุ 
กจิกรรม 
1.กรณีเกิดอุบติัเหตุจราจรในเวลา จนท.ศูนย์
ประกนัฯจะด าเนินการเขา้ไปแนะน าการเตรียม
เอกสารการเรียกเก็บ พรบ.ให้แก่ผูป่้วยและ
ญาติโดยตรง หากเป็นอุบติัเหตุหมู่ จะ
ด าเนินการเก็บเอกสารท่ีสามารถเก็บได ้ณ ห้อง
อุบติัเหตุทนัที เช่น ถ่ายเอกสารส าเนาบตัร
ประชาชนผูป่้วย ใหผู้ป่้วยเซ็นตเ์อกสารในใบ 
บต.4 ไว ้ขอเบอร์โทรศพัท ์และขอ้มูลของ
เจา้ของรถ เพื่อด าเนินการติดต่อขอเอกสาร
เพิ่มเติมในภายหลงั   

ผูป่้วยท่ีเกิดจาก
อุบติัเหตุจราจร 
สามารถสรุปสิทธ์ิ
การรักษาไดทุ้กราย 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 100 
 
 
 
 
 

100   
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กจิกรรม(ต่อ) 
2.กรณีเกิดอุบติัเหตุจราจรนอกเวลา จนท.ศูนย์
ประกนัฯท าการตรวจสอบในโปรแกรม Hos 
xp ทุกวนัท าการ เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้มูลวา่ใช้
สิทธ์ิอะไรบา้ง เช่น ช าระเงิน ปกส. คา้งช าระ 
และท าการลงขอ้มูลไว ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
เรียกเก็บ หากมีการส่งต่อผูป่้วยรักษาต่อยงั
โรงพยาบาลสระบุรี ในผูป่้วยท่ีคา้งช าระ จะ
ด าเนินการคียเ์คลมจองสิทธ์ิท่ีเวปของ บ.กลาง
ฯไวก่้อน เพื่อแจง้ยอดค่ารักษาเบ้ืองตน้ไว ้และ
ด าเนินการติดตามเอกสารจากผูป่้วย หรือตาม
ทวงใหม้าช าระค่ารักษาท่ีคา้งไว ้กรณีเกิด
อุบติัเหตุหมู่นอกเวลา ไดป้ระสานงานกบังาน
อุบติัเหตุฯใหเ้ก็บเอกสารเท่าท่ีสามารถเก็บได ้
เช่น ส าเนาบตัรประชาชน เอกสารเก่ียวกบัรถ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรถ คนขบั เบอร์โทรศพัทเ์จา้ของ
รถ คนขบั ท่ีสามารถติดต่อได ้ขอ้มูลผูป่้วยท่ี
เกิดอุบติัเหตุ และใบสั่งยา รวบรวมส่ง  
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กจิกรรม(ต่อ) 
ศูนยป์ระกนัเพื่อท าการตรวจสอบ และติดตาม
เอกสารต่างๆ เพื่อท าการเรียกเก็บค่ารักษา
ต่อไป 
3.ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆใหค้รบถว้น 
เพื่อท าการเรียกเก็บไปยงับริษทัประกนัต่างๆ 
4.ติดตามการช าระค่ารักษาพยาบาลท่ีเรียกเก็บ
ไปยงับริษทัประกนัต่างๆ เพื่อสรุปรายงาน
ประจ าเดือนใหท่ี้ประชุมกรรมการบริหารของ 
รพ.รับทราบ หากยงัคงคา้งช าระเป็นเวลานาน 
ด าเนินการติดตามทวงค่ารักษาไปยงับริษทั
นั้นๆ 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  การส่งรายงาน E-Claim 
วตัถุประสงค์   
- คียข์อ้มูลเรียกเก็บค่ารักษาผูป่้วยในสิทธิประกนั
สุขภาพ/กรมบญัชีกลาง/อปท.ไดถู้กตอ้ง 
- คียเ์รียกเก็บค่ารักษาผูป่้วยในสิทธิประกนั
สุขภาพ/กรมบญัชีกลาง/อปท.ใหท้นัเวลา 
- เพื่อใหก้ารเรียกเก็บค่ารักษาระบบ E-Claim 
ใกลเ้คียงค่าใชจ่้ายจริง 
- เพื่อใหก้ารลงรหสัโรค-หตัถการไดต้รงตามท่ี
แพทยส์รุปผลการวนิิจฉยัโรค 
กจิกรรม 
1. ตรวจสอบเวชระเบียนจากตึกผูป่้วยในตอ้ง
ส่งท่ีศูนยป์ระกนัภายใน 15 วนั หลงั D/C 
2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบ summary 
เก่ียวกบัสิทธิการรักษา เลขบตัรประชาชนให้
ตรงกบัใบตรวจสอบสิทธ์ิ ผูป่้วยในของศูนย์
ประกนัสุขภาพ 
 

 
ส่งรายงาน E-Claim สิทธิ 
UC ทนัเวลา 
ส่งรายงาน E-Claim สิทธิ 
UC มีความถูกตอ้ง 
ส่งรายงาน E-Claim สิทธิ 
กรมบญัชีกลาง/อปท. 
ทนัเวลา 
ส่งรายงาน E-Claim สิทธิ 
กรมบญัชีกลาง/อปท. 
มีความถูกตอ้ง 

 
100% 

 
95% 

 
100% 

 
 

95% 

 
100 

 
 
 

100 

 
100 

 
 
 

100 

 
100 

 
 
 

100 

 
100 

 
 
 

100 

 
100 

 
 
 

100 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กจิกรรม(ต่อ) 
3.  ตรวจสอบการให้รหสัโรคท่ี Auditor ให้
รหสัวา่ตรงตามท่ีแพทยไ์ดส้รุปผลการวนิิจฉยั
หรือไม่ 
4. ตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยใน ท่ีส่งมาทุก
ฉบบั เพื่อไม่ใหเ้กินก าหนดเวลา เวชระเบียนท่ี
ส่งมาเกินเวลาท่ีก าหนด จะด าเนินการคียข์อ้มูล
ทนัที และแจง้ไปยงัตึกผูป่้วยในใหท้ราบ 
5. ก าหนดช่วงเวลาในการบนัทึกขอ้มูล  
E-Clam เป็น 2 ช่วง คือ สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 
และสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน 
- มีการตรวจสอบผลการคียข์อ้มูลท่ีส่งไปแลว้ 
1 วนั เพื่อดูความถูกตอ้งและขอ้มูลท่ีตอ้งแกไ้ข 
เพื่อแกไ้ขขอ้มูลและส่งขอ้มูลไปยงั สปสช.อีก
คร้ัง และสรุปผลการเรียกเก็บน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน 
- ประเมินผลการตอบจ่าย 
- ติดตามและประเมินผล 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  การพฒันาระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธ์ิ
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
วตัถุประสงค์    
-  เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ก ากบั ประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบลงทะเบียนผู ้
มีสิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
-  เพื่อพฒันาระบบการลงทะเบียนผูมี้สิทธิใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
กจิกรรม 
1. จดัท าแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน การ
จดัแบ่งงานอยา่งเป็นระบบ 
2. เตรียมความพร้อม กระบวนการพฒันาดา้น
บุคลากร ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน 

-   การส่งขอ้มูลการ
ลงทะเบียนจาก 
จุดรับค าร้องถึง
หน่วยรับลงทะเบียน
ไม่เกิน 48 ชัว่โมง 
-  มีการเก็บขอ้มูล
อยา่งนอ้ย 2 ปี นบั
จากมีการลงทะเบียน 
-  สามารถคน้หา
เอกสารการ
ลงทะเบียนไดภ้ายใน 
5 นาที/ราย 
-  วนัยืน่ค าร้องท า
บตัรทอง สิทธ์ิข้ึนไม่
เกิน 30 วนั 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
100 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
100 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
100 
 
 
 
100 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
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ฎ. วตัถุประสงค์  ตัวช้ีวดั  การพฒันา  : 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

1. การพฒันาระบบการ
เรียกเก็บจากโปรแกรม
กรมบญัชีกลางเป็น
โปรแกรม E-claim ของ 
สปสช. 
 

- เพื่อใหคี้ยข์อ้มูลการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
สิทธิกรมบญัชีกลาง/
อปท.จากโปรแกรม
กรมบญัชีกลางเป็น
โปรแกรม E-claim ของ 
สปสช. ไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

- ส่งรายงาน E-claim 
ทนัเวลา ร้อยละ 100 
- ส่งรายงาน E-claim 
ถูกตอ้ง ร้อยละ 95 
 

1.เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในการ
คียเ์รียกเก็บตน้สังกดัศึกษา
โปรแกรม เขา้ร่วมประชุมรับ
ฟังค าช้ีแจงในการปรับเปล่ียน
โปรแกรม การใชโ้ปรแกรม 
2.ด าเนินการลงโปรแกรมเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาล E-claim 
3.เรียกเก็บค่ารักษาตามแนวทาง
ท่ี สปสช.ก าหนด 
4.รวบรวมขอ้มูล ปัญหา
อุปสรรค ในการเรียกเก็บ เพื่อ
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
และประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

2. การพฒันาระบบการ
ลงทะเบียนผูมี้สิทธิใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ 

1.เพื่อตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากบั ประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ระบบ
ลงทะเบียนผูมี้สิทธิใน
ระบบหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ 
2. เพื่อพฒันาระบบการ
ลงทะเบียนผูมี้สิทธิใน
ระบบหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ 
 

-   การส่งขอ้มูลการ
ลงทะเบียนจาก 
จุดรับค าร้องถึงหน่วยรับ
ลงทะเบียนไม่เกิน 48 
ชัว่โมง 
-  มีการเก็บขอ้มูลอยา่ง
นอ้ย 2 ปี นบัจากมีการ
ลงทะเบียน 
-  สามารถคน้หาเอกสาร
การลงทะเบียนไดภ้ายใน 
5 นาที/ราย 
-  มีการส่งมอบบตัร
ภายใน 15 วนัหลงัจาก
ไดรั้บการอนุมติั 

1. จดัท าแผนการด าเนินงานท่ี
ชดัเชน การจดัแบ่งงานอยา่ง
เป็นระบบ 
2. เตรียมความพร้อม 
กระบวนการพฒันาดา้น
บุคลากร ใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
3. เตรียมความพร้อมดา้น
อุปกรณ์ สถานท่ี เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์  เครือข่าย การ
เช่ือมต่อสัญญาณใหใ้ชง้านไดดี้ 
4. การบริหารขอ้มูลใหท้นัเวลา 
ครอบคลุมผูมี้สิทธิ มีการส ารอง 
เก็บขอ้มูลการลงทะเบียน 
5. มีระบบการจดัเก็บเอกสาร
เหมาะสม เป็นระเบียบ คน้หา
ง่าย เก็บหลกัฐานครบถว้น 
ถูกตอ้ง มีสถานท่ีจดัเก็บเอกสาร
ท่ีปลอดภยั 
6. มีทะเบียน รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมทั้งระบบ
การแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บ
อนุมติั 
7. มีการส ารองบตัรประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ใหเ้พียงพอ 
สามารถพิมพบ์ตัรใหทุ้กรายท่ี
ไดรั้บการอนุมติั 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

3. การส่งรายงาน E-clam เพื่อใหก้ารเรียกคียข์อ้มูล
การเรียกเก็บค่ารักษา
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของ สปสช. 

ส่งรายงาน ทนัเวลา  
100 %  

1. เวชระเบียนจากตึกผูป่้วยใน
ตอ้งส่งท่ีศูนยข์อ้มูลภายใน 15 
วนั หลงั D/C 
2. ตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วย
ใน ท่ีส่งมาทุกฉบบั เพื่อไม่ให้
เกินก าหนดเวลาเวชระเบียนท่ี
ส่งมาเกินเวลาท่ีก าหนด จะ
ด าเนินการคียข์อ้มูลทนัที และ
แจง้ไปยงัตึกผูป่้วยในใหท้ราบ 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการ
บนัทึกขอ้มูล NHSO เป็น 2 
ช่วง คือ สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 
และสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน 
4.ตรวจสอบผลการคียข์อ้มูล 
เพื่อประเมินผลและน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงการ
ท างานคร้ังต่อไป 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

4. ความครบถว้นของ
ใบสั่งยาเบิกจ่ายตรง
ตรวจสอบร่วมกบั
โปรแกรม Hos xp 
 

- เพื่อตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากบั ใบสั่งยาท่ีส่งมาจาก
งานเภสัชกรรมใหไ้ด้
ครบถว้นตามท่ีผูป่้วยมารับ
บริการจริง 
- เพื่อคน้หา ติดตามใบสั่ง
ยาท่ีไม่ไดส่้งมาใหเ้รียกเก็บ 
 

ใบสั่งยาสิทธิเบิกจ่าย
ตรงไดรั้บการคียเ์บิก
ครบถว้น โดยประเมิน
จากโปรแกรม Hos xp 
100%  

1. ดึงรายงานผูป่้วยท่ีมารับ
บริการ OPD ท่ีเป็นสิทธิ
เบิกจ่ายตรงทุกเดือน 
2. ตรวจสอบใบสั่งยาท่ีไดรั้บ
จากงานเภสัชกรรมทุกฉบบั
ควบคู่กบัรายงานใน Hos xp 
3. ส่งขอ้มูลจากรายงาน Hos 
xp  ท่ีไม่มีใบสั่งยาใหง้าน
เภสัชกรรมรับทราบและ
พิมพใ์บสั่งยาเพิ่มเติม  
4. สรุปผลการด าเนินงานใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารใหท้ราบทุกเดือน 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

5.ผูป่้วยอุบติัเหตุไดรั้บการ
เรียกเก็บ พรบ. 

สามารถเรียกเก็บ พรบ. ได้
ทนัตามก าหนดเวลา 

ภายใน 30 วนัหลงั
จ าหน่าย 

1. ตรวจสอบเอกสารการเรียก
เก็บจากผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ในใหถู้กตอ้งครบถว้น 
2. ด าเนินการเรียกเก็บและส่ง
เอกสารใหบ้ริษทัประกนั 
3.ติดตามทวงค่ารักษา 
พยาบาลท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ช าระจากบริษทัประกนั 
ทุก 3 เดือน 
4. จดัท าทะเบียนเพื่อ
ตรวจสอบการเรียกเก็บและ
ยอดช าระ 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

6.การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผูพ้ิการในเขตอ าเภอ
แก่งคอยในการข้ึน
ทะเบียนบตัรทองสิทธิผู ้
พิการ 

เพื่อใหผู้พ้ิการท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นผูพ้ิการ
สามารถเปล่ียนสิทธิเป็น
บตัรทองผูพ้ิการไดทุ้กราย
ท่ีมาข้ึนทะเบียนท่ี รพ.แก่ง
คอย 
 

ผูพ้ิการท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นผูพ้ิการใน
เขตอ.แก่งคอยท่ีมารับ
การข้ึนทะเบียนท่ีรพ.
แก่งคอยสามารถ
เปล่ียนเป็นสิทธิบตัร
ทองผูพ้ิการไดทุ้กราย 
 

1.ประสานงานกบัทีมเยีย่ม
บา้นผูรั้บผิดชอบงานผูพ้ิการ
ในการคน้หาผูพ้ิการรายใหม่
ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนผู ้
พิการแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ปล่ียน
สิทธิการรักษาเป็นบตัรทองผู ้
พิการ เพื่อแนะน าเอกสารใน
การข้ึนทะเบียนบตัรทอง 
2.ข้ึนทะเบียนบตัรทองให้แก่
ผูพ้ิการโดยตวัเองไม่ตอ้ง
เดินทางมาท าดว้ยตนเอง 
สามารถน าส่งเอกสารมากบั 
จนท.ท่ีเก่ียวขอ้งได ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้
พิการ 
3.ด าเนินการข้ึนทะเบียน
ใหแ้ก่ผูพ้ิการทุกรายท่ีมารับ
บริการท่ีรพ.แก่งคอย ไม่
เฉพาะผูพ้ิการท่ีอยูใ่นเขต
รับผดิชอบของรพ. 
4.ส่งเอกสารและขอ้มูลการ
ข้ึนทะเบียนบตัรทองผูพ้ิการ
ท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบของ 
สสอ. 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

7.การพฒันาจริยธรรมและ
วนิยัเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระกนั
สุขภาพ 

- เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีศูนย์
ประกนัสุขภาพมีความรู้ใน
เร่ืองจริยธรรมและวนิยัของ
ขา้ราชการและลูกจา้งท่ี
ถูกตอ้ง 
- เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีศูนย์
ประกนัสุขภาพสามารถ
ปฏิบติัตนตามระเบียบของ
ทางราชการไดถู้กตอ้ง 
- เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
บริการตามมาตรฐาน 
- เพื่อหาแนวทางในการท า
ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
ท างานอยา่งมีความสุข 
- เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่
ผูรั้บบริการมากท่ีสุด 

- ไม่พบขอ้ร้องเรียน 
- ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการร้อยละ 85 
- อตัราความพึงพอใจ
และความสุขในการ
ท างาน ร้อยละ 85 

1.เนน้การใหบ้ริการท่ีจริงใจ 
ใส่ใจ แสดงออกทางกริยา 
มารยาท ค าพูด ท่ีเหมาะสม 
และประพฤติตนตามระเบียบ 
วนิยัของขา้ราชการ และ
ลูกจา้ง  
2.ยดึหลกัการใหบ้ริการท่ีเนน้
ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางและ
ประโยชนท่ี์เกิดกบั
ผูรั้บบริการท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
3.สร้างแบบฟอร์มสอบถาม
ความพึงพอใจและความ
ตอ้งการท่ีจะท าใหบุ้คลากรมี
ความสุขในการท างาน 
4.สอบถามความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ และเจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยงาน ทุก 3 เดือน 
5.ท าหวัหนา้พาท า พูดคุย 
ความเส่ียงท่ีพบ เพื่อหา
สาเหตุปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้
เกิดซ ้ า 
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ฏ. ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :   
 

 

1. การส่งรายงาน NHSO สิทธิ UC ทนัตามก าหนดเวลา ( เป้าหมาย 100 % ) 

 
- มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการส่งขอ้มูลเวชระเบียนผูป่้วยในใหถู้กตอ้ง (เป้าหมาย ร้อยละ 95) 

 
 

2. การป้องกนัการสูญหายของเวชระเบียน (เป้าหมาย 0 %) 
- ไดมี้แนวทางในการรับและส่งเวชระเบียนระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรับ-ส่งเวชระเบียนจากตึก และเจา้หนา้ท่ี

ศูนยป์ระกนัสุขภาพ และลงทะเบียนระหวา่งเจา้หนา้ท่ีเก็บเวชระเบียนและเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล จากการ
ตรวจสอบไม่พบเวชระเบียนสูญหาย 
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3. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ( เป้าหมาย 85 % ) 

- ในปี 2555-2557 จะพบวา่ อตัราความพึงพอใจสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ไดด้ าเนินการหา
สาเหตุและความตอ้งการของผูรั้บบริการเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหเ้กิดความพึง
พอใจแก่ผูรั้บบริการมากท่ีสุด  

86.4

86.6

86.8

87

87.2

87.4
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2. กระบวน 
3. การส าคัญ  (Key Processes) 

 

แผนภูมิกระบวนการท างาน 

ศูนย์ประกนัสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

ความเส่ียง 
- ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 
- ผูป่้วยไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้
ตวัช้ีวดั 
- ผูป่้วยในไดรัับการตรวจสอบ
สิทธิการรักษาทุกราย 

- ผูป่้วยนอกท่ีมีปัญหาจาก
หน่วยงานอ่ืน 
 
 

ผูป่้วยน าบตัรมาตรวจสอบสิทธิ 

ผูป่้วยสามารถใชสิ้ทธิการรักษาได้ 

การข้ึนทะเบียนบตัรทอง 

ความเส่ียง  
- ไม่สามารถข้ึนทะเบียนแก่ผูม้า
รับบริการได ้

- ขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการ 
ตวัช้ีวดั 
- ข้ึนทะเบียนบตัรทองในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 80 %  

ข้ึนทะเบียนแก่ผูรั้บบริการ
และประชากรในพ้ืนท่ีท่ีมี
สิทธิวา่ง 

ผูรั้บบริการในเขตพ้ืนท่ีมี
สิทธิการรักษาทุกราย 

การเรียกเก็บต่าง 
ๆ 

ความเส่ียง  
- ไม่สามารถเรียกเก็บได ้
- หลกัฐานไม่ครบถว้น 

ตวัช้ีวดั 
- เรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลไดทุ้กราย 

รวบรวมหลกัฐาน
จากหน่วยงาน 

เรียกเก็บผา่นโปรแกรม
และเอกสาร 

ตรวจสอบการตอบจ่าย 

การจดัเก็บเวชระเบียน ยมื – คืน เวชระเบียนผูป่้วยใน 

ความเส่ียง 
- เวชระเบียนผูป่้วยสูญหาย 
- ความลบัผูป่้วยถูกเปิดเผย 
ตวัช้ีวดั 
- เวชระเบียนผูป่้วยสูญหาย 0 % 

ความเส่ียง 
- หน่วยงานท่ียมืรอนานเกิน 4 ชม. 

- คน้หาเวชระเบียนไม่พบ 

- ความลบัผูป่้วยในถูกเปิดเผย 

ตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วย
ใน 1 คร้ัง / เดือน 

ประมวลผล / น าเสนอ
ขอ้มูล 

ลงทะเบียนยมืเวชระเบียนผูป่้วยใน
ท่ีห้องศูนยป์ระกนัสุขภาพ 

เจา้หนา้ท่ี คน้เวชระเบียน 

ลงทะเบียนคืนเวชระเบียนผูป่้วยใน
ท่ีห้องศูนยป์ระกนัสุขภาพ 

เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระกนัสุขภาพ
เก็บเวชระเบียนผูป่้วยใน 

ตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วยใน 

ความเส่ียง 
- ไม่สามารถน าเสนอผลการ Audit 

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน 

- การส่งเวชระเบียนผูป่้วยในไม่ทนั
ตามก าหนดเวลา 
ตวัช้ีวดั 
- เสนอผลการAudit ภายในวนัท่ี 
15 ของเดือน 

ตรวจสอบขอ้มูลการAudit จากทีม IM 

ประมวลผลการAudit เวชระเบียนผูป่้วยใน 

น าเสนอผลการ Audit 

ประเมินการใชง้านของขอ้มูลและความถูกตอ้ง 
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4. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ   

การทบทวนเหตุการณ์ทีส่ าคัญ  ตรวจสอบสิทธ์ิจาก Web ของ สปสช.ไม่ได้ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :  ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาโดยโทรศพัทผ์า่น 1330 หรือ ประสานงานประกนั

สุขภาพสาขาสระบุรี โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับตรวจสอบสิทธ์ิการรักษา 
ความครอบคลุม  :   ช่วงเวลาท่ี Web สปสช. ไม่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาได ้    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   

  ปัญหา ตรวจสอบสิทธ์ิจาก Web ของ สปสช.ไม่ได ้
วธีิการ จากการตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาในแต่ละวนัจะพบปัญหาวา่ ในบางคร้ังช่วงเวลาท่ีเร่งด่วน หรือ

สิทธ์ิการรักษาของผูใ้หบ้ริการมีปัญหา ตอ้งตรวจสอลสิทธ์ิการรักษาทนัทีเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัสิทธ์ิการรักษาใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ ไม่สามารถเขา้ Web ของ สปสช. เพื่อตรวจสอบไดท้นัที ปัญหาอาจเกิด
จาก Web ปิดใหบ้ริการ มีคนใชบ้ริการในช่วงนั้นเป็นจ านวนมาก หรือเครือข่าง Internet ขดัขอ้ง ดงันั้นเพื่อให้
การท างานด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้แนวทางแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้คือ โทรศพัท์
สอบถามท่ีเบอร์ 1330 หรือ สปสช.สาขาสระบุรี เพื่อขอรับทราบสิทธ์ิการรักษาผูรั้บบริการในเบ้ืองตน้  

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   หลงัจากประสาน 1330 หรือ สปสช.สาขาสระบุรี ท าใหรั้บทราบสิทธ์ิการ
รักษาผูรั้บบริการ และสามารถอธิบายสิทธ์ิการรักษาใหแ้ก่ผูรั้บบริการท่ีถูกตอ้งในเบ้ืองตน้ได ้

การทบทวนเหตุการณ์ทีส่ าคัญ  ระบบตรวจสอบสิทธ์ิของ Web สปสช.ระงับการใช้งาน chk 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :  Web สปสช.ท่ีเขา้ chk ใชง้านไม่ได ้ใชร้ะบบบตัร Smart card และขอ User 

name ใหม่จาก สปสช.ใชแ้ทนรหสัเดิม 
ความครอบคลุม  :   งานท่ีตอ้งเขา้ระบบ chk ของ สปสช.    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   
 ปัญหา สปสช.เขต 4 สระบุรี ระงบัการเขา้ Web สปสช.ท่ีใช ้chk ในการท างาน โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบสิทธ์ิ การลงทะเบียนบตัรทอง โดยไม่ไดแ้จง้ให้โรงพยาบาลรับทราบ ท าใหก้ารท างานมีปัญหาไม่
สามารถตรวจสอบสิทธ์ิ ขอ Claim code เด็กแรกเกิด และการลงทะเบียนบตัรทอง ทั้งอ าเภอ เน่ืองจาก สปสช.
ตอ้งการใหใ้ชร้ะบบ Smart card แทน โดยท่ีทางโรงพยาบาลยงัไม่ไดมี้การรองรับในการใช ้ทั้งเร่ืองเคร่ืองอ่าน 
Smart card บตัรประชาชน และ pin code อีกทั้งระบบและโปรแกรมการอ่าน   

วธีิการ จากการทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไดด้ าเนินการแกไ้ขเร่งด่วนทนัที ซ่ึงในเบ้ืองตน้ไดแ้จง้ทุก
หน่วยงานใหท้ราบวา่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิได ้โดยใหห้อ้งบตัรลงขอ้มูลสิทธ์ิตามท่ีเคยมาล่าสุด และยดึจาก
บตัรทองท่ีผูป่้วยน ามาแสดงก่อน และไดด้ าเนินการประสานงานกบั สสจ.สระบุรี และ สปสช.เขต 4 สระบุรี ใน
การเขา้ระบบไม่ได ้ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองอ่าน Smart card ไวต้ามจุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอรหสัใหม่เพื่อ
น ามาใชง้าน ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆใหด้ าเนินการท าบตัรประขาขนใหม่ และขอ PIN code เพื่อเขา้
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ระบบท างาน และขอให ้สปสช.เขต ด าเนินการเปิดสิทธ์ิโดยใชร้ะบบ chk ก่อน เน่ืองจากการเตรียมความพร้อม
ยงัไม่เรียบร้อย  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดล้งโปรแกรมการอ่าน Smart card  เป็นท่ีเรียบร้อย 
สามารถซ้ือเคร่ืองอ่าน Smart card  ไวใ้ชใ้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรองรับการใชร้ะบบการอ่าน Smart card เม่ือ 
สปสช.ระงบัการใช ้chk ท  าใหโ้รงพยาบาลแก่งคอยสามารถใชร้ะบบการตรวจสอบสิทธ์ิไดท้ั้ง 2 ระบบ ทั้งการ
ใชเ้คร่ืองอ่าน Smart card  และการเขา้ตรวจสอบสิทธ์ิจาก Web chk  

การทบทวนเหตุการณ์ทีส่ าคัญ  การลงข้อมูลสิทธิผดิประเภท จากช าระเงินอุบัติเหตุจราจรเป็นสิทธิบัตรทอง 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :  ตรวจสอบขอ้มูลการเขา้รับการรักษาพยาบาลในโปรแกรม Hos xp ท่ีมาดว้ย

อุบติัเหตุจราจรทุกวนั โดยผูรั้บผดิชอบงานเรียกเก็บ พรบ. 
ความครอบคลุม  :   ผูป่้วยนอกท่ีมารักษาพยาบาลดว้ยอุบติัเหตุจราจรทุกราย    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   
 ปัญหา ผูป่้วยอุบติัเหตุจราจรไม่ไดช้ าระเงิน  
วธีิการ จากการทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พบวา่สาเหตุมาจากผูป่้วยท่ีมาดว้ยอุบติัเหตุจราจรมาหลายวนั

แลว้ เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัรไม่ไดมี้หนา้ท่ีซกัประวติัละเอียดวา่เป็นอะไรมา ไดใ้ส่สิทธิตามท่ีผูป่้วยมี ในส่วนของ
เจา้หนา้ท่ีจุดซกัประวติั เม่ือซกัวา่เป็นอุบติัเหตุจราจร ก็ไม่ไดต้รวจสอบวา่สิทธ์ิท่ีใส่มานั้นเป็นสิทธ์ิอะไร แลว้ท า
การส่งไปหอ้งยาตามสิทธ์ิท่ีถูกคียไ์วต้ั้งแต่แรก อีกสาเหตุจะเกิดปัญหานอกเวลาราชการ ลูกจา้งท่ีท าบตัรรู้วา่เป็น
อุบติัเหตุจราจร แต่ก็ใส่สิทธ์ิเป็นสิทธ์ิ UC เจา้หนา้ท่ีหอ้งฉุกเฉินก็ไม่ไดต้รวจสอบวา่ใส่เป็นสิทธ์ิอะไร  และใหใ้ช้
สิทธ์ิตามท่ีคียม์า เม่ือศูนยป์ระกนัตรวจสอบประจ าวนัในการใชสิ้ทธ์ิ เม่ือพบปัญหาไดด้ าเนินการประสานกบั
หอ้งบตัรในการแกไ้ขสิทธ์ิเป็นช าระเงิน และติดใบคา้งช าระไวท่ี้ OPD Card เพื่อใหห้้องยาด าเนินการทวงเงิน
เม่ือผูป่้วยมารักษาอีกคร้ังในส่วนของจุดซกัประวติั และห้องฉุกเฉิน ไดป้ระสานใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรักษาผูป่้วย
ใหต้รวจสอบสิทธ์ิวา่ถูกตอ้งก่อนส่งไปยงัจุดอ่ืนต่อไป   

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   หลงัจากการท่ีมีการทบทวนกิจกรรมดงักล่าวแลว้ยงัคงพบปัญหา เน่ืองจาก
เป็นการเกิดปัญหาจากการผิดพลาดท่ีบุคคลไม่ใช่ท่ีระบบ 

การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ  ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : ตรวจสอบเวชระเบียนผูป่้วนในท่ีส่งมาจากตึกทุกฉบบั ทุกเดือน โดย

ผูรั้บผดิชอบงานตรวจสอบและคียเ์รียกเก็บเวชระเบียน 
 ความครอบคลุม  :  เวชระเบียนผูป่้วยในท่ีส่งมาจากตึกทุกฉบบั    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :    

ปัญหา พบเวชระเบียนท่ีส่งมาจากตึกมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
วธีิการ จากการตรวจสอบเวชระเบียนก่อนท่ีจะคียข์อ้มูลเรียกเก็บ ยงัพบปัญหาวา่มีเวชระเบียนบางฉบบั
ลงขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่น HN AN เลขบตัรประชาชน ท าใหเ้กิดปัญหาในการส่งขอ้มูลเรียกเก็บ 
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เม่ือพบความผิดพลาดหลงัจากคียข์อ้มูลแลว้ไม่สามารถแกไ้ขในโปรแกรมได ้จะตอ้งส่งเป็นเอกสาร
แนบไฟลเ์พื่อขอแกไ้ข ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากในการส่งแกไ้ขในแต่ละราย แนวทางแกไ้ขคือ ตรวจสอบ 
AN ท่ีรับจากตึก หากมีการลงรับซ ้ าซอ้น หรือยงัไม่ลงรับ จะถูกส่งคืนกลบัใหตึ้กแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
ตรวจสอบสิทธ์ิจาก Web ของ สปสช.ทุกราย หากพบเลขบตัรประชาชนไม่ตรงจะด าเนินการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งก่อนคียข์อ้มูล 
ผลการเปล่ียนแปลง จากการตรวจสอบสิทธ์ิทุกคร้ังก่อนคียข์อ้มูล ท าใหข้อ้มูลดา้นเลขบตัรประชาชน

ถูกตอ้ง แต่ยงัมีการเขียน HN AN ขอ้มูล D/C ไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะไดห้าแนว
ทางแกไ้ขและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

การทบทวนเหตุการณ์ทีส่ าคัญ  โปรแกรมการเรียกเกบ็สิทธิข้าราชการ/อปท.ยงัไม่คงที่ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :  ตรวจสอบขอ้มูลตอบกลบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิขา้ราชการ/อปท.

ทุกคร้ังท่ีส่ง โดยผูรั้บผดิชอบงานเรียกเก็บตน้สังกดั 
ความครอบคลุม  :   ขอ้มูลการตอบกลบัการเรียกเก็บตน้สังกดัทุกราย   

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   
 ปัญหา  โปรแกรมการเรียกเก็บสิทธ์ิขา้ราชการ/อปท.มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าใหมี้ปัญหาใน

การเรียกเก็บ 
วธีิการ  จากการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเรียกเก็บของขา้ราชการกรมบญัชีกลางจากเดิมเป็นโปรแกรม

ของกรมบญัชีกลางเปล่ียนมาเป็นโปรแกรม E-claim ของ สปสช. ซ่ึงเป็นโปรแกรมใหม่ มีรายละเอียด และ
ขอ้มูลท่ีตอ้งลงใหล้ะเอียด เช่น ขอ้มูลการใชย้า ตอ้งลาจ านวน ราคา และเลขรหสัยา 24 หลกั ซ่ึงโปรแกรมการ
เรียกเก็บยงัไม่รองรับกบัยาท่ีใชใ้นโรงพยาบาล ท าใหเ้กิดปัญหาในการคียข์อ้มูล ผูป่้วยบางรายมีสิทธ์ิเบิกจ่ายตรง
มาตั้งนานแลว้ แต่ไม่สามารถส่งเรียกเก็บได ้โดยใหเ้หตุผลวา่ไม่มีสิทธ์ิเบิกจ่ายตรง ทั้งๆท่ีเคยเบิกในโปรแกรม
เดิมได ้เม่ือสอบถามไปยงั สปสช. กลบัไดรั้บค าตอบวา่มีปัญหาเก่ียวกบัระบบ และโปรแกรมการใชง้าน ไม่
สามารถแกไ้ขได ้ตอ้งรอไปก่อน ท าใหข้อ้มูลท่ีส่งเรียกเก็บไปติด C เป็นจ านวนมาก ซ่ึงปัญหาไม่ไดเ้กิดจากการ
คียข์อ้มูลของโรงพยาบาล แต่เกิดจากระบบและตวัโปรแกรมของ สปสช.  

ผลการเปล่ียนแปลง   หลงัจากการท่ีมีการทบทวนกิจกรรมดงักล่าวแลว้ยงัคงพบปัญหา เน่ืองจากเป็น
การเกิดปัญหาจากการโปรแกรมการเรียกเก็บยงัไม่เสถียร  
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5. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 

CQI เร่ือง  การส่งข้อมูลการเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ UC ผ่านโปรแกรม E-claim ได้ทนัเวลา 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :     มีการหกัเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ UC กรณีเรียกเก็บไม่ทนัเวลาท่ีก าหนด 
วตัถุประสงค ์ : 1.    เพื่อหส้ามารถส่งขอ้มูลเรียกเก็บตน้สังกดัผา่นโปรแกรม E-claim ไดต้รงตามเวลาท่ี   
                                  ก าหนด 

2. ขอ้มูลท่ีส่งไปยงั สปสช. มีความครบถว้น ถูกตอ้ง และสามารถไดเ้งินตาม 
        หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โดยงานประกนัสุขภาพไดก้ าหนดตวัช้ีวดัในการวดั

คุณภาพการเรียกเก็บในเร่ืองการส่งขอ้มูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ  UC ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีทาง สปสช.ได้
ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล และหกัค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีส่งขอ้มูล
ล่าชา้เกินก าหนด ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บและไดรั้บเงินชดเชยครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์จึงไดมี้การท า CQI 
ในเร่ืองน้ี เพื่อท่ีจะไดพ้ฒันากระบวนการในการคียข์อ้มูลค่ารักษาพยาบาลสิทธ์ิ UC ใหท้นัเวลา ถูกตอ้ง และ
ครบถว้น ตามแนวทางท่ี สปสช.ไดก้ าหนด โดยมีตวัช้ีวดัในการส่งขอ้มูลการเรียกเก็บใหท้นัเวลาทุกราย ร้อยละ 
100 และการส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 95 
 
QA  เร่ือง  การป้องกนัการสูญหายของเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :       ในปี 2550  เวชระเบียนสูญหาย 1 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 0.02 
วตัถุประสงค ์: 1.  เพื่อป้องกนัการเปิดเผยความลบัของผูป่้วย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
  2.  เพื่อใหท้ราบถึงประวติั และเป็นแนวทางในการรักษาคร้ังต่อไป 

การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  : เน่ืองจากเวชระเบียนมีความส าคญักบับุคคลทุกคนท าการบนัทึกการรักษา
และเป็นเจา้ของเวชระเบียนและรวมไปถึงญาติของเจา้ของเวชระเบียน โดยเฉพาะเวชระเบียนท่ีพบวา่เป็นคดี
ความจ าเป็นตอ้งน าไปเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี และส าคญัมากท่ีสุดเป็นประวติัการรักษาโรคของผูป่้วยทุก
คนท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล ทั้งการวางแผนการรักษา คุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีมีผลกบัผูป่้วย การหาย
จากโรคถือวา่เป็นหวัใจของการรักษา แต่ถา้ไม่มีประวติัการรักษา รักษาตามอาการหรือรักษาไปเร่ือยเป่ือยก็ยาก
ท่ีจะท าใหผู้ป่้วยหายจากโรค ดงันั้นเวชระเบียนจึงส าคญัมากในการรักษาผูป่้วยแต่ละรายและจะสูญหายไม่ได ้ท่ี
ผา่นมาปัญหาท่ีพบ ยงัพบวา่มีเวชระเบียนผูป่้วยในท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของศูนยป์ระกนัสุขภาพสูญหาย โดย
จากเดิมศูนยป์ระกนัและตึกผูป่้วยชายและตึกผูป่้วยในหญิง จะมีสมุดเพื่อบนัทึกการคืนเวชระเบียนผูป่้วยใน โดย
มีการเซ็นช่ือและวนั เดือน ปี ของผูรั้บและผูส่้งทุกคร้ัง แต่ยงัพบวา่มีปัญหาบางคร้ังเซ็นช่ือรับแต่ยงัไม่ไดรั้บคืน 
บางคร้ังขอ้มูลการรับและส่งเวชระเบียนผูป่้วยในผิดทั้งหมด จึงตอ้งท าใหเ้สียเวลาสืบหาขอ้เทจ็จริงของเวช
ระเบียนผูป่้วยในแต่ละฉบบั และยงัพบวา่หลงัจากท่ีรับเวชระเบียนผูป่้วยใน แลว้ระหวา่งบนัทึกขอ้มูลและผูเ้ก็บ
เวชระเบียนผูป่้วยในมีการสูญหายของเวชระเบียนภายในหอ้งศูนยป์ระกนัสุขภาพ แนวทางแกไ้ขปัญหามีการ
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ตรวจสอบขอ้มูลของเวชระเบียนถึง 3 คร้ัง โดยท่ีจุดท่ี 1 ผูส่้งเวชระเบียนมีการตรวจสอบจ านวนเวชระเบียนท่ีจะ
ส่งคืนมาแลว้ 1 รอบ จุดท่ี 2  ผูรั้บและผูส่้งเวชระเบียน มีการเซ็นช่ือก ากบัพร้อมทั้งวนั เดือน ปีท่ีส่งและรับเวช
ระเบียนโดยมีสมุดส่งจากตึกผูป่้วยในชายและหญิง จุดท่ี 3  ระหวา่งผูบ้นัทึกขอ้มูลเรียกเก็บโปรแกรม E-claim 
และผูเ้ก็บเวชระเบียนผูป่้วยในมีการลงทะเบียนเวชระเบียนทุกฉบบัท่ีส่งมาจากตึกผูป่้วยในเพื่อส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี
บนัทึกขอ้มูล หลงัจากท่ีเจา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม E-claim เรียบร้อย     แลว้จะมีการลงช่ือ
ส่งคืนเวชระเบียนทุกฉบบัใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บเวชระเบียน นอกจากนั้นยงัมีสมุดยมื – คืนเวชระเบียนผูป่้วยใน
เพื่อใหท้ราบวา่มีเวชระเบียนใดบา้งท่ีมีการยมืออกจากศูนยป์ระกนัสุขภาพ  และเวชระเบียนใดบา้งท่ียงัไม่ส่งคืน
มายงัศูนยป์ระกนัสุขภาพโดยกระบวนการทุกอยา่งนั้นท าข้ึนเพื่อใหท้ราบการเดินทางของเวชระเบียนผูป่้วยใน
วา่ตอนน้ีอยูท่ี่ใด สามารถตามได ้หลงัจากท่ีด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวยงัไม่พบวา่เวชระเบียนผูป่้วยในสูญ
หายอีก และยงัพบวา่เวชระเบียนผูป่้วยในอยูท่ี่ไหนอีกดว้ย 

 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2550-2554 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2550 ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 
-อตัราการสูญหายของเวชระเบียนผูป่้วยใน ร้อยละ 0 0.02 0 0 0 0 

 
QA เร่ือง  :   การขึน้ทะเบียนบัตรทอง  
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :   ในปี 2551 ผูท่ี้มายืน่ค  าร้องข้ึนทะเบียนบตัรทอง สิทธ์ิการรักษาไม่ข้ึนตามรอบท่ี 
                                        ก าหนด 

     วตัถุประสงค ์ : 1.เพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถใชสิ้ทธ์ิบตัรทองตามรอบท่ีมาข้ึนทะเบียนได ้                              
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :  

เม่ือผูรั้บบริการยืน่แบบค าร้องในการข้ึนทะเบียนบตัรทองแลว้ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการส่ง
ขอ้มูลการข้ึนทะเบียนบตัรทองภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บค าร้อง และท าทะเบียนเพื่อตรวจสอบวา่ ได้
ด าเนินการคียข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นตอ้งตรวจสอบวนัท่ีสิทธ์ิข้ึนหลงัจากไดรั้บค าร้อง ภายใน 30 
วนั หากมีขอ้ผิดพลาด ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือสิทธ์ิยงัไม่ข้ึน ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที เพื่อใหสิ้ทธ์ิข้ึนภายใน 
30 วนั และตอ้งมีทะเบียนผูม้ายืน่ค าร้องเพื่อการตรวจสอบทุกราย 

       ผลลพัธ์  :  ผูม้าข้ึนทะเบียนบตัรทองสามารถใชสิ้ทธ์ิไดภ้ายใน 30 วนั  
 

QA เร่ือง  :   ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจรสามารถเรียกเกบ็ พรบ. ภายใน 30 วนั  
ปัญหา/โอกาสพฒันา  : ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษา พรบ. จากบริษทัประกนัได ้  
วตัถุประสงค ์ : 1. เพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บค่ารักษา พรบ.ไดท้นั เพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่โรงพยาบาล 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  : จากอดีตตั้งเป้าหมายใหเ้รียกเก็บ พรบ. ภายใน 90 วนั ตามเกณฑท่ี์บริษทั   
ประกนัไดก้ าหนดข้ึน เม่ือท าเร่ืองส่งเบิกเงินค่ารักษาไปยงับริษทัประกนั ไม่สามารถเรียกเก็บได ้เน่ืองจากการ
ด าเนินงานของบริษทัล่าชา้ เอกสารยงัไม่ถึงบริษทั ท าใหสู้ญเสียรายไดบ้างส่งเขา้โรงพยาบาล เพราะส่งเร่ืองตั้ง
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เบิก พรบ.ไปยงั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื่อ
ด าเนินการติดตามและตรวจสอบบริษทัประกนั เกินระยะเวลา 30 วนั ดงันั้นจากปัญหาท่ีพบ จึงไดต้ั้งแนวทาง
ไวใ้หเ้รียกเกบ็ พรบ. ภายใน 30 วนัหากบริษทัด าเนินการล่าชา้ ไม่ช าระค่ารักษาพยาบาล ก็จะส่งเร่ืองเบิก พรบ.
ดงักล่าวไปยงั คปภ. เพื่อเรียกเก็บต่อไป 
ผลลพัธ์  : ไดรั้บช าระเงินค่ารักษา พรบ.ตรงตามท่ีเรียกเก็บ 
 

6. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
  5.1  ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพทีเ่สร็จส้ินแล้ว) 
การติดตามการเรียกเกบ็และพงึได้รับเงินชดเชยของ UC 
 กองทุนเงิน UC เป็นกองทุนเงินใหญ่ในโรงพยาบาล ดงันั้น การส่งขอ้มูลเรียกเก็บเงิน UC ควรมีการ
ติดตามสถานการณ์การเงิน เน่ืองจากจ านวนขอ้มูลท่ีส่งมีจ านวนมาก ถา้ไม่มีการตรวจสอบจะท าใหเ้งินท่ีจะ
ไดรั้บนอ้ยลง สปสช.จะจ่ายเงินมาล่วงหนา้ใหก้บัโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะตอ้งท าผลงานใหไ้ดเ้ท่ากบัหรือ
มากกวา่เงินท่ี สปสช.จ่ายมาล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัการเรียกเงินคืนจาก สปสช. และท่ีส าคญัการจ่ายเงินล่วงหนา้
ในปีต่อไปจะพิจารณาตามผลงานยอ้นหลงัของปีท่ีผา่นมา โดยมีวธีิการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1.ส่งขอ้มูลเรียกเก็บเงินจาก สปสช.ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งไปยงั สปสช.และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเรียกเก็บไปกบับญัชีสรุปรายเดือน (Statement) 
 4.อุทธรณ์ขอ้มูลท่ีตอ้งอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5.ตรวจสอบขอ้มูลบญัชีสรุปรายเดือนกบัรายการการตอบจ่ายเงินจาก สปสช. 
 6.อุทธรณ์การปฏิเสธการจ่ายเงิน (Deny) จาก สปสช. 
 7.สรุปและจดัท ารายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารใหท้ราบสถานการณ์ทุกเดือน 
  

จากการด าเนินงานทีผ่่านมา ท าให้การติด C ลดลง Deny น้อยลง 
ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- การปฏิเสธการจ่าย ร้อยละ 1.8 0.52 0.62 0 
-ขอ้มูลติด C < ร้อยละ 5 0.94      1.08 1.74 
-ค่า CMI ท่ีเหมาะสม ร้อยละ 0.6 0.59 0.56 0.58 
 
 
การตรวจสอบใบส่ังยาสิทธ์ิเบิกจ่ายตรงกบัโปรแกรม Hos xp 
 ตั้งแต่มีโครงการเบิกจ่ายตรงของขา้ราชการ ซ่ึงผูรั้บบริการท่ีมาสแกนน้ิวมือข้ึนทะเบียนเบิกจ่ายตรง มา
รับการรักษาโดยมิตอ้งช าระเงินเป็นจ านวนมาก เม่ือมีผูรั้บบริการแลว้ห้องยาก็จะรวบรวมใบสั่งยาส่งมาใหศู้นย์
ประกนัสุขภาพ เพื่อบนัทึกขอ้มูลและส่งเบิก จากเดิมส่งมาเท่าไหร่ก็ส่งเบิกเท่านั้น โดยไม่ทราบวา่ใบสั่งยาท่ี
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รับมาจากห้องยาครบถว้นตามท่ีมีผูม้ารับบริการหรือไม่ แต่พอมีการใชโ้ปรแกรม Hos xp ศูนยป์ระกนัสุขภาพจึง
ใชป้ระโยชน์จากสรุปรายงานค่าใชจ่้ายเพื่อตรวจสอบใบสั่งยา พบวา่มีการส่งใบสั่งยาซ ้ า ส่งใบสั่งยาผดิประเภท 
และไม่ไดส่้งใบสั่งยาเป็นจ านวนมาก  โดยเร่ิมจากรับใบสั่งยาจากหอ้งยามารวบรวมไว ้ดึงขอ้มูลจากโปรแกรม 
Hos xp แลว้พิมพร์ายงานมาตรวจสอบ เม่ือตรวจสอบพบขอ้ผดิพลาดจะส่งใบสั่งยาคืนห้องยาเพื่อพิมพใ์บสั่งยา
และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังก่อนส่งคืนมายงัศูนยป์ระกนัสุขภาพเพื่อด าเนินการคียเ์รียกเก็บต่อไป  
 
การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล  

ผูรั้บบริการ/ผูป่้วย มีการด าเนินการตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาพยาบาลผูป่้วยในทุกราย เพื่อใหท้ราบสิทธ์ิ
การรักษาพยาบาล เจา้หนา้ท่ีเรียกเก็บค่ารักษาอยา่งถูกตอ้งตรงตามสิทธ์ิของผูป่้วยใหค้  าแนะน าอธิบายสิทธ์ิใน
กรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิการรักษาพยาบาลได ้และไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ์ิได ้เพื่อ
ลดปัญหาความไม่เขา้ใจในการใชสิ้ทธ์ิ ส าหรับผูป่้วยนอก จะตรวจสอบสิทธ์ิในกรณีท่ีไม่ไดน้ าบตัรทองมา หรือ
สงสัยวา่มีสิทธ์ิซ ้ าซอ้น หรือบตัรท่ีถือมาไม่ตรงตามสิทธ์ิท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อจะไดท้ราบสิทธ์ิการรักษาท่ี
ถูกตอ้งและเป็นจริง สามารถใชสิ้ทธ์ิการรักษาพยาบาลไดต้รงตามสิทธ์ิท่ีเป็นอยูจ่ริง ให้ค  าแนะน าการใชสิ้ทธ์ิได้
อยา่งถูกตอ้ง ปัญหาท่ีพบคือ ไม่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาพยาบาลไดทุ้กรายในผูป่้วยในเน่ืองจากไม่มีเลข
บตัรประชาชน  เลขบตัรประชาชนผดิ ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบ ผูป่้วยไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามตอ้งการ เช่น มีบตัร
ทองชัว่คราว แต่ยงัไม่ข้ึนทะเบียน สิทธ์ิยงัไม่เปล่ียน มีสิทธ์ิซ ้ าซอ้น ถือบตัรทองเดิมมาใช ้ซ่ึงปัจจุบนัสิทธ์ิการ
รักษาพยาบาลไดเ้ปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน แนวทางแกไ้ข ผูป่้วยท่ีไม่มีเลขบตัรประชาชน บตัรประชาชนผดิ ตอ้ง
คน้หาขอ้มูลโดยกรอก ช่ือ-สกุล ท่ีถูกตอ้ง หรืออาจสอบถามจากผูป่้วยโดยตรง ส่วนบตัรทองท่ีใชไ้ม่ได ้ให้
ค  าแนะน าในการข้ึนทะเบียน การติดต่อขอท าบตัรใหม่ การยกเลิกสิทธ์ิท่ีใชไ้ม่ได ้ ส่วนผูป่้วยนอกยงัพบปัญหา
วา่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิผูป่้วยนอกไดทุ้กราย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร สถานท่ี จะตรวจสอบสิทธ์ิ
ผูรั้บบริการท่ีพบปัญหาจริง ๆ ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีบตัรทองมาแสดง ใหถื้อวา่เป็นบุคคลท่ีมีสิทธ์ิการ
รักษาพยาบาลตามบตัรนั้น 

 

การยืม – คืนเวชระเบียน 

 ศูนยป์ระกนัสุขภาพ นอกจากเก็บเวชระเบียนผูป่้วยในแลว้ยงัใหบ้ริการยมื  -  คืนผูป่้วยในทั้งเจา้หนา้ท่ี
แพทยท์ั้งตอบสนองความตอ้งการ  ยมื – คืนเวชระเบียนผูป่้วยในบริการทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  
จากเดิมศูนยป์ระกนัสุขภาพพบปัญหาวา่เวชระเบียนผูป่้วยในสูญหาย  ส่วนหน่ึงจากการยมืเวชระเบียนผูป่้วยใน
ออกจากศูนยป์ระกนัสุขภาพ   แลว้ยงัไม่ไดส่้งคืนและไม่สามารถตรวจสอบได ้ หลงัจากนั้นทางศูนยป์ระกนั
สุขภาพจึงไดห้าแนวทางแกไ้ข    โดยการก าหนดแนวทาง การยมื-คืน เวชระเบียนผูป่้วยในจะตอ้งมีการ
ลงทะเบียนยมื  และลงทะเบียนคืนทุกคร้ังท่ีศูนยป์ระกนัสุขภาพ  และศูนยป์ระกนัสุขภาพไดต้ั้งระยะเวลาในการ
คน้หา เวชระเบียนผูป่้วยในภายใน  4 ชัว่โมง  หลงัจากท่ีหน่วยงานมาติดต่อขอยมื  แต่จากผลงานท่ีผา่นมาของ
ศูนยป์ระกนัสุขภาพ  พบวา่การใชเ้วลาหาเวชระเบียนผูป่้วยในเพียง 30 นาที หลงัจากท่ีหน่วยงานขอยมื 
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ผลจากค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยใน  

- เกิดความสะดวกรวดเร็วของผูรั้บบริการและลดระยะเวลาการรอคอย 
- เกิดความรวดเร็วกบัแพทยท่ี์ตอ้งการใชเ้วชระเบียนผูป่้วยในเพื่อดูประวติัผูป่้วย 
- เกิดความรวดเร็วในรักษาพยาบาล บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ีวา่มี

ประสิทธิภาพท่ีดีแลว้การจดัเก็บเวชระเบียนผูป่้วยในท่ีไดม้าตรฐานเหมาะแก่การน ากลบัมาใช ้ 
ไม่ใช่เพียงแต่เก็บแต่ตอ้งสะดวกในการน ามาใชป้ระโยชน์ดว้ย 

 
 
ลดข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ 

จากตวัช้ีวดัของศูนยป์ระกนัสุขภาพขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการถือวา่เป็นความรุนแรงท่ีเป็นความเส่ียง
ระดบั 4 เพราะเน่ืองจากศูนยป์ระกนัสุขภาพไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ จึงมี
ตวัช้ีวดัเร่ืองขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการ ปัญหาท่ีพบยงัพบวา่มีขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการ เน่ืองจาก
พฤติกรรมบริการของเจา้หนา้ท่ี ทั้งกิริยา ท่าทาง การส่ือสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูม้ารับ
บริการ จากปัญหาท่ีพบศูนยข์อ้มูลข่าวสารมีแนวทางแกปั้ญหาการบริการในท่ีประชุมหวัหนา้พาท าทุกสัปดาห์ จะ
มีการพูดคุยกนัถึงพฤติกรรมบริการและมาตรฐาน สร้างความภาคภูมิใจของเจา้หนา้ท่ีในการให ้บริการ หน่วยงาน
ของเราช่วยประชาชนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีหน่วยงานของเราจะเกิดความเดือดร้อนอยา่งไร 
ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีทุกคนถือเป็นแรงขบัเคล่ือนให้หน่วยงานบรรลุจุดมุ่งหมายในการใหบ้ริการ สร้างส านึกในการ
ใหบ้ริการ และมีแนวทางแกไ้ขในสถานการณ์เฉพาะหนา้ ถา้เห็นเจา้หนา้ท่ีใชอ้ารมณ์ก็ใหเ้จา้หนา้ท่ีอีกคนช่วย
สะกิดบอกเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั ดว้ยการใหล้ดอารมณ์ในการแกปั้ญหาหรือแกปั้ญหาแทนเพื่อน จากแนวทาง
ดงักล่าวศูนยป์ระกนัสุขภาพยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนของเจา้หนา้ท่ีในช่วงเวลาต่อมา 

 
 5.2  การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ความถูกต้องของการเรียกเก็บ E-clam 

 จากท่ีศูนยป์ระกนัสุขภาพ ไดเ้รียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยในทุกสิทธ์ิการรักษานั้น จากขอ้มูล
การส่งขอ้มูลผูป่้วยในความถูกตอ้งของขอ้มูลจะน ามาคิดเป็นเกณฑคุ์ณภาพขอ้มูลของโรงพยาบาล ซ่ึงถา้
โรงพยาบาลใดส่งขอ้มูลไม่ถูกตอ้งมาก ก็แสดงถึงคุณภาพขอ้มูลท่ีต ่าของโรงพยาบาล จากผลการตอบแทนคิด
ตามคา่ adj RW ของแต่ละโรค  จึงท าใหค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีโรงพยาบาลจดัส่งให้  สปสช. มีความส าคญั
ท่ีสุดในการส่งขอ้มูลเรียกเก็บผา่นโปรแกรม  E-clam ศูนยป์ระกนัสุขภาพจึงมีตวัช้ีวดัเร่ืองความถูกตอ้งของการ
ส่งขอ้มูลให ้สปสช. เป้าหมายความถูกตอ้ง 95 % ถา้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งท าใหไ้ม่ผา่นการตรวจสอบของ  สกส. 
แลว้ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขขอ้มูล   ถา้มีความผดิพลาดของขอ้มูลมากยงับอกถึงคุณภาพการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีอีกดว้ย  และยงัท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการไดรั้บค่ารักษาพยาบาล และเป็นการยากต่อการตรวจสอบ
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การตอบจ่ายผา่น steatment ของ สปสช. จากผลการติดตามตวัช้ีวดันั้นจึงพบวา่ยงัมีปัญหาในการส่งและรับ
ขอ้มูลท่ีล่าชา้  ขอ้มูลไม่ตรงกนั จึงไดมี้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

การพฒันาระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธ์ิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
 จากนโยบายของ สปสช. ท่ีจะพฒันาระบบการลงทะเบียนเพื่อสามารถตรวจสอบ ควบคุมก ากบั 
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการลงทะเบียนไดน้ั้น จึงไดมี้แนวทางในการพฒันาโดยได้
ด าเนินงานจดัท าแผน เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะในการท างาน อุปกรณ์และสถานท่ีให้
สามารถใชง้านไดดี้ มีการบริหารขอ้มูลใหท้นัเวลา ครอบคลุมผูมี้สิทธ์ิ โดยการลงทะเบียนภายใน 48 ชัว่โมง
หลงัจากรับค าร้อง และไดรั้บอนุมติัภายใน 30 วนั พร้อมทั้งส่งมอบบตัรภายใน 15 วนั หลงัจากไดรั้บการอนุมติั 
และสามารถจดัเก็บเอกสารไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง และเหมาะสม เป็นระเบียบ สามารถคน้หาไดต้ามก าหนดภายใน 
5 นาที/ราย 
 

การบริการด้วยหัวใจ 
การบริการดว้ยหวัใจ Humanized health care หมายถึง การใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ ประดุจญาติ

มิตร เราร่วมกนัผูป่้วยทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ ก่อใหเ้กิดความสุขใจทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ โดย
เร่ิมจากการมีสัมพนัธภาพท่ีดี  มีความเอ้ืออาทร  ใส่ใจดูแลผูรั้บบริการ  และตระหนกัถึงความส าคญัในคุณภาพ
ของการใหบ้ริการโดยมุ่งเนน้ผูรั้บบริการเป็นจุดศูนยก์ลางและตอ้งดูแลดว้ยหวัใจท่ีเขา้ใจ  

การบริการดว้ยหวัใจนั้น ไม่ใช่เร่ืองอะไรท่ีซบัซอ้นหรือยุง่ยากหรือตอ้งใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหวงั 
เพียงใหบ้ริการตามความคาดหวงัของผูม้ารับบริการแต่ตอ้งเป็นบริการท่ีมีชีวติ ไม่ใช่บริการท่ีไม่มีชีวติเสมือน
เคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนต ์ ท่ีปฏิบติังานไปตามโปรแกรมท่ีไดว้างไวเ้ท่านั้นท่ีไม่สามารถสนองความคาดหวงัของ 
ผูม้ารับบริการได ้ การบริการดว้ยหวัใจ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าออกมาจากใจนั้นจะดีกวา่ ไดป้ระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลท่ีมากกวา่  
 
7. แผนการพฒันาต่อเน่ือง    

  

สร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข 
 การสร้างภาระงานใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน และตรงกบัสาขาวิชาชีพท่ีเรียนมาและ
ไม่มอบหมายงานท่ีมากเกินไปจนท าใหไ้ม่สามารถท างานเสร็จไดท้นัเวลา ท าใหป้ระสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีลดนอ้ยลงท าใหผ้ลงานออกมาไม่ดีและขาดผลส าเร็จในการท างาน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดภาวะ
เครียดในการท างานขาดความสุขและท าใหไ้ม่อยากท างาน ขาดความทุ่มเทและก าลงัใจในการท างานและอาจ
ส่งผลใหก้ารบริการท่ีไม่ดีท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ รวมถึงขอ้ร้องเรียนตามมา ทางศูนยป์ระกนัจึงคิดวา่การสร้าง
ความสุขในการท างาน โดยค านึงถึงความรู้สึกของเจา้หนา้ท่ีเป็นส าคญั โดยมีการเปิดเพลงเบาๆ ในการท างาน
เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน มีการส ารวจภาระงานวา่เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดรับภาระงานมากก็จะมีการจดัภาระงานใหม่ให้
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เหมาะสม เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานท่ีดี ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวมี้การพูดคุยในท่ีท างาน เพื่อสร้างความเป็นกนัเองเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั โดยการสอบถามหรือพูดคุย
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี โดยโรงพยาบาลอาจมีการอบรมละลายพฤติกรรม ปัจเจกบุคคล (OD) เพื่อให้เกิดความสามคัคี
ในการท างาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อยา่ง
เปิดเผย จริงใจต่อกนั เพื่อให้เกิดความกลมเกลียวในท่ีท างาน จดัระบบหอ้งท างานใหน่้าอยูแ่ละสะอาดอยูเ่สมอ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านกังาน โดยประหน่ึงวา่เป็นของตนเอง เพื่อให้เกิดความคงทนของอุปกรณ์ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในท่ีท างาน ปรับความเขา้ใจเม่ือมีปัญหาในท่ีท างาน เพื่อลดปัญหาความไม่เขา้ใจของเจา้หนา้ท่ี เล่าเร่ือง
ตลกข าขนัสู่กนัฟังเพื่อลดความเครียดในการท างาน 
 
การส่งรายงาน E-clam สิทธ์ิ UC ได้ตรงตามก าหนดเวลา 

เน่ืองจากรายงาน E-clam เป็นขอ้มูลการรักษาพยาบาลผูป่้วยในในหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้
เกณฑก์ลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) ด าเนินการระบบจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยในภายใตเ้พดานงบประมาณ 
โดยมีก าหนดระยะเวลาของการส่งขอ้มูลและขอ้มูลอ่ืน ๆ เป็นตวัประกอบในการพิจารณาจ่ายเงินใหแ้ก่
สถานพยาบาลนั้น ๆ เน่ืองจากท่ีผา่นมาการส่งขอ้มูลเกิดความล่าชา้ และขอ้มูลท่ีตอบกลบัยงัไม่ถูกตอ้งเป็น
บางส่วน ในปี 2551 ไดมี้การเปล่ียนโปรแกรมในการส่งขอ้มูล จากโปรแกรม NHSO มาเป็นโปรแกรม E-clam ซ่ึง
ท าใหมี้ปัญหาในการส่งรายงาน ตั้งแต่โปรแกรมการคียข์อ้มูล การตอบกลบัของขอ้มูล ท าใหเ้กิดปัญหาในการ
ประมวลผลงาน ท าใหผ้ลงานต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนด แนวทางท่ีก าลงัด าเนินการคือ ศึกษาโปรแกรมใหม่ให้
ละเอียดทุกขั้นตอน ประสานงานกบั สปสช.ในส่วนของโปรแกรมให้เขา้ใจ ชดัเจนยิง่ข้ึน เก็บปัญหาท่ีพบ
ประสานงานกบั สปสช.เพื่อหาแนวทางแกไ้ขให้ตรงกนั คียข์อ้มูลใหถู้กตอ้ง ตรวจสอบความถูกตอ้งทุกขั้นตอน
ก่อนส่งขอ้มูล เพื่อใหผ้ลงานในการส่งขอ้มูลถูกตอ้ง มีคุณภาพ ทนัตามก าหนดเวลา  
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ผลการตดิตามตัวชีวั้ดและความเส่ียงของศูนยป์ระกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2560 

ที ่ ตวัชีว้ดั/ศนูยป์ระกนัสขุภาพ เปา้หมาย ตค59 พย.59 
ธค.
59 

มค.
56 

กพ.
60 

มีค.
50 เมย.60 

พค.
60 

มิย.
60 

กค.
60 

สค.
60 

กย.
60 รวม average 

1 ผูป่้วยอบุตัเิหตไุดร้บัการเรียกเก็บ พรบ.  100% 
     
100  

       
100  

     
100  

      
100                  

  ภายใน 30 วนัหลงัจ าหน่าย                            

2 ส่งขอ้มลูการเรียกเก็บผูป่้วยสิทธิUC                               

  ผ่านโปรแกรม e-claim ทนัเวลา 100% 100 
       
100  100 100                  

3 ส่งขอ้มลูการเรียกเก็บผูป่้วยสิทธิUC                               

   ผ่านโปรแกรม e-claim ถกูตอ้ง 95%                      

4 ขอ้มลูปฏิเสธการจ่ายเงินจาก สปสช.(Deny) <1.8%                      

5 ส่งขอ้มลูการขึน้ทะเบียนบตัรทอง 100% 
     
100  

       
100  

     
100  

      
100                  

  ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลงัจากย่ืนค ารอ้ง                               

6 วนัยืน่ค  าร้องท าบตัรทองถึงวนัสิทธ์ิข้ึน ไม่เกิน 30 วนั 100% 
     
100  

       
100  

     
100  

      
100                 

7 ส่งขอ้มลูผูป่้วยในเบกิตน้สงักดัถกูตอ้ง  95%                    

8 ส่งขอ้มลูผูป่้วยในเบกิตน้สงักดัทนัเวลา  100% 100 
      
100  

       
100 

     
100                  

9 

 
ส่งขอ้มลูผูป่้วยนอกมาสแกนนิว้มือถกูตอ้ง  100%                     
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10 การประกนัเวลาในการใหบ้รกิาร 
ภายใน 15 

นาที     
         

3.76                     
  ภายใน 15 นาที ทกุ 3 เดือน                               

11 ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร 85%     89.5                      

   - ภายนอกหน่วยงาน                               

12 อตัราความพงึพอใจในการท างาน 85%      86.9                     
 


