Service Profile
ชื่อหน่ วยงาน งานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกันตัง
1. บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย(Purpose):
ให้บริการขึน้ ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ การตรวจสอบสิทธิ ์การรักษาพยาบาลแก่ผรู้ บั บริการ
ตามระบบหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม ข้าราชการ พรบ. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม รวมถึง การส่งข้อมูลเรียกเก็บ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อเพิม่
รายได้ให้องค์กร และบริการรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ตามมาตรฐาน
ข. ขอบเขตบริ การ(Scope of service):
1. งานหลักประกันสุขภาพให้บริการแก่ผมู้ ารับบริการ เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัวไปเกี
่
่ยวกับ
สิทธิในหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม ข้าราชการ พรบ. และอื่นๆ อย่างครอบคลุม
2. ให้บริการขึน้ ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในอาเภอกันตัง ขึน้
ทะเบียนโครงการจ่ายตรง และแรงงานต่างด้าว
3. ให้บริการเชิงรุกในชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กบั ประชาชนคนไทย
และต่างด้าวทีม่ าอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอกันตัง
4. ดาเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี หลักประกัน
สุขภาพ เบิกได้ พรบ.ผูป้ ระสบภัยจากรถ ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว ผูม้ ปี ั ญหาสถานะ
และสิทธิให้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
5. การรับเรือ่ งราวร้องเรียนร้องทุกข์

ศักยภาพ

1. ให้บริการลงทะเบียน ตรวจสอบและรับรองสิทธิให้แก่ผรู้ บั บริการสิทธิการ
รักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ประกันสังคม ,ข้าราชการ ,แรงงานต่างด้าว
และผูม้ ปี ั ญหาทางสถานะและสิทธิ
2. ให้บริการขึน้ ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในอาเภอกันตัง
ขึน้ ทะเบียนโครงการจ่ายตรง และแรงงานต่างด้าว
3. ตรวจสอบสิทธิและให้คาปรึกษา แนะนาและประสานงานแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ผมู้ สี ทิ ธิการรักษาต่าง ๆ ได้รบั ความ
คุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทสิทธิการรักษา
4. เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี หลักประกันสุขภาพ เบิกได้ พรบ.
ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว ผูม้ ปี ั ญหาทางสถานะและสิทธิได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลาและตรวจสอบได้
5. ติดตามเงินจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
6. การรับเรือ่ งราวร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปั ญหาเรือ่ งราวทีไ่ ม่รุนแรงได้เบือ้ งต้น
ข้อจากัด
งานหลักประกันสุขภาพ เปิ ดให้ บริ การเฉพาะในวันเวลาราชการและในวันหยุด
ในช่วงเวลา 08.30-16.30 นะ ในกรณี มีผร้ ู บั บริ การที่ มีสิทธิ รกั ษามีปัญหา เช่ น บัตรทองนอก
เขต และประกันสังคมนอกเขต หรืองานอื่นๆ ที่งานห้องบัตร หรือ หอผูป้ ่ วยใน ไม่สามารถ
ตัดสิ นใจได้จะใช้ การปรึกษาทางโทรศัพท์กบั ผู้รบั ผิ ดชอบงาน กรณี ไม่สามารถติ ดต่อได้ให้
สิ ทธิ หวั หน้ าเวรเป็ นผู้ตดั สิ นใจแทน จากนัน้ งานหลักประกันสุขภาพจะเป็ นผูร้ บั หน้ าที่
ติ ดตามต่อไป
กรณี ระบบอิ นเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ขดั ข้องไม่สามารถตรวจสอบสิ ทธิ ได้ให้ยึด
สิ ทธิ เดิ มครัง้ สุดท้ายที่มารับริ การเป็ นสิ ทธิ การรักษาของครัง้ นัน้ และแนบใบฉุกเฉิ น หรือ
บันทึก HN โรงพยาบาล จากนัน้ งานหลักประกันจะเป็ นผูร้ บั หน้ าที่ติดตามต่ อไป
กรณีสทิ ธิประกันสังคม หน่วยงานสามารถทาได้เพียงเป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการการ
รักษาพยาบาลและให้คาแนะนา แต่ไม่สามารถลงทะเบียนหรือย้ายสถานพยาบาลได้

ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ

ลูกค้าภายใน
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ผูบ้ ริ หาร

ความต้องการ
- หน่ วยงานมีเป้ าหมายที่ชดั เจนมีผลงานเป็ นที่น่า
พอใจ
- ข้อมูลรายงานเรียกเก็บที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

งานการเงิ น

- เรียกเก็บค่าบริ การจากผูร้ บั บริ การสิ ทธิ ต่างๆ จาก
หน่ วยงานต้นสังกัดถูกต้องครบถ้วนทุกสิ ทธิ รวมถึง
พิ ทกั ษ์ผลประโยชน์ ขององค์กร
- ข้อมูลลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลประจาเดือนถูกต้อง
- เจรจาไกล่เกลี่ยกับผูป้ ่ วยและญาติ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การชาระค่ารักษาพยาบาล
- ให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบและ
ขอบเขตบริ การ สิ ทธิ บตั ร รวมทัง้ สิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆอย่างถูกต้อง
- ให้คาปรึกษาและร่วมหาแนวทางการตรวจสอบและ
พิ จารณาสิ ทธิ ของผู้รบั บริ การ
- การตรวจสอบสิ ทธิ บตั รในการรักษาผู้ป่วยถูกต้อง
- ให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบและ
ขอบเขตบริ การ สิ ทธิ บตั ร รวมทัง้ สิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆอย่างถูกต้อง
- ให้คาแนะนาและทาบัตรประกันสุขภาพสิ ทธิ ผพ้ ู ิ การ/
แรงงานต่างด้าว
- ติ ดตามประสานงาน เกี่ยวกับสิ ทธิ ทงั ้ ภายในและ
ภายนอก
- การประสานงานที่ดี เจ้าหน้ าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ พูดจา
ไพเราะ สุภาพ

งานห้องบัตร,งานเวชสถิ ติ
งานผู้ป่วยนอก,งานผูป้ ่ วยใน,
งานอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น,กลุ่มงาน
เวชปฏิ บตั ิ ,งานทันตกรรม,งาน
คลิ นิกพิ เศษ,งานแพทย์แผนไทย
,งานกายภาพ

ลูกค้าภายนอก
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ผูร้ บั บริ การ(ผู้ป่วยและญาติ )

-

สสจ./สปสช./โรงพยาบาลต่างๆ/
รพ.สต./อปท./สนง.
ประกันสังคม/บริ ษทั ประกันภัย/
กรมบัญชีกลาง

-

ความต้องการ
ประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบมีหลักประกันตามสิ ทธิ
ที่พึงได้รบั ครอบคลุม และเป็ นปัจจุบนั
ได้รบั คาแนะนาในการใช้ สิทธิ บตั รตามสิ ทธิ
ประโยชน์ ของบัตรได้อย่างถูกต้อง
ได้ใช้สิทธิ ประโยชน์ ตามสิ ทธิ บตั รที่มีอย่างถูกต้อง
ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ในการติ ดต่อ
เจ้าหน้ าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ พูดจาไพเราะ สุภาพ
ได้รบั รายงาน/ข้อมูลเรียกเก็บที่ครบถ้วนถูกต้อง
ทันเวลา
ข้อมูลการลงทะเบียนสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่ถกู ต้อง และ
ทันเวลา
เอกสารประกอบการเรียกเก็บถูกต้อง ครบถ้วน
เจ้าหน้ าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ พูดจาไพเราะ สุภาพ

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
- ประชาชนในเขตความรับผิดชอบมีมสี ทิ ธิและได้รบั การรักษาพยาบาลตามสิทธิบตั ร มีความพึง
พอใจในการให้บริการ
- สามารถ ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
จ. ความท้าทาย
- การให้ บริ การขึ้นทะเบียนบัตรทอง ของประชาชนในพื้นที่อาเภอกันตังได้ครอบคลุม ร้อย
ละ 100
- กรณี ตรวจสอบสิ ทธิ รกั ษาพยาบาล และบัตรหมดอายุยงั ไม่ได้รบั การขึ้นทะเบียนทาบัตร
ใหม่
- กรณี เกิ ดเหตุขณะทางานไม่มีเอกสาร(กท.44) มาแสดงทาให้ผ้รู บั บริ การต้องสารองเงิ น
ก่อน
- ไม่ได้เรียกเก็บเงิ นจากผูร้ บั บริ การในกรณี ไม่ใช่อบุ ตั ิ เหตุและฉุกเฉิ น
- ผูร้ บั บริ การไม่ยอมใช้สิทธิ พรบ.จะขอใช้สิทธิ อื่น

- เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิ ทธิ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 100
- มีการติ ดตามทวงถามการค้างชาระค่ารักษา และกลับมาติ ดต่อจ่ายเงิ นค่าค้างขาระตาม
นัด
- กรณี รบั เรื่องร้องเรียนสามารถเจรจายุติปัญหาได้ในกรณี ที่ไม่รนุ แรง

ความเสี่ยงที่สาคัญ
-

ไม่ได้ทาการตรวจสอบสิทธิก่อนให้บริการ
ไม่นาเอกสารประจาตัวมาติดต่อในขณะมารับบริการ
ลูกจ้าง/นายจ้าง ไม่ทราบสิทธิ
ส่งเอกสารเรียกเก็บผิดพลาด ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรียกเก็บ
ลงรหัส ICD 10 ไม่เป็ นปั จจุบนั ทาให้ส่งรายงานไม่ทนั เวลา
ผูร้ อ้ งเรียนไม่แสดงชื่อ และเบอร์โทร ทาให้ไม่สามารถติดต่อกลับได้
เครือ่ งมือตรวจสอบสิทธิไม่เพียงพอ
ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร

ปริ มาณงานย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลการปฏิบตั งิ านของ งานหลักประกันสุขภาพ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั ิ
ขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ขึน้ ทะเบียนกรณีสทิ ธิว่างและมาตรา 8
ขึน้ ทะเบียนโครงการสวัสดิการเบิกจ่าย ตรง
งานเรียกเก็บสิทธิผปู้ ระสบภัยจากรถ
งานเรียกเก็บสิทธิเบิกได้หน่ วยงานอื่น
งานเรียกเก็บสิทธิสวัสดิการจ่ายตรง
งานเรียกเก็บสิทธิสวัสดิการอปท.
งานเรียกเก็บสิทธิ UC นอกเขตจังหวัด
งานเรียกเก็บสิทธิ UC นอก CUP
งานเรียกเก็บสิทธิประกันสังคมผูป้ ่ วยนอก
งานเรียกเก็บสิทธิประกันสังคมผูป้ ่ วยใน

ปี 57
2550
467
308
333
17
15726
1623
2349
1440
9575
511

ปริมาณผลงาน
ปี 58 ปี 59
2533 3903
369 354
391 452
294 390
19
17
15601 16340
2145 2603
2193 2551
1452 1460
9083 10777
381 527

รวม
11889
1622
1416
1393
105
60829
6371
9656
5695
38100
2067

12
13
14
15
16
17
ลาดับ
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

งานเรียกเก็บสิทธิกองทนเงินทดแทน
65
งานเรียกเก็บสิทธิปกส.ทุพพลภาพ
0
งานเรียกเก็บฉุกเฉิน 3 กองทุน
19
งานเรียกเก็บประกันสังคมนอกเครือข่ายกรณีอุบตั เิ หตุฉุกฉิน
0
ขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2810
ตรวจสอบเอกสารรับนัด การตรวจแรงงานต่างด้าว
1538
ข้อมูลการปฏิ บตั ิ งานของ งานหลักประกันสุขภาพ
หน้ าที่ที่ปฏิ บตั ิ
ออกเอกสารใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว
ลงทะเบียนคุมใบรับรองแพทย์แรงงงานต่างด้าว
พิมพ์บตั รประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตรวจสอบสิทธิผปู้ ่ วยนอก
ตรวจสอบสิทธิผปู้ ่ วยใน
ให้คาปรึกษาด้านสิทธิบตั รทุกประเภท
ประเมินผูร้ บั บริการกรณีออกหนังสือรับรองความพิการ
ตรวจสอบ/ออกหนังสือรับรองสิทธิอสม.และครอบครัวกรณีนอน
รพ.
ถ่ายรูปผูร้ บั บบริการลงโปรแกรม Hos XP
รับเอกสารใบเคลมบริษทั ประกันชีวติ
ให้บริการค้นข้อมูลข่าวสารทางราชการ
งานสังคมสงเคราะห์

73
9
22
0
2352
2352

44
8
37
1
2234
2437

244
17
104
1
8846
7777

ปี 57
1538
1538
2810
2685
9363
9360
0

ปริ มาณผลงาน
ปี 58 ปี 59
2352 2437
2352 2437
2352 2234
2565 2428
10597 11790
10598 9612
0
28

รวม
7777
7777
8846
9447
40983
29570
28

0
2480
89
0
12

72
3300
95
0
10

ด้านบุคลากรและอัตรากาลัง งานหลักประกันมีบคุ ลากรที่ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ จานวน 4 คน
1. พยาบาลวิชาชีพชานาญงาน
1 คน
2. เจ้าพนักงานสถิติ
1 คน
3. เจ้าพนักงานธุรการ
2 คน
ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2. เครือ่ งปริน๊ เตอร์ส ี

3 ชุด
1 เครือ่ ง

79
151
5487 11267
112 296
36
36
15
46

3. กล้องเว็บแคม
4. เครือ่ งอ่านสมาร์ทการ์ด
5. เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ
6. เครือ่ งโทรสาร
7. เครือ่ งเคลือบบัตร
8. เครือ่ งสแกนเอกสาร
2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)

2 เครือ่ ง
2 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง
1 เครือ่ ง

สิ่ งที่คาดหวัง
ความเสี่ยงสาคัญ
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Process Requirement)
(Key Risk)
(Performance Indicator)
-ผูร้ บั บริการได้รบั ความ
-ประชาชนไม่มเี ลข 13 หลัก 1.อัตราความครอบคลุมการ
คุม้ ครองในสิทธิการ
-ประชาชนสิทธิว่างไม่อยูใ่ น ลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
รักษาพยาบาลตามสิทธิทพ่ี งึ พืน้ ทีไ่ ม่ทราบทีอ่ ยูช่ ดั เจนไม่ สุขภาพ>99%
ได้
สามารถติดต่อได้
2.ความพึงพอใจของ
-ผูร้ บั บริการมีความเข้าใจและ -ผูม้ สี ทิ ธิไม่ทราบสิทธิของ ผูร้ บั บริการ
มีความรูส้ กึ ทีด่ ี
ตนเอง
-ลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วย -ฐานข้อมูลภาครัฐไม่สมบูรณ์
บริการ
2.สามารถเรียกเก็บค่าบริการ -เพิม่ รายได้ให้กบั โรงพยาบาล -ข้อมูลทีส่ ่งเรียกเก็บล่าช้า -อัตราการส่งข้อมูลเรียกเก็บ
ทางการแพทย์ได้ถูกต้อง
-บันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่า -ข้อมูลค่าบริการฯไม่ถูกต้อง ทันเวลา
ครบถ้วน และทันเวลา
รักษาพยาบาลได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
-อัตราความถูกต้องของข้อมูล
2.1.สิทธิบตั รประกันสุขภาพ ครบถ้วน ทันเวลา
-การปฏิเสธการจ่าย
เรียกเก็บ
2.2.สิทธิเบิกได้หน่วยงาน
-รหัส ICD10 ไม่เป็ นปั จจุบนั
2.3.สิทธิประกันสังคม
2.4.สิทธิ พรบ.
2.5.สิทธิแรงงานต่างด้าว
2.6.กองทุนเงินทดแทน
3.การบริกการให้คาปรึกษา -ผูร้ บั บริการได้รบั ข้อมูลทีม่ ี -เจ้าหน้าทีข่ าดความรูค้ วาม -ความพึงพอใจของ
แก่ผปู้ ่ วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ความถูกต้องและเชื่อถือได้ ชานาญในเรือ่ งทีใ่ ห้คาปรึกษา ผูร้ บั บริการ
และผูร้ บั บริการ บริการ
เกีย่ วกับสิทธิประโยชน์
4.ทุกเรือ่ งของ ข้อร้องเรียน/ -เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ง -พฤติกรรมบริการของ
-ข้อร้องเรียนและอุบตั กิ ารณ์
ร้องทุกข์ ได้รบั การอธิบาย ระหว่างผูใ้ ห้บริการกับ
เจ้าหน้าที่
-ความพึงพอใจของผู้
และแก้ไขปั ญหา
ผูร้ บั บริการ
ร้องเรียน
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1.การขึน้ ทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาล
1.1.สิทธิบตั รประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
1.2.สิทธิโครงการสวัสดิการ
จ่ายตรง
1.3.สิทธิแรงงานต่างด้าว

5.สวัสดิการสังคมสงเคราะห์
-ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา -ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ผูร้ บั บริการทีม่ ปี ั ญหาทาง
-ให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้น เศรษฐานะ

-หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้ -รายได้ของหน่วยบริการ
ส่งผูร้ บั บริการทีม่ ปี ั ญหามาคุย
-ผูร้ บั บริการมีปัญหาทางเศรษ
ฐานะ

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชี้วดั
1. ความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนในอาเภอกันตัง
2. ร้อยละข้อผิดพลาดของการขึ้นทะเบียน
2.1.บัตรประกันสุขภาพ
2.2.บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2.3.โครงการสวัสดิ การจ่ายตรง
3. อัตราความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเรียกเก็บ
ค่าบริ การ
3.1.สิ ทธิ บตั รประกันสุขภาพนอก CUP
3.2.สิ ทธิ เบิ กได้หน่ วยงาน
3.3.สิ ทธิ ประกันสังคม
3.4.สิ ทธิ พรบ.
3.5.สิ ทธิ กองทุนเงิ นทดแทน
3.6.สิ ทธิ แรงงานต่ างด้าว
4. อัตราความทันเวลาของการส่งข้อมูลเรียกเก็บ
ค่าบริ การ
4.1.สิ ทธิ บตั รประกันสุขภาพนอก CUP
4.2.สิ ทธิ เบิ กได้หน่ วยงาน
4.3.สิ ทธิ ประกันสังคม
4.4.สิ ทธิ พรบ.
4.5.สิ ทธิ กองทุนเงิ นทดแทน
4.6.สิ ทธิ แรงงานต่างด้าว
5. ร้อยละข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รบั การแก้ไข

เป้ าหมาย
99%

ปี 2557
99.81%

ปี 2558
99.89%

ปี 2559
99.96%

1/2550
2/2810
2/308

1/2533
0/2352
2/391

/3903
4/2234
3/452

100
100
91.67
99.70
100
NA

100
100
100
100
100
NA

99.73
100
100
100
100
NA

100
100
91.67
100
100
NA

100
100
100
100
100
NA

100
100
100
100
100
NA

100

100

100

ร้อยละ2

100%

100%

100%

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1. ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้เป็ นไปตามสิ่ งที่คาดหวังและป้ องกันความเสี่ยง
สาคัญของแต่ ละกระบวนการ(รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ว)
- การรวบรวมจัดเก็บและรับ-ส่ง ข้อมูลรายงาน ประกันสังคม และ พรบ.จากรถเรียกเก็บได้ทนั เวลา
และได้รบั เงินครบถ้วน 100%
- การพัฒนาคุณภาพทีไ่ ด้ทาไปแล้ว การปรับเปลีย่ นและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
- การบริการตรวจสอบสิทธิ ณ.ห้องบัตรมีผลทาให้ผรู้ บั บริการได้รบั การตรวจสอบสิทธิตงั ้ แต่ยน่ื บัตร
ณ.จุดคัดกรอง ซึง่ ได้มกี ารตรวจสอบสิทธิทุกราย ตลอด 24 ชม. ส่งผลให้ผรู้ บั บริการใช้สทิ ธิการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิทม่ี อี ยูอ่ ย่างถูกต้อง
- การขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเจ้าหน้าที่
งานหลักประกันให้บริการขึน้ ทะเบียนบัตร ณ.วันทีผ่ รู้ บั บริการมาติดต่อ เพื่อขึน้ ทะเบียนโดยไม่
ต้องกลับไปติดต่อผ่านสถานีอนามัยประจาอีก
- แนะนาผูร้ บั บริการทีป่ ระสบภัยจากรถเตรียมเอกสาร หลักฐาน พรบ. เพื่อการเรียกเก็บ ซึง่ ทาให้
ผูร้ บั บริการได้ใช้สทิ ธิทพ่ี งึ ได้รบั และสถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิม่ มากขึน้

4.2.

การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ

1. ดาเนินการติดตาม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อดาเนินการขึน้ ทะเบียนสิทธิบตั รประกันสุขภาพ
ประเภท อสม.และครอบครัว
2. ดาเนินการติดตามเอกสารจากผูร้ บั บริการทีค่ า้ งชาระหรือผูร้ บั บริการทีม่ กี ารส่งต่อ รพ.ศูนย์
เพื่อตัง้ เบิก พรบ.โดยมีการติดตามทางโทรศัพท์และประสานเจ้าหน้าทีง่ าน พรบ.รพ.ศูนย์ทส่ี ่ง
ต่อ
3. ดาเนินการบันทึกข้อมูลผูร้ บั บริการทีป่ ระสบภัยจากรถทาง E-claim โดยผ่านทาง web site ให้
ทันภายใน 24 ชม. หลังเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าทีง่ าน พรบ.จะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูล
ผูป้ ระสบภัยจากรถทุกเช้าของวันถัดไปผ่าน ระบบHos.Xpของ รพ.
4. งานหลักประกันประสานงานเวชสถิตติ รวจสอบและลงรหัส ICD 10 ให้ทนั เวลาและเป็ น
ปั จจุบนั
5. พัฒนาการตรวจสอบสิทธิผปู้ ่ วยใน โดยการปริน๊ สิทธิการรักษาใส่ในประวัตผิ ปู้ ่ วยในเพื่อยืนยัน
สิทธิการรักษาทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
และเพื่อให้งานเวชสถิตสิ ่งข้อมูลรายงาน
ประจาเดือนผ่านระบบ E-claim ได้ถูกต้อง
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
1. รณรงค์การขึน้ ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนอาเภอกันตังมีสทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้คลอบคลุม
2. พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รณรงค์การรับรูส้ ทิ ธิของเจ้าหน้าทีแ่ ละเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง

โครงการ/วัตถุประสงค์
ขึน้ ทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้
ประชาชนอาเภอกันตังมี
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าให้คลอบคลุม

ตัวชีว้ ดั /เป้ าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
-อัตราความ
-สารวจรายชื่อ ปี งบประมาณ
ครอบคลุมการมี ประชาชนทีม่ าจาก 2561
หลักประกันสุขภาพ ต่างจังหวัดทีม่ า
100%
อาศัยอยูจ่ ริง
-การจัดสรร
เพื่อให้มาขึน้
งบประมาณรายหัวที่ ทะเบียนบัตร
เพิม่ ขึน้
ประกันสุขภาพฯ
โดยขอความ
ร่วมมือจาก รพ.
สต. และ อสม.
ประจา
-ตรวจสอบสิทธิผู้
มารับบริการที่
OPD ทุกราย
พัฒนาระบบการส่งข้อมูล -ความถูกต้องของ -ตรวจสอบสิทธิ ปี งบประมาณ
เรียกเก็บค่าบริการทาง ข้อมูลทีส่ ่งเรียกเก็บ ของผูเ้ ข้ารับ
2561
การแพทย์อย่างมี
ค่าบริการทาง
บริการทุกคน
ประสิทธิภาพ
การแพทย์ 100% -ตรวจสอบ
-ความทันเวลาของ ความถูกต้องของ
ข้อมูลทีส่ ่งเรียกเก็บ ข้อมูลก่อนส่งเบิก
ค่าบริการทาง
การแพทย์
รณรงค์การรับรูส้ ทิ ธิของ -เจ้าหน้าทีเ่ ครือข่าย -อบรมให้ความรู้ ปี งบประมาณ
เจ้าหน้าทีแ่ ละเครือข่าย บริการสุขภาพ
-แจกเอกสาร
2561
บริการสุขภาพอาเภอกันตัง อาเภอกันตังเข้าใจ ประชาสัมพันธ์
เรือ่ งสิทธิการรักษาที่
ถูกต้อง
-ผูร้ บั บริการได้รบั
สิทธิการรักษาทีพ่ งึ มี
อย่างถูกต้อง

ผูร้ บั ผิดชอบ
งบประมาณ
งานหลักประกัน สุขภาพ

งานประกัน
สุขภาพ

-

งานปลักประกัน 50,000 บาท จาก
สุขภาพ
สปสช.เขต 12

