
Service Profile 

ช่ือหน่วยงาน  งานหลกัประกนัสขุภาพ โรงพยาบาลกนัตงั 

1.  บริบท (Context) 

ก.  หน้าท่ีและเป้าหมาย(Purpose): 

ใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสุขภาพ การตรวจสอบสทิธิก์ารรกัษาพยาบาลแก่ผูร้บับรกิาร

ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ พรบ. เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม รวมถงึ การส่งขอ้มลูเรยีกเกบ็ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา เพื่อเพิม่

รายไดใ้หอ้งคก์ร และบรกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์ตามมาตรฐาน 

 

ข. ขอบเขตบริการ(Scope of service): 

1. งานหลกัประกนัสุขภาพใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร เจา้หน้าทีแ่ละประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบั

สทิธใินหลกัประกนัสุขภาพ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ พรบ. และอื่นๆ อยา่งครอบคลุม 

2. ใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าแก่ประชาชนในอ าเภอกนัตงั ขึน้

ทะเบยีนโครงการจ่ายตรง และแรงงานต่างดา้ว 

3. ใหบ้รกิารเชงิรกุในชุมชนเพื่อสรา้งหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าใหก้บัประชาชนคนไทย

และต่างดา้วทีม่าอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอกนัตงั 

4. ด าเนินการตรวจสอบและส่งขอ้มลูเรยีกเกบ็ค่าบรกิารทางการแพทย ์กรณ ีหลกัประกนั

สุขภาพ เบกิได ้พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ ประกนัสงัคม แรงงานต่างดา้ว ผูม้ปัีญหาสถานะ

และสทิธใิหไ้ดค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

5. การรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

     ศกัยภาพ  



1. ใหบ้รกิารลงทะเบยีน ตรวจสอบและรบัรองสทิธใิหแ้ก่ผูร้บับรกิารสทิธกิาร

รกัษาพยาบาลประกนัสุขภาพถว้นหน้า , ประกนัสงัคม ,ขา้ราชการ ,แรงงานต่างดา้ว

และผูม้ปัีญหาทางสถานะและสทิธ ิ

2. ใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าแก่ประชาชนในอ าเภอกนัตงั 

ขึน้ทะเบยีนโครงการจา่ยตรง และแรงงานต่างดา้ว 

3. ตรวจสอบสทิธแิละใหค้ าปรกึษา แนะน าและประสานงานแก่ผูป่้วยและญาต ิ
เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหผู้ม้สีทิธกิารรกัษาต่าง ๆ ไดร้บัความ
คุม้ครองตามหลกัเกณฑข์องแต่ละประเภทสทิธกิารรกัษา 

4. เรยีกเกบ็ค่าบรกิารทางการแพทย ์กรณ ีหลกัประกนัสุขภาพ เบกิได ้พรบ. 
ประกนัสงัคม แรงงานต่างดา้ว ผูม้ปัีญหาทางสถานะและสทิธไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลาและตรวจสอบได ้

5. ตดิตามเงนิจากลกูหนี้ค่ารกัษาพยาบาลทุกสทิธ ิ
6. การรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละแกไ้ขปัญหาเรือ่งราวทีไ่มรุ่นแรงไดเ้บือ้งตน้ 

ข้อจ ากดั 

 งานหลกัประกนัสขุภาพ เปิดให้บริการเฉพาะในวนัเวลาราชการและในวนัหยุด 

ในช่วงเวลา 08.30-16.30 นะ ในกรณีมีผูร้บับริการท่ีมีสิทธิรกัษามีปัญหา เช่น บตัรทองนอก

เขต และประกนัสงัคมนอกเขต หรืองานอ่ืนๆ ท่ีงานห้องบตัร หรือ หอผูป่้วยใน ไม่สามารถ

ตดัสินใจได้จะใช้การปรึกษาทางโทรศพัทก์บัผู้รบัผิดชอบงาน กรณีไม่สามารถติดต่อได้ให้

สิทธิหวัหน้าเวรเป็นผู้ตดัสินใจแทน จากนัน้งานหลกัประกนัสขุภาพจะเป็นผูร้บัหน้าท่ี

ติดตามต่อไป 

 กรณีระบบอินเตอรเ์น็ตและโทรศพัทข์ดัข้องไม่สามารถตรวจสอบสิทธิได้ให้ยึด

สิทธิเดิมครัง้สดุท้ายท่ีมารบัริการเป็นสิทธิการรกัษาของครัง้นัน้ และแนบใบฉุกเฉิน หรือ 

บนัทึก HN โรงพยาบาล จากนัน้งานหลกัประกนัจะเป็นผูร้บัหน้าท่ีติดตามต่อไป 

 กรณสีทิธปิระกนัสงัคม หน่วยงานสามารถท าไดเ้พยีงเป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารการ

รกัษาพยาบาลและใหค้ าแนะน า แต่ไมส่ามารถลงทะเบยีนหรอืยา้ยสถานพยาบาลได้ 

 

 

ค.  ผูร้บัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 



ลกูค้าภายใน 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการ 
ผูบ้ริหาร - หน่วยงานมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมีผลงานเป็นท่ีน่า

พอใจ 
- ข้อมลูรายงานเรียกเกบ็ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

 
งานการเงิน - เรียกเกบ็ค่าบริการจากผูร้บับริการสิทธิต่างๆ จาก

หน่วยงานต้นสงักดัถกูต้องครบถ้วนทุกสิทธิ รวมถึง
พิทกัษ์ผลประโยชน์ขององคก์ร 

- ข้อมลูลูกหน้ีค่ารกัษาพยาบาลประจ าเดือนถกูต้อง 
- เจรจาไกล่เกล่ียกบัผูป่้วยและญาติท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การช าระค่ารกัษาพยาบาล 
- ให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสยัเก่ียวกบัระเบียบและ

ขอบเขตบริการ สิทธิบตัร รวมทัง้สิทธิประโยชน์
ต่างๆอย่างถกูต้อง 

งานห้องบตัร,งานเวชสถิติ - ให้ค าปรึกษาและร่วมหาแนวทางการตรวจสอบและ
พิจารณาสิทธิของผู้รบับริการ 

งานผู้ป่วยนอก,งานผูป่้วยใน,
งานอบุติัเหตฉุุกเฉิน,กลุ่มงาน
เวชปฏิบติั,งานทนัตกรรม,งาน
คลินิกพิเศษ,งานแพทยแ์ผนไทย
,งานกายภาพ 

- การตรวจสอบสิทธิบตัรในการรกัษาผู้ป่วยถกูต้อง 
- ให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสยัเก่ียวกบัระเบียบและ

ขอบเขตบริการ สิทธิบตัร รวมทัง้สิทธิประโยชน์
ต่างๆอย่างถกูต้อง 

- ให้ค าแนะน าและท าบตัรประกนัสขุภาพสิทธิผูพิ้การ/
แรงงานต่างด้าว 

- ติดตามประสานงาน เก่ียวกบัสิทธิทัง้ภายในและ
ภายนอก 

- การประสานงานท่ีดี เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้ม แจ่มใส่ พดูจา
ไพเราะ สภุาพ 

 

 

 

 



ลกูค้าภายนอก 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการ 
ผูร้บับริการ(ผู้ป่วยและญาติ) - ประชาชนในพื้นท่ีรบัผิดชอบมีหลกัประกนัตามสิทธิ

ท่ีพึงได้รบั ครอบคลมุ และเป็นปัจจบุนั 
- ได้รบัค าแนะน าในการใช้สิทธิบตัรตามสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรได้อย่างถกูต้อง 
- ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามสิทธิบตัรท่ีมีอย่างถกูต้อง 
- ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ ในการติดต่อ 
- เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้ม แจ่มใส่ พดูจาไพเราะ สภุาพ 

สสจ./สปสช./โรงพยาบาลต่างๆ/
รพ.สต./อปท./สนง.
ประกนัสงัคม/บริษทัประกนัภยั/
กรมบญัชีกลาง 

- ได้รบัรายงาน/ข้อมลูเรียกเกบ็ท่ีครบถ้วนถกูต้อง
ทนัเวลา 

- ข้อมลูการลงทะเบียนสิทธิต่าง ๆ ท่ีถกูต้อง และ
ทนัเวลา 

- เอกสารประกอบการเรียกเกบ็ถกูต้อง ครบถ้วน 
- เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้ม แจ่มใส่ พดูจาไพเราะ สภุาพ 

 

ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 

- ประชาชนในเขตความรบัผดิชอบมมีสีทิธแิละไดร้บัการรกัษาพยาบาลตามสทิธบิตัร มคีวามพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร  

- สามารถ ส่งขอ้มลูการเรยีกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลทุกประเภทมคีวามครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 

 

จ. ความท้าทาย  

- การให้บริการขึ้นทะเบียนบตัรทอง ของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอกนัตงัได้ครอบคลมุ ร้อย

ละ 100 

- กรณีตรวจสอบสิทธิรกัษาพยาบาล และบตัรหมดอายยุงัไม่ได้รบัการขึ้นทะเบียนท าบตัร

ใหม่ 

- กรณีเกิดเหตุขณะท างานไม่มีเอกสาร(กท.44) มาแสดงท าให้ผู้รบับริการต้องส ารองเงิน

ก่อน 

- ไม่ได้เรียกเกบ็เงินจากผูร้บับริการในกรณีไม่ใช่อบุติัเหตแุละฉุกเฉิน 

- ผูร้บับริการไม่ยอมใช้สิทธิ พรบ.จะขอใช้สิทธิอ่ืน 



- เรียกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลตามสิทธิได้ครบถ้วน ถกูต้อง ร้อยละ 100 

- มีการติดตามทวงถามการค้างช าระค่ารกัษา และกลบัมาติดต่อจ่ายเงินค่าค้างข าระตาม

นัด 

- กรณีรบัเร่ืองร้องเรียนสามารถเจรจายติุปัญหาได้ในกรณีท่ีไม่รนุแรง 

 

      ความเส่ียงท่ีส าคญั 

- ไมไ่ดท้ าการตรวจสอบสทิธก่ิอนใหบ้รกิาร 

- ไมน่ าเอกสารประจ าตวัมาตดิต่อในขณะมารบับรกิาร 

- ลกูจา้ง/นายจา้ง ไมท่ราบสทิธ ิ

- ส่งเอกสารเรยีกเกบ็ผดิพลาด ไมไ่ดต้รวจสอบเอกสารก่อนส่งเรยีกเกบ็ 

- ลงรหสั ICD 10 ไมเ่ป็นปัจจุบนั ท าใหส้่งรายงานไม่ทนัเวลา 

- ผูร้อ้งเรยีนไมแ่สดงชื่อ และเบอรโ์ทร ท าใหไ้มส่ามารถตดิต่อกลบัได้ 

- เครือ่งมอืตรวจสอบสทิธไิมเ่พยีงพอ 

ฉ. ปริมาณงานและทรพัยากร  

ปริมาณงานย้อนหลงั 3 ปี 

ขอ้มลูการปฏบิตังิานของ งานหลกัประกนัสุขภาพ 

ล าดบั
ที ่ หน้าทีท่ีป่ฏบิตั ิ

ปรมิาณผลงาน 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 

1 ขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพ 2550 2533 3903 11889 
2 ขึน้ทะเบยีนกรณสีทิธวิ่างและมาตรา 8 467 369 354 1622 
3 ขึน้ทะเบยีนโครงการสวสัดกิารเบกิจา่ย ตรง 308 391 452 1416 
4 งานเรยีกเกบ็สทิธผิูป้ระสบภยัจากรถ 333 294 390 1393 
5 งานเรยีกเกบ็สทิธเิบกิไดห้น่วยงานอื่น 17 19 17 105 
6 งานเรยีกเกบ็สทิธสิวสัดกิารจา่ยตรง 15726 15601 16340 60829 
7 งานเรยีกเกบ็สทิธสิวสัดกิารอปท. 1623 2145 2603 6371 
8 งานเรยีกเกบ็สทิธ ิUC นอกเขตจงัหวดั 2349 2193 2551 9656 
9 งานเรยีกเกบ็สทิธ ิUC นอก CUP 1440 1452 1460 5695 
10 งานเรยีกเกบ็สทิธปิระกนัสงัคมผูป่้วยนอก 9575 9083 10777 38100 
11 งานเรยีกเกบ็สทิธปิระกนัสงัคมผูป่้วยใน 511 381 527 2067 



12 งานเรยีกเกบ็สทิธกิองทนเงนิทดแทน 65 73 44 244 
13 งานเรยีกเกบ็สทิธปิกส.ทุพพลภาพ 0 9 8 17 
14 งานเรยีกเกบ็ฉุกเฉิน 3 กองทุน 19 22 37 104 
15 งานเรยีกเกบ็ประกนัสงัคมนอกเครอืขา่ยกรณอุีบตัเิหตุฉุกฉิน 0 0 1 1 
16 ขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 2810 2352 2234 8846 
17 ตรวจสอบเอกสารรบันดั การตรวจแรงงานต่างดา้ว 1538 2352 2437 7777 

ข้อมลูการปฏิบติังานของ งานหลกัประกนัสขุภาพ 

ล าดบั
ท่ี หน้าท่ีท่ีปฏิบติั 

ปริมาณผลงาน 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 รวม 

18 ออกเอกสารใบรบัรองแพทยแ์รงงานต่างดา้ว 1538 2352 2437 7777 
19 ลงทะเบยีนคุมใบรบัรองแพทยแ์รงงงานต่างดา้ว 1538 2352 2437 7777 
20 พมิพบ์ตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 2810 2352 2234 8846 
21 ตรวจสอบสทิธผิูป่้วยนอก 2685 2565 2428 9447 
22 ตรวจสอบสทิธผิูป่้วยใน 9363 10597 11790 40983 
23 ใหค้ าปรกึษาดา้นสทิธบิตัรทุกประเภท 9360 10598 9612 29570 
24 ประเมนิผูร้บับรกิารกรณอีอกหนงัสอืรบัรองความพกิาร 0 0 28 28 

25 
ตรวจสอบ/ออกหนงัสอืรบัรองสทิธอิสม.และครอบครวักรณนีอน 
รพ. 0 72 79 151 

26 ถ่ายรปูผูร้บับบรกิารลงโปรแกรม Hos XP 2480 3300 5487 11267 
27 รบัเอกสารใบเคลมบรษิทัประกนัชวีติ 89 95 112 296 
28 ใหบ้รกิารคน้ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 0 0 36 36 
 29 งานสงัคมสงเคราะห ์ 12 10 15 46 

 

ด้านบคุลากรและอตัราก าลงั งานหลกัประกนัมีบคุลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี จ านวน 4 คน 

1. พยาบาลวชิาชพีช านาญงาน  1  คน  

2. เจา้พนกังานสถติ ิ    1  คน   

3. เจา้พนกังานธุรการ   2  คน 

ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี  

1. เครือ่งคอมพวิเตอร ์   3  ชุด 

2. เครือ่งปริน๊เตอรส์ ี    1  เครือ่ง 



3. กลอ้งเวบ็แคม    2  เครือ่ง 

4. เครือ่งอ่านสมารท์การด์   2  เครือ่ง 

5. เครือ่งสแกนลายนิ้วมอื   1   เครือ่ง 

6. เครือ่งโทรสาร    1  เครือ่ง 

7. เครือ่งเคลอืบบตัร   1  เครือ่ง 

8. เครือ่งสแกนเอกสาร   1 เครือ่ง 

2.  กระบวนการส าคญั (Key Processes) 

กระบวนการส าคญั 
(Key Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคญั 
(Key Risk) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

1.การขึน้ทะเบยีนสทิธกิาร
รกัษาพยาบาล 
1.1.สทิธบิตัรประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้า 
1.2.สทิธโิครงการสวสัดกิาร
จา่ยตรง 
1.3.สทิธแิรงงานต่างดา้ว 

-ผูร้บับรกิารไดร้บัความ
คุม้ครองในสทิธกิาร
รกัษาพยาบาลตามสทิธทิีพ่งึ
ได ้
-ผูร้บับรกิารมคีวามเขา้ใจและ
มคีวามรูส้กึทีด่ ี
-ลดภาระค่าใชจ้่ายของหน่วย
บรกิาร 

-ประชาชนไมม่เีลข 13 หลกั 
-ประชาชนสทิธวิ่างไมอ่ยูใ่น
พืน้ทีไ่ม่ทราบทีอ่ยูช่ดัเจนไม่
สามารถตดิต่อได ้
-ผูม้สีทิธไิมท่ราบสทิธขิอง
ตนเอง 
-ฐานขอ้มลูภาครฐัไมส่มบรูณ์ 

1.อตัราความครอบคลุมการ
ลงทะเบยีนสทิธหิลกัประกนั
สุขภาพ>99% 
2.ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

2.สามารถเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
ทางการแพทยไ์ดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น และทนัเวลา 
2.1.สทิธบิตัรประกนัสุขภาพ 
2.2.สทิธเิบกิไดห้น่วยงาน 
2.3.สทิธปิระกนัสงัคม 
2.4.สทิธ ิพรบ. 
2.5.สทิธแิรงงานต่างดา้ว 
2.6.กองทุนเงนิทดแทน 

-เพิม่รายไดใ้หก้บัโรงพยาบาล 
-บนัทกึขอ้มลูเรยีกเกบ็ค่า
รกัษาพยาบาลไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

-ขอ้มลูทีส่่งเรยีกเกบ็ล่าชา้ 
-ขอ้มลูค่าบรกิารฯไมถู่กตอ้ง
ครบถว้น 
-การปฏเิสธการจ่าย 
-รหสั ICD10 ไมเ่ป็นปัจจุบนั 

-อตัราการส่งขอ้มลูเรยีกเกบ็
ทนัเวลา 
-อตัราความถูกตอ้งของขอ้มลู
เรยีกเกบ็ 

3.การบรกิการใหค้ าปรกึษา
แก่ผูป่้วย ญาต ิเจา้หน้าที ่
และผูร้บับรกิาร บรกิาร
เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ 

-ผูร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลูทีม่ ี
ความถูกตอ้งและเชื่อถอืได้ 

-เจา้หน้าทีข่าดความรูค้วาม
ช านาญในเรือ่งทีใ่หค้ าปรกึษา 

-ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

4.ทุกเรือ่งของ ขอ้รอ้งเรยีน/
รอ้งทุกข ์ไดร้บัการอธบิาย
และแกไ้ขปัญหา 

-เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบั
ผูร้บับรกิาร 

-พฤตกิรรมบรกิารของ
เจา้หน้าที ่

-ขอ้รอ้งเรยีนและอุบตักิารณ์ 
-ความพงึพอใจของผู้
รอ้งเรยีน 



5.สวสัดกิารสงัคมสงเคราะห์ 
-ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา
ค่าใชจ้่ายในการรกัษา 
-ใหก้ารช่วยเหลอืเบือ้งตน้ 

 
-ไดช้่วยแบ่งเบาภาระของ
ผูร้บับรกิารทีม่ปัีญหาทาง
เศรษฐานะ 

 
-หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ด้
ส่งผูร้บับรกิารทีม่ปัีญหามาคุย 
-ผูร้บับรกิารมปัีญหาทางเศรษ
ฐานะ 

 
-รายไดข้องหน่วยบรกิาร 

    

 

3. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. ความครอบคลุมของการมีหลกัประกนัสขุภาพของ

ประชาชนในอ าเภอกนัตงั 
99% 99.81% 99.89% 99.96% 

2. ร้อยละข้อผิดพลาดของการขึ้นทะเบียน 
2.1.บตัรประกนัสขุภาพ 
2.2.บตัรประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าว 
2.3.โครงการสวสัดิการจ่ายตรง 

ร้อยละ2  
1/2550 
2/2810 
2/308 

 
1/2533 
0/2352 
2/391 

 
/3903 
4/2234 
3/452 

3. อตัราความถกูต้อง ครบถ้วน ของข้อมลูเรียกเกบ็
ค่าบริการ 
3.1.สิทธิบตัรประกนัสขุภาพนอก CUP 
3.2.สิทธิเบิกได้หน่วยงาน 
3.3.สิทธิประกนัสงัคม 

          3.4.สิทธิ พรบ. 
          3.5.สิทธิกองทุนเงินทดแทน 
          3.6.สิทธิแรงงานต่างด้าว 

100%  
 

100 
100 

91.67 
99.70 
100 
NA 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 
NA 

 
 

99.73 
100 
100 
100 
100 
NA 

4. อตัราความทนัเวลาของการส่งข้อมลูเรียกเกบ็
ค่าบริการ 
4.1.สิทธิบตัรประกนัสขุภาพนอก CUP 
4.2.สิทธิเบิกได้หน่วยงาน 
4.3.สิทธิประกนัสงัคม 

          4.4.สิทธิ พรบ. 
          4.5.สิทธิกองทุนเงินทดแทน 

4.6.สิทธิแรงงานต่างด้าว 

100%  
100 
100 

91.67 
100 
100 
NA 

 
100 
100 
100 
100 
100 
NA 

 
100 
100 
100 
100 
100 
NA 

5. ร้อยละข้อร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้รบัการแก้ไข 100% 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 

4.1. ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัเพ่ือให้เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดหวงัและป้องกนัความเส่ียง

ส าคญัของแต่ละกระบวนการ(รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว) 

- การรวบรวมจดัเกบ็และรบั-ส่ง ขอ้มลูรายงาน ประกนัสงัคม และ พรบ.จากรถเรยีกเกบ็ไดท้นัเวลา

และไดร้บัเงนิครบถว้น 100% 

- การพฒันาคุณภาพทีไ่ดท้ าไปแลว้ การปรบัเปลีย่นและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

- การบรกิารตรวจสอบสทิธ ิณ.หอ้งบตัรมผีลท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการตรวจสอบสทิธติัง้แต่ยืน่บตัร 

ณ.จดุคดักรอง ซึง่ไดม้กีารตรวจสอบสทิธทิุกราย ตลอด 24 ชม. ส่งผลใหผู้ร้บับรกิารใชส้ทิธกิาร

รกัษาพยาบาลตามสทิธทิีม่อียูอ่ยา่งถูกตอ้ง 

- การขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้าแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) โดยเจา้หน้าที่

งานหลกัประกนัใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนบตัร ณ.วนัทีผู่ร้บับรกิารมาตดิต่อ เพื่อขึน้ทะเบยีนโดยไม่

ตอ้งกลบัไปตดิต่อผ่านสถานีอนามยัประจ าอกี 

- แนะน าผูร้บับรกิารทีป่ระสบภยัจากรถเตรยีมเอกสาร หลกัฐาน พรบ. เพื่อการเรยีกเกบ็ ซึง่ท าให้

ผูร้บับรกิารไดใ้ชส้ทิธทิีพ่งึไดร้บัและสถานพยาบาลสามารถเรยีกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลเพิม่มากขึน้ 

 

4.2. การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 



1. ด าเนินการตดิตาม เจา้หน้าที ่รพ.สต.เพื่อด าเนินการขึน้ทะเบยีนสทิธบิตัรประกนัสุขภาพ 

ประเภท อสม.และครอบครวั 

2. ด าเนินการตดิตามเอกสารจากผูร้บับรกิารทีค่า้งช าระหรอืผูร้บับรกิารทีม่กีารส่งต่อ รพ.ศูนย์

เพื่อตัง้เบกิ พรบ.โดยมกีารตดิตามทางโทรศพัทแ์ละประสานเจา้หน้าทีง่าน พรบ.รพ.ศูนยท์ีส่่ง

ต่อ 

3. ด าเนินการบนัทกึขอ้มลูผูร้บับรกิารทีป่ระสบภยัจากรถทาง E-claim โดยผ่านทาง web site ให้

ทนัภายใน 24 ชม. หลงัเกดิเหตุ โดยเจา้หน้าทีง่าน พรบ.จะตอ้งมกีารตรวจเชค็ขอ้มลู

ผูป้ระสบภยัจากรถทุกเชา้ของวนัถดัไปผ่าน ระบบHos.Xpของ รพ. 

4. งานหลกัประกนัประสานงานเวชสถติติรวจสอบและลงรหสั ICD 10 ใหท้นัเวลาและเป็น

ปัจจบุนั 

5. พฒันาการตรวจสอบสทิธผิูป่้วยใน โดยการปริน๊สทิธกิารรกัษาใส่ในประวตัผิูป่้วยในเพื่อยนืยนั

สทิธกิารรกัษาทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนั และเพื่อใหง้านเวชสถติสิ่งขอ้มลูรายงาน

ประจ าเดอืนผ่านระบบ E-claim ไดถู้กตอ้ง 

 

5. แผนการพฒันาต่อเนื่อง 

1. รณรงคก์ารขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อใหป้ระชาชนอ าเภอกนัตงัมสีทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าใหค้ลอบคลุม 

2. พฒันาระบบการส่งขอ้มลูเรยีกเกบ็ค่าบรกิารทางการแพทยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. รณรงคก์ารรบัรูส้ทิธขิองเจา้หน้าทีแ่ละเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอกนัตงั 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดั/เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 
ขึน้ทะเบยีนบตัรประกนั
สุขภาพถว้นหน้าเพื่อให้
ประชาชนอ าเภอกนัตงัมี
สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้าใหค้ลอบคลุม 

-อตัราความ
ครอบคลุมการมี
หลกัประกนัสุขภาพ
100% 
-การจดัสรร
งบประมาณรายหวัที่
เพิม่ขึน้ 

-ส ารวจรายชื่อ
ประชาชนทีม่าจาก
ต่างจงัหวดัทีม่า
อาศยัอยูจ่รงิ
เพื่อใหม้าขึน้
ทะเบยีนบตัร
ประกนัสุขภาพฯ
โดยขอความ
รว่มมอืจาก รพ.
สต. และ อสม.
ประจ า 
-ตรวจสอบสทิธผิู้
มารบับรกิารที ่
OPD ทุกราย 

ปีงบประมาณ 
2561 

งานหลกัประกนั
สุขภาพ 

- 

พฒันาระบบการส่งขอ้มลู
เรยีกเกบ็ค่าบรกิารทาง
การแพทยอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 

-ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูทีส่่งเรยีกเกบ็
ค่าบรกิารทาง
การแพทย ์100% 
-ความทนัเวลาของ
ขอ้มลูทีส่่งเรยีกเกบ็
ค่าบรกิารทาง
การแพทย ์

-ตรวจสอบสทิธิ
ของผูเ้ขา้รบั
บรกิารทุกคน 
-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูก่อนส่งเบกิ 

ปีงบประมาณ 
2561 

งานประกนั
สุขภาพ 

- 

รณรงคก์ารรบัรูส้ทิธขิอง
เจา้หน้าทีแ่ละเครอืขา่ย
บรกิารสุขภาพอ าเภอกนัตงั 
 

-เจา้หน้าทีเ่ครอืขา่ย
บรกิารสุขภาพ
อ าเภอกนัตงัเขา้ใจ
เรือ่งสทิธกิารรกัษาที่
ถูกตอ้ง 
-ผูร้บับรกิารไดร้บั
สทิธกิารรกัษาทีพ่งึมี
อยา่งถูกตอ้ง 

-อบรมใหค้วามรู ้
-แจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธ ์

ปีงบประมาณ 
2561 

งานปลกัประกนั
สุขภาพ 

50,000 บาท จาก 
สปสช.เขต 12 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


