
ผลงานพัฒนาคณุภาพ 

ประเภท Poster presentation CQI (Non – Clinic) 

ระดบั หนว่ยงาน          รพช. 

ผลงานในสาขาสหวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ         ห้องบัตร 

การเสนอผลงาน 

1.       ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.        เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3.       ผลอันดับรางวัลท่ีได้ของ สสจ – สสอ. / รพศ.-รพท./รพช./รพ.สต.-ศสม. 

3.1       ชนะเลิศ   3.2        รองฯ 1   3.3        รองฯ 2    3.4         ชมเชย 

ชื่อเรือง สิทธิถูกต้อง ผู้รับบริการถูกใจ ทันใช้ทุกเวลา 

ทีมผู้น าเสนอ 
1.นางจุไรรัตน์ เถ่ือนเทพ 

2. นางอรวรรณ ด าหนูอินทร ์

3. นางสุพพัตรา ศรีภักดี 

4. นางสาวสุรีรัตน์ จีนส้ัว 

หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
มือถือ 090-4785899 Email nat200809.19@gmail.com 

บริบท 
ขอบเขตงาน ๑. ให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม กรณีสิทธิว่างเด็กแรกเกิด 
และผู้ท่ีต้องการเปล่ียนสถานบริการ 
  ๒. ให้บริการด้านต่าง ๆ ทุกสิทธิ ดังนี้ 
   -  สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
   -  สิทธิเบิกจ่ายตรงของสิทธิข้าราชการ 
   -  สวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ขอเลขอนุมัติ) 
   -  สิทธิประกันสังคม 
   -  สิทธิครูเอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
   -  สิทธิเบิกได้ต้นสังกัด 
   -  สิทธิพนักงานองค์การส่วนท้องถิ่น 

mailto:nat200809.19@gmail.com


   -  สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ 
   -  สิทธิแรงงานต่างด้าว 

วัตถุประสงค์ ๑. ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายและตามสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีมีอย่างถูกต้อง 
  ๒. เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
  ๓. การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

เป้าหมาย อัตราความถูกต้อง และความพึงพอใจ > 98%  

ที่มาของปัญหา 
 ในปี ๒๕๖๒ พบมีการตรวจสอบสิทธิผิดพลาดบ่อยมาก ท้ังการเรียกเก็บในสิทธิท่ีไม่ควรเรียกเก็บ 
(ช าระเงินเอง) เส่ียงต่อการถูกร้องเรียน ไม่เรียกเกบ็ในกรณีท่ีควรเรียกเก็บสูญเสียรายได้ท่ีพึงได้ สาเหตุมีดังนี้ 

๑. ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ / มีปัญหาจากเว็บไซต์ท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิ 

๒. สิทธิการรักษาไม่ตรงกับสิทธิที่แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ท่ีใช้ตรวจสอบสิทธิ 
๓. ผู้มารับบริการไม่สามารถแสดงหลักฐานใดๆ ท่ีจะแสดงถึงการระบุตัวตนของผู้มารับ

บริการเองได้ 
๔. ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน / ภาระงานมาก ขาดความรอบคอบของ

เจ้าหน้าท่ี 
๕. การให้ข้อมูลลักษณะการเกิดเหตุท่ีไม่ชัดเจนจากผู้รับบริการ อาทิเช่น ประสบเหตุจากรถ 

การใช้สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 จากปัญหาดังกล่าวที่พบอุบัติการณ์การตรวจสอบสิทธิและให้สิทธิผิดพลาด ทางงานห้องบัตรได้จัดการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อป้องกันการตรวจสอบสิทธิและให้สิทธิผิดพลาด โดยจัดท าตามข้ันตอนการท างานแบบ 
PDCA ดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนา 

 ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

วิเคราะห์สาเหตุ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาของการตรวจสอบสิทธิและส่งสิทธิตรวจผิดพลาด แยกได้เป็น 2 สาเหตุ คือ
  เกิดจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยี 

 -  อินเตอร์เน็ตขัดข้อง  
 -  เว็บไซต์ท่ีใช้ในการตรวจสอบสิทธิไม่สามารถใช้งานได้ 

เกิดจากตัวบุคคล 
  -  ท่ีไม่ตรวจสอบสิทธิทุกราย อันเนื่องมาจากบุคลากรขาดความตะหนัก หรือภาระ

      งานท่ีมาก 
  -  ผู้มารับบริการไม่สามารถแสดงหลักฐานถึงการระบุตัวตน 



กระบวนการด าเนินงาน 

 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบที่ 1 
๑. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้ทราบตรงกัน ถึงแนวทางการปฏิบัติ 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เช่น พนักงานในแผนกเวช
ระเบียนกับพยาบาลในแผนกต่างๆ เภสัชกร พนักงานเก็บเงิน เป็นต้น 

- คณะกรรมการเวชระเบียนมีการประชุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานทุก ๒ 
เดือน และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

๒. จัดท าบันทึกอุบติการณ์และรวบรวมข้อมูล 
๓. ก าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัด 

- ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน หรือไม่เกิน ร้อยละ ๐.๑ 
๔. ก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลและการตรวจข้อมูลผู้ป่วยการส่งตรวจให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง พร้อมซักถามเรื่องสิทธิกับผู้มารับบริการ 
- กรณีสิทธิที่ใช้จริงไม่ตรงกับสิทธิที่ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สปสช. ท่ีบันทึกแจ้งเตือน

ตัวอักษรท่ีชัดเจน กันการส่งสิทธิตรวจผิดพลาดในครั้งต่อไป 
- แนะน าให้ผู้มารับบริการน าอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกให้ หรือทางราชการออกให้มา

ด้วยทุกครั้ง เพื่อยืนยันตัวตน 
- เน้นย้ าและวางระบบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า 
- ตรวจสอบสิทธิย้อนหลังและแก้ไขสิทธิให้ถูกต้อง 
- ช้ีแจงและก าหนดแนวทางการปฏิบัติการให้ชัดเจนทุกขั้นตอน 
- บันทึกและเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ทุกครั้ง 

การวัดผลและผลการเปล่ียนแปลง รอบท่ี 1 
เดือน ผู้ป่วยรับบริการ ตรวจสอบสิทธิ บันทึกสิทธิผิด ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 

ต.ค. ๖๒ 9,139 96.95 0.60 94.55 
พ.ย. ๖๒ 8,597 97.23 0.46 95.oo 

 
สูตรค านวณ   ตรวจสอบสิทธิ =  (ตรวจสอบสิทธิ/ผู้ป่วยรับบริการ)x100 
  บันทึกสิทธิผิด  =   (บันทึกสิทธิผิด/ผู้ป่วยรับบริการ)x100 
  ความพึงพอใจ =  (100/คะแนนเต็ม)xคะแนนรวมท่ีได้จริง  
จากการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 1 ปรากฏว่า ยังพบปัญหาการตรวจสิทธิและบันทึกสิทธิผู้ป่วยผิดไป ซึ่งไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  



เดือนตุลาคม ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 9,139 คน  สิทธิท่ีตรวจจริง 96.95% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.60% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้เพียง 94.55% 

เดือนพฤศจิกายน ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 8,597 คน สิทธิที่ตรวจจริง 97.23% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.46% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้เพียง 95.00% 

เกิดจากเจ้าหน้าท่ีห้องบัตร ขาดความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมระบบ Hos_xp เนื่องจากทาง
โรงพยาบาลปรับเปล่ียนระบบใหม่  

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบที่ 2 

 จากการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 1 ได้วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาโดยการ 
  - จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดจากระบบเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานห้อง
บัตรกับหน่วยงาน IT 
  - จัดท าคู่มือการใช้งานของระบบ Hos_xp เพื่อสร้างความช านาญในการใช้ระบบของ
เจ้าหน้าท่ีห้องบัตร 
 
การวัดผลและผลการเปล่ียนแปลง รอบท่ี 2 

เดือน ผู้ป่วยรับบริการ ตรวจสอบสิทธิ บันทึกสิทธิผิด ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 
ธ.ค. ๖๒ 8,240 97.81 0.35 96.20 
ม.ค. ๖๓ 9,100 98.18 0.24 96.05 

 
 จากการเก็บข้อมูลและท าการแก้ไข ปรากฏว่า ยังพบปัญหาการตรวจสิทธิและบันทึกสิทธิผู้ป่วยผิดไป 
ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 เดือนธันวาคม ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 8,240 คน สิทธิท่ีตรวจจริง 97.81% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.35% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้เพียง 96.20% 
 เดือนมกราคม ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 9,100 คน สิทธิท่ีตรวจจริง 98.18% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.24% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้เพียง 96.05% 
 เกิดจากการจัดหมวดหมู่สิทธิการรักษา(สิทธิเบิกได้) ไม่สอดคล้อง กับสิทธิจริงของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น 
ผู้ป่วย สิทธิอปท. เมื่อบันทึกสิทธิผ่านระบบ Hos_xp จะเป็นสิทธิ บัตรสุขภาพคนต่างด้าว นอกเขต (นอก
จังหวัด) 
 
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบที่ 3  

 จากการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 2 ได้วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาโดยการ 
  -แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบระบบ Hos_xp ของโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงแก้ไข 
  -ตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง พร้อมซักถามเรื่องสิทธิกับผู้มารับบริการ 



  -บันทึกแจ้งเตือนตัวอักษรท่ีชัดเจน 
  -บันทึกและเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ทุกครั้ง 

การวัดผลและผลการเปล่ียนแปลง รอบท่ี 3 
เดือน ผู้ป่วยรับบริการ ตรวจสอบสิทธิ บันทึกสิทธิผิด ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 

ก.พ. ๖๓ 8,086 98.52 0.19 96.80 
ม.ีค. ๖๓ 7,369 98.94 0.16 97.75 

   

 จากการเก็บข้อมูลและท าการแก้ไข ปรากฏว่า  
 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 8,086 คน สิทธิท่ีตรวจจริง 98.52% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.19% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้ 96.80% 
 เดือนมีนาคม ผู้ป่วยเข้ารับบริการจ านวน 7,369 คน สิทธิท่ีตรวจจริง 98.94% บันทึกสิทธิท่ีผิดไป 
0.16% จากการสุ่มตรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติได้ 97.75% 
 เกิดจากเจ้าหน้าท่ีมีความช านาญในการใช้โปรแกรม Hos_xp มากขึ้น ส่งผลให้การบันทึกสิทธิ มี
ข้อผิดพลาดน้อยลง ใช้ระยะเวลารอคอยลดลง ท าให้เจ้าหน้าท่ีภายในโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับบริการ
ภายใน/นอก เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ลดข้อร้องเรียน เก็บค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
ทันเวลา มากขึ้น 
 
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
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ตรวจสอบสิทธิ บนัทึกสิทธิผดิ ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ 
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