
 

 

 
 

 

1. เพือ่ใหก้ารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา 

 2. เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซํ้ าซอ้น 

  3.  เพื่อใหก้ารตรวจสอบและติดตามเวชระเบียนผูป่้วยใน  มีประสิทธิภาพเพิ่ม

ประสิทธิผล 

ผลลัพธ์การดาํเนินงาน 

1. ตารางแสดงการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลผูปวยบัตรประกันสุขภาพถวนหนา โดยเปรียบเทียบการ

ขอมูลการจําหนายผูปวยจากโปรแกรม Hos xp กับ ขอมูลเรียกเก็บจากกองทุน 

 

 หลังจากท่ีงานสิทธิประโยชนไดจัดทําโครงการ ตรวจสอบงายประหยัดเวลา นํา Access เขา

มา คนหาฉับไว  สามารถเรียกเก็บไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 96.69 

 

การเรียกเกบ็มีความ 

ครบถ้วน ทันเวลา 

100% 

3,163 ราย 2,860 ราย 3,345 3,335 

 ส่วนต่าง 303 ราย ส่วนต่าง  10 ราย 



 

  

 

 

 

เปรียบเทียบกอนทําโครงการและหลังทําโครงการ 

กิจกรรมกอนทําโครงการ กิจกรรมหลังทําโครงการ 
1. รับเวชระเบียนจากผูท่ีเก่ียวของ 1. สรางโปรแกรม Access 

2.บันทึกลงทะเบียนคุมใน Excel ตามวันท่ีไดรับ 2. นําขอมูล D/C จาก Hos xp แปลงเปน Excel 

3. บันทึกในทะเบียนคุมใน Excel หลังจากบันทึก

ขอมูลเรียกเก็บในระบบ e-claim ตามวันเรียกเก็บ 

3. นําขอมูลท่ีแปลงเปน File excel นําเขาในโปรแกรม 

excel 

4. นําเวชระเบียนสงคืนผูท่ีเก่ียวของใน Excel 4. ตรวจสอบตามวันจําหนาย 

 5. ตรวจสอบเวชระเบียนตามขอมูลตามวันจําหนาย

สถานะครบ / ไมครบ  ถาไมครบทําหนังสือบันทึก

ติดตามกอนสิ้นสุดการเรียกเก็บ  

 6. บันทึกเรียกเก็บในระบบในระบบ e – claim 

เชิงรับ เชิงรุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรการคํานวณ 

 เวลากอน – เวลาหลัง x 100 

  เวลากอน 

 



ตัวอยางรูปภาพกอนทําโครงการ 

 1. สรางทะเบียนคุมรับเวชระเบียน 

 

2.  บันทึกขอมูลวันรับเอกสารและวันสงคืนเวชระเบียน 

 

 



ตัวอยางรูปภาพหลังทําโครงการ  

 1. รูปภาพท่ี 1 หนาโปรแกรม Access ท่ีนําเขาขอมูลจาก Hos xp 

 

 

 

 

 

 

 

 2. รูปภาพท่ี 2 หนาฟอรมคนหา An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. รูปภาพท่ี 3 คนหา An เพ่ือลงขอมูลเรียกเก็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. รูปภาพท่ี 4 เม่ือบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว สามารถเรียกขอมูลตามวันท่ีจําหนาย  

 

 

 



 

5.  รูปภาพท่ี  5 แสดงผลลัพธตามวันจําหนาย ครบหรือไมครบเพ่ือดําเนินการติดตามตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานกอนทําโครงการกับหลังทําโครงการ เพ่ือลดเวลาและ

การปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน 

กิจกรรม กอนทําโครงการ กิจกรรม หลังทําโครงการ 
1. จนท.คนท่ี1 บันทึก

ขอมูลรับเวชระเบียนจาก

หนวย UM  ในทะเบียน

คุมตามฟอรม excel  

30 วินาที 1. จนท.คนท่ี 1บันทึกขอ รับ

เวชระเบียนจากหนวย UM ใน 

Access (โดยใชคําสั่ง Ctrl f 

และลงวันท่ีรับ) 

10 วินาที 

2.จนท.คนท่ี 2 รับเวช

ระเบียนจากหนวยเวช

ระเบียนฯ และบันทึกสง

มอบใหผูเก่ียวของตาม

ฟอรม excel ของตนเอง

เพ่ือเปนหลักฐาน 

30 วินาที 2.จนท.คนท่ี 2 รับเวชระเบียน

จากหนวยเวชระเบยีนฯ และ

บันทึกสงมอบใหผูเก่ียวของใน

ระบบ Access(โดยใชคําสั่ง 

Ctrl f และลงวันท่ีรับ) 

10 วินาที 

3. จนท.คนท่ี3 รับเวช

ระเบียนเพ่ือเรียกเก็บ

และบันทึกสงคืนเวช

ระเบียนไวเปนหลักฐาน

สงคืน 

30 วินาที 3. จนท.คนท่ี3 รับเวชระเบียน

เพ่ือเรียกเก็บและบันทึกสงคืน

เวชระเบียนไวเปนหลักฐาน

สงคืนระบบ Access (โดยใช

คําสั่ง Ctrl f และลงวันท่ีรับ) 

10 วินาที 

4. จนท.คนท่ี 4 รับเวช

ระเบียนจาก จนท.ผูเรียก

เก็บ และบันทึกสงคืนเวช

ระเบียนกลับคืนหนวย

เวชระเบียนและสถิติ 

30 วินาที 4. จนท.คนท่ี 4 รับเวชระเบียน

จาก จนท.ผูเรียกเก็บ และ

บันทึกสงคืนเวชระเบียนกลับคืน

หนวยเวชระเบียนและสถิติ

ระบบ Access(โดยใชคําสั่ง 

Ctrl f และลงวันท่ีรับ) 

10 วินาที 

รวมเวลา 120 วินาที รวมเวลา 40 วินาที 
                           

 หมายเหตุ ตารางนี้แสดงการรับเวชระเบียนตั้งแตนําสงเพ่ือเรียกเก็บและสงคืนหนวยเวชระเบียนฯ 

เพ่ือจัดเก็บ ตอ 1 เวชระเบียน (1 AN) 

 

 

 

สามารถลดระยะเวลาการทํางานลงได

คิดเปนรอยละ 66.66 



 จากตารางเปรียบเทียบ กอน – หลัง โครงการตรวจสอบงาย ประหยัดเวลา นําAccess เขามา

คนหาฉับไว แสดงใหเห็นวา สามารถเรียกเก็บไดครบถวน ทันเวลา คิดเปนรอยละ 96.69 และสามารถลด

ระยะเวลาการทํางานตามตารางดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 66.66  

 

 

 

 

 กระบวนการทํางานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จขอ 1 

 การเรียกเก็บเงินครบถวน ทันเวลา  คาเปาหมายตั้งไวรอยละ 100   ซ่ึงปจจุบันการ

ดําเนินงานทําได รอยละ 96.99   จึงมีการประชุมทีม งานสิทธิประโยชน งานเวชระเบียนและสถิติ และงานสื่อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางแกไขจากการประชุมตองมีระบบตรวจสอบและ

ติดตามเวชระเบียนผูปวยใน  ซ่ึงมติท่ีประชุมดังนี้ 

  -  แกไขโปรแกรม Access โดยใชวันจําหนายเปนเกณฑ แลวใชสูตรกําหนดวันติดตาม

โดยยึดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  -  เพ่ิมเติมหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยขอเชิญงานคลังซ่ึงรับผิดชอบการเรียกเก็บสิทธิเบิก

ขาราชการ มารวมในโครงการ เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพแกองคกรตอไป  

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จขอ 2 

การรับและสงเวชระเบียน ถูกตอง ครบถวน คาเปาหมายต้ังไว รอยละ 100 ซ่ึงปจจุบันการ

ดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด เนื่องจากการสงเวชระเบียนมีหลายสิทธิการรักษาทําใหเกิดความสับสน ไมได

ตรวจสอบซํ้า  เพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงานมีมติการประชุมดังนี้ 

  -  แกไขโปรแกรม Access โดยใชวันรับเวชระเบียนเปนเกณฑ แลวใชสูตรกําหนดวัน

ติดตามสงคืนหลังจากรับเวชระเบียน 7 วัน  

 



1. ตัวอยางรูปภาพระบบติดตามแยกตามสิทธิและกําหนดติดตามกอนวันหมดอายุ 

 

2. ตัวอยางรูปภาพติดตามงานของหนวยเวชระเบียนมีระยะเวลา  14 วันหลังจําหนาย 

 

 

 

 

งานเวชระเบียนติดตามงาน 14 

วันหลังจําหนาย 



3. ตัวอยางรูปภาพติดตามงานของหนวยเวชระเบียนมีระยะเวลา  14 วันหลังจําหนาย 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

งานเวชระเบียนติดตามงาน 14 

วันหลังจําหนาย 

งานเวชระเบียนติดตามงาน 14 

วันหลังจําหนาย 



สรุปผลการดําเนินงาน 

 งานสิทธิประโยชนไดทํากระบวนการบริหารการจัดการแบบเรื่อง “ โครงการตรวจสอบงาย 

ประหยัดเวลา นํา Access เขามาคนหาฉับไว”  งานสิทธิประโยชนไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

ทํางานใหรวดเร็วข้ึน เนื่องจากการนํา Access มาใชนั้น สามารถดึงขอมูลจาก HOS xP มาใชไดเลย ไมตองนํา

ขอมูลมากรอกใหยุงยาก 

 จากกระบวนการทํางานเปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานกอน - หลังจัดโครงการนี้  แสดงใหเห็น

วาสามารถลดระยะเวลาการทํางานคิดเปนรอยละ 66.66% และเรียกเก็บถูกตองครบถวน ทันเวลา คิด

เปนรอยละ 96.69% ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลมากข้ึน เนื่องจากมีการทํางาน

ท่ีทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดข้ันตอนและเวลาการทํางานลงไดตามกระบวนการการ

ทํางานจริง 

 

 

 

 


