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บทคัดย่อ: การพัฒนาระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมโรงพยาบาลศรี รัตนะ
งบประมาณในการให้บริ การของหน่วยบริ การในโรงพยาบาลประกอบด้วยหลายส่ วน หนึ่ งในนั้นคือการ
เบิ ก จ่ า ยค่ า บริ ก ารตามสิ ท ธิ ข องผู ร้ ั บ บริ ก าร ตามข้อ ก าหนดของส านัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จาก
สถานการณ์ทางด้านการเงิ นการคลังของประเทศ ส่ งผลให้รายได้รายหัวต่อประชากรลดลง ส่ งผลต่อสภาพคล่อง
ของโรงพยาบาลในภาพรวม กลุ่ มงานทันตกรรมร่ วมกับกลุ่ ม งานประกัน ได้เล็ง เห็ นถึ ง ปั ญหาจึ งร่ วมทบทวน
ช่องทางรายได้ของโรงพยาบาลศรี รัตนะ พบว่า ยังมีหลายกระบวนการยังทาได้ไม่ดีพอ หากมีการพัฒนาระบบให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลดี ต่อรายได้เข้าสู่ โรงพยาบาลเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล จึ งได้เกิ ดการพัฒนา
ระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรม เป็ นการดาเนินงานเพื่อค้นหาสาเหตุและแก้ไขปั ญหาการเรี ยก
เก็บที่ไม่ครบถ้วน หรื อไม่ทนั เวลาในบริ การทันตกรรม เพื่อให้โรงพยาบาลศรี รัตนะสามารถเรี ยกเก็บได้ค่าบริ การ
ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน งานประกันสุ ขภาพร่ วมประชุ มกับกลุ่มงานทันตกรรมเพื่อทบทวนกระบวนการ
จัดทาตัวชี้ วดั ร้ อยละความครบถ้วนและทันเวลาของการเรี ยกเก็บค่ารักษาบริ การทันตกรรม และติดตามรายได้
ค่าบริ การ ทันตกรรม ในช่วงปี งบประมาณ 2561 – 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2563 )
จากการเก็ บ ข้อ มู ล พบว่า ปั ญ หาการเรี ย กเก็ บ ที่ ไ ม่ ค รบถ้ว น หรื อ ไม่ ท ัน เวลา เกิ ด จากการไม่ ก าหนด
กระบวนการหรื อ Flow Chart ที่มีระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชดั เจน และขาดกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูล
ตอบกลับ หลังจากส่ งข้อมูลเรี ยกเก็บค่าบริ การ
การพัฒนาระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรม ไม่เพียงแต่จะทาให้โรงพยาบาลสามารถ
เรี ยกเก็บค่าบริ การทันตกรรมได้ ครบถ้วนทันเวลา และตรวจสอบได้ ทั้งยังสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้าน
สถิ ติรายงาน และติ ดตามการเรี ยกเก็บค่าบริ การทันตกรรมในบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ Fee Schedule ได้ ทั้งใน
โรงพยาบาล และในระดับ รพสต.
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ชื่ อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมโรงพยาบาลศรี รัตนะ
คาสาคัญ : การเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล,บริ การทันตกรรม
สรุ ปผลงาน/เรื่ องเล่ าโดยย่ อ : พัฒนาระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันกรรม สิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ สิ ทธิ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง สิ ทธิ เบิกจ่ายตรง อปท. และสิ ทธิ ประกันสังคมโดยปรับปรุ ง Flow Chart
เพิ่มกระบวนการตรวจสอบและติ ดตาม ทาให้สามารถเรี ยกเก็บค่ารั กษาพยาบาลบริ การทันตกรรมได้ครบถ้วน
ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้
ชื่ อและที่อยู่ขององค์ กร : งานประกันสุ ขภาพ กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลศรี รัตนะ
สมาชิกทีม : 1. นายธีระภัทร์ แสนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
2. นายธนาคม เสนา
ทันตแพทย์ชานาญการ
เป้ าหมาย : เพื่อให้สามารถเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรวจสอบได้
และสามารถนาข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนการให้บริ การได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั ญหาและสาเหตุโดยย่ อ : งานทันตกรรมโรงพยาบาลศรี รัตนะ ได้ตรวจสอบการเรี ยกเก็บค่าบริ การฟันปลอมในปี
2562 พบว่า มีบริ การที่ยงั ไม่ได้รับค่าชดเชยจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ ทาให้ตอ้ งส่ งข้อมูลใหม่ และถูกหัก
เงิ นเพราะส่ งข้อมูลล่าช้า ทาให้โรงพยาบาลศรี รัตนะสู ญเสี ยรายได้ และในปี 2563 สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ได้เพิ่มค่าบริ การทันตกรรมในบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ Fee Schedule ได้แก่ บริ การตรวจสุ ขภาพช่องปาก
ขัดและทาความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ บริ การเคลือบฟูลออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กอายุ 4- 12 ปี และบริ การเคลือบ
หลุมร่ องฟัน ในเด็กอายุ 6-12 ปี ทาให้มีค่าบริ การที่ตอ้ งเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ หากไม่ได้รับการปรับปรุ ง
โรงพยาบาลอาจสู ญเสี ยรายได้ต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาทโดยประมาณ
กิจกรรมการพัฒนา :
1. ปรับปรุ ง Flow Chat กระบวนการการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรม สิ ทธิ หลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สิ ท ธิ เ บิ ก จ่ า ยตรงกรมบัญ ชี ก ลาง และสิ ท ธิ เบิ ก จ่ า ยตรง อปท. โดยก าหนดผู ร้ ั บ ผิ ดชอบและ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
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2. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมจากข้อมูลในโปรแกรม HimPro ตัดกับ
Statement จากสานักงานหลักประกันสุ ขแห่งชาติทุกเดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ
3. จัดทารายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรมยืนยันกับงานทันตกรรมทุกเดือน
การวัดผลและผลการเปลีย่ นแปลง :
งานประกันสุ ขภาพได้ร่วมประชุ มกับงานทันตกรรม เพื่อปรับปรุ ง Flow Chart กระบวนการการเรี ยกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลบริ การทันตกรรม และได้ช้ ี แจงไปยังผูร้ ั บผิดชอบในการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล จากการเก็บ
ข้อมูลร้อยละความครบถ้วนและความทันเวลาของการเรี ยกเก็บค่ารักษาบริ การทันตกรรม ในปี งบประมาณ 2561 –
2563 พบว่าในปี งบประมาณ 2563 สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การทันตกรรมสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สิ ทธิ
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สิ ทธิ เบิกจ่ายตรง อปท. และสิ ทธิ ประกันสังคมได้ครบถ้วนและทันเวลามากขึ้นดังนี้
ตัวชี้วดั
ร้อยละความครบถ้วนของการเรี ยกเก็บค่ารักษาบริ การทันตกรรม
ร้อยละความความทันเวลาของการเรี ยกเก็บค่ารักษาบริ การทันตก
รรม

2561
95

ปี งบประมาณ
2562
98

2563
100

96

91

100

รายได้ค่ารักษาพยาบาลบริ การทันกรรม ย้อนหลัง 3 ปี
ปี งบประมาณ
2561
2562
สิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กรณี ฟันปลอม
141,400.00 176,080.00
บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค กรณี Fee Schedule
0
0
สิ ทธิ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
352,152.00 451,220.50
สิ ทธิ เบิกจ่ายตรง อปท.
61,189.50 101,055.00
สิ ทธิ ประกันสังคม
42,491.00 104,078.50
ชาระเงิน
70,970.00 163,389.50
รวม
668,202.5 995,823.50
หมายเหตุ : ปี งบประมาณ 2563 นับในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
สิ ทธิการรักษา

2563
244,800.00
192,400.00
317,692.00
57,142.50
53,580.25
118,551.00
984,165.75
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Flow Chart การเรียกเก็บค่ าบริการทันตกรรม สิ ทธิ UC อปท และ PP รพ.ศรีรัตนะ (ใหม่ )

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม
ส่งรายชื่อผู้รับบริการ
คลินิกไตเทียมส่งข้อมูลการส่ง
ภายใน 7 วันหลังให้บริการ

งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

งานประกันสุขภาพดึงข้อมูลจาก
Himpro และจัดทาลูกหนี้รายตัว

ส่งเบิกในโปรแกรม E-Claim

-ส่ง สาเนาบัตรประชาชน
ผู้รับบริการทาฟันปลอม และ
รายชื่อการให้บริการ fee
schedule ให้งานประกัน
สุขภาพ
-ตรวจสอบรายชื่อและ
ค่าใช้จ่ายของผู้มารับบริการทา
ฟัน จัดลูกหนี้รายตัว
-ส่งข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง

เบิกภายใน 15 วันหลังให้บริการ

งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
บัญชี
นางจิราภรณ์ นิสัยกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี

บัญชี
นางจิราภรณ์ นิสัยกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

ดึงข้อมูลตอบกลับ Rep/Statement

งานบัญชี รับเงินโอนจาก สปสช. และ
ออกใบเสร็จรับเงิน

บันทึกรับชาระหนี้ตามข้อมูลแจ้งโอน
ตัดบัญชี/ทะเบียนลูกหนี้

ตัดทะเบียนคุมลูกหนี้คงเหลือรายตัว
ส่งรายงานให้แผนกทันตกรรม
จัดเก็บเอกสารการเบิก

-ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ค่าใช้จ่ายกับ Rep/Statement
ตัดกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
-สปสช. จ่ายเงินตาม
Statement ประจาเดือน ทุก
สิ้นเดือนในเดือนถัดไป
-พิมพ์รายละเอียดงวดของการ
โอนเงินจาก สปสช.งวดของการ
โอนเงินจาก สปสช
-ตัดลูกหนี้คงเหลือรายตัว ณ
สิ้นเดือน
-จัดทารายงานสรุปยอดและ
ค่าใช้จ่ายประจาเดือน ส่งแผนก
ทันตกรรมทุกวันที่ 15 ในเดือน
ถัดไป
ของการโอนเงินจาก สปสช
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Flow Chart การเรียกเก็บค่ าบริการทันตกรรม รพ.ศรีรัตนะ สิ ทธเบิกจ่ ายตรงกรมบัญชีกลาง(ใหม่ )
งานเรียกเก็บ
นางพันฐิดา สายทอง
นวก.คอมพิวเตอร์
งานเรียกเก็บ
นางพันฐิดา สายทอง
นวก.คอมพิวเตอร์

งานประกันสุขภาพดึงข้อมูลจาก
Himpro

-ตรวจสอบรายชื่อและ
ค่าใช้จ่ายของผู้มารับบริการ

ภายใน 7 วันหลังให้บริการ

ส่งเบิกในโปรแกรม E-Claim

-ส่งเบิกเดือนละ 3 ครั้ง

เบิกภายใน 15 วันหลังให้บริการ

งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
งานเรียกเก็บ
น.ส.แสงเดือน วันทา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
งานเรียกเก็บ
น.ส.แสงเดือน วันทา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

-ตรวจสอบข้อมูลการเบิก
เทียบกับ REP

ดึงข้อมูลตอบกลับ Statement

-ตรวจสอบความครบถ้วน
ของ Statement

ส่งคาขอเบิกเงินตาม Statement

บัญชี
นางจิราภรณ์ นิสัยกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบัญชี รับเงินโอนจาก สปสช และ
ออกใบเสร็จรับเงิน

บัญชี
นางจิราภรณ์ นิสัยกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี

บันทึกรับชาระหนี้ตามข้อมูลแจ้งโอน
ตัดบัญชี/ทะเบียนลูกหนี้

งานเรียกเก็บ
นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

ตัดทะเบียนคุมลูกหนี้คงเหลือรายตัว
ส่งรายงานให้แผนกทันตกรรม
จัดเก็บเอกสารการเบิก

-ดาวโหลดเอกสารขอเบิกเงิน
จาก สปสช ให้ผู้อานวยการ
เซ็นรับรอง และแสกนส่งขึ้น
เว็บ สปสช

-สปสช จ่ายเงินตาม
Statement ทุกสิ้นเดือน ทุก
สิ้นเดือนในเดือนถัดไป
-พิมพ์รายละเอียดงวดของการ
โอนเงินจาก สปสช.งวดของการ
โอนเงินจาก สปสช
-ตัดลูกหนี้คงเหลือราย
ตัว ณ สิ้นเดือน เทียบ
กับ Statement
-จัดทารายงานสรุปยอด
และค่าใช้จ่าย
ประจาเดือน ส่งแผนก
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บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
-จากการจัดทา Flow Chart ทาให้งานทันตกรรมได้เข้าใจวิธีการเรี ยกเก็บของศูนย์เรี ยกเก็บมากขึ้น ทาให้
สามารถเลือกสิ ทธิ การรักษา และบันทึกรหัสทางการแพทย์ในเวชระเบียน ได้อย่างถูกต้อง
- จากการจัดทาทะเบียนคุ มลุ กหนี้ ค่ารักษาพยาบาลรายตัว งานทันตกรรมสามารถนาไปตรวจสอบรายได้
ค่าบริ การ และติดตามการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลในบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ Fee Schedule ได้ท้ งั ในโรงพยาบาล
และในระดับ รพสต.
การติดต่ อกับทีมงาน : นายธีระภัทร์ แสนแก้ ว กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โทร : 045-677014 ต่ อ 139 email : umpu100@gmail.com

