บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่รับบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงแนวทางการเบิกจายตรงคา
รักษาพยาบาลพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่รับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 3
นครสวรรค และศึกษาผลของการปรับปรุง แนวทางการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการเปรียบเทียบจํานวนใบสั่งการรักษา ที่สามารถบันทึกในระบบ กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน ผูวิจัยไดนําหลักคิด วงจรการแกปญหา PDCA ในการวิเคราะหปญหา วางแผน การทํางาน
ลงมือปฏิบัติตามแผน ที่วาง และมีการนําผลการดําเนินงานมาวิ เคราะหเปนวงรอบอยางตอเนื่อง จํานวน 4 รอบ
ในชวงเวลา ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 ตุลาคม
2557 – มกราคม 2558 และครั้งที่ 4 กุมภาพันธ – มีนาคม 2558 ขอมูลจากการศึกษาทั้งหมด มีการตรวจสอบ
ความถูกตอง และตรวจสอบเทีย บกับแบบจัดเก็บขอมูล ตามโปรแกรม e – claim ของ สปสช. และตรวจสอบ
ความเปน ไปไดของขอมูลกอนการป ระมวลผลการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
เปนคารอยละ คาเฉลี่ย ตามลักษณะขอมูล
ผลการศึกษา ดังนี้ จากการศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดมีการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวิเคราะหสาเหตุ
กําหนดแนวทางแกไขปญหาเบื้องตน มอบหมายผูเกี่ยวของในการบันทึกขอมูลการรักษา เพิ่มจํานวนเจาหนาที่
และเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานในการลงบันทึกขอมูลในวันหยุดราชการ ผานโปรแกรม
e-claim โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานถึง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการ , ครั้งที่ 2
เพิ่มจํานวนเจาหนาที่และเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานในการบันทึกขอมูลในวันหยุดราชการ เปนเวลา 3 เดือน,
ครั้งที่ 3 ปรับปรุงโดยเพิ่มรายการขอมูลในการบันทึก และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการ ,
และครั้งที่ 4 เพิ่มจํานวนเจาหนาที่และเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานในการบันทึกขอมูลในวันหยุดราชการ เปน
เวลา 2 เดือนและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรุปรวมจํานวนการไดรับยา แยกตามประเภท และเวชภัณฑตลอดการ
ไดรับการรักษา ผลการเปรียบเทียบการบันทึกขอมูลกอนการดําเนินการปรับปรุงแนวทาง บันทึกไดเพียง รอยละ
28.16 หลังจากปรับปรุงแนวทางแลว สามารถบันทึกขอมูลไดรอยละ 96.59

ABSTRACT
This research is study to the payment of health insurance premiums for local
government personnels and claim all expense from NHSO through an e-claim program at Health
promotion hospital, Health Promotion Center Region 3 (HPC3) at Nakhonsawan province.
The objective of the study to improve the practical payment of health insurance premiums for
health centers of employees of local administrative organization and to compare the number of
prescriptions saved in the system pre and post revision of the operational guidelines through an
e-claim program which do not link to financing and patient management program of HPC3 (SSB).
The researcher conducted to using PDCA cycle for evaluation, planning and solution problems
of delay record numbers of unclaimed patients treatment order. The validate data informed to
e-claim program of National Health Securities office (NHSO). Data from October 2013 to March
2015 were analyzed by descriptive statistic, express percentage, means according characteristics
data.
The study performed as an operation research to reduce the numbers of unclaimed
patients treatment order by divided into 4 phases including 1). assignment to responsible
personnels working in official time, 2).Increased number of responsible personnels working both in
official and overtiming for 3 month, 3). Increased data for key in the program, working in official
time, and 4). Increased number of personnels and vocation time for key in patients data, as well
as using computer programmer to summarize the number of doses administered by type and
medication throughout the length of stay in hospital. The comparison of percents of treatment
order sheet recorded 28.16 at the baseline and the fourth phase recording was 96.59%.

