
เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ

ดร.นพ.ชุมพล  นุชผ่อง
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ

M.D.,M.B.A.,Ph.D.

รองผู้อ านวยการกองเศรษฐกจิสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ



แนวทางการตรวจราชการ

ตัวชีว้ดัที่ 1
หน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน

ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 2

ระดับ 6 ไม่เกิน ร้อยละ 4

ตัวชีว้ดัที่ 2
หน่วยบรกิารที่มีศูนย์จดัเกบ็รายไดม้ีคณุภาพ

ระดับดี ขึ้นไป

มากกวา่ ร้อยละ 90 



*สทิธิการรักษาอยา่งน้อย 7 สทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้  
1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)   
2. เบกิจ่ายตรงข้าราชการ (CSMBS )
3. สทิธิประกนัสงัคม (SSS)
4. สิทธิพนกังานท้องถ่ิน (Local Government Officers: LGO)    
5. สทิธิประกนัสขุภาพตา่งด้าว(FSS) 
6. ผู้ มีปัญหาสถานะและสทิธิ(Stateless) 
7. สิทธิช าระเงินเอง (Out of Pocket) , พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

หน่วยบริการที่มีศนูย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
(36 ข้อ เท่ากับ 36 คะแนน )

http://www.oic.or.th/th/victims/


เป้าหมายหน่วยบริการที่มีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S1. มีโครงสร้างศนูย์จดัเก็บรายได้ (Structure) 

1.1 มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัเก็บรายได้คา่ รักษาพยาบาล

1) ตรวจสอบเวชระเบียนทกุสทิธิการรักษา 1

2) เรียกเก็บคา่รักษาพยาบาลทกุสทิธิการรักษา 1

3) ติดตามลกูหนีท้กุสทิธิการรักษา 1

1.2 มีค าสัง่/มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ 1



โครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้  (Structure)
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยงาน 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้คุณภาพ มีองค์ประกอบ ของคณะท างาน 
อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ 

โดยปฏิบัติติงานในหน้าที่

1. ตรวจสอบเวชระเบียนทุกสิทธิการรักษา

2. เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิการรักษา

3. ติดตามลูกหนี้ทุกสิทธิการรักษา



เป้าหมายหน่วยบริการที่มีระบบจัดเกบ็รายได้คุณภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.Bเกณฑ์การประเมิน

S1. มีโครงสร้างศนูย์จดัเก็บรายได้ (Structure) 10 คะแนน

1.3 มี Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ทกุสทิธิ

1)ขัน้ตอนการประมวลผลผู้ รับบริการของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1
2)การบนัทกึลกูหนีจ้ากใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้ รับบริการ
ของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1

3)มีการสง่ข้อมลูท่ีได้รับการบนัทกึเพ่ือเบิกจ่าย (Claim) 1

4)ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim) 1

5)มีการบนัทกึลกูหนีท่ี้เป็นปัจจบุนั 1

1.4 คณะกรรมการจดัเก็บรายได้ท าการประชมุวิเคราะห์รายได้คา่รักษาพยาบาล
ทกุสทิธิ เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 1



โครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้  (Structure)
Flow chart ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

แผนผังการปฏิบัติงานระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (Flow chart) ประกอบกนัอยา่งน้อย 5 ขัน้ตอน

.1) ขั้นตอนการประมวลผลผู้รับบริการในแต่ละสิทธิ

.2) การบันทึกลูกหนี้จากใบเสร็จค่าใช้จา่ยของผู้รับบริการ
ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในแต่ละสิทธิ

.3) มีการส่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเพื่อเบิกจ่าย (Claim)

.4) ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim) 

.5) มีการบันทึกลูกหนี้ที่เป็นปัจจุบัน



ขัน้ตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ล าดับของ
กระบวนงาน

ช่ือและสกุล
ผู้ปฏบัิตงิาน

ระบุ วัน ช่ัวโมง
หรือนาที

Flowchart การเรียกเก็บสิทธิ ………, OP /IP,กองทนุยอ่ยฯ



ขัน้ตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดงึข้อมูลผู้ป่วย

นาย ก ขค 1 วัน

Flowchart การเรียกเก็บสิทธิ UC OP ใน CUP

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

นส. a bc 1 วัน

บันทกึลูกหนี ้ นส. a bc 5 นาที



ขัน้ตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

รับ REP.

15 วันส่ง เคลม นส. a bc

ปรับปรุงลูกหนี ้ นส. a bc 5 นาที

Flowchart การเรียกเก็บสิทธิ UC OP ใน CUP

นส. a bc

บันทกึข้อมูล บัญชชี นส. D มาก

1 วัน

1 วัน













เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S2. ระบบงานจดัเก็บในการเรียกเก็บทกุกองทนุ (System) 10 คะแนน

2.1 มีการปฏิบัตงิานตาม Flow chart 1
2.2 การบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในจ าแนกตามรายสิทธิ

1)ขัน้ตอนการประมวลผลผู้ รับบริการของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1

2)การบนัทกึลกูหนีจ้ากใบเสร็จคา่ใช้จ่ายของผู้ รับบริการของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1

3)มีการส่งข้อมลูท่ีได้รับการบนัทกึเพ่ือเบิกจ่าย (Claim) 1

4)ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim) 1

5)มีการบนัทกึลกูหนีท่ี้เป็นปัจจบุนั 1



ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน  (System) 

๑) มีการปฏิบัติงานตาม Flow chart ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั

2) มีการปฏิบตัิงานตามผงั ระบบ จดัเก็บรายได้คณุภาพ (Flow chart) ประกอบกนัอยา่งน้อย 5 ขัน้ตอน

2.1) ขั้นตอนการประมวลผลผู้รับบริการของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในแต่ละสิทธิ

2.2) การบันทึกลูกหนี้จากใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในแต่ละสิทธิ

2.3) มีการส่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเพื่อเบิกจ่าย (Claim)

2.4) ตรวจสอบผลการ Claim

2.5) มีการบันทึกลูกหนี้ท่ีเป็นปัจจุบัน



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S2. ระบบงานจดัเก็บในการเรียกเก็บทกุกองทนุ (System) 

2.3 มีการใช้ Software ในการจดัเก็บรายได้ 1

(โปรดระบช่ืุอ Software ท่ีใช้) 

2.4 มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทกุกองทนุ 

1) UC < 60 วนั 1

2) ขรก < 60 วนั 1

3) ปกส. < 120 วนั 1

*ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาสท่ีผ่านมา (รอบ 1 Q4/64)



Software ศนูย์จดัเก็บรายได้ โรงพยาบาล

• AAA, BI Tool, BMS, 
• 3C ,CSOP, Chart PSWH, CCMS
• Data Audit , DSS
• E-hos Accounting, Edc- hosxp
• Him PRO HOME C ,HD ,Hsoft & Hshooter, HI
• RCM, Oppp2010, Quick view
• KTN, K@mecc, KKK
• medical 2020, mBase, MUK CLAIM ,IPD 2019
• Sip09, SBHClaim, SSOP,SRC, SO CLAIM

1)ขัน้ตอนการประมวลผลผู้ รับบริการ
ของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ

2)การบนัทกึลกูหนีจ้ากใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้ รับบริการ
ของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ

3)มีการสง่ข้อมลูท่ีได้รับการบนัทกึเพ่ือเบิกจ่าย (Claim)

4)ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim) 

5)มีการบนัทกึลกูหนีท่ี้เป็นปัจจบุนั



ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน  (System) 

เกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus efficiency) มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทกุกองทนุ 

• UC < 60 วนั

• ขรก  < 60 วัน

• ปกส. < 120 วนั

* ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาสท่ีผา่นมา (รอบ 1 Q4/64)



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S3+4. มีระบบบคุลากรในศนูย์จดัเก็บรายได้ (Staff & skill) 4 คะแนน
มีจ านวน และ ทกัษะความสามารถของบคุลากรเหมาะสมตามระดบัของ รพช. รพท. รพศ. 

3.1 มีรายช่ือตาม Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทกุสิทธิ 1

3.2 มีบคุลากรท่ีผู้ รับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ ตามFlowchart
ไม่น้อยกวา่. 5 คน ใน รพช. 10 คน ใน รพท. และ 15 คน ใน รพศ. 1

โปรดระบุ จ านวนบุคลากร

3.3 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ 1

3.4 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ได้รับการอบรมหรือพฒันาศกัยภาพ 1



ระบบบคุลากรในศนูย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill) 
จ านวน และ ทกัษะความสามารถของบคุลากรเหมาะสม ตามระดบัของ รพช. รพท. รพศ.

• ระบุผู้รับผิดชอบตามแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

• กระบวนงานเรียกเก็บรายได้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทกุสิทธิ 

• ระบรุะยะเวลาการสง่มอบงานแตล่ะขัน้ตอน

• ครบถ้วน อยา่งน้อยตาม 5 ขัน้ตอนที่ก าหนด



ระบบบคุลากรในศนูย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill) 
จ านวน และ ทกัษะความสามารถของบคุลากรเหมาะสม ตามระดบัของ รพช. รพท. รพศ.

• มีบคุลากรท่ีรับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ ตามFlowchart

• ไมน้่อยกวา่ 5 คน ใน รพช.10 คน ใน รพท. และ 15 คน ใน รพศ.  

• มีบคุลากรที่รับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ 
ตาม Flowchart (โปรดระบจุ านวนบคุลากร)

• บคุลากรตามกระบวนงานเรียกเก็บ
รายได้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทกุสิทธิ 



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C1. มีการบนัทกึข้อมลูกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 

1.1 มีค าสัง่มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบกองทนุย่อย ในการบนัทกึข้อมลูการรักษาพยาบาล 
1

1.2 ผู้ ป่วยนอก มีการบนัทกึข้อมลูการรักษาในผู้ รับบริการ เฉพาะกองทนุครบถ้วน
1

1.3 ผู้ ป่วยใน มีการบนัทกึข้อมลูการรักษาในผู้ รับบริการ เฉพาะกองทนุครบถ้วน
1

1.4 การส่งข้อมลูการรักษาเพื่อบนัทกึบญัชีก่อนวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป
1



การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care)

1) มีค าสั่งมอบหมายงานหรือคณะท างานเรียกเก็บ ทุกกองทนุย่อย ทุกสิทธิ ในโรงพยาบาล

2) มีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยนอก แยกรายกองทุนย่อย

3) มีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยใน แยกรายกองทุนย่อย

4) ส่งข้อมูลเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ลกูหนี้กองทุนย่อย: Accounting)
ให้ หน่วยงานที่บันทึกบัญชี ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถดัไป







เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C2. มีการบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถกูต้อง (Code) 

2.1 มีค าสัง่/มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการให้รหสัการรักษาพยาบาล 1

2.2 มีการตรวจสอบ (Audit) การบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน 1

2.3 มีการบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน ภายใน 30 วนั 1

2.4 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาลได้รับการอบรม
หรือพฒันาศกัยภาพ อยา่งน้อย 1 คน  ตอ่ 1 ครัง้ตอ่ 1 ปี

1



การบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถกูต้อง (Code) 

1) มีค าสั่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องหรือ รายช่ือผู้ปฎิบัติงานใน Flowchart

2) ประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกและใน

๓) ประเมินการส่งข้อมูลที่เกิน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันจ าหน่าย



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C4.ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแตล่ะกองทนุ 

4.1 มีรายช่ือบคุลากรใน Flow chart ของการเบิกจ่าย (Claim) ในทกุกองทนุยอ่ย 1

4.2 การแก้ไขข้อมลูติด C ของกองทนุ สปสช. 1

4.3 การแก้ไขข้อมลูติด Deny ของกองทนุ สปสช. 1

4.4 ไมไ่ด้รับการหกั 5 % เน่ืองจากสง่เบิกจ่ายลา่ช้า 
1



ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน
การบริหารจดัการข้อมลูติด C และ ติด Deny ของกองทนุ สปสช.

• มีการทบทวนและแก้ไขข้อมูลติด C ให้ครบถ้วน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

• มีการทบทวนและแก้ไขข้อมลูตดิ Deny ให้ครบถ้วน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

• ไม่ได้รับการหกั 5 % เน่ืองจากสง่เบกิจ่ายลา่ช้า ในทกุกองทนุ









การสุ่มประเมินหน่วยบริการทีม่ีศูนย์จัดเก็บรายได้คณุภาพ 
ในสิทธิเบกิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

(On Site Survey)

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
(36 ข้อ เท่ากับ 72 คะแนน )

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
(1๔ ข้อ เท่ากับ 28 คะแนน )



การสุม่ประเมินหน่วยบริการท่ีมีศนูย์จดัเก็บรายได้คณุภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
(On Site Survey)

เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ ( 4 S ) คะแนน รพ.A รพ.Bเกณฑ์การประเมิน

1. มีโครงสร้างศนูย์จดัเก็บรายได้ (Structure) 
1.1 มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัเก็บรายได้คา่ รักษาพยาบาล 

สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ (CSMBS)
1)มีผลการตรวจสอบความถกูต้องของการให้สิทธิ 1

2)มีผลการตรวจสอบคณุภาพข้อมลูก่อนการเรียกเก็บคา่รักษาพยาบาล 1

3)มีผลรวมของลกูหนีส้ทุธิในทกุเดือน
1



OPD
IPD

LAB

ระบบบริการ
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การเงนิ



ศูนย์จัดเก็บ

บัญชชี
การเงนิ

OPD
IPD

LAB

Claim
Cloud

ระบบศูนย์จัดเกบ็รายได้
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ศูนย์จัดเก็บ

บัญชชี

การเงนิ

Claim
Cloud

ส่วนต่างฯ

ระบบ
ตดิตามรายได้
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โครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้  (Structure)

สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ (CSMBS)

1) ผลการปฏิบัติติงานตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้คุณภาพ มีองค์ประกอบ 
ของคณะท างาน ดังต่อไปนี้

1. มีผลการตรวจสอบความถูกต้องของการให้สิทธิ

2. มีผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

3. มีผลรวมของลูกหนี้สุทธิในทุกเดือน



การสุม่ประเมนิหน่วยบริการท่ีมีศนูย์จดัเก็บรายได้คณุภาพ ในสทิธิเบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
(On Site Survey)

เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ ( 4 S )
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมนิ

2. ระบบงานจดัเก็บในการเรียกเก็บทกุกองทนุ (System) 

2.1 มีการปฏิบตัิงานตาม Flow chart 

1) มีผลการตรวจสอบและการยืนยนัการเสร็จสิน้กระบวนการรักษาพยาบาล (ปิด Visit) ของผู้ ป่วยนอก 1

2) มีการบนัทกึลกูหนีผู้้ ป่วยนอกในใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้ รับบริการของผู้ ป่วยใน ครบถ้วน 1

3) มีผลการบนัทกึสว่นต่างของค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก 1

4) มีผลการบนัทกึสว่นต่างของค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน *ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 1



ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน  (System) 

1) มีผลการตรวจสอบและการยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาพยาบาล (ปิด Visit) ของผู้ ป่วยนอก

2) มีการบันทึกลูกหนี้ผู้ป่วยนอกในใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการของผู้ป่วยใน ครบถ้วน

๓) มีผลการบันทึกส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

๔) มีผลการบันทึกส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

*ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน



การสุม่ประเมนิหน่วยบริการท่ีมีศนูย์จดัเก็บรายได้คณุภาพ ในสทิธิเบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
(On Site Survey)

เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ ( 4 S )
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมนิ

3. มีการบนัทกึข้อมลูกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 

3.1 มีค าสัง่มอบหมายงานหรือคณะท างานการตรวจสขุภาพ ในกลุม่ข้าราชการภายในพืน้ที่ 1

3.2 มีการบนัทกึข้อมลูเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในระบบผู้ ป่วยนอก 1
3.3 มีการบนัทกึค่าห้องพิเศษ ของผู้ ป่วยใน ครบถ้วนถกูต้องตามประเภทของห้องพิเศษท่ีโรงพยาบาลก าหนด

1

3.4 สง่ข้อมลูเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จา่ย ให้ หน่วยงานที่บนัทกึบญัชี ก่อนวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป 1



การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care)

1) มีค าสั่งมอบหมายงานหรือคณะท างานการตรวจสุขภาพ ในกลุ่มข้าราชการภายในพ้ืนที่

2) มีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในระบบผู้ป่วยนอก 

3) มีการบันทึกค่าห้องพิเศษ ของผู้ป่วยใน 

ครบถ้วนถูกต้อง
ตามประเภทของห้องพิเศษที่โรงพยาบาลก าหนด



การสุม่ประเมินหน่วยบริการท่ีมีศนูย์จดัเก็บรายได้คณุภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
(On Site Survey)

เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ ( 4 S ) คะแนน รพ.A รพ.Bเกณฑ์การประเมิน
4. มีการบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถกูต้อง (Code) 

4.1 มีผลการตรวจสอบเวชของผู้ ป่วยใน
1

4.2 มีการส่งเรียกเก็บภายใน 30 วนัหลงัจากจ าหน่ายผู้ ป่วยใน 1

5.ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแตล่ะกองทนุ 

5.1 มีการทบทวนและแก้ไขข้อมลูท่ีไม่ผ่านการอนมุตัิการเบิกจ่าย ภายใน 5 วนัท าการ
1

5.1 มีการเบิกจ่ายซ า้ (Re-claim) ภายใน 30 วนัท าการ
1



การบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถูกต้อง (Code)
ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแตล่ะกองทนุ

Code ผลการตรวจสอบเวชของผู้ป่วยใน

• ร้อยละการตรวจสอบ
• การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ RW

Claim

• มีการทบทวนข้อมูล

• แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุมัติการเบิกจ่าย ภายใน 5 วนัท าการ



Thank you


