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ประเทศไทยได้มีการพัฒ นาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่ องตลอดมา ซึ่งแสดงให้
เห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสาคัญในส่วนของสุขภาพของประชาชน และเป็ นการสร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวิต
ของประชาชนคนไทย ซึ่ งสวัสดิ การด้านการรั กษาพยาบาลระบบแรกๆ ที่เริ่ มขึ้ นก็คือ ระบบสวัสดิก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล
พ.ศ.2521 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (รวมจานวน 8 ฉบับ) และในปัจจุบนั ระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการอ้างอิงพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ระบบ
สวัสดิ การลาดับต่ อมา คื อ ระบบประกัน สังคมซึ่งเริ่ มด าเนิ นการในปี พ.ศ.2533 โดย อาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองลูก จ้างผูป้ ระกันตน และกองทุ น
สุ ด ท้า ยที่ เ ริ่ มก่ อตั้งในปี พ.ศ.2545 เป็ นกองทุ น ที่ ให้ก ารดู แลประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ โดยมี
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบ คื อ ส านัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ นองค์ ก รที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับการบริ การที่มีคุณภาพตามความจาเป็ น
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยระบบบริ หารจัดการและการจัดบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ โดยคานึ งถึงสิ ทธิ
ของประชาชนในการเลือกหน่วยบริ การของตนเองรวมถึงการที่ผใู้ ห้บริ การมีความสุ ข และสัมพันธภาพที่ดี
กับผูร้ ับบริ การ จากที่ กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะมีอาชีพหรื อไม่ ทุกคน
ได้รับ การดู แลด้านการรั ก ษาพยาบาลจากรั ฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง หากรั บราชการก็มีระบบสวัสดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการดูแล หากทางานในภาคเอกชนก็มีระบบประกันสังคมดูแล หรื อหากไม่ทางานก็ มี
ระบบหลัก ประกันสุ ข ภาพถ้วนหน้าดูแล จึงอาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีคนไทยคนใดไม่มีสิทธิด ้านสวัสดิ การ
รักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้” ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยที่หมายถึงก็คือ คนไทยที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน
(13 หลัก) โดย ระบบสวัสดิการในปั จจุบนั ทั้ง 3 ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันตลอดเวลา โดยใช้เลขบัตร

ประจาตัวประชาชนเป็ นเลขอ้างอิงในการตรวจสอบสิ ทธิของประชาชนคนไทย เพื่อแยกแยะผูม้ ีสิทธิแต่ละ
ระบบและป้ องกัน ปั ญหาสิ ทธิซ้ าซ้อน ซึ่ งครอบคลุมประชาชนคนไทยเกิน ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้ง
ประเทศ โดยประชาชนส่ วนที่เหลือก็มีหน่ วยงานที่รองรับอยู่ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ราชการส่ วน
ท้องถิ่น เป็ นต้น ซึ่งจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่ วยงานนั้นๆ ที่กาหนดสิ ทธิสวัสดิการให้กบั พนักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ของตนไว้ จากที่กล่าวมาแล้วว่า “คนไทยทุกคนต้องมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 1 สิ ทธิ ” โดย
สังเกตได้ ดังนี้ หากบุคคลนั้นทางานภาคเอกชน (เป็ นลูกจ้าง) หรื อทางานในภาคราชการในตาแหน่ งลูกจ้าง
ชัว่ คราวหรื อพนักงานราชการ บุคคลกลุ่มนี้จะเป็ น “ผูป้ ระกันตน และมีสิทธิในระบบประกันสังคม” หากรับ
ราชการหรื อเป็ นผูร้ ั บ เบี้ ยหวัด บ านาญหรื อเป็ นลู ก จ้า งประจ าจะเป็ น “ผูม้ ี สิ ท ธิ ใ นระบบสวัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ งรวมทั้งบุ คคลในครอบครัวของบุค คลดังกล่าวด้ว ย” และหากเป็ นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรอิสระ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ก็จะเป็ นผูม้ ีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตาม
ระบบนั้น ๆ หากคนไทยรายดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด คนไทยคนนั้นก็จะเป็ นผูม้ ีสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทันที
ดังนั้นผูศ้ กึ ษาจึงเห็นความสาคัญของการบริ การลงทะเบียนสิทธิของบุคคลที่มีสิทธิ ในโครงการเบิก
ได้จ่ายตรงที่มารับบริ การลงทะเบียนของโรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อเป็ นการพัฒนาการให้บริ การให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
6.วัตถุประสงค์เพือ่ กำรศึกษำ
1.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อบกพร่ อง และสิ่งที่ควรปรับปรุ งแก้ไขของเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ลงทะเบียน

เบิกได้จ่ายตรง

2.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของผูร้ ับบริ การลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรง
7.คำถำมกำรศึกษำ
ผูใ้ ห้บริ การมีขอ้ บกพร่ องในการให้บริ การและผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่หรื อไม่
8.ขอบเขตกำรวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาในเชิงพัฒนาเพื่อทราบถึงปัญหาและพัฒนาเจ้าที่ผใู้ ห้บริ การและจุด
ให้บริ การลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2560

9.คำสำคัญ
ลงทะเบียนโครงการสิทธิเบิกได้จ่ายตรง
10.ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การเกิดการพัฒนาปรับปรุ งข้อบกพร่ องการให้บริ การ
ลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรง เกิดความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ต่อผูม้ ารับบริ การ
11.รูปแบบงำนวิจยั
เป็ นการศึกษาเชิงพัฒนา (Develop Research) ในการพัฒนาการให้บริ การลงทะเบียนโครงการเบิก
ได้จ่ายตรง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
12.กลุ่มตัวอย่ำง
ในการศึกษางานวิจยั ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผูม้ ารับบริ การ
ลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จานวน
37 คน จาแนกกลุ่มตัวอย่างดัง่ ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็ นประเภทสิทธิ เดือนที่ขอลงทะเบียน เพศ จานวน และ
ร้อยละ
สิทธิ
เดือน
กรมบัญชีกลำง วันที่ 15 -28 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

เพศ/จำนวน
ชาย = 6
หญิง = 3
ชาย = 1
หญิง = 0
ชาย = 9
หญิง = 9
ชาย = 2
หญิง = 4

ร้ อยละ
33.33
66.67
100
0
50
50
33.33
66.67

องค์กำร
ปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น

วันที่ 15 -28 กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
รวม

ชาย = 0
หญิง = 0
ชาย = 0
หญิง = 1
ชาย = 0
หญิง = 0
ชาย = 2
หญิง = 0
37

0
0
0
100
0
0
100
0
100

13.วิธีกำรศึกษำ
ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI= Continuous Quality Improvement) เป็ นวงจร
PDCA (P=Plane, D=Do, C=check, A=Act) โดยมีข้นั ตอนการวางแผน ดังนี้ (P=Plan)
ขั้นตอนที่ 1 กำรค้นหำปัญหำ
ผูม้ ารับบริ การไม่ทราบถึงเอกสารที่ตอ้ งจัดเตรี ยมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในโครงการเบิกได้จ่าย
ตรง
ขั้นตอนที่ 2 ทำควำมเข้ ำใจระบบกำรลงทะเบียน
- ด้ ำนเอกสำร
1.ตรวจสอบเอกสารของผูร้ ับบริ การ
2.ตรวจสอบเลข HN ของผูข้ อลงทะเบียน หาผูล้ งทะเบียนยังไม่มี HN ของโรงพยาบาล ให้
ผูข้ อลงทะเบียนขอเปิ ด visit ใหม่ ที่หอ้ งบัตรของโรงพยาบาล
- ระบบโปรแกรมลงทะเบียน
3.ตรวจสอบสิทธิ
4.คียข์ อ้ มูลลงทะเบียนให้กบั ผูท้ ี่นาเอกสารครบและสถานะสิทธิพร้อม
5.แสกนลายนิ้วมือของผูข้ อรับลงทะเบียน
6.บันทึกการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสถำนกำรณ์
ตรวจสอบความพึงพอใจหรื อปัญหาของผูม้ ารับบริ การลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรงจากกล่อ
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่ต้งั ยังจุดให้บริ การ

ขั้นตอนที่ 4 วิเครำะห์ สำเหตุ
ผูร้ ั บบริ ก ารสะท้อนบัญหากลับในการมารั บบริ ก ารลงทะเบี ยนโครงการเบิก ได้จ่ ายตรงผูม้ ารั บ
บริ การไม่ทราบถึงเอกสารที่ตอ้ งจัดเตรี ยม บางรายนาเอกสารมาไม่ครบ ทาให้ไม่สามารถขอรับลงทะเบียน
ได้ และในบางรายไม่ทราบสถานะสิทธิของตนเอง สิ ทธิยงั ไม่สามารถใช้ได้เนื่ องจากรอปลดสิ ทธิจากสิ ทธิ
เดิม ทาให้เสียเวลาในการมาขอรับบริ การ
ขั้นตอนที่ 5 วำงแผน/กำหนดกำรวิธีแก้ไขปัญหา
1.ผูร้ ับบริ การสะท้อนถึงปัญหาในการรับบริ การ
2.เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหารให้บริ การและต่อตัวผูร้ ับบริ การ
3.เจ้าหน้าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรงติดตามบอร์ ดต่างๆใน
ส่ วนโรงพยาบาล และเผยแพร่ สื่อตาม Social Media ของโรงพยาบาล อีกทั้งทาแผ่นผับความรู้ เกี่ยวกับ
สิทธิเบิกได้จ่ายตรง เอกสารการลงทะเบียน ขั้นตอนการขอลงทะเบียน และสิ ทธิที่ผลู้ งทะเบียนจะ
ได้รับยังหน่อยบริ การที่ลงเบียน
3.เจ้าหน้าที่จดั ทาคู่มือความรู้ในการตรวจสอบสิทธิโดยประชาชน จากเว็บของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองและปรับปรุง
เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรง ลง
มือปฏิบตั ิตามแผน (D=DO) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมผลเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (C=Check)
14.สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาภายใต้หวั ข้อเรื่ อง การพัฒนาการให้บริ การลงทะเบียนโครงการสิ ทธิเบิกได้จ่ายตรง
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผูม้ ารับบริ การลงทะเบียนโครงการเบิกได้
จ่ายตรงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จานวน 37 คน นาสภาพปั ญหาที่
พบในครั้งที่ 1 ในหารให้บริ การ นามาปรั บปรุ งแก้ไข ผลที่ได้จากการปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหาในการ
ลงทะเบียนโครงการเบิกได้จ่ายตรง ผูท้ ี่มารับบริ การได้รับความพึงพอใจในแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข ร้อย
ละ 95
ซึ่งจะได้นาผลการดาเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เป็ นข้อกาหนดให้เป็ นไปตามแนวทางให้การ
บริ การมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจ (A=Act)

15.ข้ อเสนอแนะ
16.กำรเผยแพร่ งำนวิจยั และนำผลงำนวิจยั ไปใช้ ระโยชน์
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาจุดบริ การภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมต่อผูม้ ารับบริ การจากการวิจยั สามารถนาไปเป็ นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในจุดบริ การอื่นต่อไป

