แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ (มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล)
โรงพยาบาล...................................จังหวัด............................สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นประเมิน
1. จัดตัง้ ศูนย์จัดเก็บรายได้

หัวข้อการประเมิน
1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดเก็บรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลของหน่วยงำน
2) มีคำสั่ง/มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์จัดเก็บรำยได้
3) มี Flow chart ของกระบวนงำนเรียกเก็บรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลทุกสิทธิ
๔) จัดตั้งทีม Audit Chart เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของใบสรุปค่ำรักษำพยำบำลผู้ปว่ ย
๕) คณะกรรมกำรจัดเก็บรำยได้ทำกำรประชุม
วิเครำะห์รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลทุกสิทธิ
ร่วมกันทุกเดือนเพื่อเสนอผลกำรดำเนินงำน
ให้ผู้บริหำรทรำบ

2. การบันทึกข้อมูล

1) ผู้ปว่ ยนอก (OPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้
การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ค่ำรักษำพยำบำลแยกรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัว
ตำมสิทธิต่ำงๆ และบันทึกข้อมูลเรียกเก็บเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลแต่ละสิทธิให้เป็นปัจจุบนั
เพื่อส่งข้อมูลให้งำนบัญชี
2) ผู้ปว่ ยใน (IPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้
ค่ำรักษำพยำบำลแยกรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัว
ตำมสิทธิต่ำงๆและบันทึกข้อมูลเรียกเก็บเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลแต่ละสิทธิ ให้เป็นปัจจุบนั
เพื่อส่งข้อมูลให้งำนบัญชี
๓) ตรวจสอบสิทธิค่ำรักษำพยำบำลให้ถูกต้องตรงกับ
กำรใช้สิทธิค่ำรักษำพยำบำลในเวชระเบียน
๔) การแก้ไขปรับปรุงสิทธิข้อมูล (update) รักษาพยาบาล
ของผู้รับบริการ ครอบคลุมทุกสิทธิให้เป็นปัจจุบนั
(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)
๕) ผู้รับผิดชอบสอบทานอัตราค่าบริการหรือ
ค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีการเปลี่ยนโปรมแกรมของ
หน่วยบริการ (Front Office)หรือปรับเปลี่ยนอัตรา

ผลประเมิน
รายละเอียดประกอบ
0
1
1 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดเก็บรำยได้
1

- คำสั่ง/มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

1
1

- Flow chart ของกระบวนงำนเรียกเก็บรำยได้
ค่ำรักษำพยำบำลทุกสิทธิ
- คำสั่ง/มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

1

- รำยงำนกำรประชุม

1

- ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลทุกสิทธิ

1

1. ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลทุกสิทธิ
2. แบบฟอร์มคำขอเบิกเงิน
3. statement

1

- เวชระเบียน

1

1

ค่าบริการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ทุกๆ ๖ เดือน
๖) สอบทานข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เปรียบเทียบ

1

กับรำยงำน Statement ทุกครัง้
๗) การจัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ
ดังนี้
๗.๑ สิทธิข้าราชการ
๗.๒ สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัด (อบต. อปท. กทม.

1
1

- รำยงำนกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล

ประเด็นประเมิน

หัวข้อการประเมิน
รัฐวิสาหกิจ )
๗.๓ สิทธิ พรบ.
๗.๔ สิทธิ UC
๗.๕ สิทธิประกันสังคม
๗.๖ สิทธิต่างด้าว
๗.๗ จ่ายเงินเอง
๘) บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลในงบทดลองถูกต้องตรง
กับทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
๙) บันทึกการรับรูร้ ายได้ /ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันทีน

ผลประเมิน
0
1
1
1
1
1
1
1

รายละเอียดประกอบ

- บัญชีลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล

1

เป็นปัจจุบนั
๑๐) เมื่อได้รับการโอนเงินจากหน่วยงาน/กองทุนต่างๆ
๑๐.๑ มีการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้
หน่วยงานที่โอนเงินทุกครัง้
๑๐.๒ สาเนาใบเสร็จรับเงินให้กับศูนย์เรียกเก็บ/

1

- ใบเสร็จรับเงิน
- หนังสือนำส่งหน่วยงำน

1

งำนประกันสุขภำพทุกครัง้
3. กระบวนการเร่งรัดติดตาม

1) มีทมี Audit chart เพื่อตรวจสอบ ติดตำม
การเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ผลกำรสรุป chart ของแพทย์แต่ละรำยและ
กำหนดระยะเวลำส่ง chart ไปยังหน่วยงำน
ที่เกีย่ วข้อง
2) มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรกำหนดระยะเวลำ
กำรสรุปข้อมูลผู้ปว่ ยเมื่อสิ้นสุดกำรรักษำพยำบำล
แต่ละรำยก่อนส่งให้ศูนย์เรียกเก็บ/ศูนย์ประกันสุขภำพ
3) กำรลงบันทึกรหัสโรค หัตถกำรถูกต้อง
ภำยใน 15 วัน
4) บันทึกข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลเป็นปัจจุบนั
และเรียกเก็บทันเวลำภำยใน 30 วัน
๕) ผู้รับผิดชอบการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้
เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน
๖) ผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชาระและ
ผู้รับผิดชอบกำรรับชำระหนี้ แยกออกจำกกัน
๗) กรณีผู้มารับบริการไม่ชาระค่าบริการ ต้องดาเนินการ
ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ และจัดทาทะเบียนคุม

1

1. Flow chart กระบวนงำนเร่งรัดติดตำมค่ำรักษำพยำบำล

๒. คำสั่งแต่งตั้งทีม Audit chart
๓. มีแนวทำงขัน้ ตอนกำรปฏิบตั เิ ป็นลำยลักษณ์อกั ษร

1

- คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน

1
1
1

- คำสั่ง/มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

1

- คำสั่ง/มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

1

-ทะเบียนคุม

1

- สำเนำใบเสร็จรับเงิน /แบบฟอร์มคำขอเบิกเงินแต่ละงวด

เป็นปัจจุบนั
4. มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง 1) ได้รับใบเสร็จรับเงินจำกฝ่ำยกำรเงินทุกครัง้

ในทุกไตรมาส

ที่มีกำรโอนเงินค่ำรักษำพยำบำล
2) ตัดยอดลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลตำมใบเสร็จรับเงิน
ในทะเบียนคุมรำยตัว รำยสิทธิ ให้เป็นปัจจุบนั
3) รำยงำนลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลตำมสิทธิ์
ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน

/ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล
1
1

- รำยงำนลูกหนี้คงเหลือ

ประเด็นประเมิน

หัวข้อการประเมิน
๔) สอบยันยอดความมีอยูจ่ ริงของลูกหนี้คงเหลือ
ณ วันสิ้นปีงบประมาณกับกองทุนต่างๆ หรือส่วนราชการ
๕) สอบทาน/เปรียบเทียบยอดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
คงเหลือสิทธิต่างๆ ทุกสิ้นเดือน ระหว่างงานบัญชีกับศูนย์/
งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ

ศูนย์จัดเก็บรายได้

รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ร้อยละ

ผลประเมิน
รายละเอียดประกอบ
0
1
1 - รำยงำนลูกหนี้คงเหลือ
1

34.00

หมายเหตุ :
คะแนน
ระดับ
๙๖ - ๑๐๐
ดีมาก
๙๑ - ๙๕
ดี
๘๕ - ๙๐
พอใช้ (ต้องทาแผนพัฒนาองค์กร)
เกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึน้ ไป ถ้าต่ากว่า ๙๐ ต้องทาแผนพัฒนาองค์กร

ลงชือ่ ..................................................................
(..................................................................)
ผู้สอบทาน

..............
............)

