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การศึกษาความพร้ อมของสถานพยาบาลในการส่ งข้ อมูล
Thai Ambulatory CaseMix Outpatient data set สํ าหรับการเบิกจ่ าย
ค่ ารักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
นายสุ รสี ห์ จันทร์นอ้ ย

บทคัดย่ อ
Thai Ambulatory CaseMix Outpatient data set (TAC OP data set) เป็ นชุดข้อมูลที3พฒั นา
ขึ7นใหม่ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื3อพัฒนารู ปแบบวิธีการจ่าย แบบตกลงราคา
ล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ของศูนย์พฒั นากลุ่มโรคร่ วมไทย (ศรท.) ซึ3งทําการศึกษาในช่วงปี งบประมาณ 2556-2558
สําหรับเก็บข้อมูลบริ การผูป้ ่ วยนอก ชุดข้อมูลนี7จะแสดงรายละเอียดกิจกรรมบริ การ ที3
สถานพยาบาลให้บริ การกับผูป้ ่ วยนอกแต่ละราย
มีจาํ นวนรายการข้อมูลเพิ3มขึ7นจาก
โครงสร้างข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ที3ให้สถานพยาบาลส่ งอยูใ่ นปัจจุบนั จํานวน 15 รายการ และ
กรมบัญชีกลางกําลังพิจารณาจะประกาศให้สถานพยาบาลส่ งเบิก โดยประสงค์ให้การส่ ง
ข้อมูลเพิ3มเติมนี7 ไม่สร้างภาระกับสถานพยาบาลจนเกินความจําเป็ น และได้ขอ้ มูลที3มี
คุณภาพมาพัฒนารู ปแบบวิธีใหม่ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
การศึกษาความพร้อมของสถานพยาบาลในการส่ งข้อมูล TAC OP data set เพื3อนําข้อมูล
มาวางแผนดําเนินงานให้สถานพยาบาลส่ งข้อมูลได้ โดยไม่เพิ3มภาระกับสถานพยาบาล
มากเกินไป เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
เครื3 องมือที3ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ ประชากรที3ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานพยาบาลที3
ให้บริ การข้าราชการในปั จจุบนั และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 14 ราย
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ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที3เกี3ยวข้องกับความพร้อมของสถานพยาบาลในการจัดส่ งข้อมูล
ได้แก่ (1) สถานะของข้อมูล TAC OP data set ในสถานพยาบาล, (2) ศักยภาพของระบบ
สารสนเทศสถานพยาบาล (Hospital Information System: HIS), (3) การยอมรับที3จะใช้
งานระบบสารสนเทศสถานพยาบาล และ (4) ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลเมื3อ
เทียบกับภาระงานที3จะเพิ3มขึ7น นอกจากนี7 มีปัจจัยอื3น ๆ เช่น ความกังวลของผูบ้ ริ หาร
สถานพยาบาลต่อรู ปแบบวิธีใหม่ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ3งเป็ นการเหมาจ่ายแบบ
ตกลงราคาล่วงหน้า
ผลสรุ ปของการศึกษา พบว่า สถานพยาบาลส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพที3จะส่ งข้อมูล TAC OP
data set ได้ โดยต้องการระยะเวลาเตรี ยมความพร้อมของข้อมูลแต่ละรายการ แตกต่างกัน
ตั7งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี
ข้อเสนอแนะซึ3งได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ กรมบัญชีกลางควรประกาศนโยบายการ
ดําเนินงานให้สถานพยาบาลรับทราบ และชี7แจงข้อกําหนดมาตรฐานของข้อมูลที3ชดั เจน
คําสําคัญ: TAC, Thai Ambulatory CaseMix, CaseMix system, Prospective Payment
System, การจ่ายแบบตกลงราคาล่วงหน้า

บทนํา
ระบบเบิกจ่ายตรงซึ3งผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งสํารองเงินของตนเองจ่ายไปก่อน
มาจาก
แนวคิดที3กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้องการอํานวยความสะดวกให้ขา้ ราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิง3 ผูป้ ่ วยโรคเรื7 อรังที3ตอ้ งการการดูแลต่อเนื3อง
และไปรับบริ การจาก
สถานพยาบาลปี ละหลายครั7งส่ งผลให้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผูม้ ีสิทธิ
ข้าราชการและครอบครัว เพิ3มขึ7นอย่างต่อเนื3อง จากปี พ.ศ. 2546 จํานวน 22,689 ล้านบาท
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มาถึง ปี พ.ศ. 2552 เพิ3มขึ7นเป็ นจํานวน 61,304 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายผูป้ ่ วยนอก
(Outpatient: OP) ที3กรมบัญชีกลางจ่ายชดเชยด้วยการจ่ายตามรายการ (Fee-For-Service:
FFS) ส่ วนค่าใช้จ่ายผูป้ ่ วยใน (Inpatient: IP) ซึ3งใช้ระบบกลุ่มโรคร่ วม (CaseMix System)
ได้แก่ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วมไทย (Thai Diagnosis Related Group : TDRG) ในการจ่าย
ชดเชยมาตั7งแต่ปี พ.ศ. 2550 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยอัตราเพิ3มของค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน ช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 เฉลี3ยต่อปี คิดเป็ นร้อยละ
2.1 และยังคงคุณภาพการรักษาพยาบาลที3ดี
กรมบัญชีกลางจึงจ้างศูนย์พฒั นากลุ่มโรคร่ วมไทย (ศรท.) ให้เป็ นที3ปรึ กษาในการ
ดําเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื3อพัฒนารู ปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก
ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า โครงการ TAC (Thai
Ambulatory CaseMix) เพื3อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกแบบตกลงราคาล่วงหน้า
ซึ3งจําเป็ นจะต้องมีขอ้ มูลการใช้บริ การด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ที3เพียงพอสําหรับการศึกษา
วิเคราะห์
ศรท. ได้ดาํ เนินการโครงการระยะที; 1 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มโรค
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคความดันโลหิตสู ง ในปี พ.ศ.
2556-2557 ได้ผลลัพธ์เป็ นเครื3 องมือคํานวณจ่ายค่ารักษาพยาบาลระบบกลุ่มโรคร่ วมไทย
สําหรับการบริ การผูป้ ่ วยนอก (Thai Ambulatory CaseMix Tools) 3 กลุ่มโรคดังกล่าว
เรี ยกว่า Thai Ambulatory CaseMix for Continuous Care ฉบับที3 0.1 หรื อ TAC-CoC
Version 0.1 และพบว่า TAC-CoC Version 0.1 ที3พฒั นาขึ7นใหม่ ต้องการข้อมูลในการ
ประมวลผล ซึ3งยังไม่มีอยูใ่ นระบบข้อมูลผูป้ ่ วยนอก เบิกจ่ายตรง ที3สถานพยาบาลส่ งเบิก
อยูใ่ นปัจจุบนั

จึงได้ศึกษาและพัฒนาชุดข้ อมูลผู้ป่วยนอกทีส; ถานพยาบาลควรจะส่ ง

เพิม; เติม เป็ นชุดข้ อมูลทีพ; ฒ
ั นาขึนC ใหม่ เรียกว่ า Thai Ambulatory CaseMix Outpatient
data set (TAC OP data set) และดําเนินโครงการต่ อเนื;อง ระยะที; 2-1 เพื3อให้มีการใช้งาน
ต้นแบบของ TAC-CoC Version 0.1 และปรับปรุ งและพัฒนาให้เครื3 องมือมีความสมบูรณ์
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สามารถใช้งานต่อเนื3อง และให้เริ3 มมีการส่ งข้อมูล TAC OP data set จากสถานพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง ซึ3งเป็ นสถานพยาบาลนําร่ อง จํานวน 36 แห่ง โดยกรมบัญชีกลางประสงค์ที3
จะให้การส่ งข้อมูลเพิ3มเติมนี7 ไม่สร้างภาระกับสถานพยาบาลจนเกินความจําเป็ น และได้
ข้อมูลที3มีคุณภาพมาเพื3อพัฒนารู ปแบบวิธีใหม่ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผลการศึกษาโครงการระยะที3 2-1 พบว่า สถานพยาบาลนําร่ องยังไม่สามารถส่ ง
ข้อมูล TAC OP data set ที3พฒั นาขึ7นใหม่ ภายในระยะเวลาโครงการ 1 ปี แม้วา่ ผลการ
ประเมินความพร้อมของระบบส่ งเบิก พบว่า ร้อยละ 95.3 ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประเด็นปัญหาของการวิจยั
1. สถานพยาบาลมีความพร้อมในการส่ งข้อมูล TAC OP data set หรื อไม่
2. ปัจจัยที3มีผลกระทบต่อสถานพยาบาลในการส่ งข้อมูล TAC OP data set มี
อะไรบ้าง และทําให้เกิดผลกระทบอย่างไร
3. กรมบัญชีกลางควรมีแผนสนับสนุนสถานพยาบาลอย่างไร เพื3อให้สามารถ
ส่ งข้อมูล TAC OP data set ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื3อประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลในการส่ งข้อมูล TAC OP data set
2. เพื3อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการดําเนินการให้สถานพยาบาลส่ งข้อมูล
TAC OP data set
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที3ใช้ในการศึกษา คือ สถานพยาบาลที3ให้บริ การข้าราชการในปั จจุบนั
ทั7งภาครัฐและภาคเอกชน ตั7งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 14 แห่ง
ประโยชน์ที3คาดว่าจะได้รับ
1. มีขอ้ มูลในการกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาระบบข้อมูลเบิกจ่าย
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2. สามารถนําผลการสัมภาษณ์สถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง มาใช้ในการพัฒนา
แผนดําเนินงานให้สถานพยาบาลส่ งข้อมูล TAC OP data set
3. การดํา เนิ น งานโดยให้ส ถานพยาบาลมี ส่ ว นร่ ว มตั7ง แต่ แ รก จะช่ ว ยให้
สถานพยาบาลมีความเข้าใจ และยอมรับที3จะปฏิบตั ิตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที;เกีย; วข้ อง
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที3เกี3ยวข้อง พบว่า การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นวิธีการรวบรวมข้อมูลที3เหมาะสม เนื3องจากเป็ นการสนทนาที3มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน และคงลักษณะสําคัญของการวิจยั เชิงคุณภาพไว้เกือบทุกประการ
การศึกษาผลงานวิจยั ที3เกี3ยวข้อง จํานวน 3 ฉบับ สรุ ปแนวทางการวิจยั เป็ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ3งมีโครงสร้าง เพื3อค้นหาปัจจัยที3อาจมีผลกระทบต่อการส่ งข้อมูล
ชุดใหม่ของสถานพยาบาล และกําหนดผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นผูท้ ี3มีประสบการณ์จริ งในงาน
ที3เกี3ยวข้องกับข้อมูลเบิกจ่าย ได้แก่ บุคลากรของสถานพยาบาล ซึ3งมีหน้าที3รับผิดชอบ
และปฏิบตั ิงานเกี3ยวข้องในการจัดทําและส่ งข้อมูลเบิกจ่าย
ทั7งระดับผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที3ปฏิบตั ิการ

ระเบียบวิธีการวิจยั
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที3เกี3ยวข้อง เพื3อกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจยั , วัตถุประสงค์การวิจยั และผลลัพธ์เพื3อตอบคําถามวิจยั
2. ศึกษาปั จจัยแวดล้อมที3เกี3ยวข้องกับการจัดส่ งข้อมูล TAC OP data set
3. กําหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
4. กําหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
5. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
6. กําหนดตารางการปฏิบตั ิงาน
7. ประสานสถานพยาบาลกลุ่มตัวอย่างเพื3อขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ส่ งหนังสื อขอสัมภาษณ์
สรุ ปตารางการนัดวันสัมภาษณ์
ประชุมทําความเข้าใจกับทีมสัมภาษณ์
ซ้อมการสัมภาษณ์
ดําเนินการสัมภาษณ์ ณ สถานพยาบาลที3ให้ความอนุเคราะห์
ถอดเทปการสัมภาษณ์ และสอบถามข้อมูลเพิ3มเติม หากมีขอ้ สงสัย
ประชุมร่ วมกับทีมสัมภาษณ์ เพื3อวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์รายสถานพยาบาล
สรุ ปผลการวิจยั และพัฒนาข้อเสนอ

การสร้างเครื3 องมือ
เครื3 องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ กรอบแนวคําถาม ซึ3งกําหนดโดยใช้วธิ ีการ
ทดสอบแบบ 3 เส้า
การสัมภาษณ์เชิงลึก
เริ3 มด้วยการนําเสนอความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื3อสร้าง
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที3ดี การสัมภาษณ์ดาํ เนินการโดยผูส้ ัมภาษณ์ 4 คน ซึ3งผ่าน
การซักซ้อมการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคําถาม เมื3อจบคําถามสัมภาษณ์
จะสรุ ปผลการสัมภาษณ์ในประเด็นหลักเพื3อให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้ตรวจทานอีกครั7ง

ผลการวิจยั
ผลการศึกษาส่ วนที3 1: การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว3 ไปของสถานพยาบาล
1. การวิเคราะห์ขนาดของสถานพยาบาลและรู ปแบบบริ การ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 12 แห่ง ใน 14 แห่ง มีเตียงรับผูป้ ่ วยพักค้าง เมื3อพิจารณา
จากจํานวนเตียง (393 – 1,792 เตียง) นับเป็ นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ – ใหญ่มาก ส่ วน
อีก 2 แห่ง ไม่มีเตียงรับผูป้ ่ วยพักค้าง มีแต่บริ การผูป้ ่ วยนอก (Outpatient: OP) เป็ น
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สถานพยาบาลเอกชน เมื3อพิจารณาจํานวนบริ การผูป้ ่ วยนอกต่อปี นับเป็ นสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่มาก 1 แห่ง (ประมาณ 720,000 รายต่อปี )
และสถานพยาบาลขนาดกลาง
1 แห่ง (ประมาณ 300,000 รายต่อปี ) และสถานพยาบาลทั7ง 14 แห่ง จะมีภาระงานในการ
จัดทําข้อมูล TAC OP data set ตั7งแต่ภาระงานน้อย (ตํ3ากว่า 100 รายต่อวัน) จนถึงภาระ
งานมากที3สุด (มากกว่า 3,000 รายต่อวัน)
2. การวิเคราะห์ระดับสถานพยาบาล
เมื3อวิเคราะห์ระดับสถานพยาบาล พบว่า ระดับสถานพยาบาลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที3มีมากที3สุดคือ ระดับตติยภูมิและตติยภูมิระดับสู ง จํานวน 8 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
57.14 ซึ3งเป็ นกลุ่มที3ให้บริ การผูป้ ่ วยที3มีโรคซับซ้อน หรื อรุ นแรง และดูแลผูป้ ่ วยส่ งต่อ
ผลการศึกษาส่ วนที3 2: การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล visitno (เลขที3ครั7งบริ การผูป้ ่ วยนอก)ได้
ภายใน 0 – 3 เดือน
2. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล service_place (สถานที3ให้บริ การผูป้ ่ วยใน
การบริ การผูป้ ่ วยนอกครั7งนั7น) ได้ภายใน 6 เดือน
3. กลุ่มตัวอย่างต้องใช้ระยะเวลาที3แตกต่างกันมากในการเตรี ยมการส่ งข้อมูล
HPI (รหัสระบุประเภทและตัวผูใ้ ห้บริ การหลัก) เนื3องจากความไม่พร้อมของข้อมูล
4. กลุ่มตัวอย่างต้องใช้ระยะเวลาที3แตกต่างกันมาก ในการเตรี ยมการส่ งข้อมูล
DT_begin, DT_end และ service_duration (วัน-เวลาการให้บริ การและระยะเวลาที3ใช้ใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย)
เนื3องจากยังมีการเก็บข้อมูลเวลาไม่ตรงกับที3ส่วนกลางเสนอ
พิจารณา และการเก็บข้อมูลเวลายังไม่ตรงกับเวลาจริ ง
5. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล Diagnosis (การวินิจฉัยโรคที3เป็ นปัญหาหลัก
ซึ3งทําให้ผปู ้ ่ วยต้องมารับบริ การในครั7งนั7น)
ที3มีรูปแบบตรงกับความต้องการของ
ส่ วนกลาง คือ ICD10 ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่อาจมีปัญหาคุณภาพ

8

6. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.71 ยังไม่เคยเก็บข้อมูล visit_type (ประเภทของผูป้ ่ วย
จําแนกตามรู ปแบบการมารับบริ การ) และมีความเห็นว่า ร่ างมาตรฐานข้อมูล ยังขาดความ
ชัดเจน และมีขอ้ เสนอให้ส่วนกลางเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูล visit_type
7. กลุ่มตัวอย่างส่ งข้อมูล TMT (รหัสมาตรฐานของยาที3ส3งั จ่ายให้ผปู ้ ่ วย) ได้อยู่
แล้วในปัจจุบนั โดยมี 1 แห่ง ที3ส่งข้อมูลบางส่ วนไม่ผา่ น และในการเตรี ยมการเมื3อ
ปี งบประมาณ 2557 ต้องใช้เวลาแตกต่างกัน ตั7งแต่ ไม่เกิน 3 เดือน จนถึง มากกว่า 2 ปี
8. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล Ix (Investigation หรื อ รายการตรวจวินิจฉัย
ต่าง ๆ) ได้ภายในระยะเวลา 0 – 3 เดือน เนื3องจากมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
9. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล PROC (หัตถการที3ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การในครั7ง
นั7น) ที3มีรูปแบบตรงกับความต้องการของส่ วนกลาง คือ ICD9CM ได้ภายในระยะเวลา 6
เดือน แต่อาจมีปัญหาคุณภาพ
10. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.71 ยังไม่เคยเก็บข้อมูล service_type (ประเภทบริ การ
ที3ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การในครั7งนั7น ๆ) และมีความเห็นว่า ร่ างมาตรฐานข้อมูลละเอียดเกินไป
และยังขาดความชัดเจน และมีขอ้ เสนอให้ส่วนกลางเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูล
11. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล invno (เลขที3ใบแจ้งหนี7)ได้ ภายในระยะเวลา
0 - 3 เดือน
12. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.86 (13 แห่ง) ยังไม่เคยเก็บข้อมูล visit_end_type
(ประเภทของการสิ7 นสุ ดการรับบริ การในครั7งบริ การนั7น)
ตามร่ างมาตรฐานข้อมูลที3
ส่ วนกลางเสนอพิจารณา มีเพียง 1 แห่ง ที3มีการบันทึกข้อมูลในระบบ และรู ปแบบ
ใกล้เคียงกับร่ างมาตรฐานข้อมูล
13. กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งข้อมูล appointment_datetime (วันและเวลานัดครั7ง
ต่อไป) ได้ภายในระยะเวลา 0 - 3 เดือน
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สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างจัดส่ งข้อมูล TAC OP data set ได้ ภายในระยะเวลาตั7งแต่ 3 เดือน
– 5 ปี เนื3องจากความพร้อมของข้อมูล 15 รายการแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยที3เกี3ยวข้อง ดังนี7
1.1. สถานะของข้อมูล TAC OP data set ในระบบของสถานพยาบาล ซึ3งจะ
สะท้อนถึงความพร้อมของข้อมูลที3จะส่ งเบิก
1.2. สถานพยาบาลและภาระงานในการบริ การ
1.3. ความพร้อมของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
1.4. มาตรฐานข้อมูลของ TAC OP data set ที3ส่วนกลางกําหนด
1.5. ภาระค่าใช้จ่ายที3เพิ3มขึ7น
1.6. ภาระงานอื3น ๆ ของสถานพยาบาลในระยะเวลาเดียวกัน
2. สรุ ปผลการจัดกลุ่มตัวแปรตามระดับระยะเวลาที3ใช้ในการเตรี ยมการ จําแนก
ตัวแปร เป็ น 4 กลุ่ม ซึ3งมีประโยชน์ในการแบ่งระยะดําเนินการ (phase) ของแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ในระยะต่อไป
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ด้าน
3.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย:
กรมบัญชีกลางควรประกาศนโยบายที3
ชัดเจนเพื3อสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือภายในของสถานพยาบาลในการส่ งข้อมูล และ
ควรเชิญสถานพยาบาลมาร่ วมพัฒนาระบบข้อมูลผูป้ ่ วยนอก รวมถึงประชาสัมพันธ์ ไปยัง
ผูม้ ีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั7งต่อไป: การศึกษา flow การให้บริ การ
และจุดที3ขอ้ มูลเกิดขึ7น,
การศึกษาเพิ3มเติมเพื3อค้นหาปัจจัยที3เกี3ยวข้องกับคุณภาพของ
ข้อมูลรหัสโรค, ยา, การตรวจวินิจฉัยพิเศษ และรหัสหัตถการ และการศึกษารู ปแบบการ
ออกเลข visitno ของสถานพยาบาลต่างๆ
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