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1)  งาน / เครื่องมือคุณภาพในปัจจุบันองค์กร

HPO / PMQA

ITA
ISO

GG
HWP

2) การเชื่อมโยง/บูรณาการ 

กระบวนการพัฒนา/กํากับคุณภาพ และการตรวจสอบ

QMS Audit
RM

Internalaudit

IQA
Internal 
Control

“ Unite”: 
the NHSO 
Quality 

processes

นโยบาย

“ 3 ลด 2 เพิ่ม”

ไปสู่องค์กรแห่ง
ความสุข

ลดความผิดพลาด ในกระบวนการทํางาน

ลดขั้นตอน การทํางานที่ไม่จําเป็น

ลดภาระ ในการรับการตรวจสอบ

เพิ่ม ประสิทธิภาพ

 เพิ่ม คุณภาพ

3) จากนโยบาย สู่ หลักการ simply, friendly, lively 
Integration 
concepts

(tools & technics)

Preventing 

(IC & RM)

Problem 
solving

Continuous

improvement
HPO
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การจัดการ : สถานการณ์  คลินิกชุมชนอบอุ่น ใน กทม.

 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกลุ่มโรคเมตาโบลิก ของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ใน กทม. ไม่น่าเชื่อถือ



การสื่อสารนโยบาย การบริหารจัดการคุณภาพ IC & RM
• ผู้บริหารระดับสูง สื่อสาร ผ่าน CEO Move , Group line , การประชุมกรรมการบริหาร

6



Hi light งานคุณภาพ ปี 2564

Fraud  Prevention
• Fraud Risk     :    “กองทุน” นําร่อง :  แผนไทย PP LTC   ทันตกรรม ร้านยา  

                                        Lab คลินิกพยาบาล tele med  ………..??    

                           “งบบริหาร” ( การเบิกจ่าย  การจัดประชุม  พัสดุ  )  

                                        ทําร่วมกันทั้งส่วนกลาง และ เขต

• ITA  นําร่อง  :   ระดับเขต

Corp risk
• การเตรียมบุคลากรทดแทนเกษยีณ

• จัดหาพัสดุครุภณัฑ์

Innovation for HPO

Calendar  of  Quality by the year 2021



แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร ปี 2564
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ประชมุชี้แจงแนว
ทางการดาํเนินงาน

กรณี เชิงรกุ อ้างอิงตามพืน้ที่ PP
นอก/PCC

คดักรองความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค 

Metabolic

ตรวจสอบสิทธิ คดักรองความเสี่ยงเบือ้งต้น

ผลปกติ

กลุ่มเสี่ยง

BPPDS

1

2

3

1.ตรวจสอบสิทธิ ด้วย PID13 หลกั

1. ปรากฏข้อมลูผูร้บับริการ (ได้รบั

บริการอะไรไปบา้งทุกปีงบประมาณ) 

2. ปรากฏ สิทธิ Hmain Hsub ที่อยู่ อาย ุ

เบอรโ์ทรศพัท(์กรณีมีบนัทึก)

3. ปรากฏกิจกรรมตามสิทธิประโยชน์

(ตามเงื่อนไขกลุ่มวยั)

2.โปรแกรมตรวจสอบเบือ้งต้น
1. เลือกการให้บริการ : ในหน่วย/นอกหน่วย กรณีนอกหน่วย ต้องระบพุืน้ที่แขวง 

2. การตรวจร่างกาย  ระบุ Wt Ht BMI ,เส้นรอบเอวค่าความดนัโลหิต ค่านํ้าตาลในเลือด ห้ามเป็นค่าว่าง

3. ประวตัิการเจบ็ป่วยผูร้บับริการ(*กรณีบนัทึกมีประวตัิเป็นโรค(4โรค)บนัทึกไม่ได้)

4. การดาํเนินงาน : ระบคุ่า อย่างน้อย 1 รายการ เช่น ให้คาํแนะนํา หรือมีการแจกสมดุบนัทึกสขุภาพ 

5. สรปุผลการตรวจคดักรองฯ เสี่ยง/ไม่เสี่ยง 6. ต้องระบคุ่าใช้จ่าย (แต่สปสช.จ่ายตามอตัราที่กาํหนด)

3.โปรแกรมตรวจสอบเบือ้งต้น
1. ต้องมีประวตัิเสี่ยง (เป็นหน่วยบริการเดียวกนักบัคดักรองเบือ้งต้น)

2. ต้องระบผุลการตรวจไขมนัในเส้นเลือด 

  - Total Cholesterol : ต้องระบคุ่าห้ามว่าง และยืนยนัผล ปกติ,ผิดปกติ 

- HDL : ต้องระบคุ่าห้ามว่างยืนยนัผล ปกติ,ผิดปกติ

- LDL : ต้องระบคุ่าห้ามว่างยืนยนัผล  ปกติ,ผิดปกติ

- Triglyceride : ต้องระบคุ่าห้ามว่างยืนยนัผล  ปกติ,ผิดปกติ

3. ต้องระบคุ่าใช้จ่าย (แต่สปสช.จ่ายตามอตัราที่กาํหนด)

Lipid Profile

ขัน้ตอนการเบิกชดเชยและตรวจสอบ
กิจกรรมบริการคดักรองความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรค Metabolic

ต่อ..
ประมวลผล

risk1

3. หน่วยบริการเปลีย่นทีอ่ยู่ได้

1. ไม่สามารถยืนยนัตวัตนของผู้รบับริการจริงได้

4. การตรวจสอบโรคเรื้อรงัไม่ได้เชือ่มในระบบ 
OPBKK หรือกิจกรรมทีไ่ม่ได้บนัทึกใน BPPDS 

2. การตรวจสอบสถานะบคุคลไม่เป็นปัจจบุนั

กรณี ไม่มีพืน้ที่ ต้องดาํเนินงานตามที่
สาํนักงานฯกาํหนด
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