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บทคัดย่อ 
การลดระยะเวลาแจ้งเกิดออนไลน์ 

   
สุณีย์  มานะกิจเจริญ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลตากใบ 

      
การแจ้งเกิดโดยเร็วที่สุด ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิการรักษาในระบบ

หลักประกันสุขภาพของเด็กแรกเกิด การลดระยะเวลาแจ้งเกิดออนไลน์ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กแรกเกิดมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนภายใน 3 วันหลังคลอด  
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.2559 จากการวิเคราะห์สาเหตุพบประเด็นที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา 4 ประเด็น คือ ด้านผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนท้องที่ ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานหลังจากเร่ิมปรับระบบการท างานในเดือน
มีนาคม พบว่าเด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนภายใน 3 วันหลังคลอด 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่มีเลยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.67, 80.52 
และ 69.01 ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตามล าดับ เงื่อนไขส าคัญที่เป็นโอกาสพัฒนาคือการหา
แนวทางร่วมกับทางส านักทะเบียนท้องที ่เพื่อให้บริการกับเด็กแรกเกิดที่คลอดในวันหยุดราชการ 
บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาคือ การเรียนรู้ทุกกระบวนการท างานร่วมกัน มีการปรับวิธีการ
ท างานโดยไม่หยุดนิ่งของเจ้าหน้าที่ และการสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด
โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมกับในกระบวนการแจ้งเกิดออนไลน์ 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
 
ทีมน าเสนอ งานประกันสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 

เร่ือง  การลดระยะเวลาแจ้งเกิดออนไลน์   
 
ท่ีมาของปัญหา 
 งานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลตากใบ ได้ด าเนินการออกหนังสือรับรองการเกิด (ทร.
๑/๑) แบบออนไลน์ ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2556 กระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทารกแรกเกิดมี
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเลขประจ าตัวประชาชนที่ออกโดยนาย
ทะเบียนท้องที่เร็วที่สุด เพื่อน ามาใช้ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

กระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมา มีวิธีการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบิดาและมารดาของ
เด็กแรกเกิดคือ ในระหว่างที่มารดาของเด็กแรกเกิดยังพักอยู่ที่โรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล น าส่งเอกสารเพื่อแจ้งเกิดแทนบิดา มารดา ของเด็กแรกเกิด และแจ้งชื่อเด็กแรกเกิดเข้า
ทะเบียนบ้านกลาง เมื่อจ าหน่ายมารดาของทารกแรกเกิดออกจากโรงพยาบาล  ก็สามารถไปติดต่อรับ  
สูติบัตรยังที่ว่าการอ าเภอได้ทันที ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า งานหลักประกันสุขภาพ สามารถ
แจ้งเกิดให้กับทารกแรกเกิดได้ภายใน 15 วัน  ตามที่กฎหมายก าหนดทุกรายที่ได้ส่งเอกสาร
ประกอบการแจ้งเกิดกับทางโรงพยาบาล ส่งผลให้เด็กแรกเกิดมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทุก
รายหลังคลอดภายใน 15 วันหลังคลอด เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหาคือ ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิดบางรายไม่ไปติดต่อขอรับสูติบัตร บางราย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเด็กแรกเกิดอีกครั้งขณะที่ไป
ติดต่อขอรับสูติบัตรยังที่ว่าการอ าเภอ และบางรายขอเปลี่ยนแปลงชื่อบิดาหลังจากออกสูติบัตรไป
แล้ว  ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้นายทะเบียนท้องที่ของอ าเภอตากใบได้ก าหนดเงื่อนไขการออกเลข
ประจ าตัวประชาชนหรือสูติบัตรให้เด็กแรกเกิดใหม่ เร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 
โดยจะออกเลขประจ าตัวประชาชนหรือสูติบัตร ให้เด็กแรกเกิดหลังจากมีการสอบสวนบิดาหรือ
ญาติของเด็กเรียบร้อยแล้ว ท าให้งานประกันสุขภาพไม่ได้รับเลขประจ าตัวประชาชนของเด็กแรก
เกิดได้ทันทีเหมือนที่เคยปฏิบัติมา และเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลของเด็กแรกเกิด  

ด้วยเหตุนี้งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลตากใบ จึงได้ท าการทบทวนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพเร่ืองลดระยะเวลาแจ้งเกิดออนไลน์ขึ้น เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบการ
จดทะเบียนการเกิดให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลตากใบ กับส านัก
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ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับเด็กแรกเกิดทุกคน โดยเฉพาะเด็กแรก
เกิดที่มีความจ าเป็นต้องส่งต่อ สามารถแจ้งเกิดและขึ้นทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพได้
ทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางติดต่อประสานงานหลายคร้ัง รวมไปถึงการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาล จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เป้าหมาย 

เด็กแรกเกิดมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ภายใน 3 วันหลังคลอด 
 
ตัวชี้วัด 

เด็กแรกเกิดมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ภายใน 3 วันหลังคลอด มากกว่าร้อยละ 90 
 

สภาพก่อนการแก้ปัญหา 
 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  

มกราคม พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- เจ้าหน้าทีอ่อกหนังสือรับรองการเกิด หาก
ติดราชการหรือลา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน 
- วันหยุดราชการไม่สามารถออกหนังสือ
รับรองการเกิดได้ 

- ไม่ไปติดต่อเพื่อขอรับสูติบัตรภายใน 15 วัน
หลังคลอด ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
- ไม่เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน
แจ้งเกิดให้พร้อม 

 
 

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด 

ผู้ดูแลระบบ งานทะเบียนท้องที่ 

- ต้องการตรวจสอบตัวตนของบิดา
มารดาที่แท้จริงของเด็กแรกเกิด 
- วันหยุดราชการไม่สามารถแจ้งเกิดได้ 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
เป็นผู้ไปแจ้งเกิดให ้
 

ลดระยะเวลา 
แจ้งเกิดออนไลน์ 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. ผู้ปฏิบัติงานทบทวนระบบแจ้งเกิดออนไลน์ร่วมกัน 
2. วางแนวทางในการด าเนินการแจ้งเกิดออนไลน์ใหม่  

2.1 ประสานคณะท างาน MCH Board ระดับอ าเภอ ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เน้นย้ ามารดาให้ 
เตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่ระยะการฝากครรภ์ 

2.2 หลังคลอดให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดบันทึกข้อมูลคลอดในระบบ HOSxP ให้เรียบร้อย
และให้เจ้าหน้าที่ที่ท าคลอดลงลายมือชื่อในกระดาษ A4 เพื่อใช้ส าหรับออกหนังสือรับรองการเกิด 

2.3 ญาติผู้ป่วยน าส่งเอกสารส าหรับแจ้งเกิดที่งานประกันสุขภาพ เพื่อออกหนังสือรับรอง
การเกิด และส่งข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ในระบบออนไลน์ 

2.4 ให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดน าเอกสารจากงานประกันไปแจ้งเกิดที่งานทะเบียนท้องที่ 
กรณีที่ไม่สามารถแจ้งเกิดก่อนกลับบ้านให้จ่ายเงินมัดจ า 

3. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล เพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
ทราบถึงขั้นตอนใหม่ ทั้งแผนกผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ห้องจ่ายยา  

4. เพิ่มเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดอีก 1 คน 
5. ด าเนินการแจ้งเกิดออนไลน์ตามแนวทางในการด าเนินการแจ้งเกิดออนไลน์ใหม่ พร้อม

ประเมินผลของการปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 
6. น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบมาประชุมร่วมกันในทีมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ตารางระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
2559 

มค กพ มีค เมย พค 
1. ผู้ปฏิบัติงานทบทวนระบบแจ้งเกิดออนไลน์ร่วมกัน 
2. วางแนวทางในการด าเนินการแจ้งเกิดออนไลน์ใหม่ 
3. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลเพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. เพิ่มเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดอีก 1 คน 
5. ด าเนินการแจ้งเกิดออนไลน์ตามแนวทางใหม่ พร้อม
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือน
ถัดไป 
6. น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบมาประชุม
ร่วมกันในทีมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
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ตารางการแก้ปัญหา 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา 
1. ผู้ดูแลระบบ 1. เจ้าหน้าที่ออก

หนังสือรับรองการเกิด
มีเพียง 1 คน หากติด
ราชการหรือลา ไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานแทน 
2. วันหยุดราชการไม่
สามารถออกหนังสือ
รับรองการเกิดได้ 

1. เพิ่มเจ้าหน้าที่ออก
หนังสือรับรองการเกิด 
อีก 1 คน  
 

ในเวลาราชการ สามารถออก
หนังสือรับรองการเกิดได้ทุก
วัน 

2. งานทะเบียน

ท้องที่ 

 

 

1. นายทะเบียน
ต้องการตรวจสอบ
ตัวตนของบิดามารดา
ที่แท้จริงของเด็กแรก
เกิด 
2. วันหยุดราชการไม่
สามารถแจ้งเกิดได้ 
 

1. ให้ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิดไปยื่นใบรับรองการ
เกิดที่อ าเภอด้วยตนเอง 

1. เด็กแรกเกิดทุกราย 
ได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูล 
ก่อนออกใบสูติบัตรจาก
ผู้ปกครองโดยตรง 
2. ลดระยะเวลาในการ
ประสานงานเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างนายทะเบียน
กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

3. ผู้ปกครองเด็ก

แรกเกิด 

 

1. ไม่ไปติดต่อเพื่อ
ขอรับสูติบัตรภายใน 
15 วันหลังคลอด ตาม
กฎหมายก าหนด 

1. ให้ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิดทุกคนมายื่นหลักฐาน
หลังจากคลอดโดยเร็ว
ที่สุดที่งานประกันสุขภาพ 
ก่อนจะจ าหน่ายกลับบ้าน 
เพื่อน าหลักฐานไปรับ 
สูติบัตรที่งานทะเบียน
ท้องที่ โดยตั้งเงื่อนไขว่า
หากไม่ได้รับสูติบัตรก่อน
จ าหน่าย จะต้องช าระเงิน
มัดจ าค่าบริการก่อน จึงจะ
กลับบ้านได้ 

เด็กแรกเกิดที่สามารถแจ้งเกิด
ออนไลน์ และมีเลขประจ าตัว
ประชาชนภายใน  
3 วัน หลังคลอด 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
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ตารางการแก้ปัญหา (ต่อ) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา 
3. ผู้ปกครอง

เด็กแรกเกิด 

(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ไม่เตรียมเอกสาร
ประกอบการแจ้งเกิด
ให้พร้อม 

2. กรณีที่แพทย์ให้กลับบ้านใน
วันหยุดราชการ ให้มัดจ าค่ารักษาไว้
ก่อน (ยกเว้นในรายที่ไม่สามารถ
ช าระได้) แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อ
ที่งานประกันสุขภาพ เพื่อน า
หลักฐานไปแจ้งเกิดที่งานทะเบียน
ท้องที่ และน าสูติบัตรมายื่นอีกครั้งที่
งานประกันสุขภาพเพื่อขอ claim 
code และรับเงินมัดจ าคืน 
1. ประสาน MCH Board ให้แจ้ง 
เจ้าหน้าที่ทุก  
รพ.สต. ให้ติดตามและเก็บหลักฐาน
บิดาและมาดาของเด็กให้พร้อมใน
สมุดฝากครรภ์ ก่อนมาคลอด 
2. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
โดยการแจ้งขั้นตอนการด าเนินแจ้ง
เกิดให้ผู้น าชุมชน, อสม.ทราบและ
บอกต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
เห็นถึงความส าคัญในการแจ้งเกิด 

 

4. ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
เป็นผู้ไปแจ้งเกิดให้  
ท าให้ผู้ปกครองบาง
คน คิดว่าไม่ต้องรีบไป
รับสูติบัตรก็ได้ 

ให้ผู้ปกครองไปยื่นหลักฐานแจ้งเกิด
ด้วยตนเอง และน าสูติบัตรกลับมา
ให้งานประกันสุขภาพ เพื่อบันทึก 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

1. ลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลที่ต้อง
ส่งหลักฐานแจ้งเกิด 
2. ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมด าเนินการ เกิด
ความตระหนักใน
การแจ้งเกิดภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานพบว่า หลังจากมีการปรับวิธีการขึ้นทะเบียนในเดือนมีนาคม จ านวนเด็ก

แรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ภายใน 3 วันหลังคลอด  มีแนวโน้มสูงขึ้น 
จากเดิมที่ไม่มีเด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนภายใน 3 วันหลังคลอด 
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.67 และ 80.52 ในเดือนมีนาคม เมษายน 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมพบว่าผลการด าเนินงานลดลงเหลือร้อยละ 69.01 จากการ
ทบทวนกระบวนการท างาน พบว่า เกิดจากการที่ในเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดราชการติดต่อกันเกิน 2 
วัน 2 ช่วงเวลาด้วยกัน และเจ้าหน้าผู้ด าเนินการทั้งสองคนลาป่วยและติดราชการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ท าให้เด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนภายใน 3 วันลดลง ดังภาพที่ 1  
 
ภาพที่ 1  แสดงร้อยละเด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลข บัตรประจ าตัวประชาชน ภายใน 3 วัน 
 หลังคลอด เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 

0 0

87.67 80.52
69.01

100 100

12.33 19.48
30.99

0

20

40

60

80

100

120

 . .  . .   . .   . .  . .

              3    

                3    

 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนเด็กแรกเกิดเปรียบเทียบระหว่างวันราชการกับวันหยุดราชการ ในเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม 2559 พบว่า วันหยุดราชการติดต่อกันเกิน 2 วัน เป็นตัวแปรส าคัญ และเป็น
เงื่อนไขที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลต่อการ แจ้งเกิดและการมีเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนภายใน 3 วันหลังคลอด เห็นได้จากเดือนเมษายน และพฤษภาคม ที่มี
วันหยุดราชการติดต่อกันเกิน 2 วัน มากกว่าเดือนมีนาคม และท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย กล่าวคือ จ านวน เด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนมากกว่า 3 
วันหลังคลอด ในวันหยุดราชการ เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 90.90, 46.67 และ 
40.00 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  แสดงร้อยละเด็กแรกเกิดที่มีการแจ้งเกิดและมีเลข บัตรประจ าตัวประชาชน มากกว่า 3 วัน 
 หลังคลอด ในวันหยุดราชการ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 
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บทเรียนท่ีได้รับ  

1. การเรียนรู้ทุกกระบวนการท างานร่วมกัน และปรับวิธีการท างานตลอดระยะของการ
ด าเนินงานโดยไม่หยุดนิ่ง เช่น ปรับขั้นตอนการน าส่งข้อมูลคลอด และเอกสารที่ผู้ท าคลอดลง
ลายมือชื่อ จากเดิมให้เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ เป็นผู้น าไปที่ตึกผู้ป่วยใน พร้อมไปเก็บเอกสารจากผู้
คลอด แล้วน ามาให้ที่งานประกัน เปลี่ยนเป็นให้น าเอกสารจากห้องคลอดมาส่งที่งานประกัน
สุขภาพเลย และให้ญาติน าหลักฐานมาส่งที่งานประกันสุขภาพด้วยตนเอง เพื่องานประกันสุขภาพ 
สามารถติดตามเอกสาร ที่ยังไม่น าส่งได้อีกช่องทางหนึ่ง  และเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อออกหนังสือรับรอง
การเกิด ทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าเมื่อมีการลาหรือไปราชการ เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนงานให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

2. การให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการ
ด าเนินงานร่วมกัน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด ได้
ดีกว่าการให้ค าแนะน าเพียงอย่างเดียว 

 
โอกาสพัฒนา 

จากการด าเนินงานแม้ว่าจะช่วยพัฒนาให้เด็กแรกเกิดมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และมี
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพภายใน 3 วัน (ก่อนกลับบ้าน) ได้มากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้
ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดด าเนินการเร่ืองสูติบัตรให้แล้วเสร็จได้เร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดคือร้อยละ 90 เน่ืองจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะได้น าเสนอข้อมูลดังกล่าว
ให้กับส านักทะเบียนท้องที่ เพื่อพิจารณาถึงโอกาสจะพัฒนาร่วมกันต่อไป  


