
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [/ ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [ ]CQI (Clinic) 2.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน  

3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [/ ] ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 3.3 [  ] หน่วยสนับสนุน(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน  

4.1[ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2[/ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  

4.3[ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  

1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ชื่อเรื่อง การจัดเก็บค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. 

6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1. นางปราณี  ผดุงธรรม   นักวิชาการสาธารณสุชช านาญการ 

           2. นางณัฐกฤตา  ด าชู     เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติการ 

           3.นางสาวเสาวณีย์  เทศนุ้ย  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

7. หน่วยงาน  
1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ /] รพช. 3)[ ] สสอ./สสจ. อ าเภอ..ศรีบรรพต...............................................................  
8. เบอร์โทร .....094-3498935...............................E-mail .stqrt@hotmail.com..........................................  

 

 

 

 



งานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 
เรื่อง การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. 

1. ชื่อผลงาน : การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. 
2. ค าส าคัญ : ความครบถ้วนข้อมูล, สิทธ์ พรบ. 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ นอกจากต้องค านึงถึงคุณภาพการ
ให้บริการแล้ว ในเรื่องการแจ้งค่ารักษาพยาบาลก็จ าเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ญาติอย่างเข้าใจ   ทั้งมีการ
จัดเก็บข้อมูล/หลักฐานประกอบการเรียกเก็บเงินหรือการเรียกเก็บเงินสด จากผู้ป่วยที่รับการรักษาพยาบาล
สิทธิ์ พรบ. ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ
รายได้สูงสุด  จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ พรบ.ได้รับไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ป่วยไม่มีเงินสดจ่าย  ต้องรีบส่งต่อผู้ป่วย  รถไม่มี พรบ.  ผู้ป่วยไม่เข้าใจสิทธิ์ พรบ. 
ผู้ป่วยไม่ส่งหลักฐาน พรบ. ให้ครบถ้วน  มีการเรียกเก็บไปไม่ครบถ้วน  บริษัทที่ท าประกันไม่จ่าย จึงได้มีการ
ติดตาม ควบคุม รายงานอุบัติการณ์และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีการ
จัดส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเรียกเก็บไดค้รอบคลุมมากขึ้น  
4. ชือ่และท่ีอยู่ขององค์กร : โรงพยาบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
5. สมาชิกทีม :  1. นางปราณี  ผดุงธรรม   นักวิชาการสาธารณสุชช านาญการ 
                     2. นางณัฐกฤตา  ด าชู     เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติการ 
                     3.นางสาวเสาวณีย์  เทศนุ้ย  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
6. เป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.ทีส่ามารถเรียกเก็บไดไ้ม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  จากการปฏิบัติงานในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. 
พบว่ามีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยหลายราย ยังคงค้างอยู่ในระบบ Mit-net โดยที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ป่วยหรือ
บริษัทกลาง  ท าให้มีจ านวนเงินบางส่วนที่พึงไดข้าดหายไป  จึงได้มีการค้นหาสาเหตุ พบว่ามีสาเหตุหลายอย่าง
ที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เรียกเก็บเงินได้ไม่ครบถ้วน 
  ปี 2559 จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ จ านวน 968 ครั้ง ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 
482,183บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 332,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.96 และมีค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 31.04  จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบปัญหาคือ  
                         - รถไม่มี พรบ.และผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรือจ่ายไม่ครบ 
                         - รถมี พรบ.แตจ่่ายมัดจ าไม่ครบ  
                         - กรณีมัดจ าไม่ครบ ผู้ป่วยไม่มายื่นหลักฐานภายหลัง 
8. การเปลี่ยนแปลง :   
การด าเนินการ ครั้งที1่  1. แจ้งที่ประชุมเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เรื่องการจัดเก็บเงินค่า  
                                 รักษาพยาบาลสิทธิ์ พรบ. เพ่ือให้ได้เงินอย่างครบถ้วน 



                                2. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติให้เห็นความส าคัญของการท า พรบ.รถ 
                                3. จัดท ารายละเอียดหลักฐาน พรบ.ที่ผู้ป่วยต้องยื่นให้กับผู้ป่วย  
                                4. ก าหนดมาตรการ ติดตามทวงหนี้ ในกรณีค้างค่ารักษาพยาบาล 
ผลลัพธ์          ปี 2560 จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ จ านวน 974 ครั้ง ใช้วงเงินในการ
รักษาพยาบาล 544,634บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 424,570 บาทราย คิดเป็นร้อยละ 
77.95 และมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ คิดเปน็ร้อยละ 22.05   
ปัญหาที่ยังมี                - รถไม่มี พรบ.และผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายไม่ครบ 

                    - รถมี พรบ.แต่จ่ายมัดจ าไม่ครบ  
                    - กรณีมัดจ าไม่ครบ ผู้ป่วยไม่มายื่นหลักฐานหรือยื่นหลักฐานล่าช้า 

การด าเนินการ ครั้งที่2  1.กรณีรถไม่มี พรบ.และผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล จัดให้มีการผ่อนส่งเป็น
งวดๆ 
                             2.ให้มีการมัดจ าค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวน 
                             3.ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งหลักฐาน พรบ.ภายใน ๑ เดือน                                     
                             4.ให้มีการทวงติดตามหลักฐาน พรบ.จากผู้ป่วยหรือประสาน รพ.พัทลุง กรณีส่งต่อ 
ผลลัพธ์          ปี 2561 จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ จ านวน 720 ครั้ง ใช้วงเงินในการ
รักษาพยาบาล 621,211 บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 534,223 บาท คิดเป็นร้อยละ 
85.99 และมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 14.01   
 
ปัญหาทีย่ังมี         - ผู้ป่วยยื่นหลักฐาน พรบ.รถคันท่ีไม่ใช่เกิดเหตุ 
                             - มีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไปยังบริษัทล่าช้า 
                             - บริษัทจ่ายเงินให้ รพ.ล่าช้า 
 การด าเนินการ ครั้งที3่ 1.เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน 
                                2.แจ้งบริษัทตรวจสอบกรณี ผู้ป่วยยื่นหลักฐาน พรบ.รถคันท่ีไม่ใช่เกิดเหตุ 
                                3. ก าหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บเงินไปยังบริษัทภายในวันที่
15 เดือนถัดไป 
                               4. ตรวจสอบการจ่ายเงินของบริษัท ทีเ่รียกเก็บลูกหนี้ไปทุกราย 
                               5. ท าหนังสือติดตามทวงหนี้ กรณีจ่ายเงินล่าช้า  
ผลลัพธ์           ปี 2562  จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ จ านวน 833 ครั้ง ใช้วงเงินในการ
รักษาพยาบาล 955,765 บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 838,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 
87.78 และมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 12.22   
 
 



ปีงบประมาณ 

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  
 กราฟแท่งแสดงจ านวนร้อยละจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ พรบ.ทีเ่รียกเก็บได ้

        

  
         
          ปี 2559 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. มารับบริการ  968 ครั้ง ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 482,183
บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 332,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.96          
          ปี 2560 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ  974 ครั้ง  ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 544,634
บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 424,570 บาทราย คิดเป็นร้อยละ 77.95  
          ปี 2561 :  จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ  720 ครั้ง  ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 621,211 
บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 534,223 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.99           
          ปี 2562 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ.มารับบริการ  833 ครั้ง  ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 955,765 
บาท มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 838,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.78  
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        กราฟแท่งแสดงจ านวนร้อยละจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ พรบ.ที่เรียกเก็บไม่ได้ 

 
 
          ปี 2559 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 482,183 บาท มีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้จ านวน 149,655 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.04   
          ปี 2560 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 544,634 บาท มีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ จ านวน120,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.05  
           ปี 2561:  จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 621,211 บาท มีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้  จ านวน 86,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.01   
           ปี 2562 : จ านวนผู้ป่วยสิทธ์ พรบ. ใช้วงเงินในการรักษาพยาบาล 955,765 บาท  มีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยยังไม่สามารถจัดเก็บได้ จ านวน 116,783 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.22   
 
10. บทเรียนที่ได้รับ :  
          - การจัดเก็บรายได้ทุกประเภท จะมีความครบถ้วนมากข้ึนถ้าทุกหน่วยที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญ 

- ท าให้บุคลากรของโรงพยาบาลเห็นความส าคัญของการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย,ญาติ/การจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือเรียกเก็บรายไดม้ากขึ้น 

- แผนที่จะด าเนินการต่อเนื่อง คือ การตรวจสอบการบันทึกและการส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลทุก
ประเภท ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางปราณี  ผดุงธรรม หน่วยงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ หรือ 074-689106 ต่อ 119 หรือ padungtum@gmail.com  
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