
ผลงานพัฒนาคุณภาพ 

ประเภท Poster presentation CQI (Non – Clinic) 

ระดับ หน่วยงาน          รพช. 

ผลงานในสาขาสหวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ        เจ้าพนักงานเวชสถิติและพนักงานธุรการ 

การเสนอผลงาน 

1.       ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.        เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3.       ผลอันดับรางวัลท่ีได้ของ สสจ – สสอ. / รพศ.-รพท./รพช./รพ.สต.-ศสม. 

3.1       ชนะเลิศ   3.2        รองฯ 1   3.3        รองฯ 2    3.4         ชมเชย 

ชื่อเรือง การจัดเก็บรายได้สิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)  

ทีมผู้น าเสนอ 
 1.นางสาวอัญชลี  ยอดราช ต าแหน่งพนักงานธุรการ 
 2.นายณัฏฐ์พงษ์  ล่ิมวรพันธ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

มือถือ 090-4785899 Email  unchalee_7@hotmail.com 

 089-9706596 Email  nat200809.19@gmail.com 

เนื้อหาโดยย่อ 

 เนื่องจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. มีปัญหาด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ ไม่ตรงตามสิทธิที่

ผู้ป่วยมารับบริการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการประสานงานของเจ้าหน้าท่ีในระหว่างแผนก การให้ข้อมูลไม่ตรงของ

ผู้รับบริการ พยาบาลท่ีซักประวัติผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากรถมาประมาณ 5 วัน แต่ไม่โทรประสานงาน

กับห้องบัตรให้เปล่ียนสิทธิเป็น พ.ร.บ.ช าระเงิน ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการไม่ตรงสิทธิการรักษา โรงพยาบาลขาดรายได้ 

mailto:unchalee_7@hotmail.com
mailto:nat200809.19@gmail.com


1.ช่ือเรื่อง การจัดเก็บรายได้สิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) 

2.ค าส าคัญ ความถูกต้องการส่งข้อมูลเบิก การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นและจ านวนลูกหนี้ลดลง 

3.สรุปผลงานโดยย่อ การลดปริมาณผู้ป่วยไม่ตรงตามสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลครบ เพิ่มรายได้ 

4.ช่ือหน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 

5.ทีมผู้น าเสนอ 1.นางสาวอัญชลี  ยอดราช ต าแหน่งพนักงานธุรการ 
  2.นายณัฏฐ์พงษ์  ล่ิมวรพันธ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

6.เป้าหมาย ความถูกต้องของการส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. > 90 %  
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลลดลง 20% 

7.ปัญหาและสาเหตุ 

 เนื่องจากท่ีผ่านมาการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ.และสิทธิประกันสังคม ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งบาง
รายให้สิทธิการรักษาพยาบาลผิด ท าให้การตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลและบันทึกลูกหนี้ได้ไม่ครบถ้วน เช่นผู้ป่วยท่ีใช้สิทธิ 
พ.ร.บ. ซึ่งมีสิทธิเดิมเป็นสิทธิ OFC แต่ได้รับอุบัติเหตุจากรถแพทย์นัดท าแผลทุกวัน วันท่ี 1 - 5 ใส่สิทธิเป็น พ.ร.บ.
หลักฐานครบ แต่วันท่ี 6 ผู้ป่วยมีนดัรับยาเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมีนัดท าแผลจากอุบัติเหตุรถด้วย ซึ่ง
ลงทะเบียนหน้าแรกของการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิ OFC หน้าท่ี 2 ของการรักษาพยาบาลต้องเปล่ียนสิทธิเป็นสิทธิ 
พ.ร.บ.หลักฐานครบ แต่ลงทะเบียนการรักษาพยาบาลมาเป็นสิทธิ OFC ท้ัง 2 หน้าไม่ได้เปล่ียนเป็นสิทธิ พ.ร.บ.หลักฐาน
ครบท าให้การเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ.ไมค่รบตามจ านวนวันท่ีผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาท าให้โรงพยาบาลขาด
รายได้ จึงได้ศึกษาการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิ พ.ร.บ. 

8.กิจกรรมพัฒนา 

 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563 

วิเคราะห์สาเหตุ 

 ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1.ผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุจากรถในเวลาปัจจุบัน (เกิดเหตุไม่เกิน 1 วัน) เข้ารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 
ญาติแจ้งช่ือผู้ป่วยท่ีห้องบัตร แจ้งอาการผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุให้เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรทราบ ใส่สิทธิเป็น พ.ร.บ. ช าระเงิน 
กรณีแพทย์ส่งรักษาต่อ หรือส่ัง Admit แนะน าเตรียมหลักฐานอย่างละ 2 ชุด ได้แก่ ส าเนาใบแจ้งความ ส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนากรมธรรม์ พ.ร.บ. และส าเนารายการจดทะเบียน (หัวทะเบียน) ส่วนกรณีท่ีแพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านแนะน าช าระเงินน าใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนท่ีบริษัทประกันวินาศภัยเอง 



 

2.ผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุจากรถมาแล้วมากกว่า 1 วัน เข้ารับบริการที่งานผู้ป่วยนอก (OPD/ER) ผู้ป่วยหรือ
ญาติแจ้งช่ือท่ีห้องบัตร ซึ่งผู้ป่วยบางรายเจ้าหน้าท่ีห้องบัตรไม่ได้ถามอาการทุกรายจึงใส่สิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิเดิม 
เช่น สิทธิ UC และสิทธิ OFC พยาบาลซักประวัติทราบอาการผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากรถ ไม่โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีห้องบัตร
ให้เปล่ียนสิทธิเป็นสิทธิ พ.ร.บ.ช าระเงิน ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลตรงตามสิทธิการรักษาพยาบาล ท าให้
โรงพยาบาลขาดรายได้เพิ่ม เพราะการท่ีผู้ป่วยช าระเงินเองหรือยื่นหลักฐานให้โรงพยาบาลต้ังเบิกค่ารักษาพยาบาลไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล คือกรณีท่ีโรงพยาบาลต้ังเบิกค่ารักษาพยาบาลไปยังบริษัท
ประกันวนิาศภัย จ านวนค่ารักษาพยาบาลตามความจริง (จ านวนXXXXXบาท) บริษัท ฯ จ่ายให้โรงพยาบาลครบ ตามท่ี
โรงพยาบาลได้เรียกเบิกค่ารักษาพยาบาลตามท่ีเบิกไป (จ านวนXXXXXบาท) 

หน่วยงาน พ.ร.บ. 

1.กรณีท่ีแพทย์ส่ังส่งรักษาพยาบาลต่อโรงพยาบาลพัทลุง เจ้าหน้าท่ีงานพ.ร.บ.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีงานพ.ร.บ.ของ
โรงพยาบาลพัทลุงแจ้งจ านวนค่ารักษาพยาบาลท้ังหมด เพื่อกันค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลควนขนุนในวงเงนิ 
30,000.-บาท 

2.กรณีผู้ป่วยท่ีแพทย์ส่งรักษาหรือแพทย์ส่ัง Admit เจ้าหน้าทีงานพ.ร.บ.ตรวจสอบหลักฐานครบ ต้ังเบิกค่า
รักษาพยาบาลไปยังบริษัทประกันวินาศภัย 
ตัวชี้วัด 

1. ความถูกต้องของการส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. > 90 %  
2. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลลดลง 20% 

กระบวนการด าเนินงาน 

       การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบท่ี 1 
    1.ผู้ป่วย OPD หรือ IPD ทุกรายผ่านกระบวนการลงทะเบียนและแนะน าหลักฐานการใช้สิทธิพ.ร.บ. จากห้องบัตรทุก
รายหรือผู้ป่วยท่ีช าระเงินแล้วน าใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากบริษัทประกันวินาศภัย และผู้ป่วยท่ีแพทย์ส่ง
รักษาต่อโรงพยาบาลพัทลุง 
    2.เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรสอบถามรายละเอียดข้อมูลรถท่ีเกิดเหตุ เช่น ป้ายทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ และสีรถ ลงในใบแบบ
บันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 
    3.เจ้าหน้าท่ีงานพ.ร.บ.น าขัอมูลรถใบแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ บันทึกในโปรแกรม e – claim ของบริษัท
กลาง ฯ ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ 
    5.กรณีผู้ป่วยส่งรักษาต่อโรงพยาบาลพัทลุง งาน พ.ร.บ. แจ้งค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลควนขนุนไปยัง
โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อให้โรงพยาบาลพัทลุงทราบค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้ป่วยใช้สิทธิไปในขณะท่ีรักษาท่ีโรงพยาบาล  
ควนขนุน ส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ครบ 30,000.-บาท ผู้ป่วยใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลพัทลุงต่อจนครบ 
30,000.-บาท 



    6.ข้อมูลผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุจากรถในแต่ละวัน จัดท าทะเบียนคุมซึ่งวางไว้ที่ห้องบัตร เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรในแต่ละ
เวรจะลงข้อมูล เช่น วันท่ีรับบริการ ช่ือ – สกุล HN จ านวนเงิน ค้างค่ารักษาพยาบาล หรือว่าจ่ายเงินหรือส่งรักษาต่อ  
โรงพยาบาลพัทลุง 
    ๗.เจ้าหน้าท่ีงานพ.ร.บ. เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีหลักฐานครบไปยังบริษัทประกันวินาศภัยท้ัง OPD และ IPD 
    ๘.จัดส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ.ไปยังบริษัทประกันวนิาศภัย  
    ๙.ส่งหนังสือทวงค่ารักษาพยาบาลเมื่อครบก าหนดจ่าย ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยยังไม่จ่ายภายใน 45 วัน ยื่นเอกสาร
ไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ทวงค่ารักษาพยาบาลแทน
โรงพยาบาล 
    ๑๐.เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามเวลาท่ีก าหนด เจ้าหน้าท่ีงาน พ.ร.บ.ตัดลูกหนี้ในทะเบียน
คุมลูกหนี้ 
ผลการด าเนินการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPD รอบที่ 1 

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปี 2561 

     
รายการ ปี 2560  ปี 2561  ส่วนต่างรายได้ 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 208,225.75 196,931.25 11,294.50 5.42 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 102,647.50 447,681.00 -345,033.50 -336.13 
 

 

 

     

   ผลการด าเนินงาน  การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. OPD ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560  
  ร้อยละ 5.42  เนื่องจากมีนโยบายรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ท าให้ในปี 2561 มีจ านวนผู้ประสบภัยจากรถ 
  ลดลงในช่วงเทศกาลส าคัญ ส่วนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. IPD ของปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
  เนื่องจากมีนโยบายรณรงค์ให้ผู้ใช้รถบนถนนท า พ.ร.บ. ทุกคัน 
ผลการด าเนินการจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPDเปรียบเทียบระหว่าง 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2560 กับปี 2561 



รายการ ปี 2560  ปี 2561  ส่วนต่างรายได้ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 14,961.25 13,373.25 1,588.00 10.61 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 88,376.75 30,005.25 58,371.50 66.04 

      
     ผลการด าเนินงาน  การจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560  
     ร้อยละ 10.61 เนื่องจากปี 2561 บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาตรงตามเวลาท่ีก าหนดเร็วขึ้นและติดตาม 
     ทวงค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันวินาศภัยท่ีค้างเร็วขึ้น 

   การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบที่ 2 

 หน่วยงานห้องบัตรและงานผู้ป่วยนอก (OPD/ER) 
   1.เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรสอบถามอาการผู้ป่วยท่ีมารับบริการเกือบทุกราย ถ้าผู้ป่วยแจ้งอาการเบื้องต้นประสบอุบัติเหตุจากรถมา 
     เกิน 1 วัน ใส่สิทธิเป็น พ.ร.บ.ช าระเงิน แนะน าเตรียมหลักฐานเบ้ืองต้นพร้อมใบเสร็จเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนท่ีบริษัท 
     ประกันวินาศภัย 
   2.พยาบาลท่ีซักประวัติทราบอาการผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากรถมาเกิน 1 วัน แจ้งเจ้าหน้าท่ีห้องบัตรเปล่ียนสิทธิเป็นสิทธิ 
     พ.ร.บ.ช าระเงิน 

 หน่วยงาน พ.ร.บ. 
   1.เจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.ตรวจสอบข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วยจากโปรแกรม Hosxp ในกรณีท่ีผู้ป่วยแพทย์นัดท าแผลทุกวัน  
     เพราะผู้ป่วยบางรายแพทย์นัดท าแผลและรับยาเดิม เช่น รับยาเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วย ต้องเปิด 2 หน้า ใช้สิทธิ 2 สิทธิ 
   2.ประสานกับหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เกี่ยวกับนโยบาย 
     การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินเวลาท่ีก าหนด 
   3.ส่งหนังสือทวงค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันวนิาศภัยท่ีไม่จ่ายภายใน 45 วัน 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPD รอบที่ 2 



เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 กับปี 2562 

รายการ ปี 2561  ปี 2562  ส่วนต่างลูกหนี้ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 196,931.25 191,916.50 5,014.75 2.54 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 447,681.00 353,174.75 94,506.25 21.11 

 

       ผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. OPD และ IPD ของปี 2562  

   ลดลงจากปี 2561 OPD ร้อยละ 2.54 และ IPD ร้อยละ 21.11 เนื่องจากมีนโยบายรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน  

   ท าให้ในปี 2562  มีจ านวนผู้ประสบภัยจากรถลดลงในช่วงเทศกาลส าคัญ   

ผลการด าเนินการจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPD 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 กับปี 2562 
 

รายการ ปี 2561  ปี 2562  ส่วนต่างลูกหนี้ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 30,005.25 57,933.00 -27,927.75 -93.07 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 69,536.50 42,020.50 27,516.00 39.57 

 
   ผลการด าเนินงาน  การจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. ของปี 2562 เพิ่มข้ึนจากปี 2561 
  ร้อยละ 93.07 เนื่องจากปี 2562 บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
  และติดตามทวงค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันวินาศภัยท่ีค้างก็จ่ายเกินเวลาท่ีก าหนด ส่วนการจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษา 
  พยาบาล ปี 2562 IPD  ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 39.57 เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง 
  เวลาท่ีก าหนดเร็วขึ้น  
 

   
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานรอบที่ 3 



                หน่วยงานห้องบัตรและงานผู้ป่วยนอก (OPD/ER) 
  1.เจ้าหน้าท่ีห้องบัตร ตรวจสอบการลงทะเบียนล่วงหน้า กรณีคนไข้นัดมารับบริการ โดยท าการเปิดดูสิทธิการรักษาและ 
     แผนการรักษา เพื่อจะได้ให้สิทธิที่ถูกต้อง เช่นพ.ร.บ.หลักฐานครบ หรือช าระเงิน 
  2.พยาบาลท่ีซักประวัติทราบอาการผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากรถมาเกิน 1 วัน แจ้งเจ้าหน้าท่ีห้องบัตรเปล่ียนสิทธิเป็นสิทธิ 
     พ.ร.บ.ช าระเงินทุกราย 
               หน่วยงาน พ.ร.บ. 
  1.เจ้าหน้าท่ีงาน พ.ร.บ. เบิกค่ารักษาพยาบาลครบทุกราย และทุกวันท่ีผู้ป่วยใช้สิทธิ พ.ร.บ.หลักฐานครบ  
     โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มข้ึนและจ านวนลูกหนี้ลดลง 
   2.โทรติดตาม ทวงค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันวนิาศภัย เมื่อครบ45 วัน ก่อนท าหนังสือทวงค่ารักษาพยาบาล 

 

ผลการด าเนินการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPD รอบที่ 3 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับปี 2563 (9 เดือน) 

 
รายการ ปี 2562  ปี 2563  ส่วนต่างรายได้ 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ร้อยละ 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 191,916.50 141,866.00 50,050.50 26.07 

รายได้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 353,174.75 418,444.75 -65,270.00 -18.48 
 
      ผลการด าเนินงาน  การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. ปี 2563 OPD  (9 เดือน)  ลดลงจากปี 2562  
  ร้อยละ 26.07  ซึ่งคาดว่าถ้าปี 2563 เก็บข้อมูลครบ 12 เดือนข้อมูลจัดเก็บรายได้น่าจะเพิ่มข้ึน ส่วนการจัดเก็บรายได้ 
  ปี 2563 IPD เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ถ้าเก็บครบ 12 เดือนข้อมูลจัดเก็บรายได้น่าจะเพิ่มข้ึนอีก 

ผลการด าเนินการจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ. OPD และ IPD 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับปี 2563 (9 เดือน) 

รายการ ปี 2562  ปี 2563  ส่วนต่างลูกหนี้ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ OPD 13,967.75 13,032.00 935.75 6.69 

ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รถ IPD 57,933.00 24,321.50 33,611.50 58.01 

 
        ผลการด าเนินงาน  การจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. ของปี 2563 OPD และ IPD ลดลงจาก 

    



   ปี 2562 ร้อยละ 6.69 และ ร้อยละ 58.01 เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงตามเวลา 
   ท่ีก าหนดเร็วขึ้น 

ผลกระทบ 

   1.ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงตามจ านวนเงินท่ีเบิกหรือบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายไม่ครบ 

   2.การส่งเอกสารและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานและญาติเข้าใจไม่ตรงกัน  

      เส่ียงต่อการร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน 

  ข้ันตอนการแก้ปัญหา 

   1.จัดท าทะเบียนคุมจัดเก็บรายได้และทะเบียนคุมลูกหนี้ สิทธิ พ.ร.บ.  

   2.บันทึกรายได้และลูกหนี้ สิทธิ พ.ร.บ. ทุกส้ินเดือน 

   3.ทุกส้ินเดือนตรวจสอบรายได้ และลูกหนี้กับฝ่ายบัญช ี

ผลลัพธ์ที่ได้รับ 

   1.การเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้น 

   2.การบันทึกข้อมูลรายได้และลูกหนี้ถูกต้องครบถ้วน 

   3.สร้างรายได้ให้แก่โรงพยาบาลและจ านวนลูกหนี้ลดลง 

   4.การท าทะเบียนคุมลูกหนี้และรายได้ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล 

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิพ.ร.บ.ของบริษัทประกันวินาศภัย 

   1.บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 45 วัน ถ้าเกิน 45 วันส่งเอกสารไปยัง (คปภ.) 

      ส านักคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย เพื่อให้ติดตามทวงค่ารักษาจากบริษัทประกันวินาศภัย 

   2.กรณีท่ีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายตรงตามเวลาท่ีก าหนด โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงพยาบาล ตัดยอดลูกหนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

   ๑.ก าหนด ช้ีแจงการขอเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล และแนะน าให้ผู้รับบริการได้รับทราบทุกครั้ง 
ท่ีมารับบริการ 
  ๒.ก าหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันวินาศภัยท่ีจ่ายค่ารักษาพยาบาลช้า เสนอผู้บริหารเช่น  
บริษัทตัวอย่างประกันภัย จ ากัด ถ้าผู้ประสบภัยท าประกันกับบริษัทตัวอย่างประกันภัยฯ ให้ผู้ประสบภัยช าระเงิน  
น าใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนท่ีบริษัทตัวอย่างประกันภัยฯ แทน 
  3.ก าหนดให้มีการเข้มงวดในการ พ.ร.บ.รถทุกคันตาม พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) 



   
   


