ข้อมูลทั่วไป
ก. ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวศิริพร สนไธสง,Email.AppZaa2015@hotmail.com,๐๔๔-๖๒๙๓๒๗
ข. องค์กร
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ๑๐๓ หมู่๘ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมั ย์ ๓๑๒๓๐
ค. ชื่อผลงาน
พัฒนาการเรียกเก็บ พรบ.
ง. หมวดหมู่ของผลงาน Innovation
ผลการพัฒนาคุณภาพ
๑. โครงการ : พัฒนาการเรียกเก็บ พรบ.
๒. คาสาคัญ : พรบ. , ทะเบียนคุม , การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
๓. สรุปผลงาน : การจัดทาทะเบียนคุม สิทธิการรักษา พรบ. เพื่อตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และ
ติดตามหลักฐาน ทาให้ ยอดเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น รพ.ไม่สูญเสียรายได้
๔. ชื่อและที่อยู่องค์กร : โรงพยาบาลนาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๓๐
๕. สมาชิกทีม : ๑. นางมณีรัตน์ แข่งขัน วุฒิ พยาบาลศาสตร์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒. นางสาวศิริพร สนไธสง วุฒิ วท.บ.เวชระเบียน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
๓. นายศุภกร ด้ายกลาง วุฒิ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๔. นางสาวดารารัตน์ ดลตรี วุฒิ ศศ.บ. บัญชี บัญชี ตาแหน่งพนักงานธุรการ
๖. เป้าหมาย : ๑. เพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พรบ. ได้ครบถ้วน
๗. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : เนื่องจากระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล พรบ. ยังไม่มีระบบการตรวจสอบ
และติดตามหลักฐาน อย่างทันท่วงที ทั้งยังหลักฐานในการเรียกเก็บค่ารักษา พรบ. ก็มีหลากหลายแล้วแต่
กรณีไป ทาให้ผู้ป่วยไม่สนใจที่จะนาหลักฐานมาส่งให้งานประกันฯ ส่งผลให้ รพ.สูญเสียรายได้ ดังนั้น งาน
ประกันสุขภาพ จึงได้ปรับระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สิทธิ พรบ. ขึ้นใหม่ เพื่อที่จะได้เรียกเก็บ
หลักฐานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันท่วงที โดยได้จัดทาทะเบียนคุมผู้ป่วยสิทธิ พรบ. ที่มารับบริการทุก
คน ทุกวัน พร้อมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับเอกสารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ กรณีนอกเวลาราชการก็ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มารับบริการย้อนหลัง เพื่อที่จะบันทึกลงในทะเบียนคุม
ในวันรุ่งขึ้น ตอนเช้าของทุกวัน ก็จะตรวจสอบทะเบียนคุมและติดต่อ ไปยังผู้ป่วย และทาการติดตามหลักฐาน
ในการเรียกเก็บซ้า ทุก ๗ วัน เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยนาหลักฐานมายื่นให้ครบและเบิกค่ารักษาพยาบาล ใน
ลาดับต่อไป
๘. กิจกรรมพัฒนา :
๘.๑ จัดทาทะเบียนคุมผู้ป่วยสิทธิ พรบ.
๘.๒ แนะนาเกี่ยวกับสิทธิการรักษาและหลักฐาน
ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล พรบ.
๘.๓ ตรวจสอบผู้มารับบริการนอกเวลาราชการ
สิทธิ พรบ. ย้อนหลัง ในระบบ HOSxP ทุกวัน
๘.๔ ลงทะเบียนคุม ผู้ป่วย พรบ. และติดต่อไปยัง
ผู้ป่วยเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิและเอกสาร

การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

๘.๔ โทรศัพท์ประสานติดต่อผู้ป่วย เพื่อติดตามหลักฐานซ้า ทุก ๗ วัน
๘.๕ ออกบัตรสิทธิผู้มารับบริการผู้ประสบภัยจากรถและบันทึก Note การแจ้งเตือนในระบบ HOSxP กรณี
สิทธิ พรบ.หรือ กรณี พรบ.ค่ารักษาเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๙ ผลการดาเนินงาน : พบว่า
๙.๑ อัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ. เพิ่มขึ้น จาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ คิดเป็น
๑๓.๘๓ , ๑๒.๑๗ , ๒๑.๔๓ , ๔๖.๙๙ ,
๔๗.๒๔ และ ๖๑.๑๔ ตามลาดับ
๙.๒ รายได้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก สิทธิ พรบ. จากปีงบประมาณ
๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ดังนี้ ๙๐.๘๔๐ ,
๘๗.๓๐๑ , ๑๒๒,๔๑๗ , ๑๒๔,๐๖๐ ,
๑๖๑,๐๒๖ , ๑๖๖,๕๐๑ บาท เพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
๙.๓ สามารถติดตามหลักฐานในการเรียก
เก็บได้อย่างทันท่วงที
๙.๔ ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
พรบ. ชัดเจน สามารถควบคุมและกากับ
ติดตามได้ดียิ่งขึ้น

อัตราการเรียกเก็บ พรบ.
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๑๐. บทเรียนที่ได้รับ :
๑๐.๑ การควบคุมและติดตามผล ทาให้สามารถเพิ่มรายได้และเรียกเก็บได้อย่างทันท่วงที
๑๑. การติดต่อกับทีมงาน :งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๓๐ โทร
๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๑๒๐E-mail AppZaa2015@hotmail.com

