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5.บทนา
ปี 2557 -2558 การดาเนินงานการเรี ยกเก็บผูป้ ่ วยรักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถ ( พรบ. รถ) ของ
โรงพยาบาลดอยเต่า มีผปู้ ระสบภัยจากรถจ านวน 162 และ 201 ราย มารั บบริ ก าร งานประกันสุ ข ภาพ
สามารถเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล 133 และ 178 ราย ตามลาดับ เป็ นจานวนเงิน 116,834 บาท และ 134,039
บาท ทบทวนสาเหตุ ของการเรี ยกเก็บไม่ค รบถ้ว นเนื่ องจากผูป้ ระสบภัยจากรถไม่มายื่นเอกสารที่ งาน
ประกันสุขภาพ และการตรวจสอบสิทธิของ พรบ.ทาได้ในเวลาราชการเท่านั้น ทาให้งานประกันสุ ขภาพไม่
สามารถเก็ บหลัก ฐานเพื่อ ส่ ง เอกสารการเรี ยกเก็ บค่ ารั ก ษาพยาบาลจากบริ ษ ัทประกัน ภัย จากรถหรื อ
ผูร้ ับบริ การค้างชาระค่า ทาให้ยอดค้างชาระค่าบริ ก ารทางการแพทย์สูงมากทาให้ตอ้ งทาการตัดหนี้ สูญใน
ระบบการเงินและการบัญชี ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลสูญเสียรายได้
ดังนั้นผูศ้ กึ ษามีความสนใจในการพัฒนาระบบการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถ (
พรบ. รถ) โดยการเชื่อมระบบe-claim ของบริ ษทั กลาง กับระบบ hos –xp เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บค่า
รักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถ ( พรบ. รถ) โดยการเชื่อม
ระบบe-claim กับระบบ hos –xp งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลดอยเต่า
คาถามการศึกษา
การเชื่ อ มต่ อ ระบบe-claimของบริ ษัทกลาง กับระบบ hos –xp
รักษาพยาบาลหรื อไม่

มีผ ลต่ อ การเรี ย กเก็ บค่ า

ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาเพื่อการค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ (Operational study) ประสิ ทธิผล การ
เรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถ ( พรบ. รถ) โดยการเชื่อมระบบe-claim ของบริ ษทั กลาง กับ
ระบบ hos –xp โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน 30 กันยายน พ.ศ.
2559
นิยามศัพท์
1. ผูป้ ระสบภัย จากรถ คื อ ผูร้ ะชาชนทุ ก คนที่ ประสบอุบัติ เหตุ จ ากรถ ไม่ ว่าจะเป็ นผูข้ ับขี่ ร ถ
โดยสาร บุคคลที่อยูใ่ นรถ หรื อบุคคลที่อยูน่ อกรถ เช่น คนเดินถนน ข้ามถนน หรื อแม้แต่คนที่
กาลังนอนอยูใ่ นบ้าน หากได้รับความเสียหายจากรถจะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายนี้ ที่มา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเยงใหม่
2. ระบบ HOS- XP คื อ ระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้บัน ทึ ก ข้อ มูล ผูร้ ั บบริ การของ
โรงพยาบาลดอยเต่า
3. ระบบ e-claim คือระบบการตรวจสอบสิทธิ์ผปู้ ระสบภัยจากรถ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ระสบภัยจาก พรบ. รถโรงพยาบาล
ดอยเต่า
รูปแบบการวิจยั : การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ (Action research)
กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) จากผูป้ ระสบภัยจากรถทุกคน ที่มารับบริ การ ณ โรงพยาบาลดอยเต่า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 จานวน 287 คน
วิธีการศึกษา: ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) เป็ นวงจร PDCA คือ มีข้นั ตอนการวางแผน
(P=Plan) โดยมีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาปัญหา : โดยพบปัญหา คือ มีการติดตั้งระบบe-claim เชื่อมกับระบบ hos-xp ที่
ห้องบัตรโดยเจ้าหน้าที่ทางานห้องบัตรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ สามารถตรวจสอบข้อมูลการประสบ
ภัยของผูป้ ระสบภัยได้ทนั ที
ขั้นตอนที่ 2 ทาความเข้าใจระบบ :1) ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การกรณี อุบตั ิเหตุจากรถ 2) เจ้าหน้าที่ทางาน
ห้องบัตรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตรวจสอบข้อมูลการประสบภัยของผูป้ ระสบภัย 3) บันทึกข้อมูล

การประสบภัยเพื่อขอเลขรับแจ้ง ในระบบ hos- xp ที่เชื่อมต่อกับระบบe-claim 4)เก็บหลักฐานในการ
ประกอบการเรี ยกเก็บ และหลักฐานไม่ครบดาเนิ นการให้ผปู้ ระสบภัยดาเนิ นการมัดจาค่ารักษาพยาบาล 5)
งานประกันสุขภาพดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผูป้ ระสบภัย
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั : จากการทบทวนข้อมูลเดือน ตุลาคม 2557 ถึง 30
กันยายน 2558 พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผปู้ ระสบภัยจากรถได้ทนั ที ณ ห้องบัตร จานวน
33 คน ทาให้ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การทางการแพทย์ จานวน 98,453 บาท
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์สาเหตุ : เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตรสะท้อนข้อมูลกลับมีโปรแกรมหายโปรแกรมมาก
เกินไป ไม่สะดวกในการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5 วางแผน / กาหนดวิธีการแก้ปัญหา :
1) เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตรสะท้อนข้อมูลกลับมีโปรแกรมหายโปรแกรมมากเกินไป ไม่สะดวกในการใช้
งาน
-เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพดาเนินการประสานกับบริ ษทั กลางแนวทางในการเชื่อมต่อระบบhosxp กับระบบe-claim ของบริ ษทั กลางเพื่อให้สะดวกในการลงข้อมูล ไม่ซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูลหลายครั้ง
-ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานห้องบัตรในการตรวจสอบความคุม้ ครอง
จากพรบ. รถ
-ทาแนวปฏิบตั ิ /คู่มือในการตรวจสอบความคุม้ ครองจากผูป้ ระสบภัยจากรถในระบบhos-xp ที่เชื่อม
กับระบบe-claim ของบริ ษทั กลาง
-ทาแนวปฏิบตั ิให้ผปู้ ระสบภัยจากรถมีการมัดจาค่าบริ การทางการแพทย์ในกรณี ตรวจสอบแล้วมี
ความคุม้ ครองแต่เอกสารไม่ครบ (จะคืนค่ามัดจาต่อเมื่อนาเอกสารมาส่งงานประกันสุขภาพ)
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองปรับปรุง :
1) เจ้าหน้าที่ ผรู้ ับผิดชอบงาน พรบ. ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานห้องบัตรฯ
และเวชระเบียนให้ทราบเกี่ยวกับตรวจสอบความคุม้ ครองของผูป้ ระสบภัย ส่ งผลต่อโรงพยาบาล คือ บริ ษทั
จะจ่ายค่าเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลภายใน 7 วัน หลังจากส่ งเอกสารเรี ยกเก็บค่ารัก ษาพยาบาล เพื่อให้
บุคลากรดังกล่าวตระหนักเห็นความสาคัญ

2) เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงาน พรบ. จัดระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลผูป้ ระสบภัยจากโปรแกรม Hos
Xp ทุกวัน ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (D=DO) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 วิเคราะห์
ข้อมูล (C=Check)
ผลการศึกษา : ผลที่ได้จากการปฏิบตั ิจากการตรวจสอบข้อมูลของผูป้ ระสบภัย จากโปรแกรม Hos Xp ทุก
วัน นั้น ทาให้ทราบข้อมูลการเข้ารับบริ การของผูป้ ระสบภัย และ สามารถเชื่อมโยงไปยังการขอเลขรับแจ้ง
เหตุฯ วิธีการดังกล่าวทาให้สามารถตรวจสอบและติดตามแก้ไขข้อมูลจนทาให้การขอเลขรับแจ้งได้ทนั ตาม
กาหนด ซึ่งบันทึกข้อมูลได้ทนั เวลาทุกราย (ร้อยละ 100)
เดือน
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
รวม

เพศ
ชาย
3
7
14
0
2
7
10
20
4
25
27
13
132

หญิง
2
0
1
3
0
4
3
6
4
1
0
1
25

รวม
(คน)
5
7
15
3
2
11
13
26
8
26
27
14
157

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สรุปผลของการศึกษา : ผลของการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถ ( พรบ. รถ) โดยการเชื่อม
ระบบe-claim ของบริ ษทั กลาง กับระบบ hos –xp สามารถตรวจสอบความคุม้ ครองของผูป้ ระสบภัยได้ทนั ที
ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลและสามารถเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ท้งั หมดจานวน 157 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 100 และเป็ นจานวนเงินทั้งหมด 242,799 บาท

ข้ อเสนอแนะ
1.ในการเชื่อมโยงระบบe-claim กับระบบhos-xp ต้องมีการวางแผนในการดาเนินเงินเมื่อมีระบบ
อินเตอร์เนตล่มที่ไม่สามารถตรวจสอบความคุม้ ครองได้
การเผยแพร่ งานวิจยั และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
มีการเพิ่มระบบการใช้ในโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบ hos-xp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การทางการแพทย์

