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บทคดัย่อ 

 
 ผูจ้ดัทาํเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษากบัมหาวิทยาลยัสยาม ณ โรงพยาบาลเพชรเกษม 

 (บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จาํกดั ) ซึงประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้บริการดา้นสุขภาพ
ใหก้บัผูป่้วย ผูป่้วยแต่ละคนจะชาํระค่าบริการในรูปแบบทีแตกต่างกนั เช่น ชาํระดว้ยเงินสด หรือใช้
สิทธิเบิกค่าสินไหมทดแทนจาก พ.ร.บ. กองทุน ประกนัภยั ประกนัสังคม และสิทธิบตัรทอง ผูจ้ดัทาํ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในตาํแหน่งผู ้ช่วยพนักงานบัญชี มีหน้าทีตรวจสอบเอกสารค่า
รักษาพยาบาลและจดัทาํตารางสรุปค่ารักษาพยาบาลของคนไขโ้ดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  HOSxP 
เพอืเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัประกนัของผูป่้วย    
 ในช่วงแรกของการปฏิบติังาน ผูจ้ดัทาํทาํงานได้ค่อนข้างล่าช้าและผิดพลาดบ่อย 
เนืองจากไม่มีประสบการณ์การทาํงาน ไม่มีความรู้เกียวกับเอกสารทางการบญัชีและโปรแกรม
สาํเร็จรูป  HOSxP    
ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งการจดัทาํโครงงานเล่มนีเพือศึกษาเกียวกบัเอกสารและขนัตอนการติดตามหนีบริษทั
ประกนัภยัเพราะการติดตามหนีเป็นเรืองสําคญัสําหรับทุกกิจการและบริษทัประกนัภยัเป็นลูกหนี
หลกัของโรงพยาบาล หากเอกสารไม่ครบถว้นก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้ผูจ้ดัทาํหวงัว่า
รายงานเรืองการบริหารลูกหนีจะเป็นประโยชน์แก่ผูที้สนใจไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
และนาํไปศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  เพอืทีจะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
คําสําคัญ: ลูกหนีการคา้ การวางบิล โปรแกรมสาํเร็จรูป HOSxP 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

             ลูกหน้ี ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย มิถุนายน 2546  ลูกหน้ี (Receivable) หมายถึง สิทธิเรียกร้องอยา่งหน่ึงของเจา้หน้ีในการท่ีจะให้
ช าระหน้ีดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นอย่างอ่ืน โดยคาดหมายว่าจะไดรั้บช าระเต็มจ านวนเม่ือถึงก าหนดช าระ 
ลูกหน้ีจดัเป็นสินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงของกิจการและควรแสดงในงบการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บนัน่
ก็คือจ านวนท่ีคาดหมายวา่จะเก็บได ้ลูกหน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ลูกหน้ีการคา้ (Trade Receivable) 

หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจและจะมีช่ือบญัชีแตกต่างกนัไดต้ามประเภท
ของธุรกิจ เช่นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์หมายถึงบญัชีระหวา่งธนาคารท่ีมีดอกเบ้ีย เงินให้สินเช่ือ และดอกเบ้ีย
คา้งรับ กิจการประกนัภยั หมายถึงบญัชีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัต่อ และเงินให้
กูย้มื 2. ลูกหน้ีอ่ืน ๆ (Other Receivable) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ 
เช่น ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการและลูกจา้ง เงินใหย้มืแก่บริษทัในเครือและบริษทัร่วม รายไดอ่ื้น เป็น
ตน้ 

             สรุปไดว้า่ลูกหน้ีการคา้  เกิดจากการขายเช่ือหรือ บริการเช่ือท่ีเป็นรายไดห้ลกัของกิจการ  สาเหตุท่ี
ตอ้งมีการขายหรือบริการเช่ือ เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะเพิ่มยอดขายให้มากข้ึน เป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในกรณีท่ีไม่มีเงินสดก็สามารถซ้ือเช่ือได ้ โดยทัว่ไปช่วงเวลาท่ีให้ลูกคา้เป็นหน้ี  จะไม่เกิน 1 ปี 
หรือ 1 รอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติ  การเป็นหน้ีดงักล่าวจะไม่ไดท้  าสัญญาก าหนดการช าระหน้ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพียงแต่ก าหนดการช าระเงินไวใ้นเง่ือนไขการช าระเงินในใบก ากบัสินคา้ท่ีส่งไปพร้อมกบั
สินคา้เท่านั้น 

           โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ( บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ) เป็นการให้บริการเก่ียวกบั
สถานพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพให้กบัผูป่้วย ซ่ึงผูป่้วยแต่ละคนจะใช้สิทธิต่างกนั เช่น สิทธิเงินสด 
พ.ร.บ. กองทุน ประกนัภยั ประกนัสังคม และสิทธิ 30 บาท ซ่ึงบริหารงานภายในโรงพยาบาลมีการติดตาม
เอกสารลูกหน้ีประกนัภยั เป็นส่วนหน่ึงในการตั้งเบิกค่าใชจ่้ายกบับริษทัประกนัภยัต่างๆ ซ่ึงหากเอกสารไม่
ครบหรือขาดหายก็จะท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการตั้งเบิกค่าใชจ่้ายของลูกน้ีประกนัภยั จากปัญหาและสาเหตุ
ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้นั้นท ำให้นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบั
ความถูกตอ้งและความครบถ้วนของเอกสาร รวมไปถึงความรู้และขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสร และการ
ติดตามเอกสารให้มีความถูกตอ้งและครบถ้วนและเป็นไปตามมาตราฐานของบริษทัประกนัภยัต่างๆ บญัชี 
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นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงไดจ้ดัท ารายงานเร่ืองการบริหารลูกหน้ี เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลและเน้ือหา
ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการติดตามเอกสารของลูกหน้ีประกนัภยัไดมี้การอธิบายกระบวนการจดัท าให้แก่ผูท่ี้
สนใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานและน าไปศึกษาขอ้มูลต่างๆเพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารลูกหน้ี 

2. เพื่อใหท้ราบถึงวธีิการและขั้นตอนการท าเร่ืองเบิกค่าใชจ่้ายของลูกหน้ีกบัประกนัภยัต่างๆ 

3. เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้กบัการบนัทึกขอ้มูลและเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการท าเร่ืองเบิกค่าใชจ่้ายของลูกหน้ีกบั
ประกนัภยัต่างๆ 

1.3ขอบเขตของโครงงำน 

    1.3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงานตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 2 กนัยายน 2559 

    1.3.2 ศึกษาเก่ียวกบัระบบของการบริหารลูกหน้ี 

    1.3.3 ศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมเอกสารเพื่อส่งใหก้บัประกนัภยัต่างๆของลูกหน้ีเพื่อท าการเบิกเงินค่าใช ้

            จ่ายใหก้บัโรงพยาบาล 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

     1.4.1 ท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัระบบของการบริหารลูกหน้ีมากข้ึน 

     1.4.2 ไดเ้รียนรู้ระบบการบริหารลูกหน้ีประกนัต่างๆ 

     1.4.3 สามารถเตรียมเอกสารเพื่อท่ีจะส่งใหก้บัประกนัภยัของลูกหน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     1.4.4 สามารถปรับตวัอยูก่บัสังคมภายนอกได ้
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บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ 
บทความ ผลงานวจิยัและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

2.1การทบทวนเอกสาร 

2.1.1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลูกหน้ี 

2.1.2.นโยบายการเก็บเงิน  

2.1.3.ลูกหน้ี 

2.1.4. โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป HOSxP (ฮอสเอกซ์พี) 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1การทบทวนเอกสาร 

            2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ ลูกหน้ีเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีสภาพคล่อง
น้อยกว่าสินสด ในลูกหน้ีการลงทุนในลูกหน้ีมกัจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าการลงทุนใน
สินคา้หรือบริการ และลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท่ี์จะเก็บเงินไดช้า้ 
 2.1.2 นโยบายการเก็บเงิน (Collection Policy) คือการก าหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบติัใน
การเก็บเงิน ในกรณีของโรงพยาบาลการเก็บเงินจากลูกหน้ีจะเก็บจากบริษทัประกนัของลูกหน้ี 
เม่ือท าการส่งให้เอกสารให้กบับริษทัประกนัของลูกหน้ี วิธีการจดัเก็บหน้ีต่างๆ เช่น การส่ง
จดหมาย การโทรศพัทก์ารใช้พนกังานไปเยี่ยมบา้น และการด าเนินคดีตามกฎหมาย  มาตรการ
ในการคดัเลือกลูกคา้ท่ีดีก าหนดวงเงินสินเช่ือรวมทั้งระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือท่ีเหมาะสม ปัญหา
ในการเก็บหน้ีจะลดลง กิจการจะก าหนดมาตรการในการคดัเลือกลูกคา้ท่ีดีก าหนดวงเงิน และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมรวมทั้งมีการเก็บหน้ีท่ีดีเพียงใดกิจการก็ยงัประสบกบัหน้ีสูญไม่วา่กิจการ 

มีมาตรการการเก็บหน้ีท่ีเขม้งวดจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากและอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย 
โอกาสท่ีจ านวนหน้ีจะเรียกเก็บไม่ไดห้รือสูญจะลดลงเร่ือยๆ  
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           2.1.3ลูกหนี้ (Receivable) (นักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ,2538,หน้า 79) 

หมายถึงสิทธิ เรียกร้องจากบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินสด สินค้าหรือบริการจาก
ความหมายดงกัล่าวลูกหน้ีจึงเป็นสิทธิเรียกร้องของกิจการในการท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนช าระหน้ีหรือ
ภาระผกูพนัท่ีมีต่อกิจการ โดยคาดหมายว่าจะไดรั้บช าระเต็มจ านวนเม่ือถึงก าหนดช าระ การ
ช าระหน้ีอาจจะช าระดว้ยเงินสด สินคา้ บริการ หรือสินทรัพยอ์ยา่งอ่ืน ณ เวลลาใดเวลาหน่ึงใน
อนาคต กิจการประเภทลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึน ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.

ลูกหน้ีการคา้ (Trade Receivable) (นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต,2544,หนา้ 72) หมายถึง 

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจดงันั้นลูกหน้ีการคา้จึงเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจา
การขายสินคา้หรือใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 

 2.1.4 HOSxP (ฮ อ ส เ อ ก ซ์ พี )  เ ป็น  ซอฟต์ แว ร์แอปพ ลิ เคชัน  ส าห รับ
สถานพยาบาล สถานีอนามยั และโรงพยาบาล พฒันาโดยบุคลากรท่ีอาสาสมคัรมาจากหลาย
โรงพยาบาล มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถน าไปใชง้าน
ได้จริงทั้ งในระดับสถานีอนามัย ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ โดยเร่ิมพฒันาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 
2542 ในปัจจุบนัน้ี HOSxP ไดถู้กใชใ้นโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบัชุมชน , รพท , รพศ.ทัว่ประเทศ
ไทยมากกว่า 400 แห่งและมีสถานีอนามยัมากกว่า 100 แห่ง เป็นโปรแกรมบริหารระบบงาน
สถานีอนามยั และ PCU ซ่ึงการบนัทึกขอ้มูลการท างานแบ่งออกเป็นระบบงานเชิงรุก และ
ระบบงานเชิงรับ ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในระบบ RDBMS โดยโปรแกรมจะเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client / Server และรองรับการท างานในรูปแบบ Multi-tier 

ฐานขอ้มูลท่ีแนะน าให้ใช ้คือ MySQL ปัจจุบนัโปรแกรม BMS-HOSxP PCU ถูกน าไปใชใ้น
สถานีอนามยัมากกวา่ 700 แห่ง และมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกนั ในระดบัจงัหวดั โดยระบบ BMS 

DataCenter 

2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          พรนิภา ลภาสาธุกุล (2555)ไดท้  าวจิยัเร่ืองการศึกษาลูกหน้ีและการขายเป็นการศึกษา และ 

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบบญัชีลูกหน้ีของกลุ่มบริษทัเอ.ไอ. เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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เป็นผูด้  าเนินธุรกิจรับตรวจสอบบญัชีโดยค านึงถึงหลกัปฏิบติัและกฎเกณฑ์ต่างๆอยา่งเคร่งครัด 
เน่ืองจาก ขั้นตอนในการตรวจสอบบญัชีลูกหน้ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วามช านาญและทกัษะใน
การสอบทาน รายการบญัชีต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและ
สามารถแสดงไวใ้นงบการเงินโดยมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอในหมายประกอบงบการเงินของ
บริษทัได ้
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

             ช่ือและทีต่ั้งบริษัท 

โรงพยาบาลเพชรเกษมการแพทย ์2 

( บริษทัเพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ) 
 675 ถนนเพชรเกษม 

            แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 

            กรุงเทพฯ 10160 

            เวลาท าการ: จนัทร์ - อาทิตย ์ 8.30 - 17.30 น. 
            เบอร์โทรศพัท ์024555599 

 

            Fax : 02-4555970 

            E-mail : admin@petkasam2hospital.com 

                                                    

                       
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีการเดินทางมาบริษทั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

          บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล 

เพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยูท่ี่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขต 

บางแคกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วยทัว่ไปในปี พ.ศ.2544 
ไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้และทีมผูบ้ริหารชุดใหม่โดยมี น.พ.ธราธิป วนาวณิชยก์ุลเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
และ น.พ.สมพร ละออพฒันาสกุล เป็นผูอ้  านวยการผูด้  าเนินการสถานพยาบาล มีการก่อสร้างปรับปรุง
สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแคใหม่ เพื่อเปิดด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544 จนมีผูรั้บบริการมากข้ึน
เร่ือยๆจนจ านวนเตียงไม่เพียงพอ ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงข้ึน เพื่อ
ขยายการให้บริการและรองรับจ านวนผูป่้ วยท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนมาก โดยตั้งอยูท่ี่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางหวา้ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร อยูห่่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตรและ
ได้รับใบอนุญาตด าเนินการในเดือนกันยายน 2554 โดยมี น.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผูด้  าเนินการ
สถานพยาบาลและผูอ้  านวยการคนแรก ประกอบกิจการโดยบริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั โดย 

น.พ.ธราธิป วนาวณิชยก์ุล เป็นกรรมการผูจ้ดัการ พศ.2555 - 2557 นพ.ปรีชา เลิศศิวาพร เขา้รับต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ปัจจุบนั นพ.เขตโสภณ จัตวฒันกุล ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลเพชรเกษม2 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

          โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ไดมี้ระบบการติดตามเอกสารลูกหน้ีประกนัภยัเพื่อท าการส่งให้กบับริษทั
ประกนัภยัต่างๆเพื่อท าการเบิกค่าใช้จ่าย ส าหรับการท างานและการวางแผนงานการติดตามเอกสารของ
ลูกหน้ีประกนัภยัให้กบัแต่ละบริษทั  ไดจ้ดัท าท่ีละบริษทัและท าดว้ยกนัแต่จะแบ่งหน้าท่ีวา่ใครท าเก่ียวกบั
อะไรมีโครงสร้างของบริษทัและมีระบบการด าเนินการดงัน้ี 

โครงสร้างของบริษัทและระบบการท างาน 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 ผูจ้ดัการแผนกงานบญัชี 

 พนกังานบญัชี 
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รูปท่ี 3.2 โครงสร้างของบริษทัระบบการด าเนินงานของบริษทั 

  3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

  3.4.1 ต าแหน่งงานผูช่้วยพนกังานจดัท าบญัชีของบริษทั แผนกบญัชี 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีท าเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี เช่น 

  3.4.2.1 การตั้งหน้ีของเจา้หน้ี 

                           3.4.2.2 การรับวางบิล 

 3.4.3 ลกัษณะงานท่ีท าเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft office Excel 

  3.4.3.1 การบนัทึกยอดหน้ีของเจา้หน้ี เพื่อท าการกระทบยอด 

  3.4.3.2 การจดัท าตารางสรุปค่ารักษาพยาบาลของลูกหน้ีประกนัสังคมในแต่ละเดือน 

ธะวงศ์ บุญญาคม 

หัวหนาฝ่ายบัญชี 

นริสา สารจนัทร์ 

บัญชี – ลูกหนี ้

เพลนิจติ เป่ียมทองค า 

บัญชี – ลูกหนี ้

ณัฏฐา พุทธสัมฤทธ์ิ 

บัญชี – ลูกหนี ้

ศรัญญา กลางพมิาย 

บัญชี – ลูกหนี ้

ฝนฤทยั บุญทศ 

บัญชีทัว่ไป 

จนัจริา ลากลุเพยี 

บัญชี – เจ้าหนี ้

นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กลุ 

กรรมการผู้จดัการ
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 3.4.4 ลกัษณะงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ 

3.4.4.1 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายของลูกหน้ีผูป่้วย IPD และ OPD  สิทธิ 30 บาท , ประกนัสังคม ,                                                                      
พ.ร.บ. 

  3.4.4.2 ตรวจสอบยอดในการตั้งหน้ีของลูกหน้ี 

  3.4.4.3 ตรวจสอบค่า D/F ของลูกหน้ีผูป่้วย UC สิทธิ 30 บาท , ประกนัสังคม , พ.ร.บ.  
   3.4.4.4 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายของลูกหน้ีเครือข่ายคลินิค 

 3.4.5. ลกัษณะงานอ่ืนๆ  
  3.4.5.1 ถ่ายเอกสาร 

  3.4.5.2 ส่งแฟกซ์ (FAX) 
  3.4.5.3 สแกนเอกสาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 พนกังานท่ีปรึกษา 
  ธะวงษ ์ บุญญาคม 

 ต าแหน่งงาน หวัหนา้งานบญัชี-การเงิน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการออกไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 – 2 กนัยายน 2559 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูล 

 การรวบรวมขอ้มูลไดม้าจากการปฏิบติังานในแต่ล่ะวนัท่ีคณะผูจ้ดัไดรั้บมอบหมายงานจาก
พนกังานท่ีเล้ียง นกัศึกษาจะเก็บขอ้มูลจากการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  หากมีการสงสัยหรือไม่เขา้ใจ
กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าก็จะไปถามพนกังานท่ีปรึกษา และไดส้ังเกตขอ้พกพร่องของบริษทั
ว่าตอ้งการอะไรท่ีจะเขา้มาช่วยในบริษทัซ่ึงสังเกตจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปัญหาท่ีได้เจอ
เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั 

3.7.2 วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 คณะผูจ้ดัไดมี้การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อการด าเนินงานจะได้เป็นไปอย่างมี
ระบบตามระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนท าการลงมือปฏิบติังาน 
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3.7.3 การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงาน 

 การวิเคราะห์หัวขอ้โครงงานไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลการท างานของในแต่ละวนั และ
วเิคราะห์ดูวา่บริษทัตอ้งการอะไรหรือขาดอะไร มีส่ิงใดท่ีจะเขา้มาช่วยในขอ้บกพร่องน้ีไดห้รือไม่ซ่ึง
ในการท าหวัขอ้โครงงานในเร่ืองน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใดใหก้บับริษทั 

3.7.4  การจดัท าโครงงาน 

เม่ือวเิคราะห์หวัขอ้โครงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงด าเนินการจดัท าโครงงาน ซ่ึงรายละเอียด
เน้ือหาของโครงงานไดม้าจากปัญหาของการท างานในแต่ละวนัท าให้มีการด าเนินโครงงานเร่ืองน้ี
เพือ่แกไ้ขปัญหา ในการท างานในบริษทั 

 

3.7.5 ตรวจสอบผลงาน 

 ท าการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของงานวา่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงงานในส่วนไหนบา้งเพื่องานท่ี
ออกมาจะไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

   

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

รวบรวมขอ้มูล     

วางแผนขั้นตอนการปฏิบติังาน     

การวเิคราะห์หวัขอ้โครงงาน     

การจดัท าโครงงาน     

ตรวจสอบผลงาน     

 

ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงานแบ่งเป็น 2 ดา้นคือ 

ฮาร์ดแวร์ 

                         1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                         2. เคร่ือง Printer  

                        3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  4. เคร่ืองสแกนเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ 

1.โปรแกรม Microsoft office Excel 

  2.โปรแกรม Microsoft office Word 

              3.โปรแกรมส าเร็จรูป HOSxP 
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บทที4่ 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนและกระบวนการของระบบการบริหารลูกหน้ี เร่ิมต้นจากการส่งเอกสารจาก
โรงพยาบาล ซ่ึงประกอบไปดว้ยใบแจง้หน้ี/ใบแจง้ค่ารักษา/ลายเซ็นผูป่้วย/เอกสารท่ีตอ้งเก็บจากผูป่้วย 
รวมไปถึงเอกสารประกอบอ่ืนๆ เพื่อจดัเตรียมให้ผูมี้อ  านาจในโรงพยาบาลเป็นผูล้งนาม เอกสารท่ีจะ
ใช้ในการส่งให้กบับริษทัประกนัต่างๆ จะตอ้งเป็นตน้ฉบบัใบก ากบัภาษีเท่านั้น ส่วนจะถ่ายเอกสาร
เก็บเอาไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน โดยมีขั้นตอนในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้กบับริษทัประกนัของ
ลูกหน้ี ดงัน้ี   

การตั้งเบิกกบัประกนัของลูกหนี้  

 การตั้งเบิกของลูกหน้ีโดยการน าเอกสารของลูกหน้ีส่งใหป้ระกนัภยัเพื่อท าการตั้งเบิก 

โรงพยาบาลจะเป็นผูท่ี้ส่งเอกสารให้กบับริษทัประกนัภยัต่างๆ ของลูกหน้ีประกนั และจะส่ง
เอกสารไดก้็ต่อเม่ือเอกสารของลูกหน้ีประกนัมีความครบถว้น ถูกตอ้ง และมีลายเซ็นลูกหน้ีประกนั
เซ็นก ากบั เม่ือเอกสารถูกตอ้งและมีความครบถว้นก็จะท าการส่งเอกสารให้กบัทางบริษทัประกนัภยั
เพื่อท าการเบิกค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลของลูกหน้ีประกนั(ผูป่้วย)  

กรณีท่ีทางโรงพยาบาลไดส่้งเอกสารให้กบับริษทัประกนัของลูกหน้ีแลว้ ทางบริษทัประกนั
ของลูกหน้ีก็จะท าการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาให้กับทางโรงพยาบาล ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะให้
พนกังานส่งเอกสารไปรับเช็คจากบริษทัประกนัภยัของลูกหน้ีและน าเช็คส่งให้กบัฝ่ายการเงินน าเขา้
ธนาคาร การท่ีจะท าเบิกค่ารักษาพยาบาลในแต่ละคร้ังนั้นข้ึนอยู่กับเอกสารของลูกหน้ีว่ามีความ
ครบถว้นหรือถูกตอ้งตามท่ีทางบริษทัประกนัก าหนดหรือไม่  
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ข้ันตอนการเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลของลูกหนี้ประกนัภัย 

การกรอกขอ้มูลของลูกหน้ีลงในระบบ E – Claim  ในกรณีท่ีท าการตั้งเบิกกบับริษทักลาง 

 1.ระบบ E – Claim คือ ระบบท่ีท าหนา้เก่ียวกบัการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองตน้และการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูป้ระสบภยัจากอุบติัเหตุจากรถ  

 1.1.การเขา้สู่ระบบ  

 รหสัผูใ้ช ้“ช่ือของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการคียข์อ้มูล” 

 รหสัผา่น “รหสัตวัน้ีบริษทักลางจะเป็นผูก้  าหนดให้”  

 

รูป4.1 การเขา้สู่ระบบ E-Claim 
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               1.2. การกรอกเลขท่ีรับแจง้ 

 

รูปท่ี4.2 วธีิการกรอกขอ้มูล เลขท่ีรับแจง้ของลูกหน้ี เช่น “59/1165/00248” ใหก้รอกลงในระบบ 

  1.3.เม่ือคน้หาเสร็จแลว้จะข้ึนช่ือของลูกหน้ี ใหเ้ราคลิก “เลือก” ตรงหมายเหตุเพื่อเลือกท า
รายการ การกรอกขอ้มูลของลูกหน้ีเพื่อรอระบบอนุมติัในการตั้งเบิก 

 

รูปท่ี 4.3 วธีิการกรอกขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีค าวา่ “เลือก” เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
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        1.4.ช่องประเภทบตัร ใหค้ลิกท่ี “เลขท่ีบตัรประชาชน” คียเ์ลขท่ีบตัรประชาชนของลูกหน้ี 

 

รูปท่ี4.4 วธีิกรอกเลขท่ีบตัรประชาชน เช่น “1102001902563” 

               1.5. เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิก “ตกลง” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลของลูกหน้ี ซ่ึงจะ
เป็นขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี 

 

รูปท่ี4.5 วธีิการบนัทึกขอ้มูล 
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               1.6. เม่ือบนัทึกเรียบร้อยแลว้ จะข้ึนหนา้ “รายละเอียดค่าเสียหายเบ้ืองตน้” ใหก้รอกค่า
รักษาพยาบาลของลูกหน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1.ค่ายาและสารบ าบดั 

  2.ค่าบริการทางแพทย ์

  3.ค่าพาหนะและน าส่งโรงพยาบาล 

  4.ค่าอวยัวะเทียม 

  5.ค่าหอ้งและค่าอาหาร 

 

รูปท่ี4.6 การกรอกขอ้มูลค่ารักษาพยาบาล 

  

 

 

 

 



17 

 

               1.7.เม่ือกรอกเสร็จแลว้จะข้ึนหนา้ “รายงานการวางบิล/ ใบนดัรับเงิน” ซ่ึงบริษทักลางจะนดั
ใหไ้ปรับเช็คท่ีบริษทักลาง สามารถตรวจสอบวา่บริษทักลางออกบิล / แจง้เวลานดัใหแ้ลว้หรือยงั ซ่ึง
ในหนา้น้ีจะแสดงขอ้มูลการรายงานการวางบิล/ใบนดัรับเงิน   

       1.7.1  วนั/เดือน/ปี ท่ีรับแจง้ เช่น 19 มิ.ย. 2559 

                      1.7.2 เลขท่ีรับแจง้ เช่น “59/11652/00206” 

       1.7.3 กรมธรรม ์เช่น “813405802900423” ซ่ึงมีอยู ่15 หลกั 

                      1.7.4 บริษทัประกนั ซ่ึงจะเป็น “บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั” 

                      1.7.5 ช่ือ-นามสกุลของลูกหน้ี(ผูป้ระสบภยั) 

                      1.7.6 จ  านวนเงิน ซ่ึงของลูกหน้ีแต่ละคนจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่ารรักษาพยาบาล 

 

รูปทท่ี4.7 ตารางการแสดงถึงรายการรับวางบิล/ใบนดัรับเงิน 
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               1.8. รายการนดัจ่าย ซ่ึงในหนา้น้ีจะกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. เลขท่ีรับแจง้โรงพยาบาล เช่น “59/11652/00139” 

2. เลขเคลม เช่น “K59/107/02174” 
3. ช่ือ-นามสกุล ลูกหน้ี (ผูป้ระสบภยั) 
4. วนัท่ีนดัจ่าย เช่น “11/7/2559” 
5. วนัท่ีรับเงิน(รับเงินแลว้) เช่น “12/7/2559” 

6. เลขท่ีใบเสร็จ เช่น “4612” 

7. จ านวนเงินท่ีจ่าย (บาท) เช่น “14,233 บาท” 
8. สถานะการจ่าย 

 

 

 

 

รูปท่ี4.8 ตารางแสดงรายการการนดัจ่าย 
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          2.การพิมพใ์บวางบิล/ใบแจง้หน้ี ซ่ึงเอกสารฉบบัจะแสดง “ช่ือ-นามสกุลของลูกหน้ีประกนั” 
“วนัท่ีการเขา้รักษา” “จ านวนเงินค่าใชจ่้าย” และ “หมายเหตุ” ซ่ึงหมายเหตุน้ีจะแสดงถึงการท่ีลูกหน้ี
เขา้ รักษาพกัฟ้ืนท่ีโรงพยาบาลเป็นจ านวนก่ีวนั 

 

รูปท่ี4.9 เอกสารขอ้มูลการรักษาของลูกหน้ี 
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         3. หนงัสือใบค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ (บต.4) ซ่ึงจะใชเ้ฉพาะกบับริษทักลาง และ พรบ. 
หากลูกหน้ีประกนัภยัหรือทายาทไม่สะดวกท่ีจะยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากบริษทัประกนัภยั ก็
สามารถมอบอ านาจใหก้บัทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นผูรั้บแทนในกรณีน้ีโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลตอ้งกรอกแบบค าขอท่ีเรียกวา่แบบ “บต.4” พร้อมหลกัฐานประกอบเช่นเดียวกบักรณี
อ่ืนๆ 
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รูปท่ี4.10 หนงัสือใบค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ (บต.4) 
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         4.ใบค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ (บต2) ซ่ึงจะใชเ้ฉพาะกบับริษทักรมการ ใชใ้นกรณีลูกหน้ี 
มอบอ านาจใหโ้รงพยาบาหรือสถานพยาบาลเป็นผูร้้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากกองทุนทดแทนฯ 
แทนลูกหน้ีประกนัภยั พร้อมหลกัฐานค าขอ หนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีจะตอ้งติดอากรแสตม ์10 บาท 
ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะมอบอ านาจให้ Massager ติดอากรแสตม์แทนโรงพยาบาล ในกรณีท่ีเฉ่ียวชน
แล้วหลบหน้ี ไม่ต้องใช้ใบบนัทึกผูป่้วย ถ้า พรบ. ขาดต้องใช้ใบบนัทึกผูป่้วย ในบนัทึกจะต้องมี
ลายเซ็นผูป่้วย การให้ถอ้ยค า พยานเซ็นให้ครบ และถา้ พรบ. ขาด จะตอ้งใชส้ าเนารถแทนถา้ไม่มีจะ
ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได ้
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รูปท่ี4.11 หนงัสือใบค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ บต.2 
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         5.การพิมพใ์บสรุปหน้างบ/ใบแจง้ค่ารักษา ซ่ึงเอกสารฉบบัน้ีจะใช้เฉพาะกบับริษทักลาง และ
กรมกลาง แต่บางรายการจะไม่ไดเ้ตม็จ านวน 

 หวัขอ้ท่ีโดนตดัในใบสรุปหนา้งบ IPD 

 แลบ CBC 120 บาท HIV 300 บาท (ตอ้งแจงวา่มีตรวจอะไรบา้ง ก่ีอนั) 
 X-RAY ฟิลม์ละ 300 บาท  (ตอ้งแจงวา่มีก่ีฟิลม์มีอะไรบา้ง) 
 ค่าบริการทางกายภาพ การกระตุน้ไฟฟ้าต่อคร้ัง 130 บาท, ออกก าลงักาย 120 

บาท, พลิกตวั เดิน ยนื 150 บาท 

 ค่าบริการพยาบาลและผดุงครรภ ์(ไดท้ั้งจ  านวน) 
 ค่าบริการโรงพยาบาล (โดนตดัทั้งจ  านวน) 
 ตรวจรักษากรณีผูป่้วยในคร้ังต่อไป ส าหรับการรับตวัคร้ังนั้น (ไดว้นัละ 300 

บาท ) 
 หวัขอ้โดนตดัในใบสรุปหนา้งบ OPD 

 แลบ CBC 120 บาท HIV 300 บาท (ตอ้งแจงวา่มีตรวจอะไรบา้ง ก่ีอนั) 
 X-RAY ฟิลม์ละ 300 บาท  (ตอ้งแจง้วา่มีก่ีฟิลม์มีอะไรบา้ง) 
 ค่าบริการพยาบาลและผดุงครรภ ์(ไดท้ั้งจ  านวน) 
 ค่าบริการทางกายภาพ การกระตุน้ไฟฟ้าต่อคร้ัง 130 บาท, ออกก าลงักาย 
120 บาท, พลิกตวั เดิน ยนื 150 บาท 

 ค่าบริการโรงพยาบาล (30 บาท ต่อวนั) 
 ค่าบริการพยาบาล (30 บาท ต่อวนั) 
 ตรวจรักษากรณีผูป่้วยในคร้ังต่อไป ส าหรับการรับตวัคร้ังนั้น (ไดว้นัละ 200 
บาท ) 
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 รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งของหวัขอ้ท่ีโดนตดัในใบสรุปหนา้งบ IPD 

 

       

 

 

 

 

ข้อมูลตัวอย่างของลูกหนี ้IPD 

หรือผู้ป่วยใน 
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         6. เอกสารท่ีตอ้งเก็บจากลูกหน้ี 

          เอกสารท่ีใช้ในการตั้งเบิกท่ีทางโรงพยาบาลตอ้งส่งให้กบัทางบริษทัประกนัภยั ไม่ว่าจะเป็น 
พรบ. กรมการ( ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) บริษทั
กลาง  และบริษทัอ่ืนๆ ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะเป็นผูท่ี้เก็บรวบรวมเอกสารจากลูกหน้ี(ผูป่้วย)เพื่อส่ง
ให้กบับริษทัประกนัภยั และท าเร่ืองเบิกค่าใช้จ่ายของลูกหน้ีจากบริษทัประกนัภยั ซ่ึงเป็นเอกสาร
ขั้นตน้ท่ีทุกบริษทัประกนัภยัจะเก็บจากลูกหน้ี โดยเอกสารมีดงัต่อไปน้ี 

6.1ใบขบัข่ี ซ่ึงใบขบัข่ีของโรงพยาบาลคือ “ใบบนัทึกประจ าวนั” เอกสารฉบบัน้ีส านกังานต ารวจใน
เขต เขตนั้นๆ เป็นผูอ้อกหนงัสือฉบบัน้ี              

 

รูปท่ี4.13 ลกัษณะใบขบัข่ี หรือใบบนัทึกประจ าวนั 

             6.2ส าเนาทะเบียนรถ ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะใชส้ าเนารายการจดทะเบียนแทนส าเนาทะเบียน
รถ 
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รูปท่ี4.14 ลกัษณะส าเนาทะเบียนรถ 

                6.3ส าเนาภาษีรถ 

              6.4ส าเนาทะเบียนบา้น ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะใชต้ารางกรมธรรมแ์ทนส าเนาทะเบียนในการ
ส่งใหก้บับริษทัของลูกหน้ีประกนัภยั 

 

รูปท่ี4.15 ลกัษณะของทะเบียนบา้น 

                                   
             6.5ส าเนาบตัรประชาชน 

 

 

รูปท่ี4.16 ลกัษณะส าเนาบตัรประชาชน 
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              6.6ใบรับรองแพทย ์ใชใ้นการประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกหน้ีประกนัภยั หรือ
เป็นหลกัฐานในการประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ลูกหน้ี ซ่ึงหนังสือฉบบัน้ีจะออกโดยผูมี้อ  านาจ 
หนงัสือฉบบัน้ีจะออกโดย นายธราธิป วนาวณิจยก์ุล 

 

รูปท่ี4.17 หนงัสือใบรับรองแพทย ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

          ในกรณีท่ีลูกหน้ีใช ้พรบ. แต่ค่ารักษาไม่เกิน 30,000 บาท โดยทางโรงพยาบาลจะมอบอ านาจให ้
Massager เป็นคนตั้งเบิกและรับเงินค่ารักษาพยาบาลแทนลูกหน้ีประกนัภยั กรณีน้ีจะใช้เฉพาะกบั
ลูกหน้ีท่ีใชพ้รบ. เพราะถา้ไม่เกินวงเงินท่ีทาง พรบ. ก าหนด หนงัสือจะฉบบัน้ีทางโรงพยาบาลจะเป็น
ผูอ้อกหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี ให้กบั Massager เพื่อ Massager จะไดด้ าเนินการแทนหรือ Massager 
เป็นตวัแทนของทางโรงพยาบาลในการด าเนินเร่ืองน้ี 

 

 

รูปท่ี4.18 หนงัสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 30,000 บาท 
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      แต่ถา้กรณีท่ีลูกหน้ีมีค่าใชจ่้ายเกิน 30,000 บาท จะใชห้นงัสือมอบอ านาจทัว่ไป ซ่ึงหนงัสือ
ฉบบัน้ีจะเป็นลูกหน้ีมอบอ านาจใหก้บัใหก้บัทางโรงพยาบาลเป็นผูด้  าเนินการแทน ซ่ึงถา้เกินวงเงินท่ี
พรบ.ก าหนดแลว้ หนงัสือมอบอ านาจน้ีลูกหน้ีจะเป็นผูอ้  านาจใหโ้รงพยาบาลด าเนินการแทนลูกหน้ี 

 

 

รูปท่ี4.19 หนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป ซ่ึงลูกหน้ีเป็นผูม้อบอ านาจใหก้บัโรงพยาบาล 
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      เม่ือจดัท าการเรียงเอกสารเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะจดัเตรียมน าเอกสารของลูกหน้ีให้ผูมี้อ  านาจลง
นาม ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะให ้คุณหมอสมพร และคุณหมอธนาธิปเป็นคนเซ็น เม่ือทั้งสองเซ็นเอกสาร
เรียบร้อบจะมีการถ่ายเอกสารเพื่อเก็บส าเนาเอาไวเ้ป็นหลกัฐานและจะใหเ้อกสารตวัจริงให ้Massager 

น าส่งใหก้บับริษทัประกนัของลูกหน้ีนั้นๆ 

สรุปข้ันตอนการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 

 เอกสารในการใช้ตั้ งเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น พรบ. กรมการ(ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั) บริษัทกลาง ก่อนท่ีจะน ามาใช้
ประกอบในการตั้งเบิกในแต่ละแบบจะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารนั้นๆก่อนเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในภายหลงั เอกสารแต่ละประเภทมีลกัษณะการตั้งเบิกท่ีไม่เหมือนกนั วิธีการตั้ง
เบิกนั้นจึงแตกต่างกนัออกไป และขั้นตอนแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกนั การตั้งเบิกแบบไหน ใช้กนั
แบบไหน สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 พรบ. ใชส้ าหรับ    การคุม้ครองและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากรถ เพื่อผูเ้สียหายจะไดรั้บการ
ชดเชยค่าเสียหายไดท้นัท่วงที เช่น ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพกรณีเสียชีวติ 

  บริษทักลาง   ใชส้ าหรับ การรับค าร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองตน้และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินต่างๆ  

 กรมการ  ( ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั )    ใช้
ส าหรับ กรณีท่ีคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนดา้นประกนัภยัมีจุดประสงคเ์พื่อให้เป็น
บริษทัประกนัภยัมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากลมีการบริหารตามหลกัธรรมาภิ
บาลประชาชนตอ้งไดรั้บความเป็นธรรมจากประกนัภยั ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญั
ของประกนัภยัและสามารถเขา้ถึงประกนัภยัไดง่้ายและคุม้ครองบุคลากรในการถูกฟ้องร้อง
โดยมีกฎหมายรองรับซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชส้มคัรสอบตวัแทนนายหนา้ประกนัชีวิต 

ทั้งหมดน้ีคือขั้นตอนการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการตั้งเบิกค่าใชจ่้ายของลูกหน้ีประกนัภยั 
ดงัขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ทั้งหมดนั้น เป็นขั้นตอนท่ีทางโรงพยาบาลไดท้  าข้ึนจริงๆ ซ่ึง
แต่ละคร้ังท่ีมีการตั้งเบิกทางโรงพยาบาลจะท าแบบน้ีทุกๆคร้ัง เม่ือบริษทัประกันภยัของ
ลูกหน้ีอนุมติัแล้วจะส่งเช็คมาทางโรงพยาบาลเพื่อท าการยื่นค่ารักษาพยาบาลของลูกหน้ี
ใหก้บัทางโรงพยาบาล และน ามาถ่ายเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

โครงงานการบริหารลูกหน้ีด าเนินการศึกษาตั้งแต่การไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีดรง
พยาบาลเพชรเกษม 2 (บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั )โดยมีขั้นตอนการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล
ของลูกหน้ี และการจดัท ารายงานการบริหารลูกหน้ีซ่ึงจากทั้งการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและ
การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้เขา้ใจในการบริหารลูกหน้ีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็น
การลดความผดิพลาดในการบริหารลูกหน้ีไดอี้กดว้ย 

 

การบริหารงานขององค์กร 

 ด าเนินงานตามขั้นตอนของการตั้งเบิก 

 รวบรวมเอกสารในการตั้งเบิก 

 จดัส่งใหบ้ริษทัประกนัของลูกหน้ี 

  บริษทัประกนัของลูกหน้ีส่งเช็คและขอ้มูลของลูกหน้ีกลบัมาให ้

 น ำเอกสำรท่ี Massager สง่กลบัมำ สง่ให้ฝ่ำยบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่5.1ระบบการด าเนินงานของบริษัท 

 

ด าเนินงานตามขั้นตอนของการตั้งเบิก 

 

จดัสง่ให้บริษัทประกนั
ของลกูหนีต้ 

เก็บรวบรวมเอกสาร
ในการตั้งเบิก 

น าเอกสารท่ีMassager ส่งกลบัมา
ส่งใหฝ่้ายบญัชี 

บริษทัประกนัของลูกหน้ีส่งเช็ค
และขอ้มูลของลูกหน้ีกลบัมาให ้
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5.1.2 ปัญหาของโครงงาน 

1. การขอข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของลูกหน้ีประกันภยันั้ นท าได้ค่อนข้างยาก
เน่ืองจากขอ้มูลของลูกหน้ีโรงพยาบาลนั้นค่อนขา้งเป็นความลบั 

2. เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าโครงงานไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัเตรียมเอกสาร การจดั
เรียงล าดบัของเอกสาร จึงท าใหก้ารจดัเรียงเอกสารไม่ถูกตอ้ง จึงเกิดความล่าชา้ 

3. เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าโครงงานมีประสบการณ์ในการท าโครงงานไม่มากนกั และ
ไม่สามารถจดัเรียงขั้นตอนในการท าโครงงานไดถู้กตอ้ง จึงท าให้การท าโครงงาน
มีความล่าชา้ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. บริษัทควรมีการเตรียมข้อมูลท่ีมีไว้ให้ส าหรับบุคคลภายนอกศึกษาเพิ่อเป็น
ประโยชน์ในการคน้หาขอ้มูล 

2. ควรมีการขอขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการท าโครงงานกบัทางบริษทัไวล่้วงหนา้ 

5.2สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 นกัศึกษาไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม ท่ีโรงพยาบาล
เพชรเกษม 2 (บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ) เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ นับตั้งแต่วนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2559ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน2559 ในแผนกฝ่ายบญัชีของทางโรงพยาบาล จากการปฏิบติังาน
คร้ังน้ีท าให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการท างานหลากหลายรูปแบบนอกจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายของทางโรงพยาบาล โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีพี่ๆท่ีท างานคอยให้
ค  าแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลน้ีจึงท าให้ได้มีความรู้ ประสบการณ์จากการ
ปฏิบติังานจริงเพิ่มมากข้ึน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคตได ้

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ดา้นทฤษฎี 

- ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบการตั้งเบิกของโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 

- ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัท าการวางบิลท่ีใชใ้นการตั้งเบิก 

- สามารถน าความรู้ทางการบญัชีท่ีไดศึ้กษามา น ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้

 ดา้นการปฏิบติั 

- ไดเ้รียนรู้การจดัเตรียมเอกสารเพื่อจดัท าการวางบิลส่งใหบ้ริษทัประกนัของลูกหน้ี 

- ไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป HOSxP ในการตรวจสอบค่าใชจ่้ายของลูกหน้ี(ผูป่้วย) 
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- ไดเ้รียนรู้ถึงการบนัทึกรายรับ-รายจ่ายของทางโรงพยาบาล  
 ดา้นสังคม 

- รู้จกัการปฏิบติัตนใหต้รงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- รู้จกัการวางตวัและติดต่อส่ือสารกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
- รู้จกัและเรียนรู้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม และมารยาทต่างๆ ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

- รู้จกัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตดัสินใจด้วยตนเองเม่ือเจอปัญหาในการ
ท างาน 

- ไดรู้้จกัถึงความสัมพนัธ์ มิตรภาพ และการส่ือสารท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
- ในสัปดาห์แรกของการปฏิบติังานตอ้งเรียนรู้ระบบการท างานของโรงพยาบาลรวมถึง

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป HOSxP ท่ีไม่เคยใชม้าก่อน จึงท าให้การปฏิบติังานเกิดความ
ล่าชา้และมีขอ้ผดิพลาด 

- อาจมีขอ้ผิดพลาดในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อท าการตั้งเบิก จึงท าให้การตั้งเบิกล่าช้า 
เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถว้น 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

- ควรศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ควรตรวจสอบเอกสารก่อนท าการตั้งเบิกเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารท่ีส่งให้ทางบริษทั
ลูกหน้ีประกนัภยัครบถว้นหรือมีขอ้ผดิพลาดจุดไหนบา้ง 

- เม่ือท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ ควรตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าส่งพนกังาน
พี่เล้ียง 
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