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บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการผูป่้วยทุกสิทธิการรักษา  
ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ประกันสังคม  พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ  ประกนัชีวิต  ประกนัสุขภาพ  ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต  ขณะท่ีคณะ
ผูจ้ัดท าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีแผนกบัญชีของโรงพยาบาลเพชรเกษม 2   คณะผูจ้ัดท าได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้สิทธิพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภัย    
จากรถ   ใบแจง้ค่ารักษา   บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม HOSXP   จดัท าใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินจาก
บริษทัประกันภยั  ติดต่อและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  และจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้
สะดวกต่อการใชง้าน 

โครงงานน้ีท าให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการใช้สิทธิ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  และสามารถเพิ่มทกัษะการท างานซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   คณะผูจ้ดัท าหวงัว่าโครงงานน้ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง  

ค าส าคัญ: ผูป้ระสบภยัจากรถ  ใบแจง้ค่ารักษา  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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Abstract 

              Petkasem 2 Hospital is a private hospital, available for all rights of patients including 
Universal Health  insurance (Gold Cards), Social Security, Vehicle Accident Victims 
Protection Act, Life insurance, Health insurance, general patients and Universal Coverage for 
Emergency Patients (UCEP).  While attending the internship under the cooperative program 
at the accounting department of  Petkasem 2  Hospital, the team was assigned to check the 
relevant documents to the claim vehicle victims protection Act, medical fee notifications, 
record data into HOSXP system, prepare the invoices for the  insurance companies, contact 
and coordinate with various departments and arrange the relevant documents for ease of use. 

During this project, the team had gained knowledge, understanding of the 
procedures of the Claim Vehicle Victims Protection Act, and could increase in performance 
skills that would be beneficial in future careers. The team also hoped that this project would 
be beneficial to concerned parties. 

Keywords: vehicle accident victims, medical fee notifications, relevant documents 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
            สหกิจศึกษา คือ การปฏิบติังานเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลกั โดย
ให้นกัศึกษาน าความรู้ท่ีศึกษาจากสาขาวิชามาก่อให้เกิดประโยชน์กบัทางสถานประกอบการ หรือ
องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หลงัจากเสร็จส้ินการเขา้
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาตอ้งได้รับการพิจารณาผลการเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวและ
จดัท ารายการ  เพื่อท่ีจะไดแ้สดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบติังานดงักล่าวว่าไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง ซ่ึงเกิดจากการศึกษา การแกไ้ขปัญหา และหาแนวทางการ
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้ นการเข้าร่วมโครงการสหกิจจึงเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานจริง 
 การเบิกใชสิ้ทธิ พ.ร.บ. ผูป้ระสบภยัจากรถ ค่อนขา้งเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียด ซบัซ้อนและ
ใช้เวลาในการหาขอ้มูลส าหรับผูป้ระสบอุบติัเหตุ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงศึกษาขั้นตอนการใชสิ้ทธิเพื่อ
จดัท าคู่มือและเป็นแนวทางส าหรับบุคคลทัว่ไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการการเบิกใชสิ้ทธิ พ.ร.บ. ผูป้ระสบภยัจากรถ ของโรงพยาบาล 
เพชรเกษม 2 
2. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับพนกังานใหม่  
3. เพื่อน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานมาปรับใชก้บัการท างานจริงในอนาคต 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
          1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  ไดแ้ก่  

 ศึกษาเก่ียวกบัการเร่ิมตน้การจดัท าบญัชี และขั้นตอนรายละเอียดในการจดัท าบญัชี       
การประกนัสังคม บญัชีเจา้หน้ี บญัชีลูกหน้ี 
          1.3.2  ขอบเขตด้ำนเวลำ    

ตั้งแต่วนัท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
           
           
 



2 
 

 

          1.3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่  
บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั เลขท่ี 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 โทรศพัท ์: 02-455-5599, 02-455-5808  
          1.3.4  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
            ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายบญัชี  พนกังานบญัชี  บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั   
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการเบิกสิทธิของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถไดง่้ายข้ึน 

2. ช่วยลดขั้นตอนการสอนงานส าหรับพนกังานใหม่ 
3. สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการท างานในอนาคต 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้สาระ ความรู้ รวบรวมเอกสาร

บทความและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

2.1 การทบทวนเอกสาร 
1. พระราชบญัญติั 
2. ลูกหน้ีการคา้ 
3. ใบแจง้หน้ี 
4. โปรแกรมส าเร็จรูป HOS xP 
5. นโยบายการเก็บเงิน 
6. โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
7. ความหมายของการบญัชี 
8. ใบเสร็จรับเงิน 

 2.1.1 พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ตราข้ึนโดยค าแนะน าของ
รัฐสภาและเป็นท่ียินยอมของรัฐสภา หรือกล่าวให้ง่ายข้ึน พระราชบญัญติั คือ กฎหมายท่ีออกโดย
รัฐสภาและไดรั้บการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหป้ระกาศใหใ้ชโ้ดยพระมหากษตัริย ์

2.1.2 ลูกหนี้การการค้า (Receivable) หมายถึง สิทธิ เรียกร้อง จากบุคคลอ่ืน ๆไม่วา่จะเป็น
เงินสด และสินทรัพยอ่ื์น ๆโดยคาดหวงัวา่จะไดรั้บช าระหน้ีเต็มจ านวนเม่ือถึงระยะเวลาท่ีก าหนด 
กิจการของประเภทลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

 2.1.3 ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการออกให้ลูกคา้ให้รับรู้ถึงยอดหน้ีท่ี
ตอ้งช าระ และยงัเป็นเอกสารท่ีส าคญัทางการเงิน ส่วนใหญ่ใชก้บับริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อท่ีลูกคา้
จะไดน้ าหลกัฐานไปจ่าย 

2.1.4 โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี (HOS xP) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในสถานพยาบาล สถานี
อนามยัและโรงพยาบาล พฒันาโดยบุคลากรท่ีอาสาสมคัรมาจากหลายโรงพยาบาล มีเป้าหมายท่ีจะ
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถน ามาใช้งานไดจ้ริงทั้งในระดบัสถานีอนามยั
ไปจนถึงโรงพยาบาล โดยมีการเร่ิมพัฒนาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2542 ในปัจจุบันน้ีระบบ HOS xP ได้
น าไปใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดบัชุมชน, รพท, รพศ. ทัว่ประเทศไทยมากกว่า 400 แห่ง และมี
สถานีอนามยัมากกวา่ 100 แห่ง 
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 2.1.5 นโยบายการเก็บเงิน (Collection Policy) เป็นการก าหนดแลวิธีการปฏิบติัในการเก็บ
เงิน ในกรณีของโรงพยาบาลการเก็บเงินจะเก็บจากลูกหน้ีจากบริษัทกันของลูกหน้ี เม่ือทาง
โรงพยาบาลจดัส่งเอกสารแลว้จะมีการเก็บหน้ีต่าง ๆดงัน้ี เช่น การส่งจดหมาย หรือการโทรศพัทไ์ป
คุย ในการคดัเลือกลูกคา้ท่ีดีควรมีการก าหนดวงเงิน และระยะของเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดปัญหาใน
การเก็บหน้ีลดลง 

 2.1.6 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี คือ โปรแกรมท่ีมีการเขียนข้ึนมาจากการใชเ้ทคนิค
และความช านาญเพื่ออ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการท างานดา้นบญัชีใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน  

2.1.7 ความหมายของการบัญชี คือ การจดัประเภทบญัชี แบบฟอร์ม วิธีการ เอกสารและ
สมุดบญัชี เพื่อการบนัทึก การควบคุม และรายงานผลของรายการต่าง ๆ ทั้งสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย  

 2.1.8 ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารส าคญัท่ีไดรั้บการช าระเงินอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อมิตรา จิตรานุกิจ 2535 การเรียกเก็บค่าเสียหายเบ้ืองต้น ตามพระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถของโรงพยาบาลในสังกดักองทพับก  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาใน
การเก็บค่าเสียหายเบ้ืองตน้ของผูป้ระสบภยัจากรถของโรงพยาบาลโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของผูท่ี้ใชสิ้ทธิและผูรั้บผิดชอบงาน วิธีการรวบรวมขอ้มูลคือ ขอ้มูลเชิงสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ผลของวิจยัพบว่า โรงพยาบาลยงัไม่มีหน่วยงานท่ีชัดเจนท่ีรับผิดชอบด้านการเรียกเก็บ
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองของผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ผูป้ระสบภยั
ส่วนมากเป็นเพศชายซ่ึงมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี  ม่ีรายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่
อุบติัเหตุเกิดจากรถจกัรยานยนต์พลิกคว  ่า เน่ืองจากการเมาสุรา ศีรษะแตก และกระดูกหัก โดยท่ี
ผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัข่ี และมีความพึงพอใจในการเรียกเก็บค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 

เกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี 2545 มาตรการในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา
ตอ้งลม้ละลาย ผลกระทบของเศรษฐกิจในประเทศไทย มีลูกหน้ีท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ต่างประสบปัญหาทางการเงินท่ีไม่สามารถช าระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้ในทันที พระราชบัญญัติ
ลม้ละลายจึงมีการเพิ่มกระบวนการฟ้ืนฟูการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีเป็นนิติบุคลใหส้ามารถด าเนินกิจการ
ไดอ้ยา่งต่อไปโดยไม่ตอ้งลม้ละลาย และถา้เป็นบุคคลธรรมดายงัคงถูกบงัคบัตามกฎหมายให้เป็น
บุคคลล้มละลายเท่านั้น ทั้ งท่ีลูกหน้ีรายอ่ืนสามารถจะช าระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้ แต่การท่ีอยู่ใน
สถานะบุคคลลม้ละลายจึงท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพื่อ
ศึกษาถึงแนวคิดของกฎหมายล้มละลายท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
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ตอ้งลม้ละลาย จากการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา  มีการสร้างมาตรการ
ทางกฎหมายข้ึน เพื่อช่วยใหลู้กหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไดมี้โอกาสในการจดัการหน้ี  

สมชาย หาญเลิศฤทธ์ิ 2541 การจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เป็นธรรมตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณีมีความเสียหายเกิดแก่ผูป้ระสบภยั แต่ไม่อาจ
ทราบไดว้า่รถคนัใดก่อให้ เกิดความเสียหาย พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 
เป็นกฎหมายท่ีมีหลักการเดียวกันกับประกันสังคม คือ ให้ความคุ้มครองความเสียหายส าหรับ
ผูป้ระสบภยัจากรถ โดยใชห้ลกัการพื้นฐานของระบบประกนัสังคมในรูปแบบของการบงัคบัเฉพาะ
กลุ่ม ซ่ึงท าให้ผูป้ฏิบติัตามเง่ือนไขมีสิทธิไดรั้บประโยชน์หรือค่าทดแทนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
และถ้าไม่จ่ายทางรัฐจะเข้ามาจ่ายค่าเสียหายให้ จากการวิจัยพบว่า มีการเกิดความเสียหายแก่
ผูป้ระสบภยั แต่มิอาจรับรู้ไดว้า่คนัใดก่อให้เกิดความเสียหาย จะไดรั้บเพียงค่าเสียหายเบ้ืองตน้ จาก
ส านกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัเท่านั้น 

จิรดา ฝูงทองเจริญ 2556 การศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากรดา้นความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
กรณีศึกษา ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จากการศึกษาแบ่งกลุ่มของประชาชน ท าให้
ทราบถึงระดบัความรู้ ความเขา้ใจ การให้ความส าคญั และการรับรู้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 จากการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก คือ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และส่วนท่ีสอง คือ 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมในความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์ของ พ.ร.บ.  

รัฐการ ศรีศกุน 2548 ปัญหาทางกฎหมายกรณีรถท่ีได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้มีการ
ประกนัความเสียหายตามมาตรา 8 (3) และ (4) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายในกรณีรถท่ีได้รับการยกเวน้ไม่ต้องจดัให้มีการประกัน
ความเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถให้ได้รับการเยียวยาและได้รับการ
ชดเชยค่าเสียหายตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่จะมีรถบางประเภทท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ถูกจดัให้อยูใ่น
กลุ่มท่ีได้รับการประกันค่าความเสียหาย ได้แก่รถของส่วนราชการ และรถอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงรวมไปถึงรถของหน่วยงานธุรการขององค์กรท่ีจดัตั้ งข้ึนตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระขององค์กรใด ๆ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาและจดัการขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากรถ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมายโดยบญัญติัให้น ารถของส่วน
ราชการ เข้าสู่ระบบการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคบัและจดัให้มีการประกันความเสียหายแก่
ผูป้ระสบภยัจากรถเช่นเดียวกบัรถทัว่ไป 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ท่ีอยู ่โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ติดถนนใหญ่ เลขท่ี 675 

ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160  
โทรศพัท ์: 02-455-5599, 02-455-5808 วนัท าการ: จนัทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. 
 
 

 
 
                            รูปที ่3.1  แผนทีต่ั้งของบริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จ ากดั  
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

          บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ก่อตั้งเม่ือปี 2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชร
เกษมบางแค โดยตั้ งอยู่ ท่ีซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีให้บริการแก่ผูป่้วยทัว่ไป ซ่ึงในปี
พ.ศ. 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงข้ึน เพื่อขยายการให้บริการและ
รองรับจ านวนผูป่้วยท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 
 
 

 
 
   รูปที ่3.2  บริษัทเพชรเกษมการแพทย์ จ ากดั  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                                                                            
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวสรณ์สรัณ            ตาลบ ารุง              ต  าแหน่งงาน  พนกังานบญัชี  
นางสาวจนัจิรา                 ลากุลเพีย              ต  าแหน่งงาน  พนกังานบญัชี 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1. รับเอกสารการเบิกใชสิ้ทธ์ิประกนัพ.ร.บ.จากแผนกการเงิน 
2. ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ครบถว้นของเอกสาร 
3. กรอกแบบยืน่แสดงเอกสารตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อน าส่งบริษทัประกนัภยั 
4. รับโทรศพัท ์ติดต่อประสานงานใหข้อ้มูลลูกคา้เก่ียวกบังานบญัชี 
5. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานอ่ืน 
6. บนัทึกบญัชีลงสมุดรายวนั 
7. รับวางบิล 
8. กระทบยอดเจา้และลูกหน้ีคงเหลือส้ินเดือน 
9. เขียนใบส าคญัจ่ายเงิน 
10. บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมของบริษทัฯ 

 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชีการเงิน หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 นางสาวสรณ์สรัณ         ตาลบ ารุง           ต  าแหน่งงาน  พนกังานบญัชี  
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ตั้งแต่วนัท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561  
 
3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 รวบรวมความต้องการศึกษาข้อมูลของโครงงาน  
             คณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมศึกษาเก่ียวกบัการเร่ิมตน้การจดัท าบญัชี และขั้นตอนรายละเอียด
ในการจดัท าบญัชี โดยสอบถามและสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

3.7.2  วเิคราะห์ระบบงาน  
                          เม่ือคณะผู ้จ ัดท าได้รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน ท่ีปรีกษาโดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ และการปฏิบติังานจริงแลว้ คณะผูจ้ดัท าจึงน าขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งหมดมาวิเคราะห์เก่ียวกบั
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน  

 3.7.3  ออกแบบระบบงาน  
                          คณะผูจ้ดัท าไดป้รึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัล าดบัขั้นตอนในการจดัตั้ง 
เก่ียวกบัล าดบัขั้นตอนในการจดัตั้ง พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ตามท่ีไดศึ้กษาและเรียนรู้มา
จากพนกังานท่ีปรึกษา 

 3.7.4  จัดท าหรือพฒันาระบบ 
       คณะผู ้จ ัดท าได้บันทึกขั้ นตอนกระบวนการในการจัดตั้ ง พ .ร.บ. คุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ เป็นรูปแบบสรุป เพื่อใหง่้ายต่อการศึกษาขั้นตอนในการปฏิบติังานและสามารถ
จดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติัท่ีใชง้านไดจ้ริง 

3.7.5  ทดสอบและสรุปผล 
                            คณะผูจ้ดัท าน าผลการบนัทึกขอ้มูลมาวิเคราะห์และด าเนินการตามวตัถุประสงค์
การศึกษา  

3.7.6  จัดท าเอกสาร 
                 คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาแนวทางการเขียนรายงานสหกิจศึกษา แล้วน ามาจดัท า
รูปเล่มเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์  
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3.7.7   ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1.รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
2.วเิคราะห์ระบบงาน 
3.ออกแบบระบบงาน 
4.จดัท าหรือพฒันาระบบ 
5.ทดสอบและสรุปผล 
6.จดัท าเอกสาร 

    

 
ตารางท่ี 3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.8   อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
             1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
             2. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  
             3. แบบฟอร์มเอกสารทางบญัชี  
   4.โปรแกรม HOS xP 

 5.โปรแกรม Express 
 6. โปรแกรม Microsoft Excel 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ความหมายของพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือ พ.ร.บ. รถยนต ์หมายถึง ประกนัรถยนต์
ภาคบงัคบัซ่ึงถือไดว้า่เป็นสวสัดิการขั้นพื้นฐาน ท่ีมีข้ึนตามพระราชบญัญติัเพื่อคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ ปีพุทธศกัราช 2535 เพื่อให้ความคุม้ครองเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุจากรถทุกคน ไม่วา่
จะเป็นผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอก หากวา่ไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกาย หรือชีวิต (ไม่
รวมความเสียหายทางทรัพยสิ์น) ซ่ึงผูป้ระสบอุบติัเหตุสามารถใช้สิทธิ พ.ร.บ. เพื่อน ามาเบิกค่า
รักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไดรั้บจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ ซ่ึงมีทั้งส้ิน 
78 แห่ง  

ในส่วนของบริษทัเพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั ไดมี้การประสานงานเป็นหลกักบัทางบริษทั 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

4.1.1 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั  

จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัเพื่อคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 3) ปีพุทธศกัราช 
2540 เพื่อดูแลและใหค้วามคุม้ครองประชาชนท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากรถ โดยจะท าการมอบค่าสินไหม
ทดแทน ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างถูกตอ้ง และครบถว้น อีกทั้งยงัหมัน่พฒันาระบบการบริหาร
จดัการ เพื่อใหทุ้กขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน โดยทาง บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดัมีความคุม้ครองผูป้ระสบอุบติัเหตุ ดงัน้ี 

1. เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีไดรั้บบาดเจบ็ 
2. เบิกค่าเสียหาย กรณีสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวร  
3. เบิกค่าชดเชยรายวนั กรณีนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 
4. เบิกค่าปลงศพ กรณีเสียชีวติ 
5. รับค าร้อง และประสานงานดา้นการจ่ายสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือ

ทายาท 
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จากการฝึกปฏิบติังานจริงคณะผูจ้ดัท าสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

1.รับเอกสารจากเจา้หนา้ท่ีแผนกการเงิน 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร 

2.1 เอกสารผิดพลาด 

2.2 ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีแผนกธุรการ
ตรวจสอบ 

3. บนัทึกลงระบบประกนัอุบติัเหตุ 

4. จดัพิมพใ์บสรุปค่าใชจ่้าย 

5. บนัทึกค่ารักษาในระบบประกนัอุบติัเหตุ 

6. จดัท าเอกสารใบวางบิล และส่งมอบใหแ้ก่
บริษทัประกนัภยั 

7.บริษทัประกนัภยัแจง้การช าระเงิน 

8. จดัท าใบเสร็จ (ตน้ฉบบั) และส่งมอบใหแ้ก่

ลูกหน้ี 

7.1 กระทบยอดลูกหน้ีและพิมพใ์บปะ
หนา้การรับช าระหน้ี 

7.2 ส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนในการรวบรวมเอกสารและหลกัฐานในการจัดตั้งลูกหนี ้พ.ร.บ. 

4.2.1 รับเอกสารรายงานผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการและใช้สิทธิพ.ร.บ. (ผูป่้วยใน, ผูป่้วยนอก)         
จากเจา้หนา้ท่ีแผนกการเงินไดแ้ก่ใบรับค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ (บต. 4) ใบบนัทึกประจ าวนั
ส าเนาบตัรประชาชน 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบรับค าร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ (บต. 4) 
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รูปภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งใบบนัทึกประจ าวนั 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งส าเนาบตัรประชาชน 
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4.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานผูป่้วยท่ีเข้ามารับบริการ ในกรณีท่ี
เอกสารเกิดความผดิพลาด เช่น ค่าบริการหรือช่ือ-นามสกุลผูป่้วยไม่ถูกตอ้ง จะน าส่งเอกสารกลบัคืน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแผนกธุรการเพื่อท าการตรวจสอบ 

4.2.3 เจา้หน้าท่ีแผนกบญัชีไดอ้อกแบบเอกสารเพื่อตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร
ของผูใ้ชสิ้ทธิพ.ร.บ. เรียกวา่ หนา้ใบรับขอ้มูลเอกสาร พ.ร.บ. 

 

รูปภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบรับขอ้มูลเอกสาร พ.ร.บ. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 6 
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4.2.4 ขั้นตอนการบนัทึกการตรวจสอบเอกสารพ.ร.บ. 

1. กรอกวนัเดือนปีท่ีผูใ้ชสิ้ทธิส่งเร่ืองมาท่ีโรงพยาบาล 
2. กรอกขอ้มูล HN,AN เช่น 00877650 
3. กรอกช่ือผูท่ี้ใชสิ้ทธิ เช่น นายAA 
4. กรอกรายละเอียดการรักษาวา่ผูเ้ขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน และ

ผูใ้ชสิ้ทธิมารับสิทธิของบริษทัใด 
5. ตรวจสอบเอกสารดา้นการเงิน เช่น ใบแจง้หน้ี รายการค่าใชจ่้าย ใบแสดงค่าใชจ่้าย 
6. ตรวจสอบเอกสารพ.ร.บ. เช่น ใบบต.4 ใบบนัทึกประจ าวนั ส าเนาบตัรประชาชน 

เป็นตน้ 

4.3 ข้ันตอนการบันทกึข้อมูลลงระบบประกนัอุบัติเหตุ 

4.3.1 บนัทึกขอ้มูลลงระบบสินไหมอตัโนมติั(E-claim) ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้รับ
การบริการ รายละเอียดของอุบติัเหตุ รถท่ีเกิดเหตุมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัข่ี หรือ
ผูโ้ดยสาร 

4.3.2 เขา้ www.rvp-eclaim.comจากนั้นเขา้สู่ระบบ 
 

 

 

รูปภาพที ่4.5 การเข้าสู่ระบบ E-claim 

 

 

 

http://www.rvp-eclaim.comจากนั้นเข้าสู่ระบบ/
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4.3.3 ดบัเบิ้ลคลิกเลือกหวัขอ้ขอ้มูลอุบติัเหตุ 

 

รูปภาพที ่4.6 ตัวอย่างหน้าเว็บเม่ือเข้าสู่ระบบ E-claim 

 

4.3.4 ใหเ้ลือกค าสั่งบนัทึกรับแจง้ขอ้มูลใหม่ 

 

รูปภาพที ่4.7 กดเลือกค าส่ังบันทกึรับแจ้งข้อมูลใหม่ 
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4.3.5 คน้หาขอ้มูลรับแจง้ 

1.ช่องคน้หา ใหป้รับเป็น เลขรับแจง้ 
2. กรอกเลขรับแจง้ เช่น 61/11652/00000 

 

รูปภาพที ่4.8 ใส่เลขข้อมูลรับแจ้ง 

 4.3.6 บนัทึกขอ้มูลอุบติัเหตุ 

1. กรอกจงัหวดัและอ าเภอท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
2. กรอกสถานีต ารวจ,ใส่ประจ าวนัขอ้ท่ีเท่าไหร่,ประจ าวนัลงท่ีวนัท่ีอะไร 
3. กรอกช่ือ-นามสกุล ของพนกังานสอบสวน 
4. กรอกรายละเอียดการเกิดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุจราจรโดยขอ้มูลทั้งหมดตรวจสอบได้

จากบนัทึกประจ าวนั 

 

 

1 2 
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รูปภาพท่ี 4.9 บนัทึกรายละเอียดของอุบติัเหตุ 

4.3.7 กดเลือกแกไ้ขรายงานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

 

รูปภาพท่ี 4.10 รายงานท่ีเกิดอุบติัเหตุรถ 
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4.3.8 กรอกขอ้มูลรายละเอียดของกรมธรรมด์งัน้ี 

1. กรอกขอ้มูล เลขตวัถงั สีรถ ยีห่อ้รถ 
2. กรอกขอ้มูลบริษทัประกนัภยั ขอ้มูลกรมธรรม ์วนัท่ีคุม้ครองถึงวนัท่ีไหร่ 
3. กรอกรายละเอียดขอ้มูล ช่ือ – นามสกุล และท่ีอยูอ่าศยัของผูข้บัข่ีโดยท่ีขอ้มูล

ทั้งหมดสามารถตรวจสอบไดจ้ากเอกสารกรมธรรม ์
 

 

 

รูปภาพท่ี 4.11 กรอกรายละเอียดของรถท่ีเกิดเหตุ 
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รูปภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งเอกสารกรมธรรม ์

 

กรมธรรม ์เป็นเอกสารท่ีผูรั้บประกนั จะตอ้งออกให้ผูเ้อาประกนัถือไวเ้ป็นหลกัฐานเปรียบ
ไดก้บัขอ้ตกลงหรือขอ้ผูกมดัภายใตเ้ง่ือนไขและสัญญาต่าง ๆซ่ึงเป็นเอกสารท่ีทั้งฝ่ายผูรั้บประกนั
และฝ่ายผูเ้อาประกนัจะตอ้งถือติดตวัไวค้นละ 1 ฉบบั เพื่อท่ีวา่หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆข้ึน เอกสาร
กรมธรรม ์   ฉบบัน้ีจะเป็นหลกัฐานท่ีผูเ้อาประกนัสามารถน าไปยื่นเร่ืองเพื่อขอความช่วยเหลือกบั
ทางผูรั้บประกนัได ้
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4.3.9 กรอกรายละเอียดของขอ้มูลผูป้ระสบภยั 

1. ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล  
2. ระบุเพศ 
3. ระบุวนัเกิด 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั 
5. ระบุ HN,AN,แพทยผ์ูต้รวจ,อาการท่ีบาดเจบ็,ใบประกอบวิชาชีพ 

 

รูปภาพท่ี 4.13 ตวัอยา่งหนา้รายละเอียดของผูป้ระสบภยัเลือกแกไ้ขขอ้มูล 

 

รูปภาพท่ี 4.14 กรอกรายละเอียดของขอ้มูลผูป้ระสบภยั 
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รูปภาพท่ี 4.15 กรอกรายละเอียดHN,แพทยผ์ูรั้กษา,ใบประกอบวชิาชีพ,อาการบาดเจบ็ 

4.3.10 การกรอกรายละเอียดขอ้มูลการรักษา 

1. ดบัเบิ้ลคลิกเลขท่ีใบวางบิล  
2. กรอกค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง 

 

 

รูปภาพท่ี 4.16 กรอกขอ้มูลการรักษาตามความเป็นจริง 
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4.4 ขั้นตอนจัดท าใบสรุปค่าใช้จ่าย 

 4.4.1 การจดัท าใบแจง้หน้ีหรือใบวางบิล เพื่อน าส่งแก่ลูกหน้ี 

1. กรอกช่ือ-นามสกุล ของผูใ้ชสิ้ทธิ 
2. กรอกวนัท่ีและระยะเวลา เพื่อนบัวา่ผูใ้ชสิ้ทธิมาพกัรักษาก่ีวนั 
3. กรอกจ านวนเงิน 

 
รูปภาพท่ี 4.17 แบบใบแจง้หน้ี/ใบวางบิล 

ใบแจง้หน้ี คือ เอกสารท่ีบริษทัผูข้ายสินคา้ หรือให้บริการออกให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้ท่ียงัไม่ได้
ช าระเงิน เพื่อแจง้หน้ีหรือแจง้วนัครบก าหนดการช าระเงิน ถือไดว้า่เป็นเอกสารทางการเงินท่ีส าคญั 
ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

 



25 
 

 

ขอ้มูลของผูป้ระกอบการ (ผูอ้อกใบแจง้หน้ี/ผูอ้อกใบวางบิล) 

1. ช่ือ - นามสกุล และท่ีอยูข่องฝ่ายผูป้ระกอบการ 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สีย และส านกังานสาขา (ถา้มี) 
3. เบอร์โทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อ และเบอร์แฟกซ์ (ถา้มี) 
4. เลขท่ีของใบวางบิล และวนัท่ีท่ีออกเอกสารในใบวางบิล 
5. ช่ือหรือลายเซ็นของผูว้างบิล 

ขอ้มูลของฝ่ายลูกคา้ (ผูรั้บใบแจง้หน้ี/ผูรั้บใบวางบิล) 

1. ช่ือ – นามสกุล และท่ีอยูข่องฝ่ายลูกคา้ 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สีย และส านกังานสาขา (ถา้มี) 
3. รายละเอียดของสินคา้หรือบริการ ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
4. วนัครบก าหนดช าระเงิน 
5. ช่ือหรือลายเซ็นของผูรั้บวางบิล 
6. วนัท่ีท่ีรับวางบิล 
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รูปภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี (ฉบบัจริง) 

4.4.2. จากนั้นจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูรั้บใบวางบิลโดยการจดัส่งผา่นทางจดหมายหรือส่งผา่น
พนกังานส่งเอกสาร 
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4.5 ขั้นตอนการรับช าระหนีแ้ละการกระทบยอดลูกหนี้ 

 4.5.1ทางบริษทัประกนัภยัแจง้การช าระเงินผา่นทาง โทรศพัท ์แฟกซ์ หรืออีเมล์ 

 4.5.2 ท าการตรวจสอบยอดเงินท่ีไดรั้บการช าระ 

 4.5.3 เจา้หนา้ท่ีบญัชีเตรียมการออกใบเสร็จ เอกสารท่ีตอ้งเตรียม ไดแ้ก่ ใบเสร็จ (ตน้ฉบบั) 
, ใบเสร็จ (ส าเนา) , ใบแจง้หน้ีหรือใบวางบิล 

 

รูปภาพท่ี 4.19 ตวัอยา่งใบเสร็จ 

4.5.4 แยกใบเสร็จรับเงิน (ตน้ฉบบั) เพื่อส่งมอบให้แก่บริษทัประกนัภยัผา่นทาง
จดหมายหรือพนกังานส่งเอกสาร 

4.5.5 จดัเก็บใบเสร็จรับเงิน (ส าเนา) และใบแจง้หน้ี 
4.5.6 เม่ือมีการช าระเงินเรียบร้อย  ขั้นตอนถดัไปเจา้หนา้ท่ีจะท าการกระทบยอด

ลูกหน้ีท่ีรับช าระแลว้ 
4.5.7 เขา้ระบบเพื่อดึงขอ้มูลราช่ือ 
4.5.8 ใส่รายละเอียดของใบแจง้หน้ี ใส่ยอดเงินท่ีรักษา  
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รูปภาพท่ี 4.20 ตวัอยา่งการตดัยอดลูกหน้ี พ.ร.บ. 

4.5.9 พิมพห์รือเขียนใบปะหนา้รับช าระหน้ี(หมวด พ.ร.บ.) 
4.5.10 น าส่งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเพื่อท าการเก็บขอ้มูล 
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รูปภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งรูปภาพของใบแจง้รักษาพยาบาล 

1. รายการของผูท่ี้มารับใชสิ้ทธิ วา่ไดท้  าการรักษาดา้นใดบา้ง 
2. จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลของทางโรงพยาบาล 
3. จ านวนเงินของท่ีประกนัตอ้งจ่าย 

2 3 

1 
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รูปภาพท่ี 4.22 รูปภาพตวัอยา่งของการตดัยอด 

1. ล าดบัรายช่ือของผูท่ี้มาใชสิ้ทธิ 
2. เลขท่ีของใบแจง้หน้ีซ่ึงทางโรงพยาบาลจะเป็นคนตั้งเอง 
3. หมายเลข HN คือหมายเลขประจ าตวัของผูรั้กษา 
4. ช่ือ และนามสกุลของผูรั้กษา 
5. บริษทัท่ีคุม้ครองของผูใ้ชสิ้ทธิ 
6. ยอดแคชเชียร์คือยอดรักษาของผูใ้ชสิ้ทธิซ่ึงจะมีหมอวนิิจฉยัในการรักษา 
7. ยอดของบริษทัประกนัท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บสิทธิรักษากบัทางโรงพยาบาล 
8. วนัท่ีวางบิล คือวนัท่ีทางบริษทัมาวางบิลกบัทางโรงพยาบาลเพื่อใหท้าง

โรงพยาบาลรักษาแก่ผูท่ี้มารับสิทธิในการรักษา 
9. วนัท่ีรับช าระ เม่ือทางโรงพยาบาลท าการรักษาคนหายเป็นปกติทางโรงพยาบาลจะ

ส่งเอกสารถึงทางบริษทัประกนั เพื่อท่ีจะไดรั้บค่ารักษา 
10. ส่วนลด ไดม้าจากการท่ีโรงพยาบาลเก็บค่ารักษาพยาบาลของคนไข ้หกัดว้ยยอด

ของบริษทัประกนัท่ีจ่ายใหจึ้งออกมาเป็นส่วนลด 

61/… 1300 1060 240 

8 6 3 2 7 5 

1 

4 9 10



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการปฏิบติังานในบริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จ ากดั (โรงพยาบาลเพชรเกษม2) ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ในแผนกบญัชี ซ่ึงท าให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีจะน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต  

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

          5.1.1. ผลการศึกษาขั้นตอนในการท า ลูกหน้ี พ.ร.บ. พบว่า ขั้นตอนในการจดัท าลูกหน้ี 
พ.ร.บ. ตอ้งตรวจสอบเอกสารของผูใ้ช้สิทธิประกนัตนจากอุบติัเหตุจากแผนกการเงิน และน ามา
บนัทึกขอ้มูลลงในระบบสินไหม (e-Claim) เพื่อขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยผา่นทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          5.1.2. คู่มือส าหรับพนกังานบญัชีท่ีเขา้มาท างานใหม่ จากการเขา้ปฏิบติังานในดา้นการ
จัดท าลูกหน้ี พ.ร.บ. พบว่าคู่มือการท างานมีความส าคัญกับพนักงานมาก เพราะสามารถเร่ิม
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่สับสนในการท างาน 

 
               การวิเคราะห์ผลการศึกษา จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจสามารถวิเคราะห์การ
ปฏิบติังานดงัน้ี 

1. ด้านทฤษฎ ี

1.1 สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการท างานจริง ทั้งในดา้นของการจดัเรียงเอกสาร
ทางการใช้สิทธิ พ.ร.บ. การกรอกขอ้มูลลูกหน้ีท่ีใช้สิทธิ รวมทั้งการกรอกรายละเอียดผ่านข้อมูล
ระบบออนไลน์ 

1.2 ไดรั้บความรู้ต่างๆ ในเร่ืองของวธีิการใชร้ะบบสินไหม (e-Claim) 
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2. ด้านการปฏิบัติ 

2.1 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัท าใบวางบิลเพื่อน าส่งใหก้บับริษทัประกนัของลูกหน้ี 

2.2 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารก่อนท่ีจะน าไปวางบิล 

2.3 ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี หรือโปรแกรม HOS xP ในการตรวจสอบ
ค่าใชจ่้ายของผูป่้วย 

3. ด้านสังคม 

3.1 สร้างความสัมพนัธ์และมิตรภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

3.2 สร้างวินัยในเร่ืองของการตรงต่อเวลาและสร้างความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านพฒันาบุคลกิภาพ 

4.1 ไดฝึ้กความอดทนและมีความรอบคอบในการท างานจริงในอนาคต 

4.2 รู้จกัการวางตวักบับุคคลในต าแหน่งต่างๆทั้งในและนอกองคก์ร 

4.3 สามารถพฒันาตนเองเพื่อประกอบอาชีพบญัชีไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

4.5 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และพร้อมหาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่ง
การท างาน 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

                5.1.2.1 ในสัปดาห์แรกท่ีเขา้มาปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ในเร่ืองของการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป HOS xP จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน                   

 5.1.2.2  การท างานด้านเอกสาร ของ พ.ร.บ. มีการบนัทึกขอ้มูลด้านการเงิน ขอ้มูลการ
รักษา หรือขั้นตอนการใชสิ้ทธิ การปฏิบติังานอาจมีความล่าชา้                 

              5.1.2.3  คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานค่อนขา้งลา้สมยั อีกทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่
สูงจึงท าใหก้ารปฏิบติังานมีความล่าชา้ 
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5.1.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

     5.1.3.1. จากการท่ีไดป้ฏิบติังานจริงในบริษทั ท าให้ทราบถึงขอ้บกพร่องของตนเองใน
การท างานซ่ึงอาจเกิดความผดิพลาดได ้คือ ท างานไดล่้าชา้ และมีขอ้ผดิพลาดบา้งเล็กนอ้ยเพราะขาด
ความรู้ความเขา้ใจในระบบการท างานของบริษทั จึงท าให้ตอ้งศึกษาเรียนรู้ถึงลกัษณะการท างาน
ของทางบริษทั จากขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ของทางบริษทั และจากการสอบถามพี่ๆ พนักงานใน
บริษทั ท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการไดป้ฏิบติังานจริงในบริษทั และ
ท าใหส้ามารถน าประสบการณ์จากการท างานจริงไปปรับใชใ้นการท างานในอนาคตได ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 

   5.2.1  ข้อดีของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา  

             1. ท  าให้เกิดความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานและไดรั้บความรู้ในการปฏิบติังานจริง 

 3. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการเรียนและสามารถน าไป
ปรับใชใ้นการท างานในชีวติจริง 

 4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างน้องฝึกงานกบัพี่ท่ีปรึกษาและพนกังานทุกคนใน
องคก์ร 

   5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิ 

         1. ในสัปดาห์แรกๆยงัไม่รู้ขั้นตอนในการท างานจึงท าให้ไม่เข้าใจระบบงานของ
บริษทั 

                       2. เกิดความผิดพลาดของเอกสารท่ีจะใช้ในการตั้งเบิก จึงท าให้การตั้งเบิกมีความ
ล่าชา้ เน่ืองจากขอ้มูลของลูกคา้ไม่สมบูรณ์ ครบถว้น 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

          1. ควรจดบนัทึกขั้นตอนและวิธีการใชโ้ปรแกรมเพื่อให้การท างานเกิดความรวดเร็ว
และแม่นย  ามากข้ึน 

          2. ขอรับงานในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

          3. ควรตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกก่อนท่ีจะน าส่งใหก้บับริษทัประกนัของลูกหน้ี 
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