
Flow chart การเรียกเก็บสิทธิข�าราชการผู�ป�วยใน                             รับผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิผ�านโปรแกรม NHSO Client ทุกครั้งและขอขอเลขอนุมัติผู�ป	วยใน ผู�ป	วยจําหน�าย เจ�าพนักงานเวชสถิติ ทําการให�รหัสโรคและรหัสหัตถการ                                               พร�อมบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรม HosXP  ส�งออกข�อมูล 16 แฟ;มผ�านโปรแกรม BMSHosxP ส�งกลับแพทย?สรุปภายใน 7วัน   แพทย?ทําการสรุปโรคและหัตถการ ตรวจสอบ REP บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   บันทึก วันท่ีส�งเบิก ลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน ทําการดาวน?โหลด REP กลับเพ่ือทําการแก�ไขและส�งกลับข้ึนไปใหม� บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th ไม ่ใช ่ ไมผ่า่นติด C ผา่น จัดทําใบคําขอเบิกเงินสวัสดิการข�าราชการ ดยูอดโอนและวันท่ีโอนเงินของกรมบัญชีกลางจาก การเงิน เจ�าหน�าที่ห�องบัตรและศูนย?สิทธ.ิ.......... แพทย? ……………………………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 7 วัน ……………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน ……………………………. เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 7 วัน …………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………. เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน ……………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน ………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 2 วัน …………………………… 



Flow chart การเรียกเก็บสิทธิข�าราชการผู�ป�วยนอก                             ผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิข�าราชการผ�านโปรแกรม NHSO Client หรือ UC authentication  ทุกครั้ง ตรวจรกัษา ส�งออกข�อมูล 16 แฟ;มผ�านโปรแกรม BMSHosxP จ�ายเงินใช�ใบเสร็จเบิกต�นสังกัด รับบัตรประชาชนผู�ป	วยเพื่อขอ approval code ผ�านเคร่ือง EDC ตรวจสอบ REP บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   ทําการดาวน?โหลด REP กลับเพ่ือทําการแก�ไขและส�งกลับข้ึนไปใหม� บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยนอก ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th ไม ่ใช ่ ไมผ่า่นติด C ผา่น  จัดทําใบคําขอเบิกเงินสวัสดิการข�าราชการ ดยูอดโอนและวันท่ีโอนเงินของกรมบัญชีกลางจาก การเงิน คน้หารายชื�อผูม้ีสทิธิ �  เบิกจา่ยตรงกรมบญัชีกลางผา่นรายงานในโปรแกรม HosxP หอ้งการเงิน รบัยา/กลบับา้น เจ�าหนาที่ห�องบัตร............ แพทย?................................... ห�องการเงิน................................... เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ+พนักงานธรุการ ภายใน 5 วัน …… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน …………………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน ………………………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 1 วัน ……………… เจ�าพนกังานเวชสถิติ ภายใน 2 วัน ………………………… 



Flow chart การเรียกเก็บสิทธิบัตรทองผู�ป�วยใน                             รับผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิผ�านโปรแกรม NHSO Client ทุกครั้ง ผู�ป	วยจําหน�าย เจ�าพนักงานเวชสถิติ ทําการให�รหัสโรคและรหัสหัตถการ                                               พร�อมบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรม HosXP  ส�งกลับแพทย8สรุปภายใน 7วัน   แพทย8ทําการสรุปโรคและหัตถการ บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   บันทึก วันท่ีส�งเบิก ลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน ตรวจสอบค�าชดเชยท่ีได�รับในระบบรายงาน UC Statement .........ภายใน  7 วัน ไม ่ใช ่ ไม�ผ�านติด C ผ�าน .......ภายใน 10 วัน ผูร้บัผิดชอบOPD/ER หอ้งบตัร แพทย ์ชฎาพร � วนั ชฎาพร ชฏาพร ระยะเวลา !วนั "  วนั   แพทย8ทําการสรุปโรคและหัตถการ บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมค�ารักษาผู�ป	วยใน 



Flow chart เวชระเบียนผู�ป�วยใน                           ผู�ป	วยจําหน�ายออกจากโรงพยาบาล แพทย8สรุปโรคและหัตถการจาหอผู�ป	วยใน ส�งห�องการเงิน เจ�าพนักงานเวชสถิติ ทําการให�รหัสโรคและรหัสหัตถการ                                               พร�อมบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรม HosXP  เจ�าหน�าท่ีห�องบัตรเก็บเวชระเบียนผู�ป	วยในท่ีจําหน�ายในแต�ละวัน ทีม Audit ตรวจสอบการสรุปโรคและหัตถการของแพทย8แต�ละราย บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   ส�งกลับแพทย8เจ�าของ พิจารณาสรปุโรคและหัตถการเพ่ิมเติมอีกครั้ง .........ภายใน  " วนั ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th เพิ%มเติม .......ภายใน !& วนั ไมเ่พิ%มเติม .......ภายใน � วนั ชฏาพร ชฏาพร 



Flow chart การเรียกเก็บสิทธิบัตรทองผู�ป�วยใน                             รับผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิผ�านโปรแกรม NHSO Client ทุกครั้ง ผู�ป	วยจําหน�าย เจ�าพนักงานเวชสถิติทําการให�รหัสโรคและรหัสหัตถการพร�อมบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรม HosXP ส�งออกข�อมูล 16 แฟ;มผ�านโปรแกรมBMSHosxP ส�งกลับแพทย?สรุปภายใน 7วัน แพทย?ทําการสรุปโรคและหัตถการ ตรวจสอบ REP บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline บันทึกวันท่ีส�งเบิกลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน ตรวจสอบค�าชดเชยท่ีได�รับในระบบรายงาน UC Statement ทําการดาวน?โหลด REP กลับเพ่ือทําการแก�ไขและส�งกลับข้ึนไปใหม� บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน .........ภายใน  7 วัน ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th ไม ่ใช ่ ไม�ผ�านติด C ผ�าน .......ภายใน 10 วัน 



Flow chart การเรียกเก็บสิทธิ อปท.ผู�ป�วยใน   ชฏาพร รับผิดชอบ          --- 1 วัน                       ชฎาพร  รับผิดชอบ                                                                                                         ………. 1เดือน รับผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิผ�านโปรแกรม NHSO Client ทุกครั้งและขอขอเลขอนุมัติผู�ป	วยใน ผู�ป	วยจําหน�าย เจ�าพนักงานเวชสถิติ ทําการให�รหัสโรคและรหัสหัตถการพร�อมบันทึกข�อมูลลงในโปรแกรม HosXP ส�งออกข�อมูล 16 แฟ;มผ�านโปรแกรมBMSHosxP ส�งกลับแพทย?สรุปภายใน 7วัน แพทย?ทําการสรุปโรคและหัตถการ ตรวจสอบ REP บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   บันทึก วันท่ีส�งเบิก ลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน ตรวจสอบค�าชดเชยผ�านการโอนเงินทาง                                       www.nhso.go.th/butget ทําการดาวน?โหลด REP กลับเพ่ือทําการแก�ไขและส�งกลับข้ึนไปใหม� บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยใน .........ภายใน  � วนั ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th ไม ่ใช ่ ไม�ผ�านติด C ผ�าน .......ภายใน �� วนั 



 Flow chart การเรียกเก็บสิทธิ อปท. ผู�ป�วยนอก   ห�องบัตร                2 นาที      ห�องตรวจ/แพทย?               1 วัน  กานต?สินี                                                                                                              1 วัน  เวชสถิติ                                                                                                               7 วัน  กานต?สินิ                                                                                                             7 วัน     กานต?สินิ                                                                                                                        3 วัน                                                                                                                            1 เดือน   ผู�ป	วยเข�ารักษาในโรงพยาบาล ตรวจสอบสิทธิข�าราชการผ�านโปรแกรม NHSO Authen  ทุกครั้ง ตรวจรกัษา  รบัยา/กลบับา้น  ส�งออกข�อมูล 16 แฟ;มผ�านโปรแกรมBMSHosxP มีสิทธิ อปท.ใช�จ�ายตรงได�  ตรวจสอบ REP บันทึกข�อมูลผ�านโปรแกรม Eclaim 2008 offline   ทําการดาวน?โหลด REP กลับเพ่ือทําการแก�ไขและส�งกลับข้ึนไปใหม� บันทึกค�าชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุมผู�ป	วยนอก ส�งข�อมูลข้ึนเว็บ eclaim.go.th ไม่ใช ่ ไมผ่า่นติด C ผา่น ตรวจสอบค�าชดเชยผ�านการโอนเงินทาง                                       www.nhso.go.th/butget คน้หารายชื อผูม้ารบับรกิารสทิธิ อปท. ผา่นรายงานในโปรแกรม HosxP ใชส้ทิธิที ตรวจพบ 



Flow chat การเรียกเกบ็สิทธิประกนัสังคมผู้ป่วยใน                 คน้หาผูป่้วยในสิทธิประกนัสังคมที�จาํหน่าย ในเดือนนั น ผ่านระบบ HosXP บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยในผ่านโ ปรแกรม SSIP ส่งออกเป็นFile zip ไปยงั สกส. ผ่านอีเมลล ์889:;SSIP@gmail.com ขอ้มูลตอบกลบัมาทาง outlook นาํขอ้มลูตอบกลบัที�ไดร้บันาํเขา้โปรแกรม SSIP อีกครั ง ทาํการแกไ้ขแลว้ส่งขอ้มูลขึ นไปใหม่ ทาํหนงัสือเรียกเก็บไปยงัโ รงพยาบาลหาดใหญ่/สงขลา หรือสาํนกังานประกนัสังคมหาดใหญ่ ไมผ่า่น ผา่น บนัทึกขอ้มูลลงในทะเบียนคุมผูป่้วยใน ผูร้บัผิดชอบ ระยะเวลา กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ 1 วนั 1 วนั 1 วนั 2 วนั 4 วนั 1 วนั 



Flow chat การเรียกเกบ็สิทธิประกนัสังคมผู้ป่วยนอก               เขา้เวปไซด์ระบบ E-Hos Accounting เลือกขอ้มูลคนไขข้องเดือนที�ส่ง กดส่งเบิกแลว้เลือกขอ้มูลที�จะส่ง-ไม่ส่ง ส่งขอ้มูลไปยงั สกส.(ZIP File) ดาวโ หลดขอ้มูลนาํเขา้ทะเบียน zip file ขอ้มูลส่งออกประกนัสังคม (SSOP) สาํหรับส่ง สกส. นาํเขา้ zip ไฟลต์อบกลบัประกนัสังคม (SSOP) จาก สกส. พิมพ์รายงานประกนัสังคมส่งโ รงพยาบาลแม่ข่าย            (เฉพาะรายที�นาํเขา้ไฟลต์อบกลบัแลว้ผ่านเท่านั น) ส่งรายงานประกนัสังคมรพ.หาดใหญ่/รพ.สงขลา ผูร้บัผิดชอบ ระยะเวลา กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ กานตส์นีิ 1 วนั 1 วนั 1 วนั 1 วนั 2 วนั 1 วนั 1 วนั 3 วนั 



Flow Chart การเรียกเกบ็สิทธพิรบ.ผูป้่วยในและนอก 
ผู้รับผิดชอบ 

ห้องบัตร 

 

                  ----1 วัน 

 

ห้องบัตร 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ        

ภายใน 1 สัปดาห์ 

 

 

สิรินาถ          7 วัน 

 

 

 

 

สิรินาถ          ไม่เกิน 10 วัน 

คนไข้มารพ.รักษาอาการจากอุบัติเหตุจากรถ 

เจ้าหน้าทีเวรเปล ห้องบัตร  บันทึกข้อมูล เหตุ/คน/รถ 

ลงในสมุดบันทึกพรบ. 

เจ้าหน้าที่ห้องบัตรบันทึกข้อมูลในระบบ Hosxp โดยจะเชื่อมต่อกับ
ระบบผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ http://www1.rvp-eclaim.com/ เพื่อ

ออกเลขรับแจ้ง 

ส่งหลักฐาน
พรบ. 

ใช้สิทธิ พรบ.ไม่มีหลักฐาน คนไข้จ่ายเงินเอง 

ใช้สิทธิพรบ.มีหลักฐาน คนไข้ส่งหลักฐานพรบ. 

บันทึกข้อมูลผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ http://www1.rvp-
eclaim.com/  

รวบรวมหลักฐานพรบ.ส่ง
ให้กับบริษัทที่คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

บริษัทส่งเอกสารตีกลับให้แก้ไข 

แล้วจัดส่งเอกสารใหม่ 

ส่งเอกสารผ่าน 

ไม่ส่งหลักฐาน 

ส่งหลักฐาน 

ส่งไม่ผ่าน 

ส่งผ่าน 

http://www1.rvp-eclaim.com/
http://www1.rvp-eclaim.com/
http://www1.rvp-eclaim.com/


สิรินาถ 

  

รอบริษัทติดต่อแจ้งการโอนเงินหรือตรวจสอบกับการเงินว่ามี
การโอนเงินหรือไม่  

ส่งเอกสารผ่าน 

***หากไม่การติดต่อโอนเงินภายใน 1 เดือนจะ
ติดต่อกลับไปยังบริษัทเพื่อสอบถามการโอนเงิน 

บันทึกข้อมูลการส่งเบิกและการโอนเงินในทะเบียนคุม  



แผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางานของการเรียกเก็บค�าชดเชย สิทธิ์ ผู!ป#วยนอกฉุกเฉินต�างจังหวัด (AE)                                 ภายในวันท่ี10 ของเดือน เริ่มต�น รับใบเช็คสิทธ์ิ จากห�องบัตร ตรวจสอบข�อมลูกับโปรแกรม Hosxp นําเข�าไฟล0ข�อมลู 16 แฟ2ม จาก จพ.เวชสถิต ิบันทึก/แก�ไขข�อมูลในโปรแกรม Eclaim 2008 Offline ตรวจสอบการสDงข�อมูลผDาน Rep ดาวน0โหลด Rep File เพ่ือทําการแก�ไขและสDงข้ึนไปใหมD ตรวจสอบคDาชดเชยท่ีได�รับผDานเว็บไซต0ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) บันทึกข�อมูลคDาชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุม สDงออกข�อมูลข้ึนเว็บEclaim.go.th บันทึก/แก�ไขข�อมูลการสDงเบิกในทะเบียนคุม จบการทํางาน นําเข�าไฟล0ข�อมลูจาก Rep File ไมDผDาน ติด C , Deny ผDาน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ ทุก 1 วัน ทุก 15 วัน 15 วัน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 30 วัน 3 วัน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 



แผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางานของการเรียกเก็บค�าชดเชย สิทธิ์ ฟ.นปลอม (High Cost)                            เริ่มต�น รับใบส่ังยา จากฝ_ายทันตกรรม นําเข�าไฟล0ข�อมูล 16 แฟ2ม จาก จพ.เวชสถิติ ภายในวันท่ี10 ของเดือน บันทึก/แก�ไขข�อมูลในโปรแกรม Eclaim 2008 Offline ตรวจสอบการสDงข�อมูลผDาน Rep ดาวน0โหลด Rep File เพ่ือทําการแก�ไขและสDงขึ้นไปใหมD ตรวจสอบคDาชดเชยท่ีได�รับผDานเว็บไซต0ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) บันทึกข�อมูลคDาชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุม สDงออกข�อมูลขึ้นเว็บ Eclaim.go.th บันทึก/แก�ไขข�อมูลการสDงเบิกในทะเบียนคุม จบการทํางาน นําเข�าไฟล0ข�อมูลจาก Rep File ไมDผDาน ติด C , Deny ผDาน เช็คข�อมูลกับฝ_าย ทันตกรรมอีกครั้ง ตรวจสอบจาํนวนข�อมูลกับโปรแกรม Hosxp  ครบ ไมDครบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 15 วัน 1 วัน 1 วัน 30 วัน 



แผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางานของการเรียกเก็บค�าชดเชย สิทธิ์ คุมกําเนิดก่ึงถาวร ต่ํากว�า 20 ป= (DMIS)                                 เริ่มต�น รับใบส่ังยา จากฝ_ายเวชปฏิบัติฯ นําเข�าไฟล0ข�อมูล 16 แฟ2ม จาก จพ.เวชสถิติ ภายในวันท่ี10 ของเดือน บันทึก/แก�ไขข�อมูลในโปรแกรม Eclaim 2008 Offline ตรวจสอบการสDงข�อมูลผDาน Rep ดาวน0โหลด Rep File เพ่ือทําการแก�ไขและสDงขึ้นไปใหมD ตรวจสอบคDาชดเชยท่ีได�รับผDานเว็บไซต0ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) บันทึกข�อมูลคDาชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุม สDงออกข�อมูลขึ้นเว็บ Eclaim.go.th บันทึก/แก�ไขข�อมูลการสDงเบิกในทะเบียนคุม จบการทํางาน นําเข�าไฟล0ข�อมูลจาก Rep File ไมDผDาน ติด C , Deny ผDาน เช็คข�อมูลกับฝ_าย เวชปฏิบัติฯอีกครั้ง ตรวจสอบจาํนวนข�อมูลกับโปรแกรม Hosxp ครบ ไมDครบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 1 วัน 1 วัน 3 วัน 15 วัน 30 วัน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 



แผนภาพแสดงลําดับข้ันตอนการทํางานของการเรียกเก็บค�าชดเชย สิทธิ์ ผู!ป#วยระยะสุดท!าย (Palliative)    เริ่มต�น รับข�อมูลผู�ป_วยระยะสุดท�ายจาก จพ.เวชสถิติ นําเข�าไฟล0ข�อมูล 16 แฟ2ม จาก จพ.เวชสถิติ ภายในวันท่ี10 ของเดือน บันทึก/แก�ไขข�อมูลในโปรแกรม Eclaim 2008 Offline ตรวจสอบการสDงข�อมูลผDาน Rep ดาวน0โหลด Rep File เพ่ือทําการแก�ไขและสDงขึ้นไปใหมD ตรวจสอบคDาชดเชยท่ีได�รับผDานเว็บไซต0ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) บันทึกข�อมูลคDาชดเชยท่ีได�รับลงในทะเบียนคุม สDงออกข�อมูลขึ้นเว็บ Eclaim.go.th บันทึก/แก�ไขข�อมูลการสDงเบิกในทะเบียนคุม จบการทํางาน นําเข�าไฟล0ข�อมูลจาก Rep File ไมDผDาน ติด C , Deny ผDาน ตรวจสอบข�อมูลวันเยี่ยมบ�านกับฝ_ายเวชปฏิบัติฯ 1 วัน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 1 วัน 15 วัน เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ เพ็ญศิริ  รับผิดชอบ 30 วัน 3 วัน 
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