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การปรับปรุงระบบจ่ายตรงสวสัดกิาร
รักษาพยาบาลข้าราชการ

การใชบัตรประชาชนในขั้นตอนเบิกจายที่สถานพยาบาล
พ.ศ. 2561

ตรวจสิทธิ ใช้ EDC สง่ข้อมลู

• สง่ approve code
• ใช้ OPTran รุ่นใหม่
• สง่ภายใน 1 เดือน

• ผู้ ใช้สิทธิ
• ประเภทที มี/ไมมี่ บตัรฯ
• ไมแ่สดงตน มา/ไมม่า ตรวจ

• ไม่แสดงบัตรฯ
• บตัรเสียหรือเครืองอา่นไมไ่ด้
• แก้ไขธุรกรรมทีทําไปแล้ว

เริมดาํเนินการ

ปรับปรุงข้อมูล
x(ใช้บัตร)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ทะเบียนผูใชสิทธิ
• ผูใชสิทธิไมตองลงทะเบียนจายตรงกับ ร.พ.
• เม่ือตรวจสอบสิทธิ์ผาน ให ร.พ. ทําจายตรงได

• ยกเลิกระบบลงทะเบียน OPReg
• ทําจายตรงไดเลยไมตองรอ 15 วัน

การเปล่ียนแปลงสําคัญของทะเบียน

ผู้ใช้สิทธ ิเปลียนจาก เฉพาะร.พ. เป็น ท ังประเทศ มผีลทนัท ี

2. สกส ตรวจสิทธิจาก HN/PID ที่ ร.พ. สงใหแทน CSELG15
• ใชทะเบียนผูปวยร.พ. ประเดิมการตรวจสอบสิทธิ
• ผูปวยใหมจากงานเวชระเบียนใหมตรวจสอบสิทธิกับระบบ สกส.
• ทุก 15 วัน สกส สงรายการผูมีสทิธิที่ เพ่ิม/พนสภาพ ใหร.พ.(CSUPD15)

1. สกส ทําระบบตรวจสอบสิทธิให ร.พ.ใช – เสถียร, แมนยํา, ไมใช internet?

ต้องการให้ตรวจสอบสิทธ ิก่อน การปฏเิสธการใช้สิทธทิ ีจุดเกบ็เงนิเป็นปัญหามาก

รอบการปรับปรุงสิทธิ
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รอบการปรับปรุงสิทธิ

การตรวจสอบสิทธิ  โปรแกรม – ผู้ป่วย – บัตร – EDC
รอบการปรับปรุงสิทธิ 4, 19
จองานต่าง ๆ ในระบบงานตรวจรักษา
จอเก็บค่ารักษา

วนัปรับปรุงสิทธิ, รอบการตดัขอ้มูล, ระยะเวลามีสิทธิ ตอ้งรับรู้ตรงกนัหมด เขา้ใจไดทุ้กฝ่าย

EDC

แทนใบแจง้ค่ารักษา (ว 229)

interaction กบัประเภทผู้ ป่วย บตัร,
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โปรแกรมเก็บค่ารักษา
• ร.พ. ต้องใช้ EDC ทีจดุเก็บคา่รักษา
• โปรแกรมเก็บคา่รักษาสง่ pid, คา่

รักษา ให้กบัเครือง EDC โดยไมต้่อง
key ใหม่

• ต้องแนใ่จวา่การใช้สทิธิจ่ายตรงผา่น
เครือง EDC แล้ว

• POSLink ระหวาง Software งาน
billing กับ EDC
• ร.พ. พัฒนาเอง
• software vender

• KTB  POS-EDC link developer
team

งานเก็บคารักษาที่ตองปรับเปล่ียน

ผู้ใช้สิทธิไม่ม/ีไม่ใช้บตัร จะใช้ระบบจ่ายตรงอย่างไร

ขั้นตอนการทํางาน

• ผูใชสิทธิ์แสดงตนที่จุดเกบ็เงิน แสดงตน + บัตรประจําตัว/บัตรสิทธิ์ฯ
• เจาหนาที่ ตรวจสอบความถูกตอง, เรียกขอมูลคารักษา
• สอดบัตรสิทธิ์ใน EDC, ดูสถานการณติดตอ, แจงคาใชจายรวม — รอผลการอนุมัติ
• ถาการขอใชสิทธิผ์าน - EDC พิมพ slip, ผูใชสิทธิ์ลงชื่อ, ร.พ.เก็บตนฉบับ, สําเนาให

ผูใชสิทธิ์
ขอมูลสําคัญ:
สงไป – เลขที่บัตร, เลขประจําเคร่ือง EDC, ยอดคาใชจาย
รับมา – เลขตอบรับ (approve code) เก็บไวสงเบิก
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ขอมูลกํากับธุรกรรมเบิก: Approve Code

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec>
<HCODE>HospCode</HCODE>
<HNAME>HospName</HNAME>
<DATETIME>GenDT</DATETIME>
<SESSNO>SessionId</SESSNO>
<RECCOUNT>RecordCount</RECCOUNT>
<BILLTRAN>
Station|AuthCode|DTTran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag||||||| &eol
…&eol
</BILLTRAN>
<BillItems>
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13&eol
… &eol
</BillItems<?ENDNote Checksum=“MD5HashValue</END>

++7 fields

แทนOPBills

ClaimRec>

ตวัอย่างการจดัทาํขอ้มูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกรักษาต่อเนือง ทีส่ง สกส.
<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec>
<HCODE>00001</HCODE>
<HNAME>ร.พ. สกส ทดสอบ</HNAME>
<DATETIME>2008-05-01 12:29:15</DATETIME>
<SESSNO>0001</SESSNO>
<RECCOUNT>9</RECCOUNT>
<BILLTRAN>
01||2008-04-28 17:06:33|00001|2008040100001|2008040151126|501205120||3079.00|0.00||
01||2008-04-29 18:00:00|00001|2008040100002|2008040151128|510405122||2000.00|20.00||
01||2008-04-28 18:07:03|00001|2008040100003|2008040151139|501205120||1200.00|0.00||
01||2008-04-28 20:01:44|00001|2008040100004|2008040152001|501205120||200.00|0.00||
01||2008-05-29 07:52:46|00001|2008050100001|2008050100124|501205120||504.00|300.00||
01||2008-05-29 08:00:30|00001|2008050100002|2008050100126|501205120||1065.00|0.00||
01||2008-05-29 09:00:44|00001|2008050100003|2008050100152|501205120||15000.00|0.00||
01||2008-05-28 10:16:21|00001|2008050100004|2008050100170|501205120||30.00|0.00||
01||2008-05-29 10:55:01|00001|2008050100005|2008050100928|501205120||30.00|500.00||
</BILLTRAN>
<OPBills invcount="9" lines="17">
2008040100001|1|1500.00|0.00
2008040100001|4|700.00|0.00
2008040100001|5|300.00|0.00
2008040100001|4|79.00|0.00
2008040100001|9|500.00|0.00
2008040100002|1|1500.00|20.00
2008040100002|2|500.00|0.00
2008040100003|4|1200.00|0.00
2008040100004|1|200.00|0.00
2008050100001|5|504.00|300.00
2008050100002|6|1000.00|0.00
2008050100002|9|65.00|0.00
2008050100003|1|750.00|0.00
2008050100003|4|500.00|0.00
2008050100003|B|350.00|0.00
2008050100004|2|30.00|0.00
2008050100005|G|0.00|500.00
</OPBills>
<END>6A17FB4981600C4855758C576B639086</END>

ยกเลิก OPBills
เปลียนไปใช้ BillItems

เพิม approve code
ตรวจกํากบั amount

ชุดขอ้มูลจ่ายตรงผูป่้วยนอก OPTran รุ่นใหม่
• เริมใชต้งัแต่ พ.ค. 61 บงัคบัใช ้ก.ย. 61
• ตอ้งปรับปรุง billtran พร้อมใช้ 4 พ.ค. ก่อน
• รูปแบบเดียวกบัชุดขอ้มูล OP ประกนัสงัคม
• ค่า amount, paid, otherpay ทีแจง้ไม่ตรงกบั

ประกาศฯ ตอ้งปรับแกด้ว้ย
• ขอ้มูลทีเป็น optional ยงัไม่บงัคบัใช้
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OP Claim files version 2018

1. ยกเลกิแฟ้ม OPbills ใชแ้ฟ้ม BillItems แทน

การประชุมชี แจงระบบข้อมูลเบกิจ่ายประกนัสงัคม 26-27 ก.พ. 2561

10844_COCDBIL_1234_01_20180201100000.zip

Billtran

BILLTRAN OPBills

BillDisp

Dispensin
g DispItems

OPServices

Services OPdiagBillItems

2. เพิม OPService ใหข้อ้มลูการตรวจ, หัตถการ, วนิจิฉัย
3. เพิม fields ในแฟ้มเดมิ

Billtran

ขอมูลคารักษา … amount, paid, otherpay

ระบบสวสัดิการฯ จาํเป็นตอ้งรับรู้ค่ารักษาพยาบาลทงัหมด
ไม่ใช่เฉพาะส่วนทีผูใ้ชสิ้ทธิเบิกไดเ้ท่านนั

รายการ เบิกได้ เบิกไม่ได้
Lab xxx 400 100
ยา A 500
ยา B 300
ยา C 200

1200 300

รวมทงัสิน 1500

รายการ เบิกได้
Lab xxx 400
ยา A 500
ยา B 300
ยา C x

1200

รวมทงัสิน 1200

แยกสว่นการรับ เบกิบ.ก., ผู้ ป่วยจ่าย
ไม่รู้ว่ามี co-pay หรือไม่/เท่าไร

แยกใบเสร็จ ตดัไปทั งรายการ
ไม่รู้ว่าใช้ยา C และจ่ายเองท่าไร

ต้องแจ้ง Amount 1500, ClaimAmt 1200, Paid 300 X แจ้ง Amount 1200, Paid 0
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หนวยไตเทียม ใชบัตรฯ กับ EDC ผานโปรแกรม HD

ผูปวยไตเทียมใชสิทธจิายตรง โดยทําธุรกรรมบัตรฯ กับ EDC ที่
หนวยไตเทียม(จุดรับบริการ) ได ไมตองไปทําธุรกรรมที่จุดเกบ็เงิน

• การรักษาอื่นๆ ที่ OPD ยังไปทําธุรกรรมจายตรงที่จุดเก็บเงิน
• ขอมูลที่บันทึกในโปรแกรมตองแมนยํา เพราะใชเปนขอมูลเบิก

โปรแกรม HD ติดตอกับ EDC รับสงขอมูลให ไมตอง key ที่ EDC

หนวยไตเทียมเอกชน ใช EDC ผานโปรแกรม HD เชนเดียวกัน


