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รายละเอียดของหนวยบริการ และเจาหนาที่ ที่เขาใชงานระบบ



การจัดการขอมูล กอนเริ่มบันทึกขอมูล



จัดการขอมูล >> แพทย



จัดการขอมูล >> ยาของหนวยบริการ (Drug Catalog)



การบันทึกขอมูล



การบันทึกขอมูล เลือกผูปวยนอก >> บันทึกผูปวยนอก



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลทั่วไป (F1)



ระบบจะแสดงขอมูลตางๆ ของผูปวยใหอัตโนมัติ บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ใหครบถวน



การบันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกขอมูลรหัสโรคใหถูกตองครบถวน1

2



การบันทกึข้อมูล >> ข้อมูลการผ่าตดัหัตถการ (F3)

บันทึกขอมูลรหัสผาตัด/หัตถการใหถูกตองครบถวน (ถามี)



การบันทึกเพื่อขอรับชดเชยคาใชจาย บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth / Telemedicine)
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2

3
4

5

6

การบันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7)

- เลือก บริการอ่ืนๆที่ยงัไม่ได้จัดหมวด
- กดปุ่ม รายการ

คนหาดวยรหัสรายการ ** TELMED **



- เลือก บริการอ่ืนๆที่ยงัไม่ได้จัดหมวด
- กดปุ่ม รายการ

คนหาดวยรหัสรายการ **DRUGP จัดสงยาทางไปรษณีย**

การบันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7)
การบันทึกเพื่อขอรับชดเชยคาใชจาย จัดสงยาทางไปรษณีย สิทธิ UC
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การบันทึกเพื่อขอรับชดเชยคาใชจาย บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth / Telemedicine)



การสงออกขอมูล



การสงออกขอมูล>> บริการ สงออกขอมูล



การสงออกขอมูล>> บริการ สงออกขอมูล



สถานะขอมูลหลังการสงเบิก



การรับขอมูลผลการตรวจสอบ REP



การรับ REP >> บริการ รับชุดขอมูลผลการตรวจสอบ (REP)



การรับ REP >> บริการ รับชุดขอมูลผลการตรวจสอบ (REP)



สถานะขอมูลหลังการรับ REP



การแกไขขอมูล
กรณีไมผานการตรวจสอบ



การแกไขขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบ



27

การแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบ



แกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน กดบันทึก และกดสงออกอีกครั้ง



รายงาน
Statement



ปฏิทินการออก Statement OP สิทธิ UC

วันที่สงขอมูล วันตัดยอดขอมูล วันที่โอนเงิน

วันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน ทุกวันที่ 15 ของเดือน วันที่ 22 ของเดือน

วันที่ 16 – สิ้นเดือน วันที่สิ้นเดือน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป









ติดตามประกาศ
• สามารถเขา้ไดท่ี้ https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/

34

https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/


กรณีอา้งอิงโปรดอา้งอิงตามคูมื่อ และหนงัสือแจง้เวียน NHSO8 UDT

ผูที่เขารวมกลุมกรุณาต้ังชื่อใหถูกตองดวยนะครบั

โดยใส ชื่อ + รพ.  หรือชื่อ + รหัส รพ.   ==> profile

เชน นาย ก รพ.อุดรธานี , นาย ก10671

ประชาสัมพันธ กลุม Line (Open Chat)

EclaimNHSO8



กรณีอา้งอิงโปรดอา้งอิงตามคูมื่อ และหนงัสือแจง้เวียน NHSO8 UDT
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