
FLOW การใหบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลปาดงัเบซาร์ 
 

 

 
SCREEN(1-5 นาที) 
 

หอ้งบตัร(8.00) 
จุดคดัแยก(8.00) 

ER 

LAB(8.00) 
- GFR< 60 ส่งค านวณขนาดยา 
- (ส่งกลบั OPD เม่ือไดผ้ล/เรียง

ใบน าทางตามล าดบัคิว) 
- เจาะ DTX 

 

จุดซกัประวติั(8.00/8.30) 
(ซกัประวติั 1-5 นาที/ราย 
/รอซกัประวติัภายใน 1 ชม 

/กรณีตรวจชนัสูตรภายใน 2 ชม) 
เวลา 

หอ้งยา(8.30) 

(DM,HT ท่ีเจาะเลือด) 
 

จุดเรียกช่ือ(8.00) 
(1-2 นาที 
/รอภายใน 1 ชม) 

คนไขน้ดั/ทัว่ไปไม่มีlab 
 

Flow                        --------------- 
สายประสานงาน     ---------------- 
ฉุกเฉิน/วกิฤติ          ---------------- 

หอ้งตรวจ(8.30) 

Exit Nurse(รับบตัรนดั/ค  าแนะน าใช้
เวลา 1-5 นาที รอภายใน 30 นาที 

การเงิน 

- X-RAY 
- แพทยแ์ผนไทย 

- กายภาพ 
- HHC 
- จิตเวช 

IPD(Admit) 

รับยา/กลบับา้น 



ขั้นตอนการรับบริการห้องบัตร 

 

 

1.บตัรประชาชนหรือส าเนา ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาสูติบตัร หรือเอากสารท่ีแสดง

เลขประจ าตวัประชาชน บตัรนดั สมุดนดั 

 

หมายเหตุ  หากไม่น าบตัรประชาชนมาสามารถ 

ส่งรูปมาทาง Smart Phone กไ็ด ้

 

 

 

1.รับบัตรควิ  

 

 

 

 

 

สีชมพู : ตรวจโรคทัว่ไป/หมอนดั                           สีฟ้า : ท าฟัน/ฝากทอ้ง 

 

มาโรงพยาบาลตอ้งเตรียมอะไรบา้ง? 

    คิว  

   1 

 

    คิว  

   1 

 

มาถึงโรงพยาบาลตอ้งท าอะไรบา้ง? 



             ตั้งบตัรคิวเวลา 05.30 โดยผูม้ารับบริการหยบิบตัรคิว 1 คนต่อ 1 คิว  

2.เจ้าหน้าที่เรียกบัตรควิ 

หมายเหตุ หากเรียกแลว้ไม่มีผูม้าติดต่อ จะมีการผา่นคิวเพ่ือใหผู้รั้บบริการคนต่อไปได้

ยืน่คิว  เม่ือผา่นคิวแลว้ใหท้ าการคืนบตัรคิวแลว้หยบิคิวใหม่ 

3.ผู้มารับบริการย่ืนเอกสาร  

หมายเหตุ หากไม่น าเอกสารมาผู้รับบริการไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

4.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนส่งตรวจ 

5.ส่งผู้มารับบริการไปยงัแผนกต่างๆ 

 

 

1. กรอกประวติัผูป่้วยใหม่พร้อมบตัรประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากไม่เคยมารับบริการตอ้งท าอยา่งไร? 



คลินิกพิเศษและคลินิกนอกเวลา 

วนั  คลินิกพิเศษและคลินิกนอกเวลา 
จนัทร์ คลินิคฝากครรภ ์
องัคาร คลินิคฝากครรภต์ามแพทยน์ดั 
พุธ(เชา้) ฉีดวคัซนัเดก็ 
พุธ(บ่าย) วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจหลงัคลอด 45 วนั 
พฤหสับดี คลินิคฝากครรภต์ามแพทยน์ดั 
พุธ-ศุกร์ คลินิคเบาหวานความดนั 

 



ผูรั้บบริการ

ห้องบตัร
ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ขอ้มูลผูรั้บบริการ
ห้องบตัร

ห้องบตัร
บนัทึกขอ้มูลและระบุสิทธ์ิ

ผูรั้บบบริการ
ห้องบตัร

แผนกผูป่้วยนอก
ให้บริการในแผนก

ผูป่้วยนอก
ให้บริการในแผนก

ผูป่้วยใน
แผนกผูป่้วยใน

ผูป่้วยนอก
บนัทึกขอ้มูลการ

รักษาพยาบาล/ขอ้มูล
ค่าใชจ่้าย

บนัทึกขอ้มูลการ
รักษาพยาบาล/ขอ้มูล

ค่าใชจ่้าย
ผูป่้วยใน

งานประกนั
ตรวจสอบสิทธ์ิซ ้าก่อนการ

ท ารายการเรียกเก็บ
งานประกนั

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง

ห้องบตัร ท าการแกไ้ข ห้องบตัร

ขอ้มูลถูกตอ้ง

งานประกนั บนัทึกขอ้มูลเรียกเก็บ งานประกนั

Flow  Chart  ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธ์ิค่ารักษาพยาบาล



ผูรั้บบริการ

ห้องบตัร

ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ขอ้มูลผูรั้บบริการ  สิทธ์ิ UC

 ต่างจงัหวดั
ห้องบตัร

แผนกผูป่้วย
นอก

ให้บริการตามสิทธ์ิการ
รักษาในแผนกผูป่้วยนอก

ให้บริการตามสิทธ์ิใน
แผนกผูป่้วยใน

แผนกผูป่้วย
ใน

งานประกนั
บนัทึกค่ารักษาพยาบาลใน

โปรแกรม E-Claim
บนัทึกค่ารักษาพยาบาล
ในโปรแกรม E-Claim

งานประกนั

งานประกนั

งานประกนั
ส่งเบิกดว้ยโปรแกรม  

E-Claim
งานประกนั

งานประกนั ส่งขอ้มูลไปยงั  สปสช. งานประกนั

งานประกนั รับ  REP  จาก สปสช. งานประกนั

งานประกนั ขอ้มูล  ERROR ตรวจสอบขอ้มูล  ERROR ขอ้มูล  ERROR งานประกนั

งานประกนั แกไ้ขขอ้มูล  ERROR ขอ้มูลถูกตอ้ง แกไ้ขขอ้มูล  ERROR งานประกนั

งานประกนั ส่งขอ้มูลแกไ้ข  สปสช. ส่งขอ้มูลแกไ้ข  สปสช. งานประกนั

งานประกนั รับ  Statement งานประกนั

งานประกนั
และการเงิน

บนัทึกขอ้มูลรายรับใน
ระบบบญัชี

งานประกนั
และการเงิน

Flow  Chart  เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์สิทธ์ิ  UC  (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)



ขั้นตอนการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
สิทธิ์ชำระเงิน  โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 

 
 

ผูร้ับบริการ 

ตรวจสอบสิทธิ์ไม่สามารถใช้สิทธิ์ใดๆได้ 

(ต้องชำระเงิน)  

คิดค่าบริการ/ช าระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกบัญชี 

ห้องบัตร 

การเงิน 

งานประกัน/การเงิน 



ผูรั้บบริการ

ห้องบตัร
ต่างดา้ว
กองทุน 
รพ.ปาดงั

ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง

ขอ้มูลผูรั้บบริการ

ต่างดา้ว
กองทุนอ่ืน

ห้องบตัร

เขา้รับบริการ
ฉุกเฉิน

เขา้รับบริการ
ไม่ฉุกเฉิน

แผนกบริการ
รักษาพยาบาล

ให้บริการ
ตามสิทธ์ิการ

รักษา

ให้บริการตาม
สิทธ์ิการรักษา

แผนกบริการ
รักษาพยาบาล

จดัท าเอกสาร
เรียกเก็บไปยงั
กองทุนตน้สงักดั

งานประกนั

คิด
ค่าบริการ/

งานการเงิน

งานประกนั/
การเงิน

บนัทึกบญัชี
งานประกนั/
การเงิน

Flow  Chart  เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์สิทธ์ิแรงงานต่างด้าว(ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)



ผูรั้บบริการ

ห้องบตัร
ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ขอ้มูลผูรั้บบริการ
ห้องบตัร

แผนกผูป่้วย
นอก

ให้บริการในแผนก
ผูป่้วยนอก

ให้บริการในแผนก
ผูป่้วยใน

แผนกผูป่้วยใน

งานการเงิน
คิดค่ารักษาพยาบาล/

ช าระเงิน
รับหนงัสือส่งตวัจาก
หน่วยงานตน้สงักดั

งานประกนั

รวบรวมเอกสารส่ง
เรียกเก็บไปยงั

หน่วยงานตน้สงักดั
งานประกนั

รับเงินโอนจาก
หน่วยงานตน้สงักดั

งานการเงิน

งานประกนั/
การเงิน

บนัทึกบญัชี
งานประกนั/
การเงิน

Flow  Chart  เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เบิกต้นสังกัด(ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)



ขั้นตอนการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
จาก พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 

 

ผู้ประสบภัยที่มีประกัน พรบ. 

รวบรวมเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้
ประกอบการเบิก 

 

ขอเลขอนุมัติ บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ 
และค่ารักษาในโปรแกรมระบบสินไหมอัตโนมัติ 

 

จัดทำเอกสารเรียกเก็บ 

ส่งเอกสารเรียกเก็บ บริษัทประกันภัย 

 

รับเอกสารการโอน 

บันทึกบัญชี 

งานประกัน 

งานประกัน 

งานประกัน 

งานประกัน 

งานประกัน 

งานประกัน/การเงิน 



ขั้นตอนการให้บริการกรณีสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 
 

ผู้รับบริการ 

ตรวจสอบสิทธิ์ 

ไม่มีสิทธิ์ใดๆ  ระบุสิทธิ์เป็น  ชำระเงิน 

เข้ารับบริการในแผนกต่างๆ (ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)    

คิดค่าบริการทางการแพทย์ (ไม่สามารถชำระได้) 

ส่งคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์พิจารณา  

เห็นควรให้การสงเคราะห์ 

บันทึกบัญชี 

ห้องบัตร 

หน่วยรักษา 

กม.สังคมสงเคราะห์ 

งานการเงิน 

งานประกัน/การเงิน 

ไม่เห็นควรให้การสงเคราะห์ 

บันทึกค้างชำระ 

งานการเงิน 



ผูรั้บบริการ

ห้องบตัร
ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ขอ้มูลผูรั้บบริการ
ห้องบตัร

แผนกผูป่้วย
นอก

ให้บริการตามสิทธ์ิการ
รักษาในแผนกผูป่้วยนอก

ให้บริการตามสิทธ์ิใน
แผนกผูป่้วยใน

แผนกผูป่้วย
ใน

งานการเงิน
บนัทึกค่ารักษาพยาบาลใน
เคร่ือง EDC ออกสลิปค่า

รักษาของผูป่้วยนอก

รับใบสรุปค่า
รักษาพยาบาล

งานประกนั

ขอเลขอนุมติัในโปแรแก
รม  NHSO Client

งานประกนั

งานประกนั
ส่งเบิกดว้ยโปรแกรม  

E-Claim
งานประกนั

งานประกนั ส่งขอ้มูลไปยงั  สปสช. งานประกนั

งานประกนั รับ  REP  จาก สปสช. งานประกนั

งานประกนั ขอ้มูล  ERROR ตรวจสอบขอ้มูล  ERROR ขอ้มูล  ERROR งานประกนั

งานประกนั แกไ้ขขอ้มูล  ERROR ขอ้มูลถูกตอ้ง แกไ้ขขอ้มูล  ERROR งานประกนั

งานประกนั ส่งขอ้มูลแกไ้ข  สปสช. ส่งขอ้มูลแกไ้ข  สปสช. งานประกนั

งานประกนั รับ  Statement งานประกนั

งานประกนั
และการเงิน

บนัทึกขอ้มูลรายรับใน
ระบบบญัชี

งานประกนั
และการเงิน

Flow  Chart  เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์สิทธ์ิข้าราชการ(ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)


