คู่มือการใช้ ระบบ
แก้ไขข้ อมูลฟอกไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HDePAC)

สานักงานกลางสารสนเทศบริการสุ ขภาพ (สกส.)

สารบัญ
หน้า
การใช้ ระบบแก้ ไขข้ อมูลฟอกไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HDePAC)
วิธีการตั้งค่ าตัวแปรสาหรับพิมพ์เอกสาร
วิธีเรียกข้ อมูลทีต่ ้ องการแก้ ไข
การยกเลิก อุทธรณ์ หารื อ ตามวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ องการ
- ยกเลิกรายการเบิก
- แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลที่บนั ทึกไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
แก้ไขวันที่/เวลา ก่อนและหลังฟอก
แก้ไขน้ าหนัก ความดัน ก่อนและหลังฟอก
แก้ไขค่าความเข้มข้นของเลือด (hct)
แก้ไข membrane type, dialyzer type, Bld Flow Rate
แก้ไขค่าฟอก
ยืนยันการเบิก
แก้ไข/เพิม่ ข้อมูลยา EPO
- ขอให้พิจารณาใหม่โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูล
- แจ้งเหตุผลกรณี ฟอกไม่ครบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (R3) ที่ตรงเงื่อนไขตามประกาศฯ
- ขอหารื อคณะกรรมการแพทย์ กรณี การฟอกที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามประกาศฯ
วิธีการบันทึก ส่ งข้ อมูลแก้ ไข
การยกเลิกการขอแก้ไข HDePAC
ส่ งแบบขอแก้ไข HDePAC
ขั้นตอนการส่ งแบบฯ ขอแก้ไข และส่ งเอกสารประกอบการพิจารณา
วิธีการส่ งเอกสารประกอบ
วิธีการส่ งแบบฯ ขอแก้ไขข้อมูล
ดูผลอนุมัติ HDePAC
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การใช้ ระบบแก้ ไขข้ อมูลฟอกไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HDePAC)
ระบบแก้ไขข้อมูลฟอกไตในผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง (HDePAC)
เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นเพื่อใช้ในการอุทธรณ์ขอ้ มูลการเบิกค่าฟอกไตฯ
แทนการส่ งเอกสารไปยังหน่วยงานผูจ้ ่าย
เนื่องจากการทางานของระบบนี้จะทางานลักษณะออนไลน์กบั เซริ ฟ์เวอร์ ของ สกส.
ดังนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กบั ระบบนี้ควรเป็ นเครื่ องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ และใช้กบั
Browsers “Google Chrome”, “Firefox 3.6 ขึ้นไป”
สิ ทธิที่สามารถใช้ระบบ HDePAC ในการแก้ไขได้คือสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
และสิ ทธิ ประกันสังคมและรายการนั้น ๆ ได้ออก Statement ไปแล้ว ระบบนี้
- ใช้ยกเลิกรายการเบิก
- ขอแก้ไขข้อมูลที่บนั ทึกไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
- ขอให้พิจารณาใหม่โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูล
- แจ้งเหตุผลกรณี ฟอกไม่ครบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (R3) ที่ตรงเงื่อนไขตามประกาศฯ (ใช้ เฉพาะสิ ทธิ ประกันสังคม)
- เพื่อขอหารื อคณะกรรมการแพทย์ กรณี การฟอกที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามประกาศฯ (R1, R2, R3)
(ใช้ เฉพาะสิ ทธิ ประกันสังคม)
ดูเอกสารสรุ ปการใช้งานระบบ HDePAC เพิ่มเติม
ระบบนี้เปิ ดให้ใช้ได้ที่ URL http://cs1.chi.or.th/hdepac
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ในการเข้าใช้งานขอรับรหัสใช้งานได้ที่อีเมล์ chi-inbox@chi.or.th พร้อมแจ้งรหัส/ชื่อสถานพยาบาล,
ชื่อผูป้ ระสานงาน, เบอร์โทร และอีเมล์
ใช้ต้ งั ค่าข้อมูลสถ
เมื่อเข้าสู่ ระบบจะได้หน้าต่างดังรู ป
านพยาบาล

เมนูการทางาน

ครั้งแรกในการเข้าระบบต้องตั้งค่าข้อมูลของสถานพยาบาล
เพื่อระบบนาข้อมูลนี้แสดงในเอกสารแบบฟอร์ มขอแก้ไขฯ ข้อมูล วิธีการตั้งค่า

 วิธีการตั้งค่ าตัวแปรสาหรับพิมพ์เอกสาร
1.

คลิกข้อความ “[ตั้งค่ า]” จะได้หน้าจอดังรู ป

2.

เติมข้อมูลดังนี้
รหัส รพ. เติมรหัสของสถานพยาบาลใช้ 5 หลัก
ชื่ อ รพ. เติมชื่อของสถานพยาบาล
ทีอ่ ยู่
เติมที่อยูข่ องสถานพยาบาล

-2-

ชื่ อ-สกุล ผู้อานวยการ/ผู้บริหารสถานพยาบาล เติมชื่อ-สกุลของผูอ้ านวยการ
หรื อผูบ้ ริ หารสถานพยาบาล
เบอร์ โทรติดต่ อ เติมเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
โทรสาร
เติมเบอร์โทรสารของสถานพยาบาล
E-mail
เติมอีเมล์ของผูร้ ับผิดชอบ
ชื่ อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ เติมชื่อ-สกุลของผูร้ ับผิดชอบ
3. คลิกตัวเลือก “ใช้ เป็ นข้ อมูลแสดงในแบบฟอร์ มฯ” และคลิกปุ่ ม “บันทึก”
(ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ในแบบฟอร์ มฯ ส่ วนที่เป็ นชื่อ ที่อยูส่ ถานพยาบาลจะไม่แสดง)
ระบบ HDePAC มีเมนูการทางาน 3 เมนูคือ
1. บันทึกแก้ ไขข้ อมูลผู้ป่วย HD ใช้เรี ยกข้อมูล และแสดงข้อมูลการเบิก
2. ส่ งแบบขอแก้ ไข HDePAC ใช้ในการส่ งแบบขอแก้ไข และหลักฐานประกอบการพิจารณา
3. ดูผลอนุมัติ HDePAC
ใช้แสดงรายการที่ขอแก้ไข และผลการอนุมตั ิ

 วิธีเรียกข้ อมูลทีต่ ้ องการแก้ไข
เลือกสิ ทธิทตี่ ้ องการแก้ ไขข้ อมูลซี่งมีให้เลือก 2 สิ ทธิ คือสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพ (UC)
และสิ ทธิ ประกันสังคม (SS)
2. ระบุเลขที่ Statement ทีต
่ ้ องการแก้ ไขข้ อมูล จะระบุเป็ นเลข 8 หลัก หรื อ 6 หลักก็ได้ เช่น
20131201 หรื อ 131201 ตัวอย่างดังรู ป
1.

3.

คลิกปุ่ ม “ค้ นหา” จะได้ขอ้ มูลตัวอย่างดังรู ป
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ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลตามลาดับที่ปรากฏใน Statement ที่ สกส. ออกให้กบั สถานพยาบาล
เป็ นเลขประจาตัวผูป้ ่ วยที่ใช้ในการส่ งข้อมูลเบิก
ชื่ อ-สกุล เป็ นชื่อสกุลผูป้ ่ วยที่ส่งเบิก
สถานี
เป็ นรหัสสถานีที่บนั ทึกข้อมูลเบิก
รับไว้เมื่อ เป็ นวันที่/เวลาที่ผปู ้ ่ วยฟอกไต
สิ ทธิ์
แสดงสิ ทธิ์ ที่ใช้เบิก CS=กรมบัญชีกลาง, UC=สปสช., SS=ประกันสังคม
โดยขอ แสดงประเภทการแก้ไขว่ากรณี ใด ซึ่ งมี
3 กรณี คือ ยกเลิก=ขอยกเลิกรายการเบิก,
หารื อ=ไม่แก้ไขข้อมูลแต่ขอให้พิจารณาจ่ายใหม่, แก้ไข=ขอแก้ไข/เพิ่มข้อมูลที่ส่งเบิก
แจ้ งเมื่อ เป็ นวันที่สถานพยาบาลแก้ไข/หารื อ
หากเป็ นวันปั จจุบนั เป็ นวันเดียวกับที่ขอแก้ไขจะแสดงเพียงเวลาเท่านั้น
-Sใช้แสดงจานวนวันส่ งแบบขอแก้ไขหลังจากมีการขอแก้ไขข้อมูล เช่นแก้ไขข้อมูลวันที่
10/06/2556 แล้วส่ งแบบขอแก้ไขวันที่ 15/06/2556 ก็จะแสดงเป็ น 5 (ยังไม่ได้ใช้)
-Aใช้แสดงจานวนวันที่อนุมตั ิหลังจากมีการขอแก้ไขข้อมูล เช่นแก้ไขข้อมูลวันที่
10/06/2556 อนุ มต
ั ิการแก้ไขวันที่ 18/06/2556 ก็จะแสดงเป็ น 8 (ยังไม่ได้ใช้)
สถานะ ใช้แสดงสถานะของข้อมูลคือ
- รอสร้างแบบ มีการแก้ไข/หารื อแล้วแต่ยงั ไม่ส่งแบบส่ งขอแก้ไขให้ สกส.
- รอผลตรวจ มีการแก้ไข/หารื อแล้วและได้ส่งแบบให้ สกส. แล้ว รอการพิจารณาอนุมตั ิ
- ผลตรวจออกแล้ว ผลการพิจารณาออกแล้วอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
ตัวอย่างรายการทีม่ ีการขอแก้ไข/หารือ
HN

4.
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ต้ องการแก้ไขรายการใดให้ คลิกที่

HN

นั้น ตัวอย่างดังรู ป

ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลเหมือนกับโปรแกรม HD ที่มีการบันทึกเบิก แต่จะแสดงเลขที่ Statement
และ รหัสแสดงสถานะข้อมูล (Stat) (ถ้ ามี) ตัวอย่างดังรู ป
เป็ นรายการปกติไม่มีสถานะข้อมูล
เป็ นรายการไม่จ่ายแสดงสถานะข้อมูลเป็ น R3
สถานะข้อมูลสิ ทธิ ประกันสังคมมีดงั นี้
X - เป็ นรายการที่ยกเลิก [ไม่จ่าย]
FH - เป็ นรายการจ่ายได้ ตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์ [จ่าย] รายการรอสรุ ป (H)
ที่ในรอบนี้มีขอ้ มูลบริ การครบตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์
FB - เป็ นรายการจ่ายได้ ตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์ [จ่าย]
ข้อมูลบริ การครบตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์ดว้ ยข้อมูลบริ การสิ ทธิ์ อื่น
FO - เป็ นรายการจ่ายได้ ตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์ [จ่าย]
ข้อมูลบริ การครบตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์ดว้ ยข้อมูลบริ การที่สถานพยาบาลนอกโ
ครงการ
H1 - รายการรอสรุ ป [รอสรุ ป] บริ การน้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ รอกาหนด 60 วัน
N - รายการไม่ขอเบิก หรื อ รายการที่มียอดเบิกศูนย์บาท [ไม่จ่าย]
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P

-

R1 R2 R3 -

R4 -

รายการที่จ่ายบางส่ วน เนื่องจากเกินอัตราค่าฟอกเลือดต่อสัปดาห์ [จ่าย]
รายการไม่จ่าย [ไม่จ่าย] บริ การนอกสถานพยาบาลที่ สปส. แจ้ง
รายการไม่จ่าย [ไม่จ่าย] บริ การน้อยกว่า 4 ชม.
รายการไม่จ่าย [ไม่จ่าย]
บริ การน้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ และรอข้อมูลบริ การตามเกณฑ์จานวนครั้งต่อสัปดาห์เกิน
กาหนด 60 วัน
รายการไม่จ่าย [ไม่จ่าย] รายการที่เบิกเกินอัตราค่าฟอกเลือดต่อสัปดาห์

สถานะข้อมูลสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
X - เป็ นรายการที่ยกเลิก [ไม่จ่าย]
ั ไว้ [ไม่จ่าย]
H - เป็ นรายการที่กน
D - เป็ นรายการชะลอการจ่ายวันที่ฟอกไม่อยูใ่ นช่วงของการมีสิทธิ

 การยกเลิก อุทธรณ์ หารื อ ตามวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ องการ
1.

ยกเลิกรายการเบิก เป็ นการขอยกเลิกรายการเบิกที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว
 ระบุชื่อ-สกุลผูท้ ี่ขอยกเลิกข้อมูลในช่อง “ผูบ้ นั ทึก”
 คลิกปุ่ ม “ยกเลิกข้อมูล”

 จะมีขอ้ ความแจ้งการยกเลิกข้อมูล คลิกปุ่ ม “ตกลง” เพื่อปิ ดหน้าต่าง
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แก้ไข/เพิม่ เติมข้ อมูลทีบ่ ันทึกไม่ ตรงกับข้ อเท็จจริง ซึ่ งข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดงั นี้
- วันที่/เวลาที่ผปู ้ ่ วยฟอก
- น้ าหนัก, ความดัน ก่อนและหลังฟอก
- ค่าความเข้มข้นของเลือด (hct)
- membrane type, dialyzer type, Bld Flow Rate, Ultrafiltration, new dialyzer, HD mode
- ข้อมูลยา EPO
แก้ไขวันที/่ เวลา ก่อนและหลังฟอก
2.

แก้ไขนา้ หนัก, ความดัน ก่อนและหลังฟอก

แก้ไขค่ าความเข้ มข้ นของเลือด (hct)

แก้ไข membrane type, dialyzer type, Bld Flow Rate, Ultrafiltration, new dialyzer, HD mode

แก้ไขค่ าฟอก
ยืนยันการเบิก
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แก้ไข/เพิม่ ข้ อมูลยา EPO ให้ดาเนินการดังนี้
 คลิกเลือกรายการยา

 เติมจานวนขวดที่ใช้
\
 เลือกแหล่งเบิก

 เติมจานวนเงิน และคลิกปุ่ ม “เพิม่ ”

ขอให้ พจิ ารณาใหม่ โดยไม่ มีการแก้ ไขข้ อมูล
เป็ นการยืนยันการส่ งข้อมูลเพื่อให้พิจารณาจ่ายใหม่ เช่นสิ ทธิ สปสช. ส่ งข้อมูลล่าช้า ทาให้ยา EPO
ไม่ถูกคานวณ
 คลิกตัวเลือก “ขอส่ งซ้ า”
3.

 เติมเหตุผลการส่ งข้อมูลซ้ า
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แจ้ งเหตุผลกรณีฟอกไม่ ครบ 2 ครั้งต่ อสั ปดาห์ (R3) ทีต่ รงเงื่อนไตตามประกาศฯ
(ใช้เฉพาะสิ ทธิ ประกันสังคม)
 คลิกเลือกสาเหตุที่ฟอกไม่ครบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มี 2 ตัวเลือก คือ
“ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไต” และ “ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยในห้อง ICU”
4.

 เติมชื่อสถานพยาบาล และรหัสสถานพยาบาล ในช่อง ที่ ร.พ. เช่น รพ.สระบุรี (10661)
ขอหารื อคณะกรรมการแพทย์ กรณีการฟอกทีไ่ ม่ เข้ าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามประกาศฯ
R2, R3) (ใช้เฉพาะสิ ทธิ ประกันสังคม)
กรณีฟอกน้ อยกว่า 4 ชั่วโมง (R2) ให้ระบุเหตุผลการฟอกกรณี ฟอกน้อยกว่า 4 ชัว่ โมง
ให้ดาเนินการดังนี้
5.

(R1,

 ใช้เมาท์คลิกในช่อง Spec Cond เคาะ space bar บนคียบ์ อร์ ดซึ่ งจะมีให้เลือกดังนี้
0 เป็ นสัปดาห์แรกของการฟอก
1 เส้นเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือดมีปัญหาใช้งานไม่ได้
2 ความดันโลหิ ตต่า
3 ชัก หรื อมีอาการเปลี่ยนแปลงระดับความรู ้สึกตัว เช่น ซึ มลง หรื อหมดสติ
4 มีภาวะไข้สูง และหนาวสั่น
5 มีอาการเจ็บป่ วยของร่ างกายอย่างรุ นแรง เช่น ปวดท้อง หรื อหน้าอก
8 อื่นๆ ไม่เบิก
9 อื่นๆ ต้องการเบิก
ฟอกน้ อยกว่า 2 ครั้ง/สั ปดาห์ (R3) ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามประกาศฯ
เช่นผูป้ ่ วยไปฟอกที่สถานพยาบาลอื่น แล้วสถานพยาบาลนั้น ๆ ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลเบิก หรื อผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
ฯลฯ
 คลิกตัวเลือก “ขอหารื อ (ส่ งอุทธรณ์)”

 เติมเหตุผลการหารื อ

 วิธีการบันทึก ส่ งข้ อมูลแก้ไข
1

. เติมชื่ อผู้แก้ ไข/เพิม่ ข้ อมูลในช่ อง “ผู้บันทึก”
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2.

คลิกปุ่ ม “บันทึก & ส่ งแก้ไข” ก็จะมีขอ้ มูลแจ้งให้ทราบว่า สกส. ได้รับข้อมูลแล้ว

หมายเหตุ : ใน Statement งวดหนึ่ง ๆ สามารถแก้ไขข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ
แล้วค่อยส่ งแบบขอแก้ไขเป็ นชุด

 การยกเลิกการขอแก้ไข HDePAC
หลังจากแก้ไขและบันทึก ส่ งแก้ไขแล้ว เมื่อย้อนกลับไปหน้า “บันทึกแก้ ไขข้ อมูลผู้ป่วย HD”
รายการที่ถูกแก้ไขจะแสดงเป็ นสี เขียว ตัวอย่างดังรู ป

หากต้องการยกเลิก การยกเลิก หรื อแก้ไข หรื อหารื อ สามารถดาเนินการดังนี้
 คลิกเครื่ องหมาย
 จะมีขอ้ ความยืนยันการยกเลิก ดังรู ป
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การขอยกเลิก สามารถขอยกเลิกได้เฉพาะรายการที่ สถานะ “รอสร้างแบบ” เท่านั้น
ถ้าอยูใ่ นสถานะอื่นต้องยกเลิกในหน้า “ส่ งแบบขอแก้ไข HDePAC” คลิก [ยกเลิกการขอแก้ไขข้อมูลชุดนี้]

 ส่ งแบบขอแก้ไข HDePAC
หลังจากแก้ไขและบันทึก ส่ งแก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการขั้นต่อไปคือส่ งแบบขอแก้ไข คลิกแถบ
“ส่ งแบบขอแก้ไข HDePAC” จะได้หน้าต่างดังรู ป ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลที่ได้แก้ไขโดยแบ่งออกเป็ นชุด ๆ
ของ Statement งวดนั้น ๆ

1

ชุ ด --

ดาวน์ โหลดแบ
บแล้ ว
1

ชุ ด --

ดาวน์ โหลดแบ
บแล้ ว
1

ชุ ด --

ยังไม่ ดาวน์ โหล
ดแบบ
1

ชุ ด --

ยังไม่ ดาวน์ โหล
ดแบบ
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ชุ ด --

1

ดาวน์ โหลดแบบ
แล้ ว

1

ชุ ด --

ยังไม่ ดาวน์ โหล
ดแบบ
1

ชุ ด --

ดาวน์ โหลดแบ
บแล้ ว

ในแต่ละชุดจะแสดงรายละเอียด 3 ส่ วนดังนี้
 ส่ วนหัวของชุดที่ขอแก้ไข/หารื อ
กรณี ขอแก้ไข/หารื อแล้วแต่ยงั ไม่เคยดาวน์โหลดแบบฯ ในช่องเลขที่แบบฯ จะเป็ นช่องว่าง
และจะมีรูป เพื่อใช้ดูแสดงรายการที่มีการขอแก้ไข/หารื อ
กรณี ขอแก้ไข/หารื อแล้ว และเคยดาวน์โหลดแบบฯ ชุดนี้แล้ว ในช่องเลขที่แบบฯ
จะแสดงเลขที่แบบที่ระบุไว้
 รายการที่ขอแก้ไขประกอบด้วยคอลัมน์ดงั นี้
แสดงเลขประจาตัวผูป้ ่ วย
ชื่อ-สกุล แสดงชื่อสกุลผูป้ ่ วย
รับไว้เมื่อ แสดงวันที่/เวลาที่ผปู ้ ่ วยฟอกไต
สิ ทธิ์ แสดงสิ ทธิ์ ที่ใช้เบิก
CS=กรมบัญชี กลาง, UC=สปสช., SS=ประกันสังคม
โดยขอ แสดงประเภทการแก้ไขว่ากรณี ใด ซึ่ งมี
3 กรณี คือ ยกเลิก=ขอยกเลิกรายการเบิก,
หารื อ=ไม่แก้ไขข้อมูลแต่ขอให้พิจารณาจ่ายใหม่, แก้ไข=ขอแก้ไข/เพิ่มข้อมูลที่ส่งเบิก
แจ้งเมื่อ แสดงวันที่สถานพยาบาลแก้ไข/หารื อ
หากเป็ นวันปั จจุบนั เป็ นวันเดียวกับที่ขอแก้ไขจะแสดงเพียงเวลาเท่านั้น
HN
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เลขรับแจ้ง แสดงเลขที่อนุมตั ิการขอแก้ไข แต่ละรายการจะไม่ซ้ ากัน
เลขนี้จะใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการตั้งชื่อเอกสารประกอบการพิจารณา
H
ใช้ในการส่ งเอกสารใบ Hemo Sheet รู ปแบบแฟ้มข้อมูล Hcode_เลขที่ Statement
(6 หลัก)_เลขรับแจ ้ง_H.ZIP เช่น 10000_140101_HDE3CM_H.ZIP
ใน ZIP ประกอบด้วยเอกสารรู ปภาพที่เป็ นใบ Hemo Sheet ตั้งชื่อเหมือนกับ Zip
เช่น 10000_140101_HDE3CM_H.Jpg (หากตั้งชื่ อไม่ ตรงกับรู ปแบบที่กาหนดไว้
ระบบจะทาการเปลี่ยนให้ โดยอัตโนมัติ )
Dr
ใช้ในการส่ งเอกสารใบรับรองแพทย์ รู ปแบบแฟ้มข้อมูล Hcode_เลขที่ Statement
(6 หลัก)_เลขรับแจ ้ง_D.ZIP เช่น 10000_140101_HDE3CM_D.ZIP
ใน ZIP ประกอบด้วยเอกสารรู ปภาพที่เป็ นใบรับรองแพทย์ ตั้งชื่อเหมือนกับ Zip เช่น
10000_140101_HDE3CM_D.Jpg (หากตั้งชื่ อไม่ ตรงกับรู ปแบบที่กาหนดไว้
ระบบจะทาการเปลี่ยนให้ โดยอัตโนมัติ )
 ส่ วนที่ใช้ในการส่ งแบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารื อ และแบบสรุ ปการยืน่ ขอแก้ไข/หารื อ
รู ปแบบแฟ้มข้อมูล Hcode_เลขที่ Statement (6 หลัก)_เลขทีต่ อบรับ_A.ZIP เช่น
10000_140101_0012_A.ZIP ใน ZIP ประกอบด้วยเอกสารรู ปภาพ 2 ฉบับคือ
- แบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารื อ รู ปแบบแฟ้มข้อมูล Hcode_เลขที่ Statement (6
หลัก)_เลขทีต
่ อบรับ _A.jpg เช่น 10000_140101_0012_A.jpg
- แบบสรุ ปการยืน่ ขอแก้ไข/หารื อ รู ปแบบแฟ้มข้อมูล Hcode_เลขที่ Statement (6
หลัก)_เลขทีต
่ อบรับ _B.jpg เช่น 10000_140101_0012_B.jpg
(หากตั้งชื่ อไม่ ตรงกับรู ปแบบที่กาหนดไว้ ระบบจะทาการเปลี่ยนให้ โดยอัตโนมัติ )
เอกสารทีจ่ ะต้ องส่ ง
1. แบบฟอร์ มฯ ขอแก้ไข/หารื อ และตารางแบบสรุ ปฯ ที่ได้จากระบบ
2. เอกสารใบ Hemo Sheet (ถ้ ากาหนดไว้ ว่าการขอแก้ ไข/หารื อนั้น ๆ ต้ องส่ งเอกสารประกอบ)
3. เอกสารใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสารอื่น ๆ (ถ้ ากาหนดไว้ ว่าการขอแก้ ไข/หารื อนั้น ๆ
ต้ องส่ งเอกสารประกอบ)
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ขั้นตอนการส่ งแบบฯ ขอแก้ไข และส่ งเอกสารประกอบการพิจารณา
 ดาวน์โหลดแบบฯ ขอแก้ไข โดยระบุเลขที่ ในช่อง เลขที่แบบฯ
(สถานพยาบาลกาหนดเลขที่แบบขึ้นเองโดยไม่ซ้ ากับชุดการแก้ไขชุดอื่น ๆ เช่น 140101-001 )
 คลิก “[ดาวน์ โหลดแบบฯ]” ระบบจะแสดงเอกสาร 2 ฉบับคือ
- แบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารื อ
- แบบสรุ ปการยืน่ ขอแก้ไข/หารื อ
ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ฉบับ แล้วให้ผอู ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หารสถานพยาบาลลงนาม แล้วนาเอกสารทั้ง
2 ฉบับสแกน
ตัวอย่าง : แบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารือ (สิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ)
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ตัวอย่าง : แบบสรุปการยืน่ ขอแก้ ไข/หารือ (สิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ)
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารือ (สิทธิประกันสังคม)
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ตัวอย่าง : แบบสรุปการยืน่ ขอแก้ ไข/หารือ (สิทธิประกันสังคม)
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 ส่ งเอกสารประกอบ ซึ่ งสามารถดูวา่ ต้องส่ งเอกสารอะไรบ้างให้ดูจากคอลัมน์ H และ Dr
- คอลัมน์ใดมีรูป แสดงว่าต้องส่ งเอกสารนั้น
- คอลัมน์ใดแสดงเป็ นเครื่ องหมาย
– แสดงว่าไม่ตอ้ งส่ งเอกสารนั้น
ตัวอย่าง

แสดงว่าทั้ง 3 รายการต้องส่ งเอกสารประกอบใบ Hemo Sheet และเอกสารใบรับรองแพทย์

แสดงว่ารายการแรกส่ งเพียงเอกสารประกอบใบ Hemo Sheet อย่างเดียว
ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารใบรับรองแพทย์
ส่ วนรายการที่ 2 เป็ นการยกเลิก ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารประกอบ
วิธีการส่ งเอกสารประกอบ
 คลิกที่รูป ในคอลัมน์ที่ตอ้ งการส่ งเอกสารประกอบ จะได้หน้าต่างดังรู ป

 คลิกปุ่ ม “เลือกไฟล์” และเลือกแฟ้มที่ตอ้ งการส่ ง จะได้หน้าต่างดังรู ป
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 คลิกปุ่ ม “ส่ งไฟล์แบบ” ก็จะได้หน้าต่างดังรู ป

 เมื่อส่ งแฟ้มประกอบเรี ยบร้อยแล้วจากรุ ป

ก็จะเปลี่ยนเป็ น

ตัวอย่างดังรู ป

 ส่ งเอกสารประกอบครบทุกรายการแล้ว จากรุ ป ก็จะเปลี่ยนเป็ น
จากนั้นให้ส่งไฟล์แบบฟอร์ มขอแก้ไข/หารื อ และแบบสรุ ปการยืน่ ขอแก้ไข/หารื อ

ทุกรายการ

วิธีการส่ งแบบฯ ขอแก้ ไขข้ อมูล
 คลิกที่ “ส่ งไฟล์แบบฯ ขอแก้ไขข้อมูลชุดนี้ ”
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 คลิกปุ่ ม “เลือกไฟล์” และเลือกแฟ้มที่ตอ้ งการส่ ง จะได้หน้าต่างดังรู ป

 คลิกปุ่ ม “ส่ งไฟล์แบบ” ก็จะได้หน้าต่างดังรู ป
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 ดูผลอนุมตั ิ HDePAC
หลังจากส่ งเอกสารประกอบ และส่ งแบบฯ ขอแก้ไขข้อมูล เรี ยบร้อยแล้ว รายการต่าง ๆ
จะแสดงในหน้า “ดูผลอนุมัติ HDePAC” สามารถดูผลการอนุมตั ิได้จากหน้านี้

สถานพยาบาลสามารถติดตามสถานะของการแก้ไข/หารื อรายการต่าง ๆ
จากคอลัมน์ผลอนุมตั ิซ่ ึ งกาหนดรหัสไว้ดงั นี้
R
สกส. รับข้อมูลการแก้ไข/หารื อ
S
สกส. ส่ งข้อมูลให้ สปสช. หรื อ สานักงานประกันสังคม พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิแล้ว
ผลการพิจารณาจาก สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคม
Y
สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมตั ิ
N
สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคมไม่อนุมตั ิการขอแก้ไข/หารื อ
H
รายการนี้รอพิจารณาจาก สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคม
ประมวลผลหลัง สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมตั ิ
A
สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมตั ิ และ สกส. ประมวลผลผ่านการตรวจสอบ
C
สปสช. หรื อสานักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมตั ิ และ สกส. ประมวลผลไม่ผา่ นการตรวจสอบ
E
รายการนี้ สปสช. เป็ นผูพ้ ิจารณาจ่ายยา
M
รายการนี้ออก Statement แล้ว
หมายเหตุ : รหัสที่กาหนดไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
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