
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
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คู่มือการให้บริการ : ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ. 

ต้นสังกัดที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน  
1. ชื่อกระบวนงาน : การให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 
กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพของรัฐในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมตตาประชา

รักษ์ (วัดไร่ขิง) 
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
5.1 ประเภทช่องทาง : 
1. ติดต่อด้วยตนเองหรือญาติน าเอกสารมา
ยื่นขอรับบริการ ณ หน่วยตรวจสอบสิทธิ 
2. สถานที่ตั้ง 
   ห้องตรวจสอบสิทธิ โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  52  หมู่ 2  ต.ไร่ขิง 
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 
 
3. รูปแบบการให้บริการ : ให้บริการตลอด       
                               24 ชั่วโมง 
4. โทรศัพท/์โทรสาร : 034-225843,  
034-388743 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
 เปิดให้บริการทุกวัน   
 
 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 

 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการ (ถ้ามี) 



เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  ประกอบด้วย 
   ประกันสุขภาพกรณีส่งต่อ  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาใบส่งตัว จ านวน  3 ชุด  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง 
  ประกันสุขภาพกรณีผู้พิการ/ทหารผ่านศึก  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาบัตรผู้พิการ/ส าเนาบัตรทหารผ่านศึก จ านวน 2  ชุด 
     2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  2 ชุด 
  ประกันสุขภาพกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด 
     2. กรณีเป็นเด็กใช้ส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน  จ านวน  2 ชุด 
  ประกันสุขภาพกรณีสิทธิว่าง  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ชุด  
     2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร  จ านวน  2 ชุด   
     3. แบบค าร้องมาตรา 8 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน 
  ประกันสังคมกรณีส่งต่อ  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาใบส่งตัว   จ านวน  2 ชุด  
     2. ส าเนาบัตรรับรองสิทธิ  ส าเนาบัตรประชาชน  อย่างละ 2 ชุด  
     3. กรณี Admit แนบใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการเรียกเก็บเงิน 
  ประกันสังคมกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  2 ชุด 
     2. ส าเนาบัตรรับรองสิทธิ  จ านวน 2 ชุด   
     3. แนบใบรับรองแพทย์ และแบบ สปส.2-15 ให้แพทย์เขียนเพื่อประกอบการเรียกเก็บเงิน 
  ประกันสังคมกรณีทุพลภาพ ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  2 ชุด     
     2. แนบใบรับรองแพทย์และแบบ สปส.2-19 ให้แพทย์เขียนเพื่อประกอบการเรียกเก็บเงิน 
  กองทุนเงินทดแทน   ใช้หลักฐาน 
     1.  ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาจากบริษัท 
     2.  แบบ กท.44 และ แบบ กท.16  (แบบ กท.16 นายจ้างยื่นท่ีส านักงานประกันสังคมเองก็ได้)   
     3.  แนบใบรับรองแพทย์ (กท.16/1) ให้แพทย์เขียนเพื่อประกอบการเรียกเก็บเงิน 
  พ.ร.บ. จากรถ  ใช้หลักฐาน 
     1. ส าเนาบันทึกประจ าวันต ารวจ  จ านวน 2 ชุด  รับรองส าเนาโดยต ารวจเจ้าของคด ี
     2. ส าเนากรมธรรม์  จ านวน 2 ชุด 
     3. ส าเนารายการจดทะเบียนรถ + รายการเสียภาษี  จ านวน  2 ชุด 
     4. ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน ของ 
         - เจ้าของรถ      จ านวน  2  ชุด 
         - ผู้ขับข่ี           จ านวน  2  ชุด 
         - ผู้ประสบภัย    จ านวน  2  ชุด 
     5. ส าเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)  จ านวน  2 ชุด 
     6. แนบแบบ บต.4  ให้ผู้ประสบภัยลงนามมอบอ านาจ 
     7. ใบรับรองแพทย์  ให้แพทย์เขียนเพื่อประกอบการเรียกเก็บเงิน 
 



โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
METTAPRACHARAK(WATRAIKING) HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
(นาที/ชั่วโมง/วัน/
วันท าการ/เดือน/

ปี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 
 
 

ผู้ป่วยหยิบ
บัตรคิว
ตรวจสอบสิทธิ 

ผู้ป่วยหยิบบัตรคิวตรวจสอบสิทธิเพื่อ
รอรับบริการตามล าดับคิว 

-วันท าการ
ตั้งแต่เวลา 
24.00 น. เป็น
ต้นไป 

- ผู้ป่วย/ญาต ิ  

2 เรียกผู้ป่วยรับ
บริการ
ตามล าดับคิว 

1. คัดกรองเอกสารการใช้สิทธิเบื้องต้น 
2. พิจารณาการใช้สิทธิของผู้ป่วย  
และเอกสารการใช้สิทธิว่าครบถ้วน
หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนแนะน าให้
ผู้ป่วยถ่ายเอกสารเพิ่มเติมและแนบ
Note เพื่อให้ทราบว่ารอเอกสารอะไร
เพิ่มเติม 
3. พิจารณาว่าเอกสารระบุถึง
โรงพยาบาลถูกต้องหรือไม่  หากไม่
ถูกต้องแจ้งผู้ป่วยรอ  เพื่อประสาน
โรงพยาบาลตามบัตรในเวลาราชการ 

-วันท าการ
ตั้งแต่เวลา 
05.30 น.เป็น
ต้นไป 
 

1 นาที/ราย เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

 

3 ตรวจสอบสิทธิ
จากเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 

1. น าเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช็ค
สิทธิจากเว็บไซต ์
- www.sso.go.th  ส าหรับผู้ป่วย
ประกันสังคม 
- www.nhso.go.th  ส าหรับผู้ป่วย
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- www.fwf.cfo.in.th  ส าหรับผู้ป่วย
ต่างด้าว 
- www.state.cfo.in.th  ส าหรับ
ผู้ป่วยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
2. พิมพ์ใบเช็คสิทธิจากเว็บไซต์เพื่อ
เป็นหลักฐาน 

ตลอด 24 ชม. 1 นาที/ราย เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

 

4 กลับสิทธิใน
ระบบ HosXp 

1. ใส่เลข HN หากไม่มี HN มาให้ค้น
ด้วยชื่อ-สกุล หากห้องบัตรยังไม่เปิด
สิทธิผู้ป่วย  ต้องเข้าไปเปิดสิทธิผู้ป่วย
ก่อนโดยเข้าในระบบ HosXp  

ตลอด 24 ชม. 2 นาที / ราย เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

 

http://www.sso.go.th/
http://www.nhso.go.th/
http://www.fwf.cfo.in.th/
http://www.state.cfo.in.th/


 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
(นาที/ชั่วโมง/วัน/
วันท าการ/เดือน/

ปี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

  เลือกเมนูระบบผู้ป่วยนอก      บันทึก
การส่งตรวจ เมื่อเปิดสิทธิเรียบร้อย
แล้ว ท าการแก้ไขสิทธิ โดยเข้าใน
ระบบ HosXp เลือกเมนูระบบ 
ผู้ป่วยนอก      ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ  
เพื่อท าการแก้ไขสิทธิ 
2. บันทึกข้อมูลสิทธิในระบบโดยระบุ
รหัสสิทธิ , สถานพยาบาลหลัก, 
สถานพยาบาลรอง,วันเริ่มใช้สิทธิ,วัน
หมดอายุของสิทธิ 
3. ยืนยันสิทธิและสั่งพิมพ์ใบตรวจสอบ
สิทธิ 
4. พิจารณาว่ามีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น
อะไรบ้างก่อนพิจารณาให้ใช้สิทธิ 
5. ลงรายละเอียด  พร้อมระบุ
พิจารณาการใช้สิทธิ  ผู้ป่วยนอกหรือ
ผู้ป่วยใน  และต้องส่งตรวจสอบสิทธิ
ซ้ ากรณ ีAdmit หรือไม ่
6. ลงช่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ 

   

 

5 ผู้ป่วยรับ
เอกสารการใช้
สิทธิ 

1. เรียกช่ือ-สกุลผู้ป่วยรับเอกสารการ
ใช้สิทธิและแนะน าวันหมดอายุในใบส่ง
ตัว  เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
ในแต่ละครั้ง 
2. แนะน าขั้นตอนต่อไปในการรับ
บริการ  
3. กรณีที่ยังไม่ลงเลขท่ีใบส่งตัว แจ้งให้
ผู้ป่วยไปลงเลขท่ีใบส่งตัวที่ห้องบัตร 

ตลอด 24 ชม. 1 นาที/ราย เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

 

6 ประสานสิทธิ
กรณ ีAdmit 
หรือเรื่องอื่นๆ 
กับ รพ.ตาม
บัตร 

1. โทรประสาน รพ.ตามบัตรเพื่อแจ้ง
การ Admit หรือขอแก้ไข/เพิ่มโรคใน
ใบส่งตัวพร้อมท้ังสอบถามช่ือผู้ 

ในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแต่
เวลา 8.30 – 
16.00 น. 

ไม่เกิน 20 นาที/
ราย 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสิทธิ 

 

 

 

 
 

 



 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
(นาที/ชั่วโมง/วัน/
วันท าการ/เดือน/

ปี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

  ประสานงาน 
2. หาก รพ. ตามบัตรให้ใช้ สิทธิได้  
เขียนรายละเอียดในการแก้ไขลงในใบ
ส่งตัวทั้งตัวจริงและส าเนา และใบ
ตรวจสอบสิทธิ  หาก รพ.ตามบัตรไม่
รับผิดชอบแจ้งผู้ป่วยว่าต้องช าระเงิน
เองและเขียนรายละเอียดในใบ
ตรวจสอบสิทธิ 
3. แจ้งผู้ป่วยหรือญาติ  และหอผู้ป่วย
เพื่อทราบผลของการประสานงาน 

 

    

ระยะเวลาด าเนินการรวม :   นาท ี
 

8. งานบริการนี ้

 

 

 

 

 

 

 


