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(ระบบการเบกิจา่ยประกนัสขุภาพในรปูแบบดจิทิลั)



iClaim คอือะไร ? 
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ระบบการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลของ รพ.กบั บรษิทัประกนั

ดว้ยรปูแบบดจิทิลั

ตดิตามสถานะ และผลการเคลม แบบ Realtime ได้

ตรวจสอบสทิธคิา่รกัษาพยาบาลกบับรษิทัประกนัได้



ประโยชน์ของ iClaim

ประชาชน
• ตรวจสอบกรมธรรมไ์ดท้ั 1งบนแอปพลเิคชนัและที>โรงพยาบาล /คลนิิก/รา้นยา 

• ไมต่อ้งสาํรองจา่ยคา่รกัษา ทั 1ง OPD , IPD 

โรงพยาบาล/คลนิิก/รา้นยา
• เพิ>มรายรบัจากประกนัเอกชน

• ใชร้ะบบ SIM-B คดิคา่ใชจ้า่ยราย item เกบ็คา่รกัษาตามความเป็นจรงิ

• ใชร้ะยะเวลาในการเคลมและอนุมตักิารเคลมเรว็ เพิ>มประสทิธภิาพการใชเ้ตยีง

บรษิทัประกนั
• ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบเพื>อเชื>อมต่อ รพ./คลนิิก/รา้นยา ทั >วประเทศ

• มรีะบบขอ้มลูดจิทิลัการเคลม แบบ Realtime จาก รพ./คลนิิก/รา้นยา ทั >วประเทศ
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Pบรษิทัประกนั
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iClaim Conceptual Design 

โรงพยาบาล

iClaim Data Hub

บริษัทประกัน A

บริษัทประกัน B

บริษัทประกัน C

Single Data 

Structure

จ<ายเงิน
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ความกา้วหน้าการพฒันาระบบ iClaim (1) 
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ขอ้มลู ณ วนัที6 25 พฤศจกิายน  2565

บรษิทั เอไอเอ กรุป๊ ลมิเิตด็

บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั พรเูดน็เชยีล ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทัประกนั เซน็สญัญา
เชค็สทิธิ

(HIS)

Claim OPD

(HIS)

Claim IPD

(HIS)

เชค็สทิธิ

(หมอพรอ้ม)

Q4 2565 Q4 2565

18 พ.ย. 65

Q4 2565

Q4 65

,- พ.ย. ./

เสรจ็แลว้ กาํลงัดาํเนินการ
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ความกา้วหน้าการพฒันาระบบ iClaim (2) 

ขอ้มลู ณ วนัที6 25 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

บรษิทัประกนั เซน็สญัญา
เชค็สทิธิ

(HIS)

Claim OPD

(HIS)

Claim IPD

(HIS)

เชค็สทิธิ

(หมอพรอ้ม)

เสรจ็แลว้ กาํลงัดาํเนินการ
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Q1 2566 Q1 2566 Q1 2566 Q4 2565

Q1 2566 Q1 2566 Q1 2566 Q4 2565



ความกา้วหน้าการพฒันาระบบ iClaim (3) 

NO บรษิทัประกนัทีQเขา้รว่ม

จาํนวนเงนิที>มี
การเคลมผา่นระบบฯ ทั 1งหมด

12.1
ลา้นบาท

ขอ้มลู ณ วนัที6 25 พฤศจกิายน 2565

จาํนวนการเคลมสาํเรจ็

3.5
พนัครั +ง

บรษิทัประกนัที:มี
การเคลมสงูสดุ

แหง่
35

จาํนวนหน่วยบรกิาร

ที:เชื:อมต่อระบบสาํเรจ็

จาํนวนหน่วยบรกิาร

ที>เขา้รว่ม

811
แหง่
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2.5 พนัครั Tง



ความกา้วหน้าการพฒันาระบบ iClaim (4) 
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ความกา้วหน้าการพฒันาเชืQอมระบบ HIS

สาํเรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งการทดสอบระบบ อยูร่ะหวา่งการพฒันาเชื6อมต่อ



ชื#อโรงพยาบาล จาํนวน ชื#อโรงพยาบาล จาํนวน

โรงพยาบาล เครอืธนบุรี 18 บอีารเ์อก็ซจ์สีหคลนิิก 1

โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี 1 โรงพยาบาลทกัษณิ 1

โรงพยาบาล เครอืพริlนซเิพลิ เฮลทแ์คร์ 12 โรงพยาบาลเวชธานี 1

โรงพยาบาล เครอื BDMS กลุม่ภาคใต้ 5 โรงพยาบาลสมติเิวชธนบุรี 1

โรงพยาบาลเชยีงใหมใ่กลห้มอ 1 โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 1

โรงพยาบาลลาํพนูใกลห้มอ 1 สถานพยาบาลบางประกอก u เวชกรรมทั Dวไป 1

โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีนนครปฐม 1 โรงพยาบาลนวเวช 1

โรงพยาบาลเอกชยั 1 โรงพยาบาลวมิตุ 1

โรงพยาบาลจฬุารตัน์ x 1 โรงพยาบาลปิยะเวท 1

โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรยีล 1 รวม 51

จาํนวนโรงพยาบาลเอกชนที.เขา้รว่มโครงการ



Dashboard



ตวัอยา่ง การใชร้ะบบ iClaim ของ รพ.วชริะภเูกต็ (n)
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ตวัอยา่ง การใชร้ะบบ iClaim ของ รพ.วชริะภเูกต็ (2)
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ฟังกช์นั บน iClaim
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การเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล
ทั 1ง OPD และ IPD 

เชื>อมโยงระบบเวชระเบยีน 
เพื>อสมคัรประกนัใหม ่(FMR)

ใบรบัรองจาก
โรงพยาบาล ตรวจสอบสทิธกิารรกัษา

NLP Service



ตวัอยา่ง UX/UI เชค็สทิธกิารรกัษาของรฐั
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รายละเอียดผู้ใช้

รายละเอียดผู้ใช้

รายละเอียดผู้ใช้



Full Medical History Request : FMR (1)
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Full Medical History Request : FMR (2)
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Full Medical History Request : FMR (3)
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NLP Service (1)

NLP : 
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NLP Service (2)



AI Smart Claim : Data Exploration & visualization
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การพฒันาระบบ iClaim ในระยะถดัไป 
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Logistic

Telemedicine 

AI

D Health
Station

การเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล
ทั Tง OPD และ IPD 

เชื:อมโยงระบบเวชระเบยีน 
เพื:อสมคัรประกนัใหม ่(FMR)

ใบรบัรองจากโรงพยาบาล

ตรวจสอบสทิธกิารรกัษา

NLP Service

คลนิิก / Lab / รา้นยา



02 อพัเดต HIS เพืQอเชืQอมต่อ API กบับรษิทัประกนั / ใช ้Portal iClaim

01 ลงนามสญัญาเงนิเชืQอกบับรษิทัประกนั โดย ผอ.รพ. (รช. 1, รช. 2)

03 จดัเตรยีม ICD-10 และ SIMB เขา้สูร่ะบบ HIS ของโรงพยาบาล

สิ.งที.โรงพยาบาลตอ้งเตรยีม
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ขอบคณุครบั


