
การจา่ยคา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค กรณี Fee schedule ปี 2563

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 8 อดุรธานี



บรกิารตรวจยนืยนัโลหติ
จางธาลสัซเีมยีในหญงิ
ต ั�งครรภแ์ละสาม ี

คา่ตรวจ Hb typing 270

คา่ตรวจ Alpha - thal 1 500

คา่ตรวจ Beta - thal 1,200

คา่ PND 2,500

คา่ยตุกิารต ั�งครรภ์ 3,000

บรกิารตรวจคดักรอง Down 
syndrome ในหญงิต ั�งครรภ ์
อาย ุ35 ปีขึ�นไป และพื�นที�นํารอ่ง

คา่ตรวจคดักรองดว้ยวธิ ีQuadruple test 1,200

คา่บรกิารเจาะเลอืดและคา่ขนสง่ 200

คา่ PND 2,500

คา่บรกิารตรวจโครโมโซมยนืยนัทารกใน
ครรภด์ว้ยวธิ ีKaryotyping

2,500

คา่ยตุกิารต ั�งครรภ์ 3,000

บรกิารป้องกนัการยตุกิาร
ต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั

คา่ชดเชย 3,000

บรกิารฝากครรภ ์(ANC) 

ANC คร ั�งแรก 1,000

US 400

ANC คร ั�งท ี� 2-5 400

ตรวจและป้องกนั
สขุภาพชอ่งปาก

500

บรกิารตรวจคดักรองภาวะ
พรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดใ์น
เด็กแรกเกดิ

คา่ชดเชย 125

บรกิารตรวจคดั
กรองมะเร็งปาก
มดลกู 

Pap smear/ VIA 250

HPV DNA test 420

Liquid Based Cytology 250

การทาํ Colposcopy 900

หมายเหต:ุ อตัราการจา่ยเป็น บาท/คร ั�ง ในแตล่ะรายการ

คา่ชดเชยใสห่ว่ง 800

คา่ชดเชยยาฝงั 2,500

คา่ชดเชยใสห่ว่ง 800

คา่ชดเชยยาฝงั 2,500

บรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวร
(ใสห่ว่ง/ฝงัยา) หญงิ< 20 ปี

บรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวร (ใสห่ว่ง/ฝงัยา) 
หญงิ ≥ 20 ปีขึ�นไป กรณีแทง้ Unwanted 
pregnancy 

1 4

ทนัตกรรมป้องกนัในเด็ก

เคลอืบฟลอูอไรด์ 4-12 100

เคลอืบหลมุรอ่งฟนั 6-12 ปี (ตอ่ซี�) 250

การตรวจยนืยนัภาวะพรอ่ง
ไทรอยดฮ์อรโ์มน (TSH) ผดิปกต ิ

การตดิตามใหม้าตรวจยนืยนัภายใน 14 วนั 200

รายการ PP จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2563รายการ PP จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2563
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ขอบเขตการนําเสนอรายการ PP จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2563ขอบเขตการนําเสนอรายการ PP จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2563

ในระบบ 43 แฟ้ม และ E-Claimในระบบ 43 แฟ้ม และ E-Claim

บรกิารตรวจคดั
กรองมะเร็งปาก
มดลกู 

Pap smear/ VIA

การทาํ Colposcopy 

1 บรกิารฝากครรภ ์(ANC) 

ANC คร ั�งแรก

US

ANC คร ั�งท ี� 2-5

ตรวจและป้องกนั
สขุภาพชอ่งปาก

2

คา่ชดเชยใสห่ว่ง

คา่ชดเชยยาฝงั

คา่ชดเชยใสห่ว่ง

คา่ชดเชยยาฝงั

บรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวร
(ใสห่ว่ง/ฝงัยา) หญงิ< 20 ปี

บรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวร (ใสห่ว่ง/ฝงัยา) 
หญงิ ≥ 20 ปีขึ�นไป กรณีแทง้ Unwanted 
pregnancy 

ทนัตกรรมป้องกนัในเด็ก

เคลอืบฟลอูอไรด์ 4-12 

เคลอืบหลมุรอ่งฟนั 6-12 ปี (ตอ่ซี�)
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รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยทกุสทิธ ิอาย ุ15 < 60 ปี

2.หนว่ยบรกิารที�ม ี
สทิธขิอรบัคา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิหนว่ยบรกิารประจํา หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่ท ั�วไป และหนว่ย
บรกิารรว่มใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค กรณีหนว่ยบรกิารปฐม
ภมูทิ ี�เป็นเครอืขา่ยของหนว่ยบรกิารประจํา สปสช.จา่ยใหก้บัหนว่ยบรกิาร
ประจําที�เป็นแมข่า่ย

3. การบนัทกึขอ้มลู หนว่ยบรกิารในสงักดั สป.สธ.
สง่ขอ้มลูตามแฟ้มฐานขอ้มลูโครงสรา้งฐานขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ 
(43 แฟ้ม) คอื แฟ้ม (1) Person, แฟ้ม 
(15) Diagnosis, แฟ้ม 
(41) special PP     
หนว่ยบรกิารนอกสงักดั สป.สธ. 
สง่ขอ้มลูตามระบบ e claim หรอื 43 แฟ้ม (แตต่อ้งแจง้กอ่นเร ิ�มปีงบประมาณ)
กรณี HPV 
•กรมวทิยแ์ละหนว่ยที�มศีกัยภาพอื�นๆ รอ Confirm เกี�ยวกบัโปรแกรมการ
บนัทกึขอ้มลู

1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู

รายการ อตัราจา่ย/ ทกุ 5 ปี 

1. คา่ตรวจ Pap smear/VIA เหมาจา่ย 250 บาท

2. ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยวธิ ีHPV DNA Test
2.1 หนว่ยบรกิารที�ใหบ้รกิารเก็บตวัอยา่ง  
2.2 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอืหนว่ยบรกิารที�ม ี
ศกัยภาพ ใหบ้รกิารตรวจ  
3.3 หนว่ยบรกิารที�มศีกัยภาพใหบ้รกิารตรวจและเก็บ
ตวัอยา่ง

2.1 เหมาจา่ย  50 บาท
2.2 เหมาจา่ย 370 บาท
2.3 เหมาจา่ย 420 บาท

3. บรกิารตรวจทางเซลลว์ทิยาดว้ย วธิ ีLiquid based 
cytology   

เหมาจา่ย 250 บาท

4. การทาํ Colposcopy รวมคา่ทาํ biopsy/คา่อา่นผล เหมาจา่ย 900 บาท



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู1. บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งปากมดลกู



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

1.2 การสงขอมูลตรวจคัดกรอง ตามระบบ E-Claim สปสช.
หนวยบริการนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาโปรแกรม e-claim 
คลิกเลือก ผูปวยนอก
1. บันทึกขอมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึกการผาตัดหัตถการ (F3)
4. บันทึกคารักษาพยาบาล (F7)



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

1.การบันทึกขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

บันทึกขอมูลทั่วไป (F1)



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

1.การบันทึกขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1

2
3

กรณีที่คนไขตองสงตอ ระบุ
1. เลือก มีการสงตอ
2. สงไปยัง เลือกหนวยบริการ
3. วัตถุประสงค เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ) 
2.รายการขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2)

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล

9. การวินิจฉัยโรค เลือกการวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึก  Z 01.4 Gynaecological examination  หรือ
Z 12.4 Special screening examination for neoplasm of cervix

กรณีผลการตรวจผิดปกติ  ใหบันทึก

C 53*  : Malignant neoplasm of cervix uteri   หรือ

D 06*  : Carcinoma in situ of cervix uteri    หรือ

N 87* : Dysplasia of cervix uteri  หรือ

R 87.2 ,R 87.3,R 87.6  : Abnormal finding in specimens from female genital organs  หรือ

R 87.60 : Atypical squamous cells [ASC] (TM) หรือ

R 87.61 : Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL),  ASCUS,  AGUS (TM) หรือ

R 87.62: High - grade  Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM) หรือ

R 87.63: Atypical glandular cells [AGC] (TM) หรือ



2.การบันทึกขอมูลการวินิจฉัยโรค(F2) ในโปรแกรม e-claim

1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

9. เลือก การวินิจฉัยโรค
10. วินิจฉัยโรคหลัก  เลือก  บันทึก Z 01.4 หรือ Z12.4 
บันทึกผลการตรวจผิดปกติ ตามระบบ The Bethesda system อยางใดอยางหน่ึง 
C53*หรอื D06* หรอื N87* หรอื R87.2 หรอื R87.3 หรอื R87.6 หรอื
กรณี ใชร้หัส TM: R87.60™ , หรอื R87.61™, หรอื R87.62™ หรอื R87.63™ 

11. บันทึก 

9

10

11



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

1

2 3

3.การบันทึกขอมูล รหัสผาตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim 

กดเพิ่ม
1.เลือก การผาตัดหัตถการ (F3)
2. ผาตัดหัตถการ 89.26 (ไมจําเปนตองมีก็ได)
3. บันทึก



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

4. รายการขอมูล คารักษาพยาบาล (F7)

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล

5.คารักษาพยาบาล เลือกคารักษาพยาบาล (F7)

6.รายการคาบริการทางการ
แพทย

เลือกรายการจากบริการอื่น ๆ ที่ยังไมไดจัดหมวด 

7.บันทึกรหัสรายการ 1B004

8.บันทึก บันทึก



1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (นอกสงักดั สป.สธ)

4. การบันทึกขอมูลคารักษาพยาบาล(F7) ในโปรแกรม e-claim

250

1B004
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2.1 การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก ตามระบบ E-Claim สปสช.

หนวยบริการทุกสังกัด ที่มีศักยภาพ 
(มีสูติแพทย)

หนาโปรแกรม e-claim 
คลิกเลือก ผูปวยนอก
1. บันทึกขอมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึกการผาตัดหัตถการ (F3)
4. บันทึกคารักษาพยาบาล (F7)



บันทึกขอมูลทั่วไป

1.การบันทึกขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 



1.การบันทึกขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 

1

2
3

กรณีที่คนไขตองสงตอ ระบุ
1. เลือก มีการสงตอ
2. สงไปยัง เลือกหนวยบริการ
3. วัตถุประสงค เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



2.รายการขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล
5.เพิ่ม กดเพิ่ม

6.เลือกวินิจฉัยโรคหลัก ระบุการวินิจฉัยโรค จากการตรวจทางพยาธิวิทยา ดวยรหัส  ICD 10  อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

กรณีผลการตรวจผิดปกติ  ใหบันทึกรหัสโรค 

C 53*  : Malignant neoplasm of cervix uteri  หรือ

D 06*  : Carcinoma in situ of cervix uteri  หรือ

N 87* : Dysplasia of cervix uteri   หรือ

   R 87.2,R 87.3 หรือ R 87.6 :Abnormal finding in specimens from female genital organs

R 87.60 : Atypical squamous cells [ASC] (TM) หรือ

R 87.61 : Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL),  ASCUS,  AGUS (TM) หรือ

R 87.62 : High - grade  Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM) หรือ

R 87.63 : Atypical glandular cells [AGC] (TM) หรือ



5. กดเพิ่ม
6. เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
7. วินิจฉัยโรคหลัก กรณีผลไมพบเซลลมะเร็ง R 87.2 หรือ R 87.3 หรือ R 87.6

กรณีผลผิดปกติเลือก:  C 53* หรือD 06*หรือ N 87*  
3.บันทึก

6

7

8

2.การบันทึกข้อมูลการวนิิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim ตรวจยืนยนัมะเร็งปากมดลูก

5



3.รายการขอมูล การบันทึกการผาตัด หัตถการ (F3) ตรวจยืนยนัมะเร็งปากมดลูก

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล
1. เพิ่มขอมูล กดเพิ่ม

2. การผาตัด หัตถการ เลือก การผาตัด หัตถการ (F3)

3. รหัสผาตัด/หัตถการ ระบุวิธีการทําหัตถการ ดวยรหัส  ICD 9  อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

67.19 Colposcopic examination of cervix
67.11 Endocervical biopsy
67.12 Colposcopic examination with biopsy
67.2  Conization of cervix
67.32 Colposcopic & leep
70.21 Vaginoscopy

4. บันทึก บันทึก



1

2

1. เลือก การผาตัดหัตถการ
2. รหัสผาตัด/หัตถการ เลือก ICD 9: 67.19 , 67.11, 67.12 ,67.2 , 67.32,70.21
3. บันทึก 

3

3.การบันทึกขอมูลการผาตัดหัตถการ (F3) ในโปรแกรม e-claim การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 



4.รายการขอมูล การบันทึกคารักษาพยาบาล(F7) การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล

5.รายการคาบริการทางการ
แพทย

เลือกรายการจากบริการอืน่ ๆ ที่ยังไมไดจัดหมวด 

6.บันทึกรหัสรายการ 1B005

7.บันทึก บันทึก



4. รายการขอมูล การบันทึกคารักษาพยาบาล(F7) การตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 

1 B005
900

5

8

6

7



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. 
กลุม่เป้าหมาย

หญงิไทยต ั�งครรภท์กุสทิธิ

2. หนว่ย
บรกิารที�ม ี
สทิธขิอรบั
คา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิหนว่ยบรกิารประจาํ หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่ท ั�วไป และหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร
สรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค กรณีหนว่ยบรกิารปฐมภมูทิ ี�เป็นเครอืขา่ยของหนว่ยบรกิารประจาํ 
สปสช.จา่ยใหก้บัหนว่ยบรกิารประจาํที�เป็นแมข่า่ย

3. การบนัทกึ
ขอ้มลู

หนว่ยบรกิารในสงักดั สป.สธ.
สง่ขอ้มลูตามแฟ้มฐานขอ้มลูโครงสรา้งฐานขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ (43 แฟ้ม) คอื แฟ้ม 
(1) Person,แฟ้ม (33) Prenatal และ แฟ้ม (34) ANC  และแฟ้ม procedure_opd 
* กรณี ตรวจอลัตราซาวด ์ ICD9 88.78 แฟ้ม (17)procedure_opd ฟิลด ์procedcode
(2)** ฟนัแมบ่นัทกึผา่น eClaim ท ั�งหมด / รพ.สต.คยีผ์า่น CUP
หนว่ยบรกิารนอกสงักดั สป.สธ.
สง่ขอ้มลูตามระบบ E claim * กรณี ตรวจอลัตราซาวด ์ICD9 88.78   
ตรวจสขุภาพชอ่งปาก รหสัหตัถการของ ICD10TM  2330011, 2330013 (รหสัใดรหสัหนึ�ง)
ขดัและทําความสะอาดฟนั 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320 (มรีหสัใดรหสั
หนึ�ง หรอืหลายรหสัก็ได)้
ระบกุารวนิจิฉยัโรคหลกั ICD 10  Z34.0 = การดแูลการต ั�งครรภป์กต ิครรภแ์รก  
Z34.8 = การดแูลการต ั�งครรภป์กตอิื�น  

2. บรกิารฝากครรภ์ (Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ์ (Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

รายการ อตัราการจา่ย/การต ั�งครรภ์

- ANC คร ั�งแรก 1,000 บาท

- ANC คร ั�งที� 2-5 400 บาท

- คา่ตรวจ Ultrasound 400 บาท

- ตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปาก 500 บาท



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

การสงขอมูลเพื่อขอรับคาใชจายบริการฝากครรภ

หนวยบริการนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: 
สงขอมูล

      ผานระบบ E-Claim สปสช.



หนาโปรแกรม e-claim คลิกเลือก ผูปวยนอก
1. บันทึก ขอมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึก การวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึก ขอมูลรหัสผาตัด หัตถการ(F3)
4. บันทึก บริการเฉพาะ (F6)
5. บันทึกคารักษา (F7)

การสงขอมูลบริการฝากครรภ ตามระบบ E-Claim สปสช.
หนวยบริการนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)



1.การบันทึก ขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim 
2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

กดเพิ่ม
บันทึกขอมูลทั่วไป

บริการเฉพาะ



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

1.การบันทึกขอมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1

2

3

กรณีที่คนไขตองสงตอ ระบุ
1. เลือก มีการสงตอ
2. สงไปยัง เลือกหนวยบริการ
3. วัตถุประสงค เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

2.รายการขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2)

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล

1.การวินิจฉัยโรคหลัก ระบุการวินิจฉัยโรคหลัก ICD 10  ดังน้ี

Z34.0 = การดูแลการตั้งครรภปกติ ครรภแรก
Z34.8 = การดูแลการตั้งครรภปกติอื่น



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

2.การบันทึกขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim 

1

2

กดเพิ่ม
1.เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
2.วินิจฉัยโรคหลัก เลือก: 
Z34.0 = การดูแลการตั้งครรภปกติ ครรภแรก
Z34.8 = การดูแลการตั้งครรภปกติอื่น
3. บันทึก

3



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

1

2 3

3.การบันทึกขอมูล รหัสผาตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim 

กดเพิ่ม
1.เลือก การผาตัดหัตถการ (F3)
2. ผาตัดหัตถการ (ถามี)
3. บันทึก



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

4. รายการขอมูล บริการเฉพาะ (F6)

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล

1.กลุมรายการ เลือกลําดับที ่ 2  ANC

2.รายการ เลือกการชวงของการมาฝากครรภ
• ฝากครรภครั้งที่ 1  (ครั้งแรกของการมาฝากครรภ)
• 13 - < 20 wks
• 20 - < 26 wks
• 26 - < 32 wks
• 32 – 40 wksขึ้นไป

3. วันที่หมดประจําเดือน เลือกวัน เดือน ป ที่หญิงต้ังครรภหมดประจําเดือน จากปฏิทิน

4. ครรภที่ บันทึกลําดับที่ของการตั้งครรภ รวมการแทง

5. อายุครรภ ระบุจํานวนอายุครรภเปนจาํนวนสัปดาห ตัวเลข 2 ตําแหนง 



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

4. การบันทึกขอมูลบริการเฉพาะ (F6) ในโปรแกรม e-claim

2
3 4 5 6

4.เลือก  วัน เดือน ป ที่หมดประจําเดือน
5.บันทึก ลําดับที่ของการตั้งครรภ
6.บันทึก จํานวนอายุครรภ......สัปดาห
7.บันทึก 7

1

กดเพิ่ม
1. เลือก บริการเฉพาะ (F6)
2. กลุมรายการ เลือก: 2ANC
3. รายการ เลือก: ฝากครรภครั้งที/่ชวงอายุครรภ



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

5. รายการขอมูล คารักษาพยาบาล (F7)

รายการ วิธีการบันทึกขอมูล
8. คารักษาพยาบาล (F7) เลือก คารักษาพยาบาล (F7)

9. รายการคาบริการทางการแพทย เลือก ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา

เลือก รหัสการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา

รหัสรายการ  รายการ หนวยนับ รายงานผล
30104 Hematocrit (centrifuged) test ……….%

30125 Osmotic fragility test, screening

MCV test

- ปกติ
- ผิดปกติ
- ………….fl

36003 Treponema pallidum - VDRL (RPR) 
(Reagin Ab, D400)

test
 -   ปกติ
 -   ผิดปกติ

36318 Hepatitis B virus HBs Ag (Hepatitis B 
surface antigen) - PHA

test
 -   ปกติ
 -   ผิดปกติ

36351 HIV Ab (screening) test  -   ตรวจ



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

5.การบันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim
8

9

8. เลือก คารักษาพยาบาล (F7)
9. รายการคาบริการทางการแพทย เลือก: ตรวจวินิจฉัย
ทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา คลิกที่ “รายการ”



2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)2. บรกิารฝากครรภ ์(Antenatal Care)

5.การบันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim

10

10. เลือก รหัสรายการ/รายการ 
11. บันทึก ผลตรวจ: Pos/Neg หรือบันทึกตรวจ HCT  ตัวเลข 2 
ตําแหนง/MCV ตัวเลข 2 ตําแหนง ทศนิยม 2 ตําแหนง
12. บันทึกรหัสรายการ/รายการและผลตรวจ จนครบทุกรายการ
13. เลือกบันทึก 

11

13

12



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยที�มอีายตุํ�ากวา่ 20 ปี (19 ปี 11 เดอืน 29 วนั)  ทกุสทิธิ ที�อยูใ่นภาวะหลงั
คลอดหรอืแทง้หรอืตอ้งการคมุกําเนดิ 

2. หนว่ยบรกิารที�ม ี
สทิธริบัคา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารประจํา หนว่ยบรกิารที�รบัการสง่ตอ่หรอืหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้น
สรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

3. การบนัทกึ
ขอ้มลู

• สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim ของสปสช. 
(http://eclaim.nhso.go.th)

• สปสช.เขต 13    : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention 
Data System)

3. บรกิารคมุกาํเนดิก ึ�งถาวร ในหญงิอาย ุ< 20 ปี3. บรกิารคมุกาํเนดิก ึ�งถาวร ในหญงิอาย ุ< 20 ปี

รายการ อตัราการจา่ย/คร ั�ง

- คา่บรกิารใสห่ว่งอนามยั 800 บาท

- คา่บรกิารฝงัยาคมุกาํเนดิ 2,500 บาท



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยอาย ุ20 ปีข ึ�นไป ทกุสทิธกิารรกัษา กรณีหลงัยตุกิารต ั�งครรภก์บั
หนว่ยบรกิารในระบบ UC เป็นบรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวรดว้ยหว่งอนามยั
หรอืยาฝงัคมุกําเนดิ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง ท ั�งกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
โดยหนว่ยบรกิารสามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นระบบสง่ตอ่ 

2. หนว่ยบรกิารที�มสีทิธ ิ
ขอรบัคา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารประจํา หนว่ยบรกิารที�รบัการสง่ตอ่หรอืหนว่ยบรกิารรว่ม
ใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

3. การบนัทกึขอ้มลู • สปสช.เขต 1-12: โปรแกรม e-Claim ของสปสช. 
(http://eclaim.nhso.go.th)

• สปสช.เขต 13 : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & 
Prevention Data System) ของ กทม.

4. คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิ อาย ุ>= 20 ปี (กรณีหลงัยตุกิารต ั�งครรภ)์4. คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิ อาย ุ>= 20 ปี (กรณีหลงัยตุกิารต ั�งครรภ)์

รายการ           อตัราการจา่ย/การต ั�งครรภ์

 - คา่บรกิารใสห่ว่งอนามยั 800 บาท

 - คา่บรกิารฝงัยาคมุกําเนดิ 2,500 บาท



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

การบันทึกขอมูลกรณกีารคมุกําเนิดกึ่งถาวรใน
หญิงไทยทุกสิทธิท่ีมีอายุ 8-19 ป และ +20ปขึ้นไป

ในโปรแกรม e-Claim



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจายคาบริการ

กลุมเปาหมาย 2 กลุม 1. หญิงไทยที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ทุกสิทธิการรักษา
2. หญิงไทยอายุ 20 ปขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษา กรณีหลังยุติการตั้งครรภกับหนวยบริการในระบบ 

UC

บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร • บริการหวงอนามัยและฝงยาคุมกําเนิด

การบริหารการจาย • อัตราบริการหวงอนามัย 800 บาทตอราย และฝงยาคุมกําเนิด 2,500 บาทตอราย
(จายตามจริง ไมเกินอัตราที่กําหนด และจายเพียง 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการ ตอ 1 ปงบประมาณ)

การรับบริการ • หนวยบริการประจํา หนวยบริการที่รับการสงตอหรือหนวยบริการรวมใหบริการดานสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค โดยไมตองผานระบบสงตอ

วิธีการเบิก • หนวยบริการเขต 1 - 12 : บันทึกในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. 
(http://eclaim.nhso.go.th)

• หนวยบริการของเขต 13 : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data 
System) ของ สปสช. กทม.
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คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

1. เพศหญิงทุกสิทธิประโยชน อายรุะหวาง 8-19 ป (ขอมูลรับบริการปตั้งแตปงบประมาณ  2562  ขยายเพิ่มกลุม
อายุ 20ปขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภกับหนวยบริการในระบบ UC)

2. สามารถบันทึกเบิกไดทุกสิทธิ การบันทึก
 สิทธิ UC เลือกสิทธิ UC

 สิทธิขาราชการ เลือกสิทธิ OFC

 สิทธิ อปท. เลือกสิทธิ LGO

 สิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิ SSS

 สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากขางตนเลือกสิทธิ UCS

3. บันทึกรายการคาใชจายในหนาคารักษาพยาบาล (F7) ในหมวดคาใชจายอืน่ ๆ ที่ยังไมไดจดัหมวด ดังนี้

3.1 กรณีใสหวง บันทึกรหัส FP001  

3.2 กรณีฝงยาคุม บันทึกรหัส FP002



บรกิารคมุกาํเนดิก ึ�งถาวรในหญงิอาย ุ๒๐ ปีข ึ�นไปกรณีหลงัยตุติ ั�งครรภ ์    

กลุม่เป้าหมาย

หญงิไทยอาย ุ20 ปีข ึ�นไป ทกุสทิธกิารรกัษา 
กรณีหลงัยตุกิารต ั�งครรภด์ว้ยยา Medabon,หรอื

วธิทีางศลัยกรรมกบัหนว่ยบรกิารในระบบ UC

  

อตัราคา่บรกิาร (จา่ยตามจรงิ)

-หว่งอนามยั          800 บาท/ราย

-ยาฝงัคมุกําเนดิ 2,500 บาท/ราย

(จา่ยเพิ�มเตมิ)
                                    

                                                          เบกิได ้1 คน 1 คร ั�ง 1 รายการ/ ปีงบฯ

หนว่ยบรกิาร 

หนว่ยบรกิารประจํา 

หนว่ยบรกิารที�รบัการสง่ตอ่

หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค 

วธิกีารเบกิ

สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim 
(http://eclaim.nhso.go.th) 

สปสช.เขต 13    : โปรแกรม BPPDS 

(Bangkok Promotion & Prevention Data 
System) ของ กทม.



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

1. เฉพาะผูปวยเพศหญิง
2. สามารถบันทึกไดทุกสิทธิ การบันทึก
 สิทธิ UC เลือกสิทธิ UC
 สิทธิขาราชการ เลือกสิทธิ OFC
 สิทธิ อปท. เลือกสิทธิ LGO
 สิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิ SSS
 สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากขางตนเลือกสิทธิ 

UCS



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

บนัทกึรหสัโรค ICD10 WHO 2010  
ตามเงื�อนไขที�กําหนด



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

บนัทกึรหสัหตัถการ ICD9 CM WHO 2010  
ตามเงื�อนไขที�กําหนด



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

กรณี ICD-10 ICD-9CM ชดเชยแบบเหมา
จาย (บาท)

ใสหวง Z301 697 800

ฝงยาคุม Z308 9923 2,500



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ



คา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิคา่บรกิาร คมุกาํเนดิกึ�งถาวรในหญงิหญงิไทยทกุสทิธ ิ

บนัทกึขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยอื�นๆใหค้รบถว้นตามหมวด



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย • หญงิไทยทกุอาย ุทกุสทิธกิารรกัษา ที�จําเป็นตอ้งยตุกิาร
ต ั�งครรภต์ามเงื�อนไขของกฎหมายอาญาและขอ้บงัคบั
แพทยสภา

2. หนว่ยบรกิารที�มสีทิธริบัคา่ใชจ้า่ย หนว่ยบรกิารในระบบ UC

3. การบนัทกึขอ้มลู • สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim ของสปสช. 
(http://eclaim.nhso.go.th)

• สปสช.เขต 13    : โปรแกรม BPPDS (Bangkok 
Promotion & Prevention Data System) ของ กทม.

5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั 
(การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 
5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั 
(การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 

รายการ อตัราการจา่ย/การต ั�งครรภ์

คา่ชดเชยบรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์กุวธิ ี(ยา Medabon /MVA/EVA) 3,000 บาท 

ชดเชยเป็นยา (เบกิจา่ยผา่นระบบยา จ2) จา่ยเป็นยา



การบันทึกข้อมูล
บริการยุติการตั�งครรภ์ที�ปลอดภัย 

(การป้องกนัการยุติการตั�งครรภ์ที�ไม่ปลอดภัย) 
นโปรแกรม e-Claim



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 

เปนการใหบริการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560

หนวยบริการสามารถเบิกคาบริการได 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการ ตอ 1 ปงบประมาณ และตอง
บันทึกการใหบริการลงในเวชระเบียน

หากผูรับบริการมีผลขางเคียงจากการรับบริการดังกลาว หนวยบริการตองใหการดูแลรักษา
โดยไมเก็บ  คาใชจายจากผูรับบริการ



รายการบริการยุติการตั้งครรภ รหัส ICD-10 ICD-9CM อัตราจาย (บาท)

1. การใชยา Medabon AB001 O04.0-O04.9 -

จายตามจริงในอัตราไม

เกิน 3,000 บาทตอราย
2. การใชกระบอกดูดสุญญากาศ (MVA) AB002 O04.0-O04.9 69.51

3. การใชเครื่องดูดสุญญากาศไฟฟา(EVA) AB003 O04.0-O04.9 69.51

5 บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5 บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 

สามารถบันทึกไดทุกสิทธิ โดย
ใหเลือกสิทธิประโยชนตามสิทธิ์
จริงของผูปวย



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 

บนัทกึรหสัโรค ICD10 WHO 2010  
ตามเงื�อนไขที�กําหนด



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 

บนัทกึรหสัหตัถการ ICD9 CM WHO 2010  
ตามเงื�อนไขที�กําหนด



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



บนัทกึขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยอื�นๆใหค้รบถว้นตามหมวด

5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 5. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ปลอดภยั (การป้องกนัการยตุกิารต ั�งครรภท์ ี�ไมป่ลอดภยั) 



รายการบรกิาร รหสั ICD-10 ICD-9CM
อตัราจา่ย

(บาท)

1. บรกิารคมุกําเนดิกึ�งถาวร

    - ใสห่ว่งอนามยั FP001 Z301 697 800

    - ฝงัยาคมุกําเนดิ FP002 Z308 9923 2,500

2. บรกิารยตุกิารต ั�งครรภ์

    - ดว้ยยา Medabon® AB001 O04.0-O04.9 - 3,000

    - การใชก้ระบอกดดูสญุญากาศ (MVA) AB002 O04.0-O04.9 69.51 3,000

    - การใชเ้ครื�องดดูสญุญากาศไฟฟ้า(EVA) AB003 O04.0-O04.9 69.51 3,000

• ICD-10 Diagnosis codes. O04- Medical abortion Incl.: legal termination of pregnancy, therapeutic 
termination of pregnancy, therapeutic abortion

• ICD-9CM codes 69.51 Aspiration Curettage Of Uterus For Termination Of Pregnancy

การบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผา่นโปรแกรม 
e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)  ของ สปสช.

การบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารผา่นโปรแกรม 
e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)  ของ สปสช.



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยต ั�งครรภท์กุสทิธิ�

2. หนว่ยบรกิารที�ม ี
สทิธขิอรบัคา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารประจํา หนว่ยบรกิารที�รบัการสง่ตอ่หรอืหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร
ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

3. การบนัทกึขอ้มลู หนว่ยบรกิารภาครฐั สงักดั สป. สธ.
สง่ผา่นโปรแกรม e- Claim 
- รพสต. สง่ขอ้มลูการใหบ้รกิารผา่นหนว่ยบรกิารประจําคูส่ญัญา(CUP) 

เป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูเพื�อสง่เบกิ
หนว่ยบรกิารภาครฐั สงักดัอื�น และเอกชน 
สง่ผา่นโปรแกรม e- Claim
หนว่ยบรกิารที�ข ึ�นทะเบยีนกบั สปสช.เขต ๑๓ กทม. 
สง่ผา่นโปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค BPPDS ของ สปสช.เขต 13

6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ ์ตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปาก6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ ์ตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปาก



6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์

รายการ รหสัหตัถการ (ICD 10 TM)

ตรวจสขุภาพชอ่งปาก 2330011, 2330013

(รหสัใดรหสัหนึ�ง)

ขดัและทาํความสะอาดฟนั 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320

(มรีหสัใดรหสัหนึ�ง หรอืหลายรหสัก็ได)้

การบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม e-Claim 



6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์

1.การบันทึกขอมูลท่ัวไป (F1) ในโปรแกรม e-claim
บันทึกขอมูลทั่วไป



6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์

2.การบันทึกขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim 

1

2

3



6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์

1

2 3

3.การบันทึกขอมูล รหัสผาตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim 



การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการเฉพาะ 
บริการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทําความสะอาดฟน ในหญิงตั้งครรภ

การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการเฉพาะ 
(กรณีผูปวยนอก)

• บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน
ตามที่กําหนด

1. เลือกเมนู บริการเฉพาะ (F6)
2. เลือกกลุมรายการเปน 4 ANC
3. เลือกรายการ เปน

• ตรวจสุขภาพชองปาก หรือ
• ขัดทําความสะอาดฟน

4. บันทึกวันที่ประจําเดือนมาครั้ง
สุดทาย (วัน/เดือน/ป)

5. กดปุม เพิ่มรายการ

6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์



6. บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนัในหญงิต ั�งครรภ์

1. บันทึกคารักษาพยาบาลให
ถูกตองครบถวนตามหมวด
การรักษา

2. ยอดคารักษาพยาบาลกรณี
บริการตรวจสุขภาพชอง
ปากและขัดทําความสะอาด
ฟนในหญิ งตั้ งครรภ  จะ
แสดงในหมวดบริการอื่นๆ 
และสงเสริมปองกันโรค

การบันทึกหนา F7 คารักษาพยาบาล 
บริการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทําความสะอาดฟน



รายการ เงื�อนไข/หลกัเกณฑ์

1. กลุม่เป้าหมาย เด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี

2. หนว่ยบรกิารที�ม ี
สทิธขิอรบัคา่ใชจ้า่ย

หนว่ยบรกิารประจํา หนว่ยบรกิารที�รบัการสง่ตอ่หรอืหนว่ยบรกิารรว่ม
ใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

3. การบนัทกึขอ้มลู หนว่ยบรกิารภาครฐั สงักดั สป.สธ. 
1.1 รพศ. / รพท. / รพช. ) สง่ผา่นโปรแกรม e- Claim
1.2 รพสต. สง่ผา่น 43 แฟ้ม คอื 
แฟ้ม 1 PERSON, 
แฟ้ม 14 SERVICE 
แฟ้ม 17 PROCEDURE_OPD  
หนว่ยบรกิารนอกสงักดั สป.สธ. 
สง่ขอ้มลูตามระบบ e-Claim

7. บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี7. บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



7. บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี

รายการ
 อตัราการจา่ย/
ปีงบประมาณ

 -  บรกิารเคลอืบฟลอูอไรดเ์ฉพาะที� (อาย ุ4-12 ปี) 100 บาท

 - บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟนั (อาย ุ6-12 ปี) ตอ่ซี� 250 บาท

รายการ รหสัหตัถการ
เงื�อนไขฟลอูอไรดเ์ฉพาะที� ใชแ้ฟ้ม procedure_opd ฟิลด ์procedcode และมเีงื�อนไข 

- ม ีprocedcode ไดแ้ก ่2377020, 2377021 

เงื�อนไขรบับรกิาร 

ไมเ่กนิ 1 คร ั�งตอ่ปี 

- ใชแ้ฟ้ม person ฟิลด ์cid และมเีงื�อนไข

- ไมน่บัซํ�า (distinct) cid

เงื�อนไขอาย ุ4-12 ปี - ใชแ้ฟ้ม person ฟิลด ์birth และมเีงื�อนไข นบัคนที�อาย ุ4- 12 ปี 11 

เดอืน 29 วนั ณ วนัรบับรกิาร

ฟลอูอไรดเ์ฉพาะที� ในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4-12 ปี (คน) รพสต. สง่ผา่น 43 แฟ้ม



7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี

รายการ รหสัหตัถการ
เงื�อนไขเคลอืบหลมุรอ่งฟนั ใชแ้ฟ้ม procedure_opd ฟิลด ์procedcode และมเีงื�อนไข 

- ม ีprocedcode ไดแ้ก ่

#16=238703A #17=238703B #26=238703C #27=238703D 

#36=238703E #37=238703F #46=238703G #47=238703H 
เงื�อนไขรบับรกิาร 

ไมเ่กนิ 4  ซี� ตอ่ปี

ใชแ้ฟ้ม service ฟิลด ์hospcode+pid+seq+date_serv

และมเีงื�อนไข

- ไมน่บัซํ�า (distinct) hospcode+pid+seq+date_serv

เงื�อนไขอาย ุ6-12 ปี ใชแ้ฟ้ม person ฟิลด ์birth และมเีงื�อนไข 

นบัคนที�อาย ุ6- 12 ปี 11 เดอืน 29 วนั ณ วนัรบับรกิาร 

เคลอืบหลมุรอ่งฟนั ในเด็กวยัเรยีน อาย ุ6-12 ปี (ซี�) รพสต. สง่ผา่น 43 แฟ้ม



7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี

รายการ รหสัหตัถการ (ICD 10 TM)

เงื�อนไขฟลอูอไรดเ์ฉพาะที� (4-12 ปี) 2377020, 2377021 

เงื�อนไขเคลอืบหลมุรอ่งฟนั (6-12 ปี )

ฟนักรามถาวร ซี� 16 17 26 27 36 37 46 47 

2387030

การบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม e-Claim 



บริการทันตกรรมปองกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ป

1. บริการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-12 ป 
2. บริการเคลือบหลุมรองฟน(ฟนถาวร) สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป

(รพศ. / รพท. / รพช. ) หนว่ยบรกิารนอกสงักดั สปสธ.
สง่ผา่นโปรแกรม e- Claim 

การบนัทกึโปรแกรม e- Claim

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



การบันทึกขอมูลหนา F1 ขอมูลทั่วไป
• บันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย ใหถูกตองครบถวน 

• ขอควรระวัง สิทธิประโยชน ตองเลือกตามสิทธิของผูปวย เชน 
1. ผูปวยมีสิทธิ UCS เลือกสิทธิประโยชนเปน UCS สิทธิ UC
2. ผูปวยมีสิทธิ ขาราชการ เลือกสิทธิประโยชนเปน OFC ขาราชการ(กรมบัญชีกลาง)
3. ผูปวยมีสิทธิ อปท. เลือกสิทธิประโยชนเปน LGO อปท.
4. ผูปวยมีสิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชนเปน SSS ประกันสังคม
5. ผูปวยมีสิทธิ หลักประกันสังคม สิทธิรองขาราชการหรือ อปท. เลือกสิทธิประโยชนเปน SSS 

ประกันสังคม
6. สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากขางตน เลือกสิทธิประประโยชนเปน UCS สิทธิ UC

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



การบันทึกขอมูลหนา F2 ขอมูลการวนิิจฉยัโรค

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



การบันทึกขอมูลหนา F3 การผาตัดหัตถการ

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



1. เคลือบหลุมรองฟน (อายุ 6-12 ป) 
• รหัสหัตถการ 238703A 238703B 238703C 238703D 238703E 238703F 

238703G 238703H  ไมมีใหบันทึกใน e-Claim รหัสดังกลาวเปนรหัสที่ใช
สําหรับ 43 แฟม 
• รหัสหัตถการที่ใชในโปรแกรม e-claim คือรหัส 2387030 สวนการแยกซี่ฟน 

โปรแกรมใหบันทึกในหนา F6 บริการเฉพาะ

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการเฉพาะ 
บริการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-12 ป

การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการ
เฉพาะ (กรณีผูปวยนอก)

• บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน
ตามที่กําหนด

1. เลือกเมนู บริการเฉพาะ (F6)

2. เลือกกลุมรายการเปน 5 
DENTAL

3. เลือกรายการเปน ฟลูออไรด
เฉพาะที่

4. กดปุม เพิ่มรายการ

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



1. บันทึกคารักษาพยาบาลให
ถูกตองครบถวนตามหมวด
การรักษา

2. ยอดคารักษาพยาบาลกรณี
บริการเคลือบฟลูออไรด
เฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-
12 ป  จะแสดงในหมวด
บริการอื่นๆ และสงเสริม
ปองกันโรค

การบันทึกหนา F7 คารักษาพยาบาล 
บริการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-12 ป

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการเฉพาะ 
บริการเคลือบหลุมรองฟน(ฟนถาวร) สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป

การบันทึกขอมูลหนา F6 บริการเฉพาะ 
(กรณีผูปวยนอก)

• บันทึกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน
ตามที่กําหนด

1. เลือกเมนู บริการเฉพาะ (F6)

2. เลือกกลุมรายการเปน 5 DENTAL

3. เลือกรายการเปนการเคลือบหลุม
รองฟน ในเด็กวัยเรียน ตาม
ตําแหนงที่บริการ

4. กดปุม เพิ่มรายการ

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี



1. บันทึกคารักษาพยาบาลให
ถูกตองครบถวนตามหมวด
การรักษา

2. ยอดคารักษาพยาบาลกรณี 
บริการเคลือบหลุมรองฟน
(ฟนถาวร) สําหรับเด็กอายุ 
6-12 ป จะแสดงในหมวด
บริการอื่นๆ และสงเสริม
ปองกันโรค

การบันทึกหนา F7 คารักษาพยาบาล 
บริการเคลือบหลุมรองฟน(ฟนถาวร) สําหรับเด็กอายุ 6-12

7.บรกิารตรวจและป้องกนัสขุภาพชอ่งปากในเด็กวยัเรยีน อาย ุ4 - 12 ปี
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http://seamlessfordmis.nhso.go.th/

Username หน่วยบริการประจาํ(รพ.)



รายงานการชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย ์PP Fee schedule 2563



รายงานการชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย ์PP Fee schedule 2563



รายงานการชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย ์PP Fee schedule 2563

1

2

3
ออกรายงานเป็น ไฟล์ Excel

รูปที� 1

รูปที� 2
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DENY CODE คาํอธิบายรายละเอียด

AN001 ตอ้งระบุ วนั เดือน ปี ที�หญิงตั�งครรภม์าฝากครรภ์

AN002 ตอ้งมารับบริการ ตั�งแต่วนัที� 1 ตค.61 เป็นตน้ไป

AN003 ตอ้งมีเลขบตัรประจาํตวัประชาชนถูกตอ้ง

AN004 ผูรั้บบริการตอ้งเป็นเพศหญิงเท่านั�น

AN005 ผูรั้บบริการตอ้งเป็นคนไทย

AN006 ตอ้งเป็นหน่วยบริการที�บนัทึกเบิกการใหบ้ริการในระบบ 43 แฟ้ม

AN007 อายคุรรภไ์ม่อยูใ่นช่วงของการฝากครรภที์�เลือกมา

AN008 ตอ้งมีการระบุการตั�งครรภค์รั� งที� ของหญิงตั�งครรภ ์นบัทุก ๆ การตั�งครรภ ์รวมการแทง้และการคลอด และทุกสามี

AN009 ตอ้งระบุอายคุรรภ.์........สปัดาห์ (ตั�งแต่ 1 - ไม่เกิน45 สปัดาห์) 

AN010 วนัคลอด/วนัสิ�นสุดการตั�งครรภ ์อยูห่ลงัวนัที�รับบริการ

AN011 มีการระบุอายคุรรภ ์/ LMP/ ครรภที์�/ ผลการตรวจครรภ ์ของการมาฝากครรภใ์นแต่ละครั� ง

AN012 การฝากครรภค์รั� งแรกไม่มีผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ /การประเมินความเสี�ยง ตามเงื�อนไข

AN013 ตอ้งระบุ วนั เดือน ปี ที�หญิงตั�งครรภม์าฝากครรภทุ์กครั� ง

AN014 บนัทึกหลงัจากวนัที�ใหบ้ริการเกิน 360 วนั

AN015 ขอ้มูลที�บนัทึกมีการเบิกจ่ายแลว้เกินจาํนวน 5 ครั� ง

AN016 ขอ้มูลซํ� าในงวดการจ่ายเดียวกนั

AN017 ระยะเวลาการใหบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์จากรอบล่าสุด

AN018 หน่วยที�ใหบ้ริการตอ้งตรงกบัหน่วยที�ส่งขอ้มูลเขา้ระบบ

DENY CODE กรณี ANC
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DENY CODE คาํอธิบายรายละเอียด
AN019 ขอ้มูลซํ� าเคยจ่ายแลว้
AN020 ไม่พบหน่วยบริการแม่ข่ายหรือลูกข่ายในฐานขอ้มูลหน่วยบริการเครือข่ายของ สปสช
600 กรณีฝากครรภค์รั� งแรกบนัทึกผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (Lab) ไม่ครบถว้น
601 กรณีฝากครรภค์รั� งแรกไม่บนัทึก ว/ด/ป ครั� งสุดทา้ยของการมีประจาํเดือนในช่อง LMP
604 ไม่บนัทึกขอ้มูล ว/ด/ป ที�คลอดบุตร
631 ไม่ใช่ขอ้มูลที�ใหบ้นัทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สาํหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสังกดั สป.สธ.
634 ระยะเวลาการรับบริการกรณี ANC แต่ละครั� งไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด

637
บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีฝากครรภห์รือกรณีคดักรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ครบถว้นตามเงื�อนไขที�
กาํหนด

ต่อ DENY CODE กรณี ANC
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รายงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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DENY CODE คาํอธิบายรายละเอียด
CC001 ตอ้งระบุ วนั เดือน ปี ที�รับบริการ ตรวจคดักรอง Cancer cervical screening
CC002 ตอ้งมารับบริการ ตั�งแต่วนัที� 1 ตค.61 เป็นตน้ไป
CC003 ตอ้งมีเลขบตัรประจาํตวัประชาชนถูกตอ้ง
CC004 ผูรั้บบริการตอ้งเป็นเพศหญิงเท่านั�น
CC005 ผูรั้บบริการตอ้งเป็นคนไทย
CC006 อายขุองผูรั้บบริการตอ้งอาย ุ15 ปี ขึ�นไป ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วนั (15 ปี - <60 ปี)
CC007 ไม่เป็นหน่วยบริการที�มีศกัยภาพการใหบ้ริการในระบบ 43 แฟ้ม
CC008 ตรวจรหสั ICD10 คดักรอง Cancer cervical screening
CC010 ตอ้งระบุ วนั เดือน ปี ที�รับบริการ ตรวจยนืยนั
CC011 ตรวจรหสัการยนืยนัดว้ยวิธี Colposcopy
CC013 บนัทึกหลงัจากวนัที�ใหบ้ริการเกิน 360 วนั
CC014 มีการขอเบิกจ่ายมากกวา่ 1 ครั� งใน 5 ปี
CC015 ขอ้มูลซํ� าในงวดการจ่ายเดียวกนั
CC017 ขอ้มูลซํ� าเคยจ่ายแลว้
CC018 หน่วยที�ใหบ้ริการตอ้งตรงกบัหน่วยที�ส่งขอ้มูลเขา้ระบบ
CC019 ไม่พบหน่วยบริการแม่ข่ายหรือลูกข่ายในฐานขอ้มูลหน่วยบริการเครือข่ายของ สปสช
CC020 กรณีหน่วยบริการที�ทาํ VIA ไม่อยูใ่นหน่วยบริการที�ใหบ้ริการตรวจคดักรองและรักษา
631 ไม่ใช่ขอ้มูลที�ใหบ้นัทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สาํหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสงักดั สป.สธ.

DENY CODE กรณี ดดักรองมะเร็งปากมดลูก
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DENY CODE คาํอธิบายรายละเอียด
CC019 ไม่พบหน่วยบริการแม่ข่ายหรือลูกข่ายในฐานขอ้มูลหน่วยบริการเครือข่ายของ สปสช
CC020 กรณีหน่วยบริการที�ทาํ VIA ไม่อยูใ่นหน่วยบริการที�ใหบ้ริการตรวจคดักรองและรักษา
631 ไม่ใช่ขอ้มูลที�ใหบ้นัทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สาํหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสงักดั สป.สธ.
638 กรณีตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี หรือมากกวา่ 60 ปี
639 รหสัโรค/รหสัหตัถการไม่ถูกตอ้ง กรณีตรวจคดักรอง/ยนืยนัมะเร็งปากมดลูก
EA1 รายการนี� ถูกอุทธรณ์ไปแลว้ในระบบ E-Claim
DENY รายการ Deny จากระบบ E-Claim

ต่อ DENY CODE กรณี ดดักรองมะเร็งปากมดลูก
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ระบบสารสนเทศเพื�อ Mornitor ข้อมูล สปสช. เขต 8 อุดรธานี
https://udonthani.nhso.go.th/nhso8_web_new/
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ระบบสารสนเทศเพื�อ Mornitor ข้อมูล สปสช. เขต 8 อุดรธานี
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ระบบสารสนเทศเพื�อ Mornitor ข้อมูล สปสช. เขต 8 อุดรธานี
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ระบบสารสนเทศเพื�อ Mornitor ข้อมูล สปสช. เขต 8 อุดรธานี
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