
วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย
กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  

ผ่านโปรแกรม NEW E-CLAIM ปีงบประมาณ 2565

ประชุมชี้แจงวิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการสร้างเสริมสขุภาพป้องกันโรค คร้ังที่ 2
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น - 16.30 น.

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91272008513?pwd=TFY0T1VFT2lVaWlzTmwvVFVRdlI1Zz09
Meeting ID: 912 7200 8513

Passcode: 694936
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ภาพรวมการท างานของระบบ

1. ระบบ e-Claim ใหม่เป็นระบบแบบ web online

2. การเข้าใช้งานระบบ เข้าใช้งานโดยใช้ USER ที่ สปสช. ออกให้ (USER ของเว็บ e-Claim)

3. การบันทึกข้อมูล มี 2 รูปแบบ คือ
1) การบันทึกข้อมูลแบบคีย์รายเคส
2) การน าเข้าข้อมูล (16 แฟ้ม)  

4. การส่งข้อมูล

5. การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ REP

6. การแก้ไขข้อมูลกรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ



การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim
https://eclaim.nhso.go.th/Client

กรอก 
USER/PASSWORD





รายละเอียดของหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใช้งานระบบ



การจัดการข้อมูล ก่อนเริ่มบันทึกข้อมูล



จัดการข้อมูล >> แพทย์



จัดการข้อมูล >> ยาของหน่วยบริการ (Drug Catalog)



การบันทึกข้อมูล



ค้นหาข้อมูล AUTHEN



การบันทึกข้อมูล เลือกผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การบันทึกเบิก 
กรณีบริการฝากครรภ์ 



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การบันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)

1.เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
2.วินิจฉัยโรคหลัก เลือก:
Z34.0 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก
Z34.8 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติอื่น

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)

บันทึกข้อมูลรหัสผ่าตัด/หัตถการให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลบริการเฉพาะ (F6)



การส่งข้อมูลบริการฝากครรภ์ ตามระบบ E-Claim สปสช.
การบันทึก บริการเฉพาะ (F6)

***ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์***
ใช้รหัส 30011 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65

ยกเลกิX



รหัสเบิก กรณีบริการฝากครรภ์ 
16 แฟ้ม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 4 30008 ตรวจสุขภาพช่องปาก

ADP TYPE= 4 30009 ขัดท าความสะอาดฟัน

ADP TYPE= 4 30010 ตรวจอัลตราซาวด์ หญิงตั้งครรภ์

ADP TYPE= 4 30011 ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์ 

ADP TYPE= 4 30012

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการฝากครรภ์ ได้แก่ 

1. VDRL 2. HIV Antibody 3.Hepatitis B surface antigen (HBs 
Ag) 4. CBC + MCV และ/หรือ DCIP  5. Blood group : ABO/Rh 
(ครบทุกรายการ)

ADP TYPE= 4 30013 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ VDRL และ HIV Antibody โดย
ตรวจเมื่ออายุครรภ์ใกล้ครบก าหนด



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)



การบันทึกเบิก 
กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
การให้บริการด้วยวิธี HPV DNA Test 

***หน่วยบริการที่รับตัวอย่างมาตรวจ เป็นผู้บันทึกเบิกผ่านระบบ New E-Claim ***



การบันทึกข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> ข้อมูลทั่วไป (F1)

***หน่วยบริการที่รับ
ตัวอย่างมาตรวจ เป็นผู้
บันทึกเบิกผ่านระบบ New 
E-Claim ***





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



***กรณกีารให้บริการด้วยวิธี HPV DNA Test จะต้องบันทึกหน่วยบริการที่รบัส่งต่อ***
การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1)

กรณีท่ีคนไข้ต้องส่งต่อ ระบุ
1. เลือก มีการส่งต่อ
2. รับจาก เลือกหน่วยบริการ
3. วัตถุประสงค์ เลือก การวินิจฉัย/รับรักษา



การบันทึกข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> ข้อมูลวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก>>ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)

บันทึกข้อมูลรหัสผ่าตัด/หัตถการให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกค่าใช้จ่ายกรณีการให้บริการด้วยวิธี HPV DNA Test



รหัสเบิก กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ด้วยวิธี HPV DNA Test
16 แฟ้ม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 4 1B0046_0 HPV Negative (HPV 14 high risk types)

ADP TYPE= 4 1B0046_01 HPV Negative (HPV 16,18 and other types)

ADP TYPE= 4 1B0046_1 HPV type 16/18 (HPV 14 high risk types)

ADP TYPE= 4 1B0046_11 HPV type 16/18 (HPV 16,18 and other types)

ADP TYPE= 4 1B0046_2 HR HPV type non 16/18 (HPV 14 high risk types)

ADP TYPE= 4 1B0046_21 HR HPV type non 16/18 (HPV 16,18 and other types)

ADP TYPE= 4 0320277_0 LBC Negative

ADP TYPE= 4 0320277_1 LBC Positive



การบันทึกข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >>ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)



การบันทึกเบิก
- บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

- บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์



การส่งข้อมูลบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตามระบบ E-Claim สปสช.

การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1)

1. เฉพาะผู้ป่วยเพศหญิง
2. สามารถบันทึกได้ทุกสิทธิ การบันทึก
สิทธิ UC เลือกสิทธิ UC
สิทธิข้าราชการ เลือกสิทธิ OFC
สิทธิ อปท. เลือกสิทธิ LGO
สิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิ SSS
สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นเลือกสิทธิ UCS



การส่งข้อมูลบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตามระบบ E-CLAIM สปสช.

หน้าการวินิจฉัยโคค (F2) , บันทึกรหัสโรคหลัก โรครอง บันทึกรหัสโรค ICD10 WHO 2010 
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด

กรณี ICD-10

ใส่ห่วง Z301

ฝังยาคุม Z308

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การส่งข้อมูลบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตามระบบ E-CLAIM สปสช.

บันทึกรหัสหัตถการ ICD9 CM WHO 2010 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด

กรณี ICD-9CM

ใส่ห่วง 697

ฝังยาคุม 9923



การบันทึกค่ารักษาพยาบาล(F7)

การส่งข้อมูลบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตามระบบ E-CLAIM สปสช.



การบันทึกเบิก 
ค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไมป่ลอดภัย



การบันทึกข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> ข้อมูลทั่วไป (F1)



การบันทึกข้อมูล ค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย >> ข้อมูลวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูลค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย >>ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)

บันทึกข้อมูลรหัสผ่าตัด/หัตถการให้ถูกต้องครบถ้วน



ค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย >>>การบันทึกค่ารักษาพยาบาล(F7)
รหัสรายการ 
AB001 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon
AB002 การยุติการตั้งตรรภ์ด้วยการใช้กระบอกดูตสูญญากาศ(MBA)
AB003 การยุติการตั้งตรรภ์ด้วยการใช้เครืองดูดสูญญาการไฟฟ้า(EVA)



การบันทึกเบิก 
กรณีบริการแว่นตาส าหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 



การบันทึกข้อมูล เลือกผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การบันทึก ข้อมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล วินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล การผ่าตัดหัตถการ (F3)

บันทึกข้อมูลรหัสผ่าตัด/หัตถการให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกค่าใช้จ่าย กรณีบริการแว่นตาส าหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 



เลือกรายการท่ี 
หมวด 2 อวัยวะเทียม/อุปกรณ์
บ าบัดรักษา

1. บันทึก รหัสรายการ
2. บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก
3. บันทึก จ านวนเงินที่ต้องการขอ

เบิก
4. กดเพิ่มรายการ
5. กดตกลง

การบันทึกค่าใช้จ่าย กรณีบริการแว่นตาส าหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 



รหัสเบิก กรณีบริการแว่นตาส าหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 

16 แฟ้ม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 2 2206 เลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป (Stock lens)

ADP TYPE= 2 2207 เลนส์สายตาผิดปกติที่ต้องสั่งตัดพิเศษ (Lab lens)



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการแว่นตาส าหรบัเด็กที่มีสายตาผิดปกติ >>
ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)



การน าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม



น าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม >> บริการ น าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม







การส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล>> บริการ ส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล>> บริการ ส่งออกข้อมูล



สถานะข้อมูลหลังการส่งเบิก



การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ REP



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP)



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP)



สถานะข้อมูลหลังการรับ REP



การแก้ไขข้อมูล
กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ



การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ



68

การแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบ



แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน กดบันทึก และกดส่งออกอีกครั้ง



รายงาน
Statement



ปฏิทินการออก Statement OP สิทธิ UC

วันที่ส่งข้อมูล วันตัดยอดข้อมูล วันที่โอนเงิน

วันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน ทุกวันที่ 15 ของเดือน วันที่ 22 ของเดือน

วันที่ 16 – สิ้นเดือน วันที่สิ้นเดือน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป









ติดตามประกาศ

• สามารถเขา้ไดท่ี้ https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/

75

https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/


ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มกรุณาตั้งชื่อให้ถูกต้องด้วยนะครับ
โดยใส่ ชื่อ + รพ.  หรือชื่อ + รหัส รพ.   ==> profile

เช่น นายก รพ.อุดรธานี , นายก10671

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม Line (Open Chat)
EclaimNHSO8



สายดว่นใหค้ าปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)

หมายเลข 02-554-0505
e-mail: providercenter@nhso.go.th

เพือ่ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเรือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรมการ
โอนเงนิ ฯลฯ




