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ระบบ New e-Claim
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ภาพรวมการทํางานของระบบ

1. ระบบ e-Claim ใหมเปนระบบแบบ web online

2. การเขาใชงานระบบ เขาใชงานโดยใช USER ท่ี สปสช. ออกให (USER ของเว็บ e-Claim)

3. การบันทึกขอมูล มี 2 รูปแบบ คือ
1) การบันทึกขอมูลแบบคียรายเคส
2) การนําเขาขอมูล (16 แฟม)  

4. การสงขอมูล

5. การรับขอมูลผลการตรวจสอบ REP

6. การแกไขขอมูลกรณีไมผานการตรวจสอบ



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

กรอก 

USER/PASSWORD



รายละเอียดของหนวยบริการ และเจาหนาที่ ที่เขาใชงานระบบ



ตรวจสอบผล การข้ึนทะเบียนหนวยบริการ



การจัดการขอมูล กอนเริ่มบันทึกขอมูล



จัดการขอมูล >> แพทย



จัดการขอมูล >> ยาของหนวยบริการ (Drug Catalog)



การบันทึกขอมูล



คนหาขอมูล AUTHEN



การบันทึกขอมูล เลือกผูปวยนอก >> บันทึกผูปวยนอก



การบันทึกเบิก 
กรณีบรกิารฝากครรภ 



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงขอมูลตางๆ ของผูปวยใหอัตโนมัติ บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ใหครบถวน



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลวินิจฉัยโรค (F2)



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลการผาตัดหัตถการ (F3)



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลบริการเฉพาะ (F6)



รหัสเบิก กรณีบริการฝากครรภ 

16 แฟม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 4 30008 ตรวจสุขภาพชองปาก

ADP TYPE= 4 30009 ขัดทําความสะอาดฟน

ADP TYPE= 4 30010 ตรวจอัลตราซาวด หญิงตั้งครรภ

ADP TYPE= 4 30011 คาบริการดูแลการฝากครรภ 

ADP TYPE= 4 30012
คาตรวจทางหองปฏิบัติการในการฝากครรภ ไดแก 
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 คาตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก VDRL และ HIV Antibody โดย
ตรวจเม่ืออายุครรภใกลครบกําหนด



การบันทึกขอมูล กรณีบริการฝากครรภ >> ขอมูลคารักษาพยาบาล (F7)



1. การใหบริการดวยวิธี Pap smear 

2. การใหบริการดวยวิธี visual inspection with acetic acid (VIA) 

3. การใหบริการดวยวิธี HPV DNA Test 

การบันทึกเบิก 
กรณีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 



การบันทึกขอมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> ขอมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงขอมูลตางๆ ของผูปวยใหอัตโนมัติ บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ใหครบถวน



การบันทึกขอมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >> ขอมูลวินิจฉัยโรค (F2)



การบันทึกขอมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก>>ขอมูลการผาตัดหัตถการ (F3)



การบันทึก
คาใชจายกรณีการ
ใหบริการดวยวิธี 
Pap smear 



การบันทึกคาใชจายกรณีการใหบริการดวยวิธี Pap smear

เลือกรายการที่หมวด 19 บริการอื่น ๆ 

ที่ยังไมไดจัดหมวด

1. บันทึก รหัสรายการ

2. บันทึก จํานวนที่ตองการขอเบิก

3. บันทึก จํานวนเงินที่ตองการขอ

เบิก

4. กดเพ่ิมรายการ

5. กดตกลง



การบันทึก
คาใชจายกรณีการ
ใหบริการดวยวิธี 
VIA



การบันทึกคาใชจายกรณีการใหบริการดวยวิธี 
visual inspection with acetic acid (VIA) 

เลือกรายการที่หมวด 19 บริการอื่น ๆ 

ที่ยังไมไดจัดหมวด

1. บันทึก รหัสรายการ

2. บันทึก จํานวนที่ตองการขอเบิก

3. บันทึก จํานวนเงินที่ตองการขอ

เบิก

4. กดเพ่ิมรายการ

5. กดตกลง



รหัสเบิก กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ดวยวิธี PAP SMEAR /VIA

16 แฟม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 3 1B004P ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวยวิธี PAP SMEAR ผลเปนบวก

ADP TYPE= 3 1B004N ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวยวิธี PAP SMEAR ผลเปนลบ

ADP TYPE= 3 1B004_0P ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวยวิธี VIA ผลเปนบวก

ADP TYPE= 3 1B004_0N ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวยวิธี VIA ผลเปนลบ



การบันทึกคาใชจายกรณีการใหบริการดวยวิธี HPV DNA Test



รหัสเบิก กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ดวยวิธี HPV DNA Test
16 แฟม 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



การบันทึกขอมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >>ขอมูลคารักษาพยาบาล (F7)



การบันทึกเบิก 
กรณีบรกิารปฐมภูมริับบรกิารที่ไหนก็ได



การบันทึกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได >> ขอมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงขอมูลตางๆ ของผูปวยใหอัตโนมัติ บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ใหครบถวน



การบันทึกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได >> ขอมูลวินิจฉัยโรค (F2)



การบันทึกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได >>ขอมูลการผาตัดหัตถการ (F3)



การบันทึกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได >> ขอมูลคารักษาพยาบาล (F7)

บันทึกคาใชจายอื่นๆ ใหครบถวน



การนําเขาขอมูล 16 แฟม



นําเขาขอมูล 16 แฟม >> บริการ นําเขาขอมูล 16 แฟม







การสงออกขอมูล



การสงออกขอมูล>> บริการ สงออกขอมูล



การสงออกขอมูล>> บริการ สงออกขอมูล



สถานะขอมูลหลังการสงเบิก



การรับขอมูลผลการตรวจสอบ REP



การรับ REP >> บริการ รับชุดขอมูลผลการตรวจสอบ (REP)



การรับ REP >> บริการ รับชุดขอมูลผลการตรวจสอบ (REP)



สถานะขอมูลหลังการรับ REP



การแกไขขอมูล
กรณีไมผานการตรวจสอบ



การแกไขขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบ



แกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน กดบันทึก และกดสงออกอีกครั้ง



สายดว่นใหค้าํปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)

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

เพือ่ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัเร ือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรม
การโอนเงนิ ฯลฯ

ขอบคณุคะ่
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