
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ



รายการ โปรแกรมที่ใช้ ช่องทางเข้าใช้โปรแกรม เมนู
Username / 

Password ที่ใช้
✓ รายการค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 

เอชไอวี/เอดส์ 
▪ ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้

ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ 
แห่งชาติ [NAP PLUS]

https://www.nhso.go.th/

หน้าหลัก > ส าหรับหน่วยบริการ > 
บริการออนไลน์

▪ การบริหารจัดการรายโรค > 
ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติด
เชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ 
(NAP) 

รหัสเดียวกับ Eclaim

✓ รายการยา ARV 

✓ รายการยา จ2 ▪ โปรแกรมระบบบัญชียา [จ2.] ▪ ระบบยา > โปรแกรมยา จ.2

✓ รายการยาต้านพิษ ▪ โปรแกรมยาก าพร้ากลุ่ม 
[Antidotes]

▪ ระบบยา > โปรแกรมยาต้านพิษ

✓ รายการไต ▪ โปรแกรมบริหารจัดการโรคเฉพาะ 
[DMIS]

▪ การบริหารจัดการรายโรค > 
ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการ
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสดุท้าย 
(CKD DMIS)

รายการเคลม บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ปัจจุบัน ผู้บันทึกข้อมูล จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และ/หรือ จ่ายยา

https://www.nhso.go.th/








ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชือ้เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP PLUS) 



บันทึกการให้บริการ PrEP และจ่ายยา PrEPประเมินความเสี่ยง/
ลงทะเบียน PrEP

การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
( Anti-HIV , CrCl. (eGFR) , 

HBsAG , การตั้งครรภ์ ,
แผลริมอ่อน, ซิฟิลิส, หนองใน, 

หนองในเทียม, พยาธิช่องคลอด )

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PrEP]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว (ต่อรอบการลงทะเบียน)

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

1

2

3



• PrEP จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง แต่ด้วยพฤติกรรมส่วนตัวมีความเสี่ยง เช่นกลุ่ม MSM, TG, SW จึง
ต้องมีการกินยาป้องกัน แบบสม่ าเสมอ เพื่อป้องกัน

• เริ่มจาก ขั้นตอน “ประเมินความเสี่ยง” ว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่
ถ้ามี และสมัครใจที่จะกินยาป้องกัน (ยา PrEP) ก็จะมา “ลงทะเบียน PrEP“ (ตรงส่วนลงทะเบียน จะมีการ
บันทึกการตรวจ Lab ณ เดือนที่ 0 ด้วย)

• “บันทึกการให้บริการ PrEP และจ่ายยา PrEP” จะเป็นการท า F/U ของ PrEP ซึ่งจะจ่ายยา หรือ ไม่จ่ายยาก็ได้ 
โดยปกติ จะมีการจ่ายยาด้วยเสมอ

• “การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ” จะเป็นการบันทึก LAB หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว (Lab ณ เดือนที่ 1+)

• สามารถบันทึกผลได้ตาม LAB ที่ก าหนด ได้ทุก LAB

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PrEP]



LAB : 
Anti-HIV

การให้บริการ
Reach&Recruit

การให้ค าปรึกษา 
VCT จ่ายยาป้องกัน

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการให้ค าปรึกษา VCT]

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ (นอกหน่วยบริการ)

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ (ในหน่วยบริการ)

ผู้ที่ต้องการ
ขอรับค าปรึกษา VCT

1
2 3



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล NAP PLUS [บริการให้ค าปรึกษา VCT]

• “การให้บริการ Reach&Recruit” หน่วยที่ท าจะเป็นหน่วย VCT, HIV และ NGO เช่น ฟ้าสีรุ้ง ซึ่งหน่วยเหล่านี้
จะมีการท าสัญญาวางเป้าหมายในการ ดึงคนตามกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเพื่อคัดกรอง (ท านอก รพ. ได้ด้วย)

• “การให้ค าปรึกษา VCT จ่ายยาป้องกัน” จะมาได้จากทั้ง RR และไม่ท า RR มาก่อนก็ได้ , ถ้าพบว่ามีการสัมผัส
เชื้อ ก็จะมีการจ่ายยาป้องกัน , ถ้ามี NAP No. แล้วจะท าไม่ได้

• “LAB : Anti-HIV” ท าการส่งตรวจ Anti-HIV , จะไม่สามารถท าการส่งตรวจ Anti-HIV ได้ ถ้าไม่เคยท า VCT 
มาก่อน , ถ้ามี NAP No. หรือ มีผล Anti-HIV Positive แล้วจะท าไม่ได้



ลงทะเบียน
Lab :

CD4 , Blood Chemistry

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

Anti-HIV Positive ติดตามการรักษาและ
จ่ายยาเพื่อการรักษา

Lab :
Viral Load

Lab :
Drug Resistance

1

2

3
4

5



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์]

• “ลงทะเบียน” จะต้องมีผล Anti-HIV Positive ถึงจะท าการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

• “ติดตามการรักษาและจ่ายยาเพื่อการรักษา” จะต้องลงทะเบียนก่อน

• “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มยาแล้ว

• ”Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้

• “Lab : Drug Resistance” จะต้องมีผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้



ลงทะเบียน
Lab :
CD4 , 

Blood Chemistry

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PMTCT]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

Anti-HIV Positive ติดตามการรักษาและจ่าย
ยาป้องกัน

Lab :
Viral Load

Lab :
Drug Resistance

บันทึก
จ่ายยาลูก

เด็ก คลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อ

Lab :
PCR

กิจกรรมของ เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ

2

1 3

6

4

5

7

8



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล NAP PLUS [บริการ PMTCT]

• “ลงทะเบียน” จะต้องมีผล Anti-HIV Positive ถึงจะท าการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
• “ติดตามการรักษาและจ่ายยาป้องกัน” จะต้องลงทะเบียนก่อน และเป็นเพศ “หญิง” และก าลังตั้งครรภ์
• การให้บริการ และจ่ายยา คือให้กับแม่
• “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มยาแล้ว
• ”Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้
• “Lab : Drug Resistance” จะต้องมีผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้
• “เด็ก คลอด จากแม่ที่ติดเชื้อ” เป็นการบันทึก ลูก ที่คลอด และจ่ายยา ณ วันคลอด
• ”บันทึก จ่ายยาลูก” เป็นการบันทึก การจ่ายยา ให้กับลูก หลังคลอด แต่ยังได้ลงทะเบียน
• “Lab : PCR” ท าการส่งตรวจ PCR ได้ก็ต่อเมื่อ มีการบันทึก ลูก ว่าเกิดจากแม่ที่ลงทะเบียนแล้ว



ลงทะเบียน
Lab :

CD4 , Blood Chemistry

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

PCR Positive ( +/+ ) ติดตามการรักษา 
และจ่ายยา

Lab :
Viral Load

Lab :
Drug Resistance

1

2

3
4

5



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ]

• “ลงทะเบียน” จะต้องมีผล PCR Positive (+/+) สองครั้งติดกัน ถึงจะท าการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้
ครั้งเดียว

• “ติดตามการรักษาและจ่ายยา” จะต้องลงทะเบียนก่อน

• “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มยาแล้ว

• ”Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้

• “Lab : Drug Resistance” จะต้องมีผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการคัดกรอง HCV]

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

LAB : 
Anti-HCV

LAB : 
HCV Viral Load

LAB : 
APRI/FIB4

LAB : Fibro
( Scan/Marker )

LAB :
Genotype

VCT กลุ่ม PWID
หรือ

ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว

1 2

3

4

5

กิจกรรมที่ท าเพียงครั้งเดียว



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล NAP PLUS [บริการคัดกรอง HCV]

• “Lab : Anti-HCV” จะต้องลงทะเบียนแล้ว หรือมาจาก VCT ที่อยู่ในกลุ่ม PWID (สารเสพติดแบบใช้เข็ม)

• ถ้ามีผลเป็น Positive แล้วจะท าอีกไม่ได้

• “Lab : HCV VL” จะต้องมีผล Anti-HCV Positive มาก่อน, ถ้าเคยมีผล HCV VL เป็น Reactive หรือ  
Detectable จะท าอีกไม่ได้

• “Lab : APRI/FIB4” จะต้องมีผล HCV VL เป็น Detectable จึงจะตรวจได้, และถ้าเข้าเกณฑ์ จะท าอีกไม่ได้

• ”Lab : Fibro scan/marker”จะต้องมีผล HCV VL เป็น Detectable จึงจะตรวจได้, และถ้าเข้าเกณฑ์ จะท า
อีกไม่ได้

• “Lab : Genotype” จะต้องมีผล APRI/FIB4 หรือ Fibro scan/marker ที่เข้าเกณฑ์ จึงจะตรวจได้ และตรวจ
ได้เพียงครั้งเดียว



ระบบบันทึกข้อมูลการให้บรกิารผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (DMIS)



Temp HD

รายงานผลผ่าตัด
วางสาย TK

ลงทะเบียน เบิกสาย TK

เบิกน้ ายา
ล้างไต

Follow up

เบิกยา EPO

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลล้างไตทางช่องท้อง [CAPD]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูลล้างไตทางช่องท้อง [CAPD]

• “ลงทะเบียน” ต้องท าการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วย CAPD ก่อน จึงจะบันทึกข้อมูลการรักษาอื่นๆ ต่อได้

• “การวางสาย TK” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย CAPD ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการวางสาย TK ได้

• “รายงานผลการวางสาย TK” จะต้องมีการวางสาย TK มาก่อน

• “Follow UP” สามารถบันทึกข้อมูลติดตามการรักษาของผู้ป่วยได้ เท่ากับจ านวนครั้งที่ติดตามการรักษา แต่ใน
หนึ่งวัน บันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว

• “เบิกน้ ายาล้างไต” จะต้องมีการวางสาย TK “ส าเร็จ” จึงจะเบิกน้ ายาล้างไตได้

• “Temp HD” จะต้องมีการ “Follow UP” และบันทึกข้อมูล outcome เป็นการรักษาด้วย Temp HD

• “เบิกยา EPO” จะต้องมีการ “Follow UP” หรือ มีการท า “Temp HD” จึงสามารถเบิกยา EPO ได้



ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม

ลงทะเบียน บันทึกข้อมูลส่งต่อ เบิกยา Epo

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [HD]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ กิจกรรมที่ท าเมื่อส่งต่อไปฟอกไตที่หน่วยอื่น



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูลฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม [HD]

• “บันทึกข้อมูลส่งต่อ” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD จึงจะสามารถท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอื่นๆ

• “ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD ก่อนจึงจะท าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ได้

• “เบิกยา EPO” จะต้องมีการท าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จึงสามารถเบิกยา EPO ได้



เบิกค่าใช้จ่ายกรณี
ภาวะแทรกซ้อน

หลังผ่าตัด

รายงานผลการผ่าตัด
ลงทะเบียนรอคิว

ผ่าตัด
เบิกค่าใช้จ่ายกรณี

เตรียมตัว ก่อนผ่าตัด

เบิกยากดภูมิ
เบิกค่าใช้จ่ายกรณี
เข้ารับการผ่าตัด

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต [KT]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูล ผ่าตัดปลูกถ่ายไต [KT]

• “ลงทะเบียนรอคิวผ่าตัด” ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วย KT เพื่อรอคิวเข้ารับการผ่าตัด

• “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีเตรียมตัวก่อนผ่าตัด” ต้องมีชื่อในทะเบียนรอคิวผ่าตัดก่อน จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณี
เตรียมตัวก่อนผ่าตัดได้

• “รายงานผลการผ่าตัด” ต้องมีชื่อในทะเบียนรอคิวผ่าตัดก่อน จึงจะสามารถท าการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้

• “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารับการผ่าตัด” จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเข้า
รับการผ่าตัดได้

• “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด” จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
กรณีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้

• “เบิกยากดภูม”ิ จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงจะสามารถเบิกยากดภูมิได้



โปรแกรมยา จ.2



ตรวจสอบรายงานการ
บันทึกข้อมูลยา

(ผลการประมวลผล)
ยืนยันข้อมูล

บันทึกข้อมูลการใช้ยา 
จ(2) Online

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบบัญชียา [จ2.]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียว

กิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

เพิ่มผลการตรวจสอบ
เนื้อเยื่อ

(กรณียา TRASTUZUMAB)



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูลระบบบัญชียา [จ2.]

• หน่วยบริการเพิ่มผลตรวจ FISH/DISH ที่เมนู "เพิ่มผลการตรวจสอบเนื้อเย่ือ" ก่อนการเบิกยา Trastuzumab 
ครั้งแรก โดยแนบผลการตรวจสอบเนื้อเยื่อ ไว้ที่ประวัติการรักษาหรือเวชระเบียนของผู้ป่วยใน รพ.ของท่าน

• ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลยา ได้ที่เมนูรายงานการน าเข้าข้อมูลยา และคลิกดูรายละเอียด



โปรแกรมยาต้านพิษ



ตรวจสอบ
ประวัติการเบิก

(History)

บันทึกรายละเอียด
การเบิกยา

ค้นหายา
จากโรงพยาบาล

(วัดด้วย รัศมี (กม.))

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลยาต้านพิษ [Antidotes]

กิจกรรมที่ท าครั้งเดียวกิจกรรมที่ท าทุกครั้งที่ให้บริการ

ตรวจสอบรายการ Pending
เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย หรือ ส่งค าร้อง

(กรณีไม่ระบุ เลขประจ าตัวประชาชนใน
ขั้นตอนบันทึก)



เงื่อนไขการบันทึกขอ้มูลข้อมูลยาต้านพิษ [Antidotes] 

• การยืมยาจะต้องรอให้หน่วยบริการเจ้าของยาอนุมัติรายการก่อน ระบบจึงจะน าไปประมวลผล

• กรณีไม่ระบุเลขประจ าตัวประชาชน ในการตอนการบันทึกการใช้ยา สามารถระบุในภายหลังได้ หรือส่งค าร้อง
กรณีไม่มี เลขประจ าตัวประชาชน ได้ที่เมนู Pending



ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ


