
การบันทึกเบิก 
1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
2. หญิงตั้งครรภ์

2.1 เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และการตรวจหลังคลอด(Gestational DM : GDM)
2.2 เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ (Pregestational DM : PDM) 

25 เมษายน 2565



การขึ้นทะเบียนหน่วยฯ



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



การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่ให้บริการ:GDM/PDM



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของหน่วยบริการ

1. ระบบจะแสดงรหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ 
จังหวัด เขต ให้อัตโนมัติ
2. เลือกวันที่ลงทะเบียนหน่วยบริการ (วันลงทะเบียน
หน่วยบริการก่อนวันที่เข้ารับบริการของผู้ป่วย)



ส่วนที่ 2 ความพร้อมด้านบุคลากร(GDM,PDM)



ส่วนที่ 3 ศักยภาพของหน่วยบริการ(GDM,PDM)



การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ



การลงทะเบียนผู้ป่วย T1DM รายใหม่/GDM/PDM

ดาวน์โหลดแบบประเมินผู้ป่วย T1DM
ที่หน้าเว็ป e –Claim



การลงทะเบียนผู้ป่วย T1DM รายใหม่/GDM/PDM

วันที่ลงทะเบียน ส่วนนี้เป็นการ
ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของ
ผู้ป่วย สามารถค้นหาและออก
รายงาน excel ได้



ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ

1. บันทึกเลข 13 หลักของ
ผู้ป่วย กดค้นหา

2. เลือกชนิดการลงทะเบียน 
บันทึกวันที่ลงทะเบยีน

3. บันทึกวันที่ลงทะเบยีน 
และเบอร์โทรศัพท์



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการรักษา  (กรณี T1DM รายใหม่)

กรณี T1DM ต้องแนบแบบประเมินผู้ป่วย T1DM 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการรักษา  (กรณี GDM)



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการรักษา  (กรณี PDM)



ส่วนที่ 3 รายการผู้รายงาน

ระบบจะแสดงผู้บันทึก และวันที่บันทึกให้อัตโนมัติ



การค้นหาและส่งออกรายละเอียดผู้ป่วย

ส่วนนี้เป็นการค้นหาข้อมูลการ
ลงทะเบียนของผู้ป่วย สามารถ
เลือกข้อมูลที่ต้องการ กดค้นหา
และออกรายงาน excel ได้



การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย



การบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย

• บันทึกในโปรแกรม e-Claim offline
ข้อมูลรับบริการวันที่ 

1 ตุลาคม 2564 –

31 ธันวาคม 2564

• บันทึกในโปรแกรม new e-Claim 
(https://eclaim.nhso.go.th/Client) 

ข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2565 



การด าเนินการก่อนการบันทึกเบิก

1. กรณีใช้โปรแกรม e-Claim offline ให้ท าการ update DatabasePatch25650425
2. กรณีใช้โปรแกรม NEW e-Claim ระบบด าเนินการ update รหัสให้อัตโนมัติต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2565

เป็นต้นไป



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

กรอก 
USER/PASSWORD



การขอ USERNAME/PASSWORD

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ user/password เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ e-Claim ได้ที่ https://eclaim.nhso.go.th/
โดยเลือกที่เมนูดาวน์โหลด และเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามภาพ

2. บันทึกข้อมูลตามรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน

3. ส่งหนังสือให้ สปสช. เขตที่ท่านสังกัดอยู่ หรือ ส่งให้ สปสช. ส่วนกลางที่ e-mail: 
ithelpdesk@nhso.go.th

4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกรหัส และส่งให้ทาง e-mail ที่ระบุในเอกสารขอ user/password

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


รายละเอียดของหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใช้งานระบบ



การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก เลือกเมนูผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การบันทึกข้อมูล >> ข้อมูลวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกข้อมูลรหัสโรคให้ถูกต้องครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล >> ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)

บันทึกข้อมูลรหัสผ่าตัด/หัตถการให้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี)



การบันทึกข้อมูล บริการส าหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 : T1DM

หมายเหตุ ผู้ป่วยรายเก่าเหมาจ่ายครั้งเดียว โดยเลือกรหัสเบิกเป็น 80001:บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip)  ตุลาคม



การบันทึกข้อมูล บริการส าหรับกลุ่มหญิงที่มีภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ 
(gestational diabetes; GDM)



การบันทึกข้อมูล บริการส าหรับกลุ่มหญิงที่เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์  
(Pregestational DM)



รหัสเบิก และการก าหนดค่า 16 แฟ้ม
16 แฟ้ม TYPE CODE CODE_NAME อัตราจ่าย

ADP TYPE= 4 80001 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip)  ตุลาคม 13,636.00
ADP TYPE= 4 80002 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip)  พฤศจิกายน 12,636.00
ADP TYPE= 4 80003 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip)  ธันวาคม 11,636.00
ADP TYPE= 4 80004 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip  มกราคม 10,636.00
ADP TYPE= 4 80005 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip กุมภาพันธ์ 9,636.00
ADP TYPE= 4 80006 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip มีนาคม 8,636.00
ADP TYPE= 4 80007 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip เมษายน 7,636.00
ADP TYPE= 4 80024 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip พฤษภาคม 6,636.00
ADP TYPE= 4 80025 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip มิถุนายน 5,636.00
ADP TYPE= 4 80026 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip กรกฎาคม 4,636.00
ADP TYPE= 4 80027 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip สิงหาคม 3,636.00
ADP TYPE= 4 80028 บริการในกลุ่ม T1DM (ค่าสอน/ค่าตรวจคัดกรอง/ค่า Strip กันยายน 2,636.00
ADP TYPE= 4 80008 บริการในกลุ่ม GDM (ค่าสอน/ค่า Strip/OGTT) ตุลาคม - กันยายน 4,700.00
ADP TYPE= 4 80015 บริการในกลุ่ม PDM (ค่าสอน/ค่า Strip/HbA1c) ตุลาคม - กันยายน 16,850.00



การบันทึกข้อมูล >> ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล

บันทึกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน



สายดว่นใหค้ าปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)

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

เพือ่ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเรือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรม
การโอนเงนิ ฯลฯ

ขอบคณุคะ่


