
FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐ ฉบับที่ ๐๕  
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

ฝายบริหารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ 
โทรศัพท  ๐๒-๕๕๔-๐๕๐๕ 
e mail : providercenter@nhso.go.th 
ผูรับผิดชอบ นางอรนุช  ขันทะวงศ/นางกฤตพร  จันคณา 

สำเนาเรียน ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขต 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐ / ว.๒๐๑๔
           ๑๘   มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ซักซอมความเขาใจวิธีการเบิกจายบริการผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๑ และบริการดูแลกรณีหญิงตั้งครรภที่ถูกวินิจฉัย

วาเปนเบาหวาน (GDM) ในระหวางตั้งครรภและการตรวจหลังคลอด สิทธิหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ผูอำนวยการหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาตทิี่มีศักยภาพในการรักษาผูปวยเบาหวาน 
ชนิดที่ ๑ และบริการดูแลกรณหีญิงตั้งครรภที่ถูกวินิจฉัยวาเปนเบาหวานฯ  

อางถึง   ๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำหรับผูมสีิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ และ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๒. คูมือแนวทางปฏิบตัิในการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ป งบประมาณ ๒๕๖๕ 

สิ่งที่สงมาดวย   วิธีการบันทึกขอมูลบริการผูปวยเบาหวานชนดิที่ ๑ และบริการดูแลกรณีหญิงตั้งครรภที่ถูกวินิจฉัย 
 วาเปนเบาหวานฯ ในโปรแกรม e - Claim 

           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ และ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ พ.ศ.๒๕๖๔ และในคูมือแนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ป งบประมาณ ๒๕๖๕  บทที่ ๑๒ การบริหารคาใชจายบริการควบคุม 
ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง หนา ๒๗๙ – ๒๘๓ กรณีบริการเบาหวานชนิดที่ ๑ และบริการดูแลกรณีหญิงตั้งครรภที่ถูก
วินิจฉัยวาเปนเบาหวาน (GDM) ในระหวางตั้งครรภและการตรวจหลังคลอด ที่กำหนดใหหนวยบริการบันทึกขอมูลใน
โปรแกรม e – Claim รายละเอียดตามอางถึง นั้น 

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขอเรียนวาบริการดังกลาวเปนการใหบริการ
ประเภทผูปวยนอกเทานั้น และเพื่อใหหนวยบริการสามารถขอรับคาใชจายฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอซักซอมความ
เขาใจวิธีการบันทึกขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. การขึ้นทะเบียนหนวยบริการ กรณีหญิงตั้งครรภที่ถูกวินิจฉัยวาเปนเบาหวานในระหวางตั้งครรภ (GDM) 
และกอนตั้งครรภ (Pregestational DM : PDM)   

๒. การลงทะเบียนผูปวย กรณี T1DM (รายใหม) กรณี GDM  และ กรณี PDM 
  ๓. การบันทึกเบิกขอรับคาใชจายฯ กรณี T1DM (ทั้งรายเกาและรายใหม) กรณี GDM  และ กรณี PDM 

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้หากมีปญหาหรือขอสงสัยประการใดสามารถติดตอที่ Provider Center หมายเลข
โทรศัพท  ๐๒-๕๕๔-๐๕๐๕ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจงผูเก่ียวของตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

    (นางเบญจมาส  เลิศชาคร) 
   ผูชวยเลขาธิการ  ปฏิบัตงิานแทน 

 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

  

๑๒๐ หมู  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหนวยงานราชการ  “ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

mailto:providercenter@nhso.go.th
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สิ่งที่สงมาดวย 

วิธีการบันทึกขอมูลบริการผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๑ และบริการดูแลกรณีหญิงตั้งครรภ 
ที่ถูกวินจิฉัยวาเปนเบาหวานฯ ในโปรแกรม e - Claim 

๑. การข้ึนทะเบียนหนวยบริการ  
กรณีหญิงตั้งครรภที่ถูกวินิจฉัยวาเปนเบาหวานในระหวางตั้งครรภ (GDM) และกอนตั้งครรภ (PDM) 

๑.๑ เขามาที่ https://eclaim.nhso.go.th/ 
๑.๒ login เขาใชงานระบบ  และเลือกเมน ูลงทะเบียนดูแลผูปวยเบาหวาน (T1DM/GDM/PDM) 

๑.๓ เลือกเมนยูอย ลงทะเบียนหนวยบริการ GDM/PDM และกดปุมเพิ่มขอมูล 

https://eclaim.nhso.go.th/
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๑.๔  บันทึกขอมูลที่เก่ียวของใหครบถวนประกอบดวย ๓ สวนดังนี้ 
ก. สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของหนวยบริการ  
ข. สวนที่ ๒ ความพรอมดานบุคลากร (GDM,PDM) 
ค. สวนที่ ๓ ศักยภาพของหนวยบริการ (GDM,PDM) 

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน กดปุมบันทึกรายการ 
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๒. การลงทะเบียนผูปวย กรณี T1DM (รายใหม) กรณี GDM  และกรณ ีPDM 
๒.๑ กรณี T1DM (รายใหม) 

ก. ดาวนโหลดแบบประเมินผูปวย T1DM 
– เขามาที่ https://eclaim.nhso.go.th/ เลือกเมนูดาวนโหลด  หมวดเอกสารประกอบการ

จายชดเชยสทิธิ UC 
– ดาวนโหลดเอกสารแบบประเมินผูปวย T1DM และบันทึกขอมูลใหครบถวน เพื่อใชแนบไฟล

ในข้ันตอนการลงทะเบียนผูปวย 

 
ข. login เขาใชงานระบบ  และเลือกเมนู ลงทะเบียนดูแลผูปวยเบาหวาน (T1DM/GDM/PDM) 

– เลือกเมนยูอย ลงทะเบียนผูปวย T1DM รายใหม /GDM/PDM 
หมายเหตุ  หนวยบริการ ที่สามารถลงทะเบียนผูปวย T1DM รายใหมไดจะตองเปนหนวยบริการ 
              ที่ข้ึนทะเบียนรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 เทานั้น   

– กดปุม ลงทะเบียน 

 
 

https://eclaim.nhso.go.th/
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ค. บันทึกขอมูลผูปวย แบงเปน ๓ สวนประกอบดวย 
– สวนที่ ๑ ขอมูลผูรับบริการ 

• บันทึก ๑๓ หลักผูปวย กดคนหา ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูปวย 

• เลือกชนดิการลงทะเบียน เปน T1DM รายใหม 

• บันทึกเบอรโทรศัพทของผูปวย 

 
 

– สวนที่ ๒ รายละเอียดการรักษา กรณี T1DM รายใหม 

• บันทึก วันที่เขารับบริการ 

• บันทึก การวินิจฉัย 

• แนบไฟล แบบประเมินผูปวย T1DM 
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– สวนที่ ๓ รายการผูรายงาน แสดงรายชื่อผูบันทึกขอมูล และกดบันทึก 

 
 
 

๒.๒ กรณี GDM 
ก. login เขาใชงานระบบ  และเลือกเมนู ลงทะเบียนดูแลผูปวยเบาหวาน (T1DM/GDM/PDM) 

– เลือกเมนูยอย ลงทะเบียนผูปวย T1DM รายใหม /GDM/PDM 
– กดปุม ลงทะเบียน 
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ข. บันทึกขอมูลผูปวย แบงเปน ๓ สวนประกอบดวย 
– สวนที่ ๑ ขอมูลผูรับบริการ 

• บันทึก ๑๓ หลักผูปวย กดคนหา ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูปวย 

• เลือกชนดิการลงทะเบียน เปน GDM 

• บันทึกเบอรโทรศัพทของผูปวย 

 
 
 

– สวนที่ ๒ รายละเอียดการรักษา กรณี GDM 

• บันทึก วันที่เขารับบริการ 

• บันทึก การวินิจฉัย 

• บันทึก ประจำเดือนคร้ังสุดทาย (last menstrual period : LMP) 
 

หมายเหตุ   ไมตองแนบไฟลใดๆ 
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– สวนที่ ๓ รายการผูรายงาน แสดงรายชื่อผูบันทึกขอมูล และกดบันทึก 

 
 
 

 
๒.๓ กรณี PDM 

ก. login เขาใชงานระบบ  และเลือกเมนู ลงทะเบียนดูแลผูปวยเบาหวาน (T1DM/GDM/PDM) 
– เลือกเมนูยอย ลงทะเบียนผูปวย T1DM รายใหม /GDM/PDM 
– กดปุม ลงทะเบียน 
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ข. บันทึกขอมูลผูปวย แบงเปน ๓ สวนประกอบดวย 
– สวนที่ ๑ ขอมูลผูรับบริการ

• บันทึก ๑๓ หลักผูปวย กดคนหา ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูปวย

• เลือกชนดิการลงทะเบียน เปน PDM

• บันทึกเบอรโทรศัพทของผูปวย

– สวนที่ ๒ รายละเอียดการรักษา กรณี PDM

• บันทึก วันที่เขารับบริการ

• บันทึก การวินิจฉัย

• บันทึก ประจำเดือนคร้ังสุดทาย (last menstrual period : LMP)
หมายเหตุ ไมตองแนบไฟลใดๆ 
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– สวนที่ ๓ รายการผูรายงาน แสดงรายชื่อผูบันทึกขอมูล และกดบันทึก 

 
 

 

   ๓. การบันทกึเบกิขอรับคาใชจายฯ กรณี T1DM (ทั้งรายเกาและรายใหม) กรณี GDM  และกรณ ีPDM 
๓.๑ กรณี T1DM (ทั้งรายเกาและรายใหม) 

๑.) login เขาใชงานระบบเพื่อทำการบันทึกขอมูลที่ https://eclaim.nhso.go.th/Client 

 
 

๒.) บันทึกขอมูลผูปวยนอก เลือกเมนูผูปวยนอก >> บันทึกผูปวยนอก  เมนูขอมูลทั่วไป (F1) 
– บันทึก วันที่และเวลาที่เขารับบริการ 
– บันทึก หมายเลขบัตร ๑๓ หลักของผูปวย 

https://eclaim.nhso.go.th/Client
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– กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูปวยใหอัตโนมัติ 
– เจาหนาที่ทำการบันทึกขอมูลสวนที่ขาด เพิ่มเติม เชน เลข HN ของผูปวยเปนตน 

หมายเหตุ เบิกไดเฉพาะผูปวยสิทธิ UCS เทานั้น 

 
 

๓.) บันทึกขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรคหลัก 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรครอง (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสโรคใหถูกตอง ครบถวน 
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๔.) บันทึกขอมูล การผาตัดหัตถการ (F3) 
– บันทึก รหัสหัตถการ (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสหัตถการใหถูกตอง ครบถวน 

 
 

๕.) บันทึกขอมูล รหัสการเบิกจาย ที่เมนูบริการเฉพาะ (F6) 
– กดปุม เพิ่ม 
– เลือก กลุมรายการ “8 T1DM บริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยเบาหวาน” 
– เลือก รายการที่ตองการเบิก ประกอบดวย รายการที่ 80001 - 80007 

• 80001 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip)  ตุลาคม  

• 80002 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip)  พฤศจิกายน 

• 80003 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip)  ธันวาคม 

• 80004 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip  มกราคม 

• 80005 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip กุมภาพันธ 

• 80006 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง/คา Strip มีนาคม 

• 80007 บริการในกลุม T1DM (คาสอน/คาตรวจคัดกรอง) เมษายน-กันยายน 
– กดบันทึก 

   หมายเหตุ คาใชจายที่บันทึกในหนา F6 จะแสดงที่หนาคารักษาพยาบาล (F7) ที่หมวด 18  
     อัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

 
 

๖.) บันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7) 
– หากมีคารักษาอ่ืนๆ บันทึกใหครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

๓.๒ กรณี GDM 
๑.) login เขาใชงานระบบเพื่อทำการบันทึกขอมูลที่ https://eclaim.nhso.go.th/Client 

 

 
 

๒.) บันทึกขอมูลผูปวยนอก เลือกเมนูผูปวยนอก >> บันทึกผูปวยนอก  เมนูขอมูลทั่วไป (F1) 
– บันทึก วันที่และเวลาที่เขารับบริการ 
– บันทึก หมายเลขบัตร 13 หลักของผูปวย 
– กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูปวยใหอัตโนมัติ 
– เจาหนาที่ทำการบันทึกขอมูลสวนที่ขาด เพิ่มเติม เชน เลข HN ของผูปวยเปนตน 

หมายเหตุ เบิกไดเฉพาะผูปวยสิทธิ UCS เทานั้น 

 
 

๓.) บันทึกขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรคหลัก 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรครอง (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสโรคใหถูกตอง ครบถวน 

 
 
 
 
 

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


FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
๔.) บันทึกขอมูล การผาตัดหัตถการ (F3) 

– บันทึก รหัสหัตถการ (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสหัตถการใหถูกตอง ครบถวน 

 
๕.) บันทึกขอมูล รหัสการเบิกจาย ที่เมนูบริการเฉพาะ (F6) 

– กดปุม เพิ่ม 
– เลือก กลุมรายการ “8 GDM บริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยเบาหวาน” 
– เลือก รายการที่ตองการเบิก ประกอบดวย รายการที่ 80008 - 80014 

• 80008 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT) ตุลาคม 

• 80009 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT)  พฤศจิกายน 

• 80010 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT)  ธันวาคม 

• 80011 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT) มกราคม 

• 80012 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT)  กุมภาพันธ 

• 80013 บริการในกลุม GDM (คาสอน/คา Strip/OGTT)  มีนาคม 

• 80014 บริการในกลุม GDM (คาสอน/OGTT)เมษายน-กันยายน 

– กดบันทึก 

   หมายเหตุ คาใชจายที่บันทึกในหนา F6 จะแสดงที่หนาคารักษาพยาบาล (F7) ที่หมวด 18  
     อัตโนมัติ 
 
 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 

๗.) บันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7) 
– หากมีคารักษาอ่ืนๆ บันทึกใหครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
๓.๓ กรณี PDM 

๑.) login เขาใชงานระบบเพื่อทำการบันทึกขอมูลที่ https://eclaim.nhso.go.th/Client 
 

 
 

๒.) บันทึกขอมูลผูปวยนอก เลือกเมนูผูปวยนอก >> บันทึกผูปวยนอก  เมนูขอมูลทั่วไป (F1) 
– บันทึก วันที่และเวลาที่เขารับบริการ 
– บันทึก หมายเลขบัตร 13 หลักของผูปวย 
– กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูปวยใหอัตโนมัติ 
– เจาหนาที่ทำการบันทึกขอมูลสวนที่ขาด เพิ่มเติม เชน เลข HN ของผูปวยเปนตน 

หมายเหตุ เบิกไดเฉพาะผูปวยสิทธิ UCS เทานั้น 

 
 

๓.) บันทึกขอมูล การวินิจฉัยโรค (F2) 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรคหลัก 
– บันทึก รหัสวินิจฉัยโรครอง (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสโรคใหถูกตอง ครบถวน 

 
 
 
 
 
 

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


FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 

๔.) บันทึกขอมูล การผาตัดหัตถการ (F3) 
– บันทึก รหัสหัตถการ (ตามจริงถามี) 
– บันทึก รหัสหัตถการใหถูกตอง ครบถวน 

 
 

๕.) บันทึกขอมูล รหัสการเบิกจาย ที่เมนูบริการเฉพาะ (F6) 
– กดปุม เพิ่ม 
– เลือก กลุมรายการ “8 PDM บริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยเบาหวาน” 
– เลือก รายการที่ตองการเบิก ประกอบดวย รายการที่ 80015 - 80021 

• 80015 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c) ตุลาคม 

• 80016 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c) พฤศจิกายน 

• 80017 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c)  ธันวาคม 

• 80018 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c) มกราคม 

• 80019 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c) กุมภาพันธ 

• 80020 บริการในกลุม PDM (คาสอน/คา Strip/HbA1c)  มีนาคม 

• 80021 บริการในกลุม PDM (คาสอน/HbA1c)เมษายน-กันยายน 
– กดบันทึก 

   หมายเหตุ คาใชจายที่บันทึกในหนา F6 จะแสดงที่หนาคารักษาพยาบาล (F7) ที่หมวด 18  
     อัตโนมัติ 
 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕  
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

 
 

๘.) บันทึกขอมูล คารักษาพยาบาล (F7) 
– หากมีคารักษาอ่ืนๆ บันทึกใหครบถวน 
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