
ประชุมชี้แจง
วิธีการบันทึกเบิกข้อมูล OP FEE SCHEDULE

ผ่านโปรแกรม E-CLAIM



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

กรอก 
USER/PASSWORD



รายละเอียดของหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใช้งานระบบ



การจัดการข้อมูล ก่อนเริ่มบันทึกข้อมูล



1) การน าเข้าข้อมูล (16 แฟ้ม)
2) การบันทึกข้อมูลแบบคีย์รายเคส

การบันทึกข้อมูล



การน าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม



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



การจัดท าข้อมูลข้อมูล 16 แฟ้ม 
ด าเนินการ mapping รหัสเบิกตามหมวดค่าใช้จ่าย โดยก าหนดที่แฟ้ม ADP



ประกาศ !! เรื่อง รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ 
Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



น าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม >> บริการ น าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม



ระบบจะมี pop up แจ้งเตือนก่อนว่า “ทุกรายการที่น าเข้าส าเร็จเป็น "รายการของฉัน" ?”
1. หากเลือกปุ่ม ไม่ใช่  ข้อมูล 16 แฟ้มที่น าเข้าชุดนี้ เจ้าหน้าที่ท่านอื่นใน รพ. จะสามารถแก้ไขข้อมูลชุดนี้ได้
2. หากเลือกปุ่ม ตกลง ข้อมูล 16 แฟ้มที่น าเข้าชุดนี้ เจ้าหน้าที่ที่ท าการน าเข้าจะสามารถแก้ไขได้คนเดียวเท่านั้น







การบันทึกข้อมูลแบบรายเคส



การบันทึกข้อมูล เลือกผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก >> ข้อมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก >> ข้อมูลวินิจฉัยโรค (F2)



การบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก >> ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)



การเปลี่ยนแปลงการบันทึกเบิก

ทุกหมวดค่าใช้จ่าย บันทึกเบิกราย item ตามรายการ Fee 
Schedule ที่ประกาศ ไม่สามารถบันทึกเบิกเป็นยอดรวม

รายการที่ไม่ใช่รายการ Fee Schedule ที่ประกาศ ให้บันทึกตามรหัสมาตรฐานที่ประกาศ เช่น 
1. รายการยา ใช้รหัส TMT

2. รายการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ใช้รหัสกรมบัญชีกลาง + รหัส TMLT

3. รายการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ใช้รหัสกรมบัญชีกลาง 

4. รายการหัตถการ ใช้รหัส ICD9



การบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอก >> ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)



ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมรักษา





ITEM FS ราคาเบกิ ราคาจา่ย

A00021 N 100 0

A00031 N 200 0

ITEM FS ราคาเบกิ ราคาจา่ย

A00001 Y 3000 2500

A00002 Y 200 200

A00003 Y 10 10

A00004 Y 50 50

A00005 Y 70 50

A00006 Y 1000 750

A00007 Y 300 250

A00008 Y 150 100

A00009 N 30 0

A00010 N 400 0

ITEM FS ราคาเบกิ ราคาจา่ย

A00009 N 30 0

A00010 N 400 0 Expert

PAU

ITEM FS ราคากลาง

A00009 Y 30

A00010 Y 400

FS APPEAL FLOW



สรุปการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
1. การน าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม

▪ ด าเนินการ mapping รหัสเบิกตามหมวดค่าใช้จ่าย โดยก าหนดที่แฟ้ม ADP 

2. การบันทึกข้อมูลรายเคส
▪ ทุกหมวดค่าใช้จ่าย บันทึกเบิกราย item ตามรายการ Fee Schedule ที่ประกาศ ไม่สามารถบันทึกเบิก

เป็นยอดรวม
▪ รายการที่ไม่ใช่รายการ Fee Schedule ที่ประกาศให้บันทึกตามรหัสมาตรฐาน เช่น 

1) รายการยา ใช้รหัส TMT
2) รายการตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวิทยา ใช้รหัสกรมบัญชีกลาง + รหัส TMLT
3) รายการตรวจวินิจฉยัและรักษาทางรังสีวิทยา ใช้รหัสกรมบัญชีกลาง 
4) รายการหัตถการ ใช้รหัส ICD9



ขอบคณุคะ่



การขอ USERNAME/PASSWORD

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

2. บันทึกข้อมูลตามรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน
3. ส่งหนังสือให้ สปสช. เขตที่ท่านสังกัดอยู่

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

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