
5.4 การขอรบัคา่ใชจ้่ายเพ่ือบรกิารสาธารณสขุ ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ ผา่นระบบ MOPH Claim (ระบบหมอพรอ้ม) ปีงบประมาณ 2566

นางสาวภาวกิา ภัทรธิชาสกุล
นักวชิาการหลักประกันสุขภาพ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเขต 7 ขอนแก่น













แอปพลิเคชันหมอพร้อม

ประชาชนสามารถดาวนโ์หลดการใชง้านได้
ทัง้ระบบปฏิบตัิ Android และ IOS
คน้หา “หมอพรอ้ม”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mor.promplus&hl=en_US&gl=TH
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A1/id1559337829




การใช้งานระบบ MOPH Claim



ค่าบริการสาธารณสุข ทีเ่บกิผ่านระบบ MOPH Claim 
ระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

1. คา่บรกิารควบคมุ ปอ้งกนัและรกัษาโรคเรือ้รงั คา่บรกิารควบคมุปอ้งกันและรกัษา
ผูป่้วยเบาหวาน/ ความดนัโลหิตสงู

2. คา่บรกิารฉีดวคัซีนคอตีบ-บาดทะยกั (dT) ในผูใ้หญ่ (PP-FS ปี 2566)
ส าหรบัหน่วยบรกิารท่ีขึน้ทะเบียนกบั สปสช.เขต 1-12

กระทรวงสาธารณสุข

3. คา่บรกิารฉีดวคัซีนพืน้ฐานตามแผนงานสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนัโรค EPI 
(PP Workload ปี 2566) ของกระทรวงสาธารณสขุ
ส าหรบัหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท่ีสามารถใหบ้รกิารฉีดวคัซีนได ้ 



บริการ หวัข้อ ปี 2566

1. ค่าบริการ
ควบคุม ป้องกนั 
และรักษาโรค
เรือ้รัง 
ค่าบริการ
ควบคุมป้องกัน
และรักษาผู้ป่วย
เบาหวาน

*** กรณีค่าบรกิาร
ควบคมุ ปอ้งกนั และ
รกัษาผูป่้วยเบาหวาน 
UC ท่ีวินิจฉยัเป็น 
T1DM , GDM และ 
PDM (ลงทะเบียน) 
เบกิผ่าน eClaim

หลกัเกณฑ์
เง่ือนไข

1.ค่าบรกิารส าหรบัผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคความดนัโลหิตสงู
2.จ่ายแบบเหมาจ่ายตามเกณฑท่ี์ก าหนด
3.ก าหนดการจ่ายค่าบรกิารควบคมุปอ้งกนั และรกัษาผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคความดนัโลหิตสงู 
แบบ FS   

1) บรกิารผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2  บรกิารตรวจ HbA1c 2 ครัง้ตอ่ปี ตรวจห่างกนัอย่างนอ้ย 3 เดือน 
2) บรกิารผูป่้วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ การใหบ้รกิารตรวจ serum creatinine และ serum potassium

ผูมี้สิทธิ ▪ ผูป่้วยโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสงู สิทธิ UC
▪ เบาหวานชนิดท่ี 2 สิทธิ UC ทกุราย
▪ ผูป่้วยความดนัโลหิตสงูรายใหม่ 

หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารในระบบ UC

อตัราจ่าย 1) ผูป่้วย DM ชนิดท่ี 2 : จ่ายค่าตรวจ HbA1c 2 ครัง้ตอ่ปี ตรวจห่างกนัอย่างนอ้ย 3 เดือน ในอตัรา 150 บาท
ต่อครัง้ 

2) ผูป่้วย HT: การใหบ้รกิารตรวจ serum creatinine อตัรา 45 บาทตอ่ครัง้ และ serum potassium อตัรา 
40 บาท/ครัง้ รายการละ 1 ครัง้/ปี

โปรแกรม กรณี DM  HT บนัทกึในโปรแกรมหมอพรอ้ม



บริการ หวัข้อ ปี 2566

2. ค่าบริการ
วัคซนีคอตบี-
บาดทะยัก (dT) 
ในผู้ใหญ่

หลกัเกณฑ์
เง่ือนไข

1. บรกิารฉีดวคัซีน คอตีบ – บาดทะยกั (dT) ในผูใ้หญ่ แก่ประชาชนคนไทย ท่ีมีอาย ุ25 ปีขึน้ไปท่ีไม่เคยรบั
วคัซีน dT ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา
2. มีการพิสจูนต์วัตนเพ่ือยืนยนัการใชส้ิทธิของตนเองในการเขา้รบับรกิาร (ทกุแห่ง)

ผูมี้สิทธิ ประชากรไทยอาย ุ25 ปีขึน้ไปท่ีไม่เคยไดร้บัวคัซีนนีใ้นรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา ทกุสิทธิการรกัษาพยาบาล

หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท่ีสามารถใหบ้รกิารฉีดวคัซีนได้

อตัราจ่าย ส าหรบัการจดับรกิารสาธารณสขุ ตามรายการและอตัรา ดงันี ้
- ค่าบรกิารฉีดวคัซีน dT จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 20 บาทตอ่ครัง้

โปรแกรม 1. หน่วยบรกิารท่ีขึน้ทะเบียนกบั สปสช.เขต 1-12 : บนัทกึผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบหมอ
พรอ้มเป็นรายเดือน 

2. หน่วยบรกิารท่ีขึน้ทะเบียนกบั สปสช.เขต 13 : บนัทกึผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม
Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตงั (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง 
Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รายการใหม่

https://www.healthplatform.krungthai.com/


บริการ หวัข้อ ปี 2566

3. ค่าบริการ
ฉีดวัคซนี
พืน้ฐาน EPI (PP
Workload ปี 
2566)

(วคัซีนตามแผนงาน
สรา้งเสรมิภมูคิุม้กนั
โรค ของกระทรวง
สาธารณสขุ)

หลกัเกณฑ์
เง่ือนไข

1. เดก็ไทยแรกเกิด – อาย ุ14 ปี  ท่ีจะไดร้บัวคัซีนตามก าหนดการใหว้คัซีนตามแผนงานสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนั
โรค (EPI) ของกระทรวงสาธารณสขุ
2. มีการพิสจูนต์วัตนเพ่ือยืนยนัการใชส้ิทธิของตนเองในการเขา้รบับรกิาร (ทกุแห่ง)

ผูมี้สิทธิ เดก็ไทยแรกเกิด – อาย ุ14 ปี  ทกุสิทธิการรกัษาพยาบาล

หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท่ีสามารถใหบ้รกิารฉีดวคัซีนได้

อตัราจ่าย ส าหรบัการจดับรกิารสาธารณสขุ ตามรายการและอตัรา ดงันี ้
- ค่าบรกิารฉีดวคัซีน EPI ตามก าหนดการใหว้คัซีนตามแผนงานสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนัโรคของกระทรวง
สาธารณสขุ  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 20 บาทตอ่ครัง้

โปรแกรม 1. หน่วยบรกิารท่ีขึน้ทะเบียนกบั สปสช.เขต 1-12 : บนัทกึผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบหมอ
พรอ้มเป็นรายเดือน 

2. หน่วยบรกิารท่ีขึน้ทะเบียนกบั สปสช.เขต 13 : บนัทกึผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม
Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตงั (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง 
Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

https://www.healthplatform.krungthai.com/














การใช้งานระบบพสูิจนแ์ละยนืยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ(หมอพร้อม DID)
ส าหรบัเจา้หนา้ที่ภายในหน่วยบรกิาร สามารถด าเนินการได ้2 แบบ ดงันี ้

1. การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนผา่นโปรแกรม Digital ID (DID)
*รพ.ตอ้งเตรียมพรอ้ม : เครื่องอา่นบตัรประชาชน, กลอ้ง Web Cam ส าหรบัเก็บภาพของผูยื้นยนัตวัตน

2 การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนดว้ยเครือ่ง Kiosk

ศกึษาการใช้งานระบบ ยนืยันตัวตน ที ่https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/moph-claim/

โดยสามารถดาวนโ์หลดคูมื่อการใชโ้ปรแกรม ไดท่ี้เวบ็ไซตห์มอพรอ้ม
(https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/) รบัชมการยืนยนัตวัตนผ่าน Youtube

ตาม QR Code นี ้









การใช้งานระบบพสูิจนแ์ละยนืยันตัวตนส าหรับผู้รับบริการ

- การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน Digital ID ส าหรบัประชาชน
รบัชมผ่าน Youtube ตาม QR Code นี ้

วธีิพสูิจนต์ัวตนของผู้รับบริการ
1.น าบตัรประชาชนไปที่จดุพิสจูนต์วัตน
2.หลงักรอกขอ้มลูเสรจ็แลว้ น ารหสั 6 หลกัท่ีได ้มาใสบ่นแอปหมอพรอ้ม 
หลงัพิสจูนต์วัตนสามารถดขูอ้มลูไดค้รบทกุสว่น 
----> ผูร้บับรกิารตอ้งไปท่ีจดุพิสจูนต์วัตนก่อนท ารายการ









การใช้งานบนหมอพร้อมส าหรับผู้รับบริการ



การใช้งานบนหมอพร้อมส าหรับผู้รับบริการ





ข้อมูลเพิม่เตมิ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/moph-claim/











การใช้งานระบบ MOPH Claim

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใชโ้ปรแกรม ไดท่ี้เวบ็ไซตห์มอพร้อม
(https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/)



IT สสจ. >> IT ของ CUP











ขอ้มลูเพิ่มเติม
ตาม QR Code นี ้











สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิเข้าร่วมกลุ่ม
Openchat

MOPH Claim-2

คุณได้รับค าเชิญให้เข้าร่วม "MOPH Claim-2" 
โปรดแตะลงิก์ด้านล่างเพ่ือเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/S7A67_tQ9OT77CK
zvWIIbtcDpkASpP63ICNVtw?utm_source
=invitation&utm_medium=link_copy&ut
m_campaign=default



สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบริการ  
Provider Center
Tel : 02 – 554 0505
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Line : @nhso
e-Mail : 1330@nhso.go.th

mailto:1330@nhso.go.th


อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบ)ี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-141-4000
(เวลาราชการ)

โทรสาร : 02-143-9730-1
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์: 

saraban@nhso.go.th

เว็บไซต์ : 

www.nhso.go.th

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น

356/1  ชั้น 3 อาคารซีพี ถนนมิตรภาพ
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-365 201-2

khonkaen.nhso.go.th หรือ
www.nhso.go.th/khonkaen



ขอบคุณค่ะ

จงึเรียนมาเพือ่โปรดทราบ แนวทางการขอรับค่าใช้จา่ยเพือ่บริการสาธารณสุข 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ ผ่านระบบ MOPH Claim (ระบบหมอพร้อม)
ปีงบประมาณ 2566


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51

