
การขอรับค่าใช้จ่ายผ่านระบบโปรแกรม E-CLAIM

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น



จันทร ์/ พุธ / ศุกร์ รอบแรกกลางเดอืน / รอบหลังสิน้เดอืน 22 / 7 เดอืนถัดไป

Seamless for DMIS Accรบัและตรวจสอบเบือ้งตน้รพ.สต

NHSO 
Budget

E-FORM
วางฎีกา

STM

e-Claim
DATABASE

e-Claim DATABASE SMT DATABASEHIS DATABASE

PPFS DATABASE

ppfs

Mark Audit

เรียกคืน

จ่ายเพ่ิม

ประมวลผล/ตรวจสอบ โอนเงินรับและตรวจสอบเบ้ืองต้น

กระบวนการประมวลผลจ่ายชดเชยในระบบ e-Claim

รพ.แม่ข่าย

2



DOWNLOAD เอกสารประกอบการใช้งานระบบ  e - Claim  
https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do
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ภาพรวมการท างานของระบบ

1. ระบบ e-Claim ใหม่เป็นระบบแบบ web online
2. การเข้าใช้งานระบบ เข้าใช้งานโดยใช้ USER ที่ สปสช. ออกให้ (USER ของเว็บ e-Claim)
3. การบันทึกข้อมูล มี 2 รูปแบบ คือ

1) การบันทึกข้อมูลแบบคีย์รายเคส
2) การน าเข้าข้อมูล (16 แฟ้ม)

4. การส่งข้อมูล
5. การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ REP
6. การแก้ไขข้อมูลกรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ
7. การออก Statement ของข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
8. รอบการโอนเงิน



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

USER
PASSWORD



รายละเอียดของหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใช้งานระบบ



ตรวจสอบผล การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ



จัดการข้อมูล >> แพทย์



การจัดการข้อมูล ก่อนเริ่มบันทึกข้อมูล



จัดการข้อมูล >> ยาของหน่วยบริการ (Drug Catalog)



การบันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง การบันทกึเบกิ 
กรณีบริการฝากครรภ ์



การบันทึกข้อมูล เลือกผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การบันทึกสิทธิประโยชน์
1. ประชาชนไทยทุกสิทธิ สามารถส่งเบิกโดยเลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS ได้ หรือ

2. ส่งเบิกตามสิทธิจริงของผู้ป่วย ประกอบด้วย
1) OFC : สิทธิข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง (ข้าราชการสังกัดอื่นส่งเบิกในสิทธิ UCS)
2) LGO : สิทธิ อปท.
3) SSS :  สิทธิประกันสังคม
4) BKK :  สิทธิข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

3. สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 2 ต้องส่งเบิกในสิทธิประโยชน์ UCS



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึกรหัสให้ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ รหัสในภาพเป็นการแสดงตัวอย่างการบันทึกเท่านั้น 



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3)



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลบริการเฉพาะ (F6)



รหัสเบิก และการก าหนดกรณีน าเข้า 16 แฟ้ม ของบริการฝากครรภ์ 

16 แฟ้ม TYPE CODE CODE_NAME

ADP TYPE= 4 30008 ตรวจสุขภาพช่องปาก

ADP TYPE= 4 30009 ขัดท าความสะอาดฟัน

ADP TYPE= 4 30010 ตรวจอัลตราซาวด์ หญิงตั้งครรภ์

ADP TYPE= 4 30011 ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์ 

ADP TYPE= 4 30012
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการฝากครรภ์ ได้แก่ 
1. VDRL 2. HIV Antibody 3.Hepatitis B surface antigen (HBs Ag) 4. 
CBC + MCV และ/หรือ DCIP  5. Blood group : ABO/Rh (ครบทุกรายการ)

ADP TYPE= 4 30013 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ VDRL และ HIV Antibody โดยตรวจเมื่อ
อายุครรภ์ใกล้ครบก าหนด



การบันทึกข้อมูล กรณีบริการฝากครรภ์ >> ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)



การน าเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม



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







การส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล>> บริการ ส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล >> บริการ ส่งออกข้อมูล



การตรวจสอบสถานะข้อมูลหลังจาการส่งเบิก >> ผู้ป่วยนอก  ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยนอก



หากพบขอ้มูลสถานะสีเหลือง (1 = ส่งไปยงั สปสช.) แสดงวา่ขอ้มูลส่งมายงั สปสช. เรียบร้อยแลว้ 
หน่วยบริการสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการตรวจสอบ REP ไดอี้กคร้ัง ทุกวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์



การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ REP



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP)

เจา้หนา้ท่ีสามารถระบุเง่ือนไขในการคน้หา REP ท่ีตอ้งการได ้เช่น คน้หาจากเลขท่ี REP วนัท่ีส่งขอ้มูล ช่ือไฟล ์
หรือสถาะขอ้มูล ช่ือผูส่้งขอ้มูล เป็นตน้



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP)

1)  คน้หาขอ้มูล REP ท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของ REP ท่ีคน้หา
2)  การรับ REP ใหก้ดท่ีปุ่ม Download หรือ Re-Download กรณีท่ีตอ้งการรับ REP ซ ้ า
3)  ระบบจะแสดงจ านวนขอ้มูลของ REP ท่ีกดรับใหท้ราบ วา่มีการปรับสถานะขอ้มูลในระบบก่ีรายการ
4)  กรณีตอ้งการดาวน์โหลดไฟล ์excel ของ REP นั้นๆ สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้คอลมัม ์REP (EXCEL)



สถานะข้อมูลหลังการรับ REP

เลือก สถานะท่ีตอ้งการคือสถานะ 
– 3=ไม่ผา่นการตรวจสอบจากสปสช.(C) 
– 4=ผา่นการตรวจสอบจากสปสช.(A)
ระบบจะแสดงสถานะขอ้มูล    สีฟ้า   ( 4 = ผ่านการตรวจสอบจากสปสช.(A) กรณข้ีอมูลผ่านการตรวจสอบ )
หรือ สีส้ม   ( 3 = ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสปสช.(C) กรณข้ีอมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ )



สถานะข้อมูลหลังการรับ REP

หมายเหตุ   หน่วยบริการสามารถตรวจสอบขอ้มูล
ผลการตรวจสอบ REP ไดทุ้กวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์



การแก้ไขข้อมูล
กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ



การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ



แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน กดบันทึก และกดส่งออกอีกครั้ง



ปฏิทินการออก Statement OP สิทธิ UC

วันที่ส่งข้อมูล วันตัดยอดข้อมูล วันที่โอนเงิน

วันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน ทุกวันที่ 15 ของเดือน วันที่ 22 ของเดือน

วันที่ 16 – สิ้นเดือน วันที่สิ้นเดือน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป



รายงาน Statement (พึงรับ)
ของ รพ.สต.



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



HCODE = รพ.สต ที่รักษา (พึงรับ)
HCODE_PAID = รพ. แม่ข่าย ที่ได้รับเงินโอนจาก สปสช. (พึงจ่าย)



ขอบคุณค่ะ
สายด่วนให้ค าปรึกษาหน่วยบริการ (Provider Center)

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

เพ่ือให้ค าแนะน าเกีย่วกบัเร่ือง การเบิกจ่าย โปรแกรม
การโอนเงิน ฯลฯ
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