
บริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) 
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  สายงานบริหารกองทุน 

      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย OP Anywhere

รพศ.รพท.และรพ.ที่มีศกัยภาพเทียบเทา่  

เบิกตาม Fee schedule วงเงิน 1200 บาท/Visit

รพ.สต./หน่วยบริการที่ไมม่ีแพทย์ประจํา 5 วนั เบิกตาม 

Fee schedule วงเงิน 70 บาท/Visit

ผู้ ป่วย

ในจงัหวดั

ผู้ ป่วย

ตา่งจงัหวดั
รพช./คลนิิกชมุชนอบอุน่/ รพ.หรือ รพ.สต.ที่มีแพทย์ 5 วนั 

เบิกตาม Fee schedule วงเงิน 1200 บาท/Visit

AC

รพศ./รพท./รพ.ที่มีศกัยภาพเทียบเทา่  

เบิกตาม Fee schedule วงเงิน 1200 บาท/Visit

AC

ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับ เคสนัดล่วงหนา้ /OP refer /OP AE /Follow up 

/Cancer anywhere / กรณีโควิด /TB /HIV /ไตวายเรื้อรัง /PP และ

โครงการ หรือกองทุน อื่นๆ 





ภาพรวมขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม e-claim on web
1. เข้า Website โปรแกรม e claim new  >>>  https://eclaim.nhso.go.th/Client

2. ใส่ Username Password  ที่ได้รับจากสปสช.  

3. การจัดการข้อมูล ก่อนเริ่มบันทึกข้อมูลครั้งแรก แพทย์ / ยาของหน่วยบริการ (Drug catalogue) >> กดเชื่อมโยงข้อมูล

4. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก / F1  F2  F3  F6  F7 

5. หรือ  นําเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม    บริการ / นําเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม >> ตรวจสอบ โดยกด ขอแก้ไขข้อมูลกอ่นส่งเบิก  >> ส่งเบิก

6. การส่งออกข้อมูล  บริการ >> ส่งออกข้อมูล      ตรวจดูสถานะข้อมูลหลังการส่งเบิก  

7. การรับ REP    บริการ >> รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ กด download   สปสช. จะตอบกลับ REPทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

8. ตรวจดูสถานะข้อมูลหลังการรับ REP  >>  ค้นหาผู้ป่วยนอก (หรือ ผู้ป่วยใน)

9. การแก้ไขขอ้มูลไม่ผ่านการตรวจสอบ >>  ค้นหาผู้ป่วยนอก  เลือกสถานะข้อมูล ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสปสช (C) 

10. ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ  จะนําไปออก Statement ตามรอบของแต่ละสิทธิ แต่ถ้าข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบให้แก้ไขและ
ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง 



ระบบ e-Claim on web
ค้นหาข้อมูล

AUTHEN

ONE STOP 

SERVICE

ตรวจสอบผล

การขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการ

UPDATE 

DATA 

ONLINE

ตรวจสอบ

สิทธิ



การทํางานของระบบ
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) การนําเข้าข้อมูล (16 แฟ้ม)  

4. การส่งข้อมูล

5. การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ REP

6. การแก้ไขข้อมูลกรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ



การเข้าใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim

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

กรอก 

USER/PASSWORD



รายละเอียดของหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใช้งานระบบ



ตรวจสอบผล การขึ้นทะเบียนหนว่ยบริการ



การจัดการข้อมูล ก่อนเริ่มบันทึกข้อมูล



จัดการข้อมูล >> แพทย์



จัดการข้อมูล >> ยาของหน่วยบริการ (Drug Catalog)



การบันทึกข้อมูล



ค้นหาข้อมูล AUTHEN



การบันทึกข้อมูล เลือกผู้ป่วยนอก >> บันทึกผู้ป่วยนอก



การนําเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม



นําเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม >> บริการ นําเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม







Workshop กรณีเบกิ OP anywhere e-claim on web
1.Drug catalogue 
http://drug.nhso.go.th/drugcat
alogue/private/index.xhtml

2. ขอ Authen code
3.บนัทกึข้อมลู ใน E claim on 
web
F1 รหสัโครงการพเิศษ:
WALKIN ผูป้่วยนอกเหตสุมควร
F2 รหสัโรคหลกั  
F3 รหสัหตัถการ  
F7 รหสัเบกิคา่ใชจ้า่ย ตาม
รายการ FS    

บันทกึข้อมูล ใน E claim on web
Pdx   ICD10  ICD9 รหสัเบิก      
คา่บริการผป นอก(ในเวลา) 55020/(นอกเวลา55021)  100 บาท

1. ตย.ไข้หวัด ไอ เจบ็คอ 
Pdx J00 /J069/J019  จา่ยยา Paracet  / Chlorphen
cxr  (ด ูFS รหสั 41001 or 41003)  
2. ตย.ทนัตกรรม
Pdx k02.1 / K02.9 ICD9   2301 (ถอนฟันนํา้นม)

รหสัเบิก (ด ูFS/กบก.)  62101 = 350 บาท

3. ตย. รับยาเบาหวาน ความดัน   
Pdx E112 , I10   จา่ยยา  Daonil Metformin  Anapril5  
ยาInsulin  Mixtard /syringe insulin ( หมวด 5 OP5S050  

15บาท/ชิน้)

4. ตย. ทาํแผล  ฉีดยา       
Pdx Z48.0 / Z24.2(rabies) / z23.5(Tetanus) 

ICD9    93.56 / 93.57   
รหสัเบิก หมวด12 บริการพยาบาล : ทําแผล 55811  170บาท/ครัง้   
หมวด11 หตัถการ ฉีดยา 55823   30 บาท/ครัง้

4. สง่ออกขอ้มลู   
5. รับ REP   
6. ออก STM  
7. ตรวจสอบการโอน
เงนิ
   ใสร่หัส5หลกัของตนเอง 
https://ucapps1.nhso.go.
th/budgetreport/

มปีัญหา ตดิตอ่ 
พีล่ ี 
Line  : 0901975262



การบันทึกเบิก 

กรณีบรกิารปฐมภูมริบับรกิารที่ไหนก็ได้



การบันทึกข้อมูล ปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได้ >> ข้อมูลทั่วไป (F1)





ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยให้อัตโนมัติ บันทึก

ข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การบนทกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการทีไหนก็ได้ >> ขอมูลวนจฉยโรค 

(F2)



การบนทกขอมูล ปฐมภูมิรับบริการทีไหนก็ได้ >>ขอมูลการผาตด

หัตถการ (F3)



การบันทึกข้อมูล ปฐมภูมริับบริการที่ไหนก็ได้ >> ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (F7)

บนัทกึค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ครบถ้วน



การส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล>> บริการ ส่งออกข้อมูล



การส่งออกข้อมูล>> บริการ ส่งออกข้อมูล



สถานะข้อมูลหลังการส่งเบิก



การรับข้อมูลผลการตรวจสอบ 

REP



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ 

(REP)



การรับ REP >> บริการ รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ 

(REP)

รับREPโดย คลกิ download  Re-download 



สถานะข้อมูลหลังการรับ REP



การแก้ไขข้อมูล

กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ



การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผา่นการตรวจสอบ



แก้ไขข้อมูลให้ถกูต้องครบถว้น กดบันทึก และกดส่งออกอีกครั้ง



รายงาน

STATEMENT

1. จากโปรแกรม E-claim online
2. จาก website 

https://eclaim.nhso.go.th



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



1. จากโปรแกรม E-claim online







ใส ่user password

2.จาก website https://eclaim.nhso.go.th





เขา้สู ่Web Site https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary

2

1

3



หนงัสือแจง้การโอนเงิน



Helpdeskตดิตอ่เรา 

สายดว่นใหค้าํปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)
หมายเลข 02-554-0505
e-mail: providercenter@nhso.go.th

ใหค้าํแนะนําเร ือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรมการโอนเงนิ ฯลฯ              

สปสช.เขต 12 สงขลา 

ภรชุลี  บริสุทธิ์(พี่ลี) Tel : 090-197-5262 

Mail : pornchulee.b@nhso.go.th Line-ID : 0901975262


