


• ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง(นายกเทศมนตรี,นายก อบจ.และนายก อบต.) 
พนกังานเทศบาล พนกังานสว่นท้องถิ&น ลกูจ้างประจําและข้าราชการครูที&รับถ่ายโอนที&ปฏิบตัิงานใน
อปท.ทกุแห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา

• ผู้มีสิทธิร่วม หมายถึง บิดามารดา คูส่มรสและบตุรที&ถกูต้องตามกฎหมายของผู้ มีสิทธิตามข้อ 1
 
• บุตร หมายถึง บตุรชอบด้วยกฎหมายของผู้ มีสิทธิซึ&งยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ บตุรของผู้ มีสิทธิลําดบัที&• บุตร หมายถึง บตุรชอบด้วยกฎหมายของผู้ มีสิทธิซึ&งยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ บตุรของผู้ มีสิทธิลําดบัที&
1-3 ยกเว้นหากบตุรในลําดบัที& 3 เป็นแฝดให้มีสทิธิได้ครบทกุคนในการคลอดครั 9งนั 9น หรือบรรลนุิติ
ภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ ซึ&งอยู่ในความอปุการะเลี 9ยงดขูองผู้ มี
สิทธิ แตท่ั 9งนี 9ไม่รวมถึงบตุรบญุธรรมหรือบตุรซึ&งได้ยกให้เป็นบตุรบญุธรรม

• ผู้หมดสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนกังานเทศบาล พนกังาน
สว่นท้องถิ&นและลกูจ้างประจําที&ออกจากราชการ ถกูพกัราชการหรือย้ายหน่วยงาน
ทกุกรณี ซึ&งรวมถึงการเสียชีวิตการหย่าร้างหรือการบรรลนุิติภาวะผู้ มีสิทธิร่วมของบคุคลดงักล่าวด้วย



การลงทะเบียนผู้ มีสิทธิ
• พนกังานสว่นท้องถิ�นและบคุคลในครอบครัวที�
ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในสวสัดิการรักษา
พยาบาลของพนกังานสว่นท้องถิ�น จะต้องลงทะเบียน
กบันายทะเบียนประจํา อปท.
ที�พนกังานสว่นท้องถิ�นนั +นปฏิบตัิงานอยู่ที�พนกังานสว่นท้องถิ�นนั +นปฏิบตัิงานอยู่

โดยใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียนดงันี +
– ทะเบียนบ้าน
– ทะเบียนสมรส
– ใบรับรองบตุร(กรณีผู้ มีสิทธิเบิกเป็นบิดา) 

สิทธิเกิดภายใน 1 วนัหลงัการบนัทกึข้อมลู 

สามารถตรวจสอบในโปรแกรม
ตรวจสอบสทิธิของ สปสช. 

หลังสทิธิเกดิ



การเข้ารับบริการ
กรณีเจ็บป่วยทั&วไป
สถานบริการของรัฐ
ไม่ต้องสํารองจ่าย

ตั 9งแต ่1 สิงหาคม 2561

ต้องแสดงบตัรประจําตวั
ประชาชนหรือบตัรอื&น
ที&ทางราชการออกให้
ที&มีเลขประจําตวั
ประชาชน
หรือสตูิบตัร

(กรณีเดก็อายตุํ&ากว่า7 ปี) 



ค่ารักษาพยาบาล  จากสถานพยาบาลของรัฐ ทั +งผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน คา่อปุกรณ์และอวยัวะ
เทียม คา่ห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กระทรวงการคลงักําหนด

       ประกอบด้วย

1. ค่ายา ค่าเลือดและสว่นประกอบของเลือด

2. ค่าอวยัวะเทียม

3. ค่าบริการทางแพทย์3. ค่าบริการทางแพทย์

4. ค่าห้องและคา่อาหาร

5. ค่าตรวจสขุภาพประจําปี(สิทธิเฉพาะตวั)

      หากมีสิทธิซํ 9าซ้อนกบัสิทธิอื&นๆ จากรัฐ จะต้องใช้สิทธินั 9นเสียก่อน ยงัไม่อาจใช้สิทธิตามระเบียบฯ
นี 9ได้ แตห่ากเงินสวสัดิการที&ได้รับไม่เพียงพอกฎหมายกําหนดให้สามารถได้รับเงินสวสัดิการในสว่นที&
ขาดได้



ประมาณ 15 วนั



  ขั "นตอนการปฏบิตัเิพื(อขอรับค่าใช้จ่าย 

ข้อมลูการรักษา

คีย์เคลมใน E claim offline สง่ออก / นําเข้าเวบไซค์ E claim

บนัทกึบญัชีลกูหนี +

 สปสช. ออก REP

สปสช.
โอนเงิน

ข้อมลูผ่าน

โหลด REP / ตรวจสอบข้อมลู

ผา่น A

ตดิ C

ตรวจสอบ / แก้ไข / สง่เคลม

บนัทกึข้อมลูเทียบกบั
บญัชีลกูหนี +

-บนัทกึรับเงิน
-ออกใบเสร็จ
-ตดัลกูหนี +
-ปิดงวด



แนวทางปฏบิตัใินการขอรับค่าใช้จ่ายเพื(อบริการสาธารณสุข

1. การจัดทาํข้อมูล

1.1 การให้รหสัโรค ให้ใช้รหสัการวินิจฉยัโรคตาม ICD-10 ของ WHO ฉบบัปี ค.ศ. 2010
และ ICD-10 TM 
   หมายเหต ุ- รหสัโรคตาม ICD-10-TM สามารถใช้ได้เฉพาะรหสัที�มีการวิเคราะห์หาคา่   หมายเหต ุ- รหสัโรคตาม ICD-10-TM สามารถใช้ได้เฉพาะรหสัที�มีการวิเคราะห์หาคา่
นํ +าหนกัสมัพทัธ์ ตามกลุม่วินิจฉยั โรคร่วม ฉบบัที� 6

1.2 การให้รหสัการทําผา่ตดัและหตัถการ ให้ใช้รหสัการทําผ่าตดัและหตัถการตามหนงัสือ 
International Classification of Diseases 9th Revision Clinical Modification 2010 
Classification of Procedures (ICD-9-CM ฉบบัปี ค.ศ. 2010) 



1. การจัดทาํข้อมูล

1.3 การสง่ข้อมลู 
1) หน่วยบริการต้องจดัทําบญัชีรายการยาของหน่วยบริการ (Drug catalogue) พร้อม

ทั +งปรับปรุง ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอก่อนสง่ข้อมลูการเบิกจ่ายชดเชย

2)     การขอเบิก/จ่ายตา่ง ๆ เช่น คา่ยา ให้เป็นไปตามสทิธิประโยชน์2)     การขอเบิก/จ่ายตา่ง ๆ เช่น คา่ยา ให้เป็นไปตามสทิธิประโยชน์

3)     การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื�อบริการสาธารณสขุของหน่วยบริการ  กรมบญัชีกลาง
        กําหนด ราคากลางให้หน่วยบริการเรียกเก็บได้ตามจริงไมเ่กินราคากลาง (ตามบญัชี
        คา่รักษาพยาบาลของกรมบญัชีกลาง         )



2.1 ระบบตรวจสอบสทิธิ2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

NHSO Client

แนวทางปฏบิตัใินการขอรับค่าใช้จ่ายเพื(อบริการสาธารณสุข

UC search



2.2 ระบบโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์ให้หน่วยบริการบนัทกึข้อมลูการบริการ เป็นข้อมลู
อิเลคทรอนิกส์ตามที� สปสช.กําหนด เช่น DMIS หรือ โปรแกรม e-Claim

2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

Version ปัจจบุนัVersion ปัจจบุนั
2.05 และ

Database Patch
25610510

(up 11 พค. 61)



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

2.3 เวบไซค์บริการข้อมลู :  www.nhso.go.th



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

เมนูส่งข้อมูล

เมนูผลการตรวจสอบ



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

เมนสูง่ข้อมลู แสดง - วนันําสง่ข้อมลู , REP , จํานวน ,สถานะข้อมลู,ชื�อผู้ นําเข้า

ข้อมลูที�สง่ในระบบโปรแกรม e-Claim เมื�อ สปสช ทําการ ตรวจสอบและประมวลผลแล้ว 
จะรายงานผลการรับสง่ข้อมลูรายวนั (REP) วางให้หน่วยบริการตรวจสอบทางหน้า 
web e-Claim ในวนัทําการ จนัทร์, พธุ และศกุร์ ตดัยอดข้อมลูทกุวนัสดุท้ายของเดือน 



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

�

�

การสง่ข้อมลูจาก e claim offline ขึ +นเวบ
1. คลกิที�เมน ูสง่ข้อมลู
2. คลกิทีไอคอน  สง่ข้อมลูไปยงั สปสช. 



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

�

การสง่ข้อมลูจาก e claim offline ขึ +นเวบ(ตอ่)
3. คลกิที�ไอคอน เรียกดู
4. เลือกไฟล์ ecd ที�สง่ออกจากโปรแกรม e claim offline ที�เก็บไว้ในเครื�อง 
5. เลือก open >  สง่ข้อมลู > ตกลง



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

�

ตรวจสอบความสําเร็จของการสง่ข้อมลู ต้องมีข้อมลู ดงันี +
1. วนัที� เวลาที�สง่
2. รหสั/ชื�อสถานบริการ
3. File / จํานวนข้อมลู / สถานะข้อมลู
4. ชื�อผู้ นําเข้า



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

2.4 เวบไซต์สําหรับตรวจสอบรายงานการโอนเงิน http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/

กรอกรหัสหน่วยบริการ
สืบค้นรายงานการโอนเงนิ

กรอกรหัสหน่วยบริการ
แสดงรายงานสรุปยอดโอน

และยอดคงค้าง



2. โปรแกรมที(เกี(ยวข้อง 

จาํนวนเงนิโอนรหสัผังบญัชี

วันที'โอน งวดที'โอน กองทุน เงนิโอนทั )งหมด

เอกสารแจ้งการโอนเงนิ



หนังสือแจ้งการโอนเงนิจาก สปสช.



แนวทางปฏบิตัใินการขอรับค่าใช้จ่ายเพื(อบริการสาธารณสุข

3. การตรวจสอบข้อมูล

3.1 หน่วยบริการจะตอ้งมีเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งเกบ็รักษาไว ้ณ หน่วยบริการ
      กรณีที� สปสช. ขอตรวจสอบแลว้ไม่พบเอกสารหลกัฐานการใหบ้ริการ จะถือวา่
      หน่วยบริการไม่ไดใ้หบ้ริการนั+น และ สปสช. จะเรียกคืนค่าใชจ้่ายในส่วนที�ไม่พบ
      หลกัฐานการใหบ้ริการ 
      หน่วยบริการไม่ไดใ้หบ้ริการนั+น และ สปสช. จะเรียกคืนค่าใชจ้่ายในส่วนที�ไม่พบ
      หลกัฐานการใหบ้ริการ 

3.2 กรณีที�มีการส่งขอ้มูลขอรับคา่ใชจ้่ายที�ผิดปกติ สปสช.อาจปฏิเสธการจ่ายหรืออาจเรียก
      คืนในรายที�ไดจ้่ายชดเชยไปแลว้ กรณีตรวจพบวา่มีการเบิกจ่ายซํ+ าซอ้น หน่วยบริการ
      สามารถขออุทธรณ์โดยแนบ เวชระเบียนเพื�อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินเป็นราย ๆ ไป 



4. รายงาน REP ตอบกลับ    

     รายงาน REP  ในรูปแบบ Excel File เพื�อให้หน่วยบริการดาวน์โหลดนั +น ใน 1 ไฟล์ 
จะประกอบด้วยข้อมลู 3 Sheet ดงันี + 
Sheet 1 : ข้อมลูรายบคุคล
Sheet 2 : ข้อมลูรายงานสรุป
Sheet 3 : ข้อมลูรายการยาใช้ไป



4. รายงาน REP ตอบกลับ    การอ่านข้อมูลรายงานรายบุคคล

ข้อมูล คาํอธิบาย

REP แสดงเลขที�เอกสารตอบกลบั 
ลําดบัที� ลําดบัที�รายการ 
TRAN_ID เลขที�ข้อมลูผู้ ป่วย (เฉพาะในแตล่ะครั +งที�สง่ข้อมลูเข้าระบบ)

HN เลขประจําตวัผู้ ป่วย (Hospital Number) HN เลขประจําตวัผู้ ป่วย (Hospital Number) 
AN เลขที�ผู้ ป่วยใน (Admission Number)

PID หมายเลขประจําตวัประชาชน

ชื�อ-สกลุ ชื�อ– สกลุ ของผู้ ป่วย

วนัเข้ารักษา วนัที�เข้ารับบริการรักษา 
วนัจําหน่าย วนัที�จําหน่ายผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล (กรณีผู้ ป่วยนอก จะไม่

แสดงข้อมลู) 



4. รายงาน REP ตอบกลับ     การอ่านข้อมูลรายงานรายบุคคล

ข้อมูล คาํอธิบาย

ชดเชยสทุธิ(ค่ารักษา) จํานวนเงินที�จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ

Error Code รหสัรายการข้อมลูผิดพลาด

กองทนุ กองทนุหลกัที�รับผิดชอบการจ่ายชดเชย

สิทธิหลกั สิทธิการรักษาหลกัของผู้ มีสิทธิสิทธิหลกั สิทธิการรักษาหลกัของผู้ มีสิทธิ

HCDOE รหสัสถานพยาบาลที�สง่ข้อมลูเรียกเก็บ

เรียกเก็บ จํานวนเงินที�สถานบริการเรียกเก็บจาก สปสช.

เบิกได้ แสดงจํานวนเงินคา่รักษาพยาบาลที�เบิกได้

เบิกไม่ได้ แสดงจํานวนเงินคา่รักษาพยาบาลที�เบิกไม่ได้

ลา่ช้า(PS) รหสัการสง่ข้อมลูลา่ช้า 0 = ไม่ล่าช้า, 1 = ช้า 1 เดือน , 2 = ช้า 2 เดือน ,        
3 = ช้า 3 เดือน ขึ +นไป



5. แนวทางการแก้ไขข้อมูลตดิ C  

รหสัตดิ C สาเหตุ แนวทางการแก้ไข

198 ไฟล์ .ecd เป็นไฟล์ที�สง่ออกจาก
โปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชั�น 2.0

Update โปรแกรม E-Claim ให้เป็นเวอร์ชั�นปัจจบุนั

210 จดักลุม่ DRG ไม่ได้ ( DRG กลุม่ 
26509)

ตรวจสอบการวินิจฉยัโรคหลกั, อาย,ุ เพศ, นํ +าหนกั, 
จํานวนวนันอน, ชนิดการจําหน่าย ให้ถกูต้องแล้วสง่26509) จํานวนวนันอน, ชนิดการจําหน่าย ให้ถกูต้องแล้วสง่
เข้ามาใหม่

232 รหสัวินิจฉยัหลกัเป็นการบาดเจ็บ แต่
ไม่มีรหสั ICD ของสาเหต ุ(V,W,X,Y) 
หรือมีแตใ่ช้ไม่ได้

บนัทกึรหสัการวินิจฉยัโรคที�เป็นสาเหตกุารบาดเจ็บ
(V,W,X,Y)

438 เลือกสิทธิประโยชน์ไม่ตรงตามสิทธิที�
พงึเบิกได้

ตรวจสอบสิทธิ และเลือกสิทธิประโยชน์ในการเบิก
ชดเชยคา่บริการให้ตรงตามสิทธิ


