
งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ปี 2562

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี



วตัถปุระสงค์
▪ เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคของแตล่ะกลุม่วยั

ตามประเภทและขอบเขตบรกิารสาธารณสขุ ฉบบัที ่10
▪ เพือ่ป้องกนัหรอืลดปัญหาสาธารณสขุ หรอืภาวะโรคทีส่ าคญัของประเทศ
▪ เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการสรา้งเสรมิเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค
▪ เพือ่เพิม่คณุภาพบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

งบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค



หมวด 2 
รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

************
ข้อ 8 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3,426.56 บาทต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (ผู้มีสิทธิ) ส าหรับ

ผู้มีสิทธิจ านวน 48.5750 ล้านคน โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินต่างๆ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธหิลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

ประเภทบรกิาร จ านวนบาท/ผูม้สีทิธิ

1. บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป 1,179.34

2. บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป 1,194.94

3. บรกิารเฉพาะ 357.50

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 432.43

5. บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย์ 16.13

6. บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 11.61

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 128.69

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณีผูร้บับรกิาร และผูใ้หบ้รกิาร 4.92

9. บรกิารจา่ยตามคณุภาพผลงานบรกิาร 2.00

รวม  ( บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ 3,426.56



4

แนวทางการบรหิารจดัการคา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ปี 2562

(ก) Central
Procurement

& NPP (29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based
(ไมเ่กนิ 4 บาท/คน)

(ง) จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงานบรกิาร

(9 บาท/คน)

งบ P&P
(318.98 บาท x ปชก. ทกุสทิธ ิ65.700 ลา้นคน)

• ไดร้บั 431.43 บาทตอ่หวั
• UC pop 48.575 ลา้นคน
• Thai pop 65.700 ลา้นคน

(จ) P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

(ค) P&P basic services
(ไมน่อ้ยกวา่

231.34 บาท/คน)

1. Central Procurement
(วคัซนี)

2. NPP ไดแ้ก ่สมุดบนัทกึ
สุขภาพ และการบรกิาร
ตดิตามเด็กทีผ่ลการตรวจ
ยนืยนั TSH ผดิปกติ

บรหิาร Global budget ระดบั
เขต ตามจ านวนประชากรไทย 
ใหเ้ป็นคา่บรกิาร
• ทีต่อ้งการเรง่รดัการเขา้ถงึ
บรกิารตามนโยบายหรอื
แกไ้ขปัญหาพืน้ทีร่ะดบัเขต/
จงัหวดัตามความจ าเป็นทาง
สุขภาพ

• ใหค้ านงึถงึการเขา้ถงึบรกิาร
ของประชาชนสทิธิ
หลกัประกนัสุขภาพตา่งๆ ที่
ยงัเขา้ไมถ่งึบรกิาร

ตามเป้าหมายประชากรทีไ่ดร้บังบประมาณ โดยใช้

จ านวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 เป็น
ตวัแทนในการจดัสรร

1. จ านวน 188.12 บาทตอ่คน 
จา่ยแบบเหมาจา่ยใหห้นว่ย
บรกิาร โดย
1.1 65% เหมาจา่ยตอ่หวั 

ประชากร โดย Diff.  
by age group

1.2 35% เหมาจา่ยตาม
workload เดอืน 
เม.ย.60 - ม.ีค.61

2. จ านวน 43.22 บาทตอ่คน
จา่ยแบบ Fee schedule

• บรหิารแบบ Global budget 
ระดบัเขต

• แนวทางบรหิาร เป็นไปตาม
งบ รายการเบกิจา่ยตาม
เกณฑค์ณุภาพผลงาน
บรกิาร

1. จดัสรรใหก้องทนุฯทอ้งถิน่
ทีม่คีวามพรอ้มตามจ านวน
ประชากรไทย และตาม
ประกาศการบรหิารกองทนุ
หลกัประกนัสุขภาพรบั
ทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีท่ ีจ่ะ
ปรบัปรุงใหม่

2. หากมเีงนิเหลอืให ้สปสช.
จดัสรรเป็นคา่บรกิาร PPB

PPB จ่ายแบบ Fee Schedule จ านวน 8  รายการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



ส่วนที่ (ก)บริการ P&P บริหารระดับประเทศ จ านวน 29.64 บาท/คน             

ค่าบริการ P&Pระดับประเทศ
National priority Program 
& Central Procurement
(29.64 บาท/คน) 

• วัคซีน EPI ( BCG,HB,DTwP-HB/DTwP-Hib.OPV,IPV,MMR/MR,JE,
DTP และ dT )

• วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 และเด็กหญิงไทยอายุ 11- 12 ปี
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง
• ค่าสมุดบันทึกสุขภาพ (แม่และเด็ก/นักเรียน/DSPM,DAIM)

การบริหารงบบริการ P&P ปี 2562



จัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขตตามจ านวนประชากรไทย ณ.วันที่ 1 เมษายน 2561
เขต 8 จ านวนประชากร 4,880,707คน  วงเงิน 19,508,725.30 บาท

ส่วนที่ (ข) P&P Area based ( ไม่เกิน 4 บาท/คน)
▪ เป็นคา่ใชจ้า่ยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคทีต่อ้งการเรง่รัดการเขา้ถงึบรกิารตาม
นโยบายหรอืแกไ้ขปัญหาพืน้ทีร่ะดับเขต/จังหวดัตามความจ าเป็นทางดา้นสขุภาพภายใต ้
ประเภทและขอบเขตบรกิารฯ ฉบับที่ 10 ลงวนัที ่ 7 เมษายน  2559

แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายของเขต 
1. การสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการที่ต้องอยู่ภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการฯ ตามประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับท่ี10 
2. เป็นบริการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่โดยค านึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชนสิทธิ

หลักประกันสุขภาพต่างๆท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ ทั้งนี้ควรเป๋นแผนงาน/ โครงการระดับเขตและหรือจังหวัด
3. สปสช.เขต เสนอแผนงาน/โครงการ และจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและหากเสนอตาม

แผนงาน/โครงการแล้ว ยังมี Global budget ระดับเขตเหลือให้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน ให้กับหน่วยบริการประจ าตามจ านวนผู้ลงทะเบียนสิทธิต้ังแต่ต้นปี



ส่วนที่ (ค)บริการ P&P ส าหรับบริการพื้นฐาน ( P&P Basic Service ) จ านวนไม่น้อยกว่า 231.34 บาท/คน             
1.ค่าบริการ P&Pจ่ายแบบเหมาจ่าย
ส าหรับประชาชนทุกสิทธิ
(ไม่น้อยกว่า 188.12 บาท/คน) 

หลักเกณฑ์การจ่าย
1) ร้อยละ 65 จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อคน โดยปรับอัตราตามโครงสร้างกลุ่มอายุระดับ

จังหวัด 
2) ร้อยละ 35 จ่ายตามผลงานบริการ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

(ผลงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – มีนาคม  2561)
2.1 จ านวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับบริการดูแลหลังคลอดต้ังแต่ 2 คร้ังขึ้นไป (คน)
2.2 จ านวนผู้รับบริการคุมก าเนิด ( คร้ัง )
2.3 จ านวน 0 – 5 ปี ที่ได้รับบริการตรวจพัฒนาการทั้งหมด ( คน )
2.4 จ านวนเด็ก 6 – 12 ปี ที่ได้รับบริการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด ( คน )
2.5 จ านวนการได้รับบริการวัคซีน EPI ทุกชนิดในเด็กแรกเกิด ถึงเด็ก ป.6 (เข็ม)
2.6 จ านวนผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปท่ีได้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง ( คน )
2.7 จ านวนผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปท่ีได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า(คน )



ส่วนที่ (ค)บริการ P&P ส าหรับบริการพื้นฐาน ( P&P Basic Service ) จ านวน 29.64 บาท/คน             
2. ค่าบริการ P&P จ่ายตามรายการ

บริการ ( Fee Schedule ) 
จ านวน 43.22 บาท/คน             

เป็นการจ่ายชดเชยส าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ต้องการเร่งรัดการ
เข้าถึงบริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ จ านวน 8 รายการ

ได้แก่

1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2) บริการฝากครรภ์ (ANC) 

3) การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ 

4) การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภ์ 

5) การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด (TSH) 

6) บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) 

ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

7) บริการป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 

8) บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) 

ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภ์ )



ส่วนที่ (ง) P&P กองทุนท้องถิ่น 45 บาท/คน 

เกณฑ์การจ่าย • เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในรูปแบบความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท ) ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่
เกี่ยวข้อง  โดยจ่ายให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ( กองทุนฯท้องถิ่น ) ที่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมด าเนินงาน โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับกลไกต่างๆในพื้นที่ 

หลักเกณฑ์การจ่าย

• เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ   โดยจ่ายให้หน่วยบริการ /
สถานบริการ

ส่วนที่ (จ) บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ( QOF) 9 บาท/คน



การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในส่วนค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ

กรณี Fee schedule ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



➢ เป็นการจ่ายชดเชยส าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึง
บริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ ตามรายการบริการ (Fee schedule) จ านวน 8 รายการ
ได้แก่
1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2) บริการฝากครรภ์ (ANC) 
3) การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 
4) การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
5) การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด (TSH) 
6) บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
7) บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
8) บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) ในหญิงอายุ 20 ปีข้ึนไป

กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ 

วัตถุประสงค์



อตัราจ่ายรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2562 (บาท/
คร้ัง)
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รายการบริการ (เดิมที่จ่ายอยู่แล้ว) อัตราจ่าย (บาท/ครั้ง)
1. ค่าบริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญงิตั้งครรภแ์ละสามี  
- ค่าตรวจ Hb typing 270
- ค่าตรวจ Alpha - thal 1 500
- ค่าตรวจ Beta - thal 1,200
- ค่า PND 2,500
- ค่ายุติการตัง้ครรภ์ 3,000

2. ค่าบริการตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์
- ค่าตรวจคัดกรองดว้ยวิธี Quadruple test 1,200
- ค่าบริการเจาะเลือดและคา่ขนส่ง 200
- ค่า PND 2,500
- ค่าบริการตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภด์้วยวิธี Karyotyping 2,500
- ค่ายุติการตัง้ครรภ์ 3000

3. ค่าบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเดก็แรกเกดิ
- ค่าตรวจคัดกรอง TSH 125

4. ค่าบริการคมุก าเนิดกึง่ถาวร (ใส่ห่วง/ยาฝัง) ใน ญ< 20 ปี 
- ค่าบริการคมุก าเนิดกึง่ถาวร (ใส่ห่วง/ยาฝัง) 2,500

5. บริการป้องกนัการยุตกิารตัง้ครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
- ค่าชดเชยบริการยุตกิารตัง้ครรภ์ทุกวิธี 3,000

รายการบริการ  (รายการใหม่ ปี2562) อัตราการจ่าย 
(บาท/ครั้ง)

6. บริการคุมก าเนดิกึง่ถาวร (ใส่ห่วง/ยาฝัง) ใน 
ญ >= 20 ปีขึ้นไป (กรณีแท้ง Unwanted 
pregnancy)

2,500

7. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู
- ค่าบริการการตรวจ Pap smear 250
- การท า Colposcopy รวมค่าท า biopsy / 

ค่าอ่านผลพยาธิวิทยา
900

8. ANC 
- ANC ครั้งแรก 1,200
- ANC ครั้งที่ 2-5 400

หมายเหตุ
อัตราจ่ายใช้อัตราเดียวกับท่ี สปสช.เขต 13 กทม.
ยกเว้น Colposcopy ใช้อัตราราคาอ้างอิงของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ



จดัสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค PPA_62 (19,508,725.30) 

ล ำดับ โครงกำร วงเงนิ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคเมตาบอลิกซินโดรม 

4,708,725.30บาท สสจ.หนองคาย

2 สร้างเสริมสุขภาพในเรือนจ า 1,500,000 เรือนจ า

3 สร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก0-2ปี 5,000,000 สสจ.อุดรธานี

4 สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ 3,000,000 สสจ.นครพนม

5 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า

5,000,000 สสจ.สกลนคร

6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพในวัยท างาน 300,000 สสจ.หนองบัวล าภู
13



การจายคาบริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค                      

กรณี Fee schedule 
ป 2562

รังสรรค ศรีภิรมย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 8 อุดรธานี
22 มกราคม 2562



งบเหมาจายรายหัว บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
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4

แนวทางการบรหิารจดัการคา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ปี 2562

(ก) Central
Procurement & NPP 

(29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based
(ไมเ่กนิ 4 บาท/คน)

(ง) จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงานบรกิาร

(9 บาท/คน)

งบ P&P
(318.98 บาท x ปชก. ทกุสทิธ ิ65.700 ลา้นคน)

• ไดร้ับ 431.43 บาทต่อหัว
• UC pop 48.575 ลา้นคน
• Thai pop 65.700 ลา้นคน

(จ) P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

(ค) P&P basic services
(ไมน่อ้ยกวา่ 231.34 บาท/คน)

PPB จายแบบ Fee Schedule จํานวน 8  รายการ

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติสําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๒



แนวทางการบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ปงบประมาณ 2562 P&P basic services

(1)
จํานวน 188.12 บาทตอคน จายแบบ
เหมาจายใหหนวยบริการ โดย
     1.1  65% เหมาจายตอหัว 
             ประชากร โดย Diff.  

by age group
     1.2  35% เหมาจายตาม

workload เดือน 
            เม.ย.60 - มี.ค.61

(2)
จํานวน 43.22 บาทตอคน
จายแบบ Fee schedule

(ค) P&P basic services
(ไมน่อ้ยกวา่

231.34 บาท/คน)



P&P Fee schedule
(43.22 บาทตอ่คน)

P&P Fee schedule
(43.22 บาทตอ่คน)

1) การปองกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียในหญิงตั้งครรภ 

2) การปองกันและควบคุมกลุมอาการดาวน
ในหญิงตั้งครรภ 

3) การปองกันและควบคุมภาวะพรอง
ฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด (TSH) 

4) บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร (ใสหวงอนามัย/
ฝงยาคุมกําเนิด) ในหญิงอายุนอยกวา 20 ป

5) บริการปองกันการยุติการตั้งครรภที่ไม
ปลอดภัย 

1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2) บริการฝากครรภ (ANC) 

3) บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร (ใสหวงอนามัย/
ฝงยาคุมกําเนิด) ในหญิงอายุ 20 ปขึ้นไป

    กรณีหลังยุติการตั้งครรภ 

รายการเดิมตอเนื่องจากปที่แลว รายการใหมปงบประมาณ 2562



อัตราจายบริการ PP แบบ Fee Schedule ป 2562อัตราจายบริการ PP แบบ Fee Schedule ป 2562
รายการเดิมตอเนื่องจากปที่แลว

1. บริการตรวจยืนยันโลหติจางธาลัสซีเมียในหญงิตัง้ครรภและสามี   
 - คาตรวจ Hb typing 270
 - คาตรวจ Alpha - thal 1 500
 - คาตรวจ Beta - thal 1,200
 - คาตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ (PND) 2,500
 - คายุติการตัง้ครรภ 3,000
2. บริการตรวจคัดกรองและยืนยัน Down syndrome ในหญิงตั้งครรภอายุ 35 ป ขึ้นไป  
 - คาตรวจคัดกรองดวยวิธี Quadruple test 1,200
 - คาบริการเจาะเลือดและคาขนสง 200
 - คาตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ (PND) 2,500
 - คาตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภดวยวิธี Karyotyping 2,500
 - คายุติการตัง้ครรภ 3,000
3. บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกดิ  
 - คาตรวจคัดกรอง TSH 125
4. บริการปองกนัการยุตกิารตัง้ครรภที่ไมปลอดภัย  
 - คาบริการยุติการตัง้ครรภทุกวิธี 3,000
5. บริการคุมกาํเนดิกึง่ถาวร ใน หญิง < 20 ป
 - คาบริการคมุกําเนิดใสหวง  800
 - คาบริการคมุกําเนิดดวยยาฝง 2,500



1. บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภและสามี 

วัตถุประสงค
      1. เพื่อใหคูเสี่ยงเขาถึงบริการและไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด
      2. เพื่อใหคูเสี่ยงที่มีผลวินิจฉัยกอนคลอดผิดปกติเขาถึงบริการยุติการตั้งครรภผิด 

กลุมเปาหมาย 
       1. หญิงไทยตั้งครรภ ทุกสิทธิ

2. สามีของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

รายการบริการ
1. คาตรวจ Hb typing 270 บาทตอราย
2. Alpha – thalassemia 1  ราคา  500  บาทตอราย
3. Beta – thalassemia      ราคา  1,200  บาทตอราย
4. คาตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ (PND) ราคา 2,500 บาทตอราย
5. การยุติการตั้งครรภ ราคา 3,000 บาทตอราย

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



2. บริการตรวจคัดกรองและยืนยัน Down syndrome 

วัตถุประสงค
      1. เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการปองกันและควบคุมกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ
 2. เพื่อลดอัตราเด็กแรกเกิดที่ปวยดวยกลุมอาการดาวน

กลุมเปาหมาย 
หญิงไทยตั้งครรภอายุ 35 ปขึ้นไป ทุกสิทธิ

รายการบริการ
1. คาตรวจคัดกรองดวยวิธ ีQuadruple test  1,200 บาทตอราย
2. คาบริการเจาะเลือดและคาขนสง ราคา  200  บาทตอราย
3. คาตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ (PND) ราคา 2,500 บาทตอราย
4. คาตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภดวยวิธี Karyotyping ราคา 2,500 บาทตอราย
5. การยุติการตั้งครรภ ราคา 3,000 บาทตอราย

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



3. บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด

วัตถุประสงค
      1. เพื่อใหเด็กแรกเกิดทุกรายเขาถึงการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยด
 2.เพื่อใหเด็กที่มีผลการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดไดรับการตรวจยนืยัน

กลุมเปาหมาย 
1. เด็กไทยคลอดครบกําหนด น้ําหนักมากกวา 2,500 กรัม ทุกสิทธิ ทุกราย อยางนอย 1 ครั้ง
2. เด็กเกิดกอนกําหนด อายุครรภนอยกวา 36 สัปดาห หรือมีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 

กรัมหรือทารกแฝดที่เปน monozygotic twin  ตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง เมื่อแรกเกิด และเมื่ออายุ 2-
3 สัปดาห ทุกสิทธิ ทุกราย

รายการบริการ
1. คาตรวจคัดกรอง TSH  ราคา 125 บาทตอครั้ง

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



การขอรับคาใชจาย

บันทึกขอมูลผานระบบ National  Perinatal Registry Portal
http://nprp.nhso.go.th 

1. บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภและสามี
2.  บริการตรวจคัดกรองและยืนยัน Down syndrome
3. บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด



4. บริการปองกันการยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัย

วัตถุประสงค
      เพื่อยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัยเปนอันตรายตอมารดา

กลุมเปาหมาย
1. หญิงไทยทุกสิทธิท ตามเง่ือนไขของประมวลกฎหมายอาญาและขอบังคับแพทยสภา โดย

รับบริการไดจากหนวยบริการที่สมัครใจใหบริการ โดยไมรวมถึงกรณี ดังตอไปนี้
1) กรณีคัดกรองพบวาทารกในครรภมีความผิดปกติในกลุมอาการดาวน และโลหิต

จางธาลัสซีเมีย
2) การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero  
3) ผูปวยที่มารักษาในกรณี Incomplete abortion

2. บริการยุติการตั้งครรภ โดยแพทย ดวยวิธีการใชยา Medabon หรือวิธีศัลยกรรม

รายการบริการ
1.คาบริการยุติการตั้งครรภทุกวิธี จายตามจริงในอัตราไมเกิน 3,000 บาทตอราย

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



5. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร ใน หญิง < 20 ป

วัตถุประสงค
      เพื่อปองกันและควบคุมการตั้งครรภในวัยรุน

กลุมเปาหมาย 
หญิงไทยอายุต่ํากวา 20 ป ทุกสิทธิการรักษา

รายการบริการ
1. บริการหวงอนามัย ราคา 800 บาทตอราย
2. บริการฝงยาคุมกําเนิด  ราคา 2,500 บาทตอราย

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



การขอรับคาใชจาย

บันทึกขอมูลผานระบบ E-Claim

4. บริการปองกันการยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัย
5. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร ใน หญิง < 20 ป



อัตราจายบริการ PP แบบ Fee Schedule ป 2562อัตราจายบริการ PP แบบ Fee Schedule ป 2562

รายการใหมปงบประมาณ 2562

รายการ อัตราจาย (บาท/ครั้ง)

6. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 - คาบริการ Pap smear หรือ VIA 250
 - คาตรวจยืนยัน Colposcopy รวมคาตัดชิ้นเนื้อ 
(Biopsy/LEEP) และคาอานผลพยาธิวิทยา

900
  

7. บริการฝากครรภ (ANC)  
 - ANC ครั้งแรก 1,200
 - ANC ครั้งที่ 2-5  ครั้งละ 400
8. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวรหลังยุตกิารตั้งครรภ 
ในหญิง >= 20 ปขึ้นไป

 

- คาบริการคุมกําเนิดใสหวง 800
- คาบริการคุมกําเนิดดวยยาฝง 2,500



6. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค
      1. เพิ่มการเขาถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
      2. ตรวจและรักษาผูที่เปน early pre cancer ของ CA cervix 

กลุมเปาหมาย 
       หญิงไทย อายุ 30 – < 60 ปทุกสิทธิ ตรวจ 1 ครั้ง ทุกๆ 5 ป

รายการบริการ
1. ตรวจคัดกรอง ดวยวิธี Pap smear หรือ VIA (หนองคาย,บึงกาฬ) 250 บาท/ครั้ง
2. ตรวจยืนยันดวย Colposcopy รวม Biopsy หรือ LEEP และการตรวจพยาธิวทิยา

เหมาจาย 900 บาท 

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



7. บริการฝากครรภ (ANC)

วัตถุประสงค
      เพื่อเพิ่มการเขาถึงและความครอบคลุมบริการฝากครรภ 

กลุมเปาหมาย 
หญิงไทยตั้งครรภ ทุกสิทธิ 

รายการบริการ
1. บริการฝากครรภคร้ังแรก เหมาจาย 1,200 บาท
2. บริการฝากครรภคร้ังที่ 2, 3, 4 และ 5 ชวงอายุครรภละ 1 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



การขอรับคาใชจาย

สงขอมูลผานระบบ 43 แฟม
https://op.nhso.go.th/op/

6. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
7. บริการฝากครรภ (ANC)



8. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร(ใสหวง/ฝงยาคุม) กรณีหลังยุติการตั้งครรภ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค 

กลุมเปาหมาย 
หญิงไทยอายุ 20 ปขึ้นไป ทุกสิทธิ กรณีหลังยุติการตั้งครรภกับหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

รายการบริการ
1. บริการหวงอนามัย ราคา 800 บาทตอราย
2. บริการฝงยาคุมกําเนิด  ราคา 2,500 บาทตอราย

หนวยใหบริการ
          - หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



การขอรับคาใชจาย

บันทึกขอมูลผานระบบ E-Claim

8. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร(ใสหวง/ฝงยาคุม) กรณีหลังยุติการตั้งครรภ



สรุปการขอรับคาใชจาย
ประเภทบรกิาร โปรแกรมใชเ้บกิจา่ย

1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม(ตรวจคดักรอง)
• รฐัสงักดัอื�นและเอกชน ใช ้e-Claim (คดักรองและ

ตรวจยนืยนั)
• HCODEพื�นที�เขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

2. บรกิาร ANC 
• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม
• รฐัสงักดัอื�นและเอกชน ใช ้e-Claim 
• HCODEพื�นที�เขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

3. บรกิารตรวจยนืยนัโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิต ั�งครรภ์
และสามี

National Perinatal Registry Portal: NPRP) 
http://nprp.nhso.go.th

4. บรกิารตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิต ั�งครรภ ์
   อายุ 35 ปีขึ�นไป

5. บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเด็ก
แรกเกดิ

6. บรกิารคมุกาํเนดิกึ�งถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ < 20 ปี
• HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพื�นที�เขต 13 กทม. ใช ้BPPDS

7. บรกิารป้องกนัการยุตกิารต ั�งครรภท์ี�ไมป่ลอดภยั

8. บรกิารคมุกาํเนดิกึ�งถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ >= 20 
ปีขึ�นไป กรณีหลงัยุตกิารต ั�งครรภ์

• HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพื�นที�เขต 13 กทม. ใช ้BPPDS



การบนัทกึขอ้มลู
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ปี 2562

ในโปรแกรม E-Claim

บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

(Cancer Cervical screening)

การประชุมชี้แจง PP Free Schedule & work Load
วันที่ 22-23 มกราคม 2562

ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี



รายการ PPB จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2562
ประเภทบรกิาร โปรแกรมใชเ้บกิจา่ย

1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม(ตรวจคดักรอง)
• รฐัสงักดัอืน่และเอกชน ใช ้e-Claim (คดักรองและตรวจยนืยนั)
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 

2. บรกิาร ANC 

• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม
• รฐัสงักดัอืน่และเอกชน ใช ้e-Claim 
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 

3. บรกิารตรวจยนืยนัโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิต ัง้ครรภแ์ละสามี

National Perinatal Registry Portal: NPRP) 
http//:nprp.nhso.go.th

4. บรกิารตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิต ัง้ครรภ ์
อาย ุ35 ปีข ึน้ไป

5. บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเด็กแรกเกดิ

6. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ < 20 ปี • HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS
(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 7. บรกิารป้องกนัการยตุกิารต ัง้ครรภท์ ีไ่มป่ลอดภยั

8. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ >= 20 ปีขึน้ไป 
กรณีหลงัยตุกิารต ัง้ครรภ์

• HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS
(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 



บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก



4

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. เพื่อตรวจพบและรักษาผู้ที่เป็น early pre cancer ของ CA cervix ในระยะเริ่มแรก

กลุ่มเป้าหมาย
หญิงไทย อายุ 30 – < 60 ปีทุกสิทธิ มิสิทธิรับบริการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ทุกๆ 5 ปี

รายการบริการ
1. ตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Pap smear หรือ VIA 

อัตราจ่าย ครั้งละ 250 บาท (1 ครั้งต่อ 5 ปี)
2. ตรวจยืนยันด้วย Colposcopy รวม Biopsy หรือ LEEP และการตรวจพยาธิวิทยา กรณีที่ผลการตรวจ Pap 

smear ผิดปกติ  (กรณีที่ผลการตรวจ Pap smear ผิดปกติ)
อัตราจ่าย เหมาจ่าย 900 บาท 

หน่วยให้บริการ
- หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน



การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1. การตรวจคัดกรองด้วย วิธี Pap Smear หรือ VIA
1.1 หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้าง

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
1.2 หน่วยบริการนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Claim 

สปสช.

2. การตรวจยืนยันด้วย Colposcopy รวม Biopsy/LEEP และการตรวจพยาธิวิทยา
หน่วยบริการทุกแห่ง: ส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Claim สปสช.

หมายเหตุ หน่วยบริการในพ้ืนที่เขต 13 กทม. ใช้ BPPDS* (Bangkok Promotion & Prevention Database System) 



1.2 การส่งข้อมูลตรวจคัดกรอง ตามระบบ E-Claim สปสช.
หน่วยบริการนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-claim offline โดย download ได้จาก
http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/main/MainWebAction.do
แล้ว upload เข้าสู่ระบบ E-claim ทั้งนี้ต้องมี Username และ Password

หน้าโปรแกรม e-claim 
คลิกเลือก ผู้ป่วยนอก
1. บันทึกข้อมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึกการผ่าตัดหัตถการ (F3)
4. บันทึกค่ารักษาพยาบาล (F7)

http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/main/MainWebAction.do


1.รายการข้อมูลทั่วไป (F1) - > ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยนอก

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
1. เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) ระบุเป็นตัวเลข

2. ประเภทบัตร ให้เลือกบัตรประตัวประชาชน

3. หมายเลขบัตร ระบุตัวเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก

4. ค าน าหน้า เลือกค าน าหน้า น.ส.,นาง

5. ช่ือผู้ป่วย ระบุช่ือผู้รับบริการ

6. นามสกุลผู้ป่วย ระบุนามสกุลของผู้รับบริการ

7. วันเกิด เลือก วัน เดือน ปี เกิด จากปฏิทิน

8. เพศ ต้องเป็นเพศหญิง

9. น.น.แรกรับ บันทึกน  าหนักของผู้รับบริการ เป็น กิโลกรัม

10. สถานภาพ เลือกสถานภาพสมรส เช่น โสด สมรส หม้าย แยกกันอยู่



1.รายการข้อมูลทั่วไป (F1) - > ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยนอก (ต่อ)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล

11. อาชีพ เลือกอาชีพของผู้รับบริการ

12. สิทธิประโยชน์ เลือกสิทธิในการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการ

13. เงื่อนไขการเรียกเก็บ เลือก normal

14. การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ

15. หน่วยบริการหลัก บันทึกเลขรหัสหน่วยบริการที่ให้บริการ



1.รายการข้อมูลทั่วไป (F1) - > ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยนอก - > ข้อมูลหน่วยบริการ

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
16. วันที่เข้ารับบริการ เลือก วัน เดือน ปี เกิด จากปฏิทิน

17. เวลา บันทึกหรือไม่ต้องบันทึกได้

18. อาย(ุปี) ระบุอายุของผู้รับบริการตัวเลข 2 หลัก 

19. มีการส่งต่อ หากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู
ผิดปกติขอความร่วมมือในการบันทึก การส่งต่อ เพื่อการ
รักษา

เลือกมีการส่งต่อ

20. เลขท่ีใบรับส่งต่อ บันทึกหรือไม่ต้องบันทึกได้

21. ส่งไปยัง ระบุรหัสหน่วยบริการที่ส่งไปรกัษาต่อ

22. วัตถุประสงค์ ให้เลือกวินิจฉัย/รับรกัษา

24. บันทึก กดบันทึก 



1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

บันทึกข้อมูลทั่วไป (F1)



1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1

2
3

กรณีที่คนไข้ตอ้งส่งตอ่ ระบุ
1. เลือก มีการส่งต่อ
2. ส่งไปยัง เลือกหน่วยบริการ
3. วัตถุประสงค์ เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



2.รายการข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
9. การวินิจฉัยโรค เลือกการวินิจฉัยโรค (F2)

บันทึก  Z 01.4 Gynaecological examination หรือ
Z 12.4 Special screening examination for neoplasm of cervix

กรณีผลการตรวจผิดปกติ  ให้บันทึก

C 53*  : Malignant neoplasm of cervix uteri หรือ

D 06*  : Carcinoma in situ of cervix uteri หรือ

N 87* : Dysplasia of cervix uteri หรือ

R 87.2 ,R 87.3,R 87.6  : Abnormal finding in specimens from female genital organs หรือ

R 87.60 : Atypical squamous cells [ASC] (TM) หรือ

R 87.61 : Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL),  ASCUS,  AGUS (TM) หรือ

R 87.62: High - grade  Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM) หรือ

R 87.63: Atypical glandular cells [AGC] (TM) หรือ



2.การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค(F2) ในโปรแกรม e-claim

9. เลือก การวินิจฉัยโรค
10. วินิจฉัยโรคหลัก  เลือก  บันทึก Z 01.4 หรือ Z12.4 
บันทึกผลการตรวจผิดปกติ ตามระบบ The Bethesda system อย่างใดอย่างหนึ่ง 
C53*หรอื D06* หรอื N87* หรอื R87.2 หรอื R87.3 หรอื R87.6 หรอื
กรณี ใชร้หัส TM: R87.60™ , หรอื R87.61™, หรอื R87.62™ หรอื R87.63™ 

11. บันทึก 

9

10

11



1

2 3

3.การบันทึกข้อมูล รหัสผ่าตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim 

กดเพิ่ม
1.เลือก การผ่าตัดหัตถการ (F3)
2. ผ่าตัดหัตถการ 89.26 (ไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้)
3. บันทึก



4. รายการข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล

5.ค่ารักษาพยาบาล เลือกค่ารักษาพยาบาล (F7)

6.รายการค่าบริการทางการ
แพทย์

เลือกรายการจากบริการอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด 

7.บันทึกรหัสรายการ 1B004

8.บันทึก บันทึก



4. การบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล(F7) ในโปรแกรม e-claim

250

1B004

5

6

8

7



2.1 การส่งข้อมูลตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก ตามระบบ E-Claim สปสช.

หน่วยบริการทุกสังกัด ที่มีศักยภาพ 
(มีสูติแพทย์)

หน้าโปรแกรม e-claim 
คลิกเลือก ผู้ป่วยนอก
1. บันทึกข้อมูลท่ัวไป (F1)
2. บันทึกการวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึกการผ่าตัดหัตถการ (F3)
4. บันทึกค่ารักษาพยาบาล (F7)



3.รายการข้อมูล การบันทึกการผ่าตัด หัตถการ (F3)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
1. เพิ่มข้อมูล กดเพิ่ม

2. การผ่าตัด หัตถการ เลือก การผ่าตัด หัตถการ (F3)

3. รหัสผ่าตัด/หัตถการ ระบุวิธีการท าหัตถการ ด้วยรหัส  ICD 9  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี 

67.19 Colposcopic examination of cervix
67.11 Endocervical biopsy
67.12 Colposcopic examination with biopsy
67.2  Conization of cervix
67.32 Colposcopic & leep
70.21 Vaginoscopy

4. บันทึก บันทึก



2.รายการข้อมูล การบันทึกค่ารักษาพยาบาล(F7)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล

5.รายการค่าบริการทางการ
แพทย์

เลือกรายการจากบริการอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้จัดหมวด 

6.บันทึกรหัสรายการ 1B005

7.บันทึก บันทึก



บันทึกข้อมูลทั่วไป

1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim



1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1

2
3

กรณีที่คนไข้ตอ้งส่งตอ่ ระบุ
1. เลือก มีการส่งต่อ
2. ส่งไปยัง เลือกหน่วยบริการ
3. วัตถุประสงค์ เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



2. รายการข้อมูล การบันทึกค่ารักษาพยาบาล(F7)

1 B005
900
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8

6

7



1

2

1. เลือก การผ่าตัดหัตถการ
2. รหัสผ่าตัด/หัตถการ เลือก ICD 9: 67.19 , 67.11, 67.12 ,67.2 , 67.32,70.21
3. บันทึก

3

3.การบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ (F3) ในโปรแกรม e-claim



4.รายการข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
5.เพิ่ม กดเพิ่ม

6.เลือกวินิจฉัยโรคหลัก ระบุการวินิจฉัยโรค จากการตรวจทางพยาธวิิทยา ด้วยรหัส  ICD 10  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี 

กรณีผลการตรวจผิดปกติ  ให้บันทึกรหัสโรค 

C 53*  : Malignant neoplasm of cervix uteri หรือ

D 06*  : Carcinoma in situ of cervix uteri  หรือ

N 87* : Dysplasia of cervix uteri หรือ

R 87.2,R 87.3 หรือ R 87.6 :Abnormal finding in specimens from female genital organs

R 87.60 : Atypical squamous cells [ASC] (TM) หรือ

R 87.61 : Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL),  ASCUS,  AGUS (TM) หรือ

R 87.62 : High - grade  Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM) หรือ

R 87.63 : Atypical glandular cells [AGC] (TM) หรือ



5. กดเพิ่ม
6. เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
7. วินิจฉัยโรคหลัก กรณีผลไม่พบเซลล์มะเร็ง R 87.2 หรือ R 87.3 หรือ R 87.6

กรณีผลผิดปกติเลือก: C 53* หรือD 06*หรือ N 87* 
3.บันทึก

6

7

8

4.การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim

5



สรุปการส่งข้อมูลและจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก
รายการ เงื่อนไข/กระบวนการ/ขั้นตอน

1. การส่งข้อมูล
- หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ส่งข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)

คือ แฟ้ม (1) Person, แฟ้ม (15) Diagnosis, แฟ้ม (41) special PP

- หน่วยบริการนอกสังกัด สป.สธ. ส่งข้อมูลตามระบบ e claim

2. ระยะเวลาที่ส่งข้อมูล หน่วยบริการส่งข้อมูลผลงานในเดือนมายัง สปสช.ทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป หรือทุกวัน

3. การประมวลผล ส านักงานประมวลผลข้อมูลจาก 43 แฟ้ม และ E claim ในระบบ Seamless For DMIS CCS ภายในวันที่ 15

4. ระยะเวลาที่จ่าย ส านักงานโดย สจช.ตั งฎีกาภายในวันที่ 22 สบก.โอนเงินภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

5. หน่วยบริการที่รับเงนิ โอนให้หน่วยบริการประจ าที่เป็นแม่ข่าย หน่วยบริการรับส่งต่อ หน่วยบริการร่วมให้บริการPP
โดยรายงานการโอนเงินจะแสดงรายชื่อผู้รับบริการและหน่วยบริการที่ให้บริการทั งหมด

6. การอุทธรณ์ หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล และอุทธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS CCS

7. การจ่ายค่าบริการ จ่ายส าหรับการให้บริการผู้มีสิทธิ 1ครั ง/คน ทุก 5 ปี จะไม่จ่ายซ  า โดยตรวจสอบจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและ
วันที่ให้บริการ



บริการฝากครรภ์
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บริการฝากครรภ์

วัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการฝากครรภ์

กลุ่มเป้าหมาย
หญิงต้ังครรภ์ คนไทย ทุกสิทธิ

การฝากครรภ์ครั้งแรก  
หมายถึง การมารับบริการฝากครรภ์คร้ังแรกในครรภ์นั้นๆ ของหญิงต้ังครรภ์ ไม่ว่าจะมีอายุครรภ์เท่าใด ที่หน่วยบริการ 

และได้รับบริการครบถ้วนตามข้อก าหนดกิจกรรมในการฝากครรภ์คร้ังแรก
การฝากครรภ์ครั้งต่อๆ ไปของผู้รับบริการ  

หมายถึง การมารับบริการฝากครรภ์คร้ังท่ี 2 -5 ในครรภ์นั้นๆ ของหญิงต้ังครรภ์ ที่หน่วยบริการ และได้รับบริการ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดกิจกรรม
หน่วยที่ให้บริการ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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บริการฝากครรภ์ (ต่อ)

อัตราจ่ายค่าบริการ   
- เหมาจ่ายบริการฝากครรภ์ คร้ังแรก 1,200 บาท
- เหมาจ่ายบริการฝากครรภ์ คร้ังท่ี 2,3,4 และ 5 (ตามช่วงอายุครรภ์) คร้ังละ 400 บาท 

หน่วยที่ให้บริการ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่าย การให้บริการ
หน่วยบริการต้องให้บริการดูแลหญิงต้ังครรภ์ทุกสิทธิ ตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับบริการฝากครรภ์ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2559
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ ข้อ 1.1 – 1.9

กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นครรภ์เสี่ยงสูง (High risk) มีความจ าเป็นต้องให้การดูแลพิเศษมากกว่า 5 คร้ัง และต้อง
ประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจติดตามพิเศษมากกว่าชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐาน บริการส่วนนี้ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาล (Care)



การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการฝากครรภ์

1. หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูลตาม
แฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)

2. หน่วยบริการนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ E-Claim สปสช.

หมายเหตุ หน่วยบริการในพ้ืนที่เขต 13 กทม. ใช้ BPPDS* (Bangkok Promotion & Prevention Database System)



2.การส่งข้อมูลบริการฝากครรภ์ ตามระบบ E-Claim สปสช.
หน่วยบริการนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าโปรแกรม e-claim คลิกเลือก ผู้ป่วยนอก
1. บันทึก ข้อมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึก การวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึก ข้อมูลรหัสผ่าตัด หัตถการ(F3)
4. บันทึก บริการเฉพาะ (F6)
5. บันทึกค่ารักษา (F7)



1.การบันทึก ข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim 

กดเพ่ิม
บันทึกข้อมูลทั่วไป

บริการเฉพาะ



1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1

2
3

กรณีที่คนไข้ตอ้งส่งตอ่ ระบุ
1. เลือก มีการส่งต่อ
2. ส่งไปยัง เลือกหน่วยบริการ
3. วัตถุประสงค์ เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4



2.รายการข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล

1.การวินิจฉัยโรคหลัก ระบุการวินิจฉัยโรคหลัก ICD 10 ดังนี 
Z34.0 = การดูแลการตั งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก
Z34.8 = การดูแลการตั งครรภ์ปกติอ่ืน



2.การบันทึกข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim 

1

2

กดเพิ่ม
1.เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
2.วินิจฉัยโรคหลัก เลือก:
Z34.0 = การดูแลการตั งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก
Z34.8 = การดูแลการตั งครรภ์ปกติอื่น
3. บันทึก

3



1

2 3

3.การบันทึกข้อมูล รหัสผ่าตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim 

กดเพิ่ม
1.เลือก การผ่าตัดหัตถการ (F3)
2. ผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)
3. บันทึก



4. รายการข้อมูล บริการเฉพาะ (F6)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
1.กลุ่มรายการ เลือกล าดับที่ 2 ANC

2.รายการ เลือกการช่วงของการมาฝากครรภ์
• ฝากครรภ์ครั งท่ี 1 (ครั งแรกของการมาฝากครรภ์)
• 13 - < 20 wks
• 20 - < 26 wks
• 26 - < 32 wks
• 32 – 40 wksขึ้นไป

3. วันท่ีหมดประจ าเดือน เลือกวัน เดือน ปี ท่ีหญิงตั งครรภ์หมดประจ าเดือน จากปฏิทิน

4. ครรภ์ที่ บันทึกล าดับท่ีของการตั งครรภ์ รวมการแท้ง

5. อายุครรภ์ ระบุจ านวนอายุครรภ์เป็นจ านวนสัปดาห์ ตัวเลข 2 ต าแหน่ง 



4. การบันทึกข้อมูลบริการเฉพาะ (F6) ในโปรแกรม e-claim

2
3

4 5 6

4.เลือก  วัน เดือน ปี ท่ีหมดประจ าเดือน
5.บันทึก ล าดับท่ีของการตั้งครรภ์
6.บันทึก จ านวนอายุครรภ์......สัปดาห์
7.บันทึก 7

1

กดเพิ่ม
1. เลือก บริการเฉพาะ (F6)
2. กลุ่มรายการ เลือก: 2ANC
3. รายการ เลือก: ฝากครรภ์คร้ังท่ี/ช่วงอายุครรภ์



5. รายการข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7)

รายการ วิธีการบันทึกข้อมูล
8. ค่ารักษาพยาบาล (F7) เลือก ค่ารักษาพยาบาล (F7)

9. รายการค่าบริการทางการแพทย์ เลือก ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยา

เลือก รหัสการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธวิทิยา

รหัสรายการ  รายการ หน่วยนับ รายงานผล
30104 Hematocrit (centrifuged) test ……….%

30125 Osmotic fragility test, screening

MCV test

- ปกติ
- ผิดปกติ
- ………….fl

36003 Treponema pallidum - VDRL (RPR) 
(Reagin Ab, D400)

test
- ปกติ
- ผิดปกติ

36318 Hepatitis B virus HBs Ag (Hepatitis B 
surface antigen) - PHA

test
- ปกติ
- ผิดปกติ

36351 HIV Ab (screening) test - ตรวจ



5.การบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim

8

9

8. เลือก ค่ารักษาพยาบาล (F7)
9. รายการค่าบริการทางการแพทย์ เลือก: ตรวจวินิจฉัย
ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา คลิกท่ี “รายการ”



5.การบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim

10

10. เลือก รหัสรายการ/รายการ 
11. บันทึก ผลตรวจ: Pos/Neg หรือบันทึกตรวจ HCT  ตัวเลข 2
ต าแหน่ง/MCV ตัวเลข 2 ต าแหน่ง ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
12. บันทึกรหัสรายการ/รายการและผลตรวจ จนครบทุกรายการ
13. เลือกบันทึก 

11

13

12



รายการ เง่ือนไขการตรวจสอบ
1. การส่งข้อมูล
- หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ส่งข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานขอ้มูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)

คือ แฟ้ม (1) Person,แฟ้ม (33) Prenatal และแฟ้ม (34) ANC 

- หน่วยบริการนอกสังกัด สป.สธ. ส่งข้อมูลตามระบบ E claim

2. ระยะเวลาท่ีส่งข้อมูล หน่วยบริการส่งข้อมูลผลงานในเดือนมายัง สปสช.ทุกเดือน ภายในวันท่ี 30 ของเดือนถัดไป หรือทุกวัน

3. การประมวลผล ส านักงานประมวลผลจากระบบ 43 แฟ้ม และ E claim ในระบบ Seamless For DMIS ANC ภายในวันท่ี 15

4. ระยะเวลาที่จ่าย ส านักงานโดย สจช.ต้ังฎีกาภายในวันท่ี 22 สบก.โอนเงินภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

5. หน่วยบริการที่รับเงิน โอนให้หน่วยบริการประจ าที่เป็นแม่ข่าย หน่วยบริการรับส่งต่อ หน่วยบริการร่วมให้บริการPP
โดยรายงานการโอนเงินจะแสดงรายชื่อผูร้ับบรกิารและหน่วยบริการที่ให้บริการทั้งหมด

6. การอุทธรณ์ หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล และอุทธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS ANC

7. การจ่ายค่าบริการ จ่ายส าหรับการให้บริการหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีสิทธิ 5 คร้ัง จะไม่จ่ายซ้ าโดยตรวจสอบจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและ
วันที่ให้บริการ 

สรุปการส่งข้อมูลและจ่ายค่าบริการฝากครรภ์



การบันทึกข้อมูล
กรณีการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

ในโปรแกรม e-Claim



ผู้มีสิทธิ 

• หญิงไทยทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิการรักษา ท่ีจ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามเง่ือนไขของกฎหมายอาญาและข้อบังคับ
แพทยสภา โดยรับบริการได้จากหน่วยบริการท่ีสมัครใจให้บริการ 

• โดยไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้
• การยุติการตั้งครรภ์จากกรณีคัดกรองพบว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติในกลุ่มอาการดาวน์และโลหิต

จางธาลัสซีเมีย
• การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero 

ประเภทการรักษา
• เป็นบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธี
• Medical Abortion หรือ Surgical Abortion โดยแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน่วยบริการท่ี
ให้บริการและรับ

ค่าใช้จ่าย

• หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมหน่วยบริการปฐมภูมิ)
• หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงค์ 



เป็นการให้บริการตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

หน่วยบริการสามารถเบิกค่าบริการได้ 1 คน 1 ครั ง 1 รายการ ต่อ 1 ปีงบประมาณ และต้อง
บันทึกการให้บริการลงในเวชระเบียน

หากผู้รับบริการมีผลข้างเคียงจากการรับบริการดังกล่าว หน่วยบริการต้องให้การดูแลรักษา
โดยไม่เก็บ  ค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ



รายการบริการยุติการต้ังครรภ์ รหัส ICD-10 ICD-9CM อัตราจ่าย (บาท)

1. การใช้ยา Medabon AB001 O04.0-O04.9 -

จ่ายตามจริงในอัตราไม่

เกิน 3,000 บาทต่อราย
2. การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (MVA) AB002 O04.0-O04.9 69.51

3. การใช้เคร่ืองดูดสุญญากาศไฟฟ้า(EVA) AB003 O04.0-O04.9 69.51



สามารถบันทึกได้ทุกสิทธิ โดย
ให้เลือกสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ์
จริงของผู้ป่วย



บนัทกึรหสัโรค ICD10 WHO 2010 
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด



บนัทกึรหสัหตัถการ ICD9 CM WHO 2010 
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด



















บนัทกึขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆใหค้รบถว้นตามหมวด



การบันทึกข้อมูลกรณีการคุมก าเนิดกึ่งถาวรใน
หญิงไทยทุกสิทธิที่มีอายุ 8-19 ปี และ +20ปีขึ นไป

ในโปรแกรม e-Claim



รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ

กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 1. หญิงไทยที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ทุกสิทธิการรักษา
2. หญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษา กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์กับหน่วยบริการในระบบ 

UC

บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร • บริการห่วงอนามัยและฝังยาคุมก าเนิด

การบริหารการจ่าย • อัตราบริการห่วงอนามัย 800 บาทต่อราย และฝังยาคุมก าเนิด 2,500 บาทต่อราย
(จ่ายตามจริง ไม่เกินอัตราที่ก าหนด และจ่ายเพียง 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการ ต่อ 1 ปีงบประมาณ)

การรับบริการ • หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการที่รับการส่งต่อหรือหน่วยบรกิารร่วมใหบ้ริการด้านสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งตอ่

วิธีการเบิก • หน่วยบริการเขต 1 - 12 : บันทึกในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. 
(http://eclaim.nhso.go.th)

• หน่วยบริการของเขต 13 : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data 
System) ของ สปสช. กทม.

60

http://eclaim.nhso.go.th/


บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวรในหญงิอาย ุ๒๐ ปีข ึน้ไปกรณีหลงัยตุติ ัง้ครรภ์
(ปี 2562)

กลุม่เป้าหมาย

หญงิไทยอาย ุ20 ปีข ึน้ไป ทกุสทิธกิารรกัษา
กรณีหลงัยตุกิารต ัง้ครรภด์ว้ยยา Medabon,หรอื
วธิทีางศลัยกรรมกบัหนว่ยบรกิารในระบบ UC

อตัราคา่บรกิาร (จา่ยตามจรงิ)

-หว่งอนามยั          800 บาท/ราย

-ยาฝงัคมุก าเนดิ 2,500 บาท/ราย

(จา่ยเพิม่เตมิ)

เบกิได ้1 คน 1 คร ัง้ 1 รายการ/ ปีงบฯ

หนว่ยบรกิาร 

หนว่ยบรกิารประจ า 

หนว่ยบรกิารทีร่บัการสง่ตอ่

หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัโรค 

วธิกีารเบกิ

สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim
(http://eclaim.nhso.go.th) 

สปสช.เขต 13 : โปรแกรม BPPDS 

(Bangkok Promotion & Prevention Data 
System) ของ กทม.

เป็นการเพิม่กลุม่เป้าหมายจากปี 61 
คอื กลุม่อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี เป็นการ
คมุก าเนดิหลงัภาวะหลงัคลอดหรอื แทง้
หรอืตอ้งการคมุก าเนดิ

http://eclaim.nhso.go.th/


1. เพศหญิงทุกสิทธิประโยชน์ อายุระหว่าง 8-19 ปี (ข้อมูลรับบริการปี 2562  ขยายเพ่ิมกลุ่มอายุ 20ปีขึ้นไป กรณี
หลังยุติการต้ังครรภ์)

2. สามารถบันทึกเบิกได้ทุกสิทธิ การบันทึก
❖ สิทธิ UC เลือกสิทธิ UC
❖ สิทธิข้าราชการ เลือกสิทธิ OFC
❖ สิทธิ อปท. เลือกสิทธิ LGO
❖ สิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิ SSS
❖ สิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นเลือกสิทธิ UCS

3. บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในหน้าค่ารักษาพยาบาล (F7) ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด ดังนี้

3.1 กรณีใส่ห่วง บันทึกรหัส FP001

3.2 กรณีฝังยาคุม บันทึกรหัส FP002



1. เฉพาะผู้ป่วยเพศหญิง
2. สามารถบันทึกได้ทุกสิทธิ การบันทึก
❖ สิทธิ UC เลือกสิทธิ UC
❖ สิทธิข้าราชการ เลือกสิทธิ OFC
❖ สิทธิ อปท. เลือกสิทธิ LGO
❖ สิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิ SSS
❖ สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นเลือกสิทธิ 

UCS



บนัทกึรหสัโรค ICD10 WHO 2010 
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด



บนัทกึรหสัหตัถการ ICD9 CM WHO 2010 
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด



กรณี ICD-10 ICD-9CM ชดเชยแบบเหมา
จ่าย (บาท)

ใส่ห่วง Z301 697 800

ฝังยาคุม Z308 9923 2,500















บนัทกึขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆใหค้รบถว้นตามหมวด



Call Center ; 1330 กด 5 กด 1

ขอบคณุคะ่

ตดิตอ่เรา



การสงขอมูลบริการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรค                      

กรณี Fee schedule 
ป 2562

รังสรรค ศรีภิรมย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 8 อุดรธานี
22 มกราคม 2562



บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก



1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การสงขอมูล

หนวยบริการ 
นอกสังกัด สป.สธ.

หนวยบริการ 
สังกัด สป.สธ.

E-Claim

ประมวลผลขอมูล
ตามเดือนที่สงขอมูล



1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แฟมขอมูลที่เกี่ยวของหนวยบริการ 
สังกัด สป.สธ.

ชื่อแฟม เงื่อนไข

- PERSON - NATION = ‘99’

- DIAGNOSIS_OPD - DIAGCODE = Z014,Z124

- SPECIALPP - PPSPECIAL 



1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

PPSPECIALหนวยบริการ 
สังกัด สป.สธ.

วิธีการตรวจ รหัสการตรวจ
รหัสผลการตรวจ

ปกติ ผิดปกติ

1. วิธี Pap Smear 1B0044 
(ยังไมทราบผล)

1B30 
(ผลปกติ)

1B40 
(ผลผิดปกติ)

2. วิธี VIA
1B0043 

(ไมระบุผลการตรวจ)
1B0040 

(ไดผลลบ)

1B0041 
(ไดผลบวก ไมใหการรักษา)

1B0042 
(ไดผลบวก และใหการรักษา)

1B0045 
(ผลตรวจเปนมะเร็งปากมดลูก)



NO CAPTION NAME TYPE WIDTH ตรวจสอบ

1 รหัสสถานบริการ HOSPCODE C 5 

2 ทะเบียนบุคคล PID C 15

3 ลําดับที่ SEQ C 16

4 วันที่ใหบริการ DATE_SERV D 8 

5 บริการใน-นอกสถานบริการ SERVPLACE C 1

6 รหัสบริการสงเสริมปองกันเฉพาะ PPSPECIAL C 1 

7 สถานที่รับบริการ PPPLACE C 5 

8 เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER C 15

9 วัน เดือน ป ที่ปรับปรุง D_UPDATE DT 14

10 เลขที่บัตรประชาชน CID C 13 

ขอมูลแฟม บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเฉพาะ : SPECIALPP



1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ขั้นตอนจัดการขอมูล

รวบรวมสงขอมูล

วันที่บริการ

ประมวลผล

โอนเงิน

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

10-15 ของทุกเดือน

ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน



บริการฝากครรภ (ANC) 



กิจกรรมพื้นฐาน ANC ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

1 การซักประวัติ     
2 การตรวจรางกาย
2.1 วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต     
2.2 ชั่งน้ําหนัก สวนสูง คํานวณดัชนีมวลกาย     
2.3 ตรวจสุขภาพชองปากและฟน ขัดและทําความ
สะอาดฟน



2.4 ตรวจทางสูตินรีเวช: 
     -ตรวจภายใน 
     -ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟงเสียงหัวใจทารก     
     -ตรวจอัลตราซาวด (ถามี)  
3 ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศรา     
4 ตรวจคัดกรองการสูบบุหร่ี/ดื่มสุรา/ใชสารเสพติด     
5 ประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ (Classifying 
form)

    

หรือ

กิจกรรมบริการฝากครรภ (ANC) 



กิจกรรมพื้นฐาน ANC คร้ังแรก
คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5

6 การตรวจทางหองปฏิบัติการ
6.1 urine dipstick test     
6.2 CBC-Hb/Hct  

6.3 MCV และหรือ DCIP ถา +ve ให ตรวจ 

MCV และหรือ DCIP ของสามี


6.4 Blood group: ABO/Rh 
6.5 VDRL  
6.6 HIV  
6.7 Hepatitis B 

7 การใหยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหล็ก/โฟ
ลิค/ไอโอดิน)

    

8 การใหวัคซีน dT ตามเกณฑ 
9 การใหคําแนะนํา     
10 บันทึกสมุดอนามัยมารดา     

กิจกรรมบริการฝากครรภ (ANC) (ตอ)



บริการฝากครรภ (ANC) 

การสงขอมูล
หนวยบริการ 

นอกสังกัด สป.สธ.
หนวยบริการ 
สังกัด สป.สธ.

E-Claim

ประมวลผลขอมูล 
ครรภละ 2 ครั้ง



ชวงคร้ังที่
บริการฝากครรภ (ANC) 

12 wks

16 wks

20 wks

26 wks

32 wks

37 wks

ชวงการฝากครรภ

คร้ังท่ี 1 <= 12 wks

คร้ังท่ี 2 13 - < 20 wks

คร้ังท่ี 3 20 - < 26 wks

คร้ังท่ี 4 26 - < 32 wks

คร้ังท่ี 5 32 – 40 wksขึ้นไป

1

2

3

4

5

5



แฟมขอมูลสําหรับบริการฝากครรภ (ANC) คร้ังแรก

PRENATAL

เลขประชาชน CID

ครรภที่ GRAVIDA

ANC

เลขประชาชน CID

ครรภที่ GRAVIDA

วันท่ีบริการ DATE_SERV

PERSON

เลขประชาชน CID



NO CAPTION NAME ตรวจสอบ

1 รหัสสถานบริการ HOSPCODE 
2 ทะเบียนบุคคล PID

3 ครรภที่ GRAVIDA 

4 วันแรกของการมีประจําเดือนคร้ังสุดทาย LMP 

5 วันที่กําหนดคลอด EDC 

6 ผลการตรวจ VDRL_RS VDRL _RESULT
1=ปกติ
2=ผิดปกติ

7 ผลการตรวจ HB_RS HB_RESULT
1=ปกติ
2=ผิดปกติ

8 ผลการตรวจ HIV_RS HIV_RESULT
1=ตรวจ
3=ไมตรวจ

ขอมูลแฟม การตั้งครรภ : PRENATAL



NO CAPTION NAME ตรวจสอบ

9 วันท่ีตรวจ HCT DATE_HCT 

10 ผลการตรวจ HCT HCT_RESULT 

11 ผลการตรวจ THALASSEMIA THALASSEMIA
1=ปกติ
2=ผิดปกติ

12 วัน เดือน ป ท่ีปรับปรุง D_UPDATE

13 เลขท่ีผูใหบริการ PROVIDER

14 เลขท่ีบัตรประชาชน CID 

ขอมูลแฟม การตั้งครรภ : PRENATAL (ตอ)



NO CAPTION NAME ตรวจสอบ

1 รหัสสถานบริการ HOSPCODE 

2 ทะเบียนบุคคล PID

3 ลําดับที่ SEQ

4 วันท่ีใหบริการ DATE_SERV 

5 ครรภที่ GRAVIDA 

6 ANC ชวงท่ี ANC NO 

7 อายุครรภ GA 

8 ผลการตรวจ ANCRESULT
1=ปกติ
2=ผิดปกติ

9 สถานที่รับบริการฝากครรภ ANCPLACE 

10 เลขท่ีบัตรประชาชน CID 

ขอมูลแฟม การตรวจครรภ : ANC



ขั้นตอนจัดการขอมูล

รวบรวมสงขอมูล

วันที่บริการ

ประมวลผล

โอนเงิน

ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ขอมูลแฟม การตรวจครรภ : ANC



เสนทางการสงขอมูล 43 แฟม

รพ.สต.

โรงพยาบาล

สสจ.

เขต 8 อดุรธานี

สธ.



การตรวจสอบผลการสงขอมูล
https://op.nhso.go.th/op/



op.nhso.go.th/op/



op.nhso.go.th/op/



การตรวจสอบคุณภาพ



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)

https://udonthani.nhso.go.th



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)

https://udonthani.nhso.go.th



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)

https://udonthani.nhso.go.th/mis



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)



การตรวจสอบผลงาน (เบื้องตน)



ปญหาที่คนพบ



บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

- มีการลงรหัส 1B0044, 1B0043 (ยังไมทราบผล)  (17,016 รายการ)
- พบหนวยบริการระดับ รพ.สต. บริการเกิน 50 ราย/วัน (29 แหง)
- คนเดียวกันไปรับบริการมากกวา 1 แหง (16 คน)
- อายุมากกวา 70 ป (709 คน)
- ตรวจคัดกรองใน ผูชาย (260)



บริการฝากครรภ (ANC)

- การฝากครรภครั้งแรก
- มีขอมูลในแฟม PRENATAL แตไมมีขอมูลในแฟม ANC  

(1,634 รายการ)
- ขอมูลในแฟม PRENATAL ไมลงผลการตรวจ LAB (462 ราย)
- มีขอมูลครั้งแรกในแฟม ANC แตไมมีขอมูลในแฟม PRENATAL 

(2,034 รายการ)
- คนเดียวกันไปรับบริการมากกวา 1 แหงในวันเดียวกัน (752 ครั้ง)
- อายุมากกวา 60 ป (4 คน)
- อายุครรภมากกวา 50 สัปดาห (34 คน)



การขอแกไขขอมูล SPECIALPP

1. ขอยกเลิกขอมูลเดิม แฟม DATA_CORRECT
ตัวอยางขอมูลใน JSON ที่ตองการยกเลิก 
HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE  
11111 | SPECIALPP | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 
'DATE_SERV' : '20160101', ‘EDITOR_CID’ : 
‘2222222222222’} | 20160820200000 

2. สงขอมูลชุดใหม
PERSON+SPECIALPP



การขอแกไขขอมูล PRENATAL

1. ขอยกเลิกขอมูลเดิม แฟม DATA_CORRECT
ตัวอยางขอมูลใน JSON ที่ตองการยกเลิก 
HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE  
11111 | PRENATAL | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 
'GRAVIDA' : '2', ‘EDITOR_CID’ : ‘2222222222222’} | 
20160820200000 

2. สงขอมูลชุดใหม
PERSON+PRENATAL



การขอแกไขขอมูล ANC

1. ขอยกเลิกขอมูลเดิม แฟม DATA_CORRECT
ตัวอยางขอมูลใน JSON ที่ตองการยกเลิก 
HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE  
11111 | ANC | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 
'DATE_SERV' : '20160101', ‘EDITOR_CID’ : 
‘2222222222222’} | 20160820200000 

2. สงขอมูลชุดใหม
PERSON+ANC
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