
การบันทึกเบิกกรณี COVID
การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation)

และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ส าหรับคนในชุมชน (Community Isolation)

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)



ภาพรวมการท างานของโปรแกรม e-Claim

1. การขอ USERNAME/PASSWORD ส าหรับเข้าใช้งานระบบ

2. การติดตั้งโปรแกรม และ Update DatabasePatch

3. การต้ังค่าหน่วยบริการ  หากไม่ต้ังจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

4. การบันทึกข้อมูลเพ่ือเบิกจ่ายชดเชย กรณี Home Isolation & Community Isolation

5. การส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม e-Claim เป็นไฟล์ .ecd

6. การน าไฟล์ .ecd ส่งผ่านเว็บ e-Claim ถ้าไม่ส่งผ่านหน้าเว็บจะถือว่า สปสช. ยังไม่ได้รับข้อมูล และจะไม่ได้รับการ
จ่ายชดเชย

7. การตอบกลับข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP) สปสช. จะตอบกลับทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  

8. การออกรายงาน Statement หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบข้อมูลจะถูกน าไปออก Statement ตามรอบของแต่
ละสิทธิ แต่ถ้าข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบให้แก้ไขและส่งข้อมูลเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง 



การขอ USERNAME/PASSWORD

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ user/password เพื่อเข้าใชง้านเว็บไซต์ e-Claim ได้ที่ 
https://eclaim.nhso.go.th/ โดยเลือกที่เมนูดาวน์โหลด และเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม
ภาพ

2. บันทึกข้อมูลตามรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน

3. ส่งหนังสือให ้สปสช. เขตที่ท่านสงักัดอยู่ หรือ ส่งให้ สปสช. ส่วนกลางที่ e-mail: 
eclaimhelpdesk@nhso.go.th (เบอร์ติดต่อ 02-1423100 – 2 และ 02-5540505)

4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกรหัส และส่งให้ทาง e-mail ที่ระบุในเอกสารขอ user/password

https://eclaim.nhso.go.th/
mailto:eclaimhelpdesk@nhso.go.th


การดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์ส าหรับปรับปรุงตารางข้อมูล (Offline)

1. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่น 2.13

2. Update DatabasePatch25640716

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


ระบบการเบิกจ่าย Home Isolation & Community Isolation

ประเภทบริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ผู้ป่วยนอก

2. ผู้ป่วยใน

หมายเหตุ : การจัดบริการแบบ Home Isolation & Community Isolation หน่วยบริการที่จัดบริการต้องมี
การ ขอ Claim code ด้วยบัตร smart card หรือแนวทางที่ก าหนด



จา่ยเฉพาะ OP



ความแตกต่างการบันทึกขอรับค่าใช้จ่าย
ระหว่างประเภทบริการ OP-IP

ประเภทบริการ OP ประเภทบริการ IP

F1 ข้อมูลทั่วไป F1 ข้อมูลทั่วไป

F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้าม)ี F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้าม)ี

F7 ค่ารักษาพยาบาล F5 ค่ารักษาพยาบาล



▪ เฉพาะผู้ป่วย สิทธิ UCS 

1. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC

2. บันทึกเลข Authen code (ทุกเคส)

▪ บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

หมายเหตุ ต้องท าการ Authen ทุกเคส หากไม่
ด าเนินการข้อมูลจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรค U071



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



การบันทึกข้อมูลหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล



1.การบันทึกเบิก การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 



ประกอบด้วย 3 รายการดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 

3. ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รหัสเบิก ชื่อ ราคา การบันทึกข้อมูล 16 แฟ้ม

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 
จากตัวอย่าง nasopharyngeal 

swab 

COPUI LAB RT-PCR (1) 1,600.00 หมวด 7 แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15

045004 ค่าบริการส าหรับตรวจ Lab 600.00 หมวด บริการอ่ืนๆ ไม่จัดหมวด แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3

045005 ค่าบริการเก็บ Swab 100.00 หมวด บริการอ่ืนๆ ไม่จัดหมวด แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3



เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา

1. เลือกรหัส COPUI : ค่า LAB PUI

2. บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึก ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. บันทึก ผลตรวจ Lab (POSITIVE
หรือ NEGATIVE)

5. กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

1



เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 045004: ค่าบริการตรวจแลป

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 

2



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 045005: ค่าบริการเก็บตัวอย่าง

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ

3



2.การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย



2.การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย (ต่อ)
• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

1. บันทึก รหัสที่ต้องการขอเบิก
COVR05 : ค่าดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือ

COVR06 : ค่าดูแลรักษาแยกกักในชุมชน (Community Isolation)

2. บันทึก จ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กดเพิ่มรายการ



3.การบันทึกเบิก ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย



เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 045009: ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย Home 
Isolation & Community Isolation

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ

3.การบันทึกเบิก ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย (ต่อ)



4. การบันทึกเบิก ค่ายา



1. COVID-DRUG3 : darunavir

2. COVID-DRUG4 : favipiravir

3. COVID-DRUG5 : lopinavir + ritonavir

4. COVID-DRUG6 : oseltamivir

5. COVID-DRUG7 : remdesivir

6. COVID-DRUG8 : ritonavir

7. COVID-DRUG9 : tocilizumab

8. COVID-DRUG11 : ฟ้าทะลายโจร

4. การบันทึกเบิก ค่ายา (ต่อ)



5. การบันทึกเบิก ค่ารถส่งต่อ



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส S1801 ส าหรับระยะทาง 50 กม. แรก

• รหัส S1802 ส าหรับระยะทาง กรณีเกิน 50 กม. 
บันทึกระยะทาง ไป-กลับ

• รหัส COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่ง
ต่อ รวมค่าชุด PPE

• บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

• กด เพิ่มรายการ

การบันทึก ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE



• เลือกเมนู ข้อมูลทั่วไป (F1)

• รายการ การส่งต่อ

• กรณีรับผู้ป่วยมา จากที่อื่นเพื่อ 
1) บันทึกรหัสหน่วยบริการในช่อง รับจาก

2) เลือกวัตถุประสงค์ของการรักษา

• กรณีส่งผู้ป่วยไป รับบริการที่อื่น
1) บันทึกรหัสหน่วยบริการในช่อง ส่งไปยัง

2) เลือกวัตถุประสงค์ของการรักษา

การบันทึกการรับ - ส่งต่อ



การบันทึกการรับ - ส่งต่อ

รหัส ชื่อ

Co001 HOSPITEL

Co002 รพ.สนาม

Co003 สถานที่กักกัน

Co004 สนามบิน

Co005 ที่พัก

Co006 อื่นๆ

กรณีรับจาก หรือส่งไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการ ในช่องรับจาก หรือ ส่งไปยัง ให้บันทึกรหัสต่าง ๆ ดังนี้



6. การบันทึกเบิก chest X-ray



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้
จัดหมวด 

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส 080001 : Chest X-ray กรณีโควิด

2. บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กด เพ่ิมรายการ

การบันทึก chest X-ray



ค่าอุปกรณ์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

เฉพาะ การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ส าหรับ
คนในชุมชน Community 

Isolation (เท่านั้น)



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

❖045008 : Community Isolation ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

การบันทึก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 



1. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

2. หากบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

3. หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือน ให้แก้ไข
ให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึกอีก
ครั้ง



การส่งออกข้อมูลเป็น ไฟล์ .ecd







การส่งข้อมูลไฟล์ .ecd ในระบบ online

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


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






จ านวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ

จ านวนข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

จ านวนข้อมูลที่ส่ง

ไฟล์ Download REP/ Excel



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



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





เอกสารที่เกี่ยวข้อง
URL:  http://eclaim.nhso.go.th
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Call Center : 1330 กด 5 กด 1
Help desk : 02-142-3100 ถงึ 2

: 02-5540505

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ขอบคณุคะ่


