
การบันทึกเบิกกรณี COVID
สิทธิข้าราชการ และสิทธิ อปท.



• ข้อควรระวัง สิทธิประโยชน์ ต้องเลือกตามสิทธิ
ของผู้ป่วย เช่น 

• ผู้ป่วยมีสิทธิ OFC เลือกสิทธิประโยชน์เป็น 

OFC ข้าราชการ

• ผู้ป่วยมีสิทธิ LGO เลือกสิทธิประโยชน์เป็น 

LGO อปท.

• บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน

การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรคที่ระบุการติดเชื้อ (B972 และ U071)



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



กลุ่ม CODE ค าอธิบาย อัตรา
การบันทึก

ข้อมูล
16 แฟ้ม

ค่าห้อง
21401 ค่าห้องดูแลโรคติดต่ออันตราย ต่อวัน ตามจริงไม่เกิน  2,500

หมวด 1
แฟ้ม ADP ฟิลด์ 
TYPE=1521411 ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามจริงไม่เกิน  1,500

ค่ายา

COVID-DRUG1 choloquine

ตามจริงไม่เกิน  7,200 หมวด 3 แฟ้ม DRU

COVID-DRUG2 Hydroxycholoquine
COVID-DRUG3 Darunavir
COVID-DRUG4 Favipiravir
COVID-DRUG5 lopinavir + ritonavir
COVID-DRUG6 Oseltamivir
COVID-DRUG7 Remdesivir
COVID-DRUG8 Ritonavir
COVID-DRUG9 Tocilizumab
COVID-DRUG10 Azithromycin

การบันทึกหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล



กลุ่ม CODE ค าอธิบาย อัตรา
การบันทึก

ข้อมูล
16 แฟ้ม

ค่าตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ

36590 SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR

ตามจริงไม่เกิน 2,200

หมวด 7
แฟ้ม ADP ฟิลด์ 
TYPE=15

36591 SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR

36592 SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR

36593
SARS coronavirus 2 IgG Ab [+/-] in Serum or 
Plasma by Rapid immunoassay

ตามจริงไม่เกิน 1,200
36594

SARS coronavirus 2 IgM Ab [+/-] in Serum or 
Plasma by Rapid immunoassay

36595
SARS coronavirus 2 IgG+IgM Ab [+/-] in Serum or 
Plasma by Immunoassay

36596
SARS coronavirus 2 Ag [+/-] in Respiratory 
specimen by Rapid immunoassay

อื่นๆ
045002 ค่าชุด PPE ส าหรับบุคลากรดูแลผู้ป่วย ตามจริงไม่เกิน    740 หมวด บริการ

อื่นๆ ไม่จัด
หมวด

แฟ้ม ADP ฟิลด์ 
TYPE=3COVV01 ค่าชุด PPE และค่าท าความสะอาดเชือ้บนรถส่งต่อ ตามจริงไม่เกิน  3,700

การบันทึกหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F5)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก
1) 21401 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID ใน รพ

2) 21411 : ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

3) กรณีที่มีการส่งต่อไปหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ต้อง
บันทึกรหัสที่พัก

• บันทึก จ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

• บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

• กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง รวมค่าอาหาร 



การบันทึกหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
1. COVID-DRUG1 : choloquine

2. COVID-DRUG2 : hydroxycholoquine

3. COVID-DRUG3 : darunavir

4. COVID-DRUG4 : favipiravir

5. COVID-DRUG5 : lopinavir + ritonavir

6. COVID-DRUG6 : oseltamivir

7. COVID-DRUG7 : remdesivir

8. COVID-DRUG8 : ritonavir

9. COVID-DRUG9 : tocilizumab

10. COVID-DRUG10 : azithromycin



เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา

1. เลือก รหัสเบิก

2. บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึก ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. บันทึก ผลตรวจ Lab (POSITIVE
หรือ NEGATIVE)

5. กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

36590 SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR
36591 SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR
36592 SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR
36593 SARS coronavirus 2 IgG Ab [+/-] in Serum or Plasma by Rapid immunoassay
36594 SARS coronavirus 2 IgM Ab [+/-] in Serum or Plasma by Rapid immunoassay
36595 SARS coronavirus 2 IgG+IgM Ab [+/-] in Serum or Plasma by Immunoassay
36596 SARS coronavirus 2 Ag [+/-] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

❖045002 : ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล

• บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

• กดปุ่ม เพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล 



• เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส S1801 ส าหรับระยะทาง 50 กม. แรก

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

• รหัส COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวม
ค่าชุด PPE

• บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

• กด เพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE



การบันทึกเบิกกรณีรับ-ส่งต่อ 



• เลือกเมนู AE,RF,LL (F4)

• รายการ การส่งต่อ

• กรณีรับผู้ป่วยมา จากที่อื่นเพื่อ 
1) บันทึกรหัสหน่วยบริการในช่อง รับจาก

2) เลือกวัตถุประสงค์ของการรักษา

• กรณีส่งผู้ป่วยไป รับบริการที่อื่น
1) บันทึกรหัสหน่วยบริการในช่อง ส่งไปยัง

2) เลือกวัตถุประสงค์ของการรักษา

การบันทึกการรับ - ส่งต่อ

หมายเหตุ เบิกได้เฉพาะกรณีที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการเท่านั้น 



การส่งตัวไปพักฟื้น หรือรักษาต่อที่ รพ.สนาม :

1) รพ.ต้องท าจ าหน่ายก่อน และออก AN ใหม่
2) สามารถเบิกค่ารักษาได้ในอัตราเหมาจ่าย 1500 บาท เหมือนกรณีพักฟ้ืนรอจ าหน่าย
3) หากมีการตรวจ lab หรือยา จ่ายเพ่ิมตามอัตราที่ก าหนด เป็น ontop จาก 1500 บาท



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F5)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส S1801 ส าหรับระยะทาง 50 กม. แรก

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

• รหัส COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวม
ค่าชุด PPE

• บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

• กด เพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE



1. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

2. หากบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

3. หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือน ให้แก้ไข
ให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึกอีก
ครั้ง



Call Center : 1330 กด 5 กด 3
Help desk : 02-142-3100 ถงึ 2

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ขอบคณุคะ่


