
การบันทึกเบิกกรณี COVID
การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation)

และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ส าหรับคนในชุมชน (Community Isolation)

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)





▪ เฉพาะผู้ป่วยใน 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



การขอเลข Authen Code



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรค U071



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



การบันทึกข้อมูลหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล



1.การบันทึกเบิก การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 



ประกอบด้วย 3 รายการดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 

3. ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

รหัสเบิก ชื่อ ราคา วันที่เริ่มบริการ การบันทึกข้อมูล 16 แฟ้ม

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 
จากตัวอย่าง 

nasopharyngeal swab 

COPUI LAB RT-PCR (1) 1,600.00 1 ตุลาคม 2563หมวด 7 แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15

045004 ค่าบริการส าหรับตรวจ Lab 600.00 1 ตุลาคม 2563หมวด บริการอ่ืนๆ ไม่จัดหมวด แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3

045005 ค่าบริการเก็บ Swab 100.00 1 ตุลาคม 2563หมวด 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 F5 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
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เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 045004: ค่าบริการตรวจแลป

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 
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การบันทึกหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 045005: ค่าบริการเก็บตัวอย่าง

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ
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2.การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย



2.การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย (ต่อ)
• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F5)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

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

COVR06 : ค่าดูแลรักษาใน รพ.สนามในชุมชน (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-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

11. COVID-DRUG11 : ฟ้าทะลายโจร

4. การบันทึกเบิก ค่ายา (ต่อ)



5. การบันทึกเบิก ค่ารถส่งต่อ



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F5)

• 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 AE,RF,LL (F4)

• 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 บ้าน

Co006 อื่นๆ

กรณีรับจาก หรือส่งไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการ ในช่องรับจาก หรือ ส่งไปยัง ให้บันทึกรหัสต่าง ๆ ดังนี้



ค่าอุปกรณ์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

เฉพาะ การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ส าหรับ
คนในชุมชน Community 

Isolation (เท่านั้น)



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

❖045002 : ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล

• บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

• กดปุ่ม เพิ่มรายการ

การบันทึก ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล 



• 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



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

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ขอบคณุคะ่


