
การบันทึกบัญชีการรับเงินค่าบริการโควิด-19
กรณีการดูแลแบบ HI/CI

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ



2

ความเป็นมา

ตามที่ สปสช.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่าย กรณีบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่าง
รอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และบริการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ส าหรับคนในชุมชน (Community Isolation) โดยจะได้รับ
1) ค่าบริการให้การดูแลผู้ป่วย รวมค่าอาหาร 3 มื้อ และติดตามประเมินอาการ การใหค้ าปรึกษาจ่าย

แบบเหมาจ่าย ในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน
2) ค่าบริการให้การดูแลผู้ป่วย (ไม่รวมค่าอาหาร) และตดิตามประเมินอาการ การให้ค าปรึกษาจ่าย

แบบเหมาจ่าย ในอัตรา 600 บาทต่อวัน
ซึ่ง สปสช.ได้รับการหารือจากหน่วยบริการกรณีการดูแลที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น

ในการจัดหาอาหาร ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติด้านบัญชี ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

สปสช. จึงได้ท าหนังสือหารือ สตง. เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการนั้น



แนวทางการบันทึกบัญชี
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1. กรณีหน่วยบริการจัดบริการสาธารณสุข โดยด าเนินการจัดหาอาหารเอง
1.1 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้รับรู้รายการเป็น   

รายได้ของหน่วยบริการตามจ านวนเงินที่ได้รับ
เดบิต  เงินฝากธนาคาร 1,000 บาท

เครดิต  รายได้…………………. 1,000 บาท

1.2 เมื่อจ่ายเงินให้ผู้รบัจ้าง ตามวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยบริการที่ได้บันทึกรายการเจ้าหนี้ไว้แล้ว
เดบิต ค่าใช้จ่าย............/ค่าจ้าง............   XXX บาท

เครดิต  เจ้าหนี้..................... XXX บาท
เดบิต เจ้าหนี้..................... XXX บาท

เครดิต  เงินฝากธนาคาร XXX บาท



แนวทางการบันทึกบัญชี
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2. กรณีหน่วยบริการจัดบริการสาธารณสุข ไม่ได้ด าเนินการจัดหาอาหารเอง
2.1 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจากส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้รับรู้รายการเป็น   

รายได้ของหน่วยบริการตามจ านวนเงนิที่ได้รับและบนัทึกเป็นเงนิรับฝากส าหรบัหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน
เดบิต  เงินฝากธนาคาร 1,000 บาท

เครดิต  รายได้…………………. 600 บาท
เครดิต เงินรับฝาก............... 400 บาท

2.2 เมื่อจ่ายเงินให้หน่วยงานภาครฐัหรือภาคเอกชนอื่น
เดบิต เงินรับฝาก..................... XXX บาท

เครดิต  เงินฝากธนาคาร XXX บาท



ประเด็นหารือ กับ สตง.
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1. การบันทึกบัญชีการรับเงินค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีดูแล                
ใน Home Isolation และ Community Isolation จาก สปสช. หากหน่วยบริการต้องด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนอื่นในการจัดหาอาหาร สามารถด าเนินการได้ตามแนวทาง 
ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ 

2. ส าหรับค่าอาหาร หน่วยบริการสามารถด าเนินการโดย     
2.1 จ่ายค่าอาหารโดยตรงให้ผู้ป่วยได้หรือไม่
2.2 กรณีหน่วยบริการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น รับเงินรับฝากคา่อาหารแล้ว หากมีเงิน

คงเหลือถือเป็นรายได้ของหน่วยบริการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่นหรือไม่



1. การก าหนดแนวทางบันทึกบัญชีการรับเงินค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 กรณีดูแลใน Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) การบันทึกบัญชี
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

2. ส าหรับค่าอาหาร หน่วยงานสามารถพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้
2.1  การจ่ายค่าอาหารโดยตรงกับผู้ป่วย ในขณะที่อยู่ในการดูแลแบบ HI และ CI นั้น ในทางปฏิบัติ

ผู้ป่วยไม่สามารถจัดหาอาหารได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งหน่วยบริการเป็นผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว  โดยหน่วยบริการจะต้องเป็น
ผู้ดูแลเรื่องการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้น การเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ป่วยจึงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการแยกกักตัวหรือการดูแลรักษาที่ภาครัฐพึงมีตาม
อาการของผู้ป่วย
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สตง. ตอบข้อหารือ



2.2  การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่าย กรณีบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการ
รักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และบริการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม 
ส าหรับคนในชุมชน (Community Isolation) โดยรวมค่าอาหาร 3 มื้อ ของ สปสช. หากเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย หน่วยบริการต้องบันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ านวน และเมื่อได้ด าเนินการ
แล้วมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินเท่าใด ต้องบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่ เกิดขึ้นจริง                    
โดยจ านวนเงินที่เหลือจ่ายไม่ต้องส่งคืนแก่ สปสช. เว้นแต่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ส่งคืน ซึ่งอาจมีผลให้การบันทึกบัญชีเปลี่ยนแปลงไป
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สตง. ตอบข้อหารือ
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สปสช.

ระบบแจ้งการโอนเงินงบกองทุนผ่าน 
สปสช.
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หน่วยบริการ สมัครรับข้อความโอนเงิน

เมนู “เบิกจ่าย”

Consent
24-09-2021@06:35 สปสช.โอนเงนิงบกองทุน กองทุนผูป่้วยใน CAP 
จ ำนวนเงนิ 6,460,258.45 บำท เขำ้บญัชธีนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร เลขบญัช ี0100xxxxx381 ใหห้น่วยงำนท่ำนเรยีบรอ้ย
แลว้ ตำมเอกสำรอำ้งองิ IP64_ORS สำมำรถตรวจสอบรำยละเอยีด 
เพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.nhso.go.th/budget

รหสัหน่วยบริการ

ช่ือหน่วยบริการ



NHSO Budget 

รายงานแจ้งการโอนเงิน



เข้าดูรายงานผ่าน web browser ที่ URL : www.nhso.go.th



การเรียกดูรายงานการโอนเงินงบกองทุน

สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลรายบุคคลได้



E-Claimใช้ username / password ในการ Login เข้าโปรแกรมเดียวกันกับระบบ e-claim



E-Claim  ผูป่้วยใน CAP




