
แนวทางการตรวจสอบการจา่ยคา่ใชจ้า่ย

กรณีบรกิารดแูลรักษาผูต้ดิเชือ้หรอืผูป่้วย

โรคโควดิ 19 กลุม่อาการสเีขยีว 

แบบบรกิารผูป่้วยนอกและแยกกกัตวัทีบ่า้น

(OP Self Isolation)

ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร

สายงานบรหิารกองทนุ



วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบการจา่ยชดเชย

1. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการเบกิชดเชย

2. เพือ่ก ากบัตดิตามคณุภาพในการดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ 19

3. เพือ่สะทอ้นผลการตรวจสอบใหห้น่วยบรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การ
พัฒนา



หลกัฐานการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบการตรวจสอบ OP Self Isolation

• ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้ดิเชือ้

1. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และ ชือ่ สกลุ รวมทัง้หลักฐานในการยนืยันตัวตน เชน่ ขอ้มลูในระบบ authentication หรอื 

ภาพถา่ยบตัรประจ าตวัประชาชนของผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้ 

2. เบอรโ์ทรศพัทข์องผูต้ดิเชือ้หรอืผูด้แูลทีไ่ดจ้ากระบบการยนืยนัตวัตน (authentication) ทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้

3. หลักฐานการตดิเชือ้โควดิ 19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย์

• หลกัฐานทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ในรายการตา่ง ๆ 

1. หลักฐานการใหบ้รกิาร การประเมนิอาการโดยแพทยใ์นครัง้แรก การใหค้ าแนะการแยกกักตัวทีบ่า้น และตดิตามอาการ

เมือ่ใหก้ารดูแลครบ 48 ชั่วโมง ซึง่อาจจะรวมทัง้หลักฐานอืน่ ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ อเิล็กโทรนิกส์ เช่น การสือ่สารทาง

โปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้

2. หลักฐานการสัง่ยาของแพทย ์ทัง้นีค้วามจ าเป็นในการสัง่ยาเป็นไปตามดลุยพนิจิของแพทย ์

3. หลักฐานการบรกิารการใหค้ าปรกึษาหรอืการดแูลรักษาเบือ้งตน้ เมือ่ผูป่้วยโควดิ 19 มอีาการเปลีย่นแปลง และหรอืให ้

ปรกึษาอืน่ๆ หลังใหก้ารดแูลครบ 48 ชัว่โมง   ในกรณีทีห่น่วยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย 300 บาท หลักฐานการใหบ้รกิาร

อาจอยูใ่นรปูแบบ อเิล็กโทรนกิส์ เชน่ การสือ่สารทางโปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้                                                                                                



เกณฑก์ารตรวจสอบการจา่ยชดเชย OP Self Isolation

• พบว่าเลขบัตรประจ าตัวประชาชนผูต้ ิดเชื้อและหรือ ชื่อ-ชื่อสกุล ตรงกับขอ้มูลที่ไดจ้าก การยืนยันตัวตน 

(authentication) 

• พบหลกัฐานเป็นผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย ์

• พบหลกัฐานการใหบ้รกิาร การประเมนิอาการในคร ัง้แรกโดยแพทย์ การใหค้ าแนะการแยกกกัตวัทีบ่า้น ซึง่อาจจะ

รวมทัง้หลกัฐานอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ อเิล็กโทรนกิส์ เชน่ การสือ่สารทางโปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ 

เป็นตน้

• พบหลกัฐานการตดิตามอาการเมือ่ใหก้ารดูแลครบ 48 ช ัว่โมง ซึง่อาจจะรวมทัง้หลักฐานอืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในรูปแบบ 

อเิล็กโทรนกิส์ เชน่ การสือ่สารทางโปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้

• พบหลกัฐานหลกัฐานการสัง่ยาของแพทย ์ทัง้นีค้วามจ าเป็นในการสัง่ยา เป็นไปตามดลุยพนิจิของแพทย ์

• พบหลักฐานการบรกิารการใหค้ าปรกึษาหรอืการดแูลรักษาเบือ้งตน้ เมือ่ผูป่้วยโควดิ 19 มอีาการเปลีย่นแปลง และหรอื

ใหป้รกึษาอืน่ๆ หลังใหก้ารดูแลครบ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่หน่วยบรกิารเรียกเก็บค่าใชจ้่าย 300 บาท หลักฐานการ

ใหบ้รกิารอาจอยูใ่นรปูแบบ อเิล็กโทรนกิส์ เชน่ การสือ่สารทางโปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้                                                                                                 



• ตวัอยา่งแบบบนัทกึขอ้มลูบรกิาร 
OP Self Isolation

• การบนัทกึแบบฟอรม์ ไมม่ผีลตอ่การจา่ย
ชดเชย



ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร
สายงานบรหิารกองทนุ
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

แนวทางการตรวจสอบการจา่ยคา่ใชจ้า่ย
กรณีกลุม่อาการสเีขยีว 

Home Isolation/ Community Isolation/  
Hotel Isolation /โรงพยาบาลสนาม/ Hospitel



การตรวจสอบการจา่ยชดเชยบรกิาร

ขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิ ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงการใหบ้รกิารและตรงกบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ
ชดเชย ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ ชือ่สกลุ

2. เบอรโ์ทรศพัทข์องผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดจ้าก
ระบบ Authen ทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิ
เชือ้ได ้

3. ตอ้งเป็นผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ

1.ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้ดิเชือ้

2.1 ขอ้มลูการตดิตามประเมนิอาการ

2.2 ขอ้มลูการไดรั้บอาหาร

2.3 ขอ้มลูการไดรั้บยาเฉพาะโรคโควดิ 19
อปุกรณ์ทางการแพทย ์ไดแ้กป่รอทวัดไข ้
เครือ่งวัดออกซเิจนปลายนิว้  ออกซเิจน
จากหน่วยบรกิาร

2.4 ขอ้มลูการตรวจคดักรองซ ้า ดว้ยวธิ ี
RT-PCR (ถา้มกีารเบกิชดเชย)

2.ขอ้มลูทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ใน
รปูแบบตา่ง ๆ



ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้ดิเชือ้

1. เลขบตัรประจ าตัวประชาชน และ ชือ่ สกลุ รวมทัง้หลักฐานในการยนืยันตัวตน เชน่ ขอ้มลู

ในระบบ authentication หรอื ภาพถา่ยบตัรประจ าตัวประชาชนของผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้

2. เบอรโ์ทรศัพทข์องผูต้ดิเชือ้หรอืผูดู้แลทีไ่ดจ้ากระบบการยนืยันตัวตน (authentication) 

ทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้โดยเฉพาะในกรณี home isolation 

3. หลักฐานการตดิเชือ้โควดิ 19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย์

หลกัฐานการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบการตรวจสอบการใหบ้รกิารกลุม่อาการสเีขยีว
HI/CI/Hotel isolation/Hospitel/โรงพยาบาลสนาม



หลกัฐานทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ในรายการตา่ง ๆ 

1. หลกัฐานการตดิตามประเมนิอาการ ซึง่อาจจะรวมทัง้หลกัฐานอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ อเิล็กโทรนกิส์ เชน่ 

การสือ่สารทางโปรแกรม line (chat line) ทีต่ดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้

2. หลกัฐานการไดรั้บหรอืสง่อาหารจากหน่วยบรกิาร

3. หลกัฐานการไดรั้บหรอืสง่ยาเฉพาะโรคโควดิ 19 จากหน่วยบรกิาร เชน่ ยาฟ้าทะลายโจร

4. หลกัฐานการไดรั้บหรอืสง่อปุกรณ์ทางการแพทย ์หรอืหลกัฐานบนัทกึการใชอ้ปุกรณ์ดงักลา่วจากหน่วย

บรกิาร ไดแ้ก ่ปรอทวดัไข ้ เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้ เป็นตน้

5. รายงานผลการตรวจทางหอ้งปฎบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้โควดิ 19 ถา้มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยคา่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร RT-PCR

หลกัฐานการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบการตรวจสอบการใหบ้รกิารกลุม่อาการสเีขยีว
HI/CI/Hotel isolation/Hospitel/โรงพยาบาลสนาม



ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึ การตดิตามประเมนิอาการ ตามจ านวนวนัทีข่อเบกิ

line

AMED

พบหลกัฐาน การตดิตามประเมนิอาการ ตรงกบัผูต้ดิเชือ้ที่
ตรวจสอบตามจ านวนวนัทีข่อเบกิ

เอกสาร



ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึการบรกิารอาหาร ตามจ านวนวนัทีข่อเบกิ 

1. เอกสารการส ัง่จา้ง ประกอบอาหาร /สง่อาหาร
2. รายชือ่ผูต้ดิเชือ้ จ านวนวนัทีส่ง่อาหาร
ประกอบการจดัจา้ง

ช่ือหน่วยงาน

ช่ือหน่วยงาน

ตอ้งมรีายละเอยีดเป็นรายบคุคล

ช่ือบรษัิท
ผูบ้รหิารหนว่ยงาน



line

AMED

ภาพถา่ย

ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึการไดร้บัอปุกรณ์

พบหลกัฐาน การสง่อปุกรณ์ ภาพการใชอ้ปุกรณ์ การบนัทกึการสง่/รับอปุกรณ์ ของผูต้ดิเชือ้หรอืบคุลากร ตรงกบั
ผูต้ดิเชือ้ทีต่รวจสอบ



Line

AMED

ตวัอยา่งเอกสารการส ัง่ยา / ไดร้บัยา 

พบหลกัฐาน  ค าส ัง่การรกัษา การสง่ยา ใหก้บัผูต้ดิเชือ้  
พบบนัทกึ/ภาพ การไดร้บัยา

เอกสาร

ตอ้งมรีายละเอยีดเป็นรายบคุคล



1. พบวา่เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผูต้ดิเชือ้และหรอื ชือ่-ชือ่สกลุ ตรงกับขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการยนืยันตัวตน 

(authentication) 

2. พบหลกัฐานเป็นผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย์

3. พบหลกัฐานการประเมนิอาการและการจัดสง่อาหาร ตามรายการและจ านวนวนัทีเ่หมาจา่ยคา่ใชจ้า่ย

4. พบหลักฐานการใหบ้รกิารหรือจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย ์หรือหลักฐานการบันทกึการใชอุ้ปกรณ์

ดงักลา่ว

5. พบหลกัฐานการสัง่ยา หรอืจัดสง่ยาเฉพาะโรคโควดิ 19 เชน่ ยาฟ้าทะลายโจร

6. พบรายงานผลตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารตรวจหาเชือ้ไวรัส (Antigen) หรอืการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ดว้ยวธิ ีRT-PCR ตามรายการทีห่น่วยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย 

• พบรายงาน ทีเ่ป็น official report มมีาตรฐานตามสภาเทคนคิการแพทย ์หรอืกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ก าหนด ในกรณีทีเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยคา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้ ดว้ยวธิี RT-PCR 

เกณฑก์ารตรวจสอบการจา่ยชดเชยกลุม่อาการสเีขยีว 
HI/CI/Hotel isolation/Hospitel/โรงพยาบาลสนาม



ขอบคณุมากคะ่


