
การบันทึกเบิกกรณี COVID

การดูแลรักษาแบบ Home Isolation & Community Isolation

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)





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



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



▪ ผู้ป่วยใน สิทธิ UCS 

1. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC

2. บันทึกเลข Authen code (ทุกเคส)

▪ บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

หมายเหตุ ต้องท าการ Authen ทุกเคส หาก
ไม่ด าเนินการข้อมูลจะไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรค U071



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



การบันทึกข้อมูลหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล (ส าหรับบริการ OP)



1.การบันทึกเบิก การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 



ประกอบด้วย 3 รายการดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเช้ือ

2. ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 

3. ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รหัสเบิก ชื่อ ราคา การบันทึกข้อมูล 16 แฟ้ม

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR 
จากตัวอย่าง 

nasopharyngeal swab 

PCR2G LAB RT-PCR (2 Genes) 1,100.00 หมวด 7 แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15

PCR3G LAB RT-PCR (3 Genes) 1,300.00 หมวด 7 แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15

145004 ค่าบริการส าหรับตรวจ Lab 300.00 หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3

145005 ค่าบริการเก็บ Swab 100.00 หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3



เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา (หมวด 7)

1. เลือกรหัส 
- PCR2G : LAB RT-PCR (2 Genes) หรือ
- PCR3G : LAB RT-PCR (3 Genes)

2. บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึก ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. บันทึก ผลตรวจ Lab (POSITIVE หรือ 
NEGATIVE) การเบิก HI/CI ผลต้อง Positive 

5.  กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

1



เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด 

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 145004: 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

▪ 145005: ค่าบริการเก็บตัวอย่าง

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเบิก

4. กดเพิ่มรายการ

3



2.การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย



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

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก
COVR05 : Home Isolation หรือ

COVR06 : Community Isolation

2. บันทึกจ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กดเพิ่มรายการ



การบันทึกเบิก ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย
1 กันยายน 2564 

• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก
COVR11 : Home Isolation ไม่รวมอาหาร หรือ

COVR12 : Community Isolation ไม่รวมอาหาร

2. บันทึกจ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กดเพิ่มรายการ



3.การบันทึกเบิก ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย



เลือกเมนู รายการหมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด

1. เลือกรหัสรายการ

▪ 145009: 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)

หมายเหตุ ยาอื่นๆ รวมอยู่ในค่าบริการดูแลผู้ป่วยวันละ 1,000 บาท 



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 าความสะอาดพาหนะใน
การส่งต่อ รวมค่าชุด PPE

• บันทึก จ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึก ราคาที่ต้องการขอเบิก

• กด เพิ่มรายการ

การบันทึก ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE



• เลือกเมนู ข้อมูลทั่วไป (F1)

• รายการ การส่งต่อ

• กรณีรับผู้ป่วยมา จากที่อื่นเพื่อ 
1) บันทึกรหัสหน่วยบรกิารในช่อง รับจาก

2) เลือกวัตถุประสงค์ของการรักษา

• กรณีส่งผู้ป่วยไป รับบริการที่อื่น
1) บันทึกรหัสหน่วยบรกิารในช่อง 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. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กด เพ่ิมรายการ

การบันทึก chest X-ray



7. ค่าอุปกรณ์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

เฉพาะ การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลสนาม ส าหรับ
คนในชุมชน Community 

Isolation (เท่านั้น)



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่
ยังไม่ได้จัดหมวด 

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

❖145008 : Community Isolation ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ

การบันทึก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 



8. ค่าออกซิเจน ส าหรับผู้ป่วย



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้
จัดหมวด 

1. บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 
- รหัส 145014 : ค่าออกซิเจน

2. บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

3. บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

4. กด เพ่ิมรายการ

การบันทึก ค่าออกซิเจน 



1. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

2. หากบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

3. หากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ระบบจะแจ้งเตือน ให้แก้ไข
ให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึกอีก
ครั้ง



การบันทึกข้อมูลหน้า F5 ค่ารักษาพยาบาล



ข้อมูลติด C และวิธีการแก้ไข
ล าดับ รหัส C ความหมาย จ านวน

1 317 317:เบิกค่าตรวจ lab covid แต่ไม่บันทึกผลการตรวจ 21,890

2 438 438:เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่พึงเบิกได้ 19,637

3 454
454:รหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วย หรือกรณีท่ีขอเบิกหรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณ

17,577

4 316 316:เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ได้ 13,236

5 327 327:ข้อมูลให้บริการเชิงรุก เลือกเงือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง 11,052

6 438,322
438:เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่พึงเบิกได้,
322:ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 ได้ (Project =SCRCOV)

8,732

7 313,325
313:บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV แต่ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือการตรวจ Lab,
325:บันทึก Project code SCRCOV แต่ไม่มีรายการ Lab Screening

8,526

8 999,322
999:ไม่พบข้อมูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช./สนบท.,
322:ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 ได้ (Project =SCRCOV)

7,993

9 314 314:ไม่มีรหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษ กรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 6,387

10 512 512:เบิก OPAE ไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่สอดคล้องกับสิทธิ 5,026



แนวทางการแก้ไข
รหัส C แนวทางการแก้ไข

317:เบิกค่าตรวจ lab covid แต่ไม่บันทึกผลการตรวจ บันทึกผลการตรวจ Lab covid ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง

454:รหัสโครงการพิเศษไม่สอดคลอ้งกับประเภทผู้ป่วย หรือกรณี
ที่ขอเบิกหรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ

SCRCOV: การตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด 19 >> ใช้กับประเภท OPD ทุกสิทธิ
ADSCOV: สิทธิ UC ผู้ป่วยในที่เข้าเกณฑ์คัดกรองโควิด 19 >> เฉพาะผู้ป่วยในสิทธิ UC 
เท่านั้น

316:เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกรายการที่เกี่ยวข้องกับ 
COVID19 ได้

1. ตรวจสอบศักยภาพของหน่วยบริการ เบิกแลปได้ตามศักยภาพเท่าน้ัน
2. ตรวจสอบรหัสเบิกต้องบันทึกให้ถูกต้องตามช่วงเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบได้จากประกาศเว็บ 

e-Claim

327:ข้อมูลให้บริการเชิงรุก เลือกเงือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 ช่องเงื่อนไขการเรียกเก็บ กรณีให้บริการเชิงรุกเลือกเงื่อนไขเป็น 
"บริการเชิงรุก" แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง เช่น Lab saliva (Salva) or Lab Nswab 
(Nswab) เป็นต้น



แนวทางการแก้ไข
รหัส C แนวทางการแก้ไข

313:บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV แต่ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือ
การตรวจ Lab,
325:บันทึก Project code SCRCOV แต่ไม่มีรายการ Lab Screening

1. กรณีบันทึก SCRCOV จะต้องมีการเบิกค่าเก็บตัวอย่าง หรือค่าตรวจ LAB
2. กรณีคัดกรองไม่สามารถเบิก PPE รักษา (740 บาท)ได้

999:ไม่พบข้อมูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช./สนบท.,
322:ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 ได้ (Project 
=SCRCOV)

ให้ตรวจสอบ PID ของผู้ป่วยบันทึกถูกต้องหรือไม่ 

314:ไม่มีรหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษ กรณีการตรวจคัดกรอง 
COVID19

กรณีคัดกรองโควิด ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV: การตรวจคัดกรอง
และตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด 19

512:เบิก OPAE ไม่มีเง่ือนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ไม่สอดคล้องกับสิทธิ

1. กรณี Home Isolation, Community Isolation ให้บันทึกเบิกหลังจากท่ี
จบการรักษาแล้วเท่าน้ัน ระบบจะยกเว้นการตรวจ C ให้ กรณีท่ีมีการเบิกค่า
ดูแลผู้ป่วย

2. กรณี คัดกรองโควิด ให้ส่งเบิกเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง



438:เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่พึงเบิกได้
• บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน 

• บันทึก รหัสโครงการพิเศษเป็น SCRCOV: การตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด 19

• ข้อควรระวัง สิทธิประโยชน์ ต้องเลือกตามสิทธิของผู้ป่วย เช่น 

1. ผู้ป่วยมีสิทธิ UCS เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC

2. ผู้ป่วยมีสิทธิ ข้าราชการ เลือกสิทธิประโยชน์เป็น OFC ข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง)

3. ผู้ป่วยมีสิทธิ อปท. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น LGO อปท.

4. ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์เป็น SSS ประกันสังคม

5. ผู้ป่วยมีสิทธิหลัก ประกันสังคม สิทธิรองข้าราชการหรือ อปท. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น SSS ประกันสังคม

6. สิทธอิื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น เลือกสิทธิประประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC

• ยกเว้น รพ. ที่เป็นหน่วยตรวจแลป ให้บันทึกเป็น สิทธิประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC ทั้งหมด



438:เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่พึงเบิกได้,
322:ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 ได้ (Project=SCRCOV)

สิทธิต่างด้าว ประกันสังคม
1. บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. บันทึก รหัสโครงการพิเศษเป็น SCRCOV: การตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด 19

3. ข้อควรระวัง สิทธิประโยชน์ เลือกสิทธิประโยชน์เป็น SSS ประกันสังคม เท่านั้น

4. ข้อมูลรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
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