
แนวทางการตรวจสอบการชดเชย กรณี HI/CI

ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร

งานสายงานบรหิารกองทนุ

ประชุมชีแ้จงแนวทางการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบกอ่นจา่ย การใหบ้รกิาร HI/CI
ของหนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

วนัที ่ 6 ตลุาคม 2564



วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย

1. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการจ่ายค่าใชจ้่ายเพื่อบริการ

สาธารณสขุ

2. เพือ่ก ากบัตดิตามคณุภาพในการดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ 19

3. เพือ่สะทอ้นผลการตรวจสอบใหค้ลนิกิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาการ

ดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ในระบบการใหบ้รกิาร HI/CI



วธิกีารจา่ยชดเชยคา่บรกิารดแูลใน Home Isolation และ Community Isolation 
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ตรวจใหป้ระชาชน
ณ จดุรับบรกิาร 

Authen code

เหมาจา่ยงวด 1 จ านวน 3,000 บาท  Pre Audit

(โอนเงนิทกุสปัดาห)์

Authen code

ใหบ้รกิารครบ 14 วนั

e-Claim

ประมวลจา่ยจาก
Authen code

กรณีบนัทกึรายการเบกิไมถ่งึ 3,000 บาท ไมเ่รยีกคนืถา้มบีรกิารจรงิ

โดยประชาชน 
Smart card/QR code

บนัทกึตามการใหบ้รกิารจรงิ

หากมากกวา่จ านวนเงนิทีจ่า่ยแบบเหมาจา่ยแลว้ หนว่ยบรกิารจะไดร้บัการจา่ยชดเชยเพิม่เตมิ



หลกัฐานในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยการใหบ้รกิาร HI/CI ในผูต้ดิเชือ้ Covid 19

• เอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบการจา่ยชดเชยกรณี Home isolation หรอื 

Community isolation ในผูต้ดิเชือ้ Covid 19 เอกสารหลักฐานเวชระเบยีน หรอืหลักฐานการ

ใหบ้รกิารทีบ่นัทกึใน platform ตามที ่สปสช ก าหนด ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดังตอ่ไปนี้

1. ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้ดิเชือ้

1. เลขบตัรประจ าตัวประชาชน และ ชือ่ สกลุ รวมทัง้หลักฐานในการยนืยันตัวตน เชน่ ขอ้มลูใน

ระบบ authentication หรอื ภาพถา่ยบตัรประจ าตัวประชาชนของผูต้ดิเชือ้ เป็นตน้

2. เบอรโ์ทรศัพทข์องผูต้ดิเชือ้หรอืผูด้แูลทีไ่ดจ้ากระบบ authentication ทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิ

เชือ้ได ้

3. หลักฐานการตดิเชือ้ COVID-19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย์



2. หลกัฐานทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ในรายการตา่ง ๆ 

1. หลักฐานการตดิตามประเมนิอาการ ซึง่อาจจะรวมทัง้หลักฐานอืน่ ๆ เชน่ chat line ทีต่ดิตอ่กบัผู ้

ตดิเชือ้ เป็นตน้

2. หลักฐานการไดรั้บหรอืสง่อาหารจากหน่วยบรกิาร

3. หลักฐานการไดรั้บหรอืสง่ยาเฉพาะโรคโควดิ 19 จากหน่วยบรกิาร

4. หลักฐานการไดรั้บหรอืสง่อปุกรณ์ทางการแพทย ์จากหน่วยบรกิาร ไดแ้ก ่ปรอทวัดไข ้เครือ่งวัด

ออกซเิจนปลายนิว้  เครือ่งผลติออกซเิจน เป็นตน้ 

5. รายงานผลการตรวจคัดกรองเชือ้โควดิ 19 

6. รายงานผลการตรวจเอกซเรยป์อดโดยหน่วยบรกิาร 

7. แบบบนัทกึสรปุการจ าหน่าย (Discharge summary) ใชแ้บบมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสขุ หรอืตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด ในกรณีทีเ่บกิชดเชยแบบผูป่้วยใน

3. หลกัฐานการไดร้บัอนมุตัจิาก EOC จงัหวดั อนมุตัใิหห้นว่ยบรกิารจดัต ัง้และใหบ้รกิาร 

community isolation

หลกัฐานในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยการใหบ้รกิาร HI/CI ในผูต้ดิเชือ้ Covid 19



1. การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย โดยจะมกีารตรวจสอบทกุรายทีม่กีารเบกิชดเชย ซึง่มรีปูแบบในการตรวจสอบดงันี้

1.1. ตรวจสอบขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทข์องผูต้ดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นระบบการยนืยันตวัตน (authentication) 

1.2 โทรศพัทส์อบถามขอ้มลูการรับบรกิารจากผูต้ดิเชือ้/ผูด้แูล (Telephone audit) 

1.3. สง่ค าถามการรับบรกิารไปยังผูต้ดิเชือ้ทีเ่ขา้รับบรกิาร HI/CI ผา่น application line พัฒนาโดยส านักงาน 

1.4 ตรวจสอบหลกัฐานการใหบ้รกิารทีห่น่วยบรกิารบนัทกึ ซึง่อาจอยูใ่นหลายรปูแบบไดแ้ก่

1.4.1 เอกสารเวชระเบยีนผูต้ดิเชือ้ทีห่น่วยบรกิารบนัทกึ

1.4.2 ขอ้มลูการใหบ้รกิารในรปูแบบ electronic ใน platform ตา่งๆของหน่วยบรกิาร ทีใ่ชต้ดิตามประเมนิผูป่้วย 

ทัง้นี ้platform ของหน่วยบรกิารจะตอ้งมขีอ้มลูขัน้ต า่ตามมาตรฐานที ่ส านักงานก าหนด 

1.4.3 ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานในการใหบ้รกิาร เชน่ ขอ้มลูการรับ/สง่อาหารใหผู้ต้ดิเชือ้ ภาพทีผู่ป่้วยรับยาหรอื

อปุกรณ์

2. การตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเชย เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยผูต้รวจสอบ ซึง่อาจตรวจจากหลกัฐานใน

เวชระเบยีน หรอืหลกัฐานทีบ่นัทกึใน platform ของหน่วยบรกิารทีใ่ชใ้นการตรวจตดิตามผูป่้วย แตต่อ้งสามารถสง่ขอ้มลู

ดงักลา่วใหส้ านักงานสามารถ ตรวจสอบได ้

แนวทางในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยการใหบ้รกิาร HI/CI ในผูต้ดิเชือ้ Covid 19



แนวทางการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย HI/CI

• ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้มลู authen เขา้รับบรกิาร HI/CI ของหน่วยบรกิาร

• กรณี HI 
• ตรวจสอบเบอรโ์ทรศพัทโ์ดยวธิกีารทาง electronic ซึง่เป็นการตรวจสอบขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท์
ของผูต้ดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นระบบ authen รวมทัง้ขอ้มลูในระบบการบรกิารของหน่วยบรกิารทีส่ามารถสง่ขอ้มลู
โทรศพัทใ์หต้รวจสอบ

▪ เง ือ่นไขขอ้มลูโทรศพัทท์ีม่รีปูแบบทีผ่ดิปกต ิท าใหไ้มส่ามารถเชือ่ไดว้า่เป็นโทรศพัทท์ีจ่ะ
ตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้จะมเีงือ่นไขการตรวจสอบ ดงันี้

1 อกัขระพเิศษ (* #, / - เป็นตน้)  

2 บนัทกึเป็นตวัอกัษร

3 ขึน้ตน้ดว้ย 0000

4 เบอรซ์ ้า ( > 20 คน /เบอร ์)

5 จ านวนตวัเลข = 9 หลกั แตไ่มไ่ดข้ ึน้ตน้ดว้ย 02, รหสัทางไกล (เบอรไ์มค่รบ)

6 จ านวนตวัเลข < 9 หลกั 

7 จ านวนตวัเลขมจี านวนมาก

8 เป็นคา่วา่ง

กรณีทีต่รวจสอบพบผดิเงือ่นไขโทรศพัท ์จะชะลอการจา่ยชดเชยเหมาจา่ย 3,000 บาท ในรายการนัน้

โทรศพัทท์ ีถ่กูตอ้ง
เป็นขอ้มลูส าคญั
ส าหรบัการท า HI



เกณฑใ์นการตรวจสอบหลกัฐานกอ่นการจา่ยชดเชยเหมาจา่ย 3,000 บาท

• ขอ้มลูการ authentication จะถกูชะลอการจา่ยชดเชยเหมาจา่ย 3,000 บาท ในกรณีที่

ตรวจสอบพบไมถ่กูตอ้งขอ้ใดขอ้ ดังนี้

1. เลขบตัรประจ าตัวผูต้ดิเชือ้ไมต่รงกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ authentication 

2. ไมส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้(กรณีทีต่ดิตอ่ไมไ่ดจ้ะโทรซ ้า 3 ครัง้) ในกรณี HI

3. ขอ้มลูหน่วยบรกิารทีผู่ต้ดิเชือ้ไดรั้บบรกิารไมต่รงกบัขอ้มลูหน่วยบรกิารในระบบ 

authentication

4. ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ -19

5. ไมไ่ดร้ับการตดิตามประเมนิจากหน่วยบรกิาร โดยวธิตีา่งๆ

6. ไมไ่ดรั้บอาหารจากหน่วยบรกิารโดยวธิตีา่งๆ หรอืไมไ่ดรั้บอปุกรณ์ทางการแพทย์



1. กรณีทีต่รวจสอบพบวา่เบอรโ์ทรศพัทไ์มถ่กูตอ้งหรอืตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดจ้ากการโทรศพัท์ ส านักงานจะ

ชะลอการจา่ยชดเชยทัง้หมดของการเบกิชดเชยในผูต้ดิเชือ้รายนัน้  และขอตรวจสอบหลกัฐานการ

ใหบ้รกิาร

2. กรณีทีต่รวจสอบพบวา่เลขบตัรประจ าตวัประชาชนผูต้ดิเชือ้และหรอื ชือ่ สกลุ ไมต่รงกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การ authentication ส านักงานจะปฏเิสธการจา่ยชดเชยขอ้มลูของการเบกิชดเชยในผูต้ดิเชือ้รายนัน้ ใน

กรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการยนืยันตวัตนของผูต้ดิเชือ้ และหลกัฐาน

การใหบ้รกิาร

3. กรณีตรวจสอบพบวา่ขอ้มลูหน่วยบรกิารทีผู่ต้ดิเชือ้ไดรั้บบรกิารไมต่รงกบัขอ้มลูหน่วยบรกิารในระบบ 

authentication และ E claim ส านักงานจะปฏเิสธการจา่ยชดเชยขอ้มลูของการเบกิชดเชยในผูต้ดิเชือ้ราย

นัน้ ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการใหบ้รกิาร

4. กรณีทีต่รวจสอบพบวา่ไมไ่ดเ้ป็นผูต้ดิเชือ้ ส านักงานจะปฏเิสธการจา่ยชดเชยทัง้หมดของการเบกิชดเชยใน

ผูต้ดิเชือ้รายนัน้ ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการตดิเชือ้ COVID-19 

เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบนัทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย ์และหลกัฐานการใหบ้รกิาร

เกณฑใ์นการตรวจสอบหลกัฐานกอ่นการจา่ยชดเชยตามรายการทีข่อเบกิในโปรแกรม E-claim



5. กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการใหบ้รกิาร หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบไมต่รงกบัขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารขอ

เบกิชดเชย

5.1 กรณีตรวจสอบไมพ่บการประเมนิอาการและไมไ่ดรั้บอาหาร ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชย 1000 

บาทตอ่วนั ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการประเมนิอาการผูต้ดิเชือ้

และหลกัฐานสง่อาหารหรอืเงนิคา่อาหารใหผู้ต้ดิเชือ้ 

5.2 กรณีทีต่รวจสอบพบการประเมนิอาการผูต้ดิเชือ้ แตต่รวจสอบไมพ่บการรับอาหาร หรอืเงนิคา่อาหาร

ใหผู้ต้ดิเชือ้ ส านักงานจะจา่ยชดเชยเพยีง 600 บาทตอ่วนั กรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิาร

จะตอ้งสง่หลกัฐานการใหอ้าหารหรอืเงนิคา่อาหารใหผู้ต้ดิเชือ้ 

5.3 กรณีหน่วยบรกิารเบกิชดเชยจ านวนวนัในการใหบ้รกิาร 14 วนั แตต่รวจสอบพบผูต้ดิเชือ้อยูใ่นระบบ 

HI ไมต่รงกบัจ านวนวนัทีส่ง่เบกิชดเชย ส านักงานจะจา่ยชดเชยตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ กรณีที่

หน่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการใหบ้รกิารตามจ านวนวนัทีข่อเบกิชดเชย

5.4 กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการใหย้าเฉพาะโรคโควดิ 19 ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชยคา่ยาเฉพาะ

โรคโควดิ 19 ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการสง่หรอืรับยาเฉพาะ

โรคโควดิ 19 จากหน่วยบรกิาร

เกณฑใ์นการตรวจสอบหลกัฐานกอ่นการจา่ยชดเชยตามรายการทีข่อเบกิในโปรแกรม E-claim



5.5 กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการใหอ้ปุกรณ์ทางการแพทย ์(ปรอทดจิทิอลและเครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้) 

ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชยทีเ่บกิตามจรงิไมเ่กนิ 1,100 บาท ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วย

บรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการสง่หรอืรับอปุกรณ์จากหน่วยบรกิาร

5.6  กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการใหเ้ครือ่งผลติออกซเิจน ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชย 450 บาทตอ่วนั 

ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานการสง่หรอืรับเครือ่งผลติจากหน่วยบรกิาร

5.7 กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการท าเอกซเรยป์อด ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชย 100 บาทตอ่ครัง้ ใน

กรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานผลการตรวจเอกซเรยป์อด 

5.8  กรณีทีต่รวจสอบไมพ่บการตรวจคดักรองโรคโควดิ 19 ซ า้ ส านักงานจะปฏเิสธจา่ยชดเชยคา่ตรวจ

คดักรองโรคโควดิ ในกรณีทีห่น่วยบรกิารขออทุธรณ์ หน่วยบรกิารจะตอ้งสง่หลกัฐานผลการตรวจคดักรอง 

ในกรณีทีเ่ป็นการตรวจ RT-PCR จะตอ้งสง่ official report ผลการตรวจ

เกณฑใ์นการตรวจสอบหลกัฐานกอ่นการจา่ยชดเชยตามรายการทีข่อเบกิในโปรแกรม E-claim



ชุดมาตรฐานขอ้มลูทาง electronic (standard data set)
เพือ่การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI

▪ รหสัหน่วยบรกิาร ,ชือ่หน่วยบรกิาร

▪ รหสับตัรประจ าตวัประชาชน

▪ เบอรโ์ทรศพัท์

▪ ค าน าหนา้ ,ชือ่ ,นามสกลุ

▪ วนัที ่Swab พบการตดิเชือ้

▪ วนัที ่Admit , วนัทีจ่ าหน่าย

▪ ประเภทการจ าหน่าย

▪ เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีแพทย์

▪ อณุหภมูริา่งกาย

▪ ความอิม่ตวั Oxygen

▪ สถานะของผูป่้วยในการตดิตามประเมนิสขุภาพรายวัน
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▪ การสัง่ยา (ฟ้าทะลายโจร / Favipiravia) 
▪ การสง่ตรวจ X ray ในระหวา่งทีอ่ยู ่HI/CI
▪ การสง่ตรวจ LAB คัดกรองในระหวา่งทีอ่ยู ่

HI/CI
▪ การให ้O2 แกผู่ต้ดิเชือ้
▪ การจัดหาอาหาร ใหผู้ป่้วย 
▪ วธิกีารตดิตอ่ระหวา่งหน่วยบรกิารและผูป่้วย
▪ การรับปรอทวัดไข ้ และเครือ่งวัด O2 ปลายนิว้ 
▪ File รปูภาพหรอื file scan ทีเ่ป็นหลักฐาน
ประกอบการใหบ้รกิาร

กรณีทีห่นว่ยบรกิารเก็บหลกัฐานการใหบ้รกิารทาง 
electronic /platform สามารถสง่ขอ้มลูตามชุดมาตรฐาน
ขอ้มลู เพือ่สะดวกในการตรวจสอบ




