
การบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยกรณี COVID-19

ระบบโปรแกรม e-Claim



กรณีการตรวจคัดกรอง



กรณีการตรวจคัดกรอง

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

1. บริการประเภทผู้ป่วยนอก (OP)
1) ส าหรับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (OP) ทุกสิทธิ

2) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการและค่าชดุ PPE จ่ายตามจริง ไม่เกิน 3,540 บาทต่อครั้ง
❖ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ ตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

❖ ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab ตามจริงไม่เกิน 500 บาท 

❖ ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ตามจริงไม่เกิน 540 บาท



การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป
• 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. ผู้ป่วยมีสิทธิ หลักประกันสังคม สิทธิรองข้าราชการหรือ อปท. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น SSS ประกันสังคม

6. สิทธอิื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น เลือกสิทธิประประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC



การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส Covid19 ใช้รหัสโรค Z11.5



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา

• เลือกรายการ COPUI: ค่า LAB PUI

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 

▪ 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

▪ 045003: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC และสิทธิอื่นๆ



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ และอปท. 
1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา เลือกรายการ 
-36590 : SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR
-36591 : SARS coronavirus 2 N gene, qualitative 
RT-PCR
-36592 : SARS coronavirus 2 RdRp gene, 
qualitative RT-PCR

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 
• 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ



กรณีการตรวจคัดกรอง

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 

2. บริการประเภทผู้ป่วยใน (IPD)
1) ส าหรับบริการประเภทผู้ป่วยใน (IPD) ที่ผลการตรวจเป็นลบ

2) DRG และ ไม่จ่ายชดเชยค่ายา

3) จ่ายชดเชยจากกองทุนของแต่ละสทิธิ

การบันทึกข้อมูล 
1) บันทึกรหัสโครงการพเิศษ ADSCOV: สิทธิ UC ผู้ป่วยในที่เข้าเกณฑ์คัดกรองโควิด 19



การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)



กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการและค่าชดุ PPE จ่ายชดเชยตามจริง ไม่เกิน 3,540 บาทต่อครั้ง
❖ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ ไม่เกิน 2,500 บาท

❖ ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ LAB ไม่เกิน 500 บาท

❖ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ไม่เกิน 540 บาท

2. ค่ายา จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท

3. ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE
❖ค่าพาหนะตามระยะทาง จ่ายชดเชยตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท (ไป-กลับ)

❖ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวมค่าชุด PPE จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง



• บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน

• เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บตามอาการของผู้ป่วยที่มารับ
บริการตามจริง Normal /Accident /Emergency

• ข้อควรระวัง สิทธิประโยชน์ ต้องเลือกตามสิทธิของผู้ป่วย 
เช่น 

• ผู้ป่วยมีสิทธิ UCS เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS 
สิทธิ UC

• ผู้ป่วยมีสิทธิ ข้าราชการ เลือกสิทธิประโยชน์เป็น OFC 
ข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง)

• ผู้ป่วยมีสิทธิ อปท. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น LGO 
อปท.

การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรค B972 หรือ U071



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา

• เลือกรายการ COPUI: ค่า LAB PUI

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 

▪ 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

▪ 045003: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ และอปท. 
1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา เลือกรายการ 
-36590 : SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR
-36591 : SARS coronavirus 2 N gene, qualitative 
RT-PCR
-36592 : SARS coronavirus 2 RdRp gene, 
qualitative RT-PCR

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 
• 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาทุกสิทธิ

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



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส S1801 ส าหรับระยะทาง 50 กม. แรก

• รหัส S1802 ส าหรับระยะทาง กรณีเกิน 50 กม. บันทึก
ระยะทาง ไป-กลับ

• รหัส COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวม
ค่าชุด PPE

• บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE ทุกสิทธิ



กรณีผู้ป่วยใน (IPD)



กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการและค่าชุด PPE จ่ายชดเชยตามจริง ไม่เกิน 3,540 บาทต่อครั้ง
❖ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ ไม่เกิน 2,500 บาท

❖ ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab ไม่เกิน 500 บาท 

❖ ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ไม่เกิน 540 บาท

2. ค่ายา จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท

3. ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE
❖ค่าพาหนะตามระยะทาง จ่ายชดเชยตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท (ไป-กลับ)

❖ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวมค่าชุด PPE จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง



กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ต่อ
เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

4. ค่าห้อง รวมค่าอาหาร
❖ ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ ตามจริง ไม่เกิน 2,500 บาท

❖ ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID นอก รพ ตามจริง ไม่เกิน 1,500 บาท

5. ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล ตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด



• บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน

• ข้อควรระวัง สิทธิประโยชน์ ต้องเลือกตามสิทธิของ
ผู้ป่วย เช่น 

• ผู้ป่วยมีสิทธิ UCS เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS 
สิทธิ UC

• ผู้ป่วยมีสิทธิ ข้าราชการ เลือกสิทธิประโยชน์เป็น OFC 
ข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง)

• ผู้ป่วยมีสิทธิ อปท. เลือกสิทธิประโยชน์เป็น LGO 
อปท.

การบันทึกข้อมูลหน้า F1 ข้อมูลทั่วไป



การบันทึกข้อมูลหน้า F2 ข้อมูลการวินิจฉัยโรค

กรณีการติดเชื้อไวรัส Covid19 ต้องมีรหัสโรค B972 หรือ U071



การบันทึกข้อมูลหน้า F3 การผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)



1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค

การแพทย์และพยาธิวิทยา

• เลือกรายการ COPUI: ค่า LAB PUI

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง

ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 

▪ 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

▪ 045003: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ และอปท. 
1. เลือกเมนู รายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา เลือกรายการ 
-36590 : SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR
-36591 : SARS coronavirus 2 N gene, qualitative 
RT-PCR
-36592 : SARS coronavirus 2 RdRp gene, 
qualitative RT-PCR

2. เลือกเมนู รายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด เลือกรายการ 
• 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ



การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาทุกสิทธิ

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



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

• รหัส S1801 ส าหรับระยะทาง 50 กม. แรก

• รหัส S1802 ส าหรับระยะทาง กรณีเกิน 50 กม. บันทึก
ระยะทาง ไป-กลับ

• รหัส COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวม
ค่าชุด PPE

• บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE ทุกสิทธิ



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก
1) COVR01 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID ใน รพ

2) COVR02 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID นอก รพ  

• บันทึกจ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

• กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าห้อง รวมค่าอาหาร  สิทธิ UC



• เลือกเมนู ค่ารักษาพยาบาล (F7)

• เลือกปุ่มรายการ หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก
1) 21401 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID ใน รพ

2) 21411 : ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ  

• บันทึกจ านวนวันที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

• กดเพิ่มรายการ

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าห้อง รวมค่าอาหาร  สิทธิข้าราชการ อปท.



• เลือกปุ่มรายการ เลือกปุ่มรายการ หมวดบริการอื่นๆ ที่ยัง
ไม่ได้จัดหมวด 

• บันทึกรหัสที่ต้องการขอเบิก 

❖045002 : ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล

• บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก

• บันทึกราคาที่ต้องการขอเบิก

การบันทึกหน้า F7 ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล ทุกสิทธิ





การก าหนดค่า 16 แฟ้ม



16 แฟ้ม : ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ

สิทธิที่ใช้เบิก
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ

หมวดการรักษา รหัสที่ใช้ในการบันทึก 16 แฟ้ม อัตราจ่าย

UCS สิทธิ UC

หมวด 7 COPUI: ค่า LAB PUI
แฟ้ม ADP
- Type=15
- code=รหัสที่ก าหนด

2,500

หมวด 19
045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ แฟ้ม ADP

- Type=3
- code=รหัสที่ก าหนด

540

045003: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ตรวจ Lab 500

OFC ข้าราชการ
LGO อปท.

หมวด 7
36590: SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCR 
36591: SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR 
36592: SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR

แฟ้ม ADP
- Type=15
- code=รหัสที่ก าหนด

3,000

หมวด 19 045001: ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
แฟ้ม ADP
- Type=3
- code=รหัสที่ก าหนด

540



16 แฟ้ม : ค่ายา

สิทธิที่ใช้เบิก
ค่ายา

หมวดการรักษา รหัสที่ใช้ในการบันทึก 16 แฟ้ม อัตราจ่าย

UCS สิทธิ UC

หมวด 3,4

COVID-DRUG1 : choloquine 
COVID-DRUG2 : hydroxycholoquine 
COVID-DRUG3 : darunavir
COVID-DRUG4 : favipiravir
COVID-DRUG5 : lopinavir + ritonavir
COVID-DRUG6 : oseltamivir
COVID-DRUG7 : remdesivir
COVID-DRUG8 : ritonavir
COVID-DRUG9 : tocilizumab

แฟ้ม DRU
- รหัสที่ก าหนด

ตามจริง
ไม่เกิน 
7,200
บาทOFC ข้าราชการ

LGO อปท.



16 แฟ้ม :ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE

สิทธิที่ใช้เบิก
ค่าพาหนะ รวมค่าท าความสะอาดและชุด PPE

หมวดการรักษา รหัสที่ใช้ในการบันทึก 16 แฟ้ม อัตราจ่าย

UCS สิทธิ UC

หมวด 19

1. ค่าพาหนะตามระยะทาง
- S1801: ค่าพาหนะในการส่งต่อ อัตราไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง
- S1802: ค่าพาหนะในการส่งต่อ ส่วนที่เกิน 500 บาท 
2. COVV01: ค่าท าความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ รวมค่าชุด PPE

แฟ้ม ADP
- Type=3
- code=รหัสที่ก าหนด

ตาม
ระยะทาง 
กิโลเมตร

ละ 4
บาท

OFC ข้าราชการ
LGO อปท.

ตามจริง
ไม่เกิน 
3,700
บาทต่อ

ครั้ง



16 แฟ้ม : ค่าห้อง รวมค่าอาหาร

สิทธิที่ใช้เบิก
ค่าห้อง รวมค่าอาหาร

หมวดการรักษา รหัสที่ใช้ในการบันทึก 16 แฟ้ม อัตราจ่าย

UCS สิทธิ UC

หมวด 1

COVR01 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID ใน รพ
COVR02 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID นอก รพ แฟ้ม ADP

- Type=10
- code=รหัสที่
ก าหนด

ตามจริง ไม่เกิน 2,500 บาท
ตามจริง ไม่เกิน 1,500 บาท

OFC ข้าราชการ
LGO อปท.

21401 : ค่าห้องควบคุมผู้ปว่ย COVID ใน รพ
21411 : ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

ตามจริง ไม่เกิน 2,500 บาท
ตามจริง ไม่เกิน 1,500 บาท



16 แฟ้ม : ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการการยืนยันการติดเชื้อ

สิทธิที่ใช้เบิก
ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล

หมวดการรักษา รหัสที่ใช้ในการบันทึก 16 แฟ้ม อัตราจ่าย

UCS สิทธิ UC

หมวด 19 045002 : ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล
แฟ้ม ADP
- Type=3
- code=รหัสที่ก าหนด

ตามจริง ไม่
เกิน 740
บาทต่อชุด OFC ข้าราชการ

LGO อปท.



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

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ขอบคณุคะ่
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