
แนวทางการจดัทําขอ้มลูการเบกิจา่ยการใหบ้รกิาร 
Home isolation และ Community Isolation

สําหรบัหนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

Home Isolation

วนัที ่7 มกราคม 2565
ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร
สายงานบรหิารกองทนุ
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ประเด็นนําเสนอ

1. แนวทางการตรวจสอบบรกิาร HICI

2. แนวทางการจดัเตรยีมหลกัฐานสําหรบัการ
ตรวจสอบ

3. ประเด็นเนน้ยํา้เพือ่การเบกิจา่ยทีถ่กูตอ้ง

Home Isolation



แนวทางการตรวจสอบ Pre audit บรกิาร HI/CI
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1. หนว่ยบรกิารพสิจูนก์ารเขา้รบับรกิารของผูม้สีทิธ ิโดยการขอ Authentication Code ตามแนวทางที ่สปสช.
กําหนด
2. สปสช.นําขอ้มลูการขอ Authentication Code สําหรบับรกิาร Home Isolation และ Community Isolation
ตรวจสอบรปูแบบเบอรโ์ทรศพัทท์ ีถ่กูตอ้งตามรปูแบบของ กสทช. เพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยในอตัราเหมาจา่ย 1,000 บาท
ตอ่ราย ใหก้บัหนว่ยบรกิาร เฉพาะบรกิาร Home Isolation
3. สปสช.ตรวจสอบขอ้มลูการรบับรกิารจาก AMED, Line form หรอื platform อืน่ ๆ ตาม standard data set
4. สปสช.ตรวจสอบการเขา้รบับรกิารตามแนวทางทีก่ําหนด

4.1 บรกิาร HI ดว้ยวธิโีทรศพัท ์เฉพาะรายทีร่ปูแบบเบอรโ์ทรศพัทถ์กูตอ้ง และไมม่ขีอ้มลูใน platform อืน่
4.2  บรกิาร CI ดําเนนิการโดย สปสช.เขต

5. เมือ่ส ิน้สดุการดแูลตามระยะเวลาทีก่ําหนด  หนว่ยบรกิารควรสง่ขอ้มลูการขอรบัคา่ใชจ้า่ยผา่นโปรแกรม e-
Claim  มายงั สปสช. ภายใน 30 วนัหลงัใหบ้รกิาร
6. สปสช.ประมวลผลตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ําหนด หากพบวา่ ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข สปสช.จะปฏเิสธการจา่ย
หากหนว่ยบรกิารไมเ่ห็นดว้ยสามารถขออทุธรณ์ พรอ้มสง่เอกสารหลกัฐานทีเ่ก ีย่วขอ้งมายงั สปสช.เพือ่ประกอบการ
พจิารณาตอ่ไป

รายการเบิกชดเชยที่ไดรับการ Pre audit แลวจะไมถูกสุมหรือเลือกมาตรวจ Post audit



• ผลตรวจสอบขอ้มลูจากการ
Authentication เบอรโ์ทรศพัท์
ตอ้งถกูตอ้งตามเงือ่นไขรปูแบบ
เบอรโ์ทรศพัทข์อง กสทช.
เทา่น ัน้

ผลการตรวจสอบ Pre audit จะเป็นขอ้มลูในการประกอบการ
ประมวลผลการจา่ยชดเชยตามรายการในระบบ e-claim ซึง่เป็น
การเบกิชดเชยสว่นทีเ่หลอืทีห่นว่ยบรกิารเบกิชดเชยตามรายการ
ในระบบ eclaim ดงัน ัน้หนว่ยบรกิารตอ้งทบทวนขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารเพือ่การเบกิชดเชยทีถ่กูตอ้ง

เงือ่นไขรปูแบบเบอรโ์ทรศพัทท์ีผ่ดิปกติ
1. อกัขระพเิศษ (* #, / - เป็นตน้)
2. บนัทกึเป็นตวัอกัษร
3. ขึน้ตน้ดว้ย 0000
4. เบอรซํ์า้ ( > 20 คน /เบอร ์)
5. จํานวนตวัเลข = 9 หลกั แตไ่มไ่ดข้ ึน้ตน้ดว้ย 02,
รหสัทางไกล (เบอรไ์มค่รบ)
6. จํานวนตวัเลข < 9 หลกั
7. จํานวนตวัเลขมจีํานวนมาก
8. เป็นคา่วา่ง

เร ิม่วนัท ี ่1 ธนัวาคม 2564

เง ือ่นไขการประมวลจา่ย 1,000 บาท (บรกิาร HI)



การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชยบรกิาร HI CI
ขอ้มลูสาํคญัทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิ ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงการใหบ้รกิารและตรงกบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ
ชดเชย ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. เลขบตัรประจําตวัประชาชน 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 ขอ้มลูการตรวจคดักรองซ้ํา 
ดว้ยวธิ ีRT-PCR หรอื CXR โดย
หน่วยบรกิาร 

2.ขอ้มลูทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ใน
รปูแบบตา่ง ๆ



ชุดมาตรฐานขอ้มลูทาง electronic (standard data set)
เพือ่การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI

 รหสัหน่วยบรกิาร ,ชือ่หน่วยบรกิาร
 รหสับตัรประจําตวัประชาชน
 เบอรโ์ทรศพัท์
 คํานําหนา้ ,ชือ่ ,นามสกลุ
 วนัที ่Swab พบการตดิเชือ้
 วนัที ่Admit , วนัทีจํ่าหน่าย
 ประเภทการจําหน่าย
 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีแพทย์
 อณุหภมูริา่งกาย
 ความอิม่ตวั Oxygen
 สถานะของผูป่้วยในการตดิตามประเมนิสขุภาพรายวนั
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 การสัง่ยา (ฟ้าทะลายโจร / Favipiravia)
 การสง่ตรวจ X ray ในระหวา่งทีอ่ยู ่HI/CI
 การสง่ตรวจ LAB คัดกรองในระหวา่งทีอ่ยู่

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

ประกอบการใหบ้รกิาร

กรณีทีห่นว่ยบรกิารเก็บหลกัฐานการใหบ้รกิารทาง electronic 
/platform สามารถสง่ขอ้มลูตามชุดมาตรฐานขอ้มลู เพือ่สะดวก
ในการตรวจสอบ



แนวทางการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร 
HI/CI แกผู่ต้ดิเชือ้โรค COVID 19

สําหรบัหนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

10



11

เอกสารหลกัฐาน การตดิตามประเมนิอาการ และการจดัสง่อาหาร
1. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ / เวชระเบยีน / Nurse note หรอื หลกัฐานทีส่ ือ่สารกบัผูต้ดิเชือ้ตาม

จํานวนวันทีเ่บกิ โดยเอกสารทกุฉบบัตอ้งระบชุือ่และนามสกลุของผูต้ดิเชือ้ได ้(กรณีใช ้Line ควรสง่ออกขอ้มลู
จากประวัตสินทนาทีแ่สดงวันทีไ่ด)้

2. หลกัฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติอาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ เป็นรายบคุคล หรอื
3. หลกัฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้หรอืญาต ิ
หมายเหต ุสามารถใชบ้นัทกึการใหบ้รกิารท ัง้ในรปูแบบเอกสาร หรอืบนัทกึใน platform แตจ่ะตอ้งสามารถสบืคน้ไดว้า่
เป็นขอ้มลูของผูต้ดิเชือ้จรงิ

คา่ดแูลการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้

รายละเอยีดการตรวจพบ :
 ไมพ่บบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ หรอืประเมนิไมค่รบ
 สง่หลกัฐานภาพหนา้จอการสนทนาทางไลน ์ ซึง่ไมม่วีันที ่และ ID line ไมส่ามารถระบไุดว้า่เป็นผูต้ดิเชือ้จรงิ
 ไมพ่บหลกัฐานการจัดสง่อาหาร หรอืไมไ่ดรั้บอาหารตามจํานวนวันทีข่อเบกิ 
 ไมพ่บหลกัฐานการบรกิารอาหารรายบคุคล แตม่หีลกัฐานการจัดซือ้อาหาร /จัดจา้งการสง่อาหาร /ใบเสร็จ

คา่อาหาร

Deny code : V008,V009,V010,V011,V012 
ไมไ่ดร้บัการประเมนิ และ หรอืไมไ่ด ้รบัอาหาร ตามจาํนวนวนัทีข่อเบกิ



ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึ การตดิตามประเมนิอาการ ตามจาํนวนวนัทีข่อเบกิ
line

AMED

พบหลกัฐาน การตดิตามประเมนิอาการ ตรงกบัผูต้ดิเชือ้ที่
ตรวจสอบตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ

เอกสาร



ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึการบรกิารอาหาร ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 
1. เอกสารการส ัง่จา้ง ประกอบอาหาร /สง่อาหาร
2. รายชือ่ผูต้ดิเชือ้ จํานวนวนัทีส่ง่อาหาร
ประกอบการจดัจา้ง

ช่ือหน่วยงาน

ช่ือหน่วยงาน

ตอ้งมรีายละเอยีดเป็นรายบคุคล

ช่ือบริษัท

ผู้บริหารหนว่ยงาน



ตวัอยา่งเอกสาร
การจดัสง่อาหาร
เฉพาะหนว่ย
บรกิารภาครฐั
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เอกสารรบัรองการจดัสง่อาหาร
เป็นรายบคุคล ลงนามโดย
ผูอํ้านวยการของหนว่ยบรกิาร
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คา่อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชก้บัผูต้ดิเชือ้รายบคุคล

เอกสารหลกัฐาน
1. หลกัฐานแสดงการจัดสง่เวชภณัฑ ์ตามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่ผูรั้บ และราคาจัดหา) หรอื
2. หลกัฐานการรับเวชภณัฑข์องผูต้ดิเชือ้/ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่ผูรั้บ และราคาจัดหา)
3. กรณีทีจ่า่ยเป็นเงนิใหเ้ก็บหลกัฐานสลปิโอนเงนิ 
หมายเหต ุกรณีทีไ่มไ่ดจ้ดัหาเครือ่งวดัไข ้และ เครือ่งวดั O2sat แตจ่ดัหาเป็นอปุกรณ์อืน่แทน ตอ้งระบเุหตผุล
การจดัหาอปุกรณ์ดงักลา่ว

รายละเอยีดการตรวจพบ :
 ไมพ่บการจา่ยอปุกรณ์ทีใ่ชต้รวจประเมนิ ไดแ้ก ่เครือ่งวดัไข ้ เครือ่งวดั O2sat ใหผู้ต้ดิเชือ้เป็นรายบคุคล 

แตพ่บการเบกิเป็นรายบคุคล  
 พบวา่มกีารจา่ยเป็นเงนิใหก้บัผูต้ดิเชือ้

Deny code
1. V013 ไมไ่ดร้บัอปุกรณว์ดัไขแ้ละ เครือ่งวดัออกซเิจน
2. V014 ไมไ่ดร้บัอปุกรณว์ดัไข้
3. V015 ไมไ่ดร้บัเครือ่งวดัออกซเิจน



line

AMED

ภาพถา่ย

ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึการไดร้บัอปุกรณ์
พบหลกัฐาน การสง่อปุกรณ์ ภาพการใชอ้ปุกรณ์ การบนัทกึการสง่/รับอปุกรณ์ ของผูต้ดิเชือ้หรอืบคุลากร ตรงกบั
ผูต้ดิเชือ้ทีต่รวจสอบ



ตวัอยา่งเอกสารบนัทกึการไดร้บัอปุกรณ์

มลีายมอืผูต้ดิเชือ้ หรอืญาติ
ลงนาม และมบีนัทกึการเตรยีม
อปุกรณ์ 

พบหลกัฐานการสง่อปุกรณ์ ใหก้บัผูป่้วย /บนัทกึการไดรั้บอปุกรณ์



18

คา่ยารกัษา Covid-19
ฟ้าทลายโจร / ฟาวพิลิาเวยีร ์

เอกสารหลกัฐาน
1. หลกัฐานแสดงการจัดสง่ยา (ระบชุือ่ผูรั้บ) หรอื
2. หลกัฐานการรับยาของผูต้ดิเชือ้หรอืญาต ิเชน่ กลอ่งยา หรอืรปูถา่ยหนา้ซองยาทีร่ะบชุือ่ผูป่้วย
3. หลกัฐานการจัดซือ้ยาฟาวพิลิาเวยีร ์(กรณีเบกิคา่ยาฟาวพิลิาเวยีร)์
หมายเหต ุ กรณีทีม่กีาร Stepdown มาจากโรงพยาบาล ไมค่วรเบกิคา่ยาซํ้าซอ้นกบัผูป่้วยใน

รายละเอยีดการตรวจพบ : 
 ไมพ่บบนัทกึหลกัฐานการจัดสง่ยา หรอืบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหย้าตามทีส่ง่เบกิ
 มกีารเบกิคา่ยาฟ้าทะลายโจร กรณีทีม่กีาร Stepdown มาจากโรงพยาบาล
 การจา่ยยาฟาวพิลิาเวยีร ์สว่นใหญเ่ป็นยาทีรั่ฐจัดหาให ้
 ไมพ่บหลกัฐานการจัดซือ้ยาฟาวพิลิาเวยีร์

Deny code
1. V016 ไมไ่ดร้บัยาฟ้าทะลายโจร
2. V022 ไมไ่ดร้บัยาฟาวพิริาเวยีร ์



Line

AMED

ตวัอยา่งเอกสารการส ัง่ยา / ไดร้บัยา 
พบหลกัฐาน  คาํส ัง่การรกัษา การสง่ยา ใหก้บัผูต้ดิเชือ้  
พบบนัทกึ/ภาพ การไดร้บัยา

เอกสาร
ตอ้งมรีายละเอยีดเป็นรายบคุคล



ตวัอยา่งเอกสารการจดัซือ้ยา 
กรณีเบกิคา่ยาฟาวพิริาเวยีร ์ตอ้งมี
หลกัฐานการจดัซือ้

ตอ้งมรีายละเอยีดเป็นรายบคุคล
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คา่บรกิารตรวจ RT-PCR

เอกสารหลกัฐาน
 รายงานผลการตรวจ RT PCR ทีร่ะบหุน่วยบรกิารสง่ตรวจและหน่วยตรวจ 

(official report)
โดยตอ้งเป็นการตรวจในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิาร HI/CI

รายละเอยีดการตรวจพบ : 
 ไมพ่บหลกัฐานการใหบ้รกิารตรวจคดักรองโควดิ RT-PCR ซํ้า 
 พบหลกัฐานตรวจ Lab กอ่นวนัเขา้รับบรกิาร HI 

Deny code : V018 ไมไ่ดต้รวจ RT-PCR ซํา้



ตวัอยา่งเอกสาร  ผลตรวจ RT-PCR ซํา้

พบหลกัฐาน ผลตรวจ official report ระบ ุชือ่ สกลุ ตรงกบัผป. และวนัที ่อยูใ่นชว่งทีร่บับรกิาร HI/CI
กรณี ตรวจคดักรองกอ่นเขา้รบับรกิาร HI/CI ตอ้งเบกิจากการคดักรอง
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คา่ตรวจ CHEST X-Ray

เอกสารหลกัฐาน
 รายงานผลการตรวจ Chest X-Ray ในชว่ง

ทีใ่หบ้รกิาร HI/CI ทีร่ะบวุนัทีช่ดัเจน 
(กรณี OP เทา่นัน้)

ตวัอยา่งหลกัฐาน Chest X-RAY
รายละเอยีดการตรวจพบ : 
 ไมพ่บหลกัฐานการใหบ้รกิาร Chest X-Ray
 พบมคํีาสัง่การรักษา แตไ่มพ่บรายงานผล 

หรอื บนัทกึการอา่นผล
 ทํา Chest X-Ray กอ่นวนัเขา้รับบรกิาร HI

Deny code : V017 ไมพ่บบรกิาร Chest X-Ray
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Deny code : V019 ไมพ่บการใหบ้รกิารออกซเิจน 

คา่ออกซเิจนสําหรบัผูต้ดิเชือ้

เอกสารหลกัฐาน
1. หลกัฐานแสดงการจัดสง่อปุกรณ์ oxygen หรอื
2. หลกัฐานการรับอปุกรณ์ oxygen ใหแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่ผูรั้บ) (กรณี HI) หรอื
3. หลกัฐานการให/้การไดรั้บออกซเิจน ของผูต้ดิเชือ้ (กรณี CI) ไดแ้ก ่คําสัง่แพทย ์

และบนัทกึพยาบาล 
4. โดยระบจํุานวนวนัทีเ่ริม่ให ้ และจํานวนวนัทีส่ ิน้สดุการใหบ้รกิาร

รายละเอยีดการตรวจพบ :ไมพ่บการใหบ้รกิารออกซเิจน ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ



ตวัอยา่งหลกัฐาน การไดร้บัออกซเิจน
พบหลกัฐาน  คาํส ัง่การรกัษา หรอื บนัทกึการใหบ้รกิารออกซเิจน การสง่ออกซเิจนใหก้บัผูป่้วย  
พบบนัทกึ/ ภาพการให ้/ ไดร้บับรกิารออกซเิจน



การพสิจูนต์วัตนเพือ่รบับรกิาร (Authentication)
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รายละเอยีดการตรวจพบ :
 ไมพ่บขอ้มลูการ Authen / authen ซ้ํา / authen ผดิประเภท 
 ระบเุบอรโ์ทรศพัทไ์มถ่กูตอ้ง (รปูแบบไมถ่กู เป็นเลข 00 คา่วา่ง อกัขระพเิศษ /
ใชเ้บอรเ์จา้หนา้ที ่/ เบอรซ้ํ์าจํานวนมาก)

เอกสารหลกัฐาน เวชระเบยีนทัง้ฉบบั
แนวทางการแกไ้ข
 แนะนําใหผู้ต้ดิเชือ้ยนืยันตวัตนดว้ยการ Add Line OA @nhso 
 กรณีหน่วยบรกิาร Authen ดว้ยเลขบตัรประชาชน ใหร้ะบเุบอรโ์ทรของผูต้ดิเชือ้

เทา่นัน้ โดยรปูแบบเบอรโ์ทรจะตอ้งถกูตอ้งตาม กสทช.

Deny code :  
1.V000 ไมม่ขีอ้มลู Authen/ Authen ไมถ่กูตอ้ง / ไมผ่า่นการตรวจสอบ
2. V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทาํใหไ้มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได้



ตวัอยา่งหลกัฐานการยนืยนัตวัตนการรบัผูป่้วย (Authen) เขา้รบับรกิาร

พบหลกัฐาน การยนืยันตวัตน ตรงกบัผูป่้วยทีต่รวจสอบ

Authen line



Deny Code ทีจ่ะปฏเิสธการจา่ยทกุรายการทีเ่บกิ

DENY CODE ความหมาย
V000 ไมม่ขีอ้มลู Authen/ Authen ไมถ่กูตอ้ง ไมผ่า่นการตรวจสอบ
V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทาํใหไ้มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได้
V002 มเีบอรโ์ทรแตไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได้
V003 เลขบตัรประชาชนไมต่รงกบัขอ้มลูที ่Authen
V004 ผูร้บับรกิารตามรายชือ่/เลขทีบ่ตัรประชาชนตามที ่Authen แจง้วา่ไมเ่ป็นผูต้ดิเชือ้โรค Covid 19
V006 ผูต้ดิเชือ้แจง้วา่ไดร้บับรกิารดแูลจากหนว่ยบรกิารอืน่ไมต่รงหนว่ยบรกิารที ่Authen

เอกสารหลกัฐาน: 
เวชระเบยีนทัง้ฉบบัอาจเป็นเอกสารทีบ่นัทกึเป็นกระดาษหรอืในรปูแบบอืน่ ทีย่นืยันไดว้า่หน่วยบรกิารได ้
มกีารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้รายเดยีวกนักบัทีข่อเบกิ ไดแ้ก่

1. บตัรประชาชนของผูต้ดิเชือ้ 
2. หลกัฐานการตรวจพบเชือ้
3. หลกัฐานการใหบ้รกิารของหน่วยการตามรายการทีส่ง่เบกิ



เหตผุลของการขอทบทวนแลว้ไมผ่า่น

1. แนบหลกัฐานถกูตอ้ง แตไ่มค่รบตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 
(จา่ยตามหลกัฐานทีพ่บ)

2. ไมพ่บการหลกัฐานการสง่อาหาร หรอื อปุกรณ์ เชน่
บนัทกึการสง่อปุกรณ์ /ภาพการใชอ้ปุกรณ์ ภาพการรับ /
สง่อาหาร ตารางการสง่อาหาร หรอือปุกรณ์ เป็นตน้

3. แนบเอกสารผดิคน
4. หลกัฐานเอกสารบนัทกึการใหบ้รกิาร ไมไ่ดร้ะบชุือ่ สกลุ 

หรอื เลขบตัรประชาชน ผูรั้บบรกิาร
5. หลกัฐานการใหบ้รกิารผดิประเภทกบัการขอเบกิ เชน่ 

บรกิาร HI แตห่ลกัฐานเป็นการใหบ้รกิารผูป่้วยใน 

จํานวนหน่วยบรกิารจําแนกตาม
ผลการตรวจสอบ



ประเด็นเนน้ยํา้เพือ่การเบกิจา่ยทีถ่กูตอ้ง
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Authen
• ตอ้ง Authen ทกุราย ทีม่กีารใหบ้รกิาร โดยเนน้ Authen ผา่น Line OA @nhso
• ตอ้งบนัทกึขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทท์ีถ่กูตอ้งของผูต้ดิเชือ้เทา่นัน้ >>> ไดรั้บเหมาจา่ย 

1,000 บาท (บรกิาร HI)

การดแูล
ผูป่้วย

• ตอ้งบนัทกึขอ้มลูการตดิตามประเมนิอาการในเวชระเบยีน หรอืบนัทกึใน platform ตา่งๆ 
เชน่ AMED เป็นตน้

• ตอ้งเก็บหลกัฐานในการจัดสง่อาหาร อปุกรณ์ หรอืยา เป็นรายบคุคล
• กรณีทีเ่บกิ Chest X-ray ตอ้งมหีลกัฐานรายงานผล หรอื บนัทกึการอา่นผล
• ตรวจ Lab RT-PCR ซํ้า ตอ้งมหีลกัฐานใบ official report 
• ตอ้งจัดเก็บเอกสารไวสํ้าหรับการตรวจสอบ

การบนัทกึ
เบกิ

• ควรบนัทกึเบกิใน E-claim ภายใน 30 วนั นับตัง้แตจํ่าหน่ายผูป่้วยออกจากระบบ
• ไมบ่นัทกึขอ้มลูเบกิซ้ําซอ้นระหวา่ง IP และ OP กรณี Step down หรอื Step up



ข ัน้ตอนในการทาํแบบตดิตามผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สําหรบั 
Line OA @nhso สําหรบัผูเ้ขา้รบับรกิารแบบ Home isolation
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1
• พสิจูนต์วัตนเขา้รบับรกิารแบบ Home isolation ดว้ยการแอดไลน ์@nhso หรอื

Scan QR code กบัคลนิกิหรอืโรงพยาบาลทีร่บัดแูล 

2
• ทําแบบตดิตามผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทาง Line OA @nhso เมือ่หายป่วย หรอืพน้จาก

ความดแูลของคลนิกิหรอืโรงพยาบาล ภายใน 7 วนั



แบบตดิตามผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สําหรบั Line OA @nhso
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ข ัน้ตอนงา่ย ๆ เพือ่การเบกิจา่ยทีถ่กูตอ้ง ลดการทกัทว้ง
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1. Authen โดยใช ้Line OA @nhso >>> ม ัน่ใจถกูคน ถกูเบอร์
จา่ยเบือ้งตน้ได ้(กรณีม ีSmart phone)

2. บนัทกึและเก็บหลกัฐานในการดแูลผูป่้วยทกุราย >>> หลกัฐานครบ 
ตรวจสอบได ้จา่ยทนัท ี( กรณีใช ้AMED จะดงึขอ้มลูมาตรวจสอบ) 

3. แนะนําใหผู้ต้ดิเชือ้ทาํแบบประเมนิการเขา้รบับรกิาร HI ใน Line OA 
@nhso เมือ่จาํหนา่ยภายใน 7 วนั >>> ตอบครบ ไมต่อ้งโทร ใชเ้ป็น
ขอ้มลู Pre audit ได ้ลดปญัหาสง่เอกสารทกัทว้ง โดยเฉพาะกรณี
ตดิตอ่ไมไ่ด ้



การด าเนนิการขอ้มลูทักทว้ง  STM_09_10_11 

• STM_09_10_11 ไดส้ิน้สดุการทบทวนเมือ่ 15 มค 2565 และระบบปิดไมใ่หห้น่วยบรกิาร
บนัทกึแลว้นัน้ 

• จากการตรวจสอบของ สปสช. พบวา่มขีอ้มลูทีย่งัไมด่ าเนนิการ หรอืท าไมเ่สร็จอกีจ านวน 
1,440 รายการ  แบง่เป็น 

• 1 หน่วยทีท่ าไมท่นั(ท าบา้ง)  25 แหง่ 322 รายการ

• 2 หน่วยทีย่งัไมด่ าเนนิการเลย(ไมเ่ขา้ระบบมาท าเลย) 35 แหง่ 818 รายการ 

• เปิดระบบใหห้น่วยบรกิารด าเนนิการ เร ิม่ 18 ม.ค. 65 ถงึวนัที ่25 มกราคม 65 ขอให ้
หน่วยบรกิารทีย่งัท าไมท่นั(ท าบา้ง) หรอืยงัไมเ่คยเขา้ระบบมาทกัทว้ง หากตดิปัญหาอะไร
แจง้กลบัที ่mail : maitree.m@nhso.go.th รายละเอยีด รายชือ่หน่วยบรกิารทีย่งัไม่
ด าเนนิการ/ด าเนกิารไมเ่สร็จ



การด าเนนิการขอ้มลูทักทว้ง  STM_09_10_11 

1 หน่วยทีท่ าไมท่ัน(ท าบา้ง)  25 แหง่
- กรณีทักทว้งแลว้ไมแ่กไ้ขอะไร –> ไมต่อ้งด าเนนิการใดๆ

- กรณีทักทว้งแตต่อ้งการแกไ้ข -> เขา้ไปแนบเอกสารใหม่

2 หน่วยทีย่ังไมด่ าเนนิการเลย(ไมเ่ขา้ระบบมาท าเลย) 35 แหง่
- กรณีตอ้งการทักทว้ง -> เขา้ระบบ ทักทว้ง + แนบเอกสาร

- กรณีไมต่อ้งการทักทว้ง -> เขา้ระบบ -> “ไมท่ักทว้ง” ทกุรายการ

-



Help desk : แจง้ปญัหาการสง่ขอ้มลู eclaim การแกไ้ขรหสั Deny
• ตดิตอ่ทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์ 02-554-0505 (13 คูส่าย)
• สง่คาํถามมาทางอเีมล eclaimhelpdesk.nhso.go.th
• เว็บบอรด์ (http://eclaim.nhso.go.th)
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