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รหสั รายละเอยีด วธิปีฏบิตั/ิแนวทางการแกไ้ข
A01 หน่วยบรกิารทีรั่กษา และหน่วยบรกิารประจ า อยูก่องทนุจังหวดั

เดยีวกนั

A03 รหัสโรคอยูใ่นกลุม่ follow up

A06 หน่วยบรกิารทีรั่กษาเป็นทีเ่ดยีว กบัหน่วยบรกิารประจ า

A10 ใชร้หัส External cause เป็น Pdx

A11 ไมร่ะบปุระเภทการขอเบกิเป็น AE

A12 เบกิ AE แตอ่ยู ่จังหวดั เดยีวกนั

A13 สง่ตอ่มาจากจังหวดัเดยีวกบัหน่วยบรกิารหลกั

A14 อยูใ่นกลุม่อาการโรคไมฉุ่กเฉนิ อยูใ่นกลุม่โรคการมาตรวจฟัน

A51 เบกิ FP001,FP002 ขา้มจังหวดั

C01 การเบกิคา่พาหนะทไีมเ่ขา้เงือ่นไขการจา่ย

C04 เบกิคา่รถรับสง่ตอ่กรณีมากกวา่ 50 กม.แตบ่นัทกึรหัสรายการขอ

เบกิไมค่รบถว้น และ ไมม่กีารรับสง่ตอ่

C09 เบกิคา่พาหนะไมส่มัพันธก์บัระยะทาง

D32 การรักษาโรคนิว่ในทางเดนิปัสสาวะ ระบ ุClass ไมไ่ด ้

D33 Stroke ไมเ่ขา้เกณฑ ์STROKE (รหัสโรค รหัสหัตถการทีบ่นัทกึมา

ไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขการจา่ยชดเชย)

D36 เป็นการเขา้รับบรกิารดว้ยอบุตัเิหตหุรอืเจ็บป่วยฉุกเฉนิขา้มจังหวดั

 ตรวจสอบการลงทะเบยีนในโครงการ ฮโีมฟีเลยี

D37 การรักษาโรคนิว่ในทางเดนิปัสสาวะ การรักษาครัง้นี้ เกนิจ านวน

ครัง้ตอ่ปีงบประมาณ ทีม่กีารก าหนดไว ้

D38 การผา่ตดัขอ้เขา่ในผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 55 ปี ตอ้งมกีาร 

Pre-autorize เมือ่ดาเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้สง่ขอ้มลูเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้

D39 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพในการผา่ตดัขอ้เขา่ กรณีตอ้งการ

อทุธรณ์ตดิตอ่ที ่สปสช.เขตเพือ่พจิารณาศกัยภาพหน่วยบรกิาร

และการเบกิจา่ยในกรณีนี้

D44 Leukemia & Lymphoma ไมม่ ีProjectcode

D45 Leukemia & Lymphoma ไมไ่ดล้งทะเบยีน

D46 Leukemia & Lymphoma อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี

D47 Leukemia & Lymphoma เป็น IP แตเ่บกิ protocol ของ OP

D48 Leukemia & Lymphoma ICD-10 / ICD-9CM ไมส่มัพันธก์บัรายการ

 LL ทีข่อเบกิ

D49 Leukemia & Lymphoma ไมม่ ีprotocol

D50 Leukemia & Lymphoma เปลีย่น protocol

D51 Leukemia & Lymphoma เบกิเกนิ 4 ครัง้

D52 การรักษาโรคนิว่ในทางเดนิปัสสาวะ การรักษาดว้ยเครือ่งสลายนิว่

(Class3) ตอ้งไมเ่ป็นกรณี Emergency

D53 เบกิกรณีเลเซอรจ์ากเบาหวานขึน้จอประสาทตา มากกวา่ 2 ครัง้

ตอ่ปีงบประมาณ

D55 เป็นการเขา้รับบรกิารดว้ยอบุตัเิหตหุรอืเจ็บป่วยฉุกเฉนิขา้มจังหวดั

 มโีครงการพเิศษ DMISHD

D56 เป็นการเขา้รับบรกิารดว้ยอบุตัเิหตหุรอืเจ็บป่วยฉุกเฉนิขา้มจังหวดั

 แตร่หัส Pdx (ICD10) อยูใ่นกลุม่ Senile Cataract

D62 STEMI รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไมส่อดคลอ้งกบัการเบกิจา่ย

รายละเอยีดรหสั DENY ของขอ้มลูสง่ e-Claim ของสทิธหิลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ
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D63 STEMI หา้มใชย้า streptokinase ซา้อกีในผูป่้วยทีเ่คยไดรั้บยา 

Streptokinase มากอ่น และเลอืกใชย้า Alteplase ในกรณีทีผู่ป่้วย

แพ ้Streptokinase ภายใน 1 ปี

D64 รหัสหัตถการ (ICD9) ไมส่มัพันธก์บัจ านวนครัง้ในการผา่ตดั

D65 การเบกิยา Streptokinase และ rt-PA ใน Admission เดยีวกนั

D66 เบกิ CATARCT เขา้มาแตไ่มร่หัส โรครอง(SDX): H54.4 หรอื H54.5

 หรอื H54.6

D67 กรณีผา่ตดัตาตอ้กระจก (Cataract) ผูป่้วยทีม่รีะดบัสายตา (VA) 

ดกีวา่หรอืเทา่กบั 20/200 จะไดรั้บการจา่ยชดเชยทกุ 6 เดอืน

D68 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพในการผา่ตดัตาตอ้กระจก 

(Cataract) กรณีตอ้งการอทุธรณ์สง่เอกสารเพือ่อทุธรณ์การ

เบกิจา่ยมาไปที ่สปสช.เขตทีส่งักดัอยู่

D69 กรณีผา่ตดัตาตอ้กระจก (Cataract) ทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 40 ปี ไมเ่ขา้

เณฑก์ารจา่ยชดเชยจาก สปสช.

กรณียนืยันโรคและการผา่ตดั สง่เอกสารอทุธรณ์ทีส่ านัก

สนับสนุนคณุภาพและมาตรฐานหน่วยบรกิาร สปสช.

D70 เบกิกรณี Palliative Care ร่วมกบัคา่ใชจ้า่ยสงู ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูกรณีการเยีย่มบา้นในผูป่้วย

ระยะทา้ยไมส่ามารถเบกิคา่ใชจ้า่ยสงู (HC)ได ้

D71 ไมเ่ขา้เกณฑก์ารเบกิภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั Senile 

Cataract

F01 กรณีเด็กแรกเกดิ (IP NB) ใหร้หัสโรค/รหัสหัตถการไมถ่กูตอ้ง

ตามหลกัการใหร้หัส ม ีPDX/Sdx =กลุม่จติเวช

F02 สทิธปิระกนัสงัคม เบกิกรณีสง่เสรมิป้องกนัโรคไมต่รงตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด

ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูเบกิ หากเบกิกรณีอืน่ๆ ร่วมกบั

สง่เสรมิป้องกนัโรค แกไ้ขการบนัทกึสถานพยาบาลหลกั

และประเภทสถานพยาบาลหลกัใหถ้กูตอ้ง แลว้สง่เขา้มา

ใหม ่หรอืกรณีทีเ่บกิไมต่รงตามเงือ่นไขสง่เสรมิป้องกนั

โรค ใหส้ง่เบกิตามเงือ่นไขปกติ

F03 สทิธขิา้ราชการ/อปท.เบกิกรณีสง่เสรมิป้องกนัโรคไมต่รงตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด

ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูเบกิ หากเบกิกรณีอืน่ๆ ร่วมกบั

สง่เสรมิป้องกนัโรค สทิธขิา้ราชการตอ้งบนัทกึเลข Aroval

 code หรอืหากเป็น รพ.เอกชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิ

ป้องกนัโรคไมส่ามารถเบกิกรณีอืน่ๆได  ้แกไ้ขการบนัทกึ

ขอ้มลูใหถ้กูตอ้งแลว้สง่เขา้มาใหม่

F04 สทิธ ิUC เบกิกรณีสง่เสรมิป้องกนัโรคไมต่รงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูเบกิ ไมส่ามารถเบกิกรณีอืน่ๆ 

ร่วมกบัสง่เสรมิป้องกนัโรคกรณีใหบ้รกิารในจังหวดั

เดยีวกบัหน่วยบรกิารประจ า แกไ้ขการบนัทกึเบกิเฉพาะ

สง่เสรมิป้องกนัโรค แลว้สง่เขา้มาใหม่ หรอืกรณีทีเ่บกิไม่

ตรงตามเงือ่นไขสง่เสรมิป้องกนัโรค ไมส่ามารถเบกิผา่น

โปรแกรม e-Claim ได ้

G01 หน่วยบรกิารไมบ่นัทกึขอ้มลู ระบใุชส้ทิธ ิUC

G02 การท า Organ Transplantation ไมอ่ยูใ่นชดุสทิธปิระโยชนข์อง UC

G03 ระหวา่งรักษาเป็น IP มกีารรักษาเป็น OP ในหน่วยบรกิารเดยีวกนั

G04 มสีทิธอิืน่ทีไ่มใ่ชส่ทิธ ิUC (ขา้ราชการ หรอืประกนัสงัคม หรอื

รัฐวสิาหกจิ)

G05 จานวนวนันอนไมส่มัพันธก์บัการรักษาพยาบาล /คา่ใชจ้า่ย

G06 เบกิคา่ใชจ้า่ยสงูมากกวา่ปกต ิตรวจสอบการบนัทกึคา่ใชจ้า่ย

แกไ้ขแลว้สง่เขา้มาใหม่ กรณียนืยันตามขอ้มลูทีส่ง่ ใหส้ง่เอกสาร

เพือ่ยนืยันคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว

G07 หน่วยบรกิารประจ าไมอ่ยูใ่นโครงการ UC

G08 รหัสหัตถการ 8600 (Insertion of totallly Implantable in fusion 

pump) ไมส่มัพันธก์บัศกัยภาพโรงพยาบาล
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G09 มชีนดิการจ าหน่าย (IPD) เทา่กบั 1 (With Approval) และวนัรับ

บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทีจ่ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ

คา่นา้หนักสมัพัทธ ์(NHSO) มากกวา่ 4

G10 ใหร้หัสโรค/รหัสหัตถการไมถ่กูตอ้งตามหลกัการใหร้หัส หรอื 

บนัทกึน ้าหนักแรกเกดิไมถ่กูตอ้ง/ไมบ่นัทกึน ้าหนักแรกเกดิ

G11 สทิธวิา่ง (PUC) ไมส่ามารถเบกิชดเชย ART7RF กรณีเหตสุมควร 

(มาตรา 7) ได ้

G13 Leave Day ไมถ่กูตอ้ง

G14 ขอ้มลูซ า้ซอ้น

G15 เป็น OP แลว้เป็น IP นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง

G17 มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยสงูผดิปกต ิมากกวา่ 50,000 บาท

G18 เบกิเป็น OP และ IP ใน Admission เดยีวกนั

G20 หน่วยบรกิารทบทวน เรือ่ง หลกัการใหร้หัสโรค

G21 หน่วยบรกิารทบทวน เรือ่ง หลกัการใหร้หัสหัตถการ หัตถการ=

0339 ไมส่มัพันธก์บัศกัยภาพของโรงพยาบาล

G22 หน่วยบรกิารทบทวน เรือ่ง หลกัการใหร้หัสหัตถการ หรอืจ านวน

วนันอน กรณีใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ

G23 หน่วยบรกิารทบทวน เรือ่ง หลกัการใหร้หัสหัตถการ กรณีคลอด

บตุร

G24 ตรวจสอบพบนา้หนักเด็กแรกเกดิมากกวา่ 6 กโิลกรัม – อายนุอ้ย

กวา่ 28 วนั

G25 อายมุากกวา่ 12 ปี หรอื อายมุากกวา่ 12 ปี หรอื โรคและหัตถการ

 ไมต่รงตามหลกัเกณฑ ์One Day surgery

G26 จา่ยใน CAPD

G27 ผดิหลกัการใหร้หัสโรค

G28 ตรวจสอบการใหร้หัสโรค กรณีการผา่ตดัไสต้ ิง่ทีม่ภีาวะ 

Peritonitis ร่วมดว้ย

G29 ตรวจสอบกรณีการใหร้หัสหัตถการ=1391

G30 สถานพยาบาลบนัทกึจ านวนเงนิขอเบกิคา่หอ้ง/คา่หอ้งพเิศษ

เกนิอตัราทีก่ าหนด

G31 จ านวนเงนิทีข่อเบกิไมส่มัพันธก์บัโรคทีรั่กษาและระดบั

โรงพยาบาล

G32 เลขทีเ่อกสารไมถ่กูตอ้ง

G33 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารเฉพาะดา้น PCI หากใหบ้รกิารผูป่้วยฉุกเฉนิ สง่เอกสารเพือ่อทุธรณ์การ

เบกิจา่ยมาทีแ่ผนงานสนับสนุนระบบบรกิารโรคเรือ้รังและ

โรคเฉพาะ สปสช.

G34 หน่วยบรกิารเฉพาะดา้น PCI ในเขต 6 ระยอง รอผลการ Pre-audit 

เมือ่ผา่นการอนุมัตแิลว้จงึจะนาขอ้มลูมาจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

G35 ขอ้มลูเบกิกรณีทาหัตถการ PCI ของหน่วยบรกิารในเขต 6 ระยอง 

ไมผ่า่นการอนุมัต ิ(Pre-audit)

กรณีตอ้งการอทุธรณ์ตดิตอ่ สปสช.เขต 6 ระยอง

G36 ใหร้หัสประเภทโรคเบาหวานไมส่อดคลอ้งกบัอายุ ตรวจสอบการใหร้หัสโรคเบาหวานกรณีอายตุัง้แต่ 50 ปี

ขึน้ไป ไมส่ามารถใหร้หัส Pdx or Sdx = E10.-ได ้แกไ้ข

รหัสโรคเบาหวานใหเ้หมาะสมกบัอายแุลว้สง่เขา้มาใหม่ 

หรอืหากยนืยันสง่เอกสารยนืยันมาที ่สปสช.

G37 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารเฉพาะดา้นการ

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลอืดดว้ยวธิกีารผา่ตดั

หากใหบ้รกิารผูป่้วยฉุกเฉนิ หรอืยนืยันการท าหัตถการ สง่

เอกสารเพือ่อทุธรณ์การเบกิจา่ยมาทีแ่ผนงานสนับสนุน

ระบบบรกิารโรคเรือ้รังและโรคเฉพาะ สปสช.
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G38 มกีารจา่ยชดเชยกรณีกรณียตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภัยในผูป่้วย

รายนีแ้ลว้

ตรวจสอบการบนัทกึเลขบตัรประชาชน แกไ้ขมาให ้

ถกูตอ้ง หรอืหากตอ้งการอทุธรส์ง่เอกสารที ่สานัก

สนับสนุนระบบบรกิารปฐมภมู ิสานักงานหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาติ

G39 ไมพ่บการลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง กรณีเบกิชดเชยการคมุก าเนดิ

ในวยัรุน่ร่วมกบัการรักษาอืน่ๆ ในสทิธขิา้ราชการ/อปท.

กรณีทีม่กีารเบกิคา่รักษาพยาบาลอืน่ร่วมกบัการเบกิ

ชดเชยการคมุก าเนดิในวยัรุน่ หน่วยบรกิารตอ้งมกีาร

ลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง หรอืขออนุมัตกิอ่นสง่ขอ้มลูเบกิ

ชดเชยคา่บรกิาร

G40 กรณีหน่วยบรกิารฯ ขอรับคา่ใชจ้า่ย Emergency PCI ไมเ่ป็นไป

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด

ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลู

G41 เบกิ Medabon แตไ่มใ่ชห่น่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย

บรกิารร่วมใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

1. หน่วยบรกิาร UC ใหต้ดิตอ่ขึน้ทะเบยีนกบักรมอนามัย 2.

 สถานบรกิารอืน่ๆ ใหต้ดิตอ่การขึน้ทะเบยีนกบักรมอนามัย

 และตดิตอ่กบั สปสช.เขต เพือ่เป็นหน่วยร่วมใหบ้รกิาร

ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

H02 เบกิ OPHC / IPHC2 แต ่ICD 10 / ICD-9CM ไมส่มัพันธก์บัรายการ

ทีเ่บกิ

H03 จ านวนเงนิขอเบกิเทา่กบั 0 หรอื ปรมิาณเทา่กบั 0

H05 เบกิ รายการ OPHC ร่วมกนั

H06 เบกิเมทาโดน ( MMT ) ทีจ่านวนครัง้มากกวา่จ านวนวนัในเดอืนที่

เบกิ

H08 เบกิ OPHC ( CMV ) ใหต้รวจสอบจ านวน

H11 จ านวนรวมนอ้ยกวา่จานวนเงนิขอเบกิ HC

H12 เบกิชดเชยเกนิจานวน cycle/เม็ด ทีก่ าหนดในการรักษาตาม

โปรโตคอล

H13 เบกิชดเชยคา่ยามะเร็งสงูผดิปกต ิมากกวา่ 100,000 บาท 

ตรวจสอบแลว้แกไ้ขเขา้มาใหม่

H14 ใหต้รวจสอบจานวนมลิลกิรัม (mg) / จ านวนเม็ดทีข่อเบกิในการ

รักษามะเร็งตามโปรโตคอล

H15 ยา จ 2 เบกิในระบบ VMI

H16 เป็นการรักษาขา้มจังหวดั ใหแ้กไ้ขขอ้มลู (อทุธรณ์)

H17 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนรับสง่ตอ่เฉพาะดา้นรังสรัีกษาสา

หรับผูป่้วยมะเร็ง

ตดิตอ่ สปสช.เขตเพือ่ขอรับการประเมนิหน่วยฯ

H18 ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีรั่บการสง่ตอ่ทีใ่หบ้รกิารดา้นเคมบี าบดัสา

หรับผูป่้วยมะเร็ง

ตดิตอ่ สปสช.เขตเพือ่ขอรับการประเมนิหน่วยฯ

H19 การรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล หลงัจากมกีารรักษานอก

โปรโตคอลแลว้

ตรวจสอบการบนัทกึเบกิกรณีใหย้าเคมบีาบดั แกไ้ขให ้

ถกูตอ้งแลว้สง่เขา้มาใหม่ หากยนืยันการรักษาสง่เอกสาร

อทุธรณ์ทีส่ านักงานประกนัสงัคม

I01 เบกิ Instrument ไมบ่นัทกึจ านวนเงนิ / จ านวน Instrument ทีข่อ

เบกิ

I02 เบกิ Instrument แตไ่มม่รีายการในบญัช ีInstrument ทีจ่า่ย

ชดเชยได ้

I03 เบกิ Instrument แตไ่มม่กีารทาหัตถการ ( ICD-9CM )

I04 ICD-10 / ICD-9CM ไมส่มัพันธก์บัรายการ Instrument ทีข่อเบกิ

I05 ตรวจสอบจ านวน/รายการ Instrument ทีข่อเบกิ

I06 เบกิ Instrument ทีใ่ชใ้นการท าหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรค

หลอดเลอืดโคโรนารผีา่นสายสวน (Percutaneous Coronary 

Intervention: PCI) ไมม่รีหัส ICD9 หรอื รหัส ICD9 ไมส่มัพันธก์บั

รายการ Instrument ทีข่อเบกิ

I07 รายการ Instrument ทีข่อเบกิไมต่รงตามขอ้บง่ชี้
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รหสั รายละเอยีด วธิปีฏบิตั/ิแนวทางการแกไ้ข

รายละเอยีดรหสั DENY ของขอ้มลูสง่ e-Claim ของสทิธหิลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ

I08 เบกิ Instrument ทีใ่ชใ้นการท าหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรค

หลอดเลอืดโคโรนารผีา่นสายสวน (Percutaneous Coronary 

Intervention: PCI) ไมใ่ชห่น่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย

บรกิารเฉพาะดา้น PCI

I10 มกีารเบกิ stent ในระบบ VMI

I12 เบกิฟันปลอม รหัส INST 9202-9205 ภายในระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี

I13 เบกิรองเทา้เบาหวานมากกวา่ 1 คู/่คน/ตอ่ปี

I15 ไมไ่ดบ้นัทกึรหัสโครงการพเิศษ

I17 ตรวจสอบอปุกรณ์เครือ่งชว่ยฟัง

I18 เบกิอปุกรณ์เครือ่งชว่ยฟัง รหัส 2501, 2502 ไมส่มัพันธก์บัอายุ

I19 บนัทกึเบกิยา NED ผูป่้วยนอก ไมร่ะบเุหตผุลการใชย้า EA-EF

I20 การเบกิอปุกรณ์ 2006 และ 2007 เบกิมา 2 ชิน้ DRG ไมอ่ยูใ่น

กลุม่ทีก่ าหนด

ตรวจการเบกิรหัสอปุกรณ์ 2006 , 2007 อยูใ่นกลุม่ DRG 

02110 หรอื 02112 หรอื 02114 หรอื 02120 หรอื 02124 

หากยนืยันใหอ้ทุธรณ์เป็นเอกสาร

I21 เบกิชดุ PPE มากกวา่จ านวนทีก่ าหนด ตรวจสอบการบนัทกึเบกิจ านวนชดุ PPE กรณีใชต้าม

จ านวนทีบ่นัทกึเบกิอทุธรณ์เป็นรายๆ

M06 ตรวจสอบรหัส HCODE กรณีรักษาผูป่้วยขา้มสงักดั SP หรอื SN 

บนัทกึเป็นรหัส 5 หลกั

M12 ตรวจสอบการจา่ยเงนิชดเชยกรณีมาตรา 7 (เหตสุมควร)

M13 ไมเ่ขา้เกณฑต์ามขอ้ตกลงกรณีการรับสง่ตอ่

M14 การตรวจสอบกรณีการใหบ้รกิารรักษาขา้มเขต

M15 การเบกิอปุกรณ์ 2006 และ 2007 เบกิมา 2 ชิน้ DRG ไมอ่ยูใ่น

กลุม่ทีก่ าหนด

ตรวจการเบกิรหัสอปุกรณ์ 2006 , 2007 อยูใ่นกลุม่ DRG 

02110 หรอื 02112 หรอื 02114 หรอื 02120 หรอื 02124 

หากยนืยันใหอ้ทุธรณ์เป็นเอกสาร

O01 ถกูระงับการจา่ยโดยกรมบญัชกีลาง

O02 กรณีผลการตรวจ Covid negative ไมส่ามารถเบกิคา่หอ้ง 

negative pressure ได ้(ว 102)

ตรวจสอบการใหร้หัสโรค และการบนัทกึผล Lab กรณี"

ไมม่กีารตดิเชือ้ covid ไมส่ามารถเบกิได ้

O03 ตรวจคดักรอง (Screening) Covid19 มากกวา่ 1 ครัง้ ตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูเบกิ กรณียนืยันการตรวจ

มากกวา่ 1 ครัง้ สง่เอกสารอทุธรณ์

P01 วนัทีใ่หบ้รกิารอยูใ่นชว่งทีรั่กษาเป็นผูป่้วยใน ตรวจสอบวนัทีรั่บบรกิาร แกไ้ขมาใหถ้กูตอ้ง แลว้สง่เขา้

มาใหม ่กรณีอยูใ่นชว่งเป็นผูป่้วยในไมส่ามารถเบกิ

รายการนีไ้ด ้

P02 เสยีชวีติกอ่นวนัใหบ้รกิาร ตรวจสอบวนัทีรั่บบรกิารแกไ้ขมาใหถ้กูตอ้ง แลว้สง่เขา้มา

ใหม่

P03 การเบกิกรณีบรกิารแพทยแ์ผนไทยรหัสโรค / รหัสหัตถการไม่

สอบคลอ้งกบักจิกรรม

ตรวจสอบรายการบรกิาร และรหัสโรคกรณีใหบ้รกิาร

แพทยแ์ผนไทย แกไ้ขใหส้อดคลอ้งตามทีก่ าหนดแลว้สง่

เขา้มาใหม่

P04 กจิกรรมนวด ประคบ อบสมนุไพร ซา้กบักรณีรับบรกิารแมห่ลงั

คลอด

แกไ้ขรายการเบกิ กรณีเบกิรายการบรกิาร (Fee Schedule)

 กจิกรรมนวด ประคบ อบสมนุไพร แลว้ไมส่ามารถเบกิ

หัตถการทีใ่หบ้รกิารมารดาหลงัคลอดไดอ้กี

P05 รับบรกิารฟืนฟสูมรรถภาพมารดาหลงัคลอดเกนิ 5 ครัง้ ภายใน 3 

เดอืน

ตรวจสอบการบนัทกึเบกิกรณีใหบ้กิารมารดาหลงัคลอด  

สามารถเบกิได ้5 ครัง้/ปีงบประมาณ/PID เทา่นัน้ กรณี

เบกิครบแลว้ใหต้ดัหัตถการทีใ่หบ้รกิารมารดาหลงัคลอด

ออก เพือ่รับคา่ใชจ้า่ยกรณีอืน่ๆ

P06 รับบรกิารฟืนฟสูมรรถภาพมารดาหลงัคลอดไมค่รบ 5 กจิกรรมด/

Visit

ตรวจสอบบนัทกึหัตถการทีใ่หบ้รกิารมารดาหลงัคลอด 

ตอ้งบนัทกึใหค้รบทัง้ 5 รหัสตามเงือ่นไขทีก่ าหนดแลว้สง่

เขา้มาใหม่



6

รหสั รายละเอยีด วธิปีฏบิตั/ิแนวทางการแกไ้ข

รายละเอยีดรหสั DENY ของขอ้มลูสง่ e-Claim ของสทิธหิลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ

P07 การเบกิกรณีใชย้าจากสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตริหัสโรค /

 รหัสหัตถการไมส่อบคลอ้งกบักจิกรรม

ตรวจสอบรายการบรกิาร และรหัสโรคกรณีใชย้าจาก

สมนุไพรในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิแกไ้ขใหส้อดคลอ้ง

ตามทีก่าหนดแลว้สง่เขา้มาใหม่

P08 กรณีใชย้าจากสมนุไพร ตรวจสอบไดเ้ป็นยาสมนุไพรนอกบญัชี

ยาหลกัแหง่ชาติ

ตรวจสอบยาสมนุไพรทีใ่ชห้ากไมต่รงกบัรายการที่

กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ รับรอง ไมส่ามารถเบกิได ้

R01 ขอ้มลูถกูปฏเิสธการสง่ตอ่กรณี OP Refer ตรวจสอบรายละเอยีดการปฏเิสธไดจ้ากหนา้เวบ e claim 

เมนูรับสง่ตอ่ผปู่วยนอกขา้มจังหวดั หัวขอ้ตรวจสอบ

สถานะฯ

S01 ขอ้มลูอทุธรณ์ไมผ่า่นการอนุมัตจิากสานักงานประกนัสงัคม

S02 สทิธปิระกนัสงัคมสง่เงนิสมทบไมค่รบ 3 เดอืน IP,OP (Z34003) 

เขา้รับบรกิารเจ็บป่วย ไมร่วมการตรวจครรภแ์ละการวางแผน

ครอบครัว

S03 บนัทกึขอ้มลูเบกิไมต่รงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (รพ.จฬุาภรณ์) ตรวจสอบการบนัทกึรหัสโรคและรหัสหัตถการ แกไ้ขให ้

ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้สง่เขา้มาอกีครัง้ กรณีท าหัตถการ

ไมต่รงตามเงือ่นไขทีใ่หบ้นัทกึผา่นโปรแกรมของ สปสช.

 ขอใหส้ง่เบกิในระบบเดมิ

S04 บนัทกึรหัสโครงการพเิศษ สทิธปิระกนัสงัคมสง่เงนิสมทบไมค่รบ

 3 เดอืน (Z34003) สทิธปิระกนัสงัคมสง่เงนิสมทบไมค่รบ 7 เดอืน 

(Z34007) ตรวจสอบไดส้ทิธ ิUC

S06 กรณีเด็กแรกเกดิ (IP NB) และ OPAE หน่วยบรกิารบนัทกึรหัส

โครงการพเิศษไมต่รงกบัเงือ่นไขทีก่ าหนด

S07 สทิธปิระกนัสงัคมจานวนเงนิทีข่อเบกิตามรายการนอ้ยกวา่ 100 

บาท

S08 สทิธ ิSSS เบกิกรณีไตวายเฉยีบพลนั ทีม่รีะยะเวลาการรักษาไม่

เกนิ 60 วนั ผูป่้วยใน ทีม่คีา่ Ad.jRW มากวา่หรอืเทา่กบั 2 ไมจ่า่ย

คา่ HD,PD

S09 สทิธ ิSSS เบกิคา่ยาในการรักษาโรค Cryptococcal meningitis แต่

จา่ยคา่รักษาพยาบาลครบ 15,000 บาท/ราย(ตลอดชวีติ) แลว้

S10 สทิธ ิSSS เบกิคา่ท าหมัน แตจ่า่ยคา่รักษาพยาบาลครบแลว้คอื 

กรณีการท าหมันชาย จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 500 บาท/ราย (ตลอด

ชวีติ) และกรณีการท าหมันหญงิ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,000 บาท/

ราย (ตลอดชวีติ)

S11 ไมม่หีัตถการ กรณีเบกิการท าหัตถการสวนหัวใจ ตรวจสอบการบนัทกึรหัส ICD9 บนัทกึมาใหถ้กูตอ้ง 

ครบถว้นแลว้สง่เขา้มาใหมอ่กีครัง้


