
แนวทางการแกไ้ข ขอ้มลูตดิเงือ่นไข
Verify และหลกัฐานทีจั่ดเตรยีมเพือ่

ยนืยันการใหบ้รกิาร
กรณีใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
ฝ่ายตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิาร
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ขอ้มลูทีนํ่าเสนอ

รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ 
รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน

กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI

แนวทางการแกไ้ข ขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณี
กรณีการเก็บ Specimen และกรณีการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณี
การเบกิคา่บรกิารทางการแพทยใ์นการใหบ้รกิาร
ดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 สําหรบัผูป่้วยใน
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รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) 
รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณีใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 
ประเภท HI/CI
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รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI

Deny code ความหมาย เอกสารหลกัฐาน (เฉพาะบรกิารทีส่ง่เบกิ)
V000 ไมม่ขีอ้มลู Authen/ Authen ไมถ่กูตอ้ง 1. หลักฐานการยนืยนัตวัตนการรับผูต้ดิเชือ้ (Authen) เขา้รบับรกิาร

2. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 
3. หลักฐานการจัดอาหารตามจํานวนวนัทีเ่บกิ หรอื หลักฐานการรบั
อาหาร
4. หลักฐานแสดงการจัดสง่ยา หรอื หลักฐานการรบัยาฟ้าทะลาย
โจร 
5. หลักฐานแสดงการจัดสง่ยา หรอื หลักฐานการรบัยา Favipiravir 
6. หลักฐานการสัง่ซือ้ทีร่ะบรุาคาอปุกรณ์
7. หลักฐานการบนัทกึ การดแูลดว้ยการใหอ้อกซเิจน รวมทัง้วนั
เริม่ตน้และวนัสิน้สดุการใหอ้อกซเิจน 
8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร วนัที่
ใหบ้รกิาร 
9. รายงานผลการตรวจ RT-PCR official report ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร 
วนัทีใ่หบ้รกิาร ตามประเภทการตรวจคดักรองทีส่ง่เบกิ

V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทําใหไ้มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้
V002 มเีบอรโ์ทรแตไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้
V003 เลขบัตรประชาชนไมต่รงกบัขอ้มลูที ่Authen
V004 ผูรั้บบรกิารตามรายชือ่/เลขทีบ่ัตรประชาชนตามที ่Authen

แจง้วา่ไมเ่ป็นผูต้ดิเชือ้โรค Covid 19
V006 ผูต้ดิเชือ้แจง้วา่ไดรั้บบรกิารดแูลจากหน่วยบรกิารอืน่ไมต่รง

หน่วยบรกิารที ่Authen
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Deny code ความหมาย รายการเบกิ รหสัเบกิ เอกสารหลกัฐาน

V008,
V009,
V010,
V011,
V012

ผูต้ดิเชือ้ไ้มไ่ดรั้บการประเมนิ 
และ หรอื ไมไ่ดรั้บอาหาร 
ตามจํานวนวันทีข่อเบกิ 

1.1คา่ดแูลการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โรคCOVID 19
(คา่ตดิตามประเมนิอาการ และใหคํ้าปรกึษา และ
คา่อาหาร 3 มือ้)

COVR05 (HI) 
COVR06 (CI)

1. เอกสารบันทกึการตดิตามประเมนิอาการ
เวชระเบยีน Nurse note /หลักฐานที่
สือ่สารกบัผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ 
2 .หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติ
อาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันที่
เบกิ หรอื 
3.หลักฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้/
ญาต ิ
ทัง้นีห้ลกัฐานในการจา่ยอาหาร ไม่

สามารถจา่ยเป็นเงนิสดใหก้บัผูต้ดิเชือ้ได ้
นับตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไป

1.2 คา่ดแูลการใหบ้รกิาร (คา่ตดิตามประเมนิ
อาการ และใหคํ้าปรกึษา) 

COVR11(HI)
COVR12(CI)

V013,
V014,
V015,
V020

ไมไ่ดรั้บ ปรอท และหรอื 
อปุกรณ์ O2 sat

2.คา่อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจํ่าเป็นสําหรับผูป่้วย
ประกอบดว้ย ปรอทวัดไขด้จิติอล เครือ่งวัด
ออกซเิจนในเลอืด และอปุกรณ์อืน่ๆทีจํ่าเป็น

14509 1.หลักฐานแสดงการจัดสง่เวชภัณฑ ์ตาม
รายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบชุือ่ผูรั้บ และ
ราคาจัดหา หรอื
2. หลักฐานการรับเวชภัณฑข์องผูต้ดิเชือ้/
ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ ระบชุือ่
ผูรั้บ และราคาจัดหา 
หมายเหต ุกรณีจัดหาเป็นอปุกรณ์อืน่ที่
ไมใ่ช ่เครือ่งวัดไข ้และ  เครือ่งวัด O2sat 
ตอ้งระบเุหตผุลการไมไ่ดจั้ดหาให ้

รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI
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Deny code ความหมาย รายการเบกิ รหสัเบกิ เอกสารหลกัฐาน

V022 ไมไ่ดรั้บยาฟาวพิริาเวยีร์
3.คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูต้ดิเชือ้ฯ
3.1 ยา Favipiravir DRUG04

1. หลักฐานแสดงการจัดสง่ยาทีร่ะบชุือ่ผูรั้บ หรอื 
2. หลักฐานการรับยาของผูต้ดิเชือ้/ญาติ
3. หลักฐานการจัดซือ้ยาฟาวพิริาเวยีร์

V016 ไมไ่ดรั้บยาฟ้าทะลายโจร 3.2 ยาฟ้าทะลายโจร DRUG11 1. หลักฐานแสดงการจัดสง่ยาระบชุือ่ผูรั้บ หรอื 
2. หลักฐานการรับยาของผูต้ดิเชือ้/ญาติ

V017 ไมไ่ดทํ้า Chest X-ray 4.คา่บรกิาร Chest X-ray 08001 รายงานผลการตรวจChest X-Ray  ในชว่งทีใ่หบ้รกิาร 
HI/CI  ทีร่ะบวุันทีช่ดัเจน(กรณี OPD เทา่นัน้)

V018 ไมไ่ดต้รวจคดักรองซ้ํา 5. คา่บรกิารตรวจ RT-PCR PCR2G
PCR3G

รายงานผลการตรวจ RT PCR ทีร่ะบหุน่วยบรกิารสง่ตรวจ
และหน่วยตรวจ official report
โดยตอ้งเป็นการตรวจในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิาร HI/CI

V019 ไมไ่ดรั้บบรกิาร oxygen 6.คา่ออกซเิจนสําหรับผูต้ดิเชือ้ทีม่อีาการ
เปลีย่นแปลง/มคีวามจําเป็นตอ้งให ้
ออกซเิจนตามดลุยพนิจิของแพทย์

145014 1.หลักฐานแสดงการจัดสง่อปุกรณ ์oxygen หรอื 
หลักฐานการรับอปุกรณo์xygen ใหแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบชุือ่
ผูรั้บ (กรณี HI) หรอื
2.หลักฐานการให/้การไดรั้บออกซเิจน ของผูต้ดิเชือ้ 
(กรณี CI) ไดแ้ก ่คําสัง่แพทย ์และบนัทกึพยาบาล
3. โดยระบจํุานวนวันทีเ่ร ิม่ให ้และจํานวนวันทีส่ ิน้สดุการ
ใหบ้รกิาร

รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI
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แนวทางการแกไ้ขขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify 
กรณีกรณีการเก็บ Specimen 
และกรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั
การตดิเชือ้โควดิ 19
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แนวทางการแกไ้ข ขอ้มลูตดิเงือ่นไข 
Verify กรณีกรณีการเก็บ Specimen และ
กรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการ
ตดิเชือ้โควดิ 19

ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึให ้
ถกูตอ้งตรงกบัการใหบ้รกิาร และ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง แตห่ากยนืยนัการ
ใหบ้รกิารดงัเดมิ ใหจั้ดเตรยีมเอกสาร
เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร
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Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร
V024 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ

รปูแบบซ้ําซอ้นใน 24 ชัว่โมง ใน PID 
เดยีวกนั

1. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคัดกรอง Covid19 
ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้
1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด
หรอื
1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื
1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (NOVEL 
CORONA ) หรอื
1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจในกรณทีี่
เป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ 
(เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

V025 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ
รปูแบบซ้ําซอ้น ใน PID ทีไ่ดรั้บการ
จา่ยชดเชยการเก็บ specimen ไปแลว้
ภายใน 3 วัน

V026 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ
รปูแบบซ้ําซอ้นตัง้แต ่3 ครัง้ ขึน้ไปใน
ชว่งเวลา 14 วัน

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเก็บ Specimen เพือ่
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny 
code ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพยีง
อยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร

V027 เบกิชดเชยการคา่ lab ทกุ
รปูแบบซํา้ซอ้นใน 24 
ชัว่โมง ใน PID เดยีวกนั ทีม่ี
ผลเป็น Negative

1. เอกสารหลักฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิารกรณตีรวจ
ทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-
19 ดังนี้
1.1 ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่
ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตาม
มาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยกํ์าหนด ยกเวน้ กรณี 
Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคัด
กรอง Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดังนี้
1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวง
สาธารณสขุกําหนด หรอื
1.2 แบบคัดกรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 หรอื
1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา
2019 (NOVEL CORONA ) หรอื
1.4 เวชระเบยีนทีบ่ันทกึอาการ และเหตผุลในการ
สง่ตรวจในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณี
สงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณี
บรกิารในหน่วยบรกิาร)
2. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิาร 
ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้
COVID-19 ดังนี้
2.1ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่

ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตาม

มาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยกํ์าหนด ยกเวน้ กรณี 
Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V028 เบกิชดเชยการทํา Lab ทกุ
รปูแบบซํา้ซอ้น ใน PID ที่
ไดรั้บการจา่ยชดเชยคา่ Lab 
ไปแลว้ภายใน 3 วัน

V029 เบกิชดเชยการทํา Lab ทกุ
รปูแบบซํา้ซอ้น ตัง้แต่ 3 
ครัง้ขึน้ไป ในชว่งเวลา 14 
วัน

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
ยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny 
code ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการ
ใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
เพยีงอยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร

V030 เบกิชดเชยคา่ lab RT-PCR 
ซํา้ซอ้น ใน PID ทีไ่ดรั้บการ
จา่ยชดเชยคา่ RT-PCR ไป
แลว้ ในชว่งเวลา 3 วัน

1. เอกสารหลักฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิารกรณี
ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้
COVID-19 ดังนี้
1.1 ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบ
สง่ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตาม
มาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยกํ์าหนด ยกเวน้ กรณี
Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคัดกรอง 
Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดังนี้
1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
กําหนด หรอื
1.2 แบบคัดกรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หรอื
1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(NOVEL CORONA ) หรอื
1.4 เวชระเบยีนทีบ่ันทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจใน
กรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่
เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

2. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิาร ตรวจทาง
หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-19 ดังนี้
2.1ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่จาก

หน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตามมาตรฐาน

วชิาชพี หรอืตามมาตรฐานทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
กําหนด ยกเวน้ กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V031 เบกิชดเชยคา่ lab RT-PCR 
ซํา้ซอ้น ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป 
ในชว่งเวลา 14 วัน

V032 การเบกิชดเชย lab การตรวจ 
antibody

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
ยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny code
ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพยีงอยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร

V033 เบกิชดเชยคา่ lab RT-PCR 
ซํา้ซอ้น ใน PID ทีไ่ดรั้บการ
จา่ยชดเชยคา่ RT-PCR 
ซํา้ซอ้นใน 24 ชัว่โมง ใน
PID เดยีวกนั

1. เอกสารหลกัฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิารกรณีตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-19 ดงันี้
1.1 ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่จาก
หน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตามมาตรฐาน
วชิาชพี หรอืตามมาตรฐานทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
กําหนด ยกเวน้ กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคดักรอง 
Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้
1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
กําหนด หรอื
1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 หรอื
1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(NOVEL CORONA ) หรอื
1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจ
ในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็น
กลุม่เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

2. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิาร ตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-19 ดงันี้
2.1ใบ request lab / ใบคําสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่จาก
หน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ
2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตามมาตรฐาน
วชิาชพี หรอืตามมาตรฐานทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
กําหนด ยกเวน้ กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V034 มกีารเบกิ Lab แบบ RT-PCR 
ทีเ่คยมผีล Positive ใน Visit
กอ่นหนา้นี ้ไมเ่กนิ 90 วัน

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
ยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify
กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการแพทยใ์นการ
ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 
สําหรบัผูป่้วยใน

27/01/65 13



แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการ
แพทยใ์นการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 สําหรบัผูป่้วยใน

Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V035 กรณี IP Covid-19 กลุม่ Case สเีขยีว แตเ่บกิคา่
หอ้งรหสั COVR09 (คา่หอ้งสําหรับผูป่้วยโควดิสี
เหลอืง) หรอื COVR10 (คา่หอ้งสําหรับผูป่้วยโควดิ
สแีดง) เฉพาะ case ที ่Date Admit ตัง้แตว่นัที่
1/8/2564

กรณียนืยนัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสารหลักฐาน
เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รบัการรักษา
2. หลักฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรค ตามประเภทหอ้ง
และจํานวนวนั ตามทีส่ง่เบกิV037 กรณี IP Covid-19 กลุม่Asymptomatic แตเ่บกิคา่

หอ้งรหสั COVR09 (คา่หอ้งสําหรับผูป่้วยโควดิสี
เหลอืง) หรอื COVR10 (คา่หอ้งสําหรับผูป่้วยโควดิ
สแีดง) เฉพาะ case ที ่Date Admit ตัง้แตว่นัที่
1/8/2564 

V036 กรณี IP Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว ทีเ่บกิคา่หอ้ง
รหสั COVR01 (คา่หอ้งควบคมุผูป่้วย COVID ใน
รพ.) เฉพาะ case ที ่Date Admit ระหวา่งวนัที ่
2/3/2563 ถงึ 31/7/2564

กรณียนืยนัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสาร
หลักฐานเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่บัผูป่้วยเขา้รบัการ
รักษา
2. หลักฐานทีแ่สดงวา่ผูต้ดิเชือ้ไดอ้ยูห่อ้งตามประเภทและ
จํานวนวนั ตามทีส่ง่เบกิ
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แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการ
แพทยใ์นการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 สําหรบัผูป่้วยใน

Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V038 กรณี IP Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว ที่
เบกิ PPE > 15 ชดุ/วนั

กรณียนืยนัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสารหลักฐาน
เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รบัการรักษา
2. หลักฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรคตามจํานวน PPE ทีส่ง่
เบกิ

V042 Case ที ่Dx. Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว 
ทีเ่บกิ PPE > 300 บาท/วนั เฉพาะ case ที่
Admit ตัง้แตว่นัที ่1/08/2564

V043 Case ที ่Dx. Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว 
ทีพ่บการเบกิรว่มกบัการเบกิ คา่หอ้งรหสั
COVR09 หรอื COVR10  หรอื เบกิ PPE > 
15 ชดุ/วนั

กรณียนืยนัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสารหลักฐาน
เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รบัการรักษา
2. หลักฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรคตามจํานวน PPE ทีส่ง่
เบกิ
3. หลักฐานการแสดงความรนุแรงของโรค ตามประเภทของหอ้ง 
และจํานวนวนั ตามทีส่ง่เบกิ
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Deny 
code

ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V040 Case ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็น Covid-19 
ทีพ่บการจําหน่ายและรับ Admit ตอ่ในวัน
เดยีวกนั ภายใตห้น่วยบรกิารเดยีวกนั

หากยนืยันตามขอ้มลูทีบ่นัทกึ ใหห้น่วยบรกิาร แนบเอกสารของ
ผูป่้วยรายดงักลา่ว ทัง้ 2 รายการ ดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวันทีรั่บผูป่้วยเขา้รับการรักษาทัง้ 2 
admission
2. เวชระเบยีนผูป่้วยนอกในวันทีรั่บผูป่้วยเขา้รับการรักษาทัง้ 2 
admission

V041 พบการเบกิรหสั COVV01(คา่ทําความ
สะอาดพาหนะในการสง่ตอ่และ คา่ชดุ 
PPE) ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการเบกิรถ refer 

กรณียนืยันการใหบ้รกิาร ขอใหห้น่วยบรกิารจัดสง่เอกสารที่
เกีย่วขอ้งดงันี้
1.หลกัฐานการใชร้ถ ไดแ้ก ่เอกสารอนุมัตกิารใชร้ถ
2.หลกัฐานการใชร้ถ สําหรับการรับ/สง่ตอ่ของผูป่้วยทีใ่ชพ้าหนะใน
ไดแ้ก ่ใบสง่ตวัทีร่ะบกุารใชร้ถและสถานทีรั่บ/สง่

แนวทางดาํเนนิการขอ้มลูตดิเงือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิาร
ทางการแพทยใ์นการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 
สําหรบัผูป่้วยใน
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