
แนวทางดาํเนนิการ กรณีขอ้มลูไมผ่า่นการตรวจสอบ
สําหรบัการใหบ้รกิาร Home isolation / Community isolation 

ซึง่จะจา่ยจาก พระราชกาํหนดกูเ้งนิฯ

Home Isolation
ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร
สายงานบรหิารกองทนุ
สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

วนัที ่25 กรกฎาคม 2565

ประชุมชีแ้จงการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุสาํหรบัผูป่้วยโรคโควดิ 19
เพือ่รองรบัการเป็นโรคประจําถิน่ สาํหรบัผูม้สีทิธ ิUC ปีงบประมาณ 2565



การดําเนนิงานการทบทวน การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI 

กรอบระยะเวลาในการดําเนนิการ ซึง่จะจา่ยจาก พรก.กูเ้งนิฯ

แนวทางการขอทบทวน และเอกสารอา้งองิ

ประเด็นนําเสนอ



ภาพรวมการดาํเนนิงานการทบทวนผล การ
ตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI 

(ณ 17 ก.ค.65)

เริม่ดําเนนิการตรวจสอบ โดยชีแ้จงแนวทางการ
ขอทบทวนผลการตรวจสอบPreaudit ตดิV000-022 
วนัที ่9 ตลุาคม 2564 และเริม่เปิดระบบทักทว้ง 
(preaudit PPFS) 10 ตลุาคม 2564 ใน statement UC 
6409_OP_IP และดําเนนิการตามแนวทางตอ่เนือ่ง
จนถงึปัจจบุัน 

Statement 6409-6412 สิน้สดุการขอ
ทบทวนผลแลว้ รายการที ่audit แลว้ อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบผลและสง่คนื e-claim

Statement 6501-6502 สิน้สดุการขอ
ทบทวนผล 31 พฤษภาคม 2565 รายการทีย่ังไม่
แนบไฟล ์และยังไมส่ง่ จะถอืวา่ไมป่ระสงคทั์กทว้ง จะ
สง่คนื e-claim ตามผล preaudit

Statement 6503-6505 สิน้สดุการขอ
ทบทวนผล 20 กรกฎาคม 2565 รายการทีย่ังไมแ่นบ
ไฟล ์และยังไมส่ง่ จะถอืวา่ไมป่ระสงคทั์กทว้ง จะสง่คนื 
e-claim ตามผล preaudit

Statement 6506_OP_01 สิน้สดุการขอ
ทบทวนผล 22 กรกฎาคม 2565 รายการทีย่ังไมแ่นบ
ไฟล ์และยังไมส่ง่ จะถอืวา่ไมป่ระสงคทั์กทว้ง จะสง่คนื 
e-claim ตามผล preaudit

บรกิารซ้ําซอ้น



ระยะเวลาสิน้สดุการขอทบทวน ใน Statement
ซึง่จะจา่ยจาก พรก.กูเ้งนิฯ

Statement UC e-claim แจง้ STM นําขึน้ PPFS   (1 วนั) สิน้สดุการขอทบทวน (15 วนั)
6506_OP_02 4 ก.ค.65 25 ก.ค.65 8 ส.ค.65

6506_IP_01 6 ก.ค.65 25 ก.ค.65 8 ส.ค.65

6507_OP_01 21 ก.ค. 65 25 ก.ค.65 8 ส.ค.65

6507_OP_02 4 ส.ค.65 5 ส.ค.65 19 ส.ค.65

6507_IP_01 7 ส.ค.65 8 ส.ค.65 22 ส.ค.65

หมายเหต ุสิน้สดุการขอทบทวน 15 วัน หลงัแจง้ใน e-Claim เมือ่ถงึกําหนดวันทีส่ ิน้สดุ รายการทีย่ังไมแ่นบไฟล ์และยังไม่
สง่ จะถอืวา่ไมป่ระสงคทั์กทว้ง จะสง่คนื e-Claimตามผล preaudit 
**ท ัง้นีข้อใหส้ง่ขอ้มลูทกัทว้ง ไมเ่กนิวนัที ่22 ส.ค.65**



รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI

Deny code ความหมาย เอกสารหลกัฐาน (เฉพาะบรกิารทีส่ง่เบกิ)
V000 ไมม่ขีอ้มลู Authen / Authen ไมถ่กูตอ้ง 1. หลกัฐานการยนืยันตวัตนการรับผูต้ดิเชือ้ (Authen) เขา้รับบรกิาร

2. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ ตามจํานวนวันทีข่อเบกิ 
3. หลกัฐานการจัดอาหารตามจํานวนวันทีเ่บกิ หรอื หลกัฐานการรับ
อาหาร
4. หลกัฐานแสดงการจัดสง่ยา หรอื หลกัฐานการรับยาฟ้าทะลาย
โจร 
5. หลกัฐานแสดงการจัดสง่ยา หรอื หลกัฐานการรับยา Favipiravir 
6. หลกัฐานการสัง่ซือ้ทีร่ะบรุาคาอปุกรณ์
7. หลกัฐานการบนัทกึ การดแูลดว้ยการใหอ้อกซเิจน รวมทัง้วนั
เริม่ตน้และวันสิน้สดุการใหอ้อกซเิจน 
8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร วนัที่
ใหบ้รกิาร 
9. รายงานผลการตรวจ RT-PCR official report ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร 
วันทีใ่หบ้รกิาร ตามประเภทการตรวจคดักรองทีส่ง่เบกิ

V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทําใหไ้มส่ามารถ
ตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้

V002 มเีบอรโ์ทรแตไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้

V003 เลขบตัรประชาชนไมต่รงกับขอ้มลูที ่Authen
V004 ผูรั้บบรกิารตามรายชือ่/เลขทีบ่ัตรประชาชนตามที ่

Authen แจง้วา่ไมเ่ป็นผูต้ดิเชือ้โรค Covid 19

V006 ผูต้ดิเชือ้แจง้วา่ไดรั้บบรกิารดแูลจากหน่วยบรกิาร
อืน่ไมต่รงหน่วยบรกิารที ่Authen
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รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณีใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI

Deny code ความหมาย รายการเบกิ รหสัเบกิ เอกสารหลกัฐาน

V008
V009
V010
V011
V012

ผูต้ดิเชือ้ไ้มไ่ดรั้บการ
ประเมนิ และ หรอื ไมไ่ด ้
รับอาหาร ตามจํานวน
วนัทีข่อเบกิ 

1.1คา่ดแูลการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โรคCOVID 19
(คา่ตดิตามประเมนิอาการ และใหคํ้าปรกึษา 
และคา่อาหาร 3 มือ้)

COVR05 (HI) 
COVR06 (CI)

1. เอกสารบันทกึการตดิตามประเมนิอาการ 
เวชระเบยีน Nurse note /หลักฐานทีส่ ือ่สาร
กบัผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวนัทีเ่บกิ 
2 .หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติ
อาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตามจํานวนวนัทีเ่บกิ 
หรอื 
3.หลักฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้/ญาต ิ
ทัง้นีห้ลักฐานในการจา่ยอาหาร ไมส่ามารถ

จา่ยเป็นเงนิสดใหก้ับผูต้ดิเชือ้ได ้นับตัง้แต่
บัดนีเ้ป็นตน้ไป

1.2 คา่ดแูลการใหบ้รกิาร (คา่ตดิตามประเมนิ
อาการ และใหคํ้าปรกึษา) 

COVR11(HI)
COVR12(CI)

V013
V014
V015
V020

ไมไ่ดรั้บ ปรอท และหรอื 
อปุกรณ์ O2 sat

2.คา่อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจํ่าเป็นสําหรับ
ผูป่้วยประกอบดว้ย ปรอทวดัไขด้จิติอล 
เครือ่งวดัออกซเิจนในเลอืด และอปุกรณ์อืน่ๆที่
จําเป็น

14509 1.หลักฐานแสดงการจัดสง่เวชภัณฑ ์ตาม
รายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบชุือ่ผูรั้บ และ
ราคาจัดหา หรอื
2. หลักฐานการรับเวชภัณฑข์องผูต้ดิเชือ้/
ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ ระบชุือ่
ผูรั้บ และราคาจัดหา 
หมายเหต ุกรณีจัดหาเป็นอปุกรณ์อืน่ที่
ไมใ่ช ่เครือ่งวดัไข ้และ เครือ่งวดั O2sat 
ตอ้งระบเุหตผุลการไมไ่ดจั้ดหาให ้
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รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI

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 รายงานผลการตรวจ Chest X-Ray  ในชว่งทีใ่หบ้รกิาร
HI/CI  ทีร่ะบวุนัทีช่ดัเจน(กรณี OPD เทา่นัน้)

V018 ไมไ่ดต้รวจคัดกรองซ้ํา 5. คา่บรกิารตรวจ RT-PCR PCR2G
PCR3G

รายงานผลการตรวจ RT PCR ทีร่ะบหุน่วยบรกิารสง่
ตรวจและหน่วยตรวจ official report
โดยตอ้งเป็นการตรวจในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิาร HI/CI

V019 ไมไ่ดรั้บบรกิาร oxygen 6.คา่ออกซเิจนสําหรับผูต้ดิเชือ้ทีม่ี
อาการเปลีย่นแปลง/มคีวามจําเป็นตอ้ง
ใหอ้อกซเิจนตามดลุยพนิจิของแพทย์

145014 1.หลักฐานแสดงการจัดสง่อปุกรณ์ oxygen หรอื 
หลักฐานการรับอปุกรณ์oxygen ใหแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบชุือ่
ผูรั้บ (กรณี HI) หรอื
2.หลักฐานการให/้การไดรั้บออกซเิจน ของผูต้ดิเชือ้ 
(กรณี CI) ไดแ้ก ่คําสัง่แพทย ์และบันทกึพยาบาล
3. โดยระบจํุานวนวนัทีเ่ริม่ให ้และจํานวนวนัทีส่ ิน้สดุ
การใหบ้รกิาร25/07/65 7



รหสัปฏเิสธการจา่ย (Deny Code) รายการเบกิ รหสัเบกิและเอกสารหลกัฐาน
กรณี ใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ประเภท HI/CI  กรณีรหสัเหมาจา่ย

(COVR14 / COVR15 / COVR16 / COVR17)
Deny code ความหมาย เอกสารหลกัฐาน

V012 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บการดแูลตามจํานวนวนัทีข่อ
เบกิ 

1. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ เวชระเบยีน Nurse note 
/หลกัฐานทีส่ ือ่สารกับผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ 

V008 ผูต้ดิเชือ้ไ้มไ่ดรั้บการประเมนิ  ตามจํานวนวันที่
ขอเบกิ 

1. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ เวชระเบยีน Nurse note 
/หลกัฐานทีส่ ือ่สารกับผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ 

V009 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บอาหารตามจํานวนวันทีข่อเบกิ 1.หลกัฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติอาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตาม
จํานวนวันทีเ่บกิ หรอื 
2.หลกัฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้/ญาต ิ
ทัง้นีห้ลกัฐานในการจา่ยอาหาร ไมส่ามารถจา่ยเป็นเงนิสดใหก้บัผูต้ดิ

เชือ้ได ้นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป

V015 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บอปุกรณ์ เครือ่งวัด O2 sat 1.หลกัฐานแสดงการจัดสง่เวชภัณฑ ์ตามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบุ
ชือ่ผูรั้บ และราคาจัดหา หรอื
2. หลกัฐานการรับเวชภัณฑข์องผูต้ดิเชือ้/ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ ้
ตดิเชือ้ ระบชุือ่ผูรั้บ และราคาจัดหา 
หมายเหต ุกรณีจัดหาเป็นอปุกรณ์อืน่ทีไ่มใ่ช ่เครือ่งวัดไข ้และ  
เครือ่งวัด O2sat ตอ้งระบเุหตผุลการไมไ่ดจั้ดหาให ้
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เหตผุลของการปฏเิสธการขอทบทวน

1. แนบหลกัฐานถกูตอ้ง แตไ่มค่รบ ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 
2. ไมพ่บหลกัฐานการสง่อาหาร หรอื อปุกรณ์  เชน่ บนัทกึการสง่อปุกรณ์ หรอื ภาพ

การใชอ้ปุกรณ์ หรอื ภาพการรับ / สง่อาหาร หรอื ตารางการสง่อาหาร /อปุกรณ์ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่

3. แนบเอกสารผดิคน
4. หลกัฐานเอกสารบนัทกึการใหบ้รกิาร ไมไ่ดร้ะบชุือ่ สกลุ หรอื เลขบตัรประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร
5. ใหบ้รกิารผดิประเภทกบัการขอเบกิ เชน่ บรกิาร HI แตห่ลกัฐานเป็นการใหบ้รกิาร

ผูป่้วยในรพ. และพบบนัทกึเป็นการรักษาในแผนก ผป.ใน ของหน่วยบรกิาร



แนวทางการขอทบทวน และเอกสารอา้งองิ

ลาํดบั เลขหนงัสอื ลงวนัที่ เร ือ่ง

1 ที ่สปสช.6.70 / ว36 28 เม.ย.65 ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย กรณี
การใหบ้รกิาร Home isolation หรอื Community isolation 
หรอื OP Self isolation ของหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ

2 ที ่สปสช.6.70 / ว3777 1 ก.ค.65 การสง่เอกสารเพือ่ทบทวนผลการตรวจสอบการใหบ้รกิาร HI/CI 
สําหรับผูต้ดิเชือ้โควดิ19

คูม่อืการแนบไฟลสํ์าหรับ Pre-audit และขอทบทวน HI/CI ที ่>> https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/



เขา้โปรแกรม PPFS ของ สปสช. ผา่น website https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit

สามารถ download คูม่อืการแนบเอกสารผา่นโปรแกรม PPFS 
ขอใหศ้กึษาคูม่อืกอ่นดาํเนนิการตา่ง ๆ
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