
 

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพ่ือประกอบการทักทวงผลการตรวจสอบกอนจายการใหบริการ HI/CI  

แกผูติดเช้ือโรค COVID 19 สำหรับหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

         ดวยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีการดำเนินการตรวจสอบกอนการจายชดเชยคาบริการ

สาธารณสุขสำหรับการดูแลรักษาผูติดเชื้อโรคโควิด 19 กรณี Home isolation(HI) หรือ Community 

isolation (CI) และแจงรายงานการเบิกจายชดเชย ผานรายงาน statement ในระบบ E-claim และรายงานผล

การตรวจสอบและการจายชดเชยตามผลการตรวจสอบ กรณีท่ีหนวยไมเห็นดวยกับการจายชดเชยตามผลการ

ตรวจสอบดังกลาว สำนักงานใหหนวยบริการสามารถสงหลักฐานเอกสารเพ่ือยืนยันการใหบริการมาใหสำนักงาน

พิจารณา โดยการแนบเอกสารหลักฐานตามรายการท่ีไมเห็นดวยมาทาง Web Application ท่ี 
https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit 

 ท้ังนี้สำนักงานไดกำหนดรายละเอียด คำอธิบายและเอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงกรณีท่ีไมเห็น

ดวยกับการจายชดเชยตามผลการตรวจสอบดังกลาว โดยแบงตามรหัสการเบิก จายชดเชยคาบริการสาธารณสุข

สำหรับการดูแลรักษาผูติดเชื้อโรคโควิด 19 กรณี Home isolation(HI) หรือ Community isolation (CI) 

ดังนี้ 

1. รหัสเบิก COVR, COVR11, COVR12 คาดูแลรักษา (Deny code V008,V009,V010,V011,V012,  
 คือ ไมไดรับการประเมิน และ/หรือไมได รับอาหาร ตามจำนวนวันท่ีขอเบิก ในการใหบริการ (Home 

Isolation/Community Isolation) แบงเปน 

1.1 COVR05, COVR06 คาดูแลการใหบริการผูติดเชื้อโรคCOVID 19 (คาติดตามประเมินอาการ+ให

คำปรึกษา+คายาพ้ืนฐาน+คาอาหาร 3 ม้ือ) 

1.2 COVR11 ,COVR12 คาดูแลการใหบริการ (คาติดตามประเมินอาการ+ใหคำปรึกษา+คายาพ้ืนฐาน) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการประเมิน และ หรือการใหบริการ

อาหารแกผูติดเชื้อตามจำนวนวันท่ีขอเบิก 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ประกอบดวย  

1. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันท่ีเบิก  

2. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันท่ีเบิก หรือ  

3. หลักฐานการรับอาหารของผูติดเชื้อ/ญาติ 

2. รหัสเบิก COVID-DRUG11 คายาฟาทะลายโจร (Deny code= V016 คือ ไมไดจายยาฟาทะลายโจร) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการจายยาฟาทะลายโจร  

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก หลักฐานแสดงการจัดสงยา 

(ระบุชื่อผูรับ) หรือ หลักฐานการรับยาของผูติดเชื้อ/ญาติ 

3. รหัสเบิก COVID-DRUG04 คายาFavipiravir (Deny code= V016 คือ ไมไดจายยาFavipiravir) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการจายยา Favipiravir 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก หลักฐานแสดงการจัดสงยา หรือ 

หลักฐานการรับยา Favipiravir 

https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit


4. รหัสเบิก 145009 คาอุปกรณสำหรับผูปวย Home Isolation & Community Isolation (Deny 

code=V013, V014, V015 ไมไดจายอุปกรณ วัดไข & วัด O2sat) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการจายอุปกรณท่ีใชตรวจประเมิน 

ไดแก เครื่องวัดไข  เครื่องวัด O2sat ใหผูติดเชื้อใชตอเนื่องท่ีบาน 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก หลักฐานการรับอุปกรณ

หลักฐานแสดงการจัดสงเวชภัณฑ ตามรายการท่ีใหแกผูติดเชื้อ(ระบุชื่อผูรับ) หรือ  

3) หลักฐานการรับเวชภัณฑของผูติดเชื้อ/ญาติตามรายการท่ีใหแกผูติดเชื้อ 

5. รหัสเบิก 145014 คาใหบริการออกซิเจน (Deny code=V019 ไมพบการใหบริการออกซิเจน ตามจำนวนวันท่ี

ขอเบิก) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการใหบริการออกซิเจนแกผูติดเชื้อ 

ตามจำนวนวันท่ีขอเบิก 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก  

2.1 หลักฐานแสดงการจัดสงอุปกรณให oxygen หรือ หลักฐานการรับอุปกรณให oxygen หรือ 

2.2 หลักฐานการให/การไดรับออกซิเจน ของผูติดเชื้อ 

2.3 โดยระบุจำนวนวันท่ีเริ่มให และจำนวนวันท่ีสิ้นสุดการใหบริการ 

6. รหัสเบิก 080001 Chest X-ray กรณีโควิด (Deny code=V017 ไมพบการใหบริการ Chest X-Ray) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการใหบริการ Chest X-ray 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก รายงานผลการตรวจChest X-

Ray  ในชวงท่ีใหบริการ HI/CI ท่ีระบุวันท่ีชัดเจน 

7. รหัสเบิก PCR2G LAB RT-PCR (2 Genes) , PCR3G LAB RT-PCR (3 Genes) ,145005คาบริการเก็บ Swab 

(Deny code=V018 ไมพบการใหบริการ ตรวจคัดกรอง RT PCR) 

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย คือ ไมพบการใหบริการตรวจคัดกรองโควิด RT-

PCR ซ้ำ 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแกรายงานผลการตรวจ RT PCR ท่ี

ระบุหนวยบริการสงตรวจและหนวยตรวจ (official report) โดยตองเปนการตรวจในชวงเวลาท่ี

ใหบริการ HI/CI 

8. กรณีการจายชดเชยเปน O บาททุกรายการท่ีเบิก  

1) รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย โดยกำหนดเปนรหัสตางๆ ดังนี้ 

(1) V000 ขอมูลยังไมไดตรวจสอบ 

(2) V001,V002  ไมสามารถติดตอผูติดเชื้อได 

(3) V003  เลขบัตรประชาชนไมตรงกับขอมูลท่ี Authen 

(4) V004 ผูรับบริการตามรายชื่อ/เลขท่ีบัตรประชาชนตามท่ี Authen  แจงวาไมเปนผูติดเชื้อโรค 

Covid 19 

(5) V006  หนวยบริการท่ีผูติดเชื้อแจงวาไดรับบริการดูแลไมตรงหนวยบริการท่ี Authen 

2) เอกสารหลักฐานท่ีหนวยบริการตองจัดสงใหสำนักงานพิจารณา ไดแก เอกสารหลักฐานในขอ 1-7 ทุก

รายการตามท่ีหนวยบริการสงเบิก 



ตารางแสดงรหัสเบิก E-claim กับ รหัสPre Audit และเอกสารหลักฐานประกอบในการทักทวง 
รหัสเบิกใน E-claim รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย เอกสารหลักฐาน 

1.1COVR 05, COVR11 คาดูแลรักษา 
ในท่ีพัก (Home Isolation)  (Deny 
code= V008,V009,V010,V011,V012) 

ไมพบการประเมิน และ หรือ การใหบริการอาหาร
แกผูติดเชื้อตามจำนวนวันท่ีขอเบิก 
 

1) เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันท่ีขอเบิก  
2) หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันท่ีเบิก หรือ หลักฐานการรับ

อาหาร 
1.2COVR06, COVR12คาดูแลรักษา
แยกกักในชุมชน (Community 
Isolation)  (Deny code= 
V008,V009,V010, 
V011,V012) 

ไมพบการประเมิน และ หรือ การใหบริการอาหาร
แกผูติดเชื้อตามจำนวนวันท่ีขอเบิก 
 

1) เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันท่ีขอเบิก  
2) หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันท่ีเบิก หรือ หลักฐานการรับ

อาหาร 

3 COVID-DRUG11 คายาฟาทะลาย
โจ (Deny code= V016) 

ไมพบการจายยาฟาทะลายโจร 1) หลักฐานแสดงการจัดสงยา หรือ หลักฐานการรับยา 

3.COVID-DRUG04 คายา
Favipiravir(Deny code= V016) 

ไมพบการจายยาFavipiravir 1) หลักฐานแสดงการจัดสงยา หรือ หลักฐานการรับยา 

4..145009 คาอุปกรณสำหรับผูปวย 
Home Isolation & Community 
Isolation  (Deny code=V019) 

ไมพบการจายอุปกรณท่ีใชตรวจประเมิน ไดแก 
เครื่องวัดไข  เครื่องวัด O2sat ใหผูติดเชื้อใชตอเนื่อง
ท่ีบาน 

1) หลักฐานแสดงการจัดสงอุปกรณ หรือ หลักฐานการรับอุปกรณ 
2) หลักฐานการสั่งซ้ือท่ีระบุราคาอุปกรณ (กรณีท่ีจัดใหเพียงรายการ

เดียวและจัดหาในราคาสูง 
5..145014 คาออกซิเจน  (Deny 
code=V019) 

ไมพบการใหบริการออกซิเจนใหกับผูติดเชื้อ ตาม
จำนวนวันท่ีขอเบิก 

1) หลักฐานแสดงการจัดสงอุปกรณให oxygen หรือ หลักฐานการรับ
อุปกรณให oxygen  

2) หลักฐานการบันทึก/การดูแลดวยการให ออกซิเจนรวมท้ังวัน
เริ่มตนและวันสิ้นสุดการใหออกซิเจน 

6..080001 Chest X-ray กรณีโควิด
(Deny code=V017) 

ไมพบการใหบริการ Chest X-ray 1) รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ท่ีระบุหนวยบริการ วันท่ี
ใหบริการ 



รหัสเบิกใน E-claim รายละเอียดการตรวจพบจากการตรวจสอบกอนจาย เอกสารหลักฐาน 
7..PCR2G LAB RT-PCR (2 Genes) , 
PCR3G LAB RT-PCR (3 Genes) , 
145005คาบริการเก็บ Swab (Deny 
code=V018) 

ไมพบการใหบริการตรวจคัดกรองโควิด RT-PCR ซ้ำ 1) รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ท่ีระบุหนวย
บริการ วันท่ีใหบริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองท่ีสงเบิก 

8.กรณีการจายชดเชยเปน O บาททุก
รายการท่ีเบิก  
 

(1) V000 ขอมูลยังไมไดตรวจสอบ 
(2) V001,V002  ไมสามารถติดตอผูติดเชื้อได 
(3) V003   เลขบัตรประชาชนไมตรงกับขอมูลท่ี 

Authen 
(4) V004 ผูรับบริการตามรายชื่อ/เลขท่ีบัตร

ประชาชนตามท่ี Authen  แจงวาไมเปนผูติด
เชื้อโรค Covid 19 

(5) V006  หนวยบริการท่ีผูติดเชื้อแจงวาไดรับ
บริการดูแลไมตรงหนวยบริการท่ี Authen 

1) เอกสารหลักฐานในขอ 1-7 ทุกรายการตามท่ีหนวยบริการสงเบิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบการออกรายงาน statement และ ระยะเวลาการดำเนินการทักทวง กรณีใหบริการผูติดเช้ือโควิด ประเภท Home Isolation / Community Isolation 
 
ประเภท วันท่ีตัดขอมูล วันท่ีแสดง 

statement 
วันท่ีเริ่มทักทวง วันท่ีส้ินสุดการ

ทักทวง 
วันท่ีตรวจสอบขอมูล วันท่ีแจงผลการทัก

ทักทวง 

OP(2ครั้ง/เดือน) 1. วันท่ี15 
2. วันท่ี 30/31  

1. วันที 18  
2. วันท่ี 3 ของเดือน

ถัดไป 

1. วันท่ี 20  
2. วันท่ี 5 ของเดือน

ถัดไป 

1. วันท่ี 30  
2. วันท่ี 15  

1. วันท่ี 1-7 ของ
เดือนถัดไป 

2. วันท่ี 17-24  

1. Statement 
รอบสิ้นเดือน 

2. Statement 
รอบกลางเดือน 

IP(1ครั้ง/เดือน) วันท่ี 30/31 ของทุก
เดือน 

วันท่ี 3 ของเดือน
ถัดไป 

วันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

วันท่ี 15 ของทุกเดือน วันท่ี 17-24 ของเดือน Statement รอบสิ้น
เดือน 

 
สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กลุมไลน HI/CI สปสช กรุณาเปลี่ยน ชื่อเปนหนวยบริการท่ีทานสังกัด หลังเขากลุมแลว 
 https://line.me/R/ti/g/YUZvySqJCg  


