
แนวทางดําเนินการขอมูลติด C , deny, Verify
กรณีการใหบริการโรคโควิด 19

ฝายบริหารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ขอมูลติด C deny V กรณีโควิด 19

ตดิ C ตดิ Deny รหสั V

ครัง้ ครัง้ ครัง้

472,772 3,811 523,085

ขอ้มลู
ประเภท จาํนวนหนว่ย คร ัง้ 

C349 1,432 283,428
C349 combine 1,122 18,185
การบนัทกึขอ้มลู 1,691 143,487
เบกิไมไ่ด ้ 1,083 27,672

รวมทัง้หมด 472,772



ขอมูลติด C349 ไมพบขอมูลการ Authentication

ประเภทการเบกิ

รหสัตดิ C 
รวม 

349 349 Combine 

คร ัง้ คร ัง้ คร ัง้ 
ATK 265,642 13,214 278,856
HI 6,666 776 7,442
CI 8,076 562 8,638
HICI - 70 70
HI_ATK 756 167 923
CI_ATK 1,348 121 1,469
HICI_ATK - 7 7
LAB_OTHER 940 35 975



แนวทางแกไขการติด C349 ไมพบขอมูลการ authentication

รหัส แนวทางดําเนินการ

C349 Screening 

แจงแนวทางการแกไขชอมูล C349 ใหหนวยบริการทราบ  โดยใหดําเนินการแกไขขอมูล ดังนี้

1) ใชหลักฐานการใหบริการ (ใบรายงานผล Lab)   หรือ

2) หนังสือรับรองจากผูบริหาร ตามรูปแบบที่กําหนด

C349 HI/CI 

แจงแนวทางการแกไขชอมูล C349 ใหหนวยบริการทราบ  โดยใหดําเนินการแกไขขอมูล ดังนี้

1) ใชหลักฐานการใหบริการ (ใบบันทึกการติดตามอาการ)  หรือ

2) หนังสือรับรองจากผูบริหาร ตามรูปแบบที่กําหนด

ปลด C349 แลวจะติดเงื่อนไข verify V000 ไมมีขอมูล authen ทําใหไมผานเงื่อนไข เนื่องจาก ไมมีขอมูลใหโทร

ติดตอ



แนวทางแกไขการติด C349 ไมพบขอมูลการ authentication

ใหหนวยบริการท่ีมีความประสงคจะขอแกไขขอมูล  จัดสงเอกสารหลักฐานพรอมขอมูลตามท่ีกําหนดมายัง 

สปสช.ภายใน 30 วันนับจากไดรับทราบขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบ ดังนี้

1. จัดสงเอกสารหลักฐานยืนยันการใหบริการแกผูมีสิทธิ หรือสงหนังสือรับรองการใหบริการ ลงนามโดยผูบริหาร

หนวยบริการ พรอมเอกสารแจงรายละเอียดขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบกรณี C349 ตามรูปแบบที่กําหนด

2. สําหรับรายละเอียดขอมูลไมผานการตรวจสอบ   ท่ีตองสงมาพรอมกับหนังสือรับรองการใหบริการนั้น ขอใหจัดสง

ในรูปแบบของ excel file ดวย 

จัดสงเอกสารทาง e-mail : appeal_nhso@nhso.go.th



ตัวอยาง เอกสารและขอมูลขอแกไขกรณีติด C349

หนังสือรับรองการใหบริการ 
เรื่อง  รับรองการใหบริการกรณี..................................................................................................................................

เรียน  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายละเอียดขอมูลท่ีไมผานการตรวจสอบ (ติด C349 )          จํานวน   1 ชุด

ดวยโรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน .................................................. จังหวัด............................. ไดมีการใหบริการ...  ตรวจคัดกรองและตรวจ

ทางห้องปฏิบัตกิารยนืยันการตดิเชือ้โรคโควดิ 19  การใหบริการ Home Isolation หรือ Community Isolation    แก่ผู้มีสิทธิ/ผู้ตดิเชือ้โควดิ19 โดยที่

ไม่ได้ขอ Authentication code หรือมีการขอ Authentication code ผิดประเภท ทาํให้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ผ่านการตรวจสอบ (ข้อมูลตดิ C349 ไม่พบการ 

Authentication) น้ัน 

ในการน้ี ขาพเจา ............................................................ ตําแหนง ................................................

ขอรับรองวาโรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน .................................................. ไดมีการใหบริการดังกลาวแกผูมีสิทธิ /   ผูปวยโรคโควิด19 ตามรายชือ่ใน

แบบฟอรม์รายละเอยีดข้อมูลทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบ (ตดิ C349) ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย จริง และไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐ หรือ

จากหน่วยงานภาครัฐอืน่   

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ลงช่ือ ................................................ (ผูอํานวยการ/ผูมีอํานาจ)

ตําแหนง................................................                                               



เอกสารและขอมูลขอแกไขกรณีติด C349

ลาํดบั Train ID PID HN ชือ่-สกลุ ผูร้บับรกิาร วนัทีร่บับรกิาร กรณีทีข่อแกไ้ข

1

2

3

แบบแสดงรายละเอียดขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบ (ติด C349 )

สรปุรวมทัง้ส ิน้ จํานวน ..........................................   ราย

โดยขอใหจัดทําแบบแสดงรายละเอียดขอมูลที่ไมผานการตรวจสอบ (ติด C349)  ในรูปแบบ excel file

และจัดสงตามชองทางที่กําหนด 



TOP 10 ขอมูลติด C อ่ืนๆ

NO รหสั ความหมาย ครัง้
1 317 317:เบกิคา่ตรวจ lab covid แตไ่มบ่นัทกึผลการตรวจ 27,558
2 438 438:เลอืกเงือ่นไขสทิธปิระโยชน ์ไมต่รงตามสทิธิท์ีพ่งึเบกิได ้ 17,775
3 314 314:ไมม่รีหสัโรค หรอืรหสัโครงการพเิศษ กรณีการตรวจคดักรอง COVID19 16,129

4 313,325 313:บนัทกึรหสัโครงการพเิศษ SCRCOV แตไ่มม่กีารเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ หรอืการตรวจ Lab,
325:บนัทกึ Project code SCRCOV แตไ่มม่รีายการ Lab Screening 12,974

5 454 454:รหสัโครงการพเิศษไมส่อดคลอ้งกบัประเภทผูป่้วย หรอืกรณีทีข่อเบกิหรอืรหสัโครงการพเิศษไมส่อดคลอ้งกบั
ปีงบประมาณ 10,910

6 999,322 999:ไมพ่บขอ้มลูในฐานการตรวจสอบสทิธขิอง สปสช./สนบท.,
322:ไมใ่ชผู่ม้สีญัชาตไิทย ไมส่ามารถเบกิกรณีคดักรอง covid19 ได ้(Project =SCRCOV) 6,954

7 315 315:รหสัโรค หรอืรหสัโครงการพเิศษไมส่อดคลอ้งกบัการเบกิรหสัรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID19 5,323

8 316 316:เป็นหน่วยบรกิารทีไ่มส่ามารถเบกิรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID19 ได ้ 4,753

9 327 327:ขอ้มลูใหบ้รกิารเชงิรกุ เลอืกเงอืนไขการเรยีกเก็บไมถ่กูตอ้ง 4,073

10 438,832 438:เลอืกเงือ่นไขสทิธปิระโยชน ์ไมต่รงตามสทิธิท์ีพ่งึเบกิได,้
832:เป็นสทิธทิีไ่มส่ามารถบนัทกึเบกิผา่นระบบโปรแกรม (e-claim) ของ สปสช. ได ้ 3,834



แนวทางแกไขขอมูลติด C อ่ืนๆ

รหัส แนวทางดําเนินการ

C ที่เกิดจากการบันทึกขอมูลผิดพลาด หนวยบริการตองตรวจสอบการบันทึกขอมูล ตามเงื่อนไขของแตละ C แลวแกไขขอมูลสงเขามาใหม

เชน บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสโครงการพิเศษ ไมสอดคลองกับการเบิก บันทึกคาหองไมสัมพันธกับ

วันนอน เปนตน

C เนื่องจากอยูนอกเหนือสิทธิ

ประโยชนที่จะจายได

หนวยบริการตรวจสอบการบันทึกขอมูล  หากหนวยบริการตรวจสอบแลว ไมพบการบันทึกผิดพลาด จะ

ไมสามารถเบิกจายได  เชน ไมใช PID ที่มีใน สนบท. ไมใชบุคคลสัญชาติไทย หนวยบริการไมมีศักยภาพ 

หรือเปนบริการกอนที่จะกําหนดสิทธิประโยชน หรือ เปนขอมูลซํ้า

วิธีตรวจสอบและแกไขแตละกรณี ดาวนโหลดไดจากหนา web e-Claim



TOP 10 ขอมูลติด Deny กรณีโควิด 19

รหสั ความหมาย ครัง้ 

I21 เบกิชดุ PPE มากกวา่จํานวนทีกํ่าหนด 3,016

I21,I21 เบกิชดุ PPE มากกวา่จํานวนทีกํ่าหนด 408

C04 เบกิคา่รถรับสง่ตอ่กรณีมากกวา่ 50 กม.แตบ่ันทกึรหสัรายการขอเบกิไมค่รบถว้น และ ไมม่กีารรับสง่ตอ่ 158

O12 รอการตรวจสอบการจา่ยกรณี HI/CI 58

O10 ผา่นเงือ่นไขเหมาจา่ย กรณี HI/CI รอตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิ 49

C04,C04 เบกิคา่รถรับสง่ตอ่กรณีมากกวา่ 50 กม.แตบ่ันทกึรหสัรายการขอเบกิไมค่รบถว้น และ ไมม่กีารรับสง่ตอ่ 40

O11 ไมผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบการจา่ย กรณี HI/CI 20

I23 เบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ มากกวา่จํานวนวนันอน 
และอตัราทีกํ่าหนด 19

I21,I21,I21,I21 เบกิชดุ PPE มากกวา่จํานวนทีกํ่าหนด 17

A03,I21 รหสัโรคอยูใ่นกลุม่ follow up 11



แนวทางแกไขขอมูลติด deny

รหัส แนวทางดําเนินการ

Deny ที่เกิดจากการบันทึกขอมูล

ผิดพลาด

หนวยบริการตองตรวจสอบการบันทึกขอมูล ตามเงื่อนไขของแตละ Deny แลวแกไขขอมูลสงเขามาใหม

เชน เบิก PPE มากกวาที่กําหนด หรือมากกวาจํานวนวันนอน กรณีเบิกมากกวาที่กําหนด หากมีการ

ใหบริการจริง ตองอุทธรณมาเปนเอกสาร

Deny เนื่องจากอยูนอกเหนือสิทธิ

ประโยชนที่จะจายได

หนวยบริการตรวจสอบการบันทึกขอมูล  หากหนวยบริการตรวจสอบแลว ไมพบการบันทึกผิดพลาด จะ

ไมสามารถเบิกจายได  เชน เปนบริการกอนที่จะกําหนดหลักเกณฑการเบิกจาย เบิกอุปกรณ HI มากกวา 1 

ครั้ง/PID หรือ เบิกคาฉีดวัคซีน ที่ไมใชวัคซีนที่รัฐสนับสนุน

วิธีตรวจสอบและแกไขแตละกรณี ดาวนโหลดไดจากหนา web e-Claim



TOP 10 ขอมูลติด V

NO รหสั ความหมาย ครัง้ 

1 V029 เบกิชดเชยการทํา Lab ทกุรปูแบบซ้ําซอ้น ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป ในชว่งเวลา 14 วนั 39,125

2 V026 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุรปูแบบซ้ําซอ้นตัง้แต ่3 ครัง้ ขึน้ไปในชว่งเวลา 14 วนั 38,844

3 V006,V004,V003,V002 ผูต้ดิเชือ้แจง้วา่ไดรั้บบรกิารดแูลจากหน่วยบรกิารอืน่ไมต่รงหน่วยบรกิารที ่Authen , .. , 32,129

4 V024 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุรปูแบบซ้ําซอ้นใน 24 ชัว่โมง ใน PID เดยีวกนั 27,529

5 V042 กรณี IP Covid-19 กลุม่ Case สเีขยีว ทีเ่บกิ PPE > 15 ชดุ/วนั 27,317

6 V026,V029,V031 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุรปูแบบซ้ําซอ้นตัง้แต ่3 ครัง้ ขึน้ไปในชว่งเวลา 14 วนั , .. , 17,994

7 V029,V031 เบกิชดเชยการทํา Lab ทกุรปูแบบซ้ําซอ้น ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป ในชว่งเวลา 14 วนั , .. , 17,131

8 V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทําใหไ้มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้ 16,964

9 V026,V026 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุรปูแบบซ้ําซอ้นตัง้แต ่3 ครัง้ ขึน้ไปในชว่งเวลา 14 วนั , .. , 15,832

10 V029,V029 เบกิชดเชยการทํา Lab ทกุรปูแบบซ้ําซอ้น ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป ในชว่งเวลา 14 วนั , .. 13,743



แนวทางแกไขขอมูลติด V

รหัส แนวทางดําเนินการ

ติดเงื่อนไข verify กรณีการ

ตรวจคัดกรองและตรวจทาง

หองปฏิบัติการฯ

การดําเนินการ : หนวยบริการตรวจสอบขอมูล ตามเงื่อนไขแตละกรณี และใหหนวยบริการ

จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่กําหนด 

ชองทางสงเอกสาร :โปรแกรม PPFS

ติดเงื่อนไข verify กรณี HI/CI การดําเนินการ : หนวยบริการตรวจสอบขอมูล ตามเงื่อนไขแตละกรณี และใหหนวยบริการ

จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่กําหนด 

ชองทางสงเอกสาร : โปรแกรม PPFS

ติดเงื่อนไข verify กรณีผูปวย

ใน

การดําเนินการ : หนวยบริการตรวจสอบขอมูล ตามเงื่อนไขแตละกรณี และใหหนวยบริการ

จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่กําหนด 

ชองทางสงเอกสาร :โปรแกรม PPFS

การจัดเตรียมเอกสารแตละกรณี ดาวนโหลดไดจากหนา web e-Claim



ขั้นตอนดําเนินการกรณี C , V ท่ีตองตรวจสอบเอกสาร

หนวยบริการ สปสช.

จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร

จัดสงเอกสารตามชองทางที่กําหนด พิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธ

ประมวลผลตามรอบท่ีขอมูลผานการพิจารณา

โอนเงินใหหนวยบริการ



Thank you

พบปัญหาการเบิกจา่ย

โทร. ๐๒-๕๕๔-๐๕๐๕ 

ฝ่ายบริหารการจดัสรรและชดเชยคา่บริการ
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