
แนวทางการแกไ้ขขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify
และหลกัฐานทีจ่ดัเตรยีมเพือ่ยนืยนัการ

ใหบ้รกิาร
กรณีใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้โควดิ 19

ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ

ฝำ่ยตรวจสอบกำรจำ่ยชดเชยและคุณภำพบรกิำร
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แนวทางการแกไ้ขขอ้มลูตดิเงือ่นไข Verify กรณีกรณีการเก็บ Specimen
และกรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้โควดิ 19

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเงือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการ
แพทยใ์นการใหบ้รกิารดแูลรักษาผูป่้วยโรค COVID 19 ส าหรับผูป่้วยใน

การใชโ้ปรแกรม PPFS เพือ่แกไ้ขขอ้มลูไมผ่า่นการตรวจสอบ ขอ้มลูตดิ 
Verify
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แนวทางการแกไ้ขขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify 
กรณีกรณีการเก็บ Specimen 

และกรณีการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั
การตดิเชือ้โควดิ 19
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 ใหห้น่วยบรกิารด าเนนิการในโปรแกรม PPFS (https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit)

 กรณีหน่วยบรกิาร ยอมรบัตามผล Verify ขอ้มลูของ สปสช. ซึง่ไมต่อ้งแนบ

เอกสารมาให ้สปสช. ตรวจสอบอกี ใหบ้นัทกึในโปรแกรมทีข่อ้ความ “ยอมรบั
ตามผล VA” สปสช. จะด าเนนิการประมวลผลโดยไมจ่า่ยชดเชยคา่เก็บตวัอยา่ง 

คา่บรกิาร และคา่ตรวจตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีซ่ า้ซอ้นดงักลา่ว แตจ่า่ยคา่บรกิาร
อืน่ ๆ ตามเดมิ

 กรณีหน่วยบรกิารไมย่อมรบัตามผล Verify ขอ้มลูของ สปสช. ตอ้งแนบเอกสาร
มาเพือ่ให ้สปสช.พจิารณา ใหเ้ลอืกขอ้ความ“ไมย่อมรบัตามผล VA” และแนบ
เอกสารเพือ่ยนืยนับรกิาร

http://www.nhso.go.th/eng 5
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Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V024 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ

รปูแบบซ า้ซอ้นใน 24 ชัว่โมง ใน PID 

เดยีวกนั 

1. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคดักรอง Covid19 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้

1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด

หรอื

1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื

1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (NOVEL 

CORONA ) หรอื

1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจในกรณีที่

เป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ 

(เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

V025 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ

รปูแบบซ า้ซอ้น ใน PID ทีไ่ดร้ับการ

จา่ยชดเชยการเก็บ specimen ไปแลว้

ภายใน 3 วนั

V026 เบกิชดเชยการเก็บ specimen ทกุ

รปูแบบซ า้ซอ้นตัง้แต ่4 ครัง้ ขึน้ไปใน

ชว่งเวลา 14 วนั

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเก็บ Specimen 
เพือ่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny 
code ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพยีง

อยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร
V027 เบกิชดเชยการคา่ lab 

ทกุรปูแบบซ า้ซอ้นใน 

24 ชัว่โมง ใน PID 

เดยีวกนั ทีม่ผีลเป็น 

Negative

1. เอกสารหลักฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิารกรณี

ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้

COVID-19 ดังนี้

1.1 ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab /ใบ

สง่ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ

1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report 

ตามมาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ าหนด ยกเวน้ กรณี

Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคดั

กรอง Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้

1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวง

สาธารณสขุก าหนด หรอื

1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 หรอื

1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(NOVEL CORONA ) หรอื

1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่

ตรวจในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยั

วา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วย

บรกิาร)

2. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิาร ตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-19 

ดงันี้

2.1ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่

จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ

2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตาม

มาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ าหนด ยกเวน้ กรณี 

Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V029 เบกิชดเชยท า Lab 

ทกุรปูแบบซ า้ซอ้น

ตัง้แต ่4 ครัง้ขึน้ไป 

ในชว่งเวลา 14 วนั

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny 
code ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการ

ใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

เพยีงอยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร

V030 เบกิชดเชยคา่ lab RT-PCR 

ซ ้าซอ้น ใน PID ทีไ่ดรั้บการ

จา่ยชดเชยคา่ RT-PCR ไป

แลว้ ในชว่งเวลา 3 วัน

1. เอกสารหลักฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิาร

กรณีตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ยนืยันการ

ตดิเชือ้ COVID-19 ดังนี้

1.1 ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab 

/ใบสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ 

lab และ

1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report 

ตามมาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ าหนด ยกเวน้ 

กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารคดักรอง 

Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้

1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ก าหนด หรอื

1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 หรอื

1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(NOVEL CORONA ) หรอื

1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจใน

กรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่

เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

2. เอกสารหลกัฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้ COVID-19 ดงันี้

2.1ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่จาก

หน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ

2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตามมาตรฐาน

วชิาชพี หรอืตามมาตรฐานทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ก าหนด ยกเวน้ กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V031 เบกิชดเชยคา่ lab RT-PCR 

ซ ้าซอ้น ตัง้แต ่4 ครัง้ขึน้ไป 

ในชว่งเวลา 14 วัน

V032 การเบกิชดเชย lab การ

ตรวจ antibody

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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Deny code
ความหมาย

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีทีเ่ป็นหนว่ยตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพยีงอยา่งเดยีว

การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

กรณีเป็นท ัง้หนว่ยคดักรองและหนว่ยตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร

V033 เบกิชดเชยคา่ lab RT-

PCR ซ ้าซอ้น ใน PID ที่

ไดรั้บการจา่ยชดเชยคา่

RT-PCR ซ ้าซอ้นใน 24 

ชัว่โมง ใน PID เดยีวกนั

1. เอกสารหลักฐานทีย่นืยันการใหบ้รกิารกรณีตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-

19 ดังนี้

1.1 ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่

ตอ่จากหน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ

1.2 ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตาม

มาตรฐานวชิาชพี หรอืตามมาตรฐานที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ าหนด ยกเวน้ กรณี 

Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

1. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารคดักรอง 

Covid19 ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้

1.1 ใบประเมนิความเสีย่งในรปูแบบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ก าหนด หรอื

1.2 แบบคดักรองความเสีย่งผูส้งสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 หรอื

1.3 แบบสอบสวนผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(NOVEL CORONA ) หรอื

1.4 เวชระเบยีนทีบ่นัทกึอาการ และเหตผุลในการสง่ตรวจ

ในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็น

กลุม่เสีย่งทีม่อีาการ (เฉพาะกรณีบรกิารในหน่วยบรกิาร)

2. เอกสารหลักฐานทีส่ง่เพือ่ยนืยันการใหบ้รกิาร ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยันการตดิเชือ้ COVID-19 ดงันี้

2.1ใบ request lab / ใบค าสัง่สง่ตรวจ lab /ใบสง่ตอ่จาก

หน่วยบรกิารอืน่ เพือ่สง่ตรวจ lab และ

2.2ผลการตรวจ lab ทีเ่ป็น official report ตามมาตรฐาน

วชิาชพี หรอืตามมาตรฐานทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ก าหนด ยกเวน้ กรณี Antigen เป็นผลการตรวจ Lab ได ้

V034 มกีารเบกิ Lab แบบ RT-

PCR ทีเ่คยมผีล Positive

ใน Visit กอ่นหนา้นี ้ไม่

เกนิ 90 วัน

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้โควดิ 19
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แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify
กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการแพทยใ์นการ
ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 

ส าหรบัผูป่้วยใน
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กรณีตดิ Verify รหสั V036,V037,V038,V041,V042,V043 

 ใหห้น่วยบรกิารด าเนนิการในโปรแกรม PPFS (https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit)

 กรณีทีห่น่วยบรกิารยอมรับตามผล Verify ขอ้มลูของสปสช.  ซึง่ไมต่อ้งแนบเอกสาร
มาให ้สปสช. ตรวจสอบอกี ใหบ้นัทกึในโปรแกรมทีปุ่่ มขอ้ความ “ยอมรับตามผล VA” 
หมายถงึ หน่วยบรกิารยอมรับวา่ผูป่้วยรายนีเ้ป็นผูต้ดิเชือ้โควดิกลุม่อาการสเีขยีวใน
การมารับบรกิารครัง้นี ้หรอืยอมรับคา่ท าความสะอาดยานพาหนะตามอัตราจา่ยตอ่
จ านวนครัง้ทีใ่ชร้ถสง่ตอ่(V041) สปสช.จะปรับลดเฉพาะการจา่ยคา่หอ้ง หรอืคา่ PPE 
เป็นคา่บรกิารส าหรับผูต้ดิเชือ้โควดิกลุม่อาการสเีขยีว หรอืคา่ท าความสะอาด
ยานพาหนะ ตามทีป่ระมวลผลได ้ส าหรับคา่บรกิารอืน่ๆ ยังจา่ยชดเชยตามเดมิ

 กรณีหน่วยบรกิารไมย่อมรับตามผล Verify ขอ้มลูของสปสช.  ตอ้งแนบเอกสารมา
เพือ่ให ้สปสช.พจิารณา ใหเ้ลอืกขอ้ความ“ไมย่อมรับตามผล VA” และแนบเอกสาร
เพือ่ยนืยันบรกิาร

http://www.nhso.go.th/eng 11
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กรณีตดิ Verify รหสั V040  ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็น Covid-19 ทีพ่บการ

จ าหน่ายและรับ Admit ตอ่ในวันเดยีวกนั ภายใตห้น่วยบรกิารเดยีวกนั 

http://www.nhso.go.th/eng 12

 สาเหต ุ:  เป็นกรณีทีต่รวจสอบพบวา่ หน่วยบรกิารมกีารบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยราย

เดยีวกนั แยกเป็น 2 admission ซึง่จะตดิ V040 ทัง้ 2 records ใหด้ าเนนิการดงันี้

 สปสช.จะปรับแกไ้ขขอ้มลู record ทีส่ง่มาทหีลงัใหเ้ป็นขอ้มลูไมใ่ชส้ทิธ ิ(แกไ้ข เป็น 

UUC=2)  และจะลอ๊คไมใ่หม้กีารแกไ้ขขอ้มลูใน record นีไ้ดอ้กี

 หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลูใน record ทีย่ังตดิ V040  และแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง โดย

การ e-Appeal  เชน่ ปรับจ านวนวนันอนใหค้รอบคลมุจ านวนวนันอนจรงิ ตัง้แตรั่บไวจ้น

จ าหน่ายออกจากหน่วยบรกิาร

 หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลู record ทีแ่กไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ มาในระบบโปรแกรม e-Claim (ไม่

ตอ้งแนบไฟลเ์อกสารเพือ่ขอแกไ้ข V040 ในระบบโปรแกรม PPFS)

 สปสช.จะประมวลผลตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนด



แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการแพทย์
ในการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 ส าหรบัผูป่้วยใน

Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V035

กรณี IP Covid-19 กลุม่ Case สเีขยีว แตเ่บกิคา่

หอ้งรหัส COVR09 (คา่หอ้งส าหรับผูป่้วยโควดิสี

เหลอืง) หรอื COVR10 (คา่หอ้งส าหรับผูป่้วยโควดิ

สแีดง) เฉพาะ case ที ่Date Admit ตัง้แตว่ันที่

1/8/2564

กรณียนืยันขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสาร

หลกัฐานเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารดงันี้

1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รับการ

รักษา

2. หลักฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรค ตามประเภทหอ้ง

และจ านวนวนั ตามทีส่ง่เบกิV037

กรณี IP Covid-19 กลุม่Asymptomatic แตเ่บกิคา่

หอ้งรหัส COVR09 (คา่หอ้งส าหรับผูป่้วยโควดิสี

เหลอืง) หรอื COVR10 (คา่หอ้งส าหรับผูป่้วยโควดิ

สแีดง) เฉพาะ case ที ่Date Admit ตัง้แตว่ันที่

1/8/2564 

V036

กรณี IP Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว ทีเ่บกิคา่หอ้ง

รหัส COVR01 (คา่หอ้งควบคมุผูป่้วย COVID ใน

รพ.) เฉพาะ case ที ่Date Admit ระหวา่งวันที ่

2/3/2563 ถงึ 31/7/2564

กรณียนืยันขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสาร
หลักฐานเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รับการ
รักษา
2. หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผูต้ดิเชือ้ไดอ้ยูห่อ้งตามประเภท
และจ านวนวนั ตามทีส่ง่เบกิ

07/04/65 13



แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการแพทย์
ในการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 ส าหรบัผูป่้วยใน

Deny code ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V038
กรณี IP Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว ที่

เบกิ PPE > 15 ชดุ/วัน

กรณียนืยันขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสาร

หลกัฐานเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารดงันี้

1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รับการรักษา

2. หลกัฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรคตามจ านวน PPE ที่

สง่เบกิ

V042

Case ที ่Dx. Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว 

ทีเ่บกิ PPE > 300 บาท/วัน เฉพาะ case ที่

Admit ตัง้แตว่ันที ่1/08/2564

V043

Case ที ่Dx. Covid-19 กลุม่อาการสเีขยีว 

ทีพ่บการเบกิรว่มกบัการเบกิ คา่หอ้งรหัส

COVR09 หรอื COVR10  หรอื เบกิ PPE > 

15 ชดุ/วัน

กรณียนืยันขอ้มลูทีส่ง่เบกิ ใหห้น่วยบรกิารสง่เอกสาร
หลกัฐานเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารดงันี้
1. ใบ summary discharge ในวนัทีร่ับผูป่้วยเขา้รับการรักษา
2. หลกัฐานทีแ่สดงความรนุแรงของโรคตามจ านวน PPE ที่
สง่เบกิ
3. หลกัฐานการแสดงความรนุแรงของโรค ตามประเภทของ
หอ้ง และจ านวนวนั ตามทีส่ง่เบกิ

07/04/65 14



Deny 
code

ความหมาย การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

V041

พบการเบกิรหสั COVV01(คา่ท าความ

สะอาดพาหนะในการสง่ตอ่และ คา่ชดุ 

PPE) ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการเบกิรถ refer 

กรณียนืยันการใหบ้รกิาร ขอใหห้น่วยบรกิารจัดสง่เอกสารที่

เกีย่วขอ้งดงันี้

1.หลกัฐานการใชร้ถ ไดแ้ก ่เอกสารอนุมัตกิารใชร้ถ

2.หลกัฐานการใชร้ถ ส าหรับการรับ/สง่ตอ่ของผูป่้วยทีใ่ชพ้าหนะใน

ไดแ้ก ่ใบสง่ตวัทีร่ะบกุารใชร้ถและสถานทีรั่บ/สง่

แนวทางด าเนนิการขอ้มลูตดิเง ือ่นไข Verify กรณีการเบกิคา่บรกิารทางการแพทย์
ในการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 19 ส าหรบัผูป่้วยใน

07/04/65 15



การใชโ้ปรแกรม PPFS เพือ่แกไ้ขขอ้มลูไมผ่า่น
การตรวจสอบ ขอ้มลูตดิ Verify

จดัท ำโดย ฝ่ำยตรวจสอบกำรชดเชยและคณุภำพบริกำร

ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ

http://www.nhso.go.th/eng 16



 เขา้โปรแกรมทีห่นา้แรกจะมกีารประชาสมัพันธเ์รือ่งตา่งhttps://ppfs.nhso.go.th/ppaudit
 login เขา้ใชง้านดว้ยรหสัที ่generate กบั สปสช.ทีเ่ขา้โปรแกรม e-claim และอืน่ ๆ
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พจิารณารายละเอยีดเบือ้งตน้ของ visit ดงักลา่วแลว้ ใหด้ าเนนิการทีช่อ่ง “การพจิารณาผลการตรวจสอบ” 
โดยหน่วยบรกิาร
• เลอืก “ยอมรับตามผล VA” ในกรณีทีไ่มต่อ้งการแนบเอกสารเพือ่ให ้สปสช. พจิารณา 
หรอื
• ตอ้งการแนบเอกสารให ้สปสช. พจิารณาใหเ้ลอืก “ไมย่อมรับตามผล VA” จะขึน้ รายละเอยีด ใหห้น่วย
บรกิารไดแ้นบเอกสาร
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❑ ใหห้น่วยบรกิารพจิารณา
ขอ้มลู และรายการเอกสารที่
ตอ้งแนบ

❑ แนบเป็น PDF ขนาดไมเ่กนิ 
5 MB แนบได ้5 ไฟล ์เคส
เดยีวกนัตดิ VA หลายตวั
แนบเอกสารชดุเดยีวกนัได ้

เมือ่แนบเอกสารแลว้ 
➢ หากตอ้งการบนัทกึแลว้แกไ้ขได ้

จนกวา่จะปิดรับ เลอืก “บนัทกึรา่ง” 
➢ หากเลอืก “บนัทกึยนืยนัสง่” จะไม่

สามารถแกไ้ขการแนบเอกสารเคสนี้
ได ้

➢ ปิดใหแ้นบใน 15 วนัหลงัเห็น STM 
ในโปรแกรม PPFS หากไมด่ าเนนิการ 
จะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปตรวจสอบ
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พบปัญหาการใชง้าน 
ประสาน สปสช.เขต / provider centerหมายเลข 02-554-0505/line open chat
(กรณีเขา้ไลนข์อใหใ้ชช้ือ่แสดงเป็นชือ่หน่วยบรกิารเทา่นัน้)

สำมำรถ download คูมื่อกำรแก้ไขV024-043 / คูมื่อกำรใช้โปรแกรมPPFS

เพื่อแก้ไขข้อมลูติดV(1).pdf - Google ไดรฟ์ / หรือได้ท่ีหน้ำโปรแกรมPPFS

https://drive.google.com/file/d/1KXJ-um8HoEWfxkq9npaZ1SoDCH6HHibc/view

