


แนวทางจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือรองรบัการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย (Pre audit)  

กรณีเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายสาํหรบับริการ Home isolation / Community isolation / OP Self isolation 

***************************** 

สปสช.กาํหนดให้มีการตรวจสอบข้อมลูก่อนการจ่ายชดเชย (Pre audit) กลุ่มอาการสีเขยีว สาํหรบับริการ 

HI /CI / OPSI ดงันี 

. หน่วยบรกิารพสิูจน์การเขา้รบับรกิารของผูม้สีทิธ ิโดยการขอ Authentication Code ตามแนวทางท ีสปสช.

กําหนด 

2. ตรวจสอบขอ้มลูการรบับรกิารจาก AMED, Line form หรอื platform อนื ๆ ตาม standard data set 

3. ตรวจสอบการเขา้รบับรกิารตามแนวทางทกีําหนด เฉพาะรายทไีม่มขีอ้มลูใน platform อนื 

        3.  สุม่ตรวจสอบบรกิารดว้ยวธิโีทรศพัท ์เฉพาะรายทรีปูแบบเบอรโ์ทรศพัทถ์ูกตอ้ง และไม่มขีอ้มูลใน 

platform อนื หรอื 

        3.  สุม่ตรวจสอบบรกิาร HI CI OPSI ดว้ยการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร เฉพาะรายทไีม่มี

ขอ้มลูใน platform อนื 

4. สปสช.ประมวลผลตามหลกัเกณฑเ์งอืนไขทกีําหนด หากพบว่า ไม่เป็นไปตามเงอืนไข สปสช.จะปฏเิสธการจ่าย 

หากหน่วยบรกิารไมเ่หน็ดว้ยสามารถขออุทธรณ์ พรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานทเีกยีวขอ้งมายงั สปสช.เพอืประกอบการ

พจิารณาต่อไป 

แนวทางการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย (Pre audit)  

1. หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูเบกิผ่านระบบ e-claim สปสช.จะออก REP / Statement แจง้ใหห้น่วยบรกิารทราบ 

โดยขอ้มูลทอียู่ระหว่างการตรวจสอบ จะแสดงสถานะ V999 = ยงัไม่มผีล Audit (รอ Pre audit) โดยหน่วย

บรกิารจะรบัทราบขอ้มลูตดิ V999 จาก REP หรอื Statement ท ีสปสช.แจง้ไป 

2. สปสช. จะดําเนินการ Verify ขอ้มลูทหีน่วยบรกิารส่งเบกิ กบัขอ้มูลทปีระชาชนตอบคําถามผ่านแบบ

ประเมนิทางไลน์ @สปสช. หากพบขอ้มลูถูกต้องจะประมวลผลจ่ายชดเชยตามขอ้มูลทตีรวจสอบไดจ้ากไลน์ 

ทงันีขอ้มูลทปีระมวลผลจา่ยจากไลน์ จะไม่ถูกสุม่ตรวจ Post audit  

3. กรณไีม่พบขอ้มลูจากไลน์ สปสช.จะ Verify ขอ้มลูจาก AMED หากพบขอ้มลูบรกิารถูกตอ้งตรงกบัขอ้มลูที

หน่วยบรกิารสง่เบกิ สปสช.จะประมวลผลชดเชยใหต้ามขอ้มลูทตีรวจสอบไดจ้าก AMED ทงันีขอ้มลูที

ประมวลผลจ่ายผ่านดว้ย AMED จะถูกสุ่มตรวจ Post audit 

. กรณีไม่พบขอ้มูลจาก platform Line และ AMED เลย สปสช.จะสุ่มขอ้มูล เพอืตรวจสอบ Pre audit ด้วยวธิี

ตรวจสอบเวชระเบียน โดยสปสช.จะนํารายการเวชระเบียนทีสุ่มตรวจเวชระเบียน ขึนระบบ PPFS : 

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

เอกสารทีเกยีวข้องมาให้ สปสช.ตรวจสอบก่อนจะประมวลจ่ายตามข้อมูลทีตรวจสอบได้ โดยหน่วยบริการ

จะต้องแนบเอกสารภายใน  วนั นับจากวนัททีขีนึระบบ PPFS (  วนั นับจากวนัทตีดัขอ้มูล)  เมอืถงึวนัที

สนิสุดแล้ว หน่วยบรกิารไม่ได้ดําเนินการใดๆ จะนับว่ารายการทไีม่แนบไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบ Pre audit  

และตดิ V998 เพอืขนึระบบทกัทว้ง  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 



   .  เมอื สปสช. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแลว้ จะประมวลผลจ่ายชดเชยตามขอ้มลูทตีรวจสอบได ้หาก

พบความถูกตอ้งของขอ้มลูทสีุม่ตรวจ  จะดาํเนินการ ดงันี 

        . .  พบขอ้มลูถูกต้องตงัแต่ 85%  ของจาํนวนทสีุม่ตรวจ จะจ่ายชดเชยในขอ้มูลทตีรวจสอบพบ

แลว้ว่าถูกต้อง และ อนุโลมจ่ายในขอ้มลูทยีงัไม่ไดต้รวจของ REP นันๆ 

        4.1.2 พบขอ้มูลถูกต้อง น้อยกว่า % จะจ่ายในขอ้มูลทตีรวจสอบแลว้พบว่าถูกต้อง และไม่จ่ายใน

ขอ้มลูทไีม่ถูกตอ้ง และยงัไม่ไดต้รวจ โดยจะแจง้ใน statement ตดิ V  และนําขนึระบบทกัทว้ง ใหห้น่วย

บรกิารแนบเอกสารเขา้มาให ้สปสช.ตรวจสอบ 

    .  สปสช.จะแจง้ผลการตรวจสอบใหห้น่วยบรกิารทราบทางระบบ PPFS และจะประมวลผลขอ้มลูเพอื

จ่ายชดเชยโดยแสดงในหน้ารายงาน Statement  

 

หมายเหตุ   

1. ขอ้มลูทนํีามาตรวจสอบ Pre audit ดว้ยวธิตีรวจเอกสาร จะเรมิตงัแต่ขอ้มลูบรกิารทสี่งเบกิตงัแต่วนัท ี  

มนีาคม  เป็นต้นไป 

2. ความหมายของคาํว่า “ถูกตอ้ง” หมายถงึ พบบนัทกึหรอืหลกัฐานการใหบ้รกิารตรงกบัขอ้มลูทหีน่วย

บรกิารสง่เบกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              



 เอกสารแนบ  

   ตารางที 1 รายการเอกสารทีหน่วยบริการต้องจดัเตรียมสาํหรบั Pre audit 

No รหสัเงอืนไข ความหมาย เอกสารทีแนบเพอืพิจารณา 

1 V999 ยงัไม่มผีล Audit (รอ Pre audit) 

โดยรายการทถีูกสุ่มตรวจ จะ

แสดงใน PPFS : 

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

เวชระเบยีนทงัฉบบั อาจเป็นเอกสารทบีนัทกึเป็น

กระดาษหรอืในรูปแบบอนื ทยีนืยนัได้ว่าหน่วยบรกิาร

ไดม้กีารใหบ้รกิารผูต้ดิเชอืรายเดยีวกนักบัทขีอเบกิ 

ไดแ้ก ่

1. บตัรประชาชนของผูต้ดิเชอื  

2. หลกัฐานการตรวจพบเชอื 

3. หลกัฐานการใหบ้รกิารของหน่วยการตาม

รายการทสีง่เบกิ 
  

ตารางที  ปฏิทินรอบการรบั - ส่งข้อมูล REP จาก e-claim 

 

หมายเหต ุ      1.  ตดัข้อมลูตามรอบ ทุก  วนั และขนึระบบ PPFS ให้หน่วยบริการแนบเอกสาร  วนันับจากตดัข้อมูล 

                 . หน่วยบริการดาํเนินการแนบไฟล ์  วนั นับจากขึนใน PPFS ครงัแรก ข้อมูล Send date 1-28 มี.ค.   

                     ตงัแต่วนัที  –  เมษายน   

                 . เมอืถึงวนัทีสินสดุแล้ว หน่วยบริการไม่ได้ดาํเนินการใด จะนับว่ารายการทีไม่แนบไฟลไ์มผ่า่นการตรวจสอบ 
Pre audit  

                     และติด V998 เพือขนึระบบทกัท้วง 

 
 

 

 

 



เอกสารแนบ  

คู่มือการใช้โปรแกรม PPFS สาํหรบัหน่วยบริการ เพือแนบเอกสารสาํหรบัการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย 

(Pre audit)  

กรณีเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายสาํหรบับริการ Home isolation / Community isolation / OP Self isolation 

จดัทาํโดย ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบริการ 

สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

******************************* 

 โปรแกรม PPFS สปสช.จดัทําขนึเพอือํานวยความสะดวกใหห้น่วยบรกิาร ทสี่งขอ้มูลเบกิชดเชยใน

การตรวจดูแลรกัษาผู้ติดเชอืโควดิ19 กรณีการบรกิาร Home isolation / Community isolation / OP Self 

isolation แล้วขอ้มูลยงัไม่ได้ตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย ด้วยวธิกีาร Verification ขอ้มูลจากระบบ Line 

และ AMED ทําใหห้น่วยบรกิารต้องแนบเอกสาร เพอืให้ สปสช.ดําเนินการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย (Pre 

audit) โดยหน่วยบรกิารจะรบัทราบขอ้มลูตดิ V999 จาก REP หรอื Statement ท ีสปสช.แจง้ไป  

 โปรแกรม PPFS จึงจดัทํามาเพอืให้หน่วยบริการเข้าไปดูในรายละเอียดรายบุคคล  ทีต้องแนบ

เอกสารทเีกยีวขอ้งมาให ้สปสช.ตรวจสอบก่อนจะประมวลจ่ายตามขอ้มูลทตีรวจสอบได ้ซงึการแนบเอกสาร

เพอืส่งมาให ้สปสช.พจิารณา สามารถสง่ไฟลแ์นบมาทางโปรแกรม PPFS โดยมแีนวทางการใชง้านดงันี  

1. เขา้โปรแกรม PPFS ของ สปสช.เพอืดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสาร ผ่าน website ระบบตรวจสอบเวชระเบยีน

จ่ายตามรายบรกิาร | PPFS (nhso.go.th) หรอื (https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit) 

 
2. Log in เขา้สู่โปรแกรม แลว้เลอืกรายการ "การแนบไฟล ์/การทกัท้วง บริการดแูลผู้ติดเชือโควิดทีบ้าน / 

การดแูลผู้ติดเชือโควิดในระบบชุมชน"  

 
 

 

 

 

 



 

3. Log in เขา้สูโ่ปรแกรม แลว้เลอืกรายการ "การแนบไฟล ์บริการดแูลผู้ติดเชือโควิดทีบ้าน / การดแูลผู้

ติดเชือโควิดในระบบชุมชน"  

 
4. เมอืเลอืกเมนูทตี้องการแลว้ ในหน้าโปรแกรมจะปรากฏรายการตาม REP และจํานวนขอ้มลูทถีูกสุม่ตรวจเวช

ระเบยีน ทจีะตอ้งดาํเนินการแนบไฟล ์เพอืสง่ให ้สปสช.ตรวจสอบขอ้มูลก่อนจ่ายชดเชย ดงัภาพ ให้กดเลอืก      

“ดรูายการ” ตาม REP No ทตีอ้งการ 

 
5. เมอืเขา้เมนูเลอืก REP แลว้ จะพบรายการของ visit ทตี้องดําเนินการแนบไฟล ์ และวนัทสีนิสุดการแนบ

เอกสารโดยกดปุ่ม “รายละเอียด” เพอืดรูายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงัภาพ  

 
                       

 

 

 

 

 



6. เมอืเลอืกปุ่ ม รายละเอยีด จะเขา้สูห่น้าแนบเอกสาร ใหห้น่วยบรกิารพจิารณาขอ้มลู และรายการเอกสารที

ต้องแนบ (คลกิทลีูกศรชจีะมรีายการเอกสารแสดงใหเ้หน็) เอกสารทตี้องแนบตามรายการทแีสดงในสว่นที

แสดงภายใต้ item ทสีง่เบกิ กรณี ตดิ V999 รอ Pre audit หน่วยจะตอ้งแนบเวชระเบยีนทงัฉบบั ดงัภาพ 

        
 

                 
 

7. เมอืทราบถงึรายการเอกสารทตีอ้งแนบเพอืให ้สปสช. พจิารณาแลว้ ใหห้น่วยบรกิารแนบเอกสาร โดยแนบ

เป็น PDF เท่านัน และขนาดของไฟล์ไม่เกนิ ไฟลล์ะ MB แนบไดท้งัสนิ  ไฟล ์โดยแมจ้ะมรีายการเบกิ

หลายตวัแต่สามารถแนบเอกสารเป็นชุดเดยีวกนัได ้ 

 
 

 

 คลิกที่ลูกศรชี้จะมีรายการ

เอกสารแสดงใหเห็นตาม

ภาพดานลาง 

 

 

เวชระเบียนทั้งฉบับ และ

หลกัฐานการใหบ้รกิารของ

หน่วยการตามรายการทส่ีง

เบกิ 

 



8. เมอืแนบไฟล์แลว้ให ้กดบนัทกึขอ้มลู โดยสามารถเลอืกบนัทกึได ้  แบบ รายละเอยีดตามขอ้ .  หรอื .  

 

8.1 กดปุ่ม “บนัทึกร่าง” ในกรณีทแีนบไฟลแ์ลว้ แต่ตอ้งการกลบัมาแกไ้ขไฟลอ์กี โดยสามารถแกไ้ขได้

จนกว่า จะครบระยะเวลาทกีําหนดให้แนบ  วนั  

             

             ขอ้มลูนีจะแสดงสถานะ “ยืนยนัแล้ว” ทหีน้ารายการ ดงัภาพ หากครบกําหนดวนัสนิสุดแนบเอกสาร 

หน่วยไม่กดบนัทกึยนืยนัสง่ รายการนีจะถูกดงึไปตรวจสอบ 

          

8.2 กดปุ่ม “บนัทึกยืนยนัส่ง” ในกรณีทไีมต่้องการแกไ้ขไฟลแ์นบรายการนีอกีแลว้ หากกดปุ่มบนัทกึ

ยนืยนัส่งจะแกไ้ขการบนัทกึขอ้มลูชุดนีไมไ่ดอ้กี และรายการนีจะถูกดงึไปรอให ้สปสช.ตรวจสอบ ดงั

ภาพ 

                     

   สถานะรายการจะเปลยีนเป็น “แนบไฟลแ์ล้ว / รอตรวจ” ทหีน้ารายการ ดงัภาพ 

 

 
 

 

 

 



 
 

9. กรณทีรีะบบยงัเปิดระบบให้แนบเอกสารอยู่ หากหน่วยบรกิารยงัไม่กดปุ่ ม “บนัทึกยืนยนัส่ง” หน่วยบรกิาร

สามารถเปลยีนแปลงแก้ไขไฟล์แนบ ได้จนกว่าระบบจะปิดให้แนบ  วนัหลงัเห็น REP ในโปรแกรม 

PPFS     แต่ทงันี หากครบกาํหนด  วนัแล้ว (ตามวนัทีสินสุดแนบเอกสาร) หากหน่วยบริการไม่

แนบเอกสารในระบบ หรือแนบผิด PID สปสช.จะพิจารณาว่ารายการดงักล่าวไม่ถกูต้อง และจะติด 

V998 เพือนําขึนระบบทกัท้วงต่อไป ดงันันขอให้หน่วยบริการตรวจสอบให้ครบถ้วน และดาํเนินการ

แก้ไขได้ก่อนปิดระบบแนบเอกสาร 

*********************************** 

 

แนวทางจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานรองรบัการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย (Pre audit)  

กรณีเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายสาํหรบับริการ Home isolation / Community isolation / OP Self isolation 

       **ใหห้น่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพอืส่งให ้สปสช.ตรวจสอบ ตามรายละเอยีด 

ดงันี 

No รหสั

เงอืนไข 

ความหมาย เอกสารทีแนบเพอืพิจารณา 

1 V999 ยงัไม่มผีล Audit (รอ Pre audit) เวชระเบยีนทงัฉบบั อาจเป็นเอกสารทบีนัทกึเป็น

กระดาษหรอืในรูปแบบอืน ทยีนืยนัไดว่้าหน่วยบรกิาร

ไดม้กีารใหบ้รกิารผูต้ดิเชอืรายเดยีวกนักบัทขีอเบกิ 

ไดแ้ก ่

1. บตัรประชาชนของผูต้ดิเชอื  

2. หลกัฐานการตรวจพบเชอื 

3. หลกัฐานการใหบ้รกิารของหน่วยการตาม

รายการทสีง่เบกิ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพ่ือประกอบการทักทวง ในการบริการกรณีไมผานเกณฑการตรวจสอบ

เบื้องตน แยกรหัสการเบิกจายชดเชยคาบริการสาธารณสขุสำหรับการดูแลรักษาผูติดเชื้อโรคโควิด 19 กรณีที่

เปน Home isolation หรือ Community isolation ใน ระบบ e Claim  

         ดวยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีการดำเนินการตรวจสอบกอนการจายชดเชยคาบริการ

สาธารณสุขสำหรับการดูแลรักษาผูติดเชื้อโรคโควิด 19 กรณ ีHome isolation(HI) หรือ Community 

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

การตรวจสอบและการจายชดเชยตามผลการตรวจสอบ กรณีที่หนวยไมเห็นดวยกบัการจายชดเชยตามผลการ

ตรวจสอบดังกลาว สำนกังานใหหนวยบริการสามารถสงหลักฐานเอกสารเพ่ือยืนยันการใหบริการมาใหสำนักงาน

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

 ท้ังนี้สำนักงานไดกำหนดรายละเอียด คำอธิบายและเอกสารหลักฐานที่หนวยบริการตองจดัสงกรณีที่ไมเหน็

ดวยกับการจายชดเชยตามผลการตรวจสอบดังกลาว โดยแบงตามรหัสการเบิก จายชดเชยคาบริการสาธารณสุข

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

ตามตารางแนบทาย 

กำหนดวันสิ้นสุดการขอทักทวงผลการตรวจสอบกอนจาย กรณีใหบริการผูติดเชื้อโรคโควิด 19  
กรณ ีHome isolation(HI) หรือ Community isolation (CI) 

 

Statement period วันส้ินสุดการขอทบทวน 
6409_IP_01 15 มีนาคม 2565 
6409_OP_01 15 มีนาคม 2565 
6410_IP_01 30 เมษายน 2565 
6410_OP_01 30 เมษายน 2565 
6411_IP_01 30 เมษายน 2565 
6411_OP_01 30 เมษายน 2565 
6411_OP_02 30 เมษายน 2565 
6412_IP_01 30 เมษายน 2565 
6412_OP_01 30 เมษายน 2565 
6412_OP_02 30 เมษายน 2565 
6501_IP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6501_OP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6501_OP_02 31 พฤษภาคม 2565 
6502_IP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6502_OP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6502_OP_02 31 พฤษภาคม 2565 
6503_IP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6503_OP_01 31 พฤษภาคม 2565 
6503_OP_02 31 พฤษภาคม 2565 

 

หมายเหตุ ณ วันสิ้นสุดการขอทบทวน รายการที่ยงัไมดำเนินการ จะถือวาไมประสงคทักทวง 



ตารางแสดงรหัสปฏิเสธการจาย (Deny Code) รายการเบิก รหัสเบิกและเอกสารหลักฐาน 
กรณี ใหบริการผูติดเชื้อโควิด 19 ประเภท HI/CI 

 

Deny code ความหมาย เอกสารหลักฐาน (เฉพาะบริการท่ีสงเบิก) 

V000 ไมมีขอมูล Authen/ Authen ไมถูกตอง  1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผูติดเชื้อ (Authen) เขารับบริการ 
2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก  
3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 
4. หลักฐานแสดงการจัดสงยา หรือ หลักฐานการรับยาฟาทะลายโจร  
5. หลักฐานแสดงการจัดสงยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir  
6. หลักฐานการส่ังซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ 
7. หลักฐานการบันทึก การดูแลดวยการใหออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ใหออกซิเจน  
8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหนวยบริการ วนัที่ใหบริการ  
9. รายงานผลการตรวจ RT-PCR official report ที่ระบุหนวยบริการ วันท่ีใหบริการ 
ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่สงเบิก 

V001 เบอรโทรรูปแบบไมถูกตองทำใหไมสามารถติดตอผูติดเชื้อได 
V002 มีเบอรโทรแตไมสามารถติดตอผูติดเชื้อได 

V003 เลขบัตรประชาชนไมตรงกับขอมูลที่ Authen 
V004 ผูรับบริการตามรายชื่อ/เลขท่ีบัตรประชาชนตามที่ Authen แจงวาไม

เปนผูติดเชื้อโรค Covid 19 

V006 ผูติดเชื้อแจงวาไดรับบริการดูแลจากหนวยบริการอ่ืนไมตรงหนวย
บริการท่ี Authen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงรหัสปฏิเสธการจาย (Deny Code) รายการเบิก รหัสเบิกและเอกสารหลักฐาน 
กรณี ใหบริการผูติดเชื้อโควิด 19 ประเภท HI/CI 

 
Deny code ความหมาย รายการเบิก รหัสเบกิ เอกสารหลักฐาน 
V008, V009,V010, 

V011,V012 

ผูติดเชื้อไมไดรับการ
ประเมิน และ หรือ ไมได
รับอาหาร ตามจำนวน
วันท่ีขอเบิก  

1.1คาดูแลการใหบริการผู
ติดเชื้อโรคCOVID 19 (คา
ติดตามประเมินอาการ และ
ใหคำปรึกษา และคาอาหาร 
3 มื้อ)  

COVR05 (HI) 
COVR06 (CI) 

1. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวช
ระเบียน Nurse note /หลักฐานท่ีสื่อสารกับผูติด
เชื้อตามจำนวนวันที่เบิก                             
2 .หลักฐานการจัดอาหารจากหนวยผลิตอาหาร
จัดสงใหผูติดเชื้อตามจำนวนวันท่ีเบกิ หรือ        
3.หลักฐานการรับอาหารของผูติดเชื้อ/ญาติ  

 ทั้งนี้หลักฐานในการจายอาหาร ไมสามารถจาย
เปนเงินสดใหกับผูตดิเชื้อได นับตั้งแตบดันี้เปนตน
ไป 

 1.2 คาดูแลการใหบริการ 
(คาติดตามประเมินอาการ 
และใหคำปรึกษา) 

COVR11(HI) 

COVR12(CI) 

V013,V014,V015,V020 ไมไดรับ ปรอท และหรือ 
อุปกรณ O2 sat 

2.คาอุปกรณทางการแพทย
ที่จำเปนสำหรับผูปวย
ประกอบดวย ปรอทวัดไข
ดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจน
ในเลือด และอุปกรณอื่นๆที่
จำเปน 

14509 1.หลักฐานแสดงการจัดสงเวชภัณฑ ตามรายการ
ท่ีใหแกผูติดเชื้อระบุชื่อผูรับ และราคาจัดหา หรือ
2. หลักฐานการรับเวชภัณฑของผูติดเช้ือ/ญาติ
ตามรายการท่ีใหแกผูติดเชื้อ ระบุชื่อผูรับ และ
ราคาจัดหา  

หมายเหตุ กรณีจัดหาเปนอปุกรณอื่นท่ีไมใช 
เคร่ืองวัดไข และ  เครื่องวัด O2sat ตองระบุ
เหตุผลการไมไดจัดหาให 



Deny code ความหมาย รายการเบิก รหัสเบกิ เอกสารหลักฐาน 
V022 ไมไดรับยาฟาวิพิราเวียร 3.คายาที่เปนการรักษา

เฉพาะผูติดเชื้อฯ 

 3.1 ยา Favipiravir 

DRUG04 1. หลักฐานแสดงการจัดสงยาที่ระบุชื่อผูรับ หรือ 
2. หลักฐานการรับยาของผูติดเชื้อ/ญาต ิ         
3. หลักฐานการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร 

V016  ไมไดรับยาฟาทะลายโจร 3.2 ยาฟาทะลายโจร DRUG11 1. หลักฐานแสดงการจัดสงยาระบุชื่อผูรับ หรือ  
2. หลักฐานการรับยาของผูติดเชื้อ/ญาต ิ

V017  ไมไดทำ Chest X-ray 4.คาบริการ Chest X-ray 08001 รายงานผลการตรวจChest X-Ray  ในชวงที่
ใหบริการ HI/CI  ที่ระบุวันที่ชดัเจน(กรณี OPD 
เทานั้น) 

V018  ไมไดตรวจคัดกรองซ้ำ 5. คาบริการตรวจ RT-PCR  PCR2G           
PCR3G 

รายงานผลการตรวจ RT PCR ที่ระบุหนวยบริการ
สงตรวจและหนวยตรวจ official report 

โดยตองเปนการตรวจในชวงเวลาที่ใหบริการ 
HI/CI 

V019 ไมไดรับบริการ oxygen 6.คาออกซิเจนสำหรับผูติด
เชื้อท่ีมีอาการเปล่ียนแปลง/
มีความจำเปนตองให
ออกซิเจนตามดุลยพินิจของ
แพทย 

145014 1.หลักฐานแสดงการจัดสงอุปกรณ oxygen หรือ 
หลักฐานการรับอุปกรณoxygen ใหแกผูติดเชื้อ
ระบุชื่อผูรับ (กรณี HI) หรือ                        
2.หลักฐานการให/การไดรับออกซิเจน ของผูติด
เชื้อ (กรณี CI) ไดแก คำสั่งแพทย และบันทึก
พยาบาล                                               
3. โดยระบุจำนวนวันที่เริ่มให และจำนวนวันที่
สิ้นสุดการใหบริการ 

 
 


