
การดาํเนนิการตรวจสอบเวชระเบยีน กรณีขอ้มลูไมผ่า่นการตรวจสอบ
สําหรบัการใหบ้รกิาร Home isolation / Community isolation

Home Isolation

ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร
สายงานบรหิารกองทนุ
สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

วนัที ่28 มถินุายน 2565



Flow การดําเนนิงานการทบทวน การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร 
HI/CI

ภาพรวมการดําเนนิงานการทบทวน การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร 
HI/CI 

แนวทางการจัดเตรยีมเอกสาร หลกัฐาน เพือ่ประกอบการทักทว้งผลการ
ตรวจสอบ กอ่นจา่ยการใหบ้รกิาร HI/CI แกผู่ต้ดิเชือ้โรค COVID 19 สําหรับ
หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนั

การขอทบทวน ในระบบ PPFS

ประเด็นนําเสนอ



หนว่ยบรกิาร E-claim ฝตช / เขต 

ข ัน้ตอนการตรวจสอบกอ่นจา่ย Pre audit  Business Flow

E-Claim
1,2 adju ,verify

2.จา่ยงาน Auditor 
กาํกบัตดิตาม

รวบรวมแจง้ผล
ตรวจสอบ

3.Audit ผา่น
Web PPFS

Auditor
ขอ้มลูการรบับรกิาร

1. SLA 15 วนั นบัจากวนัทีข่ ึน้ระบบ PPFS

2. SLA 2 วนั

3. SLA 5 วนั
4. SLA 3 วนั

5. SLA 10 วนั นบัจากขึน้ระบบ PPFS

6. SLA 5 วนั7. SLA 5 วนั

หนว่ยบรกิารนําสง่แฟ้มเวชระเบยีนกรณีไมผ่า่น 
Verify ตดิ V999 แจง้พรอ้มออก STM

PA ไมผ่า่น
1. ขอ้มลูตดิ V จาก LINE / AMED
ขอทกัทว้ง แนบเอกสาร
2. ขอ้มลูทีไ่มผ่า่นการสุม่ตรวจสอบเวช
ระเบยีน V998

Data ตดิ V999

REP (C, Deny, VA, PA)

สง่ขอ้มลู ผล PA อทุธรณ์ (ผา่น/
ไมผ่า่น) ทกุวนัที ่5 และ 20

สง่ขอ้มลู ผล PA 
(ผา่น/ไมผ่า่น)
ทกุวนัที ่5 และ 20

Verify Line / AMED
รบัขอ้มลูตามรอบ REP ตาม 
Process date ทกุ 7 วนั

หมายเหต ุ:  V999 = สถานะรอการ Audit
V998 = ไมแ่นบไฟล ์/ ผลตรวจสอบไมผ่า่น 

PA = Pre audit

ระยะเวลา Pre-Audit ไมร่วมการอทุธรณ์ = 25 วนั
ระยะเวลา Pre-Audit รวมทกัทว้ง = 45 วนั
รอบการสง่ขอ้มลูคนื e-claim ทกุวนัที ่5 และ 20  

PPFS

PPFS
ระบบทกัทว้ง

Pre audit 
HICI



Statement UC ท ัง้หมด Audit สง่ e-
claim แลว้ audit แลว้ แนบไฟลแ์ลว้/

รอตรวจ
ไมป่ระสงค์

ทกัทว้ง
ยงัไมแ่นบ

ไฟล์ ยงัไมส่ง่ วนัส ิน้สดุการ
ขอทบทวน

6409_IP_01 86,152 76,057 10,095 15 มคี 65 
6409_OP_01 56,986 42,603 14,383 15 มคี 65 
6410_IP_01 43,111 37,417 5,694 30 เมย 65 
6410_OP_01 23,075 17,801 5,274 30 เมย 65 
6411_IP_01 33,899 28,711 5,188 30 เมย 65 
6411_OP_01 10,826 6,728 4,098 30 เมย 65 
6411_OP_02 6,653 5,177 1,476 30 เมย 65 
6412_IP_01 25,225 19,808 5,417 30 เมย 65 
6412_OP_01 5,781 4,648 1,133 30 เมย 65 
6412_OP_02 4,144 3,209 935 30 เมย 65 
6501_IP_01 8,049 6,045 918 314 300 64 408 31 พค 65
6501_OP_01 1,662 1,412 58 2 56 53 81 31 พค 65
6501_OP_02 3,778 3,163 261 54 139 10 151 31 พค 65
6502_OP_01 7,605 4,518 1,672 329 102 984 31 พค 65
6502_OP_02 13,358 9,966 762 669 358 193 1,410 31 พค 65
6503_IP_01 4,768 2,606 1,009 59 419 675 30 มยิ 65
6503_OP_01 23,977 344 10,002 7,810 737 1,108 3,976 30 มยิ 65
6503_OP_02 15,162 93 5,052 6,927 489 248 2,353 30 มยิ 65
6504_IP_01 2,299 1,645 426 34 47 147 30 มยิ 65
6504_OP_01 7,969 441 2,503 3,202 401 411 1,011 30 มยิ 65
6504_OP_02 7,063 175 3,010 2,510 538 128 702 30 มยิ 65
6505_OP_01 3,475 605 84 64 2,722 30 มยิ 65
6505_OP_02 72,162 11,250 779 1,112 59,021 30 มยิ 65
Grand Total 467,179 263,752 47,918 36,890 29,460 15,146 73,690 

ภาพรวมการดาํเนนิงานการทบทวนผล 
การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI 

เริม่ดําเนนิการตรวจสอบ โดยชีแ้จงแนวทางการขอ
ทบทวนผลการตรวจสอบPreaudit ตดิV000-022 วันที ่9 
ตลุาคม 2564 และเริม่เปิดระบบทักทว้ง (preaudit PPFS) 
10 ตลุาคม 2564 ใน statement UC 6409_OP_IP และ
ดําเนนิการตามแนวทางตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบุนั 

Statement 6409-6412 สิน้สดุการขอทบทวนผล
แลว้ รายการที ่audit แลว้ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบผลและ
สง่คนื e-claim

Statement 6501-6502 สิน้สดุการขอทบทวนผล 
31 พฤษภาคม 2565 รายการทีย่ังไมแ่นบไฟล ์และยังไมส่ง่ 
จะถอืวา่ไมป่ระสงคท์กัทว้ง จะสง่คนื e-claim ตามผล 
preaudit

Statement 6503-6505 สิน้สดุการขอทบทวนผล 
30 มถินุายน 2565 รายการทีย่ังไมแ่นบไฟล ์และยังไมส่ง่ จะ
ถอืวา่ไมป่ระสงคท์ักทว้ง จะสง่คนื e-claim ตามผล preaudit

*การสิน้สดุการขอทบทวน ใน Statement 
6506_OP_01 6506_OP_02 ,6506_IP_01, 
6507_OP_01 6507_OP_02 ,6507_IP_01,

**6508_OP_01 6508_OP_02 ,6508_IP_01 

*สิน้สดุการขอทบทวน 15 วนั หลงัแจง้ใน e-Claim
เมือ่ถงึกําหนดวนัทีส่ ิน้สุด รายการทีย่งัไม่แนบไฟล ์
และยงัไมส่่ง จะถอืว่าไมป่ระสงคท์กัทว้ง จะส่งคนื e-
Claimตามผล preaudit 



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 หลกัฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร
5. หลกัฐานแสดงการจัดสง่ยา หรอื หลกัฐานการรับยา Favipiravir 
6. หลกัฐานการสัง่ซือ้ทีร่ะบรุาคาอปุกรณ์
7. หลกัฐานการบนัทกึ การดแูลดว้ยการใหอ้อกซเิจน รวมทัง้วัน
เริม่ตน้และวันสิน้สดุการใหอ้อกซเิจน 
8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร วันที่
ใหบ้รกิาร 
9. รายงานผลการตรวจ RT-PCR official report ทีร่ะบหุน่วยบรกิาร 
วันทีใ่หบ้รกิาร ตามประเภทการตรวจคดักรองทีส่ง่เบกิ

V001 เบอรโ์ทรรปูแบบไมถ่กูตอ้งทําใหไ้มส่ามารถตดิตอ่
ผูต้ดิเชือ้ได ้

V002 มเีบอรโ์ทรแตไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ได ้

V003 เลขบตัรประชาชนไมต่รงกับขอ้มลูที ่Authen
V004 ผูรั้บบรกิารตามรายชือ่/เลขทีบ่ัตรประชาชนตามที ่

Authen แจง้วา่ไมเ่ป็นผูต้ดิเชือ้โรค Covid 19

V006 ผูต้ดิเชือ้แจง้วา่ไดรั้บบรกิารดแูลจากหน่วยบรกิาร
อืน่ไมต่รงหน่วยบรกิารที ่Authen

28/06/65
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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 ุกรณีจัดหาเป็นอปุกรณ์อืน่ทีไ่มใ่ช ่
เครือ่งวดัไข ้และ  เครือ่งวดั O2sat ตอ้งระบุ
เหตผุลการไมไ่ดจั้ดหาให ้
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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 รายงานผลการตรวจChest 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
การใหบ้รกิาร28/06/65 7



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

(COVR14 / COVR15 / COVR16 / COVR17)

Deny code ความหมาย เอกสารหลกัฐาน
V012 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บการดแูลตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 1. เอกสารบันทกึการตดิตามประเมนิอาการ เวชระเบยีน Nurse note /

หลักฐานทีส่ ือ่สารกบัผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ 

V008 ผูต้ดิเชือ้ไ้มไ่ดรั้บการประเมนิ  ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 1. เอกสารบันทกึการตดิตามประเมนิอาการ เวชระเบยีน Nurse note /
หลักฐานทีส่ ือ่สารกบัผูต้ดิเชือ้ตามจํานวนวันทีเ่บกิ 

V009 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บอาหารตามจํานวนวันทีข่อเบกิ 1.หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติอาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตามจํานวน
วนัทีเ่บกิ หรอื 
2.หลักฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้/ญาต ิ
ทัง้นีห้ลักฐานในการจา่ยอาหาร ไมส่ามารถจา่ยเป็นเงนิสดใหก้บัผูต้ดิเชือ้ได ้

นับตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไป

V015 ผูต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บอปุกรณ์ เครือ่งวดั O2 sat 1.หลักฐานแสดงการจัดสง่เวชภัณฑ ์ตามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ระบชุือ่ผูรั้บ 
และราคาจัดหา หรอื
2. หลักฐานการรับเวชภัณฑข์องผูต้ดิเชือ้/ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ 
ระบชุือ่ผูรั้บ และราคาจัดหา 
หมายเหต ุกรณีจัดหาเป็นอปุกรณ์อืน่ทีไ่มใ่ช ่เครือ่งวดัไข ้และ  เครือ่งวดั 
O2sat ตอ้งระบเุหตผุลการไมไ่ดจั้ดหาให ้
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เหตผุลของการปฏเิสธการขอทบทวน

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

ใชอ้ปุกรณ์ หรอื ภาพการรับ / สง่อาหาร หรอื ตารางการสง่อาหาร /อปุกรณ์ อยา่งใด
อยา่งหนึง่

3. แนบเอกสารผดิคน
4. หลกัฐานเอกสารบนัทกึการใหบ้รกิาร ไมไ่ดร้ะบชุือ่ สกลุ หรอื เลขบตัรประชาชน 

ผูรั้บบรกิาร
5. ใหบ้รกิารผดิประเภทกบัการขอเบกิ เชน่ บรกิาร HI แตห่ลกัฐานเป็นการใหบ้รกิาร

ผูป่้วยในรพ. และพบบนัทกึเป็นการรักษาในแผนก ผป.ใน ของหน่วยบรกิาร



ผลการตรวจสอบการขอทกัทว้ง

ผลการตรวจสอบ เหตผุล จาํนวนเงนิทบทวน หมายเหตุ
ไมผ่า่น ไมพ่บหลกัฐานการใหบ้รกิารตาม

รายการทีข่อเบกิ
0 บาท คลกิชอ่ง ทักทว้ง

ผา่น เทา่กบัจํานวนเงนิขอเบกิ หรอื 
ขอทักทว้ง แตไ่มเ่กนิเพดานจา่ย
แตล่ะรายการ

คลกิชอ่ง ทักทว้ง

ผา่นบางสว่น พบหลกัฐานการใหบ้รกิารไมค่รบ
ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ  หรอื พบ
คา่ใชจ้า่ยตามหลกัฐานนอ้ยกวา่ที่
ขอเบกิ

นอ้ยกวา่ จํานวนเงนิขอเบกิ หรอื 
ขอทักทว้ง

คลกิชอ่ง ทักทว้ง

ไมป่ระสงคท์ักทว้ง 0 บาท หรอื ตามจํานวนเงนิที่
ตรวจสอบไดจ้าก โทรศพัท ์
AMED , LINE

ชอ่ง ทักทว้ง วา่ง

ชอ่งทางการแจง้ผลการตรวจสอบ  >> ระบบ e-Claim StatementUC) 
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เอกสารหลกัฐาน การตดิตามประเมนิอาการ และการจดัสง่อาหาร
1. เอกสารบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ เวชระเบยีน Nurse note / หลกัฐานทีส่ ือ่สารกบัผูต้ดิเชือ้ตาม

จํานวนวนัทีเ่บกิ โดยเอกสารทกุฉบบัตอ้งระบชุือ่และนามสกลุของผูต้ดิเชือ้ได ้(กรณีใช ้Line ควรสง่ออก
ขอ้มลูจากประวตัสินทนาทีแ่สดงวนัทีไ่ด)้

2. หลกัฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลติอาหารจัดสง่ใหผู้ต้ดิเชือ้ตามจํานวนวนัทีเ่บกิ เป็นรายบคุคล หรอื 
3. หลกัฐานการรับอาหารของผูต้ดิเชือ้/ญาต ิ
หมายเหต ุสามารถใชบ้นัทกึการใหบ้รกิารทัง้ในรปูแบบเอกสาร หรอืบนัทกึใน platform แตจ่ะตอ้งสามารถ
สบืคน้ไดว้า่เป็นขอ้มลูของผูต้ดิเชือ้จรงิ

คา่ดแูลการใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้

รายละเอยีดการตรวจพบ :
 ไมพ่บบนัทกึการตดิตามประเมนิอาการ หรอืประเมนิไมค่รบ
 สง่หลกัฐานภาพหนา้จอการสนทนาทางไลน ์ ซึง่ไมม่วีนัที ่และ ID line ไมส่ามารถระบไุดว้า่เป็นผูต้ดิ

เชือ้จรงิ
 ไมพ่บหลกัฐานการจัดสง่อาหารหรอืไมไ่ด ้รับอาหาร ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ 
 ไมพ่บหลกัฐานการบรกิารอาหารรายบคุคล แตม่หีลกัฐานการจัดซือ้อาหาร /จัดจา้งการสง่อาหาร /



คา่อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชก้บัผูต้ดิเชือ้รายบคุคล
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เอกสารหลกัฐาน
1. หลกัฐานแสดงการจัดสง่เวชภณัฑ ์ตามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่ผูรั้บ และ

ราคาจัดหา) หรอื
2. หลกัฐานการรับเวชภณัฑข์องผูต้ดิเชือ้/ญาตติามรายการทีใ่หแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่

ผูรั้บ และราคาจัดหา)
หมายเหต ุกรณีทีไ่มไ่ดจ้ดัหาเครือ่งวดัไข ้และ เครือ่งวดั O2sat แตจ่ดัหาเป็นอปุกรณอ์ืน่แทน 
ตอ้งระบเุหตผุลการจดัหาอปุกรณด์งักลา่ว

รายละเอยีดการตรวจพบ :
 ไมพ่บการจา่ยอปุกรณ์ทีใ่ชต้รวจประเมนิ ไดแ้ก ่เครือ่งวัดไข ้ เครือ่งวัด O2sat ใหผู้ต้ดิเชือ้เป็น

รายบคุคล แตพ่บการเบกิเป็นรายบคุคล  
 พบวา่มกีารจา่ยเป็นเงนิใหก้บัผูต้ดิเชือ้



คา่ยารกัษา Covid-19
ฟ้าทลายโจร / ฟาวพิลิาเวยีร ์
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เอกสารหลกัฐาน
1. หลกัฐานแสดงการจัดสง่ยา (ระบชุือ่ผูรั้บ) หรอื
2. หลกัฐานการรับยาของผูต้ดิเชือ้/ ญาต ิเชน่ กลอ่งยา หรอืรปูถา่ยหนา้ซองยาทีร่ะบชุือ่

ผูป่้วย
3. หลกัฐานการจัดซือ้ยาฟาวพิลิาเวยีร ์(กรณีเบกิคา่ยาฟาวพิลิาเวยีร)์
หมายเหต ุ กรณีทีม่กีาร Stepdown มาจากโรงพยาบาล ไมค่วรเบกิคา่ยาซํ้าซอ้นกบั
ผูป่้วยใน
รายละเอยีดการตรวจพบ : 
 ไมพ่บบนัทกึหลกัฐานการจัดสง่ยา หรอืบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหย้าตามทีส่ง่เบกิ
 มกีารเบกิคา่ยาฟ้าทะลายโจร กรณีทีม่กีาร Stepdown มาจากโรงพยาบาล
 การจา่ยยาฟาวพิลิาเวยีร ์สว่นใหญเ่ป็นยาทีรั่ฐจัดหาให ้
 ไมพ่บหลกัฐานการจัดซือ้ยาฟาวพิลิาเวยีร์



คา่บรกิารตรวจ RT-PCR
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เอกสารหลกัฐาน
 รายงานผลการตรวจ RT PCR ทีร่ะบหุน่วยบรกิารสง่ตรวจและหน่วย

ตรวจ (official report)
โดยตอ้งเป็นการตรวจในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิาร HI/CI

รายละเอยีดการตรวจพบ : 
 ไมพ่บหลักฐานการใหบ้รกิารตรวจคดักรองโควดิ RT-PCR ซ้ํา 
 พบหลักฐานตรวจ Lab กอ่นวันเขา้รับบรกิาร HI 



คา่ออกซเิจนสําหรบัผูต้ดิเชือ้
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 คาออกซิเจนสําหรบัผูปวยเอกสารหลกัฐาน
1. หลักฐานแสดงการจัดสง่อปุกรณ์ oxygen หรอื
2. หลักฐานการรับอปุกรณ์ oxygen ใหแ้กผู่ต้ดิเชือ้ (ระบชุือ่ผูรั้บ)

(กรณี HI) หรอื
3. หลักฐานการให/้การไดรั้บออกซเิจน ของผูต้ดิเชือ้ (กรณี CI) ไดแ้ก ่   
คําสัง่แพทย ์และบนัทกึพยาบาล 
4. โดยระบจํุานวนวันทีเ่ร ิม่ให ้ และจํานวนวันทีส่ ิน้สดุการใหบ้รกิาร

รายละเอยีดการตรวจพบ : ไมพ่บการใหบ้รกิารออกซเิจน ตามจํานวนวนัทีข่อเบกิ



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

สามารถ download คูม่อืการแนบเอกสารผา่นโปรแกรม PPFS 
ขอใหศ้กึษาคูม่อืกอ่นดาํเนนิการตา่ง ๆ

1

การเขา้ใชง้าน ระบบ PPFS

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


2

3

การเขา้ใชง้าน ระบบ PPFS



ภาพที ่1 โปรแกรมจะปรากฏ statement และ 
จํานวนขอ้มูลทีต่ดิ V ทีจ่ะตอ้งดําเนินการแนบ
ไฟล์ เพื่อส่งให ้สปสช.ตรวจสอบขอ้มูลก่อน
จา่ยชดเชย ดงัภาพ ใหก้ดเลอืก“ดรูายการ”

ภาพที่ 2 จะพบรายการติด V ของแต่ละ visit 
สามารถดูรายการเบิก และเอกสารหลักฐานที่
เ กี่ย วข อ้ ง  โดยกดปุ่ ม  “รายละ เอีย ด”เพื่อดู
รายละเอยีดของแตล่ะรายการ ดงัภาพ 

หมายเหต ุหลังตรวจสอบและดําเนนิการแลว้ กรณุา
ตรวจสอบ การพจิารณาผลการตรวจสอบในรายนั้น 
ระบทัุกทว้ง/ไมป่ระสงคทั์กทว้ง

การเขา้ใชง้าน ระบบ PPFS



1 2

กรณุา ตรวจสอบการขอทักทว้ง
1 ชอ่งทกัทว้ง  
• ตอ้งการทักทว้ง ใหค้ลกิในชอ่ง
• ไมป่ระสงคทั์กทว้งในรายการนัน้

ไมต่อ้งคลกิ

2 การระบจุํานวนเงนิทีข่อทกัทว้ง 
ควรระบเุป็นจํานวนเงนิทีใ่หบ้รกิารใน 
รายการนัน้ สามารถระบจํุานวนเงนิ
มากกวา่ทีเ่บกิได ้แตไ่มค่วรเกนิ
เพดานจา่ยแตล่ะรายการ

การเขา้ใชง้าน ระบบ PPFS



การเขา้ใชง้าน ระบบ PPFS

1. แนบเป็น PDF เทา่นัน้ และขนาดของไฟลไ์มเ่กนิ 
ไฟลล์ะ 5MB แนบไดทั้ง้ส ิน้ 5 ไฟล ์โดยแมจ้ะมี
รายการเบกิหลายตวัแตส่ามารถแนบเอกสารเป็น
ชดุเดยีวกนัได ้

2. สามารถดเูอกสารที ่upload ได ้โดยคลกิชือ่ไฟล์
3. เมือ่ดําเนนิการเสร็จสิน้แลว้ กรณุากดบนัทกึขอ้มลู

เพือ่ยนืยันการขอทักทว้ง
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