
ประชมุชีแ้จงแนวทางการ
ขอทักทว้งฯและสรปุผลการตรวจสอบ
กอ่นการจา่ยชดเชย กรณีการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลกู 
(Pap smear) 



หัวขอ้การชีแ้จง

• วัตถปุระสงคก์ารประชมุ

• การจา่ยชดเชยการใหบ้รกิารสงเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค กรณีการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยวธิ ีPap Smear / VIA

• การตรวจสอบกอ่นจา่ย(Pre audit) 

• ผลการตรวจสอบ/รายละเอยีดประเด็นทีพ่บ

• ขัน้ตอนวธิกีารขอทกัทว้งผลการตรวจสอบ

• แนวทางการจัดท าเอกสารแฟ้มเวชระเบยีนเพือ่รองรับการตรวจสอบ



วัตถปุระสงคใ์นการประชมุ

1. เพือ่แจง้ผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ในภาพรวม ปัญหาทีพ่บ และ
ขอ้เสนอแนะของกรรมการตรวจสอบใหผู้เ้กีย่วขอ้งรับทราบ เพือ่
น าไปใชใ้นการพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร การเบกิชดเชยและการ
จัดเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ

2. เพือ่ชีแ้จงแนวทางการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบของหน่วยบรกิาร

3. เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้



การใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

ดว้ยวธิ ีPap Smear / VIA



วตัถปุระสงคก์ารสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดบรกิาร
สรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค



บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู



การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย 
(Pre Audit)



ทีม่า

1. การเบกิจา่ยชดเชยการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค จา่ยตามรายการ (PP 
Fee Schedule) เป็นการรับขอ้มลูการบันทกึจาก 43 แฟ้ม และe claim บางสว่น 
ซึง่มขีอ้มลูทีห่น่วยบรกิารบันทกึความครอบคลมุการรับบรกิารของประชากรในพืน้ที่
รับผดิชอบ ซึง่ไมไ่ดม้กีารใหบ้รกิาร

2. ปี 63-64 พบขอ้มลูทีค่าดวา่จะจา่ยชดเชยสงูผดิปกติ

3. จากการตรวจสอบขอ้มลู ณ หน่วยบรกิาร/รวมศนูยใ์นตน้ปี 2564 พบวา่เป็นขอ้มลู
ทีห่น่วยบรกิารทีบ่ันทกึสง่มายัง สปสช.ไมไ่ดใ้หบ้รกิารเป็นการบันทกึความ
ครอบคลมุเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะขอ้มลูจาก 43 แฟ้ม

4. เพือ่ใหก้ารจา่ยชดเชยคา่บรกิารดังกลา่วเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ไมเ่ป็นปัญหาตอ่
หน่วยบรกิารและส านักงาน จงึไดม้นีโยบายการตรวจสอบกอ่นจา่ยขอ้มลูการเบกิ
ชดเชยกรณี PP Fee Schedule



วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบกอ่นจา่ย (Pre audit)

• เพือ่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใหบ้รกิารคัดกรองปากมดลกูโดย
วธิ ีPap smear/VIA ของหน่วยบรกิารเพือ่จา่ยชดเชย

• เพือ่น าผลการตรวจสอบไปใชใ้นการพัฒนาระบบตรวจสอบกอ่นจา่ย
(เงือ่นไข Verify data, AI)

• สะทอ้นผลการตรวจสอบใหแ้กห่น่วยบรกิารและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใชพั้ฒนาระบบบรกิารของหน่วยบรกิาร และการจา่ย
ชดเชย



ขัน้ตอนการด าเนนิการ

1. การตรวจสอบขอ้มลูการใหบ้รกิารทีห่น่วยบรกิารบันทกึมายัง 
สปสช.ดว้ยระบบelectronic
➢Verify data ดว้ยเงือ่นไขการจา่ยชดเชยที ่สปสช.พัฒนา

➢AI Audit โดยใชร้ะบบ AI มาคน้หาความผดิปกตขิองขอ้มลู >> ราย 
record  รายหน่วยบรกิาร เป็นการก าหนดเป้าหมายในการด าเนนิการ
ตรวจสอบ

2. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารยนืยันการใหบ้รกิารของหน่วย
บรกิาร >>ผา่นระบบ Web Application



ข ัน้ตอนการตรวจสอบ
และ
ทกัทว้งผลการตรวจสอบ
กอ่นจา่ยชดเชย
คา่บรกิารทางการแพทย ์
(Pre Audit)ของ
ส านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ

   ว บริการ   บริการ ู รับบริการ
 ละ  ง  อมูลการ   บริการเ   อเบิก ดเ  

  า ักงา ประมวล ล  อมูล      ว บริการ  งเบิก
 ด    เง  อ    Verify/AI

  า เง  อ     ม   า เง  อ   

 จ ง อเอก าร ลัก า จาก   ว บริการ
เ   อ    ั การ   บริการ

   ว บริการจัด  งเอก าร ลัก า ตาม   
  า ักงา ร อง อตาม  อง าง   ก า  ด

ประมวล ลจ า  ดเ  

 ม เ ็ ด ว 
กับ ลการตรวจ อบ

เ ็ ด ว 
กับ ลการตรวจ อบ

 จ ง อ ัก  วง ร อมระบ เ ต  ล
    อง าง ละ  วงเวลา   ก า  ด

เ ็ ด ว 
กับ  อ ัก  วง

 ม เ ็ ด ว 
กับ  อ ัก  วง

จ า  ดเ  ป ิเ  การจ า  ม   า เง  อ   
การตรวจ อบ

   ว บริการ ม   ง
เอก าร   ตรวจ  ง

15 วั  ลัง ด รับ ราบ

10 วั  ลัง ด รับ ราบ ล

ด าเ ิ การตรวจ อบ

  า เง  อ   ตรวจ อบ  ม   า เง  อ   ตรวจ อบ

  า เง  อ   
การตรวจ อบ

รา งา  ลการ ิจาร า  อ
 ัก  วง      ว บริการรับ ราบ

ด าเ ิ การ ิจาร า
  อ ัก  วง อง   ว บริการ



รปูแบบการด าเนนิการตรวจสอบ

• ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มลูทีไ่มผ่า่นขอ้มลู Verify  ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- ขอ้มลูการบรกิาร ปี 63 statement 6,7,8,9

- ขอ้มลูการบรกิาร  ปี 64 statement 10,11,12,01,02

• ตรวจสอบผา่น Web Application โปรแกรม NHSO Pre audit

• มรีะบบการรายงานผล และการทักทว้งตามขัน้ตอนการ Audit 1 ครัง้



รอ้ยละผลการVerify data กอ่นจา่ยชดเชยกรณีการใหบ้รกิาร Pap Smear 
แยกราย สปสช.เขต
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ผา่น verify ไมผ่า่น verify data

- ขอ้มลูการบรกิาร ปี 63 statement 6,7,8,9
- ขอ้มลูการบรกิาร  ปี 64 statement 10,11,12,01,02



ขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไข verify data 
กรณีการตรวจPap smear แยกราย สปสช.เขต 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูทีร่อจ่ายใน STM 63_6,7,8,9 50%, STM 63_10,11,12 และ STM 64_1,2
(400,537 รายการ)

สปสช.เขต
จ านวนหนว่ยบรกิาร (แหง่)

จ านวนขอ้มูลทีไ่มผ่า่น เง ือ่นไข 
Verify data

แมข่า่ย ลกูขา่ย Visit รอ้ยละ

เขต 1 เชยีงใหม่ 107 388 22,256 10.58

เขต 2 พษิณุโลก 41 134 6,178 2.94

เขต 3 นครสวรรค์ 49 190 8,692 4.13

เขต 4 สระบรุี 110 387 13,134 6.25

เขต 5 ราชบรุี 72 480 24,108 11.46

เขต 6 ระยอง 86 283 33,810 16.08

เขต 7 ขอนแกน่ 76 345 25,378 12.07

เขต 8 อดุรธานี 84 296 16,616 7.9

เขต 9 นครราชสมีา 96 351 25,693 12.22

เขต 10 อบุลราชธานี 52 129 5,410 2.57

เขต 11 สรุาษฎรธ์านี 82 287 14,463 6.88

เขต 12 สงขลา 72 288 14,549 6.92

รวม 927 3,558 210,287 100



การตรวจสอบการ
จา่ยชดเชยกรณี
บรกิารตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลกู 

ส านกัตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร



การด าเนนิการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพือ่
ยนืยันการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารในปี 2564

1. เป้าหมายเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารทีข่อ้มลูไม่
ผา่นเงือ่นไข verify data จ านวน  210,287 ราย

2. รปูแบบการด าเนนิการตรวจสอบผา่น Web Application
➢หน่วยบรกิารแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมาบนระบบ Web Application 

➢กรรมการตรวจสอบ พจิารณาหลักฐานเอกสารและบันทกึผลการตรวจสอบบน
หนา้ Web

➢ประมวลผลและออกรายงาน โดยหน่วยบรกิารสามารถเขา้มาดรูายละเอยีด
รายบคุคล บนหนา้ Web

➢หน่วยบรกิารสามารถขอทักทว้งผลการตรวจสอบไดโ้ดยระบเุหตผุลขอทักทว้ง 
โดยไมต่อ้งแนบเอกสารใหม ่ได ้1 ครัง้ โดยไมรั่บเอกสารเพิม่



ภารกจิของ หนว่ยบรกิาร

1. รับทราบผลการ verify data และรายการทีไ่มผ่า่นเงือ่นไข verify (ภายใน 15 ม.ิย.64)   
( หนังสอืแจง้จากสปสช.เขต และหรอืจากรายงานของ สจช.)

2. ตรวจสอบขอ้มลูและจัดเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มส าหรับการแนบfile ขึน้ระบบ ส าหรับขอ้มลู
ทีจ่ะยนืยนัการใหบ้รกิาร(15-30 ม.ิย.64)

3. ขอ User Name ,Password ในการเขา้ถงึ Web application การสง่หลักฐานเอกสาร 
โดยระบบ data center ที ่สปสช.เขต(20-30 ม.ิย.-64)

4. แนบ file เอกสารหลักฐานตามแนวทางที ่สปสช.แจง้ (1-20 ก.ค.64)

5. ตดิตามรับทราบผลการตรวจสอบ

6. บนัทกึเหตผุลยนืยนัการใหบ้รกิารเพือ่ทกัทว้งผลการตรวจสอบในรายทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัผล
การตรวจสอบ (6-15 ก.ย.64)

7. รับทราบผลการพจิารณาขอ้ทักทว้ง(ภายใน 30 ก.ย.64)



แนวทางการจดัสง่เอกสารหลกัฐานเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารการคดักรองมะเร็งปากมดลกู (Pap  smear)

กรณีขอ้มลูไมผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ ส าหรบัหนว่ยบรกิาร

1. ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ รายละเอยีดตาม รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ฯ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1

2. กรณีทีห่น่วยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูโดยหน่วยบรกิารเองแตเ่ป็นการบันทกึขอ้มูลใน 43 แฟ้มเพือ่ความครอบคลุมการรับบรกิารของ

ประชาชนในพืน้ทีร่ับผดิชอบใหด้ าเนนิการดังนี้

2.1.กรณีขอ้มลูผูร้ับบรกิารทัง้หมดเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรับบรกิารในพืน้ทีท่กุรายการ ขอใหห้น่วยบรกิารตอบหนังสอืแจง้ สปสช.เขตเพือ่ทราบ

2.2.กรณีขอ้มลูเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรับบรกิารของผูร้ับบรกิารบางราย ใหห้น่วยบรกิารจัดเตรยีมหลักฐานเอกสารเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารเฉพาะ

รายทีม่กีารใหบ้รกิารโดยหน่วยบรกิาร และอาจท าหนังสอืแจง้ สปสช.เขต โดยระบรุายการทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิารจรงิ

3. จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือ่จดัสง่ยนืยนัการใหบ้รกิาร ในรปูแบบ PDF file โดยเอกสารทีห่นว่ยบรกิารตอ้งจดัสง่ประกอบดว้ย

3.1 เวชระเบยีนผูป่้วยนอก (OPD Card) ทีร่ะบุขอ้มลูท ัว่ไปของผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ชือ่สกุล วนัเดอืน

ปีเกดิ เป็นอยา่งนอ้ย

3.2 บนัทกึการใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในวนัทีร่ะบุในรายการทีแ่นบหรอืวนัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

3.3 ใบรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลกู (official Report)

4. ขอ User Name password ผา่นระบบ Data Center ของ สปสช.เขตรายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยนี้

5. แนบเอกสารทีจั่ดเตรยีมในขอ้ 3. ผา่น Web Application URL : preaudit.nhso.go.th/ppfs

โดยสามารถเริม่แนบเอกสารไดต้ัง้แตว่นัที ่1 -20 กรกฎาคม 2564 โดยจะปิดระบบการแนบเอกสาร ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2564 24.00 น.



จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือ่จดัสง่ยนืยนัการใหบ้รกิาร

. 

1. เวชระเบยีนผูป่้วยนอก (OPD Card) ทีร่ะบขุอ้มลูท ัว่ไปของผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย เลขทีบ่ตัร

ประจ าตวัประชาชน ชือ่สกลุ วนัเดอืนปีเกดิ เป็นอยา่งนอ้ย

2. บนัทกึการใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในวนัทีร่ะบใุนรายการทีแ่นบหรอืวนัอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

3. ใบรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลกู (official Report)



จ านวนขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เอกสารเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารแยกราย สปสช.เขต

สปสช.เขต
จ านวนขอ้มลูที่
ขอตรวจสอบ
ท ัง้หมด (ราย)

จ านวนขอ้มลูทีส่ง่เอกสารใหต้รวจสอบ จ านวนขอ้มลูทีไ่มส่ง่เอกสารใหต้รวจสอบ

ราย รอ้ยละ ราย รอ้ยละ

เขต 1 เชยีงใหม่ 22,256 9,485 42.62 12,771 57.38

เขต 2 พษิณุโลก 6,178 2,097 33.94 4,081 66.06

เขต 3 นครสวรรค์ 8,692 3,651 42.00 5,041 58.00

เขต 4 สระบรุี 13,134 4,651 35.41 8,483 64.59

เขต 5 ราชบรุี 24,108 17,853 74.05 6,255 25.95

เขต 6 ระยอง 33,810 5,268 15.58 28,542 84.42

เขต 7 ขอนแกน่ 25,378 12,246 48.25 13,132 51.75

เขต 8 อดุรธานี 16,616 7,225 43.48 9,391 56.52

เขต 9 นครราชสมีา 25,693 17,649 68.69 8,044 31.31

เขต 10 อบุลราชธานี 5,410 1,546 28.58 3,864 71.42

เขต 11 สรุาษฎรธ์านี 14,463 7,018 48.52 7,445 51.48

เขต 12 สงขลา 14,549 8,671 59.60 5,878 40.40

รวม 210,287 97,360 46.30 112,927 53.70



รอ้ยละของจ านวนขอ้มูลทีห่นว่ยบรกิารสง่เอกสารยนืยนัการใหบ้รกิารแยกราย สปสช.เขต

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

เขต 1 เชยีงใหม่

เขต 2 พษิณุโลก

เขต 3 นครสวรรค์

เขต 4 สระบรุ ี

เขต 5 ราชบรุี

เขต 6 ระยอง

เขต 7 ขอนแกน่

เขต 8 อุดรธานี

เขต 9 นครราชสมีา
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จ านวนขอ้มูลทีส่ง่เอกสารใหต้รวจสอบ จ านวนขอ้มูลทีไ่มส่ง่เอกสารใหต้รวจสอบ

รอ้ยละการสง่เอกสารในภาพรวม = 46.30



จ านวนขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารไมจั่ดสง่เอกสารใหต้รวจสอบ

สปสช.เขต

จ านวนขอ้มลูที่
ไมส่ง่เอกสาร
ใหต้รวจสอบ
ท ัง้หมด (ราย)

ไมป่ระสงคเ์บกิชดเชย ไมแ่จง้การประสงคเ์บกิ

ราย รอ้ยละ ราย รอ้ยละ

เขต 1 เชยีงใหม่ 12,771 2,293 17.95 10,478 82.05

เขต 2 พษิณุโลก 4,081 2,961 72.56 1,120 27.44

เขต 3 นครสวรรค์ 5,041 1,573 31.20 3,468 68.80

เขต 4 สระบรุี 8,483 2,054 24.21 6,429 75.79

เขต 5 ราชบรุี 6,255 2,175 34.77 4,080 65.23

เขต 6 ระยอง 28,542 5,901 20.67 22,641 79.33

เขต 7 ขอนแกน่ 13,132 4,781 36.41 8,351 63.59

เขต 8 อดุรธานี 9,391 5,342 56.88 4,049 43.12

เขต 9 นครราชสมีา 8,044 2,751 34.20 5,293 65.80

เขต 10 อบุลราชธานี 3,864 41 1.06 3,823 98.94

เขต 11 สรุาษฎรธ์านี 7,445 7,445 100.00 - -

เขต 12 สงขลา 5,878 3,881 66.03 1,997 33.97

รวม 112,927 41,198 36.48 71,729 63.52



รอ้ยละของขอ้มลูทีไ่มส่ง่เอกสารใหต้รวจสอบและแจง้ไมป่ระสงคเ์บกิ
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ไมป่ระสงคเ์บกิชดเชย ไมแ่จง้ไมป่ระสงคเ์บกิชดเชย





อาจพบบันทกึทีใ่ดทีห่นึง่

ตัวอยา่งทีม่บีันทกึระบวุธิตีรวจ Pap smear



ตวัอยา่ง OPD Card บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู







 บบั  ึก ลการตรวจ VIA  :  อาจบั  ึก ลเป็   Negative  ร อ Positive   ร อ  ลบวก   ร อ  ลลบ



ประเด็นการตรวจสอบทีม่ผีลกระทบตอ่การจา่ยชดเชย

1. หน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ

2. เลขบตัรประชาชนถกูตอ้งตรงกนักบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ

3. ขอ้มลูการใหบ้รกิารคดักรองตรงตามวนัทีส่ง่เบกิ

4. มรีายงานผลการตรวจ

4.1กรณี VIA ตอ้งพบการบนัทกึผลในเวชระเบยีนเป็นอยา่งนอ้ย

4.2กรณีPap Smear (official report) มขีอ้มลูทีส่ าคญั
ประกอบดว้ย

➢ขอ้มลูทัว่ไปของผูรั้บบรกิารประกอบดว้ย ชือ่ สกลุ เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน

➢ชือ่หน่วยงานทีเ่ก็บ/สง่สิง่สง่ตรวจ

➢ชือ่หอ้งปฏบิตักิารทีท่ าการตรวจคดักรอง

➢วนัทีรั่บสิง่สง่ตรวจ และ วนัทีร่ายงานผล
➢ผลการตรวจคดักรอง

➢ชือ่นักวทิยาศาสตร์ หรอืพนักงานเซลลว์ทิยา หรอืพยาธแิพทยผ์ูอ้า่นผล



รอ้ยละของขอ้มลูทีผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบแยกราย สปสช.เขต
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ผา่นเง ือ่นไขการตรวจสอบ ไมผ่า่นเง ือ่นไขการตรวจสอบ



รอ้ยละผลการตรวจสอบพบความผดิพลาดทีม่ผีลกระทบตอ่การจา่ยชดเชย
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หนว่ยบรกิารไมถ่กูตอ้ง PIDไมถ่กูตอ้ง ไมพ่บขอ้มูลการใหบ้รกิาร ไมม่ผีลLab



➢ ไมส่ง่เวชระเบยีนใหต้รวจสอบ 

➢ ไมป่ระสงคเ์บกิชดเชยคา่บรกิาร

➢ ชือ่หน่วยบรกิารในขอ้มลูทีบ่นัทกึสง่เบกิไมต่รงกบัขอ้มลูในเอกสารทีส่ง่ใหต้รวจสอบหรอืไมพ่บหรอืไม่

สามารถระบชุือ่หน่วยบรกิารในเอกสารได ้

➢ PID ไมต่รงกบัทีส่ง่เบกิชดเชยในโปรแกรม 

➢ ไมพ่บขอ้มลูการใหบ้รกิารตรวจคดักรอง Pap Smear/VIA

➢ ไมพ่บบนัทกึการใหบ้รกิารหรอืไมพ่บผลการตรวจหรอืพบผลการตรวจแตข่าดขอ้มลูทีส่ าคญัหรอืผล

ตรวจเป็น HPV DNA

➢ วนัทีใ่นใบรายงานผลกอ่นวนัทีใ่หบ้รกิารทีบ่นัทกึสง่เบกิ (ในการตรวจสอบครัง้นีอ้นุโลมใหม้ากกวา่

วนัทีใ่หบ้รกิารทีห่น่วยบรกิารบนัทกึสง่เบกิ +-ไมเ่กนิ 365 วนั )

รายละเอยีดทีต่รวจพบทีม่ผีลกระทบตอ่การจา่ยชดเชย





เอกสารไมส่มบรูณ์ /ขาดสว่นส าคญั /เอกสารผดิประเภท



เอกสารไมส่มบรูณ์ /ขาดสว่นส าคญั /เอกสารผดิประเภท



ไมพ่บ ชือ่หนว่ยบรกิารในเวชระเบยีน

บนัทึก รพ.สต.แต่ไม่ทราบท่ีใด



ไมพ่บ PIDในเวชระเบยีน 



ไมส่ง่เวชระเบยีนหนา้บนัทกึการใหบ้รกิาร(OPD Card) 
สง่ใบ Lab อยา่งเดยีว “ถอืวา่ไมพ่บบรกิาร”



ผลตรวจเป็น HPV DNA 
ถอืวา่ “ไมพ่บผล”



การลงนามโดย Screener 
อยา่งเดยีวถอืวา่ “ไมพ่บผล”

การลงนามโดย Screener 
ผูล้งนามระบตุ าแหนง่ถอืวา่ 
“พบผล”











ปญัหาทีพ่บเอกสารพบไมเ่ต็มแผน่ 
และไฟลไ์มช่ดัเจน/อา่นไมไ่ด ้

เกดิจากการแนบเอกสารเปิด Part text โดยการต ัง้ Front พเิศษ 



• แนวทาง

การด าเนนิการตอ่ไป



มรีะบบการรายงานผล และการทกัทว้งตามข ัน้ตอน 1 คร ัง้

▪ผลการตรวจสอบไมผ่า่น แจง้ทักทว้งกรณีทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัผลการ
ตรวจสอบ 

▪ชอ่งทาง Web Application URL preaudit.nhso.go.th/ppfs

▪ ระหวา่งวันที ่6 – 15 กนัยายน 2564 

▪หน่วยบรกิารระบรุายละเอยีดค าอธบิายใหค้รบถว้น กรอกรายละเอยีด
ค าอธบิาย จากนัน้ ทางส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
จะท าการตรวจสอบรายละเอยีด เพือ่พจิารณาการทกัทว้ง ตามทีผู่ห้น่วย
บรกิารไดก้รอกรายละเอยีด

▪ กรณีมปัีญหาที ่File เอกสารเสยีหายใหส้ง่มาใหมโ่ดยเป็นเอกสารเดมิที่
ปรับปรงุแลว้ โดยใหห้น่วยบรกิารพจิารณาเอกสารในระบบหากพบปัญหา
ใหแ้นบfile ใหม่



แนวทางการขออทุธรณ์ของหนว่ยบรกิาร

1. กรณีทีห่น่วยบรกิารมคีวามเห็นไมต่รงกับผลการตรวจสอบเวชระเบยีนของคณะกรรมการตรวจสอบ ส านักงาน
หลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิหน่วยบรกิารสามารถยืน่อทุธรณ์ ไดท้ีโ่ปรแกรม NHSO preaudit Web 
Application URL preaudit.nhso.go.th/ppfs และตอ้งระบเุหตผุลการยืน่ขออทุธรณ์ทกุหัวขอ้ทีป่ระสงค์
อทุธรณ์ (ไมร่ับพจิารณาเอกสารเพิม่เตมิ)

2. ผูท้ีส่ามารถเขา้ใชร้ะบบอทุธรณ์ในโปรแกรม NHSO preaudit ตอ้งเป็นเจา้หนา้ทีข่องหน่วยบรกิารซึง่หน่วย
บรกิารไดข้อสทิธเิขา้ใชร้ะบบตรวจสอบเวชระเบยีน/ระบบอทุธรณ์มายังส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ
และส านักงานฯเปิดสทิธกิารเขา้ใชง้านโปรแกรมดังกลา่ว โดยแจง้ Username และ Password ไปยัง e-mail 
address ของผูแ้จง้รายชือ่ขอสทิธเิขา้ใชง้าน 

3. หน่วยบรกิารสามารถยืน่ขออทุธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบยีนตอ่ส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ หากไมด่ าเนนิการภายในวันดังกลา่ว ถอืวา่หน่วยบรกิารยอมรับ ผลการตรวจสอบ

4. กรณีหน่วยบรกิารตรวจสอบเอกสารเวชระเบยีนแลว้ พบวา่ไฟลเ์อกสารเสยีหายไมส่ามารถตรวจสอบได ้ให ้
หน่วยบรกิารสามารถแนบเอกสารชดุเดมิเขา้มาในโปรแกรม NHSO preaudit Web Application URL 
preaudit.nhso.go.th/ppfs อกีครัง้



ฝากค าถามพมิพใ์น แชท              ไวไ้ดค้ะ่


