
แนวทางการตรวจสอบการชดเชย
และคุณภาพบรกิาร
ปีงบประมาณ 2565

การประชมุชีแ้จงการใชโ้ปรแกรม e-Claim สําหรับสง่ขอ้มลูของ รพ.สต. (นภาลัย) (FB live)

Time: Dec 13, 2021 13:00 Bangkok

ฝ่ายตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร
สายงานบรหิารกองทนุ



หัวขอ้การนําเสนอ
1. วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ
2. รปูแบบและหลกัการในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยคา่บรกิารสาธารณสขุ
3. แผนการตรวจสอบเวชระเบยีนรายการจา่ยชดเชย Fee Schedule ปีงบประมาณ 2565
4. การดําเนนิงานตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย Pre audit
5. ขอ้กําหนดในการจัดสง่เอกสารเพือ่ตรวจสอบและการขออทุธรณ์ผลการตรวจสอบกรณีการตรวจสอบกอ่น

จา่ยชดเชยสําหรับหน่วยบรกิาร
6. 1. การจัดสง่เอกสารหลกัฐานยนืยันการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารเพือ่ตรวจสอบ 
7. การขอทบทวนผลการตรวจสอบ ขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ (Pre Audit)



วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

1. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการจา่ยชดเชยคา่บรกิารสาธารณสขุใหแ้กห่น่วยบรกิาร (กอ่น/หลงัการจา่ย)
2. เพือ่ใหห้น่วยบรกิารไดรั้บการชดเชยคา่บรกิารฯทีถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และไมเ่ป็นปัญหาในขอ้กฎหมาย

กรณีตรวจพบการเบกิฯทีไ่มถ่กูตอ้ง
3. เพือ่ใหห้น่วยบรกิารรับทราบปัญหา อปุสรรคในการดําเนนิการเบกิคา่บรกิารฯและดําเนนิการแกไ้ข รวมถงึการพัฒนา

ระบบการเบกิชดเชยใหถ้กูตอ้งมากขึน้
4. เพือ่ใหสํ้านักงานไดรั้บทราบปัญหา อปุสรรครวมทัง้ขอ้เท็จจรงิในการดําเนนิการใหบ้รกิาร และการเบกิจา่ยของหน่วย

บรกิาร และนํามาใชป้รับรปูแบบการบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจบุนั



1. ตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย (Pre-audit) ในทกุรายการทีม่ ี
การเบกิชดเชย ซึง่มมีาตรการในการตรวจสอบดงันี้

1.1 ระบบ authentication การตรวจสอบการพสิจูนต์วัตนของผูร้บับรกิาร

1.2 ระบบตรวจสอบ 1st  Adjudication

1.3 ระบบตรวจสอบ 2nd Adjudication

1.4 ระบบ AI และ verification system เป็นการตรวจสอบขอ้มลูเบกิจา่ยที่
ผดิปกต ิทีผ่า่นการตรวจสอบ 2nd  Adjudication ซึง่จะนํามาใชใ้นการตรวจสอบ
รายการทีม่ขีอ้มลูเบกิจํานวนมาก หรอืมคีา่ใชจ้า่ยสงู

1.5 ตรวจสอบโดย auditor ภายนอก กรณีทีพ่บขอ้มลูผดิปกติ

2. ตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเขย (Post-audit) :
2.1 กรณีทีย่งัไมไ่ดร้บัการตรวจสอบ pre audit โดย auditor

2.2 กรณีทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ pre audit  แตพ่บวา่ขอ้มลูของหนว่ยบรกิารน ัน้ๆ 
พบความผดิปกต ิหรอืเป็นนโยบาย ของ คณะกรรมการ ฯ อนกุรรมการฯ หรอื 
สํานกังาน ใหด้าํเนนิการ

3. การตรวจสอบเพือ่อนมุตักิอ่นการใหบ้รกิาร(Pre Authorizations
:PA) ไดแ้ก ่กรณีการใหบ้รกิารฝงั ประสาทหเูทยีม (cochlear implant)

3.1 หนว่ยบรกิารตอ้งสง่ขอ้มลูมายงั สนง เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาอนมุคักิอ่น
การใหบ้รกิาร รวมท ัง้การสง่ขอ้มลูเพือ่ตดิตามผลการใหบ้รกิาร

รปูแบบ&หลกัการในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร
ขอมูลการเบิกชดเชย
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2 st Adjudication

AI/verification

Post Audit

จายชดเชย

Auditor

ขอมูลไมถูกตอง 

ไมจายชดเชย

ขอมูลไมถูกตอง 

ไมจายชดเชย

ขอมูลไมถูกตอง

ขอมูลถูกตอง

ขอมูลไมถูกตอง 

ไมจายชดเชย
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รายการ FS ตรวจสอบเวชระเบยีน
Pre audit Post audit 

4. บรกิาร PP Fee schedule
1) บรกิารสําหรับหญงิตัง้ครรภ์
- บรกิาร ANC √ √
- การตรวจยนืยันธาลสัซเีมยีในหญงิตัง้ครรภแ์ละคูส่มรส √ √
- การตรวจคดักรองภาวะดาวนซ์นิโดรม - √
- การตรวจอลัตรา้ซาวด ์ในหญงิตัง้ครรภ์ √ √
- การตรวจสขุภาพชอ่งปากและทําความสะอาดฟันในหญงิตัง้ครรภ์ √ √

2) บรกิารคมุกําเนดิและยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภัย
-บรกิารคมุกําเนดิ (กึง่ถาวร) √ √
- การยตุกิารตัง้ครรภ์ √ √

4) บรกิารคดักรองมะเร็งปากมดลกู

- การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูโดยวธิ ี  Pap smear  √ √
- การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูโดยวธิ ี  VIA - -
- การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูโดยวธิ ี  HPV DNA Test  √ √
- การตรวจยนืยันดว้ยวธิ ีLiquid Base Cytology (LBC)  √ -
- ตรวจยนืยันดว้ยวธิ ีColposcopeและ/หรอื  ตดัชิน้เนือ้(Biopsy ) √ √

5) บรกิารแวน่ตาสําหรับเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ √ √

แผนการตรวจสอบเวชระเบยีนรายการจา่ยชดเชย Fee Schedule 
ปีงบประมาณ 2565

หมายเหต ุ: สํานักงานอาจมกีารปรับเปลีย่นแผนการตรวจสอบตามความเหมาะสม



การดาํเนนิงานตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย Pre audit
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1. ตรวจสอบขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิโดยใชร้ะบบตรวจสอบกอ่นการเบกิจา่ย (Verification system) และ
หรอืการประมวลผลอจัฉรยิะโดยระบบปัญญาประดษิฐ ์(artificial intelligence : AI) กําหนดเงือ่นไข
ประมวลผลเบือ้งตน้คดัเลอืกขอ้มลูทีผ่ดิปกต ิเพือ่ดําเนนิการตรวจสอบในขัน้ตอนตอ่ไป

2. ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (auditor) มรีปูแบบการดําเนนิการดงันี้
2.1 โทรศพัทส์อบถามขอ้มลูการรับบรกิารจากผูรั้บบรกิารโดยตรง 
2.2 ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามทีส่ง่ไปยังผูรั้บบรกิารผา่นระบบ application ตา่ง ๆ 
2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุทีห่น่วยบรกิารนําสง่ให ้

สํานักงานเพือ่การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสาํนกังานจะกําหนดระยะเวลา รปูแบบ
เอกสารและชอ่งทางการรบัเอกสารหลกัฐานดงักลา่ว

3. ประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ โดยมแีนวทางการประมวลผล ดงันี้
3.1 ผลการตรวจสอบพบขอ้มลูถกูตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิ และหรอืเงือ่นไขทีกํ่าหนด 

สํานักงานพจิารณาจา่ยชดเชยรายการนัน้
3.2 ผลการตรวจสอบพบขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืไมต่รงกบัขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิ และหรอืเงือ่นไขที่

กําหนด สํานักงานจะรายงานผลการตรวจสอบพรอ้มระบเุหตผุลทีไ่มผ่า่นการตรวจสอบใหห้น่วยบรกิาร
รับทราบ



9

4. กรณีทีห่น่วยบรกิารยอมรับผลการตรวจสอบ  สปสช. จะดําเนนิการจา่ยเงนิตามขอ้มลูผลการ
ตรวจสอบ 

5. กรณีทีห่น่วยบรกิารไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการตรวจสอบนัน้ ใหดํ้าเนนิการขอทักทว้งภายในวันเวลาที่
กําหนดหลังไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบ หากพน้กําหนดแลว้จะไมรั่บพจิารณาการขอทักทว้ง 
และถอืวา่หน่วยบรกิารยอมรับผลการตรวจสอบ  
• หน่วยบรกิารสามารถขอทักทว้งผลการตรวจสอบได ้1 ครัง้ 

6. สํานักงานดําเนนิการพจิารณาขอ้ทักทว้งของหน่วยบรกิารและรายงานผลการพจิารณาใหแ้ก่
หน่วยบรกิารรับทราบ

7. สํานักงานนําขอ้มลูทีส่ ิน้สดุกระบวนการตรวจสอบไปดําเนนิการประมวลผลจา่ยชดเชยตามผล
การตรวจสอบ  ตามรอบการจา่ยชดเชย
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Flow การตรวจสอบ
กอ่นจา่ย (Pre Audit)

หนวยบริการใหบริการผูรับบริการ
และสงขอมูลการใหบริการเพ่ือเบิกชดเชย

สํานักงานประมวลผลขอมูลท่ีหนวยบริการสงเบิก
โดยใชเง่ือนไข Verify/AI

ผานเง่ือนไข ไมผานเง่ือนไข

แจงขอเอกสารหลักฐานจากหนวยบริการ
เพ่ือยืนยันการใหบริการ

หนวยบริการจัดสงเอกสารหลักฐานตามท่ี
สํานักงานรองขอตามชองทางท่ีกําหนด

ประมวลผลจายชดเชย

หนวยบริการไมเห็นดวย
กับผลการตรวจสอบ

หนวยบริการเห็นดวย
กับผลการตรวจสอบ

หนวยบริการแจงขอทบทวนฯพรอมระบุเหตุผล
ในชองทางและชวงเวลาท่ีกําหนด

เห็นดวยกับขอเสนอ
ขอทบทวนฯ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอขอทบทวนฯ

จายชดเชย ปฎิเสธการจาย

ไมผานเง่ือนไข
การตรวจสอบ

หนวยบริการไมสง
เอกสารใหตรวจสง

15 วันหลังไดรับทราบ

10 วันหลังไดรับทราบผล

ดําเนินการตรวจสอบ

ผานเง่ือนไขตรวจสอบ ไมผานเง่ือนไขตรวจสอบ

ผานเง่ือนไข
การตรวจสอบ

สํานักงานดําเนินการพิจารณา
การขอทบทวนฯของหนวยบริการ

สํานักงานแจงผลการทบวนผลการ
ตรวจสอบใหเหนวยบริการรับทราบ

 



ขอ้กําหนดในการจดัสง่เอกสารเพือ่ตรวจสอบและการขออทุธรณผ์ลการตรวจสอบกรณี
การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยสาํหรบัหนว่ยบรกิาร
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สํานักงานมนีโยบายจา่ยใหถ้กูตอ้งตามเงือ่นไขการจา่ย รวดเร็ว และทันเวลา เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
เพือ่ประโยชนสํ์าหรับหน่วยบรกิาร สํานักงานจงึมคีวามจําเป็นตอ้งมขีอ้กําหนดในการดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ ดงันี้
1. การจดัสง่เอกสารหลกัฐานยนืยนัการใหบ้รกิารของหนว่ยบรกิารเพือ่ตรวจสอบ 

1.1 สํานักงานจะกาํหนดชว่งเวลาใหห้น่วยบรกิารจัดสง่เอกสารใหสํ้านักงานเพือ่การตรวจสอบ
1.2 กรณีทีห่น่วยบรกิารไมส่ามารถจัดสง่เอกสารหลกัฐานในชว่งเวลาทีก่ําหนด สํานักงานจะถอืวา่หน่วย

บรกิารไมป่ระสงคท์ีจ่ะเบกิชดเชยรายการนัน้ ๆ 
1.3 เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการสง่เอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบแลว้ สํานักงานจะพจิารณาเฉพาะเอกสาร

หลกัฐานตามทีห่น่วยบรกิารจัดสง่เทา่นัน้
1.4 การจัดสง่ขอ้มลู เอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ตอ้งเป็นไปตามรปูแบบ ชอ่งทางการสง่ และ

ระยะเวลาทีกํ่าหนด
1.5 หน่วยบรกิารควรตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นกอ่นสง่ทกุครัง้และมหีลกัฐานการนําสง่

โดยผูบ้รหิารของหน่วยงานรับทราบ กรณีทีเ่ป็นการจัดสง่ผา่นระบบ web application ผูดํ้าเนนิการจัดสง่ควรเป็น
ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหดํ้าเนนิการจากผูบ้รหิารของหน่วยงาน
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2. การขอทบทวนผลการตรวจสอบ ขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
(Pre Audit)

2.1 หน่วยบรกิารตดิตามผลการตรวจสอบตามชอ่งทางทีสํ่านักงานแจง้และดําเนนิการขอ
ทกัทว้งผลการตรวจสอบตามชอ่งทาง และระยะเวลาทีกํ่าหนด 

2.2 กรณีทีห่น่วยบรกิารไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวช
ระเบยีน ใหดํ้าเนนิการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบทางชอ่งทางทีสํ่านักงานกําหนด พรอ้มระบุ
เหตผุลประกอบการทกัทว้ง 

2.3 การขอทกัทว้งผลการตรวจสอบควรดําเนนิการโดยแพทยผ์ูรั้บผดิชอบดแูลผูป่้วย หรอืผู ้
ทีไ่ดรั้บมอบอํานาจเทา่นัน้ กรณีการสง่เสรมิป้องกนัโรคอาจเป็นเจา้หนา้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร และไดรั้บ
มอบอํานาจ

2.4 หน่วยบรกิารสามารถดําเนนิการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบได ้1 ครัง้ ทัง้นีสํ้านักงาน
จะไมรั่บเอกสารเพิม่เตมิในขัน้ตอนการพจิารณาขอ้ทกัทว้ง และผลการพจิารณาของสํานักงาน
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 



บทบาทของหนว่ยบรกิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเบกิคา่บรกิารฯ & การตรวจสอบ
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1. บนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารในเวชระเบยีน เอกสารอืน่หรอืในรปูแบบอืน่ รวมทัง้จัดเก็บ
เอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิารตา่งๆอยา่งนอ้ย 5 ปี สําหรับการตรวจสอบ

2. สง่ขอ้มลูการใหบ้รกิารในรปูแบบอเิลกทรอนกิส์ มายงั สปสช.เพือ่เบกิจา่ยชดเชย
3. ตดิตามผลการเบกิชดเชย และหรอืผลจากการตรวจสอบโดยการ verify data หรอื AI 

เพือ่เตรยีมสง่เอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิกรณีที ่สํานักงานรอ้งขอ
4. จัดสง่เอกสารหลกัฐานเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร ตามรปูแบบ แนวทางและระยะเวลาที่

กําหนด
5. พจิารณาผลการตรวจสอบ  หากไมเ่ห็นดว้ยใหแ้จง้ขอใหท้บทวนผลการตรวจสอบฯมายงั

สํานักงาน
6. รับทราบผลการพจิารณารขอทบทวนผลการตรวจสอบฯและตดิตามการจา่ยชดเชย

คา่บรกิารทางการแพทย์



1. หลักฐานขอ้มลูทั่วไปของผูรั้บบรกิารและขอ้มลู LMP EDC GA ในวันทีใ่หบ้รกิาร
2. หลักฐานการบนัทกึการใหบ้รกิารตรวจครรภ ์การตรวจและผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตาม

รายการทีข่อเบกิ
3. หลักฐานการตรวจ ผลการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูทางหนา้ทอ้ง (transabdominal 

ultrasound) ทีบ่นัทกึตามมาตรฐาน (กรณีทีม่กีารเบกิ)
4. หลักฐานการบนัทกึการตรวจสขุภาพชอ่งปากและบรกิารขดัทําความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์

หรอืทันตาภบิาลทีดํ่าเนนิการภายใตก้ารควบคมุกํากบัโดยทันตแพทย ์(กรณีทีม่กีารเบกิ)

**หลักฐานทีส่ง่ใหต้รวจสอบจะตอ้งมขีอ้มลูทั่วไปของผูรั้บบรกิารทีส่ามารถระบไุดว้า่บคุคลเดยีวกนั
กบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ
อา้งองิตาม “ประกาศสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง  หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ กรณีบรกิารฝากครรภ ์พ.ศ. ๒๕๖๔” 
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แนวทางการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ตรวจสอบกรณี ANC



1. หลกัฐานการบันทกึการใหบ้รกิารการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูกรณี Pap Smear/VIA /HPV DNA กรณี
เกบ็ specimenเพือ่สง่ตรวจ

2. กรณีการตรวจวนิจิฉัยดว้ยวธิ ีColposcope หรอื วธิ ีLiquid based cytology หรอืตดัชิน้เนือ้ (Biopsy/LEEP) 
และตรวจทางพยาธวิทิยา  จะตอ้งมผีลการตรวจ Pap Smear/VIA /HPV DNA ทีผ่ดิปกต ิและมหีลกัฐานการ
ใหบ้รกิารเกบ็ specimenเพือ่สง่ตรวจ

3. กรณีทีห่น่วยบรกิารเป็นผูเ้บกิคา่ตรวจจะตอ้งมหีลกัฐานเอกสารผลการตรวจสอบทีเ่ป็น Official report กรณี
การตรวจ HPV DNA ตอ้งสามารถระบชุนดิน้ํายาทีต่รวจได ้

4. กรณีหน่วยบรกิารสง่specimen ไปยงัหน่วยตรวจอืน่ และมกีารตามจา่ยคา่ตรวจ จะตอ้งมขีอ้มลูทีร่ะบวุา่หน่วย
บรกิารทีเ่บกิเป็นผูส้ง่ Specimen ใน Official report

5. รายงานผลการตรวจทกุรายการทีข่อเบกิจะตอ้งเป็น Official report ทีม่ขีอ้มลูผูรั้บบรกิาร ชือ่หน่วยตรวจ 
หน่วยสง่ตรวจ ผูอ้า่นและรับรองผลการตรวจ วันทีรั่บ Specimen และวันทีร่ายงานผลเป็นอยา่งนอ้ย

**หลักฐานทีส่ง่ใหต้รวจสอบจะตอ้งมขีอ้มลูทัว่ไปของผูร้บับรกิารทีส่ามารถระบไุดว้า่บคุคลเดยีวกนักบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ
อา้งองิตาม “ประกาศสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง  หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง ือ่นไขการจา่ย
คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ  กรณีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู พ.ศ. ๒๕๖๔”
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แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบกรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก



1. หลกัฐานการใหบ้รกิารหรอืเวชระเบยีนทีร่ะบโุรค/อาการแสดงทีเ่ขา้
รบับรกิาร

2. บนัทกึการส ัง่ยา /การใหบ้รกิารตา่งๆ ตามรายการทีเ่รยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ย ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโรคหรอือาการทีต่รวจพบ

แนวทางการตรวจสอบกรณีรายการทีเ่ป็น Fee schedule หรอืตามทีเ่รยีกเก็บ เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ
รว่ม 3 กองทนุ ปี 2563
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แนวทางการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ตรวจสอบ
กรณีการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกตามเหตสุมควร

**หลกัฐานทีส่ง่ใหต้รวจสอบจะตอ้งมขีอ้มลูท่ัวไปของผูรั้บบรกิารทีส่ามารถระบุ
ไดว้า่บคุคลเดยีวกนักบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ



ขอบพระคณุมากคะ่
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