
ประเด็นทีพ่บจากการ
ตรวจสอบ OPLG 
เขต 5 ราชบรุ ี
เขต 6 ระยอง
เขต 7 ขอนแกน่

รุง่จติ ลลีางามวงศา

สายงานบรหิารกองทนุ สปสช.



เพือ่ใหห้นว่ยบรกิารจดัเตรยีมเวชระเบยีน และเอกสารที่
เก ีย่วขอ้งใหค้รบถว้นถกูตอ้ง



หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บบนัทกึ

การสงัเกตุ
อาการ

คา่เตยีงสงัเกตอาการ

1)พบค าสัง่แพทยใ์หส้งัเกตอาการและ

2)พบบันทกึรายละเอยีดการสังเกตอาการทีส่อดคลอ้งกับการ

วนิจิฉัยโรค อาการหรอืการรักษา ทีม่รีะยะเวลาเริม่ตน้ - สิน้สดุ 

จนถงึแพทยอ์นุญาตใหก้ลับบา้นในวันเดยีวกัน บันทกึในเวช

ระเบยีนหรอืแบบบนัทกึสงัเกตอาการ

หมายเหต ุ
- กรณีท า hemodiasys เบกิคา่เตยีงสงัเกตอาการไมไ่ด ้
- พบบนัทกึตดิตามการสงัเกตอุาการ ทกุ 30 นาท ีตอ้งสงัเกตอาการอยา่งนอ้ย  2 ชม.ขึน้ไป



หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

1. พบบนัทกึการสัง่อวยัวะเทยีมหรอือปุกรณใ์นการ

บ าบดัรักษาโรค ในเวชระเบยีนทีส่อดคลอ้งกบัการวนิจิฉัยโรค

ของแพทย์

2. พบหลกัฐานการเบกิจา่ยอวัยวะเทยีมและอปุกรณ์ในการ

บ าบดัรักษาโรค

3. ตอ้งมหีลักฐานการสัง่จา่ยและหลกัฐานการลงนามรับอวยัวะ

เทยีมและอปุกรณ์ของผูป่้วยหรอืญาต ิในกรณีอปุกรณ์

ภายนอกรา่งกาย เชน่ เครือ่งชว่ยฟงั รองเทา้เบาหวาน

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บการลงนาม
ของแพทย ์

- ไมพ่บค าสัง่แพทย ์

- ไมพ่บการลงนาม
รับอปุกรณ์ของ
ผูป่้วย

- สง่เบกิอปุกรณผ์ดิ
หมวด 

อวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการบ าบดัรกัษาโรค



ยาทีใ่ชใ้น รพ. และยากลบับา้น

1. บนัทกึการสัง่ยาในเวชระเบยีน ทีส่อดคลอ้งกบัการวนิจิฉัยโรค 
อาการ และแพทยล์งนามก ากบั ในวนัทีร่ับบรกิารครัง้นัน้

2. บนัทกึการสัง่ยาทีร่ะบรุายละเอยีด ชือ่ยา (และหรอืขนาด)วธิใีช ้

และจ านวนยา
3. บนัทกึการวนิจิฉัยโรค อาการ และแพทยล์งนามก ากบั
4. กรณีแพทยเ์ขยีน RM พบวนัเดอืนปีที ่RM นัน้ และพบรายการยา

ใน visit ทีอ่า้งถงึในการ RM 
5. กรณียานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิตอ้งพบบนทกึเหตผุลการใชย้า

นอกบญัชฯี ในเวชระเบยีน
6. การเบกิจา่ยคา่ยาใหเ้ป็นไปตามราคายาตอ่หน่วยของหน่วยบรกิาร

ตาม drug catalog ณ วนัทีร่ับบรกิาร
7. กรณีมกีารสัง่การรักษาผา่นระบบคอมพวิเตอร ์ตอ้งสามารถ

ตรวจสอบไดว้า่เป็นการบนัทกึขอ้มลูของแพทยห์รอืผูส้ัง่การรักษา
ทา่นใด และการสัง่การรักษานัน้ตอ้งมรีะบบทีไ่มส่ามารถท า
ยอ้นหลงัหรอืแกไ้ขโดยผูอ้ืน่ได ้

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บการวนิจิฉัย

- ไมพ่บการลงนามของแพทย์

- มรีายการยาในเวชระเบยีน มชีือ่
แพทยส์ัง่ยา แตไ่มร่ะบวุา่เป็นแพทย ์
และไมม่เีลข ว.

- ลายเซน็แพทย ์ไมม่กีารระบชุือ่ –
นามสกลุ วา่เป็นใคร ทีส่ามารถอา่น
ออกไดว้า่เป็นผูใ้ด

- เบกิยาเกนิ (มากอ่นวนันัด 1เดอืน)

- กรณีการสัง่ยาRM

*ไมพ่บวนัเดอืน ปี RM 

* ไมพ่บรายการยาใน visit ทีอ่า้งถงึ

- กรณี 168 รพ. ไมพ่บเหตผุลการใช ้

ยานอกบญัช ีฯ ในเวชระเบยีน

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



เวชภณัฑไ์มใ่ชย่า

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บค าสัง่แพทย์

- เบกิคา่ ส าล ีซึง่รวมอยูใ่นคา่
ท าแผล

- เบกิคา่สายออกซเิจน ซึง่คดิ
รวมอยูใ่นคา่ใหอ้อกซเิจน 

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

1. คา่วัสดทุางการแพทยท์ีไ่ดม้กีารคดิราคารวมอยู่
ในคา่ใชจ้า่ยหมวดอืน่แลว้ หา้มน ามาเบกิอกี
อาทเิชน่ หตัถการผา่ตดัไดร้วมคา่วสัดสุ ิน้เปลอืง
ทีเ่ป็นอปุกรณพ์ืน้ฐานทีใ่ชใ้นการท าหตัถการ
ผา่ตดัแลว้ เชน่ ใบมดี เข็มฉีดยา สายให ้
ออกซเิจน ส าล ีถงุมอื เป็นตน้

2. พบหลกัฐานบนัทกึการสัง่จา่ยเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า
ทีส่อดคลอ้งกบัการวนิจิฉัยโรค ในวันทีรั่บบรกิาร 
(visit) ครัง้นัน้และในวันนัดครัง้ตอ่ไป



คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บหลกัฐานใบคลอ้ง
เลอืด

1. พบบนัทกึค าสัง่แพทย ์

2. พบหลั ก ฐ า นบั นทึก ก า ร ใ ห ้โ ลหิต แล ะ

สว่นประกอบของโลหติ และใบคลอ้งเลอืด

3. จ่ายชดเชยใหต้ามจ านวนที่จองและใชจ้ริง

เท่านั้น ยกเวน้ผูป่้วยเสียชีว ิตหรือมีบันทึก

เหตุผลทางการแพทย์ และได เ้บิกจาก

ธนาคารเลอืดแลว้

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



การตรวจวนิจิฉยัทางเทคนคิทางการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บค าส ัง่แพทย์

- ไมพ่บผลการตรวจ lab

1. พบบนัทกึค าสัง่แพทย์

2. พบผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร หรอืพบบันทกึผล

อา่นของแพทยใ์นเวชระเบยีน หรอืพบใบรายงานผล

การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร

3. กรณีส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีบรกิาร

ตรวจของโรงพยาบาล ใหม้ีส าเนาใบส่งตรวจนอก

หน่วยบรกิารเก็บไวเ้ป็นหลักฐานในเวชระเบยีน

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

ประเด็นทีพ่บ

- การเบกิคา่ lipid profile 
เกนิราคาทีก่ าหนด

หลักเกณฑก์ารจา่ย
❖ การจา่ยชดเชยกรณีทีก่ารสง่ตรวจทีแ่ยกรายการ

ไมค่วรมกีารจา่ยชดเชยทีม่ากกวา่การจา่ยชดเชย
ทีเ่ป็นชดุ



การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยา 

ประเด็นทีพ่บ

- X-ray ไมพ่บผลการ
ตรวจ

- กรณี CT, MRI ไมพ่บ 
ผล official report 

1. ตอ้งพบบนัทกึค าสัง่แพทยใ์นการสง่ตรวจครบถว้นทกุรายการ หรอืกรณี

มกีารสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพวิเตอร ์ตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่า

เป็นการบันทกึขอ้มูลของแพทยห์รอืผูส้ั่งการรักษาท่านใด และการสั่ง

การรักษานัน้ตอ้งมรีะบบทีไ่ม่สามารถท ายอ้นหลังหรอืแกไ้ขโดยผูอ้ืน่

ได ้

2. พบผลการตรวจวนิจิฉัยและรักษาทางรังสวีทิยา หรอืพบบันทกึผลอา่น

ของแพทยใ์นเวชระเบยีน (ตอ้งพบผล official report ในกรณี CT, 

MRI, bone density, radionuclide) หรอืพบผลการตรวจวนิจิฉัยและ

รักษาทางรังสวีทิยา

3. กรณีส่งตรวจนอกโรงพยาบาล เนื่องจาก ไม่มีบริการตรวจของ

โรงพยาบาล ใหม้ีส าเนาใบส่งตรวจนอกหน่วยบริการ เก็บไวเ้ป็น

หลกัฐานในเวชระเบยีน

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



การตรวจวนิจิฉยัโดยวธิพีเิศษอืน่ ๆ

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บค าสัง่ท า EKG 

- ไมพ่บผลการตรวจ EKG

- ไมพ่บผลการตรวจ echo

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

1. พบบนัทกึค าสัง่แพทย์
2. พบผลการตรวจวนิจิฉัยโดยวธิพีเิศษอืน่ ๆ หรอื

พบบนัทกึผลอา่นของแพทยใ์นเวชระเบยีน หรอื
พบผลการตรวจวนิจิฉัย

3. กรณีสง่ตรวจนอกโรงพยาบาลเนือ่งจากไมม่ี
บรกิารตรวจของโรงพยาบาล ใหม้สี าเนาใบสง่
ตรวจนอกโรงพยาบาลเก็บไวแ้ละตอ้งพบผลการ
ตรวจวนิจิฉัยโดยวธิพีเิศษอืน่ ๆ เป็นหลกัฐานใน
เวชระเบยีน



อปุกรณข์องใชแ้ละเครือ่งมอืทางการแพทย ์

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บหลกัฐาน Monitor 
NIBP

- ไมพ่บหลกัฐานการใช ้
Infusion pump

1. เบกิไดต้ามหน่วยนับของอปุกรณ์ทีก่ าหนด
2. ตอ้งพบหลกัฐานบนัทกึการใชอ้ปุกรณห์รอืเครือ่งมอืทาง

การแพทย ์ 
3. กรณีหน่วยเบกิของอปุกรณเ์ป็นวนั ใหส้ามารถใชไ้ดใ้น

กรณีผูป่้วยนอกทีม่กีาร observe สงัเกตอาการมากกวา่ 2 
ชัว่โมงขึน้ไปตอ่เนือ่งเป็นระยะ ๆ และพบบันทกึการใช ้

อปุกรณ์ตอ่เนือ่งเป็นระยะ ๆ ตามเวลาอยา่งนอ้ยทกุ 30 
นาที

4. คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ดม้กีารคดิราคารวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ย
ตามแตล่ะรายการไดร้ะบหุมายเหตบุอกไวแ้ลว้ หา้มน ามา
เบกิอกี อาทเิชน่ คา่ออกซเิจน ไดร้วมสายใหอ้อกซเิจน 
canular หรอื mask หรอื T-tube และอปุกรณ์ EKG 
monitor รวม red dot เป็นตน้

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



การท าหตัถการและวสิญัญ ี

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บหลกัฐานการท า
หัตถการ

1. ตอ้งพบบันทึกค าสั่งแพทย์ และหรือหลักฐานการท า

หัตถการ ในเวชระเบยีนหรอืใบบันทกึการท าหัตถการ

2. ตอ้งพบหลกัฐานบนัทกึรายละเอยีดการท าหัตถการ ทัง้นี ้

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีก าหนด

3. ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ดม้กีารคดิราคารวมอยู่ในค่าใชจ้่าย

ตามแต่ละรายการไดร้ะบุหมายเหตุบอกไวแ้ลว้ หา้ม

น ามาเบิกอีก อาทิเช่น การใชเ้ครื่องฟอกเลือดดว้ย

เครือ่งไตเทยีม (hemodialysis) acute hemodialysis 

รวมอปุกรณ์พืน้ฐานวัสดสุ ิน้เปลอืง ตัวกรอง blood line 

เข็มแทง ยาพืน้ฐาน ออกซเิจน และ monitor หรือการ

เย็บแผลไดร้วมการคา่ท าแผลแลว้ไมใ่หม้กีารเบกิเพิม่อกี 

เป็นตน้ 

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



ประเด็นคา่บรกิารพยาบาล

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บบนัทกึหลกัฐาน
การฉีดยา

1. ตอ้งพบบันทกึค าสั่งแพทย์ (ยกเวน้กจิกรรมทางการ 

พยาบาล เชน่ การดดูเสมหะ การท าแผล เป็นตน้)

2. พบบันทกึทางการพยาบาลทีใ่หบ้รกิารแก่ผูป่้วย และ
พบการลงนามของพยาบาลก ากบั

3. กรณีท าแผล ถา้ไม่มกีารระบุลักษณะ ขนาดของแผล
ใหพ้จิารณาจ่ายเป็นค่าท าแผลขนาดเล็กและจ่ายตาม
ต าแหน่งบาดแผลทีท่ า

4. คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ดม้กีารคดิราคารวมอยู่ในค่าใชจ้่าย
ตามแต่ละรายการ หา้มน ามาเบกิอีก ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะกองทนุ

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



คา่บรกิารทางทนัตกรรม

1. ตอ้งพบบันทกึ การวนิิจฉัย อาการ หรืออาการแสดง ที่ระบุ

ต าแหน่ง ทีใ่หบ้รกิารแกผู่ป่้วยในเวชระเบยีน โดยทันตแพทย ์

หรือ ทันตาภบิาล ทัง้นี้ การใหบ้ริการเป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาชพีก าหนด

2. มบีันทกึรายละเอยีดการใหบ้รกิารรักษาทางทันตกรรม ระบุซี่

หรือ quadrant ประเภทการใหบ้ริการ กรณีพบการเบิก

ค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการซ ้าในต าแหน่งเดิม ตอ้งบันทึก 

treatment plan

3. กรณีมกีารบันทกึทีใ่หบ้รกิารแก่ผูป่้วยผ่านระบบคอมพวิเตอร ์

ตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่าเป็นการบันทกึขอ้มูลของทันต

แพทยห์รอืทันตาภบิาลทา่นใด และการใหบ้รกิารรักษานัน้ตอ้ง

มรีะบบทีไ่มส่ามารถท ายอ้นหลังหรอืแกไ้ขโดยผูอ้ืน่ได ้

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บบนัทกึการลง
นามโดยทันตแพทย์



บรกิารทางกายภาพบ าบดัและทางเวชกรรมฟ้ืนฟู

ประเด็นทีพ่บกรณี
กายภาพบ าบดั 

- ไมพ่บบนัทกึต าแหนง่

- ไมพ่บบนัทกึ
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

1 .  ต อ้งพบบันทึกค าสั่ งแพทย์เพื่อส่ง รั กษาทาง

กายภาพบ าบัด หรือพบบันทกึค าสั่งแพทยร์ายการการ

รักษาทางกายภาพบ าบัด ทีส่อดคลอ้งกบัการวนิจิฉัยโรค 

การเจ็บป่วย

2. พบบันทกึระยะเวลาในการเริม่ตน้และสิน้สดุการรักษา

ในแตล่ะครัง้ 

3. ตอ้งพบบันทกึรายละเอยีดการบรกิารแกผู่ป่้วยในเวช

ระเบยีน ครบถว้นทุกรายการ โดยผูป้ระกอบวชิาชพีตรง

ตามสาขาการใหบ้รกิาร

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



การบรกิารการแพทยแ์ผนไทย

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บค าสัง่แพทย์

- ไมพ่บใบรับรองแพทย์

- ไมพ่บบันทกึระยะเวลาใน
การเริม่ตน้และสิน้สดุการ
รักษา

- ไมพ่บรายละเอยีดการนวด
แผนไทย 

- ไมพ่บการวนิจิฉัยสอดคลอ้ง
กบัการใหบ้รกิาร 

1. พบบันทกึค าสัง่โดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืผู ้

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู ้

ประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย 

2. พบบนัทกึหลกัฐานการใหบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพี 

3. ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ระบุโรคหรืออาการ และ

ระยะเวลาในการเริม่ตน้และสิน้สดุการรักษาในแตล่ะครัง้ 

หรือรอบของการรักษาอย่างชัดเจน ทัง้นี้ในแต่ละรอบ

ตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน 

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



คา่ฝงัเข็มและคา่ฝงัเข็มพรอ้มการกระตุน้จดุฝงัเข็มดว้ยครือ่งกระตุน้  

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บค าสัง่แพทย์

1. ค่าบริการฝังเข็ม ใหเ้บิกไดเ้พื่อบ าบัด รักษาโรค และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

2. คา่บรกิารฝังเข็มพรอ้มการกระตุน้จดุฝังเข็มดว้ยเครือ่งกระตุน้ ใหเ้บกิได ้

เฉพาะกรณีเพื่อการรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ผูป่้วยโรคอัม

พฤกษ์และอมัพาต

3. ตอ้งพบค าสั่งและพบบันทกึการใหบ้รกิารฝังเข็มเพื่อการรักษาผูป่้วย

โดยแพทยแ์ผนปัจจุบันทีม่ใีบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม

โดยตอ้งผ่านการอบรมดา้นฝังเข็มหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทยแ์ผนจนี 

4. กรณีมกีารบันทกึการใหบ้รกิาร รายละเอยีดต าแหน่ง ระยะเวลาแกผู่ป่้วย

ผา่นระบบคอมพวิเตอรต์อ้งสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นการบันทกึขอ้มลู

ของแพทยท์่านใด และการบรกิารรักษานัน้ตอ้งมรีะบบทีไ่ม่สามารถท า

ยอ้นหลังหรอืแกไ้ขโดยผูอ้ืน่ได ้

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



คา่พาหนะ

ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บหลกัฐานบนัทกึ
การใชพ้าหนะสง่ตอ่

- ไมพ่บหลกัฐานการสง่
ตอ่

1. ตอ้งพบบนัทกึค าสัง่แพทย ์ 

2. ใบสง่ตอ่ (ใบ refer)

3. หลักฐานบันทกึการใชพ้าหนะสง่ตอ่ เชน่ ใบขออนุญาต/

อนุมัตใิชย้านพาหนะของหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล

หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ



ประเด็นอนืๆ

ประเด็นทีพ่บ 

1. สง่เอกสารไมค่รบถว้น เชน่

- ไมพ่บ visit ทีส่ง่มาเบกิ

- พบวันทีรั่บบรกิาร แตไ่มพ่บบนัทกึการใหบ้รกิาร

- สง่ใบแจง้หนีใ้บเดยีว

- ไมพ่บใบรายการคา่ใชจ้า่ย

2. ไมพ่บการลงนามของแพทยใ์นเวชระเบยีนทีส่ง่มาตรวจสอบ

3. เอกสารทีส่ง่มาตรวจสอบไมช่ดัเจน



การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอก (การจัดส่งยา) สิทธิข้าราชการยกเว้นการแสดงตนของผู้ป่วย (การ
ท าธุรกรรมผ่านเครื่อง EDC) ให้สถานพยาบาลด าเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) เป็นผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลที่รับยาต่อเนื่อง 
2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย เพื่อสั่งการรักษา ซักประวัติ หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย

และบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
3) ก าหนดประเภทยาโดยค านึงถึงคุณภาพ วิธีการใช้ ปริมาณที่เหมาะสม และปลอดภัยกับผู้ป่วย
4) การจัดส่งยาให้ด าเนินการด้วยวิธี ดังนี้

4.1) จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง โดยเก็บเลขพัสดุที่
จัดส่งไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

4.2) จัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานพยาบาลของทางราชการที่สถานพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย โดยให้ออกใบรับยาไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

มีผลกับข้อมูลบริการตั้งแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

การจดัสง่ยา



แนวทางการขอ
ทบทวน
ผลตรวจสอบ
เวชระเบยีน
กรณี Billing 



แนวทางการขอทบทวนผลการตรวจสอบ กรณี Billing Audit

ก า ร บ ัน ทึก ข้อ มู ล ข อ
ทบทวนผลการตรวจสอบ  
เวชระเบียนจากหน่วย
บริการส าหรบั  Billing 
Audit 

กรณีการตรวจสอบที่ม ี
การพฒันาระบบทบทวน
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ออนไลนไ์วแ้ลว้ตอ้งการ
ข อ ท บ ท ว น ผ ล ก า ร
ต ร ว จสอบ ได้ที่ ร ะ บบ
ทบทวนผลการตรวจสอบ
ออนไลน ์ผา่น Web Site  
URL:  http: / / audit.
nhso.go.th/ema

1) การขอทบทวนผลการตรวจสอบเรือ่งรหัสอปุกรณ์ จ านวนชิน้ ราคาตอ่ชิน้ ใหร้ะบรุายการ รหัส
อปุกรณ์ จ านวนชิน้ ราคาตอ่ชิน้  หรอืประเด็นคณุภาพ ทีข่อทบทวนผลการตรวจสอบทัง้หมด 
ในชอ่งรายการขอทบทวนผลการตรวจสอบจากหน่วยบรกิาร 

2) ตอ้งระบเุหตผุลประกอบการทบทวนผลการตรวจสอบทกุรหสัอปุกรณใ์นแตล่ะรายการหรอืทุก

ประเด็นคณุภาพ ทีข่อทบทวนฯในชอ่ง เหตผุล/เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาทบทวนผล

การตรวจสอบ  และใหส้ าเนาเวชระเบยีนชดุเดมิทีส่ง่มาใหต้รวจสอบทัง้ฉบบั รวมทัง้เอกสารที่

เกีย่วขอ้งกบัการทบทวนผลการตรวจสอบ (ไมร่ับเอกสารใหมเ่พิม่เตมิ) กรณีทีก่ารตรวจสอบเวช

ระเบยีนผา่นระบบตรวจสอบเวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิส ์(eMA) สปสช. จะอา้งองิเอกสารไฟล์

อเิล็กทรอนกิสท์ีห่น่วยบรกิารแนบเขา้มาในระบบครัง้แรกเพือ่ประกอบการพจิารณาทบทวนผลการ

ตรวจสอบสปสช. จะไมร่ับพจิารณาทบทวนผลการตรวจสอบโดยทีห่น่วยบรกิารไมร่ะบเุหตผุลการ

ขอทบทวน

3) กรณีการขอทบทวนผลการตรวจสอบ จ านวนชิน้ของอปุกรณ ์ราคาของอปุกรณ ์ ตอ้งสง่ใบ

จัดซือ้ราคาพัสดอุปุกรณข์องหน่วยบรกิารทีส่ามารถสบืไดว้า่ไดจ้า่ยอปุกรณช์ิน้นีใ้หแ้กบ่คุคลใด 

4) ผูข้อทบทวนผลการตรวจสอบ ตอ้งเป็นแพทยเ์ทา่น ัน้

5) หน่วยบรกิารตอ้งสง่แบบขอทบทวนผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบเวชระเบยีนจากหน่วย
บรกิารภายในระยะเวลาที ่สปสช. ก าหนด ในหนังสอืแจง้รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบยีน  
ถา้เกนิระยะเวลาทีก่ าหนด สปสช. จะไมร่ับพจิารณาการขอทบทวนผลการตรวจสอบนัน้

http://audit/


6.  สปสช. 

จะไมร่บั

พิ จ า รณ า

ทบทวนผล

ตรวจสอบ

แนวทางการขอทบทวนผลการตรวจสอบ กรณี Billing Audit

- กรณีการขอเพิม่รายการใหม่หรอืรหัสอปุกรณ์ใหม่ หรอืประเด็นคณุภาพใด ๆ จากเหตทุีห่น่วยบรกิารยังไม่ได ้

ด าเนนิการสง่ขอ้มลูให ้สปสช. เพือ่ขอเบกิจา่ยชดเชย เชน่ รหัสอปุกรณ์หรอืประเด็นคณุภาพทีไ่มป่รากฏใน  in 

com และไม่ใช่รหัสอุปกรณ์หรือประเด็นคุณภาพ ที่ไดจ้ากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ            

เวชระเบยีน สปสช. 

- กรณีการขอเพิม่รายการ/รหัสอปุกรณ์/ราคาอปุกรณ์ หรอืประเด็นคณุภาพในการทบทวนผลการตรวจสอบครั ้ง

ที ่2 หรือทบทวนผลการตรวจสอบครัง้ที ่3 กรณีทีห่น่วยบรกิารไม่ไดม้กีารทักทว้งรหัสหรือประเด็นคุณภาพ

ดงักลา่ว ในการทบทวนผลการตรวจสอบครัง้ที ่1 และการทบทวนผลการตรวจสอบครัง้ที ่2 ตามล าดับ จะถอืวา่

หน่วยบรกิารไดย้อมรับรหสัอปุกรณ์/ราคาอปุกรณ์หรอืประเด็นคณุภาพ ดงักลา่วแลว้

- กรณีหน่วยบรกิารไม่บันทกึเหตผุลรายการทีม่กีารทบทวนผลการตรวจสอบหรอืทกุประเด็นคณุภาพที่ทักทว้ง 

ในแบบขอทบทวนผลการตรวจสอบเวชระเบยีนที ่สตช. หรอื สปสช.เขตสง่ให ้หรอืไมส่ง่หลักฐานประกอบการ

ขอทบทวนผลการตรวจสอบ

- กรณีหน่วยบรกิารขอสง่เอกสารเพิม่เตมิเนื่องจากการสง่มอบไม่ทันในวันตรวจสอบเวชระเบยีนตามที่ สปสช. 

ก าหนดไว ้

- กรณีทีบ่ันทกึรายการเอกสารเวชระเบยีนประกอบการทบทวนผลการตรวจสอบทีส่่งมาให ้สปสช. ทัง้หมด

ไมใ่ชเ่อกสารชดุเดมิทีใ่ชใ้นการตรวจสอบหรอืการขอทบทวนผลการตรวจสอบครัง้ที ่1 หรอืครัง้ที ่2 หรอื ครัง้ที ่

3

- กรณียืน่ขอทบทวนผลการตรวจสอบหลังระยะเวลาตามที ่สปสช. ก าหนด



ประเด็นทีพ่บ
จากการขอทบทวน
ผลการตรวจสอบ

เวชระเบยีนผูป่้วยนอก 
อปท.



ประเด็นทีพ่บจากการขอทบทวนผลการตรวจสอบ กรณีผูป่้วยนอก
ผา่นระบบตรวจสอบเวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิส ์(eMA)

ประเด็นทีพ่บ

- ไมร่ะบุเหตผุลการขอ
ทบทวนผลตรวจสอบ 

- การสง่เอกสารเพิม่

แนวทางสปสช. จะไม่รบัพจิารณาทบทวนผลตรวจสอบ ในกรณี

ตอ่ไปนี้

1. ไม่บันทกึเหตุผลรายการที่มีการขอทบทวนผลตรวจสอบ หรือทุก

ประเด็นคณุภาพทีท่ักทว้ง

2. กรณีหน่วยบรกิารขอสง่เอกสารเพิม่เตมิเนือ่งจากการสง่มอบไมท่ันใน

วันตรวจสอบเวชระเบยีนตามที ่สปสช. ก าหนดไว ้

3. กรณีที่บันทึกรายการเอกสารเวชระเบียนประกอบการทบทวนผล

ตรวจสอบทีส่ง่มาให ้สปสช. ทัง้หมดไมใ่ชเ่อกสารชดุเดมิทีใ่ชใ้นการ

ตรวจสอบ

4. กรณียื่นขอทบทวนผลตรวจสอบ หลังระยะเวลาตามที่ สปสช. 

ก าหนด

5. ผูข้อทบทวนผลตรวจสอบไม่ใช่แพทย์ ยกเวน้หน่วยบริการที่ไม่มี

แพทย ์เชน่ รพสต. ผูข้อทบทวนผลตรวจสอบเป็นผูอ้ านวยการของ

หน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลนัน้



ประเด็นทีพ่บ

- ไมพ่บระบเุหตผุล

การขอทบทวนผลการ
ตรวจสอบในหมวดที่ม ี
รายการยอ่ย

หมวดรายการย่อยที่ไม่พบระบุเหตุผลการขอทบทวนผล
ตรวจสอบ เชน่
- หมวดคา่หอ้ง (คา่เตยีงสงัเกตอาการ)
- หมวดคา่อปุกรณ์
- หมวดคา่ยา
- หมวดเวชภณัฑไ์มใ่ชย่า
- หมวด บรกิารฝังเข็ม แพทยแ์ผนไทย
- คา่รถสง่ตอ่

ประเด็นทีพ่บจากการขอทบทวนผลการตรวจสอบ กรณีผูป่้วยนอก
ผา่นระบบตรวจสอบเวชระเบยีนอเิล็กทรอนกิส ์(eMA)



การอทุธรณ์คา่บรกิารทางการแพทย์



การอทุธรณ์คา่บรกิารทางการแพทย์



Thank you for your attention


