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รปูแบบการด าเนนิงานตรวจสอบตามชว่งเวลา 3 รปูแบบดงันี ้

1) การตรวจสอบขอ้บง่ชีก้อ่นการใหบ้รกิาร (Pre-authorization) : ตรวจสอบโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค  

2) การตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ (Pre audit)  

3) การตรวจสอบขอ้มลูภายหลงัการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ (Post audit)

รปูแบบการด าเนนิงานตรวจสอบ



• ตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย (Pre-audit) ในทกุรายการทีม่กีาร
เบกิชดเชย ซึง่มมีาตรการในการตรวจสอบดงันี้

– ระบบ authentication การตรวจสอบการพสิจูนต์วัตนของ
ผูร้บับรกิาร

– ระบบตรวจสอบ 1st  Adjudication

– ระบบตรวจสอบ 2nd Adjudication

– ระบบ AI และ verification system เป็นการตรวจสอบ
ขอ้มลูเบกิจา่ยทีผ่ดิปกต ิทีผ่า่นการตรวจสอบ 2nd  
Adjudication ซึง่จะน ามาใชใ้นการตรวจสอบรายการทีม่ขีอ้มลู
เบกิจ านวนมาก หรอืมคีา่ใชจ้า่ยสงู

– ตรวจสอบโดย auditor ภายนอก กรณีทีพ่บขอ้มลูผดิปรกติ

• ตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเขย (Post-audit) :

– กรณีทีย่งัไมไ่ดร้บัการตรวจสอบ pre audit โดย auditor

– กรณีทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ pre audit  แตพ่บวา่ขอ้มลูของ
หนว่ยบรกิารน ัน้ๆ พบความผดิปกต ิหรอืเป็นนโยบาย ของ 
คณะกรรมการ ฯ อนกุรรมการฯ หรอื ส านกังาน ใหด้ าเนนิการ

หลกัการในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

ข้อมูลการเบิกชดเชย

1st Adjudication

2 st Adjudication

AI/verification

Post Audit

จ่ายชดเชย

Auditor

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่จ่ายชดเชย

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่จ่ายชดเชย

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลถูกต้อง

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่จ่ายชดเชย
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ผ่านความเห็นชอบจากคกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 6 กันยายน 2564
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รายการตรวจสอบเวชระเบยีนสทิธ ิUC ปี 2566

• OP-refer/AE/พกิาร/ทันตกรรม/HC (กทม.)

• OP -ปฐมภมู ิ (Model 5 กทม.)
1. บรกิาร OP 

กทม

• IP normal (Coding audit)

• Homeward

• ODS/MIS (Quality audit)

• UCEP

2. บรกิาร IP

• CA anywhere (เฉพาะ OP)

• IP กรณี CAG /PCI

• IP กรณี Instrument

• OP บรกิารไปทีไ่หนก็ไดเ้หตสุมควร

• OPAE

3. บรกิาร CR

• บรกิารส าหรับหญงิตัง้ครรภ์

• บรกิารวางแผนครอบครัวและป้องกันการ
ตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์

• บรกิารคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

• บรกิารแวน่ตาส าหรับเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ

• บรกิาร PPFS รายการใหม่

4. บรกิาร PP 
Fee schedule

• อปุกรณ์ผูพ้กิาร

• บรกิารฟ้ืนฟู
5. บรกิารฟ้ืนฟู

•บรกิารฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (HD)6.บรกิารไตวายเรือ้รัง 

•PA ยาทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู  เชน่ ยารักษา
มะเร็งใน OCPA

• IP 

•HD

10. ตรวจสอบบรกิารสทิธิ
กรมบัญชกีลาง & 

สทิธเิบกิจา่ยตรง กทม.

• DM type I (Quality audit)
7.บรกิารควบคมุ 

ป้องกนัและรักษาโรค
เรือ้รัง

• ตรวจสอบผูป่้วยนอกสทิธ ิอปท.

• IP (Coding audit)

• PA ยาทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู  เชน่ ยา
รักษามะเร็งใน OCPA

9.ตรวจสอบบรกิารสทิธ ิ
อปท

8.สทิธปิระโยชนร์ายการใหม่



แผนการตรวจสอบเวชระเบยีนรายการจา่ยชดเชย 
สทิธิUC ปีงบประมาณ 2566

รายการ 
ตรวจสอบเวชระเบยีน

Pre audit Post audit 

1. บรกิาร OP กทม.

- OP-refer/AE/พกิาร/ทนัตกรรม/HC (กทม.) √ √

- OP -ปฐมภมู ิ (Model 5 กทม.) √ √

2. บรกิาร IP - √

- IP coding audit - √

- Homeward √ (AMED) √

- UCEP - √

3. บรกิาร CR

- CA anywhere (OP) √ √

- IP กรณี CAG /PCI √ √

- IP กรณี Instrument อปุกรณ์/อวัยวะเทยีม √ √

- ประสาทหเูทยีม (cochlear implant)/TKA/OR procedures for morbid obesity PA -

- OP บรกิารไปทีไ่หนก็ไดเ้หตสุมควร & OPAE √ √

หมายเหต ุ: ส านักงานอาจมกีารปรับเปลีย่นแผนการตรวจสอบตามความเหมาะสม



รายการ  
ตรวจสอบเวชระเบยีน

Pre audit Post audit 

4. บรกิาร PP Fee schedule

1) บรกิารส าหรับหญงิตัง้ครรภ์

- บรกิาร ANC √ √

- การตรวจยนืยันธาลสัซเีมยีในหญงิตัง้ครรภแ์ละคูส่มรส √ √

- การตรวจคดักรองภาวะดาวนซ์นิโดรม √ √

- การตรวจอลัตรา้ซาวด ์ในหญงิตัง้ครรภ์ √ √

- การตรวจสขุภาพชอ่งปากและท าความสะอาดฟันในหญงิตัง้ครรภ์ √ √

2) บรกิารวางแผนครอบครัวและป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์ √ √

4) บรกิารคดักรองมะเร็งปากมดลกู √ √

5) บรกิารแวน่ตาส าหรับเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ √ √

6) บรกิารสง่เสรมิป้องกนัรายการใหม ่ √ -

5. บรกิารฟ้ืนฟู

- อปุกรณ์ผูพ้กิาร - √

- บรกิารฟ้ืนฟู √ -

6. บรกิารไตวายเรือ้รงั : HD √ √

แผนการตรวจสอบเวชระเบยีนรายการจา่ยชดเชย 
สทิธิUC ปีงบประมาณ 2566

หมายเหต ุ: ส านักงานอาจมกีารปรับเปลีย่นแผนการตรวจสอบตามความเหมาะสม



รายการ   
จ านวนทีต่รวจสอบ 

Preaudit Post audit 

8. บรกิาร COVID19 - √

9. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรกัษาโรคเรือ้รงั

- T1DM (Quality of care audit) -
√

10. ODS & MIS (Quality of care audit) - √

แผนการตรวจสอบเวชระเบยีนรายการจา่ยชดเชย 
สทิธิUC ปีงบประมาณ 2566

หมายเหต ุ: ส านักงานอาจมกีารปรับเปลีย่นแผนการตรวจสอบตามความเหมาะสม



การตรวจสอบ Pre Audit

9



▪ ระบบ AI และ verification system เป็นการตรวจสอบขอ้มลูเบกิชดเชยที่
ผดิปกต ิหรอืตอ้งสงสยั ทีผ่า่นการตรวจสอบ 2nd  Adjudication ซึง่จะน ามาใชใ้น
การตรวจสอบรายการทีม่ขีอ้มลูเบกิจ านวนมาก หรอืมคีา่ใชจ้า่ยสงู

▪ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน โดย Auditor ภายนอก กรณีทีพ่บขอ้มลูผดิปรกติ

10

ตดิ V



11

ระบบ Verification system และ AI Audit ในการตรวจสอบ Pre audit

1. การเบกิจา่ยชดเชยโรคมะเร็งรับบรกิารไดท้กุสถานพยาบาลทีพ่รอ้ม
2. การเบกิจา่ยชดเชยกรณีผูป่้วยนอก : OP BKK, OPAE, OP ไปทีไ่หนก็ไดเ้หตสุมควร
3. การเบกิจา่ยชดเชยกรณีสง่เสรมิป้องกนัโรค (PPFS)
4. การเบกิจา่ยเงนิชดเชยกรณีอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมในการบ าบดัโรค (Instruments) 
5. การรักษาโรคหลอดเลอืดโคโรนารีผ่า่นสายสวน (Percutaneous Coronary 

Intervention-PCI)
6. การเบกิจา่ยเงนิชดเชยการตรวจสายสวนหลอดเลอืดหวัใจ (Coronary Artery 

Angiography : CAG)
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ตัวอย่างเงื่อนไขของระบบ Verification system กรณี PPFS : ANC 



การด าเนนิงานตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย Pre audit

13

1. ตรวจสอบขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิโดยใชร้ะบบตรวจสอบกอ่นการเบกิจา่ย (Verification system) และ

หรอืการประมวลผลอจัฉรยิะโดยระบบปัญญาประดษิฐ ์(artificial intelligence : AI) ก าหนดเงือ่นไข

ประมวลผลเบือ้งตน้คดัเลอืกขอ้มลูทีผ่ดิปกต ิเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบในขัน้ตอนตอ่ไป

2. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร มรีปูแบบการด าเนนิการดงันี้

2.1 โทรศพัทส์อบถามขอ้มลูการรับบรกิารจากผูรั้บบรกิารโดยตรง 

2.2 ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามทีส่ง่ไปยังผูรั้บบรกิารผา่นระบบ application ตา่ง ๆ   

2.3 ตรวจสอบขอ้มลูบรกิารทีบ่นัทกึในรปูแบบ electronic ใน platform ตา่ง ๆ ของหน่วยบรกิาร ทัง้นี้

platform ของหน่วยบรกิารจะตอ้งมขีอ้มลูขัน้ต า่ตามมาตรฐานทีส่ านักงานก าหนด

2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุทีห่น่วยบรกิารน าสง่ให ้

ส านักงานเพือ่การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส านกังานจะก าหนดระยะเวลา รปูแบบ

เอกสารและชอ่งทางการรบัเอกสารหลกัฐานดงักลา่ว

3. ประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ โดยมแีนวทางการประมวลผล ดงันี้

3.1 ผลการตรวจสอบพบขอ้มลูถกูตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิ และหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ส านักงานพจิารณาจา่ยชดเชยรายการนัน้

3.2 ผลการตรวจสอบพบขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืไมต่รงกบัขอ้มลูทีห่น่วยบรกิารสง่เบกิ และหรอืเงือ่นไขที่

ก าหนด ส านักงานจะรายงานผลการตรวจสอบพรอ้มระบเุหตผุลทีไ่มผ่า่นการตรวจสอบใหห้น่วยบรกิาร

รับทราบ



14

4. กรณีทีห่น่วยบรกิารยอมรับผลการตรวจสอบ  สปสช. จะด าเนนิการจา่ยเงนิตามขอ้มลูผลการ

ตรวจสอบ 

5. กรณีทีห่น่วยบรกิารไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการตรวจสอบนัน้ ใหด้ าเนนิการขอทักทว้งภายในวันเวลาที่

ก าหนดหลังไดร้ับรายงานผลการตรวจสอบ หากพน้ก าหนดแลว้จะไมร่ับพจิารณาการขอทักทว้ง 

และถอืวา่หน่วยบรกิารยอมรับผลการตรวจสอบ  

• หน่วยบรกิารสามารถขอทักทว้งผลการตรวจสอบได ้1 ครัง้

6. ส านักงานด าเนนิการพจิารณาขอ้ทักทว้งของหน่วยบรกิารและรายงานผลการพจิารณาใหแ้ก่

หน่วยบรกิารรับทราบ

7. ส านักงานน าขอ้มลูทีส่ ิน้สดุกระบวนการตรวจสอบไปด าเนนิการประมวลผลจา่ยชดเชยตามผล

การตรวจสอบ  ตามรอบการจา่ยชดเชย



สง่เบกิ E-Claim
หลงัรบับรกิาร 30 วนั

ประมวลผล 
E-Claim

แนบไฟล์

การสง่เบกิชดเชยและตรวจสอบผล Verify

การแนบไฟล ์กรณีตดิ VA

PPFS

EMA

Statement 

สง่คนืผล
กรณีไม่
ทกัทว้ง

การตดิตามผลกรณีผลการพจิารณา VA

ตดิตามผลการพจิารณา
การตรวจสอบ VA

สง่คนืผล
ตามรอบ

การอทุธรณ์ผลการพจิารณา VA ไมผ่า่น

ทกัทว้งผลการพจิารณา VA

PPFS

EMA

สง่คนืผล
ตามรอบ

1

2

3

ระยะเวลา 15 วนั

ข ัน้ตอนการ
ตรวจสอบกอ่นจา่ย

Statement 

ระยะเวลา 10 วนั

หน่วยบรกิาร



การ Download รายละเอยีดแนวทางการแกไ้ข

URL : https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/ Eclaim



การ Download รายละเอยีดแนวทางการแกไ้ข

แนวทางการแกไ้ขขอ้มลูตดิ Verify และ รายละเอยีดการตดิ VA Eclaim



Eclaim



ล าดับที่ เรือ่งทีต่รวจสอบแนบไฟลผ์า่นระบบ EMA Client Application การตรวจสอบกอ่นจา่ย การตรวจสอบหลังจา่ย

1 ผูป่้วยใน (DRG) X

2 ผูป่้วยนอกกรณีอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ (OPAE) X X

3 ผูป่้วยนอก OP Anywhere & CA Anywhere X X

4 บรกิาร OP กทม. X X

5 ผูป่้วยนอกสทิธอิงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (OPLG) X

6 อปุกรณ์อวยัวะเทยีม X

7 HD X

8 กรณีการรักษา COVID-19 ส าหรับผูป่้วยใน X

ล าดับที่ เรือ่งทีต่รวจสอบแนบไฟลผ์า่นระบบ PPFS การตรวจสอบกอ่นจา่ย การตรวจสอบหลงัจา่ย

1 กรณีบรกิารฝากครรภ ์(ANC) X X

2 กรณีตรวจบรกิารคัดกรองมะเร็งปากมดลกู X X

3 กรณี บรกิารป้องกนัและควบคมุกลุม่อาการดาวนใ์นหญงิตัง้ครรภ์ X

4 กรณีบรกิารวางแผนครอบครัวและป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์ X

5 กรณี THALASSEMIA X

6 กรณีบรกิารแวน่ตาส าหรับเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ x

โปรแกรมแนบเวชระเบยีนผา่นระบบ



การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม PPFS

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

โปรแกรม 
PPFS



การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม PPFS



เข้าใช้งานที่ URL : https://audit.nhso.go.th/mrm/login

ใช้ส าหรับตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนที่ส่งผ่านโปรแกรม eMA Client Application (V.2.0.4)

การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application

eMA Client 
Application



ขอ้ก าหนดในการจดัสง่เอกสารเพือ่ตรวจสอบและการขออทุธรณผ์ลการตรวจสอบกรณี
การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยส าหรบัหนว่ยบรกิาร
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ส านักงานมนีโยบายจา่ยใหถ้กูตอ้งตามเงือ่นไขการจา่ย รวดเร็ว และทันเวลา เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ

เพือ่ประโยชนส์ าหรับหน่วยบรกิาร ส านักงานจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมขีอ้ก าหนดในการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ ดงันี้

1. การจดัสง่เอกสารหลกัฐานยนืยนัการใหบ้รกิารของหนว่ยบรกิารเพือ่ตรวจสอบ 

1.1 ส านักงานจะก าหนดชว่งเวลาใหห้น่วยบรกิารจัดสง่เอกสารใหส้ านักงานเพือ่การตรวจสอบ

1.2 กรณีทีห่น่วยบรกิารไมส่ามารถจัดสง่เอกสารหลกัฐานในชว่งเวลาทีก่ าหนด ส านักงานจะถอืวา่หน่วย

บรกิารไมป่ระสงคท์ีจ่ะเบกิชดเชยรายการนัน้ ๆ 

1.3 เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการสง่เอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบแลว้ ส านักงานจะพจิารณาเฉพาะเอกสาร

หลกัฐานตามทีห่น่วยบรกิารจัดสง่เทา่นัน้

1.4 การจัดสง่ขอ้มลู เอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ตอ้งเป็นไปตามรปูแบบ ชอ่งทางการสง่ และ

ระยะเวลาทีก่ าหนด

1.5 หน่วยบรกิารควรตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นกอ่นสง่ทกุครัง้และมหีลกัฐานการน าสง่

โดยผูบ้รหิารของหน่วยงานรับทราบ กรณีทีเ่ป็นการจัดสง่ผา่นระบบ web application ผูด้ าเนนิการจัดสง่ควรเป็น

ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการจากผูบ้รหิารของหน่วยงาน
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2. การขอทกัทว้งผลการตรวจสอบ ขอ้มลูกอ่นการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 

(Pre Audit)

2.1 หน่วยบรกิารตดิตามผลการตรวจสอบตามชอ่งทางทีส่ านักงานแจง้และด าเนนิการขอ

ทกัทว้งผลการตรวจสอบตามชอ่งทาง และระยะเวลาทีก่ าหนด 

2.2 กรณีทีห่น่วยบรกิารไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวช

ระเบยีน ใหด้ าเนนิการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบทางชอ่งทางทีส่ านักงานก าหนด พรอ้มระบุ

เหตผุลประกอบการทกัทว้ง 

2.3 การขอทกัทว้งผลการตรวจสอบควรด าเนนิการโดยแพทยผ์ูร้ับผดิชอบดแูลผูป่้วย หรอืผู ้

ทีไ่ดร้ับมอบอ านาจเทา่นัน้ กรณีการสง่เสรมิป้องกนัโรคอาจเป็นเจา้หนา้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร และไดร้ับ

มอบอ านาจ

2.4 หน่วยบรกิารสามารถด าเนนิการขอทกัทว้งผลการตรวจสอบได ้1 ครัง้ ทัง้นีส้ านักงาน

จะไมร่ับเอกสารเพิม่เตมิในขัน้ตอนการพจิารณาขอ้ทกัทว้ง และผลการพจิารณาของส านักงาน

ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 



บทบาทของหนว่ยบรกิาร
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1. บนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารในเวชระเบยีน เอกสารอืน่หรอืในรปูแบบอืน่ รวมทัง้จัดเก็บเอกสาร

หลกัฐานการใหบ้รกิารตา่งๆอยา่งนอ้ย 5 ปี ส าหรับการตรวจสอบ

2. สง่ขอ้มลูการใหบ้รกิารในรปูแบบอเิลกทรอนกิส์ มายงั สปสช.เพือ่เบกิจา่ยชดเชย

3. ตดิตามผลการเบกิชดเชย และหรอืผลจากการตรวจสอบโดยการ verify data หรอื AI เพือ่

เตรยีมสง่เอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิกรณีที ่ส านักงานรอ้งขอ

4. จัดสง่เอกสารหลกัฐานเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิาร ตามรปูแบบ แนวทางและระยะเวลาทีก่ าหนด

5. พจิารณาผลการตรวจสอบ  หากไมเ่ห็นดว้ยใหแ้จง้ทกัทว้งมายงัส านักงาน

6. รับทราบผลการพจิารณาขอ้ทกัทว้ง และตดิตามการจา่ยชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย์



การตรวจสอบ Post Audit 
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• Billing Audit

• Coding Audit

• Quality Audit

• ตรวจสอบรว่ม 3 กองทนุ
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Coding Audit ปี 2566

1.การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยผูป่้วยใน (IP-UC)

2.การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยผูป่้วย Homeward 

3.การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยผูป่้วยใน อปท (IP- อปท)

4.การตรวจสอบรว่ม 3 กองทนุ : ณ หนว่ยบรกิารทีม่กีารเบกิจา่ยชดเชยมคีวาม
ผดิปรกตสิงูมาก จ านวน 3-5 แหง่ 

Quality  Audit ปี 2566 

1. การตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิารรกัษาผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 
(HD) (Billing & Quality audit)

2. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดดว้ยการท า PCI 

3. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารฉดีตรวจหลอดเลอืดหวัใจ (Coronary Artery 
Angiography : CAG)

4. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วย DM type I

5. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารกรณี ODS/MIS
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Billing  Audit ปี 2566

1.การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยผูป่้วยนอก อปท.
(OPLG)

2.การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยผูป่้วยนอกกรณี OPFS : 
OP BKK, OPAE, OP ไปทีไ่หนก็ไดเ้หตสุมควร, CA 
anywhere (OP)

3.กรณี อปุกรณอ์วยัวะเทยีม

4.กรณี PPFS 
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การตรวจสอบการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ  
และ

การเบกิจา่ยตรงเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลเบกิจา่ยตรงของ
กรงุเทพมหานคร 
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รายการตรวจสอบ

• การตรวจสอบ Preauthorization ผูป่้วยโรคคา่ใชจ้า่ย
สงู ไดแ้ก ่โรคมะเร็งและโลหติวทิยา โรครมูาตกิสโ์รค
ผวิหนังเรือ้รัง โรคล าไสอ้กัเสบเรือ้รัง ภาวะตาอกัเสบ
จากโรคในกลุม่ภมูคิุม้กนัของรา่งกายท างานผดิปกติ
และโรคนวิโรมัยอลิยัตสิ ออฟตกิา (OCPA, RDPA, 
DDPA, Biologic) https://ocpa.mra.or.th/

• การตรวจสอบการเบกิจา่ยคา่
รักษาพยาบาลเบกิจ่ายตรงประเภทผูป่้วย
ใน ตามเกณฑก์ลุม่ วนิจิฉัยโรครว่ม 
(DRGs)
https://eaudit.mra.or.th/

https://ocpa.mra.or.th/


การตรวจสอบคณุภาพการรักษาผูป่้วย
ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

https://hd.mra.or.th/

ชอ่งทางการตดิตอ่นีเ้ป็นการช ัว่คราวใน
กรณีเปลีย่นแปลงจะแจง้ทางwebsite
และหนงัสอืเวยีนตอ่ไป



คู่มอืและประกาศการจ่ายค่าใช้จ่าย ทีอ้่างองิในการตรวจสอบ

ประกาศส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

เรือ่ง  การจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ กรณี…………



ขอบพระคณุมากคะ่


