
แนวทางการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
ปี งบประมาณ 2566

ประชุมชีแ้จงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบรกิารสาธารณสุข                            
สิทธิหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ และสิทธิอื่น ปีงบประมาณ 2566

นายสุรพล เอกวณิชสกุลพร และนางสาวรชาดา บ ารัมย์
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

สปสช.เขต 6 ระยอง



รปูแบบการด าเนนิงานตรวจสอบ



หลกัการในการตรวจสอบการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

ข้อมูลการเบิกชดเชย

1st Adjudication

2 st Adjudication

AI/verification

Post Audit

จ่ายชดเชย

Auditor

ข้อมูลไม่ถกูต้อง
ไม่จ่ายชดเชย

ข้อมูลไม่ถกูต้อง
ไม่จ่ายชดเชย

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลถูกต้อง

ข้อมูลไม่ถกูต้อง
ไม่จ่ายชดเชย
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การตรวจสอบ Pre Audit
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https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit

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







เข้าตรวจสอบข้อมูลทุกสัปดาห์





การ Download รายละเอยีดแนวทางการแกไข

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



การ Download รายละเอยีดแนวทางการแกไข

แนวทางการแกไขขอมลตดิVerify และ รายละเอยดการตดิ VA Eclaim













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

ใช้ส าหรับตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนที่ส่ง่่านปปรแกรม eMA Client Application (V.2.0.4)

การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application

eMA Client 
Application









สิ่งที่ตรวจพบจากปีที่่่านมา

1.หน่วยบริการไม่เข้าไปตรวจสอบ และแนบเอกสารภายในระยะเวลาที่ก าหนด = ไม่ประสงค์เบิก
2.เอกสารที่แนบเข้ามาในระบบไม่มีความสอดคล้อง เช่น วันรับบริการ ชื่อู่้รับบริการ เลขประจ าตัวประชาชน
ไม่ตรงกับข้อมูล ในระบบ (ที่หน่วยบริการบันทึกใน E-Claim) = ไม่พบบริการ
3.เอกสารที่แนบเข้ามาในระบบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนตามแนวทางการตรวจสอบ (ยึดตาม CPG ของแต่ละบริการ)
=ไม่่่านการตรวจสอบ
4.เอกสารที่แนบเข้าระบบ ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง ( ไม่เป็น PDF/ อ่านไม่ออก/อ่านไม่ได)้ = ไม่พบบริการ
5.ไม่พบค าสั่งแพทย์ใน OPD Card = ไม่พบบริการ
6.Official Report ไม่มีการลงนาม ไม่มีชื่อ ไม่มีเลข ว. (ู่้เก็บ ...  ู่้ตรวจ.... แพทย์ู่้อ่าน่ล...)= ไม่่่านการตรวจสอบ
7.มีการท าเอกสารเท็จ เพื่อเบิกจ่ายค่าบริการ = ส่งด าเนินคดี



การตรวจสอบ
ข้อมูลหลงั การจ่าย

ค่าใช้จ่ายเพือ่
บริการสาธารณสุข
------------------------

-

Post 
Audit



แผนการตรวจสอบรายการจา่ยชดเชย Post Audit
ปีงบประมาณ 2566



แผนการตรวจสอบรายการจา่ยชดเชย กรณีผูป่้วยในและคณุภาพบรกิาร
ปีงบประมาณ 2566

1. การตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชย กรณี Homeward 
2. การตรวจสอบ ณ หน่วยบรกิาร สปสช.เขต 
3. การตรวจสอบรว่ม 3 กองทนุ : ณ หน่วยบรกิารทีก่ารเบกิจา่ยชดเชยมคีวามผดิปกตสิงู

มาก จ านวน 3-5 แหง่

1. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารรักษาผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (HD)
2. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารรักษาผูป่้วย DM type 1
3. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารกรณี ODS/MIS
4. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารรักษาผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดดว้ยการท า PCI
5. การตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารฉีดสตีรวจหลอดเลอืดหวัใจ (Coronary Artery 

Angiography : CAG)

เพิม่เตมิ

Quality Audit



กรณี IP coding audit

1. ด าเนนิการตรวจสอบผา่นระบบ eMA 1 ครัง้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด โดยสามารถเริม่

ด าเนนิการไดต้ัง้แตไ่ตรมาสแรก ของปีงบประมาณ

2. การคดัเลอืกหน่วยบรกิาร

• หน่วยบรกิารทีม่ผีลการจัดระดบั Grading ปี 2565 เขา้เกณฑ ์เหลอืง แดง

• หน่วยบรกิารทีพ่บประเด็นปัญหาการจา่ยชดเชยในปีทีผ่า่นมา พบคา่ CMI. สงูขึน้ผดิปกต ิหรอืหน่วย

บรกิารทีพ่บการเบกิจา่ยชดเชยมคีวามผดิปกตสิงู

3. การคดัเลอืกขอ้มลูเพือ่การตรวจสอบ

• ใชข้อ้มลูจา่ยชดเชย ปีงบประมาณ 2565 (เนน้ขอ้มลูไตรมาส 3-4)

4. การตรวจสอบแบบ ณ หน่วยฯ  >> Monitor ขอ้มลู

แนวทางการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2566 



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

แนบเอกสารผดิ ไมต่รงตามขอ้มลูทีเ่รยีกตรวจสอบ



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

พบมกีารแกไ้ขเอกสารในใบคา่ใชจ้า่ย





ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

แนบเอกสารผดิ ไมต่รงตามขอ้มลูทีเ่รยีกตรวจสอบ



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

บนัทกึขอ้มลูสง่เบกิไมต่อ้งกบัเอกสารประกอบการ
ขอเบกิชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย์



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

SCAN ไมค่รบ ขาดเอกสารสว่นส าคญั

แพทย์ไมมี่การลงนามรับรองการสรุปเวชระเบียน ตามแนวทางการ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯร่วม 3 กองทนุ ฉบบัปี 2563 ข้อ 2.3



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

SCAN เอกสารไมช่ดั



ประเด็นตรวจพบ : ถกูปฎเิสธการจา่ย

กรณีพบเอกสารพบไมเ่ต็มแผน่ และไฟลไ์มช่ดัเจน/อา่นอกัขระไมไ่ด้
ซึง่อาจเกดิจากการแนบเอกสารเปิด Part text โดยการต ัง้ Front พเิศษ



ประเด็นตรวจพบ :ใบ LAB

รายงาน่ลต้องมีข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไปของู่้รบั บริการประกอบด้วย 
ชื่อ สกุล เลขที่บัตรรประจ าตัวประชาชน
2. ชื่อหน่วยบริการที่คดั กรองเก็บ/ส่งสิ่งส่ง
ตรวจ
3. ชื่อหน่วยบริการที่ตรวจ LAB ที่ท าการตรวจ 
(หากท าหน่วยบริการเดียวกนั มีชื่อเดียวได้)
4. วันที่รับสิ่งส่งตรวจ หรือ วันที่รายงาน่ล
5. ่ลการตรวจคัดกรอง
6. ชื่อนักวิทยาศาสตร์ หรือพนักงานเซลล์วิทยา 
หรือพยาธิแพทย์ู่้อ่าน่ล (มีการลงนามหรือ
ระบุตัวตน)



วธิกีารเขา้
ใชง้าน 
โปรแกรม 

eMA



การตดิต ัง้โปรแกรม eMA client และหรอือพัเดต Version ลา่สดุ V2.0.4

ดาวนโ์หลดไดท้ี ่https://audit.nhso.go.th/ema
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การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application 

หนา้จอ
หลงัจากตดิต ัง้
โปรแกรมแลว้



Log IN ดว้ย Username/Password ผูร้บัผดิชอบของหนว่ยบรกิารของทา่น 
(หากตา่งหนว่ยระบบจะไมอ่นมุตั)ิ



การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application 
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การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application 
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การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application 
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การแนบเวชระเบยีนกรณีตดิ V ในโปรแกรม eMA Client Application 



แนะน าเมนตูา่งๆในโปรแกรม eMA สสีม้



สวัสดีครับ


