
การประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน
และการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2561 

งานตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร 
(Audit : กลุม่งานบรหิารกองทนุ)

วนัที ่15-16  พฤศจกิายน 2559



ประเมนิผล/
วางแผนการ
รกัษา

วางแผน
การใชห้รอื
การบรหิาร
ทรพัยากร

ทบทวนความรู ้
ทางการแพทย์

การเรยีนรู ้
ของบคุลากร
ทีเ่กีย่วขอ้ง

พฒันาระบบ
การบนัทกึ
ขอ้มลู

สรา้งความเป็น
ธรรมใหก้บั
ระบบการจา่ย
ชดเชย

พฒันาระบบ
การจา่ย
ชดเชย

ความเสีย่ง
ดา้นกฎหมาย

วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบเวชระเบยีน

2



1. Coding Audit 
: รหสัโรคและรหสัหตัถการ

2. Financial Audit (Billing Audit)
ตรวจสอบดา้นการจา่ยเงนิระหวา่ง
ตน้ทนุ  & การเรยีกเก็บฯ

3. Clinical Audit  (Quality Audit) 
: กระบวนการดแูล & outcome

1. การตรวจเวชระเบยีนแบบรวมศนูย์

2. การตรวจสอบเวชระเบยีนแบบ ณ หนว่ยบรกิาร

การตรวจสอบเวชระเบยีน     
แบบอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic 
Medical Audit : eMA)

น าสง่เอกสารหลกัฐาน  
เพือ่ตรวจสอบ ณ สถานที่
ทีก่ าหนด

รปูแบบการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานในเวชระเบยีน

ชนดิของการตรวจสอบเวชระเบยีน
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การเลอืกขอ้มลูตรวจสอบ

1. การสุม่แบบมเีงือ่นไข
: วเิคราะหข์อ้มลูตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนด

2. การสุม่ขอ้มลูโดย
ไมก่ าหนดเงือ่นไข 
(random sampling) 
: เพือ่ประเมนิสถานการณ์

3. การตรวจท ัง้หมด 
: เลอืกท ัง้หมดตาม  
เงือ่นไขของหนว่ย
บรกิาร
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ทมีตรวจสอบเวชระเบยีน

พนกังานเจา้หนา้ทีข่อง
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีนฯ
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สญัญาการใหบ้รกิาร

เอกสาร/หลกัฐาน

การบนัทกึขอ้มลู

มาตรฐานวชิาชพี
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งานตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร ปีงบประมาณ 2561

Coding Audit

• กองทนุผูป่้วยใน
- UC
- อปท.

Billing Audit

• รองเทา้เบาหวาน
• การตรวจกรณี PCI
• การตรวจกรณี TKA
• ผูป่้วยนอก อปท.
• OPAE 
• OP BKK
• PP

Quality Audit

• HD
• PCI
• ยา จ 2
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1. ศกึษาและ
คดัเลอืกขอ้มลู
เพือ่ตรวจสอบ

2. ด าเนนิการ 
audit

3. รายงาน
ผลการ 
audit

4. อทุธรณ์
ผลการ 
audit

5. ปรบั
ฐานขอ้มลูตาม
ผลการตรวจสอบ

ข ัน้ตอนการตรวจสอบ

8

ขยายผลเมือ่พบ 
ความคลาดเคลือ่น
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 
หรอืเมือ่มเีหตุอนัควร
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1. กรณียอมรบัผลการตรวจสอบและไมม่ขีอ้ทกัทว้ง ใหท้ าหนงัสอืยนืยนั
ยอมรบัผลการตรวจสอบ และยนิยอมใหส้ านกังานด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลู
ตามผลการตรวจสอบ

2. กรณีไมย่อมรบัและมขีอ้ทกัทว้งผลการตรวจสอบ สามารถทกัทว้งเป็น
เอกสาร(หรอืระบบทีก่ าหนด) พรอ้มหลกัฐานประกอบการขออทุธรณ ์ 
ผลการตรวจสอบเวชระเบยีน มาทีส่ านกังานฯ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

3. กรณีหนว่ยบรกิารไมม่กีารตอบรบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนดส านกังาน
จะถอืวา่ยอมรบัผลการตรวจสอบ

หลงัจากหนว่ยบรกิารไดร้บัการแจง้ผลการตรวจสอบเวชระเบยีน
จาก สปสช. แลว้ ขอใหห้นว่ยบรกิารด าเนนิการ ดงันี ้
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กรณีหนว่ยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่
บรกิารสาธารณสขุเกนิจรงิ
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ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
.

วา่ดว้ยการบรหิารจดัการกองทนุและการหกัคา่ใชจ้า่ย
กรณีหนว่ยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุเกนิจรงิ 

พ.ศ.2552
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(1) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่ หนว่ยบรกิารใดเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ไมค่รบถว้น ใหส้ านกังานแนะน าเพือ่ใหห้นว่ยบรกิารน ัน้เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย 
ไปยงัส านกังานตามสทิธทิ ีห่นว่ยบรกิารพงึไดร้บั 

(2) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่ หนว่ยบรกิารใดเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
เกนิจรงิ โดยผดิหลงอนัเกดิจากความไมเ่ขา้ใจ หรอืความไมรู่ ้หรอืความ
เลนิเลอ่ของหนว่ยบรกิาร ใหส้ านกังานเรยีกเงนิสว่นทีเ่กนิไปน ัน้คนืไดท้นัท ี

13

ขอ้ 6 ถา้สํานักงานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย    
ไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืผดิพลาดคลาดเคลือ่น จะดว้ยเหตอุนัใดก็ตาม  
สาํนักงานอาจจา่ยเงนิเพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืก็ได ้ ดงันี ้



(3) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้เชือ่ไดว้า่  หนว่ยบรกิารใดจงใจเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเกนิจรงิ ไมว่า่จะเป็นกรณีการสรปุโรคมากเกนิหลกัฐานใน     
เวชระเบยีน หรอืสรปุการท าหตัถการ โดยไมม่หีลกัฐานในเวชระเบยีน 
หรอืมกีารเพิม่รหสัการวนิจิฉยัโรคโดยไมม่หีลกัฐาน หรอืมกีารเพิม่รหสั
หตัถการโดยไมม่หีลกัฐาน หรอืกระท าการอืน่ใดอนัเป็นเหตใุหส้ านกังาน
ตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยแกห่นว่ยบรกิารมากเกนิควรแกก่รณี ใหส้ านกังาน
เสนอคณะอนกุรรมการ เพือ่พจิารณาหกัคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากสว่นที่
เรยีกคนืตาม (2)
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ขอ้ 6 ถา้สํานักงานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย    
ไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืผดิพลาดคลาดเคลือ่น จะดว้ยเหตอุนัใดก็ตาม  
สาํนักงานอาจจา่ยเงนิเพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืก็ได ้ ดงันี ้



การหกัคา่ใชจ้า่ยของหนว่ยบรกิารเป็นจ านวนเทา่ใด     

ใหพ้จิารณาโดยค านงึถงึระดบัความรา้ยแรงหรอื
พฤตกิารณ์แหง่การกระท าในแตล่ะคร ัง้เป็นเกณฑ ์
แตต่อ้งไมเ่กนิสบิเทา่ของจ านวนเงนิ ทีห่นว่ยบรกิารเรยีก
เก็บเกนิจรงิในการใหบ้รกิารในคร ัง้น ัน้ และไมเ่กนิหนึง่
แสนบาท

อตัราการปรบั
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เอกสารอา้งองิ
ในการตรวจสอบเวชระเบยีน
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คูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการตรวจสอบฯ สามารถดาวนโ์หลดเพิม่ไดท้ ี่
http://audit.nhso.go.th/auditonline/index-download 18

เอกสารอา้งองิในการตรวจสอบเวชระเบยีน 



ICD-9&10 : Version for 2010
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เอกสารอา้งองิในการตรวจสอบเวชระเบยีน (ตอ่)

คูม่อืแนวทางการบรหิาร/การด าเนนิงานในการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ ประจ าปีทีต่รวจสอบ



ผลการตรวจสอบเวชระเบยีน ปี 2560

21



CODING   AUDIT
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เป้าหมาย
เวชระเบยีนจ านวน 8,000 ฉบบั

: รวมศนูย ์ 2,000+PCI 206 ฉบบั
: eMA 6,000 ฉบบั

การสรปุโรคของแพทย์ การใหร้หสัโรคของ coder

- แพทยส์รปุโรครว่มโดยไมม่กีารวนิจิฉยัและการรกัษาจรงิตามทีป่รากฎหลกัฐานในเวชระเบยีน
- สรปุโรคหลกัไมถ่กูตอ้ง โดยสลบักบัโรครว่ม
- ผูใ้หร้หสัใหร้หสัโรครว่มและโรคหลกัไมต่รงตามทีแ่พทยส์รปุ และเพิม่รหสัโรคโดยทีแ่พทยไ์มไ่ดส้รปุไว้

ประเด็นทีพ่บ

ผลการตรวจสอบ
* Adj.RW กอ่นการตรวจสอบ 18,859.6235
* Adj.RW หลงัการตรวจสอบ 15,441.9120
* Adj.RW เปลีย่น แปลง       - 3,417.7115
* Adj.RW เปลีย่นแปลงลดลง                       18.12 %
* หลงัอทุธรณ์  Adj.RW เปลีย่นแปลงลดลง   16.79% = 26.91 ลา้นบาท

การตรวจสอบการใหร้หสัโรคและรหสัหตัถการ

1. ความเห็นเกีย่วกบัการสรปุการวนิจิฉยัและการสรปุหตัถการ
สอดคลอ้งกนั                                                        : 26.55 %
2. สรปุโรครว่มโดยไมม่หีลกัฐานในเวชระเบยีน        : 46.45 %
3. สรปุโรครว่มไมถ่กูตอ้ง : 24.57 %
4. สรปุโรคหลกัไมถ่กูตอ้ง                                      : 24.06 %

1. ความเห็นเกีย่วกบัการใหร้หสัโรคและหตัถการสอดคลอ้งกนั
: 51.13 %

2. ใหร้หสั CCไมถ่กูตอ้งตามมาตรฐานการใหร้หสั : 20.07 %
3. ใหร้หสั Pdx. ไมถ่กูตอ้งตามมาตรฐานการใหร้หสั : 15.28 %
4. เพิม่รหสั CC ไมต่รงตามมาตรฐานการใหร้หสั       : 15.39 %
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QUALITY    AUDIT

HD

HIV
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การบรกิารฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

เวชระเบยีน 250 ฉบบั
หนว่ยบรกิาร 12 แหง่ 

1 สง่ขอ้มลู Hct ไมต่รงกบัขอ้มลูในเวชระเบยีน 
2 ไมป่ฏบิตัติามเง ือ่นไขการจา่ยชดเชย กรณีผูป่้วย
ไดร้บั EPO
3 ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย/
กระบวนการดแูลผูป่้วยบางข ัน้ตอนยงัไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. ไมเ่คยถกูตรวจสอบ
2. มกีารเบกิคา่ชดเชยสงู/         
มผีูร้บับรกิารจ านวนมาก

ผลการตรวจสอบความถกูตอ้ง
ในการจา่ยชดเชย 

1.กรณีคา่บรกิารฟอกเลอืด (HD)
- เบกิถกูตอ้ง 98.80 %
- เบกิไมถ่กูตอ้ง             1.20 %

2.กรณีการสนบัสนนุยา Erythropoietin 
- เบกิถกูตอ้ง 94.80 %
- เบกิไมถ่กูตอ้ง 5.20 %
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เวชระเบยีน 100 ฉบบั

หนว่ยบรกิาร 4 แหง่

1. มผีูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัสตูรดือ้ยาจ านวนมาก 
2. ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาตา้นสตูรดือ้ยาตวัใดตวัหนึง่ ไดแ้ก ่Darunavia(DRV), Atazanavia(ATV), 

Lopinavir/Ritonavir(LPV/r) ทีม่ารบับรกิารในปีงบประมาณ 2559

ล ำดบั

ที่
รำยละเอยีด

เหมำะสม

(ฉบบั)

ไมเ่หมำะสม

(ฉบบั)

NA

(ฉบบั)

ไมพ่บ

ขอ้มูล

(ฉบบั)

รวม

(ฉบบั)

1 กำรสง่ตรวจ DR เม ือ่

ผลกำรรกัษำลม้เหลว (ดือ้ยำ)

88

(รอ้ยละ 88)

4

(รอ้ยละ 4)

8

(รอ้ยละ 

8)

 - 100

2 เหตผุลกำรเปลีย่นสตูรดือ้ยำ 
 99

(รอ้ยละ 99)

 -  - 1

(รอ้ยละ 1)

100

3 สตูรดือ้ยำทีใ่ช
้ 97

(รอ้ยละ 97)

3

(รอ้ยละ 3)

 -  - 100

4 กำรประเมนิ Adherence
 87

(รอ้ยละ 87)

13

(รอ้ยละ 13)

 -  - 100

5 กำรตดิตำม VL หลงัเปลีย่นเป็น

สตูรดือ้ยำ

43

(รอ้ยละ 43)

57

(รอ้ยละ 57)

 -  - 100

ผลการตรวจสอบ ปี 60

> 6 เดอืน

รอผลนาน
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BILLING    AUDIT

รองเทา้เบาหวาน

รายการอปุกรณ์กรณีรกัษาผูป่้วยหลอดเลอืด โคโรนารผีา่นสายสวน (4702)

อปท.

OPAE_eMA

OPBKK

PP 27



เวชระเบยีน 100 ฉบบั
* ถกูตอ้ง 95 ฉบบั   (95%)
* ไมถ่กูตอ้ง 5 ฉบบั   (5%)

หนว่ยบรกิาร  4 แหง่
* ถกูตอ้ง 2 แหง่ 
* ไมถ่กูตอ้ง 2 แหง่

1. หนว่ยบรกิารทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยการเบกิชดเชย 
ในปีงบ 2559 สงู

2. หนว่ยบรกิารทีเ่ร ิม่เขา้
โครงการ

3. มกีารเบกิรายการ
อปุกรณ์ทีร่าคาสงูจ านวน
มาก

ประเด็นทีพ่บ
1. หนว่ยบรกิารใหบ้รกิาร 
กรณีอปุกรณ์ส าหรบัผูป่้วย
เบาหวาน (รองเทา้
เบาหวาน) ไมถ่กูตอ้ง 
ครบถว้น และตรงตาม
ประกาศฯ

2. เบกิซ า้ซอ้น/ไมม่หีลกัฐาน
การจา่ยอปุกรณ์

3. ตรวจประเมนิความเสีย่ง
ของเทา้ไมถ่กูตอ้ง

รองเทา้เบาหวาน

X

การตรวจสอบกรณีรายการอปุกรณ์รองเทา้ดดัแปลงส าหรบัผูป่้วยเบาหวาน

28



หนว่ยบรกิาร 8 แหง่
เวชระเบยีน 175 ฉบบั
อปุกรณ์ทีเ่บกิ 1,832 ชิน้

การตรวจสอบรายการอปุกรณ์กรณีรกัษาผูป่้วยหลอดเลอืด
โคโรนารผีา่นสายสวน 

ตารางแสดงผลการตรวจสอบฯดา้นการจา่ยชดเชย

รายการ
ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

เวชระเบยีน (ฉบบั) 147 84 28 16

อปุกรณ์ทีเ่บกิ (ชิน้) 1,792 97.82 40 2.18

จ านวนเงนิ (บาท) 8,582,349.15 90 404,062.65 4.5

29
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เงือ่นไขการชดเชยทีค่ลาดเคลือ่น จ านวน (ชิน้) รอ้ยละ

1.ไมพ่บหลกัฐานการใชอ้ปุกรณ์ 29 72.5

2.ลกัษณะอปุกรณ์ไมถ่กูตอ้งตามประกาศ
เรือ่งอปุกรณ์อวยัวะเทยีม

11 27.5

ประเด็นปญัหาทีพ่บ
1. หนว่ยบรกิารเตรยีมเอกสารหลกัฐานไม่
ครบถว้น

2. การเบกิชดเชยลกัษณะอปุกรณ์ไม่
ถกูตอ้ง (ใชง้านผดิประเภท)



การใหบ้รกิารผูป่้วยนอกกรณีพนกังานสว่นทอ้งถิน่และบคุคลในครอบครวั(อปท.)

ประเด็นปญัหาทีพ่บ

1.ไมพ่บหลกัฐาน/no visits
2.เบกิเกนิ
3. เบกิผดิเงือ่นไข (กรณี admit)

ผลการตรวจสอบ

- ถกูตอ้ง 357 visits  (88.44%)
- ไมถ่กูตอ้ง 56 visits ( 13.56%)

1.หนว่ยบรกิารทีม่กีารเบกิคา่ชดเชยสงูสดุ
หรอืยงัไมเ่คยถกูตรวจสอบในปีงบประมาณ
ทีผ่า่นมา 
2.คดัเลอืกขอ้มลูทีม่กีารใชย้านอกบญัชยีา
หลกัแหง่ชาติ หรอืมา visit มากกวา่ 2 คร ัง้
ตอ่เดอืน และหรอืมยีอดคา่ใชจ้า่ยสงู
มากกวา่ 3,000 บาทขึน้ไป

เวชระเบยีน 300 ฉบบั 
(413 visits) 

หนว่ยบรกิาร 12 แหง่
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การใหบ้รกิารผูป่้วยนอก

กรณีฉุกเฉนิขา้มจงัหวดั กรณีฉุกเฉนิในเขต กทม.

เวชระเบยีน  818 ฉบบั ( 20 แหง่)
- ถกูตอ้ง 645 ฉบบั  (78.85%)
- ไมถ่กูตอ้ง 173 ฉบบั (21.15%)

ประเด็นดงันี้
1.ไมพ่บหลกัฐาน/no visits (4.62%)
2.เบกิเกนิ                         (74.57%)
3.เบกิผดิเงือ่นไข
(กรณี admit/refer/FU) (20.81%)

เวชระเบยีนทัง้หมด 1,809 visits

OPAE 235 visits (12 แหง่)
- ถกูตอ้ง           147 visits (62.55%) 6 แหง่
-ไมถ่กูตอ้ง          88 visits (37.45%) 6 แหง่

ประเด็นทีพ่บ
-เบกิเกนิ (คา่บรกิาร/คา่ธรรมเนยีม/คา่ยา) 

OPพกิาร 1,574 visits (38 แหง่)
- ถกูตอ้ง         1,178 visits (74.84%) 5 แหง่
-ไมถ่กูตอ้ง        396 visits (25.16%) 33 แหง่

ประเด็นทีพ่บ
1.ไมพ่บหลักฐาน/ no visits (0.51%)
2.เบกิเกนิ                                 (98.23%)
3.เบกิผดิเงือ่นไข (กรณี admit) (1.26%)



การตรวจสอบการใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
(P&P)

เวชระเบยีน
-ถกูตอ้ง 28,888 ฉบบั (70.4%)  
-ไมถ่กูตอ้ง 12,146 ฉบบั (29.6%)  

ประเด็นดงันี้
1. เอกสารหลกัฐานไมส่ามารถเชือ่ถอืได ้/ผูร้บับรกิารไมไ่ดร้บับรกิารจรงิ      

10,479 visits (86.28%) พบในหนว่ยบรกิาร 13 แหง่
2. เบกิผดิเงือ่นไข   กรณีออกเชงิรกุในกจิกรรมตรวจสขุภาพชอ่งปาก (0-5 ปี)/ 

ประเมนิพฒันาการ 1,380 visits (11.36%) พบในหนว่ยบรกิาร 2 แหง่
3. เบกิเกนิ 287visits (2.36%)

หนว่ยบรกิาร
- ถกูตอ้ง 66 แหง่ (55%) 
- ไมถ่กูตอ้ง 54 แหง่ (45%)  
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