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เร ือ่ง

การตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพการใหบ้รกิาร

สปสช.เขต 13 กรงุเทพมหานคร

งานตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิาร



นโยบายการตรวจสอบเวชระเบยีน

แนวทาง/ประเด็นส าคญัในการตรวจสอบเวชระเบยีน

การด าเนนิการหลงัไดร้บัผลการตรวจสอบเวชระเบยีน
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กรอบการน าเสนอ



วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบเวชระเบยีน

ทวนความรู ้
ทางการแพทย์

สรา้งความเป็น
ธรรมใหก้บั
ระบบการจา่ย

ชดเชย

พฒันาระบบ
การจา่ยเงนิ
ชดเชย

ความเสีย่ง
ดา้นกฎหมาย
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พฒันาระบบ
การบนัทกึ
ขอ้มลู
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ประเภทของการตรวจสอบเวชระเบยีน

Coding Audit : ตรวจสอบการจา่ย
ชดเชยในระบบ DRGs

Billing Audit : ตรวจสอบการเรยีกเก็บ
ตามรายการซึง่เป็น ontop payment 
นอก DRGs เชน่ Instrument 

Quality Audit : ตรวจสอบการ
ใหบ้รกิารโดยเปรยีบเทยีบกบั CPG.

1. การตรวจเวชระเบยีนแบบรวมศนูย์

2. การตรวจสอบเวชระเบยีนแบบ ณ หนว่ยบรกิาร

การตรวจสอบเวชระเบยีนแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์(Electronic 
Medical Audit : eMA)

น าสง่เอกสารหลกัฐาน
เพือ่ตรวจสอบ ณ สถานที่
ท ีก่ าหนด

Medical Record Audit (MRA) : 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู         
ทีถ่กูบนัทกึในเวชระเบยีน

รปูแบบการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานในเวชระเบยีน
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การเลอืกขอ้มลูตรวจสอบ

1. การสุม่แบบมเีง ือ่นไข
2. การสุม่ขอ้มลูโดยไมก่ าหนดเงือ่นไข 

(random sampling) 3. การตรวจท ัง้หมด
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สญัญาการใหบ้รกิาร

เอกสาร/หลกัฐาน

การบนัทกึขอ้มลู

มาตรฐานวชิาชพี



แผนการด าเนนิการ Audit ปี 63

Coding Audit Billing Audit Quality Audit

- IPUC Random_รวมศนูย ์  

- IPUC Select_eMA

- อปท._eMA

-อปท._eMA

-อปท._รวมศนูย ์

-OPAE_eMA

- OPBKK

- PP

- MRA (IP,OP)

- HD
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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
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รายการเอกสารทีห่นว่ยบรกิารตอ้งจดัเตรยีม 
ส าหรบัการตรวจเวชระเบยีน
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1.1 เวชระเบยีนผูป่้วยนอก (OPD card) ตน้ฉบบัหรอืส าเนาท ัง้ฉบบั หรอืในชว่งเวลาทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ในการตรวจสอบ 

1.2 ใบรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรกัษาในคร ัง้น ัน้ 

1.3 ผลการตรวจทางรงัสวีทิยาโดยรงัสแีพทย ์

1.4 ผลการตรวจวนิจิฉยัโดยวธิพีเิศษอืน่ๆ 

1.5 ใบแสดงรายการยาทีเ่บกิจา่ย (ใบส ัง่ยา) และหนงัสอืรบัรองการใชย้านอกบญัชี

1.6 ใบแสดงรายการคา่รกัษาพยาบาล

1.7 หลกัฐานการท าหตัถการตา่งๆ (ถา้ม)ี

1.8 หลกัฐานเพิม่เตมิ เชน่ การบรกิารแพทยท์างเลอืก กรณีการใหบ้รกิารทางกายภาพบ าบดั
และเวชกรรมฟ้ืนฟ ูและการบรกิารพเิศษอืน่ๆ

1.9 เอกสารบนัทกึการใหบ้รกิารทางการพยาบาล เชน่ การฉดียา การท าแผล เป็นตน้

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยนอก (P.23-24)

1.เอกสารหลกัฐานการตรวจรกัษาและใหบ้รกิาร (จดัเรยีงตามวนัทีเ่ขา้รบับรกิาร) ดงันี้



เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยนอก (P.23-24) ตอ่

2. เอกสารหลกัฐานการเงนิ เชน่ ใบแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยทีส่ง่เบกิชดเชย

3. เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเบกิชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย ์             
อนัเนือ่งมาจากบรกิารรกัษานอกโรงพยาบาล ดงันี้

3.1 หลกัฐานสง่ตอ่ (กรณีรบัและสง่ refer)
3.2 อืน่ๆ เชน่ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารจากหนว่ยบรกิารอืน่ เอกสารการใหร้งัสรีกัษา 
แบบบนัทกึการใหบ้รกิารทางกายภาพบ าบดั เป็นตน้

4. กรณีการเบกิจา่ยอปุกรณ์และอวยัวะเทยีม ทีม่กีารผา่ตดัแบบผูป่้วยนอกใหต้ดิ sticker
ไวใ้น OPD card ตามวนัทีม่าท าหตัถการ พรอ้มท ัง้แนบหลกัฐานทางการเงนิทีม่กีารเบกิ
อปุกรณ์และอวยัวะเทยีมทกุชิน้หรอืทีเ่รยีกเก็บจากผูป่้วย (ถา้ม)ี

5. เอกสารอืน่ๆ ทีผู่ต้รวจสอบขอเพิม่เตมิเพือ่ประกอบการพจิารณา
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1. OPD card หรอื ส าเนา OPD card ทีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจสอบคร ัง้น ัน้

2. แบบฟอรม์การสรปุการรกัษาผูป่้วยใน (Discharge summary) 

3. แบบบนัทกึการซกัประวตั ิ การตรวจรา่งกาย (history, physical examination,  
admission note) และหรอื เอกสารการประเมนิตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งผูป่้วย 

4. แบบบนัทกึความกา้วหนา้ (Progress Note) ของแพทย ์

5. แบบบนัทกึการส ัง่การรกัษา (Doctor’s order) ทีม่กีารลงนามของแพทยก์ ากบัไว้

6. แบบบนัทกึการผา่ตดั (Operative note) กรณีผูป่้วยทีม่กีารท าผา่ตดั

7. แบบบนัทกึวสิญัญ ี(Anesthetic record) (ถา้ม)ี

8. แบบฟอรม์ปรอท (Graphic sheet)  

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน (P.25-27)



13

9. แบบบนัทกึทางการพยาบาล  Nurses note รวมถงึแบบประเมนิสมรรถนะ
ทางการพยาบาลและแผนการจ าหนา่ยผูป่้วย

10. ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรบัผูป่้วยไวน้อน
โรงพยาบาลในคร ัง้น ัน้ 

11. แบบบนัทกึการใหย้า (Medication sheet) การใหส้ารน า้และการใหเ้ลอืด
Intake-Output sheet 

12.เอกสารอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการการดแูลรกัษาผูป่้วยจากหนว่ยบรกิารอืน่ๆ  
เชน่ ใบรบัสง่ตอ่ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารจากหนว่ยบรกิารอืน่ เอกสาร
การใหร้งัสรีกัษา แบบบนัทกึการใหบ้รกิารทางกายภาพบ าบดั  ส าเนาใบ
ตรวจสอบสทิธกิารรกัษา เป็นตน้

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน (P.25-27) ตอ่
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13. กรณีการเบกิจา่ยอปุกรณ์และอวยัวะเทยีม หรอืการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ตาม
รายการคา่ใชจ้า่ยทีม่ารบับรกิาร แบบ fee for service หนว่ยบรกิารตอ้งจดัเตรยีมหลกัฐาน
ประกอบการตรวจสอบ ดงันี้

1)  กรณีอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมราคาสงูทีม่ ีsticker ทีร่ะบ ุรุน่/เลขที ่(serial number)
ของอปุกรณ์และหนว่ยอวยัวะเทยีม หนว่ยบรกิารจะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่มกีารใชอ้ปุกรณ์
และอวยัวะเทยีมกบัผูป่้วยรายน ัน้จรงิ ดงันี ้

1.1)  ตอ้งม ีsticker ของอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมน ัน้เก็บไวใ้นเวชระเบยีน โดยเก็บไว้
ในแบบบนัทกึการผา่ตดัหรอื OPD card

1.2)  หลกัฐานการจา่ยอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมทกุชิน้ทีร่ะบจุ านวนรายการอปุกรณ์ 
และอวยัวะเทยีมพรอ้มราคาทีม่กีารใชก้บัผูป่้วยในคร ัง้ทีม่ารบับรกิาร

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน (P.25-27) ตอ่



15

2)   กรณีรายการอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมทีไ่มม่ ีsticker หนว่ยบรกิารจะตอ้งแสดง
หลกัฐานวา่ มกีารใชอ้ปุกรณ์และอวยัวะเทยีมกบัผูป่้วยรายน ัน้จรงิ ดงันี้

2.1)  หลกัฐานทางการแพทยใ์นเวชระเบยีนทีร่ะบวุา่มกีารใชอ้ปุกรณ์และอวยัวะเทยีม

2.2) หลกัฐานการจา่ยอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมทกุชิน้ทีม่กีารใชก้บัผูป่้วยเฉพาะ
รายบคุคลในคร ัง้ทีม่ารบับรกิาร เชน่ ใบส ัง่ยา หรอื ใบเบกิ-จา่ย ทีห่นว่ยบรกิารจา่ยใหผู้ป่้วย 
และในหลกัฐานตอ้งระบจุ านวนรายการอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมพรอ้มราคา

3)   กรณีการเรยีกเก็บคา่บรกิารทางการแพทย ์ตามรายการคา่ใชจ้า่ยทีม่ารบับรกิาร (fee 
for service) หนว่ยบรกิารตอ้งมหีลกัฐานคา่ใชจ้า่ยรายบคุคล ตามรายการคา่ใชจ้า่ยจรงิใน
แตล่ะรายการ ไดแ้ก ่ใบสรปุคา่รกัษาพยาบาล ใบรายการคา่ยาและอปุกรณ์ทางการแพทย ์
ใบรายการคา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เป็นตน้

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน (P.25-27) ตอ่
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14. กรณีการรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและเฝ้าสงัเกตการ (observe) 
นอนนานเกนิ 6 ช ัว่โมง มาเบกิจา่ยชดเชยเป็นกรณีผูป่้วยใน หนว่ยบรกิาร
ตอ้งก าหนดเลขทีร่บัไว ้(AN) และตอ้งมเีอกสารดงัรายการที ่2-12 ครบถว้น
จงึถอืวา่เป็นการบรกิารตามมาตรฐานการบรกิารผูป่้วยใน

15. แพทยจ์ าเป็นตอ้งสรปุโรคและหตัถการเป็นชือ่โรคและหตัถการเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษรเทา่น ัน้และไมค่วรใชค้ ายอ่ทีไ่มส่ากล ถา้ผูต้รวจสอบ          
ไมส่ามารถอา่นลายมอืน ัน้ๆได ้โดยการใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีแ่ลว้     
ถอืวา่ไมส่ามารถใชข้อ้ความน ัน้ๆ มาประกอบการตรวจสอบได้

เอกสาร หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยใน (P.25-27) (ตอ่)
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กรณีที ่สปสช. ขอตรวจสอบเวชระเบยีนแลว้ไมพ่บเอกสาร หลกัฐาน หรอื
หนว่ยบรกิารไมส่ามารถสง่เวชระเบยีนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรบัผูป่้วยไวร้กัษา
ในคร ัง้น ัน้ ภายในระยะเวลาที ่สปสช.ก าหนด หรอืพบวา่ผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร
เป็นผูป่้วยในโครงการสทิธอิ ืน่ๆ หรอืผูป่้วยไมไ่ดร้บับรกิารตามสทิธจิาก
หนว่ยบรกิาร เชน่ จา่ยเงนิสด ถอืวา่หนว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารผูป่้วยราย
น ัน้ และไมร่บัพจิารณาอทุธรณ์เอกสารทีห่นว่ยบรกิารสง่เพิม่เตมิมาใน
ภายหลงัทกุกรณี



การด าเนนิการหลงัไดร้บัผลการตรวจสอบเวชระเบยีน



1. กรณียอมรบัผลการตรวจสอบและไมม่ขีอ้ทกัทว้ง ใหท้ าหนงัสอืยนืยนัยอมรบั
ผลการตรวจสอบ และยนิยอมใหส้ านกังานด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูตามผลการ
ตรวจสอบ

2. กรณีไมย่อมรบัและมขีอ้ทกัทว้งผลการตรวจสอบ สามารถทกัทว้งเป็นเอกสาร
พรอ้มหลกัฐานประกอบการขออทุธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบยีน มาที่
ส านกังานฯ ตามชอ่งทางและระยะเวลาทีก่ าหนด

3. กรณีหนว่ยบรกิารไมม่กีารตอบรบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านกังานฯ จะ
ถอืวา่หนว่ยบรกิารยอมรบัผลการตรวจสอบ และยนิยอมใหส้ านกังานด าเนนิการ
แกไ้ขขอ้มลูตามผลการตรวจสอบ

แนวทางการด าเนนิการหลงัจากหนว่ยบรกิารไดร้บัการแจง้ผลการตรวจสอบเวชระเบยีน
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กรณีหนว่ยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่
บรกิารสาธารณสขุเกนิจรงิ

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
วา่ดว้ยการบรหิารจดัการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยกรณีหนว่ยบรกิาร
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุเกนิจรงิ พ.ศ.2552
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(1)กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่ หนว่ยบรกิารใดเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยไมค่รบถว้น   ใหส้ านกังานแนะน าเพือ่ใหห้นว่ยบรกิารน ัน้
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปยงัส านกังานตามสทิธทิ ีห่นว่ยบรกิารพงึไดร้บั 

(2)กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่  หนว่ยบรกิารใดเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเกนิจรงิ  โดยผดิหลงอนัเกดิจากความไมเ่ขา้ใจ  หรอืความ
ไมรู่ ้ หรอืความเลนิเลอ่ของหนว่ยบรกิาร  ใหส้ านกังานเรยีกเงนิสว่นที่
เกนิไปน ัน้คนืไดท้นัท ี

ขอ้ 6 ถา้ส านกังานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย         
ไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้งหรอืผดิพลาดคลาดเคลือ่นจะดว้ยเหตอุนัใดก็ตาม  

ส านกังานอาจจา่ยเงนิเพิม่หรอืเรยีก เงนิคนืก็ได ้ดงันี ้
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(3)  กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้เชือ่ไดว้่า หน่วยบรกิารใดจงใจเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเกนิจรงิ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการสรุปโรคมากเกนิหลกัฐานในเวช
ระเบยีน หรอืสรุปการท าหตัถการ โดยไม่มหีลกัฐานในเวชระเบยีนหรอืมี
การเพิม่รหสั การวนิจิฉยัโรคโดยไมม่หีลกัฐาน หรอืมกีารเพิม่รหสัหตัถการ
โดยไมม่หีลกัฐาน หรอืกระท าการอืน่ใดอนัเป็นเหตุใหส้ านกังานตอ้งจ่าย
ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการมากเกินควรแก่กรณี ให้ส านกังานเสนอ
คณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาหกัคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากสว่นทีเ่รยีกคนื
ตาม  (2)

ขอ้ 6 ถา้ส านกังานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย         
ไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้งหรอืผดิพลาดคลาดเคลือ่นจะดว้ยเหตอุนัใดก็ตาม  

ส านกังานอาจจา่ยเงนิเพิม่หรอืเรยีก เงนิคนืก็ได ้ดงันี ้(ตอ่)
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อตัราการปรบั

การหกัคา่ใชจ้า่ยของหน่วยบรกิารเป็นจ านวนเทา่ใด ใหพ้จิารณาโดย

ค านงึถงึระดบัความรุนแรงหรอืพฤตกิารณ์แหง่การกระท าในแตล่ะคร ัง้
เป็นเกณฑ ์แตต่อ้งไมเ่กนิสบิเทา่ของจ านวนเงนิ ทีห่นว่ยบรกิารเรยีกเก็บ
เกนิจรงิในการใหบ้รกิารในคร ัง้น ัน้ และ ไมเ่กนิหนึง่แสนบาท
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คูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการตรวจสอบฯ สามารถดาวนโ์หลด
เพิม่ไดท้ ี่ https://audit.nhso.go.th/ema/index-
download

เอกสารอา้งองิในการตรวจสอบเวชระเบยีน 
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เอกสารอา้งองิในการตรวจสอบเวชระเบยีน 

คูม่อืแนวทางการบรหิาร/การด าเนนิงานในการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ ประจ าปีทีต่รวจสอบ
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