
การประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน

และการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 

เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ 2563

งานตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร (Audit)  

กลุม่งานบรหิารกองทนุ

วนัที ่25 ตลุาคม 2563



➢ วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบเวชระเบยีน

➢ ชนิด/รปูแบบของการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ในเวชระเบยีน 

➢ การเลอืกขอ้มูลเพือ่การตรวจสอบ

➢ ประเด็นส าคญัในการตรวจสอบ

➢ ขัน้ตอนในการตรวจสอบเวชระเบยีน

กรอบการน าเสนอ



ประเมนิ

ผลการรกัษา

พยาบาล

วางแผน

การใชห้รอื

การบรหิาร

ทรพัยากร

ทบทวนความรู ้

ทางการแพทย ์

การเรยีนรู ้

ของบคุลากร

ทีเ่กีย่วขอ้ง

พฒันาระบบ

การบนัทกึ

ขอ้มูล

สรา้งความเป็น

ธรรมใหก้บัระบบ

การจา่ยชดเชย

พฒันาระบบ

การจา่ย

ชดเชย

ป้องกนัความ

เสีย่งดา้น

กฎหมาย

วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบเวชระเบยีน
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ชนิดของการตรวจสอบเวชระเบยีน
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Coding Audit Billing AuditQuality Audit

ตรวจสอบดา้นการ

ดแูลตามมาตรฐาน

- OPAE / OPLG

- OP BKK

- OPLG

- รองเทา้เบาหวาน

- P&P

- บรกิารทนัตกรรม

การตรวจสอบรหสั

โรคและรหสัหตัถการ

บรกิารผูป่้วยใน 

- UC 

- อปท.

- HD

- MRA ( IP,OP )

ตรวจสอบดา้นการ

จา่ยเงนิ



1. การตรวจเวชระเบยีนแบบรวมศนูย ์

2. การตรวจสอบเวชระเบยีนแบบ ณ หน่วยบรกิาร

การตรวจสอบเวชระเบยีน  

แบบอเิล็กทรอนิกส ์

(Electronic Medical Audit : eMA)

น าสง่เอกสารหลกัฐาน  

เพือ่ตรวจสอบ ณ สถานทีท่ีก่ าหนด

รปูแบบการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานในเวชระเบยีน
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ทมีตรวจสอบเวชระเบยีน

พนักงานเจา้หนา้ทีข่อง

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

คณะท างานตรวจสอบเวชระเบยีนฯ
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การเลอืกขอ้มูลตรวจสอบ

1. การสุม่แบบมเีงือ่นไข

: วเิคราะหข์อ้มูลตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด

2. การสุม่ขอ้มูลโดย

ไม่ก าหนดเงือ่นไข 

(random sampling) 

: เพือ่ประเมนิสถานการณ์

3. การตรวจทัง้หมด 

: เลอืกทัง้หมดตาม  

เงือ่นไขของหน่วยบรกิาร
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สญัญาการใหบ้รกิาร

เอกสาร/หลกัฐานการใหบ้รกิาร

การบนัทกึขอ้มูล

ตามมาตรฐานวชิาชพี
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1. ศกึษาและ

คดัเลอืกขอ้มลู

เพือ่ตรวจสอบ

2. ด าเนินการ 

audit

3. รายงาน

ผลการ 

audit

4. อทุธรณ์

ผลการ 

audit

5. ปรบัฐานขอ้มลู

ตามผลการ

ตรวจสอบ

ขัน้ตอนการตรวจสอบ
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ขยายผลเมือ่พบ 

ความคลาดเคลือ่น

เกนิกวา่รอ้ยละ 40 

หรอืเมือ่มเีหตอุนัควร



ศกึษาและคดัเลอืกขอ้มูลเพือ่ตรวจสอบ

Select ขอ้มูลจากการเบกิจา่ย                         

กจิกรรม/หน่วยบรกิารทีม่กีารเบกิชดเชยสงู

กจิกรรมทีม่อีตัราชดเชยสงูและเงือ่นไขจ ากดั

Select ขอ้มูลจากเร ือ่งรอ้งเรยีน 

ประชาชน/หน่วยบรกิาร 

ผลการตรวจสอบในปีทีผ่่านมามคีวามคลาดเคลือ่นสงู
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ด าเนินการตรวจสอบ

• แจง้หน่วยบรกิารขอเวชระเบยีน /วนั /เวลา /สถานที่

• ด าเนินการตรวจสอบ รวมศนูย ์/ณ หน่วยบรกิาร

• Open Meeting หลกัเกณฑ ์ /เงือ่นไข /ประเด็น

• Close Meeting สรปุผลสิง่ทีต่รวจพบในภาพรวม
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หลงัการตรวจสอบ

• สรปุผลแจง้หน่วยบรกิาร

• หน่วยบรกิารยอมรบั/อทุธรณ ์

• ขออนุมตัเิรยีกเงนิคนื

• ด าเนินการขยายผลตรวจสอบ/พจิารณาอทุธรณ ์



1. กรณียอมรบั  ผลการตรวจสอบและไม่มขีอ้ทกัทว้ง ใหท้ าหนังสอืยนืยนั

ยอมรบัผลการตรวจสอบ และยนิยอมใหส้ านักงานด าเนินการแกไ้ขขอ้มูล

ตามผลการตรวจสอบ

2. กรณีไม่ยอมรบั  และมขีอ้ทกัทว้งผลการตรวจสอบ สามารถทกัทว้งเป็น   
เอกสาร(หรอืระบบทีก่ าหนด) พรอ้มหลกัฐานประกอบการขออทุธรณผ์ลการ

ตรวจสอบเวชระเบยีน มาทีส่ านักงานฯ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

3. กรณีหน่วยบรกิารไม่มกีารตอบรบั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดส านักงาน

จะถอืวา่ยอมรบัผลการตรวจสอบและยนิยอมใหส้ านักงานด าเนินการ

แกไ้ขขอ้มูลตามผลการตรวจสอบ

สปสช.แจง้ผลการตรวจสอบ



กรณีหน่วยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่
บรกิารสาธารณสขุเกนิจรงิ
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ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
วา่ดว้ยการบรหิารจดัการกองทนุและการหกัคา่ใชจ้า่ย
กรณีหน่วยบรกิารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิาร
สาธารณสขุเกนิจรงิ พ.ศ.2552
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ขอ้ 6 ถา้ส านักงานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยไม่ครบถว้นไม่ถกูตอ้ง หรอืผดิพลาด

คลาดเคลือ่น จะดว้ยเหตอุนัใดก็ตามส านักงานอาจจา่ยเงนิ
เพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืก็ได ้ ดงันี ้

1) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่ หน่วยบรกิารใดเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ย

ไม่ครบถว้น ใหส้ านักงานแนะน าเพือ่ใหห้น่วยบรกิารน้ันเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ย ไปยงัส านักงานตามสทิธทิีห่น่วยบรกิารพงึไดร้บั

(2) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้พบวา่ หน่วยบรกิารใดเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ย เกนิจรงิ โดยผดิหลงอนัเกดิจากความไม่เขา้ใจ หรอืความ

ไม่รู ้หรอืความเลนิเลอ่ของหน่วยบรกิาร ใหส้ านักงานเรยีกเงนิสว่นที่

เกนิไปน้ันคนืไดท้นัท ี
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ขอ้ 6 ถา้ส านักงานตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ การเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยไม่ครบถว้นไม่ถกูตอ้ง หรอืผดิพลาด

คลาดเคลือ่น จะดว้ยเหตอุนัใดก็ตามส านักงานอาจจา่ยเงนิ
เพิม่หรอืเรยีกเงนิคนืก็ได ้ ดงันี ้

3) กรณีทีม่กีารตรวจสอบแลว้เช ือ่ไดว้า่  หน่วยบรกิารใด จงใจเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเกนิจรงิ ไม่วา่จะเป็นกรณีการสรปุโรคมากเกนิหลกัฐานใน

เวชระเบยีน หรอืสรปุการท าหตัถการโดยไม่มหีลกัฐานในเวชระเบยีน

หรอืมกีารเพิม่รหสัการวนิิจฉัยโรคโดยไม่มหีลกัฐาน หรอืมกีารเพิม่รหสั

หตัถการโดยไม่มหีลกัฐาน หรอืกระท าการอืน่ใดอนัเป็นเหตใุหส้ านักงาน

ตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยแกห่น่วยบรกิารมากเกนิควรแกก่รณี ใหส้ านักงาน

เสนอคณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาหกัคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากสว่นที่

เรยีกคนืตาม (2)
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อตัราคา่ปรบั

การหกัคา่ใชจ้า่ยของหน่วยบรกิาร
เป็นจ านวนเทา่ใด ใหพ้จิารณา
โดยค านึงถงึระดบัความรนุแรง
หรอืพฤตกิารณแ์หง่การกระท าใน
แตล่ะคร ัง้เป็นเกณฑ ์ แตต่อ้งไม่
เกนิสบิเทา่ของจ านวนเงนิ
ทีห่น่วยบรกิารเรยีกเก็บเกนิจรงิ
ในการใหบ้รกิารในคร ัง้น้ัน และ
ไม่เกนิหนึง่แสนบาท

18



19


