
สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบเวชระเบียน
(สปสช.) 

โดย   งานสารสนเทศ 
         โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 



 
ปีงบ 

จ านวน 
เวช

ระเบียน 
(ฉบับ) 

จ านวน 
รอบที่
ตรวจ 

ยอดเงิน 
ส่งเบิก 
(บาท) 

ยอดเงิน 
เรียกคืน 
(บาท) 

ยอดเงิน 
เรียกคืน 
(%) 

2560 1,590 7 26,380,508.47 5,115,991.26 19.39 

2561 652 9 9,013,848.24 1,993,357.70 22.11 

2562 1,020 11 14,919,098.01 1,632,345.37 10.94 

2563* 635 8 7,437,587.76 1,197,795.60 16.10 

สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  ปี 2560 - 2563* 

• หมายเหตุ  ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูล ณ วันที่  27 ก.พ. 2563 
                     ข้อมูลดังกล่าว รวมการตรวจสอบทั้งคุณภาพบริการ  ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ทั้ง ผป. ในและนอก แล้ว 
                     ยอดเงินเรียกคืน เป็นยอดเงินที่ได้หักจากการอุทธรณ์ สปสช. เรียบร้อยแล้ว 
                     ยอดเงินที่คิด ค านวณโดย 1 Adj Rw  คิดเป็นเงิน 7,200 บาท 



รายงานการตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  ปี 2563* 

 
ล ำ 
ดับ 

 
รำยกำรตรวจสอบ วันที่ส่งให้ 

สปสช 

จ ำนวน 
เวชระเบียน 
(ฉบับ) 

ยอดเงิน 
ส่งเบิก 
(บำท) 

ยอดเงิน 
เรียกคืน 
(บำท) 

ยอดเงิน 
เรียกคืน 
(%) 

1  รวมศูนย์ ครั้งท่ี 1/2563   EMA  25 พย 62 200            2,708,568.72                319,958.64  11.81 

2 รวมศูนย์ ครั้งท่ี  2 อปท  6 ธค 62 100            1,173,525.84                181,026.00  15.43 

3 ตรวจคุณภาพ PCI  13 ธค 62 20 รอผลตอบกลับจำก สปสช 

4 ประเมิน MRA OPD 27 ธค 62 50 รอผลตอบกลับจำก สปสช 

5 OPLG  ครั้งท่ี 3 17 มค 63 50 รอผลตอบกลับจำก สปสช 

6 รวมศูนย์ ครั้งท่ี 4 (ส่งEMA) 21 มค 63 150            3,555,493.20                696,810.96  19.60 

7 ผ่าตัดต้อกระจก 14 กพ 63 15 รอผลตอบกลับจำก สปสช 

8 ประเมิน MRA IPD 21 กพ 63 50 
รอผลตอบกลับจำก สปสช 

 

* หมายเหตุ  ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูล ณ วันที่  27 ก.พ. 2563 



3 อันดับโรคแรกที่มีข้อผิดพลาดผลแจ้งตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.) 
 
 

  EMA ครั้งที่ 4  ปี 2563 

1. กำรให้สรุปโรค Acute respiratory failure ผิดหลักกำร  
     (12 เงื่อนไขที่ต้องแก้ไขปัญหำเร่งด่วน : รพ อุตรดิตถ์ อันดับ 3 ของเขต) 
 
2. กำรให้สรุป Pneumonia ที่ลงรำยละเอียดเฉพำะ 
 
3. กำรให้สรุปโรค  Hypokalemia ผิดหลักกำร  

 



ตัวอย่าง เคสที่ตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  EMA ครั้งที่ 4  



 สปสช. ตัด 9604 (ET tube) กับ J960 (Ac. Respiratory failure)  ออก  
สรุปโดยไม่มีหลักฐาน 

  Adj Rw ก่อนตรวจ 3.8822 หลังตรวจ 2.4218   
ส่วนต่าง 1.4604 ~ 10,514.88 บาท 





ผู้ป่วย Refer จาก รพ. ศรีสัช ฯ  admit 14 สค 62  จ าหน่าย 18 สค 62 
ใส่ท่อช่วยหายใจ จาก รพ. ศรีสัช ฯ แล้ว  off ที่ รพ.อุตรดิตถ์  14 สค 62 23.50 น.  



ตัวอย่าง เคสที่ตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  EMA ครั้งที่ 4  



ตัวอย่าง เคสที่ตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  EMA ครั้งที่ 4  



 สปสช. เปลี่ยน J159 (Bacterial  Pneumonia) เป็น R509 (Fever)   
สรุป Pdx. ไม่ถูกต้อง 

  Adj Rw ก่อนตรวจ 1.4948 หลังตรวจ 0.7905   
ส่วนต่าง 0.7043 ~ 5,070.96 บาท 



ผู้ป่วย refer  
จาก รพ. ลับแล 
มาด้วยอาการหายใจ 
หอบเหนื่อย   









ตัวอย่าง เคสที่ตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  EMA ครั้งที่ 4  



ตัวอย่าง เคสที่ตรวจสอบเวชระเบียน(สปสช.)  EMA ครั้งที่ 4  



 สปสช. ตัด E876 (Hypokalemia) ออก 
สรุปโดยไม่มีหลักฐาน 

  Adj Rw ก่อนตรวจ 1.4948 หลังตรวจ 0.9361   
ส่วนต่าง 0.5587 ~ 4,022.64 บาท 



 





ข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหา 

1. ตรวจสอบชิ้นส่วนของชำร์ตให้ครบถ้วน ก่อนส่งคืนชำร์ต 
2. รง. 501 (discharge summarry ) ต้องมีลำยเซ็นแพทย์ กครั้งและ 
    ระบุชื่อ  สกุล และเลข ว 
3. ถ้ำสรุปโรคใน รง 501 จะต้องบันทึก Diag.  ใน Progress note  
4. บันทึก progress note ให้เหมำะสม 
5. สรุปโรคไม่ตรงกับเกณฑ์ สปสช. 
6. Auditor สปสช. อำจจะไม่ใช่แพทย์เฉพำะทำง ท ำให้กำรตรวจสอบ 
    มีข้อผิดพลำด 
7. ข้อเสนออื่นๆจำกท่ีประชุม 


