
แนวทางการเตรยีมเอกสารหลกัฐาน
ยนืยนัการใหบ้รกิารกอ่นการจา่ย

ชดเชยการบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรคจา่ยตามรายการ

บรกิาร (Fee Schedule)

o ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู
โดยวธิ ีPap Smear/VIA

o บรกิารฝากครรภ ์(ANC)



รูปแบบการด าเนินการส่งเอกสารหลกัฐาน

• ด าเนนิการสง่เอกสารทีไ่มผ่า่นขอ้มลู Verify ตามเป้าหมายที ่สปสช. 
ก าหนด 

- ขอ้มลูการบรกิารใหบ้รกิารคดักรองปากมดลกูโดยวธิ ีPap 
smear/VIA และบรกิารฝากครรภ(์ANC) ของหน่วยบรกิารเพือ่
ตรวจสอบการจา่ยชดเชย ปีงบ 2564 statement 6403-6409 

• สง่ไฟล ์PDF เอกสารหลักฐานผา่น Web Application  
preaudit.nhso.go.th/ppfs

• มรีะบบการรายงานผล และการทักทว้งตามขัน้ตอนการ Audit 1 ครัง้



Audit สปสช.เขต 10

ดาวนโ์หลดเอกสาร



แนวทางการจัดสง่เอกสารหลักฐานเพือ่ยนืยันการใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค จา่ยตามรายการ (PP Fee schedule) 

กอ่นการจา่ยการคดักรองมะเร็งปากมดลกู (Pap  smear) 
กรณีขอ้มลูไมผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ ส าหรับหน่วยบรกิาร



การด าเนินการ รายการขอ้มูลท่ีไม่ผา่นเง่ือนไขการตรวจสอบเบ้ืองตน้

1. ใหห้น่วยบริการแม่ข่าย/หน่วยบริการลูกข่ายตรวจสอบข้อมูลทีไ่ม่ผ่านเงือ่นไขการ
ตรวจสอบเบือ้งตน้ รายละเอยีดตาม รายการข้อมูลทีไ่ม่ผ่านเงือ่นไขการตรวจสอบ
เบือ้งตน้ฯ ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย (3)

- เข้าระบบ preaudit.nhso.go.th/ppfs
- เลอืกชุดข้อมูล
- PAP64 ( 7-26 มกราคม 65 เท่าน้ัน)

- ส่งแฟ้มเวชระเบยีน -> การตรวจคัดกรองมะเร็งมากมดลูก
- ส่งออกเป็น Excel ไฟลไ์ด้เลย



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

2. กรณีทีห่นว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารฝากครรภ ์โดยหนว่ยบรกิารเองแตเ่ป็น
การบนัทกึขอ้มลูใน 43 แฟ้มเพือ่ความครอบคลมุการรบับรกิารของประชาชน
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบใหด้ าเนนิการดงันี้

2.1.กรณีขอ้มลูผูร้บับรกิารท ัง้หมดเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรบับรกิารในพืน้ทีแ่ตไ่มม่ ี
การใหบ้รกิารทกุรายการ ขอใหห้นว่ยบรกิารตอบหนงัสอืแจง้ สปสช.เขตเพือ่แสดงความ
จ านงไมป่ระสงคจ์ะขอเบกิเนือ่งจากไมม่กีารใหบ้รกิาร

2.2.กรณีขอ้มลูเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรบับรกิารของผูร้บับรกิารบางราย ใหห้นว่ย
บรกิารจดัเตรยีมหลกัฐานเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารเฉพาะรายทีม่กีารใหบ้รกิารโดย
หนว่ยบรกิาร และขอใหห้นว่ยบรกิารตอบหนงัสอืแจง้ สปสช.เขตเพือ่แสดงความจ านงไม่
ประสงคจ์ะขอเบกิในรายการทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิาร

หนังสอืแจง้ สปสช.เขต



การด าเนินการ รายการขอ้มูลท่ีไม่ผา่นเง่ือนไขการตรวจสอบเบ้ืองตน้

3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพือ่จดัส่งยนืยันการใหบ้ริการ ในรูปแบบ  PDF file โดย
เอกสารทีห่น่วยบริการตอ้งจัดส่งประกอบดว้ย

- 3.1 เวชระเบยีนผู้ป่วยนอก (OPD Card) ทีร่ะบุข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ประกอบด้วย เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน ชือ่-สกุล วันเดอืนปีเกดิ เป็นอย่างน้อย

- 3.2 บันทกึการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในวันทีร่ะบุในรายการ (ตามสิง่ทีส่่งมา
ด้วย) หรือวันอืน่ทีเ่กีย่วข้อง กรณี รพ.สต.ให้ใช้ใบส่ังยาทีส่ั่งพมิพจ์ากระบบ HIS แทนได้ 

- 3.3 ใบรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก (Official Report)  โดยมอีงคป์ระกอบ ดังนี้
1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการประกอบด้วยชื่อ-สกุล เลขทีบ่ตัรประจ าตัวประชาชน
2.) ชื่อหน่วยบริการทีคั่ดกรองเกบ็/ส่งสิ่งส่งตรวจ
3.) ชื่อหน่วยบริการทีต่รวจ LAB ทีท่ าการตรวจคัดกรอง (หากท าหน่วยบริการเดยีวกันมชีื่อเดยีวได้)
4.) วันทีรั่บสิ่งส่งตรวจ หรือวันทีร่ายงานผล
5.) ผลการตรวจคัดกรอง
6.) ชื่อนักวิทยาศาสตรห์รือพนักงานเซลลว์ิทยาหรือพยาธิแพทยผู้์อ่านผล(มีการลงนามหรือระบุตัวตน)



อาจพบบนัทกึทีใ่ดทีห่นึง่

ตวัอยา่งทีม่บีนัทกึระบวุธิตีรวจ Pap



ตัวอยา่ง  OPD Card  กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (Pap smear)



พบบันทึกผลการตรวจ VIA  :  อาจบันทึกผลเป็น  Negative หรือ Positive  หรือ ผลบวก  หรือ ผลลบ



ตัวอย่าง ผล Official Reportกรณีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)



ตวัอยา่งผล Official Reportกรณีการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู
(Pap smear)



รายการขอ้มูลท่ีไม่ผา่นเง่ือนไขการตรวจสอบเบ้ืองตน้

ขอ User Name password ผ่านระบบ Data Center ของ สปสช.เขต 

ไปทีเ่มล ์ atchawee.k@nhso.go.th

แนบเอกสารทีจ่ัดเตรียมผ่าน Web Application 

URL : preaudit.nhso.go.th/ppfs

โดยสามารถเร่ิมแนบไฟลเ์อกสารไดต้ัง้แตวั่นที ่7 - 26 มกราคม 2565 โดยจะปิดระบบการ
แนบเอกสาร ในวันที ่26 มกราคม 2565 เวลา  24.00 น. 

https://preaudit.nhso.go.th/howto

mailto:atchawee.k@nhso.go.th


ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

แนวทางการเตรยีมเอกสารหลักฐาน
การใหบ้รกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคจา่ยตามรายการ (Fee schedule) 

กอ่นการจา่ยชดเชย กรณีการบรกิารฝากครรภ ์(ANC)
กรณีขอ้มลูไมผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ ส าหรับหน่วยบรกิาร



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

1. ใหห้นว่ยบรกิารแมข่า่ย/หนว่ยบรกิารลกูขา่ยตรวจสอบขอ้มลูทีไ่มผ่า่น
เง ือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ รายละเอยีดตาม รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่น
เงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้ฯ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (3)

- เขา้ระบบ preaudit.nhso.go.th/ppfs

- เลอืกชุดขอ้มลู

- ANC64 ( ANC ดไูด ้27 มกราคม 65 เป็นตน้ไป)

- สง่แฟ้มเวชระเบยีน ->การบรกิารฝากครรภ ์(ANC)

- สง่ออกเป็น Excel ไฟลไ์ดเ้ลย



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

2. กรณีทีห่นว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารฝากครรภ ์โดยหนว่ยบรกิารเองแตเ่ป็น
การบนัทกึขอ้มลูใน 43 แฟ้มเพือ่ความครอบคลมุการรบับรกิารของประชาชน
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบใหด้ าเนนิการดงันี้

2.1.กรณีขอ้มลูผูร้บับรกิารท ัง้หมดเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรบับรกิารในพืน้ทีแ่ตไ่มม่ ี
การใหบ้รกิารทกุรายการ ขอใหห้นว่ยบรกิารตอบหนงัสอืแจง้ สปสช.เขตเพือ่แสดงความ
จ านงไมป่ระสงคจ์ะขอเบกิเนือ่งจากไมม่กีารใหบ้รกิาร

2.2.กรณีขอ้มลูเป็นขอ้มลูความครอบคลมุการรบับรกิารของผูร้บับรกิารบางราย ใหห้นว่ย
บรกิารจดัเตรยีมหลกัฐานเอกสารเพือ่ยนืยนัการใหบ้รกิารเฉพาะรายทีม่กีารใหบ้รกิารโดย
หนว่ยบรกิาร และขอใหห้นว่ยบรกิารตอบหนงัสอืแจง้ สปสช.เขตเพือ่แสดงความจ านงไม่
ประสงคจ์ะขอเบกิในรายการทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิาร

หนังสอืแจง้ สปสช.เขต



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

3. จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานเพือ่จดัสง่ยนืยนัการใหบ้รกิาร ในรปูแบบ  PDF 
file (จดัเก็บเอกสารผูร้บับรกิาร 1 ราย ของทกุวนัทีใ่หบ้รกิาร (Visit)/1 file 
ขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 5 MB) โดยเอกสารทีห่นว่ยบรกิารตอ้งจดัสง่ประกอบดว้ย

3.1 เวชระเบยีนผูป่้วยนอก (OPD Card) ทีร่ะบขุอ้มลูท ัว่ไปของ
ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ชือ่สกลุ วนั
เดอืนปีเกดิ เป็นอยา่งนอ้ย 

3.2 หลกัฐานการบนัทกึการใหบ้รกิารฝากครรภท์ีห่นว่ยบรกิาร
ใหบ้รกิารแกผู่ร้บับรกิารในวนัทีร่ะบใุนรายการทีข่อตรวจสอบตามที่
แนบ หรอืในวนัทีเ่ก ีย่วขอ้ง



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

3.3 บนัทกึ/รายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตามเกณฑก์ารฝากครรภ์
คร ัง้ที ่1 ทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารฝากครรภ ์(อาจเป็น
visitเดยีวกนัหรอืตา่ง visit) ไดแ้ก ่

ผลการตรวจ VDRL 

ผลการตรวจ HIV 

ผลการตรวจ Hepatitis B 

ผลการตรวจ CBC Hct /Hb MCV และหรอื DCIP 

ผลการตรวจ Blood group

3.4 บนัทกึการฉดีวคัซนี dT ในหนว่ยบรกิารในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารฝากครรภ ์
(อาจเป็นvisitเดยีวกนัหรอืตา่ง visit) หรอืประวตักิารฉดีวคัซนี dT ทีเ่ป็นเหตผุล
การทีไ่มม่กีารใหบ้รกิารฉดีวคัซนีในชว่งการใหบ้รกิารฝากครรภใ์นคร ัง้นี้



การด าเนนิการ รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

3.5 หลกัฐานการใหบ้รกิาร Ultrasound ทารกในครรภแ์ละผลการตรวจ กรณี
ทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิาร ในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารฝากครรภ ์(อาจเป็น visit
เดยีวกนัหรอืตา่ง visit) (ถา้ม)ี

3.6 หลกัฐานการใหบ้รกิารตรวจสขุภาพชอ่งปาก ขดั และท าความสะอาดฟนั 
กรณีทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิาร ในชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารฝากครรภ ์(อาจเป็นvisit
เดยีวกนัหรอืตา่ง visit) (ถา้ม)ี 



รายการขอ้มลูทีไ่มผ่า่นเงือ่นไขการตรวจสอบเบือ้งตน้

ขอ User Name password ผา่นระบบ Data Center ของ สปสช.เขต 

ไปทีเ่มล ์ atchawee.k@nhso.go.th

แนบเอกสารทีจ่ดัเตรยีมผา่น Web Application 

URL : preaudit.nhso.go.th/ppfs

โดยสามารถเร ิม่แนบไฟลเ์อกสารไดต้ ัง้แตว่นัที ่27 มกราคม-10 กมุภาพนัธ ์ 2565
โดยจะปิดระบบการแนบเอกสาร ในวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา  24.00 น. 

https://preaudit.nhso.go.th/howto

mailto:atchawee.k@nhso.go.th


ขอบคณุมากครับ

หากมปัีญหาในการด าเนนิการหรอืสอบถามเพิม่เตมิ สามารถสอบถามไดท้ี่
1. สปสช.เขต 10 อบุลราชธาน ี: นายไมตร ีมลูสาร 090-197-5235 
2. นางสาวเยีย่มอบุล สขุเสรมิ 090-197-5218
3. สปสช.สว่นกลาง(สตช.) นางสาวสรุรัีตน ์ อทุธยิา(จิ๊บ) 061-4204715
4. ขอ User Name password ผา่นระบบ Data Center ของ สปสช.เขต 

ไปทีเ่มล ์  atchawee.k@nhso.go.th 


