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ค ำน ำ 

 

โปรแกรมกำรตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้พัฒนำ
ระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตรวจสอบเวชระเบียน โดยน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกระบวนกำร
ต่ำงๆ ในกำรตรวจสอบ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร ตลอดท้ังเพิ่มควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเวชระเบียน
ของคณะกรรมกำรและลดภำระของแพทย์ท่ีต้องท้ิงงำนประจ ำมำตรวจสอบเวชระเบียน    

ดังนั้นส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) จึงได้จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้ง ำนท่ีมี
บทบำทกำรใช้งำนคือ ระดับ Auditor/Coder/พยำบำล โดยมีรำยละเอียดกำรท ำงำนของโปรแกรมกำรตรวจสอบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit : eMA)  ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติและอธิบำย
ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบไว้อย่ำงละเอียด 

 
 

ผู้จัดท ำ 
 

     ทีมพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน 
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ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับผู้ใช้งานระดับระดับ Auditor/Coder 

การเข้าใช้งานระบบ eMA 

ผู้ ใ ช้งำนสำมำรถเข้ำใ ช้งำนระบบได้จำกหน้ำ เว็บไซต์ โดยเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์  
“http://audit.nhso.go.th/ema” จำกนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงหน้ำจอของระบบดังรูปภำพท่ี 1  

 

 
 

ภำพท่ี 1 หน้ำจอหน้ำแรกระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

จำกภำพท่ี 1 ประกอบด้วยเมนูดังนี ้

 เมนูหน้ำแรก 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์ (PR Banner), ข้อมูลข่ำว, ข้อมูลค ำถำมท่ีพบบ่อยและข้อมูลเว็บ
บอร์ดท่ีมีกำรประกำศในระบบ 

 ข้อมูลข่ำว 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลข่ำวที่มีกำรประกำศในระบบ 

 ข้อมูลดำวน์โหลด 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลเอกสำรคู่มือ,เอกสำรบรรยำยและโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องในระบบให้ผู้ใช้งำนท ำกำรดำวน์
โหลดไปใช้งำน 
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 ข้อมูลเว็บบอร์ด 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลเว็บบอร์ดท่ีมีกำรประกำศในระบบ 

 ข้อมูล MIS 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลรำยงำนต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับระบบให้ผู้ใช้งำนได้เข้ำถึงและน ำไปใช้งำนได้ 

 ข้อมูลค ำถำมท่ีพบบ่อย 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลค ำถำมท่ีพบบ่อยท่ีมีกำรประกำศในระบบ 

 ข้อมูลปฏิทินงำน 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลปฏิทินงำนท่ีมีกำรประกำศในระบบ 

 ข้อมูลติดต่อเรำ 
แสดงรำยละเอียดข้อมูลติดต่อทีมผู้พัฒนำระบบ โดยจะประกอบด้วยแผนท่ี, ท่ีอยู่, หมำยเลขโทรศัพท์และอีเมล์
เพื่อใช้ในกำรติดต่อ 

 

การเข้าสู่ระบบ (Log in) 

 

ภำพท่ี 2 หน้ำจอเมนูเข้ำสู่ระบบ (Log in) 
 

จำกภำพท่ี 2 หำกผู้ใช้งำนต้องกำรเข้ำใช้งำนในระบบ เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลในส่วนต่ำงๆ ผู้ใช้งำนจะต้อง 
Login เพื่อเข้ำสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้ 

 ช่อง ช่ือผู้ใช้งำน  ใหร้ะบรุหัสผู้ใช้งำน เช่น 50084479735 

 ช่อง รหัสผ่ำน  ใหร้ะบุรหัสผ่ำน  

 ปุ่มเข้ำสู่ระบบ  ให้ผู้ใช้กดเพื่อเข้ำสู่ระบบ  
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กรณีระบุ ชื่อผู้ใช้งาน  และ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง 

หำกระบุ ช่ือผู้ใช้งำน  และ รหัสผ่ำน ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 3 
 

 
ภำพท่ี 3 หน้ำจอกรณีระบุ ช่ือผู้ใช้งำน  และ รหัสผ่ำน ไม่ถูกต้อง 

 

กรณีลืมรหัสผ่าน 

หำกผู้ใช้งำนลืมรหัสผ่ำน เพื่อเข้ำใช้งำนระบบ ให้กดท่ี ระบบจะแสดงดังภำพท่ี 4 

 
ภำพท่ี 4 หน้ำจอเมนูลืมรหัสผ่ำน 

 
จำกภำพท่ี 4 ให้ผู้ใช้งำนระบุข้อมูล Email ท่ีได้ท ำกำรลงทะเบียนไว้ ถ้ำไม่ทรำบกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี  

IT-Helpdesk โทรศัพท์ 1330 กด 5 กด 3 (เวลำรำชกำร) หรือท่ี Email : ITHelpdesk@nhso.go.th 
 

กรณีผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านถูกต้อง 

หำกระบุ ช่ือผู้ใช้งำน  และ รหัสผ่ำน ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 5 
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  4 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 5 หน้ำจอแสดงเมนูผู้ใช้งำนระดับ Auditor/Code/พยำบำล 

 
จำกภำพท่ี 5 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรับผู้ใช้งำนระดับระดับ Auditor/Coder/พยำบำล ประกอบด้วยเมนูหลัก 
2 เมนู ดังนี้ 

1) กำรตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน 
2) กำรอุทธรณ์  

 

1. การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน 
 

 
 

ภำพท่ี 6 หน้ำจอระบบบันทกึผลกำรตรวจสอบ 
 

1.1 ระบบบันทึกผลการตรวจสอบ >> จัดการข้อมูลเวชระเบียน 

หำกผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกเข้ำใช้งำนท่ี “บันทึกผลกำรตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 7 ให้ผู้ใช้งำน
เลือกท่ี “จัดกำรข้อมูลเวชระเบียน”  
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
 

ภำพท่ี 7 หน้ำจอเมนูจัดกำรข้อมูลเวชระเบียน 
 

จำกภำพท่ี 7 เมื่อผู้ใช้งำนกดเข้ำใช้งำนระบบจะแสดงหน้ำจอจัดกำรข้อมูลเวชระเบียน เพื่อท ำกำรจัดกำรข้อมูล
เวชระเบียน ดังภำพท่ี 8 

 
 

ภำพท่ี 8 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลเวชระเบียน 
 

จำกภำพท่ี 8 เมื่อกดท่ีปุ่ม “พิมพ์แบบ” ระบบจะแสดงข้อมูล Audit Form ดังภำพท่ี 9-10 หำกต้องกำร
ตรวจสอบรำยกำรเวชระเบียน ให้กดท่ี Link ช่องเขต/ปี/ประเภท/ครั้งท่ี ตำมท่ีผู้ใช้งำนต้องกำรระบบจะแสดงหน้ำจอดัง
ภำพท่ี 11 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
 

ภำพท่ี 9 หน้ำจอแสดงรำยกำร Audit Form (พยำบำล) 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
 

ภำพท่ี 10 หน้ำจอแสดงรำยกำร Audit Form (แพทย์) 
 

 
ภำพท่ี 11 หน้ำจอรำยกำรเวชระเบียนส ำหรับกำรตรวจสอบ 

 
จำกภำพท่ี 11 หำกต้องกำรตรวจสอบรำยกำรเวชระเบียน ให้กดท่ี Link ช่องHN/ ตำมท่ีผู้ใช้งำนต้องกำรระบบ

จะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 12  
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 12 หน้ำจอตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน (แท็บเอกสำร) 

 
จำกภำพท่ี 12 ระบบจะแสดงข้อมูลเวชระเบียนในรูปแบบเอกสำรให้ผู้ใช้งำนตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลบันทึก

กำรสนทนำระหว่ำง Auditor/Coder/พยำบำล ในกำรตรวจเสชระเบียนนั้นได้ในระบบในกล่อง “บันทึกกำรสนทนำ”  
รวมถึงหำกต้องกำรบันทึกข้อมูลกำรตรวจสอบเวชระเบียนให้เลือกท่ีแท็บ “บันทึกผลกำรตรวจสอบโดยแพทย์” หรือ 
“บันทึกผลกำรตรวจสอบโดยพยำบำล” โดยระบบจะแสดงข้อมูล เวชระเบียนตำรำงผลกำรตรวจสอบ  ดังภำพท่ี 13 - 
16 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 13 หน้ำจอตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน )กำรเบิกชดเชยท่ีถูกต้อง( 

 จำกภำพเป็นกำรบันทึกข้อมูลกรณี ตัวอย่ำงกำรเบิกชดเชยท่ีถูกต้อง ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
สรุปผลกำรตรวจสอบเวชระเบียน ให้เลือกรำยกำรเข้ำเงื่อไขในกำรเบิกจ่ำย และเลือกรำยกำรย่อยใน Dropdown 
ในตำรำงข้อมูลยำ จ ำนวนเงิน ระหว่ำง Incom และ ข้อมูล ผลกำรตรวจสอบกำรใช้ยำ (Audit) เท่ำกัน “ผลกำร
ตรวจสอบ” ในตำรำง Audit จะต้องแสดงค่ำเป็น 0 เสมอ 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 14 หน้ำจอตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน )กำรเบิกชดเชยท่ีไม่ถูกต้อง( 

 จำกภำพเป็นกำรบันทึกข้อมูลกรณี ตัวอย่ำงกำรเบิกชดเชยท่ีไม่ถูกต้อง ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
สรุปผลกำรตรวจสอบเวชระเบียน ให้เลือกรำยกำรเข้ำเงื่อไขในกำรเบิกจ่ำย และเลือกรำยกำรย่อยใน Dropdown 
ในตำรำงข้อมูลยำ จ ำนวนเงิน ระหว่ำง Incom และ ข้อมูลผลกำรตรวจสอบกำรใช้ยำ (Audit) ไม่เท่ำกัน เนื่องจำกมีกำร
แก้ไข จะต้องระบุผลกำรตรวจสอบเสมอ สำมำรถเลือกได้มำกว่ำ 1 รำยกำร ดังนี้ 

1. ถูกต้อง 
2. ไม่พบกำรวินิจฉัยโรค 
3. กำรส่ังยำไม่สอดคล้องกับอำกำรโรค 
4. ไม่พบค ำส่ังแพทย์ 
5. จ ำนวนยำท่ีแพทย์ส่ังจ่ำยไม่เหมำะสม 
6. ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติเบิกไม่ได้กรณี OPAE 
7. รำคำยำท่ีเบิกจ่ำยไม่ตรงตำมรำคำยำใน drug catalog 
8. อื่นๆ............. 

เมื่อเลือก “ผลกำรตรวจสอบ” จะต้องระบุหมำยเหตุด้วยทุกครั้ง 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 15 หน้ำจอตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน )กำรเบิกชดเชยท่ีผิดเงื่อนไข( 

 จำกภำพเป็นกำรบันทึกข้อมูลกรณี ตัวอย่ำงกำรเบิกชดเชยท่ีผิดเงื่อนไข ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
สรุปผลกำรตรวจสอบเวชระเบียน ให้เลือกรำยกำร ไม่เข้ำเงื่อไขในกำรเบิกจ่ำย และเลือกรำยกำรย่อยใน Dropdown 

 กรณี Refer 

 นัดมำตรวจ 

 Admit เป็นผู้ป่วยใน 

 ไม่เข้ำเงื่อนไขกรณีอุบัติเหตุ เนื่องจำกต้องใช้สิทธิจำก พรบ.รถ 

 ตรวจสุขภำพประจ ำปี 

 ไม่พบหลักฐำนกำรให้บริกำร 

 อื่นๆ 

 ท้ังนี้ในตำรำงข้อมูลยำ จ ำนวนเงิน ระหว่ำง Incom และ ข้อมูลผลกำรตรวจสอบกำรใช้ยำ (Audit) จะเท่ำกัน
หรือไม่เท่ำกัน กรณีท่ีมีกำรแก้ไข จะต้องระบุผลกำรตรวจสอบเสมอ สำมำรถเลือกได้มำกว่ำ 1 รำยกำร ดังนี้ 

1. ถูกต้อง 
2. ไม่พบกำรวินิจฉัยโรค 
3. กำรส่ังยำไม่สอดคล้องกับอำกำรโรค 
4. ไม่พบค ำส่ังแพทย์ 
5. จ ำนวนยำท่ีแพทย์ส่ังจ่ำยไม่เหมำะสม 
6. ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติเบิกไม่ได้กรณี OPAE 
7. รำคำยำท่ีเบิกจ่ำยไม่ตรงตำมรำคำยำใน drug catalog 
8. อื่นๆ............. 
เมื่อเลือก “ผลกำรตรวจสอบ” จะต้องระบุหมำยเหตุด้วยทุกครั้ง 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
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ภำพท่ี 16 หน้ำจอตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน (แท็บบันทึกผลกำรตรวจสอบโดยพยำบำล) 

จำกภำพเป็กำรบันทึกกำรตรวจสอบโดยพยำบำลท ำได้ดังนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ HN ……   PID…….  เพศ  ..............   วันเกิด .......    Date visit ………….  Time 

visit หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้ พิมพ์ข้อควำมท่ีถูกต้องตำมท่ีตรวจสอบได้จำกเวชระเบียน  
2. ตรวจสอบรำยกำรค่ำรักษำพยำบำลตำมหมวดท่ีมีจ ำนวนเงินในช่อง Incom โดย บันทึกผลกำรตรวจสอบดังนี้ 

2.1 ใส่จ ำนวนเงิน ตำมผลกำรตรวจสอบของแต่ละหมวด ในช่อง Audit จ ำนวนเงิน )บำท(  
2.2 ให้ระบุผลกำรตรวจสอบ ในช่อง เหตุผล  

  กรณีผลกำรตรวจสอบจ ำนวนเงินในช่อง Incom เท่ำกับ Audit  เลือก ถูกต้องเสมอ 
  กรณีผลกำรตรวจสอบจ ำนวนเงินในช่อง Incom ไม่เท่ำกับ Audit  เลือก ไม่ถูกต้อง และต้องระบุ
เหตุผลท่ีไม่จ่ำยชดเชย ในช่องหมำยเหตุของหมวดนั้น เช่น ไม่พบผลกำรตรวจ CT-brain  
หมายเหตุ  ในช่องหมำยเหตุให้ระบุเหตุผลท่ีไม่จ่ำยชดเชยเท่ำนั้น  ซึ่งข้อควำมนี้จะไปออกในรำยงำนท่ีส่งให้หน่วย
บริกำร 
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เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
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1.2 ระบบบันทึกผลการตรวจสอบ >> ส่งข้อมูล audit 

หำกผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกเข้ำใช้งำนท่ี “ระบบบันทึกผลกำรตรวจสอบ”แล้ว ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 16 
ให้ผู้ใช้งำนเลือกท่ี “ส่งข้อมูล audit”  

 

 
 

ภำพท่ี 17 หน้ำจอเมนูส่งข้อมูล audit 
 

 จำกภำพท่ี 17 เมื่อผู้ใช้งำนกดเข้ำใช้งำนระบบจะแสดงหน้ำจอรำยกำรกำรส่งข้อมูล Audit เพื่อท ำกำรแสดง
ข้อมูลกำร จัดส่งแบบ Audit form โดยช่องของ File Name และเลขท่ี EMS เป็นค่ำว่ำง แสดงว่ำยังไม่มีกำรแนบไฟล์ 
Audit Form กลับมำยังเขต ดังภำพท่ี 18 และกรณีท่ีช่องของ File Name แสดงสถำนะ เป็น “จัดส่งด้วยตนเอง”หรือ
ช่องเลขท่ี EMS มีค่ำเป็นหมำยเลข “EMS NO.” แสดงว่ำแสดงว่ำ Auditor ส่ง Audit Form กลับมำยังเขต ดังภำพท่ี 
19 
 

 
ภำพท่ี 18 หน้ำจอส่งข้อมูล Audit ในกรณียังไม่ส่ง Audit Form 
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  14 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 19 หน้ำจอส่งข้อมูล Audit ในกรณีส่งกลับมำด้วยตนเอง 

 
การบันทึกข้อมูลส่งงาน Audit 

กรณีท่ีผู้ใช้งำนต้องกำรบันทึกข้อมูลส่งงำน Audit ให้ท ำกำรกดท่ีปุ่ม “Edit” จะแสดงภำพท่ี 20 
 

 
ภำพท่ี 20 หน้ำจอส่งข้อมูล Audit กรณีบันทึกกำรส่งข้อมูล Audit 

 

จำกภำพท่ี 20 ให้ผู้ใช้งำนเลือกประเภทกำรจัดส่ง “จัดส่งด้วยตนเอง” เมื่อจัดส่ง Audit Form ท่ีเขตด้วยตนเอง 
หรือ เลือกประเภทกำรจัดส่ง “ส่งแบบ EMS” พร้อมระบุ เลขท่ี EMS เมื่อท ำกำรจัดส่งทำงงไปรษณีย์ และกดบันทึก ดัง
ภำพท่ี 21 และ 22 ตำมล ำดับ  

 

 
ภำพท่ี 21 หน้ำจอกำรเลือกส่ง Audit Form ด้วยตนเอง 
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  15 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 22 หน้ำจอกำรเลือกส่ง Audit Form ด้วย EMS  

1.3 ระบบบันทึกผลการตรวจสอบ >> พิมพ์ใบส าคัญรับเงิน 

หำกผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกเข้ำใช้งำนท่ี “บันทึกผลกำรตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 23 ให้ผู้ใช้งำน
เลือกท่ี “พิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน”  

 
ภำพท่ี 23 หน้ำจอเมนูพิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน 

 

จำกภำพท่ี 23 เมื่อผู้ใช้งำนกดเข้ำใช้งำน ระบบจะแสดงหน้ำจอพิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน เพื่อพิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน 
ดังภำพท่ี 24 

 

 
ภำพท่ี 24 หน้ำจอพิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน 
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  16 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

จำกภำพท่ี 24 ให้กดท่ีปุ่ม พิมพ์ โดยระบบจะแสดงข้อมูลรำยละเอียดใบส ำคัญรับเงิน ดังภำพท่ี 25 

 
ภำพท่ี 25 หน้ำจอใบส ำคัญรับเงิน  
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  17 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

2. การอุทธรณ์ 
 

 
 

ภำพท่ี 26 หน้ำจอเมนูกำรอุทธรณ์ 
 

2.1 ระบบการอุทธรณ์ >> พิจารณาการอุทธรณ์ 

หำกผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกเข้ำใช้งำนท่ี “กำรอุทธรณ์” ระบบจะแสดงหน้ำจอดังภำพท่ี 27 ให้ผู้ใช้งำนเลือกท่ี 
“พิจำรณำกำรอุทธรณ์” 

 

 
 
 

ภำพท่ี 27 หน้ำจอเมนูพิจำรณำกำรอุทธรณ์ 
 

จำกภำพท่ี 27 เมื่อผู้ใช้งำนกดเข้ำใช้งำนระบบจะแสดงหน้ำจอรำยกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ เพื่อท ำกำร
ตรวจสอบข้อมูลอุทธรณ์ ใหร้ะบุเงื่อนไข แล้วกดท่ีปุ่ม “ค้นหำ” ดังภำพท่ี 28 
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eMA Web-User Manual ส ำหรับผู้ใชง้ำนระดับ แพทย์/พยำบำล  หน้ำ  18 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร “ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 www.nhso.go.th 
 

 
ภำพท่ี 28 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลพิจำรณำกำรอุทธรณ์ 
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การบนัทกึผลการตรวจสอบ 
eMA : OPAE

สาํหรบั auditor 

1



วตัถปุระสงค ์การประชุมชีแ้จง
 เตรยีมความพรอ้มในการตรวจสอบ(คร ัง้แรก)

 ทดสอบความเรยีบรอ้ย/สมบรูณข์องระบบ 

ชีแ้จง/ซกัซอ้มความเขา้ใจ Auditor

 จบัคูแ่พทย ์– พยาบาล ทีต่รวจสอบ

 ฝึกปฏบิตัใินการตรวจสอบ... 



วตัถปุระสงค ์การตรวจสอบแบบ eMA
ลดความเสีย่งตอ่การเกดิเวชระเบยีนสญูหาย

ลดระยะเวลา/บคุลากร ในการปฏบิตังิาน

สะดวกตอ่การสบืคน้ขอ้มลูผูป้่วยยอ้นหลงั
กรณีอทุธรณ์

ลดปญัหาการไมส่ามารถเขา้รว่มปฏบิตังิาน
ในเวลาของ auditor ได้

เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยการบรหิารจดัการของ สปสช 



การพฒันาระยะที ่1 
การจดัการระบบ
 รบั สง่ และการ

ตรวจสอบดว้ยเวช
ระเบยีนอเิลคทรนคิส์

การพฒันาระยะที ่2 
เพิม่ระบบการสุม่  การ

บนัทกึผล
การออกรายงาน
การสง่ออกขอ้มลู

ทกุระบบการตรวจสอบ

การใชร้ะบบeMA
 ฉบบัสมบรูณ ์

เชือ่มโยงกบัการ
อทุธรณอ์อนเวป



ส่วนกลาง สปสช เขต

จัดทําฐานข้อมูลไฟลต์ัง้ตน้

ติดตามผลงาน

หน่วยบริการAuditor/Coder

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเวชระเบียน

จัดการข้อมูลสุ่มเวชระเบียน
 - วิธีการสุ่มข้อมูล

- วิธีการสุ่มอ้างอิงข้อมูล

ส่งไฟล์เวชระเบียน

2 กําหนดช่วงเวลา

Flow การทาํงานในระบบ eMA

30  วัน

15 วัน

เตรยีม
Auditor

1 สุ่มเวชระเบียน 



• เครื่องมือสนับสนุนการทํางานพืน้ฐาน

Browser

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Scanner

รองรับไฟล์นามสกุล 
.PDF , .Tiff



 

โปรแกรมสาํหรบัการใชง้าน
1.หนว่ยบรกิาร   ประกอบดว้ย

Win application :Full , Update
Website  eMA

2.เจา้หนา้ที ่สปสช  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเวชระเบยีน   ประกอบดว้ย
Website  eMA



 

โปรแกรมและการใชง้าน
1. Win app  โปรแกรมสําหรบัหนว่ยบรกิารจดัสง่เวชระเบยีนให ้สปสช  
2. Website  eMA สําหรบั

1. หน่วยบรกิารในการตดิตามผลการส่งเวชระเบยีนใหก้บั สปสช 
เขต

2. สปสช เขต สําหรบัการสุ่มเลอืกเวชระเบยีนเพือ่การตรวจสอบ  
การบริหารจดัการ   ลงทะเบียนคณะกรรมการ  กําหนด
ระยะเวลาการจดัส่งเวชระเบยีน  ระยะเวลาการตรวจสอบของ
คณะกรรมการ   การจดัทํารายงาน  การทํารายการเบกิจ่าย
คา่ตอบแทน   ตดิตามงาน

3. สําหรบัสว่นกลาง   ในการจดัการฐานขอ้มูลให ้สปสช เขต เพือ่
การสุ่มตรวจ   ต ิดตามการปฏิบ ัต ิง านของ  สปสช เขต  
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีน   การใหค้ําปรกึษาแก่
คณะกรรมการ

4. สําหรบัคณะกรรมการ  ตรวจสอบเวชระเบยีนโดยใชเ้วชระเบยีน
    ในระบบและการบนัทกึขอ้มลูผลการตรวจสอบ สง่ให ้สปสช 
    และจดัทาํเอกสารเพือ่เบกิจา่ยคา่ตอบแทน 



 สปสช เขต

Flow การทํางานของ Auditor/Coderในระบบ eMA

Auditor/Coder

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเวชระเบียน

จัดการข้อมูลสุม่เวชระเบียน

- วิธีการสุ่มข้อมูล

- วิธีการสุ่มข้อแบบอ้างอิง

ระยะเวลา   15 วัน 



บทบาท  Auditor ในระบบ eMA
1. สมคัรเขา้ตรวจสอบในระบบ eMA โดยตอ้งแจง้ความประสงคก์าร

ตรวจสอบโดยตรวจแบบคนเดยีวหรอืตรวจรว่มกบั coder  ใหร้ะบุ
บคุคลดว้ย หรอืจะให ้สปสข จดัการให ้ตอ้งแจง้ความประสงค์

2. ตอ้งขอ username password  เพือ่เชา้ระบบหากม ี username  
password  ที ่สปสช ออกใหแ้ลว้สามารถใชไ้ดโ้ดยการเพิม่สทิธเ์ขา้ 
เวป eMA ไมต่อ้งขอใหม่

3. ตอ้งยดึถอืสญัญาการรกัษาความลบัผูป้่วย
4. เขา้ระบบเพือ่เปิดดเูวชระเบยีนทีไ่ดร้บัการมอบหมายใหต้รวจสอบ  
5. จดัพมิพแ์บบ audit  Form  ตามรายการทีไ่ดร้บัมอบใหต้รวจสอบเพือ่

ใชใ้นการบนัทกึผลการตรวจสอบ
6. ผูใ้หร้หสัเป็นผูบ้นัทกึผลการตรวจสอบ  ในกรณีตรวจสอบ 2 ทา่น
7. กาํหนดการตรวจสอบและบนัทกึผลการตรวจสอบเวลา 15 วนั  
8. หากตรวจสอบไมท่นัเวลาใหแ้จง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-5  วนั เพือ่โอน

งานให้ Auditor ทา่นอืน่ตรวจสอบแทนภายในเวลาทีก่าํหนด 



ใบสมคัรคณะกรรมการในระบบ eMA



เข้าใช้งานที่ URL www.nhso.go.th/

เขา้ใชง้านที ่URL www.nhso.go.th

WWW.NHSO.GO.TH



บรกิารออนไลน์



การตรวจสอบ OPAE  
การตรวจสอบ 
1. ใหต้รวจสอบในใบ audit form พรอ้มทัง้บนัทกึผลการตรวจสอบผา่นระบบ EMA 
2. กรณีตรวจสอบพบไมเ่ขา้เงือ่นไขการตรวจสอบ ทัง้แพทย ์และพยาบาลตอ้ง

ตรวจสอบตอ่เชน่เดยีวกบั การตรวจสอบกรณีเขา้เงือ่นไขการจา่ยชดเชย  โดย 
- แพทยต์รวจสอบ เงือ่นไขการจา่ยชดเชย และรายการยา บนัทกึผลการ

ตรวจสอบตามหลกัฐานทีพ่บของยาแตล่ะรายการ 
- พยาบาลตรวจสอบขอ้มลูทัว่ไป และรายการคา่ใชจ้า่ยตามหมวดใหค้รบทกุ

รายการ บนัทกึผลการตรวจสอบตามหลกัฐานทีพ่บของหมวดคา่ใชจ้า่ย 
- ระบบจะเกบ็ขอ้มลูผลการตรวจสอบ แตจ่ะไปออกรายงานวา่ไมจ่า่ยชดเชย 

จํานวนเงนิ เทา่กบัศนูย์
3. การตรวจสอบกรณี OPAE ทัง้การตรวจสอบยาและรายการหมวดคา่ใชจ้า่ยทัง้ในใบ 
audit และระบบ EMA จํานวนเงนิผลตรวจสอบไมค่ณู 0.9 
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การตรวจสอบ OPAE ผา่นระบบ EMA 

การเขา้ระบบเพือ่ดเูอกสารเวชระเบยีนที ่รพ. สง่มา 
 เลอืก tab เอกสาร

การบนัทกึผลการตรวจสอบ 
 Auditor แพทย ์ใหเ้ลอืก tab บนัทกึผลการตรวจสอบโดยแพทย ์
    ตรวจสอบเงือ่นไขการจา่ยชดเชย และตรวจสอบรายการยา
 Auditor พยาบาล ใหเ้ลอืก tab บนัทกึผลการตรวจสอบโดยพยาบาล 

ตรวจสอบขอ้มลูทัว่ไป และตรวจสอบคา่รักษาพยาบาลตามหมวดคา่ใชจ้า่ย
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การเขา้สูร่ะบบ (Log in)

Login เพื่อเขา้สู่ระบบใหเ้รียบรอ้ย โดย
ปฏบิตัดิงันี้

 ชอ่ง ชือ่ผูใ้ชง้าน  ใหร้ะบรุหสั
ผูใ้ชง้าน เชน่ 50084479735

 ชอ่ง รหสัผา่น ใหร้ะบรุหสัผา่น 
 ปุ่ มเขา้สูร่ะบบ ใหผู้ใ้ชก้ดเพือ่เขา้สู่

ระบบ 

16



กรณลีืมรหัสผ่าน

กรณีลมืรหสัผา่น
 ใหผู้ใ้ชง้านระบขุอ้มลู Email ทีไ่ดท้ํา

การลงทะเบยีนไว ้
 กรณีไมท่ราบกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่IT-

Helpdesk โทรศพัท ์1330 กด 5 กด 3 
(เวลาราชการ) หรอืที ่Email : 
ITHelpdesk@nhso.go.th
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แพทยเ์ลอืกบทบาท Auditor



กรณีผูใ้ชง้านระบรุหสัผา่นถกูตอ้ง

ระบบจะแสดงเมนูสําหรับผูใ้ชง้านระดบัระดบั Auditor/Coder/พยาบาล 
ประกอบดว้ยเมนูหลกั 2 เมนู
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การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบยีน
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ระบบบันทึกผลการตรวจสอบ >> จัดการข้อมูลเวชระเบียน

ผูใ้ชง้านทําการเลอืกเขา้ใชง้านที ่“บนัทกึผล
การตรวจสอบ” ระบบจะแสดงหนา้จอดงัภาพ ให ้
ผูใ้ชง้านเลอืกที ่“จัดการขอ้มลูเวชระเบยีน” 

21



การใช้งานของ Auditor/Coder

เลอืกจัดการขอ้มลูเวชระเบยีน เพือ่เขา้ระบบการตรวจสอบ
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การพิมพ์แบบตรวจสอบ

เลอืกพมิพแ์บบ
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หน้าจอแสดงรายการ Audit Form (พยาบาล)
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หน้าจอแสดงรายการ Audit Form (แพทย์)
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การเข้าดูรายการเวชระเบียน

รายการเวชระเบยีนยงัไมต่รวจสอบ
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การใช้งานของ Auditor  เพื่อตรวจสอบเอกสารเวชระเบียน
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หน้าเอกสารเวชระเบียน OPAE

จํานวนหนา้ทีส่ง่เวชระเบยีน
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การเขา้ดเูวชระเบยีนกอ่นหนา้
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การบนัทกึผลการตรวจสอบ
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การบันทึกผลการตรวจสอบของ Auditor แพทย์

เลอืก tab 
บนัทกึผล
ตรวจสอบ
โดยแพทย ์
จะแสดง
หนา้จอดงั
ภาพ
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การตรวจสอบเงื่อนไขการจา่ยชดเชย โดย Auditor แพทย์
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การตรวจสอบเงื่อนไขการจา่ยชดเชย โดย Auditor แพทย์
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การบนัทกึผลการตรวจสอบการใชย้า

1. กรณี ผลการตรวจสอบคา่ยา พบจํานวนเงนิคา่ยา ชอ่ง audit เทา่กบั 
จํานวนเงนิคา่ยาในชอ่ง Incom ผลการตรวจสอบใหเ้ลอืกขอ้  0 ถกูตอ้ง

2. กรณี ผลการตรวจสอบคา่ยา พบจํานวนเงนิคา่ยาชอ่ง audit ไมเ่ทา่กบั 
จํานวนเงนิคา่ยาชอ่ง Incom ผลการตรวจสอบใหเ้ลอืก ขอ้ 1-7 ตามผล
การตรวจสอบจากหลกัฐานในเวชระเบยีน   หากเลอืกขอ้ 7 อืน่ ใหร้ะบุ
เหตผุลในชอ่งขอ้ความดว้ย
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การตรวจสอบยา โดย Auditor แพทย์
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การตรวจสอบยา โดย Auditor แพทย์

จํานวนยา audit ≠ จํานวนยา Incom
ให ้click ในชอ่งจํานวนเงนิ ระบบจะ
คํานวณเงนิ auto ตามราคายา รพ.
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กรณียารายการยา ลําดบัที ่2, 3 
จํานวนเงนิ  incom = 0 ผลตรวจสอบจํานวนเงนิ audit เทา่กบั Incom (0)
ชอ่งผลการตรวจสอบ เลอืกถกูตอ้ง จํานวนยา =0 จํานวนเงนิ =0

การตรวจสอบยา โดย Auditor แพทย์
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การตรวจสอบ OPAE โดย Auditor แพทย์

ตรวจสอบครบทกุรายการ 
กดบนัทกึผลการตรวจสอบ 38



การตรวจสอบรายการคา่รกัษาพยาบาล โดย Auditor พยาบาล

เลอืก tab 
บนัทกึผล
ตรวจสอบ
โดยพยาบาล 
จะแสดง
หนา้จอดงั
ภาพ

ใสจ่ํานวนเงนิตามผลการตรวจสอบ39



จํานวน income ไมเ่ทา่กบั audit  เลอืก drop 
down ในชอ่งเหตผุลเลอืก ไมถ่กูตอ้ง

ระบเุหตผุลที่
ไมจ่า่ยคา่
อะไร ในชอ่ง
หมายเหต ุ
(ขอ้ความ)

การตรวจสอบรายการคา่รกัษาพยาบาล โดย Auditor พยาบาล
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การตรวจสอบรายการคา่รกัษาพยาบาล โดย Auditor พยาบาล

ผลการตรวจสอบ = Incom จํานวนเงนิ
ชอ่งเหตผุล ใน drop down เลอืกถกูตอ้ง41



การตรวจสอบรายการคา่รกัษาพยาบาล โดย Auditor พยาบาล

ตรวจสอบครบทกุรายการ 
กดบนัทกึผลการตรวจสอบ
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การส่งข้อมูล audit
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หนา้จอสง่ขอ้มลู Audit ในกรณียงัไมส่ง่ Audit Form
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การบนัทกึขอ้มลูสง่งาน Audit
สง่ขอ้มลู Audit กรณีบนัทกึการสง่ขอ้มลู Audit

การเลอืกสง่ 
Audit Form 
ดว้ยตนเอง

การเลอืกสง่ 
Audit Form 
ดว้ย EMS 45



การพมิพใ์บสาํคญัรบัเงนิ
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