
 
 

ที่ สปสช. 5.41 / 1100 
         

    22 ธันวาคม 2560 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมเพ่ือตรวจสอบเวชระเบียน 
 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมกุดาหาร 
        ผู้อํานวยการโรงพยาบาล........................................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. รายช่ือผู้เข้าประชุม       จํานวน    1   ฉบับ 
  2. กําหนดการประชุม      จํานวน   1   ฉบับ 
 

ด้วย สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จะจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบเวชระเบียน Billing Audit กรณ ี
บริการรองเท้าเบาหวาน ในวันที่ 23 มกราคม 2561 และบริการผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. ระห่างวันที่ 24-26 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ในการน้ีจึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านรายช่ือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว โดยกําหนดการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางเวบไซต์ สปสช.เขต 
10 อุบลราชธานี (http://ubon.nhso.go.th) ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและโปรดแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 
                                   ขอแสดงความนับถือ            

                                
 
 

                 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจบรหิารกองทุน 
โทร 0-4524-0591 ต่อ 5213 โทรสาร 0-4525-5393 
ผู้รับผิดชอบ : นายไมตรี มูลสาร 09-0197-5235 
สําเนาเรียน ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 
  

( นายเรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 10 อุบลราชธานี 



 
สิ่งที่สงมาด้วย 1 

รายชื่อ Auditor ตรวจสอบเวชระเบียน กรณีบริการรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 23 มกราคม 2561  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
1 พญ.รัชดาพร  รุ่งแก้ว นายแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
2 พญ.เดือนฉาย โพธ์ิงาม นายแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
3 นพ.อนิวรรต เสง่ียมศักด์ิ นายแพทย์ โรพยาบาลอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 
4 พญ.ศศิธร  สายยศ นายแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
5 พญ.ศศิณัฏฐ์ ศรีโรจน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 
 
รายชื่อ Auditor ตรวจสอบเวชระเบียนกรณีบริการผู้ป่วนอกสิทธิ อปท. วันที่ 24-26 มกราคม 2561  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด 
1 นายสุวัฒน์ จินดามณีมาศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมุกดาหาร    มุกดาหาร 
2 นางเป่ียมศรี คําทวี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยโสธร    ยโสธร 
3 นางเนตรชนก ฤทธ์ิทรงเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยโสธร    ยโสธร 
4 พญ.รัชดาพร  รุ่งแก้ว นายแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
5 พญ.เดือนฉาย โพธ์ิงาม นายแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
6 นส.ศรัณย์รัชต์ ร้านจันทร ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
7 นางกูลจิตร รุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
8 นางศุนัญญา มีทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
9 นางสาวสารภีพรรน์ บุญเฉลยีว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ 
10 นางสุนิดา แสงย้อย พยาบาลวิชาชีพ โรพยาบาลปทุมราชวงศา   อํานาจเจริญ 
11 นพ.ปริญญา นพเก้า นายแพทย์ โรพยาบาลอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 
12 นพ.อนิวรรต เสง่ียมศักด์ิ นายแพทย์ โรพยาบาลอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 
13 นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม นายแพทย์(ผอ.) โรพยาบาลเสนางคนิคม    อํานาจเจริญ 
14 นางพรเพ็ญ แก้วยก พยาบาลวิชาชีพ โรพยาบาลเสนางคนิคม    อํานาจเจริญ 
15 พญ.กนกวรรณ มิ่งขวัญ นายแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    อุบลราชธานี 
16 นพ.วรวุฒิ ศิวะประภากร นายแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    อุบลราชธานี 
17 พญ.วรรณวิสา กาญจนาพิทักษ์ชัย นายแพทย์ โรพยาบาลม่วงสามสิบ     อุบลราชธานี 
18 นส.กาญจนา สมาทอง พยาบาลวิชาชีพ โรพยาบาลม่วงสามสิบ     อุบลราชธานี 
19 นส.กาญจนา สายเบาะ พยาบาลวิชาชีพ โรพยาบาลม่วงสามสิบ     อุบลราชธานี 
 
 
  



 
 

 
 

กําหนดการประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบยีนรวมศนูย์ Billing Audit 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 

วันที่ 23-26 มกราคม  2560 
ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วันที่ 23 มกราคม 2561 (ตรวจสอบกรณีรองเท้าเบาหวาน สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

08.30-09.30 น. - ลงทะเบียน  
09.30-10.30 น. - เปิดประชุม 

- ทบทวนและสรุปแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนกรณีรับ
บริการรองเท้าเบาหวาน  

ผู้บริหาร สปสช.เขต 
ทีม สตช. 
 

10.30-12.00 น. - ตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ Billing Audit 
กรณีตรวจสอบเวชระเบียนกรณีรับบริการรองเท้าเบาหวาน 

ทีมตรวจสอบ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. - ตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ Billing Audit 

ตรวจสอบเวชระเบียนกรณีรับบริการรองเท้าเบาหวาน (ต่อ) 
ทีมตรวจสอบ 

  
วันที่ 24-26 มกราคม 2561 (ตรวจสอบกรณีสิทธิ อปท. รับบริการผู้ป่วยนอก) 

09.00-10.00 น. - ทบทวนและสรุปแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนกรณีรับ
บริการกรณีรับบริการผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. 
- ตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ Billing Audit 
กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. 

ทีมตรวจสอบ 

10.00-12.00 น. - ตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ Billing Audit 
กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท.(ต่อ) 

ทีมตรวจสอบ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. - ตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ Billing Audit 

กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. (ต่อ) 
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ทีมตรวจสอบ 

  
  
  

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 


