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ค าน า 

 
ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีนโยบายให้มีการจัดท าระบบ Audit Online เพ่ือให้

หน่วยงานสามารถค้นหา บันทึกข้อมูล และตรวจสอบการใช้บริการทางการแพทย์จาก สปสช.  โดยผ่านทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการตรวจสอบ ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  สามารถน าข้อมูลจากการใช้
บริการของหน่วยงานต่างๆ มาตรวจวิเคราะห์  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  และ
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในการน าข้อมูลมาใช้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในส านักงานหลักประกันสุขภาพให้มี
ความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน Audit Online  โดยมี
รายละเอียดการท างานของโปรแกรมและอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรมไว้อย่างละเอียด 
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การเข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 
 
       การเข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
1. ให้ Double Click ที่ Icon Internet Explorer เมื่อปรากฏหน้าจอโปรแกรม Internet Explore ให้พิมพ์ URL :  
http://audit.nhso.go.th/auditonline   ลงในช่อง URL หรือ Address จะปรากฏหน้าจอหลักของระบบอุทธณณ์
ออนไลน์ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพหน้าจอหลักระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 
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2. จากภาพหน้าจอหลักให้ผู้ใช้งานป้อนชื่อผู้ใข้ และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบอุทธรณ์
ออนไลน์  

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักการ Login เข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 

2 
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3. เมื่อผู้ใช้งานได้ท าการ Login เข้าใช้งานแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดของผู้ใช้งาน และสิทธิการใช้งาน ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 

 

จากภาพข้างต้น ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ Auditor จะประกอบด้วยเมนูการใช้งานดังนี้ 

เมนูพิจารณาการอุทธรณ์ 

 ใช้ส าหรับการบันทึกทึกผลการยื่นอุทธรณ์ หรือการตรวจสอบผลการพิจารณา ก่อนที่จะให้หน่วยบริการได้
ทราบผลการยื่นอุทธรณ์ 
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การพิจารณาการอุทธรณ์ 
 

1. เมื่อเข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์แล้ว จะปรากฏเมนูดังภาพ ให้เลือกที่เมนูพิจารณาการอุทธรณ์ ดังภาพ 
 

 

 
 

ภาพหน้าจอพิจารณาการอุทธรณ์
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2. เมื่อเลือกท่ีเมนูพิจารณาการอุทธรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักรายการพิจารณาการอุทธรณ์ โดยจะแสดง
รายการทั้งหมดตามที่ Auditor ที่ตรวจสอบ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักพิจารณาการอุทธรณ์
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3. เมื่อเจ้าหน้าที่ Auditor ต้องการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ ให้เลือกทีร่ายการที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอ
รายละเอียดการยื่นอุทธรณ์ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพหน้าจอรายละเอียดการพิจารณาการอุทธรณ์ 
 

จากภาพข้างต้นจะแสดงรายละเอียดการยื่นอุทธรณ์ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 7 ส่วนดังนี ้

 ข้อมูลทั่วไป : จะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วยประกอบด้วย HN, AN, PID เป็นต้น 

 การวินิจฉัยโรค : จะแสดงรายการของการวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย การวินิจฉัยโรคหลัก (Pdx), การ
วินิจฉัยโรครอง (Sdx) และอ่ืนๆ (Other) 

 หัตถการ : จะแสดงรายการของหัตถการ 

 เอกสารประกอบการอุทธรณ์ : จะแสดงรายการเอกสารที่หน่วยบริการยื่นประกอบการอุทธรณ์ 

 DRG : แสดงค่า DRG ที่ได้จากการตรวจสอบ 

 อุทธรณ์ SA/CA : จะแสดงเหตุผลประกอบการยื่นอุทธรณ์ SA/CA 

 อุทธรณ์ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ : จะแสดงเหตุผลประกอบการยื่นอุทธรณ์ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

เมื่อเลือกข้อมูลทั่วไประบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้ป่วย ถ้ามีการยื่นอุทธรณ์จากหน่วยบริการ ในแถว
รายการจะปรากฏพื้นสีเหลือง ซึ่ง Auditor สามารถเลือกผลการพิจาณา โดยเลือกคลิกในคอลัมน์ผลการพิจารณา  
ว่า  หรือ  โดยระบบจะเปิดช่องให้สามารถบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบในคอลัมน์เหตุผลของการ 
Auditor ได ้ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์ข้อมูลทั่วไป 
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การวินิจฉัยโรค 

เมื่อเลือกการวินิจฉัยโรค ระบบแสดงรายการข้อมูลการวินิจฉัยโรคซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตั้งต้น (Incom) ข้อมูลที่
ตรวจสอบแล้ว (R ICD) ข้อมูลที่หน่วยบริการยื่นอุทธรณ์ (อุทธรณ์) พร้อมหมายเหตุที่หน่วยบริการยื่นอุทธรณ์ ทาง
ผู้ตรวจสอบท าการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์โดย เลือกการพิจารณาของแต่ละรหัสโรคที่ยื่นอุทธรณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ใน
คอลัมน์ สรุป พร้อมทั้งระบุเหตุผลของ Auditor ถ้ารหัสโรครายการใด ที่หน่วยบริการไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ในคอลัมน์สรุป 
Auditor จะไม่สามารถเลือกตัวเลือก (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ได ้ดังภาพ 

 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์การวินิจฉัยโรค 
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หัตถการ 
 

เมื่อเลือกหัตถการ ระบบแสดงรายการข้อมูลหัตถการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตั้งต้น (Incom) ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว 
(R ICD) ข้อมูลที่หน่วยบริการยื่นอุทธรณ์ (อุทธรณ์) พร้อมหมายเหตุที่หน่วยบริการอุทธรณ์ ทางผู้ตรวจสอบท าการ
พิจารณาการยื่นอุทธรณ์โดย เลือกการพิจารณาของแต่ละรหัสหัตถการที่ยื่นอุทธรณ์ในคอลัมน์ สรุป (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลของ Auditor ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์หัตถการ 
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“ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ ถนนแจง้
วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท ์เบอร์กลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
www.nhso.go.th 
  

เอกสารประกอบอุทธรณ์ 
 

เมื่อเลือกท่ีเอกสารประกอบอุทธรณ์ ระบบแสดงรายการเอกสารที่ทางโรงพยาบาล ได้แนบไฟล์มาพร้อมกับการ
ยื่นอุทธรณ์ โดยทางผู้ตรวจสอบ สามารถเปิดดูเอกสารดังกล่าวได้ โดยเลือกที Link ดูรายละเอียดของรายการเอกสารที่
ต้องการ  
  

 
 

ภาพหน้าจอรายการเอกสารประกอบอุทธรณ์ 
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วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท ์เบอร์กลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
www.nhso.go.th 
  

DRG xx 
 

เมื่อเลือกท่ี DRG ระบบแสดงรายการ DRG ที่ได้จากการตรวจสอบ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์ DRG 
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www.nhso.go.th 
  

อุทธรณ์ SA/CA xx 
 

เมื่อเลือกท่ี อุทธรณ์ SA/CA ระบบแสดงเหตุผลประกอบการยื่นอุทธรณ์ SA/CA การพิจารณาให้ระบุผลการ
พิจารณาในช่องผลการพิจารณา ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์ อุทธรณ์ SA/CA 
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อุทธรณ์ค่าน  าหนักสัมพทัธ์ xx 
 

เมื่อเลือกท่ี อุทธรณ์ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ระบบแสดงเหตุผลประกอบการยื่นอุทธรณ์ ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ การ
พิจารณาให้ระบุผลการพิจารณาในช่องผลการพิจารณา ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอการพิจารณาการอุทธรณ์ ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ 
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การบันทึกผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ 
 

เมื่อผู้ตรวจสอบได้ด าเนินการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ เรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการสรุปผลการอุทธรณ์ ก่อน 
จึงจะจบขั้นตอนการพิจาณาการยื่นอุทธรณ์ใน Case ที่เลือก ดังภาพ 

 

 
 

ภาพแสดงรายละเอียดการบันทึกผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ 
 

ในการบันทึกผลการพิจารณาจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนที่ทางผู้ตรวจสอบต้องท าการบันทึก ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

1. สรุปผลการอุทธรณ์ : เป็นส่วนสรุปผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ในการยื่นของ Case ดังกล่าว ซึงจะ
ประกอบด้วยตัวเลือก 4 ตัวเลอืก ดังนี้ 

 เห็นด้วยกับหน่วยบริการ 
 ยืนยันตามผลการตรวจสอบเดิม 
 เห็นด้วยบางส่วน 

 ไม่เห็นด้วยแต่ขอเปลี่ยนรหัส 
2. สรุปผลการพิจารณา : เป็นส่วนสรุปสุดท้าย ว่าการยื่นอุทธรณ์ของหน่วยบริการนั้น ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยผล

ดังกล่าวจะได้จากการเลือกสรุปผลการอุทธรณ์ ถ้าผู้ตรวจสอบ (Auditor) เลือกที่ ตัวเลือก เห็นด้วยกับหน่วย
บริการ ระบบจะก าหนดให้ผลการพิจารณาเป็น ผ่าน แต่ถ้าลือกที่ตัวเลือก ยืนยันตามผลการตรวจสอบเดิม/
เห็นด้วยบางส่วน/ไม่เห็นด้วยแต่ขอเปลี่ยนรหัส ระบบจะก าหนดให้ผลการพิจารณาเป็น ไม่ผ่าน 
 

เมื่อผู้ตรวจสอบด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเลือกท่ีปุ่มบันทึก เพ่ือท าการบันทึกผลการยื่น
อุทธรณ์ดังกล่าว 


