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ระเบยีบวาระที ่4  เร ือ่งเพือ่พจิารณา

8

4.1   แนวทางการบรหิารจดัการ การควบคมุคณุภาพ 
        กาํกบัการเบกิจา่ย และตรวจสอบบรกิาร
        4.1.1  โดยเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร
        4.1.2  แนวทางการกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจา่ยชดเชย
                 และคณุภาพบรกิาร
        4.1.3  การตรวจเยีย่มหน่วยบรกิาร                 

4.1.1  ใชเ้กณฑก์ารขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิาร

     1. โดยคณะทํางานตรวจประเมนิและกาํกบัตดิตามคณุภาพฯ  2  คณะ 

2. เพิม่กลไกของเขตพืน้ที ่รว่มกบั Service plan สาขาหวัใจระดบั
     เขต ฯ ในการพจิารณา รบัขึน้ทะเบยีน ตาม Health need ของ
     พืน้ที ่และการสรา้งเครอืขา่ย การสง่ตอ่
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จํานวนหนว่ยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นหนว่ย PCI และ Cardiac surgery
ณ 1 มคี.64

10

สงักดัยอ่ย PCI 
ระดบั 1

PCI 
ระดบั 2

รวมหนว่ย 
PCI

Cardiac 
surgery

รวมหนว่ย 
Heart Center

รัฐนอก สธ. 17 3 20 16 20
รัฐในสธ.(นอก สป.) 3 3 4 4
รัฐในสธ.(สงักดั สป.) 22 10 32 26 32
รัฐพเิศษ 1 2 3 1 3
เอกชน 8 10 18 9 20

รวม (แหง่) 51 25 76 56 79

4.1.2  แนวทางการกํากบั ตดิตามและ
ตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิาร  

(PCI & CAG ปี 2564)

11

โดย พญ.รัชนศิ พรวภิาวี

สํานักตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร

วันที ่16 มคี. 2564
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การเตรยีม Action plan “ระบบงาน Audit” 
รองรบัวสิยัทศันต์ามยทุธศาสตรใ์หมข่องเลขาธกิาร

12

1. ทีม่า/ปญัหา/ความสําคญั (rationale)
 งาน audit เป็นกระบวนการหลักทีแ่สดงประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลองคก์ร สปสช.
 ทีผ่า่นมาเนน้การตรวจหลังจา่ย post audit และตรวจหา fraud 

2. เป้าหมาย/สิง่ทีอ่ยากเห็น (aim)
 เนน้การตรวจสอบ quality audit และการตรวจสอบกอ่นจา่ย มากขึน้
 มรีะบบ โครงสรา้ง กลไก กตกิาทีน่ิง่ และชดัเจน
 ใชร้ะบบเทคโนโลย ีAI มาชว่ยดําเนนิการ

3. แนวทางดาํเนนิการ (how to)
 ตรวจสอบ quality audit รว่มกบัสมาคม ราชวทิยาลยั ในการกาํหนดเงือ่นไข 

มาตรฐานการใหบ้รกิาร
 ตรวจสอบ fraud audit  ใชเ้ทคโนโลยี ่และ IT มาชว่ย ลดการลงหนา้งานและตรวจกระดาษ 

โดยใชร้ะบบการ verify ขอ้มลูมาเป็นกระบวนการทํา fraud audit และมรีะบบการทวนสอบ
เงือ่นไขการ verify เป็นระยะๆ

ระบบการกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจา่ยชดเชย
และคณุภาพบรกิาร  PCI & CAG

วตัถปุระสงค ์: 
1) เพือ่การกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบคณุภาพของการใหบ้รกิาร PCI/CAG
2) เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการจา่ยชดเชยการใหบ้รกิาร PCI/CAG
3) เพือ่นําขอ้มลูหรอืผลการตรวจสอบไปใชใ้นการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

กองทนุ และกํากบัตดิตามคณุภาพของการใหบ้รกิาร
4) สะทอ้นผลการตรวจสอบใหแ้ก่หน่วยบรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใช ้

พัฒนาระบบบรกิารของหน่วยบรกิาร 
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ขอ้เสนอ แนวทางการดําเนนิการ

1) ระบบ register ขอ้มลูของหน่วยบรกิาร
2) การตรวจสอบเบือ้งตน้กอ่นการจา่ยชดเชย โดยประมวลผลจากขอ้มลู

ทีบ่นัทกึในระบบ register /AI 
3) การตรวจสอบคณุภาพบรกิารหลังการจา่ยชดเชย
4) วเิคราะหแ์ละคนืกลับขอ้มลูใหห้น่วยบรกิารเพือ่เป็นแนวทางการพัฒนา

14

รปูแบบในการตรวจสอบของสํานักงาน
1. การตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการใหบ้รกิาร (pre authorization) เป็นการตรวจสอบ

เพือ่ขออนุมตักิารใหบ้รกิารทีไ่มใ่ชภ่าวะเรง่ดว่นหรอืฉุกเฉนิ ซึง่เป็นการตรวจสอบอปุกรณ์
หรอืการใชย้าทีม่รีาคาแพง ทีม่ขีอ้บง่ชีเ้ฉพาะของการใหบ้รกิาร 

2. ระบบการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการจา่ยชดเชย (pre audit) ซึง่มกีารดําเนนิการดงันี้
2.1 การกรองขอ้มลูตอ้งสงสยัหรอืมคีวามผดิปกตโิดยระบบ IT/AI 
(verification system) ในกรณีทีไ่มผ่า่นการ verify ใหห้น่วยบรกิารสง่หลกัฐาน
เพิม่เตมิเพือ่ประกอบการเบกิชดเชย 
2.2 การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยโดยผูต้รวจสอบ เป็นการตรวจสอบขอ้บง่ชี้
ของการใหบ้รกิารทีม่กีารจา่ยชดเชยในราคาแพง หรอืกรณีทีพ่บขอ้มลูตอ้งสงสยัใน
ปรมิาณทีม่ากทีไ่มผ่า่นจากระบบ verification system

3. ระบบการตรวจสอบขอ้มลูหลงัการจา่ยชดเชย (post audit) 
4. ระบบการตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิาร (quality audit) โดยรว่มกบัองคก์รหรอื
    สมาคมวชิาชพี

แผนการตรวจสอบ และกํากบัตดิตามการใหบ้รกิาร CAG/PCI มแีผนทีจ่ะใชร้ปูแบบที ่2,3,4 
15
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16

หน่วย
บรกิารสง่
ขอ้มลูการ
ใหบ้รกิาร

ผูป่้วย

• ในกรณีตรวจสอบ 
coding/billing audit 
สปสช. เรยีกคนื
คา่ชดเชยบรกิารตามผล
การตรวจสอบ

• ในกรณีตรวจสอบ 
quality audit โดยผู ้
เชยีวชาญ จะนําเสนอผล
การตรวจสอบให ้
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง
รับทราบเพือ่พจิารณา

สปสช. จา่ย
ชดเชย

คา่บรกิาร
ตามผลการ
ตรวจสอบ

Pre-audit Post-audit

หลังรักษา
กอ่นจา่ย
ชดเชย

หลังจา่ย
ชดเชย

รปูแบบกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการตรวจสอบ กรณี CAG/PCI

การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย กรณี CAG/PCI

1) จดัระบบใหม้กีาร register โดยการบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรมทีม่ี
รายละเอยีดตาม standard data set ทีกํ่าหนด กอ่นจา่ยชดเชยกรณี 
CAG/PCI
ประมวลผลจากขอ้มลูในโปรแกรม register standard data set โดยกําหนด
ขอ้มลูทีบ่นัทกึโดยผูเ้ชีย่วชาญ
 ขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึใหค้รบจงึจะผา่นขัน้ตอน เพือ่การประมวลผลขอ้บง่ชี้
 ขอ้มลูการบนัทกึ ทีป่ระมวลผลแลว้ยงัมขีอ้สงสยัเรือ่งขอ้บง่ชีใ้นการทํา

หตัถการ ซึง่ควรใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบขอ้บง่ชีข้องการทําหตัถการ 
กอ่นการจา่ยชดเชย

2) ตรวจสอบขอ้มลูผดิปกตโิดย AI ทีส่ํานักงานกําลงัพัฒนา
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CAG :standard data set 

ขอ้มลูใน standard data set จะเป็นขอ้มลู 
in put สําหรับ AI ทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิ

• การตรวจสอบขอ้บง่ชีข้องการทํา PCI 
สามารถใช ้standad data set นีไ้ด ้
หรอืไม ่?  หรอืจะตอ้งม ีstandard 
data set เฉพาะของ PCI 

18

การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชยใหบ้รกิารกรณี CAG/PCI
ตรวจสอบกอ่นการจา่ยโดย register &  AI

1.ขอ้มลูทีผ่า่นการ 
register/AI เบือ้งตน้

จา่ยชดเชย

สุม่ตรวจ/กําหนดเงือ่นไขเพือ่ทํา post audit 
เชน่ตรวจ billing/coding/quality

กรณีพบไมม่ถีกูตอ้ง ตามเงือ่นไข พจิารณา
เรยีกคนืตามตามเงือ่นไขการตรวจสอบ เชน่
• เรยีกคนืคา่อปุกรณ์
• คํานวณ DRG ใหมโ่ดยใชร้หสัทีไ่ดจ้าก

การ audit

2.ขอ้มลูทีไ่มผ่า่นจากการ 
register & AI เบือ้งตน้

ตรวจสอบ quality เวช
ระเบยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ

กรณีพบความไมถ่กูตอ้งหรอืไมม่ขีอ้บง่ชีใ้นการทํา CAG/PCI พจิารณา
ไมจ่า่ยชดเชยตามตามเงือ่นไขการตรวจสอบ เชน่
• ไมช่ดเชยคา่อปุกรณ์ 
• คํานวณ DRG ใหมโ่ดยตดัรหสัการทํา CAG/ PCI 

ใหบ้รกิาร CAG/PCI

2.2 สตช. ตรวจสอบตาม
เงือ่นไขที ่AI กรองพบ

2.1 สจช.
ตรวจสอบกรณี 
1&2adju

ตรวจสอบ 
coding

ตรวจสอบ 
billing 

2.3 กรณีทีไ่มผ่า่นจากการ register/ 
ขอ้มลูผดิปกตเิรือ่งคณุภาพ

19
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การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยการใหบ้รกิารกรณี PCI

ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการจา่ย โดยใหห้นว่ยบรกิาร 
register ใน standard data set หรอื AI

1.Acute coronary syndrome 
( I21-,I22-,I24.9,I20.0) Post audit

2.Non-acute coronary syndrome 
(I20-ทีย่กเวน้ I20.0 I24- ทีย่กเวน้
I24.9, I25-) 

• ในกรณีทีก่ารตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชยจะมปัีญหาสง่ผลในการเขา้ถงึ
การรับบรกิาร เชน่ กรณี acute coronary syndrome อาจจะพจิารณาเป็น
การตรวจสอบหลังการจา่ยชดเชย 

20

การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย (pre audit) 
กรณีทีไ่มผ่า่นจากโปรแกรม Register/AI

1) การตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ : โดยสํานักงานบรหิารการจัดสรรและชดเชย
คา่บรกิาร 

2) การตรวจสอบ coding audit : รหสั ICD 10/ICD9 โดยสํานักงานตรวจสอบการ
ชดเชยและคณุภาพบรกิาร

3) การตรวจสอบ billing audit : รายอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการทํา CAG/PCI โดยสํานักงาน
ตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร

4) การตรวจสอบขอ้บง่ชีก้ารทําหตัถการ: โดยผูเ้ชีย่วชาญจากคณะทํางานพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการคณุภาพดา้นโรคหวัใจ ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

21
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ระบบ AI ในการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย กรณี CAG/PCI

22
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แผนการตรวจสอบเวชระเบยีน
คณุภาพบรกิาร Quality audit 

PCI & CAG ปี 2564

Post Audit

24

• นําขอ้มลูจาก standard dataset ทีห่น่วยบรกิารสง่มาเพือ่ประกอบการเบกิ
ชดเชยมาวเิคราะหเ์พือ่วางแผนการ post audit

• Post audit คณุภาพการรักษา PCI/CAG 
• เปรยีบเทยีบขอ้มลู standard dataset ทีห่น่วยบรกิารสง่มาเพือ่ประกอบการ 

เบกิชดเชย เทยีบกบัผลการตรวจสอบในเวชระเบยีน (post audit)

แผนการตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิาร (post audit) PCI /CAG

25
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1) วเิคราะหข์อ้มลูทีทํ่า CAG รวมทัง้ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ เพือ่พจิารณา ตรวจสอบ 
10 อนัดบัแรกทีเ่ป็น high volume /complication /dead มาก

2) แจง้ใหห้น่วยบรกิารทีเ่ป็นเป้าหมายการตรวจสอบทราบถงึขอ้มลู /จํานวนเคสที่
ทํา/ผลขา้งเคยีงทีพ่บจากรหัสทีส่ง่เบกิ รายงานว่าผลงานของหน่วยบรกิารเป็น
อนัดบัเทา่ไรเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูภาพรวม

3) สง่แบบ form การบนัทกึ CAG & complication ทีสํ่านักงานกําหนดเพือ่ใหห้น่วย
บรกิารบนัทกึ และสง่พรอ้มกบัเวชระเบยีนเพือ่การตรวจสอบ
 ตรวจสอบขอ้บง่ชีข้องการทํา CAG
 ตรวจสอบผลขา้งเคยีงหรอืการเสยีชวีติทีเ่กดิจากการทํา CAG  

4) เรยีกเวชระเบยีนจากหน่วยบรกิารพรอ้ม cine เพือ่การตรวจสอบ
5) ประชมุผูเ้ชีย่วชาญรว่มตรวจสอบ

Quality audit CAG only (post audit)

26

 Quality audit การใหบ้รกิาร PCI (post audit) Quality audit การใหบ้รกิาร PCI (post audit)
การเลอืกหนว่ยบรกิารเป้าหมาย
• วเิคราะหข์อ้มลูหน่วยบรกิารทีทํ่า PCI จํานวนมาก รวมทัง้ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ เพือ่

พจิารณาตรวจสอบกรณี ทีเ่ป็น high volume /complication /dead มาก
• หน่วยบรกิารทีย่ังไมเ่คยถกูตรวจสอบ
• ขอ้มลูทีผ่ดิปกตจิากการประมวลผลของ AI
ประเด็นในการตรวจสอบ
• การประเมนิผูป่้วยวา่มกีอ่นทํา PCI เชน่ non invasive procedure ทีบ่ง่บอกวา่ผูป่้วยม ี

myocardial ischemia
• การประเมนิขอ้บง่ชีใ้นการทํา PCI
• การประเมนิระดับ High risk patient & high risk lesion
• Outcome & Success ของการทํา PCI
• Complication จากการทํา PCI
• ความเหมาะสมของการใชอ้ปุกรณ์

27
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การคนืกลบัขอ้มลูใหห้น่วยบรกิาร

1) วเิคราะหก์ารใหบ้รกิาร CAG/PCI ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บ อตัราการ
เสยีชวีติในโรงพยาบาล เมือ่เทยีบกบัภาพรวมประเทศ เพือ่เป็นขอ้มลู
ใหห้น่วยบรกิารและสมาคมวชิาชพี

2) ผลการตรวจสอบคณุภาพบรกิาร 
3) ขอ้เสนอแนะทางวชิาการในการพัฒนาคณุภาพบรกิาร

28

จงึเรยีนเสนอคณะทํางานฯ เพือ่โปรด

1) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในแนวทางการตรวจสอบการใหบ้รกิาร CAG และ PCI ของ
สํานักงาน

2) เสนอใหค้ณะทํางานฯ แตง่ตัง้ทมีผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาขอ้บง่ชีข้องการทําหัตถการ กอ่น
การจา่ยขดเชยในกรณีทีป่ระมวลผลพบขอ้ตอ้งสงสยัจากการ register 

3) เสนอใหทํ้าความร่วมมอืจากสมาคมวชิาชพี ในการตรวจสอบคุณภาพบรกิาร CAG/PCI
เพื่อกํากับตดิตามคุณภาพของการใหบ้รกิาร และสะทอ้นผลการตรวจสอบใหแ้กห่น่วย
บรกิารใชพั้ฒนาระบบการใหบ้รกิาร  

4) ใหข้อ้เสนอแนะการดําเนนิงานเพิม่เตมิ
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