
II-5 ระบบเวชระเบยีน 



ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64

ตค. 

1.อตัราความสมบรูณ์ของเวช ระเบยีน

ผูป่้วยนอก                 

                          - External Audit 

                          -Internal  Audit  

>90%     

92.71 

90.92 

  

92.24 

92.71 

  

85.50 

90.98 

  

84.85 

87.96 

        

    

83.66 

2.อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน

ผูป่้วยใน             - External Audit 

                          - Internal  Audit  

>90%     

89.04 

85.30 

  

88.69 

87.32 

  

87.06 

87.57 

  

86.01 

87.26 

              

    

89.5 

3.อตัราความสมบรูณ์ของการสรปุโรคและ

หตัถการ (SACA)     - External Audit  

>90%   26.45 77.00 66.5 73.33 รอผล 

4.อตัราความสมบรูณ์ของ Nursing Record                         

                         - External Audit 

                         - Internal  Audit  

>90%     

78.70 

  

77.92 

  

87.22 

87.22 

  

77.78 

77.78 

  

  

94.10 

5.อตัราการสง่เบกิเงนิคา่ชดเชย(E-

Claim)ผูป่้วยในสทิธิ ์UC ครบถว้นทนัเวลา

ภายใน 30 วนั 

100%        

99.65 

 

 

99.14 

 

 

94.56 

6.คา่ดชันผีูป่้วยใน CMI รพ.ระดบั F1 > 0.6   0.78 0.79 0.73 0.75 

  

0.74 

7.จ านวนเวชระเบยีนผูป่้วยในสญูหาย 

  

0 NA NA 2 1 0 0 

i. ผลลพัธ ์

ประเด็นส าคญัทีค่วรรายงาน: ความถกูตอ้ง สมบรูณ์ ทนัเวลา มเีนือ้หาทีจ่ าเป็น  

                           (ส าหรบัการสือ่สาร การดแูลตอ่เนือ่ง การประเมนิคณุภาพ)    

                            ความปลอดภยั    การรกัษาความลบั  



ใชส้ือ่สารระหวา่งทมีสขุภาพเพือ่วางแผนดแูลผูป่้วยและเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบความถกูตอ้งของเวชระเบยีน      

ประเด็นปญัหาทีผ่า่นมาชว่งปี60-63 พบวา่  

ความสมบรูณข์องเวชระเบยีนท ัง้ผูป่้วยนอกและในไมผ่า่น
เกณฑแ์ละมแีนวโนม้ลดลง  โดยเฉพาะเนือ้หาทีม่คีวามส าคญั 

สาเหต1ุ.การบนัทกึขอ้มลูของแตล่ะวชิาชพีขาดการน ามา
เชือ่มโยงหรอืสง่ตอ่ใหท้มีสขุภาพไดว้างแผนดแูล ท าใหก้าร
รกัษาไมค่รบถว้นครอบคลมุ  เสีย่งการวนิจิฉยัไมถ่กูตอ้ง   
2.กระบวนการท างานซ า้ซอ้นหลายข ัน้ตอนตอ้งท าแบบรบีเรง่
ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด เชน่ เวชระเบยีนสญูหาย ( ผูป่้วยน ากลบั
บา้น  การจดัเก็บและใหบ้รกิารผดิคน )  สง่ผลใหข้อ้มลูส าคญั
ไมค่รบถว้น    การสง่เบกิไมท่นัเวลา 



 การสง่เบกิเงนิ (E-Claim) ผูป่้วยในไม่
ทนัเวลาและมแีนวโนม้สงูขึน้  

                             1.ระบบจดัการขอ้มลูขาดความชดัเจน  

                                      การตดิตามไมม่ปีระสทิธภิาพ   

                                      กระบวนการท างานซ า้ซอ้น   

                                      บทบาทผูร้บัผดิชอบไมช่ดัเจน 

                     2.ผูป้ฏบิตัมิภีาระงานมากท าหลายหนา้ที ่

                              แตล่ะแผนกสง่ขอ้มลูลา่ชา้     

                              การสรปุโรค/หตัถการไมค่รบถว้น       

                              ทมี Auditตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบมากขึน้    

                              Auditไมท่นัเวลา(ตรวจสอบ1คน) 

                       3.ขอ้มลูทีม่ผีลตอ่เงนิแกไ้ขไมท่นัเวลา 
                              การแกไ้ขมหีลายข ัน้ตอน   
                              ไมม่รีะบบตรวจสอบชดัเจน  เชน่  สง่เบกิไมท่นัใน
30วนัถกูตดัเงนิ5-10%   ขอ้มลูเวลารบั/จ าหนา่ยไมถ่กูตอ้งท าให้
จ านวนวนันอนลดลง   คา่ใชจ้า่ยไมต่รงกบัความเป็นจรงิกรณี Admit 
ชว่งเปลีย่นวนัใหมค่า่ใชจ้า่ยวนักอ่นหนา้ไมถ่กูน ามารวม  



ปรมิาณงาน หนว่ยนบั ปี 59 ปี 60  ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี64ต.ค. 

ผูป่้วยนอก คน 127,467 127,512 137,097 131,657 131,989 10,332 

ผูป่้วยนอก คร ัง้ 188,889 188,294 203,452 199,632 192,131 14,986 

ผูป่้วยใน  คน 5,648 5,264 5,340 5,769 5,063 592 

ผูป่้วยใน คร ัง้ 7,255 6,954 7,121 7,584 6,662 616 

จ านวนวนันอนรวม วนั 25,640 25,866 27,467 25,148 22,777 2,264 

ปรมิาณผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน:  

หมายเหต ุ: (เฉลีย่ปี59-63) นบัจ านวนผูป่้วยทกุรายทีม่า 
โดย   จ านวนผูป่้วยนอกเฉลีย่ 680 คร ัง้/วนั  
         จ านวนผูป่้วยในเฉลีย่ 20 คน/วนั 



ii. บรบิท โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90เตยีง  
มคีณะกรรมการเวชระเบยีนจากทกุสหวชิาชพี 
ท าหนา้ทีว่างแผนออกแบบระบบบรหิารเวชระเบยีน  

เป้าหมาย 
ใหบ้รกิารในงานเวชระเบยีน   บนัทกึรหสัโรคและหตัถการ  
ใหส้ทิธิก์ารรกัษา    ใหบ้รกิารสถติขิอ้มลูอยา่งมคีณุภาพ
ถกูตอ้งรวดเร็ว เป็นทีพ่งึพอใจแกผู่ร้บับรกิาร    
ระบบบรหิารเวชระเบยีนทีม่ปีระสทิธภิาพตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้ก ีย่วขอ้งทกุฝ่าย 
รกัษาความลบัของผูป่้วย 



ขอบเขตการใช ้digital technology ในระบบเวชระเบยีน: 

  ใชเ้วชระเบยีนแบบอเิลกทรอนกิสภ์ายในโรงพยาบาล คอื 
      1.โปรแกรม HosXP เป็นโปรแกรมหลกัของทกุหนว่ย
บรกิารในโรงพยาบาลต ัง้แตผู่ร้บับรกิารเขา้มาตดิตอ่ รบัการ
ตรวจรกัษา รบัยา จา่ยเงนิ และกลบับา้น  
     2.ระบบ SCAN OPD เป็นโปรแกรมเพือ่สนบัสนนุและ
ทางเลอืกในการเขา้ถงึขอ้มลูของผูร้บับรกิาร เพือ่ตอบสนอง
ความถกูตอ้งรวดเร็ว  
  ใชโ้ปรแกรม SN tool  ตรวจสอบและประมวลผลขอ้มลู
คณุภาพงานเวชระเบยีน  



1.ประชุมชีแ้จงผูเ้กีย่วขอ้ง 
2.จดัท าเป็นแนวทางใหง้า่ยตอ่การปฏบิตัติามเกณฑ ์สปสช.  
3.ใชร้ะบบ Paperless เพือ่ลดข ัน้ตอนการท างานตรวจสอบงา่ย  
4.ใหแ้ตล่ะหนว่ยงานตรวจสอบความถกูตอ้งเวชระเบยีนผูป่้วยนอกดว้ยตนเอง 
ในโปรแกรม SN tool  
5.ตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยในทกุฉบบัSACA  
6.ตรวจสอบการบนัทกึเวชระเบยีนแบบสุม่ผูป่้วยนอกและแบบเชงิรกุผูป่้วยใน 
7.ทบทวนรว่มกบัทมีสหวชิาชพีโดยใช ้MRAและSACA   
8.สะทอ้นผลการตรวจสอบใหห้นว่ยส าคญัรบัทราบ 
9.ทบทวนออกแบบพฒันาระบบเป็นรายไตรมาส 
  

iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(1) (2) การก าหนดเป้าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบยีน การ     
            ประเมนิสว่นขาด/ความซ า้ซอ้น/การไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์  

เป้าหมาย  ครอบคลมุการสือ่สาร ความตอ่เนือ่งในการดแูล  
            รกัษา และการประเมนิคณุภาพได ้
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iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(3)การประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีน 
     ใชร้ะบบการตรวจสอบการบนัทกึเวชระเบยีน(medical record audit) และ 
      ระบบ Audit เวชระเบยีนในเนือ้หาทีส่ าคญั 

1.Discharge  Summary ก าหนดรปูแบบและต าแหนง่ของการบนัทกึ การแกไ้ข การรบั
ค าส ัง่ตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ ค ายอ่ตามเกณฑส์ปสช. ใหแ้พทยเ์จา้ของไขเ้ป็น
ผูแ้กไ้ข   อนญุาตใหแ้พทย ์auditor รพ. เพิม่ความละเอยีดของโรค/หตัถการโดยไมข่ดัแยง้
กบัแพทยเ์จา้ของไข ้กรณีทีข่ดัแยง้สง่ใหแ้พทยเ์จา้ของไขเ้ป็นผูพ้จิารณาเอง 
2.Progress  notes , Doctor order sheet ระบเุวลาทกุคร ัง้ แปลผลInvestigationที่
ส าคญัและวนิจิฉยัรว่มกบัแผนการรกัษา  การรบัค าส ัง่ดว้ยวาจาใหแ้พทยผ์ูส้ ัง่การรกัษาลงชือ่
ภายใน 24 ชม.  ใชต้ราประทบัชือ่ เลข ว. ก ากบัลายเซ็นทกุคร ัง้ พบความผดิพลาดทมี 
auditor สง่แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
3.Nurse  note บนัทกึประเมนิแรกรบัสะทอ้นขอ้มลูส าคญั ระบปุญัหาครอบคลมุตามสภาพ
ผูป่้วย   ระบปุญัหาทางการพยาบาลสอดคลอ้งกบัอาการต ัง้แตแ่รกรบัจนกระท ัง่จ าหนา่ย     
ระบกุจิกรรมทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของผูป่้วย  การรกัษาของแพทย ์ยาในกลุม่
เสีย่งสงูหรอืหตัถการถา้ม ี  ระบอุาการหรอืปญัหาและกจิกรรมทีผู่ป่้วยตอ้งไดร้บัขอ้มลูความรู ้
หรอืฝึกทกัษะจ าเป็นเป็นระยะเพือ่ใหส้ามารถดแูลตนเองได ้



ท าใหเ้กดิผลลพัธ ์
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คร ัง้ที1่ปี64(ต.ค.63) 
เป็นแฟ้มIPDทีส่ปสช.เรยีกตรวจจ านวน

40แฟ้ม  

 การสรปุโรคและหตัถการ(66.5%เป็น73.33%)  

 Nursing Record(77.78%เป็น94.1%) 
 



1.ทบทวนผูป่้วยเสีย่งสงูและสง่ตอ่ใหห้นว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรบัทราบ เชน่  
กลุม่โรคความเสีย่งสงู ,กลุม่โรค High Cost High Volume ฯ 
2.วางแผนพฒันางานคณุภาพแตล่ะหนว่ยบรกิาร  
3.ใชข้อ้มลูน าเสนอผลงานประจ าปี  
4.สนบัสนนุขอ้มลูงานวชิาการ งานวจิยั  
5.ตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยในทกุฉบบั กอ่นการสง่เบกิ 
6.ตรวจสอบเวชระเบยีนผูป่้วยนอกกลุม่ทีม่สีทิธกิารรกัษาเบกิ
กรมบญัชกีลาง เบกิได ้อปท. ทกุvisit กอ่นการสง่เบกิ 

(4)  การประมวลผลจากเวชระเบยีนและการน าขอ้มลูทีป่ระมวลได้
ไปใช:้ : เพือ่วางแผนกระบวนการการดแูลผูป่้วย ใหเ้หมาะสม 
ทนัเวลา และการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วย 

ท าใหเ้กดิผลลพัธ ์ในปี63  1.มกีระบวนการดแูลผูป่้วยเหมาะสม 
Standing orderดแูลผูป่้วย UTI เพือ่ป้องกนัการใช ้ATB ไมเ่หมาะสม
ผูป่้วยถกูงหูรอืสตัวก์ดั ใชก้ารตรวจ WBCT แทน VCT เนือ่งจากแปล
ผลไดช้ดัเจนกวา่   2.การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยถกูตอ้งและ
เหมาะสม  คา่ CMIชว่งปี 60-64ไดต้ามเกณฑค์อื >0.6  

iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 



1. มคีณะท างานตรวจสอบความสมบรูณข์องระบบบรหิารเวชระเบยีน 
2. มรีะเบยีบปฏบิตักิารบรหิารเวชระเบยีนตามข ัน้ตอนการสง่ขอ้มลูของ
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เพือ่ความทนัเวลาปรบัข ัน้ตอน Audit : ก าหนดระยะเวลา

การสง่ยมืชดัเจนขึน้ จัดเรยีงแฟ้มรอ Audit กอ่นหลังตามวนัจ าหน่าย    ตดิตามกลับเขา้ระบบทกุวัน   
แฟ้มแกไ้ขสง่โดยตรงกบัแพทย ์   โดยตดิสติ๊กเกอรส์แีดงเตอืนกรณีเป็นแฟ้มดว่นและเสีย่งสง่เบกิไม่
ทันระบวุนัสง่ชดัเจน ผูป่้วยนอกมกีารตรวจสอบและสง่ผูร้บัผดิชอบแกไ้ขทกุวนั 

3.บนัทกึรหสัจดัท าดชันปีระมวลผลเป็นสถติโิรคเพือ่ประโยชนข์ององคก์ร  
4.น าเสนอขอ้มลูคณุภาพเวชระเบยีนตอ่คณะกรรมการบรหิารเพือ่ก าหนด
แนวทางการพฒันาระบบงานเวชระเบยีน  
5. มรีะบบความปลอดภยัในการจดัเก็บเวชระเบยีนโดยมกีารก าหนดบคุคล
การเขา้ถงึ  
6.ก าหนดตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง 
          

iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 

(5) การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความม ัน่ใจขององคก์ร 

ท าใหเ้กดิผลลพัธ:์ ในปี63-64 1.ความสมบรูณข์องการบนัทกึเวชระเบยีน
แนวโนม้ดขี ึน้2.เวชระเบยีนผูป่้วยในไมม่สีญูหาย 3.มผีลงาน COI 1เรือ่งปี 
64  3.การสง่เบกิไมท่นัเวลาแนวโนม้สงูขึน้ 



1.สถานทีจ่ดัเก็บสะอาด ปลอดภยั 
2. ควบคมุการเขา้-ออกไดเ้ฉพาะ จนท. หอ้งเวชระเบยีนเทา่น ัน้ 
3.เก็บเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในแยกจากกนั  
   OPD เรยีงตาม HN และ IPD เรยีงตาม AN 
4.ใหบ้รกิารเวชระเบยีน เฉพาะ จนท.ในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
5.มแีนวทางปฏบิตักิารใหบ้รกิารเวชระเบยีน         
6.มแีผนป้องกนัอคัคภียั 
7.เวชระเบยีนทีเ่ป็นเอกสารและ Electronic file ไว ้5 ปี  
8.ท าลายตามระเบยีนการท าลายเอกสาร 

     (1) การจดัเก็บเวชระเบยีน ความปลอดภยั: เพือ่ความเหมาะสม 
รกัษาความลบั ปลอดภยัจากการสญูหาย/เสยีหายทางกายภาพ จงึ
มกีระบวนการจดัเก็บ ดงันี ้  

II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 



(2) มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิพือ่รกัษาความลบัของขอ้มลู
และสารสนเทศ 
        1.ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูรายบคุคลเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง  
        2.ก าหนด username และ password แกเ่จา้ทีท่กุระดบั  
        3.ระบบจะปิดอตัโนมตัเิมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านตอ่เนือ่งเกนิ20นาท ี 
        4.ออกจากระบบทกุคร ัง้เมือ่เลกิใชง้าน 
        5.สามารถดกูารใชง้านของ user แตล่ะคนจาก Log file ในกรณีขอ้มลู
ทีเ่ก็บในคอมพวิเตอรร์ ัว่ไหล 
        6.มแีนวทางการขอประวตัผิูป่้วยในระบบเวชระเบยีน 
        7.จดัระบบการยมื-คนืขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึได ้ 
           ก าหนดสทิธผิูย้มื   แนวทางการยมืคนืการตดิตามเพือ่ป้องกนัสญูหาย  
        8.ใหค้วามรูเ้พือ่ปลกูจติส านกึตอ่การรกัษาความลบั ดว้ยการปฐมนเิทศ
เจา้หนา้ทีใ่หม ่ นกัศกึษาพยาบาล  การประชุมประจ าเดอืน 

II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 



II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 

(3) การรกัษาความลบัของขอ้มลูในเวชระเบยีน:  
 เวชระเบยีนทีต่อ้งมกีารปกปิด เชน่ ผูป่้วยทีม่าขอเจาะเลอืด

ตรวจเชือ้ HIV , ผูป่้วย OSCC  
          1.มแีนวทางการใหบ้รกิารท ัง้ในและนอกเวลาราชการ 
          2.มตีูเ้ก็บเวชระเบยีนเฉพาะ 
          3.ผลตรวจผูร้บัผดิชอบเทา่น ัน้ทีแ่จง้ตอ่ผูป่้วย   
ท าใหเ้กดิผลลพัธไ์มพ่บขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการรกัษาความลบั
ผูป่้วย 

(4) การใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน:  
      1.มแีนวทางการขอด ูขอยมื ขอถา่ยส าเนาเวชระเบยีน 
      2.มแีบบฟอรม์ค ารอ้ง ขอถา่ยส าเนาเวชระเบยีนเพือ่เสนอตอ่
ผูบ้รหิาร อนมุตัใิหด้ าเนนิการ 

ท าใหเ้กดิผลลพัธ:์ ปี63-64 เวชระเบยีนทีเ่ป็นความลบัไมส่ญูหาย 
        ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการรกัษาความลบัผูป่้วย 



(1) การออกแบบและมาตรการเพือ่ใหบ้นัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอ
ตามขอ้ก าหนด   เพือ่ใชส้ ือ่สาร ดแูลตอ่เนือ่งขอ้มลูเพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของทมีสหวชิาชพี 
       1.มแีนวทางการบนัทกึขอ้มลูตามมาตรฐาน สปสช.  
       2.ตรวจสอบและปรบัฐานขอ้มลูใน Hosxp ตามเกณฑ ์สปสช.:
สอบถามเลข บตัรประชาชน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัทแ์ละชือ่ผูต้ดิตอ่ได้
ซ า้ทกุคร ัง้ : ถา่ยรปู เพือ่ยนืยนัตวัตนทกุคน 
      3.ทบทวนและปรบัปรงุคณุภาพของการบนัทกึเวชระเบยีนทกุเดอืน 
 (2) การทบทวนและปรบัปรงุคณุภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน  
     1.ทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยในโดยแพทย3์ฉบบัตอ่เดอืนเพือ่หา
โอกาสพฒันา 
     2.ทบทวนวเิคราะหเ์พือ่พฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

II-5.2 เวชระเบยีนผูป่้วย 

ท าใหเ้กดิผลลพัธ:์ ปี64 
มแีนวทางปฏบิตักิารบนัทกึเวช
ระเบยีนทีถ่กูตอ้งตามเกณฑ ์สปสช. 



 สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานแบบ realtime 
ไดท้กุข ัน้ตอนจากโปรแกรม SN tool 

 มกีารก าหนดตวัชีว้ดัประเมนิคณุภาพงานทีช่ดัเจน 
 มกีารทบทวนวเิคราะหเ์พือ่พฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
 ใชร้ะบบ Paperless ทกุหนว่ยงานและมรีะบบตรวจสอบ
คณุภาพ  

ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ  



โอกาสพฒันา 

1.รว่มวางแผนพฒันาระบบจดัการงานเวชระเบยีนผูป่้วยในให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ครบถว้นทกุกระบวนการ 
          เพือ่ลดปญัหาการท างานซ า้ซอ้น   
          ระบบตดิตามทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ  
          พฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตั ิ
          เพือ่แกป้ญัหาความลา่ชา้ไมท่นัเวลา  
          สรา้งแนวทางทีส่ามารถแกป้ญัหาไดช้ดัเจน   
          เพือ่บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว ้  
2.ทบทวนและแกไ้ขการบนัทกึเวชระเบยีนใหถ้กูตอ้งจากผล      
         การสะทอ้นขอ้มลูผา่น 2องคก์รส าคญั  
         (แพทยแ์ละพยาบาล)เป็นประจ าทกุเดอืน  

: ประสานขอความรว่มมอืจากทกุสหวชิาชพีทีเ่ก ีย่วขอ้ง  







 

  .           .        

1.                 

2.                      

3.     Audit            

4.           diag.                       

5. Coder            

6.                  Grouper  
                AdjRW     dx.         dx.     

7.     Claim 

8.         statement 

9.                   

10.                                
 

1.                 

2.                      

3.     Audit           :           Audit            
                     Grouper  
                AdjRW     dx.         dx.     

4.               diag.                       

5. Coder                              

6.     E- Claim  
 

7.         statement 

8.                   

9.                                  
                              
  

 

กระบวนการท างานคลา้ยๆกนั 



 

                

  .         12          

1.   .              Chart 
  -                                        Chart 
          1                
 

2.                             
-                
-            HI For Window         1     

3.              Chart         7     
            25-31                D/C 

 

4. Audit                       3     
             3     

5. Coder                   3     
 
 

6.                        HI          3     
     -                        E-Claim 
     -                   Web  
http://eclaim.nhso.go.th/ 
    -                       
    -               12                 HI 

7.                          AN 
 

  .                  15                     

1.   .                   Chart                
             Chart                     
                                 Audit 
           3                          

2. Coder             
           Audit            1    
                                  10                    

3. Coder             AdjRW     dx.      
    dx.     
     -                        3    

     -Coder                
     -                        Hos-xp  
     -                        E-Claim 
     -                   Web  
http://eclaim.nhso.go.th/ 
    -                       
    -               12                 HI 
                    15-30                     

 5.                         AN   

 
 

กระบวนการจดัการขอ้มลู  การสรปุใหร้หสัโรค
และการสง่ขอ้มลูผูป่้วยใน  




