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การจัดเก็บเวชระเบียนแบบ
Filing System By วัฒนา นาวาเจริญ

บทคัดย่อ
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
เวชระเบียนผู้ป่วย จัดทาขึ้นเพื่อการพัฒนางาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การจัดเก็บและ
การค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้การ
ดาเนินงานง่าย และรวดเร็วต่อการจัดเก็บ สืบค้น
และการให้บริการเวชระเบียน สนองตอบต่อการ
รักษาพยาบาล การศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดี

วิธีการดาเนินงาน

*เจ้าหน้าที่เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจาก Ward
*เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคืนเวชระเบียน ตรวจสอบ
การรับคืนเวชระเบียน พิมพ์ Sticker พิมพ์รายชื่อ
วัตถุประสงค์
ผู้ป่วยที่รับคืน และเตรียมเวชระเบียนเพื่อการ scan
1 เพื่อป้องกันการเข้าถึงเอกสารเวชระเบียน และระบบ Freeze
โดยมิได้รับอนุญาต
*ทาการ scan และ Freeze ข้อมูลเวชระเบียน เข้า
2 ลดระยะเวลาในการเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย ระบบเวชระเบียนอีเล็กทรอนิกส์ (Digicards)
นอกและผู้ป่วยใน
*จัดเตรียมเวชระเบียนที่ผ่านการ scan และ Freeze
เวชระเบียนแล้ว pack รอการจัดเก็บเวชระเบียน
ในตู้จัดเก็บ ตามวันที่ที่รับคืน
*ใช้นาโปรแกรม QlikView บันทึก จัดการข้อมูล
และการติดตามตรวจสอบ การให้บริการเวช
ระเบียน การค้นหา ร่วมกับระบบรับคืนเวชระเบียน
ความเป็นมาของปัญหา
การจัดเก็บเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน มีความผิดพลาดระหว่างการจัดเก็บ
เอกสารเวชระเบียน หรือใบบันทึกการตรวจรักษา
ของผู้ป่วย 1 ราย มีหลายใบในการตรวจแต่ละครั้ง
หรือ ผลการตรวจต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจ EKG ผล
การตรวจวัดลานสายตา ผลการตรวจ
ผลการดาเนินงาน
Echocardiogram ทาให้ปริมาณการค้นหาและ
1. ปี 2557 ไม่พบการเข้าถึงเอกสารเวชระเบียน
จัดเก็บเอกสารเวชระเบียนในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละ
และไม่พบ การสูญหายของเวชระเบียน ที่ได้รับคืน
5000 กว่าฉบับ เป็นภาระงานที่สิ้นเปลืองเวลา และ 2. ลดระยะเวลาการจัดเก็บจาก 1 วัน เป็น 1 ชั่วโมง
ต้องใช้บุคลากรจานวนมากในการดาเนินงาน เกิด
3. ลดระยะเวลาการค้นหาจาก 1 ชั่วโมง / ฉบับ
เป็น 5 นาที / ฉบับ
ความผิดพลาดในการค้นหาและจัดเก็บ ส่งผลให้
4.
ลดจ
านวนบุคลากรการจัดเก็บจาก7 คนเป็น 1 คน
การค้นหาล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน ประกอบกับไม่มี
การป้องกันการเข้าถึงเวชระเบียนแต่ละฉบับ การ
บทเรียนที่ได้รับ
จัดเก็บเวชระเบียนแบบ Saundok Filing System
การจัดเก็บค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วย
( By วัฒนา นาวาเจริญ ) ร่วมกับโปรแกรมการ
และการให้บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว ลด
ค้นหาเวชระเบียน (โปรแกรม QlikView ) เป็น
ขั้นตอนระยะเวลา ลดจานวนบุคลากรใน
วิธีการที่นามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
การปฏิบัตงิ าน ลดการจัดเก็บที่ผดิ พลาด
เวชระเบียน ป้องกันเวชระเบียนสูญหาย
ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงเวชระเบียนที่ไม่
การบริการล่าช้า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ
ของการให้บริการเวชระเบียน
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยใน
บทคัดย่อ
การทบทวนความถูกต้องของการ
ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ โดยใช้โปรแกรมกรองข้อมูล
“ระบบตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียน” เพื่อใช้สุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงในการเลือกข้อมูลฯมาตรวจสอบ
ทาให้ข้อมูลการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้ค่า Adjust Rw. สูงขึ้นและ
โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก
องค์กรต่างๆได้เพิ่มขึ้น

DRG staff

ผลการดาเนินงาน

ความเป็นมาของปัญหา
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากองค์กร
ต่างๆต้องคานวณโดยใช้โปรแกรม DRG ซึ่งรหัสโรค/
รหัสหัตถการเป็นตัวแปรที่สาคัญที่ส่งผลต่อค่า
Adjust Rw ที่คานวณได้จากโปรแกรม DRG จาก
ข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในเดือน
มกราคม-มีนาคม 2557 พบว่ามีข้อมูลที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขรหัสโรค/รหัสหัตถการจานวน 5,288
ราย จากการทบทวนข้อมูลการให้รหัสโรค/รหัส
หัตถการ มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องและ
ทาให้ได้ค่า Adjust Rw. เพิ่มขึ้นจาก 20,428.0374
เป็น 21,889.6553 คิดเป็นจานวนเงินประมาณ
14, 616,179 บาท

ประเมินโดยการตรวจสอบข้อมูล
การให้รหัสโรคในรายงานจากข้อมูล
ในแบบฟอร์ม E-discharge summary
โดยการใช้โปรแกรม Access
พบว่าข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการ
ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 มี
ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
จานวน 3,728 ราย จากการทบทวน
ข้อมูลการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ
มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ
ถูกต้องทาให้ได้ค่า Adjust Rw.
เพิ่มขึ้นจาก 10,445.8510 เป็น
11,864.9798 คิดเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 14,191,286 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เพิ่มมูลค่า(จานวนเงิน)ที่สามารถ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากองค์กรต่างๆ

บทเรียนที่ได้รับ
การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัตงิ าน และ
ต้องหาแหล่งข้อมูลประกอบการให้รหัสจาก
หลายแหล่ง หากให้รหัสไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องจะส่งผลถึงการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลได้ไม่ครบถ้วน ทาให้โรงพยาบาล
ได้รับเงินค่าชดเชยการรักษาพยาบาลน้อยกว่าที่
ควรจะได้รับจริง
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การพัฒนาระบบ Barcode กากับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ปว่ ยใน
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

โครงการ พัฒนาระบบ Barcode กากับ
แบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยใน จัดทาขึ้นเพื่อ
การพัฒนางาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ scan เวชระเบียน
ผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ระบบเวชระเบียนอีเล็กทรอนิกส์ (Digicards)
ซึ่งส่งผลให้การ scan เวชระเบียนผู้ป่วย ง่าย
และรวดเร็ว รวมถึงการให้บริการเวชระเบียน
ที่สนองตอบต่อการักษาพยาบาล การ
ศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดี

เพื่อใช้ระบบ Barcode กากับแบบฟอร์มเวชระเบียน
ทาการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในเข้าสู่ระบบ
Digicards ให้มีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลใน
เวชระเบียน ลดระยะเวลาจัดเก็บ

ความเป็นมาของปัญหา
: การพัฒนา ระบบ Barcode กากับแบบฟอร์ม
เวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อแก้ไขปัญหา การ
จัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเอกสาร
หลายแผ่นในแต่ละฉบับ ทาให้การจัดเก็บใน
ระบบ Digicards เป็นหมวดหมู่ ง่ายการค้นหา
ข้อมูลในเวชระเบียน สนับสนุนต่อการติดตาม
การรักษาของแพทย์ ต่อการวิจัย และการ
จัดส่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์
กรมบัญชีกลาง สานักงานประกันสังคม
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน

1.เวลาในการปฏิบัตงิ านทุกขั้นตอน ลดลง
30 นาที/ฉบับ คิดเป็น 60.00 %
รวบรวมเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน และแยก
กลุ่มเอกสาร ตัวอย่างเช่น Discharge summary 2. Scan ได้ทันเวลา วันต่อวัน (ลดลง 3 วัน)
คิดเป็น 60.00 %
,Informed consent ,History ,Physical
examination ,Progress note ,Nurses’ note,
Consultation record ,Anesthetic record
,Operative note ,Labour record
MRD scanning staff
,Rehabilitation record กาหนด Barcode แต่ละ
กลุ่ม ติด Barcodeแต่ละแบบฟอร์ม ตามกลุ่ม
บทเรียนที่ได้รับ
ที่กาหนด แล้วส่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อ ให้ใช้
ลดขั้นตอนระยะเวลา การเรียงแบบฟอร์มและ
แบบฟอร์มที่มี Barcode กากับเวชระเบียนผู้ป่วย
การ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยใน สะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ลดการผิดพลาด ตลอดจนการสืบค้นและ
ในทุกฉบับ แจ้งทุกหน่วยงานที่ออกแบบ หรือ
จัดทาแบบฟอร์มใหม่เพื่อใช้กับผู้ป่วยใน ต้องผ่าน ให้บริการเวชระเบียนอีเล็กทรอนิกส์ (Digicards) เพื่อ
การให้รหัสโรค รหัสหัตถการ การรักษาพยาบาล การ
การกาหนด Barcode ลงในแบบฟอร์มนั้นๆ ที่
ศึกษาวิจัยได้ถูกต้องรวดเร็ว และสามารถเรียกดูข้อมูล
งานเวชระเบียนและสถิติ ก่อนการใช้จริง

วิธีการดาเนินงาน

ตามกลุ่มแบบฟอร์มตามความต้องการของผู้รับบริการ
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ระบบการตรวจสอบและติดตามแบบบันทึกการรักษาในเวชระเบียนผู้ป่วยจาหน่าย
บทคัดย่อ
การใช้ระบบ การตรวจสอบ และ
ติดตามแบบบันทึกการรักษาในเวชระเบียน
ของผู้ป่วยจาหน่าย ให้ได้รับคืนภายใน 48
ชั่วโมง เพื่อลดจานวนการได้รับคืนเวชระเบียน
ผู้ป่วยจาหน่ายล่าช้า เวชระเบียนไม่สูญหาย
มีการสรุปการรักษาลงใน E-summary ทุกฉบับ
รวมถึงติดตามแบบฟอร์มเวชระเบียนที่สาคัญ
ที่มีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
( Medical Record Audit ) คุณภาพการรักษา
และส่งผลต่อการให้รหัสโรค ซึ่งต้องใช้ข้อมูลใน
เวชระเบียนเป็นส่วนสาคัญในการประมวลค่า
Rw. ที่ใช้ในการคานวณ DRG เพื่อการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลให้ได้ครบตามจานวนที่ทาการ
รักษา

ความเป็นมาของปัญหา
เวชระเบียนผู้ป่วยจาหน่ายที่ได้รับคืน มีแบบฟอร์ม
ไม่ครบถ้วน ขาดแบบฟอร์มที่สาคัญ เช่น แบบ
รายงานการผ่าตัด ( Operation note) Progress
note Admission note แบบบันทึกการให้ยา
ทางการพยาบาล Status type D/C type รวมถึง
ไม่มีการสรุปผลการรักษาใน E-summary ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สาคัญมีความจาเป็นต่อการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียน การรักษาพยาบาล การ
ศึกษาวิจัย และการให้รหัสโรค มีผลต่อการ
ประมวลค่า Rw. ที่ใช้ในการคานวณ DRG เพื่อ
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล การนาระบบการ
ตรวจสอบแบบฟอร์มเวชระเบียน และติดตามเวช
ระเบียนกลับคืนภายใน 48 ชั่วโมง จึงมีความสาคัญ
และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะลดการสูญเสีย
รายได้ของโรงพยาบาลในการเรียกเก็บเงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด มี
ผลกระทบต่อการศึกษาวิจัย และมีผลในการอ้างอิง
ทางด้านกฎหมายในกรณีที่มีการฟ้องร้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบและติดตามเวชระเบียนผู้ป่วย
จาหน่าย ให้ได้รับคืนภายใน 48 ชั่วโมง
2. เพื่อส่งข้อมูลเวชระเบียนไปให้รหัสโรค
ทันต่อการเรียกเก็บภายใน 20 วัน
3. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพิ่มขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
แจ้งหอผู้ป่วย และ ติดตามเวชระเบียนผู้ป่วย
จาหน่าย โดยส่งรายชื่อผู้ป่วยจาหน่ายให้เจ้าหน้าที่ ที่
มีหน้าที่เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในจาก ward
ลงทะเบียนรับคืนเวชระเบียน ตรวจสอบการรับคืน
ตรวจสอบแบบฟอร์มต่างๆ ที่ไม่ได้มีการบันทึก ส่งคืน
ภาควิชาเพื่อขอให้บันทึกเพิ่มเติมหลังจาก scan แล้ว
และติดตามแบบฟอร์มต่าง ๆ จากหอผู้ป่วย เป็น
ประจาทุกวัน และ จัดทาแนวทางการติดตามเวช
ระเบียนผู้ป่วยจาหน่าย
ผลการดาเนินงาน

จานวนเวชระเบียนที่ได้รับคืน 48 ชั่วโมง
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บทเรียนที่ได้รับ
ระบบการตรวจสอบและติดตามแบบบันทึก
การรักษาในเวชระเบียนของผู้ปว่ ยจาหน่าย ส่งผลดี
ต่อความครบถ้วนของข้อมูลเวชระเบียน และลด
การสูญหายลดเวลาของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ตอบสนองต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึง
การให้บริการเวชระเบียน การศึกษาวิจัยได้เป็น
อย่างดี

