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* นักวิชาการเงินและบัญชี  งานคลัง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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          จากการทีร่ฐัไดปรบัเปลีย่นระบบการเบกิจายเงนิคา
รกัษาพยาบาลผปูวยใน เปนระบบเหมาจายโดยใชกระบวน
การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม หรือ Diagnosis Related
Groups (DRG) ทำใหโรงพยาบาลศรนีครนิทร ตองปรบั
เปลีย่นกระบวนการเบกิจายใหม ใหสมัพนัธกบัระบบ DRG
และใหสามารถเบิกเงินคารักษาพยาบาลได งานวิจัยนี้เปน
action research จดัทำเพือ่การปรบัปรงุพฒันากระบวน
การเพือ่การเบกิจายคารกัษาพยาบาลประเภทผปูวยใน ภาย
ใตเกณฑการจดัสรรตามกลมุวนิจิฉยัโรครวม จากขอมลูผู
ปวยทีส่งเบกิไมทนัตามกำหนดเมือ่เริม่ระบบ เดอืนเมษายน
-ธนัวาคม 2545 จำนวน 1,741 ราย คดิเปนจำนวนเงนิ 33.59
ลานบาท เนื่องจากเปนแนวปฏิบัติแบบใหมและพบวา
สาเหตหุนึง่ของการทีโ่รงพยาบาลไดรบัเงนิคารกัษาพยาบาล
ลดลง เกดิจากการสงขอมลูผปูวยในรายบคุคลทีป่ระมวล
ผลแลวใหกรมบัญชีกลางลาชา ซึ่งไดนำมาเปนประเด็น

โอกาสในการพฒันาระบบ ขัน้ตอนการดำเนนิการงานวจิยั
เริ่มจากทบทวนและปรับปรุงระบบจากการดำเนินการ จัด
เตรยีมความพรอมของอปุกรณ ระบบขอมลู และบคุลากร
และทำการเชื่อมโยงขอมูลที่จำเปนตอการจัดสงขอมูล
ผลการวจิยัพบวา สามารถแกปญหาการจดัสงขอมลูเพือ่การ
เบิกจายไดเต็มประสิทธิภาพ คือ สามารถสงเบิกได 100
เปอรเซน็ต เพิม่ขึน้จากเดมิอกีรอยละ 27 ไดปรบัปรงุพฒันา
งานแบบทีมครอมสายงาน สามารถสรางแบบฟอรมและ
กระบวนการใหมเพื่อรองรับการสงขอมูลเบิกจายในระบบ
อเิลก็ทรอนคิสไดทนัภายในกำหนดโดยทำงานในเวลาปกติ
และทำใหโรงพยาบาลไดรับรายไดเต็มอัตราการเบิก


Regarding to the government have

changed the in-patient's payment to Diagnosis
Related Groups(DRG) system. Making Srinagarind
Hospital have to change the process of payment to
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conform with DRG system in order to claim money.
This action research was conducted to the payment
system for developing the payment system in
Srinagarind Hospital from the Global Budget
payment to considering by DRG. Because of the
delay in sending individual analyzing in-patient
data to The Central Office Health Care Informa-
tion, those payments decreased from real hospital's
income about 33.59 million baht, from the data of
1,741 patient's delay submission in April to
December 1998. That created opportunity in
developing the system which had stepwise
process in system revision and improvement,
preparation the readiness of equipment, data
system and personnel.

These findings the problem in data
submission had solved, defray up to 100% from
73% formerly. Having team work development and
improvement, new form and new system supported
payment submission on electronic system within
working time.


ความเปนมาและความสำคญัของการวจิยั

ตามทีก่ระทรวงการคลงัไดรบันโยบายจากรฐับาล
ใหดำเนนิการปรบัเปลีย่นระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลของ
ขาราชการเพื่อใหรัฐสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมี
ประสทิธภิาพ โดยใหเริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัที ่1 เมษายน

2545 เปนตนไป นัน้ ทำใหกรมบญัชกีลางไดปรบัเปลีย่นวธิี
การเบกิจายคารกัษาพยาบาลผปูวยใน จากเดมิเบกิจายจรงิ
ตามทีไ่ดวางฎกีา เปนเรยีกเกบ็เงนิดวยระบบเบกิจายเงนิคา
รกัษาพยาบาลภายใตเพดานงบประมาณ (Global Budget)
และเกณฑการจดัสรรตามกลมุวนิจิฉยัโรครวม(Diagnosis
Related Group, DRG) โดยไดพฒันาระบบการจดัทำฎกีา
เดิมมาเปนระบบคอมพิวเตอร ซึ่งโรงพยาบาลตองปรับ
เปลี่ยนระบบ ใหสัมพันธกัน และจากการเปลี่ยนระบบใน
ระยะแรกพบวาขอมลูการเบกิเดอืนเมษายน- ธนัวาคม 2545
จำนวนชุดคารักษาพยาบาลที่จัดสงไมทันในเวลาที่กำหนด
ม ี1,741 ราย คดิเปนจำนวนเงนิถงึ 33.59 ลานบาท และ
ไดทำการทบทวนความพรอมของขอมูลสารสนเทศเปน
ขั้นตอนที่สำคัญของการไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง
งานวจิยันีเ้กดิขึน้จากการนำประเดน็การสงเบกิไดไมทนัตาม
กำหนดมาเปนโอกาสในการพัฒนาระบบการเบิกจาย โดย
เริม่ทำการทบทวนระบบขอมลูดานเบกิจายของโรงพยาบาล
ศรนีครนิทร  เพือ่ใหไดขอมลูครบถวนตามระบบเบกิจาย
ภายใตเพดานงบประมาณ และใชเกณฑการจัดสรรตาม
กลมุวนิจิฉยัโรครวม เนนใหสามารถดำเนนิการตามกระบวน
การทีก่รมบญัชกีลางกำหนด ไดแก สงขอมลูผปูวยในราย
บุคคลภายในทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เพราะการสง
ขอมูลลาชาจะสงผลใหโรงพยาบาลไดรับเงินจัดสรรลดลง
ตามสดัสวนการจดัสรรตาม DRG  ดงันัน้ จำเปนอยางยิง่
ทีจ่ะตองจดัทำขอมลูเบกิจายสงใหไดทนัภายในกำหนด ใน
การนี ้โรงพยาบาลศรนีครนิทร ใชงบประมาณในการเตรยีม
เจาหนาทีป่ฏบิตังิานลวงเวลาเพือ่จดัเตรยีมขอมลูสงเบกิให
ไดทนัตามกำหนดระยะเวลาคอนขางสงู งานวจิยันี ้จะชวย
ใหโรงพยาบาลลดการใชงบประมาณคาตอบแทนใหเจา
หนาทีท่ำงานลวงเวลา และใหโรงพยาบาลไดรบัรายไดเตม็
100 เปอรเซน็ตของจำนวนเงนิทีส่งเบกิทัง้หมด
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1. เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการการเบกิจายใหสอด

คลองกบัระบบการเบกิจายตามระบบ DRG
2. เพือ่แกปญหาการสงขอมลูเบกิจายไมทนัตาม

กำหนดเวลา
3. สรางระบบการเบกิจายเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ

⌫⌫
เปนงานวจิยัสถาบนั เนนการพฒันากระบวนการ

ทำงาน โดยใชขอมลูจรงิจากการทบทวนใบสรปุรายการเบกิ
คารักษาพยาบาล ผูปวยใชสิทธิเบิกขาราชการที่เขารับการ
รกัษาทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทรในชวงเดอืน เมษายน 2545

-  กนัยายน  2546 รวมทัง้สิน้  15,670 ราย  และ
ขอมูลจากงานเวชระเบียนและสถิติ เพื่อการสงเบิกในรูป
อเิลก็ทรอนกิส  ระยะเวลาทีใ่ชในการทำวจิยั ใชเวลา 9 เดอืน
นบัตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2546 ถงึ กนัยายน 2546

คำนิยาม
รหสัโรค หมายถงึ รหสัโรคตามหนงัสอื ICD-10 ของ WHO
หรอื International Statistical Classification of Dis-
eases and Related Health Problems Tenth Revision
หรอืบญัชจีำแนกโรคระหวางประเทศ ฉบบัแกไขครัง้ที ่10
รหสัการผาตดั หมายถงึ รหสัการผาตดัตามหนงัสอื ICD-
9-CM หรอื International Statistical Classification
of Diseases Clinical Modification
เวชระเบยีน หมายถงึ บนัทกึประวตักิารรกัษาผปูวย
น้ำหนกัสมัพทัธ (relative weights) หมายถงึ คาเฉลีย่ของ
การใชทรพัยากรในการรกัษาผปูวย DRG นัน้ เทยีบกบัตน
ทนุเฉลีย่ของการรกัษาผปูวยทัง้หมด มสีตูรในการคำนวณ
คือ
น้ำหนกัสมัพทัธ =

           =  คาเฉลีย่ตนทนุในการรกัษาผปูวย DRG หนึง่
                คาเฉลีย่ตนทนุในการรกัษาผปูวยทกุ DRG
กลมุวนิจิฉยัโรครวม (diagnosis related group, DRG)
หมายถึง การจัดกลุมโรคของผูปวยที่ใชทรัพยากรในการ
รกัษาใกลเคยีงกนัไวในกลมุเดยีวกนั

⌫
1. ไดแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

การสงขอมลูในโปรแกรม สกส. ทนัตามกำหนดระยะเวลา
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดเจาหนาที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. โรงพยาบาลไดรบัเงนิจดัสรรเตม็จำนวนทีส่งเบกิ

⌫
1. แบบฟอรมรายการเบกิแบบ    7119
2. ใบแสดงรายการคารกัษา พ.51
3. ใบ General Summary Sheet ของ

เวชระเบยีน
4. โปรแกรม CSMBS IPD Reimbursement

ของ สำนกังานสารสนเทศบรกิารสขุภาพ (สกส.)


1. สงเจาหนาทีเ่ขารบัการอบรมการใชโปรแกรม

ของ สกส. (มนีาคม 2545)
2. จั ด เ ต รี ย มค ว า มพ ร อ ม ข อ ง อุ ป ก รณ

คอมพวิเตอรและเชือ่มโยงขอมลูเพือ่นำมาปอนในโปรแกรม
ของ สกส.

3. ประชุมและหาแนวทางดำเนินการกับหนวย
งานที่เกี่ยวของและไดทำการจัดสงขอมูลเบิกจายตาม
โปรแกรมของ สกส. (มถินุายน 2545) Mean charge Per DRG

Aggregate Mean Charge
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4. ระดมความคิดรวบรวมปญหาและขอจำกัด
หลงัจากจดัทำเรือ่งเบกิจายระบบใหมตามโปรแกรมที ่สกส.
กำหนด

5. ทบทวนกระบวนการในการจัดสงขอมูล
6. ปรบัระบบการสงขอมลูและหาแนวทางลดขัน้

ตอนการทำงาน (มถินุายน-ธนัวาคม 2545) โดยปรบัปรงุ
รปูแบบของการใชขอมลูรวมกนัสรางแบบฟอรมใหมเพือ่ให
จดัสงขอมลูไดครบถวน (มกราคม 2546)

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

⌫
1. บนัทกึขอมลูสทิธเิบกิตนสงักดัทีจ่ำหนายกลบั

ตัง้แตเดอืน เมษายน 2545 - กนัยายน 2546 ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร

2. ทบทวนความสมบูรณของขอมูลตามแบบ
ฟอรมรายการเบิกแบบ  7119, ใบแสดงรายการคารักษา
พ.51  และใบ General Summary Sheet เทยีบกบัขอมลู
ตามโปรแกรม CSMBS ของ สำนกังานสารสนเทศบรกิาร
สขุภาพ (สกส.)

3. สงขอมลูเบกิจาย ของทกุเดอืนให สกส.
4. เกบ็ขอมลูการสงเบกิเงนิคารกัษาพยาบาลเพือ่

หาจำนวนเงินที่สงเบิกทันเวลากับสงเบิกไมทัน
5. วิเคราะหและแปรผลหาความถี่และรอยละ

โดยใชโปรแกรม  Microsoft  Excel


มรีะบบทีส่อดคลองกบัระบบการเบกิจายภายใต

เกณฑ DRG โดยไมมผีลกระทบตอการเรยีกเกบ็ใหไดครบ
เต็มจำนวนที่สงเบิก


การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา

(descriptive study) ทำการศกึษาแบบสำรวจ (survey or
exploratory) ประเภทการวเิคราะหงาน (job analysis) โดย
การสำรวจสภาพการทำงาน ความรบัผดิชอบ คณุภาพงาน
และประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน เพื่อชวย
ปรับปรุงระบบการทำงานและวางแผนการดำเนินงานใหมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหโรงพยาบาลไดรบัเงนิคารกัษาพยาบาล
ครบตามจำนวนที่สงเบิกและเรียกเก็บ แสดงตามตาราง
ขางลาง

ขั้นตอนการดำเนินงาน
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ผลสรปุตารางที ่1 แสดงขอมลูการสงเบกิคารกัษา
พยาบาลในชวงเดอืนเมษายน 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 2545
เปรียบเทียบจำนวนคารักษาพยาบาลที่สงเบิกทันภายใน
กำหนด และสงเบิกไมทันภายในกำหนด อธิบายไดวา
ในชวงระยะเวลา 9 เดอืน คอืเดอืนเมษายน 2545 ถงึเดอืน
ธันวาคม 2545 ผูรับบริการรวม 7,867 ราย คาใชจาย
ในการใหบรกิารรวมทัง้สิน้ 209.3 ลานบาท สงเบกิในระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไดเพยีง6,126 ราย คดิเปนเงนิ 175.71 ลานบาท
ทีส่งเบกิไมทนัม ี 1,741 ราย คดิเปนเงนิ 33.59 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 16.05

ตารางที ่1 จำนวนผใูชบรกิารและคารกัษาพยาบาลทีส่งขอมลูเบกิจายในระบบอเิลก็ทรอนกิส จำแนกตามลกัษณะการสงเบกิ
เดอืนเมษายน 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 2545 ( N = 7,867 )

หมายเหตุ คารักษาพยาบาลทั้งหมด หมายถึง คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหวางการอยูรักษาในโรงพยาบาล และจำนวนคารักษาพยาบาลที่สงเบิก
ในแตละเดือนไมใชจำนวนคารักษาพยาบาลของผูปวยที่จำหนายในเดือนนั้นๆ จำนวนคารักษาพยาบาลที่สงเบิกบางเดือน จึงมากกวาจำนวน
คารกัษาพยาบาลของผปูวยในเดอืนนัน้

หนวยเงินรายได ไดแกปญหาการสงเบิกไมทัน
โดยเพิ่มเวลาการทำงานในการสงเบิกใหมากขึ้น จัด
เจาหนาทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ทำใหโรงพยาบาลตอง
เพิ่มงบประมาณในการปฏิบัติงานดังกลาวในชวงเดือน
กรกฎาคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2545 และเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนาไมใชการแกปญหาทีย่ัง่ยนื จงึมแีนวคดิ
หาระบบและแนวทางใหม โดย

- ทบทวนระบบการทำงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจายเงินคารักษา

พยาบาลเพือ่ใหสามารถสงขอมลูเบกิจายไดทนัตามกำหนด
และปฏบิตังิานไดในเวลาราชการ  โดยสรางแบบฟอรมใหม
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หลังจากทบทวนขอมูล เพื่อเชื่อมโยงของขอมูลจากฐาน
ขอมูลพื้นฐานและขอมูลกลุมโรคจากงานเวชระเบียนและ
สถติ ิกบัขอมลูคาใชจายในการรกัษาพยาบาลจากหนวยเงนิ
รายได

ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกลาวขางตน ทำให
จำนวนคารกัษาพยาบาลทีส่งเบกิไดทนั  ดงัรายละเอยีดใน
ตารางที ่2

ตารางที ่2 จำนวนผใูชบรกิารและคารกัษาพยาบาลทีส่งขอมลูเบกิจายในระบบอเิลก็ทรอนกิส จำแนกตามลกัษณะการสงเบกิ
เดอืนมกราคม 2546 ถงึเดอืนกนัยายน 2546 ( N = 7,803 )

ผลสรุปตารางที่ 2 จากการปรับปรุงระบบงาน
พบวา การเชื่อมโยงขอมูลทำใหการทำงานรวดเร็วและ
ครบถวนขึ้น เหมาะกับโรงพยาบาลขนาดใหญที่ตองมีการ
เชือ่มขอมลูจากหลายหนวยงาน จากตารางที ่2  พบวาใน
ชวงเดอืนมกราคม 2546 ถงึเดอืนกนัยายน 2546 รวมระยะ
เวลา 9 เดอืน มผีรูบับรกิารรวม 7,803 ราย คาใชจายใน
การใหบรกิารรวมทัง้สิน้  220.86 ลานบาท สามารถสงเบกิ
ไดรวม 9,544 ราย จำนวนเงนิ 254.45 ลานบาท สรปุ ณ
เดือนกันยายน 2546 เปนการปดงบประมาณสามารถ

สงขอมูลเบิกจายตามจำนวนผูปวยรับบริการและตาม
จำนวนคาใชจายที่ใหบริการเปนเงิน 220.86 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 100  และสงขอมลูสงเบกิยอดตกคางจำนวน
1,741 รายจำนวนเงิน 33.59 ลานบาท คิดเปนยอดเบิก
เกนิกวาคารกัษาทีใ่หบรกิารในปงบประมาณ 2546 รอยละ
15.21  และในภาพรวมของแตละเดือน สามารถเบิกได
ลวงหนาโดยเปรยีบเทยีบกบัคารกัษาของผรูบับรกิารทีค่วร
ไดรบัแตละเดอืน ซึง่เปนประโยชนตอองคกรในการบรหิาร
จัดการดานงบประมาณดานรายรับที่ไดรับแนนอน
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สรุปไดวาระบบการทำงานแบบที่ปรับปรุงใหม

มรีะบบการทำงานทีส่ะดวก ลดขัน้ตอนและความซ้ำซอนใน
การทำงาน เดมิใชเวลามากเนือ่งจากงานเวชระเบยีนสรปุรหสั
โรคและหตัถการจากแฟมลงในเอกสารปะหนาพรอมสำเนา
แฟมขอมลูผปูวยใหหนวยเงนิรายได และหนวยเงนิรายได
จะตองนำรายละเอยีดในเอกสารดานขอมลูพืน้ฐาน ขอมลู
การรักษาซึ่งงานเวชระเบียนจัดสงให และเอกสารของ

หนวยเงนิรายไดคอืขอมลูคารกัษาพยาบาล  นำมาบนัทกึลง
ในโปรแกรมสกส.ซึ่งทำใหเสียเวลามากที่สุด เพราะตอง
ดูเอกสารประกอบหลายแผน  แตระบบงานใหมที่ทำการ
ปรับปรุงโดยมีการเชื่อมตอของระบบการสงขอมูลลงใน
แบบฟอรมสรางขึ้นใหมซึ่งมีความครบถวนของขอมูล
ทำใหสามารถใชเวลาในการจัดทำขอมูลเบิกจายตาม
โปรแกรมสงเบิกของสำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ
สกส.กำหนดไดเรว็ขึน้
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ตามขอกำหนดของ สกส. กำหนดใหสถาน

พยาบาลปอนขอมูลการสงเบิกดวยโปรแกรมที่ สกส.
จดัทำขึน้เอง โดยการแจกจายโปรแกรมใหกบัสถานพยาบาล
ใชเพือ่สงขอมลูเบกิ ทัง้นี ้เพือ่ความสะดวกในการประมวล
ผลการจายเงินของ สกส. แตไมสะดวกกับโรงพยาบาล
ศรีนครินทร เนื่องจาก โรงพยาบาลมีระบบการปอนและ
จดัเกบ็ขอมลูทีแ่ตกตางจากความตองการในโครงสรางแฟม
ขอมูลตามโปรแกรมของ สกส. ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำให
การทำงานลาชา เพราะตองทำงานซ้ำซอนหลายขั้นตอน
นั่นคือ โรงพยาบาลจะตองหาแนวทางการปรับโครงสราง
ของแฟมขอมูลใหตรงกับโปรแกรมที่ สกส.กำหนดใหทำ
เพือ่ลดขัน้ตอนของตนเอง กลาวคอื จะตองทำการนำขอมลู
จากหนวยงาน 2 หนวยงาน คอื ขอมลูสวนบคุคลและขอมลู
โรค/หัตถการ/การผาตัด จำนวนวันที่นอนรักษา จากงาน
เวชระเบยีนและสถติ ิขอมลูดานคารกัษาพยาบาลจากหนวย
เงินรายได มาเชื่อมโยงเปนแฟมขอมูลเดียวกันกอน เพื่อ
บันทึกลงในแบบฟอรมรายงานที่สรางขึ้นมาใหม ทำให
สามารถนำมาปอนขอมลูสงให สกส.ไดสะดวกและรวดเรว็ขึน้

⌫
โรงพยาบาลสามารถสงขอมลูไดทนัเวลา (ภายใน

ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่จำหนายผูปวย) ได
100 % (ถวัเฉลีย่ประมาณเดอืนละ 23  ลานบาท) ถกูตอง
ครบถวน รักษาผลประโยชนของโรงพยาบาลไดโดยเพิ่ม
รายไดใหโรงพยาบาล ลดความสูญเสียที่ไมสมควรใหกับ
โรงพยาบาล ทำใหไดรบัเงนิเรว็ขึน้ตามรายรบัจรงิทีค่วรได
รบั และทำใหผบูรหิารทราบสถานะการเงนิในการดำเนนิงาน
จรงิ จากเดมิซึง่สามารถทำเอกสารเบกิจายไดเพยีง 73% ของ
จำนวนผทูีใ่ชสทิธเิบกิจายตอเดอืน (เฉลีย่ประมาณเดอืนละ
17 ลานบาท) บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาใจในระบบงานและการประสาน
งานกบัผเูกีย่วของมากขึน้ มกีารทำงานและพฒันางานเปน
ทมีแบบทมีครอมสายงาน (Cross functional)


ดวยระบบการเบิกจาย ภายใตวิธีการกำหนด

เพดานงบประมาณและจดัสรรตามหลกัเกณฑกลมุวนิจิฉยั
โรครวม (DRG) ในระบบอเิลก็ทรอนคิส ขอมลูการวเิคราะห
หากลมุ (DRG) และคาน้ำหนกัสมัพทัธ (RW) เปนขอมลู
ทีส่ำคญัมาก เนือ่งจากคาน้ำหนกัสมัพทัธคอืตวัคณูคาคงที่
เปนตวัเงนิทีร่ฐัจดัสรรให นัน่คอื มผีลตอการเงนิคารกัษา
พยาบาลทีโ่รงพยาบาลสงเบกิโดยตรง ดงันัน้ โรงพยาบาล
ควรใหความสำคัญตอความรวดเร็วและสมบูรณของการ
บนัทกึขอมลูในเวชระเบยีน อยางยิง่ เพราะ หากไมสามารถ
หาขอมลูไดภายในเวลาทีก่ำหนด จะไมสามารถสงเบกิเงนิได
เงินสวนที่โรงพยาบาลควรไดรับก็จะถูกตัดทิ้งไป และใน
อนาคตอันใกลในทุกสิทธิของการเบิกคารักษาพยาบาล
ไดแก สทิธขิาราชการ สทิธปิระกนัสงัคม สทิธบิตัรสขุภาพ
ถวนหนา จะอยูในรูปแบบภายใตวิธีการกำหนดเพดาน
งบประมาณและจดัสรรตามหลกัเกณฑกลมุวนิจิฉยัโรครวม
(DRG) การเตรยีมการดานความรวดเรว็และความครบถวน
ถกูตอง สมบรูณ ของขอมลูจงึจำเปนอยางยิง่


คณะผูวิจัย ขอระลึกถึงและกราบขอบพระคุณ

ผบูรหิารคณะแพทยศาสตรทีไ่ดจดัโครงการอบรมใหความรู
ความเขาใจในขั้นตอนของการทำวิจัยเชิงวิเคราะห และ
ขอขอบพระคณุ คณุศศธิร แสงพงศานนท หวัหนาหนวย
สังคมสงเคราะหผูปวยใน ที่คอยใหคำแนะนำ ชี้แนะ
ขอบกพรองของงานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณเจาหนาที่
ของงานเวชระเบียนและของหนวยเงินรายได ที่ใหขอมูล
อันเปนประโยชนในการศึกษาในเชิงคุณภาพ และรวมมือ
รวมใจ เสียสละเวลา ทำใหงานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
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1. แบบเดมิ
แบบฟอรมใบสรปุคารกัษาพยาบาลผปูวยในสทิธเิบกิขาราชการ
ตามหนังสือรับรองของ………..….….............ที่…….……...............
ลงวนัที…่....เดอืน….........…พ.ศ…....รบัรองการเขารบัการรกัษาพยาบาล
ของ…...….…ซึง่ปวยเปนโรค……........…และไดมาขอรบัการรกัษาจาก
โรงพยาบาลศรนีครนิทร ตัง้แตวนัที…่.….เดอืน……...….พ.ศ….……
ถงึวนัที…่…...…เดอืน……….….…….พ.ศ.…….………รวม…….…...วนั
ดงัรายการตอไปนี้

แบบฟอรมเดิมและแบบฟอรมใหมประกอบ

ลำดบั                     รายการ จำนวน หมาย
ที่ เงิน เหตุ
1 คาหองและคาอาหารรวม….วนั วนัละ…บาท
2 คาอวยัวะเทยีม  (ระบปุระเภท)
3 คาซอมแซมอวยัวะเทยีม
4 คาอปุกรณในการบำบดัรกัษาโรค(ระบปุระเภท)
5 คาซอมแซมอปุกรณในการบำบดัรกัษาโรค
6 คาบรกิารทางการแพทย  คาตรวจ คาวเิคราะหโรค
7 คายา
8 คาเลอืดและสวนประกอบของเลอืดหรอื

สารทดแทน
9 คาอปุกรณในการเตรยีมเลอืด (ชนดิถงุเดยีว)

                           รวมทัง้สิน้

2. แบบใหม
แบบฟอรมใบสรปุคารกัษาพยาบาลผปูวยในสทิธเิบกิขาราชการ DRG
HN. …..…………ชือ่ผปูวย…………....……คำนำหนา……..……………..
อาย…ุ……ป….…...  (HNแบบเกา)……….……  AN……….…………….
วนัทีA่dmit………..………เวลา……………แผนก…….…..….……………
เลขทีป่ระชาชน…………….…วนัเดอืนปเกดิ……….…….….…………….
น้ำหนกัแรกรบั….……เพศ……สถานภาพ……สญัชาต…ิ…อาชพี………
ผมูสีทิธเิปน……และเปน…..…ของผปูวย  สทิธกิารรกัษาอืน่ของผปูวย….
เปนผขูอหนงัสอืรบัรองการมสีทิธจิากหนวยงาน……เลขที…่….…………
วนัที ่…………....……………ชือ่สกลุผมูสีทิธ…ิ……………..…..………….
เลขทีบ่ตัรประชาชน…………...จำหนายวนัที…่………..เวลา…...………
ward……สถานภาพการจำหนาย…….ประเภทการจำหนาย….………..
ตดัยอดยงัไมจำหนายครัง้สดุทายวนัที…่ตดัแลว……ครัง้  ครัง้นีว้นัที.่.….
Principal diagnosis………………………
Other diag 2 ……..……...... 3 ……….…..….. 4 …...……………..
Procedure 1 …..………...... 2 ………...……… 3 …..………………
ลำดบั                     รายการ จำนวน หมาย
ที่ เงิน เหตุ
1 คาหอง/คาอาหาร
2 อวยัวะเทยีม/อปุกรณในการบำบดัรกัษา
3 ยาและสารอาหารทางเสนเลอืดทีใ่ชในรพ.
4 ยาทีน่ำกลบับาน
5 เวชภณัฑทีไ่มใชยา
6 บรกิารโลหติและสวนประกอบของโลหติ
7 ตรวจวนิจิฉยัทางเทคนคิการแพทยและ

พยาธวิทิยา
8 ตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยา
9 ตรวจวนิจิฉยัโดยวธิพีเิศษอืน่ ๆ
10 อปุกรณของใชและเครือ่งมอืทางการแพทย
11 ผาตดั ทำคลอด ทำหตัถการ และบรกิาร

วสิญัญี
12 คาบรกิารทางการแพทย
13 บรกิารทางทนัตกรรม
14 บรกิารทางกายภาพ
15 บริการฝงเข็ม/การบำบัดของผูประกอบ

โรคศิลปะอื่นๆ
16 บรกิารอืน่ทไีมเกีย่วของกบัการรกัษา

                                      รวมทัง้สิน้
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