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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ กระบวนการพัฒนาการใหรหัสโรค Coding Audit เพ่ือเพิ่มประสิทธิผล คา ADJRW ในการเบิก
คาชดเชยการรักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  
[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานเวชสารสนเทศ    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางเมธาว ี ใจประทุม   ตําแหนง นักวิชาการเวชสถิติ  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

กระบวนการพัฒนาการตรวจสอบขอมูลการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ Coding Audit เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล  
คา ADJRW ในการเบิกคาชดเชยการรักษาพยาบาล โดยการตรวจสอบขอมูลการสรุปและการใหรหัสโรคใหถูกตอง 
ครบถวนกอนการยืนยันขอมูลทําใหลดขอผิดพลาดในการใหรหัสโรค ลดข้ันตอนการสงเบิกและทําใหไดรับเงินชดเชย 
คารักษาพยาบาลอยางถูกตองรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
ประสิทธิผล 

ตัวชีวัด Base Target ทําได 
1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินชดเชยคารักษาพยาบาล  710 ลบ. เพ่ิมขึ้น 50 ลบ. 796 ลบ. เพ่ิมข้ึน  86 ลบ. 
2) อัตราการเพ่ิมขึ้นของ SUMADJRW 63,042 เพ่ิมข้ึน 10 % 71,342  เพ่ิมข้ึน 13.17 % 
3) อัตราความครบถวนการสรุปเวชระเบียน  70 % 90% 87.90 % 
4) อัตราความถูกตองการใหรหัสโรค  98.14 % 100% 99.69 % 

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาการใหรหัสโรค Coding Audit เพื่อเพิ่มประสิทธิผล คา ADJRW ในการเบิกคาชดเชยการ
รักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานทํา OKRs เพ่ือพัฒนาหนวยงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งในป 2564 นี้ ประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับงานเวชสารสนเทศมากที่สุดคือ TUH OKRs of 
Strategic 4: มุ งสูองคกรแหงอนาคต Objective 4.1 บริหารจัดการ การเงินการคลังแบบ Digital Financial 
Management TKR 4.1.4 รอยละของคารักษาพยาบาลท่ีเบิกได (RW) ของผูปวยสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา (UC) 

การใหรหัสโรคเปนการแปลงคําวินิจฉัยโรคและคําวินิจฉัยหัตถการของแพทยที่บันทึกในเวชระเบียนใหเปน 
รหัส ICD 10 และรหัส ICD 9 cm ตามลําดับโดยผูใหรหัสโรคเปนนักวิชาการเวชสถิติหรือ Coder โรคและหัตถการ 
สวนใหญเปนกลุมหนึ่งที่มีราคาแพงและมี Impact สูงตอคา (ADJRW) และมีรายงานอุบัติการณการใหรหัสโรค 
ไมครบถวน ขอมูลรหัสโรคไมผาน (ติด C) จากกองทุน ในป 2562 คิดเปน   5.4 % ในป 2563 คิดเปน 1.9 % อีกทั้ง 
ยังมีเรื่องการสรุปเวชระเบียนท่ียังสรุปไมถูกตอง ไมครบถวน ซึ่งอัตราความครบถวนการสรุปเวชระเบียนใน Summary 
Sheet อยูท่ี 70 % เทานั้น และทําใหการสงเบิกหลายครั้ง เพ่ิมข้ันตอนในการสงเบิกเนื่องจากตองกลับมาแกไขรหัสโรค 
รหัสหัตถการใหมเพ่ือทําการสงเบิก 

จึงไดมีการจัดทํากระบวนการพัฒนาการใหรหัสโรค Coding Audit เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล คา ADJRW ในการ
เบิกคาชดเชยการรักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา ตัวชี้วัดคือ 1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินชดเชยคา
รักษาพยาบาลจาก 710 ลานบาท เปน 796 ลานบาท เพิ่มขึ้น 86 ลบ. 2) อัตราการเพ่ิมขึ้นของ SUMADJRW  
จาก 63,042 เปน 71,342 เพ่ิมข้ึน 13.17 % 3) อัตราความครบถวนการสรุปเวชระเบียนจาก 70% เพ่ิมเปน 87.90 % 
4) อัตราความถูกตองการใหรหัสโรค จาก 98.14 % เพ่ิมเปน 99.69 % โดยการตรวจสอบขอมูลการสรุปและการให 
รหัสโรคใหถูกตอง ครบถวนกอนการยืนยันขอมูลทําใหลดขอผิดพลาดในการใหรหัสโรค ลดข้ันตอนการสงเบิกและทําให
ไดรับเงินชดเชยคารักษาพยาบาลอยางถูกตองรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
1. นํา OKR สรางเปน SPEC Model เพ่ือใชนําทางในการบริหารการทํางาน 
2. สรางองคความรูสูองคกรแหงอนาคต Data Analysis วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบขอมูลการใหรหัสโรคและการสรุป

เวชระเบียน 
3. สรางนวัตกรรมใHandbook จากการ Coding Audit ,KM Data Analysis Coding ICD10,ICD9cmและนํามาใช 

ในการปฏิบัติงาน 
4. มีการจัด KM เชิงรุกสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูการบันทึกเวชระเบียนกับสหวิชาชีพ จัดการประชุม Onsite Online 

หรือผานไลนกลุม 

 
 
 
 
 
 
ความย่ังยืนของโครงการ 


