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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร  TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ   หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรให้รหัสโรค ICD10,ICD9cm แบบ Paperless/EMR    
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล    6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 02-9269999  โทรสำร  
เว็บไซต์ https://www.hospital.tu.ac.th/ab_official.php  
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  นำงเมธำวี  ใจประทุม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเวชสถิติ  
โทรศัพท ์02-9269999 ต่อ 9850 โทรสำร 02-9269847 มือถือ 099-3411159  
อีเมล methawee0457@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กระบวนกำรพัฒนำกำรก ำหนดรหัสโรคให้สำมำรถบันทึกข้อมูล ICD10, ICD9cm ส่งงำนกำรเงินทำงออนไลน์
ผ่ำนระบบ E-phis ลดควำมผิดพลำดและได้รับเงินชดเชยค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงถูกต้องรวดเร็ว 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนลดจำก 5 ขั้น คงเหลือ 3 ขั้น 
2) อัตรำควำมผิดพลำดกำรออกรหัสโรค (ปี 2561=1.86,ปี 2562=0.95,ปี 2563=0.31%) 
3) SUMADJRW (ปี 2561=60,313, ปี2562=62,356, ปี2563=63,042) 
4) เงินชดเชยค่ำรักษำพยำบำล (ปี 2561=675, 2562=705, 2563=710 ล้ำนบำท) 
5) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ปี 2563=80%) 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
   อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
              อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรให้รหัสโรค ICD10,ICD9cm แบบ Paperless/EMR     
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนท ำ OKRs เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ งานเวชสารสนเทศจึงเลือกท าเรื่องกระบวนกำรพัฒนำระบบกำรให้รหัสโรค ICD10,ICD9cm แบบ 
Paperless/EMR ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบบริกำรและกำรรักษำพยำบำลที่ล้ ำสมัย 
เป้ำประสงค์ที่3 Key result ไม่มีกำรใช้ OPD Card ในทุก OPD    เนื่องจากงานเวชสารสนเทศได้รับผลการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนโดยเปลี่ยนจากการบันทึกเวชระเบียนของสหวิชาชีพใน
กระดาษ (แฟ้มเวชระเบียน) มาเป็นการบันทึกใน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  Electronic Medical Record 
(EMR) และ Paperless ท าให้การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน การสืบค้นข้อมูล  
เอกสาร หลักฐานการรักษาพยาบาลเพ่ือประกอบการให้รหัสโรคต้องใช้ในระบบ EMR/Paperless ระบบการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยของแพทย์ที่บันทึกไว้เป็นหลัก ข้อมูลการสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยใน สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
และการบันทึกข้อมูล ICD10,ICD9cm ส่งงานการเงินออนไลน์เชื่อมโปรแกรมส่งเบิกโดยใช้ระบบ E-phis จัดการ 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:  
 

วิสัยทัศน์ Vision 

ค่านิยม Core Value  :“ Think TRANSFORM ”        วัฒนธรรมองค์กร Corporate Culture    รพธ:  

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ Mission      นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 
 

 
 
 

TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน 
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ความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่ีได้รับการจัดอันดับ CMI ผู้ป่วยในของ
สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหนา้เป็นอันดับ1 ของ UHOSNET มา 3 ปีซ้อน นั่นหมายถึงค่าน  าหนกัสัมพัทธ์
ผู้ป่วยในสูง  แสดงวา่เป็นโรงพยาบาลทีม่ีการรักษาพยาบาลในโรคซับซ้อนเป็นอย่างดี 

      ผลก ำไร-ขำดทุนสิทธ์ิกรมบญัชีกลำง 

      ผลก ำไร-ขำดทุนสิทธ์ิกรมอปท. 
 

ความยั่งยืนของโครงการ 
1.โครงกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรให้รหัสโรคผู้ป่วยในแต่ละสำขำ เพือ่พฒันำศักยภำพของ 
Coder และกำรบันทึกวินิจฉัยโรคและหตัถกำรที่ครบถ้วน 
2.โครงกำรสร้ำงนวัตกรรม AI Coder ระบบกำรบันทกึโรคและบันทกึค ำวินจิฉัยโรคและหัตถกำร 
3.โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดเกบ็เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ EMR/Paperless เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรใช้ข้อมูลและกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไป
ปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 

1.งานเวชสารสนเทศมีการท างานเป็นทีมบริหาร 
2.มีการใช้ SPEC Model ในการบริหารการ
ท างาน 
3.มีการน า Google sheet มาเป็นเคร่ืองมือใน
การติดตาม 
ผลงงาน OKRs, IDP วิเคราะห์ข้อมลูและรายงาน
ผลได้สะดวก 
4.มีการสื่อสารผ่านการประชมุ ผ่านไลน์กลุม่เพ่ือ
แก้ปัญหา 


