ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับงานเวชระเบียน
โทร. สายใน
ห้องหัวหน้าฝ่ าย 92097
หน่วยรับข้อมูลและสถิติ 92088
ธุรการ 92089 , 92090
บริ การเวชระเบียน 92091
บริ การข้อมูลสถิติ 92094
บันทึกข้อมูล 92093
ลงรหัสโรค 92092 , 92096
สแกนเวชระเบียน 92095 , 92098
ระเบียบการในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ในใบ Summary
สถิติผปู ้ ่ วยในของโรงพยาบาล ได้รวบรวมข้อมูลจากประวัติผปู ้ ่ วยในที่จาหน่าย ออกจากโรงพยาบาล รวมทั้ง
ผูป้ ่ วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ผูป้ ่ วยทัว่ ไปและผูป้ ่ วยคลอดบุตร
ความหมายของคาทีใ่ ช้
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูป้ ่ วยที่แพทย์รับไว้เพื่อให้การรักษาในโรงพยาบาล โดยลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
ผู้ป่วยทัว่ ไป หมายถึง ผูป้ ่ วยของฝ่ ายอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรี เวชวิทยา จักษุวทิ ยา
โสต ศอ นาสิ กวิทยา รังสี วทิ ยา ออร์ โธปิ ดิกส์ และจิตเวช ยกเว้นผูป้ ่ วยคลอดบุตร
ผู้ป่วยคลอดบุตร หมายถึง ผูป้ ่ วยสู ติกรรมที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตร
ทารกแรกคลอด หมายถึง ทารกที่มารดาคลอดในโรงพยาบาล หรื อคลอดในระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาล
ทั้งทารกที่เกิดมีชีวิตและทารกตายคลอด ( stillbirth)
ทารกแรกคลอดปกติ ( normal infant ) หมายถึง ทารกเกิดมีชีวติ ที่แพทย์ตรวจไม่พบสิ่ งผิดปกติและไม่ได้
เจ็บป่ วย
ทารกแรกคลอดผิดปกติ ( abnormal infant ) หมายถึง ทารกเกิดมีชีวิตที่แพทย์ตรวจพบความผิดปกติ
หรื อมีการเจ็บป่ วย หรื อตายในขณะที่อยูใ่ นโรงพยาบาล และทารกที่คลอดก่อนครบกาหนด
ทารกตายคลอด (stillbirth) หมายถึง ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดาที่ต้ งั ครรภ์ต้ งั แต่ 22 สัปดาห์ หรื อน้ าหนัก
ตั้งแต่ 500 กรัม ขึ้นไป และไม่มีชีวติ
ผู้ป่วยถึงแก่ กรรม หมายถึง ผูป้ ่ วยที่แพทย์รับไว้เพื่อให้การรักษาในโรงพยาบาล และถึงแก่กรรม ในขณะที่พกั
รักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล
ทีอ่ ยู่ หมายถึง ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูป้ ่ วยตามที่แจ้งไว้กบั ศูนย์บรรจุผปู ้ ่ วย
สานักงาน
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รหัสโรค ใช้รหัสโรคจากหนังสื อ International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD-I0) ขององค์การอนามัยโลก และ รหัสหัตถการ ICD-9-CM
จานวนวันทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล ( length of stay ) หมายถึง จานวนวันที่ผปู ้ ่ วยพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล
นับตั้งแต่วนั ที่รับไว้แต่ไม่นบั วันจาหน่าย แต่ในกรณี ที่รับผูป้ ่ วยไว้และจาหน่ายในวันเดียวกันให้นบั เป็ น 1 วัน
การจาหน่ าย หมายถึง การที่แพทย์อนุญาตให้ผปู้ ่ วยใน ออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งการที่ผปู ้ ่ วยถึงแก่กรรม
ในโรงพยาบาล
เมื่อแพทย์จาหน่ายผูป้ ่ วย หรื อกรณี ผปู ้ ่ วยถึงแก่กรรมแล้ว แพทย์ผรู ้ ักษาต้องทาการลงรหัสการวินิจฉัยโรคและ
หัตถการในคอมพิวเตอร์ระบบ On-Line ตามแบบฟอร์มเวชระเบียนให้ครบทุกประการ
การสรุ ปเวชระเบียนผู้ป่วยใน เมื่อจาหน่ ายผู้ป่วยแล้ ว
แพทย์ จะต้ องทาการบันทึกข้ อมูลดังต่ อไปนี้
1. Principal Diagnosis ตามหนังสื อ ICD – 10
2. Comorbidity
3. Complications
4. Other Diagnosis
5. ถ้าผูป้ ่ วยมีการทาหัตถการ ให้บนั ทึกการทาหัตถการนั้นๆ ตามหนังสื อ ICD-9-CM
6. ในกรณี ผปู ้ ่ วยถึงแก่กรรม จะต้องระบุสาเหตุการตายทุกราย
7. กรณี ผปู้ ่ วยจากการบาดเจ็บ (กลุ่มรหัส S,T) จะต้องบันทึกสาเหตุการได้รับบาดเจ็บตาม ICD-10 ในหมวด
External Cause of Morbidity and Mortality เสมอ
เวชระเบียนคืออะไร มีประโยชน์ อย่างไร
เวชระเบียน คือบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่แสดงข้อมูลของผูป้ ่ วย และกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย ตั้งแต่
แรกรับจนสิ้ นสุ ดการรักษา
ประโยชน์ ของเวชระเบียน
1. เป็ นสื่ อในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย ของผูใ้ ห้บริ การหลายคน และหลายอาชีพ
2. เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล
3. เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
การนาข้ อมูลจากเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์
1. ใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริ การของโรงพยาบาล การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการกาหนดอัตรา
ค่าบริ การของโรงพยาบาล
2. ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุ ข ที่จะนาไปสู่ การวางแผนสาธารณสุ ข การจัดสรรการเงินทรัพยากร
และการปรับปรุ งระบบสาธารณสุ ขของประเทศ

ข้อมูลจากเวชระเบียน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ซึ่ งจะให้ผลลัพธ์คือ
1. การให้รหัส การบันทึกรหัส และการนาไปทาสถิติต่างๆ มีความถูกต้องน่าเชื่ อถือ
2. เป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน ประเภทผูป้ ่ วยเงินเชื่ อ
เวชระเบียนไม่ มีคุณภาพ
ลักษณะเวชระเบียนที่ไม่มีคุณภาพ
1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลที่สาคัญ
2. บันทึกข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบสนองความต้องการของทีมดูแลผูป้ ่ วย
3. แบบฟอร์ มไม่ได้มาตรฐาน
4. ไม่มีลายเซ็นแพทย์
5. อ่านลายมือผูบ้ นั ทึกไม่ออก
6. ใช้คาย่อที่ไม่เป็ นมาตรฐาน
ระเบียบการให้ บริการและยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน ( ประกาศและ แบบฟอร์ มต่ าง )

