Service Profile

บริการ/ทีม : งานหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ปรับปรุง วันที่ 20 สิงหาคม 2561

1. บริบท (Contex)
ความมุ่งหมาย (Purpose) : เรียกเก็บค่าชดเชยการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ตรวจสอบความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ให้บริการแนะนา ขึ้นทะเบียน
สิทธิประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้รบั บริการ เพือ่ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และพึงพอใจ
โดยคานึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสาคัญ รวมถึงการ เก็บรวบรวมเวชระเบียนผูป้ ่วยใน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานการให้บริการ

ขอบเขตบริการ (Scope of Service) :

1. เรียกเก็บค่าชดเชยการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล
1.1 เบิกค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่วย ตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบที่ถูกต้อง
- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ผู้ป่วยใน
 ผู้ป่วยนอก
- สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง/สิทธิข้าราชการเบิกจากต้นสังกัด
- สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน
- สิทธิข้าราชการเบิกจากต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผปู้ ่วยนอก/ผูป้ ่วยใน
- สิทธิประกันสังคม
- สิทธิ พรบ.รถ
- เรียกเก็บชดเชยค่าบริการผูป้ ่วยบัตรทองข้ามเขต และการตรวจพิเศษ
1.2 ตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุข
1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเวชระเบียนตามมาตรฐานที่กาหนดก่อนการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล
2. สิทธิประโยชน์ทางการรักษาพยาบาล
2.1 ตรวจสอบความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชากรในเขตอาเภอปัว
2.2 ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ตามแนวทางที่กาหนดได้แก่
- บัตรหมดอายุ
- ย้ายสถานบริการ
- บัตรไม่ถูกต้อง
- สิทธิว่าง/เด็กแรกเกิด
2.3 ให้บริการแนะนาและช่วยเหลือผูร้ ับบริการที่มปี ัญหาค่าบริการรักษาพยาบาล เช่น ผูป้ ่วยต่างด้าว
ผู้ป่วยนอกเขตไม่มีใบส่งตัว
2.4 ปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ ญาติและผู้ป่วย
2.5 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล
3. ระบบรายงาน เวชระเบียนต่างๆ
3.1 เก็บรวบรวม ตรวจสอบความครบถ้วนของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
3.2 บริการสืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยใน
3.3 จัดส่งรายงานข้อมูล 12 แฟ้มให้ สสจ.น่าน และสานักบริหารการสาธารณสุข
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงาน และศักยภาพของโรงพยาบาลด้านการรักษาพยาบาล

ความต้องการของผูร้ บั ผลงานสาคัญ :
ลูกค้าภายใน
ผูร้ บั ผลงาน
1. โรงพยาบาล

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
 ได้รับเงินจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ถูกต้อง

ครบถ้วน

2.เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล

3. แพทย์

 ได้รับรายงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามสิทธิ
 ได้รับข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาล
 ต้องการทราบสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลใน
แต่ละสิทธิแลแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 ได้รับเวชระเบียนที่ต้องการสืบค้นที่ครบถ้วน ทันเวลา
 ได้รับเวชระเบียนเพื่อทาการสรุปเวชระเบียนได้
ทันเวลา
 ติดตามเวชระเบียนเพื่อดูประวัติการรักษาได้รวดเร็ว

ลูกค้าภายนอก
ผูร้ บั ผลงาน
ผู้รบั บริการ

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
 มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ได้รับคาแนะนาในการใช้สทิ ธิบัตรตามสิทธิประโยชน์
ของบัตรได้อย่างถูกต้อง
 ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามสิทธิบัตรที่มอี ย่างถูกต้อง

สสจ. / สปสช.
สานักงานประกันสังคม
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ
กรมบัญชีกลาง

 ได้รับรายงาน/ ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ (KQI)
๑. โรงพยาบาลได้รับการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
๒. ผู้มารับบริการทุกคนมีหลักประกันสุขภาพและได้รบั การรักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรที่มอี ย่างถูกต้อง
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพโรงพยาบาล การจัดส่งรายงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

ความท้าทาย และความเสีย่ งทีส่ าคัญ
1. ความท้าทาย
 จานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น การลงข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบและทบทวนเวชระเบียนก่อนการลงข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 จานวนเวชระเบียนมีมากขึ้น การสรุปเวชระเบียนไม่ทันตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากแพทย์มีภาระงาน
มากประกอบกับการมีแพทย์หมุนเวียน
 ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มสี ิทธิการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิทุกราย
และแก้ไขสิทธิให้ถูกต้อง
2. ความเสีย่ ง
 ข้อมูลการส่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่วยนอกและใน สามารถได้ทันเวลาตามที่กาหนด แต่มีข้อมูล
ไม่ผ่านหรือต้องแก้ไข ปี 2558 จานวน 573 ราย คิดเป็นร้อยละ1.39 ปี 2559 จานวน 423
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.01 ปี 2560 จานวน 454 รายคิดเป็นร้อยละ1.01 จากข้อมูลที่จัดส่งทั้งหมด
จึงมีการจัดระบบการไหลเวียนเวชระเบียนและแนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ขึ้นในปี 2561
 ผู้ทาประวัติผปู้ ่วยลงสิทธิการรักษาพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เสี่ยงต่อ
การเกิดความล่าช้า
 การลงรหัสโรคที่ไม่ครบถ้วนในรายผู้ป่วยนอกทาให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถส่งเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ ตลอดจนส่งผลต่อระบบรายงานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

ลักษณะสาคัญของงานบริการและปริมาณงาน
ลาดับ

รายการ

จานวน
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561(
กค.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จานวนผู้ป่วยในสิทธิ UC ที่ส่งเบิก(ร้อยละ)
100
100
99.98
100
จานวนผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ที่ส่งเบิก(ร้อยละ)
100
ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการทีส่ ่งเบิก(ร้อยละ)
100
99.67
100
100
จานวนผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการทีส่ ่งเบิก
100
100
100
100
(ร้อยละ)
จานวนผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น
100
100
100
100
และรัฐวิสาหกิจทีส่ ่งเบิก(ร้อยละ)
จานวนผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม(ร้อยละ)
100
100
100
100
จานวนผู้ป่วยในสิทธิ กทม.(ร้อยละ)
NA
100
100
100
จานวนผู้ป่วยนอกสิทธิ กทม.(คน)
NA
289
314
246
จานวนผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท.(คน)
NA
3,371 3,343 4,354
จานวนผู้ป่วยสิทธิ พรบ.(ร้อยละ)
100
100
100
100
การขึ้นทะเบียนบัตรทอง(คน)
2,564 1,361 1,266 1,280
การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(ฉบับ)
8,616 7,645 7,614 8,914
ให้บริการปรึกษาสิทธิการรักษาพยาบาล(ครั้ง) 4,541 4,317 4,201 3,875
ให้บริการยืม – คืน เวชระเบียน(ครัง้ )
1,365 1,543 1,784 1,641
ให้บริการพิมพ์ลายนิ้วมือผูป้ ่วยเบิกได้(คน)
NA
1,873 1,292 1,160
ความครอบคลุมสิทธิประกันสุขภาพ(ร้อยละ) 99.74 99.62 99.82 99.96
การตรวจสอบความครอบคลุมการมี
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง
หลักประกันสุขภาพ
การจัดส่งรายงาน 12 แฟ้มให้ สสจ.และ
12 ครัง้
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง
กระทรวง
การวิเคราะห์ข้อมูลผูร้ ับบริการและศักยภาพ NA
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง
การให้บริการ

ทรัพยากร(คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ):
บุคลากร
- พยาบาลวิชาชีพ 3 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
- เจ้าพนักงานเวชสถิติ 3 คน
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 คน

เครือ่ งมือ
เครือ่ งมือ
คอมพิวเตอร์

เครื่อง

Printer

จานวน
9

&

2

การดูแลรักษา
-ดูแลความสะอาดทั่วไป
-scan virus
-back up ข้อมูลทุกวัน
-ดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดูแลความสะอาดทั่วไป

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100
100
246
4,545
100
1,434
9,481
4,019
1,845
1,371
99.92
12 ครั้ง

100
100
401
4,299
100
1,221
7,773
3,573
1,754
1,078
99.94
10 ครั้ง

12 ครั้ง 10 ครั้ง
12 ครั้ง 10 ครั้ง

scanner
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

1

เครื่องส่งFax

1

โทรศัพท์

2

-จากัดปริมาณการพิมพ์และการถ่ายเอกสารไม่เกินครัง้
ละ 10 แผ่น
-ดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดูแลความสะอาดทั่วไป
-เก็บให้เรียบร้อยหลังใช้ทุกครัง้
-ดูแลความสะอาดทั่วไป
-ดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดูแลความสะอาดทั่วไป
-ดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เทคโนโลยี
- มีระบบ IT ในการให้บริการ ใช้โปรแกรม HOSxP ในการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
- มีระบบ Internet ความเร็วสูงในการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
- มีโปรแกรม E-claim ของ สปสช. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สานักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง ในการส่งข้อมูลเพือ่ เบิกค่าบริการทางการแพทย์

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement )

ตัววัดสาคัญ
(Performance Indicate)

1. การขึ้นทะเบียนบัตรประกัน -ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพครบทุก อัตราความครอบคลุมการมี
สุขภาพถ้วนหน้า
คน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2. การส่งข้อมูล เรียกเก็บ
ค่าบริการทางการแพทย์

- การส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ - โรงพยาบาลมีศักยภาพในการ
ด้านการรักษาพยาบาลของ
รักษาพยาบาลตามขนาดที่กระทรวง
โรงพยาบาล
กาหนด
4.การดาเนินงานด้านเวช
ระเบียน

-เวชระเบียนมีความครบถ้วน ถูกต้อง

- อัตราการส่งข้อมูลเรียกเก็บทันเวลา
- อัตราความครบถ้วนของข้อมูลเรียก
เก็บ
- อัตราความ ถูกต้องของ ข้อมูลทีเ่ รียก
เก็บ
- ค่า CMI ของโรงพยาบาล
- ร้อยละการส่งข้อมูลรายงานเพื่อการ
บริหารสาธารณสุข ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทันเวลา
- อัตราเวชระเบียนได้รับการ Audit
- อัตราการสูญหายของเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย
ปี2558

1.ร้อยละการขึ้นทะเบียน 99.68
สิทธิให้ครอบคลุม
ประชากร
2.ร้อยละการตั้งเบิกค่า
98
รักษาพยาบาลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลาผู้ป่วย
นอกทุกสิทธิ โดยรวมอยูท่ ี่
3.ร้อยละการตั้งเบิกค่า
รักษาพยาบาลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลาผู้ป่วยใน
ทุกสิทธิ โดยรวมอยู่ที่
4.ค่าCMIในโรงพยาบาล
ระดับ M2
5.ร้อยละการส่งข้อมูล
รายงานเพือ่ การบริหาร
สาธารณสุข ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทันเวลา
6.อัตราการสูญหายของ
เวชระเบียนผูป้ ่วยใน
7.ร้อยละของเวชระเบียน
ผู้ป่วยในได้รับการAudit

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี 2561
2556 2557 2558 2559 2560
(ก.ค.)
99.56 99.68 99.82 99.96 99.92 99.94
94.85

96.08

97.29

99.00

99.10

98.97

98

98.70

97.85

96.70

98.92

98.49

98.61

0.8

0.86

0.93

0.83

0.89

1.05

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

1. กระบวนการหรือระบบงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายและมีคณ
ุ ภาพ

1.10

4.1 ระบบงานทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั เพือ่ ให้เป็นไปตามสิง่ ทีค่ าดหวังและป้องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญของแต่ละ
กระบวนการ (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพทีเ่ สร็จสิน้ แล้ว)
ลาดับ เรื่อง
การปรับเปลี่ยน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1
การเรียกเก็บ
- งานหลักประกันได้ร่วมกับหน่วยงานที่
- ความถูกต้องของสิทธิการ
ค่าบริการ
เกี่ยวข้องใน รพร.ปัว นาโปรแกรมติดตาม รักษาพยาบาล ร้อยละ 98.90
ทางการแพทย์
ลูกหนี้ของโรงพยาบาลมาใช้ในระบบ
- ความครบถ้วนของข้อมูลทีส่ ่ง
รายงานและติดตามการเก็บลูกหนี้ทกุ สิทธิ เรียกเก็บค่าบริการ ร้อยละ100
- มีการตรวจสอบสิทธิการรักษา
- ความทันเวลาของข้อมูลที่สง่
ผู้รบั บริการทุกราย
เรียกเก็บค่าบริการ ร้อยละ100
- มีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
- ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายลดลง
ค่าบริการทางการแพทย์ก่อนส่งข้อมูล
เหลือร้อยละ 1.01
- ติดตาม statement หลังส่งเบิก
- อุทธรณ์ในรายปฏิเสธการจ่าย
2
การลงรหัสโรคใน - การให้เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิติตรวจสอบการที่ -จานวนผู้ป่วยที่ไม่มกี ารลงรหัส
การรักษาพยาบาล แพทย์ไม่ลงรหัสการรักษารายวัน
โรค มีแนวโน้มลดลงจากปี
แผนกผูป้ ่วยนอก
- การรายงานข้อมูลที่ไม่ลงรหัสโรคส่งคืน 2557 ร้อยละ 2.4,ปี 2558
องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 2.2ปี 2559 ร้อยละ
สม่าเสมอ
2.1,ปี 2560ร้อยละ 1.7 และ
ปี 2561 ร้อยละ 1.5
4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ
4.2.1 การรณรงค์การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุม่ ประชากรสิทธิว่าง ,ประชากร
ต่างจังหวัดและต่างด้าวทีม่ าอาศัยอยู่ที่อาเภอปัว โดย
 ประมวลผลรายชื่อประชากรทีเ่ ป็นสิทธิว่างในแต่ละเดือนส่งข้อมูลให้ รพ.สต.ในเครือข่ายติดตาม
หลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประสานงาน รพ.สต.ในเครือข่าย สารวจรายชื่อบุคคลทีม่ าอาศัยอยู่จริง ทุกหลังคาเรือนในเขต
รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุม
 ประสานงานในทุกพื้นทีเ่ ขตอาเภอปัวในการแนะนาแรงงานต่างด้าวให้มาขึ้นทะเบียนสิทธิในการ
รักษาพยาบาล
4.2.2 การรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีรถจักรยานยนต์ทาการต่ออายุ พรบ.รถ เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัย กับบริษัท
กลางโดยมีงานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเป็นผูป้ ระสานงาน ซึง่ ได้ดาเนินการไป
แล้ว 3 ครั้ง ในปี 2558 มีผู้ทา พรบ.รถ จานวน 210 คน ,ปี 2559 ในตาบล วรนครมีผู้ทา พรบ.รถ จานวน
95 คน และปี 2560 ในตาบล วรนคร มีผทู้ า พรบ.รถ จานวน 112 คน

5. แผนการพัฒนาต่อเนือ่ ง
การพัฒนาคุณภาพระบบการตรวจสอบเวชระเบียน การจัดเก็บ รวบรวม เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาล เพื่อให้ระยะเวลาการเรียกเก็บมีความรวดเร็วขึ้น โดยพัฒนาตามแผนภูมิดังนี้

แผนภูมกิ ระบวนการดาเนินงานหลักประกันสุขภาพฯ

1. จัดเตรียมข้อมูล
- เตรียมข้อมูล 12 แฟ้ม ผูป
้ ่วยบัตรทอง/ใบสัง่ ยาผูป้ ่วยนอก
มกิ ระบวนการท
- เตรียมเวชระเบียนผูป
้ ่วแผนภู
ย/Auditเวชระเบี
ยน างาน
- เตรียมเอกสารประกอบการส่งเบิก /พรบ./ประกันสังคม/ข้าราชการ
2 ลงข้อมูล

- โปรแกรม E-Claim UC
- csmbs ผู้ป่วยเบิกได้
- E-Claim ผู้ป่วย พรบ.
- Excel, Word ตั้งเบิกผูป้ ่วยสิทธิส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ,ครูเอกชน/ประกันสังคม/เรียกเก็บบัตรทองนอกเขต/การ
ตรวจพิเศษ
- HosXp. ผู้ป่วยเบิกจ่ายตรง
3. ส่งข้อมูล
o ผ่าน Internet แก่ สปสช.
o ผ่าน Internet แก่ สกส.(สานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
o ผ่านทางระบบไปรษณีย์ ในกรณีเบิกจากต้นสังกัด, ประกันสังคม
o ผ่าน Internet แก่ บริษัทกลางฯ

4. รับข้อมูล
- ผ่านทาง Internet
- ระบบไปรษณีย์
- โทรสาร
- พิมพ์เอกสารตอบรับข้อมูล

5. แก้ไขข้อมูล
- กรณีติด C และกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องในสิทธิ UC,
ขรก.,อปท.
- เอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง
- กรณี พรบ.,ปกส. และเบิกได้ส่วนท้องถิ่น/
รัฐวิสาหกิจ

6. จัดเก็บข้อมูล
- ลงในรายงานเรียกเก็บ
(Microsoft office Excel)
- ส่งรายงานให้การเงิน

Flow Chart ระบบเวชระเบียนผูป้ ว่ ยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
D/C จาหน่ายผูป้ ่วยใน
ห้องยา
Ward

ส่ง Chart กลับคืน Ward ทุกวัน

เวชสถิติ

2 วัน

แพทย์สรุป

1 วัน

Coder

5 วัน

Audit+MRA พญ.ดวงใจ
2 วัน

เวชสถิติแก้ไขใน Hosxp.
2 วัน

MRA + Note แก้ไข คุณลักษมณ
1 วัน

2 วัน

ไม่มีการแก้ไข สแพทย์

ส่ งงาน Claim

งานเวชระเบียน เก็บ Chart

มีการแก้ไข ส่งแพทย์

