แบบฟอร์มขอทำกำรเพิ่มหรือแก้ไขรำยกำรค่ำรักษำพยำบำล
เรียน หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้า..................................................................................... ตาแหน่ง.............................................................
หน่วยงาน............................ เบอร์โทรภายใน............ มีความประสงค์จะทาการแก้ไขรายการค่ารักษาพยาบาล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อรายการ ............................................................................................................................................................................................
Bill code (รหัสกรมบัญชีกลำง) ..................................................
รำคำ

❀ IPD ………………………....

หน่วย..................................................................

❀ OPD ………………………………

กลุ่มค่ำรักษำ
□ ค่าห้องและค่าอาหาร
□ ค่าทาหัตถการ และวิสัญญี
□ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
□ ค่าบริการทางการพยาบาล
□ ค่าบริการทางทันตกรรม
□ ค่าบริการทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
□ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

□ ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการให้การบาบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ
□ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
□ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
□ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
□ ค่าตรวจวินจิ ฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
□ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
□ ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง

รายละเอียดอื่นๆ ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ลงชื่อ................................................................

ขอรับข้อมูลภำยในวันทำกำร (สำหรับผู้ขอ)
□ ด่วนมากภายใน 3 วัน เนื่องจาก..................

(...............................................................)
ผู้ขอทาการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล

□ ปกติ ภายใน 10 วัน
ลงชื่อผู้รับข้อมูล…………….วันที่รับข้อมูล.............
สำหรับผู้ดำเนินกำร
รับแบบฟอร์มวันที่..........................................
เริ่มทางานวันที่.................วันที่ทาเสร็จ...............
ลงชื่อผู้ทางาน.....................................................
หมายเหตุ............................................................

ลงชื่อ................................................................
(..นางสาวนวลพิศ นาคเสน..)
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
□ เห็นชอบ

□ ไม่เห็นชอบ

เพราะ...................................................................
........................................................................

แบบฟอร์มขอทำกำรเพิ่มหรือ/แก้ไขรำยกำรหัตถกำร
เรียน หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้า......................................................................... ตาแหน่ง.............................................................
หน่วยงาน............................ เบอร์โทรภายใน............ มีความประสงค์จะทาการเพิ่มเติมหรือ/แก้ไขรายการหัตถการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อรายการหัตถการ............................................................................................................................................................
ของหน่วยงำน

□ OPD ……………………………………………………………………………………………….
□ IPD ………………………………………………………………………………………………….

รหัส และชื่อ ICD9………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รหัสกรมบัญชีกลำง ................................................................. รำคำ ...........................................................................
รำยละเอียดอื่นๆ.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อขออนุมัติแก้ไขหรือ/เพิ่มข้อมูลดังกล่ำว
ขอรับข้อมูลภำยในวันทำกำร (สำหรับผู้ขอ)
□ ด่วนมากภายใน 3 วัน เนื่องจาก..................
□ ปกติ ภายใน 10 วัน
ลงชื่อผู้รับข้อมูล…………….วันที่รับข้อมูล.............

ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ผู้ขอทำกำรแก้ไขหรือ/เพิ่มข้อมูล

สำหรับผู้ดำเนินกำร
รับแบบฟอร์มวันที่..........................................

ลงชื่อ........................................................

เริ่มทางานวันที่.................วันที่ทาเสร็จ...............

(..นำงสำวนวลพิศ นำคเสน..)

ลงชื่อผู้ทางาน.....................................................

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ............................................................

□ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
เพรำะ.................................................
...........................................................

แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนแปลงค่ำใช้จ่ำยผู้ป่วย
เรียน หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้า......................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
หน่วยงาน............................ เบอร์โทรภายใน............ มีความประสงค์จะทาการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
HN…………………………. AN……………………………. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................
มารับบริการเมื่อวันที่................................................................................................................................................................
HN…………………………. AN……………………………. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................
มารับบริการเมื่อวันที่................................................................................................................................................................
HN…………………………. AN……………………………. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................
มารับบริการเมื่อวันที่................................................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดดังนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
สาเหตุที่แก้ไขเพราะ ...............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทาการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ลงชื่อ............................................

ขอรับข้อมูลภำยในวันทำกำร (สำหรับผู้ขอ)
□ ด่วนมากภายใน 3 วัน เนื่องจาก..................

(...................................................)
ผู้ขอแก้ไขข้อมูล

□ ปกติ ภายใน 10 วัน
ลงชื่อผู้รับข้อมูล…………….วันที่รับข้อมูล.............
สำหรับผู้ดำเนินกำร
รับแบบฟอร์มวันที่..........................................
เริ่มทางานวันที่.................วันที่ทาเสร็จ...............
ลงชื่อผู้ทางาน.....................................................
หมายเหตุ............................................................

ลงชื่อ............................................
(..นางสาวนวลพิศ นาคเสน..)
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
□ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
เพราะ.................................................
...........................................................

แบบฟอร์มขอข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลปำกคำด
เรียน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้า............................................................. ตาแหน่ง…………………………………………..
หน่วยงาน............................................ เบอร์โทรภายใน....................... มีความประสงค์จะขอข้อมูลเพื่อ
□ ติดตามงาน PCT / นโยบาย
□ ประชุม วันที่ ..................................................
□ งานประจา
□ วิจัย / เลื่อนระดับ
□ หน่วยราชการอื่นขอ
□ อื่นๆ ระบุ........................................................
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการดังนี้
ความถี่ของการใช้ข้อมูล
□ ครั้งเดียว
□ รายวัน
□ รายเดือน / รายปี
รายละเอียดที่ต้องการ (เช่น จานวนคน , ครั้ง, HN, AN, ชื่อ, อายุ, โรค เป็นต้น ......................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขของข้อมูล ( เช่น เฉพาะกลุ่มงานอายุรกรรม, เฉพาะเด็กแรกเกิด เป็นต้น ) ...................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติข้อมูลดังกล่าว

ขอรั บข้ อมูลภายในวันทาการ (สาหรั บผู้ขอข้ อมูล)
□ ด่ วนมาก ภายใน 3 วันเนื่องจาก.......................
□ ปกติ ภายใน 10 วัน
ลงชื่อผู้รับข้ อมูล........................วันทีร่ ั บข้ อมูล……………
สาหรั บผู้ทางาน
รั บแบบฟอร์ มวันที.่ ........................................
เริ่ มงานวันที่............................. วันที่ทาเสร็ จ......................
ลงชื่อผู้ทางาน.....................................................................
หมายเหตุ............................................................................

ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ผู้ขอข้อมูล
ลงชื่อ...................................................
(..นางสาวนวลพิศ นาคเสน..)
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

□ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
เพราะ.......................................................................
………………………………………………………………………..
..................................................................................
…………………………………………………………………………

แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรหัสกำรวินิจฉัยโรค
เรียน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้า นพ./พญ. ........................................................................................ ตาแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน............................................................... มีความประสงค์ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทาการแก้ไขข้อมูลผู้ป่ วยดังนี้
ชื่อ-สกลุล................................................................................. HN ...............................................................................
มารับบริการวันที่.............................................................................
แก้ไขจากวินิจฉัยโรค

1. รหัส................................................... เป็น..........................................................
2. รหัส................................................... เป็น..........................................................
3. รหัส................................................... เป็น..........................................................

สาเหตุที่แก้ไข เพราะ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทาการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

ขอรั บข้ อมูลภายในวันทาการ (สาหรั บผู้ขอข้ อมูล)

ลงชื่อ..............................................
(...................................................)
ผู้ขอแก้ไขข้อมูล

□ ด่ วนมาก ภายใน 3 วันเนื่องจาก.......................
□ ปกติ ภายใน 10 วัน
ลงชื่อผู้รับข้ อมูล........................วันทีร่ ั บข้ อมูล……………
สาหรั บผู้ทางาน
รั บแบบฟอร์ มวันที.่ ........................................
เริ่ มงานวันที่............................. วันที่ทาเสร็ จ......................
ลงชื่อผู้ทางาน.....................................................................
หมายเหตุ............................................................................

ลงชื่อ .........................................
(..นางสาวนวลพิศ นาคเสน..)
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

