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๒.   ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาในข้อ ๓.๑.๑ การด าเนินการพิจารณาประเด็นสิทธิผู้ป่วย ซึ่งคุณภัทร           131 

แพรภัทรประสิทธิ์ นิติกร จากงานบริหารโรงพยาบาล ได้กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องกลับไป132 

รักษาต่อที่บ้าน จ าเป็นต้องให้ญาติฉีดยาเข้าเส้นให้ ประเด็นนี้บุคลากรทางการแพทย์สามารถแจ้งให้ญาติทราบ เพ่ือจะได้133 

ระมัดระวังตนเองจากการติดเชื้อได้หรือไม่ ซึ่งนิติกรได้แจ้งว่าในการพิจารณาทางกฎหมายต้องชั่งน้ าหนักคุณธรรมทาง134 

กฎหมายระหว่างชีวิตร่างกายกับความลับของผู้ป่วย นั้น    135 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ ได้สอบถาม136 

รายละเอียดเพิ่มเติมและเสนอแนะว่าควรเป็นบทบาทหน้าที่ของ CLT  ภาควิชาในการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งสอบถาม137 

ผลสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร ได้แจ้งผลให้ญาติทราบหรือไม่   138 

 คุณภัทร แพรภัทรประสิทธิ์ นิติกร จากงานบริหารโรงพยาบาล แจ้งว่าเพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนใน139 

ประเด็นของเรื่องดังกล่าว จึงขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้   140 

ความเป็นมาของเรื่องนี้มาจากพยาบาลที่ Ward โทรมาปรึกษา โดยผ่านทางงานคุ้มครองฯ ว่ามี141 

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่สามารถแสดงเจตนาใด ๆ ได้เอง 142 

ต้องมีญาติดูแลตลอด และทางหอผู้ป่วยก็มีแผนจะจ าหน่ายผู้ป่วยให้กลับไปพักรักษาต่อที่บ้าน โดยในระหว่างอยู่บ้านต้องให้143 

ญาติฉีดยาเข้าเส้นให้ และในการฉีดยา ญาติอาจไม่ระมัดระวังตนเองเท่าท่ีควร อาจท าให้เกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วยได้   144 

ในเรื่องนี้การพิจารณาทางกฎหมายจึงต้องชั่งน้ าหนักคุณธรรมทางกฎหมาย ระหว่างชีวิตร่างกายกับ145 

ความลับของผู้ป่วยว่าสิ่งใดมีคุณธรรมที่สูงกว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ชัดเจนว่าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะฟ้ืนขึ้นมาดูแล146 

ตนเองได้ตลอดไป ต้องมีญาติคอยดูแลเท่านั้น จึงมีประเด็นว่าบุคลากรทางการแพทย์สามารถแจ้งให้ญาติทราบเกี่ยวกับโรค 147 

HIV ของผู้ป่วยได้หรือไม่ แม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย   148 

  149 
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 151 

ข้อสรุปส าหรับประเด็นนี้ งานสังคมสงเคราะห์ได้ตามญาติที่เป็นบุตรล าดับที่ ๑ ตามกฎหมายให้มา152 

รับทราบข้อมูล (ถ้าไม่มีบุตรให้แจ้งแก่บิดามารดา ถ้าไม่มีบิดามารดาให้แจ้งแก่คู่สมรส ซึ่งเป็นไปตามล าดับของทายาทที่มี153 

สิทธิรับทราบข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) ในผู้ป่วยรายนี้ เมื่อบุตร154 

ทราบประวัติการรักษาของผู้ป่วยแล้ว ก็เป็นเรื่องที่บุตรจะตัดสินใจไปสื่อสารกับญาติคนอื่นๆ ต่อไปเอง  155 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ                      156 

ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย 157 

คุณภัทร แพรภัทรประสิทธิ์ จึงให้ข้อมูลว่า แต่เดิมคณะกรรมการเวชระเบียนมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องที่158 

เกี่ยวข้องกับทางด้านเวชระเบียนเท่านั้น แต่มาในปัจจุบันคณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ซึ่งเพ่ิม159 

ค าว่า “สิทธิผู้ป่วย” รวมถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยเพ่ิมเข้า ดังนั้น จึงได้น าเสนอเป็น160 

กรณีตัวอย่าง  161 

ประธานสรุปว่า ตามที่คุณภัทร แพรภัทรประสิทธิ์ นิติกร จากงานบริหารโรงพยาบาล ได้กล่าวมา162 

ทั้งหมด บุคลากรทางการแพทย์สามารถขอค าปรึกษาผ่าน  CLT ภาควิชา หรือขอปรึกษาผ่านงานคุ้มครองฯ และนิติกร  163 

งานบริหารโรงพยาบาลก็ได้ และในกรณีที่นิติกรได้รับข้อมูลเรื่องสิทธิผู้ป่วยที่หน่วยงานต่างๆ ขอปรึกษา หรือข้อร้องเรียน164 

เรื่องสิทธิที่เห็นสมควร ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น และมติจากที่ประชุม จะน าเสนอต่อรองคณบดี     165 

ฝ่ายดูแลสุขภาพเพ่ือพิจารณาต่อไป    ส าหรับข้อสรุปจากเรื่องนี้ ประธาน ขอให้คุณภัทร แพรภัทรประสิทธิ์ จัดท าเป็น166 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยในกรณีดังกล่าว น าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพเพ่ือพิจารณาให้167 

ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  168 

 คุณภัทร แพรภัทรประสิทธิ์  รับไปด าเนินการ 169 

 ที่ประชุมรับทราบ 170 

 171 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง  172 

 ๓.๑ ด้านบริหารจัดการ 173 

       ๓.๑.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และ            174 

               คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 175 

                ประธาน กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงแผนพัฒนาระบบเวชระเบียน    176 

ตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้  3P จากการประชุมครั้งที่แล้ว นั้น    ตามกระบวนการในแผนพัฒนาระบบเวชระเบียน       177 

จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ  ตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  และ178 

กรรมการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ขั้นตอนต่อไปจะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เสนอท่านคณบดี179 

ลงนาม  พร้อมกับแจ้งค าสั่งใหก้ับหัวหน้าภาควิชาทุกแห่งรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละภาควิชา   180 

    คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด  เป็นกรรมการที่มาจากคณะกรรมการเวชระเบียนและ      181 

สิทธิผู้ป่วย   และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ได้แก่ กรรมการจากฝ่ายสารสนเทศ  คุณปาริชาติ  พรสวัสดิ์ชัยกุล      182 

จากงานสร้างเสริมสุขภาพ  และคุณนิตยา  โรจนนิรันดร์กิจ  จากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งในการประชุม183 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยมี เวลาจ ากัด  ใช้เวลาในการประชุมพิจารณาเรื่องน าเสนอ  รวมถึงพิจารณา184 

แบบฟอร์มจากภาควิชาต่าง ๆ ที่ขอน าเข้าระบบ EMR ที่มีอยู่จ านวนมาก จึงต้องมีคณะอนุกรรมการชุดย่อย  เพ่ือพิจารณา     185 

ในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง   186 
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 188 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาออกแบบระบบ 189 

EMR ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วยในการดูแลผู้ป่วย การศึกษาและการวิจัย   190 

โดยเสนอความต้องการปรับปรุงแก้ไขผ่านกรรมการจากฝ่ายสารสนเทศ และกรรมการจากฝ่ายสารสนเทศก็น าข้อเสนอ191 

กลับไปเสนอทีมงาน  เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไข  และแจ้งผลกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ แต่ถ้าคณะอนุกรรมการฯ 192 

ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ EMR ในเรื่องใหญ่และส าคัญ  ต้องน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่เพ่ือให้193 

ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง      194 

ส่วนคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จะพิจารณาก าหนดแนวทาง 195 

การประเมินคุณภาพเวชระเบียน ก าหนดการใช้เกณฑ์กลางในการประเมิน  โดยแนวทางพัฒนาระบบเวชระเบียนตาม196 

มาตรฐาน HA ให้ Scoring สูงขึ้น มีการน าข้อมูลจากเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ จนน าไปพบวิธีการป้องกันในอนาคต 197 

ข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด ดังกล่าว จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยต่อไป  198 

ที่ประชุมรับทราบ   199 

 200 

      ๓.๑.๒  ปัญหา อุปสรรค การประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 201 

    คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน กล่าวว่า ตามที่ งานเวชระเบียนได้ส่ง202 

แบบประเมินคุณภาพเวชระเบียนให้กับภาควิชา  เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยในทุกเดือน และ203 

ผู้ป่วยนอก ทุก ๖ เดือน  โดยฝ่ายสารสนเทศจะสุ่มเวชระเบียนให้   ซึ่งภาควิชาได้ก าหนดจ านวนเวชระเบียนที่ต้องตรวจ204 

ประเมินคุณภาพ ดังนี้  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ๔๕ เล่ม   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ๒๐ เล่ม  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ๑๕ เล่ม  205 

ภาควิชารังสีวิทยา ๑๕ เล่ม  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๕ เล่ม  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ๑๕ เล่ม  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 206 

๑๐ เล่ม   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑๕ เล่ม    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  จ านวนเท่ากับจ านวนผู้ป่วยที่มีการให้ยาระงับ207 

ความรู้สึกแก่ผู้ป่วยของทุกภาค   ภาควิชาอายุรศาสตร์ จ านวน ๔๐ เล่ม จะเลือกเวชระเบียนเพ่ือตรวจประเมินฯ เอง  เมื่อ208 

ประเมินแล้วส่งไปให้งานเวชระเบียน   ส่วนฝ่ายการพยาบาล ๑๑ งาน  จ านวนเวชระเบียนที่ตรวจประเมินทั้งหมดจะ209 

เท่ากับทุกภาควิชาที่ตรวจประเมิน โดยส าเนาเอกสารชุดเดียวกันคัดแยกตามจ านวน Ward ที่ตรงกับงานการพยาบาลนั้น ๆ       210 

จ านวนเวชระเบียนที่ตรวจประเมินของงานการพยาบาลต่าง ๆ จึงมีจ านวนไม่เท่ากัน  211 

    ส่วนการตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยนอก ฝ่ายสารสนเทศจะสุ่มเวชระเบียนให้ จ านวน          212 

เวชระเบียนที่ตรวจประเมินทุกภาควิชา ๕๐ เล่ม  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มผู้ป่วยนอกทั่วไป  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  213 

ซึ่งมี ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งในการด าเนินการเกี่ยวกับ214 

เรื่องนี้ งานเวชระเบียนจะส่งข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในและเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผ่านระบบ EMR Scan Viewer ให้215 

อาจารย์แพทย์/อาจารย์พยาบาล ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ลงทะเบียนให้ ๒ รอบ รอบละ ๑๔ วัน  ยกเว้น ภาควิชา216 

อายุรศาสตร์ กรณีผู้ป่วยในภาควิชาจะเลือกประเมินคุณภาพเอง แล้วส่งผลประเมินมาให้งานเวชระเบียนในสัปดาห์ที่ ๑,๒ 217 

ของเดือน 218 

 219 

 220 

 221 

 222 



-๗- 223 

จ านวนแบบตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยในที่ส่งให้ภาควิชาและได้รับคืน ปี 2558 224 

ภาควิชา ทั้งหมด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

SU- 45   8 - 12 8 5 8 6 14 8 25 

PD- 20    11 18 15 20 13 10 5 8 - 

PS- 15    15 15 15 15 15 14 15 15 15 

R- 15    14 13 12 11 14 15 15 15 16 

RH- 5    7 3 4 5 3 5 5 8 5 

RP- 15    15         

ET- 10    9 10 10 10 10 10 11 10 11 

EY- 12    6   12 11 12 12 12 4 

GY- 15    15 16    15 15 15 15 

MD- 40   8 7 27 19 39 20 38    

AN- -    53 50 95 97 106 108 131 123 154 

RAMA -    135 156 118 133 131 131 156 159 190 

SDMC -    35 25 18 27 10 37 18   

 225 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี  ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ     226 

และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้ข้อสังเกตว่า ข้อมูลการตรวจประเมินของ227 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ส่งให้งานเวชระเบียนน่าจะคลาดเคลื่อน ควรจะครบตามที่ก าหนด  เนื่องจากภาควิชาอายุรศาสตร์ 228 

ได้ตรวจประเมินแพทย์ประจ าบ้านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอยู่แล้ว   และแบบตรวจประเมินฯ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 229 

ทีส่่งให้งานเวชระเบียน  ได้ส่งต่อแบบประเมินฯ  ให้พยาบาลเพื่อประเมินต่อ ในส่วนของพยาบาลด้วยหรือไม่   เพ่ือให้มี     230 

การตรวจประเมินคุณภาพครบถ้วนในเวชระเบียนเล่มนั้น ๆ 231 

 232 

คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน ชี้แจงว่า จากข้อมูลการรับคืน พบว่า 233 

บางภาควิชาได้ตรวจประเมินคุณภาพน้อยมาก หรือไม่ได้ตรวจประเมินเลย   ส าหรับข้อมูลบางภาควิชาอาจไม่ครบตามที่ 234 



-๘- 235 

 236 

ก าหนด  เกิดจากจ านวนผู้ป่วยที่สุ่มได้อาจน้อยกว่าจ านวนที่ภาควิชาได้ก าหนดไว้   หรือเกิดจากการสุ่มข้อมูลผิดภาควิชา         237 

มีประมาณ  ๑-๓ เล่ม/เดือน  ท าให้จ านวนไม่ครบตามจ านวนที่ส่ง  บางภาควิชาส่งแบบประเมินฯ คละเดือนกันมา ท าให้238 

ข้อมูลบางเดือนคลาดเคลื่อนได้ ส่วนแบบประเมินฯ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ส่งคืนมา  งานเวชระเบียนจะจัดท าแบบ239 

ประเมินฯ  โดยใช้แบบฟอร์มเปล่า เขียน H.N., AN., วันที่ Admit, วันที่ Discharge, Ward, ตามข้อมูลชุดเดียวกันกับของ 240 

ภาควิชาอายุรศาสตร์  เพ่ือคัดแยกส่งให้งานการพยาบาลต่อไป   ส าหรับข้อเสนอให้แยกจ านวนการส่งแบบตรวจประเมินฯ 241 

ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ออกจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น ครั้งต่อไปจะแยกแบบตรวจประเมินฯ ให้  242 

คุณสายพิรุณ  ประสาทพันธ์  หัวหน้างานงานบริหารการรักษาพยาบาล  ได้ชี้แจง243 

เพ่ิมเติมว่า  แต่เดิมได้วางแนวทางไว้ว่า  หลังจากอาจารย์แพทย์  และพยาบาล ได้ตรวจประเมินฯ และส่งแบบประเมินฯ 244 

กลับคืนมา  ข้อมูลจากแพทย์และพยาบาลจะน ามาต่อกัน จับคู่กัน ใน H.N เดียวกัน  เพ่ือให้เห็นคุณภาพเวชระเบียนใน 245 

H.N เล่มนั้น แต่เมื่อได้ปฏิบัติจริง ไม่สามารถท าตามแนวทางที่วางไว้ได้  เนื่องจากภาควิชาส่งผลการประเมินฯ ไม่ครบ   246 

บางภาคส่งคืนน้อยมากจากจ านวนที่ส่งไปให้   ส่งคืนล่าช้า  ได้ติดตามแล้วก็ยังไม่ได้รับคืน    ดังนั้น ผลการตรวจประเมินฯ 247 

ที่ได้ จึงแยกเป็นของแต่ละภาควิชา และฝ่ายการพยาบาล    ต่อมาพบปัญหาภาควิชาได้ประเมินฯ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ248 

ภาควิชาตนเอง จึงท าให้คะแนนที่ได้น้อยลง จึงเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้ภาควิชาประเมินฯ เฉพาะในส่วนที่249 

เกี่ยวข้องกับภาควิชาตนเอง   ส่วนใบรายงานที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องประเมิน  เช่น Operative Note,  Consultation, 250 

Anesthetic, Labour, Rehabilitation ฯลฯ 251 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้ความเห็น 252 

ว่า  ถ้าผลการตรวจประเมินคุณภาพ ใช้ส าหรับภายในโรงพยาบาล  เพ่ือน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ253 

บันทึกของแพทย์ พยาบาล  ไม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล  คะแนนที่ได้จะตรงกับความเป็นจริง  ควรตรวจประเมิน254 

คุณภาพฯ สลับภาควิชากัน  หรือมีคนกลางเพ่ือตรวจประเมินฯ   และจากการตรวจประเมินคุณภาพฯ ที่ผ่านมา  พบว่า 255 

เกณฑ์บางข้อไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากไม่มีข้อมูล    เกณฑ์บางข้อให้ระบุเวลาในใบค าสั่งการรักษา  เช่น การสั่งยา256 

ในใบ Progress Note ส่วนใหญ่แพทย์จะลืมบันทึกเวลา   ควรเพ่ิมเติมข้อความค าว่า “เวลา” ให้มีอยู่ในแบบฟอร์ม และ 257 

ให้แพทย์เติมเฉพาะตัวเลข    ส่วน Informed consent ส่วนใหญ่จะบันทึกไม่ครบถ้วน  บางครั้งขาดพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่ 258 

หรือขาดพยานฝ่ายผู้ป่วย   ควรเพ่ิมเติมข้อความว่า “ต้องมี”  เพ่ือเน้นย้ าให้ต้องบันทึก ห้ามเว้นว่างไว้    และด้วย 259 

Informed consent ของภาควิชาอายุรศาสตร์มีจ านวนมาก  ท าให้การตรวจประเมินฯ ต้องใช้เวลามากขึ้น    ควรสร้าง260 

องค์ความรู้ให้กับแพทย์ได้รับทราบเกณฑ์การตรวจประเมินฯ  อีกทั้งเกณฑ์การตรวจประเมินฯ มีอยู่หลายข้อไม่สามารถ    261 

จ าได้ทุกข้อ  ควรจัดท าเกณฑ์การตรวจประเมินฯ แจกให้แพทย์ เพ่ือให้แพทยเ์ปิดดูได้อย่างสะดวก      262 

อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์  วาลีประโคน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  มีความเห็นว่า  263 

ตามที่ได้ตรวจประเมินคุณภาพ ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์   ข้อมูลจากการตรวจประเมินฯ  มีประโยชน์ โดยเมื่อพบปัญหา264 

จากการบันทึกของแพทย์ จะท าตารางปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมระบุรายชื่อแพทย์  ติดไว้ให้แพทย์อ่านเป็นประจ าทุกเดือน  265 

เมื่อแพทย์ได้อ่านก็น าไปปรับปรุงแก้ไข  เช่น ไม่บันทึกข้อมูลการแพ้ยา  ครั้งต่อไปแพทย์ก็บันทึกได้ครบถ้วน  เป็นต้น    266 

ส่วนให้สลับกับภาควิชาอ่ืน ๆ เพ่ือตรวจประเมินฯ นั้น   ไม่สามารถท าได้ เพราะเป็นการบันทึกการตรวจรักษาเฉพาะทาง 267 

ในภาควิชานั้น ๆ  268 



-๙- 269 
 270 

ประธาน กล่าวสรุปว่า  ได้สอบถามความประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพ         271 

เวชระเบียนผู้ป่วยนอกไปยังภาควิชาต่าง ๆ แล้ว  ภาควิชาที่ไม่ประสงค์จะตรวจประเมินฯ มี ๘ ภาควิชา  จึงได้ให้ฝ่าย272 

การแพทย์     เป็นผู้ตรวจประเมินฯ   พบว่า บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนบางภาควิชาไม่สามารถตรวจประเมินฯ ได้  273 

เนื่องจากต้องอาศัยผู้มีความช านาญในโรคเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจประเมินฯ  274 

ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ นี้ ประธานขอให้ใช้รูปแบบเดิมไปก่อน    โดยให้275 

อาจารย์ในภาควิชาตรวจประเมินฯ ของภาควิชาตนเอง พยาบาลประเมินในส่วนของพยาบาล โดยฝ่ายสารสนเทศสุ่มข้อมูล276 

ให้  ภาควิชาอายุรศาสตร์เลือกตรวจประเมินฯ เอง    มอบหมายให้ คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์  วางแผนทบทวนองค์277 

ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกคุณภาพเวชระเบียนที่ถูกต้อง ตามเกณฑ์ สปสช. ให้กับแพทย์ประจ าบ้านทุกภาควิชา  จัดท า CD 278 

เกณฑ์การประเมินของ สปสช. แจก  หรือจัดส่งเป็น File ผ่านทาง E-mail  เพ่ือให้แพทย์สามารถเปิดดูได้ง่าย  รวมถึง การ279 

ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเวชระเบียนแก่แพทย์ใหม่ โดยประธานเป็นวิทยากรบรรยายในการปฐมนิเทศแพทยอี์กด้วย 280 

ส่วนข้อเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจประเมินฯ แก่แพทย์ พยาบาล ซึ่งท่านคณบดี     281 

ไม่ขัดข้อง  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนที่ก าลังแต่งตั้ง  จะต้องพิจารณาค่าตอบแทนใน282 

การตรวจประเมินฯ  เพ่ือหาอัตราที่เหมาะสมต่อไป  รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ จะต้องทบทวนการส่งข้อมูลการตรวจ283 

ประเมินฯ โดยวิธีสุ่มข้อมูลจากฝ่ายสารเทศส่งให้ภาควิชาตรวจประเมินฯ  หรือภาควิชาเลือกข้อมูลตรวจประเมินฯ เอง โดย284 

ไม่ใช้วิธีสุ่มจากฝ่ายสารสนเทศ  ซึ่งภาควิชาอายุรศาสตร์ได้ตรวจประเมินฯ อยู่   การเลือกใช้เกณฑ์การตรวจประเมินฯ โดย285 

ใช้เกณฑ์ราชวิทยาลัย  การให้ส่วนกลางประเมินฯ   เป็นต้น 286 

คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์  รับไปด าเนินการ 287 

ทีป่ระชุมรับทราบ 288 

 289 

      ๓.๑.๓  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR   290 

                          ๓.๑.๓.๑ Pulmonary hypertension registry   291 

            คุณณัฐฐิรา ศรีเทพ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้น าเสนอแบบฟอร์ม                   292 

Pulmonary hypertension registry เข้าระบบ EMR    293 

        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้กลับไปสอบถามอาจารย์ที่เกี่ยวข้องว่าเป็น              294 

First Visit  หรือเป็นแบบฟอร์มส าหรับการวิจัย  และขอให้แก้ไขในรายละเอียด ดังนี้ 295 

-  ส่วนบนแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดชื่อ H.N.  เพศ ฯลฯ  ให้ตัดออก                      296 

เนื่องจากข้อความเหล่านี้มีอยู่ในหัว Template แล้ว 297 

-  ใส่หมายเลขหน้าทุกแผ่น ได้แก่  1/4 , 2/4, 3/4 , 4/4 298 

-  เพ่ิมผู้บันทึก รหัสบุคคล ทุกแผ่น    299 

-  ค าว่า “Date start” เปลี่ยนใช้ค าว่า “วันที่เริ่ม”   300 

-  ค าว่า “Other drugs:”  เปลี่ยนเป็น“Other treatment” 301 

-  ปรับตัวอักษรและระยะบรรทัดให้เล็กลง เพ่ือให้สั้น กระชับ                          302 

   และครบถ้วน   303 

 ที่ประชุมรับทราบ 304 

 305 
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   ๓.๑.๓.๒ Heart Failure Clinic 308 

                                คุณณัฐฐิรา ศรีเทพ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้น าเสนอแบบฟอร์ม                  309 

Heart Failure Clinic เป็น First Visit  จ านวน ๔ หน้า  และ Follow Up จ านวน ๓ หน้า   310 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้เพ่ิมข้อความ “ลงชื่อผู้บันทึก” “รหัส” และ                311 

ใส่หมายเลขหน้าทุกแผ่น ได้แก่ 1/4 , 2/4, 3/4 , 4/4  เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าขึ้นระบบ EMR ได้ 312 

      ที่ประชุมรับทราบ 313 

 314 
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