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๖. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยทุก ๓ เดือน  135 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 136 

๑. นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ิ   มัศยาอานนท ์   ประธานคณะอนุกรรมการ 137 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี  ชีวะอิสระกลุ  รองประธานคณะอนุกรรมการ 138 

๓. รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ ทศพล ลิม้พิจารณ์กิจ  กรรมการ 139 

๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มณเฑียร  งดงามทวีสุข  กรรมการ 140 

๕. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ กรรมการ 141 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรสัมิ์  อนุรัฐพันธ์ กรรมการ 142 

๗. อาจารย์ นายแพทย์กิตพิล  นาควิโรจน์    กรรมการ 143 

๘. อาจารย์ นายแพทยส์มมาตร  บ ารุงพืช   กรรมการ 144 

๙. อาจารย์ นายแพทย์พทิวัส  ลีละพัฒนะ   กรรมการ 145 

๑๐. อาจารย์ แพทยห์ญงิภัศรา  จงขจรพงษ์   กรรมการ 146 

๑๑. อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล  วัฒนตรานนท์   กรรมการ 147 
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๑๒. อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์ วาลีประโคน   กรรมการ 150 

๑๓. อาจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล   กรรมการ 151 

๑๔. อาจารย์ แพทยห์ญงิ วัลภา  อานันทศุภกุล    กรรมการ 152 

๑๕. อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์   กรรมการ 153 

๑๖. ทันตแพทย์หญิงชญานี  ชัชวานิชกุล    กรรมการ 154 

๑๗. นางสารกิา  สมศรี      กรรมการ 155 

๑๘. นางวันทนา  วีระถาวร         กรรมการ 156 

๑๙. นางสาวนุจรี  สันติส าราญวิไล     กรรมการ 157 

๒๐. นางสาวนงนุช  ประสิทธ์ิวิไล     กรรมการ 158 

๒๑. ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์  กรรมการ 159 

         ฝ่ายนโยบายและพฒันาคุณภาพ 160 

๒๒. นายชัยวัฒน์  จิมาวงศ์     กรรมการ 161 

๒๓. นางสาวชนิดา นันทเมธีนนท์     กรรมการ 162 

๒๔. นางสาวปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัยกลุ     กรรมการ 163 

๒๕. นางสายพริุณ  ประสาทพันธ์    กรรมการ 164 

๒๖. นางธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์     เลขานุการ 165 

๒๗. นายพลาดร  ภาภักด ี       ผู้ช่วยเลขานุการ 166 

 167 

โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 168 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ การเข้าถึง การใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลเวชระเบียน 169 

๒. ร่วมกันพัฒนากับผู้ใช้ข้อมูลเวชระเบียน ให้ครอบคลุมทุกฝ่าย 170 

๓. ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามล าดับช้ัน 171 

๔. ก าหนดแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัการใช้บริการเวชระเบียน เพื่อพัฒนาการใหบ้รกิารอย่างมี 172 

    ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับนโยบายคณะฯ 173 

            ๕. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยทุก ๓ เดือน  174 

 175 

         คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุดน้ี จะร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องให้มากขึ้น  เพื่อน ามติจากที่176 

ประชุมทั้ง ๒ ชุด น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยพิจารณา เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ177 

ต่อไป   แต่ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้เกิดผล178 

กระทบมาก หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  ต้องน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่พิจารณาให้179 

ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง  โดยไดก้ าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุดไว้เดือนละ ๑ ครั้ง   แตถ้่าปัญหาต่าง ๆ 180 

ได้ข้อยุติแล้ว   ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการฯ จะลดลงเหลือ ๒ เดือนครั้ง   ส่วนการประชุมคณะกรรมการฯ จะ181 

พิจารณาแบบฟอร์มของภาควิชาต่าง ๆ ที่ขอน าเข้าระบบ EMR  ให้กระชับข้ึน  ลดระยะเวลาในการพิจารณาแบบฟอร์ม 182 

โดยจะส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้า  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติได้อย่างรวดเร็ว   183 

 184 
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 186 

    ส่วนภาควิชาที่ไม่มีกรรมการอยู่ในคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้  ถ้าพบปัญหาของภาควิชาในเรื่องที่187 

เกี่ยวกับเวชระเบียน   ขอให้แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาได้  โดยส่งเรื่องผ่านทางเลขานุการ188 

คณะอนุกรรมการฯ  189 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ ชุด 190 

      ที่ประชุมรับทราบ   191 

     192 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 193 

                          ที่ประชุมได้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  โดยมีการปรบัปรุงแก้ไข ๑ แห่ง ดังนี ้194 

หน้า ๑๑  บรรทัดที่ ๓๗๘  ความเดิม “ส าหรับญาติผูป้่วยถ้าต้องการผล Autopsy จะมาติดต่อขอผล Autopsy กับ         195 

หน่วยนิติเวชวิทยา” แก้ไขเป็น “ส าหรบัญาติผูป้่วยถ้าต้องการผล Autopsy ขอให้ติดต่อกับแพทยผ์ูร้ักษา” 196 

 197 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องน าเสนอ/สืบเน่ือง  198 

 ๓.๑ ด้านบริหารจัดการ 199 

       ๓.๑.๑ ขอเก็บใบ MR1 ก่อน-หลัง Audit ไว้ในเวชระเบียนและระบบ EMR  200 

คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์ หัวหน้างานบริหารการรักษาพยาบาล กล่าวว่า ตามที่คณะฯ       201 

ได้มอบหมายให้หน่วยประกันสุขภาพ  งานบริหารการรักษาพยาบาล เป็นผู้ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจากจ าหน่าย202 

ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแทนอาจารย์แพทย์แต่ละภาควิชา  โดยสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขค าสรุปวินิจฉัยโรคและ203 

หัตถการของแพทย์ ตามมาตรฐานการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการได้  เพื่อให้ค าสรุปมีความสมบูรณ์และถูกต้องตาม204 

มาตรฐานการให้รหัสโรคและรหัส (ICD-10, ICD-9-CM)  และการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในกรณีที่มีความ205 

คลาดเคลื่อนของข้อมูล    โดยใบ MR1 ที่ผ่านการ Audit จากหน่วยประกันสุขภาพ  จะมีเครื่องหมาย √  ใน Check box  206 

หน้าค าว่า  “Audit”  ใช้ส าหรับให้ฝ่ายการคลังเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล  และจัดเก็บในเวชระเบียนแทนใบ MR1 ที่207 

แพทยป์ระจ าบ้านไดส้รุปจากหอผู้ป่วย นั้น     208 

ภายหลังได้รับแจ้งจากภาควิชาอายุรศาสตร์ว่า   ใบ MR1 ที่แพทย์ประจ าบ้านได้สรุป209 

วินิจฉัยโรคและหัตถการไว้ไม่อยู่ในเล่มเวชระเบียน  มีเพียงใบ MR1  ที่ผ่านการ Audit จากหน่วยประกันสุขภาพอยู่ในเล่ม210 

เวชระเบียนเท่าน้ัน   ท าให้อาจารย์แพทย์ไม่สามารถตรวจสอบการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการ ของแพทย์ประจ าบ้านใน 211 

ใบ MR1  เพื่อใช้ประเมินแพทย์ประจ าบ้านเกี่ยวกับการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการได้   ท าให้เกิดปัญหาในด้านการเรียน 212 

การสอนของภาควิชา   อีกทั้งผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า  ควรเก็บใบ MR1 ทั้ง  ๒ ใบ (ก่อน-หลัง 213 

Audit ) ไว้ในเวชระเบียน    ด้วยเหตุน้ี จึงขอเก็บใบ MR1 ก่อน-หลัง Audit ไว้ในเวชระเบียนและระบบ EMR ทั้ง ๒ ใบ ไว้214 

คู่กัน   โดย MR1 ที่ผ่านการ Audit แล้ว จะอยู่หลังใบ MR1 ก่อน Audit 215 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  อนุญาตให้เก็บ ใบ MR1 ก่อน-หลัง Audit ไว้ในเวชระเบียนและ216 

ระบบ EMR ได้    คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์  รับไปด าเนินการ   และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใบ MR1 ทั้งก่อน-หลัง Audit เก็บ217 

ในระบบ EMR อยู่แล้ว   แพทย์สามารถเลือกดูใบ MR1 ที่ผ่านการ Audit จากหน่วยประกันสุขภาพ ใน Doc.1   ถ้า218 

ต้องการดู ใบ MR1 ที่แพทย์ประจ าบ้านให้ค าสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการไว้ให้เลื่อนดูที่ Doc.2     219 

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 220 

เสนอเพิ่มรหสัแพทยผ์ู้ Audit และรหสัผู้ Audit จากหน่วยประกันสุขภาพ ในใบ MR1 เพื่อความสมบรูณ์ของการ Audit     221 
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 223 

และได้สอบถามความเห็นของที่ประชุม ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สปสช. ข้อที่ ๙ ต้องมีการลงลายมือช่ือแพทย์ 224 

รักษา/ผู้สรุป โดยต้องระบุช่ือนามสกุลและเลขที่ใบ ว. ซึ่งในใบ MR1 ไม่ได้ระบุเลขที่ใบ ว.  และสามารถใช้รหัสแพทย์แทน225 

เลขที่ใบ ว. ได้หรือไม่  226 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เพิ่มรหัสแพทย์ผู้  Audit (แพทย์ผู้รักษาของศูนย์227 

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) และรหัสผู้ Audit โดยหน่วยประกันสุขภาพ ให้ปรากฏอยู่ในใบ MR1   โดยขอให้          228 

คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์  ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มรหัสแพทย์และรหัสผู้ Audit ในระบบต่อไป     229 

 ประธาน กล่าวว่า ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพเวชระเบียนของ สปสช. ต้องมีเลขที่230 

ใบ ว. ของแพทย์ผู้รักษา/ผู้สรุป ในใบ MR1 นั้น  สามารถใช้รหัสบุคคลแทนเลขที่ใบ ว. ได้   เช่นเดียวกับใบรับรองการใช้ยา231 

ที่ต้องระบุเลขที่ใบ ว.  แต่สามารถใช้รหัสบุคคลแทนเลขที่ใบ ว. ได้  เนื่องจากมีข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางและส านักงาน232 

กลางสารสนเทศบรกิารสขุภาพไว้  ให้ใช้รหัสบุคคลแทนเลขที่ใบ ว. ได้  โดยไดแ้นบข้อมูลรายช่ือ รหัสบุคคล และเลขที่ใบ ว. 233 

จากฝา่ยทรัพยากรบุคคล  ส่งไปให้กับหน่วยงานดังกล่าว  234 

ประธาน จึงฝากให้คณะกรรมการฯ  น าเรื่องนี้ ไปสื่อสารกับภาควิชาต่อไป 235 

ที่ประชุมรบัทราบ 236 

 237 

      ๓.๑.๒  สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์        238 

                ขอน าแบบฟอร์ม Pulmonary hypertension registry เข้าระบบ EMR 239 

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญงิประภาพร พรสุริยะศักดิ์ จากสาขาวิชาโรคระบบ            240 

การหายใจและเวชบ าบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอน าเสนอแบบฟอร์ม Pulmonary hypertension เข้า241 

ระบบ EMR ที่ได้ปรับปรงุแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ ได้ใหค้วามเห็นไว้จากการประชุมครัง้ที่แล้ว  มีทั้งหมด ๕ หน้าเปน็ 242 
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ยินยอมที่คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยได้ก าหนดให้ใช้นั้น  มีเนื้อหาและรูปแบบไม่ตรงกันกับแบบหนังสือให้397 

ความยินยอมในการบ าบัดการรักษา ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑  เช่น เกี่ยวข้องเป็นและ398 

ใช้ Check box หน้าข้อความ  คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ซึ่งปกครอง399 

ดูแล (ตามความเป็นจริง) รวมถึงในแบบฟอร์มมีพยานเพียง ๑ คน  เป็นต้น 400 

                      ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้แบบหนงัสอืให้ความยินยอมตามประกาศคณะกรรมการ401 

สุขภาพจิตแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้แบบหนังสือตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยให้ใช้หัว Template 402 

ตามที่คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผูป้่วยได้ก าหนดไว้ และให้น าเข้าระบบ EMR      403 

           ทั้งนี้ ให้ใช้หนังสือยินยอมดงักล่าวคู่กับหนงัสอืแสดงแสดงเจตนาขอรบัการรักษาพยาบาล404 

เป็นผู้ป่วยใน (ฟอรม์ ก. ๑) ของคณะฯ ด้วย เนื่องจากในฟอร์ม ก. ๑ มีเนื้อหาการขอความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในการ405 

เรียนการสอน การวิจัย ซึง่มีความครอบคุลมกว่าแบบหนังสอืยินยอมของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติฯ    406 

                     คุณธนวัน รับไปด าเนินการ 407 

    ที่ประชุมรบัทราบ 408 



-๑๒- 409 

 410 

                            ๓.๑.๗  สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอน าแบบบันทึกการลงทะเบียนแรกรับ          411 

                                     ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และแบบบันทึกการติดตามการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ        412 

                                     เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เข้าระบบ EMR 413 

           อาจารย์ นายแพทย์ประวัฒน์ จันทฤทธ์ิ  จากสาขาโรคติดเช้ือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอน า414 

แบบบันทึกการลงทะเบียนแรกรับ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และแบบบันทึกการติดตามการดูแลรักษา ผู้ติดเช้ือ       415 

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เข้าระบบ EMR  เป็นแบบฟอร์มที่ใช้อยู่แล้ว แต่ขอปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาส่วนใหญ่เหมือนของเดิม 416 

โดยได้เพิ่มเนื้อหาที่ส าคัญเข้ามา เพื่อใช้ประเมินการเรียน การสอน  ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย  417 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข มีมติให้น าเข้าระบบ EMR ได ้418 

                                       ที่ประชุมรับทราบ 419 

 420 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอ่ืน ๆ  421 

 การน าแบบฟอร์มของภาควิชาต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้นใหม่ หรือขอปรับปรุงแก้ไขเข้าระบบ EMR  422 

          ประธาน  กล่าวถึง ข้ันตอนการน าแบบฟอร์มของภาควิชาต่าง ๆ เข้าระบบ EMR มีดังนี ้423 

          ภาควิชาส่งแบบฟอร์มที่ได้จัดท าข้ึนใหม่  หรือแบบฟอร์มที่เคยใช้อยู่แล้วแต่ต้องการปรับปรุง   424 

ส่งให้งานเวชระเบียน เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยให้ความเห็น  ถ้ามติที่ประชุมไม่มีการ425 

ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด หรือปรับปรงุแก้ไขในรายละเอยีดเล็กน้อย ก็ให้ภาควิชาน ากลับไปปรับปรุงแก้ไข  แล้วส่ง File 426 

แบบฟอร์มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ส่งให้งานเวชระเบียนเพื่อด าเนินการต่อไป    แตถ้่ามติที่ประชุมให้ปรับปรุงแก้ไขมาก ต้อง427 

น ากลับไปปรับปรุงแก้ไข และน ากลับมาให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง     428 

หลังจากงานเวชระเบียนได้รับ File ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว หรือปรับปรุง429 

แก้ไขในรายละเอียดแล้ว  เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะน าแบบฟอร์มดังกลา่วมาใส่หวั Template แล้วส่งแบบฟอร์มให้ประธาน430 

อนุมัติเอกสารในระบบ  เมื่อแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR แล้ว เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนจะโทร. แจ้งการน าแบบฟอร์มข้ึน431 

ระบบให้ภาควิชาที่ขอให้น าเอกสารเข้าระบบ EMR ทราบ  และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของ     ฝ่ายสารสนเทศ 432 

เพื่อให้ภาควิชาสามารถตรวจสอบแบบฟอรม์ที่ได้น าเข้าระบบ EMR แล้วใน Intranet ที่ Free Download   ได้อีกทางหนึ่ง 433 

ส่วนวิธีการน าแบบฟอร์มมาใช้งานน้ัน  ฝ่ายสารสนเทศ ได้จัดอบรมการ Setup Print & Print 434 

Document ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแล้ว  โดยให้ผู้มีสิทธิ Set up เลือกแบบฟอร์มจากระบบส่วนกลาง435 

ทั้งหมดที่ประกอบด้วยเอกสารกลาง และเอกสารเฉพาะของแต่ละภาควิชาที่ต้องการใช้งาน  ออกมาเข้าระบบของหน่วย436 

ตรวจก่อน  โดยน ามาจัด Setup Print แบบเอกสารเดี่ยวหรือเอกสารชุด เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานจึงจะสามารถ Print out 437 

แบบฟอร์มออกมาใช้ได้     438 

   ที่ประชุมรบัทราบ 439 

 440 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕  น. 441 

 442 
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