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เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะออกบัตรประจ าตัวผู้ป่วย พร้อมใบน าทาง ที่ระบุข้อมูล133 

ผู้ป่วย, สิทธิการรักษา และค าแนะน า  ให้กับผู้ป่วยไปยังหน่วยตรวจโดยไม่จัดท า134 

เล่มเวชระเบียนให้  ส่วนแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่จะสแกนเข้าระบบโดย135 

จัดเก็บคู่กับใบ Patient Profile  และจัดเก็บลงกล่องแยกตามวัน    136 

๒. ลงทะเบียน Online ผ่าน Website มีการตรวจสอบข้อมูลจากฐานทะเบียน137 

ราษฎรก่อนได้ HN. เมื่อมีการบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว เอกสารลงทะเบียน138 

ของผู้ป่วยพิมพ์ออกจากระบบ เพ่ือน ามาสแกนคู่กับ Patient Profile   ในกรณี139 

การรับบัตรโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถมารับได้ทุกจุดบริการของงานเวชระเบียน 140 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 141 

 กรณีผู้ป่วยใช้บัตรประชาชนในการติดต่อลงทะเบียน ขอให้งานเวชระเบียน         142 

สอบถามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 143 

 144 
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 ปัญหาการค้นเวชระเบียนผู้ป่วยในจากระบบ มีความยุ่งยากต้องเปิดทีละหน้า 147 

แต่ละ Visit ไม่สะดวกในการใช้งาน 148 

 ปัญหาเอกสารที่ใช้ร่วมกันระหว่าง OPD /IPD ที่มีการส่งต่อระหว่างกันข้อมูล149 

สถานะไม่สัมพันธ์กันกับความจริง ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน 150 

 การก าหนดสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์     151 

ในการพิมพ์เอกสารของนักศึกษาแพทย์ ปัจจุบันพยาบาลเป็นผู้พิมพ์เอกสารให้152 

ท าให้ไม่สะดวก จึงต้องใช้เอกสารเก่าแทน 153 

 ปัญหาแพทย์ที่ตรวจคลินิกเดียวกัน ๒ ท่าน ข้อมูลสแกนเข้าไปรวมกันใน Visit 154 

เดียวกัน ข้อมูลซ้อนกันอยู่ท าให้ระบบไม่สามารถแยกตามแพทย์ที่ตรวจได้  155 

 กรณีใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  ขอให้ลดขั้นตอนการบันทึกของแพทย์ 156 

โดย เฉพ าะการลอกผล  Lab และ  List ใบ สั่ งย าล งใน  Progress Note  157 

นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 158 

ประธาน กล่าวสรุปว่า ตามที่งานเวชระเบียนได้จัดท าเวชระเบียนให้ผู้ป่วยใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ไว้159 

ล่วงหน้าแต่ผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจ ท าให้สิ้นเปลืองแรงงาน และกระดาษ   งานเวชระเบียนจึงได้มีแผนจะยกเลิกการจัดท าเล่ม160 

เวชระเบียนให้ผู้ป่วยใหม่ที่มาลงทะเบียนก่อน และจะขยายการไม่ใช้เล่มเวชระเบียนกับผู้ป่วยเก่าต่อไป  ซึ่งปัจจุบันมี      161 

หน่วยตรวจบางแห่งไม่ใช้เล่มเวชระเบียนเกือบทั้งหมด โดยแพทย์จะดูจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน  เช่น หน่วยตรวจ162 

ศัลยกรรม หน่วยตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว หน่วยตรวจออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 163 

๓. การจัดการระบบ Print Document ของฝ่ายสารสนเทศ 164 

    คุณชนิดา นันทเมธีนนท์  ฝ่ายสารสนเทศ  ได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาระบบเวชระเบียน165 

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 166 

๓.๑  ระบบ New Print เป็นการพัฒนาระบบ Print Document ใหม่ แทนระบบเดิม       167 

ได้ท าการลงระบบ New Print เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และก าหนดปิดระบบ Print Document เก่า ในเดือน168 

กันยายน ๒๕๕๙     โดยก่อนปิดระบบฯ จะด าเนินการแก้ไขระบบปัญหาหน้างานก่อน ส่วนเอกสารที่ไม่มีบาร์โค้ดและ      169 

ไม่จัดเก็บในเวชระเบียนยังคงใช้ระบบ Print Document เก่าอยู่จนกว่าจะมีระบบใหม่มารองรับได้ทั้งหมด   โดย           170 

งานเวชระเบียนร่วมกับฝ่ายสารสนเทศจะท าการส ารวจข้อมูลปัญหา อุปสรรค การใช้ระบบใหม่ รวมถึงการเก็บข้อมูล171 

เอกสารที่ไม่ Update และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงก่อนลงส ารวจจะมีการแจ้งล่วงหน้าให้หน่วยตรวจทราบก่อน 172 

วัตถุประสงค์การจัดระบบ New Print  173 

 เพ่ือให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้ใช้งานเรียกดูเอกสารได้ง่ายและ 174 

    สะดวกขึ้น 175 

 เพ่ือให้สามารถทวนสอบกลับและตรวจสอบเอกสารได้อย่างง่ายขึ้น 176 
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 178 

 เพ่ือให้การค้นหาเอกสารที่สูญหายได้สะดวกขึ้น  179 

                  ผลกระทบและประโยชน์ของการใช้ระบบ New Print 180 

 ผู้ใช้งานในหน่วยตรวจต้องมีการ Set up Print เอกสารเข้าระบบในหน่วยตรวจ            181 

คัดกรองเอกสารที่ใช้ในหน่วยตรวจของตนเองเท่านั้น  เพ่ือลดความหลากหลายของ182 

เอกสาร 183 

 ผู้ใช้งานในหน่วยตรวจต้องทราบว่าเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับหน่วยตรวจมี 184 

    อะไรบ้าง ต้องรู้วิธีการ Set และ Print 185 

 หน้าจอของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเก่า  ต้องศึกษาเรียนรู้การใช้งานระบบ  186 

     New Print 187 

๓.๒ ระบบ New Scan พัฒนาระบบใหม่ขึ้นทดแทนระบบเดิม (DocuWare) เมื่อพัฒนา188 

แล้วเสร็จได้น าไปเริ่มทดลองใช้ที่งานเวชระเบียนเป็นแห่งแรก  เม่ือกลางเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ แต่ใช้งานจริง           189 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 190 

๓.๓ ระบบ New Stand Alone เป็นแผนการพัฒนาระบบให้รองรับกรณีระบบล่ม ไม่191 

สามารถ Online ได ้แทนระบบ Print Offline คาดว่าใช้งานได้เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 192 

๓.๔ การ Disable เอกสารในระบบเวชระเบียนบนระบบ Print Document เก่า  193 

เพ่ือให้ผู้ใช้มาใช้ Print Document ใหม่ ซึ่งปัจจุบันเอกสารในเวชระเบียนจะมีทั้ง Print Document ใหม่และ Print 194 

Document เก่า ดังนั้นงานเวชระเบียนและฝ่ายสารสนเทศ จ าเป็นต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสารทั้งในระบบเก่า195 

และระบบใหม่ให้ถูกต้องตรงกันก่อนท าการ Disable เอกสารในระบบเก่าออกไป คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะใช้196 

ระบบ Print Document ใหม่ทั้งหมด 197 

๓.๕ ระบบออก Report เปรียบเทียบ Print กับ Scan เพ่ือให้งานเวชระเบียนสามารถ198 

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพการสแกนเอกสารได้  คาดว่าใช้งานได้ประมาณเดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 199 

๓.๖ การปรับ Storage เป็นการเพิ่มพ้ืนที่ในการจัดเก็บภาพสแกนเอกสารได้มากข้ึน และ 200 

Back up ข้อมูลได้มากขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้ว่า เมื่อเกิดปัญหาไวรัส ข้อมูลในระบบจะไม่สูญหาย  201 

สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้ รอด าเนินการ 202 

๓.๗ ระบบ Set up View ในหน้าจอของแพทย์ ให้สามารถก าหนดการเรียกดูข้อมูล203 

เอกสารในจอการใช้งานของแพทย์ ให้ตรงความต้องการ โดยฝ่ายสารสนเทศจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากแพทย์ผู้ใช้งานก่อน 204 

เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ คาดว่าจะใช้งานได้ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ 205 

๓.๘ ระบบ Manage Medical Record เป็นโปรแกรมสนับสนุนกระบวนการท างานของ206 

งานเวชระเบียนในการลดใช้เล่มเวชระเบียน เช่น  การจัดเก็บ การค้นหา วิธีจัดเก็บเอกสารลงกล่อง คาดว่าจะใช้งานได้207 

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 208 
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๓.๙ พัฒนาโปรแกรมการเพิ่มปุ่มพิมพ์เอกสารให้กับ OPD กรณีผู้ป่วย IPD ถูกส่งลงมา211 

ตรวจที่ OPD โดย record ของแพทย์จะจัดเก็บใน Visit ของ IPD ซึ่งสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยได้ทั้ง OPD และ IPD  คาดว่าจะ212 

ใช้งานเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙  213 

๓.๑๐   เพิ่มปุ่ม Delete บน Print Document ใหม่ กรณียกเลิกเอกสารที่  Print 214 

ออกมาแล้วไม่ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลว่ามีประโยชน์ หรือมีผลกระทบกับระบบสารสนเทศหรือไม ่  215 

   ประธาน  สรุปเพ่ิมเติมว่า ระบบเวชระเบียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ216 

บันทึกเวชระเบียน Online (Key in)  ซึ่งปัจจุบันมีการใช้บ้างแต่น้อยมาก  เช่น ที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน ทีห่อผู้ป่วยภาควิชา217 

อายุรศาสตร์   และหอผู้ป่วยของภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ใช้ Key in ประวัติการตรวจร่างกายของผู้ป่วย ใบ Discharge 218 

summary  และระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์   โดยการพิมพ์ใบ Progress Note ที่มี Doc Type ออกมาให้แพทย์219 

บันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว Scan เข้าระบบ EMR   จึงมีแนวทางพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูล      220 

เวชระเบียนจากทั้ง ๒ ระบบ เชื่อมโยงกันท าให้แพทยใ์ช้งานได้สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  221 

ดังนั้น  แนวทางในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑-๒ ปีข้างหน้า  222 

จะต้องท าให้แพทย์มั่นใจในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  และเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น   โดยข้อมูล   223 

เวชระเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องครบถ้วน 100 %   เมื่อระบบล่ม ไฟดับ มีไวรัส ข้อมูลในระบบจะไม่สูญหาย   ต้อง 224 

Backup ข้อมูลไว้ถ้า Backup เครื่อง ๑ มีปัญหาต้องมี Backup เครื่องต่อไป โดยการจัดซื้อ Backup storage เพ่ิม    มี225 

แผนรองรับเมื่อเกิดปัญหาระบบล่ม หรือไฟดับ    เมื่อระบบล่มจะต้องมีระบบ Offline หรือการจัดเตรียมเอกสารไว้226 

ล่วงหน้า เพ่ือน าเอาเอกสารออกมาใช้งานให้แพทย์ตรวจรักษาได้อย่างต่อเนื่อง   ต้องพัฒนาหน้าจอ View ของแพทย์ให้ใช้227 

งานได้สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ซึ่งการด าเนินการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต้องท าให้228 

เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น  229 

ที่ประชุมรับทราบ 230 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาระท่ี ๑.๑  231 

๑. การพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มปุ่มพิมพ์เอกสารให้กับ OPD  จากข้อ ๓.๙ กรณีผู้ป่วย 232 

IPD ลงมาตรวจ OPD   233 

       คุณชัยวิวัฒน์  ทองทวีชัยกิจ  จากฝ่ายสารสนเทศ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า     234 

การเพ่ิมปุ่มพิมพ์เอกสารให้กับ OPD กรณีผู้ป่วย IPD มาตรวจที่ OPD ควรเพ่ิมข้อความว่าอย่างไร   ในใบ Progress Note 235 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อความที่ตรงกัน  236 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้ใช้ข้อความว่า  “รับจาก.... ” ตามด้วยรหัสหอผู้ป่วย  237 

หลังข้อความ “คลินิก..........”  ในใบ Progress Note 238 

       คุณชัยวิวัฒน์ ทองทวีชัยกิจ  รับไปด าเนินการปรับปรุง Template Progress Note 239 

และเพ่ิมปุ่มพิมพ์เอกสารให้กับ OPD ต่อไป 240 

                                         ที่ประชุมรับทราบ 241 
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๒. การเรียกดูข้อมูลในหน้าจอการใช้งานของแพทย์เฉพาะส่วนของตนเอง  244 

อาจารย์นายแพทย์กิติพล นาควิโรจน์ ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 245 

ได้รับข้อเสนอจากแพทย์ ขอให้ฝ่ายสารสนเทศพัฒนาหน้าจอ View ของแพทยใ์ห้เรียกดูข้อมูลเฉพาะของตนเอง  ไม่ต้องมี 246 

ข้อมูลของแพทย์ท่านอ่ืน จึงขอสอบถามความเห็นจากที่ประชุม   247 

  ที่ประชุมให้ความเห็นว่า การเรียกดูข้อมูลในหน้าจอการใช้งานของแพทย์ควรมี248 

ข้อมูลของแพทย์ท่านอื่น ๆ ด้วย  ให้ระบบแสดงข้อมูลทั้งหมดก่อน เพ่ือให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อนการตรวจ  แต่249 

ขอให้มีระบบกรองข้อมูลเฉพาะแพทย์ได้ด้วย 250 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ 251 

เสนอว่าในหน้าจอแพทย์ควรมีประวัติการใช้ยาครั้งที่แล้ว  ที่แพทย์ได้สั่งยาเฉพาะของแต่ละหน่วยตรวจ  เพ่ือให้ทราบว่า252 

แพทย์ได้สั่งยาอะไรบ้าง    253 

คุณชัยวิวัฒน์  ทองทวีชัยกิจ  กล่าวว่า ฝ่ายสารสนเทศมีแผนการด าเนินการ Set 254 

up View การใช้งานในหน้าจอของแพทย์ เพ่ือท าให้แพทย์ใช้งานได้สะดวกขึ้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสารสนเทศจะเข้าไป255 

เก็บข้อมูลความต้องการของแพทย์ก่อน  เช่น  แพทย์ต้องการให้หน้าจอการใช้งานมีข้อมูลอะไรบ้าง  ต้องการให้มีข้อมูลทุก256 

อย่างในหน้าจอ  ต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะของตนเอง หรือเฉพาะแพทย์ในหน่วยตรวจเดียวกัน  ส่วนประวัติการใช้ยาใน257 

หน้าจอแพทย์นั้น  มีโครงการพัฒนาระบบ CPOE (Computerize Physician Order Entry)  ที่ได้ท าคู่ขนานกันไปกับการ258 

พัฒนาระบบ Set up View ในหน้าจอของแพทย์   259 

 ประธาน กล่าวว่า  ทิศทางในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จะมีระบบ260 

การสั่งยาผ่านหน้าจอแพทย์  ส่วนการพัฒนาข้อมูล Key in ของหน่วยตรวจฉุกเฉิน  ข้อมูลที่ใช้ทั้ง Key in และเขียนให้มี261 

การเชื่อมโยงข้อมูลกัน และสามารถเรียกดูในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้  262 

                                         ที่ประชุมรับทราบ 263 

 264 

๓.  การส ารวจการใช้งานระบบ Print Document ใหม่ก่อนปิดระบบ Print  265 

     Document เก่า 266 

คุณชนิดา นันทเมธีนนท์  ฝ่ายสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายสารสนเทศและ     267 

งานเวชระเบียนได้แจ้งให้หน่วยตรวจต่าง ๆ ใช้เอกสารจากระบบ Print Document ใหม่   เนื่องจากระบบ  Print 268 

Document เก่าจะปิดการใช้งานประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นั้น   แต่ยังมีหน่วยตรวจบางแห่งยังไม่ได้ใช้งานระบบ 269 

Print Document ใหม่  ดังนั้น ฝ่ายสารสนเทศและงานเวชระเบียน จะไปพบหน่วยตรวจต่าง ๆ รวมถึงบางหน่วยตรวจที่ใช้270 

งานระบบ Print Document ใหม่แล้ว  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือส ารวจเอกสารที่ใช้งาน271 

อยู่ให้มีการ Update เอกสารที่ไม่มีในระบบ  เอกสารที่พิมพ์ใช้แต่ไม่ได้เก็บในเวชระเบียน  สอบถามปัญหาและอุปสรรค  272 

สอนการพิมพ์เอกสารจากระบบใหม่ เพ่ือให้มีการใช้งานระบบ Print Document ใหม่ครบทุกหน่วยตรวจ 273 

 274 
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 276 

                                         ประธาน กล่าวเสริมว่า ระบบ Print Document เก่า เป็นระบบที่บริษัทภายนอกเข้ามา         277 

พัฒนาโปรแกรม และมีการใช้งานระบบเก่ามา ๕ ปีแล้ว  มีข้อจ ากัดหลายอย่างท าให้ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้  ทาง  278 

ฝ่ายสารสนเทศจึงต้องพัฒนาระบบ Print ใหม่ข้ึนมาแทน เพ่ือให้สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้  ซึ่งก่อนการใช้งานระบบ 279 

Print Document ใหม่หน่วยตรวจต่าง ๆ จะได้รับการอบรมการใช้งานระบบ Print Document ใหม่ และมีหน่วยตรวจได้ 280 

ใช้ระบบ Print Document ใหม่ไปจ านวนหนึ่งแล้ว   ยังมีบางหน่วยตรวจที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ Print Document ใหม่    281 

ฝ่ายสารสนเทศและงานเวชระเบียน จึงต้องไปให้ค าแนะน าการใช้งาน และสอบถามข้อขัดข้อง  เพ่ือให้ทุกหน่วยตรวจใช้งาน282 

ระบบ Print Document ใหม่ครบถ้วน ๑๐๐ % ก่อนปิดการใช้งานระบบ Print Document เก่า 283 

คุณวันทนา วีระถาวร จากฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แจ้งว่า 284 

มีเอกสารใบฝากครรภ์ของหน่วยตรวจสูติกรรม (ANC)  ยังไม่ได้ลงทะเบียนเอกสารเข้าระบบ Print Document  เป็น285 

เอกสารที่ไม่มีบาร์โค้ดและจัดเก็บในเวชระเบียน   ซ่ึงยังไม่มีผู้รับผิดชอบไป Setup เข้าระบบ หรือมีข้อขัดข้องในการใช้งาน   286 

ประธาน มอบหมายให้คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ประสานงานกับหน่วยตรวจสูติกรรม  287 

เพ่ือน าเอกสารมาเข้าระบบ Print Document ใหม ่ต่อไป 288 

คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 289 
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๔.  การก าหนดบทบาทและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบ EMR  292 

                                               คุณชนิดา นันทเมธีนนท์ จากฝ่ายสารสนเทศ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของ293 

ข้อมูล  และก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล EMR  ฝ่ายสารสนเทศจะเก็บข้อมูลจริงตามกระบวนการให้บริการเวชระเบียนแก่294 

ผู้ป่วย ตามขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่เริ่มการท าเวชระเบียน เพ่ือก าหนดบทบาทและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบ EMR 295 

ให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ  เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ   แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการดูแลสุขภาพ เพ่ือ296 

จัดท าประกาศและแนวทางปฏิบัติต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 297 

 Business work flow กระบวนการให้บริการเวชระเบียนแก่ผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่ 298 

- การท าเวชระเบียน   299 

- การรับรองสิทธิ  300 

- การตรวจรักษา ( OPD ,ER, Short stay),  IPD 301 

- หน่วยบริการอื่น ๆ  302 

- การเงิน  303 

- หน่วยตรวจสอบ/Coder  304 

- หน่วยลูกหนี้    305 

 306 

 307 
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 309 

 มิติของการเข้าถึงข้อมูล  310 

- ตามล าดับชั้นของสิทธิ ได้แก่ เพ่ิมข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ดูข้อมูล, พิมพ์311 

ข้อมูล 312 

- ประเภทของบุคลากร ได้แก่ กลุ่มแพทย์, ทันตแพทย์, กลุ่มพยาบาล, กลุ่มผู้ช่วย313 

พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบ าบัด, Clerk, เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน,  314 

    นักศึกษาแพทย์/พยาบาล,  เจ้าหน้าที่งานบริหารรักษาพยาบาล,               315 

    ฝ่ายสารสนเทศ (Admin) 316 

- เทคนิคต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลจากการ Key in,ไฟล์ต่าง ๆ 317 

เช่นภาพ Scan, ผล EKG เป็นต้น 318 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ ให้319 

ข้อเสนอว่า  คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ก าหนดชนิดของเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้  เช่น พยาบาล320 

สามารถเข้าถึง Progress Note หรือ Operative Note ได้หรือไม ่321 

อาจารย์นายแพทย์กิติพล นาควิโรจน์ ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 322 

กล่าวว่า การก าหนดชนิดของเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้   จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งทั้งในระบบ323 

บริการ และระบบการศึกษา เช่น การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาแพทย์  นักศึกษาพยาบาล  สามารถดูข้อมูล Lab, ผลตรวจ324 

ทางพยาธิวิทยาได้หรือไม่ ดูข้อมูลอะไรได้บ้าง  และข้อมูลที่ดูไม่ได้มีอะไรบ้าง   และการก าหนดสิทธิและการเข้าถึงข้อมูล 325 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  การก าหนดชนิดของเอกสารที่เข้าถึงได้  จะพิจารณาบทบาทตามหน้าที่ที่เหมือนกัน  ไม่ใช่326 

บทบาทตามต าแหน่งงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น  Clerk มีหน้าที่เรียกใช้ข้อมูลจากระบบเหมือนกับหน้าที่ของ327 

พยาบาล เป็นต้น   328 

ประธาน  กล่าวว่า  เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  จึง329 

ต้องมีการก าหนดสิทธิและการเข้าถึงข้อมูลในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน เช่น กลุ่ม330 

แพทย์ พยาบาล  แต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่อย่างไร  ฝ่ายสารสนเทศจะไปเก็บข้อมูลจริง ส าหรับชนิดของเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้อง331 

แต่ละระดับที่สามารถเข้าถึงได้ จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลชนิดต่าง ๆ  เพ่ือน าเสนอต่อ332 

คณะกรรมการอ านวยการดูแลระบบสุขภาพ   ประกาศเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล333 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป    334 
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 336 

          ๑.๒  การถูกเรียกเงินคืนจากกองทุน กรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยาโดยไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน 337 

                    ประธาน แจ้งว่า ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ขอตรวจสอบการจ่ายเงิน338 

ชดเชยการให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉิน  และผู้ป่วยนอกกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว (อปท.) ของ339 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ประจ าปี ๒๕๕๙  ที่เบิกจ่ายตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น          340 
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 342 

๑๔๕ ราย  เป็นผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉิน จ านวน ๒๕ ราย ผู้ป่วยนอกกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว 343 

(อปท.) จ านวน ๑๒๐ ราย  เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกฯ 344 

ดังนี้ 345 

           ผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉิน พบการเบิกฉุกเฉินถูกต้องตามเกณฑ์ แต่การเบิกชดเชยยาบางรายการ346 

เกินราคายาใน Drug Catalogue จ านวน ๒ Visits  กรณี อปท. เบิกจ่ายตรง ไม่พบหลักฐานค าสั่งแพทย์ ๑ Visit เบิก  347 

ใบเสร็จพบความคลาดเคลื่อน ๒ กรณี ได้แก่ ไม่พบหลักฐานการให้บริการ จ านวน ๔ Visits  เบิกซ้ าซ้อนระหว่างใบเสร็จ348 

และเบิกจ่ายตรง จ านวน ๒ Visits  349 

     จากการตรวจสอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพ พบว่า แพทย์สั่งจ่ายยาโดยไม่มีการ350 

บันทึกในเวชระเบียน ไม่บันทึกชื่อโรค ไม่มีหลักฐานว่าเป็นโรคนั้น สั่งจ่ายยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่ตรวจรักษา โดยมีการสั่ง351 

ยาฉีดรักษาโรคกระดูกพรุน ๒ เข็ม  ท าให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาลที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว    352 

      ประธาน กล่าวว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพ รวมถึงกรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเงินและเป็น353 

ผู้สุ่มตรวจเวชระเบียน ถ้าสุ่มตรวจพบว่ามีการสั่งจ่ายยาไม่ถูกต้องตามระเบียบก็จะเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาล  ดังนั้น       354 

จึงขอให้กรรมการน าเรื่องนี้ไปสื่อสารกับภาควิชา  เพ่ือให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้ถูกต้องตามระเบียบ บันทึกชื่อโรค  บันทึก    355 

การสั่งจ่ายยาในเวชระเบียน  และสั่งจ่ายยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ตรวจรักษา   356 

               ที่ประชุมรับทราบ 357 

     ๑.๓  ก าหนดการเยี่ยมส ารวจภายใน Healthcare Cluster 358 

                                 ประธาน แจ้งว่า หน่วยพัฒนาคุณภาพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ได้ก าหนดการเยี่ยม359 

ส ารวจภายใน Healthcare Cluster ก่อนการ Re-Accreditation 4th ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙   แต่เดิมเป็นการเยี่ยม360 

ส ารวจโดยบุคคลภายใน เพ่ือให้เห็นมุมมองจากภายนอกครั้งนี้จึงมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเยี่ยมส ารวจด้วย ส่วนก าหนดการ361 

ที่เก่ียวข้องกับระบบเวชระเบียน มีดังนี ้362 

           วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๑๕ น.  น าเสนอผลการด าเนินการของ363 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย โดยประธานหรือตัวแทน   364 

            วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  น าทีม โดย นายแพทย์มนตรี  ลักษณ์สุวงศ ์จาก สรพ. 365 

                                        เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช    366 

                                        เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ตามรอยระบบเวชระเบียน   367 

                                        เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  CLT สูติ-นรีเวช ตอบข้อซักถาม 368 

                                        เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  คณะกรรมการเวชระเบียน ตอบข้อซักถาม 369 

  จึงขอเชิญกรรมการเข้าร่วมฟังและตอบข้อซักถามตามวันและเวลาดังกล่าว  ส่วนสถานที่จะแจ้ง370 

ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   371 

       ที่ประชุมรับทราบ   372 

 373 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 374 

                          ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ไม่มีการแก้ไข 375 



-๑๒- 376 

 377 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง  378 

 ๓.๑  สถิติของงานเวชระเบียนรอบไตรมาส 379 

        คุณอนุสร พูลเพิ่ม  จากงานเวชระเบียน ได้รายงานสถิติของงานเวชระเบียนรอบไตรมาส ๑-๒            380 

ปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดการน าเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 381 

 382 

๑.   การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 383 

 384 

  385 

 386 

 387 

 388 

 389 

 390 

 391 

 392 

 393 

 394 

 395 

 396 

 397 

๒. ลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงฯ และรับรองสิทธิผู้ป่วย 398 

 399 
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-๑๓- 414 

 415 

๓. เปรียบเทียบการดูข้อมูลจากเล่มเวชระเบียนและระบบ Viewer ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ      416 

   การประเมินคุณภาพเวชระเบียน 417 

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

               คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ชี้แจงว่า จากกราฟจะพบว่าข้อมูลการขอดูเวชระเบียนจากระบบ EMR 431 

ลดลง เนื่องจากแพทย์ขอข้อมูลด้านการเรียน การสอน และวิจัย ในรูปแบบ DVD แทน 432 

                          ประธาน จึงขอให้ปรับข้อมูลให้น าข้อมูลจากการขอ DVD มารวมด้วยเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้เห็น433 

ชัดเจนขึ้น   434 

                คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์  รับไปด าเนินการ 435 

 436 

๔. การตรวจคุณภาพการ Scan OPD Note ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษ 437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

 

              Scan OPD Note                
                                            

      
       

           
       

Scan          
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    ,375 330,484 99.43
 319,718 317,417 99.28
 322,729 320,886 99.43
 356,424 354,845 99.56

   1,331,246 1,323,632 99.43
             

    ,   346,854 99.63
 360,063 358,412 99.54

   708,214 705,266 99.58
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 453 

๕. การตรวจสอบคุณภาพการ Scan OPD Note Premium Clinic 454 

 455 

 456 

 457 

 458 

 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

          467 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล  รองประธานคณะกรรมการ ให้ความเห็นว่า 468 

จากข้อมูลข้อ ๔ และ ๕ การตรวจสอบคุณภาพการ Scan OPD Note ที่ Scan เข้าระบบเป็น Visit  อัตราร้อยละที่ได้469 

น าเสนอนั้น  ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารที่แพทย์ได้บันทึกหรือไม่ บางครั้งแพทย์บันทึกหลายหน้า  470 

ตรวจสอบการ Scan ครบทกุใบหรือไม่  และทราบหรือไม่ว่าแพทย์บันทึกไปจ านวนเท่าไร 471 

                               คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์  หัวหน้างานเวชระเบียน ชี้แจงว่าปัจจุบันจ านวนการพิมพ์ใบ OPD Note 472 

ไม่สามารถนับได้ และไม่สามารถตรวจสอบจ านวนหน้าได้ทั้งหมด เช่น  แบบฟอร์มของฝากครรภ์ทีย่ังไม่มีบาร์โค้ด,  หน่วย473 

ตรวจ SDAR น าใบ OPD Note ของสามี Scan เข้า H.N. ของภรรยา  เป็นต้น                                  474 

        ประธาน ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า เพื่อให้แพทย์มั่นใจในระบบ EMR ๑๐๐%  ข้อมูลการตรวจรักษา         475 

ต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน  เมื่อ Scan แล้วเอกสารต้องมีอยู่ในระบบ ไม่สูญหาย  ดังนั้น ขอให้คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ เก็บ476 

ข้อมูลแล้วมาน าเสนอให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น  การตรวจสอบคุณภาพการ Scan ต้องทราบสาเหตุของเอกสารที่ไม่อยู่ในระบบ 477 

เกิดจากปัญหาอะไร  เช่น บุคลากรขอให้แพทย์สั่งยาให้  โดยไม่ได้ Scan ใบ OPD Note เข้าระบบ พิมพ์เอกสารแล้วไม่ใช้ 478 

หาทางแก้ไขสาเหตุให้น้อยลง  จนกว่าข้อมูลในระบบจะครบถ้วน สมบูรณ์   และฝ่ายสารสนเทศต้องปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือ479 

ใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ค้นหาสาเหตุด้วย  ถ้าสาเหตุของเอกสารที่ไม่อยู่ในระบบไม่สามารถแก้ไขได้   จะได้น าเสนอให้480 

ผู้บริหารออกเป็นนโยบายต่อไป    481 

  คุณธนวัน  รับไปด าเนินการ 482 

                    คุณชัยวิวัฒน์ ทองทวีชัยกิจ จากฝ่ายสารสนเทศ  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายสารสนเทศ อยู่ระหว่าง483 

ด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือให้ทราบว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมาตรวจแล้วได้ถูก Scan เข้าระบบหรือไม่ จะท าให้ทราบ484 

จ านวนที่หายไปรวมถึงการเพ่ิมปุ่มลบเอกสารที่ไม่ใช้ที่ได้พิมพ์ออกจากระบบ   การเพ่ิมปุ่มลบเอกสารขณะนี้อยู่ระหว่าง      485 

การพิจารณาว่า  ให้หน่วยตรวจหรืองานเวชระเบียนเป็นผู้ลบเอกสาร  เพ่ือให้ถูกต้องตาม Business work Flow  จะช่วยให้486 

งานเวชระเบียนตรวจสอบคุณภาพการ  Scan ไดง้่ายขึ้น    487 

 488 

 489 

              Scan OPD Note Premium 
Clinic                                   

      
       

           
       

Scan          
 Visit)       

   ,     ,096 98.73
 94,961 93,099 98.04
 98,897 98,103 98.20
 108,891 107,472 98.70

      ,   388,770 98.67
       

    ,294 107,298 99.08
 118,104 117,146 99.19

      ,   224,444 99.14
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 491 

๖. การซ่อมข้อมูล Scan OPD Note 492 

 493 

 494 

 495 

 496 

 497 

 498 

 499 

 500 

 501 

 502 

 503 

 504 

 505 

         คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน  รายงานว่าจากข้อมูลข้อที่ ๖ การซ่อมข้อมูล Scan        506 

มีจ านวนลดลงจากงบประมาณปี ๒๕๕๘  เนื่องจากงานเวชระเบียนได้ Scan OPD Note เอง   ในจ านวน ๙๐ % ของ507 

หน่วยตรวจ   โดยมีการตรวจสอบข้อมูล Scan จากโปรแกรม EMR Scan Viewer ทุกใบหลังการ Scan  ให้เข้าระบบทุก508 

ครั้ง  ก่อนจัดเก็บใบ OPD Note เข้าเล่มเวชระเบียน      509 

                   คุณชัยวิวัฒน์ ทองทวีชัยกิจ  จากฝ่ายสารสนเทศ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การ Scan OPD Note ไม่เข้า510 

ระบบมีหลายสาเหตุ เช่น หมึกจาง  เอกสารมีรอยพับ  บันทึกการตรวจในใบ OPD Note ไม่พอต้องพิมพ์ใบ OPD Note 511 

ใหม่จะต้องใช้ปุ่มพิมพ์เพ่ิม  แต่ใช้ปุ่มพิมพ์ซ่อมท าให้ Scan ใบ OPD Note เข้าระบบแล้ว  จะเรียกดูข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว   512 

เป็นต้น  ฝ่ายสารสนเทศจึงได้พัฒนาโปรแกรมให้ Scan ใบ OPD Note ที่มีบาร์โค้ดจางได้  Scan ใบ OPD Note เข้าระบบ513 

ได้ดีขึ้น  และท าให้ข้อมูลเข้าถูกคน ถูกต้อง  514 

๗. การจัดเก็บ OPD Note เข้าเล่ม 515 

 516 

 517 

 518 

 519 

 520 

 521 

 522 

 523 

 524 

 525 

 526 

 527 
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 529 

จากข้อมูลข้อ ๗  ประธาน ขอให้คุณธนวันเปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บ OPD Note เข้าเล่มให้เห็น530 

จ านวนที่จัดเก็บเข้าเล่ม และจ านวนที่ยังไม่ได้จัดเก็บเข้าเล่ม  531 

คุณธนวัน  รับไปด าเนินการ 532 

๘. Scan เวชระเบียนผู้ป่วยใน 533 

 534 

 535 

 536 

 537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

  544 

              จากข้อมูลข้อ ๘ ประธาน ขอให้คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์  จัดท ากราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้เห็น           545 

ความชัดเจนขึ้น 546 

              คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 547 

 548 

๙. การส าเนาประวัติการรักษาผู้ป่วย 549 

 550 

 551 

 552 
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 561 

    562 

                    ที่ประชุมรับทราบ 563 

 564 
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 566 

               ๓.๒  งานทันตกรรม ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR   567 

  ทันตแพทย์หญิงชญานี ชัชวานิชกุล จากงานทันตกรรม  ขอเสนอแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา                        568 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เข้าระบบ EMR จ านวน ๓ แบบฟอร์ม  เป็นแบบฟอร์มที่ผ่านการตรวจสอบจากนิติกร569 

โรงพยาบาล  และแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ งานวิเทศสัมพันธ์ได้แปลให้ ดังนี้   570 

   ๓.๒.๑ หนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการฝังรากเทียม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 571 

   ๓.๒.๒ หนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการผ่าตัดฟันคุด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 572 

   ๓.๒.๓ หนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการท าศัลยกรรมปริทันต์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 573 

            ที่ประชุมพิจารณา แบบฟอร์มในข้อ ๓.๒.๑, ๓.๒.๒, ๓.๒.๓ แล้ว   มีมติขอให้ปรับปรุง574 

แก้ไขก่อนน าเข้าระบบ EMR ดังนี้ 575 

- ย้ายเนื้อหาในย่อหน้าที่ ๔   ข้อความตั้งแต่  “ดังนั้น ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว... 576 

จนถึงข้อความว่า “เวชระเบียนผู้ป่วยเลขท่ี.....ของผู้ป่วย.”   ไปไว้ย่อหน้าแรกตาม 577 

Template หนังสือแสดงความยินยอม  และให้ตัดค าว่า “ดังนั้น” และ “ของ578 

ผู้ป่วย”  ออก  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   579 

- เน้นข้อความ “ผลที่คาดหวัง” และ “ความเสี่ยงและผลข้างเคียง” โดยใช้                           580 

ตัวอักษรหนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 581 

     ทันตแพทย์หญิงชญานี ชัชวานิชกุล รับไปด าเนินการแก้ไขตามมติของที่ประชุม 582 

     ที่ประชุมรับทราบ 583 

 584 

๓.๓  สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  ขอน าแบบฟอร์ม Pediatric post-  liver  585 

       Transplantation Follow up Form เข้าระบบ EMR 586 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิยั  พันธ์ศรีมังกร  สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอน า587 

แบบฟอร์ม Pediatric post-liver transplantation Follow up Form เข้าระบบ EMR   588 

        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้ปรับระยะบรรทัดให้กว้างข้ึน และแก้ไขค าว่า “ Pednisolone”       589 

เป็น “Prednisolone”  เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าเข้าระบบ EMR ได ้590 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิยั  พันธ์ศรีมังกร  รับไปด าเนินการก่อนน าเข้าระบบ EMR 591 

  ที่ประชุมรับทราบ 592 

 593 

๓.๔  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR 594 

       อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอน าแบบฟอร์มเข้า595 

ระบบ EMR จ านวน ๒ แบบฟอร์ม ดังนี้ 596 

 ๓.๔.๑ Pre-hospital Assessment and record form 597 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเข้าระบบ EMR ดังนี้ 598 

-  ย้ายข้อความ  “Sign……………..รหัส..............” ไปไว้ด้านล่างแบบฟอร์ม 599 

-  ให้เพ่ิมความหมายของค าย่อด้วย  ค าว่า “NSF” 600 

 601 

 602 



-๑๘- 603 

 604 

๓.๔.๒ แบบฟอร์มใส่ท่อช่วยหายใจ 605 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้แก้ไขก่อนน าเข้าระบบ EMR  ค าว่า “(Osat……)” แก้ไข         606 

เป็น “(O2sat…..)” 607 

          อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์  รับไปด าเนินการแก้ไขแบบฟอร์มในข้อ608 

๓.๔.๑ และ ๓.๔.๒ ตามมติที่ประชุม  609 

         ที่ประชุมรับทราบ 610 

 611 

                         ๓.๕  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอน าหนังสือยินยอมต่าง ๆ เข้าระบบ EMR  612 

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอน าหนังสือ613 

แสดงความยินยอมจ านวน ๑๐ แบบฟอร์ม เข้าระบบ EMR ดังนี้ 614 

   ๓.๕.๑ การขอรับนมแม่พาสเจอร์ไรส์ของธนาคารนมแม่ รามาธิบดี (Donor Milk) 615 

            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “ (Donor Milk)”  แก้ไขข้อความ “ทารกเจริญ       616 

เติบโตไม่ด”ี เป็น “ทารกอาจเจริญเติบโตไม่ดี” ข้อความว่า “การติดเชื้อไวรัสที่มิได้ตรวจคัดกรอง” เป็น “มีโอกาสติดเชื้อ617 

ไวรัส” 618 

   ๓.๕.๒ การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงสายสะดือ (UAC) 619 

            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(UAC)” ออก เว้นวรรคหน้าข้อความว่า           620 

“ความดันเลือดสูง”   ตัดค าว่า “(UAC)” ออก 621 

   ๓.๕.๓ การใส่สายสวนหลอดเลือดด าสายสะดือ (UVC) 622 

            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(UVC)” ออก 623 

   ๓.๕.๔ การถ่ายเปลี่ยนเลือด (Exchange transfusion) 624 

            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(Exchange transfusion)”   แก้ไขค าว่า     625 

“การถ่ายเปลี่ยน” เป็น “การเปลี่ยนถ่าย”  แก้ไขค าว่า “บีลิรูบิน” เป็น “สารเหลือง” 626 

  ๓.๕.๕ การใส่ท่อหลอดลมคอ (Endotracheal Intubation) 627 

                                          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(Endotracheal Intubation)” ออก 628 

ให้เว้นวรรค หน้าข้อความว่า “กล่องเสียงบวม” 629 

  ๓.๕.๖ การใส่สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ผ่านทางแขนหรือขา (PICC) 630 

           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(PICC)” ออก  ให้เว้นวรรคหน้าข้อความว่า 631 

“ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ” 632 

  ๓.๕.๗ การใส่สายระบายน้ าหรือลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด (ICD) 633 

           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(ICD)” ออก 634 

  ๓.๕.๘ การใส่สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ (central line insertion) 635 

           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(central line insertion)” ออก ให้เว้นวรรค 636 

หน้าข้อความว่า “ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ” 637 

๓.๕.๙ การเจาะตรวจน้ าไขสนัหลัง (LP) 638 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(LP)” ออก 639 

 640 



-๑๙- 641 

 642 

        ๓.๕.๑๐ การเจาะตรวจและให้ยาเคมีบ าบัดทางน้ าไขสันหลัง (LP) 643 

                    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ตัดค าว่า “(LP)” ออก 644 

        แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทั้ง ๑๐ แบบฟอร์ม 645 

เมื่อแก้ไขแล้วให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 646 

        ที่ประชุมรับทราบ 647 

 648 

                                ๓.๖  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอปรับปรุง Progress Note OPD  649 

                                       อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์  วาลีประโคน ภาควิชาจติเวชศาสตร์ ขอปรับปรุง Progress  650 

Note OPD ในส่วนของค าแนะน า  โดยขอเพ่ิมเติมข้อความว่า “consult” และให้มี Check box หน้าข้อความ เพ่ือสื่อสารให้        651 

พยาบาลทราบว่า ต้องแนะน าให้ผู้ป่วยช าระค่ารักษาพยาบาล 652 

           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้ใช้ Progress Note ที่มีค าว่า “ให้ค าปรึกษา” ในส่วนของ 653 

ค าแนะน าที่มีอยู่ในระบบแล้ว  654 

                                       ที่ประชุมรับทราบ 655 

 656 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 657 

                           ๔.๑  การสั่งเจาะเลือดจาก Premium Clinic ก่อนส่งผู้ป่วยไปตรวจที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน 658 

                                  คุณวันทนา  วีระถาวร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แจ้งว่า ผู้ป่วย659 

มาตรวจรักษาที่ Premium Clinic ด้วยอาการถ่ายเป็นเลือด  จึงได้ส่งต่อผู้ป่วยไปที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน ก่อนการส่งต่อผู้ป่วย660 

ต้องให้แพทย์สั่งตรวจเลือดก่อน  เมื่อไปช าระค่าบริการเจาะเลือด เจ้าหน้าที่การเงินจะเรียกเก็บค่าบริการในราคา  661 

Premium Clinic ผู้ป่วยจึงต้องกลับมาให้พยาบาลแก้ไขหน่วยตรวจในใบสั่งแพทย์  โดยขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่เป็น “ER”  662 

เพ่ือให้ผู้ป่วยช าระเงินค่ารักษาพยาบาลตามปกติ ท าให้กระบวนการท างานเกิดความสับสน    663 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คุณวันทนา  วีระถาวร  ท าความตกลงเรื่องกระบวนการ664 

ท างานที่ไม่เป็นไปตามปกตกิับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน  เพื่อให้ฝ่ายสารสนเทศด าเนินการแก้ไขในระบบต่อไป 665 

ที่ประชุมรับทราบ 666 

                              ๔.๒  หนังสือแสดงความยินยอมจ ากัดพฤติกรรมของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 667 

          อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์  วาลีประโคน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  แจ้งว่าตามท่ี 668 

งานเวชระเบียนได้น าหนังสือแสดงความยินยอมจ ากัดพฤติกรรม เข้าระบบ EMR แล้วนั้น  แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอม669 

ดังกล่าว  หน่วยตรวจฉุกเฉินยังไม่สามารถน าเอกสารดังกล่าวออกมาใช้งานได้ 670 
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              ที่ประชุมรับทราบ 672 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐  น. 673 
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