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ทดลองใช้ระบบนี้ พบว่า ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ   ซึ่งฝ่ายสารสนเทศจะพัฒนาหน้าจอให้เล็กลง  พร้อมกับขยายการ127 

ให้บริการไปยังหน่วยตรวจอ่ืน ๆ รวมถึงหอผู้ป่วยอีกด้วย  และจัดท าเป็น Icon ให้พยาบาลสามารถแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ได้ที่128 

เครื่องคอมพิวเตอร์ด้านหลังห้องตรวจ 129 

     ประธาน แนะน าให้ฝ่ายสารสนเทศแจ้งให้โรงพยาบาลและคณะกรรมการฯ ได้ทราบ เมื่อมี               130 

การขยายบริการไปยังหน่วยตรวจอื่น ๆ   131 

     ที่ประชุมรับทราบ 132 

 133 

  ๑.๓  ขอความร่วมมือส่งคืน OPD Note ที่ไม่ใช้หรือพิมพ์เสียคืนงานเวชระเบียน          134 

                                คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน แจ้งว่า ได้ขอความร่วมมือหน่วยตรวจต่าง ๆ       135 

ให้ส่งคืนใบ OPD Note ที่ไม่ใช้หรือพิมพ์เสียส่งคืนงานเวชระเบียน  เพ่ือให้งานเวชระเบียนลบ OPD Note ดังกล่าวออกจาก136 

ระบบ  เมื่อลบ OPD Note ออกจากระบบแล้วจะท าให้งานเวชระเบียนสะดวก ในการตรวจสอบจ านวนเอกสารที่พิมพ์ออก137 

จากระบบกับจ านวน OPD Note ที่ Scan เข้าระบบ    และจากการรับคืน OPD Note ที่ไม่ใช้หรือพิมพ์เสียที่ส่งคืนมาจาก138 

หน่วยตรวจ พบว่า มี OPD Note ที่มีการบันทึกแล้ว ท าให้ไม่ทราบว่า OPD Note ใช้อยู่แต่ติดมากับเอกสารที่ไม่ใช้หรือไม่  139 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจใช้ปากกาขีดบนใบ OPD Note ที่ไม่ใช้แล้ว ด้วย แต่140 

ควรระวังอย่าขีดทับบาร์โค้ด  141 

   ประธาน กล่ าว เพ่ิม เติมว่ า  ขอให้ทุ กหน่ วยตรวจส่ งคืน ใบ  OPD Note ที่ ไม่ ใช้หรือ เสี ย              142 

คืนงานเวชระเบียน ไม่น าไป Reuse  เนื่องจากมี H.N. และชื่อผู้ป่วยติดอยู่ ไม่ควรให้ข้อมูลผู้ป่วยถูกเผยแพร่ และเพ่ือนับ143 

จ านวนเอกสารที่พิมพ์ออกมาใช้และจ านวนที่ไม่ใช้ อีกทั้งยังช่วยให้งานเวชระเบียนตรวจสอบการ Scan OPD ที่ไม่เข้าระบบ144 

ได้ถูกต้อง 145 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ จัดท าวิธีปฏิบัติการยกเลิก OPD Note ที่ไม่146 

ใช้หรือพิมพ์เสีย และจัดท าตรายางค าว่า “ยกเลิก” แจกให้กับหน่วยตรวจต่าง ๆ เพ่ือประทับบน OPD Note ที่ไม่ใช้แล้วแทน147 

การขีดฆ่าบนใบ OPD Note  148 

     คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์  รับไปด าเนินการ   149 

     ที่ประชุมรับทราบ  150 

             151 
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                         ๑.๔  การทบทวนเวชระเบียนในเหตุการณ์ส าคัญ 154 

                                  ประธาน แจ้งว่า ตามที่ได้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบเวชระเบียน ให้กับผู้ตรวจเยี่ยม155 

ภายใน และนายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ จาก สรพ. ที่ผ่านมานั้น จึงขอน าข้อมูลบางส่วนมาเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือให้เห็น156 

แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA  ข้อ ๕๓ การทบทวนเวชระเบียน และอยู่ในแผนการพัฒนาคุณภาพ 3P 157 

ของคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วยภายใน ๑-๒ ปีข้างหน้า ดังนี้ 158 

                         กระบวนการเวชระเบียน  แบ่งเป็นระบบหลัก (Core process)  และระบบสนับสนุน 159 

(Support process)    160 

    ระบบหลัก (Core process) ประกอบด้วย การผลิต (Production) เป็นเอกสารและดิจิทัล161 

โดยการบันทึกของแพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล   การใช้ (Usage) โดยลูกค้าภายใน (Internal customer)  ได้แก่ 162 

ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักรังสี นักกายภาพ นักศึกษา Auditor กรรมการเวชระเบียน เป็นต้น   และลูกค้า163 

ภายนอก (External customer) ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ตรวจสอบจากภายนอก (สปสช. ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง)  บริษัท164 

ประกัน  โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ศาล ทนาย เป็นต้น การจัดเก็บ (Collection) จัดเก็บเป็นเอกสารและดิจิทัล  การท าลาย 165 

(Destruction) เมื่อผู้ป่วยขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๓ ปี  Scan ข้อมูลผู้ป่วยเก็บไว้ในระบบ166 

ก่อนท าลาย 167 

    ระบบสนับสนุน (Support process) ประกอบด้วย การสร้าง (Production Process) 168 

การจัดเก็บ (Collection Process) การขนส่ง (Logistics Process) IT เทคโนโลยี (Information & Technology 169 

process) การควบคุม (Control Process) การตรวจสอบคุณภาพ การทบทวนเวชระเบียน  (Audit Process)    170 

การทบทวนยังมีน้อย ไม่ชัดเจน แผนรองรับระบบล่ม (Business continuity process) อยู่ระหว่างด าเนินการ            171 

การท าลาย (Destruction process) โดยระบบหลักและระบบสนับสนุนจะมีความสัมพันธ์กันในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 172 

                                  Scoring Guideline  II-5 ระบบเวชระเบียน  แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ173 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย Scoring อยู่ระดับใด  และมีการพัฒนาระบบเวชระเบียน ให้ Scoring สูงขึ้น174 

อย่างไร   ดังนี้ 175 

Scoring Guideline II-5 ระบบเวชระเบียน   176 
 177 

 178 
 179 
 180 
 181 
 182 



-๖- 183 

 184 
 185 

 186 
 187 

 188 

          จาก Scoring Guideline  ข้อ ๕๑ การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน  ผลการ189 

ด าเนินงานของคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย  Scoring อยู่ประมาณ ๓.๐  ถ้าต้องการให้มี Scoring ๔.๐ - ๔.๕  190 

ต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ประโยชน์จากบันทึกเวชระเบียนของตน  ปัจจุบันได้มีการส าเนาเอกสารให้ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมา191 

ขอข้อมูลเวชระเบียน เพ่ือไปรักษาต่อหรือการท าประกันชีวิต    ส่วนการประมวลผลข้อมูลจากเวชระเบียนเพ่ือประโยชน์ใน        192 

การวางแผนและปรับปรุงดูแลผู้ป่วย ต้องน าการพัฒนาคุณภาพด้วย ๑๒ กิจกรรมทบทวน  ซึ่งการทบทวนเวชระเบียนเป็น193 

หนึ่งใน ๑๒ กิจกรรมทบทวน   194 

           จาก Scoring Guideline  ข้อ ๕๒ ความสมบูรณ์ของการบันทึก  ถ้าต้องการให้ Scoring ๔.๐-195 

๔.๕ คะแนนความสมบูรณ์ของการบันทึกต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ปัจจุบันยังมีบางภาควิชาที่คะแนนยังไม่ถึง ทางงานบริหาร        196 

การรักษาพยาบาล ได้ก าหนดให้มีการพบแพทย์ประจ าบ้าน  เพ่ือให้แพทย์บันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นประจ า197 

ทุกปี 198 

           จาก Scoring Guideline   ข้อ ๕๓ การทบทวนเวชระเบียน   ผลการด าเนิ นงานของ199 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย  Scoring อยู่ประมาณ ๓.๐   ถ้าต้องการ Scoring ๔.๐-๔.๕ ต้องมีการทบทวน200 

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยจากเวชระเบียน และน าปัญหาที่พบไปปรับปรุงระบบงาน  (เช่น การใช้ trigger เพ่ือคัดกรอง          201 

เวชระเบียนมาทบทวนหา AE และปรับปรุง)  202 

           การทบทวนเวชระเบียน  เป็น ๑ ใน ๑๒ กิจกรรมทบทวนตามมาตรฐาน HA   แบ่งเป็น  203 

๑. การทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน : ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอนระยะสั้น 204 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ปัจจุบันได้มีการทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  ส่วนผู้ป่วยนอนระยะสั้น และ205 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ยังไม่ได้มีการทบทวน 206 

๒. การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ : ผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ปว่ยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์ ฯลฯ  207 
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                   ประเด็นส าคัญของการทบทวนเวชระเบียน 212 

 เพ่ือให้เห็นจุดอ่อนของการบันทึกเวชระเบียน น าไปสู่การปรับปรุงวิธีการบันทึกให้เป็น213 

ประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย และการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น 214 

 เพ่ือให้เห็นประเด็นของการรักษาผู้ป่วย ในรายที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่วางแผน น าไปสู่215 

การปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย 216 

           การทบทวน/ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 217 

๑. การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน  เป็นการสุ่มเวชระเบียนจากผู้ป่วยที่จ าหน่ายในแต่ละเดือน 218 

จ านวนร้อยละ ๕ ทุกเดือน ประเมินโดยอาจารย์แพทย์จากภาควิชา พยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล และแพทย์สายบริการ 219 

๒.  การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  เป็นการสุ่มเวชระเบียนจากผู้ป่วยนอกท่ีมีการนัดตรวจ220 

ติดตาม ๑-๓ ครั้ง จ านวนร้อยละ ๑ ทุก ๖ เดือน ประเมินโดยอาจารย์แพทย์จากภาควิชา และแพทย์สายบริการ  221 

    เมื่อทบทวนเสร็จแล้วส่งคืนงานเวชระเบียน เพื่อรวบรวมผลคะแนน และแจ้งกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 222 

           แนวทางพิจารณาเลอืกการทบทวนเวชระเบียนเพื่อการพัฒนา (การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ) 223 

๑. ทบทวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่ 224 

      ๑.๑ น่าสนใจ ที่ไม่ใช่รายที่เป็นไปตามสภาวะของโรค หรือระยะสุดท้าย  225 

      ๑.๒ รายที่ผลการวินิจฉัยไม่สอดคล้องกับผลตรวจชันสูตรศพ ซึ่งภาควิชาพยาธิวิทยา ได้แจ้ง 226 

            ใหภ้าควิชาที่เก่ียวข้องทราบทุกครั้ง 227 

๒. ทบทวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษา 228 

๓. ทบทวนผู้ป่วยที่กลับเข้า ICU ซ้ าโดยไม่ได้วางแผน 229 

๔. ทบทวนผู้ป่วยที่กลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ าด้วยโรคเดิมภายใน ๒๘ วัน โดยไม่ได้วางแผน 230 

๕. ทบทวนอื่น ๆ ตามท่ีภาควิชามีความเห็นว่า เป็นเหตุการณ์ท่ีควรน ามาทบทวน 231 

                              ประธาน กล่าวสรุปว่า  แผนการพัฒนาระบบเวชระเบียน ตามมาตรฐาน HA ในระยะ ๑-๒ ปี232 

ข้างหน้า ของคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย  เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบเวชระเบียนอย่างต่อเนื่อง  ตาม Scoring 233 

Guideline  ในข้อ ๕๓ การทบทวนเวชระเบียน ให้สูงขึ้นจากเดิม  ซึ่งได้มีการทบทวน/ประเมินคุณภาพการบันทึก            234 

เวชระเบียน ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแพทย์ในภาควิชาของตนเอง และน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการบันทึก235 

เวชระเบียนไปปรับปรุงคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน   และเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพการบันทึก         236 

เวชระเบียนของภาควิชาต่าง ๆ ขอให้ส่งข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนให้งานเวชระเบียนด้วย    237 

 ส่วนเรื่องการทบทวนเวชระเบียนในเหตุการณ์ส าคัญ  เช่น  ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับผล238 

ชันสูตรศพ,   ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน (Code T80),  ผู้ป่วยที่กลับเข้า ICU ซ้ าโดยไม่ได้วางแผน ฯลฯ ตามท่ีได้กล่าว 239 

มาแล้ว ยังไม่มีการทบทวนเวชระเบียน  หรือมีการทบทวนอยู่บ้างเล็กน้อยในผู้ป่วยเสียชีวิต (MM Conference)  เพ่ือ           240 
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