
รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย 1 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2 

เมื่อวันอังคารที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 3 

ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม 4 

…………………………………… 5 

ผู้มาประชุม  6 

๑. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์   มัศยาอานนท์ ประธานคณะกรรมการ 7 

๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ กรรมการ (ภาควิชาอายุรศาสตร์)  8 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย กรรมการ (ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 9 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กรรมการ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 10 

๕. อาจารย์ นายแพทย์รวี   เรืองกาญจนเศรษฐ กรรมการ (ภาควิชารังสีวิทยา) 11 

๖. อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล   วัฒนตรานนท์ กรรมการ (ภาควิชาพยาธิวิทยา) 12 

๗. อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์ กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 13 

๘. อาจารย์ นายแพทย์พิทวัส   ลีลาพัฒนะ   กรรมการ (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)  14 

๙. อาจารย์ นายแพทย์อิทธิพล  วงษ์พรหม กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 15 

๑๐. อาจารย์ แพทย์หญิงทศพร  วิศุภกาญจน์ กรรมการ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)  16 

๑๑. อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์  วาลีประโคน  กรรมการ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) 17 

๑๒. อาจารย์ นายแพทย์สมมาตร  บ ารุงพืช  กรรมการ (ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 18 

๑๓. นางสาริกา    สมศรี            กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล      19 

                                                                              โรงพยาบาลรามาธิบดี) 20 

๑๔. นางวันทนา    วีระถาวร กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล               21 

                                                                             ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) 22 

๑๕. นางสาวนุชจร ี    สันติส าราญวิไล กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาลศูนย์  23 

                                                                             การแพทย์สิริกิติ์) 24 

๑๖. นางสายพิรุณ    ประสาทพันธ์ กรรมการ (งานบริหารการรักษาพยาบาล) 25 

๑๗. นางธนวัน    ลือสุทธิวิบูลย์  เลขานุการ 26 

๑๘. นางทิพยวรรณ     หอมหวล ผู้ช่วยเลขานุการ 27 

 28 
 29 

ผู้ลาประชุม 30 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี  ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ 31 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร กรรมการ (องค์กรแพทย์) 32 

๓. รองศาสตราจารย์ กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ กรรมการ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 33 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา  ภาณุวรรณากร กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 34 

๕. อาจารย์ นายแพทย์รัฐพล   แสงรุ้ง  กรรมการ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา) 35 

๖. อาจารย์ แพทย์หญิงอ าไพพรรณ  บุญไทย  กรรมการ (ภาควิชาศัลยศาสตร์)  36 

 37 



-๒- 38 

 39 

๗. อาจารย์ แพทย์หญิงภัศรา   จงขจรพงษ์ กรรมการ (ภาควิชาจักษุวิทยา) ติดผ่าตัด 40 

๘. อาจารย์ นายแพทย์กิติพล   นาควิโรจน์ กรรมการ  (ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและ  41 

                                                                             สารสนเทศ) 42 

๙. แพทย์หญิงญานินี   วรกิจธ ารงชัย องค์กรแพทย์ 43 

๑๐. นางศิริลักษณ์    เกี่ยวข้อง กรรมการ (ฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ) 44 

๑๑. ทันตแพทย์หญิงชญานี   ชัชวานิชกุล กรรมการ (งานทันตกรรม)  45 

๑๒. นางสาวนงนุช    ประสิทธิ์วิไล กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์             46 

                                                                             จักรีนฤบดินทร์) 47 

 48 

ผู้เข้าร่วมประชุม 49 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 50 

๒. นายแพทย์รัฐภูมิ    วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 51 

๓. นายแพทย์ณัฐพร    แสงเพชร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 52 

๔. นางสาวชนิดา    นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ 53 

๕. นางสาวพรรณผกา   รัตนวรรณี ฝ่ายสารสนเทศ 54 

๖. นายชัยวิวัฒน ์    ทองทวีชัยกิจ ฝ่ายสารสนเทศ 55 

๗. นางโสภาพรรณ    พวงบุญมี ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี 56 

๘. นางผกาทิพย์    สัจจามั่น งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 57 

๙. นางสาวอัญชลี    วงศ์ใหญ่  งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 58 

๑๐. นายกติติพงษ์    ศรีมงคล  งานเวชระเบียน 59 

๑๑. นายพลาดร    ภาภักด ี  งานเวชระเบียน 60 

๑๒. นางสาววาสนา    เฮ้าลาแสงค า งานเวชระเบียน 61 

๑๓. นายอมรศักดิ์    นาควิสุทธิ งานเวชระเบียน 62 

๑๔. นางสาวสกุลรัตน์   ขุนสูงเนิน งานเวชระเบียน 63 

 64 

สรุปวาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 65 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี) 66 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 67 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง 68 

      ๓.๑ ข้อมูลเพื่อหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ Trigger tools  และโอกาสพัฒนา                        69 

                               พรอ้มแนวทางการปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาลโดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียน  70 

                               จาก Trigger tools  ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 71 

 72 

 73 

 74 



-๓- 75 

 76 

                         ๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการระบบ EMR 77 

                               ๓.๒.๑ Print Document Note ของ IPD 78 

                               ๓.๒.๒ ระบบเอกสารเก็บนอกเวชระเบียน 79 

                               ๓.๒.๓ รายงานความคืบหน้างานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเวชระเบียน 80 

                               ๓.๒.๔ ติดตามแผนงานการปรับหน้าจอ EMR ของแพทย์ การปกปิดข้อมูลผู้ป่วยบางกลุ่ม  81 

   การเข้าถึงข้อมูล EMR ของบุคลากร 82 

 ๓.๓ แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์แพทยสภา ชนิด ๒ ส่วน 83 

 ๓.๔ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน าแบบฟอร์ม Premium                   84 

                               Pre-operative Lab Protocol เข้าระบบ EMR 85 

 ๓.๕ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR จ านวน ๒ แบบฟอร์ม 86 

                               ๓.๕.๑ ASES Shoulder Score  87 

                               ๓.๕.๒ Constant Shoulder Score (CS)  88 

                               ๓.๕.๒ Tegner Lysholm Knee Scoring Scale 89 

  ๓.๕.๓ แบบสอบถาม International Knee Documentation Committee (IKDC)                     90 

                                        ฉบับภาษาไทย 91 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ  92 

                       ๓.๑  การให้ความยินยอมขอรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเด็กแรกคลอดไว้ล่วงหน้า 93 

 94 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐ น. 95 

                        นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์  ประธานคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย กล่าวเปิด                       96 

การประชุม และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 97 

 98 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  (ไม่มี) 99 

 100 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 101 

 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แล้ว  ขอแก้ไข บรรทัดที่ ๓๐ 102 

ข้อความว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสม์ อนุรัฐพันธ์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์        103 

อนุรัฐพันธ์” 104 

 105 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง 106 

      ๓.๑ ข้อมูลเพื่อหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ Trigger tools และโอกาสพัฒนา                        107 

                               พรอ้มแนวทางการปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาลโดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียน  108 

                               จาก Trigger tools  ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 109 

 110 

 111 



-๔- 112 

 113 

   คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์  หัวหน้างานเวชระเบียน  ไดน้ าเสนอข้อมูลเพ่ือหาโอกาสพัฒนาจาก114 

การทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ Trigger tools ที่ส่งให้ภาควิชา/ศูนย์การแพทย์  ดังนี้ 115 

 116 

ล ำดับ trigger tools MD- SU- PD- GY- RP- ET- EY- PS- QSMC SDMC

1 ข้อมลูผู้ ป่วยเสียชีวิต (death in hospital) 295 115 33 14 2 4 3 0 116 241

2 ผู้ ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนของการดแูลทาง

ศลัยกรรมและอายุรกรรม (T80-T88)
81 160 19 25 22 7 12 0 25 42

3 ผู้ ป่วยกลบัมานอนโรงพยาบาลภายใน 28 วัน

ด้วยโรคเดิมโดยไมไ่ด้วางแผน (unplanned 

readmission in hospital within 28  days) .

45 32 30 29 3 4 15 2 46 46

4 ผู้ ป่วยกลบัเข้านอนใน ICU ภายใน 48 ชัว่โมง โดย

ไมไ่ด้วางแผน (unplanned readmission in ICU

 within 48 hours)

0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

5 ผู้ ป่วยกลบัมา ER ภายใน 28  วัน ด้วยโรคเดิม 108 78 17 16 4 2 5 5 29 80

รวม (รำย) 529 387 99 84 32 17 35 7 216 409

ข้อมูลเพื่อหำโอกำสพัฒนำจำกกำรทบทวนเวชระเบยีนโดยใช้ trigger tools

เดือนมิถุนำยน 2560 - มกรำคม 2561

 117 
         PS-  เริ่มส่งข้อมูลเดือน พ.ย. ๖๐         118 

                                                               119 

ล ำดับ trigger tools MD- SU- PD- GY- RP- ET- EY- PS- QSMC SDMC

1 ข้อมลูผู้ ป่วยเสียชีวิต (death in hospital)  - 10  -  -  -  -  -  -  -  -

2 ผู้ ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนของการดแูลทาง
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กรรมการช่วยน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  จากตารางข้อมูลการตอบกลับจากการทบทวนเวชระเบียน 132 

พบว่า ได้รับผลการทบทวนฯ ตอบกลับน้อยมาก  หากภาควิชามีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ น าไปปรับปรุง133 

คุณภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จะท าให้จ านวนข้อมูล Trigger tools แต่ละเดือนลดลง134 

เรื่อย ๆ  135 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  กล่าวว่า ตามที่136 

ภาควิชาได้รับข้อมูลเพ่ือหาโอกาสพัฒนา ได้เลือกรายที่น่าสนใจ ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปทบทวน ข้อมูลที่เลือกมาทบทวน137 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๘ ราย ทบทวนผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ๓ ราย ผู้ป่วยกลับมา138 

นอนโรงพยาบาลภายใน ๒๘ วัน ด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผน ๓ ราย  ผู้ป่วยกลับเข้านอนใน ICU ภายใน ๔๘ ชั่วโมง โดย139 

ไม่ได้วางแผน ๑ ราย ผู้ป่วยกลับมาที่ฉุกเฉินภายใน ๒๘ วัน ด้วยโรคเดิม ๑ ราย  จากการทบทวนของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า 140 

เกิดจากการสั่งจ่ายยา/ทบทวนรายการยา ๒ ราย การท าหัตถการ ๔ ราย การวางแผนการจ าหน่าย ๑ ราย และเรื่องใหม่ที่141 

ไม่เกิดขึ้นใน Admission ก่อน ๑ ราย 142 

             จึงไดโ้อกาสพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาลโดยอาศัยข้อมูลจากการ143 

ทบทวนเวชระเบียนตาม Trigger tools น าเสนอให้ประธาน ClT พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปปรับใช้ ดังนี้ 144 

    ๑. ความคลาดเคลื่อนการสั่งการรักษาพยาบาล 145 

        ปัญหา : แพทย์สั่งการรักษาในขนาดที่เกินกว่าผู้ป่วยควรได้ 146 

        แนวทางปรับปรุง 147 

- แพทย์ Re-read สั่งการรักษาที่เขียนแล้วโดยแพทย์ที่อาวุโสสูงกว่า 148 

- พยาบาล Re-check ขนาดยาก่อนรับค าสั่งการรักษา และทบทวนอีกครั้งทุกเวร 149 

- เภสัชกร Re-check ขนาดยาก่อนจ่ายยาจากห้องยาผู้ป่วยใน 150 

- เภสัชกรคลินิกท่ีประจ าหอผู้ป่วยต่าง ๆ มีการสุ่มตรวจเช็คขนาดและวิธีการใช้151 

ยาที่มีความเสี่ยงหรือเกิดความผิดพลาดได้บ่อย เช่น กลุ่ม High alert drugs, 152 

Antibiotics, Chemotherapy เป็นต้น 153 

๒. การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย 154 

    ปัญหา :  ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกจากแผลผ่าตัดการปลูกถ่ายตับจึงต้องกลับมานอน  155 

               โรงพยาบาล 156 

    แนวทางปรับปรุง 157 

- พยาบาล ให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกปัญหา 158 

- เภสัชกร ให้ค าแนะน าเรื่องการใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่ถูกต้อง และ 159 

      ข้อควรระวังแก่ผู้ป่วย 160 
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- มีการใช้แนวทางในการดูแลรักษาและประเมินแผลผ่าตัด (practice guideline  164 

for surgical wound care) ที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาล 165 

                               ประธาน ได้ชื่นชมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มีการทบทวนเวชระเบียน และตอบกลับการทบทวน166 

ตามแบบฟอร์มการหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ Trigger tools อย่างสม่ าเสมอ  และน าเสนอโอกาส167 

พัฒนาและแนวทางปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม  เช่น การสั่งการรักษาใน168 

ขนาดที่เกินกว่าผู้ป่วยควรได้  โดยให้แพทย์ Re-read ค าสั่งการรักษาที่เขียนแล้วโดยแพทย์ที่อาวุโสสูงกว่า หรือแนวทาง169 

ปรับปรุงการวางแผนการจ าหน่าย ถ้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้น าไปปฏิบัติแล้ว ไม่ท าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ า ภาควิชาอ่ืน ๆ 170 

สามารถน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ได้ 171 

   ที่ประชุมรับทราบ 172 
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                         ๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการระบบ EMR 174 

  คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการระบบ EMR         175 

ดังนี้ 176 
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และบัตรนัด 188 

                                                     การแก้ไข : เมื่อสั่งพิมพ์จะ Preview เอกสารเป็น PDF ก่อน                                                        189 
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                 ปรับแก้ไขโปรแกรมเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องการรับรองสิทธิ ให้รองรับการ257 

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ที่เป็นสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง 258 

                  ประธาน กล่าวเสริมว่า  จากเดิมเมื่องานเวชระเบียนลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง259 

ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิข้าราชการแล้ว ต้องรอรอบการรับรองสิทธิจึงจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ แต่260 

เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้สามารถก ากับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรม261 

ได้ทันที เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน262 

ท าธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงิน ผ่านเครื่องอ่านบัตรในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง263 

ได้ทันที   โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ให้ส่งไปยังส านักงาน264 

กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพ่ือตรวจสอบและเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางต่อไป ส่วนการแจ้งสถานะผู้มีสิทธิและ265 

บุคคลในครอบครัว ซึ่งสถานพยาบาลได้รับข้อมูลจาก สกส. ตามรอบบัญชีในทุก ๑๕ วัน ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดิมเพ่ือ266 

ประโยชน์ในการจ าแนกสิทธิของสถานพยาบาล ฝ่ายสารสนเทศจึงต้องปรับแก้ไขโปรแกรมที่งานเวชระเบียนให้รับรองสิทธิ267 

ข้าราชการจ่ายตรงได้ทันที 268 

        คุณชนิดา นันทเมธีนนท์ กล่าวสรุปว่า จากรายงานความคืบหน้าการด าเนินการระบบ 269 

EMR ข้างต้น มีงานที่ต้องด าเนินการ รวมกับงานที่อยู่ในคิวมีประมาณ ๕๐ กว่างาน  ถ้างานที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน270 

จะน ามาด าเนินการก่อน  เช่น งานแก้ไข Service ในการดึงข้อมูลทะเบียนบุคคลจากกรมการปกครอง ซึ่งต้องท าให้แล้ว271 

เสร็จก่อนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 272 
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เรียกดูข้อมูลดีขึ้น จึงขอให้ฝ่ายสารสนเทศ พัฒนาหน้าจอแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ปรับหน้าจอให้ดูง่ายกว่าเดิม เมื่อปรับ283 

หน้าจอแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ใช้ EMR มากขึ้น ลดการใช้เล่มเวชระเบียนลง และขอให้น าเข้าไปอยู่ในคิวงานด้วย 284 

    ส าหรับการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยบางกลุ่ม ยังไม่ได้ด าเนินการ เมื่อผู้ตรวจเยี่ยมจาก สรพ.  285 

มาตรวจเยี่ยมระบบเวชระเบียน ให้ความเห็นว่า ระบบความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล EMR ยังไม่ปลอดภัย ซึ่งต้อง286 
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เสียชีวิตของผู้ป่วย โดยยกเลิกการนัด และการสั่งท า Lab ต่าง ๆ ให้ด้วย 291 
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แพทยสภา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ รายละเอียดในใบรับรองแพทย์แบ่งเป็น ๒ ส่วน  297 
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