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Scan แต่งานเวชระเบียนมีข้อมูล Scan งานเวชระเบียนจะโทร.แจ้ง Call Center ให้แก้ไขปัญหาที่เครื่องนั้น ๆ  ที่ประชุม291 

จึงขอให้ทั้งหน่วยตรวจและงานเวชระเบียนเมื่อพบปัญหานี้ ขอให้รายงาน IOR ด้วย เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปวิเคราะห์หา292 

สาเหตุและแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าต่อไป  293 

๓.๖.๒. รายงานความคืบหน้าระบบจัดเก็บเอกสารนอกเวชระเบียน 294 

          - ฝ่ายสารสนเทศ ท าการ Deploy โปรแกรมแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 295 

          - ขึ้นระบบให้ใช้งานทั้ง OPD และ IPD 296 

          - ท าการ Monitor หลังขึ้นระบบแล้ว ยังไม่พบ Incident ใด ๆ 297 

 ประธาน ขอให้ฝ่ายสารสนเทศ ส ารวจความพึงพอใจระบบจัดเก็บเอกสาร สอบถาม298 

ความสะดวกในการใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้เพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 299 

   ๓.๖.๓  รายงานความคืบหน้า การแก้ไขโปรแกรมให้รองรับ Link ใหม่ ของกรมการปกครอง 300 

                                         - IT ท าการ Deploy โปรแกรมแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑     301 

                                           ไดพั้ฒนาหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ จากเดิม ผู้ใช้งานลงรหัสเข้างานคนแรกแล้ว 302 

ผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ  สามารถเรียกใช้งานโดยไม่ต้องลงรหัสใหม่ในการดึงข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์  แต่โปรแกรมใหม่ 303 

ผู้ใช้งานต้องใช้บัตรประชาชนกับเครื่องอ่านบัตร เมื่อน าบัตรประชาชนออกแล้วผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ โดยใช้เฉพาะของ304 

ตนเองเท่านั้นที่จะดึงข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ได้ เพ่ือให้ความปลอดภัยของการเข้าใช้ข้อมูล และสามารถทวนสอบได้305 

ได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบุคคล  306 

   ๓.๖.๔. แก้ไขหัว Template ระบบ EMR 307 

                                         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแก้ไข Template 308 

ระบบ EMR มีการปรับเพ่ิม Vital signs , เพ่ิม REWs, ฯลฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ขอให้ฝ่ายสารสนเทศน าไปพัฒนา309 

นั้น  คุณชนิดา นันทเมธีนนท์ จึงขอสอบถามเพ่ิมเติมจากที่ประชุมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกหรือไม่ เพ่ือจัดท า 310 

Template 311 

 312 

ที่ประชุมได้ขอให้ย้ายข้อความว่า “เวลา..............น.” ไปไว้ท้าย T…....°C  313 

   314 



-๑๐- 315 

 316 

                     ๓.๖.๕. ใบสั่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 317 

                                       - ที่ผ่านมาใช้ใบสั่งยา ในการสั่งทั้งยาและเวชภัณฑ์ในใบเดียวกัน ซึ่งพบปัญหาต่าง ๆ  318 

                                           บ่อยครั้ง 319 

             - CPOE จะข้ึนใช้งานเดือนสิงหาคมนี้ ท าให้การสั่งยาด้วยวิธีเขียนในใบสั่งยาจะลดลง 320 

             - ดังนั้นทางผู้บริหารจึงมีนโยบายให้แยกใบสั่งเวชภัณฑ์ออกจากใบสั่งยา 321 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แก้ไขดังนี้ 322 

-  ขอให้ตัดค าว่า “วันนัด” ออกจากข้อความว่า “วันนัด FU :” และเติมข้อความว่า 323 

“............../สัปดาห์/เดือน” ต่อท้าย “:”  ตัดค าว่า “DF”, “ภ1”, “ภ2” ออก 324 

โดยขอให้สอบถามกับหัวหน้างานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการสั่งพิมพ์325 

ใบสั่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไม่ให้พิมพ์ Auto ขอให้สร้างปุ่มพิมพ์ต่างหาก พิมพ์เมื่อแพทย์ต้องการสั่งเวชภัณฑ์ ส่วนการ326 

บันทึกราคาเครื่องช่วยฟัง ให้เขียนเพ่ิมเติมต่อท้ายในรายการเวชภัณฑ์ได้ 327 

    ๓.๖.๖. ล าดับงานทีจ่ะด าเนินการให้แก่งานเวชระเบียน 328 

                                          - ดึงข้อมูลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๑๒-๒๕๒๒ ตามเงื่อนไขที่ระบุ  329 

    - ท ารายงานผู้ป่วย Online เวชระเบียนที่มาตรวจในครั้งแรก เพ่ือลดภาระงานของ330 

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 331 

                                            ตามที่งานเวชระเบียนได้ลดการจัดท าเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือลด332 

ค่าใช้จ่ายลง จะท าเล่มเวชระเบียนให้เมื่อผู้ป่วยมาตรวจเท่านั้น เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนจึงต้องตรวจสอบข้อมูลการมา333 

ตรวจกับโปรแกรมหมุนเวียนเล่มเวชระเบียนทุกวันประมาณวันละ ๒๐๐ ราย เดือนละ ๖,๐๐๐ ราย ท าให้เพ่ิมภาระงาน 334 

ดังนั้น เพ่ือช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน จึงต้องการให้ฝ่ายสารสนเทศจัดท ารายงานผู้ป่วย  Online เวช335 

ระเบียนที่มาตรวจในครั้งแรก   คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ปรึกษาประธานในที่ประชุมว่า ควรจะลดการจัดเล่มเวชระเบียน336 

ผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดที่ยังไม่มีการตรวจ  จึงจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระงานที่ไม่จ าเป็นลงได้อีกมาก ซึ่งทางฝ่าย337 

สารสนเทศต้องมาเก็บ requirement เพ่ิมเติมอีก 338 

    - แก้ไขปัญหาระบบ Document Note ของ IPD 339 

    - ปรับโปรแกรม Stand Alone ให้รองรับการค้นหา HN ได้ (ER) เพราะมีการปิดระบบ 340 

                                            บ่อยช่วงวันหยุด 341 

    - ปรับโปรแกรม IPD ให้รองรับการแสดง ID ๑๓ หลัก และชื่อแพทย์ Audit ในใบ MR1 342 

                                          โดยฝ่ายสารสนเทศขอปรับจูนความเร็วระบบ EMR เพื่อรองรับการใช้งาน CPOE 343 

ก่อนล าดับงานดังกล่าว 344 

    ที่ประชุมรับทราบ 345 

                 ๓.๗ ผลการด าเนินการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ 346 

                                คณุอมรศักดิ์ นาควิสุทธิ งานเวชระเบียน ได้รายงานผลการด าเนินการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วย347 

นอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 348 

 349 

 350 

 351 



-๑๑- 352 

 353 

               ๓.๗.๑ อัตราความสมบูรณ์ของการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอกในเวลาและคลินิกพิเศษ 354 

 355 

อัตราการความสมบูรณ์ของการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอกในเวลาและคลินิกพิเศษ รวม356 

ทุกหน่วยตรวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๓  เท่ากับ ๙๙.๖๔% 357 

 358 

 359 

และเม่ือเปรียบเทียบไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีอัตราความสมบูรณ์เท่ากับ ๙๙.๖๓% กับ     360 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีอัตราความสมบูรณ์เท่ากับ ๙๙.๗๐% พบว่าอัตราความสมบูรณ์ลดลงจากปีท่ีแล้ว361 

เล็กน้อย 362 

โดยคณะกรรมการ สามารถดูรายละเอียดย่อยของแต่ละคลินิกผ่าน Power BI ที่งานเวชระเบียนได้น าขึ้น363 

ไว้ใน intranet ของงานเวชระเบียนได้ที่ http://intra9.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/opd_scan_normal 364 

 365 
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 367 

๓.๗.๒ อัตราความสมบูรณ์ของการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วย Premium และโครงการฯ 368 

 369 

อัตราความสมบูรณ์การ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอก Premium  และโครงการฯ รวมทุก370 

หน่วยตรวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๓ เท่ากับ ๙๙.๖๒% 371 

 372 

 373 

           และเม่ือเปรียบเทียบไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีอัตราความสมบูรณ์เท่ากับ  374 

๙๙.๗๙ % กับไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีอัตราความสมบูรณ์อยู่ที่ ๙๙.๘๒% พบว่าอัตราความสมบูรณ์ลดลง375 

จากปีที่แล้วเล็กน้อย 376 

           โดยคณะกรรมการสามารถดูรายละเอียดย่อยของแต่ละคลินิกผ่าน Power BI ที่งานเวชระเบียน377 

ได้น าขึ้นไว้ใน intranet ของงานเวชระเบียนที ่378 

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/opd_scan_premium_and_project 379 

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/opd_scan_premium_and_project
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 381 

              ประธาน กล่าวว่า เป็นการน าเสนออัตราความสมบูรณ์ของการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอกใน382 

รูปแบบ Power Bi ที่ดีมาก  ตัวเศษ เป็นจ านวนการ Scan เข้าระบบ ตัวหารเป็น จ านวนการพิมพ์เอกสารออกจากระบบ  383 

มีหลายหน่วยตรวจความสมบูรณ์ของการ Scan ได้ มากกว่า ๙๐% - ๑๐๐ % บางหน่วยตรวจยังท าไม่ได้ ไม่ทราบว่าเกิด384 

จากสาเหตุอะไร 385 

   คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ชี้แจงว่า เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ Print เอกสารในการตรวจ  386 

เอกสารมี ๓ ใบในระบบ แต่ใช้ใบเดียว   Print อาจเกิดจากการใช้กระดาษผิดขนาด ส่งผลต่อการนับจ านวนของการ Print  387 

ไม่ส่งคืนเอกสารที่ยกเลิกการใช้ เพ่ือน ามายกเลิกเอกสารในระบบออก เป็นต้น 388 

   ประธาน จึงขอให้งานเวชระเบียนหาสาเหตุของการ Scan ไม่เข้าระบบในหน่วยตรวจที่มีอัตรา389 

ความสมบูรณ์ของการ Scan ต่ า ตรวจสอบระบบการท างานเป็นอย่างไร เช่น มีเอกสาร Print แล้วไม่มาตรวจ ต้องแยก390 

ออกมา เพ่ือหาวิธีการลบเอกสารออกจากระบบ  บุคลากรของโรงพยาบาลมาตรวจแล้วไม่ Scan เอกสารเข้าระบบ  โดย391 

ขอให้หาข้อมูลแล้วมาน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อท าให้แพทย์มั่นใจในระบบ EMR ว่ามีข้อมูล392 

ส าหรับการตรวจรักษาครบถ้วน 393 

   คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 394 

   ที่ประชุมรับทราบ 395 

 396 

                         ๓.๘ ผลการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ไตรมาส      397 

๑-๒ (เลื่อนการน าเสนอ)    398 

                                 399 

                ๓.๙ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอน าแบบฟอร์ม Growth Chart เด็กชาย และเด็กหญิง        400 

                              เข้าระบบ EMR 401 

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวว่า         402 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ใช้แบบฟอร์ม Growth Chart เด็กชาย และเด็กหญิง ที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 ท าให้ไม่สามารถ 403 

Scan เข้าระบบ EMR ได้   งานเวชระเบียนจึงได้ตัดแบบฟอร์มออกเป็น ๔ ส่วน น ามาใส่หัว Template ได้ ๔ หน้า  404 

เพ่ือให้ Scan เข้าระบบ EMR ได้ แต่เกิดปัญหาการน าข้อมูลที่ลงจุดกราฟการเจริญเติบโตไว้ และต้องการน ากลับมาลงจุด405 

กราฟต่อเนื่องในการตรวจครั้งต่อ ๆ ไป  จึงขอสอบถามที่ประชุมเก่ียวกับปัญหานี้ 406 

   คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ กล่าวว่า ฝ่ายสารสนเทศ เคยได้รับแจ้งปัญหานี้จาก  407 

รศ. ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์  เกี่ยวกับการลงจุดกราฟในระบบ Key in ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโปรแกรม จึงขอให้408 

อาจารย์จัดท าแบบฟอร์มขึ้นใหม่เป็น File Word ขนาด A4 ใช้ไปก่อน  ส่วนปัญหาการน าข้อมูลที่ลงจุดกราฟไว้แล้ว 409 

ต้องการน ามาลงจุดกราฟต่อในการตรวจครั้งต่อไป นั้น  ต้องพิมพ์ข้อมูลเดิมออกมาก่อน ซึ่งหน่วยตรวจ View ได้อย่างเดียว 410 

ไม่สามารถพิมพ์เอกสารออกมาใช้ในการตรวจได้ จึงขอรับปัญหานี้กลับไปปรึกษากับทีมเพ่ือให้พิมพ์ออกมาแล้ว Scan เข้า411 

ไปใหม่ จะแจ้งผลกลับไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรเดช คุปตานนท์ และ รศ. ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ ทราบ 412 

พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งหน้า 413 

   คุณชนิดา นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ รับไปด าเนินการ 414 

   ที่ประชุมรับทราบ 415 

 416 



-๑๔- 417 

 418 

     ๓.๑๐ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน าแบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูล419 

ส่วนบุคคล การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เข้าระบบ EMR 420 

                                คณุโศศิษฐา ไชยมนตรี ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ขอน าแบบฟอร์ม421 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เข้าระบบ EMR 422 

                                ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 423 

- ตัดข้อความว่า “หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก คลินิกภูมิแพ้” และตัวเลขหน้าชื่อ  424 

  เอกสารออกทุกหน้า 425 

- เพ่ิมรหัสแพทย์ 426 

- น าตัวเลขหน้าชื่อเอกสารออก ใช้หน้า ๑/๒, ๒/๒  427 

                                 เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าเข้าระบบ EMR ได ้428 

                                 คุณโศศิษฐา ไชยมนตรี รับไปด าเนินการ 429 

 430 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ  431 

                          ๔.๑ การใช้ส าเนา Order แพทย์ที่บันทึกไว้แล้ว พิมพ์ออกจากระบบแทนฉบับจริง 432 

    คุณวันทนา วีระถาวร  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวว่า เอกสาร 433 

Order แพทย์ที่บันทึกไว้แล้วของศัลย์ที่ส่งคืนงานเวชระเบียน มีการ Scan เข้าระบบแล้ว บางครั้งเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน434 

ได้สั่งพิมพ์เอกสารออกจากระบบให้  ท าให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดต้องขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมใหม่ จึงขอสอบถามที่ประชุม435 

ว่าสามารถใช้ส าเนา Order แทนฉบับจริงได้หรือไม่ 436 

 437 

   คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ชี้แจงว่า เอกสาร Order ของศัลย์จะเก็บเข้าเล่มทัน ส่วนเอกสาร 438 

Order ของพรีเมี่ยม จะแยกใส่กล่องไว้ต่างหาก  จะมีบางส่วนที่เก็บไม่ทัน 439 

ประธาน กล่าวว่า สามารถใช้ส าเนา Order แทนฉบับจริงได้ 440 

ที่ประชุมรับทราบ 441 
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       ๔.๒ การพิจารณาแยกกลุ่มเอกสารชุด Admit ที่สั่งพิมพ์จาก OPD  443 

    คุณวันทนา วีระถาวร  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอสอบถามที่444 

ประชุมว่า เอกสารชุด Admit ทีส่ั่งพิมพ์จาก OPD เมื่อ Scan เข้าระบบ EMR แล้ว เป็นเอกสาร OPD หรือ IPD  445 

    ประธาน กล่าวว่า ฝ่ายสารสนเทศยังไม่สามารถพัฒนาให้เอกสารที่คาบเก่ียวระหว่าง OPD ให้446 

ไปอยู่ใน IPD ได้ รวมถึงยังไม่สามารถพัฒนาระบบ Key in ของหน่วยตรวจฉุกเฉิน อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เมื่อสั่ง447 

พิมพ์ให้มีบาร์โค้ต  เพ่ือให้ Scan เข้าระบบ EMR ได้  จึงขอฝากเรื่องนี้ให้น าเสนอทีมงานเพ่ือพัฒนาต่อไปด้วย 448 

     คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ รับไปด าเนินการแจ้งกับทีมงาน 449 

     ที่ประชุมรับทราบ 450 
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 452 
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ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า

ผู้ป่วยติดต่องานเวชระเบียน

ค้นหา H.N.ได้
หรือไม่

จนท.เวชฯค้นหา HN / สิทธิ
ข้าราชการในระบบ (Off-line)

จนท.เวชฯ ออกบัตรผู้ป่วยชั่วคราวให้
ผู้ป่วย พร้อมใบน าทางระบุหน่วยที่ไป

ติดต่อ

Yแนะน าผู้ป่วยท าบัตร
ใหม่

N ต้องการใช้สิทธิ
หรือไม่

ผู้ป่วยยื่นบัตรที่หน่วย
ตรวจ

N

หน่วยสิทธิฯ รับรอง
สิทธิ

Y

ผู้ป่วยกรอกแบบ
ลงทะเบียน

พยาบาล/จนท.เวชฯ
คัดกรองอาการ

ระบุหน่วยตรวจที่ด้านบน
ของแบบลงทะเบียน 

OPD ส่ง Fax โทร 3017 
/ เขียนใบยืม H.N. + ชื่อ
ผู้ป่วย ส่งงานเวชระเบียน

จนท เวชฯ เขียนใบยืม/
เรียงล าดับ H.N เพ่ือค้น

เวชระเบียน

ค้นเวชฯพบหรือไม่OPD รับเวชระเบียน ออกใบแทน

จนท.เวชฯ บันทึก Manual 
H.N. – ชื่อ ผู้ป่วย แยก OPD

Y

N

สอบถามตรวจ
หรือไม่

จนท.เวชฯ ออกบัตรผู้ป่วยชั่วคราว โดย
เขียน  H.N.  ค าน าหน้าชื่อ + ชื่อ–นามสกุล
ผู้ป่วยพร้อมใบน าทางระบุหน่วยตรวจมอบ
ให้ผู้ป่วยและแนบแบบลงทะเบียนไว้ในเล่ม

ให้ถูกต้องกับ HN.ผู้ป่วย

แนะน าให้ผู้ป่วยน าบัตรชั่วคราว/
บัตรประชาชนมาติดต่อรับบัตร

ถาวรในการตรวจคร้ังต่อไป

งานเวชฯประสาน IT ยกเลิก
คิว HN. ผู้ป่วยใหม่ท่ีใช้ไป

จนท .เวชฯ Key ข้อมูล
ผู้ป่วยใหม่เข้าระบบทุก 

H.N. ที่ยกเลิกคิว

Y

N OPD print OPD Note (Off-Line) 
ระบุ H.N.ค าน าหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล วันที่ตรวจ

และหน่วยตรวจ

ผู้ป่วยพบแพทย์

OPD เก็บเวชฯ/OPD 
note รอระบบใช้งานได้

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้
งานได้

OPD คัดแยกเวชฯผู้ป่วย
ใหม่หรือป่วยเก่า

OPD ลงทะเบียนซ่อม 
ENC_ID ผู้ป่วยทุกราย

ในระบบ

ใหม่

เก่า

จนท.เวชระเบียน ซ่อม Scan 
OPD Note ด้วย ENC_ID + 
DOC_ID ในระบบพร้อม QC

จนท.เวชฯน าOPD Note จัดเก็บเข้า
เล่มและรับคืน OPD Note เข้าระบบ 
Receive MR- และจัดเก็บเข้าเล่ม 

จนท.เวชฯ บันทึกเล่มรับ
คืนเข้าระบบ Manual

/ Computer

คืนเข้า File room

Flow การป ิบัติงานกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขัดข้อง งานเวชระเบียน 
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