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(๔) องค์กรมีกระบวนการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ    142 

     มอบหมายร่วมอยู่ด้วย. 143 

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การวิจัย 144 

การประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย   145 

 146 

 147 

 148 
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 150 

 (๑) บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอส าหรับ: 151 

 การระบุตัวผู้ป่วย 152 

 มีข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา  153 

 ทราบความเป็นไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา  154 

 เอ้ือต่อความต่อเนื่องในการดูแล 155 

 ให้รหัสได้อย่างถูกต้อง 156 

 การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 157 

 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย. 158 

(๒) มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกในเวลาที่ก าหนด 159 

 160 

Criteria EEG  น าประเด็นปลีกย่อย Extended Evaluation Guide (EEG) ซ่ึงทีมผู้เยี่ยมส ารวจภายในได้เยี่ยมส ารวจ161 

ตามข้อก าหนด Extended Evaluation Guide (EEG) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ให้โอกาสพัฒนาระบบเวชระเบียน162 

ไว้และข้อที่ยังท าได้ไม่ดีออกมา (Partially Met และ Not Met) 163 

๕.๑ ระบบบริหารเวชระเบียน 164 

ก.การวางแผนและออกแบบระบบ 165 

๕.๑ก(๑๑) เป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียน 166 

๑๑๓ แต่ละวิชาชีพใช้เป้าหมายในการประเมินหาส่วนขาดของการบันทึกเวชระเบียนที่เป็นอยู่ และ  167 

       วางแผนปรับปรุงทั้งในส่วนของแต่ละวิชาชีพ และในส่วนของภาพรวม เวชระเบียนมีข้อมูล 168 

       เพียงพอ เหมาะสมของการดูแลรักษา 169 

๕.๑ก(๓๓) การจัดเก็บ เข้าถึง และการท าลาย 170 

๓๓๒ มีแนวทางการรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน และได้รับการ 171 

       น าไปปฏิบัต ิ172 

๓๓๔ มีนโยบายระบุผู้ให้บริการสุขภาพท่ีสามารถเข้าถึงเวชระเบียนผู้ป่วย มีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเป็น 173 

       ปัจจุบันพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งจ าเป็นต้องใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วย 174 

๓๓๕ มีการระบุผู้มีอ านาจที่จะเข้าถึงเวชระเบียนผู้ป่วย และมีกระบวนการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าผู้ได้รับ 175 

       อนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเวชระเบียนผู้ป่วยได้ 176 

๕.๑ก(๔๑) การบันทึกรหัสและการประมวลผล 177 

๔๑๔ มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศท่ีประมวลผลให้ และน าปัญหามาปรับปรุงการ   178 

       บันทึกรหัสและประมวลผล 179 

๕.๑ก(๕๑) การประเมินระบบบริหารเวชระเบียน 180 

๕๑๑ มีการประเมินความเหมาะสมของแบบบันทึกต่างๆ เทียบกับเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้ 181 

๕๑๓ มีการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ 182 

๕๑๔ มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียน 183 

๕๑๕ มีการประเมินความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน 184 

 185 
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 187 

ข.การรักษาความปลอดภัยและความลับ 188 

๕.๑ข(๑๑) ความปลอดภัยของเวชระเบียน 189 

๑๑๑ มีการส ารวจและปรับปรุงสถานที่เก็บเวชระเบียน เพ่ือป้องกันการสูญหาย ความเสียหายทาง 190 

       กายภาพ หรือป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่มี อ านาจหน้าที่ 191 

๕.๑ข(๓๑) การรักษาความลับ 192 

๓๑๒ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการที่รัดกุมยิ่งข้ึน ในการรักษาความลับ 193 

๓๑๓ มีการปลูกจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการรักษา ความลับของผู้ป่วยด้วยวิธีการที่ สร้างสรรค์ 194 

๕.๒ เวชระเบียนผู้ป่วย 195 

๕.๒(๑๒) เวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ 196 

๑๒๑ องค์กรก าหนดเนื้อหาเฉพาะของเวชระเบียน 197 

๑๒๒ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพ่ือระบุตัวผู้ป่วย 198 

๑๒๓ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 199 

๑๒๔ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอเพ่ือแสดงเหตุผลและประเมินความเหมาะสม200 

ของการดูแลรักษา 201 

๑๒๕ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอที่จะทราบความเป็นไป การเปลี่ยนแปลง 202 

ผลการรักษา และเอ้ือต่อความต่อเนื่องในการดูแล 203 

๑๒๖ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอส าหรับให้รหัสได้อย่างถูกต้อง 204 

๑๒๗ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 205 

๑๒๘ เวชระเบียนผู้ป่วยประกอบด้วยสารสนเทศเพียงพอส าหรับการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 206 

๑๒๙ เวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉินมีเวลาที่ผู้ป่วยมาถึง สรุปเมื่อสิ้นสุดการรักษา สภาวะของผู้ป่วยเมื่อ 207 

จ าหน่าย ค าแนะน าในการมาตรวจติดตาม 208 

๕.๒(๒๑) การทบทวนเวชระเบียน 209 

๒๑๑ มีการทบทวนเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนการทบทวนโดย210 

แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่ได้รับสิทธิให้บันทึกเวชระเบียน มีปรับปรุงและ redesign แบบ211 

บันทึกต่างๆ ลดความซ้ าซ้อนของการบันทึก ตัดการบันทึกที่ไม่จ าเป็นออก ใช้ความคิดใหม่ๆ ใน212 

การออกแบบบันทึก รักษาสมดุลระหว่างการใช้ check list กับการบันทึกแบบอิสระ 213 

๒๑๒ การทบทวนเน้นถึงการบันทึกในเวลาที่ก าหนด ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการอ่านออก 214 

๒๑๓ การทบทวนครอบคลุมเนื้อหาในเวชระเบียนที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ 215 

๒๑๔ การทบทวนครอบคลุมบันทึกของผู้ป่วยที่ก าลังรับการดูแลและที่จ าหน่ายแล้ว ผลลัพธ์จากการ216 

ทบทวน ถูกน ารวมเข้าในกระบวนการพัฒนาคุณภาพขององค์กร 217 

๒๑๕ ผลลัพธ์จากการทบทวน ถูกน ารวมเข้าในกระบวนการพัฒนาคุณภาพขององค์กร 218 

 219 

 220 

 221 

 222 
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 225 

Context   สรพ. ให้โอกาสพัฒนา 226 

๕๑ การวางแผนและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน 227 

     ตามที่ทีมเวชระเบียนได้ระบุโอกาสพัฒนาที่จะบริหารความเสี่ยงของระบบเวชระเบียนและป้องกัน228 

ความลับของผู้ป่วยจากการเข้าถึงเวชระเบียนแล้วนั้น ควรส่งเสริมให้ทีมร่วมกันก าหนดเวชระเบียนแต่ละประเภทที่มีความ229 

เสี่ยงต่อการรักษาความลับ และเวชระเบียนที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีคดีความต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดนโยบายการ230 

จัดการ กับเวชระเบียนแต่ละประเภทให้เหมาะสม ตั้ งแต่การเข้าถึงของทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาลและภายนอก231 

โรงพยาบาลที่มาขอประวัติการรักษา การเก็บรักษาเวชระเบียนแต่ละประเภท (ทั้งประเภทที่เป็นเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ 232 

ระยะเวลาการเก็บเวชระเบียน การจัดการหากต้องล้มแฟ้มเวชระเบียนเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด) 233 

๕๓ การทบทวนเวชระเบียน 234 

      ควรส่งเสริมให้ทุกทีม PCT/ทุกภาควิชามีการ ทบทวนเวชระเบียนในเชิงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่235 

ขั้นตอนของกระบวนการดูแลรักษาต้ังแต่การเข้าถึงโรงพยาบาล จนถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือหาโอกาสพัฒนาคุณภาพ236 

การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 237 

 238 

Plan/Projects  239 

๕๑ การวางแผนและการออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน  (Rama-Core Value : ร่วมสานภารกิจ, SO (Strategic  240 

     Objective) : SO4)  241 

การบริหารจัดการระบบเวชระเบียนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับโดย 242 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี  และงานเวชระเบียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ243 

ในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านการจัดหา จัดเก็บ จัดส่ง และท าลายเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมด :- 244 

๑. เวชระเบียนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีลักษณะการบันทึกและจัดเก็บ ทั้งในรูปของ245 

เอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระบบรองรับทั้งการพิมพ์เอกสารเพื่อเขียนบันทึก พร้อมจัดเก็บในรูปไฟล์PDF 246 

และการคีย์ข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บท้ังสองรูปแบบ เพ่ือ247 

ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งด้านการบริการดูแลผู้ป่วย การศึกษา และการวิจัย ได้ตลอดเวลา 248 

๒. ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยมีบริหารความเสี่ยงดังนี้ 249 

๒.๑  ด้านการจัดท าเวชระเบียนผู้ป่วย มีการก าหนดข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการจัดท าเวชระเบียน การ250 

ก าหนดการยืนยันบุคคลที่เป็นเจ้าของเวชระเบียน การออกหมายเลขโรงพยาบาล HN.ที่ยืนยันความเป็น251 

บุคคลคนเดียวกันกับเจ้าของเวชระเบียน (หนึ่งคน หนึ่ง HN) เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิและการระบุผิด252 

คน 253 

๒.๒  ด้านการบันทึกข้อมูล มีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพ่ือตรวจสอบและบันทึกข้อมูล254 

พ้ืนฐาน (Patient Profile) การบันทึกข้อมูลโดยผู้ให้บริการถูกคน โดยมีการแสดงชื่อ นามสกุล 255 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโรงพยาบาล ในเอกสารบันทึกข้อมูลทุกแผ่น รวมถึงหน้า256 

บันทึกในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพ่ือป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดคน  257 

๒.๓  ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีการสแกนเอกสารเวชระเบียนโดยเจ้าหน้าที่เวชระเบียนที่รับผิดชอบ และมี 258 

 259 

 260 



-๘- 261 

 262 

      ระบบตรวจสอบข้อมูลผิดคน ข้อมูลสูญหาย (Quality Control) โดยเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน มีระบบ263 

การส ารองข้อมูล (Back up Files) โดยฝ่ายสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  264 

๒.๔  ด้านการเข้าถึงข้อมูล มีการก าหนดสิทธิของบุคลากรที่สามารถเข้าใช้ เข้าดูข้อมูลผู้ป่วย มีการก าหนด265 

มาตรการส าหรับป้องกันการน าข้อมูลผู้ป่วยไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่เก่ียวข้องตามหน้าที่ หรือที่266 

ได้รับอนุญาต มีการก าหนดชั้นความลับ การปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยบางประเภท เพ่ือปกป้องสิทธิผู้ป่วย 267 

มีการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย ของบุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ทั้งทีเ่กี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องกับ268 

การใช้ประโยชน์โดยตรง 269 

๒.๕  ด้านการแก้ไข และท าลายเวชระเบียน มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียน270 

รวมถึงการท าลายเอกสารเวชระเบียนที่ไม่ใช้ (แต่มีชื่อผู้ป่วย) การท าลายเล่มเวชระเบียนที่ขาดการ271 

ติดต่อนานเกินระยะเวลาทีก่ าหนด  272 

๕๒ ความสมบูรณ์ของการบันทึก (Rama-Core Value : ใฝ่คุณภาพ, SO : SO1)   สรพ. ให้ค าชื่นชม  273 

๑.  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่าง274 

สม่ าเสมอ โดยมีเกณฑ์ที่ก าหนดชัดเจน มีการใช้ผลการประเมินคุณภาพป้อนกลับเพ่ือตอบสนองการเรียนการสอน275 

แพทย์ประจ าบ้าน และเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 276 

๒. ข้อมูลในเวชระเบียน เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และการรักษาต่อเนื่องทั้งท่ีสถานพยาบาลอื่น และที่บ้าน  277 

๓. มีการก าหนดให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการบันทึกเวชระเบียน เพ่ือประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย 278 

๕๓  การทบทวนเวชระเบียน (Rama-Core Value : มุ่งเรียนรู้, SO : SO3)   279 

๑.  มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้ป่วย มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็น280 

ระบบ โดยใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน และการใช้ข้อมูลจาก trigger tools อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน มีการรายงาน281 

ย้อนกลับคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกรรมการฯ จนเกิดกระบวนการ282 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 283 

 284 

Performance Indicator 285 

    ๕๑ การวางแผนและการออกแบบระบบบริหารเวชระเบียน  286 

๑. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในส่วนของ Patient Profile มากกว่าร้อยละ ๘๐  (Owner:งานเวชระเบียน) 287 

๒. ข้อมูลเวชระเบียนได้รับการ scan ครบถ้วน ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๙๙.๙ (Owner: งานเวชระเบียน) 288 

๓. มีระบบการก ากับการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของผู้ใช้ข้อมูล จนไม่มเีรื่องละเมิด ๐ เหตุการณ์                                  289 

(Owner: งานเวชระเบียน,ฝ่ายสารสนเทศ) 290 

๔. การเข้าถึงข้อมูลตนเองของผู้ป่วย ร้อยละ ๑๐๐ (Owner :งานเวชระเบียน) 291 

   ๕๒ ความสมบูรณ์ของการบันทึก  292 

    ๑. ร้อยละของความสมบูรณ์ของบันทึกเวชระเบียน มากกว่าร้อยละ ๘๐ 293 

    ๒. CLT/ฝ่ายการพยาบาล ที่ก าหนดให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมการบันทึกเวชระเบียนของตน ร้อยละ ๕๐ 294 

 295 
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 297 
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 299 

   ๕๓ การทบทวนเวชระเบียน  300 

    ๑. มีการน า trigger tools ไปทบทวนกระบวนการดูแล ผ่านการทบทวนเวชระเบียน ร้อยละ ๘๐ ของ CLT 301 

 302 

Goal :   ปี ๖๑,๖๒,๖๓ 303 

 304 

   ประธาน ขอให้คณะกรรมการฯ น าเอกสารร่างแนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบเวชระเบียน305 

ตามข้อเสนอแนะของ สรพ. ให้กรรมการน ากลับไปทบทวน หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้งกลับไปยัง306 

ประธาน หรืองานเวชระเบียน 307 

   ที่ประชุมรับทราบ 308 

 309 

                ๓.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอน าหนังสือแสดงความยินยอมรับการติดต่อและปรับยาอินซูลิน 310 

                               ผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น  เข้าระบบ EMR 311 

                      สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ อาจารย์ นายแพทย์จรินทร์ แววพานิช ภาควิชา 312 

กุมารเวชศาสตร์ ขอน าหนังสือแสดงความยินยอมรับการติดต่อผ่านไลน์แอปพลิเคชั่นของผู้ป่วยเบาหวาน เข้าระบบ EMR 313 

ซ่ึงได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว และมาน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 314 

                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้น าเข้าระบบ EMR ได ้315 

                      คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 316 

                      ทีป่ระชุมรับทราบ 317 

 318 

       ๓.๓  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR  319 

                                จ านวน ๓ แบบฟอร์ม 320 

     ๓.๓.๑ หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้แพทย์ฉีดสารโบทูลินั่ม ท่ีบริเวณผิวหนังรอบดวงตา 321 

                                         และใบหน้า 322 

 ๓.๓.๒ หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้แพทย์ฉีดยาเข้าในดวงตา 323 

 ๓.๓.๓ หนังสือแสดงเจตนาให้แพทย์ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าในดวงตา 324 

            คุณวันทนา  วีระถาวร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน าแบบฟอร์ม325 

หนังสือแสดงความยินยอมของหน่วยตรวจตาที่ใช้อยู่ แต่พิมพ์ออกจากเอกสารนอกเวชระเบียน เพ่ือน าเข้าระบบ EMR  326 

ดังนี้ 327 

     ๓.๓.๑ หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้แพทย์ฉีดสารโบทูลินั่ม ที่บริเวณผิวหนังรอบดวงตา 328 

                                          และใบหน้า 329 

 ๓.๓.๒ หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้แพทย์ฉีดยาเข้าในดวงตา 330 

 ๓.๓.๓ หนังสือแสดงเจตนาให้แพทย์ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าในดวงตา 331 

   ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์มแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มทั้ง ๓ แบบฟอร์ม ดังนี้ 332 

- แบบฟอร์มทั้ง ๓ แบบฟอร์มดังกล่าว ให้ตัดส่วนที่ให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อทุกครั้งที่มาฉีดออก,  333 

 334 

 335 



-๑๐- 336 

 337 

วันที่...., ตาที่ฉีด....... ออก  โดยให้เพ่ิมข้อความครอบคลุมการฉีดยาทุกครั้ง  และขอความยินยอมจากผู้ป่วยเพียงครั้งเดียว 338 

จากเนื้อหาในแบบฟอร์มสามารถเพ่ิมข้อความประมาณจ านวนครั้งที่ฉีดไว้ท้ายข้อความข้อ ๔ ในแบบฟอร์มข้อ ๓.๓.๑ และ339 

ท้ายข้อความข้อ ๕ ในแบบฟอร์มข้อ ๓.๓.๒ ได ้340 

- แบบฟอร์มข้อ ๓.๓.๒ และแบบฟอร์มข้อ ๓.๓.๓  ให้สลับขอ้ ๒ และ ๓  และตัดข้อความ 341 

“ทั้งนี้ในการเข้ารับการรักษาแต่ละครั้ง (รวมถึงครั้งแรก) คณะแพทย์ผู้ท าการรักษาจะแจ้งผลการตรวจเพิ่มเติมตาม342 

มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ป่วยหรือผู้กระท าแทนตามกฎหมายจึงได้ลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงเจตนายินยอมเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง343 

อีกทุกครั้งไป” ออก   344 

- แก้ไขค าว่า “องค์การอาหารและยา” เป็น “คณะกรรมการอาหารและยา” 345 

 ที่ประชุม ขอให้งานเวชระเบียนรับไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และส่งแบบฟอร์มที่ปรับปรุง346 

แก้ไขแล้วให้กับ คุณวันทนา วีระถาวร  น าไปประสานงานต่อกับภาควิชาจักษุวิทยา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้347 

ความเห็น และน าเสนอในที่ประชุมพิจารณาต่อไป 348 

 คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ รับไปด าเนินการ 349 

 ที่ประชุมรับทราบ 350 

 351 

                        ๓.๔  ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ขอน าแบบฟอร์มเข้า EMR จ านวน ๓ แบบฟอร์ม 352 

                                ๓.๔.๑ แบบฟอร์มยินยอมให้ท าการปลูกถ่ายหัวใจ 353 

     ๓.๔.๒ แบบประเมินทางจิตสังคมส าหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ 354 

                                ๓.๔.๓ แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย PHQ-๙ 355 

                       คุณชุติมา เจริญธนากิต หัวหน้าหน่วยพยาบาลประสานงานและบริการปลูกถ่ายอวัยวะ 356 

ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR ดังนี้ 357 

                                  ๓.๔.๑ แบบฟอร์มยินยอมให้ท าการปลูกถ่ายหัวใจ 358 

                                  ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์มแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 359 

-  ให้ตัดขอ้ความ “ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ป่วยชื่อ.....รับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายหัวใจจึงได้360 

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน”  361 

-  ลงชื่อแพทย์อายุรแพทย์โรคหัวใจ และลงชื่อกุมารแพทย์โรคหัวใจ   ให้ใช้บรรทัดเดียวกัน362 

โดยใช้ “ลงชื่อแพทย์อายุรแพทย์โรคหัวใจ/ลงชื่อกุมารแพทย์โรคหัวใจ”แทน  363 

-  พยานขอให้มีพยานฝ่ายผู้ป่วยและพยานฝ่ายแพทย์ 364 

-  ตัดวันที่ออกด้านล่างแบบฟอร์มออก 365 

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิดา ตันตระรุ่งโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้น าเสนอ366 

แบบฟอร์ม  ๓.๔.๒ แบบประเมินทางจิตสังคมส าหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ และ ๓.๔.๓ แบบสอบถามสุขภาพ367 

ผู้ป่วย PHQ-9 368 

      ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์มแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 369 

-  แบบฟอร์มข้อ ๓.๔.๒  ให้ย้ายผู้ประเมิน.....รหสับุคคล......ต าแหน่ง.........ไปไว้สิ้นสุดเนื้อหา 370 

    ในข้อ ๔    371 

 372 
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 374 

- แบบฟอร์มข้อ ๓.๔.๓  เป็นเอกสารนอกเวชระเบียน  ขอให้เก็บไว้ที่หน่วยงาน 375 

      เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 376 

      คุณชุติมา เจริญธนากิต  รับไปด าเนินการ 377 

      ที่ประชุมรับทราบ 378 

 379 

  ๓.๕ ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ขอน าแบบฟอร์ม Prenatal record เข้าระบบ EMR 380 

              อ.ดร. นายแพทย์วิทยา สังขรัตน์ หัวหน้าโครงการเชิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบน381 

แฟลซไดรฟ์และคลาวด์ (iDoctors) กล่าวถึง การจัดท าโครงการเชิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลซไดรฟ์และ382 

คราวด์ (iDoctors) ให้กับหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด (MFM-Maternal Fetal Medicine) ภาควิชา        383 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  โดยการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของหน่วย384 

ตรวจ รวมถึงผล Ultrasound จะน าเข้าสู่ระบบ  และผู้ป่วยที่แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการสามารถดูเอกสาร       385 

เวชระเบียนของตนเฉพาะในส่วนของหน่วยตรวจสูติได้  ซึ่งระบบจะรับข้อมูลมาออกเป็นเอกสารใบ Prenatal record  386 

และน าเข้าสู่ระบบ EMR โดยการเชื่อมต่อกับระบบ EMR  ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ระหว่างที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 387 

จึงขอน าแบบฟอร์ม Prenatal record ที่ Export จากระบบ iDoctors  น ามาScan เข้าระบบ EMR และขอให้เก็บเอกสาร388 

ไว้ในเล่มเวชระเบียนผู้ป่วย   389 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้น าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR ได้ และขอให้งานเวชระเบียน390 

ก าหนด Document type แบบฟอร์ม Prenatal record ต่อไป     391 

     คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์  รบัไปด าเนินการ 392 

     ที่ประชุมรับทราบ 393 

 394 

  ๓.๖  การใช้กระดาษ ๒ หน้า ในการใช้งาน Print Document ระบบใหม่ของ IPD 395 

                                  คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน ได้น าเสนอข้อมูลการ Scan ใบรายงานผู้ป่วย396 

ที่จ าหน่ายจากหอผู้ป่วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทัง้หมด ๓,๐๒๕,๑๘๗ หน้า เท่ากับการใช้กระดาษ Print Document397 

หน้าเดียว ๓,๐๒๕,๑๘๗ แผ่น  ต้องใช้กระดาษปีละ ๖,๐๕๐ รีม เฉลี่ยเดือนละ ๕๐๔ รีม  แตถ่้าหากใช้กระดาษท้ัง ๒ หน้า 398 

จะท าให้ลดการใช้กระดาษลงได้มาก และลดจ านวนเอกสารที่จัดเก็บในเล่มเวชระเบียนอีกด้วย 399 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในการใช้งาน Print Document ระบบใหม่400 

ของ IPD เพ่ือลดการใช้กระดาษลง   401 

                                   คุณกิติภูมิ ชัยสุวรรณ จากฝ่ายสารสนเทศ  ให้ความเห็นว่าควรใช้กระดาษ ๒ หน้า ในการใช้402 

งาน Print Document ระบบใหม่ของ OPD ด้วย  ซ่ึงปัจจุบันได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เอกสารพิมพ์ได้หน้าเดียว  แต่สามารถ403 

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ๒ หน้า ในเอกสารที่มี ๒ หน้า   404 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ฝ่ายสารสนเทศพิจารณาด้านเทคนิคให้สามารถใช้กระดาษได้   405 

๒ หน้าในการใช้งาน Print Document ระบบใหม่ของ OPD และเม่ือเอกสาร Scan แล้วต้องเข้าระบบทั้ง ๒ หน้า ข้อมูล406 

ไม่สูญหาย และไม่ท าให้ระบบช้า 407 

 408 

 409 



-๑๒- 410 

 411 

       คุณชนิดา นันทเมธีนนท์ รับไปด าเนินการ 412 

       ที่ประชุมรับทราบ 413 

 414 

       ๓.๗  การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน  และการปกปิดข้อมูลบางประเภท 415 

                                  ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูลเวชระเบียนอยู่ในระบบ EMR สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 416 

จึงต้องมีการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล  โดยการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน และการปกปิดข้อมูลบางประเภท  417 

      คุณชนิดา นันทเมธีนนท ์ฝ่ายสารสนเทศ ได้กล่าวถึง Role and Authorization ส าหรับ    418 

การเข้าใช้งาน EMR ซ่ึงเป็นข้อมูลเดิมที่ได้จัดท าไว้  ดังนี้ 419 

      มิติการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย ล าดับขั้นของสิทธิ์ ประเภทของบุคลากร และเทคนิค     420 

ต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูล 421 

      ประเภทของบุคลากร ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด ฯลฯ เจ้าหน้าที่งาน422 

เวชระเบียน นักศึกษาแพทย์/พยาบาล เจ้าหน้าที่งานบริหารการรักษาพยาบาล ฝ่ายสารสนเทศ (Admin) Clerk ผู้ช่วย423 

พยาบาล พยาบาล  424 

      ล าดับชั้นของสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ดูข้อมูล 425 

พิมพ์ข้อมูล  426 

       เทคนิคต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลที่มาจากการ Key in, EKG, X-ray, Lab 427 

      ได้จัดท าแบบส ารวจสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ EMR ประกอบด้วย ขอบเขตงาน ภาระงานย่อย      428 

แต่ละจุดงาน สิทธิการเข้าใช้งาน เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ ดู พิมพ์   429 

      แนวทางการพิจารณา 430 

    ๑. จัดกลุ่มบุคลากรที่มีลักษณะการท างานคล้ายกันไว้ด้วยกัน 431 

    ๒. ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลตามลักษณะการท างาน (ข้ันตอนต่าง ๆ) 432 

    ๓. การเข้าถึงข้อมูลต้องมีการ Login ด้วยรหัสบุคลากรทุกครั้ง และมีการเก็บบันทึกการ 433 

                                              เข้าถึง รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 434 

    ๔. น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการอ านวยการบริการรักษาพยาบาล หรือ 435 

                                              คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร๋โรงพยาบาลรามาธิบดี 436 

    ๕. เจ้าหน้าที่สารสนเทศด าเนินการด้านเทคนิค จัดท าคู่มือ 437 

    ๖. ประกาศแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาลรามาธิบดีทราบอย่างทั่วถึง 438 

      ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน ได้ด าเนินการไว้บ้าง439 

แล้ว (ในวาระของรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ)  มีการก าหนด Role and Authorization ไว้  440 

และน ามาด าเนินการจัดท าต่อ  ส่วนการปกปิดข้อมูลบางประเภท เช่น นักการเมือง ผู้มีชื่อเสียง นักแสดง ยังไม่ได้จัดท า 441 

ต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลผู้ป่วยไม่ให้รั่วไหล  442 

                                   Role and Authorization ได้ก าหนดไว้เป็น ๒ ประเภท 443 

         ๑. นักศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรที่เรียนรู้กับผู้ป่วย เช่น นักศึกษา มีสิทธิ์ดูข้อมูล444 

ได้ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้  แพทย์ประจ าบ้านบันทึกข้อมูลได้และมีสิทธิ์แก้ไขได้ ส่วนสิทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล ถ้าต้องการ 445 

 446 



-๑๓- 447 

 448 

บันทึกต้องสอบถามว่ามีความจ าเป็นหรือไม่  เป็นต้น  449 

    ๒. บุคลากรสายวิชาชีพ, สายสนับสนุนวิชาชีพ, สายสนับสนุนทั่วไป, ผู้บริหาร 450 

     ประธาน ขอให้ฝ่ายสารสนเทศ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจสิทธิ์ ส ารวจตามกลุ่มบุคลากร  451 

ตามภาระงานย่อยของบุคลากร รวบรวมข้อมูลมาน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 452 

      คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ  รับไปด าเนินการ 453 

      ที่ประชุมรับทราบ 454 

 455 

                          ๓.๘  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR 456 

                                 จ านวน ๔ แบบฟอร์ม  457 

      ๓.๘.๑ บันทึกการแจ้ง เลื่อน / ยกเลิก การผ่าตัด 458 

      ๓.๘.๒ Patient’s Personal Information 459 

      ๓.๘.๓ แบบประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาล 460 

      ๓.๘.๔ Preoperative Patient Evaluation and Monitoring Form for Elective 461 

                                           Surgery 462 

                                  คุณอภิรมภ์ฤดี สนองอุทัย ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอน า463 

แบบฟอร์มเข้าระบบ EMR จ านวน ๓ แบบฟอร์ม ดังนี้ 464 

         ๓.๘.๑ บันทึกการแจ้ง เลื่อน / ยกเลิก การผ่าตัด 465 

      ๓.๘.๒ Patient’s Personal Information 466 

      ๓.๘.๓ แบบประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาล 467 

      ๓.๘.๔ Preoperative Patient Evaluation and Monitoring Form for Elective 468 

                                           Surgery 469 

                                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 470 

  ๓.๘.๑ บันทึกการแจ้ง เลื่อน / ยกเลิก การผ่าตัด  471 

- ให้ตัดข้อความ “หมายเลข Doc ID (มุมขวาล่างของใบ Booking form) 472 

   473 

- ให้เพ่ิมข้อความ “ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ” ก่อนการลงชื่อ  474 

- เพ่ิม Check box หน้าข้อความ “แพทย์เจ้าของไข้,ผู้ช่วยแพทย์, วิสัญญีแพทย์, 475 

ห้องผ่าตัด, หน่วยรับผู้ป่วยใน, ผู้ป่วย/ญาติ, การจองให้ยาที่ Short Stay   476 

- ย้ายเส้นประส าหรับเซ็นชื่อไปไว้หลังผู้รับเรื่อง/ผู้แจ้ง, ผู้แจ้ง  ทั้ง ๗ บรรทัด 477 

      และขอให้ประสานงานกับหน่วยรับผู้ป่วยใน  ร่วมกันทบทวนแบบฟอร์มให้สามารถท างาน478 

ร่วมกันได้ 479 

     ๓.๘.๒ Patient’s Personal Information ให้เปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มเป็น Preoperative 480 

Evaluation Form 481 

     ๓.๘.๓ แบบประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาล  ไม่มีการแก้ไขให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 482 

 483 



-๑๔- 484 

 485 

     ๓.๘.๔ แบบฟอร์ม Preoperative Patient Evaluation and Monitoring Form for 486 

Elective Surgery ไม่มีการแก้ไขให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 487 

     เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้น าแบบฟอร์มทั้ง ๔ แบบเข้าระบบ EMR ได้ 488 

     คุณอภิรมภ์ฤดี สนองอุทัย รับไปด าเนินการ 489 

 490 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน ๆ   491 

    ๔.๑  การขอใบรับรองแพทย์หลังจากผู้ป่วย Discharge 492 

       คุณชนิดา  นันทเมธีนนท์ ฝ่ายสารสนเทศ ขอสอบถามที่ประชุม กรณีผู้ป่วยหรือญาติ493 

ต้องการขอใบรับรองแพทย์หลังจากผู้ป่วย Discharge  พิมพ์ใบรับรองแพทย์อย่างไร 494 

           คุณวันทนา  วีระถาวร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวว่า ถ้า495 

ผู้ป่วยAdmit ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หลังจาก Discharge ไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้496 

ขอใบรับรองแพทย์  ถ้าผู้ป่วยมาติดต่อขอใบรับรองแพทย์ที่หน่วยตรวจ ต้องมาให้ตรงกับวันที่แพทย์ลงตรวจ หน่วยตรวจจะ497 

พิมพ์ใบรับรองแพทย์แต่ไม่ลงสถิติ (ไม่เก็บค่าบริการ ๕๐ บาท) โดยไม่พิมพ์ใบ Progress Note  ซึ่งวันที่ในใบรับรองแพทย์498 

ระบุเป็นวันที่สั่งพิมพ์  แพทย์จะระบุวันที่มาท าการรักษาในใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ไว้ที่งาน499 

การแพทย์และทันตแพทย์ ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  งานการแพทย์และทันตแพทย์จะด าเนินการ500 

ประสานงานกับหน่วยตรวจเพ่ือสอบถามวันที่แพทย์ลงหน่วยตรวจ และขอให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ โดยงาน501 

การแพทย์และทันตแพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบต่อไป   502 

                ที่ประชุมให้ความเห็นว่า การขอให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์หลังจากผู้ป่วย Discharge ให้503 

พิมพ์ใบ Progress Note ให้แพทย์บันทึกใน Progress Note ว่าผู้ป่วยมาขอใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ต้องลง504 

สถิติ  พร้อมทั้งให้ Scan ใบ Progress Note และใบรับรองแพทย์เข้าระบบ EMR ด้วยทุกครั้ง 505 

           คุณวันทนา  วีระถาวร รับไปด าเนินการประสานงานกับหน่วยตรวจ 506 

       คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ผู้ป่วยที่ Admit ทั้ง ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารหลัก 507 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   ถ้าผู้ป่วยหรือญาติต้องการขอใบรับรองแพทย์หลังจาก508 

ผู้ป่วยDischarge ผู้ป่วยหรือญาติ ให้แจ้งความประสงค์ที่งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี   ทางงานบริหารโรงพยาบาล509 

รามาธิบดี จะประสานงานมายังงานเวชระเบียน เพ่ือขอตรวจสอบข้อมูลว่าได้ Scan ไว้หรือไม่  ถ้ามีอยู่ในระบบ Scan จะ510 

พิมพ์ออกจากระบบและรับรองส าเนาถูกต้องให้   แต่ถ้าไม่ได้ Scan หรือผู้ป่วยไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์ ทางงานบริหาร511 

โรงพยาบาลรามาธิบดี จะประสานงานต่อไปยังภาควิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอให้แพทยอ์อกใบรับรองแพทย์ให้ต่อไป 512 

        ที่ประชุมรับทราบ 513 

 514 
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