
รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย 1 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 2 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 3 

ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม 4 

…………………………………… 5 

ผู้มาประชุม  6 

๑. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์   มัศยาอานนท์ ประธานคณะกรรมการ 7 

๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ กรรมการ (ภาควิชาอายุรศาสตร์)  8 

๓. อาจารย์ นายแพทย์พิทวัส   ลีลาพัฒนะ   กรรมการ (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)  9 

๔. อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ   แก่นสาร  กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 10 

๕. อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล  ตั้งกุลพาณิชย์ กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 11 

๖. อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล   วัฒนตรานนท์ กรรมการ (ภาควิชาพยาธิวิทยา) 12 

๗. อาจารย์ นายแพทย์รวี    เรืองกาญจนเศรษฐ กรรมการ (ภาควิชารังสีวิทยา) 13 

๘. นายจิระภัทร    สีแสงหน่อม ประชุมแทน กรรมการ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์                    14 

                                                                             สื่อความหมายและความผิดปกติการสื่อความหมาย) 15 

๙. นางศศิธร    จันทร์สอาด ประชุมแทน กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 16 

๑๐. ทันตแพทย์ธนสิน   บุญทวีคูณ ประชุมแทน กรรมการ (งานทันตกรรม)  17 

๑๑. นางวันทนา    วีระถาวร กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล               18 

                                                                             ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) 19 

๑๒. นางสายพิรุณ    ประสาทพันธ์ กรรมการ (งานบริหารการรักษาพยาบาล) 20 

๑๓. นายภัทร      แพรภัทรประสิทธิ์ กรรมการ (งานบริหารโรงพยาบาล) 21 

๑๔. นางธนวัน    ลือสุทธิวิบูลย์ เลขานุการ 22 

๑๕.  นางทิพยวรรณ     หอมหวล ผู้ช่วยเลขานุการ 23 

 24 

ผู้ลาประชุม 25 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี  ชีวะอิสระกุล รองประธานคณะกรรมการ 26 

๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มณเฑียร  งดงามทวีสุข  กรรมการ (ภาควิชาศัลยศาสตร์)  (ลงตรวจ OPD) 27 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย กรรมการ (ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 28 

๔. อาจารย์ แพทย์หญิงภัศรา   จงขจรพงษ์ กรรมการ (ภาควิชาจักษุวิทยา) (ติดผ่าตัด)  29 

๕. อาจารย์ นายแพทย์สมมาตร  บ ารุงพืช  กรรมการ (ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 30 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์ กรรมการ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) (ติดสอนนศพ.)        31 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จ ารูญ ตั้งกีรติชัย กรรมการ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) 32 

๘. อาจารย์ แพทย์หญิงวัลภา    อานันทศุภกุล กรรมการ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา) 33 

๙. อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจภรณ์   วาลีประโคน กรรมการ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) 34 

๑๐. นางสาริกา    สมศรี   กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี) 35 

๑๑. นางสาวนุจรี    สันติส าราญวิไล กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) 36 

 37 



-๒- 38 

 39 

๑๒. อาจารย์ นายแพทย์กิติพล  นาควิโรจน์ กรรมการ  (ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและ  40 

                                                                             สารสนเทศ) 41 

๑๖. นางสาวนงนุช      ประสิทธิ์วิไล กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรี 42 

                                                                             นฤบดินทร์)  43 

๑๗. นางศิริลักษณ์    เกี่ยวข้อง กรรมการ (ฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ) 44 

 45 

ผู้เข้าร่วมประชุม 46 

๑. อาจารย์นายแพทย์เอกฉัตร  ฉันธนาภัค ภาควิชารังสีวิทยา 47 

๒. นางเสาวลักษณ์    สุขะวัฒนะ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 48 

๓. นายพิทยา    สังข์แก้ว  หน่วยให้ค าปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  49 

๔. นางกานดา    กาญจนโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 50 

๕. คุณสุพัตรา    เขียวหวาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 51 

๖. นางสาวผกากรอง   โลเกศเสถียร      งานทันตกรรม 52 

๗. นางสาวพรรณผกา   รัตนวรรณี ฝ่ายสารสนเทศ 53 

๘. นายกิติภูมิ    ชัยสุวรรณ ฝ่ายสารสนเทศ 54 

๙. นางสาววาสนา    เฮ้าลาแสงค า งานเวชระเบียน 55 

๑๐. นางสาววาสนา    โกสุมาลย์ งานเวชระเบียน 56 

๑๑. นายกิตติพงษ์    ศรีมงคล  งานเวชระเบียน 57 

๑๒. นายศักดา    สินสวัสดิ ์ งานเวชระเบียน 58 

๑๓. นายพลาดร    ภาภักด ี  งานเวชระเบียน 59 

๑๔. นางสาวสกุลรัตน์   ขุนสูงเนิน งานเวชระเบียน 60 

๑๕. นายอมรศักดิ์    นาควิสุทธิ งานเวชระเบียน 61 

สรุปวาระการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 63 

                           ๑.๑  ค าสั่ง เปลี่ยนแปลงกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 64 

                  ๑.๒  การให้บรกิารลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ 65 

                                  กรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร ที่หอผู้ป่วย  66 

        ๑.๓  สรุปผลการเยี่ยมส ารวจของสรพ. (Re-accreditation 4th ) ระบบเวชระเบียน  67 

        ๑.๔  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกเวชระเบียนและตรวจประเมินคุณภาพ 68 

                                  การบันทึกเวชระเบียน   69 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 70 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง 71 

 ๓.๑  ขออนุญาต Print ภาพบัตรประชาชนส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น 72 

 ๓.๒  ภาควชิารังสีวิทยา ขอน าหนังสือแสดงความยินยอมรับย้ายผู้ป่วยกลับหลังการท าหัตถการ         73 

                                  สวนหลอดเลือดสมอง เพื่อสลายลิ่มเลือดอุดตัน (Thrombectomy) เข้าระบบ EMR 74 

 75 



-๓- 76 

 77 

 ๓.๓  หน่วยให้ค าปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ขอน าแบบบันทึกการบ าบัดเพ่ือลด/เลิกบุหรี่ 78 

                                  แบบกระชับ (Brief Intervention) เข้าระบบ EMR 79 

 ๓.๔  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ขอน าแบบฟอร์ม Pre-Post op.  80 

                                  Multidisciplinary Management for Eye Surgery เข้าระบบ EMR  81 

 ๓.๕  ภาควชิาอายุรศาสตร์ ขอน าแบบฟอร์ม Ramathibodi Asthma Clinical Assessment  82 

                                  เข้าระบบ EMR 83 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 84 

๔.๑  จ านวนหนังสือแสดงความยินยอมที่ลงชื่อไม่ครบ ที่งานบริหารโรงพยาบาลแจ้งไปยังภาควิชา 85 

๔.๒  การน าหนังสือแสดงความยินยอมของงานทันตกรรม ที่อยู่ในระบบเอกสารนอกเวชระเบียน86 

ออกมาใช้ 87 

๔.๓  ความคืบหน้าของระบบ Print offline 88 

  89 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕ น. 90 

      นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์  ประธานคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย กล่าวเปิด                       91 

การประชุม และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 92 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   93 

                          ๑.๑  ค าสั่ง เปลี่ยนแปลงกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 94 

      ประธาน แจ้งว่า ตามค าสั่งคณะฯ ที่ ๑๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง  95 

ค าสั่ง เปลี่ยนแปลงกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก อาจารย์ แพทย์หญิงกิรดา          96 

ถิรวัฒนกุล เป็น อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ  แก่นสาร 97 

      ทีป่ระชุมรับทราบ 98 

 99 

                 ๑.๒  การให้บริการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ 100 

                                 กรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร ที่หอผู้ป่วยและหน่วยตรวจฉุกเฉิน 101 

      คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์  หัวหน้างานเวชระเบียน แจ้งว่า ตามที่งานเวชระเบียนได้เปิด102 

ให้บริการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร และ103 

สิทธิสวัสดิการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ขั้น ๑ อาคาร ๑  และชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์104 

สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันราชการเปิดบริการเวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น. และคลินิกพิเศษวันเสาร์ อาคาร ๑ เปิดบริการเวลา 105 

๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. และชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดบริการเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ยกเว้นวันอาทิตย์106 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้น 107 

      เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ที่มีสิทธิเบิกจ่ ายตรงสวัสดิการข้าราชการ108 

กรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร (ยกเว้นสิทธิสวัสดิการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และ109 

ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงฯ ผู้ป่วยนอก และต้องการให้งานเวชระเบียนลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้กับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย 110 

ขอให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานมายังเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน   หอผู้ป่วยอาคารหลัก ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  โทร. 111 

๑๒๓๘, ๑๑๒๐ และหอผู้ป่วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. ๔๐๑๓,๔๐๑๕  หลังจากการติดต่อมาแล้ว         112 

          113 



-๔- 114 
 115 

งานเวชระเบียนจะจัดเตรียมเอกสารไปบริการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงฯ ให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง โดยเริ่ม116 

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 117 

    ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่า118 

รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ได้ก าหนดให้ “ยากลับบ้าน” สถานพยาบาลต้อง119 

เบิกค่ายาแยกต่างหากในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก  กรณีที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน   120 

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง หัวใจ หรือผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ 121 

เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้สถานพยาบาลเบิกค่ายาเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๒ สัปดาห์ขึ้นไป   ถ้าผู้ป่วยมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล122 

กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ123 

เบิกจ่ายตรงฯ แล้ว แต่กรมบัญชีกลางยังไม่รับรองสิทธิ  ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินค่ายากลับบ้านและน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกจาก124 

ต้นสังกัด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยสิทธิกรมบัญชีกลางตามที่กล่าวมาแล้ว งานเวชระเบียนจึงได้อ านวยความ125 

สะดวกให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล เพ่ือผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่ายากลับบ้าน  ถ้าหากผู้ป่วยลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงฯ 126 

ทันรอบการรับรองสิทธิ (วันที่ ๔ และ ๑๘ ของเดือน) 127 

   ที่ประชุมให้ความเห็นว่า การให้บริการเบิกจ่ายตรงฯ ที่หอผู้ป่วย ให้รวมถึงผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ128 

ฉุกเฉินด้วย โดยขอให้ประสานงานหน่วยลงทะเบียน อาคารหลัก เบอร์โทร. ๑๒๓๘, ๑๑๒๐   และขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับ129 

ผู้ป่วยในแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย  เนื่องจากหน่วยรับผู้ป่วยในจะทราบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มา130 

นอนโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยขอให้ประสานงานมายังงานเวชระเบียนด้วย 131 

   คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์ รับไปด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับผู้ป่วยในเพื่อปฏิบัติต่อไป 132 

   ที่ประชุมรับทราบ 133 
 134 

     ๑.๓  สรุปผลการเยี่ยมส ารวจของสรพ. (Re-accreditation 4th ) ระบบเวชระเบียน  135 

            คุณธนวัน  ลือสุทธิวิบูลย์  หัวหน้างานเวชระเบียน ได้กล่าวถึง การเยี่ยมส ารวจของสรพ.            136 

(Re-accreditation 4th) ระบบเวชระเบียน  โดย เภสัชกรหญิง วิชชุนี พิตรากูล  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา        137 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. Trace IM/MR/งานเวชระเบียน   เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. เสนอผลการด าเนินงานคณะกรรมการ138 

เวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย และสัมภาษณ์คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ณ ห้อง ๘๑๐  อาคารเรียนและ139 

ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  จึงขอสรุปผลการเยี่ยมส ารวจฯ ดังนี้ 140 

                            การเข้าเยี่ยมพื้นที่งานเวชระเบียน จากข้อซักถามของเภสัชกรหญิง วิชชุนี พิตรากูล 141 

-  ข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมเข้ามาในประวัติผู้ป่วย เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลประวัติ142 

ผู้ป่วย (Patient Profile ) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพเวชระเบียน  ซึ่งงานเวชระเบียนได้เพ่ิมเติมข้อมูลการแพ้ยา          143 

หมู่เลือด ในใบแบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และได้ขอให้ฝ่ายสารสนเทศปรับปรุงระบบ Patient Profile เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพ่ิม144 

ดังกล่าวทั้งแสดงในในประวัติผู้ป่วยและมีข้อมูลในระบบ EMR ด้วย   145 

- ระบบ IT ควรพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองแพ้ยา ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่         146 

ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการแพ้ยาไปยังหน่วยตรวจและห้องยา เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการแพ้ยาซ้ า 147 

- วิธีการการคัดกรองโรคของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมาลงทะเบียนท าบัตรใหม่ และการแนะน าให้148 

ผู้ป่วยไปติดต่อยังหน่วยตรวจมีวิธีการคัดกรองอย่างไร เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ตรงจุดบริการ ตรงกับโรคที่เป็น  149 

โดยเฉพาะโรคที่ต้องการความเร่งด่วนกับการคัดกรองแบบปกติ  เพ่ือลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและรักษาได้อย่างเร่งด่วน 150 

ทันเวลา 151 
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- การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมีอะไรบ้าง   ซ่ึงงานเวชระเบียนมีการบริการ154 

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ทางระบบ Online ผ่าน Website เพ่ือลดความแออัดของพื้นที่การให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 155 

ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถน าเลขประจ าตัวผู้ป่วยไปนัดตรวจได้ทันที รวมถึงการให้บริการรับรองสิทธิ        156 

การรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยใหม่ที่มีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืนให้มาใช้สิทธิที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่ต้องไป157 

ผ่านการรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่หน่วยสิทธิประโยชน์และผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล ท าให้ผู้ป่วย158 

ได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น  159 

- ปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงของเวชระเบียนมีการแก้ไขอย่างไร   เมื่องานเวชระเบียนพบ160 

ปัญหาจะ Key IOR เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และการร่วมการแก้ปัญหาดังกล่าว 161 

- เวชระเบียนประเภทที่เป็นความเสี่ยงของงานเวชระเบียน เช่น เวชระเบียนผู้ป่วยเสียชวีิต 162 

เวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช ควรก าหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน เพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง 163 

- ด้านสิ่งแวดล้อม มีเสี่ยงมีความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัย และการสูญหายเวชระเบียนนัด164 

ล่วงหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ในรถเข็นเวชระเบียนเพ่ือรอจัดส่งไปยังหน่วยตรวจ บริเวณที่จอดรถภายนอกห้องเก็บเวชระเบียน 165 

ซึ่งปัจจุบันงานเวชระเบียนได้ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเวชระเบียนนัดล่วงหน้าจาก ๒ วัน เหลือ ๑ วัน และน ารถเข็น         166 

เวชระเบียนที่ได้จัดเตรียมเวชระเบียนนัดล่วงหน้าไว้ให้อยู่ภายในห้องเก็บเวชระเบียนแล้ว 167 

- ได้มีการซ้อมแผนอัคคีภั ยหรือไม่  เมื่ อไร/อะไรคือสิ่ งส าคัญของหน่ วยงาน  ซึ่ ง               168 

งานเวชระเบียนได้ซ้อมหนีไฟ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น 169 

เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘ รุ่น 170 

- สัญลักษณ์การแพ้ยาของผู้ป่วยในที่ติดอยู่ที่ปกด้านหน้าของเวชระเบียน เมื่อปก                 171 

เวชระเบียนช ารุด และได้เปลี่ยนปกเวชระเบียนใหม่แล้ว  สัญลักษณ์นั้นจะหายไปหรือไม่   ถ้าปกเวชระเบียนช ารุดและได้172 

เปลี่ยนปกงานเวชระเบียนจะตัดสัญลักษณ์จากปกเวชระเบียนเก่า น ามาติดไว้ในปกเวชระเบียนเล่มใหม่ และถ้าเป็นผู้ป่วย173 

นอกที่มีการแพ้ยาจะมีสัญลักษณ์การแพ้ยาอยู่ที่ปกเวชระเบียนหรือไม่  มีการสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันอย่างไร 174 

คณะกรรมการเวชระเบียนและสทิธิผู้ป่วย  175 

ระบบบริหารเวชระเบียน 176 

- การวางแผนและออกแบบระบบ  177 

- การรักษาความลับความปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร 178 

ความท้าทายเวชระเบียน 179 

- เวชระเบียนจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกนั้น180 

ควรค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิของผู้ป่วยด้วย เช่น การส่งข้อมูลทาง E-mail หรือ DVD  181 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบเวชระเบียน  182 

-  กระบวนการ Core Process เช่น การผลิต การใช้ข้อมูล การจัดเก็บและการท าลาย 183 

และ Support Process เช่น การผลิต การจัดเก็บ การจัดส่ง  กระบวนของ IT การควบคุมคุณภาพ ความลับ ความ184 

ปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพ แผนรองรับ BCP ระบบล่ม และการท าลาย ซึ่งสามารถน ามาทบทวนเพ่ือหาโอกาสพัฒนา 185 

 186 
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ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ มีดังนี้ 189 

- โอกาสพัฒนาระบบ IT สามารถช่วยได้อย่างไร เช่น  190 

 เป้าหมายความเสี่ยง 191 

 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 192 

 การสรุปเวชระเบียนไม่ถูกต้อง หรืออ่ืนๆ จากระบบรายงาน  193 

- ควรมองทุก Process ที่มีความเสี่ยง ก าหนดอย่างไรให้บรรลุและผลลัพธ์อย่างไร และ194 

น าความเสี่ยงที่ส าคัญใน Process มาวิเคราะห์ ตาม PDCA เช่น  195 

 ก าหนด Process ที่จะด าเนินการ 196 

 ค านึงถึงความต้องการของผู้รับผลงาน 197 

- ระบบส่วนใดทีต่้องปรับปรุง  และระบบใดทีต่้องเพ่ิม Process  198 

- มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยก่อน การเงิน ฯลฯ 199 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของระบบ                       200 

เวชระเบียนเมื่อพบปัญหา 201 

- การมองถึงความสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อพบปัญหา 202 

 ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น  Progress หรือ203 

บันทึกอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับแพทย์  ให้แพทย์น าไปปรับปรุงแก้ไข ,Patient Profile เวชระเบียนรับไปแก้ไข, ระบบ EMR IT 204 

รับไปแก้ไข ผู้ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า ดังนี้ 205 

 ระบบมีการประสาน 2 ระดับ 206 

- แนวราบ สหสาขาวิชาชีพ แก้ไข 207 

- แนวดิ่ง ทีมน า ผู้บริหาร ให้การสนับสนุน 208 

- การพัฒนา/การแก้ไข/การปรับปรุง 209 

 ควรมีการ Monitor แต่ละปัญหาและประเมินว่าลดลงหรือไม่ โดยดูจากข้อมูล 210 

 ถ้าไม่ลดควรท า PDCA ใหม่ เช่น 211 

- - การจัดท าแบบฟอร์ม ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย 212 

    - ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนมีการบันทึกครบถ้วนหรือไม่ 213 

    - ใช้การสื่อสารแบบบูรณาการได้หรือไม่ 214 

- ทีมน าเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของกรรมการเวชระเบียนและสิทธิ215 

ผู้ป่วยมีความต้องการให้ระบบเวชระเบียนเป็นอย่างไร   216 

 ต้องก าหนดมาตรฐานที่เป็นนโยบายให้กับเวชระเบียนที่ชัดเจน 217 

  Core Value ของคุณภาพคืออะไร ต้องการอะไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง        218 

แต่ละ Process ที่ถูกต้อง 219 
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   คุณวันทนา  วีระถาวร  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า222 

ผู้ตรวจเยี่ยมได้มีความเห็นเกี่ยวกับ การติดสัญลักษณ์การแพ้ยาที่ปกเวชระเบียน ท าให้หน่วยตรวจที่ไม่ใช้เล่มเวชระเบียนไม่223 

ทราบการแพ้ยา เนื่องจากข้อมูลการแพ้ยายังไม่เชื่อมโยงไปที่ระบบ ท าให้เห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงของการแพ้ยาที่ยังไม่224 

สอดคล้องกัน   และยังให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบ Access Control ที่ประตูชั้น B1 ช ารุด ๑ ตัว ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ225 

ซ่อมนั้น  ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของเวชระเบียนได้ 226 

    ประธาน กล่าวสรุปว่า คณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ 227 

และได้ช่วยกันเสนอความต้องการของผู้ใช้เวชระเบียน ผ่านคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ป่วย ซึ่งบางเรื่อง228 
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จักษวิุทยา 3 ราย 2 ราย (66.67%) 3 3 2 2 2 6

หนังสอืแสดงความยนิยอมทีล่งช่ือไม่ครบ ทีง่านบริหารโรงพยาบาลรามาธบิดี ได้แจง้ใหภ้าควิชาย้ าเตือนแพทย ์ต้ังแต่เดือน ก.ค.- 21 ต.ค. 59

สิง่ทีข่าด

 324 
 325 

 คุณวันทนา วีระถาวร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวว่า  หนังสือ326 

แสดงความยินยอมที่ลงชื่อไม่ครบนั้น ได้ย้ าเตือนให้พยาบาลรับทราบไปแล้ว การลงชื่อเกิดจากแพทย์นัดผู้ป่วยจากภายนอก 327 

 328 



-๑๐- 329 

 330 

มา Admit  หรือมีการส่องกล้อง ไม่ได้ลงชื่อที่หน่วยตรวจก่อน เมื่อไปส่องกล้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบการลงชื่ออีกครั้ง 331 

 ที่ประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับผู้ป่วยใน ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนในการลงชื่อก่อน332 

Admit ผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไม่ลงชื่อ ขาดพยาน ขาดแพทย์  ให้เขียนบันทึกให้ Ward ติดตามให้ลงชื่อให้ครบถ้วนในส่วน333 

ที่ยังขาดด้วย  ส่วนผู้ป่วยที่ไม่สามารถลงชื่อได้ ให้ประทับลายนิ้วมือแทน และระบุนิ้วที่ใช้ให้ชัดเจนด้วย 334 

 คุณสายพิรุณ ประสาทพันธุ์ หัวหน้างานบริหารการรักษาพยาบาล รับไปด าเนินการแจ้งให้335 

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน เพื่อปฏิบัติต่อไป 336 

 ที่ประชุมรับทราบ 337 

  338 

 ๔.๒  การน าหนังสือแสดงความยินยอมของงานทันตกรรม ท่ีอยู่ในระบบเอกสารนอก          339 

เวชระเบียนออกมาใช้ 340 

  ทันตแพทย์ธนสิน บุญทวีคูณ และคุณผกากรอง โลเกศเสถียร งานทันตกรรม  ได้ สอบถาม 341 

การน าหนังสือแสดงความยินยอมรับการรักษา ผ่าตัด และหัตถการ (ข. ๑) ของงานทันตกรรม ที่ต้องพิมพ์ออกจากระบบ342 

เอกสารนอกเวชระเบียนออกมาใช้ 343 

 คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ แนะน าให้ Set up Print หนังสือแสดงความยินยอมฯ ที่มีอยู่ใน344 

ระบบเอกสารกลาง มาไว้ที่หน้าจอ Print เอกสาร  จะสามารถน าเอกสารดังกล่าวออกมาใช้งานได้ 345 

 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เอกสารนอกเวชระเบียน หมายถึง เอกสารที่ ไม่จัดเก็บใน           346 

เวชระเบียน เป็นเอกสารที่หน่วยงานพิมพ์ใช้ชั่วคราว เช่น เอกสารบันทึกเหตุผลการใช้ยา  และ Scan เอกสารเก็บไว้ได้ 347 

สืบค้นได้  ปัจจุบันฝ่ายสารสนเทศยังไม่สามารถปิดระบบ Print เอกสารระบบเก่าตามที่วางแผนไว้ได้ เนื่องจากมีเอกสารที่348 

ต้องพิมพ์ใช้ที่หอผู้ป่วยอยู่  จึงขอให้ฝ่ายสารสนเทศ จัดท าข้อมูลการใช้งานระบบ Print เอกสารระบบเก่า และระบบ Print 349 

ใหม่ของหน่วยตรวจต่าง ๆ  เพ่ือให้เห็นว่า ยังมีหน่วยตรวจใดบ้างที่ยังไม่ใช้ระบบ Print ใหม่  350 

 คุณพรรณผกา  รัตนวรรณี  ฝ่ายสารสนเทศ รับไปด าเนินการ 351 

 ที่ประชุมรับทราบ 352 

 353 

๔.๓  ความคืบหน้าของระบบ Print offline 354 

       คุณพรรณผกา  รัตนวรรณี ฝ่ายสารสนเทศ ได้แจ้งความคืบหน้าของระบบ Print offline เพ่ือ355 

ใช้ Print เอกสารออกมาใช้เพ่ือรองรับระบบล่ม มีแผนจะน ามาใช้ปลายปีนี้  โดยเพ่ิมไอคอนให้สามารถเลือกใช้เอกสารไว้ที่356 

หน้าจอ Print เอกสารระบบใหม่ ท าให้สะดวกในการ Print เอกสารโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอ  ขณะนี้ได้น าเอกสารออกมา357 

จากระบบให้งานเวชระเบียนยืนยันการใช้งานก่อน และขอปรึกษาที่ประชุมว่า เอกสารบางส่วนที่ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้358 

ยังไม่สามารถติดต่อหน่วยปฏิบัติการได้ ฝ่ายสารสนเทศจะลงระบบให้ทุกเครื่องที่มี Printer หรือก าหนด Password กลาง359 

ให้ Install โดยผู้ใช้งาน 360 

 ประธาน ขอให้น าเรื่องนี้ไปประชุมกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือหาข้อยุติต่อไป 361 

 ที่ประชุมรับทราบ 362 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕  น. 363 

      นางทิพยวรรณ หอมหวล          จดรายงานการประชุม 364 

                                                                     นางธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์           ตรวจแก้รายงานการประชุม 365 


