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II-5 ระบบเวชระเบียน
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้ อหาที่จาเป็ น (สาหรับ
การสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
≥85 % 86.98 88.45 89.51 96.57 93.02
ผูป้ ่ วยนอก
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
≥85 % 84.14 89.70 89.44 90.28 90.97
ผูป้ ่ วยใน
อัตราความสมบูรณ์ของ Nursing
≥90 % 90.20 92.66 94.55 96.82 97.48
Record
อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัส
≥100 % 98.05 99.10 98.90 99.15 99.50
ICD
อัตราการไม่ลงการวินิจฉัยโรคใน
0%
0
0
0
0
0
คอมพิวเตอร์
อัตราการค้นหาเวชระเบียนไม่พบใน 18
0 % 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004
นาที
บริ บท:ปริมาณผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน:
ปริ มาณงาน
2555
2556
2557
2558
2559
จานวนผูร้ บั บริการ(ครัง้ )
15,520 22,025 24,603 25,340 21,992
จานวนผูป้ ่ วยนอก(ครัง้ )
149,341 151,265 147,866 161,110 175,226
จานวนผูป้ ่ วยใน(ราย)
9,196 9,476 9,598 10,857 11,792
กระบวนการ:
การวางแผนและออกแบบระบบ
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินส่วนขาดของการออกแบบบันทึกเวชระเบียน:
ปรับแบบฟอร์มใบหน้างบค่ารักษาพยาบาลเพิม่ ให้มกี ารสรุปวันนอนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบค่า
รักษาพยาบาล
ปรับปรุงแบบฟอร์ม Discharge Summary ใช้ระบบปริน้ อัตโนมัตจิ าก โปรแกรม HOS XP
เปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ม Discharge Summary โดยเพิม่ Non OR Procedure ทีใ่ ช้บ่อยและในส่วนของ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
เพิม่ ใบบันทึกแบบการสรุปการวินิจฉัยผูป้ ่ วยในเพื่อเป็ นแนวทางในการสรุปวินิจฉัยของแพทย์
เพิม่ ใบ consult ระหว่างแผนกง่ายต่อการประสานงาน
เพิม่ แบบฟอร์ม IPD Scan เพื่อให้แพทย์ได้ดปู ระวัตกิ ารรักษาของผูป้ ่ วยวันล่าสุดได้ทนั เวลาและรักษา
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ได้ถูกต้องต่อเนื่อง
ลดการใช้กระดาษด้วยใช้ระบบ paperless โดยไม่ใช้OPD card ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เรือ้ รัง
บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินความซ้าซ้อน/การไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการบันทึก :
ลดแบบบันทึกการจาหน่ ายจากการเขียนเป็ นแบบใช้แบบปริน้ เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกของ
พยาบาลผูจ้ ดั ทาจาหน่าย
บทเรียนจากการประเมินตามนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียน:
มีการลงบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคผูป้ ่ วยนอกในโปรแกรม HOS –Xp โดยแพทย์ทุกคนเพื่อลดความ
ผิดพลาดและตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานเวชสถิติ
แบบฟอร์ม IPD Scan เพื่อให้แพทย์สามรถดูประวัตกิ ารรักษาของผูป้ ่ วยวันล่าสุดได้ทนั เวลาและรักษา
ได้ถูกต้องต่อเนื่อง
แพทย์ปฏิบตั ติ ามระเบียบการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วย ในการใช้คาย่อทีเ่ ป็ นสากล
การใช้คาย่อ และสัญลักษณ์ ทีพ่ บบ่อยจะเป็ นเรือ่ งการวินิจฉัยโรคของแพทย์ เช่น MI ซึง่ เป็ นได้ทงั ้
Myocardial infarction และ Mitral insufficiency แนวทางแก้ไขรวบรวมทาคู่มอื คาย่อชื่อโรค / ผ่าตัด
หัตถการ ทีเ่ ป็ นสากล แจ้งแพทย์เขียนคาย่อครัง้ แรกให้เขียนคาเต็มให้ดว้ ย ให้พยาบาล Auditor ประจา
หอผูป้ ่ วยสอบถามแพทย์และเขียนคาเต็มให้ ส่วนคาย่อเรือ่ งรหัสโรคผ่าตัด ได้ใส่ไว้ในระบบเช่นกันมี
ระบบการค้นหาคาเพียง คีย3์ ตัวอักษรจะมีให้เลือกโรคและคาอธิบายชื่อโรคพร้อมรหัสหัตถการผ่าตัด
บทเรียนเกีย่ วกับการประมวลผลจากเวชระเบียนและการนาข้อมูลทีป่ ระมวลได้ไปใช้:
มีการลงบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคผูป้ ่ วยนอกในโปรแกรม HOS –Xp โดยแพทย์ทุกคนเพื่อลดความ
ผิดพลาดและตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานเวชสถิตแิ ต่กย็ งั มีการผิดพลาด ไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไขส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิตเิ ข้ารับการอบรมการให้รหัสโรคทุกปี
มีการลงบันทึกข้อมูลของผูร้ บั บริการในโปรแกรม HOS –Xp ลงไม่ครบ ไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไขส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิตไิ ปอบรมเรือ่ งการใช้โปรแกรม HOS –Xp กับทีมดูแลโปรแกรมของจังหวัด
การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน:
ข้อมูลอิเลคทรอนิค จัดเก็บโดยโปรแกรม Hos-xp เก็บไว้ตลอดไป การรักษาความปลอดภัยมีการ
Backup ข้อมูลโดย การรันระบบ Replicate เก็บข้อมูลไปทีเ่ ครือ่ ง Server สารอง ตลอดเวลา และมีการ
backup ข้อมูลเป็ นก้อน ทุกๆวัน โดยมีการตรวจสอบว่าสามารถนากลับมาใช้ได้จริง
การรักษาความปลอดภัยและความลับ
บทเรียนเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียน:
เวชระเบียนทุกฉบับในระบบผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในมีสถานทีเ่ ก็บอย่างปลอดภัย ไม่มคี วามเสียหายทาง
กายภาพเช่นน้ ารัว่ หนูแทะฯลฯไม่ให้สทิ ธิผไู้ ม่มสี ่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเก็บรักษา หรือค้นเวชระเบียน มี
ระบบการจัดเรียงOPD card ใช้ระบบ Terminal Digit เป็ นระบบเรียงเป็ นหลัก 00-99 ส่วนผูป้ ่ วยในเรียง
แบบ Serial number แยกเป็ นรายปี ตามAN เวชระเบียนตามมาตรฐาน 5 ปี ยึดเกณฑ์ตามแพทยสภามี
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การสารวจเวชระเบียนทีข่ าดการติดต่อเกิน 5 ปี สารวจเพื่อขออนุมตั ทิ าลายไปยังกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
ทางเดินของเวชระเบียนผูป้ ่ วยมีการปรับปรุงการส่งเวชระเบียนจากตึกต่าง ๆโดยยึดความ
ปลอดภัยและความลับเวชระเบียนถูกเปิ ดเผย เดิมใช้การส่งเวชระเบียนจะใส่ตะกร้ามองเห็นเวชระเบียน
ได้งา่ ยเปลีย่ นเป็ นใส่ถุงผ้าทาให้ลดความเสีย่ งการเปิ ดเผยเวชระเบียน มีสมุดรับส่งเวชระเบียนระหว่าง
ตึก หากเป็ นการสรุปเวชระเบียนหลังจากจาหน่าย 5 วัน ทางเวชระเบียนจะติดตามและมีระบบการ
review chart ก่อนรับจากตึก
เวชระเบียนให้รหัสโรครหัสผ่าตัดคียเ์ พื่อส่งเรียกเก็บตามสิทธิต่างๆหากchartไม่สรุปนาส่งองค์กร
แพทย์เพื่อให้แพทย์ผดู้ แู ลสรุปในส่วนการบริการผูป้ ่ วยนอก ใช้OPD card ตามความต้องการของแพทย์
ผูร้ กั ษาโรงพยาบาลกันตังมีระบบการค้นเวชระเบียนล่วงหน้าในผูป้ ่ วยนัดล่วงหน้า 1 วัน และงาน
สิทธิบตั รตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าเช่นกันเพื่อให้ผรู้ บั บริการได้รบั บริการรวดเร็วไม่ตอ้ งยืน่ คิวไปรับการ
ตรวจตามห้องตรวจต่าง ๆ
การส่ง-รับ เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก OPD card จะมี โอกาสความเสีย่ งสูญหายและความลับถูก
เปิ ดเผยระหว่างในการส่งให้หอ้ งตรวจมีการวางไว้บนโต๊ะรอพยาบาลห้องตรวจมารับไป เนื่องจากขาด
เจ้าหน้าทีเ่ ดินบัตร
จากการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ Hosxp มีระบบการเข้าถึงมีการกาหนดสิทธิ
ผูใ้ ช้งานแต่ละหน้าจอ ผูไ้ ม่มสี ่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าหน้าจออื่นได้ การแก้ไขไม่สามารถทาได้หาก
ไม่ได้กาหนดสิทธินนั ้ ผูด้ แู ลระบบเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าไปแก้ไขเพิม่ เติม
การแก้ไขเพิม่ เติมต้องการเพิม่ ให้แจ้งผูด้ แู ลระบบทาการแก้ไขเพิม่ เติม เช่นรหัสโรคไม่มใี นการคีย์
ไม่มรี หัสแพทย์ ให้แจ้งผูด้ แู ลระบบเพิม่ เติมปรับปรุงฐานข้อมูล
ความเสีย่ งทีพ่ บ สถานทีเ่ ก็บเวชระเบียนในตูห้ น้าห้องพักแพทย์หลังแพทย์สรุป Chart พบความ
เสีย่ งความลับถูกเปิ ดเผยเนื่องจากไม่มปี ระตูปิดมิดชิด ขณะนี้กาลังวางแผนเพื่อหาแนวทางในการแยก
เก็บเป็ นสัดส่วนมิให้มคี วามเสีย่ งดังกล่าว ส่วนการส่ง บัตร opd cardได้ใช้ซองใส่ opd card ระหว่างห้อง
ตรวจหรือผูป้ ่ วยถือไปห้องตรวจทีอ่ ยูไ่ กลจากตึกเช่นผูม้ าตรวจใช้บริการกายภาพบาบัด ตึกทีใ่ ห้บริการ
อยูห่ ่างจากห้องตรวจทัวไป
่
บทเรียนเกีย่ วกับการรักษาความลับของเวชระเบียน:
จัดให้มรี หัสผ่าน (Password) สาหรับผูใ้ ช้ในระบบคอมพิวเตอร์
มีการจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ มีมาตรการในการรักษาความลับของผูท้ เ่ี ข้าถึงข้อมูล มี
มาตรการในการรักษาความลับของผูท้ เ่ี ข้าถึงข้อมูล มีมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ่ วยที่
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ มีแนวปฏิบตั มิ าตรการพิเศษเวชระเบียนทีถ่ ูกละเมิด ทาแท้ง HIV การบันทึกใน
ระบบ computer จะใช้รหัสโรคทีไ่ ม่ทมี คี าแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการแยกเก็บเวชระเบียนไว้
ต่างหากแยกจากการตรวจโรคทัว่ ๆไป ติดรหัส”Z”ในchart และOPD cardแยกใส่ตลู้ อ้ คกุญแจ แพทย์
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ผูร้ กั ษาเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าถึงเวชระเบียน
ปั ญหาในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการเข้าถึงเวชระเบียนสาหรับการขอประวัตสิ าหรับ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ปรักษาต่อทีอ่ ่นื เดิมต้องรอผูอ้ านวยการผูท้ าการแทนอนุญาตก่อนให้สาเนาเวชระเบียนแต่การ
ปฏิบตั จิ ริงได้ดาเนินการให้ผปู้ ่ วยหรือญาติผปู้ ่ วยถือไปก่อนเนื่องจากเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อเนื่อง
ของแพทย์ทต่ี อ้ งการดูแลเร่งด่วนหรือโรงพยาบาลส่งโทรสารเพื่อขอประวัตเิ พื่อการดูแลต่อเนื่องซึง่ อยู่
ระหว่างแก้ไขในระเบียบดังกล่าว
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน:
โรงพยาบาลกันตังมีกระบวนการให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในเวชระเบียนของตนได้
โดยแพทย์ผรู้ กั ษาดูแลจะทาหน้าทีอ่ ธิบายแก่ผปู้ ่ วยและญาติในข้อมูลการรักษาในเวชระเบียนมีพยาบาล
ประจาทีม่ หี น้าทีด่ แู ลรักษาร่วมกับแพทย์ดว้ ย โรงพยาบาลยึดสิทธิผปู้ ่ วยเป็ นหลักการอธิบายและส่งเสริม
ให้ผปู้ ่ วยรับรูข้ อ้ มูลโดยเร็วแพทย์และพยาบาล สหวิชาชีพทีด่ แู ลรักษาร่วมกันทางานเพื่อการรักษาทีด่ แู ล
อย่างต่อเนื่องเช่นกรณีผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาลกันตังและต้องส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลระดับสูงขึน้
โรงพยาบาลกันตังจะโทรศัพท์ประสานไปยังโรงพยาบาลนัน้ ถ้ามีการขอประวัตเิ พิม่ เติมจะจัดส่งเวช
ระเบียนส่วนทีเ่ กี่ยวข้องเช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารไปพร้อมการส่งต่อรายนัน้
เวชระเบียนผูป้ ่ วย
บทเรียนเกีย่ วกับการทบทวนและปรับปรุงความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสาหรับ การระบุตวั ผูป้ ่ วยทุกราย การบ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วย ยึดเลขบัตร
ประชาชนเป็ นหลัก เวชระเบียนซึง่ มีขอ้ มูลเพียงพอสาหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้ การ
วิจยั การประเมินผล และใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย
1. มีการบันทึกเวชระเบียนทีเ่ พียงพอ มีใบรายงานครบตามมาตรฐานและบันทึกได้อย่างต่อเนื่อง
2. มีการใช้ขอ้ มูลการบันทึกและประมวลผลในระบบสารสนเทศเพื่อในในการดูแลรักษา คุณภาพ และ
งานวิจยั
3. มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการบันทึกในเวลาทีก่ าหนด
การบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในมีการระบุตวั ผูป้ ่ วย บ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วยด้วยเลขบัตรประชาชน มี
ชื่อ สกุล วันเดือนปี เกิด ชื่อบิดามารดา ทีอ่ ยู่ เพื่อให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานจากข้อมูลผูแ้ จ้งเรือ่ งผูป้ ่ วย ความ
เกีย่ วข้อง มากกว่า ร้อยละ 80 มีขอ้ มูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ทีป่ ระกอบด้วยการซักประวัตจิ ากผูป้ ่ วย
มีการลงบันทึกใน OPD และฉุกเฉิน การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และรังสีเทคนิค
รวมทัง้ การตรวจพิเศษทีจ่ าเป็ นอื่น ๆ มีการบันทึกจากทีมสหวิชาชีพ รวมทัง้ บันทึกการพยาบาลมีการ
บันทึกความก้าวหน้าทางการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ ทัง้ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ
เภสัชกร นักโภชนาการ เป็ นต้น มีการสรุปเมือ่ จาหน่ายให้เสร็จภายใน 5 วัน ทัง้ การเรียงเวชระเบียน
ตามมาตรฐานของสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเมือ่ แพทย์เขียนวินิจฉัยโรคและหัตถการ เจ้าหน้าที่
เวชสถิตจิ ะให้รหัสการวินิจฉัยและรหัสหัตถการผ่าตัด ตามเกณฑ์ให้รหัสICD 10 และ ICD 9-CM ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)ในการบันทึกคอมพิวเตอร์สามารถใช้ขอ้ มูล รวมทัง้ การเรียกดูขอ้ มูลในการ
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รักษาย้อนหลังได้ ตลอด 24 ชัวโมง
่ ในระบบคอมพิวเตอร์และเวชระเบียนมีการลงข้อมูลครอบคลุมทัง้ ใน
ส่วนประวัตทิ วไป
ั ่ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การวินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษา
ประวัตกิ ารแพ้ยา การนัดผูป้ ่ วย การติดตาม
รวมทัง้ ในระบบHos xp การส่งเบิกยอดอาหารผูป้ ่ วย งานสารสนเทศของโรงพยาบาลได้เชื่อมต่อการใช้
งานได้ดี การประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา ทีมสารสนเทศของโรงพยาบาลได้นาข้อมูล
คุณภาพทีป่ ระมวลผลได้ เช่นข้อมูลการREADMITTED ภายใน 28 วันโดยค้นเวชระเบียนนาส่งทีมPCT
ต่าง ๆเพื่อทบทวนว่าเป็ นโรคเดิมหรือไม่ โดยแต่ละทีมPCT ทบทวนนาผลการทบทวนลงในระบบ
intranetทีท่ มี สารสนเทศได้วางระบบไว้เพื่อลงข้อมูลผลการทบทวนนอกจากนัน้ การใช้ trigger tool มา
คัดครองเวชระเบียนทบทวนหาAE และมีการนาhigh risk chart มาทบทวนเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์
หรือไม่อนั ตรายเกิดขึน้ ระดับใด การทบทวนด้วยการสุ่มเวชระเบียนทุก 10 ฉบับ การวางแผนและดูแล
ผูป้ ่ วยประจาวันโดยใช้แนวทางC3THER ทาให้การดูแลผูป้ ่ วยดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทาให้มกี ารบันทึกในการ
ดูแลผูป้ ่ วยอย่างไร มีประโยชน์กบั ทีมทีด่ แู ลผูป้ ่ วยร่วมกันเช่นนักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ กลุ่มงาน
เภสัชกรรมเช่นการดูแลข้างเตียงผูป้ ่ วย stoke ดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นเบาหวานมีแผลเรือ้ รังเป็ นการเยี่ยมไข้
ข้างเตียงร่วมกันดูแลให้คาปรึกษาการใช้เวชระเบียนเพื่อเป็ นหลักฐาน ถ้ามีหลักฐานการบันทึกตรวจ
วินิจฉัยโรคพร้อมการดูแลทีร่ กั ษาอย่างสุดความสามารถ ทาให้มรี ายละเอียดการบันทึกทีอ่ ธิบายตาม
หลักทางการแพทย์ได้เป็ นอย่างดีทาให้ญาติเข้าใจและลดความเสีย่ งการฟ้ องร้องได้
การประเมินการดูแลผูป้ ่ วยในทุกตึกจะมีการค้นหาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ มีการรายงานความเสีย่ ง
ทบทวนเวชระเบียนในทุกตึกประจาเดือน ในด้านการสังยาเพื
่
่อใช้ยาความคาดเคลื่อนของการใช้ยา มี
การทบทวนจากเวชระเบียนทีจ่ าหน่ ายไปแล้วมาทบทวนการใช้ยา มีการใช้เวชระเบียนเพื่อทบทวน
ผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ เพื่อหาร่วมกันค้นหาปั ญหาการรักษาพยาบาล มีการประเมินความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์สปสช.ความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
พบปั ญหาขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ผปู้ ่ วยนอกไม่สม่าเสมอ เนื่องจากแบบการประเมินใช้รปู แบบ
ทีค่ ยี ข์ น้ึ เอง ไม่มโี ปรแกรมสาเร็จรูปเช่นเกณฑ์ 9 ข้อของสานักงานประกันสุขภาพความสมบูรณ์เวช
ระเบียนผูป้ ่ วยในในโครงการทบทวนคุณภาพการบันทึก ทีมคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลกันตัง
(IM)ทีป่ ระกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และ สหวิชาชีพ ร่วมกันทบทวนเวชระเบียนในระยะ 3 ปี สาหรับ
เวชระเบียนทีต่ รวจสอบและการบันทึกทีจ่ าเป็ นต้องมี ล่าสุดในปี 2559 พบว่าสรุปการตรวจสอบเวช
ระเบียนของโรงพยาบาลกันตังในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก แต่ยงั ต้องมีการพัฒนาในส่วนทีย่ งั พัฒนาได้
เช่น Rehabilitation record Consultation record และ Informed consent ต้องขอความร่วมมือผูท้ ม่ี ี
หน้าทีบ่ นั ทึกให้เล็งเห็นความสาคัญของการบันทึก ซึง่ มีผลต่อข้อ กฎหมายและการพัฒนาโรงพยาบาลใน
อนาคต
มีการพัฒนาทัง้ ปรับปรุงแบบฟอร์ม ทาการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์สานักงานประกันสุขภาพและ
แจ้งผลคุณภาพเวชระเบียนไปยังองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ทีมPCTทีเ่ กีย่ วข้อง
บทเรียนเกีย่ วกับการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน:
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 จากผลการทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนเพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ทันเวลา
นัน้ จากการประเมินทีผ่ ่านมาส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุงและได้คะแนนต่ าคือส่วนระหว่างหน่วยงานสหวิชาชีพ
และมีการใช้แบบฟอร์มนานๆครัง้ ทีมทบทวนคุณภาพการบันทึกการบันทึกเวชระเบียนจะส่งต่อ
ปั ญหาให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบรับทราบและทาให้เกิดการพัฒนาในส่วนนี้ได้โดยยังยื
่ น
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
มีการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทบทวนร่วมกันในกลุ่มMRA ร่วมกันกาหนดลาดับความสาคัญทีค่ วรจะ
ได้รบั การปรับปรุง เช่น
แนวทางปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
แนวทางปฏิบตั กิ ารใช้สญ
ั ลักษณ์ รหัส คาย่อทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในโรงพยาบาล
แนวทางปฏิบตั กิ ารรักษาความลับผูป้ ่ วยกรณีพเิ ศษ
แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดเก็บและการทาลายเวชระเบียน
มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
51. การวางแผนและออกแบบ
 ให้มแี ผนการปรับปรุงระบบเวชระเบียนสม่าเสมอ
ระบบบริหารเวชระเบียน
และต่อยอดระบบ paperless ให้มกี ารพัฒนา
ยิง่ ขึน้ ไป
52. ความสมบูรณ์ของการบันทึก
 มีการวางระบบการทบทวนทีส่ ม่าเสมอและชัดเจน
สามรถกากับดูแลระบบการบันทึกทีส่ มบูรณ์เพื่อ
เพิม่ เป้ าหมายความสมบูรณ์การบันทึกให้สงู ขึน้
53. การทบทวนเวชระเบียน
 พัฒนาบุคลากรในการ Auditorและจัดอบรบ
บุคลากรในโรงพยาบาลปี ละ 1 ครัง้
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