
1. ช่ือผลงาน :  การพฒันาระบบส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม   
2.ช่ือและทีอ่ยู่ขององค์กร :  โรงพยาบาลป่าพะยอม  อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลุง  

สมาชิกทีม  :  1. นางสาวทิพยว์ดี   ทองอ่อน  เจา้พนกังานเวชสถิติช านาญงาน 

                           2.คณะพฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลป่าพะยอม  

3.บทน า 
เวชระเบียนผูป่้วย  (Medical  Record)  คือ  เอกสารทางการแพทย ์ทุกประเภท ท่ีใชบ้นัทึกและเก็บ 

รวบรวมเร่ืองราวประวติัของผูป่้วยทั้งประวติัส่วนตวั ประวติัครอบครัว ประวติัการแพย้า เอกสารการยนิยอมใหท้ า

การรักษาพยาบาล ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีตและปัจจุบนั ขอ้มูลบ่งช้ีเฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่า

รักษาพยาบาล ผลจากหอ้งปฏิบติัการ ผลการชนัสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบนัทึกค่าทั้งท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร 

รูปภาพหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด จากอุปกรณ์ เคร่ืองมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเคร่ืองมือทางการแพทยทุ์ก

ประเภท หรือเอกสารการบนัทึกการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล การส่งต่อ

ผูป่้วยไปท าการรักษาท่ีอ่ืน การรับผูป่้วยรักษาต่อ การกระท าตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจในการรักษาพยาบาลตามท่ี

สถานบริการสาธารณสุขก าหนดไว ้เอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบเพื่อการตดัสินใจทางการแพทย ์เพื่อการประสานงาน

ในการรักษาพยาบาลผูป่้วย และเอกสารอ่ืนใดท่ีทางองคก์ารอนามยัโลก หรือสถานบริการสาธารณสุขก าหนดไวว้า่

เป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงช่ือของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัท าเอกสารดงักล่าว การเก็บรวบรวม 

การคน้หา การบนัทึก การแกไ้ข การใหร้หสัโรค การจดัท ารายงานทางการแพทย ์การน ามาจดัท าสถิติผูป่้วย การ

น ามาเพื่อการศึกษาวจิยั หรือเพื่อการอ่ืนใดตามท่ีสถานบริการสาธารณสุขก าหนด  เวชระเบียนเป็นเอกสารท่ีอาจมี

หลายขนาดหลายรูปแบบ และหลายขอ้มูล โดยการบนัทึกของหลายบุคคลในหลายๆ วธีิการ แต่ตามรูปลกัษณะทัว่ไป

แลว้ เวชระเบียนจะประกอบดว้ยจ านวนแผน่กระดาษ หรือบตัร ซ่ึงอาจจะบรรจุอยูใ่นแฟ้มหรือซอง และยิง่น าสมยั

มากไปกวา่น้ีก็จะบนัทึกในคอมพิวเตอร์หรือบนัทึกลงแผน่กระดาษแลว้ถ่ายไวใ้นไมโครฟิลม์ก็ได ้

นอกจากน้ียงัรวมถึงเอกสารทางการแพทยท่ี์อยูใ่นรูปแบบส่ือดิจิตอลหรือระบบอิเลคโทรนิกส์ (Electronic Medical 

Record –EMR) ซ่ึงเป็นรูปแบบของเวชระเบียนท่ีมีการพฒันาข้ึนในปัจจุบนั 

ระบบการส่งเวชระเบียนผูป่้วยในของโรงพยาบาลป่าพะยอม เป็นแบบใชส้มุดบนัทึกการรับ-ส่งเวชระเบียน

จากตึกผูป่้วยใน ไปยงังานเวชระเบียนและสถิติ โดยแผนกผูป่้วยในจะส่งเวชระเบียนผูป่้วยท่ีจ าหน่ายจากโรงพยาบาล

ใหก้บังานเวชระเบียนและสถิติภายในเวลา 7 วนั ซ่ึงขอ้มูลตั้งแต่ ปี 2558- 2561 พบวา่ มีการส่งเวชระเบียนไม่ทนัเวลา

ท่ีก าหนด  462 ฉบบั มีเวชระเบียนสูญหาย 1 ฉบบั ซ่ิงมีผลท าใหก้ารสรุปเวชระเบียนเพื่อการเบิกจ่ายค่าชดเชยการ

บริการจาก สปสช.ไม่ทนัเวลาท่ีก าหนด ท าใหโ้รงพยาบาลสูญเสียรายไดจ้ากการบริการผูป่้วยจ านวนมาก ดงันั้นงาน

เวชระเบียนและสถิติ จึงไดพ้ฒันาระบบการส่งเวชระเบียนผูป่้วยในของโรงพยาบาลป่าพะยอมข้ึน 

 

 



     วตัถุประสงค์   

1.  เพื่อใหส่้งเวชระเบียนผูป่้วยในทนัเวลาท่ีก าหนด 

2. เพื่อป้องกนัการสูญหายของเวชระเบียน 

3. เพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทนัเวลาก าหนด 

    เป้าหมาย  

1. ส่งเวชระเบียนผูป่้วยในทนัเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 

2. ไม่มีเวชระเบียนสูญหาย 

3. ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ร้อยละ 80 

4.วสัดุและวธีิการ 

PLAN DO Check ACT 
ระยะท่ี 1 ปี 2561 
-ออกแบบฟอร์มบนัทึกการรับ 
ส่ง เวชระเบียนระหวา่ง
หน่วยงานหอผูป่้วยกบังานเวช
ระเบียนและสถิติ 
-ก าหนดบทบาทผูติ้ดตาม
ควบคุมก ากบัการส่งเวช
ระเบียนจากหอผูป่้วย(ให้
หวัหนา้หอผูป่้วย)และ
ตรวจสอบก่อนส่ง 
-เจา้หนา้ท่ีหอ้งเวชระเบียน
ตรวจสอบความครบถว้นเวช
ระเบียนท่ีน าส่งก่อนรับและลง
บนัทึกการรับส่ง 
-เจา้หนา้ท่ีหอ้งเวชระเบียน
ติดตามและแจง้เตือนกบัหอ
ผูป่้วยกรณีท่ีไดรั้บเวชระเบียน
ชา้กวา่ก าหนด 
 
 
 

 
-ใหผู้รั้บผิดชอบ
ท าตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

 
1.ไม่มีระบบการควบคุมการส่ง
และติดตาม 
2.เจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดขอ้ก าหนด 
3.ขาดการส่ือสาร ตกลงความ
เขา้ใจกนัระหวา่งหน่วย 
ผลการด าเนินงานในระยะแรก 
-เวชระเบียนผูป่้วยส่งไม่
ทนัเวลาท่ีก าหนด 262 ฉบบั
3.08% 
-เวชระเบียนสูญหาย 1 ฉบบั 
-เพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยการ
บริการทนัเวลาก าหนด 100% 
-ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ี 79% 
 

 
-ประชุมทีมผูรั้บผดิชอบ
เก่ียวกบังานเวชระเบียน
ทุกหน่วยงาน 
ก าหนดเวลาการส่งเวช
ระเบียน ภายใน 7 วนั
หลงัผูป่้วยจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล 
 
  
 



PLAN DO Check ACT 
ระยะท่ี 2  ปี 2562 
-ออกแบบทะเบียนการส่งเวช
ระเบียนผูป่้วยใน 
โดยท่ีงานเวชระเบียนและสถิติ
มีการบนัทึกผา่นโปรแกรม 
Microsoft Access ในระบบ Off 
Line 

  
-ใหผู้รั้บผิดชอบ
ท าตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

 
1.มีทะเบียนการรับ-ส่งเวช
ระเบียนผูป่้วยในท่ีแตกต่างกนั 
งานเวชระเบียนและสถิติให้
โปรแกรมMicrosoft Accessแต่
งานผูป่้วยในยงัใชส้มุดในการ
บนัทึกในการรับ-ส่งเวช
ระเบียน 
2.เจา้หนา้ท่ีกลวัการ
เปล่ียนแปลง 
3.เจา้หนา้ท่ีภาระงานเยอะเลย
ไม่สามารถส่งเวชระเบียน
ผูป่้วยในไดต้ามก าหนด 
ผลการด าเนินงานในระยะท่ี 2 
-เวชระเบียนผูป่้วยในส่งไม่
ทนัเวลาท่ีก าหนด 78 ฉบบั      
คิดเป็น 2.02% 
-เวชระเบียนสูญหาย 1 ฉบบั 
-เพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยการ
บริการทนัเวลาก าหนด 100% 
-ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ี 82% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มีการประชุมผูเ้ก่ียว
ร่วมกบัทีม IM ประชุม
วเิคราะห์ปัญหาและ
ออกแบบระบบในการ
ส่งคืนเวชระเบียนผูป่้วย
ใน เพื่อใหก้ารบนัทึก
ขอ้มูลสะดวกมากข้ึน 



PLAN DO Check ACT 
ระยะท่ี 3  ปี2563 (ม.ค.-ก.ค.) 
- มีการรับ-ส่งเวชระเบียนผูป่้วย
ในผา่นระบบออนไลน์ใน
โปรแกรมระบบทะเบียนผูป่้วย
ในโรงพยาบาลป่าพะยอม 

 
-ใหผู้รั้บผิดชอบ
ท าตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

 
1.เจา้หนา้ท่ียงัไม่เขา้ใจ
โปรแกรมการส่งเวชระเบียน 
2.เจา้หนา้ท่ีงานผูป่้วยในมีการ
ตรวจสอบและทบทวนChart
ผูป่้วยใน(กรณีส่งต่อไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลพทัลุง)ท าใหเ้กิด
การส่งChart ชา้กวา่เวลาท่ี
ก าหนด 
ผลการด าเนินงานในระยะท่ี 3 
-เวชระเบียนผูป่้วยในส่งไม่
ทนัเวลาท่ีก าหนด 19 ฉบบั       
คิดเป็นร้อยละ 0.71% 
-ไม่มีเวชระเบียนสูญหาย 
-เพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยการ
บริการทนัเวลาก าหนด 100% 
-ความพึงพอใจเจา้หนา้ท่ี 91% 

 
-มีการประชุมผูเ้ก่ียว
ร่วมกบัทีม IM ประชุม
วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และก าหนดใหมี้การส่ง
เวชระเบียนมาก่อนและ
ค่อยยมืไปทบทวน 

 

    5. ผลการด าเนินงาน 

 
 

กลุ่ม 

 
 

ส่ิงท่ีได ้

ผลงานเปรียบเทียบ 
ระยะท่ี 1 
ปี 2561 

ระยะท่ี 2 
ปี 2562 

ระยะท่ี 3  
ปี 2563(ม.ค.-ก.ค.) 

โรงพยาบาล จ านวนเวชระเบียนผูป่้วยในท่ีส่งไม่
ทนัเวลาท่ีก าหนด 

138 
( 3.08 %) 

78 
( 2.02 %) 

39 
( 0.71 %) 

จ านวนเวชระเบียนผูป่้วยในสูญหาย
(ฉบบั) 

1 1 0 

บุคลากร ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีต่อ
ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การเขา้ถึงระบบขอ้มูล 

78% 82% 91% 

 



     6.วจิารณ์ 

                   ผลการด าเนินงานการใชร้ะบบทะเบียนเวชระเบียนผูป่้วยในโรงพยาบาลป่าพะยอมท่ีผา่นมาพบวา่ 

ดา้นผูใ้หบ้ริการ 

 - ผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใชร้ะบบทะเบียนเวชระเบียนผูป่้วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม 

เพราะลดภาระการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 

 - เจา้หนา้ท่ีบางคนขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมทะเบียนเวชระเบียนผูป่้วยใน ทีม IM จึง

จดัอบรมฟ้ืนฟูการใชเ้พื่อฝึกทกัษะและเนน้การบนัทึกขอ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์ 

 - เจา้หนา้กลวัการเปล่ียนแปลงระบบ ทีม IM ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีส าหรับใหค้  าปรึกษาและแกปั้ญหาหนา้งาน 

ดา้นเคร่ืองมือ 

         - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยงัไม่เพียงพอหน่วยบริการตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน ทีม IM ไดเ้สนอผูบ้ริหาร

เพื่อขอสนบัสนุนใหเ้พียงพอ 

          - คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองมีอายกุารใชง้านนาน บางคร้ังมีปัญหาในการบนัทึกขอ้มูล ทีม IM เนน้ใหเ้จา้หนา้มี

การบ ารุงรักษาเคร่ืองอยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นขอ้มูล 

   ผูรั้บผดิชอบสามารถตรวจสอบไดว้า่มีเวชระเบียนท่ีส่งเกินเวลาท่ีก าหนดก่ีฉบบั 

          7.สรุป 

 จากการใชร้ะบบส่งเวชระเบียนผูป่้วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม พบวา่สามารถลดความซ ้ าซอ้นในการ
ปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และทกัษะการใชง้านเพิ่มมากข้ึน เวชระเบียนผูป่้วยในส่งชา้กวา่ก าหนดลดจากระยะ    
ท่ี1-3 คิดเป็นร้อยละ 3.08, 2.02 และ0.71  ตามล าดบั เวชระเบียนผูป่้วยในท่ีสูญหายนอ้ยลง ระยะท่ี 1-3 จ านวน1,1,0
ฉบบั ตามล าดบั เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจมากข้ึน ระยะท่ี 1-3 คิดเป็นร้อยละ 78,82,91 ตามล าดบั จากการ
พฒันาระบบการส่งเวชระเบียนผูป่้วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม สามารถเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทนัเวลาท่ี
ก าหนดได ้ร้อยละ100 
    8.เอกสารอ้างองิ 
URL: https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php 
URL:http://www.phraehospital.go.th/ph11/cer/paperless.htm 
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