ชื่อเรื่อง ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกสาคัญไฉน
ผู้ศึกษา นางสาวศรุ ตาทวีพร มงคล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลดอยเต่า
ข้ อมูลติดต่อกลับ เบอร์โทรศัพท์ 053-469129 ต่อ 165 e-mail pen.mongkhol@gmail.com
บทนา: การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนเป็ นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
จากการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลดอยเต่าของสานักงาน
หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ ปี งบประมาณ 2557 - 2558 พบว่า อัตราความสมบูรณ์ ของการบัน ทึก เวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอก เป็ น ร้ อยละ 73.92 และ 80.86 ตามลาดับ ซึ่ งอัต ราความสมบูรณ์ข องการบัน ทึก เวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกยังไม่อยูใ่ นระดับที่ดีตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ 85 ดังนั้นจึงได้มีการวางแผน
พัฒนาระบบการบันทึ กเวชระเบีย นผูป้ ่ วยนอกให้มีความสมบูรณ์และมีคุ ณภาพตามเกณฑ์ของสานักงาน
หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ การวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุประสงค์ เพื่อศึก ษาผลการตรวจสอบเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย
นอกจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ และเพื่อเปรี ยบเทียบผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกแบบ
Internal audit กับ External audit วิธีการศึกษา: การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ กลุ่มตัวอย่าง คือ เวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลดอยเต่าโดยเลือกตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึง 30 กัน ยายน 2559 จ านวน 40 ฉบับ ใช้วิธี สุ่มตัว อย่า ง โดยใช้ก ลุ่ มตัว อย่างของสานัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการตรวจสอบเวชระเบียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่า
จานวน ร้อยละ ศึกษาด้วยกระบวนการของ Deming cycle เป็ นวงจร PDCA คือ (P=Plan) มีการวางแผนโดย
วิเคราะห์สาเหตุ พบว่า ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกปี งบประมาณ 2558 แบบ Internal audit ร้อย
ละ 95.52 เปรี ยบเที ยบกับ ผล External audit ร้ อยละ 80.86 พบ อัต ราความสมบูรณ์ข องการบันทึ กเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกมีความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชดั เจน ซึ่งประเด็นที่เป็ นปั ญหาสาคัญ คือ การซัก
ประวัติของผูร้ ับบริ การไม่ครบตามมาตรฐาน ซึ่งแยกเป็ นราย content ได้ร้อยละ 50 จึงได้วางแผนดาเนิ นการ
พัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก โดยมีวิธีการดาเนิ นงานดังนี้ 1) สุ่ มตัวอย่างเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
ที่มารับบริ การในทุกจุดบริ การจานวนร้อยละ 5 ของผูม้ ารับบริ การ 2) ตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก 3)
บันทึกและรวบรวมผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก 4)วิเคราะห์และรายงานผลแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
และดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (D=DO) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน
2559 วิเคราะห์ขอ้ มูล (C=Check) ผลการศึกษา พบว่า ผลการตรวจประเมินความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอกปี 2559 แบบ Internal audit ร้อยละ 75.28 กับ External audit ร้อยละ 79.89 มีความแตกต่างกันลดลง

และมีอตั ราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกมีแนวโน้มลดลง สรุ ปและเสนอแนะ ต้องการพัฒนาการ
บันทึกเวชระเบียนโดยเฉพาะเน้นการซักประวัติผรู้ ับบริ การให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกทุกเดือน ติดตามกากับ ดูแล ให้มี
การบันทึกเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเป็ นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างทีมดูแลสุ ขภาพ
และใช้เป็ นข้อมูลในการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ที่มาและความสาคัญของปัญหา:
การบันทึกเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์เป็ นพื้นฐานสาคัญของคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วยรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณในโครงการหลักประกันสุ ขภาพ และการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพเวชระเบียนโดยเป็ นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เวชระเบียนเชิงคุณภาพ
ลัก ษณะที่ สาคัญ คื อ เน้นการบัน ทึก ข้อมูลผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง ครบถ้ว น ครอบคลุม เกี่ ยวกับ ประวัติ ขอ้ มูล
ประจาตัว ประวัติการเจ็บป่ วย การตรวจร่ างกาย ผลการปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย การรักษาการพยาบาล การ
บันทึกทางการพยาบาล ตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งอยู่ในระดับดี ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ จากการประเมิน
ความสมบูรณ์ ข องการบันทึกเวชระเบี ยนผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลดอยเต่าของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2557 และ 2558 พบว่า อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอก เป็ น ร้อยละ 73.92 และ ร้อยละ 80.86 ตามลาดับ ซึ่งอัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอกยังไม่อยู่ในระดับที่ดี ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ 85 ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนพัฒนา
ระบบการบัน ทึ ก เวชระเบี ย นผูป้ ่ วยนอกให้มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ข องส านัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกแบบ Internal audit กับ External audit
ระเบียบวิธีการศึกษา:
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research)

กลุ่มตัวอย่าง
เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลดอยเต่าเลือกตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การปี งบประมาณ
2559 (1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559) จานวน 40 ฉบับ ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการตรวจสอบเวชระเบียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล: วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าจานวน ร้อยละ
วิธีการศึ กษา: ใช้กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพอย่างต่ อเนื่ อง (CQI) เป็ นวงจร PDCA คือ (P=Plan) มีก าร
วางแผนโดยนาผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกของปี งบประมาณ 2558 แบบ Internal audit ร้อยละ
90.25 มาเปรี ยบเทียบกับ ผล External audit ร้อยละ 80.86 พบว่า อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบี ยนผูป้ ่ วยนอกมีความแตกต่ างกัน อย่างเห็ นได้ชัด เจน โดยประเด็ น ที่ เป็ นปั ญหาคื อ การซักประวัติ
ผูร้ ับบริ การไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ การตรวจร่ างกาย และประเด็ น Tre/Inv ผูว้ ิจยั จึงได้วางแผน
ดาเนินการพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกโดยการจัดทาโครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกปี งบประมาณ 2559 โดยมีวิธีการดาเนิ นงานดังนี้ 1) สุ่ มตัวอย่างเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
ที่มารับบริ การในทุกจุดบริ การจานวนร้อยละ 5 ของผูม้ ารับบริ การ 2) ตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก 3)
บันทึก และรวบรวมผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก 4) วิเคราะห์และรายงานผลแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (D=DO) ระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 วิเคราะห์ขอ้ มูล (C=Check) ผลการดาเนินงานเป็ นดังนี้
ผลการศึกษา: ผลการตรวจประเมินความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกจากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2559
ปี 2559
Internal audit

External audit

SumS

FullS

PercentS

SumS

FullS

PercentS

1,813

1,898

95.52

1,441

1,821

79.16

พบว่า ผลการตรวจประเมินความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกแบบ Internal audit ร้อยละ 95.52
กับ External audit ร้อยละ 79.16 มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนเดิม และมีอตั ราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียนมีแนวโน้มที่ จะลดลง เมื่อน ามาวิเคราะห์เป็ นรายcontent คะแนนความสมบูร ณ์ข องความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนที่มีคะแนนต่าสุดคือ การซักประวัติ (Hist) ได้เพียงร้อยละ 50
แผนการพัฒนาต่อเนื่อง (A=Action) ได้แก่ 1) สุ่มเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกภายในโรงพยาบาลทุกเดือน
2) ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกทุกเดือน 3) กระตุน้ และส่ งเสริ มให้มีการบันทึกเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอกให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 4) มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอโดยมีการกากับ ดูแล
และประเมินผลการตรวจสอบเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกให้แก่ หน่วยบริ การได้ปรับปรุ งและแก้ไข
การนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในงานประจา: มีการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) บุคคลากรทาง
การแพทย์ให้ความตระหนักในการบันทึกผลการตรวจร่ างกายในเวชระเบียนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น 2) พัฒนาการ
บันทึกการซักประวัติให้มีความคลอบคลุมตรงตามมาตรฐาน และ 3) พัฒนาการแบบฟอร์ มในการบันทึก
เวชระเบียนให้ครอบคลุมตามมาตรฐานของแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียน สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ สภาการพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การ
มหาชน) (2557)
บทเรียนที่ได้ รับ: บุคลากรยังขาดความตระหนักในการบันทึกเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์ทาให้เวช
ระเบียนไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
เอกสารอ้างอิง : คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน สานักงาน
หลักประกันสุขภาพ สภาการพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 2557.

