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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย       สีท าได้  
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ   Color can 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม  กลุ่มงานเวชระเบียน 
3. ปีท่ีด าเนินการ   2560 
4. ค าส าคัญ :  

กลุ่มงานเวชระเบียนเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กลุ่มบรกิาร มีหน้าที่ให้บริการข้อมลูและสถิติ ดูแลรักษา
เวชระเบียน ให้อยู่ครบสมบูรณ์ มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันราชานุกูล   
การจัดท าและจัดเก็บเวชระเบียนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ .ศ.2503 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 57 ปี มีเวชระเบียน
เพิ่มข้ึนทุกปี ท าให้สถานที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ การค้นหาและตรวจสอบเวชระเบียนมีความยุ่งยากและใช้
เวลามากข้ึน และมีปัญหาค้นหาแฟ้มเวชระเบียนไม่พบบ่อยครั้ง สมาชิกในกลุ่มงานเวชระเบียนจึงประชุม
ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานเวชระเบียนให้ดีย่ิงข้ึน 

5. เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายของผลงานที่เป็นรูปธรรม  เช่น  
5.1 เพื่อจัดเก็บแฟม้เวชระเบียนตามปี พ.ศ. และเลข HN ไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
5.2 เพื่อค้นหาแฟ้มเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันเวลา 
5.3 เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
5.4 เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ ให้แก่ เดก็โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแกผู่้

บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญา 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

  กลุ่มงานเวชระเบียนก าหนดมาตรฐานในการใหบ้รกิารผู้ป่วยนอกเก่าในส่วนของงานเวชระเบียนไม่เกิน 
5 นาทีต่อแฟ้ม แต่พบว่าร้อยละ 25 ใช้เวลาเกิน 5 นาที ซึ่งกลุ่มงานเวชระเบียนวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุ
เกิดจากการจัดเก็บเวชระเบียนผิดที่ ส่งผลให้ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนไม่พบและใช้เวลาในการค้นหาเกิน 5 นาที 
ท าให้การจัดท าเวชระเบยีนเกินเวลาที่ก าหนด จากการสุ่มตรวจการจดัเกบ็แฟ้มเวชระเบียนทุกวันศุกร์ พบอัตรา
การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผิดที่ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 อัตราการจัดเก็บเวชระเบียนผิดท่ี ก่อนการแกปั้ญหา 
 

เดือน จ านวนแฟ้มเข้า-ออก 
จัดเก็บเวชระเบียนผิดท่ี 

จ านวน ร้อยละ เฉลี่ยต่อวัน 
ต.ค.2559 3,655 158 4.32 8 
พ.ย.2559 3,969 190 4.78 9 
ธ.ค.2559 3,722 170 4.56 8 

รวม 11,346 518 4.55  
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จากข้อมูลที่พบ กลุ่มงานเวชระเบียนจงึประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดท ากล่อง
สแียกตามปี พ.ศ. เพื่อใช้จัดเรียงแฟ้มเวชระเบียนก่อนน าเข้าตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียนทุกครั้ง เพื่อลดอัตราการ
จัดเก็บแฟ้มเวชระเบยีนผิดที่  โดยการจัดเรียงจะมเีจ้าหน้าที่เวชระเบียนคอยฝึกสอน ให้แก่ เด็กโครงการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานการท างานแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เพื่อเป็นการฝึกทักษะอีกทางหนึ่งอีกด้วย 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1  จากเดิมเมื่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจเช็คแฟ้มเวชระเบียนที่ได้รับการส่งคืน และให้

รหัสโรคเรียบร้อยแล้ว จะส่งต่อให้หน่วยจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน เพื่อน าเข้ากล่องรอเก็บแฟ้มเวชระเบียน โดย
ไม่มีการคัดแยกสีตาม ปี พ.ศ. 

  7.1.2 ข้ันตอน หรือกระบวนการในการท างาน  
 
  ขั้นตอนการจัดเก็บเวชระเบียน ก่อนแก้ปัญหา 
 

 
 

7.1.3 ประเด็นปญัหา  

 เก็บแฟม้เวชระเบียนผิดที่บอ่ยครั้ง ส่งผลให้ค้นหาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 ต้องฝึกทักษะให้แก่ เด็กโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแก่ผูบ้กพร่องทาง
พัฒนาการและสติปญัญา 

 

เร่ิมต้น 

 

น าใส่กล่องโดยไม่แยกส ี

เจ้าพนักงานสถิต ิ ตรวจเช็คจากใบนัดและการ
ลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร ์

 

หน่วยบริการจัดส่งเวชระเบยีน 

 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ จัดส่งหน้าเคาเตอรเ์วชระเบียน 

 

เด็กโครงการฯ 
คัดแยกเวชระเบียน  
เวชระเบียนผูป้่วยนอก/ ผู้ป่วยใน  

จัดเก็บ 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล 

ครบ 

ไม่ครบ 
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ตารางท่ี 2 สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็น 1  
เก็บแฟม้เวชระเบียน 
ผิดที ่

1.เก็บแน่นเกินไป 
2.ขาดความรอบคอบ 
3.หมายเลขไม่ชัดเจน 
4.ไม่มีระบบตรวจสอบ 

ประเด็น 2  
ต้องการหางานเพื่อ 
ฝึกทักษะ เด็กโครงการฯ 

1.หางานทีเ่หมาะสม กับเดก็โครงการฯ 
2.ช่วยฝึกทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่ เด็กโครงการฯ 
 

 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา  

      7.2.1  จัดท ากล่องสีแยกปี พ.ศ. ก่อนจะน าไปเกบ็ที่ตูเ้กบ็เวชระเบียน 
     7.2.2  ให้เด็กโครงการพฒันาทักษะพื้นฐานการท างานแก่ผู้บกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิัญญา 

ฝึกคัดแยกสี ตามปี พ.ศ. ที่ก าหนดไว้ 
 
 ขั้นตอนการจัดเก็บเวชระเบียน หลังแก้ปัญหา 

 
 
 

หน่วยบริการจัดส่งเวชระเบียน 

 

น าใส่กล่องโดยแยกสตีามป ีพ.ศ. 

เจ้าพนักงานสถิต ิ ตรวจเช็คจากใบนัดและการ
ลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร ์

 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ จัดส่งหน้าเคาเตอรเ์วชระเบียน 

 

เด็กโครงการฯ 
คัดแยกเวชระเบียน  
เวชระเบียนผูป้่วยนอก/ ผู้ป่วยใน  

จัดเก็บ 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล 

ครบ 

ไม่ครบ 
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ตารางท่ี 3 แนวทางแก้ปัญหา 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น 1 
เก็บแฟม้เวชระเบียน  
ผิดที ่

จัดท ากล่องสีแยกปี พ.ศ. 3 เดือน เก็บแฟม้เวชระเบียน
ถูกต้องมากขึ้น 

อัตราการ
จัดเกบ็เวช
ระเบียน
ผิดที่ลดลง 

ประเด็น 2  
หางานเพือ่ฝกึทักษะแก่
เด็กโครงการฯ  
ให้เหมาะสม 

ฝึกหัดเด็กโครงการฯ คัดแยก 
สี ปี พ.ศ. 

3 เดือน คัดแยกสี ปี พ.ศ. 
ถูกต้อง 

ร้อยละ 80 
ของการคัด
แยกสี ปี 
พ.ศ. 
ถูกต้อง 

 
 

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบกอ่นและหลงัการแก้ปญัหา 
 

ตารางท่ี 4 อัตราการจัดเก็บเวชระเบียนผิดท่ี ภายหลังการแก้ปัญหา 
 

 เดือน จ านวนแฟ้มเข้า-ออก 
จัดเก็บเวชระเบียนผิดท่ี 

จ านวน ร้อยละ เฉลี่ยต่อวัน 
ม.ค.2560 3,682 40 1.08 2 

ก.พ.2560 3,594 20 0.55 1 
มี.ค.2560 4,214 46 1.09 2 

รวม 11,490 106 0.90  

 
 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
     8.1 การจัดท าและจัดเกบ็เวชระเบียนมีปัญหาแฟ้มหาไม่พบ ลดน้อยลงเหลอื ร้อยละ 1 

8.2 บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการท างาน 
 8.3 เด็กโครงการพฒันาทักษะพื้นฐานการท างานแกผู่้บกพรอ่งทางพฒันาการและสติปญัญา มีความ

เข้าใจ และมทีักษะในการคัดแยกสี ปี พ.ศ. ที่ดีข้ึน 
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9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
 9.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บแฟม้เวชระเบียนให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และค้นพบแฟ้มเวชระเบียนทันตาม

เวลาที่ก าหนด 
 9.2 ช่วยฝึกทักษะให้แก่ เด็กเด็กโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแก่ผูบ้กพร่องทางพฒันาการ

และสตปิัญญา ทางด้านอื่นๆ เพิม่เตมิต่อไป 
10. การติดต่อกับทีมงาน : ระบุช่ือผู้ทีส่ามารถติดต่อได้  ช่ือหน่วยงาน  ที่อยู่  โทรศัพท์ e-mail 
 นางสาววันวิสาข์  ไตรชิต  กลุ่มงานเวชระเบียน โทร. 70506,70507   
 e-mail : raja.mrs70349@gmail.com 
 
11.คณะท างาน :   
 11.1  แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด  หัวหน้าทีม 
 11.2  นางสาวปราณบัว ศรีสลวย  สมาชิก 
 11.3  นายนิพนธ์ วันศรี   สมาชิก 
 11.4  นางสาววันวิสาข์ ไตรชิต  สมาชิก 
  


