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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย  พัฒนาระบบการจัดเกบ็เวชระเบียน 

2. ชื่อหน่วยงาน  งานเวชระเบียน 
3. ปีท่ีด าเนินการ. ปีงบประมาณ 2559  
4. ค าส าคัญ :  -  
5. เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายของผลงานที่เป็นรูปธรรม  เช่น  

 จัดท า จัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และ ทันเวลา  
    1. การจัดเก็บเวชระเบียนผิดที่ไม่เกินร้อยละ 0.5  

      2. การค้นหาเวชระเบียนเกิน 5 นาทีไม่เกินร้อยละ 2  

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
 จากการตัง้มาตรฐานในการให้บริการผูป้่วยนอกเก่าในส่วนของงานเวชระเบียนไม่เกิน 5 นาที พบว่า 
ร้อยละ 25 ท าเกินเวลา 5 นาที ซึ่งงานเวชระเบียนได้จัดเก็บข้อมูลพบว่า ปัญหาเกินจากการจัดเก็บเวช
ระเบียนผิดที่ และการค้นหาเวชระเบียนเกิน 5 นาทีจึงท าใหก้ารจัดท าเวชระเบียนเกิน 5 นาที ตามตาราง  
 

เดือน จ านวนแฟ้มเข้า
ออก 

เก็บเวชระเบียนผิดที ่ ค้นหาเวชระเบียนเกิน 5 นาที 

จ านวน ร้อยละ เฉลี่ยต่อวัน จ านวน ร้อยละ เฉลี่ยต่อวัน 

พ.ย.58 4,426 42 .95 2 252 5.69 12 

ธ.ค.59 4,170 38 .91 2 262 6.28 13 

ม.ค.59 3,908 36 .92 2 247 6.32 12 

รวม 12,504 116 .93 2 761 6.09 12 

 
ซึ่งข้อมลูจากตาราง งานเวชระเบียนจงึได้ประชุมตกลงกันในการแก้ปญัหาดังกล่าวโดย จัดการกบัตู้เกบ็
เวชระเบียนให้เพียงพอ จัดเกบ็เวชระเบียนไม่แน่นเกินไป และจัดการระบบการจัดเก็บเวชระเบียนใหม่ 
เพื่อลดอัตราการจัดเก็บเวชระเบียนผิดที่ และการค้นหาเวชระเบียนเกิน 5 นาที 
 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ข้ันตอน หรือกระบวนการในการท างาน  
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1. ขั้นตอนการจัดเก็บเวชระเบียน 
 

 
  
 
2. ขั้นตอนการค้นหาเวชระเบียนและจัดส่ง 
 

 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

 

ลงทะเบยีน 

พนักงานช่วยการ

พยาบาล 

 

ค้นหาตาม H.N. ผู้ป่วย 

จัดส่งรายชื่อผู้มารับบริการ 

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ/ผูป้่วย - รายช่ือตามใบนัด/ผู้ป่วยไม่ได้
นัดและผูป้่วย Admit 

 

 พนักงานช่วยการพยาบาล ลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร ์
ลงทะเบียนในใบนัด  

จัดส่ง 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล 

คน้หาเวชระเบียน 

เร่ิมต้น 

 

คัดแยกเวชระเบียน 

เจ้าพนักงานสถิต ิ ตรวจเช็คจากใบนัดและการ
ลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร ์

 

หน่วยบริการจัดส่งเวชระเบยีน 

 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ จัดส่งหน้าเคาเตอรเ์วชระเบียน 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล 
คัดแยกเวชระเบียนตามปี  
เวชระเบียนผูป้่วยนอก ผู้ป่วยใน  

จัดเก็บ 

 

พนักงานช่วยการพยาบาล 

ครบ ไม่ครบ 
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7.1.2 ประเด็นปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร  
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

1. เวชระเบียนที่มารบั
บริการปนกับเวชระเบียน
ที่ขาดการติดต่อเป็น
จ านวนมาก 

1. ส ารวจเวชระเบียนที่ไม่มา
รับบริการเป็นประจ า 
2. แยกเวชระเบียนออกเป็น  
หมวดได้แก่ เวชระเบียนที่
ผู้ป่วยมารับบริการปจัจบุัน  
เวชระเบียนขาดการติดต่อ 5-9 
ปี และเวชระเบียนที่ขาดการ
ติดต่อ  10 ปีข้ึนไป 

ม.ค. – มี.ค. 
59 

- เวชระเบียนไม่
แออัด ลดการช ารุด
ของเวชระเบียน 
- ค้นหาเวชระเบียน
ได้รวดเร็ว 
- ลดอัตราการจัดเกบ็
เวชระเบียนที ่
 

1. การจัดเก็บ
เวชระเบียน
ผิดที่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5  
 2. การค้นหา
เวชระเบียน
เกิน 5 นาที
ไม่เกินรอ้ยละ 
2  
 

2. ตู้เก็บเวชระเบียนไม่
เพียงพอ และเวชระเบียน
มีความแออัด 

1. น าเวชระเบียนที่ขาดการ
ติดต่อเกิน 10 ไปเก็บไว้ห้องรอ
ท าลายเวชระเบียน 
2. ขยายพื้นที่ช่องเก็บเวช
ระเบียนจากช่องละ 40 เล่ม
เป็น 38 เล่ม  

3. ไม่ทราบว่าเวชระเบียน 1. จัดท าอุปกรณ์ส าหรบัใส่
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ถูกเก็บเข้าตู้เกบ็เวช
ระเบียนหรือยัง 

แทนที่เวชระเบียนที่น าออกไป
ใช้ โดยแยกเป็น 2 สี สีแดงใช้
ส าหรับเวชระเบียนนัด สีน้ าเงิน
เป็นเวชระเบียนยมื 

4. จัดเก็บเวชระเบียนเก็บ    
เวชระเบียนผิด 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหาและเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  

 
 
 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ     1. ระมัดระวังการใช้เวชระเบียนเพื่อให้เวชระเบียนเกิดความช ารุดน้อยที่สุด 
  2. ควรมีการลงบันทึกสมุดการรับ – ส่งเวชระเบียน เพื่อเป็นการยินยันการรับส่ง
   เวชระเบียน 

 ระบบงาน   1. ควรมีการส ารวจ และคัดแยกเวชระเบียนที่มีผู้มารับบริการจริงปัจจุบันกับ
   เวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเป็นประจ า 
  2. ควรมีการลงบันทึกสมุดการรับ – ส่งเวชระเบียน เพื่อเป็นการยินยันการรับส่ง
   เวชระเบียน 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  1. มีความรอบคอบระมัดระวัง ตรวจสอบการจัดเกบ็เวชระเบียน 
 2. ควรรักษาระเบียบ และยึดมั่นระบบการท างานของเวชระเบยีน 
 

9. การติดต่อกับทีมงาน : ระบุช่ือผูท้ี่สามารถติดต่อได้  ช่ือหน่วยงาน  ที่อยู่  โทรศัพท์ e-mail 
 นายนิพนธ์  วันศรี  งานเวชระเบียน โทร 70349  E-mail : nipon_wansri@gmail.com 
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เก็บเวชระเบียนผิดที่ ค้นหาเวชระเบียนเกิน 5 นาที
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ข้อมูลก่อนแก้ปัญหา หลังแก้ปัญหา เป้าหมาย
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10. คณะท างาน :  
 10.1 นางศิริพร    พรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าเวชระเบียน 

 10.2 นายเอกชัย      เกิดสวัสดิ์  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 

 10.3 นางสาวปราณบัว   ศรีสลวย  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

 10.4 นายนิพนธ์           วันศรี  นักวิชาการสถิต ิ

 10.5 นางสาววันวิสาข์   ไตรชิต  เจ้าพนักงานสถิต ิ

 10.6 นางสาวศิริพร       วงค์ไชยา  เจ้าพนักงานสถิต ิ

 10.7 นางสาวชนิดา       นวลสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ 

 10.8 นางสาวนฤมล       พละสุ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 10.9 นางแสงเดือน        มารวิชัย  พนักงานช่วยการพยาบาล 
  


