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บทคัดยอ 

แฟมเวชระเบียนมีความสําคัญตอการใหบริการผูปวย เน่ืองจากหากการจัดเตรียมและนําสงแฟมเวช

ระเบียนใหแกหนวยบริการลาชาทั้งในระบบนัด หรือที่มารับบริการรายวัน จะสงผลใหการดูแลรักษาไมตอเน่ือง

หรือผิดพลาด เกิดการฟองรอง และเปนผลเสียกับโรงพยาบาล จากการทบทวนและวิเคราะหปญหาจากการ

ปฏิบัติงานเวชระเบียน โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พบปญหาสําคัญคือ  มีความคลาดเคลื่อนในระบบการสืบคน

และติดตามแฟมเวชระเบียน ซึ่งมีรายงานอุบัติการณเกี่ยวกับการสืบคนแฟมเวชระเบียนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2557 

รอยละ 0.02 เปนรอยละ 0.03 ในป 2559 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจึงศึกษาความคลาดเคลื่อนระบบ

การสืบคนและติดตามแฟมเวชระเบียนเพื่อนําไปพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเวชระเบียนโรงพยาบาลมะเร็ง

ลําปางใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ไดทําการรวบรวมขอมูลจากแฟมเวชระเบียนของผูปวยโรงพยาบาลมะเร็งที่

ไดรับการเปลี่ยนสถานะแฟม เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2559 ทั้งหมด 92,307 แฟม เครื่องมือที่ใชใน

การรวบรวมขอมูลวิจัย ประกอบดวย  แบบรายงานการเปลี่ยนสถานะแฟม โปรแกรมระบบรายงาน MIS ของ

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางพัฒนาโดยงานศูนยขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ซึ่ง

เช่ือมตอเครือขายฐานขอมูล HOSxP ของโรงพยาบาล และแบบตรวจสอบความถูกตองของการเปลี่ยนสถานะ

แฟม บันทึกขอมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา  ผลการศึกษา พบวา สาเหตุ

ความคลาดเคลื่อนระบบการสืบคนและติดตามแฟมเวชระเบียน ไดแก ปจจัยดานบุคคล บุคลากรไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของการเปลี่ยนสถานะแฟมเวชระเบียน รอยละ 82.62  ปจจัยดานเครื่องมือ การรายงานสถานะ

แฟมเวชระเบียนของโปรแกรมที่ใชงานอยูบางสวนไมถูกรายงาน รอยละ 13.40 ปจจัยดานกระบวนการพบ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานไมชัดเจน หรือรัดกุม รอยละ 3.98 ความคลาดเคลื่อนระบบการสืบคนและติดตามแฟม

เวชระเบียนโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง มีสาเหตุจาก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานเครื่องมือ และปจจัยดาน

กระบวนการตามลําดับ  ซึ่งงานเวชระเบียนจะนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการคลาดเคลือ่น

ระบบการสืบคนและติดตามแฟมเวชระเบียนโรงพยาบาลมะเร็งลําปางตอไป  

คําสําคัญ: ความคลาดเคลื่อน  การสืบคน  แฟมเวชระเบียน 

 

 

 

 

 



 

 

บทนํา 

 งานเวชระเบียนมีหนาที่ใหบริการลงทะเบียน จัดเก็บ คนหา จัดเตรียมแฟมเวชระเบียนใหพรอมใชงาน

กับการบริการทางคลินิก การปฏิบัติงานมีความเกี่ยวของกับบุคลากรและหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลโดยยึด

หลักการบริการทันเวลา พรอมใช และขอมูลถูกตอง เน่ืองจากหากแฟมเวชระเบียนจัดเตรียมและนําสงหนวย

บริการลาชาทั้งในระบบนัด หรือที่มารับบริการรายวัน จะสงผลใหการดูแลรักษาไมตอเน่ืองหรือผิดพลาดเกิด

การฟองรอง เปนผลเสียกับโรงพยาบาล ปจจุบันเวชระเบียนไดมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสนับสนุน

ใหการสืบคน ติดตามแฟมไดสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตามยังพบปญหาจากการปฏิบัติงานที่พบ

บอยครั้ง เชน สถานะแฟมเวชระเบียนไมถูกตอง กอใหเกิดการสูญหายและทําใหสูญเสียระยะเวลาในการ

ติดตามแฟม ซึ่งจากขอมูล เดือนตุลาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2559 มีรายงานอุบัติการณเกี่ยวกับการสืบคน

แฟมเวชระเบียนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2557 เทากับ 0.02 แฟม เปน 0.03 แฟมในป 2558 งานเวชระเบียน

จึงมีความสนใจศึกษาสาเหตุของสถานะแฟมที่ไมถูกตอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการเวชระเบียนตอไป 

วิธีการศึกษา 

 รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจํานวนแฟมเวชระเบียนของผูปวย

โรงพยาบาลมะเร็งที่ไดรับการเปลี่ยนสถานะแฟม  เดือน ตุลาคม 2557 – เดือน มีนาคม 2559 ทั้งหมด 

92,307 แฟม ใชระยะเวลาใน การเก็บขอมูล เดือน ตุลาคม 2558 – เดือน มีนาคม 2559 เครื่องมือที่ใชใน การ

รวบรวมขอมูลวิจัย ประกอบดวย  1) แบบรายงานการเปลี่ยนสถานะแฟม 2)โปรแกรมระบบรายงาน MIS 

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางพัฒนาโดยงานศูนยขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ซึ่ง

เช่ือมตอเครือขายฐานขอมูล HOSxP ของโรงพยาบาล 3) แบบตรวจสอบความถูกตองของการเปลี่ยนสถานะ

แฟม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS 

ผลการศึกษา 

 จํานวนแฟมทั้งหมดที่ไดนํามาศึกษาต้ังแต เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2559 มีจํานวน ทั้งหมด 

92,307 แฟม  พบแฟมที่เปลี่ยนสถานะไมถูกตองมีจํานวนทั้งหมด  679 แฟม เทากับรอยละ 0.73 ของจํานวน

แฟมที่ศึกษา เมื่อแยกตามจุดที่ปฏิบัติงาน พบแฟมที่เปลี่ยนสถานะ ไมถูกตองอยูในจุด scan OPD มากที่สุด 

จํานวน  252 แฟม (รอยละ 37.11) รองลงมา ไดแก จุด scan รังสีรักษา จํานวน 200 แฟม (รอยละ 29.46)  

จุดเตรียมผูปวยนัด จํานวน 100 แฟม  (รอยละ 14.73) จุด scan เคมีบําบัด จํานวน 86 แฟม (รอยละ 12.67) 

จุดลงทะเบียนผูปวยนอน รพ. จํานวน  40 แฟม (รอยละ 5.89)  และ จุดศึกษาวิจัย จํานวน 1 แฟม (รอยละ 



 

 

0.14)  และเมื่อแยกตามประเภทแฟมที่ใหบริการ พบวา แฟมที่เปลี่ยนสถานะไมถูกตองเปนกลุมแฟมในระบบ

นัด จํานวน   255 แฟม (รอยละ 37.56) รองลงมา ไดแก กลุมแฟมผูปวยมารับบริการรายวัน จํานวน 166 

แฟม  (รอยละ 24.45) กลุมแฟมเตรียมนัด จํานวน 100 แฟม (รอยละ 14.73) กลุมแฟมที่ยืมรายวันจํานวน 80 

แฟม  (รอยละ 11.78) กลุมแฟมลงทะเบียนผูปวยนอน รพ. จํานวน 40 แฟม (รอยละ 5.89)   กลุมแฟมใช

หลายคลินิค   จํานวน 27 แฟม (รอยละ 3.98) กลุมแฟมที่เก็บไวที่คลินิกมากกวาหรือเทากับ 7 วัน จํานวน 10 

แฟม (รอยละ 1.47) และกลุมแฟมสําหรับศึกษาวิจัย จํานวน  1 แฟม (รอยละ 0.14) 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

การศึกษาสาเหตุของขอมูลสถานะแฟมเวชระเบียนที่ไมถูกตอง พบวา สาเหตุอันดับแรกคือ ปจจัยดาน

บุคคลโดยบุคลากรไมปฏิบัติตามขอกําหนดของการเปลี่ยนสถานะแฟมเวชระเบียน เปน รอยละ 82.62 สาเหตุ

อันดับที่สองคือ ปจจัยดานเครื่องมือโดยการรายงานสถานะแฟมเวชระเบียนของโปรแกรมที่ใชงานอยูบางสวน

ไมถูกรายงาน รอยละ 13.40 สาเหตุอันดับสุดทายคือ ปจจัยดานกระบวนการโดย ข้ันตอนการปฏิบัติงานไม

ชัดเจน หรือรัดกุม รอยละ 3.98 จากขอสรุปทั้งหมดผูวิจัยจึงไดเสนอแนะการแกไขสาเหตุของขอมูลสถานะแฟม

เวชระเบียนที่ไมถูกตอง 

1. พัฒนาแนวทางปฏิบัติการระบุสถานะแฟมเวชระเบียนใหถูกตอง  

2. พัฒนาโปรแกรมการายงานสถานะแฟมเวชระเบียนใหรวดเร็ว ถูกตอง 

3. สงเสริมการบริหารทรัพยากรขององคกรอยางคุมคา ประหยัด สามารถลดอัตราการออกแฟมแทน 

หลังจากการแกไขปญหาดวยขอเสนอแนะทั้งสามขอแลวผูวิจัยมีเปาหมายสูงสุดที่จะพัฒนาสถานะของ

แฟมเวชระเบียนมีความถูกตองทั้งหมด 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


