
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
Clinical Data Quality Control 



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล ๒๕๕๙ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  โดยคณะกรรมการ  
Audit ระดับโรงพยาบาล 



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

วิธีการสุ่ม Audit  เวชระเบียน 
โดยสุ่มตามรหัสโรคหลัก 

การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 

วิธีการสุ่มเวชระเบียน 

การตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน 
(Internal Audit )  

-ปี 59-60   ทุก 3 เดือน  
Audit  แยกรายหน่วยงาน  ( OPD ,NCD,

คลินิกฟ้าใส, ER, ทันตกรรม,                        
แผนไทย, กายภาพ, LR, PCU 

       ครั้งละ  102 ราย 
-ปี 2561   ทุก 1 เดือน 
   แยกรายหน่วยงาน ครั้งละ 556 ราย 

การตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน 
(External Audit) 

รพ.บ้านใหม่ฯ  ปีละ 1 ครั้ง จ านวน 160  ราย 



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

วิธีการสุ่ม Audit  เวชระเบียน   
โดยสุ่มตามรหัสโรคหลัก 

การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

วิธีการสุ่มเวชระเบียน 

การตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน 
(Internal Audit )  

-ปี 59-60 ทุก 3 เดือน 
เปรียบเทียบ Ward แยกรายแพทย์        
4 ชาร์ท/แพทย ์ = คร้ังละ 24 ชาร์ท 
-ปี 2561  ทุก 1 เดือน 
เปรียบเทียบ Ward แยกรายแพทย์      
8 ชาร์ท/แพทย ์ = เดือนละ 56 ชาร์ท 

การตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน 
(External Audit) 

รพ.บ้านใหม่ฯ   
ปีละ 1 ครั้ง  จ านวน 56 ชาร์ท 



ปัญหา ปี 2559 - 2561 
- บันทึก PE เพียง 1-2 ระบบ 
- ไม่บันทึกผล Film, U/S, EKG 
- บันทึก Dx.text ก ากวม                     
ไม่ลงรายละเอียด /บันทึกค าย่อ 

ปัญหา ปี 2558 (HOSxP v.3)  
-ไม่บันทึก PE / บันทึกไม่ครบ 
-ไม่บันทึก Dx.text / บันทึกไม่ครบ 
สาเหตุ 
- เจ้าหน้าที่ไม่ช านาญระบบ HosXP  
- แพทย์จบใหม่และ intern วน รพช. 
- HosXP ไม่มีการตั้งค่าล็อคการบันทึก 

IT  Suppot ด้านการป้องกัน/แก้ไข : 
- ดัก error ตั้งแต่ต้นโดย การตั้งล็อคการบันทึก  

วางแผน ป้องกัน/แก้ปัญหา: 
-ประสาน  HOSxP สามารถตั้ง Template PE ได้   
-ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ การบันทึกคุณภาพเวชระเบียน 
-สะท้อนข้อมูลแยกรายหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง 
-ตั้ง Template  Dx.text  สามารค้นค าได้ 
 -เดือน มี.ค.61 เริ่มให้แพทย์ลงเฉพาะ Dx.text และ Coder ลง ICD10 

สาเหตุ 
- ไม่ทราบเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน 
- ปริมาณคนไข้มาก 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
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คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
ดักจับ error โดยการตั้งลอ็ก
ไม่ให้บันทึก 

เป้าหมาย 
≥ 95% 

แผนการพัฒนาปี 2562 
- บันทึกข้อมูล/PE/Dx.text  ให้ครบตามมาตรฐาน สามารถน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาระบบ และใช้เป็นหลักฐานทาง
การแพทย์ที่น่าเชื่อถือได้  

- สุ่ม Audit แยกรายแผนก เดือนละ 1 ครั้ง และติดตามก ากบั
อย่างสม่ าเสมอ 

- External Audit ปีละ 1 ครั้ง 
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Internal Audit 

External Audit 



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เวลา 100 100 100
CC 92.56 98.53 99.08
Hx. 98.21 90.52 96.4
PE 70.91 85.05 92.9
Dx.text 77.32 89.95 97.85
Rx. 99.9 97.71 99.59
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คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ≥ 95% 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 



การบันทึกการตรวจร่างกาย 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

IT  Support  - การตั้งล็อคการบันทึก CC PI  ส่วนสูง 



การบันทึกการตรวจร่างกาย 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

IT  Support  - การตั้งล็อคการบันทึกตรวจร่างกาย 



การบันทึกค าวินิจฉัยโรค 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

IT  Support  - การตั้งล็อคการบันทึกค าวินิจฉัย 



การบันทึกการตรวจร่างกาย 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

IT  Support  - สามารถสร้าง 
Template การตรวจร่างกายได้ 



ชื่อโรคสามารถ
แก้ไข ก่อนเลือกได้ 

1 

2 

การบันทึกค าวินิจฉัยโรค 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

Query สามารถ
สร้างค าค้นได้ 



ปัญหา ปี 2559 -2561 
-บันทึก Progress note ไม่
ครบ SOAP  
-Dx. ค าย่อ 
-Hx./PE ไม่ครบ 
-Nurse note รายละเอียด
น้อย 

ปัญหา ปี 2558 
-บันทึก Progress note ไม่ครบ SOAP 
-Dx. ค าย่อ   
-Hx./PE ไม่ครบ  - Nurse note  รายละเอียดน้อย  
สาเหตุ 
-Order มีช่อง progress เล็กเกินไป และไม่บอก
รายละเอียด SOAP 

การแก้ไข : 
- ปรับแบบฟอร์ม progress note เพิ่ม SOAP 

การป้องกันและแก้ไข : 
- แจ้งแพทย/์พยาบาล ทราบ ถึงมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
- สุม Internal audit เดือนละ 1 ครั้ง และสะท้อนข้อมูลอย่างสม่่าเสมอ 

สาเหตุ 
-แพทย์/พยาบาล  
ไม่ทราบเกณฑ์มาตรฐาน
การบันทึก 
-ภาระงานมาก 
-สะท้อนข้อมูลไม่
สม่ าเสมอ 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน เป้าหมาย 

≥ 95% 

แผนการพัฒนาปี 2562 
- บันทึกประวัติ/ตรวจร่างกาย/Progress note/Nurse note ให้

ครบตามมาตรฐาน สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนา
ระบบ และใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือได้ 

- ปรับแบบฟอร์ม Medical history เพื่อสะดวกต่อการบันทึก 
- External Audit ปีละ 1 ครั้ง 

Internal Audit 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
Discharge summary 97.5 93.75 93.3
Discharge order 91.67 100 100
Hx. 83.13 84.38 95.98
PE 89.38 75 95.08
Progress note 69.38 80.21 95.54
Nurse note 57.5 73.96 96.43
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คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ≥ 95% 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

เปลี่ยนแบบบันทึก  
Progress note ให้สามารถ

บันทึก SOAP ง่ายขึ้น 



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

ปรับแบบฟอร์ม Medical 
history เพ่ือให้สะดวกแก่
การลงบันทึก  

การป้องกันและแก้ไข : 
-      มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ จากจุด 1.Exit nurse และ 2.Ward                    
กรณีที่แพทย์บันทึกไม่ครบถว้น -> ติด post-it เพ่ือให้แพทย์ลงบันทึกให้
สมบูรณ์ที่ Ward 
- มีการตรวจสอบซ้ า 3.แผนกเวชระเบียน -> หากบันทึกไม่สมบรูณ์จะส่งให้

แพทย์บันทึกให้สมบูรณ์หลังสง่เคลม  



ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

ปรับแบบฟอร์ม Medical 
history เพ่ือให้สะดวกแก่
การลงบันทึก  

การป้องกันและแก้ไข : 
-      มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ จากจุด Exit nurse และ Ward                    
กรณีที่แพทย์บันทึกไม่ครบถว้น -> ติด post-it เพ่ือให้แพทย์ลงบันทึกให้
สมบูรณ์ที่ Ward 
- มีการตรวจสอบซ้ าแผนกเวชระเบียน -> หากบันทึกไมส่มบูรณ์จะส่งให้

แพทย์บันทึกให้สมบูรณ์หลังสง่เคลม  



รหสัก ากวม : E140-E149, J069, D229, L029, L039, T07, T140-T149, Z349 ตรวจสอบการใช้รหัสโรคที่ก ากวม 

สาเหตุ :  
-เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ารหัสใดเป็นรหัส 
  ก ากวม 
-เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าถ้าเลี่ยงการใช้ 
 รหัสก ากวมแล้วจะต้องใช้รหัสใดแทน 

IT  Support ด้านการแก้ไข :  
-IT ท า Report การใช้รหัสก ากวม 
-IM สะท้อนข้อมูลไปยังองค์กรแพทย/์ 
  พยาบาล 

IT  Support ด้านการป้องกัน : 
 - ดัก error ตั้งแต่ต้นโดยเพิ่มค าอธิบาย
ของรหัส ICD-10 เพื่อให้บุคลากรทราบ
ว่าควรเลี่ยงไปใช้รหัสใด 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
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เป้าหมาย 58 < 5% 
เป้าหมาย 59 < 1% 
เป้าหมาย 60 = 0% 
เป้าหมาย 61 = 0% 

IT เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข 



ตรวจสอบความครบถ้วนการบันทึก External cause 
ปี 2558-2560 

IT/IM  Support :  
ป้องกัน : ตั้งล็อคการลงรหัส External 
Cause ทุกครั้งเมื่อลงรหัส S,T 
แก้ไข :  
- Coder ตรวจทานและแก้ไข 
- IM สะท้อนข้อมูลไปยังทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ :  
เจ้าหน้าทีไ่ม่ทราบหลักการ 
ลงรหัส ST - VWXY 

ระบบ Coder ตรวจสอบ 

HosXP ตั้งลอ็ครหสั S,T 
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ความครบถ้วนการบันทึก External cause 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

เป้าหมาย 
100% 
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 ส.ค.60  ก.ย.60  ต.ค.60  พ.ย.60  ธ.ค.60  ม.ค.61  ก.พ.61 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
ปัญหาช่วงปี 2558-2561 
- ให้รหัส ICD ผิด 
- ให้รหัสโรคมากเกินไป 
- ใช้สาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก 
- ให้รหัสโรคหลักโดยไมม่ีค าวินิจฉัย 
- ให้รหัสโรคไม่ครบ 
- รหัสด้อยคุณภาพ 

สาเหตุ : 
- ให้รหัสผิดพลาด ใช้โปรแกรมค้นหารหัส ICD 
ไม่ใช้คู่มือมาตรฐาน 
-แพทย์/พยาบาลที่ให้รหัส ICD 10   
ขาดความรูแ้ละความช านาญในการให้รหัสโรค 

การป้องกันและแก้ไข : 
- ประสาน HOSxP เตือนรหัสก ากวม และ Pop-up เตือน external cause กรณี ST-VWXY 
- Coder ตรวจสอบและแก้ไขรายวัน  (ส.ค.60) 
- Internal audit และสะท้อนข้อมูลสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง 
- Coder ให้รหัส ICD 10 -> แพทย์ พยาบาล บันทึก Dx.text   
- ตรวจสอบคุณภาพ Dx.text แยกรายแพทย์  สะท้อนข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง 

คุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก 
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แพทย์ลง ICD 10  

เป้าหมาย 
>95% 

Coder ตรวจสอบการ
ลง ICD 10  



คุณภาพการใหร้หัส ICD ผู้ป่วยนอก 

การแก้ปัญหา 
- มีสุ่ม Audit ระหว่าง Coder เดือนละ 1 ครั้ง 
- พัฒนาศักยภาพอบรมเพิ่มความรู้ในการให้รหัสโรค 
- มีการสะท้อนข้อมูลความผิดพลาดให้แพทย์-
พยาบาล ได้ทราบ   

ปัญหา 
-ให้รหัส ICD ผิด  เช่น รหัส W  
-ให้รหัสโรคหลักเป็นรหัสด้อยคุณภาพ ไม่
ระบุต าแหน่ง  เช่น Muscle  strain  

สาเหตุ : 
- ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรคจาก 
Standard coding guideline 
- Coder  ขาดความรู้ ความช านาญ 
- ภาระงานมาก  มี Coder  3  คน  
- แพทย์ลง Diag text ไม่สมบูรณ์ 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
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 มิ.ย.61  ก.ค.61  ส.ค.61  ก.ย.61 

แผนการพัฒนาปี 2562 
- ส่ง Coder อบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรค 
- ปรับปรุง ออกแบบ pool data ของ Diag text ให้ใช้ได้

ง่ายมากข้ึน 
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 ก.ค.61  ส.ค.61  ก.ย.61 

Internal Audit 

External Audit 
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ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
ปัญหา 
-Dx.text ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น  
Muscle strain, Impetigo ไม่ระบุต าแหน่ง  
Chronic kidney disease ไม่ระบุ stage  
-Dx.text ผิด 
-Dx.text ไม่ครบตามรายการยา 
-Dx.text ซ้ าซ้อน 
-Dx.text ไม่ครบ 

สาเหตุ : 
-แพทย์ให้ ICD 10 และ Dx.text เอง 
-จ านวนผู้ป่วยมีจ านวนมาก 

ความครบถ้วนการลงบันทึกค า
วินิจฉัยโรค 

เป้าหมาย 
>95% 

แพทย์ลง ICD 10 ,Dx.text 

Coder ให้รหัส ICD10  
แพทย์ลง Dx.text  

การป้องกันและแก้ไข : 
- IT สร้าง Report ตรวจสอบการลง Dx.text แยกรายบุคคล/หน่วยงาน 
- เวชระเบียนตรวจสอบการบันทึก Dx.text แยกรายแพทย์/หน่วยงาน
สะท้อนข้อมูลสม่ าเสมอ / ติดตามประเมินผลเดือนละ 3 ครั้ง 
- Coder ให้รหัส ICD 10 / แพทย์ พยาบาล บันทึก Dx.text 
- ปรับปรุง pool data ของ Dx. text 

 

IT สร้าง Report ตรวจสอบ
การลง Dx.text 
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ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
ปัญหา 
-Dx.text ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น Gout ,Muscle 
strain,Impetigo ไม่ระบุต าแหน่ง, CKD ไม่ระบุ 
stage  
-Dx.text ผิด 
-Dx.text ไม่ครบตามรายการยา 
-Dx.text ซ้ าซ้อน 
-Dx.text ไม่ครบ 

สาเหตุ : 
-แพทย์ให้ ICD 10 และ Dx.text เอง 
-จ านวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีจ านวนมาก 

คุณภาพการบันทึกค าวินิจฉัยโรค เป้าหมาย 
>95% 

แพทย์ลง ICD 10 ,Dx.text 

Coder ให้รหัส ICD10  
แพทย์ลง Dx.text  การป้องกันและแก้ไข : 

- ตรวจสอบคุณภาพการบันทึก Dx.text แยกราย
แพทย์และสะท้อนข้อมลูสม่ าเสมอเดอืนละ 1 ครั้ง 
- Coder ให้รหัส ICD 10 / แพทย์ พยาบาล บันทึก 



IT  Support  - สามารถสร้าง 
Template ค่าวินิจฉัยได้ 

(เพ่ิม/แก้ไข ได้) 

ชื่อโรค(ค าเต็ม) ค าย่อ 

สามารถค้นได้ทั้งค าย่อและ
ค าเต็ม 

การบันทึกค าวินิจฉัยโรค 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 



คุณภาพการใหร้หัส ICD ผู้ป่วยใน 

การแก้ปัญหา 
-มีระบบ Double check จากงานประกัน 
และส่งให้แพทย์ทบทวน 
-พัฒนาศักยภาพอบรมเพิ่มความรู้ในการให้รหัสโรค    
-ปี 2560  รับ นักวิชาการเวชสถิติ เพิ่ม 1 คน  

ปัญหา 
-ให้รหัส ICD ผิด  
-ให้รหัสไม่ครบ 

สาเหตุ : 
- แพทย์วินิจฉัยโรคแทรก/โรคร่วมไม่ครบ 
- ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรคจาก 
Standard coding guideline 
- Coder  ขาดความรู้ ความช านาญ 
- ภาระงานมาก 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
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รับ Coder เพ่ิม 1 คน 

แผนการพัฒนาปี 2562 
-  ส่ง Coder อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรค 
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Internal Audit 

External Audit 



คุณภาพการใหร้หัส ICD ผู้ป่วยใน 

การแก้ปัญหา 
-มีระบบ Double check จากงานประกัน 
และส่งให้แพทย์ทบทวน 
-พัฒนาศักยภาพอบรมเพิ่มความรู้ในการให้รหัสโรค    
-ปี 2560  รับ นักวิชาการเวชสถิติ เพิ่ม 1 คน  

ปัญหา 
-ให้รหัส ICD ผิด  
-ให้รหัสไม่ครบ 

สาเหตุ : 
- แพทย์วินิจฉัยโรคแทรก/โรคร่วมไม่ครบ 
- ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรคจาก 
Standard coding guideline 
- Coder  ขาดความรู้ ความช านาญ 
- ภาระงานมาก 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

แผนการพัฒนาปี 2562 
-  ส่ง Coder อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรค 



คุณภาพการใหร้หัส ICD ผู้ป่วยใน 

การแก้ปัญหา 
-มีระบบ Double check จากงานประกัน 
และส่งให้แพทย์ทบทวน 
-พัฒนาศักยภาพอบรมเพิ่มความรู้ในการให้รหัสโรค    
-ปี 2560  รับ นักวิชาการเวชสถิติ เพิ่ม 1 คน  

ปัญหา 
-ให้รหัส ICD ผิด  
-ให้รหัสไม่ครบ 

สาเหตุ : 
- แพทย์วินิจฉัยโรคแทรก/โรคร่วมไม่ครบ 
- ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรคจาก 
Standard coding guideline 
- Coder  ขาดความรู้ ความช านาญ 
- ภาระงานมาก 

ระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

แผนการพัฒนาปี 2562 
-  ส่ง Coder อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรค 



จากการบันทึก 
ทางการพยาบาลไม่
ครบถ้วน ปรับการ

บันทึกเป็นTimeline  
 

- ท าให้สามารถประเมินปัญหา  
- วางแผนการเฝ้าระวังติดตามอาการ   
- การปรับแผนการรักษา  
 - การใช้ข้อมูลในการทบทวน 

Clinical Data Quality Control 



Clinical Data Quality Control 

ปัญหา 
- พยาบาลลงบันทึกไม่ครบถ้วน  
- พยาบาลลงบันทึกทับซ้อน 

สาเหตุ : 
- ผู้ป่วยหนัก มีความซับซ้อนในการให้

การดูแลรักษา 
- มีการท่าหัตถการหลายอย่าง 

การแก้ปัญหา 
-   ปรับระบบการบันทึกเป็น Timeline 

แผนการพัฒนาปี 2562 
สามารถน่าข้อมูลมา 
- พัฒนาระบบการดูแลรักษาเพื่อลดเวลารอ

คอยระหว่างการรักษา 
- ปรับขั้นตอนกระบวนการให้บริการ 



ใบสหวิชาชีพ 

Clinical Data Quality Control 



แฟ้มประวัตNิCD มาตรฐานการดูแลรายโรค 

Clinical Data Quality Control 

เพื่อการเฝ้าระวังและให้การ
ดูแลรักษาตามมาตรฐานราย
โรคโดยใช้แนวคิด Human 

factor engineering  



มาตรฐานการดูแลรายโรค 

Clinical Data Quality Control 



การบันทึกข้อมูลในHPI ให้ครอบคลุม เช่น 
ในผู้ป่วย COPD ท าให้สามารถ 
- ประเมินปัญหา  
- วางแผนการเฝ้าระวังติดตามอาการ   
- การปรับแผนการรักษา 

Clinical Data Quality Control 



ปัญหาการบันทึกทางการพยาบาล 
ไม่ครอบคลุมการเฝ้าระวัง 

ปรับการบันทึกทางการพยาบาล เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังได้เหมาะสม  
- ประเภทผู้ป่วย 
- warning sign ที่ต้องติดตาม 

Clinical Data Quality Control 



ปรับการบันทึกทางการพยาบาล 
เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังได้เหมาะสม 

  
- ประเภทผู้ป่วย 
- warning sign ที่ต้องติดตาม 

Clinical Data Quality Control 

สามารถรายงานแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 



การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

การพัฒนาระบบเวชระเบียน 
สามารถน าข้อมูลเวชระเบียนทีถู่กต้อง ไปใช้ในการวิเคราะหห์าสาเหตุ 
ข้อบกพร่องในการท างาน (DATA Driven) 
* ระบาดวิทยา 
-> วางแผนป้องกัน  
* ปรับปรุงระบบการลงข้อมูลทีเ่ข้าใจ และใช้ง่ายมากขึ้น 
-> แพทย์และพยาบาลท างานได้เร็วขึน้ ลดระยะเวลารอคอย 
* ปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ  
-> เพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างาน ลดโอกาสที่จะลงข้อมูลไม่ครบ 



ขอบคุณค่ะ 


