
แบบฟอร์มการนิเทศ 
 

1. ระบบการไหลเวียนข้อมลูของโรงพยาบาล 
- รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลของโรงพยาบาลคือ      รพศ.    ร พ ท.     อื่นๆ 
- มีการผสมผสานขอ้มูล I.S. เขา้กบัระบบฐานขอ้มูล E.R. เดิมอยา่งไร........................... 
 

ผู้บาดเจ็บที่ E.R. เฉพาะที่ตาย (DBA, dead E.R.) 
และ Admitted / Observed ทั้งหมดที่บาดเจ็บมาไม่เกิน 7 วัน 

 
 

           DBA, dead E.R.                            Admitted / Observed 
 กรอกขอ้มูลส่วนหน่ึงที่ E.R.                       กรอกขอ้มูลส่วนหน่ึงที่ E.R. 
 ตรวจสอบโดย.............................................          ส่งต่อไปที่         เวชสถิติ 

รวบรวมส่ง........................ภายใน....................วนั                     Ward 
Code โดย  1....................อบรมหรือไม ่ complete การกรอกโดย................อบรมหรือไม่ 

 2....................อบรมหรือไม ่ Code โดย  1...............................อบรมหรือไม่ 
 3..........................อบรมหรือไม่   2...............................อบรมหรือไม่
    3...............................อบรม
หรือไม่key in โดย 1..........................อบรมหรือไม่ key in 
โดย  1...............................อบรมหรือไม่ 
 2..........................อบรมหรือไม่   2...............................อบรมหรือไม่ 
 3..........................อบรมหรือไม่   3...............................อบรมหรือไม่ 

 
แจกตารางส าเร็จรูป (Printout IS) 56 ตารางให้หน่วยงาน ภายในโรงพยาบาล ดงัน้ี 

1..................................................................................................... 
2..................................................................................................... 
3..................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบสรุปสถานการณ์.....................................เผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน/นอก โรงพยาบาล 
1..............................................................ความถี่................................................. 
2..............................................................ความถี่................................................. 
3..............................................................ความถี่................................................. 
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2. ความครอบคลุมของการรายงาน 
โดยใชสู้ตร  ความครอบคลุมของการรายงาน 

          =       จ านวนขอ้มูลที่บนัทกึลงใน file computer เฉพาะ DBA, Dead E.R. รับไวร้ักษาในโรงพยาบาล (observed & admitted)    X 100 
     จ านวนการแจงนบัจากทะเบียน IS เฉพาะ (DBA, Dead E.R.) และadmitted (รวม observed) ทั้งหมด ที่บาดเจ็บมาไม่เกิน 7 วนั 
 

คิดเป็นความครอบคลมุของการรายงาน เท่ากบั .................................................................. 
 

3. คุณภาพของข้อมูล 
(4 ราย)  

4. ภาระงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
4.1 การกรอกขอ้มูล : เร่ิมตน้ตั้งแต่พยาบาล E.R. กรอกขอ้มูลผูบ้าดเจ็บลงใน IS. ใช้เวลาโดย

เฉลี่ยเท่าไรต่อผูบ้าดเจ็บ admitted 1 ราย .................................................................................................... 
4.2 การ code ทัว่ไป :  เจา้หนา้ที่เวชสถิติ code ขอ้มูลทัว่ไป, external cause (อุบตัิเหตุอื่น) ใช้

เวลาโดยเฉลี่ยเท่าไร ต่อผูบ้าดเจ็บ admitted  1 ราย .................................................................................... 
4.3 ตั้งแต่วนัที่ผูบ้าดเจ็บ discharge จาก ward จนถึง chart กลบัมาที่ผู ้code ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย

นานเท่าไร ............................................................................................................................. ..................... 
4.4 การ review chart และลง  final diagnosis หลงัจาก chart discharge กลบัมาถึงผู ้code แลว้

ใชเ้วลา โดยเฉลี่ยเท่าไรต่อผูบ้าดเจ็บ admitted 1 ราย ................................................................................. 
4.5 การ  code การบาดเจ็บอื่น  (ICD-10 chapter 20) , diagnosis (ICD-10 chapter 19), BR, 

AISใชเ้วลาโดยเฉลี่ยเท่าไร ต่อผูบ้าดเจ็บ เฉพาะกรณี admitted  1 ราย ......................................................    
4.6 การ key in ทัว่ไป และการ key in ICD-10 , diagnosis ,BR,AIS ใชเ้วลาโดยเฉลี่ยเท่าไร ต่อ

ผูบ้าดเจ็บ admitted 1 ราย............................................................................................................................ 
4.7 เมื่อ key in  ขอ้มูลเสร็จแลว้นานเท่าไรฝ่ายวิชาการจึงตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล................. 
4.8  การตรวจสอบขอ้มูล 1 เดือนใชร้ะยะเวลานานเท่าไร............................................................ 
4.9 ความถี่ในการเผยแพร่ Printout แก่หัวหนา้กลุ่มงาน E.R. ศลัยกรรมออร์โธปิดิคส์อื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้ง คร้ังสุดทา้ยเมื่อไร (ขอดูหลกัฐานต่างๆ เท่าที่มี)......................................................................... 
4.10 สรุปสถานการณ์เสนอแก่องคก์ร และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง (สสจ., อปท., ปภ., สถาบนั 

การศึกษา) คร้ังสุดทา้ยเมื่อไร    ................................................................................................................. 
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ด าเนินการซักถามเสร็จส้ินแล้ว น าไปกรอกลงในแบบฟอร์มการนิเทศ 
 

5. การใช้ประโยชน์ข้อมูลทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
 Primary prevention…………….......…………………………..…………………….......... 

………………………………………………………………………………..…….……….…………… 
…………………………………………………………………………….….…….……….…………… 
  สสจ. มีการ detect การระบาดไดห้รือไม่......................................................................... 
  มีการวางแผนจดัท าโครงการป้องกนัและแกปั้ญหาหรือไม่............................................. 
  ปภ. ................................................................................................................................. 

 Pre – hospital care………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………….…………………….…….……….…………… 
……………………………………………….…………………………………………………….…….. 

 Referral system………….…………………………………………….………….……… 
……………………………………………………………………………….…….……….…………… 
……………………………………………………………………………….…….……….…………… 

 Trauma audit……………………………………………………………………….…..….. 
…………………………………………….………..……………………….…….……….….………… 
………………………………………………..……….…………………….…….……….…….……… 

 Nursing audit……………………………………………………………………….…..….. 
……………………………………………………………………………….…….……….…….……… 
……………………………………………………………………………….…….……….………….… 

 การจดัสรรทรัพยากร..………………………………………………………………..….… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 

 ผูบ้ริหาร...........………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………….…….……….………….… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
  5.8 อื่นๆ ท าผลงานวิชาการ.................................................................... 

   การจดัท าแผน......................................................................... 
   การศึกษาวิจยั.......................................................................... 
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6. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความต้องการสนับสนุน 
ปัญหาที่พบ 
 ผูป้ฏิบตัิงาน............................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 

 ผูบ้ริหาร………………….…………….……….………….…….……….……….……..… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
 

 ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
 

 ความตอ้งการสนบัสนุน 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 
……………………………………………………………………………….…….……….……….…… 

 
 
 ........................................................................................................................ 
 


