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- หน่วยตรวจฉกุเฉิน สามารถใช้โปรแกรมได้ในกรณีฝ่ายสารสนเทศปิดระบบ 135 

  เอกสารท่ีพิมพ์จากระบบ Print Document Note แบบ Offline   เจ้าหน้าท่ีต้องพิมพ์ช่ือ นามสกุล  136 

และ H.N ก่อนการสัง่พิมพ์  หลงัจากเอกสารถูกน ามาใช้งานแล้วงานเวชระเบียนจะน ามา Scan เข้าระบบ EMR ต่อไป  และ137 

เน่ืองจากโปรแกรม Print Document Note แบบ Offline ไมไ่ด้ปิดระบบไว้  จงึมีความเสี่ยงกบัการน าเอกสารออกมาใช้งานท่ีไม่138 
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Document Note แบบ Offline ออกมาใช้  ฝ่ายสารสนเทศสามารถตรวจสอบการน าเอกสารจากระบบออกมาใช้งานได้  140 

    ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้มีการบริการท่ีต่อเน่ือง เมื่อเกิดระบบล่มจะมีระบบรองรับไว้โดย141 

ใช้ระบบ Print Document แบบ Offline  เอกสารท่ีอยู่ในระบบนีจ้ะมีไม่ครบตามท่ีมีอยู่ทัง้หมด  จะมีเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น142 

เท่านัน้  หลงัจากน าเอกสารออกมาใช้งานแล้วงานเวชระเบียนจะน ามา Scan เพ่ือให้มีข้อมลูในระบบ EMR  แต่ถ้าเกิดไฟดบั143 

หน่วยตรวจต่าง ๆ จะน าเอกสาร Pre-printed ท่ีได้จดัเตรียมไว้ในกล่องออกมาใช้งาน    การน าเอกสาร Print Document แบบ 144 

Offline  และ Pre-printed ออกมาใช้ต้องมีประกาศหรือแจ้งเตือนลว่งหน้าก่อนการใช้ทกุครัง้ 145 

     คณุทิพวรรณ ไตรติลานันท์ จากฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอให้เพ่ิม146 

แบบฟอร์มใบรับรองการใช้ยากลโูคซามีน  เข้าระบบ Print Document Note แบบ Offline   เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องใช้ และ147 

ผู้ ป่วยต้องน าใบรับรองการใช้ยากลูโคซามีนกลบัไปด้วย  ประธาน จึงขอให้ฝ่ายสารสนเทศ เพ่ิมแบบฟอร์มดงักล่าว รวมถึง148 

แบบฟอร์มการสัง่ท า Lab ให้มีอยู่ในระบบ Print Document Note แบบ Offline ด้วย 149 

                                          คณุชยัวิวฒัน์ ทองทวีชยักิจ  รับไปด าเนินการ 150 

     ท่ีประชมุรับทราบ  151 
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ผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์  ขอให้แก้ไขข้อมลูในแบบสอบถามข้อมลูผู้ ป่วยท่ีพยาบาลได้ซกัถามเก่ียวกบั  159 

อาการเจ็บป่วยท่ีผ่านมา  และร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี    โดยผู้ ป่วยอ้างว่า ได้มาตรวจรักษาท่ีศูนย์การแพทย์160 

สมเดจ็พระเทพรัตน์  ได้แจ้งพยาบาลวา่เคยมีอาการเจ็บคอ  ได้ซือ้ยาตามค าแนะน าของร้านขายยาท่ีแจ้งวา่ข้าพเจ้าเป็นโรค 161 

ไทรอยด์ ซึ่งรับประทานยาตามค าแนะน า ๒ ถึง ๓ วัน อาคารเจ็บคอยังไม่ทุเลา จึงได้ไปพบแพทย์ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แพทย์162 

วินิจฉยัวา่เป็นคออกัเสบไมไ่ด้เป็นโรคไทรอยด์ และให้ยาแก้เจ็บคอมารับประทาน อาการจงึเป็นปกติ   แตป่รากฏวา่พยาบาลได้163 

บนัทึกลงในแบบสอบถามข้อมลูผู้ ป่วยว่าเป็นโรคไทรอยด์ไมเ่ป็นพิษ  เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิในการท าประกนัไว้  จงึได้ทกัท้วงขอให้164 

แก้ไขข้อมลูดงักลา่วแตพ่ยาบาลไมย่อมแก้ไขให้   165 

     ซึง่ภายหลงัได้แก้ไขข้อมลูให้ผู้ ป่วยตามการร้องขอ  โดยการบนัทกึไว้ท้ายข้อความวา่   “วนัท่ี.........166 
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การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์ จงึขอปรึกษาคณะกรรมการเวชระเบียนและสิทธิผู้ ป่วย เร่ืองแนวทางการแก้ไขข้อมลูเวชระเบียน   168 

     ประธาน กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียนท่ีได้จัดท าไว้ในระบบคุณภาพ  รหัส169 
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คณุธนวนั ลือสทุธิวิบลูย์  แก้ไขเพ่ิมเติมในแนวทางปฏิบตัิเร่ือง การบนัทกึเวชระเบียนตามระบบเอกสารคณุภาพตอ่ไป 171 
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 ๑.๕  ระบบส่งผู้ป่วยรักษาต่อเน่ือง กระทรวงสาธารณสุข (nRefer) 174 

    นางสุดารัตน์ ควรเตชะคุปต์ จากหน่วยประสานการส่งต่อผู้ ป่วย งานบริหารการรักษาพยาบาล  175 
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รามาธิบดี รับส่งต่อจากจงัหวดัก าแพงเพชร อทุยัธานี ชยันาท พิจิตร นครสวรรค์ นครราชสีมา และบุรีรัมย์  โดยมีวตัถุประสงค์179 

การสง่ตอ่ ดงันี ้180 

๑. คุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ท่ีเกินศักยภาพโรงพยาบาล181 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 182 
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๓. สง่เสริมแพทยศาสตร์ศกึษา ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมระบบบริการ 185 
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 233 

 234 



-๗- 235 

 236 

คณุชยัวฒัน์   ทองทวีชยักิจ กลา่ววา่ แบบฟอร์มนีส้ามารถท าเป็นระบบ Key in ได้  และ 237 

รับไปปรึกษาทางทีมงานตอ่ไป 238 
 239 

    ๓.๑.๒ แบบฟอร์ม Berg Balance Scale 240 

                                                    ท่ีประชมุพิจารณา แบบฟอร์ม Berg Balance Scale แล้ว ขอให้ย้ายช่ือเอกสาร “Berg 241 

Balance Scal” น าไปไว้ด้านบนกึง่กลางหวักระดาษ 242 

 243 

    ๓.๑.๓ แบบฟอร์ม VE Recording Form 244 

                                                   ท่ีประชมุพิจารณาแบบฟอร์ม VE Recording Form แล้ว  ดงันี ้245 

- ให้ตดัค าวา่ “Date” ท้ายแบบฟอร์มออกไป     246 

- เพ่ิมค าว่า “รหสัแพทย์”  ท้ายค าวา่ “OT”  และ “Doctor”     247 

- ค าวา่ “VE”  ขอให้ใช้เป็นค าเตม็ 248 

 249 

    ๓.๑.๔ แบบฟอร์ม VF Record Form 250 

                                                     ท่ีประชมุพิจารณาแบบฟอร์ม VF Record Form แล้ว   ค าวา่ “VF”  ขอให้ใช้เป็นค าเตม็ 251 

 252 

     ๓.๑.๕ แบบฟอร์ม Dysphagia Recording Form 253 

                                                    ท่ีประชมุพิจารณาแบบฟอร์ม Dysphagia Recording Form แล้ว ให้แก้ไขช่ือแบบฟอร์ม254 

จาก “Dysphagia Recording Form” เป็น “Evaluation Record Form” 255 

 256 

     ๓.๑.๖ แบบฟอร์ม Dysphagia Screening Form 257 

                                           ท่ีประชมุพิจารณาแบบฟอร์ม Dysphagia Screening Form แล้ว  258 

- ให้ตดัค าวา่ ”วนัท่ี.......”ออก เน่ืองจากมีอยู่ท่ีหวั Template แล้ว 259 

- ให้ปรับปรุงแก้ไข Flow ได้แก่ เส้นท่ีตดักบัเส้นลกูศร   260 

- ความหมายในกลอ่งค าวา่ “งดน า้และอาหารทางปาก feeding tube/oromotor 261 

stimulation/proper oral care”  มีซ า้ ๓ กลอ่งข้อความ สามารถปรับแก้ไข Flow ให้ 262 

ใช้ด้วยกนัได้    263 

     ๓.๑.๗ แบบฟอร์ม การประเมินด้วย Extended barthel Index 264 

                                                     ท่ีประชมุพิจารณา แบบฟอร์ม การประเมินด้วย Extended barthel Index แล้ว  ขอให้265 

ปรับตวัอกัษรให้ดงู่ายขึน้  266 

 267 

                                          แบบฟอร์มข้อ ๓.๑.๑,๓.๑.๒,๓.๑.๓,๓.๑.๔,๓.๑.๕,๓.๑.๗  เม่ือปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าขึน้ระบบ 268 

EMR ได้ สว่นแบบฟอร์มข้อ ๓.๑.๗ ขอให้ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอีกครัง้ 269 

                                                              ท่ีประชมุรับทราบ 270 

 271 

 ๓.๒  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์ขอน าแบบฟอร์มเข้าระบบ EMR 272 

จ านวน ๒ แบบฟอร์ม ดังนี ้273 

 274 

 275 

 276 



-๘- 277 
 278 

     ๓.๒.๑ Ramathibodi Early Warning Scoring (REW)* Record : Adult  279 

                                                      คณุทิพวรรณ ไตรติลานนัท์ ฝ่ายการพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์ ขอน า280 

แบบฟอร์ม Ramathibodi Early Warning Scoring (REW)* Record: Adult เข้าระบบ EMR  โดยขอให้งานเวชระเบียน Scan 281 

ให้แตไ่มเ่ก็บในเลม่เวชระเบียน                   282 

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ไมม่ีการแก้ไขให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 283 

    คณุธนวนั ลือสทุธิวิบลูย์ รับไปด าเนินการ 284 

                      ท่ีประชมุรับทราบ 285 
 286 

     ๓.๒.๒ หนังสือแสดงเจตนาเพื่อรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 287 

                                         คณุฐาฤดี ยทุธยงค์ หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกพิเศษอายรุกรรม ขอน าหนงัสือแสดงเจตนา                288 

เพ่ือรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั เข้าระบบ EMR 289 

     ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ขอให้แก้ไขดงันี ้290 

- ย้ายข้อความข้อ 2. ไปไว้ข้างบน  ใช้ข้อความดงันี ้ “ได้รับการอธิบายจากแพทย์หรือ291 

เจ้าหน้าท่ีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับมอบหมายให้มีสว่นใน292 

การดแูลรักษาผู้ ป่วย ให้ทราบถงึการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั รวมถงึทางเลือก293 

ผลการรักษา ความเสี่ยง ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ การพยากรณ์294 

โรค และภาวะแทรกซ้อนจากตวัโรค การรักษา และการดแูลตวัเอง รวมถงึอาการ295 

ผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์ก่อนวนันดั โดยมีรายละเอียด ดงันี”้ 296 

- เติมค าว่า “อาจ” หน้าข้อความ ดงันี ้297 

- มีผลกดไขกระดกู ท าให้มีโอกาสเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงต ่า เกลด็เลือดต ่า อาจท าให้298 

โลหิตจาง ออ่นเพลีย เลือดออกง่าย และมีโอกาสเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า อาจท า299 

ให้ติดเชือ้ง่าย / มีไข้ 300 

- ผมร่วง ผิวคล า้ขึน้ เลบ็เปลี่ยนสี ฝ่ามือฝ่าเท้ามีสีแดงหรือคล า้ และเจ็บ ชาปลายมือ301 

ปลายเท้า 302 

- มีอาการแน่นหน้าอก มีผ่ืนจากยาได้ 303 

- มีผลตอ่การท างานของตบั/ไต 304 

- มีอารมณ์แปรปรวน 305 

   เม่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ขอให้น าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 306 

   คณุฐาฤดี ยทุธยงค์ รับไปด าเนินการ 307 

   ท่ีประชมุรับทราบ 308 
 309 

 ๓.๓  หน่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน ขอน าแบบฟอร์ม Home Health Care  310 

                                  Consultation and Progress Note เข้าระบบ EMR 311 

    คณุสินีนชุ ข าดี หน่วยประสานงานระหวา่งโรงพยาบาลและบ้าน ขอน าแบบฟอร์ม Home Health 312 

Care Consultation and Progress Note เข้าระบบ EMR  ซึง่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการฯ  ให้ความเห็นไว้จากการ313 

ประชมุท่ีผ่านมาน าเสนออีกครัง้ 314 

 315 
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 318 

   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ไมม่ีการแก้ไขอนญุาตให้น าเข้าระบบ EMR ได้ 319 

   คณุธนวนั  ลือสทุธิวิบลูย์ รับไปด าเนินการ 320 
 321 

 ๓.๔  การปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 322 

  คณุสกุลรัตน์ ขุนสูงเนิน กล่าวว่า สืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ีแล้ว วาระท่ี ๓.๓ ผลการประเมิน323 

คณุภาพเวชระเบียนผู้ ป่วยนอก   ท่ีประชุมขอให้ปรับปรุงแก้ไขคะแนนการประเมินคุณภาพเวชระเบียนในส่วนของ Patient’s 324 

Profile เก่ียวกบัการให้คะแนนข้อมลูท่ียงัไม่มีใน Patient’s Profile ได้แก่ ข้อมูลแพ้ยา หมู่โลหิต และช่ือ นามสกุลผู้บนัทึก เพ่ือ325 

ให้ผลการประเมินคณุภาพส่วนของ Patient’s Profile ทุกภาควิชาอยู่ในเกณฑ์เดียวกนั   และปรับปรุงแก้ไขความสมบูรณ์ของ 326 

Informed consent ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์ เน่ืองจากทัง้สองภาควิชาไม่มีOperative Note จึงได้327 

ปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินคณุภาพเวชระเบียนผู้ ป่วยนอก ดงันี ้328 
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 367 

 ๓.๕  การเพิ่มข้อมูลการแพ้ยาใน Progress Note 368 

                                         ประธาน กล่าวว่า   ในใบ Progress Note มีประวตัิการแพ้ยาให้แพทย์ Check box  ไม่มี  มี 369 

โปรดระบุ………   ถ้าผู้ ป่วยแพ้ยาจะมีค าว่า  “ADR Alert!!” แสดง  จะไม่มีช่ือยาท่ีแพ้อยู่บนใบ Progress Note  แพทย์ต้องดู370 

ข้อมลูยาท่ีแพ้จากระบบ EMR    แต่จากการซ้อมระบบล่มท่ีผ่านมา พบว่า มีการสัง่ยาท่ีผู้ ป่วยแพ้  สาเหตุเกิดจากไม่มีข้อมูล371 

การแพ้ยาในใบ Progress Note ไม่ได้ซักถามข้อมูลการแพ้ยา  และไม่สามารถดูข้อมูลการแพ้ยาในระบบ EMR ท าให้มี          372 

ความผิดพลาดในการสัง่จ่ายยา จงึได้น าปัญหาจากการซ้อมมาด าเนินการแก้ไข  โดยขอให้ฝ่ายสารสนเทศเพ่ิมข้อมลูการแพ้ยา373 

ใน Progress Note ใน Progress Note ไว้ด้วย 374 

          คณุชยัวิวฒัน์ ทองทวีชยักิจ  จากฝ่ายสารสนเทศ  กล่าวว่า ด้วยเนือ้ท่ีของ Progress Note มีน้อย 375 

สามารถเพ่ิมข้อมลูได้เพียง ๑ บรรทดั  ถ้ามีข้อมลูการแพ้ยาหลายชนิด ข้อมลูไมส่ามารถแสดงได้หมด   ข้อมลูที่แสดงมีข้อความ376 

วา่ “ประวตัิการแพ้ยา  ไมม่ี  มี โปรดระบ.ุ........  ตามด้วยช่ือยา, สว่นผสม, อาการ, รูปแบบยา, ขนาดยา”   จงึขอสอบถามท่ี377 

ประชมุว่า  ถ้าจะใช้สญัลกัษณ์  “+ตามด้วยตวัเลขท่ีแพ้” ได้หรือไม่   เช่น “+2, +3,....”  เป็นต้น   ดงัตวัอย่างท่ีน ามาเสนอดงันี ้ 378 

ประวัติการแพ้ยา   ไม่มี  มี โปรดระบุ  Chloramphenicol:ลมพิษ หายใจไม่ออก, Tetracycline (Cap) 250 mg: rash, 379 

Sulfamethoxazole: บวมท่ีปาก ตวั +2    380 

         ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มมีตใิห้มีข้อความแสดง  ดงันี ้381 

- ถ้าใช้ใบ Progress Note ครัง้แรก ให้แสดงข้อความเหมือนเดิมท่ีใช้อยู่   382 

   ข้อความวา่ “ประวตัิการแพ้ยา   ไมม่ี  มี โปรดระบ ุ ...........  .เพ่ือให้แพทย์ Check box      383 

   และเติมช่ือยาท่ีแพ้   384 

- ถ้าใช้ใบ Progress Note ครัง้ต่อไป ถ้ามีการแพ้ยา ให้แสดงข้อความวา่ “ประวตัิการแพ้ยา  385 

ตามด้วยช่ือยา, สว่นผสมยา, รูปแบบยา,ขนาดยา, แพ้ยาเพ่ิม + ตวัเลขท่ีแพ้ เน้นอกัษร386 

ตวัหนา ค าวา่ “แพ้ยาเพิ่ม +”  (ตดัอาการที่แพ้ออก, ตดัข้อความ ”  ไมม่ี  มี โปรดระบ”ุ 387 

ออกไป  ตามตวัอย่าง   388 

                  ประวตัิการแพ้ยา  Chloramphenicol, Tetracycline (Cap) 250 mg: rash, Sulfamethoxazole, แพ้ยาเพิ่ม+2    389 
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 393 

             คณุชยัวิวฒัน์ ทองทวีชยักิจ รับไปด าเนินการ 394 

      ท่ีประชมุรับทราบ 395 
 396 

                             ๓.๖  การส่งข้อมูลเพื่อทบทวนเวชระเบียน 397 

                                            ประธาน กล่าวว่า  คณะฯ ได้ก าหนดตวัชีว้ดัพนัธกิจด้านการดแูลสขุภาพ และได้ท าข้อตกลงกบั398 

ภาควิชา โดยก าหนดตัวชีวั้ดอัตราความสมบูรณ์ของการบันทกึเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป้าหมายร้อยละ 399 

๘๐  ซึง่ภาควิชาได้มีการประเมินคณุภาพผู้ ป่วยในทุกเดือน  และประเมินคณุภาพผู้ ป่วยนอกทกุ ๖ เดือนอยู่แล้ว ท าให้ภาควิชา400 

เห็นความส าคัญของการประเมินคุณภาพฯ มากย่ิงขึน้    ความสมบูรณ์ของการบันทึกและการทบทวนเวชระเบียน เป็น401 

ข้อก าหนดตามมาตรฐาน HA ระบบเวชระเบียน  โดยมี HA Scoring ไว้ และเพ่ือให้มีการทบทวนคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย 402 

ให้เห็นผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาพยาบาล น าปัญหาท่ีพบไปปรับปรุงระบบงาน  โดยใช้ Trigger tools         403 

คดักรองข้อมลูจากเวชระเบียนท่ีทางคณะกรรมการพิจารณา   โดยเลือกข้อมลูท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน น าส่ง404 

ให้ภาควิชาทบทวน ได้แก่ 405 

 ผู้ ป่วยเสียชีวิต (death in hospital)  406 

 ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการดแูลทางศลัยกรรมและอายรุกรรม (T80-T88) 407 

 ผู้ ป่วยกลบัมานอนโรงพยาบาลภายใน ๒๘ วนัด้วยโรคเดิมโดยไมไ่ด้วางแผน (unplanned 408 

readmission in hospital within 28 days) 409 

 ผู้ ป่วยกลบัเข้านอนใน ICU ภายใน ๔๘ ชัว่โมง โดยไมไ่ด้วางแผน (unplanned 410 

readmission in ICU within 48 hours)  411 

       ข้อมูลเวชระเบียนดังกล่าวจะถูกรวบรวม คัดกรอง ก่อนส่งให้แต่ละภาควิชาพิจารณา เมื่อ412 

ภาควิชาพิจารณาข้อมูลและเลือกรายท่ีสนใจเพ่ือด าเนินการทบทวนแล้ว   ขอให้กรรมการแต่ละภาควิชาน าเสนอผลลพัธ์ของ413 

การปรับปรุงคณุภาพ  ด้านดแูลสขุภาพ  ตอ่ท่ีประชมุ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  สว่นข้อมลูจะส่งให้ภาควิชา414 

ทบทวนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ นี ้415 

      อาจารย์นายแพทย์อารักษ์  วิบลุผลประเสริฐ  จากภาควิชาเวชศาสตร์ สอบถามวา่ มีข้อมลูผู้ ป่วย416 

ท่ีจ าหน่ายจากหอผู้ ป่วยและกลบัมานอนใน  ER  ภายใน ๒๔ ชัว่โมง หรือ ๔๘ ชัว่โมง ด้วยโรคเดิมหรือไม ่417 

                                           ประธาน  กลา่ววา่ เน่ืองจากข้อมลูเพ่ือทบทวนเป็นข้อมลูผู้ ป่วยใน  จะใช้ข้อมลู H.N กบั AN  เพ่ือ418 

กรองข้อมลู  จงึยงัไมม่ีข้อมลูผู้ ป่วยท่ีจ าหน่ายจากหอผู้ ป่วยและกลบัมานอนใน ER  ภายใน ๒๔ ชัว่โมง ด้วยโรคเดิม  ถ้าต้องการ419 

ข้อมลูในกรณีดงักลา่วต้องขอข้อมลูจากหน่วยบริการข้อมลู ฝ่ายสารสนเทศ  สง่ให้หน่วยบริหารทรัพยากรสขุภาพคดักรองข้อมลู420 

การกลับมานอนใน  ER       จึงขอให้คุณสายพิรุณ ประสาทพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าสามารถรวบรวม421 

ข้อมลู และการกรองข้อมลูได้หรือไม่ โดยขอให้เปลี่ยนเง่ือนไขการกลบัมานอนใน ER ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๒๘ วนั  เพ่ือใช้422 

เกณฑ์เดียวกนักบัข้อมลูผู้ ป่วยกลบัมานอนโรงพยาบาลภายใน ๒๘ วนัด้วยโรคเดิม  423 

   คณุสายพิรุณ ประสาทพนัธ์  รับไปด าเนินการ  424 

           ท่ีประชมุรับทราบ 425 
 426 

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองอื่น ๆ  (ไม่มี) 427 
 428 

เลิกประชมุเวลา ๑๕.๔๐ น. 429 

          ทิพยวรรณ หอมหวล                บนัทกึการประชมุ 430 

                                                                                         นางธนวนั ลือสทุธิวิบลูย์           ตรวจแก้รายงานการประชมุ 431 


