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ผู้ป่วย  ผู้ป่วยแจ้งกลับว่าได้บันทึกข้อมูลในการลงทะเบียน On-line ไปแล้ว   และมีพยาบาลคัดกรองอาการที่จะส่งต่อ126 

ผู้ป่วยไปหน่วยตรวจที่ถูกต้องหรือไม่      รวมถึงผู้ป่วย Non-resident ควรมีค าแนะน าให้ผู้ป่วยได้ทราบถึงสิทธิ            127 

การรักษาพยาบาลราคาคนไทย เพ่ือให้ผู้ป่วยน าหลักฐานมาขอเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนการตรวจรักษา ที่หน่วย128 

สิทธิประโยชน์และผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล และงานเวชระเบียน 129 

ประธาน กล่าวว่า ข้อมูลการแพ้ยา และหมู่โลหิต ได้ปรับปรุงในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่แล้ว 130 

ซึ่งได้แจ้งฝ่ายการพัสดุพิมพ์แบบฟอร์มฯ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้แล้ว  ฝ่ายการพัสดุขอให้ใช้แบบฟอร์มเก่าให้หมดก่อน 131 

หลังจากนั้นจะพิมพ์แบบฟอร์มฯ ใหม่ ใช้แทนแบบเก่าต่อไป   ส่วนข้อมูลการแพ้ยา และหมู่โลหิต ยังไม่มีในระบบ 132 

Patient’s Profile อยู่ระหว่างด าเนินการของฝ่ายสารสนเทศ  และขอให้งานเวชระเบียนเพ่ิมค าแนะน าผู้ป่วย Non-133 

resident เมื่อผู้ป่วยพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ให้ Link ไปยังค าแนะน าให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลราคา134 

คนไทย เพ่ือเตรียมหลักฐานมาขอเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล   135 

 คุณพนม  นาคแสง รับไปด าเนินการ  และกล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อมูล E-mail ใน Patient’s Profile มี136 

อยู่ในระบบแล้ว ขอรับไปก าชับเจ้าหน้าที่ให้พิมพ์ข้อมูลเข้าในระบบ  ส่วนข้อมูลอาการที่ผู้ป่วยได้แจ้งไว้ ไม่มีอยู่ในระบบ 137 

Patient’s Profile การคัดกรองอาการผู้ป่วยเพ่ือแนะน าให้ผู้ป่วยไปยังหน่วยตรวจได้ถูกต้องนั้น จะมีพยาบาลคัดกรอง138 

อาการผู้ป่วย ในช่วงเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๐๖.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.เท่านั้น ส่วนการลงทะเบียน On-line ได้แจ้งเบอร์โทร.139 

ให้ผู้รับบริการโทร.นัดหมายกับหน่วยตรวจโดยตรง   140 

 ที่ประชุมรับทราบ 141 

   142 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที ่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๐ 143 

  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว  144 

ไมม่ีการแก้ไข  145 

 146 

 147 
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 149 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องน าเสนอ/สืบเนื่อง 150 

                ๓.๑  ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ขอน าแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาเพ่ือ151 

รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด เข้าระบบ EMR  152 

                       ประธาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์ม153 

หนังสือแสดงเจตนา เพ่ือรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด เข้าระบบ EMR และขอให้ปรับปรุงแก่ไขในรายละเอียดที่ได้แจ้งไป 154 

แล้วนั้น  แบบฟอร์มดังกล่าวใช้กับ Short Stay1,Short Stay2 ผู้ใช้แบบฟอร์มฯ จึงขอปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มดังกล่าว      155 

อีกครั้ง  คุณสาริกา  สมศรี  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้น าเสนอรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกัน156 

พิจาณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 157 

- ให้เว้นวรรคข้อความ “รวมถึงทางเลือกผลการรักษา” เป็น                                              158 

“รวมถึงทางเลือก ผลการรักษา” 159 

- เพ่ิมข้อความว่า “ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้”            160 

หลังค าว่า “ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด โดย”  161 

- เพ่ิมข้อความว่า “มีแผลในปาก” หลังข้อความว่า “เจ็บปาก/” 162 

เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าเข้า EMR ได้  163 

ที่ประชุมรับทราบ 164 

    165 

 ๓.๒  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอปรับปรุงแบบฟอร์ม Progress Note ผู้ป่วยใหม่ ของคลินิก166 

ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ เข้าระบบ EMR  (เลื่อนการน าเสนอ เนื่องจาก ผู้น าเสนอไม่ได้เข้าร่วมประชุม) 167 

 168 

                         ๓.๓  การหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียน ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 169 

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล  ลิ้มพิจารณ์กิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวว่า จากข้อมูล170 

เพ่ือการการทบทวนเวชระเบียนที่ได้รับ ได้น าข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตมาทบทวน เป็นผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ ๕๙ ปี มาตรวจ171 

ที่หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอนอยู่ที่ฉุกเฉิน 3 วัน  ส่งขึ้น Admit ที่ 7NW และ ICU  ประมาณ  8 วัน ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล172 

ด้วยอาการไม่รู้สึกตัว พบว่าปอดติดเชื้อ มีน้ าในเยื่อหุ้มปอด ใส่ท่อช่วยหายใจ เจาะปอด ปั้มหัวใจ ส่งขึ้น ICU และต่อมา173 

ผู้ป่วยเสียชีวิต จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่า มีความไม่สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน เช่น ใบ Order ไม่บันทึก174 

เหตุผลของการท าหัตถการ เหตุผลเป็นอย่างไรไม่บันทึกไว้  ไม่มีลายมือชื่อผู้ท าหัตถการ   ต้องไปอ่านรายละเอียดจากการ175 

บันทึกของพยาบาลเพ่ือต้องการทราบว่าแพทย์ได้ท าอะไรไปบ้าง  เอกสารใบยินยอม NR  มีลายเซ็นไม่สมบูรณ์ ขาดพยาน  176 

และไมบ่ันทึก incidence ไว้ใน Progress Note   177 

    แพทย์ควรบันทึกการรักษา และ incidence ไว้ในเวชระเบียน เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง  และ178 

ไม่ต้องกลัวการฟ้องร้องถ้ารักษาตามมาตรฐาน เช่น เจาะปอด สงสัยเกิดการติดเชื้อ เพ่ือให้การหายใจดีขึ้น ควรบันทึกว่าท า179 

อะไรไปบ้าง ข้อบ่งชี้เป็นอย่างไร ส่วนการบันทึก NR นอกจากเขียน Consent แล้ว ควรเขียนประเมินผู้ป่วยว่าได้แจ้งให้180 

ญาติทราบแล้ว พูดคุยกับญาติอย่างไร  การปล่อยผู้ป่วยเสียชีวิต แพทย์ผู้อยู่เวรสุดท้ายต้องไปดู เพ่ือบันทึกการเสียชีวิตเกิด181 

จากเหตุอื่น ๆ หรือไม ่182 

    183 

 184 

 185 
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 187 

    อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวว่า จากอดีตถึง188 

ปัจจุบัน พบว่า แพทย์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จะบันทึกข้อมูลการรักษามากขึ้น  และภาควิชาไดพั้ฒนาแบบฟอร์มเพ่ือให้ 189 

แพทย์บันทึกมากที่สุดแต่ไม่ใช้  จึงได้หาแนวทางเพ่ือให้แพทย์บันทึก โดยได้เห็นการบันทึกของพยาบาลซึ่งแบบฟอร์มของ190 

พยาบาลที่ก าหนดไว้เพียง ๓ ช่อง  แต่มีการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด   ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 191 

Resident ใหม่  และก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ และถ้าครบก าหนด ๑ ปี ขออนุญาตน าข้อมูลมาน าเสนอให้ที่ประชุม192 

รับทราบ 193 

   ประธาน กล่าวว่า การตามรอยข้อมูลในเวชระเบียน เพ่ือค้นหาจุดบกพร่องในระบบต่าง ๆ 194 

น ามาปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย โดยน าข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางศัลยกรรมและ             195 

อายุรกรรม ผู้ป่วยกลับมานอนโรงพยาบาลภายใน ๒๘ วันด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยกลับเข้านอนใน ICU ภายใน 196 

๔๘ ชั่วโมง โดยไม่ได้วางแผน มาทบทวน     ผลลัพธ์ที่ได้จากการทบทวนเวชระเบียนของภาควิชาอายุรศาสตร์ พบว่ามี          197 

การบันทึกไม่สมบูรณ์ขอให้น าเสนอให้ CLT ภาควิชาเพ่ือให้ช่วยย้ าเตือนแพทย์    ส่วนการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย               198 

การบันทึกใน NR ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และมีการแจ้งและการยินยอม จากญาติเซ็นรับทราบด้วย และถ้ามีการเซ็น 199 

living will ควรเก็บไว้ในเวชระเบียน เพ่ือให้แพทย์ท่านอ่ืน ๆ ได้เห็น ท าให้สะดวกในการรักษาของแพทย์ จึงขอให้200 

กรรมการสื่อสารไปยังแพทย์ในภาควิชาด้วย 201 

   ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมี Procedure Checklist เพ่ือให้แพทย์ท าตามกระบวนการ และ202 

ให้พยาบาลกระตุ้นแพทย์ให้บันทึก  การใช้ E-learning  และ Orientation ให้แพทย์ทราบถึงความส าคัญของการบันทึก         203 

เวชระเบียน    ประธาน แจ้งว่า จากการ Orientation ปีที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ขอให้น าเสนอในรูปแบบวิดีโอ204 

เพ่ือให้ความรู้กับแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน จึงไม่ทราบว่าแพทย์ได้เปิดดูวิดีโอหรือไม่ ส่วนการให้ความรู้205 

ทาง E-learning จึงเห็นว่าจะไม่ได้ผล  และทุกปีงานบริหารการรักษาพยาบาล ได้ก าหนดการให้ความรู้กับแพทย์ภาควิชา206 

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้รหัสโรค จึงต้องเพ่ิมเวลาการไปพบแพทย์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 207 

   ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า การรายงานอุบัติการณ์ (IOR) เป็นตัววัดองค์กรเรื่องวัฒนธรรม          208 

ความปลอดภัย ต้องการให้เกิดความตระหนักมากขึ้น  แพทย์มีการรายงานน้อย ภาควิชาควรน าไปสอดแทรกในเรื่องการ209 

เรียนการสอนหรือไม่  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งโรงพยาบาลมีระบบ IOR On-line แบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น210 

หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ตาม Safety Goal (SIMPLE)  ถ้าแพทย์พบเหตุการณ์ขอให้รายงานใน IOR On-line ด้วย เพ่ือส่งให้211 

ผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางป้องกันต่อไป   ส่วนการออกแบบรายงานเพ่ือให้มีข้อมูลตรงตาม                212 

ความต้องการสามารถให้ฝ่ายสารสนเทศออกแบบได้  จึงขอให้กรรมการน าเรื่องนี้ไปสื่อสารให้แพทย์ในภาควิชารับทราบ 213 

และด าเนินการต่อไปด้วย  214 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กล่าวว่าจาก215 

ข้อมูลเพื่อการทบทวนที่ได้รับ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและมีเหตุสมควร ซึ่งภาควิชาจะมีการประชุมทุก216 

วันศุกร์ เพ่ือค้นหาสาเหตุเกิดจากอะไร เช่น จากแพทย์ การดูแลไม่เหมาะสม หรือเกิดจากโรคของผู้ป่วย ระบบมี217 

ข้อบกพร่องหรือไมอ่ยู่แล้ว  218 

  คุณวันทนา วีระถาวร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวว่า  แพทย์บาง219 

ท่านไม่ดูข้อมูลจากระบบ เกิดจากข้อมูลการ Scan ใบ Progress ไม่มีในระบบ และจากการรายงานข้อมูลการ Scan ไม่เข้า 220 

 221 
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ระบบ EMR   ส่วนหนึ่งเกิดจากการบันทึกทับบาร์โค้ด  ต่ ากว่าบาร์โค้ด บันทึกด้านหลังใบ Progress   และไม่มีการแจ้ง225 

เตือนจากระบบว่า เอกสารเข้าระบบ EMR หรือไม่หลังจาก Scan แล้ว 226 

                               ประธาน จึงขอให้ฝ่ายสารสนเทศ ช่วยพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนว่า เอกสารที่ Scan เข้าระบบ227 

หรือไม่ และท าให้สามารถซ่อมเข้าระบบให้ได้   228 

   คุณกิติภูมิ ชัยสุวรรณ ฝ่ายสารสนเทศ  รับไปด าเนินการ   229 
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                        ๓.๔  การหาโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเวชระเบียน ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 232 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  กล่าวว่า ตามที่233 

ได้รับข้อมูลเวชระเบียนเพ่ือทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ Trigger Tools พบว่า ข้อมูลผู้ป่วยกลับมานอนโรงพยาบาลภายใน 234 

๒๘ วันด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผน (Unplanned readmission in hospital within 28 days)  List ของ Ward แรก 235 

ที่ Discharge ไม่มี จึงขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนนี้ด้วย  ส่วนการคัดเลือกข้อมูลที่สนใจเพ่ือน ามาทบทวนนั้นได้ส่งให้236 

ประธาน CLT พิจารณาร่วมกัน 237 

  ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๙ ราย ในจ านวนทั้งหมด ๑๙ ราย ไม่มีรายใดเสียชีวิตแบบ 238 

Unexpected Dead จึงได้เลือก Case ที่น่าสนใจน ามาทบทวน ๑ ราย เป็นผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๔ เดือน เสียชีวิตจาก239 

ภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) และภาวะปอดเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์  (Respiratory 240 

Distress Syndrome และ Bronchopulmonary Dysplasia)  นอกจากนั้นผู้ป่วยยังมีปัญหาเลือดออกในช่องสมอง 241 

(Intraventricular Hemorrhage) จนท าให้เกิดภาวะน้ าคั่งในสมอง (Communicating Hydrocephalus) ซึ่งผู้ป่วย242 

จ าเป็นต้องรับการผ่าตัดใส่ Ventriculoperitoneal Shunt ท าให้มี Liver Abrasion ในช่วงการท าหัตถการดังกล่าว 243 

(T812) ซึ่งสามารถห้ามเลือดได้ดี ไม่มีปัญหาต่อเนื่อง  สุดท้ายทางทีมแพทย์ผู้ดูแลได้ให้ค าแนะน าแก่ญาติเพ่ือให้การดูแล244 

ในระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative and End-of-Life-Care) ซึ่งญาติไม่ต้องการการรักษาที่ Invasive ทางทีมแพทย์245 

ผู้ดูแลจึงได้ Withhold Treatment จนผู้ป่วยถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 246 

   ประธาน กล่าวว่า ข้อมูลผู้ป่วยกลับมานอนโรงพยาบาลภายใน ๒๘ วันด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้247 

วางแผน เป็นผลจากการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยที่ไม่พร้อม จากทีมที่ให้การรักษาพยาบาล ให้ค าแนะน าผู้ป่วยแต่ไม่สมบูรณ์ 248 

หรือรีบให้กลับบ้าน ซึ่งข้อมูล discharge จาก ward แรกไม่มีนั้น  ประธาน รับไปแจ้งให้หน่วยทรัพยากรสุขภาพ เพ่ิม249 

ข้อมูลต่อไป  250 
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   จากกราฟผลการตรวจสอบคุณภาพ OPD Note คลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอก289 

เวลาราชการ  Scan เข้าระบบ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๙.๒๘  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๙.๔๖ เดือน290 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๙.๕๔ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙๙.๖๐   291 
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                     จากกราฟ Scan OPD Note  เข้าระบบ Premium Clinic เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๙.๒๗ 326 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๘.๙๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๙.๔๐  และเดือนมกราคม ร้อยละ ๙๙.๔๐  327 

            จากข้อมูลพบว่าการ Scan ไม่เข้าระบบมีจ านวนลดลง  ส่วนสาเหตุการ Scan ไม่เข้าระบบส่วน328 

หนึ่งเกิดจากแพทย์บันทึกทับาร์โค้ด ต่ ากว่าบาร์โค้ด เขียนด้านหลังใบ OPD Note      329 

   ประธาน จึงขอให้งานเวชระเบียนวิเคราะห์หาสาเหตุของการ Scan OPD Note ไม่เข้าระบบ 330 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีข้อมูลในระบบครบถ้วนต่อไป 331 

            ที่ประชุมรับทราบ  332 
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       ๓.๖  หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้ส าเนาภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดเพื่อ                               337 

การรกัษาพยาบาล 338 

                                 ประธาน แจ้งว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มหนังสือ339 

แสดงเจตนายินยอมให้ส าเนาภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดเพ่ือการรักษาพยาบาล เข้าระบบ EMR  เป็นแบบฟอร์ม340 

ขอความยินยอมจากผู้ป่วยให้ใช้ส าเนาภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด เพ่ือใช้ในการจัดหาหลอดเลือดเทียม (Stent 341 

Graft) ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย   ประกอบด้วยพยานทั้ง ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ป่วย/ผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้ป่วย 342 

แพทย์ พยานฝ่ายผู้ป่วย และพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 343 

     การใช้แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนายินยอมดังกล่าว  บริษัทผู้ขายหลอดเลือดเทียมจะมี344 

หนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ เป็นตัวแทนติดต่อขอรับส าเนาภาพเอกซเรย์345 

คอมพิวเตอร์หลอดเลือดในรูปแบบแผ่นซีดี พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตัวแทน และรับรองว่าจะเก็บรักษา346 

ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยเป็นความลับ ไม่น าออกเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูล และรับผิดชอบในความเสียหายที่ 347 

เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า และหัวหน้างานเวชภัณฑ์348 

ทางการแพทย์   ซ่ึงการติดต่อขอรับส าเนาภาพเอกซเรย์ฯ ตัวแทนบริษัทจะมีหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ขอรับ 349 

ส าเนาภาพเอกซเรย์ฯ  และรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยเป็นความลับ ไม่น าออกเผยแพร่ใดๆ 350 

พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  351 
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บริษัทที่ขอรับส าเนาภาพฯ  หนังสือติดต่อรับส าเนาภาพ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน และให้มี353 

ตัวแทนบริษัทที่ขอรับส าเนาภาพฯ เซ็นขอความยินยอมในแบบฟอร์มนี้ด้วย  354 
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งานเครื่องวัดสัญญาณชีพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยขอให้ระบุจ านวนที่ต้องการใช้งาน  แจ้งกลับไปยังงานบริหาร361 

โรงพยาบาล เพ่ือรวบรวมข้อมูลและด าเนินการจัดหาให้มีเพียงพอในการใช้งานต่อไป 362 

      ที่ประชุมรับทราบ 363 

 364 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 365 

 366 

นางทิพยวรรณ หอมหวล                  จดรายงานการประชุม 367 

                                                              นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์      ตรวจแก้รายงานการประชุม 368 


