
 

บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  30 เมษายน  2558 

ครัง้ที่  7 ปงบประมาณ  2558 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ   

1.  นพ.สันทัด  บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2.  นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  กรรมการ 

3.  นางสาวเยาวพา สงิสถติ  กรรมการ 

4.  พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ  กรรมการ 

5.  นายอภชิัย  อปุระ  กรรมการ  

6.  นางสาว ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี   กรรมการ 

 8.  พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน  กรรมการ 

 9.  นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

10.  นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการ 

11.  นายสมัคร ศรบีตุตา กรรมการ 

12  นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท  กรรมการ 

13.  วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. นางอัญชล ี พมิพรัตน    กรรมการ 

 

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

1. ไมม ี

 

วาระที่  2 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

วาระที่ 2.1. รายงานขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล  ประจาํเดอืน เมษายน 2558 

วาระที่ 2.2. สรปุการเยี่ยมสาํรวจคณุภาพภายในครัง้ที่ 1/2558 

แนวทางการเขยีน SP 

1. มหัีวขอมาตรฐาน 8 หัวขอ 

2. หัวขอที่ 3 เอกสารอางองิ หมายถงึ คูมอื เอกสาร หรอืหนังสอืที่ใชเปนแนวทางปฏบัิต ิโดยใหระบหุนวย

งานที่จัดพมิพ ปที่พมิพ หนา (ถาม)ี  

3. หัวขอที่ 5 เอกสารเกี่ยวของ ( Associated  document) แบงออกเปน 3 หัวขอ คอื 

a. SPระเบยีบปฏบิัต ิ

b. WIวธิปีฏบัิต ิ

c. RE คูมอื เอกสาร ที่หนวยงานจัดทาํขึ้น 



4. หัวขอที่ 8 รายละเอยีดอื่นๆ ที่ตองการเพิ่มเตมินอกเหนอืจากหัวขอที่ 6   

แนวทางการเขยีน WI 

ประเดน็การเยี่ยม   

1. การจัดทาํ SPและ WI 

a. บางหนวยงานยังไมเขาใจ วธิกีารเขยีน และไมแนใจวาใชแบบฟอรมถกูตองหรอืไม 

b. หัวหนาหนวยงานไดรับการอบรมไมครบถวนตามเวลาที่กาํหนด 

c. ยัังจัดทาํSPและ W Iไมครอบคลมุกับงานที่รับผดิชอบทัง้หมด 

2. การจัดทาํตัวชี้วัดของหนวยงานและรายบคุคล 

a. ยังไมไดเชื่อมโยง ตัวชี้วัดของหนวยงานกับตาราง OS Matrix  

b. ยังไมไดเชื่อมโยงตัวชี้วัดของหนวยงานและรายบคุคล 

c. ยังขาดความเขาใจวาจะกาํหนดตัวชี้วัดตัวใดเปนของของหนวยงานหรอืรายบคุคล 

3. การทบทวน Service Profile 

a. มกีารวเิคราะหงานไมครบถวน ทาํใหกาํหนดเปาหมายของการทาํงานไมชัดและเชื่อมโยงไปสู

การกาํหนดตัวชี้วัดของหนวยงานและรายบคุคล 

b. มคีวามตองการของลกูคาภายในนอยหรอืไมมคีนเขยีนให จงึหาแนวทางการพัฒนาไดไมตรง

กับความตองการบางครัง้ 

c. กระบวนการสาํคัญของหนวยงาน ยังวเิคราะหโอกาสพัฒนาไดไมชัดเจนซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู

การกาํหนดตัวชี้วัดของหนวยงานและรายบคุคล 

วาระที่ 2.3. การดาํเนนิงานพี่เลี้ยงคณุภาพเครอืขายยพุราชหลมเกา ดานซาย นครไทย ( QLN) 

1. การเขาซอมเยี่ยม รพร.นครไทย ในวันที่ 29/04/58 เพื่อจะรับ Reac. 2 ในวันที่ 67 พค.58 นี้ 

2. การจัดอบรมหลักสตูร Advance  HA กลุมเปาหมาย 3 รพร.ๆ 30 คน ใชงบ สรพ. 

วาระที่ 2.4. รายงานความคบืหนาของการดาํเนนิงานคณุภาพ ของ รพ.ปากชม 

ตารางการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลปากชม ป 2558 (รพ.ปากชมสงมา)  

วัน/เดอืน/ป  กจิกรรม  กาํหนดสง 

มนีาคม 2558  1.เขยีน Service profile หนวยงาน 
2.ตอบ Spa inaction หนวยงาน 

20 มคี.10 เมย.58 

เมษายน 2558  เขยีน Hospital profile  
เริ่มเขยีน SPA 2011 

30 พค.58 

มถินุายน 2558  IS QLN ทมี รพร.ดานซายเขาเยี่ยม   

มถินุายน  กรกฏาคม 2558  ปรับปรงุงานตามขอเสนอแนะของทมี
เยี่ยม 

 

สงิหาคม  กันยายน 2558  สง SAR  Clinical Tracer  Hospital 
profile กับ สรพ. 

 



 

วาระที่ 2.5. การตดิตามแผนการดาํเนนิงานของทมีประสาน 

1. กรรมการ HRD 

1. เสนอทบทวนบทบาทหนาที่การจัดจายยา ผูปวยนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลในวันหยดุ   

ราชการปจจบุันงาน ERเปนผูรับผดิชอบและพบปญหาเรื่องการบรหิารอัตรากาํลัง โดยขอให   

ฝายเภสัชจัดอัตรากาํลังเวรบาย ในชวงวันหยดุเสารอาทติยตัง้แตวันที่9 พฤษภาคม 31           

กรกฎาคม 58 เนื่องจากอัตรากาํลังพยาบาลหองฉกุเฉนิขาด 

2. เสนอทบทวนแนวทางรายงานแพทยเพื่อการตรวจรักษาผูปวยกรณผีูปวยที่มปีญหายุงยากซับ

ซอนในและนอกเวลาราชการ 

 การรายงานแพทยไดมกีารจัดทาํแนวทางการไวแลว ดังนัน้หากมรีายการแพทยเฉพาะทาง

แลวและแพทยเฉพาะทางพจิารณาจากขอมลูแลววาแพทยเวรสามารถดแูลได ใหรายงาน

แพทยเวร 

3. แนวทางการบรหิารจัดการคลนิกิพเิศษโรคระบบทางเดนิปสสาวะ ปญหาที่พบ 

1. แพทยผูรับผดิชอบจากรพ.เลย ไมสามารถกาํหนดวันมาใหบรกิารที่ดานซายไดแนนอน 

ทาํใหยากแกการนัดผูปวย 

2. ไมสามารถมาตรงตามวัน เวลาที่นัดไว ทาํใหผูปวยรอนาน ไมพงึพอใจ 

3. เวลาที่มาใหบรกิารที่รพ.มจีาํกัด (11.0013.00) ทาํใหตองเรงรบีในการตรวจ 

4. กรณแีพทยจากรพ.เลยไมมาตรวจ ผูปวยที่คัดกรองไว จะสงตรวจกับแพทยเวรหรอืเฉพาะ

ทางสาขาใด 

5. การสัง่ใชยา มกีารสัง่ใชยานอกบัญชยีาของโรงพยาบาล ทาํใหมปีญหาในการจัดยาใหผู

ปวย 

มตคิณะกรรมการ ใหกลุมพยาบาลจัดทาํบันทกึขอความชี้แจงปญหาและแจงขอตกลง

บรกิารใหแพทยคลนิกิพเิศษโรคระบบทางเดนิปสสาวะทราบ 

2. กรรมการ IMT 

1. สรปุผลงานตามโครงการ Paperless   มกีารลงบันทกึขอมลูในโปรแกรม HOSxP ได

ครอบคลมุมากขึ้น และแกไขตามแนวทางของกรรมการ Audit ปญหาที่พบมรีายงานอบุัติ

การณความเสี่ยงกรณเีคสคด ีที่ไมมผีลการสแกนเอกสาร โดยทางคณะกรรมการสารสนเทศ

จะกาํหนดแนวทางในการจัดเกบ็เอกสารตอไป 

2. การเตรยีมความพรอมในการเปลี่ยน โปรแกรม HOSxP โดยบรษัิท BMS เวอรชัน่ 3 เปน

เวอรชัน่ 4 ซึ่งจะเริ่มใชในปงบประมาณ 2559  โดย HOSxP V.4 จะมกีารปรับปรงุโครงสราง 

และเปลี่ยนรปูแบบการแสดงผลเมนกูารใชงานของโปรแกรม เพื่อใหสามารถลงบันทกึไดงาย

ขึ้น ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ ที่ยังไมไดรับการแกไขใน V.3 

3. มตทิี่ประชมุพัฒนาระบบเครอืขายสงตอ จังหวัดเลย กรณตีอ 

 

 



ที่  กจิกรรม  รายละเอยีด 

1  การสงตอผูปวยเขตรอยตอ  อาํเภอดานซาย/ภกูระดงึ ใหแพทยเฉพาะทาง/แพทยประจาํโรงพยาบาล  ชมุชน
พจิารณากรณเีกนิศักยภาพโรงพยาบาล ใหสงตอไป รพ.นอกเขตโดยลงทะเบยีน
สงตอ ผานศนูยสงตอโรงพยาบาลเลยดวยโปรแกรม Thai Refer ระบบ line 
โทรสาร โดยผูปวยไมตองเดนิทางมาตรวจที่โรงพยาบาลเลย 

2  ผูปวยที่ไมเกนิศักยภาพโรง
พยาบาลแมขาย 

เชน unstable Angina bradycardia นิ่วไต Gall stone เปนตน ใหสงตอใน
เขตบรกิารสขุภาพ กรณผีูปวยตองการใหคาํแนะนาํเรื่องสทิธ ิและใหสทิธกิาร
รักษาเปนชาํระเงนิ 

3  การสงตอผูปวยไปรับบรกิารที่
โรงพยาบาลสมเดจ็พระ
ยพุราชทาบอ 

กรณไีมเกนิศักยภาพ รพ.เลย ใหคาํแนะนาํเรื่องสทิธ อิอกใบสงตอ ใหสทิธกิาร       

รักษาเปนชาํระเงนิ 

4  การสงตอไปโรงพยาบาลสวน
กลาง 

เชน รพ.ศริริาช/รพ.มหดิล/รพ.รามาธบิด ีฯลฯ รับรองการสงตอ 1 ครัง้ ใหคาํ
แนะนาํขอประวัตกิารกลับมารักษาในเขตบรกิารสขุภาพ  กรณเีกนิศักยภาพ รพ.
แมขายใหมาขอใบสงตัวทกุครัง้ที่มาตรวจตามนัด 

5  การสงตอนอกเขตบรกิารสง
ภาพที่มาตออายใุบสงตอ 

ใหบันทกึเพิ่มเตมิ ขอใหโรงพยาบาลปลายทางพจิารณาสงผูปวยกลับมารับ 

บรกิารในเขตบรกิารสขุภาพเมื่อพนภาวะวกิฤติ และไมเกนิศักยภาพในเขต 

บรกิารสขุภาพ 

6  ผูปวยที่ไปตรวจรักษาเองมา
ขอใบสงตอภายหลัง 

ใหสงพบแพทยเฉพาะทาง/เฉพาะโรคเพื่อพจิารณาการสงตอ กรณไีมเกนิ 

ศักยภาพโรงพยาบาลเลย ใหรับการรักษาในโรงพยาบาลเลย กรณผีูปวยตองการ   

ใหใชสทิธิ์ชาํระเงนิ 

7  รพศ.อดุร  แจงการเปดระบบ Fast track AAA การสงตอใหพจิารณาสงตอในเขตบรกิาร       

เปนอันดับแรก 

8  มารดาคลอดที่ รพ.ตางเครอื
ขาย 

แจงลงทะเบยีนสทิธปิระกันสขุภาพจังหวัดเลย มาขอใบสงตัวไปตรวจตามนัด   

รับรองสทิธิ์การสงตอ 1 ครัง้ ใหขอประวัตกิลับมารักษาในเขตบรกิารสขุภาพ       

กรณผีูปวยตองการใหสทิธชิาํระเงนิ 

9  ผูปวยไมมาตออายใุบสงตอไป
ตรวจตามนัด 

โรงพยาบาลปลายทางประสานขอใชสทิธิ์ ไมรับรองสทิธิ์ใหชาํระเงนิ 



10  ทบทวนวันหมดอายขุองใบสง
ตอ 

ใหเปลี่ยนแปลงตามระเบยีบ สปสช.หมดอายเุปนรายไตรมาส 90 วัน 

 

4. รายงานการตรวจสอบเวชระเบยีน  ผลการตรวจสอบเวชระเบยีนผูปวยใน ประเดน็ที่พบและ

ถกูหักคะแนน Chart ดังนี้ ประเดน็ที่พบและถกูหักคะแนนChartเดอืนธันวาคม2557 (ตัวชี้วัด

เดอืนกมุภาพันธ2558)  จาํนวนChartที่สุมทัง้หมด 70 chart 

เกณฑ  รายละเอยีด  ตัวอยาง 

Discharge summary Dx.,OP.  

เกณฑขอ1  สรปุการวนิจิฉัยโรคในสวน Principal diagnosisไมถกู
ตองกับขอมลู ในเวชระเบยีน  ) หัก 4 chart 

เชน HN44145  AN5649 PDx ควรเปน 
Asthma , Other Dx ควรเปนHypo K  
HN32489 AN5266 PDx ควรเปนCHF 
ไมใชAF, HN11516 AN5512 PDxควร
เปนK113 ,HN72455 AN5182 

เกณฑขอ2  สรปุการวนิจิฉัยโรคในสวนการวนิจิฉัยโรครวม โรคแทรก 
ไมถกูตองกับขอมลูในเวชระเบยีน  ) หัก 13 chart 

เชน HN44145 AN5649 Other Dx ควร         
เปนHypoK , HN32489 AN5266 ควรใช         
DM HT CRF เปนComobid และควรใช         
ARFเปน other Dx, HN11516 AN5512         
ควรใช K122 เปนOther Dx       
และI10เปนcomorbid,HN9927 
AN5605,HN113564,AN5253, HN76419   
AN5675,HN20178/AN5630, HN70992   
AN5669,HN34892/AN5619 , HN40398     
AN5579,HN45639/AN5513 , HN29918     
AN5647 , HN39374 AN5661 

เกณฑขอ3  การทาํหัตถการและหรอืการผาตัด (Procedure/
operation)ไมถกูตองและครบถวน  ตรงกับขอมลูในเวช
ระเบยีน)หัก 4 chart 

เชนHN16765  AN5264ไมลงหัตถการ 
ICDและ I&D , HN76419 AN5675 , 
HN76742 AN5591 , HN13958 AN5683 

เกณฑขอ4   ไมบันทกึวันเดอืนป และเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสดุของการ
ทาํหัตถการในหองผาตัด (Operating room procedure) 
ทกุครัง้ ) หัก 8 chart 

เชน HN16765  AN5264 , HN43642 
AN5555 , HN76742 AN5591 , 
HN29918  AN5647 , HN13958 
AN5683 , HN45639  AN5513 , 
HN13944  AN5531 , HN24816 
AN5341 

เกณฑขอ9  ไมมกีารลงลายมอืชื่อแพทยผูรักษา หรอืแพทยผูสรปุ โดย
ตองระบชุื่อ นามสกลุ และเลขที่ใบประกอบวชิาชพี

 เชน HN113912  AN5621 , HN74958 
AN5430 , HN54909,AN5488 , 



เวชกรรมหัก 16 chart  HN47229  AN5634 , HN22570 
AN5631 , HN19176 
AN5286,HN43642  AN5555 , 
HN18059  AN5301 , HN76742 
AN5591 , HN29918  AN5647 , 
HN13958  AN5683 , HN72004 
AN5350 , HN39705  AN5297 , 
HN45639  AN5513 , HN13944 
AN5531 , HN24816  AN5341 

เกณฑขอ6  สรปุขอมลูในสวน Clinical summary (ซึ่งอาจอยูในสวน
ใดสวนหนึ่ง ของเวชระเบยีนกไ็ด) โดยตองมทีกุขอโดย
สังเขป ดังนี้ 

(1) สาเหตหุรอืปญหาผูปวยแรกรับหรอื

วนิจิฉัยโรคเมื่อสิ้นสดุการรักษา 

(2) การinvestigated ที่สาํคัญและ

เกี่ยวของ(ถาม)ี 

(3) การรักษาและผลการรักษาที่จาํเปน 

(4) แผนการรักษาฟนฟแูละสรางเสรมิสขุ

ภาพหลังจาํหนายผูปวย (ถาม)ี 

(5) Home medication 

 หัก 20 chart 

Discharge summary other  

เกณฑขอ7  ไมมขีอมลู ชื่อ นามสกลุ ผูใหรหัสโรค และขอมลูชื่อ 
นามสกลุ ผูใหรหัสหัตถการ)  หัก 26 chartเ 

 

เกณฑขอ9  มกีารใหรหัสหัตถการตามการสรปุของแพทย  ไมถกูตอง
ครบถวน)หัก 16 chart 

 

 Informed consent 

 เกณฑขอ2   ไมมลีายมอืชื่อผูใหคาํอธบิาย (โดยระบชุื่อ นามสกลุ 

และตาํแหนง ) เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกอนการลง

ลายมอืชื่อยนิยอมรับการรักษา หรอืปฏเิสธการรักษา )

หัก 23 chart 

 

เกณฑขอ4  มลีายมอืชื่อ หรอืลายพมิพนิ้วมอืของพยานฝายผูปวย 1 

คน (กรณ ีลายพมิพนิ้วมอืตองระบวุาเปนของใครและใช

นิ้วใด ) โดยระบชุื่อ  นามสกลุ  และ 

ความสัมพันธกับผูปวยอยางชัดเจน  กรณทีี่มาคนเดยีว 

ตองระบวุา  “ มาคนเดยีว ” ) หัก 9chart 

 



History  

เกณฑขอ7  ไมบันทกึการซักประวัตกิารเจบ็ปวยของระบบรางกายอื่นๆ

ทกุระบบ(review of system) ทกุระบบ ( ไมใชสวนของ 

past illness ) หัก 48 chart 

 

เกณฑขอ3  ไมบันทกึ  Present  illness  ในสวนการรักษาที่ไดมาแลว 

หรอืใน สวนประวัตกิารรักษาที่ผานมา (รวมถงึการรักษา

ประทานยาเองจากบาน  หรอืการจัดการการดแูลตนเอง

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกอน มาโรงพยาบาล ) กรณไีมไดรักษาที่

ใดมากอนใหระบวุา “ ไมไดรักษาจากที่ใด ”  หัก 23 

chart 

 

Physical exam 

 เกณฑขอ6  ไมมกีารสรปุปญหาของผูปวยที่เขารับการรักษาในครัง้นี้ 

(Problemlist) หัก 24 chart 

 

เกณฑขอ5   ไมมกีารบันทกึการตรวจรางกายทกุระบบ ) หัก 9 chart   

Progress note 

เกณฑขอ9  ไมมกีารลงวันเดอืนปและเวลา  พรอมลงนามกาํกับในใบ

คาํสัง่การรักษารักษาทกุครัง้ที่มกีารสัง่การรักษาโดย

สามารถระบไุดวาเปนผูใด  ( ทัง้กรณ ีOrder  forOne 

day  และ Continue ) กรณรีะบวุา  รคส. ( รับคาํสัง่ ) 

หรอื คาํสัง่โดยผูที่ไมมใีบอนญุาต ประกอบวชิาชพี

เวชกรรม  ( ใบประกอบโรคศลิปของแพทย )  ตองมกีาร

ลงนามกาํกับโดยแพทยทกุครัง้  ) หัก 36 chart 

 

เกณฑขอ8  มกีารบันทกึดวยลายมอืที่อานออกได  และลงลายมอืชื่อ

แพทยที่รับผดิชอบในการบันทกึ  Progress  note  โดย

สามารถระบไุดวาเปนผูใด)  หัก 23 chart 

 

Anesthetic record 

 เกณฑขอ8  ไมมบีันทกึการดแูลผูปวยหลังผาตัด  24  ชัว่โมง  ( post 

anesthetic  round )  โดยทมีวสิัญญ ี โดยตองระบุ

ปญหาจากการได ยาระงับความรูสกึในครัง้นี้  หากไมมี

 



ตองระบ ุ  “ ไมพบปญหา )  หัก 6 chart 

เกณฑขอ4  ไมมบีันทกึกอนการผาตัดอยางนอย 1 วัน ( pre 

anesthetic round )โดยทมีวสิัญญ ี โดยมกีารระบุ

ประวัตกิารไดรับยาระงับ ความรูสกึกอนหนา  ( ถาม ี) 

ยกเวนกรณทีี่ผูปวยเขา  admit  ในวันเดยีวกันที่เขาการ

ผาตัด  และในกรณทีี่ผูปวยฉกุเฉนิ สามารถบันทกึการ

ตรวจเยี่ยมวันเดยีวกับวันที่ผาตัดได  )  หัก 4 chart 

 

Operative record 

เกณฑขอ2   ไมมบีันทกึการวนิจิฉัยโรคกอนทาํหัตถการ  (Pre 

operativediagnosis)  และหลังทาํหัตถการ  (Post 

operative  diagnosis)หากจะใชตัวยอใชไดเฉพาะที่

ปรากฏในหนังสอื  ICD10  เทานัน้  โดย   Post 

operative  diagnosis  ตองบันทกึเปนชื่อโรคที่แพทย

วนิจิฉัยเทานัน้ไมสามารถใช   “ same”  หรอืใช

เครื่องหมาย  “ปกกา”  หรอืเครื่องหมาย   “...........” ) หัก 

2 chart 

 

     

Rehabilitation record 

เกณฑขอ1   ไมมบัีนทกึการซักประวัตอิาการสาํคัญ  ประวัตปิจจบัุน 

และประวัตอิดตีที่เกี่ยวของกับปญหาที่ตองการฟนฟู

สมรรถภาพ ) หัก 3 chart 

 

 เกณฑขอ6  ไมมบีันทกึสรปุผลการประเมนิผลการใหบรกิาร  และ 

ความกาวหนาของการฟนฟสูมรรถภาพตามเปาหมายที่ได

ตัง้ไว ) หัก 3 chart 

 

เกณฑขอ7  ไมมบีันทกึสรปุผลการใหบรกิารฟนฟสูมรรถภาพ และ 

แผนการจาํหนายผูปวย )  หัก 3 chart HN113882 

AN5566 consult PT แตไมมเีอกสารการทาํ     

กายภาพบาํบัด , HN19176AN5286 หักคะแนนทกุขอ 

 

Nurse note 



เกณฑขอ1  การประเมนิแรกรับ : ไมมกีารบันทกึที่สะทอนขอมลู   

สาํคัญ ไดแกอาการสาํคัญ หรอืปญหาที่ผูปวยตองมาโรง   

พยาบาล และระยะเวลาที่เกดิอาการ ประวัตกิารเจบ็   

ปวยปจจบัุนและอดตีที่เกี่ยวของ และอาการผูปวยแรกรับ 

พรอมระบปุญหา ครอบคลมุตามสภาวะของผูปวย ) หัก       

26 chart  

 

เกณฑขอ6  ไมมกีารเตรยีมความพรอมผูปวยเพื่อการดแูลตนเองตอ

เนื่องที่บาน ไดแกมกีารระบอุาการ และ หรอื ปญหา           

สาํคัญที่ตองไดรับขอมลู ความรูและหรอืการฝกทักษะที่   

จาํเปนเปนระยะ เพื่อใหผูปวยสามารถดแูลตนเองได   

และ มกีจิกรรมการใหขอมลู ความรูและหรอืการฝก   

ทักษะที่เหมาะสมกับความตองการของผูปวย เพื่อเสรมิ 

พลัง ( Empowerment ) และมขีอมลูสะทอนการปรับ       

เปลี่ยนพฤตกิรรม และความกาวหนาในการเรยีนรูและ     

หรอื การฝกทักษะ ของผูปวยและครอบครัว ) หัก 19           

chart 

 

เกณฑขอ9  การบันทกึวันเดอืนป เวลา  และการลงลายมอืชื่อ 

9.1  การบันทกึวันเดอืนป  และเวลา แรกรับ 

:ระบวุันเดอืนปและเวลา แรกรับผูปวยไวในความดแูล   

ระหวางการดแูล :มบีันทกึวันเดอืนปและเวลา ชัดเจนใน     

แตละเหตกุารณและสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง และ   

การตัดสนิใจรายงานแพทยในเวลาที่เหมาะสม ทันการณ 

และการตอบสนอง มบีันทกึวันเดอืนปและเวลาในคาํสัง่   

การรักษาของแพทยมบีันทกึวันเดอืนป และเวลาในใบ 

การใหยา ( Medication Administration Record )         

กอนจาํหนาย: ระบวัุนเดอืนปและเวลา ที่จาํหนาย     

ชัดเจน 

9.2   การลงลายมอืชื่อบันทกึดวยลายมอืที่อานออกไดมี

การลงลายมอืชื่อ  และนามสกลุ  ของพยาบาลผูบันทกึทกุ

ครัง้  โดยสามารถระบไุดวาเปนผูใด ( ยกเวนการใหยา 

Medication  Administration  Record  ที่ใหลงเฉพาะ

ชื่อ  ไมตองระบนุามสกลุได  โดยอนโุลมใหผานเกณฑ 

เนื่องจากมขีอจาํกัดของพื้นที่ในการบันทกึ )หัก 18 chart 

HN54909/AN5488 , HN47229 

AN5634 , HN22570  AN5631 , 

HN19176  AN5286 , HN24816 

AN5341 หักคะแนนทกุขอ 

หมายเหต ุ  

 Anesthetic record ม ี11 chart 

Operative record ม ี10 chart 

Rehabilitation record  ม ี6 chart 



 

3. กรรมการ NET 

1. การเกบ็ขอมลูความคดิเหน็ผูปกครองตอศนูยพัฒนาเดก็เลก็ ไดรับขอมลูคนื 15 ศนูยจาก 43 ศนูยเนื่องจาก

อยูในชวงรับนักเรยีนเขาศนูยใหม 

2. การสรางความเขมแขง็เครอืขายการดแูลผูสงูอายตุาํบลวังยาว 

 

วาระที่  3 เรื่องอื่นๆ 

1.  

กาํหนดประชมุครัง้ตอไป วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

 

  

    ………………………………… ………………………………... 

   (วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้)        ( สันทัด  บญุเรอืง ) 

     ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ   

 


