ส่วนที่
เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน

2

โดยให้คะแนนประเมินเกณฑ์ละ 1 คะแนน ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลครบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

1. Patient’s profile : ข้อมูลผู้ป่วย

เอกสารที่ใช้ประเมิน
1. เวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก แผ่นที่ 1 หรือ หน้าแรกของเวชระเบียน หรือ แผ่นทีโ่ รงพยาบาลระบุวา่ เป็น
ส่วนที่บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย อาจเป็นการบันทึกด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่ หรือพิมพ์จาก
ระบบคอมพิวเตอร์โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย หรือผู้แทนผู้ป่วย ที่ลงบันทึกให้ในใบค�ำร้องขอ
มีเวชระเบียนในการมารับบริการ
2. กรณีทเี่ ป็นการพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีการระบุผรู้ บั ผิดชอบตามระบบการจัดการของ
หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลนั้น
3. กรณีที่มีการบันทึกหลายลายมือ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือ กรณีที่เขียนด้วยดินสอ
โดยไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ก�ำกับ จะไม่น�ำข้อความนั้นมาใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีข้อมูลผู้ป่วยถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลชื่อ นามสกุล เพศ (หรือค�ำน�ำหน้าชื่อเช่น นาย
นาง…. ) HN และอายุ หรือวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย กรณีไม่ทราบวันเดือนเกิด อนุโลมให้มี
เฉพาะปี พ.ศ.ได้
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลเลขประจ�ำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือเลขที่ใบต่างด้าว
✧ กรณี ค นต่ า งด้ า วที่ เ กิ ด ในไทยแต่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น คนไทยได้ ใ ห้ ร ะบุ
“ไม่มีเลขที่บัตร”
✧ กรณีชาวต่างชาติให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง
✧ กรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ต้องระบุรายละเอียดว่า “ไม่รู้สึกตัว”
✧ กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตและไม่พบหลักฐาน ให้ระบุ “เสียชีวิตและไม่พบหลักฐาน”
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีข้อมูลชื่อและนามสกุลของญาติ หรือผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยระบุความสัมพันธ์
กับผู้ป่วย และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
✧ กรณีที่เป็นที่อยู่เดียวกับผู้ป่วย อาจบันทึกว่า บดก.
✧ กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีญาติ ให้ระบุ “ไม่รู้สึกตัว” หรือ “ไม่มีญาติ”
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คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

เกณฑ์ข้อที่ 4 มีขอ้ มูลประวัตกิ ารแพ้ยาและประวัตกิ ารแพ้อนื่ ๆ พร้อมระบุยาหรือสิง่ ทีแ่ พ้ (กรณีไม่ทราบชือ่
หรือไม่มีประวัติการแพ้ต้องระบุ “ไม่ทราบ” หรือ “ ไม่มีประวัติการแพ้”)
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีข้อมูลหมู่เลือดหรือบันทึกว่า “ไม่ทราบ”หรือ “ไม่เคยตรวจหมู่เลือด”
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีขอ้ มูลวันเดือนปีทบี่ นั ทึกข้อมูล ชือ่ และนามสกุลผูร้ บั ผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ทีส่ ามารถ
ระบุได้ว่าเป็นผู้ใด
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีข้อมูลชื่อ นามสกุล และ HN ใน ทุกแผ่น ของเวชระเบียนที่มีการบันทึกข้อมูลการรักษา
ในกรณีที่เวชระเบียนบันทึกในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีข้อมูลชื่อ นามสกุล และ HN
ทุกหน้า ที่ส่งให้ตรวจสอบ
หมายเหตุ หัก 1 คะแนน กรณีทมี่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อมูล โดยไม่มกี ารลงลายมือชือ่ ก�ำกับการแก้ไข
นั้น ยกเว้นกรณีที่มีการบันทึกเลขทะเบียนการให้บริการของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล
เช่น AN, เลขที่ X-rays เป็นต้น
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2. History : ประวัติการเจ็บป่วย

เอกสารที่ใช้ประเมิน
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก โดยใช้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยที่บันทึกในการเข้ารับบริการในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีบันทึก Chief complaint: อาการหรือปัญหาที่ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีบันทึก Present illness ในส่วนของอาการแสดง และการรักษาที่ได้มาแล้ว (กรณีผู้ป่วย
นอกโรคทั่วไป) หรือในส่วนของประวัติการรักษาที่ผ่านมา (กรณีผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง)
กรณีไม่ได้รักษาที่ใดมาก่อนให้ระบุว่า “ไม่ได้รักษาจากที่ใด”
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบนั ทึก Underlying disease และการรักษาทีไ่ ด้รบั อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูล
ที่ปรากฏในเวชระเบียน กรณีที่ไม่มี Underlying disease หรือไม่มีการรักษาต้องระบุ
“ไม่ม.ี .....” หรือ ข้อความอืน่ ทีแ่ สดงถึงมีการซักประวัตแิ ละไม่พบ Underlying disease หรือ
ไม่มีการรักษา
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบันทึกประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่ส�ำคัญ (Past illness) และประวัติความเจ็บป่วย
ในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มา หรือสอดคล้องกับปัญหาที่สงสัย
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีบันทึกประวัติการแพ้ยาและประวัติการแพ้อื่นๆ พร้อมระบุชื่อยาหรือสิ่งที่แพ้
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีบันทึกประวัติประจ�ำเดือน (กรณีเป็นผู้หญิงอายุ 11–60 ปี) หรือประวัติ Vaccination และ
Growth development (กรณีเป็นเด็กอายุ 0–14 ปี) หรือ Social history หรือ Personal
history (กรณีไม่เกี่ยวข้องให้ระบุ NA)
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีบนั ทึกประวัตกิ ารใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา โดยระบุจำ� นวน ความถี่ และระยะ
เวลาที่ใช้ ในกรณีผู้ป่วยเด็ก (0-14 ปี) ให้ซักประวัติการใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ และการ
ดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว
หมายเหตุ 1) เกณฑ์การประเมินในข้อ 3, 4, 5, 6 และ 7 กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่มีญาติหรือไม่สามารถ
ซักประวัติได้ ให้บันทึกว่า “ไม่รู้สึกตัวและไม่มีญาติ” ให้ระบุ NA
2) ให้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
กรณีที่มีการบันทึก Present illness ครบทั้ง 5W, 2H (what, where, when, why,
who, how, how many)
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3. Physical examination : การตรวจร่างกาย

เอกสารที่ใช้ประเมิน
เวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก โดยใช้ขอ้ มูลในส่วนของการตรวจร่างกายของแพทย์ พยาบาล และหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีบันทึกวันเดือนปี และ เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการประเมินครั้งแรก
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีบันทึกการตรวจร่างกายโดยการ ดู หรือ เคาะ ที่น�ำไปสู่การวินิจฉัยที่สอดคล้องกับ Chief
complaint กรณีที่ผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบันทึกการตรวจร่างกายโดยการ คล�ำ หรือ ฟัง ที่น�ำไปสู่การวินิจฉัยที่ สอดคล้องกับ chief
complaint กรณีที่ผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบันทึก Pulse rate, Respiration rate และ Temperature ทุกราย
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีบนั ทึก Blood Pressure ทุกราย ยกเว้นในเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี ให้พจิ ารณาตามสภาพ
ปัญหาของผู้ป่วย กรณีไม่จ�ำเป็นต้องบันทึกให้ระบุ NA
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีบันทึกน�้ำหนัก ทุกราย และส่วนสูงในกรณีดังต่อไปนี้
1) กรณีเด็ก บันทึกส่วนสูงทุกราย
2) กรณีผู้ใหญ่ บันทึกส่วนสูงในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ค่า BMI (Body Mass Index) หรือ
ค่า BSA (Body Surface Area) ในการวางแผนการรักษา เช่น รายทีต่ อ้ งให้ยาเคมีบำ� บัด เป็นต้น
(กรณีที่ชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูงไม่ได้ ต้องระบุ)
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการสรุปการวินจิ ฉัยโรคทีเ่ กีย่ วข้องและสอดคล้องกับผลการซักประวัตหิ รือผลการตรวจร่างกาย
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4. Treatment/Investigation : การรักษา/การตรวจเพื่อวินิจฉัย

เอกสารที่ใช้ประเมิน
เวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก โดยใช้ขอ้ มูลในส่วนของการรักษา หรือการตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยของแพทย์ พยาบาล
และหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีบนั ทึกการสัง่ และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือ รังสี หรือการตรวจอืน่ ๆ การสัง่ ตรวจ
อาจจะอยู่ครั้งก่อนหน้าได้ กรณีที่เป็น Standing order หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐาน
standing นั้น
✧ กรณีที่ไม่มีการสั่งการตรวจ ให้เป็น NA
✧ กรณีทไี่ ม่มก
ี ารบันทึกการสัง่ การตรวจวินจิ ฉัย แต่มผี ลการตรวจ และมีบนั ทึกการสัง่ ตรวจ
วินิจฉัย แต่ไม่มีผลการตรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์
✧ กรณีที่ผลการตรวจนั้นได้ข้อมูลจากใบส่งต่อ (ใบ Refer) ต้องระบุ
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีบนั ทึกการให้การรักษา การสัง่ ยา การท�ำหัตถการ (ถ้ามี) ทีส่ อดคล้องกับการวินจิ ฉัย ยกเว้น
กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ต้องมีบันทึกว่า “admit…”
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบันทึกการสั่งยาที่ระบุรายละเอียด ชื่อยา ความแรง ขนาดที่ใช้ จ�ำนวนยาที่สั่งจ่าย
กรณีไม่มีการสั่งยา ให้เป็น NA
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบันทึกการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโรค หรือ ภาวะการเจ็บป่วย หรือ การปฏิบัติตัวหรือ
การสังเกตอาการทีผ่ ดิ ปกติ หรือ ข้อควรระวังเกีย่ วกับการรับประทานยา ยกเว้นกรณีทแี่ พทย์
รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต้องระบุเหตุผล หรือ แผนการรักษา
เกณฑ์ข้อที่ 5 กรณีมกี ารปรึกษาระหว่างแผนก ต้องมีการบันทึกผลการตรวจวินจิ ฉัย หรือการรักษาทีผ่ า่ นมา
กรณีที่ไม่มีการส่งพบแพทย์อื่นให้เป็น NA
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีบันทึกแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง หรือการนัดมา Follow up
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกได้และลงลายมือชื่อแพทย์หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจรักษาโดยสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด
หมายเหตุ ให้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
กรณีที่มีการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วมีการระบุเหตุผลการใช้ยา (ภาคผนวก)
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คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

5. Follow up : การตรวจติดตาม

เอกสารที่ใช้ประเมิน
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก โดยใช้ข้อมูลในส่วนของการตรวจติดตามที่บันทึกในการให้บริการในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการบันทึกประวัติ หรือเหตุผลในการมา Follow up
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีการบันทึกการวินิจฉัยโรค ที่สอดคล้องกับการรักษาที่ให้
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบันทึก Vital signs ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจร่างกายที่จ�ำเป็น (ดู คล�ำ เคาะ ฟัง)
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบันทึกการประเมินผลการรักษาในครั้งที่ผ่านมา (Evaluation) หรือ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
และมีบันทึกการรักษาที่ให้ในครั้งนี้ (Treatment)
กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต้องระบุเหตุผล หรือแผนการรักษา
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีบนั ทึกการสัง่ และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือ รังสี หรือการตรวจอืน่ ๆ การสัง่ ตรวจ
อาจจะอยู่ครั้งก่อนหน้าได้ กรณีที่เป็น Standing order หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐาน
standing นั้น
✧ กรณีที่ไม่มีการสั่งการตรวจ ให้เป็น NA
✧ กรณีทไี่ ม่มก
ี ารบันทึกการสัง่ การตรวจวินจิ ฉัย แต่มผี ลการตรวจ และมีบนั ทึกการสัง่ ตรวจ
วินิจฉัย แต่ไม่มีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์
✧ กรณีที่ผลการตรวจนั้นได้ข้อมูลจากใบส่งต่อ (ใบ Refer) ต้องระบุ
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีบนั ทึกการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั หรือการสังเกตอาการทีผ่ ดิ ปกติ หรือข้อควรระวัง
เกี่ยวกับการรับประทานยา แผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง หรือการนัดมา Follow up ครั้งต่อไป
กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ให้ NA
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกได้และลงลายมือชื่อแพทย์หรือผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจ
รักษาโดย สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด
หมายเหตุ ให้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
กรณีทมี่ กี ารสัง่ ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วมีการระบุเหตุผลการใช้ยา (ภาคผนวก ค.)

6. Operative note : บันทึกการท�ำผ่าตัด หรือหัตถการ

เอกสารที่ใช้ประเมิน
1. เอกสารบันทึกการท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ หรือส่วนของเวชระเบียนที่โรงพยาบาลระบุวา่ เป็นส่วนที่
บันทึกข้อมูลการท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ ของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการครั้งนั้น โดยแพทย์ผู้ท�ำ
หัตถการ
2. ต�ำแหน่งที่บันทึก มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
2.1 ใน OPD Card ใน Visit ที่เข้ารับการรักษา หรือ
2.2 แบบฟอร์มการท�ำผ่าตัด หรือหัตถการ หรือ
2.3 ส่วนที่หน่วยบริการระบุว่าเป็นส่วนของ Operative note
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3. ในกรณีทมี่ ี Operative note หลายใบ หากพบว่ามีความสมบูรณ์ของการบันทึกต่างกัน การประเมิน
ให้ใช้คะแนนจากใบ operative note ที่มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด
4. กรณีเอกสารบันทึกการผ่าตัด หรือการท�ำหัตถการ เป็นแบบพิมพ์ส�ำเร็จรูป โดยบันทึกข้อมูลเพียง
บางส่วนต้องมีการลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ท�ำหัตถการ จึงจะถือว่าเป็นบันทึกที่สมบูรณ์และสามารถ
น�ำมาใช้ในการประเมิน
5. แนวทางในการพิจารณาว่า หัตถการใดทีจ่ ำ� เป็นต้องมีบนั ทึกการท�ำหัตถการนัน้ ใช้เกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
5.1 กรณีที่หัตถการนั้นเป็น Major OR procedure (โดยอ้างอิงตามหลักการให้รหัสหัตถการ
ICD-9-CM) ทั้งที่ท�ำในห้องผ่าตัด หรือนอกห้องผ่าตัด
5.2 กรณีที่หัตถการนั้นเป็น Non OR procedure ที่ Effected Thai DRGs (โดยอ้างอิงตาม
หลักการให้รหัสหัตถการ ICD-9-CM) ทีท่ ำ� ในห้องผ่าตัด ซึง่ หมายรวมถึง ห้องส่องกล้อง และ
ห้องสวนหัวใจ รายละเอียด ดังตาราง
ICD-9-CM
Major OR procedure Non-OR procedure (Effected Thai DRGs)
สถานที่ท�ำ ห้องผ่าตัด
ประเมิน
ประเมิน
นอกห้องผ่าตัด
ประเมิน
ไม่ต้องประเมิน
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการบันทึกชื่อ และนามสกุล ผู้ป่วยชัดเจน
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการผ่าตัดหรือหัตถการ (Operative findings)
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบันทึกวิธีการท�ำผ่าตัด หรือหัตถการ (Operative procedures)
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีบันทึกวิธีการให้ยาชา หรือยาระงับความรู้สึก
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีบันทึกผลการท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ หรือ การวินิจฉัยโรคหลังท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ (Post
operative diagnosis) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น กรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ
ต้องมีการติดตามผล Pathology หรือระบุในใบบันทึกว่า “รอผล Pathology” หรือ “รอผล
ชิ้นเนื้อ”
เกณฑ์ข้อที่ 6 บันทึกวันเดือนปี และเวลา ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการบันทึกด้วยลายมือทีอ่ า่ นออกได้และลงลายมือชือ่ แพทย์หรือผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการผ่าตัด
โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด กรณีผู้ที่ท�ำผ่าตัดหรือหัตถการนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์) ต้องมีการลงนามก�ำกับโดยแพทย์
ทุกครั้ง
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คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

7. Informed consent : บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการรักษา
หรือท�ำหัตถการ

เอกสารที่ใช้ประเมิน
บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการรักษาหรือท�ำหัตถการ ในกรณีทมี่ กี ารท�ำผ่าตัดหรือหัตถการ
ซึง่ อาจอยูใ่ น OPD Card หรือในส่วนทีห่ น่วยบริการระบุวา่ เป็นส่วนของการบันทึก Informed consent
ของผู้ป่วย ในการเข้ารับการตรวจรักษาในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการบันทึกชื่อ และนามสกุล ผู้ป่วยถูกต้องชัดเจน
เกณฑ์ข้อที่ 2 มีลายมือชือ่ หรือลายพิมพ์นวิ้ มือ (โดยต้องระบุวา่ เป็นของใครและใช้นวิ้ ใด) ชือ่ และนามสกุล
ของผู้รับทราบข้อมูลและยินยอมให้ท�ำการรักษาหรือหัตถการ กรณีที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
(ยกเว้นสมรสตามกฎหมาย) หรือผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ ให้มีผู้ลงนาม
ยินยอม โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยให้ชัดเจน ยกเว้นกรณีดังนี้
(1) กรณีมารับการรักษาทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน หรือสติสมั ปชัญญะไม่สมบูรณ์ ให้ถอื เป็นกรณีมคี วาม
จ�ำเป็นอาจเป็นอันตรายต่อชีวติ ผูใ้ ห้บริการต้องช่วยเหลือให้การรักษาทันทีไม่จำ� เป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง
(2) กรณีผปู้ ว่ ยอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ถ้ามาคนเดียว และมารับการรักษาด้วยภาวะฉุกเฉิน สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ โดยต้องระบุวา่ ผูป้ ว่ ยมาคนเดียว ซึง่ ควรให้ผปู้ กครองทีช่ อบ
ด้วยกฎหมายเซ็นรับทราบภายหลัง พร้อมระบุวนั เดือนปีและเวลาทีร่ บั ทราบการรักษานัน้
เกณฑ์ข้อที่ 3 มีลายมือชื่อพยานครบถ้วน โดยระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน
(กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมาคนเดียว ให้ระบุวา่ “ผูป้ ว่ ยมาคนเดียว”) ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นการเจาะเลือดส่งตรวจ
ที่เป็นความลับของผู้ป่วย เช่น การเจาะ HIV ซึ่งมีการบันทึกในขั้นตอนของการให้ค�ำปรึกษา
(Counseling)
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีการบันทึกเหตุผล ความจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการผ่าตัด หรือหัตถการ
เกณฑ์ข้อที่ 5 มีการบันทึกการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยสังเขป
เกณฑ์ข้อที่ 6 มีการระบุลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือรายละเอียดของการท�ำผ่าตัด หรือหัตถการ
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการบันทึกระบุวันเดือนปี และเวลา ที่รับทราบและยินยอมให้ท�ำการรักษา
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