
2                                                  ส่วนที่
เกณฑ์กำรตรวจประเมินและกำรให้คะแนนคุณภำพ
กำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน
 

 โดยให้คะแนนประเมินเกณฑ์ละ 1 คะแนน ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

1.  Patient’s profile : ข้อมูลผู้ป่วย 
เอกสารที่ใช้ประเมิน 

1.		 เวชระเบยีนผูป่้วยนอก	แผ่นที	่1	หรอื	หน้าแรกของเวชระเบยีน	หรือ	แผ่นทีโ่รงพยาบาลระบุว่าเป็น

ส่วนที่บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	 อาจเป็นการบันทึกด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่	 หรือพิมพ์จาก

ระบบคอมพิวเตอร์โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย	หรือผู้แทนผู้ป่วย	ที่ลงบันทึกให้ในใบค�าร้องขอ

มีเวชระเบียนในการมารับบริการ

2.		 กรณีทีเ่ป็นการพมิพ์จากระบบคอมพวิเตอร์จะต้องมกีารระบผุูร้บัผดิชอบตามระบบการจดัการของ

หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลนั้น

3.		 กรณีที่มีการบันทึกหลายลายมือ	 หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล	 หรือ	 กรณีที่เขียนด้วยดินสอ	 

โดยไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ก�ากับ	จะไม่น�าข้อความนั้นมาใช้ในการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีข้อมูลผู้ป่วยถูกต้อง	ครบถ้วน	ได้แก่	ข้อมูลชื่อ	นามสกุล	เพศ	(หรือค�าน�าหน้าชื่อเช่น	นาย	

นาง….	)	HN	และอายุ	หรือวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย	กรณีไม่ทราบวันเดือนเกิด	อนุโลมให้มี

เฉพาะปี	พ.ศ.ได้

เกณฑ์ข้อที่ 2	 มีข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้ป่วย	หรือเลขที่ใบต่างด้าว	

 ✧ กรณีคนต่างด้าวท่ีเกิดในไทยแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยได้ให้ระบ	ุ 

	 “ไม่มีเลขที่บัตร”

 ✧ กรณีชาวต่างชาติให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง

 ✧ กรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว	ต้องระบุรายละเอียดว่า	“ไม่รู้สึกตัว”

 ✧ กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตและไม่พบหลักฐาน	ให้ระบุ	“เสียชีวิตและไม่พบหลักฐาน”

เกณฑ์ข้อที่ 3	 มีข้อมูลชื่อและนามสกุลของญาติ	 หรือผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน	 โดยระบุความสัมพันธ ์

กับผู้ป่วย	และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้	

 ✧ กรณีที่เป็นที่อยู่เดียวกับผู้ป่วย	อาจบันทึกว่า	บดก.	

 ✧ กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีญาติ	ให้ระบุ	“ไม่รู้สึกตัว”	หรือ	“ไม่มีญาติ”
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18 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีข้อมลูประวตักิารแพ้ยาและประวตักิารแพ้อืน่ๆ	พร้อมระบยุาหรอืสิง่ทีแ่พ้	(กรณไีม่ทราบชือ่

หรือไม่มีประวัติการแพ้ต้องระบุ	“ไม่ทราบ”	หรือ	“	ไม่มีประวัติการแพ้”)

เกณฑ์ข้อที่ 5		 มีข้อมูลหมู่เลือดหรือบันทึกว่า	“ไม่ทราบ”หรือ	“ไม่เคยตรวจหมู่เลือด”

เกณฑ์ข้อที่ 6		 มีข้อมลูวนัเดอืนปีท่ีบันทกึข้อมลู	ชือ่	และนามสกลุผูร้บัผดิชอบในการบนัทกึข้อมลู	ทีส่ามารถ

ระบุได้ว่าเป็นผู้ใด

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มีข้อมูลชื่อ	นามสกุล	 และ	HN	 ใน	ทุกแผ่น	 ของเวชระเบียนที่มีการบันทึกข้อมูลการรักษา	 

ในกรณีที่เวชระเบียนบันทึกในรูปของอิเล็กทรอนิกส์	 ต้องมีข้อมูลชื่อ	 นามสกุล	 และ	 HN	 

ทุกหน้า	ที่ส่งให้ตรวจสอบ	

หมายเหตุ หกั	1	คะแนน	กรณทีีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิข้อมลู	โดยไม่มกีารลงลายมอืชือ่ก�ากบัการแก้ไข

นั้น	 ยกเว้นกรณีท่ีมีการบันทึกเลขทะเบียนการให้บริการของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล	

เช่น	AN,	เลขที่	X-rays	เป็นต้น



Medical Record Audit Guideline

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ - สภำกำรพยำบำล - สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)

19

2. History : ประวัติกำรเจ็บป่วย 
เอกสารที่ใช้ประเมิน

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก	โดยใช้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยที่บันทึกในการเข้ารับบริการในครั้งนั้น

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีบันทึก	Chief	complaint:	อาการหรือปัญหาที่ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล

เกณฑ์ข้อที่ 2		 มีบันทึก	 Present	 illness	 ในส่วนของอาการแสดง	และการรักษาที่ได้มาแล้ว	 (กรณีผู้ป่วย

นอกโรคทั่วไป)	 หรือในส่วนของประวัติการรักษาท่ีผ่านมา	 (กรณีผู้ป่วยนอกโรคเร้ือรัง)	 

กรณีไม่ได้รักษาที่ใดมาก่อนให้ระบุว่า	“ไม่ได้รักษาจากที่ใด”

เกณฑ์ข้อที่ 3		 มบีนัทกึ	Underlying	disease	และการรกัษาทีไ่ด้รบัอยูใ่นปัจจบุนั	ถกูต้องครบถ้วนตามข้อมลู

ที่ปรากฏในเวชระเบียน	 กรณีท่ีไม่มี	 Underlying	 disease	 หรือไม่มีการรักษาต้องระบุ	

“ไม่ม.ี.....”	หรอื	ข้อความอืน่ท่ีแสดงถงึมกีารซักประวติัและไม่พบ	Underlying	disease	หรอื

ไม่มีการรักษา

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีบันทึกประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่ส�าคัญ	 (Past	 illness)	 และประวัติความเจ็บป่วย 

ในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มา	หรือสอดคล้องกับปัญหาที่สงสัย

เกณฑ์ข้อที่ 5		 มีบันทึกประวัติการแพ้ยาและประวัติการแพ้อื่นๆ	พร้อมระบุชื่อยาหรือสิ่งที่แพ้

เกณฑ์ข้อที่ 6		 มีบันทึกประวัติประจ�าเดือน	(กรณีเป็นผู้หญิงอายุ	11–60	ปี)	หรือประวัติ	Vaccination	และ	

Growth	development	(กรณีเป็นเด็กอายุ	0–14	ปี)	หรือ	Social	history	หรือ	Personal	

history	(กรณีไม่เกี่ยวข้องให้ระบุ	NA)

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มีบนัทกึประวตักิารใช้สารเสพตดิ	การสบูบุหรี	่การดืม่สุรา	โดยระบจุ�านวน	ความถ่ี	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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20 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

3. Physical examination : กำรตรวจร่ำงกำย 
เอกสารที่ใช้ประเมิน

เวชระเบยีนผูป่้วยนอก	โดยใช้ข้อมลูในส่วนของการตรวจร่างกายของแพทย์	พยาบาล	และหรือเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในครั้งนั้น

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีบันทึกวันเดือนปี	และ	เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการประเมินครั้งแรก

เกณฑ์ข้อที่ 2		 มีบันทึกการตรวจร่างกายโดยการ	ดู	หรือ	เคาะ	ที่น�าไปสู่การวินิจฉัยที่สอดคล้องกับ	Chief	

complaint	กรณีที่ผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ	WNL		(within	normal	limit)

เกณฑ์ข้อที่ 3		 มีบันทึกการตรวจร่างกายโดยการ	คล�า	หรือ	ฟัง	ที่น�าไปสู่การวินิจฉัยที่	 สอดคล้องกบั	chief	

complaint	กรณีที่ผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ	WNL		(within	normal	limit)

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีบันทึก	Pulse	rate,	Respiration	rate	และ	Temperature	ทุกราย	

เกณฑ์ข้อที่ 5		 มีบนัทกึ	Blood	Pressure	ทกุราย	ยกเว้นในเดก็เล็กอายนุ้อยกว่า	3	ปี	ให้พจิารณาตามสภาพ

ปัญหาของผู้ป่วย	กรณีไม่จ�าเป็นต้องบันทึกให้ระบุ	NA

เกณฑ์ข้อที่ 6		 มีบันทึกน�้าหนัก	ทุกราย	และส่วนสูงในกรณีดังต่อไปนี้

	 1)		กรณีเด็ก	บันทึกส่วนสูงทุกราย

 2)		กรณีผู้ใหญ่	บันทึกส่วนสูงในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ค่า	BMI	(Body	Mass	Index)	หรือ

ค่า	BSA	(Body	Surface	Area)	ในการวางแผนการรกัษา	เช่น	รายทีต้่องให้ยาเคมบี�าบดั	เป็นต้น 

 (กรณีที่ชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงไม่ได้	ต้องระบุ)

เกณฑ์ข้อที่ 7  มีการสรุปการวนิจิฉยัโรคทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้องกบัผลการซกัประวตัหิรอืผลการตรวจร่างกาย
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4. Treatment/Investigation : กำรรักษำ/กำรตรวจเพื่อวินิจฉัย
เอกสารที่ใช้ประเมิน

เวชระเบยีนผู้ป่วยนอก	โดยใช้ข้อมลูในส่วนของการรกัษา	หรอืการตรวจเพือ่วินจิฉยัของแพทย์	พยาบาล	

และหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในครั้งนั้น

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1  มบีนัทกึการสัง่	และมีผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	หรอื	รงัส	ีหรอืการตรวจอืน่ๆ	การสัง่ตรวจ

อาจจะอยู่ครั้งก่อนหน้าได้	 กรณีที่เป็น	 Standing	 order	 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐาน	

standing	นั้น	

 ✧ กรณีที่ไม่มีการสั่งการตรวจ	ให้เป็น	NA	

 ✧ กรณทีีไ่ม่มกีารบนัทกึการสัง่การตรวจวนิจิฉัย	แต่มผีลการตรวจ	และมบีนัทกึการส่ังตรวจ 

	 วินิจฉัย	แต่ไม่มีผลการตรวจ	ไม่ผ่านเกณฑ์

 ✧ กรณีที่ผลการตรวจนั้นได้ข้อมูลจากใบส่งต่อ	(ใบ	Refer)	ต้องระบุ

เกณฑ์ข้อที่ 2		 มีบนัทกึการให้การรกัษา	การสัง่ยา	การท�าหตัถการ	(ถ้ามี)	ทีส่อดคล้องกับการวนิจิฉยั	ยกเว้น

กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล	ต้องมีบันทึกว่า	“admit…”

เกณฑ์ข้อที่ 3		 มีบันทึกการสั่งยาที่ระบุรายละเอียด	ชื่อยา	ความแรง	ขนาดที่ใช้	จ�านวนยาที่สั่งจ่าย	

 กรณีไม่มีการสั่งยา	ให้เป็น	NA 

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีบันทึกการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับโรค	 หรือ	 ภาวะการเจ็บป่วย	 หรือ	 การปฏิบัติตัวหรือ 

การสงัเกตอาการทีผ่ดิปกต	ิหรอื	ข้อควรระวงัเกีย่วกบัการรบัประทานยา	ยกเว้นกรณทีีแ่พทย์

รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต้องระบุเหตุผล	หรือ	แผนการรักษา

เกณฑ์ข้อที่ 5  กรณมีกีารปรึกษาระหว่างแผนก	ต้องมกีารบนัทกึผลการตรวจวนิจิฉยั	หรือการรักษาทีผ่่านมา 

กรณีที่ไม่มีการส่งพบแพทย์อื่นให้เป็น	NA	

เกณฑ์ข้อที่ 6		 มีบันทึกแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง	หรือการนัดมา	Follow	up	

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มีการบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกได้และลงลายมือชื่อแพทย์หรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการ 

ตรวจรักษาโดยสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด

หมายเหตุ  ให้คะแนนเพิ่ม	1	คะแนน 

	 กรณีที่มีการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	แล้วมีการระบุเหตุผลการใช้ยา	(ภาคผนวก)
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22 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

5. Follow up : กำรตรวจติดตำม
เอกสารที่ใช้ประเมิน 

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก	โดยใช้ข้อมูลในส่วนของการตรวจติดตามที่บันทึกในการให้บริการในครั้งนั้น
เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)
เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีการบันทึกประวัติ	หรือเหตุผลในการมา	Follow	up
เกณฑ์ข้อที่ 2		 มีการบันทึกการวินิจฉัยโรค	ที่สอดคล้องกับการรักษาที่ให้
เกณฑ์ข้อที่ 3		 มีบันทึก	Vital	signs	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	หรือการตรวจร่างกายที่จ�าเป็น		(ดู	คล�า	เคาะ	ฟัง)
เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีบันทึกการประเมินผลการรักษาในคร้ังท่ีผ่านมา	 (Evaluation)	 หรือ	 สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึน	

และมีบันทึกการรักษาที่ให้ในครั้งนี้	(Treatment)	
 กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต้องระบุเหตุผล	หรือแผนการรักษา
เกณฑ์ข้อที่ 5  มบีนัทกึการสัง่	และมีผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	หรอื	รงัส	ีหรอืการตรวจอืน่ๆ	การสัง่ตรวจ

อาจจะอยู่ครั้งก่อนหน้าได้	 กรณีที่เป็น	 Standing	 order	 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐาน	
standing	นั้น	

 ✧ กรณีที่ไม่มีการสั่งการตรวจ	ให้เป็น	NA 
 ✧ กรณทีีไ่ม่มกีารบนัทกึการสัง่การตรวจวนิจิฉัย	แต่มผีลการตรวจ	และมบีนัทกึการส่ังตรวจ 

	 วินิจฉัย	แต่ไม่มีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์
 ✧ กรณีที่ผลการตรวจนั้นได้ข้อมูลจากใบส่งต่อ	(ใบ	Refer)	ต้องระบุ
เกณฑ์ข้อที่ 6  มบีนัทกึการให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏิบตัติวั	หรอืการสังเกตอาการทีผ่ดิปกต	ิหรอืข้อควรระวงั

เกี่ยวกับการรับประทานยา	แผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง	หรือการนัดมา	Follow	up	ครั้งต่อไป 
กรณีที่แพทย์รับผู้ป่วยเข้าพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล	ให้	NA

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มีการบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกได้และลงลายมือชื่อแพทย์หรือผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจ
รักษาโดย	สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด

หมายเหตุ  ให้คะแนนเพิ่ม	1	คะแนน 
	 กรณทีีม่กีารสัง่ใช้ยานอกบัญชยีาหลกัแห่งชาติแล้วมกีารระบเุหตุผลการใช้ยา	(ภาคผนวก	ค.)

6. Operative note : บันทึกกำรท�ำผ่ำตัด หรือหัตถกำร 
เอกสารที่ใช้ประเมิน

1.		 เอกสารบันทึกการท�าผ่าตัดหรือหัตถการ	หรือส่วนของเวชระเบียนที่โรงพยาบาลระบุวา่เป็นส่วนที่
บันทึกข้อมูลการท�าผ่าตัดหรือหัตถการ	 ของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการคร้ังนั้น	 โดยแพทย์ผู้ท�า
หัตถการ

2.		 ต�าแหน่งที่บันทึก	มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
	 2.1	 ใน	OPD	Card	ใน	Visit	ที่เข้ารับการรักษา	หรือ
	 2.2	 แบบฟอร์มการท�าผ่าตัด	หรือหัตถการ	หรือ

	 2.3	 ส่วนที่หน่วยบริการระบุว่าเป็นส่วนของ	Operative	note
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3.		 ในกรณีทีม่	ีOperative	note	หลายใบ	หากพบว่ามคีวามสมบรูณ์ของการบนัทกึต่างกนั	การประเมนิ

ให้ใช้คะแนนจากใบ	operative	note	ที่มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด

4.		 กรณีเอกสารบันทึกการผ่าตัด	หรือการท�าหัตถการ	เป็นแบบพิมพ์ส�าเร็จรูป	โดยบันทึกข้อมูลเพียง

บางส่วนต้องมีการลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ท�าหัตถการ	 จึงจะถือว่าเป็นบันทึกที่สมบูรณ์และสามารถ 

น�ามาใชใ้นการประเมิน

5.  แนวทางในการพจิารณาว่า	หตัถการใดท่ีจ�าเป็นต้องมบีนัทกึการท�าหตัถการน้ัน	ใช้เกณฑ์การพจิารณา

ดังนี้

	 5.1	 กรณีที่หัตถการนั้นเป็น	Major	OR	procedure	 (โดยอ้างอิงตามหลักการให้รหัสหัตถการ	 

	 ICD-9-CM)	ทั้งที่ท�าในห้องผ่าตัด	หรือนอกห้องผ่าตัด

	 5.2		 กรณีที่หัตถการนั้นเป็น	Non	OR	procedure	ที่	Effected	Thai	DRGs	(โดยอ้างอิงตาม 

	 หลกัการให้รหัสหตัถการ	ICD-9-CM)	ทีท่�าในห้องผ่าตดั	ซึง่หมายรวมถงึ	ห้องส่องกล้อง	และ 

	 ห้องสวนหัวใจ	รายละเอียด	ดังตาราง

                                                                               ICD-9-CM

                                       Major OR procedure     Non-OR procedure (Effected Thai DRGs)

สถานที่ท�า	 ห้องผ่าตัด	 ประเมิน	 ประเมิน

	 นอกห้องผ่าตัด	 ประเมิน	 ไม่ต้องประเมิน

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีการบันทึกชื่อ	และนามสกุล	ผู้ป่วยชัดเจน

เกณฑ์ข้อที่ 2		 มีบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการผ่าตัดหรือหัตถการ	(Operative	findings)

เกณฑ์ข้อที่ 3		 มีบันทึกวิธีการท�าผ่าตัด	หรือหัตถการ	(Operative	procedures)

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีบันทึกวิธีการให้ยาชา	หรือยาระงับความรู้สึก		

เกณฑ์ข้อที่ 5		 มีบันทึกผลการท�าผ่าตัดหรือหัตถการ	หรือ	การวินิจฉัยโรคหลังท�าผ่าตัดหรือหัตถการ	(Post	

operative	diagnosis)	รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น	กรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ	

ต้องมีการติดตามผล	Pathology	หรือระบุในใบบันทึกว่า	“รอผล	Pathology”	หรือ	“รอผล

ชิ้นเนื้อ”	

เกณฑ์ข้อที่ 6		 บันทึกวันเดือนปี	และเวลา	ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการท�าผ่าตัดหรือหัตถการ

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มกีารบนัทกึด้วยลายมอืทีอ่่านออกได้และลงลายมอืชือ่แพทย์หรือผู้ทีรั่บผิดชอบในการผ่าตัด

โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด	 กรณีผู้ที่ท�าผ่าตัดหรือหัตถการนั้น	 เป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม	(ใบประกอบโรคศลิป์ของแพทย์)	ต้องมกีารลงนามก�ากบัโดยแพทย์

ทุกครั้ง
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24 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

7.  Informed consent : บันทึกกำรรับทรำบข้อมูลและยินยอมรับกำรรักษำ 
    หรือท�ำหัตถกำร 
เอกสารที่ใช้ประเมิน

บนัทกึการรบัทราบข้อมลูและยนิยอมรบัการรกัษาหรอืท�าหตัถการ	ในกรณทีีม่กีารท�าผ่าตดัหรอืหตัถการ	

ซึง่อาจอยูใ่น	OPD	Card	หรอืในส่วนท่ีหน่วยบรกิารระบวุ่าเป็นส่วนของการบนัทกึ	Informed	consent	

ของผู้ป่วย	ในการเข้ารับการตรวจรักษาในครั้งนั้น

เกณฑ์การประเมิน (7 ข้อ)

เกณฑ์ข้อที่ 1		 มีการบันทึกชื่อ	และนามสกุล	ผู้ป่วยถูกต้องชัดเจน

เกณฑ์ข้อที่ 2		 มลีายมอืชือ่	หรอืลายพมิพ์นิว้มอื	(โดยต้องระบวุ่าเป็นของใครและใช้นิว้ใด)	ชือ่	และนามสกลุ

ของผู้รับทราบข้อมูลและยินยอมให้ท�าการรักษาหรือหัตถการ	 กรณีที่อายุน้อยกว่า	 18	 ปี	

(ยกเว้นสมรสตามกฎหมาย)	หรือผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์	ให้มีผู้ลงนาม

ยินยอม	โดยต้องระบุชื่อ	นามสกุล	และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยให้ชัดเจน	ยกเว้นกรณีดังนี้

	 (1)	กรณมีารบัการรกัษาทีม่ภีาวะฉกุเฉนิ	หรอืสติสมัปชญัญะไม่สมบรูณ์	ให้ถอืเป็นกรณมีคีวาม 

	 จ�าเป็นอาจเป็นอนัตรายต่อชวีติ	ผูใ้ห้บริการต้องช่วยเหลือให้การรักษาทนัทไีม่จ�าเป็นต้อง 

	 ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง

	 (2)	กรณผีูป่้วยอายุน้อยกว่า	18	ปี	ถ้ามาคนเดียว	และมารบัการรกัษาด้วยภาวะฉุกเฉนิ	สามารถ 

	 ให้ความยนิยอมด้วยตนเองได้	โดยต้องระบวุ่าผูป่้วยมาคนเดียว	ซ่ึงควรให้ผูป้กครองทีช่อบ 

	 ด้วยกฎหมายเซน็รับทราบภายหลงั	พร้อมระบวุนัเดือนปีและเวลาท่ีรบัทราบการรกัษานัน้

เกณฑ์ข้อที่ 3		 มีลายมือชื่อพยานครบถ้วน	 โดยระบุชื่อ	 นามสกุล	 และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน	

(กรณทีีผู่ป่้วยมาคนเดยีว	ให้ระบวุ่า	“ผูป่้วยมาคนเดยีว”)	ยกเว้นกรณทีีเ่ป็นการเจาะเลอืดส่งตรวจ

ที่เป็นความลับของผู้ป่วย	เช่น	การเจาะ	HIV	ซึ่งมีการบันทึกในขั้นตอนของการให้ค�าปรึกษา	

(Counseling)

เกณฑ์ข้อที่ 4		 มีการบันทึกเหตุผล	ความจ�าเป็นที่ต้องท�าการผ่าตัด	หรือหัตถการ

เกณฑ์ข้อที่ 5		 มีการบันทึกการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยสังเขป

เกณฑ์ข้อที่ 6		 มีการระบุลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล	หรือรายละเอียดของการท�าผ่าตัด	หรือหัตถการ

เกณฑ์ข้อที่ 7		 มีการบันทึกระบุวันเดือนปี	และเวลา	ที่รับทราบและยินยอมให้ท�าการรักษา


