NA

Missing

No

เกณฑ์
ข้อ 1

เกณฑ์
ข้อ 2

เกณฑ์ เกณฑ์
ข้อ 3 ข้อ 4

เกณฑ์
ข้อ 5

เกณฑ์
ข้อ 6

เกณฑ์
ข้อ 7

เกณฑ์ เกณฑ์
ข้อ 8 ข้อ 9

หัก
คะแนน

รวม
คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม (Full score) รวม………..…….…..คะแนน (ต้องไม่น้อยกว่า 56 คะแนน) คะแนนที่ได้ (Sum score) ……………………….  ร้อยละ ………………………..
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในภาพรวม
Overall finding (…) การจัดเรียงเวชระเบียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
			 (…) เอกสารบางแผ่น ไม่มีชื่อผู้รับบริการ HN AN ท�ำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารแผ่นนี้เป็นของใครจึงไม่สามารถทบทวนเอกสารแผ่นนั้นได้
(เลือกเพียง 1 ข้อ) (…) Documentation inadequate for meaningful review (ข้อมูลไม่เพียงพอส�ำหรับการทบทวน)
														 (…) No significant medical record issue identified			 (ไม่มีปัญหาส�ำคัญจากการทบทวน)
														 (…) Certain issues in question specify				 (มีปัญหาจากการทบทวนที่ต้องค้นต่อ ระบุ....................................................................)
Audit by……………………………….... Audit Date ……………………………

1. Discharge summary: Dx., OP
2. Discharge summary: Other
3. Informed consent
4. History
5. Physical exam
6. Progress note
7. Consultation record
8. Anesthetic record
9. Operative note
10. Labour record
11. Rehabilitation record
12. Nurses’ note

Content

แบบตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน  Medical Record Audit Form (IPD)
Hcode ……………………… Hname……………………………………………… HN…………………………    AN……………………    Date admitted…………………    Date discharged ………………………..
การบันทึกช่อง NA: กรณีไม่จ�ำเป็นต้องมีเอกสารใน Content ล�ำดับที่ 7, 8, 9, 10, 11 เนื่องจากไม่มีการให้บริการ ให้กากบาท ในช่อง NA
การบันทึกช่อง Missing: กรณีไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ เวชระเบียนไม่ครบ หรือหายไป ให้ กากบาทในช่อง Missing
การบันทึกช่อง No: กรณีมีเอกสารแต่ไม่มีการบันทึกในเอกสารนั้น ให้กากบาทในช่อง “No”
การบันทึกคะแนน: (1) กรณีที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้ 1 คะแนน (2) กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้ 0 คะแนน (3) กรณีไม่จ�ำเป็นต้องมีบันทึก/ไม่มีข้อมูล ในเกณฑ์ข้อที่ระบุให้มี NA ได้ ให้ NA

แบบตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช กรณีผู้ป่วยใน  Medical Record Audit Form (IPD)
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											 คะแนนเต็ม (Full score) รวม…….....…….…..คะแนน (ต้องไม่น้อยกว่า 57 คะแนน) คะแนนที่ได้ (Sum score) ……………………….  ร้อยละ ………………………..
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในภาพรวม
Overall finding (…) การจัดเรียงเวชระเบียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
			 (…) เอกสารบางแผ่น ไม่มีชื่อผู้รับบริการ HN AN ท�ำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารแผ่นนี้เป็นของใครจึงไม่สามารถทบทวนเอกสารแผ่นนั้นได้
(เลือกเพียง 1 ข้อ) (…) Documentation inadequate for meaningful review (ข้อมูลไม่เพียงพอส�ำหรับการทบทวน)
														 (…) No significant medical record issue identified			 (ไม่มีปัญหาส�ำคัญจากการทบทวน)
														 (…) Certain issues in question specify				 (มีปัญหาจากการทบทวนที่ต้องค้นต่อ ระบุ....................................................................)
หมายเหตุ Operative note* กรณีผู้ป่วยจิตเวช ใช้ประเมินคุณภาพการบันทึก ECT/Psychosocial intervention
Audit by……………………………....... Audit Date ……………………………

1. Discharge summary: Dx., OP
2. Discharge summary: Other
3. Informed consent
4. History
5. Physical exam
6. Progress note
7. Consultation record
8. Anesthetic record
9. Operative note*
10. Labour record
11. Rehabilitation record
12. Nurses’ note

Content

Hcode ……………………… Hname……………………………………………… HN…………………………    AN……………………    Date admitted…………………    Date discharged ………………………..
การบันทึกช่อง NA: กรณีไม่จ�ำเป็นต้องมีเอกสารใน Content ล�ำดับที่ 7, 8, 9, 10, 11 เนื่องจากไม่มีการให้บริการ ให้กากบาท ในช่อง NA
การบันทึกช่อง Missing: กรณีไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ เวชระเบียนไม่ครบ หรือหายไป ให้ กากบาทในช่อง Missing
การบันทึกช่อง No: กรณีมีเอกสารแต่ไม่มีการบันทึกในเอกสารนั้น ให้กากบาทในช่อง “No”
การบันทึกคะแนน: (1) กรณีที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้ 1 คะแนน (2) กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้ 0 คะแนน (3) กรณีไม่จ�ำเป็นต้องมีบันทึก/ไม่มีข้อมูล ในเกณฑ์ข้อที่ระบุให้มี NA ได้ ให้ NA

