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คูมือการบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical
Record Audit Guideline)
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คํานํา

รางคูมือการบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline)
ฉบับนี้ รวบรวมตามมติท่ีประชุม คณะทํางานประเมินเวชระเบียนจังหวัดเพชรบูรณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2558 ณ หอง
ประชุมสุขฤทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยผานความเห็นจากผูปฏิบัติงาน ไดแก ฝายแผนและนโยบาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เจาหนาท่ี
เวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในหนวยบริการปฐมภูมิ
รพ.สต. และตติยภูมิ รพ.ชุมชน รพ.ท่ัวไป

อนึ่ง การบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ใชเกณฑของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 2558 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการใหรหัสใชเกณฑของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ.
2558 รายเอียด 43 แฟมมาตรฐาน และทางคณะทํางานไดเพ่ิมหลักเกณฑและคําอธิบายบางสวน เพ่ือปรับใช
ประเมินในหนวยบริการของจังหวัดเพชรบูรณตอไป

คณะผูจัดทํา

27ตุลาคม 2558
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การบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

(Medical Record Audit Guideline)

ประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ 7 เรื่อง แบงเปน
1. เรื่องท่ีตองประเมินทุกราย 5 เรื่อง มีเกณฑการใหคะแนน 7 ขอ ในแตละเรื่อง ไดแก

1.1 Patient’s profile
1.2 History
1.3 Physical examination
1.4 Treatment/ Investigation
1.5 Follow up (เฉพาะกรณีโรคเรื้อรัง และกรณีโรคท่ัวไปท่ีแพทยนัดมารักษาตอเนื่อง)

2. เรื่องท่ีประเมินเม่ือมีการใหบริการ 2 เรื่อง มีเกณฑการใหคะแนน 7 ขอ ในแตละเรื่อง ไดแก
2.1 Operative note
2.2 Informed consent
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แนวทางการพิจารณาเอกสารเวชระเบียนท่ีนํามาตรวจประเมิน และแนวทางการบันทึกเวชระเบียน ผูปวยนอก

1. Patient’s profile : ขอมูลผูปวยแนวทางการพิจารณา (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
1. เวชระเบียนผูปวยนอกแผนท่ี1 หรือ หนาแรกของเวชระเบียน หรือแผนท่ีโรงพยาบาลระบุวาเปน สวนท่ี

บันทึกขอมูลท่ัวไปของผูปวย อาจเปนการบันทึกดวยลายมือของเจาหนาท่ี หรือพิมพจาก ระบบคอมพิวเตอรโดยการ
ใชขอมูลท่ีไดจากผูปวยหรือผูแทนผูปวย ท่ีลงบันทึกในใบคํารองขอมี เวชระเบียนในการมารับบริการ

2. กรณีท่ีเปนการพิมพจากระบบคอมพิวเตอรจะตองมีการระบุผูรับผิดชอบตามระบบการจดัการของหนวย
บริการหรือโรงพยาบาลนั้น

3. กรณีท่ีมีการบันทึกหลายลายมือ หรือมีการแกไขเพ่ิมเติมขอมูล หรือ กรณีท่ีเขียนดวยดินสอ โดยไมมีการลง
ลายมือชื่อของเจาหนาท่ีกํากับ จะไมนําขอความนั้นมาใชในการประเมิน

เกณฑขอท่ี 1 มีขอมูลผูปวยถูกตอง ครบถวน ไดแก ขอมูลชื่อ นามสกุล เพศ (หรือคํานําหนาชื่อเชน นาย นาง…. ) HN และ
อายุ หรือวันเดือนปเกิดของผูปวย กรณีไมทราบวันเดือนเกิด อนุโลมใหมี เฉพาะปพ.ศ.ได

เกณฑขอท่ี 2 มีขอมูลท่ีอยูปจจุบันและขอมูลเลขประจําตัวประชาชนของผูปวย หรือเลขท่ีใบตางดาว
✧ กรณีคนตางดาวท่ีเกิดในไทยแต ไมสามารถท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนคนไทยไดใหระบุ “ไมมีเลขท่ีบัตร”
✧ กรณีชาวตางชาติใหระบุเลขท่ีหนังสือเดินทาง
✧ กรณีท่ีผูปวยไมรูสึกตัว ตองระบุรายละเอียดวา “ไมรูสึกตัว”
✧ กรณีผูปวยเสียชีวิตและไมพบหลักฐาน ใหระบุ“เสียชีวติและไมพบหลักฐาน”

เกณฑขอท่ี 3 มีขอมูลชื่อและนามสกุลของญาติหรือผูท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน โดยระบุความสัมพันธ กับผูปวย และท่ีอยู
หรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได
✧ กรณีท่ีเปนท่ีอยูเดียวกับผูปวย อาจบันทึกวา บดก.
✧ กรณีผูปวยไมรูสึกตัวหรือไมมีญาติใหระบุ“ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมีญาติ”

เกณฑขอท่ี 4 มีขอมูลประวัติการแพยาและประวัติการแพอ่ืนๆ พรอมระบุยาหรือสิ่งท่ีแพ
(กรณีไมทราบช่ือ หรือไมมีประวัติการแพตองระบุ“ไมทราบ” หรือ “ ไมมีประวัติการแพ”)
ไมเคยรับประทานยานั้นๆเลยใส “ไมทราบ”  , เคยรับประทานยานั้นแลว ใหลง “ ไมมีประวัติการแพ”

เกณฑขอท่ี 5 มีขอมูลหมูเลือดหรือบันทึกวา “ไมทราบ”หรือ “ไมเคยตรวจหมูเลือด”
เกณฑขอท่ี 6 มีขอมูลวันเดือนปท่ีบันทึกขอมูลชื่อและนามสกุลผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูล ท่ีสามารถ ระบุไดวาเปนผูใด

(ไมใชลายเซ็น)
เกณฑขอท่ี 7 มีขอมูลชื่อ นามสกุล และ HN ใน ทุกแผน ของเวชระเบียนท่ีมีการบันทึกขอมูลการรักษา ในกรณีท่ีเวช

ระเบียนบันทึกในรูปของอิเล็กทรอนิกสตองมีขอมูลชื่อ นามสกุล และ HN ทุกหนา ท่ีสงใหตรวจสอบ
ใหคะแนน
/หักคะแนน

หัก 1 คะแนน กรณีท่ีมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลโดยไมมีการลงลายมือชื่อกํากับการแกไข นั้น ยกเวนกรณีท่ี
มีการบันทึกเลขทะเบียนการใหบริการของหนวยบริการหรือโรงพยาบาล เชน AN, เลขท่ี X-rays เปนตน
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2. History :

2.1ประวัติการเจ็บปวย(OP case) (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
แนวทางการพิจารณา เวชระเบียนผูปวยนอก โดยใชขอมูลประวัติการเจ็บปวยท่ีบันทึกในการเขารับบริการในครั้งนั้น

เกณฑขอท่ี 1 มีบันทึก Chief complaint: อาการหรือปญหาท่ีผูปวยตองมาโรงพยาบาล
เกณฑขอท่ี 2 มีบันทึก Present illness ในสวนของอาการแสดง และการรักษาท่ีไดมาแลว (กรณีผูปวยนอกโรค ท่ัวไป) หรือ

ในสวนของประวัติการรักษาท่ีผานมา (กรณีผูปวยนอกโรคเรื้อรัง) กรณีไมไดรักษา ท่ีใดมากอนใหระบุวา
“ไมไดรักษาจากท่ีใด”

เกณฑขอท่ี 3 บันทึก Underlying disease และการรักษาท่ีไดรับอยูในปจจุบัน ถูกตองครบถวนตามขอมูล ท่ีปรากฏในเวช
ระเบียน กรณีท่ีไมมีUnderlying disease หรือไมมีการรักษาตองระบุ“ไมมี......” หรือ ขอความอ่ืนท่ีแสดงถึงมี
การซักประวัติและไมพบ Underlying disease หรือไมมีการรักษา มติใหลงวา ไมพบ U/D

เกณฑขอท่ี 4 มีบันทึกประวัติการเจ็บปวยในอดีตท่ีสําคัญ (Past illness) และประวัติความเจ็บปวย ในครอบครัวท่ีเก่ียวของ
กับปญหาท่ีมา หรือสอดคลองกับปญหาท่ีสงสัย

เกณฑขอท่ี 5 มีบันทึกประวัติการแพยาและประวัติการแพอ่ืนๆ พรอมระบุชื่อยาหรือสิ่งท่ีแพ
เกณฑขอท่ี 6 มีบันทึกประวัติประจําเดือน (กรณีเปนผูหญิงอายุ11–60 ป) หรือประวัติVaccinationและ Growth

development (กรณีเปนเด็กอายุ0–14 ป) หรือ Social history หรือPersonal history (กรณีไมเก่ียวของ
ใหระบุNA)

เกณฑขอท่ี 7 มีบันทึกประวัติการใชสารเสพติดการสูบบุหรี่การดื่มสุรา โดยระบุจํานวน ความถ่ีและระยะ เวลาท่ีใช
ในกรณีผูปวยเด็ก (0-14 ป) ใหซักประวัติการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ และการ ดื่มสุราของบุคคลใน
ครอบครัว
อายุมากกวา 15 ปใหมีบันทึกการซักประวัติการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราทุกราย

ใหคะแนน
/หักคะแนน

1) เกณฑการประเมินในขอ3,4,5,6และ7กรณีผูปวยไมรูสึกตัว ไมมีญาติหรือไมสามารถ ซักประวัติไดใหบันทึก
วา “ไมรูสึกตัวและไมมีญาติ” ใหระบุNA
2) ใหคะแนนเพ่ิม 1 คะแนน กรณีท่ีมีการบันทึก Present illness ครบท้ัง 5W, 2H (what, where,
when, why, who, how, how many )
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2. History :

2.2*รายละเอียดบริการสงเสริมสุภาพ (PP case)  (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
การบันทึกขอมูลผูมารับบริการสงเสริมสุขภาพ  และปองกันโรค  กลุมผูไมมีอาการเจ็บปวย ครั้งนั้น

เกณฑขอท่ี 1 ใหระบุเหตุผลท่ีมารบับริการ
1.ANC มารับบริการฝากครรภ ANCชวงท่ี........ (ชวงท่ี 1 เมื่ออายุครรภ ≤12 สัปดาห  ชวงท่ี 2 เมื่ออายุครรภ 18 สัปดาห
ชวงท่ี 3 เมื่ออายุครรภ 26 สัปดาห ชวงท่ี 4 เมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห ชวงท่ี 5 เมื่ออายุครรภ 38 สัปดาห) .
2. POSTNATAL เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งท่ี........
3.NEWBORNCARE เยี่ยมเด็กหลงัคลอด ครั้งท่ี..........
3.EPI มารับบริการฉดีวัคซีนตามเกณฑ 2 เดือน
4.FP ขอรับบริการวางแผนครอบครัว ยาเมด็ / ฉีด /ถุงยางอนามยั

เกณฑขอท่ี 2 ใหระบุรายละเอียด
1.ANC อายุครรภ ( สัปดาห) เปนเลขจํานวนเตม็ GA...... wk.  G...P....A....L....last.....ป
LMP............. EDC……….
2. POSTNATAL ขอมูล ประวัติเดมิ การตั้งครรภครั้งท่ี…….วันคลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ วิธีการคลอด
ผลสิ้นสดุการตั้งครรภ สถานท่ีคลอด ประเภทของผูทําคลอด จํานวนเกิดมีชีพ จํานวนตายคลอด *สรปุผลการตรวจมารดา
หลังคลอด
3. NEWBORNCARE นํ้าหนักแรกคลอด(กรัม) ภาวการณขาดออกซิเจน ไดรับ VIT K หรือไม ไดรับการตรวจ TSH หรือไม ผล
การตรวจทารกหลังคลอด อาหาร(นม)ท่ีรับประทาน
4.EPI วัคซีนรวมคอตีบ/ไอกรน/บาดทะยักตับอักเสบครั้งท่ี1วัคซีนโปลิโอชนิดกินครั้งท่ี1และ ตรวจพัฒนาการ ดวยแบประเมิน
ใด ผลระดับพัฒนาการเด็ก อาหาร(นม)ท่ีรับประทาน (< 3 ป) และเลิกดืม่นมแลว > 3ป
5.FP วิธีการคุมกําเนิด ช่ือ/ชนิดของยาคุมกําเนิด ขนาดของถุงยาง

เกณฑขอท่ี 3 บันทึก Underlying disease และการรักษาท่ีไดรับอยูในปจจุบัน ถูกตองครบถวนตามขอมูล ท่ีปรากฏในเวช
ระเบียน กรณีท่ีไมมีUnderlying disease หรือไมมีการรักษาตองระบุ“ไมมี......” หรือ ขอความอ่ืนท่ีแสดงถึงมี
การซักประวัติและไมพบ Underlying disease หรือไมมีการรักษา *มติใหลงวา ไมพบ U/D

เกณฑขอท่ี 4 มีบันทึกประวัติการเจ็บปวยในอดีตท่ีสําคัญ (Past illness) และประวัติความเจ็บปวย ในครอบครัวท่ีเก่ียวของ
กับปญหาท่ีมา หรือสอดคลองกับปญหาท่ีสงสัย

เกณฑขอท่ี 5 มีบันทึกประวัติการแพยาและประวัติการแพอ่ืนๆ พรอมระบุชื่อยาหรือสิ่งท่ีแพ
เกณฑขอท่ี 6 มีบันทึกประวัติประจําเดือน (กรณีเปนผูหญิงอายุ11–60 ป) หรือประวัติVaccinationและ Growth

development (กรณีเปนเด็กอายุ0–14 ป) หรือ Social history หรือPersonal history (กรณีไมเก่ียวของ
ใหระบุNA)

เกณฑขอท่ี 7 มีบันทึกประวัติการใชสารเสพติดการสูบบุหรี่การดื่มสุรา โดยระบุจํานวน ความถ่ีและระยะ เวลาท่ีใช
ในกรณีผูปวยเด็ก (0-14 ป) ใหซักประวัติการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ และการ ดื่มสุราของบุคคลใน
ครอบครัว
*อายุมากกวา 15 ปใหมีบันทึกการซักประวัติการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราทุกราย
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3. Physical examination: การตรวจรางกาย (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
แนวทางการพิจารณา เวชระเบียนผูปวยนอกและงานสงเสริมสุขภาพ โดยใชขอมูลในสวนของการตรวจรางกายของแพทย
พยาบาล และหรือ เจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของกับการรับบริการในครั้งนั้น

เกณฑขอท่ี 1 มีบันทึกวันเดือนปและ เวลาท่ีผูปวยไดรับการประเมินครั้งแรก
เกณฑขอท่ี 2 มีบันทึกการตรวจรางกายโดยการ ดู หรือ เคาะ ท่ีนําไปสู  การวินิจฉัยท่ีสอดคลองกับ Chief complaint

กรณีท่ีผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑขอท่ี 3 มีบันทึกการตรวจรางกายโดยการ คลํา หรือ ฟง ท่ีนําไปสู  การวินิจฉัยท่ีสอดคลองกับ chief complaint

กรณีท่ีผลการตรวจปกติอาจบันทึกโดยระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑขอท่ี 4 มีบันทึก Pulse rate, Respiration rate และ Temperature ทุกราย
เกณฑขอท่ี 5 มีบันทึก Blood Pressure ทุกราย

ยกเวนในเด็กเล็กอายุนอยกวา3 ปใหพิจารณาตามสภาพ ปญหาของผูปวย กรณีไมจําเปนตองบันทึกใหระบุNA
เกณฑขอท่ี 6 มีบันทึกน้ําหนัก ทุกราย และสวนสูงในกรณีดังตอไปนี้

1) กรณีเด็ก บันทึกสวนสูงทุกราย
2) กรณีผูใหญ บันทึกสวนสูงในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชคา BMI (Body Mass Index) หรือ คา BSA

(Body Surface Area) ในการวางแผนการรักษา เชน รายท่ีตองใหยาเคมีบําบัด เปนตน
( กรณีท่ีชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงไมได ตองระบุ )

เกณฑขอท่ี 7 มีสรุปการวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับผลการซักประวัติหรือผลการตรวจรางกาย
*งานสงเสริมสุขภาพ ไมจําเปนตองบันทึก ในขอนี้   ระบุ NA

ใหคะแนนเพ่ิม เพ่ิม 1 คะแนน กรณี วินิจฉัยโรค รายละเอียดชนิดโรคและตําแหนงโรคท้ังหมด   ไมมีวินิจฉัยโรคท่ีเปนคํายอ
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4. Treatment/ Investigation: การรักษา/การตรวจเพ่ือวินิจฉัย เอกสารท่ีใชประเมิน เวชระเบียนผูปวยนอก
โดยใชขอมูลในสวนของการรักษา หรือการตรวจเพ่ือวินิจฉัยของแพทย พยาบาล และหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของ
กับการใหบริการในครั้งนั้น (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)

เกณฑขอท่ี 1 มีบันทึกการสั่งและมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือรังสีหรือการตรวจอ่ืนๆการสั่งตรวจ อาจจะอยูครั้ง
กอนหนาไดกรณีท่ีเปน Standing order หนวยบริการตองแสดงหลักฐาน standing นั้น
✧ กรณีท่ีไมมีการสั่งการตรวจ ใหเปน NA
✧ *กรณีท่ีไมมีการบันทึกการสั่งการตรวจวินิจฉัยแตมีผลการตรวจและมีบันทึกการสั่งตรวจ วินิจฉัย แตไม
มีผลการตรวจ  ไมผานเกณฑ
✧ กรณีท่ีผลการตรวจนั้นไดขอมูลจากใบสงตอ (ใบ Refer) ตองระบุ

เกณฑขอท่ี 2 มีบันทึกการใหการรักษา การสั่งยา การทําหัตถการ (ถามี) ท่ีสอดคลองกับการวินิจฉัย ยกเวนกรณี ท่ีแพทยรับ
ผูปวยเขาพักรักษาอยูในโรงพยาบาล ตองมีบันทึกวา “admit…”

เกณฑขอท่ี 3 มีบันทึกการสั่งยาท่ีระบุรายละเอียด ช่ือยา ความแรง ขนาดท่ีใชจํานวนยาท่ีสั่งจาย กรณีไมมีการสั่งยา ให
เปน NA

เกณฑขอท่ี 4 มีบันทึกการใหคําแนะนําเก่ียวกับโรค หรือ ภาวะการเจ็บปวย หรือ การปฏิบัติตัวหรือ การสังเกตอาการท่ี
ผิดปกติหรือขอควรระวังเก่ียวกับการรับประทานยายกเวนกรณีท่ีแพทย รับผูปวยเขาพักรักษาอยูใน
โรงพยาบาลตองระบุเหตุผล หรือ แผนการรักษา

เกณฑขอท่ี 5 กรณีมีการปรึกษาระหวางแผนกตองมีการบันทึกผลการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาท่ีผานมา กรณีท่ีไมมีการ
สงพบแพทยอ่ืนใหเปน NA

เกณฑขอท่ี 6 บันทึกแผนการดูแลรักษาตอเนื่อง หรือการนัดมา Follow up (มติตกลงวาเม่ือไหรท่ีลง FU จะตองระบุเปน
วันท่ีนัดเทานั้น)

เกณฑขอท่ี 7 มีการบันทึกดวยลายมือท่ีอานออกไดและลงลายมือชื่อแพทยหรือผูท่ีรับผิดชอบในการ ตรวจรักษาโดยสามารถ
ระบุไดวาเปนผูใด (มติตกลงวาหากเปนไฟลอิเล็กโทนิก มีช่ือกํากับออกมา สามารถเซ็นช่ือได หากเปน
ลายมือเขียน ตองอานออก)

ใหคะแนน
/หักคะแนน

กรณีท่ีมีการสั่งใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติแลวมีการระบุเหตุผลการใชยา (ภาคผนวก)
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5. Follow up : การตรวจติดตาม (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
แนวทางการพิจารณา เวชระเบียนผูปวยนอกโดยใชขอมูลในสวนของการตรวจติดตามท่ีบันทึกในการมารับบริการใน
ครั้งนั้น

เกณฑขอท่ี 1 มีบันทึกประวัติหรือเหตุผลในการมา Follow up (มติตกลงวาเม่ือไหรท่ีลง FU จะตองระบุเปนวันท่ีนัด
เทานั้น)

เกณฑขอท่ี 2 มีบันทึกการวินิจฉัยโรค ท่ีสอดคลองกับการรักษาท่ีให
เกณฑขอท่ี 3 มีบันทึก Vital signs ในสวนท่ีเก่ียวของ หรือการตรวจรางกายท่ีจําเปน (ดูคลํา เคาะ ฟง)
เกณฑขอท่ี 4 มีบันทึกการประเมินผลการรักษาในครั้งท่ีผานมา (Evaluation) หรือ สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึน และมีบันทึกการ

รักษาท่ีใหในครั้งนี้(Treatment) กรณีท่ีแพทยรับผูปวยเขาพักรักษาอยูในโรงพยาบาลตองระบุเหตุผล หรือ
แผนการรักษา

เกณฑขอท่ี 5 มีบันทึกการสั่งและมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือรังสีหรือการตรวจอ่ืนๆการสั่งตรวจ อาจจะอยูครั้ง
กอนหนาไดกรณีท่ีเปน Standing order หนวยบริการตองแสดงหลักฐาน standing นั้น
✧ กรณีท่ีไมมีการสั่งการตรวจ ใหเปน NA
✧ กรณีท่ีไมมีการบันทึกการสั่งการตรวจวินิจฉัยแตมีผลการตรวจและมีบันทึกการสั่งตรวจวินิจฉัย แตไมมีผล
การตรวจไมผานเกณฑ
✧ กรณีท่ีผลการตรวจนั้นไดขอมูลจากใบสงตอ (ใบ Refer) ตองระบุ

เกณฑขอท่ี 6 มีบันทึกการใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัว หรือการสังเกตอาการท่ีผิดปกติหรือขอควรระวัง เก่ียวกับการ
รับประทานยา แผนการดูแลรักษาตอเนื่อง หรือการนัดมา Follow up ครั้งตอไป กรณีท่ีแพทยรับผูปวยเขา
พักรักษาอยูในโรงพยาบาล ใหNA

เกณฑขอท่ี 7 มีการบันทึกดวยลายมือท่ีอานออกไดและลงลายมือชื่อแพทยหรือผูท่ีรับผิดชอบในการตรวจ รักษาโดย
สามารถระบุไดวาเปนผูใด

ใหคะแนน
/หักคะแนน

ใหคะแนนเพ่ิม 1 คะแนน กรณีท่ีมีการสั่งใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติแลวมีการระบุเหตุผลการใชยา(ภาค
ผนวกค.)
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6. Operative note : บันทึกการผาตัด หรือการทําหัตถการ แนวทางการพิจารณา (เกณฑการประเมิน 7 ขอ)
1. เอกสารบันทึกการทําผาตดัหรอืหัตถการ หรือสวนของเวชระเบียนท่ีโรงพยาบาลระบุวาเปนสวนท่ี บันทึกขอมูลการทําผาตัดหรือ
หัตถการ ของผูปวยในการเขารับบริการครั้งน้ัน โดยแพทยผูทํา หัตถการ
2. ตําแหนงท่ีบันทึก มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี

2.1 ใน OPD Card ใน Visit ท่ีเขารับการรักษา หรือ
2.2 แบบฟอรมการทําผาตัด หรือหัตถการ หรือ
2.3 สวนท่ีหนวยบริการระบุวาเปนสวนของ Operative note Medical Record Audit Guideline สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ - สภาการพยาบาล - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
3. ในกรณีท่ีมOีperativenote หลายใบ หากพบวามีความสมบูรณของการบันทึกตางกัน การประเมนิ ใหใชคะแนนจากใบ
operative note ท่ีมีความสมบูรณนอยท่ีสุด
4. กรณีเอกสารบันทึกการผาตดั หรือการทําหตัถการ เปนแบบพิมพสําเร็จรูป โดยบันทึกขอมูลเพียง บางสวนตองมีการลงลายมือช่ือ
แพทยผูทําหัตถการ จึงจะถือวาเปนบันทึกท่ีสมบูรณและสามารถ นํามาใชในการประเมิน
5. แนวทางในการพิจารณาวา หตัถการใดท่ีจําเปนตองมีบันทึกการทําหัตถการน้ัน ใชเกณฑการพิจารณา ดังน้ี

5.1 กรณีท่ีหตัถการน้ันเปน Major OR procedure (โดยอางอิงตามหลักการใหรหัสหตัถการ ICD-9-CM) ท้ังท่ีทําในหองผาตัด
หรือนอกหองผาตัด

5.2 กรณีท่ีหตัถการน้ันเปน Non OR procedure ท่ี Effected Thai DRGs  (โดยอางอิงตาม หลักการใหรหสัหัตถการ ICD-9-
CM) ท่ีทําในหองผาตัดซึ่งหมายรวมถึง หองสองกลองและ หองสวนหัวใจ รายละเอียด ดังตาราง

ICD-9-CM
Major OR procedure Non-OR procedure

(Effected Thai DRGs)
สถานท่ีทํา หองผาตัด

นอกหองผาตัด
ประเมิน
ประเมิน

ประเมิน
ไมตองประเมิน

เกณฑขอที่ 1 มบีันทึกชื่อ และนามสกุล ผูปวยชัดเจน
เกณฑขอที่ 2 มบีันทึกสิง่ที่ตรวจพบจากการผาตัดหรือหัตถการ (Operative findings)
เกณฑขอที่ 3 มีบันทึกวิธีการทาํผาตัด หรือหัตถการ (Operative procedures)
เกณฑขอที่ 4 มีบันทึกวิธีการใหยาชา หรือยาระงับความรูสึก
เกณฑขอที่ 5 มีบันทึกผลการทําผาตดัหรือหัตถการ หรือ การวินิจฉัยโรคหลังทําผาตัดหรือหัตถการ (Post operative diagnosis)

รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึน กรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อสงตรวจ ตองมีการติดตามผลPathology หรือระบุในใบ
บันทึกวา“รอผลPathology” หรือ“รอผล ชิ้นเนื้อ”

เกณฑขอที่ 6 มบีันทึกวนัเดือนปและเวลา ที่เร่ิมตนและสิ้นสดุการทําผาตัดหรือหัตถการ
เกณฑขอที่ 7 มีการบันทึกดวยลายมือที่อานออกไดและลงลายมือชื่อแพทยหรือผูที่รับผิดชอบในการผาตัด โดยสามารถระบุไดวา

เปนผูใด กรณีผูที่ทาํผาตัดหรือหัตถการนั้น เปนผูทีไ่มมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบประกอบโรคศิลปของ
แพทย)ตองมีการลงนามกํากับโดยแพทย ทุกคร้ัง
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7. Informed consent บันทึกการรับทราบขอมูลและยินยอมรับการรักษาหรือทําหัตถการ (เกณฑการประเมิน 7
ขอ)
บันทึกการรับทราบขอมูลและยินยอมรับการรักษาหรือทําหัตถการในกรณีท่ีมีการทําผาตัดหรือหัตถการ ซึ่งอาจอยูใน
OPD Card หรือในสวนท่ีหนวยบริการระบุวาเปนสวนของการบันทึกInformed consent ของผูปวย ในการเขารับการ
ตรวจรักษาในครั้งนั้น

เกณฑขอท่ี 1 มีบันทึกชื่อ และนามสกุล ผูปวยชัดเจน
เกณฑขอท่ี 2 มีลายมือชื่อ หรือลายพิมพนิ้วมือ(โดยตองระบุวาเปนของใครและใชนิ้วใด)ชื่อและนามสกุล ของผูรับทราบ

ขอมูลและยินยอมใหทําการรักษาหรือหัตถการ กรณีท่ีอายุนอยกวา 18 ป (ยกเวนสมรสตามกฎหมาย) หรือ
ผูปวยอยูในสภาพท่ีสติสัมปชัญญะไมสมบูรณใหมีผูลงนาม ยินยอม โดยตองระบุชื่อ นามสกุล และ
ความสัมพันธกับผูปวยใหชัดเจน ยกเวนกรณีดังนี้

(1) กรณีมารับการรักษาท่ีมีภาวะฉุกเฉิน หรือสติสัมปชัญญะไมสมบูรณใหถือเปนกรณีมีความ จําเปน
อาจเปนอันตรายตอชีวิตผูใหบริการตองชวยเหลือใหการรักษาทันทีไมจําเปนตอง ไดรับความยินยอมจากผูปวย
หรือผูปกครอง

(2) กรณีผูปวยอายุนอยกวา18 ปถามาคนเดียวและมารับการรักษาดวยภาวะฉุกเฉิน สามารถ ใหความ
ยินยอมดวยตนเองไดโดยตองระบุวาผูปวยมาคนเดียวซึ่งควรใหผูปกครองท่ีชอบ ดวยกฎหมายเซ็นรับทราบ
ภายหลัง พรอมระบุวันเดือนปและเวลาท่ีรับทราบการรักษานั้น มติตกลงใหลงวา ขณะมารับบริการผูปวย
รูสึกตัวดี มีสติสัมปชัญญะครบถวน

เกณฑขอท่ี 3 มีลายมือชื่อพยานครบถวน โดยระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธกับผูปวยอยางชัดเจน
(กรณีท่ีผูปวยมาคนเดียวใหระบุวา“ผูปวยมาคนเดียว”) ยกเวนกรณีท่ีเปนการเจาะเลือดสงตรวจ ท่ีเปน
ความลับของผูปวย เชน การเจาะ HIV ซึ่งมีการบันทึกในข้ันตอนของการใหคําปรึกษา (Counseling)

เกณฑขอท่ี 4 มีการบันทึกเหตุผล ความจําเปนท่ีตองทําการผาตัด หรือหัตถการ
เกณฑขอท่ี 5 มีการบันทึกการใหขอมูลเก่ียวกับภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนโดยสังเขป
เกณฑขอท่ี 6 มีการระบุลายมือชื่อผูใหขอมูล หรือรายละเอียดของการทําผาตัด หรือหัตถการ
เกณฑขอท่ี 7 มีการบันทึกระบุวันเดือนปและเวลา ท่ีรับทราบและยินยอมใหทําการรักษา ในสวนของรพ.สตมติตกลงวา

สามารถใหผูมารับบริการเซ็นช่ือในใบสั่งยาไดเลย ยังไมตองมีใบเซ็นยินยอมเหมือนของรพ.


