เกณฑการตรวจประเมินและการใหคะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก

1

1. Patient's Profile
เอกสารที่ใชในการประเมิน : เวชระเบียนผูป วยนอก แผนที่ 1 หรือหนาแรกของเวชระเบียนหรือแผนที่โรงพยาบาลระบุวาเปนสวนที่บันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย
เกณฑขอ ที่ 1 มีขอมูลชื่อและนามสกุล, HN, เพศ, อายุหรือวัน เดือน ปเกิด ของผูปว ยถูกตอง ครบถวน ในหนาแรกของเวชระเบียน
เกณฑขอ ที่ 2 มีขอมูลที่อยูป จจุบันของผูป วย
เกณฑขอ ที่ 3 มีขอมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนของผูปวย หรือเลขที่ใบตางดาว กรณีคนตางดาวที่เกิดในไทยแตไมสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเปนคนไทยได ใหระบุ “ไมมี
เลขที่บัตร” สวนชาวตางชาติ ใหระบุเลขที่หนังสือเดินทาง ในกรณีทผี่ ูปวยไมรูสึกตัว ตองระบุรายละเอียดวา “ไมรูสึกตัว” กรณีผูปว ยเสียชีวิตและไมพบหลักฐาน
ใหระบุ “เสียชีวิตและไมพบหลักฐาน”
เกณฑขอ ที่ 4 มีขอมูลการแพยา/ประวัตกิ ารแพอื่น ๆ โดยระบุชื่อยาและสิ่งที่แพ กรณีไมทราบวาแพยาหรือไม ใหระบุวา “ไมทราบประวัติการแพยา” กรณีไมมีประวัตกิ ารแพยา
ใหระบุ “ไมมีประวัติการแพยา”
เกณฑขอ ที่ 5 มีขอมูลชื่อและนามสกุลของญาติ หรือผูท ี่ใหติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน โดยระบุความสัมพันธกับผูปวย ที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ตดิ ตอได (กรณีที่เปนที่อยู
เดียวกับผูปวย อาจบันทึกวา บดก.) กรณีผปู วยไมรูสึกตัวหรือไมมญ
ี าติใหระบุ “ไมรูสึกตัว”หรือ “ไมมีญาติ”
เกณฑขอ ที่ 6 ระบุวัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอมูลเวชระเบียนครั้งแรก
เกณฑขอ ที่ 7 มีขอมูลชื่อ นามสกุล HN ในทุกแผนของเวชระเบียนทีม่ ีการบันทึกขอมูลการรักษา ในกรณีที่เวชระเบียนบันทึกในรูปของ Electronic files ตองมีขอมูลชือ่
นามสกุล HN ทุกหนาที่สงใหตรวจสอบ
ใหคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน : กรณีมกี ารบันทึกหมูเลือด หรือบันทึกวา “ไมทราบ” หรือ “ไมเคยตรวจหมูเลือด” และมีการระบุชื่อผูบ ันทึกกํากับไว
หักขอละ 1 คะแนน
(1) กรณีที่เปนการพิมพจากระบบคอมพิวเตอร และไมไดระบุผรู ับผิดชอบในการบันทึกขอมูล ตามระบบการจัดการของหนวยบริการหรือโรงพยาบาลนั้น
(2) กรณีที่มีการแกไขหรือเพิม่ เติมขอมูล โดยไมมกี ารลงลายมือชื่อกํากับการแกไข นัน้ ยกเวนกรณีที่มีการบันทึกเลขทะเบียนการใหบริการของหนวยบริการหรือ
โรงพยาบาล เชน AN, เลขที่ X-rays เปนตน
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2. History
เอกสารที่ใชประเมิน : เวชระเบียนผูปว ยนอก โดยใชขอมูลการบันทึกอาการและประวัตกิ ารเจ็บปวยที่สําคัญ แบงเปน
กรณีผูปวยทัว่ ไป : ใชขอมูลการบันทึกในการเขารับการตรวจการรักษาใน Visit ที่ตองการตรวจ
กรณีผูปวยโรคเรือ้ รัง : ใชขอ มูลจากการตรวจรักษาโรคเรื้อรังในครั้งแรกของปที่ตองการตรวจ (ปปฏิทิน) ยกเวนกรณีที่ตรวจพบโรคเรื้อรังนั้นมานอยกวา 3 เดือน (ในปปฏิทิน :
ตค.- ธค.)ใหใชขอมูลการซักประวัตใิ น การตรวจรักษาโรคเรื้อรังนั้นใชในการตรวจประเมิน
เกณฑขอ ที่1 มีการบันทึก Chief complaint อาการหรือปญหาที่ผูปว ยตองมาโรงพยาบาล
เกณฑขอ ที่ 2 บันทึก Present illness ในสวนของอาการแสดง
เกณฑขอ ที่ 3 บันทึก Present illness ในสวนการรักษาทีไ่ ดมาแลว (กรณีผูปว ยนอกโรคทั่วไปและฉุกเฉิน) หรือในสวนประวัตกิ ารรักษาทีผ่ านมา (กรณีผูปว ยนอกโรคเรือ้ รัง)
กรณีไมไดรักษาที่ใดมากอนใหระบุวา “ไมไดรกั ษาจากทีใ่ ด” (กรณีผูปว ยไมรูสึกตัว ไมมีญาติหรือไมสามารถซักประวัติได และบันทึกวา “ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมี
ญาติ” ใหระบุ NA)
เกณฑขอ ที่ 4 บันทึก Past illness ประวัตกิ ารเจ็บปวยในอดีตที่สําคัญ ประวัติการผาตัด และประวัติการเจ็บปวยในครอบครัวที่เกี่ยวของกับปญหาที่มา หรือสอดคลองกับปญหาที่
สงสัย (กรณีผปู วยไมรูสึกตัว ไมมญ
ี าติหรือไมสามารถซักประวัตไิ ด และบันทึกวา “ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมีญาติ” ใหระบุ NA)
เกณฑขอ ที่ 5 ประวัติประจําเดือน (ผูหญิง อายุ 11 – 60 ป) และ vaccination (เด็ก อายุ 0 – 14 ป), Personal history, Social history และ Growth development (กรณีไมเกี่ยวของ
หรือ กรณีผูปวยไมรูสึกตัว ไมมีญาติหรือไมสามารถซักประวัติได และบันทึกวา “ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมญ
ี าติ” ใหระบุ NA)
เกณฑขอ ที่ 6 มีบันทึกการซักประวัตกิ ารแพยา/ประวัตกิ ารแพอื่นๆ (กรณีผูปวยไมรูสึกตัว ไมมญ
ี าติหรือไมสามารถซักประวัตไิ ด และบันทึกวา “ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมีญาติ” ให
ระบุ NA)
เกณฑขอ ที่ 7 ประวัติการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา โดยระบุจํานวน ความถี่ และระยะเวลาทีใ่ ช ในกรณีผูปวยเด็ก (0-14 ป) ใหซักประวัตกิ ารใชสารเสพติด การสูบ
บุหรี่ การดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว (กรณีผูปวยไมรูสึกตัว ไมมญ
ี าติหรือไมสามารถซักประวัตไิ ด และบันทึกวา “ไมรูสึกตัว” หรือ “ไมมีญาติ” ใหระบุ NA)
ใหคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน กรณีที่มกี ารบันทึก Present illness ครบทั้ง 5W, 2H (What, Where, When, Why, Who, How, How many)
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3. Physical examination
เอกสารที่ใชประเมิน : ขอมูลการตรวจรางกายที่บันทึกในการเขารับการตรวจรักษา ใน Visit ที่กําหนด ซึ่งผูตรวจรางกายอาจเปน แพทย, พยาบาล, หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่
เกี่ยวของกับการใหบริการในครั้งนัน้ แบงเปน
กรณีผูปวยทัว่ ไป : ใชขอมูลการบันทึกในการเขารับการตรวจการรักษาใน Visit ที่ตองการตรวจในครั้งนั้น
กรณีผูปวยโรคเรือ้ รัง : ใชขอ มูลจากการตรวจรักษาโรคเรื้อรังในครั้งแรกของปที่ตองการตรวจ (ปปฏิทิน) ยกเวนกรณีที่ตรวจพบโรคเรื้อรังนั้นมานอยกวา 3 เดือน (ในปปฏิทิน :
ตค.- ธค.)ใหใชขอมูลการตรวจรางการใน การตรวจรักษาโรคเรื้อรังนัน้ ใชในการตรวจประเมิน
เกณฑขอ ที่ 1 บันทึกวัน เวลาที่ผูปว ยมาโรงพยาบาล หรือเวลาทีแ่ พทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่เกีย่ วของ ทําการประเมินผูปวยครั้งแรก
เกณฑขอ ที่ 2 มีการบันทึกการตรวจรางกายโดยการดู หรือ เคาะ สวนที่นําไปสูการวินิจฉัยที่สอดคลองกับ chief complaint โดยสังเขป กรณีที่ผลการตรวจปกติ อาจบันทึกโดย
ระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑขอ ที่ 3 มีการบันทึกการตรวจรางกายโดยการคลํา หรือ ฟง สวนที่นําไปสูการวินิจฉัยที่สอดคลองกับ chief complaint โดยสังเขป กรณีที่ผลการตรวจปกติ อาจบันทึกโดย
ระบุ WNL (within normal limit)
เกณฑขอ ที่ 4 มีบันทึก P, R กรณีที่มีประวัติ มีไขใหวดั Temperature รวมดวย
เกณฑขอ ที่ 5 มีการบันทึก BP ทุกราย ยกเวนกรณีเด็กอายุ 0-3 ป ใหพิจารณาตามสภาพปญหาของผูปวย ถาไมจาํ เปนใหระบุ NA ในเกณฑการประเมินขอนี้
เกณฑขอ ที่ 6 มีการบันทึกน้ําหนักทุกราย มีการบันทึกสวนสูงในกรณีเด็กอายุ 0-3 ป (เพื่อติดตามพัฒนาการ และในกรณีผปู วยทีใ่ หยาเคมีบําบัด เพื่อคํานวณการใหยาและ
ประเมินภาวะโภชนาการ)
เกณฑขอ ที่ 7 มีการสรุปขอวินิจฉัยโรคขัน้ ตน (Provisional diagnosis) ที่เกีย่ วของและสอดคลองกับผลการซักประวัติ หรือผลการตรวจรางกาย
ใหคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน : กรณีมกี ารวาดรูป แสดงสิ่งที่ตรวจพบความผิดปกติที่นําไปสูการวินิจฉัย
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4. Treatment/ Investigation
เอกสารที่ใชประเมิน : ขอมูลการบันทึกการใหการรักษา/การตรวจเพือ่ วินิจฉัยหรือแผนการรักษาตอเนื่อง ใน visit ที่ตองการตรวจ
เกณฑขอ ที่ 1 มีบันทึกการสั่ง และผลการตรวจทางหองปฎิบัติการ/รังสี และการตรวจอื่นๆ กรณีที่ไมมีการสั่งการตรวจเพื่อวินิจฉัย และไมมีผลการตรวจใหเปน NA (การสั่ง
ตรวจอาจจะอยูครั้งกอนหนาได)
เกณฑขอ ที่ 2 มีบันทึกรายละเอียดการใหการรักษา การสั่งยา การทําหัตถการ (ถามี) ที่สอดคลองกับการวินิจฉัย ยกเวนกรณีทแี่ พทยรับผูปวยเขาพักรักษาอยูในโรงพยาบาล ตอง
มีบันทึกวา “admit..”
เกณฑขอ ที่ 3 มีบันทึกการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหรือการสังเกตอาการที่ผิดปกติ หรือขอควรระวังเกี่ยวกับการรับประทานยา ในกรณีทผี่ ูปว ยนอนโรงพยาบาล ตอง
มีการใหขอมูลแกญาติโดยสังเขป
เกณฑขอ ที่ 4 มีบันทึกแผนการดูแลรักษาตอเนื่อง หรือวันนัดมา Follow up ในกรณีที่ผูปวยนอนโรงพยาบาล ตองระบุเหตุผล หรือแผนการรักษา
เกณฑขอ ที่ 5 กรณีมีการปรึกษาระหวางแผนก ตองมีการบันทึกผลการตรวจวินิจฉัย/การรักษากรณีที่ไมมีการสงพบแพทยอื่น ใหเปน NA
เกณฑขอ ที่ 6 มีการระบุชอื่ แพทย หรือผูท ี่ทาํ การตรวจรักษา กรณีมกี ารใชลายเซ็นหรือรหัสแพทย ทางโรงพยาบาลหรือหนวยบริการจะตองมีระบบสื่อสาร หรือทําหนังสือชี้แจง
ลายเซ็นหรือรหัสแพทย เพื่อสื่อสารใหผูตรวจสอบทราบวาเปนทานใด กรณีที่มีการสัง่ การรักษาผานระบบคอมพิวเตอร ตองสามารถตรวจสอบไดวา เปนการ
บันทึกขอมูลของแพทย หรือผูสั่งการรักษาทานใด และการสั่งการรักษานั้นตองมีระบบที่ไมสามารถทํายอนหลังหรือแกไขโดยผูอนื่ ได
เกณฑขอ ที่ 7 มีการบันทึกดวยลายมือที่สามารถอานออกได
หักคะแนน ขอละ 1 คะแนน กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมมีการบันทึกการสั่งการตรวจวินิจฉัย แตมีผลการตรวจ
(2) มีบันทึกการสัง่ ตรวจวินิจฉัย แตไมมผี ลการตรวจ
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5. Follow up
เอกสารที่ใชประเมิน : ใชขอมูลการตรวจติดตาม ตามแผนการรักษาตอเนื่อง ภายหลัง visit ที่กําหนดตรวจประเมินโดยแบงเปน
กรณีผูปวยเรือ้ รัง (chronic case) : จะทําตรวจประเมินขอมูล Follow up อีก 3 ครั้ง โดยใชขอมูลในครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับหลักจากการ visit ครั้งแรก ในโรคเรื้อรัง
เดียวกัน ในกรณีที่ใน ป นั้น หรือชวงเวลาที่กําหนดการตรวจประเมิน มีการ Follow up มากกวา 5 ครั้ง ใหใช ขอมูล ใน visit ที่1, 3 และ 5
ตามลําดับ
กรณีผูปวยนอกทัว่ ไป (General case) : จะตรวจประเมินขอมูล Follow up ในกรณีที่แพทยนดั มาดูอาการซ้ําหรือกรณีรกั ษาตอเนือ่ ง
เกณฑขอ ที่ 1 มีบันทึกขอมูลการระบุโรค หรือเหตุผลในการมา Follow up
เกณฑขอ ที่ 2 มีการบันทึกประวัติ (History) และการติดตามผลการรักษา
เกณฑขอ ที่ 3 มีบันทึก Vital signs ในสวนที่เกีย่ วของ หรือการตรวจรางกายที่จําเปน และเกี่ยวของ (ดู, คลํา, เคาะ, ฟง)
เกณฑขอ ที่ 4 มีบันทึกการประเมินผลการรักษาในครั้งที่ผานมา (Evaluation) พรอมสรุปปญหาที่เกิดขึ้น
เกณฑขอ ที่ 5 มีบันทึกการสั่งตรวจ และผลการตรวจทางหองปฎิบัติการ/ รังสี และการตรวจอื่นๆ กรณีที่ไมมกี ารสั่งการตรวจเพื่อวินิจฉัย และไมมผี ลการตรวจใหเปน NA (การ
สั่งตรวจอาจจะอยูครั้งกอนหนาได)
เกณฑขอ ที่ 6 มีบันทึกการรักษาที่ใหในครั้งนี้ (Treatment)
เกณฑขอ ที่ 7 มีบันทึกการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว หรือการสังเกตอาการที่ผิดปกติ หรือขอควรระวังเกี่ยวกับการรับประทานยา
เกณฑขอ ที่ 8 มีแผนการดูแลรักษาตอเนือ่ ง หรือวันนัดมา Follow up ครั้งตอไป
เกณฑขอ ที่ 9 มีการระบุชอื่ แพทยที่ทําการตรวจรักษา กรณีมีการใชลายเซ็นหรือรหัสแพทย ทางโรงพยาบาลหรือหนวยบริการจะตองมีระบบสื่อสาร หรือทําหนังสือชี้แจง
ลายเซ็นหรือรหัสแพทย เพื่อสื่อสารใหผูตรวจสอบทราบวาเปนทานใด กรณีที่มีการสัง่ การรักษาผานระบบคอมพิวเตอร ตองสามารถตรวจสอบไดวา เปนการ
บันทึกขอมูลของแพทย หรือผูสั่งการรักษาทานใด และการสั่งการรักษานั้นตองมีระบบที่ไมสามารถทํายอนหลังหรือแกไขโดยผูอนื่ ได จึงถือวาไดคะแนน
หักขอละคะแนน 1 คะแนน
(1) กรณีมีบนั ทึกการสั่งการตรวจเพื่อวินจิ ฉัย แตไมมีผลการตรวจ
(2) กรณีมีผลการตรวจ แตไมมีการบันทึกการสั่งการตรวจวินิจฉัย
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6. Operative note
เอกสารที่ใชประเมิน : ขอมูลการบันทึกการทําผาตัด/หัตถการ หรือสวนของเวชระเบียนทีโ่ รงพยาบาลระบุวาเปนสวนที่บันทึกขอมูลการทําผาตัด/หัตถการ ของผูปว ย ในการเขารับ
การตรวจรักษาใน visit ที่ตองการตรวจ
แนวทางการพิจารณาวา การทําผาตัด/หัตถการใดจําเปนตองมีบันทึกการทําผาตัด/หัตถการ ดังนี้
• การทําผาตัด/หัตถการนั้นเปน OR Procedure *
• การทําผาตัด/หัตถการนั้นเปน Non-OR Procedure แตมผี ลตอการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้าํ หนักสัมพัทธ (affect Thai DRG)*
• การทําผาตัด/หัตถการนั้น หนวยบริการหรือโรงพยาบาลเห็นวาจําเปนตองมีการบันทึก
* โดยอางอิงตามหลักการใหรหัสหัตถการ ICD-9-CM 2007 (International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification*
มีการบันทึกขอมูลผูปว ยถูกตอง ครบถวน
มีบันทึกสิ่งทีต่ รวจพบจากการผาตัด/หัตถการ (Operative findings)
มีบันทึกวิธกี ารทําผาตัด/หัตถการ (Operative procedures)
มีบันทึกวิธีการใหยาชา ยาระงับความรูสึก รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อเพื่อสงตรวจ (ถามี)
มีบันทึกผลการทําผาตัด/หัตถการ หรือการวินิจฉัยโรคหลังทําผาตัด/ หัตถการ (Post operative diagnosis) ในกรณีที่มีการทําผาตัดหรือหัตถการเพื่อการตรวจวินจิ ฉัย
ตองมีการติดตามผล Pathology หรือระบุในใบบันทึกวา “รอผล Pathology” หรือ “รอผลชิน้ เนื้อ” รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น
เกณฑขอ ที่ 6 บันทึกวัน เวลา ที่เริ่มตนและสิ้นสุดการทําผาตัด/ หัตถการ
เกณฑขอ ที่ 7 มีการระบุชื่อแพทยที่ทําผาตัด/ หัตถการ กรณีที่มีการบันทึกผานระบบคอมพิวเตอร ตองสามารถตรวจสอบไดวา เปนการบันทึกขอมูลของแพทย หรือผูท ี่ทําผาตัด/
หัตถการทานใด และบันทึกนั้นตองมีระบบที่ไมสามารถทํายอนหลังหรือแกไขโดยผูอ ื่นได
ใหคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน กรณีมีการวาดรูป แสดงสิ่งทีพ่ บความผิดปกติจากการผาตัด/ หัตถการ ที่นําไปสูการวินิจฉัย
เกณฑขอ ที่ 1
เกณฑขอ ที่ 2
เกณฑขอ ที่ 3
เกณฑขอ ที่ 4
เกณฑขอ ที่ 5
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7. Informed consent
เอกสารที่ตอ งประเมิน : ขอมูลการบันทึกการรับทราบขอมูลและยินยอมการรักษา/ทําหัตถการ ในกรณีที่มกี ารทําหัตถการ ใน OPD card หรือสวนของการบันทึก Informed
consent ของผูป วย ในการเขารับการตรวจรักษาใน visitที่ตองการตรวจ
เกณฑขอ ที่ 1 มีการบันทึกชื่อ ชื่อ สกุลผูป วยชัดเจน
เกณฑขอ ที่ 2 มีการลงลายมือชื่อ ชื่อ สกุล หรือลายพิมพนิ้วมือของผูป วย หรือผูแ ทนที่รับทราบขอมูล
เกณฑขอ ที่ 3 มีการลงลายมือชื่อพยานครบถวน โดยระบุชื่อ-สกุล ความสัมพันธกบั ผูปวยอยางชัดเจน (กรณีทผี่ ูปวยมาคนเดียวใหระบุวา “ผูปวยมาคนเดียว”) ยกเวนกรณีที่เปน
การเจาะเลือดสงตรวจที่เปนความลับของผูป วย เชน การเจาะ HIV ซึ่งมีการบันทึกในขั้นตอนของการใหคําปรึกษา (Counseling)
เกณฑขอ ที่ 4 มีการบันทึกเหตุผล ความจําเปนที่ตองทําการผาตัด/ หัตถการ
เกณฑขอ ที่ 5 มีการบันทึกการใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึน้ โดยสังเขป
เกณฑขอ ที่ 6 มีการระบุลายมือชื่อผูใ หขอมูล หรือรายละเอียดของการทําผาตัด/ หัตถการ
เกณฑขอ ที่ 7 มีการบันทึกระบุวัน เดือน ปที่ใหและรับทราบขอมูล
เกณฑขอ ที่ 4 มีการบันทึกเหตุผล ความจําเปนที่ตองทําการผาตัด/ หัตถการ
เกณฑขอ ที่ 5 มีการบันทึกการใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึน้ โดยสังเขป
เกณฑขอ ที่ 6 มีการระบุลายมือชื่อผูใ หขอมูล หรือรายละเอียดของการทําผาตัด/ หัตถการ
เกณฑขอ ที่ 7 มีการบันทึกระบุวัน เดือน ปที่ใหและรับทราบขอมูล

