
CQI การบนัทกึเวชระเบยีนงานอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ 

1. ชือ่ผลงาน การบนัทกึเวชระเบยีน 

 

2. ค าส าคญั แบบบันทึกเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

3. ชือ่หนว่ยงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

4. สมาชกิทมี 1. นางฤดีสรวง  กุลมาลา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

2. นางชัชฎาภรณ์  ฤทธิพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. นางสร้อยทิพย ์ ชมพู  พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ 

4. นางสาวภรณ์จิรา  โตโล  พยาบาลวิชาชีพ 

5. นางสาวฤดี  พันธ์เขียน  พยาบาลวิชาชีพ 

5.  การตดิตอ่กบัทมีงาน  นางฤดีสรวง  กลุมาลา งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน   โทร 0896432867 

rudeesaung@hotmail.com 

 6. เปา้หมาย 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลบันทกึเวชระเบียนได้ครบถว้น ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้เวชระเบียนสามารถใช้เป็นหลกัฐานทางการแพทย์ได้ 

3. ผลการบันทึกเวชระเบียนของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีความถกูต้องครบถว้น 

7.  ปัญหาและสาเหตโุดยยอ่ 

 จากการทบทวนเวชระเบียนของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินพบว่าข้อมูลทางการแพทยแ์ละทางก

ารพยาบาลไม่ครบถว้น ไม่สามารถสื่อสารขอ้มูลในการดูแลผู้ป่วยได้ ในปี 

2554พบว่าผลการทบทวนเวชระเบียน  คิดเป็น 45. 54%ในปี 2555-2556 

ไม่มีการทบทวนเวชระเบียน ของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ในปี2557ได้มีการพัฒนา 

การบันทกึเวชระเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง 

8. กจิกรรม 

1. ประชมุเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อให้ทราบปัญหาที่พบจากการทบทวนเวชระเบียน 

2.  จัดท าแบบบันทกึเวชระเบียนแยกเป็นรายโรคที่ส าคัญได ้โรคทัว่ไป , COPD/Asthma,  

Abdominal pain  , Trauma, 

 Stroke, MI 

3. ทบทวนผลการเวชระเบียนกับเจ้าหน้าท่ีพยาบาลในหน่วยงาน 

mailto:rudeesaung@hotmail.com


4. ทบทวนเวชระเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้แก ่ห้องบัตร 

 

 

9. การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง 

ป ี ป2ี554 ป2ี555-2556 ป2ี557 ป2ี558(ต.ค.-

ม.ค. 

ผลการทบทวนเวชระเบียน 45.54% NA 77.55% 90.76% 

การประเมินผล   จากการสุ่มเวชระเบียน ของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในกลุ่มผู้ป่วย เสียชีวติ ส่งต่อ 

และตรวจรกัษาทัว่ไป 

ปญัหาทีพ่บ 

1. ไม่มีการบันทกึ Patient illness   

2. ความถี่ในการสูบบุหรี่/ดื่มสรุา 

3. การซกัประวตัิเด็ก 0-14ปีการสูบบุหรี/่ดื่มสรุาของบุคคลในครอบครัว 

4.การบันทึกสัญญาณชีพ กรณีวัดไม่ได้ให้ใส่ 0  

5. ไม่ได้ลงบันทึกการตรวจร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. การบันทกึการคัดแยกผูป้่วยน้อย สว่นใหญ่ไม่ลง 

7. ไม่มีการบันทกึ P,Rในเด็ก 

10.โอกาสพฒันา หรอืขอ้เสนอแนะในการพฒันาตอ่ไป 

1. ,มีการทบทวนเวชระเบียนทุกๆ  3 เดือนเพื่อค้นหาปัญหาและแก้ไขปรับปรุง 

2. น าปัญหาที่ได้เข้าประชมุในหน่วยงานเพือ่พัฒนาให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มในการซกัประวตัิเพ่ือให้สะดวกในการใช้งานเป็นระยะๆ 

11. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ 

 1. เจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานเห็นประโยชน์และความส าคัญของบันทกึทางการพยาบาล 

 2.  

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีส่วนรว่มให้ข้อคิดและเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแบบฟอรม์ให้ใช้ไ

ด้สะดวกมากขึ้น 

 



ใบบันทึกผลการตรวจรักษา  

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-

สกุล..................................................................

......อายุ...................ปี     

วันที่..........................................เวลา.................

.....คัดกรอง.................... 

ประเภท       1     2      3     4      5     

BW...............kg. สูง.................cm. 

มาโดย          เดินมา        รถนั่ง        รถนอน         

อุ้ม 

CC:………………………………………………

………………...................................................

.........................................................................

................. 

PI:…………………………………………………

………………...................................................

.........................................................................

............... 

PH/โรคประจ าตัวอื่น...........................................

.............................................. 

การรับประทานยา      สม่ าเสมอ      ไม่สม่ าเสมอ       

ขาดยานาน..................... 

ประวัติการผ่าตัด.................................................

.............................................. 

แพ้ยา/แพ้อาหารระบุ...........................................

......      ปฏิเสธ 

    ไม่สูบบุหรี่           สูบบหุรี่              ดื่มสุรา          

ไม่ดื่มสุรา 

การใช้ยาอื่นๆ...............................................      

ใช้สารเสพติด 

ประจ าเดือน             ปกติ                           

ไม่ปกติ       

                                หมดประจ าเดือน        

ไม่จ าเป็นต้องซักประวัติ 

LMP............................................EDC..............

.............................. 

พัฒนาการเด็ก        สมวยั       ไม่สมวัย     

รับวัคซีน         ครบ         ไม่ครบ 

Physical exam&Doctor order  

รายงานแพทย์เวลา.....................แพทย์ตรวจเวลา.

...........................PE.........................................

........................................................... 

.........................................................................

................................ 

Dx....................................................................

................................ 

Rx....................................................................

................................ 

 

 

เฝ้าระวังเร่ือง....................................     

Observe นาน .............นาที 

สถานะ      D/C       Admit      Dead         

ปฏิเสธการรักษา/หนีกลับ 

     

Refer...........................................ประสานส่งต่อ 

เวลา................  จ าหน่ายเวลา..............  

  

ทัว่ไ

ป 

 



อาการก่อนจ าหน่ายระดับความรู้สึกตัว 

E……..M……..V……. 

P…..…../min R…….…../min 

BP……….……mmHg 

Refer ดูแลโดยพยาบาล....................คน           

รถ รพ.         ไปเอง 

พยาบาลเวร.......................................................

..........................................           

แพทย์เวร...........................................................

......................................... 

HN.................................................... 

ตรวจร่างกาย 

ระดับความรู้สึกตัว.......................E……..M……..

V…… 

T….…. C  P……..…../min R…….…../min 

BP…………...……mmHg  

Pupil Rt………..mm(Y/N) Lt…….…..mm(Y/N) 

Motor Power………. 

SpO2……….%   DTX…..…..mg%   

HCT…..…% Pain Score =..........  

 

 

 

 

Heent...............................................................

................................ 

Chest...............................................................

................................ 

Abdomen.........................................................

............................... 

Back.................................................................

............................... 

Pelvis...............................................................

................................ 

EXT..................................................................

............................... 

 

Nursing 

Diagnosis.........................................................

................ 

เวลา กจิกรรม การประเมนิ 

   

 

แนะน าเรื่อง........................................................

....................................... 

.........................................................................

......................................... 

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์..........................

.................................... 

นัดF/U...............................................ผู้ให้ข้อมูล

....................................... 

ผู้รับข้อมูล......................................................เกี่

ยวข้องเป็น...................... 

Tel....................................................................

.....................................



 

 


