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คํานํา
สมุดบันทึกนี้ใชสําหรับเปน เครื่องมือใหผูดูแลใชในการลงบันทึก
ขอมูลสุขภาพของผูปวยเกี่ยวกับการนัดหมาย การตรวจติดตาม บันทึก
ปญหาความตองการการดูแลของผูปวย ตลอดจนกิจกรรมของผูดูแล
ขณะใหการชวยเหลือดูแลผูปวย และสื่อสารขอมูลใหกับทีมสุขภาพใน
การวางแผนดูแลใหการรักษาอยางตอเนื่อง

ดวยความปรารถนาดี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1

ขอมูลผูปวย
ขอมูลติดตอผูป
 วย
ชื่อ.....................................................นามสกุล........................................
ที่อยู................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพทติดตอ
บาน.....................................ที่ทํางาน..................................มือถือ.....................................
ขอมูลการรักษา
แพทยผูรักษา
1.........................................................โรงพยาบาล...........................................................
2........................................................โรงพยาบาล...........................................................
3........................................................โรงพยาบาล..........................................................
เลขที่เวชระเบียน
1.........................................................โรงพยาบาล...........................................................
2........................................................โรงพยาบาล...........................................................
3........................................................โรงพยาบาล..........................................................
ประวัติการแพยา
1.ชื่อยา........................................................อาการแพ........................................................
2.ชื่อยา........................................................อาการแพ.....................................................
3.ชื่อยา........................................................อาการแพ.......................................................
โรคประจําตัว.....................................................................................................................
รับการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาล....................................................................................

ขอมูลผูดูแล(ผูบันทึกขอมูล)
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ติดตอในกรณีฉุกเฉิน..........................................................................
หมายเลขโทรศัพท.............................................................................................................
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สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หนา 1

ตารางการนัดหมายแพทย
กรุณานําสมุดบันทึกเลมนี้ติดตัวไปพบแพทยดวยทุกครั้งเพื่อขอรับ
คําแนะนําจากแพทย
วันนัดพบ
แพทย

รายละเอียดการนัดหมาย/ปญหาที่มาพบ
แพทย

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

หมายเหตุ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3

หนา 2

ตารางการนัดหมายแพทย
กรุณานําสมุดบันทึกเลมนี้ติดตัวไปพบแพทยดวยทุกครั้งเพื่อขอรับ
คําแนะนําจากแพทย
วันนัดพบ
แพทย

รายละเอียดการนัดหมาย/ปญหาที่มาพบ
แพทย

นทึดกการดู
ขภาพผู
ปวขยโรคมะเร็
บันทึแกลสุการดู
แลสุ
ภาพผู้ป่วงยโรคมะเร็ง
4 สมุดบัสมุ

หมายเหตุ

หนา 3

แบบประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปว ย
ดวยแบบประเมิน Palliative Performance Scale Version2: PPS v2
การปฏิบัติกิจกรรมและ
การดําเนินโรค

การดูแล
ตนเอง
ทําไดเอง
ทําไดเอง

ปกติ

รูสึกตัวดี

ทําไดเอง

ปกติ หรือ
ลดลง

รูสึกตัวดี

ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว
ลดลง
ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว
ลดลง
นั่ง/นอน เปน
สวนใหญ

ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ
ไมมีอาการของโรค
ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ
มีอาการของโรคบางอาการ
ตองออกแรงอยางมากในการทํา
กิจกรรมตามปกติมีอาการของโรค
บางอาการ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
มีอาการของโรคอยางมาก

การ
รับประทาน
อาหาร
ปกติ

ทําไดเอง

ปกติ หรือ
ลดลง

รูสึกตัวดี

ไมสามารถทํางานอดิเรก/งานบานได
มีอาการของโรคอยางมาก

ปกติ หรือ
ลดลง

รูสึกตัวดี
หรือ
สับสน
รูสึกตัวดี
หรือ
สับสน

40 %

นอนอยูบนเตียง
เปนสวนใหญ

ทํากิจกรรมไดนอยมาก
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น

30 %

อยูบนเตียง
ตลอดเวลา

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น

ตองการความ
ชวยเหลือเปน
ครั้งคราว
ตองการความ
ชวยเหลือใน
การปฏิบัติ
กิจกรรม
บางอยาง
ตองการความ
ชวยเหลือเปน
สวนใหญ
ตองการการ
ดูแลทั้งหมด

20 %

อยูบนเตียง
ตลอดเวลา

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น

ตองการการ
ดูแลทั้งหมด

10 %

อยูบนเตียง
ตลอดเวลา

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น

ตองการการ
ดูแลทั้งหมด

0%

เสียชีวิต

-

-

ระดับ
PPS

การเคลื่อนไหว

100 %

เคลื่อนไหวปกติ

90 %

เคลื่อนไหวปกติ

80%

เคลื่อนไหวปกติ

70 %

60 %

50 %

ไมสามารถทํางานไดเลย
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น

ปกติ หรือ
ลดลง

ระดับความ
รูสึกตัว
รูสึกตัวดี

ปกติ หรือ
ลดลง

รูสึกตัวดี
หรือ งวงซึม
+/- สับสน
ปกติ หรือ
รูสึกตัวดี
ลดลง
หรือ งวงซึม
+/- สับสน
จิบน้ําไดเล็กนอย รูสึกตัวดี
หรือ งวงซึม
+/- สับสน
รับประทานไมได งวงซึมหรือ
ไมรูสึกตัว
+/- สับสน
-

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

หนา 4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

5

หมายเหตุ วิธีแยกการชวยเหลือตัวเองของระดับ 40-60% เปนดังตอไปนี้
60 % ผูปวยเดินไปหองน้ําได แตตองการการชวยเหลือเปนบางครั้ง
50% พาผูปวยไปหองน้ํา แตผูปว ยสามารถแปรงฟนได
40% ตองพาผูปวยไปหองน้ําและตองอาบน้ําแปรงฟนใหผูปวย
ก รณี ผู ป ว ย ใ ส ส า ย ใ ห อ า ห า รท า ง ส า ย ย า ง ( NG Tube) ใ ห ใ ช
ความสามารถของผูปว ยในการกินอาหารกอ นใส สายใหอาหารทาง
สายยาง ในการใหคะแนน
วิธีการให คะแนน ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวย(PPS)
ประเมินสภาวะผูปวยในขณะนั้นตามความเปนจริง ใหเริ่มโดยอานตาราง
ในแนวขวาง ไล จ ากซา ยไปขวา โดยยึ ด คอลั ม นท างซ ายเปน หลั ก หาก
คอลัมนทางขวาไดคะแนนมากกวาทางซาย ใหคะแนนตามคอลัมนซาย
ไมสามารถใหคะแนนระหวางกลางเชน 65% ได ผูประเมินตองเลือกวาจะ
ใหคะแนน 60 % หรือ 70% ขึ้นกับวาคะแนนใดใกลเคียงกับความสามารถ
ผูปวยในเวลาที่ประเมินมากที่สุด
สามารถใชประเมินไดในหลายๆที่ ทั้งที่บานและโรงพยาบาล

6

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

หนา 5

แบบประเมินอาการปวด
คําชี้แจง : โปรดระบุระดับความปวดของผูปวยตามความเปนจริง โดยทานสามารถเลือก
แบบประเมินความปวดไดตามความเหมาะสม
แบบที่ 1
0
ไมปวด

10
ปวดมากที่สดุ

 ลักษณะเปนเสนตรงที่มีความยาว 10 เซนติเมตร ไมมีขัดแยงแตอยางใด
 ปลายสุดซายมือระบุไมปวด ปลายสุดขวามือระบุปวดมากที่สุด
 ชี้ แ จงให ผู ป ว ยเข า ใจก อ นให ผู ป ว ยกาเครื่ อ งหมายในเส น ตรง หลั ง จากนั้ น ใช
ไมบรรทัดวัดจากปลายสุดถึงสวนที่ผูปวยกากบาท ระบุออกมาเปนตัวเลข

แบบที่ 2

ไมปวด

ปวดมากที่สดุ

 ใชในผูปวยทีส่ ามารถบอกความปวดเปนตัวเลขได
 คะแนน 0 หมายถึงไมปวด คะแนน 10 หมายถึงปวดมากที่สดุ
 วิธกี ารประเมิน ผูปวยจะเปนผูบอกระดับความรุนแรงของอาการปวด บอกวามี
ความปวดอยูในระดับใด ระหวาง 0 - 10
คําอธิบาย ระดับความปวด (คะแนน 0 - 10)

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง
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หนา 6

แบบที่ 3








ใหผูปวยดูรูปภาพและชี้ / บอกใหทราบวาขณะนี้รูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด
หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย
0 หมายถึง ไมมีอาการปวด
2 หมายถึง ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมคี วามรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด
4 หมายถึง ปวดเล็กนอย แตเริ่มรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร
6 หมายถึง ปวดปานกลง รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความ
กังวลมากขึ้น พักผอนไดไมเพียงพอ เริ่มมีความรูสกึ วาไมสามารถทนได
 8 หมายถึง ปวดมากรูสกึ ทุกขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตก
กังวลมากและไมสามารถนอนหลับพักผอนได
 10 หมายถึง ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได
การระบุตําแหนงที่ปวด
ใหผูปวยระบุหรือชี้ตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใช
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart)

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

8

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หนา 7

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน
ระดับ
การดูแลตนเอง
ปญหาอื่นๆ
ความ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

การดูแล/ชวยเหลือ

หนา 8

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

9

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน
ระดับ
การดูแลตนเอง
ปญหาอื่นๆ
ความ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

10

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การดูแล/ชวยเหลือ

หนา 9

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน ระดับ
การดูแลตนเอง
ความ
ปญหาอื่นๆ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

การดูแล/ชวยเหลือ

หนา 10

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

11

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน
ระดับ
การดูแลตนเอง
ปญหาอื่นๆ
ความ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

12

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การดูแล/ชวยเหลือ

หนา 11

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน
ระดับ
การดูแลตนเอง
ปญหาอื่นๆ
ความ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

การดูแล/ชวยเหลือ

หนา 12

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

13

บันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปว ยโรคมะเร็ง

วัน เดือน
ป/ เวลา
ที่ประเมิน

การประเมินภาวะสุขภาพ
ระดับ
คะแนน
ความสามารถใน
ระดับ
การดูแลตนเอง
ปญหาอื่นๆ
ความ
ของผูปว ย
ปวด
(PPSV2) %

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง

14
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เวลาโทร

ชื่อหนวยงาน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
งานพยาบาลผูป
 วยนอก

เบอรโทรศัพทติดตอ
045-285610-5
045-285610-5
ตอ 1136 , 1137
งานบริการใหคําปรึกษา
045-285610-5 ตอ 1149
งานโภชนคลินิก
045-285610-5 ตอ 8212
งานพยาบาลผูปวยออสโตมี่และบาดแผล 045-285610-5 ตอ 8213
ในเวลาราชการ
งานดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน
045-285610-5 ตอ 1157
ศูนยสงเสริมมิตรภาพบําบัด
045-285610-5 ตอ 8215
ศูนยประสานงานเครือขายการดูแลรักษา 045-285610 ตอ 1148
ผูปวยมะเร็ง
สายดวนงานรังสีรักษา
045-285640
สายดวนงานเคมีบําบัด
045-285610-5 ตอ 1037
หอผูปวยบุษบง
045-285610-5 ตอ 1047
หอผูปวยบุษบัน
045-285610-5 ตอ 1049
หอผูปวยสโรชา
045-285610-5 ตอ 1052
นอกเวลา
หอผูปวยสัตตบงกช
045-285610-5 ตอ 1053
ราชการ
หอผูปวยปทมา
045-285610-5 ตอ 1082
หอผูปวยปทุมมาลย
045-285610-5 ตอ 1073
หอผูปวยหนัก ICU
045-285610-5 ตอ 1054
 เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานอื่นๆ

เรื่องทีต
่ องการติดตอ
เบอรโทรศัพท
หมายเหตุ
แพทยฉกุ เฉิน
1669
กรณีบริจาคดวงตาควรแจงภายใน 6 ชั่วโมง
ศูนยรับอวัยวะ
1666
สํานักงานเขตทองที/่ อําเภอ/กํานัน/
ผูใหญบาน (ระบุ)......................
..................... ...............................................................
สถานีตํารวจ
191
อื่นๆ (ระบุ)......................
..................... ...............................................................
อื่นๆ (ระบุ)......................
..................... ...............................................................
สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง
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