
Palliative Care Record        

วันที่เขียน.............................................................................................…… 
Diagnosis……………………………………………………………………………………… 
 

กลุมโรคที่คัดกรอง ขอบงชี้ ความตองการการดูแล 

(...) 1.  โรคมะเร็ง 
(...) 2.  Neurological Disease/Stroke 
(...) 3. โรคไต 
(...) 4. Pulmonary and Heart  
  Disease 
(...) 5. Multiple Trauma Patient 
(...) 6. Infection Disease / HIV / AIDS 
(...) 7. Pediatric 
(...) 8. สูงอาย/ุภาวะสมองเสื่อม    
        (dementia) 
(...) 9. อื่นๆ ………………………………………. 
         ……………………………………………… 

(...)  ผูปวย PPS ≤ 50% 
(...) Multiple Co-morbidity 
(...) โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว 
 มีอาการที่ซับซอน 
 ไมสุขสบายมาก 
(...) Terminal Delirium 
(...) Cachexia, น้ําหนักลดตอเนื่อง,  
     Albumin < 2.5 mg/dl  
     ตอเนื่อง 
(...)  Persistent Hypercalcemia 

(...) ไมตอบสนองตอการรักษา 
(...) ผูปวย ครอบครัว เลือกท่ีจะ 
     ไมรักษาตัวโรคอยางเต็มที่ 

(...) Pain control 
(...) Symptoms control ระบุอาการ
 .......................................................... 
(...) Rehabilitation ระบรุายละเอียด
 .......................................................... 
(...) Family meeting 
(...) Advance care plan 
(...) Financial support 
(...) End of life care 
(...) spiritual care 
(...) Home program  
     อุปกรณพิเศษ ไดแก 
      (...) เครือ่งเพิ่มความเขมขนออกซิเจน 
     (...) ออกซิเจนแทง 
     (...) เครื่องดูดเสมหะ 
     (...) ที่นอนลม 
     (...) เตียง 
     (...) Syringe driver 

 สรุปผลการดูแลตามตัวช้ีวัด 
1. เภทผูปวย    (...)  โรคมะเร็ง                       (...)  โรคอื่นๆ ไมใชมะเร็ง 
2. การบรรเทาปวด   (...) อาการปวดลดลง/ควบคุมได   (...) อาการปวดไมทุเลา/ควบคุมไมได 
3. การใชยามอรฟน  (...) ใช   (...) ไมใช 
4. การใชแพทยทางเลือก/แพทยแผนไทย   (...)  ใช    (...)  ไมใช 
5. การประชุมครอบครัวเพื่อวางแผนการดูแล  (...)  มี    (...)  ไมมี 
6. การวางแผนดูแลลวงหนา (ACP)   (...)  มี    (...)  ไมมี   
7. ผูปวยบรรลุเปาหมายตาม ACP    (...)  ใช   (...)  ไมใช 
8. Good Death (ตามเกณฑ 4 ขอ)   (...)  ใช   (...)  ไมใช 
9. คะแนนพึงพอใจรวม......................คะแนน เฉลี่ย.....................% 
10. จําหนาย วันที.่............................................ 
                (...) กลับบาน  (...) สง HHC รพ.สต.......................................................................  (...) ไมสง HHC  
                (...) สงตอ รพ. ..............................................เยีย่มบานวันที่......................................................... 
                (...) ถึงแกกรรม ที่ ........................................................................................................................ 

 

ลงชือ่ผูประเมิน/สรุป............................................................  
ตําแหนง............................................................   
วันท่ีสรุป……………………………………………………………..…… 

    

ชื่อ.......................................................... 
HN......................................................... 
                           หรือติดสติก๊เกอร   

สงศูนยดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 



สรุปรายงานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

ประจําเดือน........................................ 

หอผูปวย.......................................... 
 

รายการ/กิจกรรม ผลการประเมิน/รายงาน 

1. ประเภทผูปวย     โรคมะเร็ง ………... ราย 
 โรคอ่ืน ๆ ทีไ่มใชมะเร็ง ………... ราย 

2. การบรรเทาอาการปวด    อาการปวดลดลง/ควบคุมได ………... ราย 
 อาการปวดไมทุเลา/ควบคุมไมได ………... ราย 

3. การใชยามอรฟน ใช ………... ราย 
 ไมใช   ………... ราย 

4. การใชแพทยทางเลือก/แพทยแผนไทย   ใช ………... ราย 
 ไมใช   ………... ราย 

5. การประชุมครอบครัวเพือ่วางแผนการดูแล   ม ี ………... ราย 
 ไมมี ………... ราย 

6. การวางแผนดูแลลวงหนา (ACP)    ม ี ………... ราย 
 ไมมี ………... ราย 

7. ผูปวยบรรลุเปาหมายตาม ACP       ใช ………... ราย 
 ไมใช   ………... ราย 

8. Good Death (ตามเกณฑ 4 ขอ)    ใช ………... ราย 
 ไมใช   ………... ราย 

9. ความพึงพอใจ จํานวน ………... ราย 
 คาเฉลี่ย (รอยละ) ………...  

10. การจําหนาย   กลับบาน ………... ราย 
 สงตอรพ. อื่น ๆ ………... ราย 
 ถึงแกกรรม ………... ราย 

11. สง HHC จํานวน ………... ราย 
 เยี่ยมบาน ………... ราย 

      

  ลงชื่อผูประเมิน/สรุป............................................................  
ตําแหนง............................................................   
วันที่สรุป……………………………………………...…… 

 


