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เก็บไวใน Chart 
แบบประเมินระดับความสามารถของผูปวย 

ที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Performance scale , PPS ) 

 

ชื่อ.................................................... 
HN.................................................... 
                      หรือติดสติ๊กเกอร   

 

ระดับ  
PPS 

การเคลื่อนไหว 
การปฏิบัติกิจกรรม 
และการดําเนินโรค 

การดูแลตนเอง 
การรับประทาน

อาหาร 
ระดับ 

ความรูสึกตัว 
100% เคลื่อนไหวปกต ิ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกต ิ

ไมมีอาการของโรค 
ทําเองได ปกติ รูสึกตัวด ี

90% เคลื่อนไหวปกต ิ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกต ิ 
มีอาการของโรคบางอาการ 

ทําเองได ปกติ รูสึกตัวด ี

80% เคลื่อนไหวปกต ิ ตองออกแรงอยางมากในการทํา
กิจกรรมตามปกติ มีอาการของโรค 
บางอาการ 

ทําเองได ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี

70% ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวลดลง 

ไมสามารถทํางานไดตามปกต ิ
มีอาการของโรคอยางมาก 

ทําเองได ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี

60% ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวลดลง 

ไมสามารถทํางานอดเิรก/งานบานได 
มีอาการของโรคอยางมาก 

ตองการความ
ชวยเหลือ 
เปนครั้งคราว 

ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี 
หรือ สับสน 

50% นั่ง/นอน เปนสวนใหญ ไมสามารถทํางานไดเลย 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ
ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
บางอยาง 

ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี 
หรือ สับสน 

40% นอนอยูบนเตียง  
เปนสวนใหญ 

ทํากิจกรรมไดนอยมาก 
 มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ
ชวยเหลือ 
เปนสวนใหญ 

ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี 
หรือ งวงซึม 
+/- สับสน 

30% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ  
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแล
ทั้งหมด 

ปกติ  
หรือ ลดลง 

รูสึกตัวด ี 
หรือ งวงซึม 
+/- สับสน 

20% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแล
ทั้งหมด 

จิบน้ําไดเล็กนอย รูสึกตัวด ี 
หรือ งวงซึม 
+/- สับสน 

10% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ  
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแล
ทั้งหมด 

กลืนลําบาก 
ทานอาหารไมได 

งวงซึม  
หรือ ไมรูสึกตัว 
+/- สับสน 

0% เสียชีวิต - - - - 

หมายเหต ุ +/- หมายถึง อาจมี หรือ ไมมีอาการ 
 วิธีใช 1. ใหเริ่มประเมินโดยอานตารางแนวขวางจากซายไปขวา และจากคอลัมนการเคล่ือนไหวแลวจึงคอยๆ ประเมินคอลัมนถัดไป  
   คอลัมนซายสุดจะเปนตัวประเมินวาไมสามารถใหคะแนนคอลัมนถัดไปสูงกวานั้นได   
   ไมสามารถใหคะแนนระหวางกลาง เชน 45 ได  ผูประเมินตองเลือกวาจะใหคะแนน 40 หรือ 50  
   ขึ้นกับวาคะแนนใดใกลเคียงกับความสามารถของผูปวยในเวลาท่ีประเมินมากที่สุด 
  2.  PPS > 40% ประเมินทุก 4 สัปดาห  
   PPS = 30% ประเมินทุกสัปดาห x 3 ครั้ง ถาคงที่ประเมินทุก 4 สัปดาห   
   PPS < 20% ประเมินทุกสัปดาห/วัน  
 กรณีมีปญหาฉุกเฉินและไมดีขึ้นใน 72 ชั่วโมง ใหทบทวนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
  

วันที่        
ระดับPPS        
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แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพตามระดับ PPS 3 ระยะ 

ชื่อ............................................................... 
HN.............................................................. 
                      หรือติดสติ๊กเกอร   

 

(….) PPS 70% - 100% 
วันท่ีเริ่มประเมิน…………………………………… 

(….)  PPS 40% - 60% 
วันท่ีเริ่มประเมิน…………………………..………… 

(….)  PPS 0% - 30% 
วันท่ีเริ่มประเมิน…………………………………… 

(….)   ปรึกษากบัทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูปวยและ
 ครอบครัวเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาแบบ
 ประคับประคอง 
(….)  ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนดาน
 รางกายของผูปวยตามแนวทางปฏิบัติที่
 เกี่ยวของเชน การจัดการกับอาการปวด 
(….)  ประเมินสภาพจิตใจของผูปวยและครอบครัว
 เกี่ยวกบัการยอมรับไดตอความเจบ็ปวย โดย
 ประเมินจากความซึมเศรา ความวิตกกังวล 
 ความเครียด เปนตน รวมทั้งใหคําปรึกษาแก
 ผูปวยและครอบครัว 
(….)  ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ โดยคนหาความ
 เชื่อ ความหวังของผูปวยและครอบครัว 
 สงเสริมใหผูปวยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เชน 
 ติดตอเชิญผูนําศาสนาตาง ๆ ที่ผูปวยศรทัธา
 ใหมาเยี่ยมผูปวยและครอบครัว ตามความ
 ตองการของผูปวยและครอบครัว 
(….)   ใหสุขศึกษาแกผูปวยและครอบครัวเกีย่วกับการ
 ดูแลผูปวย 
(….)  สงตอขอมูลผูปวยไป รพ.สต./รพช. ใกลบาน
 เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง  

(….)  ปรึกษากบัทีมสหสาขาวิชาชีพ  ผูปวยและ
 ครอบครัวเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาแบบ
 ประคับประคอง 
(….)   ประเมินความสามารถและความเต็มใจของ
 ผูปวยและครอบครัวในการเขาไปเกีย่วกบัการ
 ตัดสินในเรื่องการดูแลรักษาและกระบวนการ
 ดูแล 
(….)   ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนดาน
 รางกายของผูปวยตามแนวทางปฏบิัติที่
 เกี่ยวของเชน การจัดการกับอาการปวด 
(….)  ประเมินสภาพจิตใจของผูปวยและครอบครัว
 เกี่ยวกบัการยอมรับไดตอความเจบ็ปวย  โดย
 ประเมินจากความซึมเศรา ความวิตกกังวล
 ความเครียด เปนตน รวมทั้งใหคําปรึกษาแก
 ผูปวยและครอบครัว 
(….)  ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของ
 ผูปวยและความสามารถของครอบครัวในการ
 ดูแลผูปวย 
(….)  ใหสุขศึกษาแกครอบครัวของผูปวยในการดูแล
 ผูปวย 
(….)  ประเมินและจัดการกับความเสีย่งหรืออนัตราย
 ที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย เชน เสี่ยงตอการหกลม 
 ตกเตียง เกิดแผลกดทับ 
(….)   ใหการดูแลที่ตอบสนองตอความตองการของ
 ผูปวยและครอบครัว 
(….)   จัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหผูปวย เชน จัดหองแยกที่
 สงบใหผูปวยและ ครอบครัว 
(….)  ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ โดยคนหาความ
 เชื่อ ความหวังของผูปวยและครอบครัว 
 สงเสริมใหผูปวยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เชน 
 ติดตอเชิญผูนําศาสนาตาง ๆ ที่ผูปวยศรทัธา 
 ใหมาเยี่ยมผูปวยและครอบครัว ตามความ
 ตองการของผูปวยและครอบครัว 
 (….)  สงตอขอมูลผูปวยไป รพ.สต./รพช. ใกลบาน
 เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

กรณีผูปวยที่อยูวาระสุดทาย PPS 10 - 30% 
(….)  ประเมินความเหมาะสมของการใหยา, O2  
 และสารน้ํารวมทั้งใหการดูแลอยางเหมาะสม  
(….)  ปรึกษากบัผูปวยและครอบเรื่องการตัดสินใจ
 เกี่ยวกบัการดูแลรกัษาวาระสุดทาย เชน  
 การใสทอชวยหายใจ การใสเครื่องชวยหายใจ 
 การนําผูปวยกบัไปอยูที่บาน 
(….)  ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนดาน
 รางกายของผูปวยตามแนวทางปฏิบัติที่
 เกี่ยวของเชน การจัดการกับอาการปวด 
(….)   ประเมินสภาพจิตใจของผูปวยและครอบครัว
 เกี่ยวกบัการยอมรับไดตอความเจบ็ปวย 
 โดยประเมินจากความซึมเศรา ความวิตกกังวล  
 ความเครียด เปนตน รวมทั้งใหคําปรึกษาแก
 ผูปวยและครอบครัว 
(….)  ประเมินความพรอมและความโศกเศราของ
 ผูปวยและครอบครัวในการเผชิญกับวาระ
 สุดทายของชีวิต ใหคําปรึกษาและจัดการกับ
 ความเศราโศกของผูปวยและครอบครัว 
(….)  ใหการดูแลที่ตอบสนองตอความตองการของ
 ผูปวยและครอบครัว 
(….)  เปดโอกาสใหผูปวยไดอยูใกลชิดกับครอบครัว
 ตลอด 24 ชั่วโมง  
(….)  ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ โดยคนหาความ
 เชื่อ ความหวังของผูปวยและครอบครัว  
 สงเสริมใหผูปวยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เชน 
 ติดตอเชิญผูนําศาสนาตางๆ ที่ผูปวยศรัทธา
 ใหมาเยี่ยมผูปวยและครอบครัว  ตามความ
 ตองการของผูปวยและครอบครัว 
(….)   จัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหผูปวย เชน จัดหองแยก
 ที่สงบใหผูปวยและครอบครัว 
(….)  ประเมินและจัดการกับความเสีย่งที่อาจจะ
 เกิดขึ้นกับผูปวย 
(….)  ปรึกษากบัครอบครัวของผูปวย เรื่องการสง
 ผูปวยกลบัไปอยูที่โรงพยาบาลใหบาน 
 หรือบานของผูปวย 
(….)  ใหสุขศึกษาแกครอบครัวของผูปวยเกี่ยวกับ
 การดูแลผูปวยที่บาน 
(….)  สงตอขอมูลผูปวยไป รพ.สต./รพช. ใกลบาน
 เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 
กรณีผูปวยถึงแกกรรม PPS 0%  
(….)  ทําความสะอาดรางกายของผูปวย 
(….)  กลาวคําไวอาลัยใหผูปวยตามแนวทางทีก่ําหนด 
(….) ใหคําปรึกษาและจัดการกับความเศราโศก
 ใหกับครอบครัวของผูปวยหลังจากผูปวย 
 ถึงแกกรรม 

ชื่อ............................................................................ตําแหนง..............................................................วนัที่สรุป........................................ 


