การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก
(Problem – Oriented Medical Record)
มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล
ในการดูแลผูปวยแพทยจะตองใชทักษะหลายๆ ดานประกอบกัน เชน ทักษะในการเขาถึงผูปวย(approach)
ทักษะการสืบคนขอมูลเพื่อใหไดการวินิจฉัยโรค เชน การซักประวัติ ตรวจรายกาย คิดวิเคราะหขอมูลที่ไดมา เพื่อ
นําไปสูการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผูปวย การบันทึกขอมูลตางๆ ที่ไดมานั้น ก็มีความสําคัญสําหรับแพทย
เชนกัน เพื่อที่ใหเราไดสามารถจัดระบบและเรียบเรียงขอมูล ผูปวยทุกคนที่มารับการรักษาไมวาจะเปนคลินิกหรือ
โรงพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวย ควรจะมีบันทึกการเจ็บปวยไวอยางครบถวน เปนระบบและเที่ยงตรง สามารถ
สืบยอนขอมูลไดอยางเห็นภาพของผูปวย
ความสําคัญของเวชระเบียน
1. เปนหลักฐานของการเจ็บปวย สุขภาพอนามัย การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารตางๆ ถา
แพทยผูดูแลบันทึกไวอยางสมบูรณครบถวน จะทําใหดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง
2. ใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย (legal document) ในคดีฟองรองตางๆ
3. เปนขอมูลในการติดตอสื่อสารระหวางแพทยที่รวมดูแลผูปวย ติดตามการเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
ในแตละวัน
4. สามารถใชแสดงสมรรถนะในการดูแลผูปวย เพราะบันทึกรายงานผูปวยแสดงถึงความคิดเห็นของแพทย
ในการวินิจฉัยและรักษา
5. สําหรับโรงพยาบาล บันทึกรายงานผูปวยจะใชเปนหลักฐานในการประเมินประสิทธิภาพของการบริการ
เปนแหลงขอมูลสถิติ และคาใชจายในการรักษาพยาบาล
6. มีประโยชนสําหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย การศึกษาวิจัย
ลักษณะของการบันทึกรายงานผูปวยที่ดี1
1. เขียนบันทึกอยางมีระบบตามลําดับหัวขอหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ในระบุ วัน เวลา สถานที่ ผูบันทึก
และขอมูลระบุตัวผูปวย เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวผูปวยทุกใบ
2. เปนบันทึกรายงานที่ชัดเจนสามารถใหผูอานเห็นภาพพจนของผูปวย แตตองมีความกระชับอานงาย
ไมเยิ่นเยอเกินความจําเปน โดยใชภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษที่ถูกตอง ใชตัวยอที่เปนสากล
3. บันทึกประวัติการเจ็บปวยโดยใชคําบอกเลาของผูปวยเองไมใชแสดงความคิดของผูเขียน ในสวน
วิเคราะหขอมูล ควรเปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร ไมวิพากษวิจารณผูปวยหรือแพทย พยาบาล
ผูรวมงาน
การบันทึกรายงานผูปวยที่ดีจะชวยในการเรียนรู การคิดอยางมีเหตุผล (clinical reasoning) และ
กระบวนการแกปญหาอยางดี
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การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก(Problem – Oriented Medical Record)
ในป พ.ศ.2511 Lawrence Weed2 ไดนําเสนอการบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก(Problem
– Oriented Medical Record : POMR) ซึ่งเปนวิธีที่ยอมรับใชกันอยางแพรหลาย โดยเนนใหแพทยมองปญหา
ของผูปวยแบบรอบดาน ทั้งปญหาความเจ็บปวยที่นําผูปวยมาพบแพทย ปญหาทางสังคมเศรษฐกิจ ปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพตางๆ และในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผูปวย(Progress note) ตองดูแลในทุกๆ ปญหา ปญหาที่ยัง
ไมไดรับการวินิจฉัยแนนอน เชน Prolong fever เมื่อมีการตรวจคนเพิ่มเติมแลวไดรับการวินิจฉัยแนนอน ก็จะ
เปลี่ยนการวินิจฉัยภายหลังเปน Acute leukemia ได
การบันทึกรายงานแบบ POMR เต็มรูปแบบของ Weed นั้นจะตองใชเวลาพอสมควร ในกรณีที่แพทยมีเวลา
นอย ผูปวยจํานวนมาก เชน แผนกผูปวยนอก การบันทึกจึงอาจเปนประยุกต POMR หรือการบันทึกแบบวินิจฉัย
และวินิจฉัยแยกโรค แตเปนที่ยอมรับวา การบันทึกผูปวยแบบ POMR นั้น มีประโยชนในการเรียนรูและแกปญหา
ทางคลินิก โดยใหความสําคัญทั้งคําบอกเลาของผูปวย (subjective) และการตรวจพบของแพทย (objective)
องคประกอบของ POMR
ประกอบดวยสวนตางๆ คือ
1. ฐานขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก (database)
ลักษณะทั่วไปของผูปวย(patient profile)
แหลงของขอมูล (source of history)
อาการสําคัญ (chief complaint)
ประวัติการปวยปจจุบัน (present iliness)
ประวัติอดีต (past history)
การทบทวนอาการในแตละระบบ (systemic review)
การตรวจรางกาย (physical examination)
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการสืบคนเบื้องตน (investigations)
2. รายการปญหา (problem lists)
ปญหาที่จะพบอาจเปน
การวินิจฉัยโรคที่แนนอน (diagnosis) เชน pneumonia
กลุมอาการหรือภาวะของโรค เชน Down syndrome, congestive heart failure
อาการหรืออาการแสดงที่ยังวินิจฉัยไมไดแนนอน เชน headache, hepatosplenomegaly
ความผิดปกติที่ตรวจพบทางหองปฏิบัติการ ภาพรังสี หรือเครือ่ งมืออื่นๆ เชน abnormal EKG, hyperglycemia
อาการแพตางๆ เชน penicillin allergy, cow milk allergy
ปจจัยเสี่ยง (risk factors)
การผาตัด อุบัติภัย หรือการไดรับสารพิษ
ปญหาทางจิต สังคม และเศรษฐกิจ อุปนิสัยหรือพฤติกรรม เชน ดูดนิ้ว (thumb sucking) มารดามีบุตรมาก บุตร
ของคนงานกอสราง เปนตน
ปญหาเกี่ยวกับการใหการดูแลสุขภาพเด็ก เชน การเลี้ยงดู การฝกขับถาย การเติบโตและพัฒนาการ ปญหาการเรียน
การกินอาหารและสภาวะโภชนาการ การใหภูมิคุมกันโรค
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การเขียนรายงานปญหานี้จะแตกตางกันในแพทยแตละคน ทั้งนี้แลวแตความนึกคิดในการมองปญหา การ
แกไขปญหา ประสบการณทางคลินิก และความกังวลในปญหาของแพทยแตละคน เด็กคนเดียวกัน แพทยบางคน
อาจเขียนไดหลากหลายรายการปญหา นอกจากนี้ หลังจากที่สามารถวินิจฉัยโรคไดแลว ควรจะระบุรหัสโรค ICD –
10 ดวย
3. การวางแผนขั้นตน (initial plan)
เปนแผนในดานการวินิจฉัยและการดูแลรักษาสําหรับแตละปญหา โดยมีหมายเลขกํากับตรงกับหมายเลขที่
กํากับรายการปญหา โดยเขียนแบบ SOAP ดังนี้
Subjective (S) อาการสําคัญ เปนการสรุปประวัติหรือคําบอกเลาเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับชื่อปญหา
Objective (O) อาการแสดง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลจากภาพรังสี ผลการตรวจชิ้นเนื้อหรือผลการผาตัด
ผลจากการตรวจดวยเครื่องมือตางๆ
Assessment (A) เปนการวิเคราะหปญหา ประเมินปญหาวาเกิดจากสาเหตุหรือสมมติฐานอะไร มีหลักฐานอะไรบาง
ที่สนับสนุนและคัดคาน การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค ความคืบหนาในการวินิจฉัยและรักษาภาวะแทรกซอนที่
เกิดขึ้น การพยากรณโรค
Plan (P) ประกอบดวยแผนการสืบคนเพื่อวินิจฉัยโรค (diagnostic plan) แผนการรักษา (therapeutic plan)
และแผนการใหความรูความเขาใจแกผูปวย (patient education) ในกรณีที่เปนหัตถการ ควรจะระบุรหัส หัตถการ
ICD-9-CM ดวย
4. บันทึกความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลง (progress note)
เปนการบันทึกความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงของเด็กตามปญหาที่เขียนไว โดยใชหมายเลขกํากับตรง
กับหมายเลขของชื่อปญหา บันทึกนี้ประกอบดวย
4.1 ภาคบรรยาย (narrative part) เขียนแบบ SOAP
4.2 ตารางการเปลี่ยนแปลง (flow sheet) ในโรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งมีการตรวจทางหองปฏิบัติการบอยๆ และ
ตองการดูการเปลี่ยนแปลงประจําวัน การเขียนผลการตรวจลงบนตารางการเปลี่ยนแปลงจะชวยใหติดตามผลการ
ปฏิบัติรักษาและการเปลี่ยนแปลงของเด็กไดงายขึ้น
4.3 ผลการตรวจเพื่อสืบคนเพิ่มเติม เชน EEG, X-rays
4.4 ใบปรึกษา (consultation note)
4.5 รายงานการผาตัด (operative note) พรอมระบุรหัส ICD-9-CM
5. การสรุปรายงาน (discharge summary)
เปนการสรุปรายงานยอดเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับปญหาของผูปวยพรอมรหัสโรค ICD-10 ผลการวินิจฉัย
และการรักษา ควรเขียนแยกแตละปญหาเชน เดียวกันตามรูปแบบของ SOAP ดังนี้
Subjective (S) สรุปประวัติที่สําคัญตั้งแตเริ่มแรกจนตลอดเวลาที่เด็กอยูในโรงพยาบาล
Objective (O) ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจสืบคนที่สําคัญ พรอมระบุรหัส ICD-9-CM
Assessment (A) การดําเนินโรคและสภาพผูปวย (course and condition) โดยสรุปยอๆ ในดานตางๆ คือ
สภาพขณะออกจากโรงพยาบาล ( condition on discharge)
ความพิการ (disability) ถามี
พยากรณโรค (prognosis)
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Plan (P)

แผนในการจําหนายออก (discharge plan) ประกอบดวย
การจําหนาย (disposition) เชน กลับไปอยูบาน หรือกลับไปยังโรงพยาบาลที่สงเด็กมา
กิจกรรม (activity) เชน การจํากัดการออกกําลังกาย
อาหาร (diet) เชน อาหารจํากัดโปรตีน
คําแนะนําพิเศษ (special instruction) เชน กายภาพบําบัด
การใหยา (medication) ชนิดของยา พรอมทั้งขนาดและปริมาณให
การใหความรูเขาใจแกบิดามารดาและเด็ก (patient education) การแนะนําใหการปฏิบัติตน
แผนการติดตามผูปวย (follow-up plan) เชน นัดตรวจอีกเมื่อไร และมีแผนจะปฏิบัติตอเด็กตอไป
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