
 
 

   
 

 

คำนำ 

  กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ
โดยเฉพาะ การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวคิดใน
การบริหารองค์กร การบริการคุณภาพและปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

  คู่มือฉบับนี้จัดทำข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย และการเรียนรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำไปสู่
องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  
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จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการจัด

คลินิกบริการปฐมภูมิ : การดูแลต่อเนื่องท่ีบา้น 
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แนวทางการดูแลสุขภาพท่ีบา้น (Home Health Care) 

ใช้กรอบแนวคิดคุณภาพพ้ืนฐาน 3 P  ประกอบด้วย Purpose-Process-Performance
วัตถุประสงค์ (Purpose) 
 1) เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ความพร้อมผู้ดูแล ครอบครัว  สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์
ปัญหาความต้องการด้านสุขภาพ รวมถึงปัจจัยเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการ 
 2) เพื่อให้คำแนะนำ ฝึกทักษะ ให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถดูแล
ตนเองที่บ้านได้ถูกต้อง 
 3) เพื่อให้บริการสุขภาพในส่วนที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่สามารถให้การดูแลตนเองได้ 
 4) เพื่อติดตามผลการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ลดอาการรุนแรงและ
ภาวะแทรกซ้อนอาการเฉียบพลันของความเจ็บป่วยและพิการ 
 5) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ป่วย
ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขอบข่าย 
การเยี่ยมบ้าน การประสานงาน การส่งตอ่ และการตอบกลบั ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายในพื้นที่

รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ หน่วยบริการปฐมภูม ิ

นิยามคาํศัพท์  
1. การดูแลสุขภาพที่บ้าน ( Home Health Care ) หมายถึงบริการสาธารณสุขเชิงรุกที่ใช้บ้านของ

ประชาชนเป็นสถานบริการพยาบาล มีทีมสาธารณสุขให้การสนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวในการดูแลตนเองทางด้านสุขภาพ โดยมีเครือข่าย สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน หรืออันตราย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด            
นักโภชนากร และอื่นๆ ร่วมกันเป็นทีมสาธารณสุขให้การดูแล 

2. ทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health provider) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการติดตามดูแล
ผู้ป่วยที่บ้านได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล ทีมหมอครอบครัวในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง (COC) หมายถึงศูนย์ที่จัดตั้งในโรงพยาบาล มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ
และประสานข้อมูลการเยี่ยมบ้าน/การส่งต่อข้อมูล แผนการดูแลต่อเนื่องกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ติดตามรายงานผลการดูแลผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อ 
(Refer) เพื่อประสานการดูแล และทบทวนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในรายที่มีผลการดูแลไม่ดีข้ึน 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

ขอบเขตการดำเนนิงาน 
๑. ผู้ป่วยจากการสำรวจ ในชุมชน และผู้ป่วยที่ส่งกลับจากโรงพยาบาล  ในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ๓, ๔   

ผู้พิการที่ต้องดูแลต่อเนื่อง เด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ป่วยระยะท้าย * 
๒. ผู้ป่วยจากการสำรวจในชุมชน และผู้ป่วยที่ส่งกลับจากโรงพยาบาล ในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่ต้อง

ดูแลสุขภาพที่บ้าน ได้แก่ แม่และเด็กหลังคลอด ผู้ป่วยวัณโรค  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ 
เช่น แผลเจาะคอ ใส่สายสวนปัสสาวะ  ใส่สายยางให้อาหาร ฯลฯ เป็นต้น 

3. กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มโรคสำคัญ/จุดเน้นของโรงพยาบาลตามแต่ละบริบทของแต่ละอำเภอ (HA) 
หมายเหตุ * เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
รายละเอียด /วิธีปฏิบัติ 

1. จัดต้ังศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (COC) ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง มีสถานที่ตั้ง และมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 

2. หน่วยบริการปฐมภูมิมีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ กําหนดบทบาทหน้าที่ และกำหนดตารางการ
ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพที่บ้านของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

3. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ป่วยในชุมชน จัดทำทะเบียน และจําแนกประเภทผู้ป่วย/กลุ่มผู้ป่วย  
4. ให้บริการดูแลต่อเนื่องตามข้อบ่งช้ีของผู้ปว่ย (Criteria) โดยประสานความร่วมมือและประสานข้อมูล

การเยี่ยมบ้าน/การส่งต่อข้อมูลแผนการดูแลต่อเนื่อง กับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
5. ติดตามเยี่ยมบ้านตามตารางโดยทีมสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย  
6. ติดตามรายงาน/ผลการดูแลผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อ (Refer) เพื่อประสานการดูแล/ 

จัดการประชุมเพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในรายที่มีผลการดูแลไม่ดีข้ึน 
7. สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและปัญหา ตัวช้ีวัด พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานในแฟ้มครอบครัว 

และฐานข้อมูลในโปรแกรม JHCIS / HosXp  กรณีเยี่ยมบ้านในรายที่ได้รับการส่งต่อด้วยโปรแกรม Smart 
COC ให้ส่งข้อมูลตอบกลับหลังการเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม 

8. คืนข้อมูล ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบการดูแล
สุขภาพที่บ้าน 
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก (Process) 

ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนเยี่ยม 
1. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว โดยใช้ฐานข้อมูลในชุมชน(Community   Base   

Data) ร่วมกับข้อมูลการรบับริการจากสถานบริการ ร่วมกับแกนนำอาสา หมอครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนในการเยี่ยมให้ได้ประโยชน์มากที่สุด  สอดคล้องกับปัญหา

และความต้องการของผู้ป่วย  
3. เตรียมอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านและแบบฟอร์ม/แบบประเมิน 
4. นัดหมายผู้ป่วยและครอบครัว  
5. การจัดเตรียมทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

 
ขั้นตอนท่ี 2 ขณะเยีย่มที่บา้น 
1. ทักทาย สร้างสัมพันธภาพ 
2. พูดคุยถามอาการ ประเมิน INHOMESSS  
3. ตรวจสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ตามสภาพอาการ 
4. ให้การดูแลและให้คำแนะนำตามสภาพปัญหา 
5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 3 หลังการเยี่ยมบา้น 
1. บันทึกกิจกรรมการให้บริการในแฟ้มครอบครัว และโปรแกรม JHCIS/HosXp 
2. กรณีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลด้วยโปรแกรม Smart COC บันทึกผลการเยี่ยมบ้านใน 

Smart COC 
3. คืนข้อมูล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
4. สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและปัญหา ตัวช้ีวัด 
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แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ประเภท ระยะการเยี่ยม 
1 ADL ≥ 12,  PPS=70-100 % ครั้งที่ 1 ภายใน 14 วัน ครั้งต่อไปทุก 3–6 เดือน/ตามสภาพปัญหา 
2  ADL= 5–11, PPS=40-60 % ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วัน ครั้งต่อไปทุก 1 เดือน/ตามสภาพปัญหา 
3 ADL <5,      PPS<30 % ครั้งที่ 1 ภายใน 1-3 วัน ครั้งต่อไปทุก 15 วัน/ตามสภาพปญัหา 

ศูนย์ COC 
เครือข่ายอำเภอ 

ส่งต่อจากสถาน
บริการนอกเครือขา่ย 

D/C Plan 

ระดับ 1 

 

 COCรพ.สต./PCU/NPCU 

ผู้ป่วยจาก รพช. **
(WARD/OPD) 

 

ประเมิน case 
และติดตามเยี่ยมบา้น 

เยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ
(รพช.+รพ.สต.) 

เยี่ยมโดย จนท. 
รพ.สต./PCU/NPCU 

เยี่ยมโดย จนท. 

รพ.สต./อสม. 

ระดับ 3 

 

ระดับ 2 

 

บันทึกผลใน FF/JHCIS/HosXP 

และตอบกลับผ่าน Smart COC 

ศูนย์ COC ร่วมกบัเครือขา่ยอำเภอ
ทบทวน/ติดตามผล ทุก 3 เดือน 

consult 

**กลุ่มเปา้หมาย ประกอบด้วย  
1) 7 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

2) กลุ่มเป้าหมาย/จุดเน้นของพื้นท่ี 

ผู้ป่วยจากการคัด
กรอง/ค้นหาในชุมชน 
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การแบ่งระดับของผู้ป่วยเยี่ยมบา้น 

ระดับ ประเภท การเยี่ยม 
1 ADL ≥ 12 คะแนน ครั้งที่ 1 ภายใน 14 วัน  

ครั้งต่อไปทกุ 3–6 เดือน หรือตามสภาพปญัหา 
2  ADL = 5–11 คะแนน 

ผู้ป่วยระยะท้ายทีม่ีคะแนน PPS=40-60 คะแนน 
ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วัน  
ครั้งต่อไปทกุ 1 เดือน หรือตามสภาพปญัหา 

3 ADL ≤ 4  คะแนน 
ผู้ป่วยระยะท้ายทีม่ีคะแนน PPS <30 คะแนน 

ครั้งที่ 1 ภายใน 1-3 วัน  
ครั้งต่อไปทกุ 15 วัน หรือตามสภาพปญัหา 

แนวทางการเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมายตา่งๆ 

ลำดับ กลุ่มเปา้หมาย ระดับ การเยี่ยม ทีมเยี่ยม 
1 ผู้สงูอายุกลุ่ม 3 3 ครั้งที่ 1 ภายใน 1 – 3 วัน 

ครั้งต่อไปทกุ 1 เดือน 
1. CG เยี่ยมตาม CP 
2. รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

ผู้สงูอายุกลุ่ม 4 3 ครั้งที่ 1 ภายใน 1 – 3 วัน 
ครั้งต่อทุก 15 วัน 

1. CG เยี่ยมตาม CP 
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

2 Stroke 1-3 พิจารณาตามระดับ 1 - 3 1. อสม. 
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

3 Palliative care 1-3 พิจารณาตามระดับ 1 - 3 1. อสม. 
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

4 ผู้พิการที่ต้องดูแล
เป็นพเิศษ 

1-3 พิจารณาตามระดับ 1 - 3 1. อสม. 
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

5 TB กลุ่มเฉพาะ 2 เดือนแรก เยี่ยมทุกสปัดาห ์
3 – 6 เดือน เยี่ยม 2 สัปดาห์/ครั้ง 

1.รพ.สต. 
2. ทีมสหวิชาชีพ 

6 เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า 

กลุ่มเฉพาะ  1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน 1. รพ.สต. 
2. ทีมสหวิชาชีพ 

7 แม่และเดก็ กลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันหลังคลอด 
ครั้งที่ 2 เยี่ยม 8 – 15 วันหลังคลอด 
ครั้งที่ 3 เยี่ยม 16 – 42 วันหลังคลอด 

1. อสม.  
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

8 กลุ่มโรคอื่นตาม
ปัญหา/จุดเน้น
ของพื้นที ่

1-3 ตามแนวทางของเครือข่าย 1. อสม. 
2.รพ.สต. 
3. ทีมสหวิชาชีพ 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่



7 
  

 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

จัดทำทะเบียน 

ผู้ป่วยท่ีต้องดูแลท่ีบ้าน 

ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 

กำหนดเป้าหมายและวางแผนการเย่ียม 

นัดหมายผู้ป่วย และประสานทีมสุขภาพ 

เตรียมอุปกรณ์การเย่ียมบ้าน 

 

เย่ียมบ้าน / HHC 

บันทึกกิจกรรมใน FF และ JHCIS /Hos-xp 

ส่งข้อมูลกลับผ่านโปรแกรม Smart COC 

 

พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

ทีม รพ.สต หมอครอบครัว 

สหวิชาชีพ อบต/อบท 

 

พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

ก่อนเยี่ยม 

   

ขณะเยี่ยม 

หลังเยี่ยม 

พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

กำหนดการเย่ียมครั้งต่อไป 

สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

  - 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเยี่ยมบ้าน 
 อุปกรณ์ประเภทที่ 1 สำหรบัการเยี่ยมผู้ป่วยทีจ่ัดไว้เป็นชุดอปุกรณ์พื้นฐาน ประกอบด้วย  
 1. Stethoscopes 1 อัน 
 2. เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง 
 3. ไม้กดลิ้น/ไฟฉาย 1/1 อัน 
 4. ปรอท 1 อัน 
 5. เครื่องเจาะ DTX 1เครื่อง 
 6. Alcohol 60 ml 1 ขวด 
 7. ไม้เคาะเข่า 1 อัน 
 8. ถุงมอื dispost /Mask   3/3 คู่/ช้ิน 
 9. เครื่องวัด O2 sat  1 เครื่อง 
 10. สำลีsterlite 5 ก้อน 1 ห่อ 
 11. เวชภัณฑ์ยาที่สำคัญเบือ้งต้น คือ Paracetamol 500 mg จำนวน 20 เม็ด Paracetamol 325 
mg จำนวน 20 เม็ด CPM 5 mg จำนวน 10 เม็ด Hyoscine จำนวน 10 เม็ด ผลเกลือแร่ ORS จำนวน 10 
ซอง 
 12. ถุงดำและถุงแดง 1/1 ใบ 
 13. เจลล้างมือแบบแหง้ 1 ขวด 
อุปกรณ์ประเภทที่ 2 เครื่องมือที่ตอ้งเตรียมเฉพาะราย/เฉพาะโรค สำหรบัผูป้่วยที่มีอปุกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว  
 1. ผู้ป่วยใส่ NG  
  1.1 สาย NG No 14,16 อย่างละ 1 ช้ิน 
  1.2 พลาสเตอร์ติด NG 2 ช้ิน 
  1.3 เจลหล่อลื่น 1 ช้ิน 
 2. ผู้ป่วยใส่ Foley's cath  
  2.1 สาย Foley's cath no 14,16 อย่างละ 1 
  2.2 Urine bag 1 ช้ิน 
  2.3 เจลหล่อลื่น 1 ช้ิน 
  2.4 Set urine 1 set 
  2.5 Syring 10 ml  2 ช้ิน 
  2.6 Sterilite water 10 ml 2 ช้ิน 
  2.7 ถุงมอื Sterilite 2 คู่ 
  2.8 พลาสเตอร์ stap สาย 2 ช้ิน 
  2.9 Nss irregation 100 ml 1 ขวด 
 3. ผู้ป่วยมีแผลกดทับ  
  3.1 Set dressing 1 set 
  3.2 Nss irregation 100 ml 1 ขวด 
  3.3 ก๊อสพบั sterlite  2 ห่อ 
  3.4 สำลีกอ้น sterlite 10 ช้ิน 2 ห่อ  3.5 Transpore 1 ม้วน 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

ผลลพัธ์ความสำเรจ็สามารถวัดได้ด้วยตัวช้ีวัดผล  (Performance ) การดำเนนิงานเยีย่มบ้าน จำนวน ๘ ตัวช้ีวัดดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยทีบ่้านไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ อัตราผู้ป่วยส่งกลับจาก รพศ./รพท./รพช.ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน ๑๔ วัน ร้อยละ ๑๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ จำนวนช่ัวโมงการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์/คน 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ อัตราการเกิดภาวะแทรกซอ้นของผู้ป่วยทีบ่้านไม่เกินร้อยละ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านสามารถควบคุมภาวะโรค/ดูแลตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ อัตราการส่งข้อมลูผูป้่วยระดบั ๓ ถึงหน่วยบรกิารปลายทางภายใน ๕ วัน ร้อยละ ๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ความพึงพอใจของผู้รบับริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ความพึงพอใจของทมีเยี่ยมบ้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

สำนักการพยาบาล,๒๕๕๖ 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

HHC Number............. 

แบบบันทึกการดแูลสุขภาพท่ีบ้าน 

หน่วยบริการปฐมภูมิ.............................................. 
ชื่อ สกุล...................................................................................  
เลขบัตรประชาชน ..............................................................อายุ.............ปี  วันเดือน
ปีเกิด.................................อาชีพ ..........................ศาสนา............. 
สิทธิการรักษา.........................ท่ีอยู่............................................................. 
แผนที่บ้านโดยสังเขป (ละติจูด............ลองตจิูด.......................) 

 

ผู้ดูแลหลัก........................................ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย..............โทรศัพท์...................... 
อสม.ประจำครอบครัว .................................................โทรศัพท์.............................. 
หมอประจำครอบครัว .................................................โทรศัพท์.............................. 
จนท.สาธารณสุขประจำครอบครัว ............................................โทรศัพท์............... 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

แบบประเมินการดูแลสุขภาพแรกรับ 
เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
HHC Number............................................... วันที่รับส่งต่อ ………………..…………………………............................. 
ช่ือผู้ป่วย........................................................... อายุ................ป ีวันเดือนปเีกิด.................................................. 
เลขบัตรประชาชน..............................................................................สทิธิการรักษา............................................ 
 
ประวัติการเจบ็ป่วย 
การวินิจฉัยโรค .................................................................................................................................................... 
............................................................................................... .............................................................................. 
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา / ผล Lab 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... .................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
..................................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................................ ................................. 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
สิ่งตดิตัวผูป้่วยเมื่อกลบับ้าน 
( )  NG      (  ) Foley ‘s  catheter   (  )  Gastrostomy    (  ) Tracheostomy    (  ) อื่นๆ 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................... .................................... 
.................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................... .............................................. 
 
 
 



 
 

   
 

ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว 

 ชื่อหัวหน้าครอบครัว.................................................................................................. 

ที่ 
ชื่อสกุล 

เลขบัตรประชน 

อาย ุ
(ปี) 

วัน/
เดือน/ปี 

เกิด 

ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว 

การศึกษา อาชีพ โรค
ประจำตัว 

รักษาที่ สิทธิการ
รักษา 

หมายเหต ุ

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

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

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

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

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

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



 
 

   
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีมารับบริการครั้งแรก..........................................ชื่อ-สกุล...............................................................................เลขบัตรประชาชน...........................................

 

ผังเครือญาติ (Family Genonogram) 

แทนผู้ชาย แทนผู้หญิง แทนการแต่งงาน 

แทนผู้หญิงเสียชีวิต แทนผู้ชายป่วย แทนผู้หญิงป่วย แทนผู้ชายเสียชีวิต 

วันที่.................................................................................................... 

แทนการหย่ารา้ง 



 
 

   
 

 
INHOMESSS 
 

รายการประเมินการดูแล ผลการดูแลสุขภาพ 
I - (Immobility) การเคลื่อนไหว 

( ) 12-20 คะแนน    ไม่มีภาวะพึ่งพา(ติดสงัคม) 
( ) 9-11  คะแนน   ภาวะพึ่งพาปานกลาง(ติดบ้าน) 
( ) 5-8 คะแนน   ภาวะพึ่งพารุนแรง          (ติดบ้าน) 
( ) 0-4คะแนน    ภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์(ติดเตียง) 

I - (Immobility) การเคลื่อนไหว 
ทำกายภาพบำบัดตามระดับอาการ 
( )  เหมาะสม     ( )  ไม่เหมาะสม 
ภาวะแทรกซ้อน 
แผลกดทับ      ( )  มี   ระดับ....................     ( )  ไม่มี 
ข้อตดิ            ( )  มี                   ( )  ไม่มี 
แนวทางการช่วยเหลือ .............................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

N - (Nutrition)โภชนาการ 
อาหารครบ 5 หมู่ ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน เพิ่มผัก เพิม่ปลา
หลีกเลี่ยงเครื่องดืม่ประเภท ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่ม
ประเภทมึนเมา  
กรณี  ( ) มี NG    ( )  ไม่มี NG 
( ) ก่อนให้อาหารตรวจสอบสายให้อาหารอยู่ตำแหนง่เดมิ  
เลื่อนไมเ่กิน 2 นิ้ว  ดันกลับ  มากกว่า 2 นิ้วทดสอบสาย
อาหารกอ่นให ้
( ) สงัเกตสี ไม่มสีีดำ หากมากกว่า 50 ซีซี รอ 1  ชม. แล้ว
ทดสอบใหม่ ถ้ายังมากกว่า 50 ซีซี  งดให้มื้อนั้น 
( ) การจัดท่านอนให้นอนศีรษะสงูขณะให้อาหารและหลังให้
อาหาร 30 นาท ี
( ) การดูดเสมหะควรทำก่อนให้อาหาร 
( ) อปุกรณ์การใหอ้าหารสะอาด เตรียมอาหารสะอาด 

N - (Nutrition) โภชนาการ 
- ลักษณะรูปรา่ง 
( ) ผอม   ( ) สมส่วน   ( ) ท้วม   ( ) อ้วน 
- ลักษณะอาหารท่ีชอบรับประทาน 
( ) ชอบเค็ม   ( ) ชอบหวาน   ( ) ชอบเผ็ด   ( ) ชอบมัน  
- เหล้า เบยีร ์
( )ไม่ดื่ม            ( ) ดื่ม   ปริมาณ.....................ต่อวัน 
-บุหร่ี 
( ) ไมสู่บ           ( ) สูบ   ปรมิาณ.................... ต่อวัน 
- พฤติกรรมการบริโภค 
( ) เหมาะสมกับโรค                   ( ) ไม่เหมาะสมกับโรค 
แนวทางการช่วยเหลือ ............................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

H - (Housing)สภาพบา้นและสิ่งแวดล้อม 
สะอาด ไม่เสี่ยงอบุัติเหตุ ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ไม่มีแหลง่กอ่
โรค กำจัดขยะติดเช้ือ/ไม่ติดเช้ือเหมาะสม อากาศถ่ายเทดี 
เหมาะสมความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ 

H - (Housing)สภาพบา้นและสิ่งแวดล้อม 
( ) สะอาดเรียบร้อย                ( ) ไม่สะอาดเรียบร้อย 
( ) สว่าง ถ่ายเท สะดวก           ( ) อับทึบ อากาศถ่ายเทไม่
สะดวก 
(   ) ส้วม       ส้วมซึม              ชักโครก 
(   ) พื้นบ้าน  ลื่น เสี่ยงต่อ Fall   ไม่ลื่น  
(  ) ราวจับบริเวณบ้านและห้องน้ำ    มี       ไม่มี 
( ) ค่าใช้จ่ายเพียงพอ               ( ) ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ 
( ) สิทธิค่ารักษาพยาบาล........................................................ 
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รายการประเมินการดูแล ผลการดูแลสุขภาพ 
O - (Other  people) 

 
 
 
 
 

O - (Other  people) สมาชิกในครอบครัว 
เมื่อผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉนิเจ็บป่วยผู้นำส่ง รพ.คือ 
(    ) บุตร (    ) ญาติ   (    ) อื่น ๆ ....................................................... 
ระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ตัดสินใจคือ ระบุช่ือ............................................. 
เบอร์โทร.................................................................................................. 
ผู้ดูแล CG มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพกาย/สุขภาพจิต(    ) มี  (    ) ไม่มี 

M - (Medication)การใช้ยา 
รับประทานยาสม่ำเสมอ การเก็บยาเหมาะสม ความ 
สามารถของผูป้่วยและผู้ดูแลในการบริหารยา  
การใช้ยาสมุนไพร 

M - (Medication)การใช้ยา 
 ยาประจำที่กินตอ่เนื่อง      ไม่มียาที่กินต่อเนือ่ง 

รายการยาประจำ วิธีการกิน การบริหารยา 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 

รายการยาอ่ืน ๆ วิธีการกิน การบริหารยา 

  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
  (  ) ถูก (  ) ไม่ถูก...... 
วิธีการเกบ็ยา ( ) ถูก  ( ) ผิดระบุ.......( )โดนแสงและความร้อน       
( ) ฝาตู้เย็น ( ) ภาชนะปิดไม่มิดชิด              
 อาการข้างเคียงจากยา   (  ) ไม่มี   (  ) มี ระบุ .............................. 
 จำนวนยากับวันนัด  (  ) หมดกอ่นวันนัด (  ) ยาเหลือมาก ( ) พอดี 
 สภาพยา   (  ) ปกติ  (  ) เม็ดยาเปลี่ยนสี  (  ) แตก ยุ่ย 
 ผู้ให้กินยา   (  ) ผู้ป่วยจัดยากินเอง  (  ) ผู้ดูแล ระบุ ...................... 
 อาหารเสริม   (  ) ไม่กิน   (   ) กิน  ระบุ ....................................... 
 สมุนไพร   (  ) ไม่กิน   (  ) กินยาต้ม   (  ) กินยาลูกกลอน 
 ปัญหาอื่น   (  ) ปรับยากินเอง  (  ) กินยาเดิมที่ไม่ใช่ order ปจัจบุัน 
อื่น ๆ ...................................................................................... 

E - (Examination)การตรวจร่างกาย E - (Examination)การตรวจร่างกาย 
- BP ………… mmHg     PR ……../m     RR ….......…/m  T ……....... 
- Consiousness …………………………………………………. 
- Lung ……………………………………………………………….. 
- DTX ………….. ( ) กอ่นอาหาร    ( ) หลงัอาหาร ........... ชม. 
- ผลประเมิน 2 Q   *ผู้ป่วย( ) Negative( ) Positive 
*Care giver     ( ) Negative   ( ) Positive 
- PPS…..…คะแนน     Pain score…..…(เฉพาะ palliative  care) 
- สภาพฟัน.......................................................................................... 



 
 

   
 

 

S - (Services) 
แหล่งให้บริการที่คนในครอบครัวใช้เป็นประจำหรือ บุคคล
ที่สามารถช่วยเหลอืผูป้่วยได้ เช่นอสม.  ทีมหมอครอบครัว 

 

S - (Services) 
แหล่งให้บริการที่คนในครอบครัวใช้เป็นประจำ 
( ) รพ.สต.............................. ( ) รพ.................................... 
( ) คลินิก..............................  ( ) อื่นๆ............................... 
( ) สะดวก                       ( ) ไม่สะดวก 

S - (Safety) 
ความปลอดภัยและความเสี่ยงในบ้านเช่น เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ พื้นทางเดิน หอ้งน้ำ แสงสว่าง บันไดบ้าน 

S - (Safety) 
ความปลอดภัย และความเสี่ยงในบ้าน 
( ) ปลอดภัย 
( ) ไม่ปลอดภัย 
.................................................................................... 

S - (Spiritual) 
ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกบัสุขภาพ คุณค่าในแต่ละ
บุคคล ความรู้สึก สิ่งทีอ่ยู่ในใจ ความหวัง ความต้องการข้ัน
สูงสุดของชีวิต 

S - (Spiritual) 
ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกบัสุขภาพ 
...................................................................................................... 
…..…………......................................................................................
...................................................................................................... 

การเฝา้ระวังและการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน : 
(  )  ไม่มี     (  ) มี  โปรดระบุรายละเอียดดา้นลา่ง 
แหล่งของขยะติดเช้ือ :  แผลกดทบั   on Tracheostomy  On Steptomycin On CAPD 
                             On Insulin  MDR                    Episiotomy        Chronic 
wound 
                             Foley ‘s catheter                       Gastrostomy 
                             other…………………………………………… 
การจัดการขยะติดเช้ือที่บ้าน :  (  ) มีถังขยะ ฝาปิดมิดชิด   (  ) ใส่ในถุงแดง   (  ) ใสในถุงทั่วไปทีมีความหนา 
                                  (  ) ใส่ถังขยะทั่วไป   (   ) ใส่ถุงทั่วไปที่ไม่มีความหนา   (   ) ทิ้งในถังขยะของ
เทศบาล 
ปริมาณขยะติดเช้ือ :  < 0.5 Kgs/สปัดาห์  0.5-1 Kgs/สปัดาห์  1-2 Kgs/สปัดาห์  > 2 Kgs/
สัปดาห ์
วิธีการกำจัดขยะ :  ใส่ถุงแดง สง่ไปพกัขยะที่ รพ.สต. ทกุ 1-3 วัน 
 ใส่ภาชนะทั่วไป เผาในที่โล่งแจ้ง และใช้ภาชนะที่ทนต่อความร้อน 
 เผารวมกบัขยะทั่วไป      กลบ / ฝงั      ทิ้งรวมในถังขยะของเทศบาล 
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สรุปผลการประเมิน  
ปัญหาด้านร่างกาย 
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
ปัญหาด้านจิตใจ 
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
ด้านสังคม/จิตวิญญาณและด้านอืน่ๆ 
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
เป้าหมายในการดูแล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
แผนการดูแลครั้งตอ่ไป 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ผู้ประเมิน ……………………………………………………………………. วันที่ประเมิน……………………………………………                                
 

หมายเหตุ  ใช้ประเมินผูป้่วยดูแลสุขภาพทีบ่้านทุกราย 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เลขที ่

 
แบบบันทึกการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 

ชื่อ สกุล .......................................................... อายุ ......... ปี  การวินิจฉัย ................................................ 
 

หัวข้อประเมิน ครั้งท่ี .......วันท่ี ....................................... ครั้งท่ี .......วันท่ี ....................................... 
อาการ/ลักษณะ
ท่ัวไป 

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

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

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

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

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

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

Vital signs และ 
การตรวจร่างกาย 

T ……..OC, HR …..…. bpm, RR …..…  
BP …….…… mmHg,  BMI ………….. kg/m2 
BW …………... kg.,  Ht ……………. cm. 
รอบเอว .............. ซม.,  DTX ………… mg% 
ADL …… คะแนน,  2Q ………… PPS ……%, 
ESAS .............................................................. 
PE .................................................................. 
......................................................................... 

T ……..OC, HR …..…. bpm, RR …..…  
BP …….…… mmHg,  BMI ………….. kg/m2 
BW …………... kg.,  Ht ……………. cm. 
รอบเอว .............. ซม.,  DTX ………… mg% 
ADL …… คะแนน,  2Q ………… PPS ……%, 
ESAS .............................................................. 
PE .................................................................. 
......................................................................... 

ปัญหาท่ีพบ (จาก
การประเมิน 
INHOMESSS) 

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

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

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

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

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

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

การให้บริการ/ 
คำแนะนำ 

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

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

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

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

การวางแผนเยีย่ม
ครั้งต่อไป 

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

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

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

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

ผู้เยี่ยม   
 



19 
  

 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดแูลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 

 
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มท่ี 3,4 

1. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1. เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ/ครอบครัว เพื่อร่วมกันวางแผน

แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้รับคำแนะนำและบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การบริการพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ  
4. เพื่อประสานการส่งต่อไปยังแหล่งประโยชน์อื่นๆเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 

2. ขอบเขต 
การดำเนินงานครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 

ความพร้อมผู้ดูแล ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ปัญหาความต้องการด้านสุขภาพแบบองค์รวม จัดทำ
แผนการดูแลรายบุคคล การดำเนินการตามแผน ติดตามประเมินผลการดูแล และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่
จำเป็น 

 3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
“การดูแลสุขภาพระยะยาว”  (Long Term Care) หมายถึง การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะ พึ่งพิง  

( ภาวะที่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่นในการดำรงชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆ) มี ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง 
และมีข้อจำกัดในการดูแลตนเอง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ความจำเสื่อม อุบัติเหตุ รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ ให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด ( Independent ADL) ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ จึงเป็นการ
ช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย โดยให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม 

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน ความสามารถในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับ หรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน 

“ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3” หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับ หรือน้อยกว่า 4 คะแนน เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และ
อาจมีปัญหาการ กิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 

“ผู้สูงอายุกลุ่ม 4” หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับ หรือน้อยกว่า 4 คะแนน เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และ
อาจมีปัญหาการ กิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้าย ของชีวิต 

“ชุดสิทธิประโยชน์” หมายถึงชุดสิทธิประโยชน์บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง 
ประกอบด้วย  
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1. บริการด้านการแพทย์ เช่น บริการการตรวจคัดกรอง ประเมินความต้องการดูแลบริการเยี่ยมบ้าน 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, บริการกายภาพบำบัด, บริการกิจกรรมบำบัด และ 
อุปกรณ์ เครื่องช่วยทางการแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง หรือ สปสช. กำหนด 

2. บริการด้านสังคม เช่น บริการช่วยเหลืองานบ้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางสังคม, กิจกรรมนอกบ้าน และอื่นๆ 

“ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข” (Care Manager) หมายถึงบุคลากรด้านการแพทย์ 
หรือ การพยาบาล หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ การสาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care 
Manager เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ และประสานให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 โดย การจัดทำ care plan ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ LTC ในการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ และจัดให้มี CG รวมทั้งเช่ือมประสานกับ
ทีมสหวิชาชีพ อปท.และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการจัดบริการตาม care plan โดย CM 1 คน ดูแล CG 5-10 
คน และดูแลผู้สูงอายุประมาณ 35-40 คน 

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง” (Care Giver) หมายถึง บุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ที่คณะอนุกรรมการLTC หรือคณะอนุกรรมการอื่นภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 
สปสช. เห็นชอบ 

4.หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
4.1 บทบาทหน้าที่ของ CM/ผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย 

1. ประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอลและ
ประเมินคัดกรองด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลช่วยเหลือทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
3. จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล care plan, weekly plan  
4. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี (care conference)  
5. เช่ือมประสานกับทีมสหวิชาชีพของหน่วยบริการฯ อปท., และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการ

ดูแลตาม care plan  
6. พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม  
7. บริหารจัดการ และกำกับติดตามการดำเนินงานของ CG ให้เป็นไปตาม care plan  
8. การประเมินและทบทวน care plan ให้สอดคล้องกับบรบิทของผู้สูงอายุแต่ละราย ประเมิน

แผนงานและ ผลการปฏิบัติงานเชิงระบบเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
4.2  บทบาทหน้าที่ของ CG ดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแลที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

1. ดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การ
เคลื่อนย้าย การขับถ่าย ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ  

2. สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุและ
ต้องรายงานให้ ญาติของผู้สูงอายุทราบ  
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3. ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกด้านตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
5. กรณีที่มีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุต้องดำเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร พร้อม

ทั้งดูแล เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารใหส้ะอาด และถูกสุขลักษณะในทุกข้ันตอนและล้างมือ
ให้สะอาดอยู่เสมอ  

6. จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง โดยทิ้งลงในภาชนะ
รองรับที่ถูกหลัก สุขาภิบาล และระวังป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิดการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค หรือก่อ ให้เกิดเหตุรำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง  

7. ส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ
ตามระบบการส่งต่อ และวิธีการอย่างถูกต้อง  

8. จัดทำรายงานผลการดูแลผู้สูงอายุรายเดือน เพื่อรายงานต่อผู้จัดการระบบฯ 
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แนวทางการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มท่ี 3,4 

ประเภทและกิจกรรม 
บริการ 

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม 4 

ADL 0-4 คะแนน 0-4 คะแนน 
TAI I3 I2 ,I1 

การดูแลโดยทีมหมอครอบครัว 
ความถี่ในการเยี่ยม 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 
กิจกรรมบริการ - การประเมินและวางแผนการดูแล 

- การให้ความรู้/การให้คำปรึกษาเรื่องโรค
หรือการเจบ็ป่วย 
- การใหก้ารพยาบาลเฉพาะราย 
- การปอ้งกัน เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
- การทำหัตถการและการดูแลสายสวนต่างๆ 
- การฟื้นฟสูภาพร่างกาย การทำ
กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด 
-การให้บริการแพทย์แผนไทย/แพทย์
ทางเลือก 
-การประเมินความสามารถด้านการบดเค้ียว 
การกลืนและภาวะโภชนาการเพื่อแนะนำ
ส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม 
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องยา และ
เวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา 
- การดูแลสุขภาพช่องปาก 
- การดูแลด้านสุขภาพจิต 
- การจัดหาอปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์
เครื่องช่วยทีจ่ำเป็น 
- การพิทกัษ์สทิธิ และการประสานการ
ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน เพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยติดเตียง 
- การเพิ่มศักยภาพของครอบครัวในการดูแล
ผู้สงูอายุ 

- การประเมินและวางแผนการดูแล 
- การให้ความรู้/การให้คำปรึกษาเรื่องโรค
หรือการเจบ็ป่วย 
- การใหก้ารพยาบาลเฉพาะราย 
- การปอ้งกัน เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
- การทำหัตถการและการดูแลสายสวน
ต่างๆ การใหอ้อกซิเจน การดูดเสมหะ 
-การประเมินและดูแลเพื่อลดความทรมาน
จากความเจ็บปวด 
- การฟื้นฟสูภาพร่างกาย การทำ
กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด 
- การใหบ้รกิารแพทย์แผนไทย/แพทย์
ทางเลือก 
- การประเมินความสามารถด้านการบด
เค้ียว การกลืนและภาวะโภชนาการเพื่อ
แนะนำส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม 
- การเตรียมอาหารที่เหมาะสมรายบุคคล 
เช่นอาหารปั่นทางสายยาง 
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องยา และ
เวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา 
- การบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงยาแก้
ปวดอย่างเหมาะสม 
- การดูแลสุขภาพช่องปาก 
- การดูแลด้านสุขภาพจิต 
- การจัดหาอปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์
เครื่องช่วยทีจ่ำเป็น 
 



 
 

   
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่

 

ประเภทและกิจกรรมบริการ 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 
  - การพิทกัษ์สทิธิ และการประสานการ

ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน เพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยติดเตียง/ระยะสุดท้าย 
- การเพิ่มศักยภาพของครอบครัวในการ
ดูแลผูสู้งอายุ 

การดูแลโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ (care giver) 
ความถี่ในการเยี่ยม 4 ครั้ง/เดือน 8 ครั้ง/เดือน 
กิจกรรมบริการ - การบริการสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น 

การคัดกรองสุขภาพ การวัดสัญญาณ
ชีพ การทำแผล การดูแลสายสวน การ
ตรวจน้ำตาลในเลือด การปฐมพยาบาล 
การทำกายภาพบำบัด 
- การดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลเรือ่งความสะอาด การกินอาหาร 
การกินยา 
- การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน  

- การบริการสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น การ
คัดกรองสุขภาพ การวัดสัญญาณชีพ การทำ
แผล การดูแลสายสวน การตรวจน้ำตาลใน
เลือด การให้ออกซเิจน การดูดเสมหะ การ
ปฐมพยาบาล การทำกายภาพบำบัด 
- การดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน เช่น การดูแล
เรื่องความสะอาด การกินอาหาร การกินยา 
- การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงกลุ่มท่ี 3, 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งศูนย์ COC 

กลุ่มที่ 3 
ADL = 0-4 คะแนน,TAI = I3 

กลุ่มที่ 4 
ADL = 0-4 คะแนน,TAI = I1,I2 

กลุ่มที่ 4 
FCT เยี่ยม เดือนละ 2 ครั้ง 
CG เยี่ยม เดือนละ 8 ครั้ง 

 

กลุ่มที่ 3 
FCT เยี่ยม เดือนละ 1 ครั้ง 
CG เยี่ยม เดือนละ 4 ครั้ง 

 

 
บันทึกผลการเยี่ยมใน FF,JHCIS,HosXp 

เดือนที่ 9,12 รายงานผล ADL ในโปรแกรม LTC สปสช. 

surprise Question=No, PPS<50 

Palliative care 

ประเมิน ADL,TAI 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living) 

กิจวัตร ระดับคะแนน รวม 
1.กินอาหาร เม่ือเตรียมสำรับไว้ให้ต่อหน้า [ 2 ] ทำได้เอง      [ 1 ] ทำเองได้บ้างแตต่้องมีคนชว่ย     

[ 0 ] ทำไม่ได ้ 
 

2.ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด         
(1-2 วัน) 

[ 1 ] ทำได้เอง       [ 0 ]  ต้องการความช่วยเหลือ      

3.ลุกน่ังจากที่นอน หรือจากเตียงไปยงัเก้าอ้ี [ 0 ] ทำไม่ได ้        [ 1 ] ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก  
[ 2 ] ต้องการความช่วยเหลือบ้าง           [ 3 ] เดินได้เอง  

 

4.การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม [ 0 ] ช่วยตัวเองไม่ได ้    [ 1 ] ทำเองได้บา้ง       
[ 2 ] ช่วยเหลือตัวเองไดด้ี  

 

5.การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบา้น [ 0 ] เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้         [ 1 ] ต้องใช้รถเข็นแต่ไม่ต้องช่วย 
[ 2 ] เดินได้ต้องมีคนช่วยพยุง     [ 3 ] เดินได้เอง  

 

6.การสวมใส่เสื้อผ้า [ 0 ]  ต้องมีคนใส่ให้    [1 ] ช่วยตัวเองได้ประมาณคร่ึงหน่ึง 
[ 2 ] ทำได้เอง 

 

7.การขึ้นลงบันได 1 ชั้น [ 0 ]  ไม่สามารถทำได้             [ 1 ] ต้องการคนช่วย  
[ 2 ] ขึ้นลงไดเ้อง ถ้าใชเ้คร่ืองช่วยจะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย  

 

8.การอาบน้ำ [ 0 ] ต้องมีคนช่วยหรือทำให้      [ 1 ] อาบน้ำเองได ้  
9.การกลั้นการถ่ายอุจจาระ ในระยะ 1 
สัปดาห์ที่ผ่านมา 

[ 0 ] กลั้นไม่ได้  [ 1 ] กลั้นไม่ได้บางคร้ัง(น้อยกว่า 1 คร้ัง/สปัดาห์) 
[ 2 ] กลั้นได้ปกต ิ

 

10.การกลั้นปัสสาวะ ในระยะ 1 สปัดาห์ที่ผ่าน
มา 

[0] กลั้นไม่ได้ [1] กลั้นไม่ได้บางคร้ัง (น้อยกว่าวันละ 1 คร้ัง)  
[2] กลั้นได้ปกต ิ

 

การพิจารณา:  รวม...............คะแนน 
[   ]  กลุ่ม 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน 
[   ]  กลุ่ม 2 คะแนน 5 – 11 คะแนน 
[   ]  กลุ่ม 3 คะแนน น้อยกว่าหรือเทา่กับ 4 
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การแบ่งกลุ่มผูสู้งอาย ุ
 การประเมินเพื่อแยกกลุ่มผู้สูงอายุมีการประเมินโดยใช้เครื่อง มือ 2 ชนิด ได้แก่  

1.  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน  (Barthel Activities of Daily Living: 
ADL 

2. เครื่องมือในการประเมินแยกกลุ่มผู้สูงอายุ TAI (Typology of The Aged with Illustration) 
การประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน  (Barthel Activities of Daily 
Living: ADL)  

การประเมินผู้สงูอายุตามความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: 
ADL) โดยใช้เครื่องมือของบาร์เทล (Barthel Activities of Daily Living) มีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้ 
1. รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรบัไว้เรียบร้อยต่อหน้า 
 0. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้ 

1. ตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตั้งเตรียมไว้ให้ หรือตัดเป็นเล็กๆ ไว้
ล่วงหน้า 
 2. ตักอาหารและช่วยตัวเองได้ตามปกติ 
2. ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมงท่ีผ่านมา 

0. ต้องการความช่วยเหลือ 
 1. ทำเองได้ (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้) 
3. ลุกนั่งจากท่ีนอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี 

0. ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยเหลือ 
1. ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ ๑ คน 

หรือ ใช้คนทั่วไป ๒ คน พยุงหรือดันข้ึนมาจึงนั่งอยู่ได้ 
2. ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตามหรือช่วยพยุงเล็กน้อยหรือต้องดูแลเพื่อ

ความปลอดภัย 
3. ทำได้เอง 

4. ใช้ห้องน้ำ 
0. ช่วยตัวเองไม่ได้ 
1. ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความ

ช่วยเหลือในบางสิ่ง 
2. ช่วยตัวเองได้ดี (ข้ึนน่ัง ลงจากโถส้วมเองได้ ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังเสร็จธุระถอด

ใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย) 
 5. การเคลื่อนท่ีภายในห้องหรือบ้าน 

0. เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 
1. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้า

ออกมุมห้องหรือประตูได้ 
2. เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนพยุงหรือบอกให้ทำตามหรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความ

ปลอดภัย 
 3. เดินหรอืเคลือ่นที่ได้เอง 
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6. การสวมใส่เสื้อผา้ 
0. ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย 
1. ช่วยตัวเองได้ประมาณรอ้ยละ  ๕0 ที่เหลอืต้องมีคนช่วย 
2. ช่วยตัวเองได้ (รวมทัง้การติดกระดมุ รูดซบิ หรอืใช้เสื้อผา้ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้) 

7. การขึ้นลงบันได 1ชั้น 
0. ไม่สามรถทำได้ 
1. ต้องการคนช่วย 
2. ข้ึนลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะตอ้งเอาข้ึนลงได้ด้วย) 

8. การอาบน้ำ 
0. ต้องมีคนช่วยหรือทำให ้
1. อาบน้ำเองได้ 

9. การกลั้นอุจจาระในระยะ ๑ สัปดาห์ท่ีผา่นมา 
0. กลั้นไม่ได้ หรือตอ้งการสวนอจุจาระอยูเ่สมอ 
1. กลั้นไม่ได้บ้างครั้ง (เป็นน้อยกว่า ๓ ครั้งต่อสัปดาห์) 
2. กลั้นได้เป็นปกต ิ

10. การกลั้นปสัสาวะในระยะ ๑ สัปดาห์ท่ีผ่านมา 
0. กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปสัสาวะแต่ไมส่ามารถดูแลตนเองได ้
1. กลั้นไม่ได้บ้างครั้ง (เป็นน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์) 
2. กลั้นได้เป็นปกต ิ
 

   สรุป  คะแนนรวม...................คะแนน 
 
การจัดกลุ่ม  
  ผู้สงูอายุกลุ่มที่ 1 (12 คะแนนข้ึนไป) พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผูอ้ื่นได้(กลุ่มติดสงัคม) 
  ผู้สงูอายุกลุ่มที่ 2 (5-11 คะแนน)  ผูสู้งอายุดูแลตนเองได้บ้าง  (กลุม่ติดบ้าน) 
  ผู้สงูอายกุลุ่มที่ 3 (0-4 คะแนน) ผู้สงูอายุที่พึง่ตนเองไม่ได้ พิการ หรือทพุพลภาพ (กลุม่ติด
เตียง) 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่

การประเมินแยกกลุ่มผู้สูงอายโุดยใช้ TAI (Typology of The Aged with Illustration) 
 TAI (Typology of The Aged with Illustration) เป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถในการ
ทำกิจกรรม (Function) ของผู้สูงอายุโดยวัดใน 4 Functions ได้แก่  
 1. ด้านการเคลื่อนที่ (Motility)  
 2. ด้านจิตใจและสติปัญญา (Mental)  
 3. ด้านการกินอาหาร (Eating)  
 4. ด้านการขับถ่าย (Toilet)  
 โดยในแต่ละมิติจะแบ่ง Scale ของการจัดเป็น 6 ระดับตามความสามารถในการทำ Function 
นั้นๆ  โดย 0 เป็นระดับที่ทำ Function นั้นได้น้อยที่สุด และ 5 เป็นระดับที่ทำ Function นั้นได้มากที่สุด  
 เมื่อนำ 4 Function นั้นมาพิจารณาร่วมกัน จะสามารถแบ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ 
โดยในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยเป็นอีก 3 กลุ่มย่อยได้แก่  
 1. กลุ่ม Immobilize (I) แบ่งเป็น  
  1.1 กลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารมาก เรียกกลุ่ม I1  
  1.2 กลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารปานกลาง เรียกกลุ่ม I2 
  1.3 กลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อย(ติดเตียง) และมีปัญหาด้านการกินอาหารเล็กน้อย เรียกกลุ่ม I3  
 2. กลุ่ม Confuse (C) หรือกลุ่มที่มีปัญหาจากมากไปน้อย ดังนี้ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือไม่รู้ 
บุคคล เวลา สถานที่ (Dis Orientation) หรือมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งสร้างความรำคาญหรือเดือดร้อนต่อผู้ดูแล 
หรือมีปัญหาในด้านการตัดสินใจหรือความจำ แบ่งกลุ่ม Confuse ได ้เป็น  
  2.1 กลุ่ม Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายมาก จัดอยู่ ใน
กลุ่ม C2  
  2.2 กลุ่ม Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายปานกลาง จัดอยู่
ในกลุ่ม C3  
  2.3 กลุ่ม Confuse มาก ร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายน้อย จัดอยู่ ใน
กลุ่ม C4  
 3. กลุ่ม Border (B) คือกลุ่มที่ เคลื่อนที่ได้ดี หรือต้องการช่วยเหลือบ้าง และ Confuse น้อย คือ
รู้ บุคคล เวลา สถานที่ และไม่มีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติ อาจมีเพียงการสูญเสียความจำหรือ  การตัดสินใจ 
แบ่งได้เป็น  
  3.1 กลุ่ม Border ที่มีปัญหาในเรื่องการกินและการขับถ่ายมาก จัดอยู่ในกลุ่ม B3  
  3.2 กลุ่ม Border ที่มีปัญหาในเรื่องการกินและการขับถ่ายปานกลาง จัดอยู่ในกลุ่ม B4  
  3.3 กลุ่ม Border ที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการกินและการขับถ่าย จัดอยู่ในกลุ่ม B5  
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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Mobility 

 

ระดับคะแนน  (Mobility) 
0 = นอนบนเตียงพลิกตะแคงตัวไม่ได้     1= พลิก ตะแคงบนเตียงได้    2 = นั่งและสามารถทรงตัวบนเตียงได ้
3 = เคลื่อนที่ได้โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ   4 = เดินคนเดียวได้บนพื้นราบ     5 = เดินข้ึนบันไดได้  
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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Mental Status

 

ระดับคะแนน (Mental) 
0 = ไม่ตอบสนอง   
1 = มีปญัหาทั้ง Orientation และพฤติกรรมอย่างรุนแรง 
2 = มีปญัหาเฉพาะ Orientation แต่ไม่มปีัญหาพฤติกรรม 
3 = ไม่มปีัญหา Orientation แต่มีปญัหาพฤติกรรมจนสร้างความรำคาญ 
4 = มีปัญหาเรือ่งการตัดสินใจและความจำแต่พฤติกรรมยังปกต ิ      
5 = ไม่มปีัญหาเรือ่งความจำ/การตัดสินใจ พฤติกรรม และ Orientation 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่

Eating 

 

ระดับคะแนน (Feed) 
0 = ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ    1= ได้รับอาหารทางสายยาง    2 = ต้องป้อน กลืนลำบาก 
3 = ต้องป้อน แต่ไม่มีปญัหาการกลืน    4 = กินได้เอง แต่อาจหกเลอะเทอะ  5 = กินไดเ้อง (เตรียมไว้ให้) 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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ระดับคะแนน (Toilet) 
0 = คาสายสวนปัสสาวะ           
1= ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่นซบัตลอดเวลา/ผู้ดูแลเปลี่ยนให้   
2 = ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่นซับตลอดเวลา/มสี่วนร่วมในการเปลี่ยน    
3 = ช่วยประคองไปหอ้งน้ำและช่วยเหลือหลังขับถ่าย       
4 = ไปห้องน้ำเองได้แต่ลำบาก ขับถ่ายได้เอง   5 = ไปหอ้งน้ำและขับถ่ายได้เองตามปกต ิ
 

Toileting 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่

ตารางคะแนน TAI 
คะแนน ความสามารถ 

Mobility (M) Mental (C) Eating (F) Toilet (T) 
0 นอนบนเตียง 

พลิกตะแคงตัวไม่ได้     
ไม่ตอบสนอง 
  

ได้รับอาหารทาง
หลอดเลอืดดำ 

คาสายสวนปสัสาวะ  

1 นอนบนเตียง 
พลิกตะแคงตัวได้     

มีปัญหาทั้ง Orientation และ
พฤติกรรมอย่างรุนแรง 

ได้รับอาหารทาง
สายยาง   

ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่น
ซับตลอดเวลา/ผู้ดูแล
เปลี่ยนให ้

2 นั่งและสามารถทรง
ตัวบนเตียงได ้
 

มีปัญหาเฉพาะ Orientation 
แต่ไม่มีปัญหาพฤติกรรม 

ต้องป้อน กลืน
ลำบาก 

ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่น
ซับตลอดเวลา/มีส่วน
ร่วมในการเปลี่ยน    

3 เคลื่อนที่ไดเ้องโดย
ใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ    

ไม่มีปัญหา Orientation แต่มี
ปัญหาพฤติกรรมจนสร้างความ
รำคาญ 

ต้องป้อน แต่ไม่มี
ปัญหาการกลืน    

ช่วยประคองไป
ห้องน้ำและช่วยเหลือ
หลงัขับถ่าย   

4 เดินคนเดียวได้บน
พื้นราบ 

มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจและ
ความจำแต่พฤติกรรมยังปกต ิ

กินได้เอง แต่อาจ
หกเลอะเทอะ 

 ไปห้องน้ำเองได้แต่
ลำบาก ขับถ่ายได้เอง   

5 เดินข้ึนบันไดได้  
 

 ไม่มีปญัหาเรือ่งความจำ/การ
ตัดสินใจ พฤติกรรม และ 
Orientation 

กินได้เอง (เตรียม
ไว้ให้) 

ไปห้องน้ำและขับถ่าย
ได้เองตามปกต ิ

 
แผนภาพแสดงระดับคะแนนในการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตาม TAI 

การจัดกลุ่ม
ตาม TAI 

การจัดกลุ่ม
ตาม สปสช. 

ระดับคะแนน 
Mobility Mental Eating (F) Toilet 

B5  5 5 5 5 
B4  >=3 >=4 >=4 >=4 
B3 1 >=3 >=4 <=3 <=3 
C4 2 >=3 <=3 >=4 >=4 
C3 2 >=3 <=3 =4 <=3 

>=3 <=3 <=3 =4 
C2 2 >=3 <=3 <=3 <=3 
I3 3 <=2  >=4  
I2 4 <=2  =3  
I1 4 <=2  <=2  



 
 

   
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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แผนภาพแสดงระดับคะแนนในการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตาม TAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน Mobility (M) Mental  Eating (F) Toilet (T) 

0 นอนบนเตียง 
พลิกตะแคงตัวไม่ได้     

ไม่ตอบสนอง 
  

ได้รับอาหารทาง
หลอดเลือดดำ     

คาสายสวนปัสสาวะ  

1 นอนบนเตียง 
พลิกตะแคงตัวได้     

มีปัญหาทั้ง Orientation และ
พฤติกรรมอย่างรุนแรง 

ได้รับอาหารทาง
สายยาง   

ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่นซับ
ตลอดเวลา/ผู้ดูแลเปลี่ยน
ให้ 

2 น่ังและสามารถทรงตัวบน
เตียงได ้
 

มีปัญหาเฉพาะ Orientation 
แต่ไม่มีปัญหาพฤติกรรม 

ต้องป้อน กลืนลำบาก ต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่นซับ
ตลอดเวลา/มีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยน    

3 เคลื่อนที่ได้เองโดยใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ    

ไม่มีปัญหา Orientation แต่มี
ปัญหาพฤติกรรมจนสร้างความ
รำคาญ 

ต้องป้อน แต่ไม่มี
ปัญหาการกลืน    

ช่วยประคองไปห้องน้ำ
และช่วยเหลือหลังขับถ่าย   

4 เดินคนเดียวได้บนพื้นราบ มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจและ
ความจำแต่พฤติกรรมยังปกติ 

กินได้เอง แต่อาจหก
เลอะเทอะ 

 ไปห้องน้ำเองได้แต่
ลำบาก ขับถ่ายได้เอง   

5 เดินขึ้นบันไดได้  
 

 ไม่มีปัญหาเรื่องความจำ/การ
ตัดสินใจ พฤติกรรม และ 
Orientation 

กินได้เอง (เตรียมไว้
ให้) 

ไปห้องน้ำและขับถ่ายได้
เองตามปกติ 
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การทดสอบสภาพสมอง(Abbreviated mental Test : AMT) 
 
ข้อ คำถาม คำตอบ ผิด ถูก 
1 อายุ  เท่าไร      
2 ขณะนี้ เวลา...อะไร    
3 ที่อยู่ปจัจบุันของท่าน คือ    
4 ปีนี้...ปีอะไร    
5 สถานที่ตรงนี้เรียกว่า  อะไร    
6 คนน้ี คือใคร (ช้ีคนที่สัมภาษณ์) และ  

คนน้ี คือใคร (ช้ีที่คนใกล้ๆ : ญาติ) 
   

7 วัน เดือน ปี เกิดของท่านคือ    
8 เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือวันมหาวิโยค เกิดในปี พ.ศ. อะไร    
9 พระมหากษัตริยอ์งค์ปจัจบุันมีพระนามว่าอะไร    
10 ให้นับถอยหลัง จาก 20 จนถึง 1    

 

การแปลผล  ถ้าตอบ “ถูก” <  7 ข้อ แสดงว่า การรู้คิดผิดปกติ ให้สง่ต่อบุคลากรทางสุขภาพ 
 

แบบคัดกรองโรคซึมเศรา้ 2Q 

คำแนะนำ ทำเครื่องหมาย / ในช่องท่ีตรงกับคำตอบของผูร้ับบริการ 

คำถาม ภาษาท้องถิ่นใต ้ มี ไม่ม ี

1. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมารวมวันน้ี ท่านรูส้ึก หดหู่ เศร้า หรือทอ้แท้สิ้นหวังหรือไม่   

2. ใน 2 สัปดาห์ทีผ่่านมารวมวันน้ี ท่านรูส้ึกเบื่อ ทำอะไรก็ไมเ่พลิดเพลิน หรือไม ่   

การแปลผล ถ้าคำตอบ “ไม่มี” ทัง้ 2คำถาม ถือว่าปกติ ไม่เป็นโรคซมึเศร้า 

             ถ้าคำตอบ“มี”ข้อใดข้อหนึง่ หรอืทั้ง 2 ข้อ หมายถึง มีความเสี่ยงหรอืแนวโน้มทีเ่ป็นโรคซึมเศร้า 
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 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ 3,4 เลขที ่

 
การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q) 

 

ข้อ คำถาม ไม่มีเลย 
เป็นบางวัน 
1 – 7 วัน 

เป็นบอ่ย 
> 7 วัน 

เป็นทกุวัน 

1 เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร 0 1 2 3 
2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท ้ 0 1 2 3 
3 หลบัยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป 0 1 2 3 
4 เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5 เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป 0 1 2 3 
6 รู้สึกไม่ดกีับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือ  

ทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง 
0 1 2 3 

 
7 สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์  ฟงัวิทยุ 

หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 
0 1 2 3 

8  พูดช้า ทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้  หรือ 
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งไดเ้หมือนทีเ่คย
เป็น 

0 1 2 3 

9 คิดทำร้ายตนเอง หรือ คิดว่าถ้าตายไปคงจะด ี 0 1 2 3 
คะแนนรวม……………………………………. 

คะแนน การแปรผล 
< 7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมรีะดบัน้อยมาก 
7-12 เป็นโรคซึมเศร้า   ระดับน้อย (Major Depression, Mild) 
13-18 เป็นโรคซึมเศร้า  ระดับปานกลาง (Major Depression, Moderate) 
 19 เป็นโรคซึมเศร้า  ระดับมาก (Major Depression, Severe) 
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 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลคนพิการทีต่้องดูแลเป็นพเิศษ เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดแูลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 

 
แนวทางการดูแลคนพิการท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้คนพิการและครอบครัวได้รับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่าง 

ต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนพิการ 

ขอบข่าย 
 การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำทะเบียน การประเมิน การวางแผนและประสานชุมชนในการให้
การดูแลตลอดจนถึงการประเมินผลการดูแล 

นิยามศัพท์ 
  1. คนพิการ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “คนพิการ” หมายความวา 
บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ เข้าไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความ  
บกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู 
หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค ในดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะต้องไดรับ
ความชวยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อใหสามารถ ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาํวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสงัคม    
ได้อยางบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ประกาศกําหนด” 

2. คนพิการท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หมายถึง คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย (ADL 0 – 4 
คะแนน) หรือ ขาดคนดูแล หรือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านและทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย 

1.1ประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล และ 
ประเมินคัดกรองด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

1.2จัดทำข้อมูลคนพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
1.3 จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี ( care conference) 
1.4 เช่ือมประสานกับทีมสหวิชาชีพของหน่วยบริการฯ อปท.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล 

ตามความจำเป็น 
1.5 ให้บริการฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ  

สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพให ดีข้ึน 
1.6 ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
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 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลคนพิการทีต่้องดูแลเป็นพเิศษ เลขที ่

2. บทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัคร(อสม., อผส, อพม.) ได้แก่ 
2.1 ดูแลกิจวัตรประจำวันของคนพิการ เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การ

เคลื่อนย้าย การขับถ่าย ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ  
2.2 สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปและรายงานผู้เกี่ยวข้อรับทราบ 
2.3 ส่งเสริมสุขภาพของคนพิการทุกด้านตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อ

ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
2.4 เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
2.5 ส่งต่อกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดข้ึนกับคนพิการตามระบบ 

การส่งต่อ และวิธีการอย่างถูกต้อง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3.1 สงเสริมการประกอบอาชีพ  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด 
 3.2 ชวยเหลือใหเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปนสาธารณะ    
ผลิตภัณฑที่มีความจําเป็นตอการดํารงชีวิต การชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแก้ตางคด ี
 3.3 การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
 3.4 การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ หรือการจัดให มีสวัสดิการอื่น 

ขั้นตอนการเยี่ยม 
ก่อนการเยี่ยม 

1. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัวร่วมกับทีมผู้ดูแล/อสม.,ผู้นำชุมชน 
2. กำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเยี่ยมมากที่สุด 
3. เตรียมอุปกรณ์ในการเยี่ยมให้พร้อม 

ขณะเยี่ยม 
1. ทักทายสร้างสัมพันธภาพพูดคุยถามอาการทั่วไป 
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจร่างกายเบื้องต้นตามสภาพอาการ 
3. ประเมินปัญหาตามแบบ INHOMESSS 
4. ให้การพยาบาลและให้คำแนะนำตามสภาพปัญหา 
5. ประเมินผล 

หลังเยี่ยม 
1. สรุปปัญหา วางแผนการเยี่ยมครั้งต่อไปหรือส่งต่อและลงบันทึกข้อมูลการเยี่ยม  

 
 



 
 

   
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลคนพิการทีต่้องดูแลเป็นพเิศษ เลขที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลผู้พิการท่ีต้องได้รับการดูแลเปน็พิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสำหรับการดูแลคนพิการ 7 ประเภท : http://www.snmri.go.th/snmri/book_disability.php 

คนพิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

((ADL 0 – 4 คะแนน)/ขาดคนดูแล/ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ
การทำร้ายตนเองหรือผูอ้ื่น 

 

- การสำรวจ 

- การส่งต่อจาก ชุมชน รพ.แม่ข่าย  

รพ.สต.สามารถดูแลต่อเนื่องที่บ้านได ้

เยี่ยมบ้านตามเกณฑก์ารดูแล 

มีปัญหาด้านสงัคม เศรษฐกจิ ครอบครัว 
หรือปัญหาเฉพาะด้านฯลฯ ประสานภาคี
เครือข่าย 

สรปุประเมินผลหลังการเยี่ยม 
บันทึกผลการเยี่ยมใน COC 

ประเมิน/วางแผนการเยี่ยมร่วมกับผู้ดูแล/ญาติ 

ติดตามเยี่ยมตามแผน ประเมินผลขณะเยี่ยม 

ทีมเครอืข่ายประสานทีมหมอครอบครัว 
วางแผนและลงติดตามเยี่ยมพร้อม รพ.
สต. 

http://www.snmri.go.th/snmri/book_disability.php
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 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลเด็กพฒันาการล่าช้าวัยแรกเกิด– 6 ป ี เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 

 
แนวทางการดูแลเด็กพัฒนาการลา่ชา้วัยแรกเกิด – 6 ป ี

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กวัยแรกเกิด – 6 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า และอยู่ในช่วงการรักษาพัฒนาการบำบัด 
(Developmental Intervention) ไดร้ับการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อกระตุ้นผู้ปกครองให้มีการฝึกเด็กอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อประเมินการฝึกของผู้ปกครองว่าทำได้ถูกต้องเพียงพอหรือไม่ 
4. เพื่อติดตามให้ผู้ปกครองนำเด็กมาตรวจตามนัดทุกครั้ง 

นิยามศัพท์   
เด็กพัฒนาการล่าช้า คือ เดก็ที่มีพัฒนาการช้ากว่าลำดับข้ันพัฒนาการปกติตามช่วงอายุของเด็ก โดยที่

เด็กอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ในด้านหลักของพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน คือ 
· Gross motor (GM) หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
· Fine Motor (FM) หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสตปิัญญา 
· Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 
· Expressive Language (EL) หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา 
· Personal and Social (PS) หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสงัคม 

ปัญหาท่ีพบ  
1.ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการฝึกบำบัดพฒันาการที่บ้าน 
2.ผู้ป่วยขาดนัด ไม่พบแพทย์ตามนัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลเด็กพัฒนาการลา่ชา้วัยแรกเกิด – 6 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการสมวัย 

ส่งเสริม
พัฒนาการตาม
ช่วงอายุของเด็ก

โดยพ่อแม่
ผู้ดูแลใช้คู่มือ
DSPMในเดก็

ปกติและDAIM
ในเด็กกลุม่เสี่ยง 

พัฒนาการปกต ิ พัฒนาการล่าช้า ส่งต่อทันท ี

รพ.สต.เยี่ยมบ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน 

เด็กแรกเกิด – 6 ป ี

คัดกรอง
พัฒนาการ

ตามวัย 

สงสัยลา่ชา้ ให้ผูป้กครอง
ส่งเสริมพฒันาการตามวัยที่บ้าน
และนัดตรวจซ้ำ ภายใน 30 วัน 

ล่าชา้/ผิดปกติชัดเจน 

 

หมายเหตุ  
- รพ.สต.ส่ง case ไป รพ.ช. ให้เขียนใบ refer  พบแพทย ์
- รพ. D/C ส่งต่อ case กลับผ่านทาง smart COC  
- รพ.สต.เยี่ยมบ้าน ตอบกลับใน smart COC, บันทึกใน JHCIS และ FF 

- พัฒนาการบำบัด 

(Developmental Intervention) 

 ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 
เดือน  
-รักษาสาเหตุ(ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มบันทึกผลการเยีย่มบา้น เด็กพัฒนาการล่าช้าวัยแรกเกิด – 6 ปี 

1. ช่ือ-สกลุ………………………………………...ว/ด/ป เกิด………………….….อายุ……..…ป ี 
2. ช่ือ-สกลุมารดา………………………………………………..…………อายุ……………..…ป ี
3. ช่ือ-สกลุบิดา.............................................................................................อายุ.................... .......ป ี
4. ช่ือผู้ดูแลหลัก..........................................................อายุ.............ปี  เกี่ยวข้องเป็น........ ................................. 
5. ที่อยู่ปจัจบุัน                                                                                                                                 

 บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................ตำบล...........................อำเภอ............................... ..................... 
จังหวัด................................................................. .......โทรศัพท์.................................................................... 

6. ความผิดปกติของพัฒนาการด้าน.................................................................................... ............................ 
7. ปัญหาที่พบ 

    ไม่ได้ไปตามนัด เนือ่งจาก.................................................................................................. ..................... 
    ไมส่ามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้เนือ่งจาก......................................................................... .................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ปัญหาอื่นๆ................................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................  
8.แนวทางการดูแล/คำแนะนำ................................................................................................... ................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.การวางแผนการเยี่ยมครัง้ต่อไป............................................................................................... ................ 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ....................................................................ตำแหน่ง.........................................(ผู้บันทกึ) 

           วัน เดือน ปี .................................................................................................. .................

 



 
 

   
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 

การดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) มุ่งให้ความสุขสบายแก่ผู้ป่วยช่วยลดความปวดและ
ความทุกข์ทรมานครอบคลุมถึงจิตวิญญาณและตระหนักถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(Dignified death) รวมถึงครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายและหลังเสียชีวิตแล้ว 

แนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายของ WHO เน้น 6 ด้านคือ 
1) จุดเน้นในการดูแลคือผู้ป่วยและครอบครัวที่ถือว่าเป็น จุดศูนย์กลางของการดูแล 
2) เป็นการดูแลแบบองค์รวมที่เน้นการบรรเทาความทุกข์ทรมานในทุกด้าน 
3) มีความต่อเนื่องในการดูแล 
4) เป็นการดูแลแบบเป็นทีม 
5) เน้นส่งเสริมระบบสนับสนุนการดูแล 
6) เป้าหมายในการดูแลเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 
กลุ่มโรคท่ีควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
โรคที่คุกคามต่อชีวิตการดูแลแบบประคับประคองเริ่มต้นจากการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะที่

เป็นมากแล้วและจัดว่ารักษาไม่หาย การรักษาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีความทนทุกข์ทรมาน
ทางด้านร่างกายและได้รับการดูแลด้านจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องดูแลไปถึงเศรษฐานะของครอบครัวผู้ป่วยด้วย
ต่อมาจึงได้มีการขยายการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่ถูกคุกคามด้วยโรคอื่นๆ ประกอบด้วย 

 1. Cancer 
 2. Neurological disease: Stroke 
 3. Renal replacement therapy  
 4. Pulmonary and Heart disease 
 5. Multiple trauma patient  
 6. Infectious disease: HIV/AIDS  
 7. Pediatric  
 8. Aging/Dementia 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน  

1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการประเมิน และส่งต่อเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในเวลาที่ 
เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามแนวทางที่เหมาะสม ผู้ป่วยและ 
ญาติมีโอกาสเตรียมตัวกับความตาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวาระสุดท้าย (good death)  

3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม  
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ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง 
Inclusion criteria ในประเทศสหราชอาณาจักร  
 (อ้างอิงจาก แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาล ศูนย์การุณรกัษ์ ) 
ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีข้อแนะนำให้แก่แพทย์ทั่วไปในการนำผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลแบบ 

Palliative care ตาม Gold Standard Framework โดยการให้แพทย์ถามคำถามในใจว่า ท่านจะประหลาด
ใจหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยรายน้ีจะเสียชีวิตภายใน 6-12 เดือน (Surprise question) ถ้าคำตอบคือ ไม่ประหลาดใจ 
ผู้ป่วยรายนั้น ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง แต่ถ้าคำตอบคือประหลาดใจ หรือไม่แน่ใจ ให้แพทย์มอง
หาข้อบ่งช้ีทั่วไป ที่บ่งบอกถึงสมรรถนะที่ถดถอยหรือการต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อย หรือมีโรคร่วม
อื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินโรคของผู้ป่วย นอกจากนี้ให้แพทย์ดูว่ามี disease related indicators ด้วยหรือไม่ 
การวินิจฉัยทำสามข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1. ถามคำถาม “Surprise question”  
ในผู้ป่วยที่มี advance disease หรือ progressive life limiting condition ท่านจะประหลาดใจ

หรือไม่ ถ้าผู้ป่วยจะเสียชีวิตในไม่กี่เดือน/สัปดาห์/วัน ข้างหน้า ควรพิจารณาโดยอาศัยการประเมินทางคลินิก 
โรคร่วม (co-morbidity) ภาวะทางสังคม และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เห็นในภาพรวม ถ้าคำตอบคือ 
ไม่ประหลาดใจ ควรเริ่มดำเนินการวางแผนการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เตรียมตัวสำหรับการเสื่อมถอยของโรค  

ขั้นตอนท่ี 2. หาข้อบ่งชี้ท่ัวไป  
กรณีที่คำตอบคือไม่ หรือไม่แน่ใจ ควรมองหาข้อบ่งช้ีทั่วไปเพื่อช่วยในการค้นหาผู้ป่วย เพื่อเริ่มการ

ดูแลแบบ Palliative care ข้อบ่งช้ีเหล่าน้ีได้แก่ 
- การถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจำวัน: functional performance status ลดลง นั่งหรือนอน
มากกว่าร้อยละ 50 ของวัน พึ่งพิงมากขึ้น การประเมินสมรรถนะ อาจใช้ Barthel Index ซึ่งประเมิน Activity 
of Daily Living (ADL) การรับประทานอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว ความสามารถในการกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ 
การช่วยเหลือตนเองในการขับถ่าย การเคลื่อนไหว หรือการประเมิน functional assessment      ซึ่งได้แก่ 
Karnofsky score (KPS) น้อยกว่าร้อยละ 50  
- Multiple co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบง่ช้ีที่มีความสำคัญ 
- สภาวะเสือ่มถอยของร่างกาย ต้องการความช่วยเหลือมากข้ึน 
- โรคอยู่ในระยะลกุลาม ไม่คงตัว มีอาการซบัซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก 
- ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
- เลือกทีจ่ะไม่รกัษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่ 
- น้ำหนักลดต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ในหกเดือนที่ผ่านมา 
- เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบอ่ยครั้ง 
- มีเหตุการณ์ที่มผีลกระทบ เช่น การลม้รุนแรง ภาวะสญูเสียการรับรู้ และการเข้ารบัการดูแลในสถานบริบาล 
- Serum albumin < 2.5 mg/dl  
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ขั้นตอนท่ี 3. ประเมิน specific criteria เฉพาะกลุ่มโรค ดังนี้  
1. Cancer: ผู้ป่วยที่มีการกระจายของมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งที่รักษายาก ตัวบ่งช้ีที่สำคัญที่สุดคือ 

functional status โดยผู้ป่วยใช้เวลานั่งๆ นอนๆ มากกว่าร้อยละ  50 ของเวลาทั้งวัน ซึ่งมีพยากรณ์โรค
ประมาณ 3 เดือนหรือน้อยกว่าน้ัน  

2. Congestive heart failure มี 2 ข้อจากตัวบ่งช้ีเหล่าน้ี: 
- CHF NYHA III หรือ IV มีอาการหายใจหอบเหนื่อยขณะอยู่เฉยๆ หรือเมื่อมีกิจกรรมเพียง

เล็กน้อย 
- ทีมผู้ดูแลประเมินว่า ผู้ป่วยอยู่ในปีสุดท้ายของชีวิต (Surprise question) 
- เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยๆ ด้วยภาวะหัวใจวาย 
- มีอาการไม่สุขสบายทั้งทางกายและจิตใจ แม้ได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ในขนาดที่ผู้ป่วยทนได้ 

3. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) มี 2 ข้อจากตัวบ่งช้ีเหล่าน้ี: 
- มีสถานะของโรคอยู่ในระดับรุนแรง (FEV1 <30% predicted) 
- เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยๆ (อย่างน้อย 3 ครั้งใน 12 เดือนที่ผ่านมา จากภาวะ  

COPD exacerbations) 
- มีข้อบ่งช้ีของการใช้ long-term oxygen therapy 
- MRC grade 4/5 โดยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยหลังการเดินระยะ  100 เมตรในพื้นราบ 

หรือ 
- ทำกิจกรรมอยู่แต่ในบ้าน จากการมีข้อจำกัดจากภาวะหายใจหอบเหนื่อย 
- มีอาการและอาการแสดงของภาวะ right side heart failure 
- มีปัจจัยอย่างอื่นเหล่าน้ีร่วม ได้แก่ เบื่ออาหาร ภาวะซึมเศร้า 
- ได้รับ systemic steroids มากกว่า 6 สัปดาห์ เพื่อรักษาอาการของ COPD ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 

4. Chronic Kidney Disease (CKD) stage V ซึ่งมีสภาวะเสื่อมถอยลงโดยมี 2 ข้อจาก ตัวบ่งช้ี
เหล่านี้: 

- ทีมผู้ดูแลประเมินว่า ผู้ป่วยอยู่ในปีสุดท้ายของชีวิต (Surprise question) 
- ผู้ป่วยเลือกไม่ล้างไต หรือยุติการล้างไต เนื่องจากไม่สามารถทำได้จากภาวะของโรคร่วม หรือ

เป็นความประสงค์ของผู้ป่วย 
- มีอาการทางกายและทางจิตใจที่จัดการลำบากแม้ได้รับการดูแลด้วย  renal replacement 

therapy ที่เหมาะสมอย่างเต็มที่มีอาการของไตวาย: เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน คันตามตัว สมรรถนะถดถอย 
ภาวะน้ำเกินที่จัดการลำบาก 

5. Neurological disease 
- มีการเสื่อมถอยด้านกายและการรับรู้อย่างต่อเนื่อง แม้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ 
- มีอาการที่ซับซ้อนและจัดการยาก 
- มีภาวะกลืนลำบากที่ทำให้เกิดการติดเช้ือในปอดและในกระแสเลือดซ้ำๆ มีอาการหายใจหอบ

เหนื่อยหรือมีภาวะหายใจวาย 
- พูดลำบาก มีความยากลำบากในการสื่อสารและมีการกลืนลำบากร่วมกับตัวบ่งช้ีอื่นๆ เฉพาะโรคดังนี้  
  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เลขที ่
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  6. Motor Neuron Disease (MND) 

- มีการเสื่อมถอยทางกายอย่างมาก 
- มีการติดเช้ือในปอดจากการสูดสำลัก  
- มีการรับรู้เปลี่ยนแปลงมากขึ้น เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก 
- น้ำหนักลด 
- มีอาการซับซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อนทางคลินิก 
- มี vital capacity ต่ำ (< 70% predicted) ตรวจโดย standard spirometry 
- มีปัญหาการเคลื่อนไหว dyskinesia ล้มบ่อย 
- ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้  

  7. Parkinson’s disease 
- การรกัษาด้วยยาไม่ได้ผล หรือต้องใช้ยาหลายขนานและซบัซ้อนในการรกัษา 
- ต้องการการช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน 
- โรคควบคุมลำบาก 
- มีปัญหาการเคลื่อนไหว (dyskinesia) ลม้บ่อย 
- มีอาการทางจิตเวช (วิตกกังวล ซมึเศร้า ประสาทหลอน จติเภท)        

8. Multiple sclerosis 
- มีอาการซับซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อนทางคลินิก  
- กลืนลำบาก และมีภาวะทุโภชนาการ 
- สื่อสารลำบาก เช่น พูดลำบาก อ่อนล้า 
- มีการรับรู้สญูเสีย เริ่มม ีdementia 

        9. Frailty and dementia 
Frailty ผู้ป่ วยที่ มี  co-morbidities หลายอย่างร่ วมกับมีก ารเสื่ อมถอยของการดำเนิน

ชีวิตประจำวันและมีการถดถอยของ functional score จากการประเมินโดยใช้ Barthel/ECOG/Karnofsky 
มีอาการต่างๆ เหล่านี้อย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ อ่อนแรง เดินช้า น้ำหนักลด หมดเรี่ยวแรง มีกิจกรรมทางกายน้อย มี
ภาวะซึมเศร้า 

Dementia มีภาวะที่เป็นสาเหตุหลายอย่างที่ต้องพิจารณาที่มีผลต่อความรุนแรงของ dementia     
ตัวบ่งช้ีที่บอว่าผู้ป่วยเริ่มเข้าสู่ระยะท้ายของโรคได้แก่: 

- ไม่สามารถเดินได้เอง ต้องมีคนคอยพยุง และ 
- ไม่สามารถกลั้นอุจจาระและปัสสาวะได้ และ 
- ไม่สามารถสื่อสารอย่างมีความหมาย และ 
- ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ (ADL) Barthel score <3 

ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่งดังนี:้ น้ำหนักลด มีการติดเช้ือในทางเดนิปัสสาวะ แผลกดทับระดับ 3/4 มีไข้เป็นๆ หายๆ 
รับประทานทางปากลดลง/น้ำหนักลด ปอดบวมจากการสูดสำลัก 
 

10. Stroke 
- อยู่ในภาวะเป็นผกั (vegetative stage) มีภาวะรู้ตัวน้อยมาก หรือมอีัมพาตรุนแรง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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- มีภาวะแทรกซอ้นทางการแพทย ์
- ไม่มีการฟื้นตัวในทางที่ดีข้ึนหลังเริม่มีอาการ 3 เดือน 
- มีการรับรู้เสียหาย/Post-stroke dementia 

 การคัดเลือกผู้ป่วยเป้าหมายท่ีมารับบริการ เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองได้แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วยระยะท้ายทั้งมะเร็งและไม่ใช่มะเรง็ (Cancer และ Non-Cancer) ตามเกณฑ์กรมการแพทย์ โดยผ่านการ
วินิจฉัยจากแพทย์เจ้าของไข้ และมีเกณฑ์การคัดเลือกรับบริการดังนี้ 
 1. แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทางการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้น 
มีการลุกลามของโรคที่คุกคามชีวิต หรือแพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะท้ายของโรค (Cancer และ Non-Cancer) 
และต้องการการดูแลแบบประคับประคอง หรือ  
 2. เป็นผู้ป่วยประคับประคองที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลแบบประคับประคอง 

 

ไม่ ไม่แน่ใจ    ใช่ 

ผู้ป่วยมีข้อบ่งช้ีทั่วไปที่แสดงใหเ้ห็น
การถดถอยของสมรรถนะหรือไม ่

ติดตามประเมินเป็นระยะ 

มี ไม่แน่ใจ ไม่มี 

ผู้ป่วยมีข้อบ่งช้ีเฉพาะทางคลินกิ
หรือไม ่

ติดตาม 
ประเมินเป็นระยะ 

มี ไม่มี 

ติดตามประเมินเป็นระยะ 

1 ประเมิน PPS 
2 เขียนใบ Consult  สง่ศูนย์ COC เพื่อรายงานแพทยป์ระเมิน
และวินิจฉัย พร้อมกับวางแผนการดูแลต่อเนื่องและเยี่ยมบ้าน 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 ถาม Surprise Question 
ท่านจะประหลาดใจหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน 6-12 เดือนข้างหน้า 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพที่บ้าน(กรณีผู้ป่วยคัดกรองในชุมชน) 

 
  

 

   

 

 

 

ทีมสหวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ 
และชุมชน 

 

ทีมสหวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
รพ.สต. และชุมชน 

 

   พยาบาลวิชาชีพ /      
ผู้รับผิดชอบงาน 
HHC 

แพทย์วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะท้าย 

 

 ก่อนเยีย่ม 

ดูแลสุขภาพผูป้่วยท่ีบ้าน   
ดูแลตามสภาพปัญหา  PPS Score 

และช่วยจัดการอาการรบกวน ESAS Score 
จนเสียชีวิต 

 

 
เยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยหลังการเสียชีวิต 

 

 

 ขณะเยี่ยม 

นัดหมายผู้ป่วย และประสานทีมสุขภาพ 

เตรียมอุปกรณ์การเย่ียมบ้าน 

ขณะเยี่ยม
เยี่ยม 

ทีมสหวิชาชีพ/ทีม
สุขภาพและชุมชน 

 

หลังเยี่ยม 

             ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 

กำหนดเป้าหมายและวางแผนการเย่ียมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

บันทึกกิจกรรมใน FF และ JHCIS /Hos-xp 
ส่งข้อมูลกลบัผา่น Smart COC 

 

 พยาบาลวิชาชีพ /      
ผู้รับผิดชอบงาน 
HHC 

สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง (กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาล )  

 

       

 

   

 

 
 

 

 

แพทย์วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะท้าย 

             ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัว 

กำหนดเปา้หมายและวางแผนการเยีย่ม 

ดูแลสุขภาพผูป้่วยท่ีบ้าน   
ดูแลตามสภาพปัญหา คะแนน  PPS Score 

และช่วยจัดการอาการรบกวนตาม  ESAS  Score 
จนเสียชีวิต 

 

 
เยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยหลังการเสียชีวิต 

 

 

แพทย์วางแผนการดูแล ACP ร่วมกับญาติและผู้ป่วย ก่อนกลับบา้น 

 

 ก่อนเยี่ยม 

พยาบาล ward 
ศูนย์ COC 

 

ส่งข้อมูลเยีย่มบา้นให้กับรพ.สต.ผ่าน COC 
พร้อมประสานการดูแล 

 

แพทย์ผู้รับผิดชอบ 

ทีมสหวิชาชีพ/ทีม
สุขภาพรพ.สต. และ

ชุมชน 

 

 ขณะเยี่ยม 

นัดหมายผูป้่วย และประสานทีมสขุภาพ 

เตรียมอุปกรณ์การเยีย่มบา้น 

ขณะเยี่ยม
เยี่ยม 

ทีมสหวิชาชีพ/ทีมสุขภาพ
รพ.สต. และชุมชน 

 

หลังเยี่ยม 

บันทึกกิจกรรมใน FF และ JHCIS /Hos-xp 
ส่งข้อมูลกลบัผา่น Smart COC 

 

 
สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

พยาบาลวิชาชีพ /      
ผู้รับผิดชอบงาน 
HHC 
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แบบฟอร์มการ  Consult  ผู้ป่วย  Palliative Care 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          วันที่ ................เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.................................................. 
          เรียน  .................................................................................. 
 ด้วยร.พ.ส.ต. ...................................................................... ใคร่ขอปรกึษาการดูแลผูป้่วย   
          Palliative Care ใน ร.พ.ส.ต.โดยมีรายละเอียดดังนี ้
           1.ช่ือผู้ป่วย ...........................................................อายุ .........................บ้านเลขที.่....................... 
           2.น้ำหนัก ....................ก.ก. ส่วนสูง .............ซ.ม. BMI …………………. 
           3.การวินิจฉัยโรค ............................................................................................................................. ... 
           4.ประวัติการเจบ็ป่วย และการรักษา 

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

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

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

................................................................................................................... ............................................. 
           6.  ประวัติแพ้ยา / อาการข้างเคียง ...................................................................................................... 
           ............................................................................................................................................................... 
             7.  ค่าคะแนน PPS (Palliative Performance scale) …………………………………..คะแนน 
           8. ระดับอาการรบกวน ในผู้ป่วย Palliative Care ESAS (Edmonton Symptom Assessment 
System) 
 
(ไม่มีอาการ  0  อาการมากที่สุด 10  คะแนน ) 
1.ความปวด ...............คะแนน     2.อ่อนเพลีย ........คะแนน     3 คลื่นไส้ ...............คะแนน     4.ความเศร้า ........คะแนน 
5.วิตกกังวล ...........คะแนน        6.ง่วงซึม ............. คะแนน     7. เบื่ออาหาร.........คะแนน     8. กายและใจ.......คะแนน 
9. เหน่ือยหอบ..........คะแนน      10. อ่ืน................ คะแนน 
 

                                             ช่ือผู้เขียน...........................................วันที่........................................ 
ช่ือแพทย์ผู้รกัษา................................................................................ 

        
          9.  ผลการ Consult ของแพทยผ์ู้รบัผิดชอบงาน Palliative Care/ศูนย์ COC 
               ( ) เข้าเกณฑ์ Palliative Care   ( ) ไม่เข้าเกณฑ์ Palliative Care 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
      ช่ือแพทย์.........................................................................................                       

                                                    วันที่ ......................................................................................... 
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ระดับคะแนน PPS  ( Palliative Performance scale) 

 
            
 
 

การเคลื่อนไหว การปฏิบัติกิจกรรมและการ
ดำเนินโรค 

การดูแลตนเอง การ
รับประทาน

อาหาร 

ระดับความ
รู้สึกตัว 

ระดับ
PPS 

ปกต ิ ปกติ/ไม่มีอาการของโรค ทำได้เอง ปกต ิ รู้สึกตัวด ี 100 % 
ปกต ิ ปกติ/มีอาการของโรคบาง

อาการ 
ทำได้เอง ปกต ิ รู้สึกตัวด ี 90 % 

ปกต ิ ต้องออกแรงอย่างมากในการ
ทำกิจกรรม/ 

ทำได้เอง ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวด ี 80% 

ลดลง ไม่สามารถทำงานได้
ตามปกติ                      
มีอาการของโรคมาก                

ทำได้เอง ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวด ี 70 % 

ลดลง ไม่สามารถทำงานอดิเรก/
งานบ้านได้                        
มีอาการของโรคมาก 

ต้องช่วยเหลือ               
เป็นครัง้คราว 

ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวดี
หรือสับสน 

60 % 

นั่ง/นอน                 
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่สามารถทำงานได้เลย                                  
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ต้องช่วยเหลือ
บางอย่าง 

ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวดี
หรือสับสน 

50  % 

นอนอยู่บนเตียง  
เป็นส่วนใหญ ่

ทำกิจกรรมได้น้อยมาก                                    
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ต้องช่วยเหลือ                  
เป็นส่วนใหญ ่

ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวดี 
หรือ ง่วง
ซึม+/- 
สับสน 

40  % 

อยู่บนเตียง
ตลอดเวลา 

ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ                              
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

ปกต ิ  หรือ  
ลดลง 

รู้สึกตัวดี 
หรือ ง่วง
ซึม+/- 
สับสน 

30  % 

อยู่บนเตียง
ตลอดเวลา 

ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ                                 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

จิบน้ำได้
เล็กนอ้ย 

รู้สึกตัวดี 
หรือ ง่วง
ซึม+/- 
สับสน 

20  % 

อยู่บนเตียง
ตลอดเวลา 

ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ                               
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

รับประทาน
ไม่ได้ 

ง่วงซึมหรอื 
ไม่รู้สึกตัว            
+/- สบัสน 

10  % 

เสียชีวิต - - - - 0 % 
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ระดับของผู้ป่วยประคบัประคอง 

ลำดับ ระดับผู้ป่วย 
1. 
 

ระยะคงท่ี (stable) มีคา PPS v2 = 70 – 100 % 
 

2 ระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional) มีคา PPS v2 =40 – 60 % 
 

3 ระยะวาระสุดทายของชีวิต (end of life) มีคา PPS v2 =0 – 30 % 
 

4 ระยะ Bereavement Care 
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แบบประเมนิอาการรบกวนผู้ป่วยแบบประคับประคองเครอืข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)  
คำชี้แจง ให้ผูป้่วยหรอืผู้ดูแลหลัก (ในกรณีที่ผูป้่วยตอบเองไม่ได้) เป็นผู้ประเมินอาการรบกวนของผูป้่วย 

การวัดระดบัความรุนแรงของอาการโดยแบง่เป็นระดบัคะแนน 0-10   
โดยเลข 0 หมายถึง ไม่มีอาการ  และเลข 10 หมายถึงมีอาการรุนแรงมากที่สุดในผู้ป่วย   ดังนี้ 
 

ไม่มีอาการเลย                                                                   
มีอาการมากที่สุด 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 
วัน/เดือน/ปี 

ความรุนแรงของอาการ 
………          

1 อาการปวด 
ต าแหน่งท่ีปวด ระบุ 
 

          
          

2 อ่อนเพลยี/เหน่ือยลา้           
3 คลื่นไส ้           
4 เหน่ือยหอบ           
5 กลืนล าบาก           
6 ง่วงซึม/สะลึมสะลือ           
7 เบ่ืออาหาร           
8 ไม่สบายทั้งกายและใจ *           
9 เหน่ือยหอบ           

10 อาการอื่น ๆ ..................           
ผูป้ระเมิน 
 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

 ผูป่้วย 
 ผูดู้แล 

พยาบาลผูดู้แล           
 
หมายเหต ุ *  ให้ผู้ป่วยประเมินเท่านั้น 
ถ้าคะแนนความรุนแรงของอาการ>5/10 ให้รายงานแพทย์ผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care/ศูนย์ COC 
และดูแลตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 



 
 

   
 

คำแนะนำท่ีสำคัญในการใช้ ESAS 
 

ESAS  เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้ทีมสหวิชาชีพที่ดูแล สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยเบื้องต้น และ
นำไปสู่การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาต่อไป แต่ไม่ใช่เครื่องมือในการวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้
ประเมินตนเองหรืออาจให้ผูดู้แลหลกัเปน็ผู้ประเมินในกรณีที่ผู้ป่วยประเมินตนเอง ไม่ได้และให้ประเมินคะแนน 
ณ เวลาที่ทำการประเมินหลักเท่าน้ัน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องความจำ     
ซึ่งเกิดได้จากตัวโรคเองและการรักษา ดังนั้น คะแนนที่ผู้ป่วยประเมินในเวลาน้ันเป็นคะแนนที่น่าเช่ือถือที่สุด   
หากมีผู้ทำแบบสอบถามแทนผู้ป่วย  ให้ยกเว้นการตอบในข้อที่เป็นความคิดเห็นของผู้ป่วยโดยตรง ภาวะอื่น ๆ 
เช่น อาการปวด การเบื่ออาหาร  อาการคลื่นไส้อาเจียน  และอาการเหนื่อย สามารถให้ผู้อื่นประเมินแทนได้
จากการสังเกตภายนอก  นอกจากการให้ผู้ป่วยบอกความรุนแรงของแต่ละอาการเป็นหมายเลข 1-10 แล้ว 
หากเป็นไปได้แนะนำให้ผู้ประเมินถามรายละเอียดของอาการควบคู่ไปด้วย จะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  เมื่อ
ใช้ ESAS  ในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องความจำ ควรถามคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับความรุนแรงของอาการ
ทุกครั้งเพื่อประเมินความหน้าเช่ือถือของข้อมูลสามารถใช้ ESAS  ในการตั้งเป้าหมายการรักษาได้  การระเมิน
อาการด้วย ESAS เป็นความเห็นส่วนบุคคล  จึงมีความหน้าเช่ือถือในระดับหนึ่งผู้ป่วยอาจให้คะแนนเท่ากัน  
แต่ความรุนแรงของอาการอาจไม่เทา่กัน หลังการประเมิน ESAS  แล้ว ผู้ประเมินควรทำการบันทกึวันและเวลา
ที่ทำการประเมินทุกครั้ง เพื่อใช้ในการติดตามการรักษา 
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ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุกรี) 

 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

สามารถคงสภาวะสุขภาพที่ดีและพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด 
3. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน/การกลับเป็นซ้ำ/มานอนโรงพยาบาลซ้ำด้วยโรคเดิม 

ขอบเขต 
1. ประสานการส่งต่อและตอบกลับเพื่อการดูแลที่ครอบคลุม  ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย  
3. ประสานการจัดหากายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

นิยามศัพท์ 
 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  คือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้สมองขาด

เลือดและออกซิเจน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์สมองค่อย ๆ ตายลง โรคหลอดเลือด
สมองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. หลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่
พบได้กว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมอง
ไปเพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 

2. โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกิดจากภาวะหลอด
เลือดสมองแตก หรือฉีกขาด ทำให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง  

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง  ร่างกายอ่อนแรง หรือมีอาการอัมพฤกษ์ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ
ร่างกาย และมีอาการชาร่วมด้วย มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว และมีอาการบ้านหมุน 
สูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือเห็นภาพซ้อน 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายในเขตรับผิดชอบ 
กิจกรรมการดูแล 

1. ประเมินสภาพร่างกาย: การรับรู้ สัญญาณชีพ อาการแสดงทางระบบประสาท การปฏิบัติกิจวัตร 
ประจำวัน โดยใช้ BI (Barthel Index Activities of Daily Living) ประเมินการกลืนอาหาร 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ การประเมินจิตสังคม และ
สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือแนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว INHOMESSS 

 
 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99
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2. วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน สอนสาธิต ทบทวน 
สนับสนุนการดูแลตนเอง ในเรื่องการเคาะปอด การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
การทำกายภาพบำบัด การป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกลื่นล้ม การให้ยาฤทธ์ิข้างเคียงของยา การสังเกตอาการ 
ผิดปกติ การมาพบแพทย์ตามนัด แนะนำแหล่งประโยชน์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และการเข้ารับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที (หมายเลขโทรศัพท์หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669)  

3. ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ  
4. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมลงในแบบบันทึก  
5. นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์, 2558) 

ผู้รับผิดชอบ  
1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ภาคีเครือข่าย 
2. ทีมสหวิชาชีพและทีมองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์  COC



 
 

   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADL= > 12-19 
ติดตามเยี่ยมฟื้นฟสูมรรถภาพ       

ทุก 1-2 เดือน ตามสภาพปญัหา 
 

ADL = 5-11 
ติดตามเยี่ยมฟื้นฟสูมรรถภาพ     
1-2 ครัง้/เดือน ตามสภาพ

ปัญหา 
 

ADL= < 4 
ติดตามเยี่ยมฟื้นฟสูมรรถภาพ       

ภายใน1-3 วัน 
ครั้งต่อไปภายใน 15 วัน 

 
 

ประเมิน ADL 

ทีม HHC เยี่ยมพร้อม รพ.สต.  

รพ.สต. 

ADL  < 15 

ADL  ≥ 15 with  multiple  
Impairment(Swallowing , Cognitive, 
Communication) 

ADL  ≥ 15 

No  multiple 
Impairment 

จนท.รพ.สต เยี่ยม/ 
ทีม HHC 

ศูนย์ COC รพ. 

 

ติดตามเย่ียม 1-2 ครั้ง/ เดือน + ประเมินอาการ + ADL +  ฟื้นฟสูมรรถภาพ 

ผู้ป่วย STROKE 

 



 
 

   
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เลขที ่

แนวทางการฟื้นฟูสมรรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
1. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

การจัดท่าทางการนอนเพื่อปอ้งกันการเกิดแผลกดทบั 
ท่านอนหงาย 

 
การจัดแขนและมือขา้งท่ีเป็นอัมพาต 

 
              

                                                                 
 
 
 
 
 

ท่านอนตะแคงทับข้างด ี

 
 

นอนตะแคงทับข้างท่ีเป็นอัมพาต 

 
 

* ท่านอนหงาย ควรพลิกเพื่อเปลี่ยนท่าทุก 2 ชั่วโมง หรือเม่ือมีผื่นแดง 
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2. การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยญาติหรือผู้ดูแล 

เพื่อปอ้งกันการเกิดการยึดติดของข้อต่อ การหดรัง้ของกล้ามเนื้อ การเกรง็ของกล้ามเนื้อ และการเกิดการบวมของ
แขนขา 

ในกรณีที่ผูป้่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขา ควรมผีู้ดูแลทำการเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ใหผู้้ป่วยข้อควรปฏิบัติใน
การเคลื่อนไหวข้อ 

1. การเคลื่อนไหวข้อใหผู้้ป่วยควรทำช้าๆ  
2. ควรทำการเคลื่อนไหวใหสุ้ดองศาของการเคลือ่นไหวที่ปกติ 
3. ในแต่ละท่าทำซ้ำๆท่าละ 10-20 ครัง้ วันละ 2 รอบ  
4. ไม่ควรทำการเคลื่อนไหวหลงัจากรับประทานอาหารอิม่ใหม่ๆ  หรือในขณะผู้ป่วยมีไข้  
5. ขณะทำการเคลื่อนไหวข้อ ถ้าผู้ป่วยปวด หรือ พบปัญหาอย่างอื่นตามมา ควรหยุดและปรึกษาแพทยห์รอืนัก

กายภาพบำบัด  
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*กรณีทำเอง 
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วิธีการเคลื่อนยา้ยตัวผูป้่วย 

พลิกตัวผู้ป่วยบนเตยีง 
 วิธีการ 

1. ให้ผู้ป่วยหันศีรษะไปทางด้านทีจ่ะพลิก 
2. ผู้ป่วยกางแขนด้านทีจ่ะพลิกออกห่างตัว 
3. ผู้ป่วยงอเข่า 2 ข้าง  
4. ให้ผู้ป่วยยกแขนด้านตรงข้ามทีจ่ะพลิก ข้ามตัวมาทางด้านทีจ่ะพลิก 
5. พลิกตัว โดยล้มเข่ามาทางด้านที่จะพลกิ ในขณะที่มือข้ามตัวมาจับขอบเตียงหรือที่นอน 

  

 
 
ผู้ป่วยนั่งขา้งเตียงด้วยตัวเอง 

วิธีการ 
1. ให้ผู้ป่วยชันเข่า 2 ข้าง และเอาแขนด้านนอกพาดบนหน้าอก 
2. พลิกตัวมาด้านข้าง โดยหันใบหน้าและลม้เข่าทีง่ออยู่มาทางด้านที่จะพลิก 
3. ขยับเท้ามาห้อยขาที่ขอบเตียง 
4. ใช้แขนดันตัวเองข้ึนน่ังทางด้านข้าง และวางเท้าลงข้างเตียงพร้อมๆ กัน 

  

 
หรือการจับผู้ป่วยน่ังข้างเตียงโดยผู้ดูแล 1 คน 
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การฝึกเดินโดยใช้ไม้เท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาเดินโดยผู้ป่วย 1 หรือ 2 คน  

วิธีการ 
1. ยืนข้าง ๆ เยื้องไปด้านหลังผูป้่วย 
2. วางฝ่ามือด้านนอกตัว บนไหลผู่้ป่วยทางด้านหน้า 
3. มือด้านใน จับเข็มขัดหรอืผ้าผูกทีเ่อวบริเวณสะโพกผู้ป่วยด้านนอก 
4. ตำแหน่งการยืนของผูป้่วยจะเป็นตัวช้ีนำและเพิ่มความมั่นใจของผู้ป่วย 

 ข้อมูล : เอกสารวิชาการของงานกายภาพบำบัด ศูนย์สิรินธรเพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. กา้วขาขา้งท่ีดตีามมา 

 

3.  กา้วเทา้ขา้งท่ีเป็นอมัพาต         

     มาดา้นหน้าก่อน 

 

2.  น าไมเ้ทา้วางดา้นหนา้ของขา

 

 

 

1. เริ่มจากยืนตรงโดยเฉลี่ยน้ำหนัก           
ของขาทั้ง  2  ข้างเท่าๆ กัน

 



64 
  

 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุกรี) 

 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหผู้้ป่วยได้รบัการรักษาด้วยระบบ DOT(การรักษาผูป้่วยด้วยระบบยาระยะสั้นโดยมพีี่เลี้ยงกำกับการดูแล
การกินยาตลอดการรักษา) เพื่อช่วยให้การควบคุมวัณโรคมปีระสิทธิภาพ 
 2. ผู้ป่วยวัณโรคที่กินยาหรือรับการรักษาได้รับการติดตามเยีย่มบ้านครบ 6 เดือน 
 3. เพื่อใหผู้้ป่วยได้รบับริการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานทีก่ำหนด 
 4. เพื่อเสรมิพลังใหญ้าติมสี่วนในการช่วยเหลือ และดูแลผูป้ว่ยในการรับประทานยาให้ครบตามระบบการรักษา 

ขอบเขต  
 ผู้ป่วยที่ได้รบัการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าเป็นวัณโรคและต้องรบัประทานยารักษา  

นิยามศัพท์ 
 1. วัณโรค (tuberculosis)หมายถึง โรคที่ เกิดจากเช้ือแบคที เรียที่ ช่ือว่าไมโคแบคที เรียม ทูเบอร์คูโลซิส
(Mycobacterium tuberculosis) โดยเช้ือสามารถแพร่จากคนสู่คนทางอากาศ โดยส่วนใหญ่จะทำให้เกิดวัณโรคปอด แต่ก็
อาจจะส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆ ของร่างกายได้เช่น วัณโรคสมอง วัณโรคไต หรือวัณโรคไขสันหลัง การแพร่กระจายเช้ือเกิดจาก
ที่ผู้ป่วยวัณโรคหรือวัณโรคกล่องเสียงไอหรือจามออกมาพร้อมกับฝอยละอองที่เรียกว่า droplet  nuclei มีขนาดเล็ก         
1 – 5 ไมคอน และลอยอยู่ในอากาศได้นานทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงและมีความไวรับการติดเช้ือสูงเกิดการติดเช้ือและป่วยวัณโรค
ตามมา 
 2. ผู้ป่วยวัณโรค (Active tuberculosis ) หมายถึง ผู้ที่ติดเช้ือวัณโรคและเช้ือที่สามารถเพิ่มจำนวนในร่างกายทำ
ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเช้ือได้ ทำให้มีอาการและอาการแสดงของวัณโรค เช่น น้ำหนักลด เบื่อ
อาหาร มีเหงื่อออกเวลากลางคืน มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย หนาวสั่น ไอติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 3 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด 
และเจ็บหน้าอก เป็นต้น ผู้ป่วยวัณโรคสามารถแพร่กระจายเช้ือไปยังผู้อื่นได้ ต้องได้รับการรักษา ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิตได้ 

ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรค 
- มีผลการทดสอบทเูบอร์คูลินทางผิวหนังเป็นบวก 
- ผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ เช่น พบลกัษณะเป็นฝ้าหรือก้อน (patchy or nodular shadows) ทีส่่วนบน

ของปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หรือปอดเป็นโพรง (cavitation) โดยเฉพาะอย่างยิง่มหีลายโพรง 
- ผลการตรวจเสมหะหรือผลเพาะเช้ือพบเช้ือวัณโรค 
- มีอาการและอาการแสดงของโรควัณโรค 
- สามารถแพร่เช้ือวัณโรคไปยงัผูอ้ื่นได้ 

3. DOTS (Directly Observed Treatment, Short-Course) คือการรักษาภายใต้การสังเกตโดยตรง โดยผูท้ี่
ผ่านการอบรบทำหน้าที่กำกับดูแลผูป้่วยกลืนกินยาทุกขนานตามขนาดทุกมื้อ อาจเรียกว่า “การบริหารแบบมีพีเ่ลี้ยง” ซึง่
พิสูจน์แล้วว่ามีประสทิธิภาพมากทีสุ่ดในการควบคุมการระบาดของวัณโรค 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเป็นผู้กำกับการกินยาและติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีผู้ป่วยมา

กินยา(DOT)ที่ รพ. สต. ทุกวัน ให้ติดตามเยี่ยมตามระยะการกินยา คือ ระยะเข้มข้นสัปดาห์ที่ 1-8  เยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ระยะต่อเนื่อง สัปดาห์ที่10-24 (เดือนที่6) เยี่ยม 2 สัปดาห์/ครั้ง 

 4.1 จัดยาให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้า (ควรเป็นเวลาตอนย็น) วันละ 1 ซอง 
 4.2 บันทึกบัตรกำกับการกินยา โดยใช้เครื่องหมาย √ ในวันที่กินยา X ในวันที่ที่ไม่กินยา 
 4.3 สังเกตอาการผู้ป่วย ถ้าพบสิ่งผิดปกติ ให้แนะนำมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไปโรงพยาบาล 
 4.4 แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การผักผ่อน งดสารเสพติดทุกชนิด 
 4.5 ให้กำลังใจผู้ป่วย 
 4.6 เตือนให้ผู้ป่วยเก็บเสมหะส่งตามกำหนด 

4.7  แนะนำแก่ญาติ ชุมชน ให้เข้าใจถึงการควบคุมป้องกันโรค 
ถ้าหาก “ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาให้ผู้ป่วยด้วยตนเอง” จะต้องไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย   

12 ครั้ง/คน ดังนี้ 
- ระยะเข้มข้นของการรักษา (2- 3 เดือนแรกจนกว่าจะตรวจเสมหะแล้วไม่พบเช้ือวัณโรค) เยี่ยมทุกสัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้งจนครบ 8 ครั้ง โดยเยี่ยมครั้งแรกให้เร็วที่สุด (ผู้ป่วยกินยาไปแล้ว 2 – 3 วัน) 
- ระยะต่อเนื่องของการรักษา (3 –6 เดือนต่อมาจนครบแผนการรักษา) เยี่ยมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 

ครั้ง 
ความสำคัญในการเยี่ยมบ้าน 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตัว เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติได้ใน
รายที่มีปัญหา และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ถูกต้อง  

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นสภาพความเป็นจริง ประเมินสภาพแวดล้อม และสังเกตการปฏิบัติตัว เพื่อนำมาวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมถึงการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม 

3. ผู้ป่วยและญาติให้ความเช่ือถือ และเช่ือฟังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากกว่าสมาชิกในครอบครัว 

ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน 
1. สังเกตและสอบถามอาการทั่วไป อาการแพ้ยา/ฤทธ์ิข้างเคียงของยา หากมีอาการดังกล่าว ควรให้กำลังใจผู้ป่วย 
2. ตรวจนับซองยา เท่าจำนวนวันที่ใช้ไปหรือไม่ ตรวจ DOTS card พร้อมเซ็นช่ือไว้ 
3. ตรวจดูสีปัสสาวะ ควรมีสีแดงส้ม (แสดงว่ามีการกินยา Rifampicin ควรดูตอนเช้า-เที่ยง) 
4. แนะนำการปฎิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ  ได้แก่ 

1. การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ปิดปากเวลาไอ/จาม 
2. ในช่วงระยะแพร่เช้ือควรนอนแยก 
3. บ้วนเสมหะในกระโถน หากมีถุงพลาสติกรองรับควรนำไปฝังหรือเผา 
4. เปิดประตู/หน้าต่างให้แสงแดดส่องถึง การระบายอากาศด ี
5. ความสำคัญของการกินยาทุกวันและอันตรายของการกินยาไม่สม่ำเสมอ หากกินครบทุกวันอาการจะดี 

ข้ึนภายใน 1 เดือนแต่เช้ือวัณโรคยังคงมีอยู่ในปอด จึงจำเป็นต้องกินให้ครบแผนการรักษาเพื่อไปฆ่าเช้ือวัณโรคในปอดให้
หมด/รักษาหาย หลังกินยาครบ 2 เดือนจะมีการตรวจสอบเสมหะเพื่อติดตามผลการรักษาเบื้องต้น หากไม่พบเช้ือแล้วยาจะ 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด เลขที ่

 
ลดลงเหลือเพียงสองชนิด แต่ถ้าหากกินยาไม่สม่ำเสมอเช้ือวัณโรคอาจจดื้อต่อยาทำใหร้ักษาไมห่าย และแพรก่ระจายเช้ือที่ดื้อ
ยาไปสู่ชุมชนหรือบุคคลอันเป็นที่รกัได้ ( ลูก ภรรยา พ่อ แม่ พี่ น้อง ) 

6. การรบัประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เน้นโปรตีนจากปลา งดสบูบหุรี่ / ดื่มสรุา หากผู้ป่วยมีโรค 
ประจำตัวอื่น เช่นโรคเบาหวาน ควรแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลควบคู่ไปด้วย 

5.  แนะนำการเก็บเสมหะแก่ผูป้่วย โดยให้เกบ็เสมหะในตอนเช้าหลงัจากต่ืนนอน และย้ำเตือนผู้ป่วยเรื่อง 
กำหนดการตรวจเสมหะ 

6.  ซักถามผู้สมัผสัร่วมบ้านและบ้านใกล้เคียง หากมีอาการอเรื้อรังติดต่อกันเกิน 2 สปัดาห์ แนะนำใหม้า 
ตรวจคัดกรองวัณโรคที่โรงพยาบาล 

7.  เมื่อเสรจ็จากการเยี่ยมบ้าน บันทึกผลการเยี่ยมบ้านในแบบบันทึก 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.รพ.สต.รายงาน จนท.รพ.ทันทีกรณี 
1. ผู้ป่วยไม่ยอมกินยา  2. ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยา 

จนท.ส่งผู้ป่วยพบแพทย์กรณี 
1. ครบกำหนดการนัดหมายของแพทย ์
2. ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง 

ระยะเข้มข้น (1-2 เดือน) 

ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน 

ในเขตรับผิดชอบของรพ. นอกเขตรบัผิดชอบของรพ. 

จนท.TB Clinic / ทมี HHC 

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 

แจ้งเคสให้กบัสสอ.และพื้นที่ทีร่ับผิดชอบทราบเคส
โดยผ่านทางไลน์หรือโทรศัพท์ ใหก้ับผู้ประสานงาน

วัณโรคของ รพ.สต. 

ผู้รบัผิดชอบงานวัณโรคและผูร้ับผิดชอบงาน HHC 
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในเขตรบัผิดชอบตาม Guiline TB 

โดยใช้วิธีการ DOT 

ระยะต่อเนื่อง (3-6เดือน) 

จนท.ติดตามกำกับการกินยาทกุวัน
และลงบันทึกในสมุดประจำตัวผูป้่วย 

จนท.ติดตามกำกับการกินยาทกุวัน
และลงบันทึกในสมุดประจำตัวผูป้่วย 

 

จนท.รพ.สต.ติดตามเยี่ยมบ้านทกุ 1 สัปดาห์  
ติดตามผลการตรวจเสมหะเดือนที่ 2          
และบันทกึในสมุดประจำตัวผูป้่วย 

จนท.รพ.สต.ติดตามเยี่ยมบ้านทกุ 2 สัปดาห์ติดตาม
ผลการตรวจเสมหะเดือนที่ 5และ 6บันทึกในสมุด

ประจำตัวผู้ป่วยและการตรวจตามนัด 

 

DOT 



68 
  

 แนวทางปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 หมายเหตุ    -  นำบันทึกน้ีไปเข้าประชุมฯ ประจำเดือนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกครั้ง  จะมีการติดตามงานโดย DTC  
  -  ส่งสำเนาให้ TB Clinic เม่ือสิ้นสุดระยะเข้มข้น 1 ครั้ง  และเม่ือครบแผนการรักษาอีก 1 ครั้ง 
                 -  กรณีผู้ป่วยไม่ยอมกินยาและ/หรือมีอาการแทรกซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งผู้ประสานงานวัณโรคของสสอ.หรือ 

   ประสานงาน วัณโรคของโรงพยาบาล 

 
 

แบบบันทึกการเยี่ยมบา้นผู้ป่วยวัณโรค   
สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ชื่อ-สกุล.....................................................................  อายุ....................ปี  ท่ีอยู.่...................... หมู.่........... 

 ตำบล................................. อ...................... จ.นครศรธีรรมราช   อยู่ในพ้ืนท่ีของ รพสต….............................. 

 ประเภทผู้ป่วย □ วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ □ วัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ□ วัณโรคนอก 

 เริ่มรักษาวันท่ี............................................................................................................. .................................... 
     

ระยะ ว.ด.ป. 
ท่ีเย่ียมผู้ป่วย 

อาการ/ปัญหาท่ีพบ 
ขณะเย่ียมบ้าน 

คำแนะนำ/การรักษาท่ีให้เพื่อ
แก้ปัญหาขณะไปเย่ียมบ้าน 

ลงชื่อผู้เย่ียม 
 

ผู้ป่วย/ญาติ 

เข้มข้น 
 
 
 
 

ผลตรวจ
เสมหะ

เดือนที่ 2 
............. 

สัปดาห์ที่  1 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  2 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  3 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  4 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  5 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  6 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  7 
วันที่.................       
สัปดาห์ที่  8 
วันที่.................       

 
ต่อเนื่อง 

 
 
 

ผลตรวจ
เสมหะ

เดือนที่ 5 

… 
เดือนที่ 6 

เดือนที่ 3 (สัปดาห์ 10) 
วันที่.................       

เดือนที่ 3( สัปดาห์ 12) 
วันที่.................       

เดือนที่ 4( สัปดาห์ 14) 
วันที่.................       
เดือนที่ 4( สัปดาห์ 16) 
วันที่.................       
เดือนที่ 5 สัปดาห์ 18) 
วันที่.................    
เดือนที่ 5( สัปดาห์ 20) 
วันที่.................    
เดือนที่ 6( สัปดาห์ 22) 
วันที่.................    
เดือนที่ 6( สัปดาห์ 24) 
วันที่.................    
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ส่วนท่ี 1 : คัดกรองสัมภาษณผ์ู้มีอาการสงสยัวัณโรค 

วันท่ีคัดกรอง............/............/.................      เลขที่คัดกรอง................................. 
อาการสงสัยวัณโรค            ม ี         ไม่มี 
1. ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห ์      (3 คะแนน)   (0 คะแนน) 
2. ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา      (3 คะแนน)   (0 คะแนน) 
3. ไอน้อยกว่า 2 สัปดาห ์       (2 คะแนน)   (0 คะแนน) 
4. น้ำหนักลดโดยไมท่ราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา    (1 คะแนน)   (0 คะแนน) 
5. มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา    (1 คะแนน)   (0 คะแนน) 
6. เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา  (1 คะแนน)   (0 คะแนน) 

 หมายเหตุ : ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมตัง้แต่ 3 คะแนนหรือเท่ากบั 3 คะแนน (≥ 3) คะแนน 

แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด 

หน่วยงานท่ีคัดกรอง.....................................................................จังหวัด................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล......................................................................... ...................................... อายุ..................ปี.............เดอืน 

เพศ (ตามบัตรประชาชน)            หญิง        ชาย 

เลขทีบ่ัตรประชาชน......................................................................... 
ที่อยู่ปจัจบุัน................................................................................................................................................. ............................ 
จังหวัด..................................................................เบอร์โทร..................... ............................................. 
สัญชาติ  ไทย   พม่า       เขมร        ลาว  อื่นๆ (ระบุ…………………………………………………………….) 
มีประวัติกำลังรักษา หรือเคยรักษาวัณโรค  มี      ไม่มี 
มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรค   มี      ไม่มี  

1. ผลเอกซเรยป์อด: ปกต ิ  วัณโรค  โรคปอดอื่นๆ 
   ไม่ได้เอกซเรย์ เพราะ................................................................................................... 
2. สง่ตรวจเสมหะ XpertMTB/RIF วันที่................................................. 
   AFB smear ครั้งที่ 1 วันที.่.......................................................... (spot/collect) 
     ครั้งที่ 2 วันที่........................................................... (spot/collect) 
   ไม่ได้ส่งตรวจ เพราะ..................................................................................................... 
2.1 ผลตรวจ XpertMTB/RIF วันที่ได้ผลตรวจ................................................. 
   MTB detected  R R detected  R R not detected 
   MTB not detected อื่นๆ................................................................................... 
2.2 ผลเสมหะ (AFB smear) : ครัง้ที่ 1 (spot/collect) วันที่ได้ผลตรวจ....................................      ไม่พบเช้ือ    พบเช้ือ 
         ครั้งที่ 1 (spot/collect) วันที่ได้ผลตรวจ....................................       ไม่พบเช้ือ    พบเช้ือ 

สรุป : ผลการวินิจฉัย       ไม่เป็นวัณโรค         ป่วยเป็นวัณโรค รักษาที่........................................................................... 

ส่วนท่ี 2 : การวินิจฉัยวัณโรค  สถานท่ีส่งตรวจ : ………………………………………………………………………………. 

 



 
 

   
 

 
แนวทางการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 

วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อให้มารดาและทารกหลังคลอดได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
 2.เพื่อป้องกันภาวะผิดปกติที่จะเกิดได้ในระยะหลังคลอด 
 3.ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
ขอบเขต  
 การดูแลหลังคลอดอย่างต่อเนื่องคือ มารดาและทารก หรือ มารดาหลังคลอดที่ได้รับการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถาน
บริการนั้นๆ 
คำนิยาม  
 มารดาหรือทารกหลังคลอด คือมารดาหรือทารกหลังคลอด 0 – 42 วัน ทั้งที่คลอดในสถานบริการ
หรือนอกสถานบริการ  

การได้รับการดูแล/เยี่ยมหลังคลอดตามเกณฑ์ หมายถึงการได้รับการดูแล/เยี่ยมหลังคลอดโดย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและหรือ อสม.ตามเกณฑ์ จำนวน 3ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และบุตร) ในสัปดาห์แรกตั้งแต่อายุบุตรไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด 
 ครั้งที่ 2 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแมแ่ละบตุร) ในสัปดาห์ที่2 วันต้ังแต่อายุบุตร 8วันแต่ไม่เกิน15วันนับถัด
จากวันคลอด 
 ครั้งที่ 3 เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแมแ่ละบตุร) ตั้งแค่บุตรอายุ 16 วันแต่ไม่เกิน42 วัน นับถัดจากวันคลอด 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มารดาและทารกหลังคลอดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้นๆ 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 1. กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลมหาราช/กลุ่มการพยาบาลหรือกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม โรงพยาบาลชุมชนรับผิดชอบเป็น ศูนย์ COC ส่งต่อข้อมูลมารดาและทารกให้หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและ
อาสาสมัครสาธารณสุข(ทีมหมอครอบครัว)/ทีมสหวิชาชีพ/ภาคีเครือข่าย เยี่ยมบ้านตามเขตรับผิดชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลมารดาและทารกหลงัคลอด เลขที ่
ทีมงานพฒันาคลินิกปฐมภูม ิ ฉบับที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมบริการเยี่ยมบ้าน งานเวชปฏิบัติ รพ.สต. อสม วันที่บังคับใช้  
ผู้จัดทำ  
ทีมงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเครือข่ายจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้อนุมัต ิ
(นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี) 



 
 

   
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 
 

 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการดูแลมารดาและทารกหลงัคลอด เลขที ่

สรุปผลในแบบฟอร์มการเยี่ยมบา้นหลงัคลอดและบนัทกึขอ้มูล

ในโปรแกรมของหน่วยบริการ 

มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาเฉพาะ

ประสานงานทีมสหวิชาชีพ 

รพสต.สามารถดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้นได ้
ติดตามเยี่ยมบา้นตามเกณฑก์ารดูแลหลงัคลอด

ตามเกณฑ ์

ตอบกลับผ่านช่องทางsmart COC 

                

ให้ADMIN แต่ละรพ. เป็นผู้ควบคุมกำกบั
การสง่ต่อ-ตอบกลับ  

 

หอผูป้่วยหลังคลอด  และหอผู้ป่วยทีม่ี
มารดาหลังคลอดที่ต้องสง่ต่อสถานบริการ

สาธารณสุขในเครือข่ายต่างๆ 
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แบบบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด 

ชื่อหญิงหลังคลอด …………………………………………………………………อายุ…...ปี   ท่ีอยู่………….คลอดวันที่…………….วิธีการคลอด……….....รพ………………………เพศ……….. 

นน.แรกคลอด……………………….…..กรัม  มีภาวะผิดปกติหรือไม่    ระบุ……………..…………………………..ผู้เล้ียงดูเด็ก……………..………………………โทรศัพท์…………………………... 
                                  ครั้งท่ี 1( แรกเกิด -  7วัน )                                      ครั้งท่ี 2 (  8 - 15 วัน )                                             ครั้งท่ี 3  ( 16  - 42 วัน )   
                                     มารดา                                              มารดา                                             มารดา     

1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ออ่นเพลีย ไม่แจ่มใส 1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ออ่นเพลีย ไม่แจ่มใส 1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ออ่นเพลีย ไม่แจ่มใส 

2. การรักษาความสะอาด/ป้องกันการติดเชื้อ   2. การรักษาความสะอาด/ป้องกันการติดเชื้อ   2. การรักษาความสะอาด/ป้องกันการติดเชื้อ   

แผลฝีเย็บ/แผลผา่ตัด ( )  แหง้ สะอาด  ( ) ไม่สะอาด  ( ) ติดเช้ือ แผลฝีเย็บ/แผลผา่ตัด ( )  แหง้ สะอาด  ( ) ไม่สะอาด  ( ) ติดเช้ือ แผลฝีเย็บ/แผลผา่ตัด ( )  แหง้ สะอาด  ( ) ไม่สะอาด  ( ) ติดเช้ือ 

น้ำคาวปลา   (   )ปกติ สีจางลง  (  ) ผดิปกต ิ    น้ำคาวปลา   (   )ปกติ สีจางลง  (  ) ผดิปกต ิ    น้ำคาวปลา   (   )ปกติ สีจางลง  (  ) ผดิปกต ิ    

มดลูก  (  ) คลำพบ    (  )  ระดับมดลูก…………   มดลูก  (  ) หดรดัตัวดี     (  )  ผิดปกต ิ    มดลูก  (  ) หดรดัตัวดี     (  )  ผิดปกต ิ    

3. การให้นมบุตร     3. การให้นมบุตร     3. การให้นมบุตร     

วิธีการให้นม  ( ) ถูกต้อง   ( ) ไม่ถูกต้อง    วิธีการให้นม  ( ) ถูกต้อง   ( ) ไม่ถูกต้อง    วิธีการให้นม  ( ) ถูกต้อง   ( ) ไม่ถูกต้อง    

เต้านม  ( ) ปกต ิ  ( ) สั้น  ( ) บุ๋ม  ( ) บอด    ดูดนมแม่ วันละ….ครั้ง  /นมผสมวันละ……ออนซ์   ดูดนมแม่ วันละ….ครั้ง  /นมผสมวันละ……ออนซ์   

4.การใช้สมุดสีชมพู/คู่มือDSPM,DAIM  (  ) ทำจริงได้   ( ) ทำไม่เป็น 4.ความรู ้ระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม ( ) รู้   ( ) ไม่รู้ 4 .การตรวจหลังคลอดและการคุมกำเนิด  ……………………… 

5.ความรู้เรื่องการตรวจหลังคลอด ( ) รู้   ( ) ไม่รู ้   5. ปัญหา/ความต้องการอ่ืนๆ………..    5. ปัญหา/ความต้องการอ่ืนๆ………..    

6. ปัญหา/ความต้องการอ่ืนๆ………..                  
                       ทารก   นน.    ………………..กรัม                                 ทารก   นน.    ………………..กรัม                               ทารก   นน.    ………………..กรัม   

1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ไม่แข็งแรง 1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ไม่แข็งแรง 1. สุขภาพร่างกายท่ัวไป   (  )  ปกติ แข็งแรง   (  ) ไม่แข็งแรง 

2. การกินนม  (  ) นมแม่   (  ) นมผสม   ( ) นมแม่และนมผสม 2. การกินนม  (  ) นมแม่   (  ) นมผสม   ( ) นมแม่และนมผสม 2.การกินนม  (  ) นมแม่   (  ) นมผสม   ( ) นมแม่และนมผสม 

3. ประเมินสภาพเด็ก     3 ประเมินสภาพเด็ก     3. ประเมินสภาพเด็ก     

ลักษณะการดูดนม (  ) ดูดด ี  ( )สำลักบ่อย/บางครัง้   ลักษณะการดูดนม (  ) ดูดด ี  ( )สำลักบ่อย/บางครัง้   ลักษณะการดูดนม (  ) ดูดด ี  ( )สำลักบ่อย/บางครัง้   

การขับถ่าย  (  )ปกติ   (  ) ผิดปกติ ระบุ…..    การขับถ่าย  (  )ปกติ   (  ) ผิดปกติ ระบุ…..    การขับถ่าย  (  )ปกติ   (  ) ผิดปกติ ระบุ…..    

ตาแฉะ    (  ) มี     (   )  ไม่มี     ตาแฉะ    (  ) มี     (   )  ไม่มี     ตาแฉะ    (  ) มี     (   )  ไม่มี     

ผิวหนัง  ( ) ปกติ    ( ) เหลืองเล็กน้อย  (  ) เหลอืงมาก   มีไข้/ซึมลง  ( ) ไม่มี    ( ) มี การดูแล……..    4. พัฒนาการ ตามคู่มือDSPM   ( ) สมวัย   ( ) ไม่สมวัย   

สะดือ   ( ) แห้ง/ หลุด   (  ) แฉะ                  

มีไข้/ซึมลง  ( ) ไม่มี    ( ) มี การดูแล……..                  

คำแนะนำ      คำแนะนำ      คำแนะนำ      

ลงชื่อผู้เยี่ยม…………..………………วันที่เยี่ยม…………...……. ลงชื่อผู้เยี่ยม………………….………วันที่เยี่ยม……..…………. ลงชื่อผู้เยี่ยม………………….………วันที่เยี่ยม…………….…. 

 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการในชมุชน 

คำชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการที่ท่านได้รับจากพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. หรือ
ศูนย์ สุขภาพชุมชนที่ท่านไปใช้บริการหรืออยู่ใกล้บ้านท่าน  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่ท่านเลือก และ/หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นที่เป็น
จริงของ ท่านมากที่สุด 
1. เพศ □ ชาย □ หญิง 
2. ปัจจุบันท่านอายุ .............  ...... ปี  
3. สถานภาพสมรส   

□ โสด □  สมรส 
□ ม่าย □  หย่า 
□ แยก □  อื่น ๆ ระบุ ..........................................  

4. ท่านจบการศึกษาสงูสุด 
□    ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 
□    มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา 
□   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
□ อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................  

5. ปัจจุบันท่านประ กอบอาชีพ   
□ รับราชการ □ เกษตรกร 

                     □ รับจ้าง □ นักเรียนหรือนักศึกษา 
                      □ ธุรกิจส่วนตัว □ อื่น ๆ ระบุ .................................  
6. รายได ้............  ...........บาท/เดือน   
7. รพ.สต. /ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ท่านใช้บริการหรืออยู่ใกล้บ้านท่าน  .................................  
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ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับ 

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ ตามความคิดเห็นของท่าน ด้วยการทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับ
ความเห็นของท่านมากที่สุด  

  ระดับความพึงพอใจ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อบริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. พยาบาลมกีารตรวจเยี่ยมประชาชนตามบ้านอย่างสมํ่าเสมอ □ □ □ □ □ 
2. พยาบาลมกีริยามารยาทในการใหบ้รกิารด ี □ □ □ □ □ 
3. พยาบาลแสดงความสนใจและเอาใจใส่ต่อท่านเมื่อมาใช้บริการ □ □ □ □ □ 
4. พยาบาลให้การดูแลผูม้ารบับริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ 

ตามลำดับกอ่นหลัง □ □ □ □ □ 

5. สถานีอนามัย /ศูนย์สุขภาพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์บริการ 
ต่างๆ ที่จัดให้กับประชาชนในพื้นทีท่ราบอย่างทั่วถึง □ □ □ □ □ 

6. ท่านได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับโรคและวิธีการรักษาจากพยาบาล □ □ □ □ □ 
7. ท่านได้รับคำแนะนำจากพยาบาลเกี่ยวกบัการปฏิบัติตัวเมื่อ 

เจ็บป่วยหรือเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย □ □ □ □ □ 

8. พยาบาลมีความสามารถหรอืเช่ียวชาญในการตรวจรกัษาโรค □ □ □ □ □ 
9. พยาบาลมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ □ □ □ □ □ 

10. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลหรือใหท้่านได้ตัดสินใจเลอืกการรักษาทีเ่หมาะสม
กับตัวของท่าน 

□ □ □ □ □ 

 
 
ส่วนท่ี 3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

แรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของทีมเยี่ยมบา้น 
 
คำชี้แจง 
 แบบสอบถามแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของทีมเยี่ยมบ้าน  ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  
สร้างจากแนวคิดของ  Herzberg  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของทีมเยี่ยมบ้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  และ
ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจและ
ความพึงพอใจในการทำงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามชุดน้ี  คือ  ทีมเยี่ยมบ้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
 แบบสอบถามชุดน้ี  แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่  1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2     ระดับแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานของทีมเยี่ยมบ้านผู้ให้การ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  

1) ระดับความคิดเห็นในความสำคัญด้านแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจในแต่ละประเด็นของ
การสอบถาม 

2) ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงานแต่ละประเด็นของแบบสอบถาม 
 ตอนที่  3  ความคิดจะโอน/ย้ายหรือลาออกจากงาน 
 ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ข้อมูลนี้จะนำมาวิเคราะห์ใน
ภาพรวมของทีมสุขภาพผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน  แต่สามารถนำข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรงุ  พัฒนากระบวนการบรหิารจดัการบุคลากรให้มีความสขุในการทำงานดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน  ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
 
      ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (   )  ชาย   (   )   หญิง 

2.  อายุ  (   )  ต่ำกว่า  20  ปี  (   )   21-30  ปี (   )  31-40  ปี 
  (   )  41-50  ปี   (   )  51  ปีข้ึนไป 

3.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน   (   )   IPD     (   )   OPD  (   )  ER   
  (   )  OR   (   )  PP   (   )  กายภาพบำบัด 
  (   )  เภสัชกรรม   (   )  แผนไทย  

4.  ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  (   )  แพทย์   (   )  พยาบาลวิชาชีพ 
  (   )  เภสัชกร   (   )  นักกายภาพบำบัด   
  (   )   นักสังคมสงเคราะห์  (   )  โภชนากร 

5.  ประเภท 
  (   )  ข้าราชการ   (   )  พนักงานของรัฐ 
  (   )  ลูกจ้างช่ัวคราว 

6.  ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในตำแหน่งปัจจุบัน  (เศษของปีมากกว่า  6  เดือนคิดเป็น  1  ปี)   
  (   )  ต่ำกว่า  1  ปี   (   )  2-3  ปี  (   )   4-5  ปี 
  (   )  6-10  ปี   (   )  11  ปีข้ึนไป 
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ตอนที่  2  ระดับแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทำงานของทีมเยี่ยมบ้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่   บ้าน 
คำช้ีแจง   กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับระดับความสำคัญของแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจและระดับ
ความพึงพอใจ  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

 
คำถามความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ความสำเร็จในงานท่ีปฏิบัต ิ      
1.  ข้าพเจ้าเห็นว่าความสำเรจ็ในงานทีป่ฏิบัติ  จูง
ใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 

     

2.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในความสำเรจ็ของงานที่
ข้าพเจ้าปฏิบัติ 

     

การได้รับการยอมรับนับถือ      
3.  ข้าพเจ้าเห็นว่าการได้รับการยอมรบันับถือจาก
ผู้ร่วมงาน  ผู้บรหิาร  จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญ
กำลังใจในการทำงาน 

     

4.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในการไดร้ับความยอมรับนบั
ถือจากผูร้่วมงาน  ผูบ้รหิาร 

     

ความก้าวหนา้ในตำแหน่งการงาน      
5.  ข้าพเจ้าเห็นว่าการได้รับความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งการงาน  จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจ  
ในการทำงาน 

     

6.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงานของข้าพเจ้า 

     

หน้าท่ีความรับผิดชอบ      
7.  ข้าพเจ้าเห็นว่าหน้าที่ความรบัผิดชอบจูงใจให้
ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลงัใจในการทำงาน 

     

8.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้า 
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คำถามความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ภาระงานท่ีเหมาะสม       
9.  ข้าพเจ้าเห็นว่าภาระงานที่ได้รบัจงูใจให้ข้าพเจ้า
เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

     

10.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในภาระงานที่เหมาะสมของ
ข้าพเจ้า 

     

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร/งาน      
11. ข้าพเจ้าเห็นว่านโยบายการพฒันาบุคลากร/งาน  
จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 

     

12. ข้าพเจ้าพึงพอใจในนโยบายการพัฒนาบุคลากร/
งาน ของผู้บรหิาร 

     

การบริหารงานท่ีเป็นธรรม      
13.  ข้าพเจ้าเห็นว่าการบริหารงานที่เป็นธรรม  จูงใจ
ให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญและกำลงัใจในการทำงาน 

     

14.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในการบรหิารงานทีเ่ป็นธรรม      
การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร      
15.  ข้าพเจ้าเห็นว่าการมสีัมพันธภาพที่ดีกบั
ผู้ร่วมงาน/ผูบ้รหิารจูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลงัใจ  
ในการทำงาน 

     

16.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในสมัพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน/ผูบ้รหิาร 

     

รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ       
17.  ข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ จูงใจ
ให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญและกำลงัใจในการทำงาน 

     

18. ข้าพเจ้าพึงพอใจในรายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ ที่
ข้าพเจ้าได้รบัในปัจจุบัน 
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คำถามความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรายได้/คา่ตอบแทน      
19.  ข้าพเจ้าเห็นว่าสวัสดิการที่นอกเหนอืจาก
รายได้/ค่าตอบแทนจงูใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน 

     

20. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการนอกเหนือจาก
รายได้/ค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าได้รบัในปจัจบุัน 

     

ความมั่นคงของหน้าท่ีการงาน      
21.  ข้าพเจ้าเห็นว่า  ความมั่นคงของหน้าที่การงาน      
จูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน      
22.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในความมั่นคงของหน้าทีก่าร
งาน  ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติในปัจจุบัน 

     

โอกาสความก้าวหน้าในงาน      
23.  ข้าพเจ้าเห็นว่าโอกาสความก้าวหน้าในงานจงูใจ
ให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 

     

24.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้าในงาน
ของข้าพเจ้า 

     

สภาพแวดล้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ
เหมาะสม/ปลอดภัย 

     

25.  ข้าพเจ้าเห็นว่าสภาพแวดล้อม  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสม  จงูใจให้
ข้าพเจ้าเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

     

26.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในสภาพแวดล้อม  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสม/ปลอดภัย 

     

ความสมดลุระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว      
27.  ข้าพเจ้าเห็นว่าความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัวจูงใจให้ข้าพเจ้าเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 

     

ความสมดลุระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว  (ต่อ)      
28.  ข้าพเจ้าพึงพอใจในความสมดลุระหว่างงานและ
ชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้า 
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ตอนท่ี  3  ความพึงพอใจในงาน  ความคิดจะขอปรบัเปลี่ยน/ย้ายหรือลาออกจากงานการดูแลผูป้่วยที่บ้าน 
1.  ขณะนี้ท่านมีความพึงพอใจต่อการทำงานของทมีเยี่ยมบา้นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยทีบ่้านอย่างไร 

 (   )  พึงพอใจมากทีสุ่ด   (   )  พึงพอใจมาก (   )  พึงพอใจปานกลาง 
 (   )  พึงพอใจน้อย   (   )  ไม่พึงพอใจ 

2.  ขณะนี้ท่านมีความคิดที่จะขอปรับเปลี่ยน  หรือลาออกจากทีมเยี่ยมบ้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน
อยู่หรือไม ่
 (   )  ไม่เคยมีความคิดน้ีเลย  (   )  คิดอยู่บ้างบางเวลา 
 (   )  คิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา 

3.  ขณะนี้ท่านมีความคิดที่จะลาออกจากทีมเยี่ยมบ้าน  ผู้ให้การดูแลผูป้่วยที่บ้านอยูห่รอืไม่ 
 (   )  ไม่เคยมีความคิดน้ีเลย  (   )  คิดอยู่บ้างบางเวลา 
 (   )  คิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา 
 
ตอนท่ี  4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... ....................................... 
...................................................................................................................................................... ........... 
 
หมายเหตุ  แบบสอบถามนี้  มาจากหนังสือการพยาบาลผู้ปว่ยที่บ้าน  ของสำนักการพยาบาล  สำนักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
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การกำหนดระดับและลักษณะของแผลกดทับ ( Staging Pressure Ulcer) 
การกำหนดระดับแผลกดทับ เป็นการกำหนดเพื่อใช้ในการสื่อสาร  ระดับแผลกดทับต้องเป็นคำศัพท์

และคำอธิบายศัพท์ที่ถูกต้องและมีความเป็นสากล ซึ่งจะทำให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการ
วางแผนการรักษา การวิจัยพัฒนา และการศึกษา การระบุแผลกดทับเป็นระดับต่างๆ ข้ึนอยู่กับการสังเกต
เนื้อเยื่อที่ ถูกทำลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย The  National  Pressure  Ulcer  Advisory Panel 
(NPUAP, 2009) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแผลกดทับระดับประเทศ ได้มีการทบทวนการแบ่ง
ระดับของแผลกดทับและความหมายของแต่ละระดับให้เหมาะสม ดังนี้ 

ระดับที่ 1  ผิวหนังยังไม่ฉีกขาด เห็นเป็นรอยแดง เมื่อใช้มือกดรอยแดงไม่จางหายไป (Non-  
blanchable erythema) ปกติพบบริเวณปุ่มกระดูก การกดและเห็นรอยแดงจางหายไป จะไม่เห็นในผู้ป่วยสี
ผิวเข้ม บริเวณนี้อาจมีความเจ็บปวด แข็งข้ึน หรือนุ่ม อุณหภูมิอาจอุ่นกว่าหรือเย็นกว่าบริเวณข้างเคียง 

ระดับที่ 2  ผิวหนังมีการสูญเสยีถึงช้ันหนังแท ้(Dermis) ผิวหนังอาจไม่ฉีกขาดหรือฉีกขาด อาจเห็นตุ่ม
น้ำที่แตกออก หรือเห็นแผลตื้นที่ชุ่มช้ืนหรือแห้ง  โดยไม่มีเนื้อตาย ( Slough ) หรือรอยถลอก 

ระดับที่ 3  มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด  แต่ยังไม่ถึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก  อาจเห็นเนื้อตาย
ปิดอยู่แต่ไม่ปิดส่วนที่ลึกที่สุดของผิวหนังที่ถูกทำลาย อาจพบโพรงใต้ขอบแผล 

ระดับที่ 4  มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ไปจนถึงช้ันกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก พื้นผิวแผลมีเนื้อ
ตายหรือสะเก็ดแข็งปกคลมุบางสว่น และส่วนใหญ่มีโพรงและช่องใต้ขอบแผล ความลึกของแผลถึงช้ันกล้ามเนื้อ
หรือเนื้อเยื่อข้างเคียง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกระดูกอักเสบ สามารถมองเห็นกระดูกและเอ็นหรือใช้การคลำได้ 

Deep  Tissue  Injury เป็นแผลกดทับที่ผิวหนังยังไม่ฉีกขาด สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสีม่วงเข้ม 
(Purple) หรือสีเลือดนกปนน้ำตาล (Maroon) หรือเป็นตุ่มน้ำปนเลือด เนื่องจากการทำลายของเนื้อเยื่อจาก
แรงกดหรือจากแรงไถล และอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีความเจ็บปวด แข็งข้ึน หรือนุ่ม อุณหภูมิอาจอุ่นกว่า
หรือเย็นกว่าบริเวณข้างเคียง ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระบุระดับที่ชัดเจนไม่ได้ในผู้ป่วยผิวสีคล้ำ อาจมีตุ่มน้ำ 
ปกคลุมบนพื้นผิวแผลสีคล้ำ แผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแผลที่ปกคลุมด้วยสะเก็ดแข็ง (Eschar) 
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจรวดเร็วและลุกลามถึงเนื้อเยื่อเคียงทั้งๆ ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด 

Unstageable มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ซึ่งพื้นผิวแผลถูกปกคลุมทั้งหมดด้วยเนื้อตายหรือสะเก็ด
แข็ง ทำให้ไม่สามารถระบุระดับของแผลกดทับที่ถูกต้องได้   สำหรับส้นเท้าที่มีสะเก็ดแข็งปกคลุมถือว่าเป็น
ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่ควรเอาออก 
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ประเด็นปญัหาในการดำเนินงาน ระดับพ้ืนท่ี 

1. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการเยี่ยมบ้าน ซึ่งท่ีผ่านมาเจา้หน้าท่ีท่ีออกเยี่ยมบา้นจะต้องใช้
รถส่วนตัวในการออกเยี่ยมบา้น ต้องจ่ายค่านำ้มันรถเอง ในส่วนระเบยีบการเบิกจ่ายคา่น้ำมันก็ต้องทำ
หลักฐานมาก ทำให้ไมส่ะดวกในการดำเนินงาน 
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