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แนวปฏิบัติการเตรียมผูปวยสง Home Health Care ( HHC)
1. พยาบาลประเมินสภาวะสุขภาพของผูปวยที่ควรไดรับการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึง
บาน
2. พยาบาลสอบถามความตองการของผูปวยตอการไดรับการดูแลตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมของผูปวย
และครอบครัวเพื่อสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟนฟูและปองกันโรคตลอดจนบําบัดตาง ๆ เพื่อชวย
ใหผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง พึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ
สุข
3. ผูปวยนอก/คลินิกบริการตางๆ ใหนําใบแบบสงตอผูปวยเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บานใหแกผูปวยและญาติ
เซ็นยินยอม (เนนเบอรโทรศัพท) และแผนที่บานผูปวย (เนนจุดเดนของบานหรือสถานที่ใกลบานที่
เจาหนาที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมบานหาไดงาย เชน วัด รานขายของ เปนตน)และนําใบแบบฟอรมสง
ตอผูปวยเยี่ยมบานใหศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน( HHC ) กลุมงานเวชกรรมสังคม
4. ผูปวยใน พิมพขอมูลการสงตอผูปวย ลงในโปรแกรม Home Health Care หนาเวปไซด ของโรงพยาบาล
นาน โดยสามารถดําเนินการไดกอนและหลังจําหนายผูปวย 7 วัน ดังนี้
4.1 คลิก “บันทึกขอมูลผูปวย Home Health Care”
4.2 ใส AN ของผูปวย เพื่อการบันทึกขอมูล
4.3 จะปรากฏภาพ “แบบสงตอปญหาผูปวยเพื่อการดูแลตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูบาน
โรงพยาบาลนาน” ขึ้นมา โดยมีขอมูลพื้นฐานเชน HN AN เลขบัตรประชาชน ชื่อ -สกุล
ที่อยู วันที่รับ เวลา วันที่จําหนาย เวลา
การผาตัด / หัตถการ โปรแกรมเชื่อมใหโดยอัตโนมัติ
ผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานโดย…ใหเลือกทีมเยี่ยมบานใส…..
ประวัติการเจ็บปวยตั้งแตแรกรับ - จําหนาย …..กรอกขอมูลลงในชองที่ทําไวให…..
ยากลับบาน ..โปรแกรมเชื่อมใหโดยอัตโนมัติ …...
ปญหาที่ตองติดตามดูแลตอเนื่องที่บาน (ดานรางกาย จิตใจ และสังคม) …..กรอกขอมูล
ลงในชองที่ทําไวให…..
เบอรโทรศัพทที่ติดตอผูปวยได ..กรอกขอมูลลงในชองที่ทําไวให…..
นอกนั้นโปรแกรมจะขึ้นใหเองโดยอัตโนมัติ
วันนัดครั้งตอไป .......... เวลา .........สถานที่ ............แพทย ...........
วันนัดครั้งตอไป .......... เวลา .........สถานที่ ............แพทย .......
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แพทยผูจําหนาย ...................................

พยาบาลหอผูปวยที่จําหนาย……
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4.4 ลงขอมูลทั้งหมดดังกลาวขางตนแลว ใหคลิก “บันทึกรายงาน” ใบแบบสงตอผูปวย
เพื่อการดูแลตอเนื่องที่บานชุดนี้ จะถูก สงไปอยูในโปรแกรม Home Health Care ของ
โรงพยาบาลนาน
4.5 เมื่อแพทยอนุญาตใหผูปวยกลับบานไดพยาบาลทําจําหนาย กรอกขอมูลจนครบและ
ลงในโปรแกรม Home Health Care ของโรงพยาบาลนานและผูปวยไดรับยากลับบาน
โดยผานกลุมงานเภสัชกรรมเรียบรอยแลว ใบแบบสงตอผูปวยเพื่อการดูแลตอเนื่องที่
บานชุดนีจ้ ึงจะสมบูรณ และถูกสงไปอยูในโปรแกรม Home Health Care ของ
โรงพยาบาลนานโดยอัตโนมัติ ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในจังหวัดนาน
สามารถใสรหัสสถานบริการของตนเองเปดดูเพื่อนําไปใชในการติดตามเยี่ยมบาน
และตอบกลับ สื่อสารเชื่อมตอกันระหวางโรงพยาบาลนานและสถานบริการตางๆได
ทางอินเตอรเน็ต ในโปรแกรม Home Health Care ของโรงพยาบาลนาน และสามารถ
พิมพรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนตามตองการได
เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารับบริการ HHC.
1. ผูปวยโรคเรื้อรัง
1.1 COPD : ที่ Re-admit มากกวา 3 ครั้ง / ป หรือ Re-admit ภายใน 28 วัน , ปฏิบัติไมถูกตอง
เชน รับประทานยา พนยา บริหารการหายใจ , มีการใชออกซิเจนที่บาน
1.2 DM : ฉีด Insulin รายใหม หรือรายเกาที่ฉีด Insulin ไมถูกตอง , chronic ulcer คุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไมได
1.3 CVA : รายใหมที่ตองไดรับการฟนฟูตอเนื่องในระยะ Acute , Sub acute และ Chronic
ตองการ Rehabilitation , มีปญหาทางดานรางกายที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่อง เชน Retain
Foley’s cath , On NG for feeding , control B.P ไมได เปนตน
1.4 CRF : ผูปวยลางไตทางชองทอง ( Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; CAPD),
Hemodialysis หรือไตวายระยะสุดทายที่มีภาวะแทรกซอน
1.5 HT : รายใหมที่ควบคุม BP ยังไมได , ปฏิบัติตัวยังไมถูกตอง , เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ
1.6 TB : รายใหม , ปฏิบัติตัวไมถูกตอง , เสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ
1.7 Heart : ชนิดตาง ๆ ที่ปฏิบัติตัวไมถูกตอง และอยูในระยะที่ตองเฝาระวัง
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2.
3.
4.
5.

1.8 CA : ระยะตาง ๆ โดยเฉพาะผูปวยระยะมะเร็งระยะสุดทาย , มีปญหาดานจิตใจ , การดูแลของ
สมาชิกในครอบครัว , End of life care
1.9 HIV : มีภาวะแทรกซอน , มีปญหาทางดานจิตใจที่ตองการไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน
1.10 ผูปวยโรคอื่น ๆ : ที่มีปญหาการปฏิบัติตัวไมถูกตอง เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ผูปวยตองการการรักษาพยาบาลตอเนื่องที่บาน การทําแผล การดูดเสมหะ การใหออกซิเจน ผูปวยคา
สายตาง ๆ กลับบาน
ผูปวยระยะสุดทาย
ผูปวยมีปญหาสุขภาพจิต
ผูปวยหลังผาตัดตา : ตาตอกระจก , ผาตัดลูกตาเทียม , เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาศัยอยูใน
พื้นที่จังหวัดนาน

ER
1. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
2. ผูป วยที่ตองคาสาย / ทอตาง ๆ กลับบาน เชน Tracheostomy , Retain Foley’s cath , NG-tube
3. ผูปว ย CVA , ผาตัดสมองทั้งจาก Trama และ Desease ที่ตองไดรับการฟนฟูสภาพที่บาน หรือผูปวย
Paralysis
4. ผูปวยเรื้อรังที่มีปญหาการปฏิบัติตัว เชน ผูปวย DM , HT , CVA , CRF , Heart
5. ผูปวยแผลกดทับและผูปวยที่ตองทําแผลเองที่บาน
OPD
1. ผูปวยโรคเรื้อรัง
1.1 DM : ฉีด Insulin รายใหม หรือรายเกาที่ฉีด Insulin ไมถูกตอง , Chronic ulcer , คุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมได , ไมมาตามนัดเกิน 1 เดือน
1.2 HT : ควบคุม BP ไมได , ปฏิบัติตัวไมถูกตอง , ไมมาตามนัดเกิน 1 เดือน
1.3
COPD : ปฏิบัติตัวไมถูกตอง เชน รับประทานยา พนยา บริหารการหายใจ , มีการใชออกซิเจน
ที่บาน , ไมมาตามนัดเกิน 1 เดือน

1.4

Heart : ปฏิบัติตัวไมถูกตอง , ไมมาตามนัดเกิน 1 เดือน , มีการใชออกซิเจนที่บาน
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2. ผูปวยมะเร็งตาง ๆ ที่อยูในระหวางการรักษา , มะเร็งระยะสุดทาย
3. ผูปวยอื่น ๆ
: ที่มีปญหาในการปฏิบัติตัว , ปญหาการดูแลของญาติและตองอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การดูแล แนะนําตอเนื่องที่บาน
หองคลอด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทารกน้ําหนัก <2,500 gm ที่มีปญหาการดูดนม / การเลี้ยงดูของมารดา
ทารกปากแหวง เพดานโหวที่มีปญหาการดูดนม
มารดาหลังคลอด PIH
มารดาหลังคลอด แผลเย็บมีปญหา เชน แผลแยก
มารดา , ทารกหลังคลอดที่ติดเชื้อ HIV ที่ยินยอมใหติดตามเยี่ยมบาน
ทารก birth asphyxia , down’syndrom
มารดาหลังคลอด c/s หลังตัดไหม มีแผลแยก / แผลติดเชื้อ
มารดา / ทารก ที่มีปญหาตาง ๆ ระหวาง Admit หรือ Refer

งานเวชกรรมฟนฟู
1. ผูพิการ : มีปญหาเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ
2. ผูป วย Stroke , CVA : รายใหม , ขาดการรักษาตอเนื่อง เชน ทํากายภาพบําบัด
สุขภาพจิต
1. ผูปวยซึมเศรา , ฆาตัวตาย และเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
2. เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงที่ตองติดตามตอเนื่อง
3. ผูปวยจิตเวชที่มีปญหาในการดูแลตนเอง
OR
1. ผูปวยหลังผาตัดตาง ๆ : ที่มีปญหาเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน หรือการติดเชื้อ เชน หลังผาตัดตาที่
อยูในเขตพื้นที่จังหวัดนาน, หลังทําหมัน เปนตน
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งานเอดส
1. ผูปวยติดเชื้อ HIV : ที่เสี่ยงหรือมีปญหาการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ , มีปญหาการปฏิบัติตัว , ปญหา
ดานจิตใจ , การรับประทานยา เปนตน
WBC
1. เด็กพัฒนาการชา น้ําหนักตัวนอย
2. เด็กติดเชื้อ HIV ที่มีปญหาในการเลี้ยงดู
TB Clinic
ผูปวย TB ที่รับประทานยาไมถูกตอง ขาดนัด อยูในระยะการแพรกระจายเชื้อ
แนวปฏิบัติการเยี่ยมบาน
1. แนะนําตนเอง สรางสัมพันธภาพกับผูปวยและญาติ
2. บอกวัตถุประสงคการเยี่ยมบาน
3. สอบถามประวัติ และอาการของผูปวย
4. ประเมินการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของผูปวย ไดแก
4.1 ดานการใชยา (medication) ไดแก ประเมินวิธีการใชยา จํานวนยาที่รับประทาน การ
รับประทานยาสม่ําเสมอและถูกตองหรือไม การเก็บยาที่ถูกตองเหมาะสม อาการขางเคียงจาก
การใชยา การปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา
4.2 ดานการรับประทานอาหาร ชนิดของอาหาร ประเภทของอาหารที่สามารถรับประทานได
และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
4.3 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมภายในบาน นอกบานวาเหมาะสมกับโรคที่ผูปวยเปนหรือไม
4.4 ดานการออกกําลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพและโรคที่ผูปวยเปนอยู
4.5 ดานการตรวจตามแพทยนัด อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยกอนนัด
4.6 ดานจิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของผูปวยและญาติ
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5. การตรวจรางกาย (examination)
6. การตรวจวัดสัญญาณชีพ (vital sign)
7. ใหการสงเสริม สนับสนุน กระตุน ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ
ที่เหมาะสมแกผูปวยและญาติตามบริบท
8. กรณีที่ผูปวยไมไดรับการดูแลเรื่องหัตการตาง ๆ ตองสอนและฝกทักษะใหแกผูปวยและญาติ
8.1 มีแผล bed sore สอนการทําแผลและการพลิกตัว
8.2 กรณี On – NG tube สอนการดูแล การใหอาหารทางสายยาง และการทําอาหาร
8.3 กรณี Retain Foley ‘s cath สอนการดูแล
8.4 กรณีใหออกซิเจนที่บาน สอนการดูแลและการใหออกซิเจนที่ถูกตอง
8.5 กรณีผูปวยเบาหวาน ที่ฉีด Insulin สอนการฉีดและฝกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
9. เปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพทุกขั้นตอน
10. สงตอ Case ใหศูนยดูแลตอเนื่องที่บานของโรงพยาบาลชุมชนติดตามเยี่ยมบาน/ดูแลผูปวยในพื้นที่เขต
รับผิดชอบในอําเภอของตนเอง สําหรับพื้นที่เครือขายบริการของโรงพยาบาลนานไดแกอําเภอเมืองและ
อําเภอภูเพียง สงตอรพ.สต. กรณีที่อาการดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองไดถูกตอง สวนในเขตเทศบาลเมือง
นาน และ ม.3,6,8,9 ต.ผาสิงห อ.เมือง จ.นานอยูในความรับผิดชอบของกลุมงานเวชกรรมสังคม ตองให
การดูแลตอเนื่องรวมกับเทศบาลเมืองนาน
การรับ CASE เยี่ยมบาน
1. รับ Case จาก IPD , OPD , LR , OR , NCD , PHA , Counselling , Rehab , Aids , รพ.สต. , รพศ.ลําปาง
ศูนยมะเร็งลําปาง ฯลฯ
2. ลงทะเบียนผูปวยเยี่ยมบานรายใหม
3. ศึกษา Case จากแบบฟอรมการสงตอเยี่ยมบาน และประวัติการรักษาของผูปวยในคอมพิวเตอร(โปรแกรม
Home Health Care ซึ่งรองรับเฉพาะ Case ที่ไดรับการสงตอจากหอผูปวยในเทานั้น ) นอกนั้นลงใบแบบ
บันทึกการเยี่ยมบาน(แผนกระดาษบันทึกแบบเดิม)
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4. จัดแบงผูปวยออกเยี่ยมบานตามเกณฑการแบงประเภทผูปวย / ผูพิการ ที่ใหการดูแลตอเนื่องที่บาน

ตาม

ความเรงดวนและแตละเขตรับผิดชอบ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนาน และในพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน รวมกับ รพ.สต. ที่รับผิดชอบ สวนอําเภออื่นๆสงให รพช ./รพ.สต.ที่รับผิดชอบใหการติดตาม
ดูแลเอง ดังนี้

- ระดับ มีสีแดง เหลือง เขียว แยกดังนี้
ติดตามเยี่ยมบานเรงดวนเปนพิเศษ(Home ward/Palliative care / Home Health
Care ) และตอบกลับภายใน 2 สัปดาหหลัง จําหนาย
ติดตามเยี่ยมบานเรงดวน(Home Health Care)และตอบกลับภายใน 1 เดือน
หลัง จําหนาย
ติดตามเยี่ยมบานตามมาตรฐาน(Home visit )และตอบกลับภายใน 45 วัน
หลัง จําหนาย
5. ประสานทีมเยี่ยมบาน , สหสาขาวิชาชีพรวมออกเยี่ยมบานตามสภาพและปญหาของผูปวย ไดแก เภสัชกร ,
นักกายภาพบําบัด , พยาบาลจิตเวช , พยาบาลผูปวยใน , โภชนาการ เปนตน
6. ขอรถเยี่ยมบานตามแผนการเยี่ยมในแตละเดือน
7. จัดเตรียมกระเปาเยี่ยมบาน และอุปกรณการเยี่ยมตามความเหมาะสมกับผูปวยที่จะไปเยี่ยม
๏ แผนที่ในการเดินทางไปเยี่ยมบานผูปวย & เบอรโทรศัพทติดตอผูปวยและญาติ
๏
๏
๏
๏

แบบประเมิน IN – HOMESSS Checklist
แบบบันทึกขอมูล
ปรอทวัดไข (Thermometer)
เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer)

๏ หูฟง (Stethoscope)

๏ ไมกดลิ้น (Tongue depressors) ชนิดใชแลวทิ้ง
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๏ ไฟฉาย
๏ เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาล & แผนตรวจน้ําตาล
๏ เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในรางกาย
๏ ถุงมือชนิดใชแลวทิ้ง และ ที่ปดปากจมูกใชแลวทิ้ง (Mask dispossible
๏ ถุงขยะสําหรับใสขยะติดเชื้อ
๏ เบิก Set sterile จากหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) เชน ชุดทําแผล , ชุดเปลี่ยนสายสวน
ปสสาวะ , ชุดเปลี่ยนสาย NG tube และอื่น ๆ ตามปญหาของผูปวยที่ออกเยี่ยมบาน
8. ประสานเจาหนาที่ทีมสหสาขาวิชาชีพ และหรือเจาหนาที่ รพ.สต.ตามเขตรับผิดชอบ /จิตอาสา/เทศบาล
เมืองนาน/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนาน/อสม./เทศบาลเ รวมออกเยี่ยมตามปญหาของ
ผูปวย
แนวปฏิบัติการบันทึกผลการเยี่ยมบาน
1. ทีมเยี่ยมบานบันทึกขอมูลผูปวยลงในทะเบียนการออกเยี่ยมบาน
2. ทีมเยี่ยมบานบันทึกผลการเยี่ยมบานลงใน แบบฟอรมบันทึกผลการติดตามเยี่ยมบาน บันทึกผลใน
โปรแกรม Home Health Care โรงพยาบาลนานและบันทึกผลการเยี่ยมบานลงในใบ Visit HHC สงใหหอง
บัตรสแกนและติดใน OPD CARD โดยใหบันทึกลักษณะของผูปวยที่พบดังนี้
2.1 ประวัติ (subjective) ไดแก ประวัติการเจ็บปวยสําคัญ , ปจจุบัน , อดีต , ครอบครัว รวมถึงการทบทวน
ตามระบบ
2.2 การตรวจรางกายเบื้องตนตามการวินิจฉัยโรคและปญหาของผูปวยที่พบขณะออกเยี่ยมบาน
2.3 การประเมิน (assessment) ไดแก การประเมินวินิจฉัยอาจจะไดการวินิจฉัยอยูแลว หรือเมื่อเปนปญหา
ใหม สามารถบันทึกการวินิจฉัยเปนปญหา เชน ปวดทอง ( abdominal pain) กรณีที่ไมทราบการ
วินิจฉัยที่แนชัด และควรจะบอกสภาวะของปญหานั้นวา active หรือ inactive ปญหาที่ active คือ
ปญหาที่ยังมีอาการ , การตรวจรางกายพบความผิดปกติ สวนปญหาที่
อาการ , ตรวจรางกายปกติ

inactive คือ ปญหานั้นไมมี

2.4 การวางแผน ( plan) ไดแก การวางแผนการวินิจฉัยโรค , การวางแผนการรักษาโดยดูจากสภาวะของ
ปญหา ถา active ตองใหการรักษา สวนปญหาที่ inactive แตสังเกตผูปวยอาจจะกินยาเดิมตอไป
กรณีที่เปนปญหาเรื้อรัง และวางแผนการใหสุขศึกษา
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3. บันทึกในแบบฟอรม DEMETHOD และสงผลการออกเยี่ยมบานใหแกหนวยงานที่สงตอผูปวย
4. สรุปรายงานผลการเยี่ยมบานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
Criteria ในการคัดเลือกผูปวย COPD
1. มีปญหาในการปฏิบัติตัวดานตาง ๆ เชน การรับประทานยา การใชยาพนขยายหลอดลม การรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย การบริหารการหายใจ มีภาวะเครียดหรือดานจิตใจ ขาดคนดูแล ขาดนัด และ
สิ่งแวดลอมภายในบานและภายนอกบานไมเหมาะสม
2. ผูปวยที่มา Re – admit บอย
3. ผูปวยที่มา Re – visit ที่ ER บอย เชน ตองมารับการพนยาขยายหลอดลมบอยครั้ง
4. ผูปวยยินยอมใหเยี่ยมบาน
แนวทางการดุแลผูปวยที่บาน
1.
2.
3.
4.

ประวัติการไดรับยาในปจจุบัน
การตรวจรางกายเบื้องตน
คนหาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการหายใจเหนื่อยหอบเฉียบพลัน (Acute exacerbation)
เนนใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของผูปวย COPD ไดแก
4.1 การใหความรูเรื่องโรค COPD สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
4.2 การรับประทานยา ขั้นตอนการใชยาพนขยายหลอดลม การทดสอบการเหลือของยา และอาการ
ขางเคียงจากการใชยา
4.3 การรับประทานอาหาร
4.4 การจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในบานและนอกบาน
4.5 การออกกําลังกายในทาที่เหมาะสมตามสภาพผูปวย
4.6 การบริหารการหายใจ ไดแก การหายใจโดยการเปาปาก การหายใจโดยใชกลามเนื้อหนาทองและกระ
บังลม และการไออยางมีประสิทธิภาพ
4.7 การมาพบแพทยในการตรวจรักษาตามนัด และอาการผิดปกติที่ตองพบแพทยกอนนัด

4.8 การดูแลดานจิต สังคม
5. ใหคําแนะนําแกผูดูแลผูปวยในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีสามารถใหการดูแลผูปวยได
อยางมีประสิทธิภาพ
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Criteria ในการคัดเลือกผูปวย HT
1.
2.
3.
4.

มีปญหาในการควบคุมความดันโลหิต
ผูปวยที่มา Re – admit บอย
ผูปวยที่มีปญหาในการปฏิบัติตัว เชน ทานยาไมถูกตอง ขาดคนดูแล ขาดนัด
ผูปวยที่ยินยอมใหเยี่ยมบาน

แนวทางการดูแลผูปวยที่บาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประวัติการไดรับยาในปจจุบัน
คนหาปจจัยเสี่ยง
การตรวจรางกายเบื้องตน
การมาตรวจตามแพทยนัด
แนะนําควบคุมน้ําหนักไมใหอวน
แนะนําตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือตามแพทยสั่ง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
7.1 ควรรับประทานอาหารรสจืด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก
7.2 การออกกําลังกาย ไมจําเปนตองหักโหม แตควรทําใหสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 -3 ครั้ง ครั้ง
ละ ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
7.3 งดดื่มสุรา และงดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง
7.4 ฝกการขับถายใหเปนเวลา ไมเบงอุจจาระ หลีกเลี่ยงการใชยาสวนหรือยาถาย
7.5 มาพบแพทยใหตรงตามนัดทุกครั้ง
8. การใชยา
8.1 รับประทานยาตามแพทยสั่งอยางเครงครัด
8.2 หากมีอาการผิดปกติใหรีบปรึกษาแพทย
อยาปรับขนาดยาเอง หรือทดลองซื้อยามารับประทานเอง
ควรหลีกเลี่ยงการใชยาสมุนไพร หรือยาโบราณที่ยังไมไดพิสูจนคุณภาพที่แทจริง

รหัสเอกสาร : HHC 001/2557
หนาที่ : 11
เรื่อง : คูมือแนวปฏิบัติการเตรียมผูปวยสง HHC
ว/ด/ป ที่ใช : 1 ต.ค. 2556
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งานเยี่ยมบาน,ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ผูจัดทํา : ทีมเยี่ยมบานและสหสาขาวิชาชีพ ผูตรวจสอบ : พญ.วาลิกา รัตนจันทร ผูอนุมัติ :นพ.พิษณุ ขันติพงษ

Criteria ในการคัดเลือกผูปวย DM
1. มีปญหาในการควบคุมระดับ INSULIN
2. ผูปว ยที่มีปญหาแผลเรื้อรังที่เทา
3. ผูปวยที่มี FBS > 180 mg% 2 ครั้งติดกันและยินยอมใหเยี่ยมบาน
แนวทางการดูแลผูปวยที่บาน
1. ประวัติการไดรับยาในปจจุบัน
2. คนหาปจจัยเสี่ยง ไดแก
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย
2.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
2.4 พฤติกรรมการจัดการกับความเครียด
3. การตรวจรางกายเบื้องตน การติดตามผลการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด
4. การดูแลเทาและการบริหารเทา
5. การมาตรวจตามแพทยนัด
ภาวะแทรกซอนที่ตองมาพบแพทยกอนวันนัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ซึมลงหรือหมดสติหรือมีอัมพาตของแขน ขา
เจ็บแนนบริเวณหนาอก อาจเกิดจากหัวใจขาดเลือด
สายตามัวลงทันที อาจเลือดออกในน้ําลูกตา
มีไข หนาวสั่น อาจเปนไตอักเสบ
แผลที่ผิวหนังเปนสีคล้ํา และลุกลามเร็ว
ปลายเทามีสีคล้ํา เย็นกวานิ้วอื่นอยางรวดเร็ว อาจมีอาการตีบตันของหลอดเลือดที่ขา

