กิจกรรมดูแลผูปวย (Care Program)
1. ทารกนําหน ักน้อยและคลอดก่อนกําหนด
1.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภายใน 2 สั ปดาห์
1.2 ชั งนําหนักทีบ ้าน(ควรเพิมขึน100-200ต่อwksจนนําหนัก>2,500 กรัม)
1.3 ประเมินภาวะ Hypothermia (Body Temperature (BT)<36 ตัวเย็น,ซึม)
ให ้ Keep Warm ใส่หมวก ห่มผ ้าหนา วัด BT และการหายใจ
1.4 ประเมินการดูดกลืน และปริมาณนมทีได ้รับ
1.5 ประเมินการขับถ่าย
1.6 ประเมินการติดเชือ
1.7 ประเมินพัฒนาการ
1.7 ประเมินการได ้รับวัคซีน
2. เด็กมีพ ัฒนาการล่าช้า
2.1 ติดตามเยียมครังแรกภายใน 2-3สั ปดาห์
2.2 ประเมินการยอมรับการมีพฒ
ั นาการล่าช ้าของบุตร
2.3 เสริมพลังโดยการกล่าวชืนชมทีผู ้ปกครองกระตุ ้นพัฒนาการเด็กมา
อย่างต่อเนือง
2.4 เสนอความช่วยเหลือและหรือเปิ ดช่องทางให ้คําปรึกษาในประเด็นที
สอดคล ้องกับการขาดกําลังใจ
2.5 ร่วมทวนซําในกิจกรรมกระตุ ้นพัฒนาการ
2.6 ให ้มีเครือข่ายผู ้ปกครองจิตอาสาเพือนช่วยเพือนร่วมแลกเปลียนเรียนรู ้
และให ้กําลังใจ

7. ผูป
้ ่ วย Stroke ชนิด Hemorrhage ON TT-Tube /
ON NG Tube /ON Catch/ON Foley’s catch
7.1 ติดตามเยียมบ ้านภายใน 1-2 สั ปดาห์
7.2 ประเมินสัญญาณชีพ วัดไข ้/ BP/ PR/ RR
7.3 ประเมินทักษะผู ้ดูแลเรืองทักษะการประเมินภาวะขาดออกซิเจน /
การดูดเสมหะทีถูกต ้องทักษะการ Care TT-Tube/การฝึ กการหายใจ
(Breathing exercise) การเคาะปอดทีถูกต ้อง/การระวังการสํ าลัก
อาหาร/การพลิกตะแคงตัวทุกและการเคลือนไหว 2 ชั วโมง
7.4 ประเมินทักษะการให ้อาหารทางสายยาง
7.5 ประเมินทักษะการเตรียมอาหารทางสายยาง
7.6 ประเมินทักษะการดูแลความสะอาดร่างกายของผู ้ป่ วย
7.7 ประเมินทักษะการฝึ กการกลืนของผู ้ป่ วย (กรณีทผู
ี ้ป่ วยสามารถฝึ กได ้)
7.8 ประเมินทักษะการดูแลสายสวนปั สสาวะ
7.9 ประเมินภาวะโภชนาการ
7.10 เสริมพลังให ้ผู ้ป่ วยสามารถทํากายบําบัดได ้ตาม Program ฟื นฟู
สมรรถภาพ
7.11 จัดการให ้มีเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่าง
สมําเสมอ

8. ผูป
้ ่ วย STEMI อาจภาวะกล้ามเนือห ัวใจขาดเลือดกล ับซํา
8.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
3. กลุม
่ เด็กเปราะบางและเสียงต่อการกล ับมาเสพสารเสพติดซํา
8.2 ประเมินการรับรู ้ของผู ้ป่ วยเรืองโรค สาเหตุ อาการแสดงถึงความรุนแรง
3.1 ติดตามเยียมครังแรกภายใน 2-3สั ปดาห์
และความผิดปกติ ภาวะแทรกซ ้อนของโรค
3.2 พิทักษ์สท
ิ ธิและประสานการดูแลกับหน่วยบําบัดสารเสพติด
8.3 ประเมินการช่วยเหลือตนเอง การป้ องกันไม่ให ้เกิดอาการเจ็บหน ้าอก
3.3 เปิ ดช่องทางให ้คําปรึกษา 24 ชั วโมง
การจัดการอาการเจ็บหน ้าอก อาการสํ าคัญทีต ้องมาพบแพทย์
3.4 ติดตามเยียมในรูปแบบการเป็ นเครือข่ายพีเลียง/เพือนช่วยเพือน
8.4 การป้ องกัน และควบคุมปั จจัยเสียง เช่น ป้ องกันภาวะท ้องผูก การ
3.5 กระตุ ้นให ้ผู ้ปกครองสั งเกตอาการเสียงหรือข ้อบ่งชีของการกลับไปเสพ
สูบบุหรี และการจัดการความเครียด การมีเพศสั มพันธ์
สารเสพติดซําถ ้าพบความเสียงให ้ขอคําปรึกษาทันที
8.5 ประเมินเรืองการรับประทานยาทีถูกต ้อง การใช ้ยาอมใต ้ลิน การสังเกต
3.6 เสริมพลังให ้เข ้าร่วมกลุม
่ ทํากิจกรรมกับเพือน ทังในโรงเรียน และในชุมชน
อาการข ้างเคียงจากการใช ้ยา การเก็บรักษายา
3.7 ชืนชมและให ้กําลังใจเมือเด็กมีทก
ั ษะชีวต
ิ ทีเหมาะสม เช่น การเข ้าร่วม 8.6 ประเมินเรืองการรับประทานอาหารทีเหมาะสม เช่น อาหารจืด ไขมันน ้อย
กิจกรรมต่างๆ/การขอคําปรึกษาจากทีมพีเลียง/จากเพือน หรือ ปฏิเสธ
งดของหมักดอง งดชา กาแฟ เครืองดืมกระตุ ้นหัวใจ
สารเสพติด
8.7 ประเมินการทํากิจกรรมทีเหมาะสม เช่น การออกกําลังกายสมําเสมอ
3.8 สร ้างเครือข่ายเยาวชนต ้นแบบเป็ นหนึงไม่พงยาเสพติ
ึ
ด
การฟื นฟูสภาพตามลําดับขัน การสังเกตอาการผิดปกติจากการทํา
กิจกรรมต่างๆ/การออกกําลังกาย การดูแลตัวเองเบืองต ้นเมือเกิด
4. ผูป
้ ่ วยจิตเวชพูดจาส ับสนเอะอะก้าวร้าวเสียงต่อการทําร้ายตนเอง
อาการผิดปกติ
และผูอ
้ น
ื
4.1 ติดตามเยียมครังแรกภายใน 1-2 สั ปดาห์
9. DM/HT ทีควบคุมได้แต่ขาดความเข้าใจในการปร ับเปลียน
4.2 ประเมิน การรับรู ้ บุคคล วัน เวลา สถานที ของผู ้ป่ วยประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง
การปฏิบัตก
ิ จ
ิ วัตรประจําวัน การสนใจ
9.1 ติดตามเยียมบ ้านภายใน สั ปดาห์ที 4
4.3 ประเมินพฤติกรรมทีเปลียนไปเช่นไม่อาบนํา อากาศเย็นไม่ใส่เสือผ ้า
9.2 ร่วมทบทวนแผนการควบคุมอาหาร/การรับประทานยา/การออกกําลัง
อารมณ์ดใี จ / เสียใจไม่สมเหตุผล จัดการให ้มีเครือข่าย อพปร./
กายทีสอดคล ้องกับวิถช
ี วี ต
ิ
จิตอาสาร่วมดูแล
9.3 ร่วมกําหนดให ้มีผู ้ดูแล หรือ ผู ้เตือนภัย เมือมีพฤติกรรมไม่ถก
ู ต ้อง
9.4 เสริมพลังผู ้ป่ วย บันทึกพฤติกรรมสุขภาพประจําวัน (ถูกต ้อง/ไม่
5. ผู ้ป่ วยจิต เ วชทีแ ยก ต ว
ั ไม่ ส น ใจต ว
ั เ อ ง ไม่ พู ด คุ ยก บ
ั คน อืน
ถูกต ้อง ในประเด็นแผนการควบคุมอาหาร / รับประทานยา / ออกลังกาย)
เสียงต่อการทําร้ายตนเองและผูอื
้ น (เฝ้าระว ังการฆ่าต ัวตาย)
9.5 สร ้างและให ้มีเครือข่ายเพือนช่วยเพือนเตือนสัญ ญาณอันตราย
5.1 ติดตามเยียมครังแรกภายใน1-2 สั ปดาห์
Stroke / STEMI Sepsis
5.2 ประเมินการรับรู ้ บุคคล วัน เวลา สถานที ของผู ้ป่ วย
9.6 ติดตามผลการมาตรวจตามนัดทุกครัง
5.3 ประเมินพฤติกรรมทีเปลียนไปเช่นไม่อาบนํา อากาศเย็นไม่ใส่เสือผ ้า
อารมณ์ดใี จ/เสียใจไม่สมหตุผล
10. DM Un control - ติดตามเยียมบ้านส ัปดาห์ท ี 2-3 หล ังจาก
5.4 ดูแลให ้ยาตามแผนการรักษา
ได้ร ับการส่งกล ับ
5.5 สิงแวดล ้อมทีปลอดภัยไม่ปล่อยให ้ผู ้ป่ วยอยูต
่ ามลําพัง ป้ องกันของมีคม
10.1 ประเมินระดับนําตาลในเลือด PFG ไม่ควรเกิน 200 mg%
เครืองมือ/อุปกรณ์ทสามารถทํ
ี
าร ้ายตนเอง และผู ้อืนระวังผู ้ป่ วย
10.2 ให ้มีผู ้ดูแลให ้ผู ้ป่ วยรับประทานยา และ หรือ ฉีด Insulin ให ้ตรงตาม
ฆ่าตัวตาย ดูแลให ้ยาตามแผนการรักษา 2 สั ปดาห์ อาการไม่ได ้ขึน
แผนการรักษา
ประสานส่งต่อ
10.3 ร่วมทบทวนแผนการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายที
5.6 จัดการให ้มีเครือข่าย อพปร./จิตอาสาร่วมดูแล
สอดคล ้องกับวิถช
ี วี ต
ิ
10.4 ให ้ผู ้ป่ วยสามารถแยกอาการเตือนอันตรายระหว่างภาวะระดับนําตาล
6. ผูป
้ ่ วย Stroke อาจภาวะ Stroke กล ับซํา
ในเลือดตํา ระดับนําตาลในเลือดสูง ให ้ถูกต ้อง พร ้อมบอกวิธีดแ
ู ล
6.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
ตัวเองเบืองต ้นและขอความช่วยเหลือได ้ถูกต ้อง เช่น
6.2 ประเมินความดันโลหิต2สั ปดาห์แรกBP ไม่ควรเกิน180/100 mmHg
10.4.1 ถ ้าระดับนําตาลในเลือด สูง จะรู ้สึกกระหายนํามากๆ ใจสั น
และควบคุมให ้ได ้130/85mmHg
เหงือแตก เหนือยมาก คล ้ายจะเสียชีวต
ิ หรือเมือดืมนําหวาน
6.3 ให ้มีผู ้ดูแลผู ้ป่ วยให ้รับประทานยาให ้ตรงตามแผนการรักษา
จะรู ้สึกเหนือยมากขึน แย่ลง ต ้องเรียกผู ้ดูแลให ้ช่วยเหลือ
6.4 ร่วมทบทวนแผนการดูแลตนเองตามโรคหลัก เช่น ผู ้ป่ วยเป็ น
และนําส่งโรงพยาบาลให ้เร็วทีสุด
เบาหวาน หรือ ไขมันในเลือดสูง ต ้องดูแลเรืองการควบคุมระดับ
10.4.2 ถ ้าระดับนําตาลในเลือด ตํา จะรู ้สึกใจสั น เหนือยมาก คล ้าย
นําตาล/ไขมันในเลือดให ้ดี หรือ ผู ้ป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงต ้อง
จะเป็ นลม หิวข ้าว และเมือดืมนําหวาน หรือ อมลูกอม จะรู ้สึกดีขน
ึ
ดูแลเรืองการควบคุมความดันโลหิตให ้ดี
และควรไปตรวจประเมินระดับนําตาลที รพ.สต./ ศสม. ใกล ้บ ้าน
6.5 ทวนซํากับผู ้ป่ วยให ้สามารถบอกถึงอาการ Stroke กลับซํา บอกวิธก
ี าร
หรือ ถ ้าดืมนําหวานแล ้วอาการไม่ดข
ี น
ึ เรียกผู ้ดูแลให ้
ดูแลตัวเองเบืองต ้นและขอความช่วยเหลือได ้ถูกต ้อง เช่น ปวดศีรษะ
ช่วยเหลือ และนําส่งโรงพยาบาลให ้เร็วทีสุด
ปากเบียว แขนขาอ่อนแรง เดินเซ อ่อนแรง พูดไม่ชั ด
10.5 จัดการให ้มีเครือข่ายเพือนช่วยเพือนเตือนสั ญญาณอันตราย Stroke/
โทร. 1669 ทันที
STEMI Sepsis
6.6 ติดตามผลการมาตรวจตามนัดทุกครัง
10.6 ติดตามผลการมาตรวจตามนัดทุกครัง

กิจกรรมดูแลผูปวย (Care Program)
11. HT uncontrol
15.5 จัดสิงแวดล ้อมทีปลอดภัยระบบ FI/FO การจัดเก็บนํายาล ้างไต
11.1 ติดตามเยียมบ ้านสั ปดาห์ที 2-3 หลังจากได ้รับการส่งกลับ
อุณหภูมห
ิ ้อง/การจัดการขยะ
11.2 ประเมินระดับความดันโลหิต ไม่ควรเกิน 130/90 mmHg
15.6 ประเมินภาวะซึมเศร ้าโดยใช ้แบบประเมิน 9Q เมือผิดปกติและเกิน
11.3 ให ้มีผู ้ดูแลให ้ผู ้ป่ วยรับประทานยาให ้ตรงตามแผนการรักษา
ศักยภาพส่งปรึกษาแพทย์
11.4 ให ้มีผู ้ดูแลให ้ผู ้ป่ วยรับประทานอาหารจืดไขมันน ้อย และการออกกําลัง 15.7 เสริมพลังผู ้ป่ วยและครอบครัว โดย จัดระบบคําปรึกษา ผ่านทาง
กายทีสอดคล ้องกับวิถช
ี วี ต
ิ
โทรศั พท์24 ชั วโมง
11.5 ร่วมทบทวนกับผู ้ป่ วยให ้สามารถบอกถึงอาการของความดันโลหิตสูงขึน 15.8 จัดการให ้มีเครือข่ายเพือนช่วยเพือน CAPD ร่วมดูแลอย่างสมําเสมอ
บอกวิธก
ี ารดูแลตัวเองเบืองต ้น และขอความช่วยเหลือได ้ถูกต ้อง เช่น 15.9 กรณีผู ้ป่ วยและครอบครัวเป็ นผู ้ยากไร ้ ประสานความช่วยเหลือจาก
ปวดศีรษะ หรือมึนงง เหงือซึม ร ้อนวูบวามตามตัว และหนังศีรษะ
อปท./พมจ. ตามความจําเป็ น
ให ้นังพักอยูก
่ ับที และให ้ผ่อนคลายความรู ้สึกเครียด รู ้สึกกังวลอย่าง
น ้อย 45 นาที ถึง 1 ชั วโมง ห ้ามขึนทีสูง ห ้ามเข ้าห ้องนําตามลําพัง 16. Spinal Cord Injury มีภาวะQuadriplegia
ห ้ามขับรถ ภายใน 1 ชั วโมง อาการไม่ดข
ี นต
ึ ้องเรียกผู ้ดูแลให ้ได ้
16.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
ประเมินความดันโลหิตซํา ถ ้า Diastolic BP>100 mmHg นําส่ง
16.2 กรณี On Silver Tube C O2 ประเมินการหายใจ /
โรงพยาบาลให ้เร็วทีสุด
PR/BP/motor power
11.6 ร่วมทวนซํากับผู ้ป่ วยสัญญาณเตือนอันตรายของ Stroke ให ้ถูกต ้อง
16.2.1 ประเมินผู ้ดูแลเรืองทักษะการประเมินภาวะขาดออกซิเจน/
11.7 ติดตามผลการมาตรวจตามนัดทุกครัง
การดูดเสมหะทีถูกต ้อง / การทําแผล และการ Care TT-Tube/
การฝึ กหายใจ (Breathing exercise) การเคาะปอดที
12. CKD Stage 3,4 การปร ับพฤติกรรมสุขภาพทีไม่ถูกต้อง เช่น
ถูกต ้อง /ระวังการสํ าลักอาหาร
ไม่ร ับประทานอาหารจืดโปรตีนตําร ับประทานยาไม่ตรงตาม
16.2.2 การพลิกตะแคงตัวทุกและการเคลือนไหว2 ชั วโมง/การออก
แผนการร ักษา ออกกําล ังกายห ักโหม หรือ ไม่ออกกําล ังกาย
กําลังกายตาม PT Program / การดูแลสายสวนปั สสาวะ/
ไม่งดสูบบุหรี มีความเชือทีส่งผลให้ไตเสือมลงอย่างรวดเร็ว
การดูแลไม่ให ้ท ้องผูก
เช่น การกินยาสมุนไพร นําหม ักสมุนไพร
16.3 กรณีหายใจได ้ตามปกติ
12.1 ติดตามเยียมบ ้านสั ปดาห์ที 2-3 หลังจากได ้รับการส่งกลับ
16.3.1 ประเมินV/S /motor power
12.2 Education Program
16.3.2 ประเมินผู ้ดูแลเรืองทักษะการออกกําลังกายตามPT Program/
12.2.1 รับประทานยาตามแผนการรักษา
การพลิกตะแคงตัวทุกและการเคลือนไหว 2 ชั วโมง การฝึ กหายใจ
12.2.2 โทษของสมุนไพร
(Breathing exercise) การเคาะปอดทีถูกต ้อง/การดูแลสาย
12.2.3 รับประทานอาหารจืดโปรตีนตํา
สวนปั สสาวะ/การดูแลไม่ให ้ท ้องผูก
12.2.4 เลือกออกกําลังกายทีเหมาะสม เช่น การเดินหรือวิงเหยาะๆ
16.3.3 จัดการให ้มีเครือข่ายเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่างสมําเสมอ
ยางยืด ประมาณ 30-45 นาทีตอ
่ ครัง 3-4 ครังต่อสั ปดาห์
16.3.4 กรณีผู ้ป่ วยและครอบครัวเป็ นผู ้ยากไร ้ ประสานความช่วยเหลือ
12.2.5 ***ผู ้ป่ วยทีสูบบุหรีเน ้นให ้งดสูบบุหรี***
จาก อปท/พมจ. ตามความจําเป็ น
12.2.6 การมาตรวจตรงตามนัด เพือประเมินความก ้าวหน ้าของการ
ดูแลรักษาและภาวะไตเสือม
17. Spinal Cord InjuryมีภาวะParaplegia
12.3 ให ้ผู ้ป่ วย/ผู ้ดูแลเลือกจัดเมนูอาหารจืดโปรตีนตําทีมีในชุมชนและให ้ 17.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
สาธิตย ้อนกลับ
17.2 ประเมินV/S /motor power
12.4 เครือข่ายเพือนช่วยเพือนรักษ์ไต โทรเตือนพฤติกรรมสุขภาพทีไม่
17.3 ประเมินผู ้ดูแลเรืองทักษะการออกกําลังกายตาม PT Program /
เหมาะสม และมีผลการบันทึกยืนยันพฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสม
การพลิกตะแคงตัวทุกและการเคลือนไหว 2 ชั วโมง การฝึ กหายใจ
(Breathing exercise) การเคาะปอดทีถูกต ้อง/การดูแลสายสวน
13. CKD Stage 5 เตรียมความพร้อมล้างไตทางหน้าท้อง
ปั สสาวะ/การดูแลไม่ให ้ท ้องผูก
13.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกสั ปดาห์ที 1-2 หลังจากได ้รับการส่งกลับ17.4 ประสานเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่าง
ประเมินการเตรียมห ้องล ้างไตทางหน ้าท ้องตามแบบประเมิน
สมําเสมอ
สิงแวดล ้อมของหน่วยไตเทียม
17.5 ติดตามเยียมป่ วยต่อเนืองทุก2 เดือน
13.2 ประเมินการเตรียมห ้องจัดเก็บนํายาล ้างไตทางหน ้าท ้อง สถานทีทิง
ขยะนํายาล ้างไตทีออกจากผู ้ป่ วย
18. ผูป
้ ่ วย Head Injury ON TT-Tube /ON NG Tube /ON
13.3 ประเมินการสนับสนุนทางสังคม ระบุ ชือ–สกุล การติดต่อ เครือข่าย
Catch /ON Foley’s catch
ผู ้ดูแล CAPD และเครือข่ายจิตอาสา กรณีผู ้ป่ วยถูกปล่อยให ้อยูต
่ ามลําพัง
18.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
18.2 ประเมิน V/S N/S
14. CKD Stage 5 ปฏิเสธการ ON CAPD/ หรือ ปฏิเสธ
18.3 ประเมินทักผู ้ดูแลเรืองทักษะการประเมินภาวะขาดออกซิเจน/
Hemodialysis ส่งกล ับเพือการดูแลแบบประค ับประคอง
ทางเดินหายใจอุดกลัน ทักษะการดูดเสมหะทีถูกต ้อง/ทักษะการทํา
14.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกสั ปดาห์ที 1-2 หลังจากได ้รับการส่งกลับ-ให ้
แผลและการ Care TT-Tube / การฝึ กการหายใจ (Breathing exercise)
คําปรึกษาซําเรืองประโยชน์ ของการบําบัดทดแทนไต/ประเมินการ
ก ารเ คาะ ป อ ด / ระ วั งก ารสํ า ลั ก อาหาร / การพลิกตะแคงตัว
ยอมรับการเจ็บป่ วยของผู ้ป่ วยและครอบครัว
ทุก 2 ชั วโมง/ทักษะการออกกําลังกายตาม PT Program ประเมิน
14.2 ดูแลให ้ยาตามแผนการรักษา-เสริมพลังให ้ครอบครัว/เครือข่ายมิตรภาพ
ทักษะการให ้อาหารทางสายยาง /การป้ องกันการสํ าลักอาหาร /การ
บําบัดร่วมเยียมบ ้านและให ้กําลังใจอย่างต่อเนือง
ทําอาหารทางสายยาง
14.3 ประสานการช่วยเหลือกับ อปท.เพือสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมตาม 18.4 ประเมินทักษะการฝึ กการกลืนของผู ้ป่ วย(กรณีทผู
ี ้ป่ วยสามารถฝึ กได ้)
ความเหมาะสม
18.5 ประเมินทักษะการดูแลสายสวนปั สสาวะ
14.4 กรณีผู ้ป่ วยอายุน ้อยกว่า 50 ปี ให ้ปรึกษาตรงผู ้ประสานงานปลูกถ่ายไต 18.6 ประเมินภาวะโภชนาการ
โทร 087-2260384
18.7 ประสานเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่าง
สมําเสมอ
15. ESRDON CAPD
18.8 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองทุก 2 เดือน
15.1 ติดตามเยียมครังแรกภายใน 2 สั ปดาห์
15.2 ประเมินภาวะเสียงต่อการติดเชือในเยือบุชอ
่ งท ้อง(Peritonitis)
19. กลุม
่ ผูป
้ ่ วยทีมีภาวะหายใจเองลําบากต้องบําบ ัดด้วย Home O2
15.2.1 ประเมินอาการมีไข ้
19.1 ติดตามเยียมบ ้านหลังจากทีได ้รับการส่งกลับภายใน 1-2 สั ปดาห์
15.2.2 ประเมิน สมดุล ของนํายาล ้างไต เข ้า-ออก
19.2 ประเมินV/S ประเมินค่าอิมตัวของออกซิเจนทีปลายนิว
15.2.3 สั งเกตสีของนํายาทีปล่อยออกจากช่องท ้อง (จะต ้องไม่ขน
ุ่ ) 19.3 ประเมินผู ้ดูแลเรือง ทักษะการบําบัดด ้วยออกซิเจนทีบ ้าน/การ
15.2.4 ประเมินการบันทึกเวลาของการปล่อยนํายา เข ้า-ออก ให ้ตรง
ประเมินภาวะขาดออกซิเจน/การฝึ กหายใจ (Breathing exercise)
ตามเวลาทีกําหนด
การเคาะปอดทีถูกต ้อง/ระวังการสํ าลักอาหาร /การพลิกตะแคงตัว
15.3 ประเมินการติดเชือแผลช่องสายออก( Exit Site infection)
ทุก 2 ชั วโมง
15.4 ประเมินภาวะโภชนาการ
19.4 ประเมินภาวะโภชนาการ

กิจกรรมดูแลผูปวย (Care Program)
20. ผูป
้ ่ วยทีมีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการ
20.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภายใน 1-2 สั ปดาห์
20.2 ประเมินV / S
20.3 ประเมินการดืมนําตามโปรแกรมทีกําหนด
20.4 ประเมินทักษะการสวนปั สสาวะ-ประเมินการบันทึกความถีห่างของ
การปั สสาวะและบันทึกปริมาณปั สสาวะเอง และปริมาณปั สสาวะ
เหลือค ้างถ ้าปั สสาวะเหลือค ้างน ้อยกว่า 50 CC ห ้ามหยุดสวน
ปัสสาวะเองให ้ปรึกษาพยาบาลเจ ้าของไข ้
20.5 ประเมินภาวะติดเชือทางเดินปั สสาวะถ ้ามีการติดเชือรับการรักษาที
รพ.สต./ศสม.
20.6 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองทุก 2 เดือน
20.7 เสริมพลังครอบครัวให ้สามารถทํากายบําบัดได ้ตาม Program การ
ฟื นฟูสภาพร่วมกับเครือข่ายแพทย์แผนไทยในชุมชน
20.8 ประสานเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่าง
สมําเสมอ
20.9 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองทุก 2 เดือน
21. ผูป
้ ่ วย ON Traction
22.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภายใน 1-2 สั ปดาห์หลังจากทีได ้รับการ
ส่งกลับ
22.2 ประเมินสัญญาณชีพ วัดไข ้/ BP/ PR/ RR-ประเมินทักษะผู ้ดูแลเรือง
ทักษะการดูแลผู ้ป่ วย ON Traction ทีบ ้าน
22.3 การจัดท่าทีถูกต ้องของแนว traction การตึงนําหนักทีใช ้ถ่วงต ้อง
แขวนลอยอิสระ
22.4 ออกกําลังกายทังส่วนทีเข ้า traction และเคลือนไหวข ้ออืนๆ ที
ไม่ได ้เข ้า traction เพือป้ องกันข ้อติดกล ้ามเนือลีบถ ้าเป็ นผู ้สูงอายุ
สอนทําbreathing exercise เพือป้ องกัน pneumonia
22.5 ประเมินผู ้ดูแลเรืองการสังเกตและบอกลักษณะของอาการผิดปกติ
เช่น การคัน การปวดแสบปวดร ้อน กระดกข ้อเท ้าไม่ขน
ึ ให ้กลับมา
พบแพทย์กอ
่ นนัด
22.6 ประเมินภาวการณ์ขาดสารอาหาร เช่น เปลือกตา ซีด ผิวหนังไม่ตงึ
ปริมาณอาหารทีได ้รับน ้อยกว่าปริมาณทีกําหนด
22.7 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองอย่างน ้อยทุก 2 เดือน
22. Stoma Care
22.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภายใน 2-3 สั ปดาห์หลังจากทีได ้รับการ
ส่งกลับ
22.2 ประเมินสัญญาณชีพ วัดไข ้/ BP/ PR/ RR /ประเมินตําแหน่ง
Stoma Care ประเมินผู ้ป่ วยเรืองทักษะการทําแผล stoma
และให ้ การล ้างช่องเปิ ดทวารเทียมด ้วยนําสะอาด หรือ 0.9% NSS
หรือ นําต ้มสุก การใช ้กระดาษชํ าระทีนุม
่ หรือ ผ ้านุ่มๆ ซับผิวหนัง
บริเวณรอบๆทวารเทียม การเช็ ดคราบพลาสเตอร์ออกให ้หมดด ้วย
นําอุน
่ การเช็ ดช่องแผลเปิ ด และผิวหนังรอบๆ ให ้แห ้งด ้วยสํ าลีชบ
ุ
นําต ้มสุกบิดหมาดๆและซับให ้แห ้ง ปิ ดรองถุงอุจจาระใบใหม่
22.3 ประเมินผู ้ป่ วยเรืองการสั งเกตและบอกลักษณะของความผิดปกติ
เช่น การรัวซึม การระคายเคืองของผิวหนังรอบๆแผล ถ ้าพบความ
ผิดปกติ ให ้โทรปรึกษาแพทย์ พยาบาลเจ ้าของไข ้
22.4 เสริมพลังให ้ผู ้ป่ วยสามารถร่วมกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนได ้
22.5 แนะนําให ้หลีกเลียงอาหารทีจะทําให ้อุจจาระส่งกลินและแก๊ส เช่น
อาหารทะเลโดยเฉพาะกุ ้ง ปลา กระเทียม ถัวฝั กยาว ชะอม สะตอ
ทุเรียน นําอัดลม เบียร์ นม เป็ นต ้น
22.6 จัดการให ้เกิดเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลและ
เกิดนวตกรรม stoma care อย่างสมําเสมอ
22.7 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองอย่างน ้อยทุก 2 เดือน

23. ผูป
้ ่ วยระยะสุดท้าย(Palliative Care)จําเป็นต้องได้ร ับการ
จ ัดการอาการรบกวนเช่นอาการปวด หายใจไม่อม
ิ อืนๆ
23.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภาย 3 หลังจากทีได ้รับการส่งกลับ
23.2 ประเมินสัญญาณชีพ วัดไข ้/ BP/ PR/ RR/PPSV2
23.3 ประเมินอาการรบกวน เช่น การปวด อาการหายใจไม่อมสั
ิ บสน การ
กลืนอาหาร/ยา ปรึกษาหมอ
23.4 ประเมินการการยอมรับการเจ็บป่ วยและสูญเสียภาวะซึมเศร ้าของ
ครอบครัวเพือพบแพทย์
23.5 ประเมินด ้านสังคม วัฒนธรรมความเชือทางศาสนาและจิตวิญญาณ
ของผู ้ป่ วยและญาติ
23.6 สนับสนุนการดูแลและจัดการอาการรบกวน ทีบ ้านตามสภาพปัญหา/
ความต ้องการของผู ้ป่ วยและญาติ
23.7 ประเมินการได ้รับนําและอาหารอย่างเพียงพอ
23.8 ประสานเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนร่วมดูแลอย่าง
สมําเสมอ
23.9 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองตามสภาพปัญหา
23.10 เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ป่ วยและญาติได ้กล่าวคําอําลา การให ้อภัยซึงกัน
และกัน การทําธุรกรรมต่างๆ โดยส่งเสริมให ้ได ้ตายอย่างสงบและมีศก
ั ดิศรี
24. ผูส
้ ง
ู อายุหง่อม/เปราะบาง
24.1 ติดตามเยียมบ ้านครังแรกภายใน 1-2 สั ปดาห์
24.2 ประเมิน ADL
24.3 ประเมินสิงแวดล ้อมและจัดการให ้เอือต่อการป้ องอุบัตเิ หตุ
24.4 ประเมินทักษะผู ้ดูแลในการกิจวัตรประจําวัน/ดูแลให ้รับประทานอาหร
ได ้หรือตามความต ้องการของผู ้สูงอายุ/กระตุ ้นให ้ออกกําลังกล ้ามเนือ
แขน ขา มีการเคลือนไหวร่างกาย ตามความสามารถ
24.5 ประสานเครือข่ายจิตอาสาและเพือนช่วยเพือนหน่วยงานในท ้องถิน
พระภิกษุ รว่ มดูแลและให ้กําลังใจอย่างสมําเสมอ
24.6 ติดตามเยียมผู ้ป่ วยต่อเนืองตามสภาพ

