เครื่องมือเยี่ยมบ้าน
ชุด
Home Ward Chart

นางสุทธิรัตน์ บุษดี
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม

MSKH – SD – CND – 004
แก้ไขครั้งที่ 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60

คานา
การจัดทาเครื่องมือเยี่ยมบ้านชุด Home Ward Chart ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย “การ
พัฒนาคุณภาพชุดแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามกลุ่มเป้าหมายของภารกิจ service plan และ
PC ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม” ในการจัดทาครั้งนีเ้ กิดขึ้นเนื่องจาก การทางานในพื้นที่ อาเภอเมืองมหาสารคาม คือ
งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน โดยมีงานหลักคืองานเยี่ยมบ้าน ในการออกตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมีความจาเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือต่างๆหลายเครื่องมือ หนึ่งในนั้นก็คือเครื่องมือเยี่ยมบ้าน Home Ward Chart ซึ่งใช้แนวคิดในการพัฒนา
จัดทาภายใต้มิติการดูแลต่อเนื่อง 5 ด้านคือ 1. ความต่อเนื่องของระบบข้อมูล 2. ความต่อเนื่องในมิติความสัมพันธ์เชิง
การรักษาที่ต่อเนื่องระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ 3. ความต่อเนื่องในมิติผู้รับบริการได้พบกับผู้ให้บริการคนเดิมทุก
ครั้งที่รับบริการ 4.ความต่อเนื่องในมิติที่เป็นลาดับขั้นของเหตุการณ์ 5. ความต่อเนื่องในมิติการจัดการ แนวคิดดังกล่าว
ใช้การอ้างอิงจากคู่มือ มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ของ สานักการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี
2559 และนาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็น เครื่องมือเยี่ยมบ้านชุด Home Ward Chart
การจัดทาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านในโรงพยาบาลมหาสารคามตลอดจนเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ได้นาไปใช้ในการดาเนินงานเยี่ยมบ้าน ในรูปแบบของ
อาเภอเมืองมหาสารคามทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการวิเคราะห์ชุดแบบฟอร์มนี้
จากผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย
นายแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในภาคปฐมภูมแิ ละสหวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้หวังผลเป็นเป็นอย่างยิ่ง ว่าให้เครื่องมือ
ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานไม่มากก็น้อย ขอบคุณค่ะ

นางสุทธิรัตน์ บุษดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม
22 ธันวาคม 2560

สารบัญ
หน้า
1. ปก Home ward chart
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
3. แผนการดูแลร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ
4. แบบบันทึกการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
5. แบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยสาหรับทีมสหวิชาชีพ
และบุคลากรอื่นๆ
6.แบบประเมินผู้ป่วยสาหรับพยาบาลเยี่ยมบ้าน
7. Medication Review Sheet
8. แผนการดูแลสาหรับผู้ปว่ ย/ญาติ/ผู้ดูแล

1
2
3
4
5
6
7
8

Home Ward Chart
ผู้ป่วย ติดเตียง
ผู้ป่วย Intermediate Care
ผู้ป่วย Long Term Care
ผู้ป่วย Palliative Care
ผู้ป่วยอื่นๆ

1

แผนที่

รพ.สต/ศสม. .......................................... HN......................
ชื่อผู้ป่วย .........................................................อายุ............สถานภาพสมรส.......................
วันที่ Admit ในชุมชน.....................................วันที่ D/C.....................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................
การวินิจฉัย..........................................................................................................................
การผ่าตัด......................................…………………………………………………………………………....
ผู้ดูแลหลัก.........................................เกี่ยวข้องเป็น..............โทร......................Line………..
แพทย์ผู้ดูแล.....................................................................................................
พยาบาลผู้ดูแล.................................................................................................
อสม./Care Giver..................................................โทร.........................Line..........
เครือข่าย/หุ้นส่วน...................................................โทร.........................Line..........
วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 1....................BI........ วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 2.....................BI........
วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 3.................. BI......... วันทีเ่ ยี่ยม ครั้งที่ 4................…..BI........
วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 5...................BI..........วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 6.................... BI........
วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 7.................. BI......... วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 8...........……... BI....….
วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 9.................. BI......... วันที่เยี่ยม ครั้งที่ 10................. BI........

โรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

แบบบันทึกการเยีย่ มบ้าน

2

อาการสาคัญ...........................................................................................................................................................
ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต......................................................................................................................................
อุ ก ณ์ติดตัว
อุ ก ณ์เส มิ

T-Tube

NG-Tube

Foley , s cath

มีอุ ก ณ์ทำแผล

นอนที่นอนลม

มีเตียง บั ะดับ

มีเค อื่ งให้ O2

มีเค อื่ ง Suction

ถเข็น

อุ ก ณ์อื่น....
ประเมินความรู้ ความเข้าใจข้อมูล ตาม (D-METHOD)
D: Diseaseเข้ำใจโ ค /ภำวะเจ็บ ่ วย
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง
M:Medication ข้ อ้ มลยำและข้อพึง ะวัง /กำ จัดยำ
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง

ประเมินการเยีย่ มบ้าน แนวทาง INHOMESSS
I: Immobility กำ เคลือ่ นไหว
พฤติก มดื่มสุ ำ { } ดื่ม
{ } ไม่ดื่ม
พฤติก มสบบุห ี่ { } สบ
{ } ไม่สบ
ภำวะโภชนำกำ { } อ้วน { } ผอม { } กติ { }ทุพโภชนำกำ
H:Housing สภำพบ้ำน { } สก ก { } สะอำด
{ } มีสตั ว์เลีย้ ง { } ไม่มีสตั ว์เลีย้ ง { } ชัน
้ เดียว { }สองชัน้
O: Other people
{ } มีผด้ แลหลัก { } ไม่มีผด้ แล
N: Nutrition

มีกำ เต ยี มสิง่ แวดล้อม
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง
T:Treatment มีกำ ฝึ กทักษะทีจ่ ำเ ็ น {1}ถกต้อง{ 2 } ไม่ถก
{ } ทักษะกำ ทำแผลเ อื ้ งั /กดทับ/แผลทวำ เทียม
M:Medication ำยกำ ยำทีเ่ ลีย่ นแ ลง
{ } ทักษะกำ ดดเสมหะ { } ทักษะกำ ให้ O2
Off ยำ …………………………………………………………………………….
{ } ทักษะกำ ให้อำหำ ทำงสำยยำง { } ทักษะกำ จัดอำหำ
เพิ่มยำ……………………………………………………………………………..
{ } ทักษะกำ ดแลสำยสวน ั สสำวะ/สำยO2
……………………………………………………………………………………….
{ } ทักษะกำ ล้ำงไตทำงช่องท้อง { } ทักษะกำ ดแล T-Tube E:Examination กำ ต วจ ำ่ งกำยพบ ั ญหำ
นำ้ หนัก……….....ส่วนสง………......ช่อง ำก.................................
{ } ทักษะกำ จัดท่ำ กำ เคลือ่ นย้ำยผ ้ ่ วย กำ ผ้ำ
ผิวหนัง…………………………………………………………..
{ } ทักษะกำ อำบนำ้ ส ะผม บนเตียง
E:Enviroment

ข้ อ้ จำกัดพิเศษด้ำนสุขภำพ
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง
O:Out patient ก้ ำ มำตำมนัดและกำ ส่งต่อ
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง
D:Diet ก้ ำ จัดกำ เ อื่ งอำหำ ที่เหมำะสมกับ ค
{ } ถกต้อง { } ไม่ถกต้อง
ผู้ถกู ประเมิน { } ผู้ป่วย { } ญาติ { } ผู้ดูแล
H: Health

S:Service มีแหล่งช่วยเหลือ/ช่องทำงด้ำนสุขภำพ
[ ] ไม่มี [ ] มี ………………………………………..
S:Safety บ้ำนมีควำม

ลอดภัย [ ] พืน้ [ ] บันได
[ ] เตียง [ ] ห้องนอน [ ] ห้องนำ้ [ ] ห้องค วั
S:Spiritualจิตญญำณ…………………………………..
…………………………………………………………………

ความต้องการของ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล
1.{ } อุปกรณ์......................................................
2.{ } เศรษฐกิจ....................................................
3.{ } อื่น..............................................................

[ ] ไฟฟ้ำ

แผนการดูแลร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ
Date
time

Focus Problem
ปัญหาหลัก

Goal / Outcome
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3

Resolve
การแก้ไข

Active
By

วันที่
หมด
ปัญหา

แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
Date time T P
R
BP
Urine
.
c min min mmHg Cc/day

Note

Note

Note

Note

น้า
ตาล
Mg%

อา แผล
หาร กด
ปั่น ทับ
cc cm

4

BI MNA PPS Pain Braden ผู้
0- ≥12 0- score Score บัน
100 ≤11 100% 1-10 ระดับ1-4 ทึก

แบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยสาหรับแพทย์
วดป
ตัวอย่าง

ปัญหาที่พบ
(Problem List)
1.Bed sore
2.Rt hemiplegia

5

อาการและอาการแสดง
(Signs&Symptom)

แผนการดูแล
(Plan)

ลงชื่อ
แพทย์

แผลกดทับบริเวณก้นกบ ขนาด
5x5 cm ลึกถึง bone
แขนขาขวาอ่อนแรง weak gr0

กากับดูแลการทาแผลเช้าเย็น
และการกินยาฆ่าเชื้อสม่าเสมอ ตรงเวลา
ประสานกายภาพบาบัดสอน Cg

พญ.
เบญวรรณ

แบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยสาหรับทีมสหวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆ
วัน/เดือน/ปี

บันทึกการเยี่ยม

ข้อเสนอแนะ

6

ลงชื่อ

แบบประเมินผู้ป่วยสาหรับพยาบาลเยี่ยมบ้าน
วัน/เดือน/ปี

7

1
ประเด็นการประเมิน

การบริการพยาบาล
1.เสี่ยง 2.มีปัญหา 3.การจัดบริการ

1.ประเมิน Barthel Index

กระตุ้น ambulate
กระตุ้นญาติ/ ผู้ดูแล เพื่อให้มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย

2.ประเมินการเคลื่อนไหวMobility

กระตุ้น ambulate
กระตุ้นญาติ/ ผู้ดูแล เพื่อให้มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย/
ประเมินการปรับสภาพบ้าน
ประเมินการกลืน
ดูแลความสะอาดช่องปาก
จัดท่าทาง ป้องกันการสาลัก

3.ประเมินปัญหาการกลืนลาบาก
Swallowing
4.ประเมินปัญหาการสื่อสาร
communication
5.ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
cognitive

ประเมินและให้คาแนะนาทางการสื่อสารเบื้องต้น
แนะนาปรับสภาพแวดล้อม
กระตุ้นระดับการรู้สึกตัว ส่งเสริมและกระตุ้นด้านการรับรู้
ความคิด ความเข้าใจ

6.ประเมินและจัดการภาวะท้องผูก
ประเมินและจัดการการขับถ่าย
ปัสสาวะ ไม่ได้Bowel/Bladder

Bladder training/CIC program
Foley’s cath /ฝึกถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา
สวนอุจจาระ /กระตุ้น ambulation

7.ประเมินและจัดการการไม่สนใจ
ร่างกาย/สิ่งแวดล้อมซีกอ่อนแรง

กระตุ้นการรับรู้และใช้งานซีกอ่อนแรง

8.ประเมินและจัดการภาวะขาบวม
9.ประเมินและจัดการภาวะปวดไหล่
10.ประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้ม ตกเตียง หรือ
บาดเจ็บขณะเคลื่อนย้าย
11.ประเมินการเกิดแผลกดทับ
แผลกดทับ

กระตุ้นการนั่ง ยืน ในเบื้องต้น
ยกขาสูง /ประคบร้อน
จัดท่านอน ท่านั่ง อย่างถูกต้อง/หลีกเลี่ยงการดึง กดทับแขน/
เคลื่อนย้ายตัวอย่างถูกต้อง
แนะนาการเคลื่อนไหวข้อสม่าเสมอ
สอนทักษะการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง
แนะนาสื่อการเรียนรู้
สอนทักษะการทาแผลอย่างถูกวิธี
Dressing พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง
จัดหา สนัยสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ ทาแผล

12.ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดการกลับเป็น สอนทักษะการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับโรค อาการ
ซ้า
และอาการแสดงที่ควรทราบ ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่
ทาให้เกิดการกลับเป็นซ้า
13.ประเมินภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า

ใช้แบบประเมิน 2Q/9Q/ ค้นหาสาเหตุ

14.ประเมินและจัดการความเสี่ยงจาก
การใช้ยาละลายลิ่มเลือด

เฝ้าระวังภาวะBleeding

15.ประเมินภาวะมีไข้
16.ประเมินทักษะการปฏิบัติต่อการใช้
วัสดุอุปกรณืทางการแพทย์

ค้นหาสาเหตุ/ให้คาแนะนา/สอนการสังเกตอาการ
สอนและประเมินซ้า

2

3

ลงชื่อ

Medication Review Sheet
ชื่อยา

วันที่

วันที่

วันที่

8

วันที่

วันที่

วันที่

ขนาด จานวน ขนาด จานวน ขนาด จานวน ขนาด จานวน ขนาด จานวน ขนาด จานวน

แผนการดูแล
สาหรับ
ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแล
ชื่อผู้ป่วย..........................................................

9

ตารางกิจกรรมการดูแลสาหรับผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแล
วัน/เดือน/ปี

เวลา
1

กิจกรรม
2

10

3

06.00น
08.00น
10.00น
12.00น
14.00น
16.00น
18.00น
20.00น
22.00น
24.00น
02.00น
04.00น
หมายเหตุ

1.การทาแผล 2.การให้อาหาร 3.การทาความสะอาดร่างกาย 4.การทากายภาพบาบัด
5.การดูแลความสะอาดอุปกรณ์

ผู้ดูแลหลัก หยุดพักผ่อนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1—2 วัน
ผู้ดูแลรอง ควรมาช่วยดูแลอย่างน้อย วันเสาร์ - อาทิตย์และสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย
มีปัญหา ติดต่อ ที่ศูนย์เยี่ยมบ้าน ..........................................................................

ลงชื่อ
ผู้ปฏิบัติ

