เครื่องมือเยี่ยมบ้าน
ชุด
Check List การดูแลรายโรคที่บ้าน
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม
ร่วมกับงานการพยาบาลทีบ่ า้ นและชุมชน
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม
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จัดทาโดย นางสุทธิรัตน์ บุษดี
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม

การจัดทาเครื่องมือเยี่ยมบ้านชุด checklist การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นาไปใช้ในงานเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย แนวคิดใน
การจัดทา เป็นแนวคิดของการประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ป่วย ผู้ดูแล ญาติหรือครอบครัวต่อการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน ทั้งนี้มีมุมมอง 3 มุมมอง คือ 1. การประเมินทักษะผู้ป่วยผู้ดูแลและ
ครอบครัว 2. ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง 3. ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ผู้ที่นาไปใช้คือ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติรับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ในการจัดทา
ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อพบผู้ป่วยรายโรคต่างๆอยู่ในชุมชนจะสามารถนา แบบ ฟอร์ม checklist
การดูแลรายโรคที่บ้านนี้ไปใช้กับผู้ป่วยหลายโรคต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
เทียม ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว ผู้ป่วย Amputation ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วย
ผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่องดึงถ่วงน้าหนักที่บ้าน ผู้ป่วยหูคอจมูก (ผูป้ ่วย
เจาะคอ) ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม ผู้ป่วยทารกเกิดก่อนกาหนดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างช่องท้องอย่างถาวร(CAPD) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke)
ในครั้งนี้ ได้เป็นการจัดทาเครื่องมือเยี่ยมบ้านเป็นการพัฒนาต่อยอด มาจากงานวิจัย “การพัฒนา
คุณภาพชุดแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามกลุ่มเป้าหมายของภารกิจ service plan
และ PCT โรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบัน ได้มีการนาไปใช้หลายโรงพยาบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ายสุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือเยี่ยมบ้านชุด checklist การดูแลรายโรคที่
บ้านโรงพยาบาลมหาสารคามจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านไม่มากก็น้อย
นางสุทธิรัตน์ บุษดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม
22 ธันวาคม 2560

สารบัญ
หน้า
แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
2. ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว( Laminectomy )
3. ผู้ป่วยAmputation
4. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
5. ผู้ป่วยผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา
6. ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่องดึงถ่วงน้าหนักที่บ้าน
7. ผู้ป่วยเจาะคอ
8. ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม
9. ผู้ป่วยทารกเกิดก่อนกาหนด น้าหนักน้อยกว่า 2, 000 กรัม
10. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
11. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างช่องท้องอย่างถาวร (CAPD)
12. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
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บใช้ :22/ มิ.ย./60
แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ

ดับบ

1

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว

1.1
1.2
1.3

การรับประทานยา
การทาแผลกดทับ
การป้องกันข้อติด กล้ามเนื้อลีบ การบริหารข้อต่างๆ

1.4

การเฝ้าระวังและสังเกตแผลติดเชื้อ คือมีไข้ปวด บวม แดง ร้อน
เพิ่มขึ้นแผลซึมเพิ่มขึ้น แผลผิดปกติอาการเพิ่มมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ

1.5

การจัดการอาการปวด

1.6

การเดินด้วย walker frame /การใช้ wheel chair..

1.7

อื่นๆ......................................................

2

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาข้อเข่าขยับตัว
เร็วที่สุดหลังผ่าตัด เช่น ขยับข้อเท้า
กายภาพบาบัด: Quadricep/ Gluteal
exercise, Ankle pumping exercise
เดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงทุกครั้ง
มีการเตรียมบ้าน เช่นราวจับรอบบ้าน ในห้องน้ามีทีนั่งแบบมีที่วางแขน
และพนักพิงส้วมนั่งสูงและที่วางแขนพยุงตัวเก้าอี้นั่งสูงอาบน้า
อยู่อาศัยพื้นราบและกาจัดสิ่งกีดขวาง พื้นลื่น พรม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เช่น ลุกจากเตียง เดิน เข้าห้องน้า
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
การดูแลความสะอาดแผลและการป้องกันแผลกดทับ
การสังเกตอาการการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม
อาการปวด ความยาวของขาสองข้างยาวเท่ากัน
การจัดท่านอน ; นอนกางขาหมอนกั้นระหว่าขาปลายเท้าตรงไม่บิด
เข้าด้านในโดยใช้นิ้วหัวแม่เท้าเป็นจุดสังเกตห้ามนอนงอเข่า
ห้ามนอนตะแคงทับข้างผ่าตัดห้ามนอนคว่าห้ามบิดลาตัวหรือเอื้อมตัว

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

หมอนหรือผ้าห่มห้ามงอสะโพกเกินฉากห้ามหุบขาจนเข่าชิดกัน
ท่านั่ง: ห้ามไขว่ห้างไม่ให้เข่าอยู่สูงกว่าระดับสะโพกหรือห้ามนั่งยองๆ.
ใช้หมอนหรือผ้ารองที่เก้าอี้เพื่อป้องกันไม่ให้สะโพก อยู่ต่ากว่าระดับ
เข่า.เก้าอี้ควรมีที่รองแขนเพื่อช่วยลดการลงน้าหนักที่สะโพกเวลาลุก
ยืน
ขณะยืน เดิน : ให้ดูที่นิ้วหัวแม่เท้าไม่ให้
ปลายเท้าบิดเข้าด้านใน
เวลาเดินห้ามงอเข่าเกิน 90 องศากรณีที่
ผ่าตัด posterior approach ในรายที่
ผ่าตัดด้าน anterior approach ให้ขา
ข้างผ่าตัดเดินนาหน้าเสมอห้ามก้มเก็บของที่พื้น-ไม่ควรขึ้นบันไดหลัง
ผ่าตัดใน 6 สัปดาห์แรกห้ามบิดสะโพกหรือหมุนลาตัวในขณะที่เท้ายัง
อยู่ท่าเดิม
หลีกเลี่ยงท่าที่เสี่ยง เช่น งอสะโพกมาก บิดหมุนขา เอี้ยวตัว
2.10 การมาพบแพทย์ตามนัด
3

ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน

3.1

การเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม

3.2

แผลผ่าตัดติดเชื้อ

3.3

หกล้มจากการใช้กายอุปกรณ์กระดูกหัก

3.4

เส้นประสาทบาดเจ็บesp sciatic n.

3.5

เส้นเลือดอุดตันขาบวมมากผิดปกติปวด แดง มากกว่าบริเวณผ่าตัด
หายใจติดขัด ถี่ เจ็บแน่นหน้าอก
เฉียบพลันเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
เฉียบพลัน

3.6 อื่นๆ
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว( Laminectomy )
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
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ดับบ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การสังเกตผลข้างเคียงจากยาNSAID ปวดท้อง ถ่ายดาคลื่นไส้ อาเจียน
การสังเกตอาการแพ้ยา เช่นผื่นคัน ปากบวม แน่นหน้าอก
การจัดการอาการวิตกกังวล/อาการปวดและท้องอืด
การทาแผลกดทับ
การเดินด้วย walker frame
การใช้ wheel chair ผู้ป่วยและญาติ..
การบริหารกล้ามเนื้อหลัง/ขา/ข้อต่างๆ
การใส่เสื้อพยุงหลังและใช้อุปกรณ์ช่วยเดินขณะเคลื่อนไหว
การนอนใช้หมอนรองใต้เข่าหรือนอนตะแคงหมอนข้าง.
กรณีผู้ป่วยยังมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงฝึกการเคลื่อนย้ายลงรถเข็น
สอนและสาธิตการทากิจกรรมต่างๆ
1.11 ลุกจากเตียงโดยการนอนตะแคงใช้มือ2ข้างยันขอบเตียง ก่อนลุกนั่ง
1.12 การนั่งเก้าอี้ ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลังตรง
1.13 อื่นๆ..........................................................
2 ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
2.1 การปรับสถานที่สภาพแวดล้อมที่บ้านเพื่อให้เหมาะสม
1. ส้วมซึมเป็นส้วมโถนั่ง หรือการจักหาเก้าอี้สุขภัณฑ์วางครอบบนโถ
ส้วมซึม
2.ห้องน้าควรมีราวยึดเกาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การลื่นล้ม
3.ควรมีผู้ดูแลในระยะแรกหลังออกจากโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 2
สัปดาห์แรกหรือจนกว่าผู้ป่วยสามารถเดินและปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ได้ดี
4.ปรับสภาพพื้นทางเดินในบ้านให้โล่ง กาจัดสิ่งกีดขวางเนื่องจาก
ผู้ป่วยจาเป็นต้องใช้เครื่องช่วยพยุงเดินและอาจสะดุดสิ่งกีดขวางจน
เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มได้
2.2 ใส่ LS-support ทุกครั้งก่อนลุกนั่งและเดิน
2.3 การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมโดยวาง ขวดน้า 1.5 ลิตรที่
หน้าท้อง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ รอบละ 15 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง
2.4 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ระวังอย่าให้น้าหนักมากเกินไป
2.5 การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เช่น แคลเซี่ยม

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ
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2.6

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
การบริหารกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหายใจทั้งหมด 10 ท่าดังนี้
1.Nerve and supine hamstring stretch
2. Seated hamstring stretch
3. Prone Knee Flexion
4. Pelvic tilt
5: Hook lying march
6 : Bridging
7: Upper body extension
8: Prone hip extension

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

9: Bilateral scapular retraction
การจัดการอาการปวด1. จัดท่านอนให้ถูกต้องตาม alignment
2. ใช้หมอนรองขา 3. ให้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดเช่น การฝึก
หายใจผ่อนคลาย การนวด ฟังเพลง การทาสมาธิ 4. ใช้ยาลดปวด
ตามแผนการรักษา
การเคลื่อนไหว
1.การจัดท่าเคลื่อนไหวร่างกายให้ถูกต้องตาม Alignment
2. ให้นอนราบและจัดแขนขาให้อยู่ในท่าที่ใช้งานได้หรือในแนวที่
ถูกต้องตาม Body alignment
3. นอนหงายใช้หมอนรองใต้เข่า ให้เข่างอ15 องศาให้ส้นเท้าลอย ถ้า
เท้าตกให้ใช้หมอนดันปลายเท้าให้อยู่ใน90 องศา
4. ถ้านอนตะแคงใช้หมอนรองรับเพื่อความสุขสบาย จัดแขนไม่ให้ถูก
กดทับกับส่วนอื่นๆ
5. ทาActive/Passive ROM ของทุกข้อเพื่อคงการทางานการเปลี่ยน
ท่าทางในการนอนทุก 2-3 ชม.
การดูแลความสะอาดบริเวณแผล
งดทางานหนักๆ เช่น แบกหาม การยกของ หรือเล่นกีฬาหนักๆ
เร็วๆ แรงๆ
การสังเกตอาการการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม
อาการปวด ความยาวของขา

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2
2.12

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันทาเท่าที่ผู้ป่วยทาได้ หรือผู้ป่วยพร้อมและ
ไม่มีข้อห้ามในอิริยาบถที่ถูกต้อง เช่น ท่านั่งเก้าอี้พิงไม่มีล้อ พนักเก้าอี้
หลังตรงท่าเดินหลังตรง สวมรองเท้าที่สบายส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้วการยกของให้ย่อ
เข่าลงเก็บของจากพื้น ยกของชิดตัว ไม่ให้ก้มตัวเพระจะทาให้ปวดหลัง

2.13 การสังเกตอาการการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม
อาการปวด ความยาวของขา
2.14 การจัดการความรู้สึกสิ้นหวัง การจัดการความรู้สึกสูญเสียอานาจ
การพยายามช่วยเหลือตนเอง
2.15 การมาพบแพทย์ตามนัด
3 ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3.1 การกลั้นปัสสาวะ การกลั้นอุจจาระ กลั้นไม่ได้
3.2

3.6

การสวมใส่เสื้อผ้าต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองไม่ได้เลยหรือได้น้อย
อาการปวดหลังมากขึ้น
การขึ้นลงบันได 1 ชั้นไม่สามารถทาได้
แผลผ่าตัดติดเชื้อบวม แดง ร้อน มีหนองซึม
ลุกนั่งจากที่นอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะ
ล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนช่วยกันยกขึ้น
การเกิดแผลกดทับ

3.7

อื่นๆ

3.3
3.4
3.5

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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6
แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยAmputation
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ

ดับบ

1
1.1
1.2

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การพัน Stump ปลายเรียวพร้อมที่จะใส่ขาทียมได้ใช้เทคนิคในการพัน
ผ้าแบบเลข 8 ไม่พันเป็นวงกลม และพันให้กระชับบริเวณส่วนปลาย
ป้องกันการบวมปลายตอ
ควรพันเหนือต่อข้อที่ถูกตัด
ไปหนึ่งข้อป้องกันการหลุด
และให้พันไว้ตลอดทั้งวัน
รวมถึงตอนนอนด้วย ยกเว้นตอนใส่ขาเทียม ตอนอาบน้า คลายผ้า
ออกได้เมื่อรู้สึกว่าบวม หรือ
ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ถอดครั้งละไม่เกิน 15-20 นาที ระยะเวลาที่พัน
จะพันจนกว่าตอขาจะมีขนาดคงที่ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
(AK) พันผ้ายืดขนาด 6 นิ้ว
สองม้วนเย็บต่อกัน

(BK)ควรใช้ผ้ายืดขนาด 4 นิ้ว
สองม้วนเย็บต่อกัน

1.3 การบริหารข้อเพื่อป้องกันข้อติด (ข้อเหนือ Stump)/ กล้ามเนื้อลีบ
และการฝึก hip abduction, hip adduction/ hip extensor
hip internal – external rotator/ knee extensor
1.4 การเคลื่อนไหว (range of motion)
การจัดท่า

1.5
1.6
1.7

การเดินโดยใช้ไม้ค้ายัน / การใช้กายอุปกรณ์เทียม
การจัดการกับอาการซึมเศร้า วิตกกังวล
อื่นๆ......................................................

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

2 ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
2.1 การออกกาลังกาย/การบริหารข้อเหนือ Stump
สาหรับผู้ป่วยที่ถูกตัดขา
ระดับเหนือเข่า(AK)

สาหรับผู้ป่วยที่ถูกตัดขา
ในระดับใต้เข่า (BK)
2.2

ผู้ป่วย(AK)
หลีกเลี่ยงการวาง
หมอนไว้ระหว่างขา
และรองไว้ใต้ขา ให้
นอนคว่าอย่างน้อย
ครั้งละ 15 นาที 4
ครั้งต่อวัน และไม่
วางขาพักขณะใช้ไม้
ค้ายัน
ผู้ป่วย(BK)
หลีกเลี่ยงท่าห้อยขา
ข้างเตียง หมอนรอง
ใต้เข่า งอขาบน
รถเข็นนั่ง แนะนาให้
ฝึกเหยียดเข่า

2.3
2.4

การดูแลตอขาการพันตอขาด้วยผ้ายืดการพันตอขาด้วยวิธีที่เหมาะสม
จะทาให้ตอขาไม่บวมและได้รูปที่เหมาะสมกับการใส่กายอุปกรณ์เทียม
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเองได้

2.5

การจัดการอาการปวดถ้าไม่หาย รักษาได้โดยกินยา ฉีดยา ฝังเข็ม ใช้
ความร้อน ความเย็น การนวดบริเวณตอขาเป็นต้น

2.6

การจัดการกับอาการซึมเศร้า วิตกกังวล

2.7

การเตรียมสถานที่สภาพแวดล้อมภายในบ้าน อย่างปลอดภัย

2.8

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

2.9

การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

2.10 การดูแลความสะอาดแผล
2.11 การมาพบแพทย์ตามนัด
3

ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน

3.1

ข้อติด

3.2

3.5

อาการปวดหลัง กระดูกสันหลังคด เนื่องจากการใส่ขาเทียมที่สั้นหรือ
ยาวเกินไป
ความรู้สึกขาหลอนและปวดขาหลอน (phantom sensation/
phantom pain) เป็นภาวะความปวดที่เกิดขึ้นในส่วนขาที่ถูกตัดออก
ลักษณะคล้ายกับการถูกบีบรัด ปวดแสบปวดร้อนปวดแบบเสียว
การเกิดข้อสะโพกงอและกางออกในผู้ป่วยที่ถูกตัดขาในระดับเหนือเข่า
(AK)
การเกิดข้อเข่าติดในท่างอในผู้ป่วยที่ถูกตัดขาในระดับใต้เข่า (BK)

3.6

แผลผ่าตัดติดเชื้อ (การถูกตัดขาซ้าโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน)

3.7

ซึมเศร้า วิตกกังวล

3.8

อื่นๆ

3.3

3.4

คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
1

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

การรับประทานยา
การงอเข่ามากกว่า 90 องศาก่อนกลับบ้าน(ประเมินหลังการผ่าตัด 6สัปดาห์)
เดินไปตลาดได้ หรือเดินได้นานกว่า ½ ชั่วโมง(ประเมินหลังการผ่าตัด2 เดือน)
การขึ้นลงบันไดทาได้โดยไม่จับราวบันได(ประเมินหลังการผ่าตัด2เดือน)
การจัดการความเจ็บปวดเข่าหลังผ่าตัด
การทาแผลกดทับ
การจัดการป้องกันข้อติด กล้ามเนื้อลีบ การบริหารข้อต่างๆ

1.9

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ควรมาพบแพทย์ คือ อาการปวด บวม
บริเวณน่อง ขา รวมถึง ข้อเท้าและมีอาการปวด มีน้าเหลืองหรือเลือดไหล
ออกมาจากแผล มีไข้สูง ข้อเข่า บวม แดง ข้อเข่าผิดรูปไปจากปกติ หายใจ
ติดขัด และหายใจลาบาก

ถูกต้อง

ไม่
ถูกต้อง

หมายเหตุ

การเดินด้วย walker frame ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ป่วยยก Walker ไปวางทางด้าน
หน้า ในระยะทางที่เพียงพอกับการก้าวเท้าปกติของผู้ป่วย ต้องมั่นใจว่าวางขาทั้ง
4 ของ walker ลงพื้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะก้าวเท้า ขั้นตอนที่2ก้าวขาข้าง
ผ่าตัดก่อน โดยก้าวเข้าไปในกึ่งกลางของ Walker วางเท้าให้ตรง ไม่บิดเท้า
ขั้นตอนที่ 3 กด Walker ด้วยมือทั้งสองข้าง ลงน้าหนักที่ขาข้างผ่าตัดประมาณ
50 % หรือ เท่าที่ไม่มีอาการเจ็บที่ข้อเข่าเทียม จากนั้นจึงก้าวขาข้างดีตามมา
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
การหมั่นบริหารกล้ามเนื้อ และข้ออย่างสม่าเสมอ ******
การดูแลความสะอาดแผลผ่าตัดให้สะอาดอยู่เสมอ ระวังอย่าให้เปียกน้า
การหมั่นบริหารกล้ามเนื้อ และข้ออย่างสม่าเสมอ*******
รับประทานยาตามคาสั่งการรักษาของแพทย์
มาตรวจตามนัด *******
สังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้สูงนาน ๆ หรือที่แผลผ่าตัดมีอาการบวมแดง ร้อน
หรือ มีหนองหรือน้าเหลืองไหลออกมาจากแผลผ่าตัดหรืออาการปวดเข่าที่ผ่าตัด
มาก ต้องพบแพทย์ผ่าตัดทันที
การรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก หรือวิตามินซีสูง เน้น
อาหารที่มีแคลเซียมสูง เพื่อช่วยบารุงกระดูก บารุงเลือด ได้แก่ นม โยเกริต์
เต้าหู้ ปลาเล็กปลาน้อย ส้ม

2
2.8
2.9
2.10

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
ควบคุมน้าหนักตัว
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดินทุกครั้งในระยะแรก
หลีกเลี่ยง การขึ้น ลงบันไดที่สูงชัน การขึ้นลงบันได จะสามารถทาได้ก็ต่อเมื่อ
กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้ว และต้องมีราวบันไดสาหรับจับช่วยพยุง ควรเริ่มจาก
การก้าว 1 ขั้นก่อนในครั้งแรก ก้าวทีละขั้น ช้าๆ ต้องจับราวบันไดตลอดเวลา
คาแนะนาในการขึ้นบันได ก้าวแรกด้วยขาปกติตามด้วยขาที่ถูกผ่าตัด จากนั้นจึง
นาไม้เท้าขึ้นทาซ้า
คาแนะนาในการลงบันได วางไม้เท้าลงบนขั้นบันไดค่อยๆวางขาที่ผ่าตัดลง
จากนั้นลงด้วยขาปกติทาซ้า

2.11

หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือการรับน้าหนักที่มากที่มากเกินไป

2.12

หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิการนั่งควรนั่งเก้าอี้ที่
มีวางแขน การเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายื่นให้ถ่ายน้าหนักให้เท่ากันทั้ง 2 ข้าง
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไป รวมถึงการหมุนตัวที่รวดเร็วด้วย
หลีกเลี่ยงกีฬา เช่น วิ่ง เทนนิส กอล์ฟ หรือกีฬาที่มีแรงกระแทกที่ข้อเข้า แต่
สามารถเดินเล่น ปั่นจักรยานระยะสั้นๆและเต้นราได้
จัดวางสิ่งของหรือของใช้ในชีวิตประจาวันให้อยู่ใกล้เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้
หากผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดใดๆหรือไปทาฟันควรแจ้งให้แพทย์ หรือ
ทันตแพทย์ทราบทุกครั้งว่าได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไว้เพื่อการ
พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีข้อจากัด ประเมินตามอาการ
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
เดินได้เองภายในบ้าน(อาจใช้เครื่องช่วยเดินหรือไม่ก็ได้)เหยียดข้อเข่าได้ตรงหรือ
เกือบตรงงอได้อย่างน้อย 90 องศาปลายเท้าฝึกงอข้อเข่าแบบช้า ๆ เวลานอน
หนุนขาบนหมอนให้สูงไม่นั่งห้อยเท้านานกระดกเท้าและข้อเท้าขึ้น/ลงบ่อยๆ
เกร็งกาลังเหยียดข้อเข่าตรงบ่อยๆและฝึกเดินโดยยกเท้าขึ้นสูงระหว่างก้าวขา
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด
ควรเดินได้เองภายนอกบ้าน (โดยไม่ใช้เครื่องช่วยเดิน)ทากิจวัตรประจาวันได้ด้วย
ตนเอง การขึ้นและลงบันได เข้าและออกจากรถยนต์นั่งได้สบาย เหยียดข้อเข่าได้
ตรงหรือเกือบตรงอย่างสบายการงอข้อเข่าควรทาได้อย่างน้อย120 องศา
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนหลังการผ่าตัด
ควรเดินได้อย่างปกติทากิจวัตรในชีวิตประจาวันได้อย่างสบาย สามารถขึ้นลง
บันได เข้าออกจากรถยนต์ได้อย่างสบายเหยียดข้อเข่าได้ตรงหรือเกือบตรงอย่าง
สบายการงอข้อเข่า ควรทาได้อย่างน้อย 120-140 องศา

2.13
2.14
2.15
2.16

2.17
2.18

2
2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
ระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด
เดินได้เองอย่างปกติทากิจวัตรประจาวัน ได้เป็นปกติเหยียดข้อเข่าได้ตรง
ระยะเวลา 12 เดือนหรือ1 ปี หลังการผ่าตัด
เดินและทากิจวัตรประจาวันได้เป็นปกติและไม่มีอาการปวด บวม อาการเข่าอุ่น
และแผลเป็นไม่มีรอยนูน
การจัดการอาการปวดเข่าและลดบวม: วางแผ่นเย็น (cold pack) ที่เข่าข้าง
ผ่าตัด วางนานประมาณ 10-20
นาที ประมาณ 3-4 ครั้งต่อวัน
หรือเท่าที่ผู้ป่วยต้องการจะวาง
โดยเฉพาะในช่วงเวลา 6 สัปดาห์
แรกหลังการผ่าตัด เวลาที่เหมาะคือ หลังจากออกกาลังกาย หรือ หลังจากที่
ผู้ป่วยไปเดินมาก ๆ ท่าที่เหมาะกับการวางแผ่นเย็นคือวางในท่าเข่าเหยียดตรง
การนอน หากนอนหงายให้นอน
หงายเข่าเหยียดตรง แล้วใช้ม้วน
ผ้าขนหนูวางไว้ใต้ข้อเท้าขาข้าง
ผ่าตัด จุดประสงค์ของการนอน
แบบนี้เพื่อให้เข่าที่ผ่าตัดเหยียดได้ตรง ผู้ป่วยไม่ควรใช้หมอนใด ๆ วางใต้ข้อเข่าที่
ผ่าตัดในขณะที่นอน
การนั่งนาน จะทาให้เข่าข้างผ่าตัดเกิดอาการขาแข็ง (stiffness) หรือบวมตลอด
ทั้งขาข้างที่ผ่าตัด จึงควรนั่งนานไม่เกิน 45 นาที หากต้องการที่จะนั่งนาน เช่น ดู
หนัง หรือ ดูทีวี หรือนั่งทางานนาน ควรลุกขึ้นยืนและเดินในระยะทางสั้น ๆ หรือ
เคลื่อนไหวเข่าข้างผ่าตัดโดยการงอและเหยียดเข่าหลาย ๆ ครั้ง
้ ขา
การออกกาล ังกายเพิม
่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ

1.Ankle Pumps:
นอนหงาย
ขาเหยียดตรง
กระดกข้อเท้าขึ้น และ ลง ทาซ้า
2.Heel Slides: นอนหงาย ขา
เหยียดตรง ค่อย ๆ งอเข่าขึ้นมา
โดยการลากส้นเท้าเข้ามาชิดก้น ให้
ส้นเท้าติดพื้นตลอดการเคลื่อนไหว)
แล้วค่อยยืดขาออกกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
3.Knee Press: นอนหงาย ขาเหยียดตรง เกร็ง
กล้ามเนื้อต้นขา กดด้านหลังเข่าติดเตียง เกร็งค้าง
ไว้นาน 5 วินาที แล้วคลายออก ทาซ้า … ครั้ง
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ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
4.Straight Leg Raise: นอนหงาย ขาข้างดี
งอขึ้นมาให้เท้าวางติดพื้น ขาข้างผ่าตัด
เหยียดตรง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าขาให้เข่า
เหยียดตรง แล้วยกขานั้นขึ้นสูงเท่ากับความ
สูงของขาข้างดีที่ตั้งงอไว้ โดยที่เข่าต้อง
เหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว แล้วค่อย ๆ วางขาลงช้า ๆ กลับสู่ทา่ เริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
5.Side Lying Abduction: นอน
ตะแคง ขาเหยียดตรง (ให้ขาข้างที่
ต้องการออกกาลังกายอยู่ด้านบน)
จากนั้นให้กางขาขึ้น โดยขาจะต้อง
เหยียดตรงตลอดช่วงของการกางขา แล้วยกขากลับสู่ท่าเริม่ ต้น ทาซ้า … ครั้ง
6.Sitting Knee Extension: นั่งบน
เก้าอี้ แล้วค่อย ๆ เหยียดขาข้างที่
ต้องการออกกาลังกายให้เข่าเหยียดตรง
มากที่สุดเท่าที่ทาได้ ทาค้างไว้ 5 วินาที
แล้ววางขาลงสู่ท่าเริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
7.Standing Knee Bending:
โดยให้ผปู้ ่วยยืนจับพนักเก้าอี้ที่
มั่นคง แล้วงอขาข้างที่ผ่าตัดขึ้น
ทิศทางเข้าหาก้น ให้งอเท่าที่จะงอ
ไปได้ แล้ววางขาลง
กลับสู่ท่าเริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
8. Standing Hip Abduction: โดยให้ผู้ป่วยยืนจับพนักเก้าอี้ที่มนั่ คง แล้วกางขาข้างผ่าตัด
ออกไปทางด้านข้าง โดยพยายามควบคุมให้ลาตัวและเข่าเหยียดตรงตลอดช่วงการ
เคลื่อนไหว แล้ววางขากลับสู่ท่าเริม่ ต้น ทาซ้า … ครั้ง
9. Standing Hip Extension: ให้ผู้ป่วยยืนจับพนักเก้าอี้ที่มั่นคง แล้วเหยียดขาข้างที่ผ่าตัด
ไปทางด้านหลัง โดยพยายาม
ควบคุมให้ลาตัวและเข่า
เหยียดตรงตลอดช่วงการ
เคลื่อนไหว แล้ววางขากลับสู่
ท่าเริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
10. Standing Terminal Knee
Extension: โดยให้ผู้ป่วยยืนจับพนักเก้าอี้ที่มั่นคง แล้วให้เข่าข้างที่ผา่ ตัดงอเล็กน้อย จากนั้น
ค่อย ๆ เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาดึงเข่าไปทางด้านหลัง ให้เข่าเหยียดตรง เกร็งค้างไว้ 5 วินาที
(พยายามไม่ให้เข่าแอ่นมาก
เกินไป) จากนั้นจึงค่อย ๆ คลาย
ให้เข่ากลับสู่ท่างอเข่าเล็กน้อย
ทาซ้า … ครั้ง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
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ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ

11.Heel Raises: โดยให้ผู้ป่วยยืนจับ
พนักเก้าอี้ที่มั่นคง จากนั้นให้ยกส้น
เท้าทั้ง 2 ข้างขึ้นจากพื้น เกร็งค้างไว้
5 วินาที แล้วค่อย ๆ วางส้นเท้าลง
กลับสู่ท่าเริ่มต้น ทาซ้า … ครั้ง
12. Sitting Assisted Knee Bending: โดยให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ แล้วใช้ขาข้างดีวางอยู่
หน้าขาข้างที่ผ่าตัด จากนั้นใช้ขาข้างดีดัน
ขาข้างผ่าตัดไปทางด้านหลัง ให้เข่าข้าง
ผ่าตัดงอไปได้มากที่สดุ เท่าที่จะไปได้ งอ
ค้างไว้ 5 วินาที แล้วคลายออกนาขากลับ
สู่ท่าเริม่ ต้น ทาซ้า … ครั้ง
13.Hamstring Stretching: นั่งบนเตียง โดยให้ขาข้างดีวางอยู่บนพื้น ส่วนขาข้างผ่าตัด
วางอยู่บนเตียงขาเหยียดตรง
จากนั้นค่อย ๆ ก้มตัวไป
ข้างหน้าไปจับที่นิ้วหัวแม่เท้า
หรือพยายามก้มไปข้างหน้าให้
ไกลที่สดุ เท่าที่จะไปได้ โดยต้องพยายามรักษาให้เข่าเหยียดตรงตลอดช่วงที่ก้มตัวไปข้างหน้า
แล้วให้ค้างไว้นาน 10 วินาที จากนั้นเคลื่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทาซ้า 10 ครั้ง

2.24

การมาพบแพทย์ตามนัด

3 ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
มี
ไม่มี หมายเหตุ
3.1 ข้อเข่าติดงอเข่าได้น้อยกว่า 90 องศา
3.2 ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา
3.3 ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด
3.4 การเคลื่อนหลุดของข้อเข่า,กระดูก patellar แตก
3.5 การบาดเจ็บของหลอดเลือดและเส้นประสาท
3.6 ข้อเข่าเทียมหลวมเสื่อมสภาพเร็ว
3.7 แผลผ่าตัดติดเชือ้
3.8 เกิดแผลกดทับ
3.9 หกล้มจากการใช้กายอุปกรณ์
3.10 ภาวะแทรกซ้อนทั่วๆไปที่อาจพบ เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หัวใจวาย เสียชีวิต
3.11 อื่นๆ
คาแนะนาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกขา
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
ดับบ

1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การทาแผลการประเมินอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด
มีไข้ แผลผ่าตัดบวมแดง มีเลือดหรือน้าเหลืองออกจากแผลผ่าตัด หรือ
ได้รับอุบัติเหตุซ้า
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาข้อเข่า
การป้องกันข้อเข่าหรือข้อเท้าเคลื่อนไหวได้น้อย กล้ามเนื้อลีบ กระดูก
ไม่ติด กระดูกติดช้า
การเดินด้วยไม้ค้ายัน
การจัดการความปวด
อื่นๆ......................................................
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาข้อเข่าควรทาบ่อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดย
1.นอนหงาย เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อขา ให้เกร็งค้างไว้นาน
สิบวินาที แล้วพัก (นับ 1 – 10 ดัง ๆ)
2.นอนหงาย ขยับข้อสะโพก งอ-เหยียด กาง-หุบ
3.นั่งห้อยขา ขยับข้อเท้า ขึ้น-ลง หมุนเข้า-หมุนออก
4.นั่งห้อยขา ขยับข้อเข่า เหยียดเข่าขึ้นให้มากที่สุด ค้างไว้ นับ 1-10
แล้วงอเข่าลงให้มากที่สุด ค้างไว้ นับ 1-10ถ้าปวดมากอาจใช้ข้อเท้าขา
ข้างดีซ้อนใต้ข้อเท้าของขาข้างที่หักเพื่อช่วยยกขาขึ้น และ กดบนข้อ
เท้าข้างที่หักเพื่อให้งอลง

2.2

การออกกาลังกายที่เหมาะสม คือ กระดิกนิ้วเท้า กระดกข้อเท้าขึ้นลง
ช้าๆและเกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ 5-10 วินาทีเหยียดงอเข่า กาง-หุบขา
ยกขาขึ้นลง

2.3

การเดินโดยใช้ไม้ค้ายันช่วยพยุงห้ามเดินลงน้าหนักเวลายืนหรือเดินบน
ขาที่หักจนกว่าแพทย์จะบอกให้เลิกใช้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 - 6 เดือน
การเตรียมบ้านให้เหมาะสม เช่น นอนชั้นล่างของบ้าน นอนเตียง ใช้
ส้วมชักโครก หรือหม้อนอน ห้องน้าควรมีราวจับ
การเตรียมผู้ดูแลที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้

2.4
2.5

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2
2.6

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
หลีกเลี่ยง
1.การเดินลงน้าหนักก่อนกาหนด
2.การออกกาลังกายโดยการเตะขาแรง อาจทาให้ screwยึดเหล็กหลุด
3.กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับขี่มอเตอร์ไซด์ การ
กระโดด การใช้ไม้ค้า1อัน การเดินบนพื้นเปียก

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

2.7 การเตรียมผู้ดูแลที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้
2.8 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
2.9 การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
2.10 การดูแลความสะอาดแผลล้างทาความสะอาดแผลวันละครั้งไม่ให้แผล
ถูกน้า/ไม่แคะแกะแผล
2.11 การสังเกตอาการเหล็กดามหัก
2.12 การมาพบแพทย์ตามนัด
3 ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3.1 เหล็กดามหัก
3.2 แผลผ่าตัดติดเชื้อ
3.3 หกล้มจากการใช้ไม้ค้ายัน
3.4 อื่นๆ

คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่องดึงถ่วงน้าหนักที่บ้าน
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันที.่ ..........
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ

แก้ไขครั้งที่ : 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60

ลาดับ
ดับบ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การทาแผลการประเมินอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด
ขาที่ดึงถ่วงน้าหนักปวดบวม ชา มีไข้ กระดกข้อเท้าไม่ได้
การประเมินความแน่นของผ้าพันขา
การพันผ้าให้กระชับเท่ากันตลอดแนวการพันผ้า
การเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาข้อเข่า ข้อเท้า
การป้องกันข้อเข่าหรือข้อเท้าเคลื่อนไหวได้น้อย กล้ามเนื้อลีบ กระดูก
ไม่ติด กระดูกติดช้า
การจัดการความปวดและการจัดการความวิตกกังวล
อื่นๆ......................................................
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
การดูแลทั่วไปขณะใส่เครื่องดึงถ่วงน้าหนัก
1.ดูแลไม่ให้ผู้ป่วยเลื่อนไถลลงมาชิดขอบปลายเตียง
2.เชือกไม่มีปมดูแลให้เชือกอยู่บนลูกรอกน้าหนักไม่แตะขอบเตียง
3.ดูแลเชือกให้ตึงน้าหนักที่ใช้ถ่วงให้แขวนลอยอิสระ
4.ดูแลให้มีการดึงต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่
5.ดูแลให้เคลื่อนไหวได้เท่าที่จาเป็นและควรเป็นไปตามแนวของ
การดึงดถ่การอาการปวด
วงน้าหนัก
การจั
1.ประเมินความแน่นของผ้าพันขากรณีที่ผ้าพันแน่นมากหรือหลวม
มากเกินไปโดยการใช้นิ้ว 1 นิ้วสอดเข้าบริเวณรอยทบของผ้ายืด
ถ้าสอดได้แสดงว่าพอดีไม่แน่นกรณีที่สอดนิ้ว 1 นิ้วเข้าไปไม่ได้แสดงว่า
พันผ้าแน่นเกินไปควรพัน
2.จัดท่านอนให้เหมาะสมอาจจะเป็นท่านอนหรือท่านั่งหรือตาม
แผนการรักษาของแพทย์
3.ให้การดูแลด้วยความนุ่มนวลหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนบริเวณ
ที่ปวดหรือบริเวณที่กระดูกหัก
4.การเบี่ยงเบนความสนใจเช่นการสัมผัสการพูดคุยให้กาลังใจอ่าน
หนังสือการฟังเพลงดูโทรทัศน์การทาสมาธิหรือตามสภาพ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2
2.3

2.4

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
การส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันผู้ดูแลกระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวันที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองและกล่าวคาชื่นชมเมื่อ
สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
การรับประทานอาหาร
1. ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็นเช่นแก้วน้าเหยือกน้า
ของใช้ประจาตัวไว้ใกล้ผู้ป่วยเพื่อสะดวกในการหยิบใช้
2. จัดท่าให้อยู่ในท่านั่งหรือท่าศีรษะสูงและกระตุ้นให้รับประทานเอง
เมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง
3. หลังรับประทานอาหารดูแลให้อยู่ในท่านั่งหรือท่าศีรษะสูงอย่าง
น้อย 30 นาทีเพื่อป้องกันการสาลักอาหาร
การดูแลความสะอาดร่างกายและการเปลี่ยนเสื้อผ้า
1. เตรียมอุปกรณ์สาหรับการเช็ดตัว
2. การเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า
การดูแลกรณีที่ขับถ่าย
1. การสอดหม้อนอน
2. การใส่และการเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
3. การดูแลความสะอาดหลังการขับถ่าย
การดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
1.การประเมินบริเวณที่ถูกกดทับหรือบริเวณปุ่มกระดูกว่ามีรอยแดง
รอยถลอกหรือมีการหลุดลอกของผิวหนังทุกครั้งที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
2.ดูแลบริเวณปุ่มกระดูกที่ถูกกดทับผิวหนังบริเวณหลังและก้นกบให้
แห้งสะอาดและหลังการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระทุกครั้ง
3.เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรแห้งสะอาดผ้าปูที่นอนเรียบตึงไม่ควรให้ผิวหนัง
ของผู้ป่วยสัมผัสกับผ้ายางโดยตรงเมื่อมีการเปียกชื้นให้เปลี่ยนออก
ทันทีเพื่อป้องกันการอับชื้นและป้องกันการเสียดสี
4.ดูแลให้บริเวณเท้าและส้นเท้าลอยพ้นจากที่นอนเสมอโดยใช้หมอน
หรือผ้านุ่มรองรับบริเวณใต้ข้อพับถึงส้นเท้าเพื่อลดแรงกดทับที่ผิวหนัง
5.การกระตุ้นให้พลิกตะแคงตัวหรือเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชม.
6.เคลื่อนย้ายบนเตียงโดยให้ใช้วิธีการยกผ้ารองตัวแทนการดึงลากเพื่อ
ลดการเสียดสีผิวหนัง

2.5

การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

2.6

การดูแลความสะอาดแผลล้างทาความสะอาดแผลวันละครั้ง ไม่ให้แผล
ถูกน้า/ไม่แคะแกะแผล

2.7

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเสริมสร้างกระดูก

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2
2.8

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะท้องผูก
1.กระตุ้นให้ดื่มน้าอย่างน้อย 500 ml. หลังตื่นนอนตอนเช้าและ
รับประทานอาหารที่มีกากใยผักผลไม้
2.กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกาลังกายบนเตียง
3.สังเกตเมื่อมีอาการแน่นตึงบริเวณกระเพาะปัสสาวะหรือมีปัสสาวะ
คั่งเต็มกระเพาะปัสสาวะให้การช่วยเหลือและกระตุ้นให้ปัสสาวะดังนี้
จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในห้องเฉพาะหรือกั้นผ้าในขณะที่กาลังปัสสาวะใช้น้า
ล้างบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้อยู่ในท่าศีรษะสูงเพื่อกระตุ้นให้มีการถ่าย
สสาวะได้
ึ้น
2.9 ปัการดู
แลให้ดคีขลายความกั
งวล
1.แนะนาให้บุตรหลานเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและพูดคุยเป็นเพื่อน
2. ฝึกปฏิบัติวิธีการผ่อนคลายเช่นการหายใจเข้าออก
ลึกๆเป็นจังหวะวิธีปฏิบัติดังนี้
2.1จัดให้นอนในท่าที่รู้สึกสุขสบายหนุนหมอน 1 ใบหรือนอนในท่า
ศีรษะสูงเล็กน้อยเข่างอเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังและหน้า
ท้องมีการผ่อนคลายหรือท่าที่เคยปฏิบัติก่อนนอนโดยการถามความสุข
สบายจากผู้ป่วย
2.2หายใจเข้าลึกๆช้าๆผ่านทางจมูกขณะหายใจเข้าหน้าท้องจะโป่ง
ออก (อาจจะใช้มือวางประสานกันที่หน้าท้องเพื่อเป็นการสังเกต)
2.3หายใจออกช้
าๆหน้
ท้องจะยุ
ตัวหรืาบ่
อแฟบลง
2.10 การบริ
หารกล้ามเนื
้อต้นาขาข้
อเข่าบควรท
อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดย
นอนหงาย เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อขา ให้เกร็งค้างไว้นาน
5-10 วินาที แล้วพัก กระดกข้อเท้าขึ้นลง(นับ 1 – 10 ดัง ๆ)
2.11 การมาพบแพทย์ตามนัด
3 ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
มี
ไม่มี
หมายเหตุ
3.1 ภาวะปอดอักเสบ
3.2 ข้อเท้าตก เส้นประสาทถูกกดทับ
3.3 กล้ามเนื้อลีบข้อยึดติด
3.5 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
3.6 แผลกดทับ
3.7 อื่นๆ
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยเจาะคอ
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ

แก้ไขครั้งที่ : 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60

ดับบ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การทาแผลท่อเจาะคอ/แผลเจาะท้องใส่สายยางเพื่อให้อาหาร
การดูดเสมหะ
การเตรียมอาหารเหลว
การดูแลท่อเจาะคอไม่ให้เลื่อนหลุด/การล้างต้มท่อเจาะคอ
การประเมินภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
อื- ่นเทคนิ
ๆ คการล้าง/ต้มท่อเจาะคอ
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ทาแผลท่อเจาะคอแผลเจาะท้องใส่สายยางเพื่อให้อาหาร
แก้ปัญหาเสมหะอุดตันภายในท่อเจาะคอ
เตรียมอาหารเหลว และให้อาหารทางสายยาง
การดูแลสายยางเพื่อให้อาหาร
การดูแลท่อเจาะหลอดลมคอ
การดูแลสายสวนปัสสาวะ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2.7 การมาพบแพทย์ตามนัด
3
ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
มี
ไม่มี
หมายเหตุ
3.1 การเลื่อนหลุดของท่อเจาะคอ
3.2 แผลติดเชื้อ
3.3 ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
3.4 ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
3.6 อื่นๆ
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
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แก้ไขครั้งที่ : 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60
แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ตาเทียม
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
ดับบ 1 การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1.1 การรับประทานยา
1.2 การเช็ดตาสะอาด
1.3 การหยอดยาแก้อักเสบ/การป้ายตา
1.4 การประเมินภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
1.5 อื่นๆ
2 ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
2.1 การเช็ดตาสะอาด: ห้ามให้น้าเข้าตา ห้ามล้างหน้า
1.ล้างมือให้สะอาด 2.ใช้ผ้าสะอาดชุบน้าเช็ดใบหน้าให้สะอาด
3.แกะที่ครอบตา แผ่นสาลีรองออกและวางไว้ในที่ๆสะอาด
4.ใช้สาลีชุบน้าเกลือเช็ดขอบเปลือกตาอย่างเบามือ วันละครั้ง
ก้อนที่ 1 : เช็ดขอบตาบน โดยเช็ดจากหัวตาไปหางตา ก้อนที่ 2 : เช็ด
ขอบตาล่าง โดยเช็ดจากหัวตาไปหางตา ก้อนที่ 3 : เช็ดบริเวณหัวตา
ก้อนที่ 4 : ซับบริเวณหัวตาเบาๆหลังจากหยอดตาเสร็จ
*********ถ้าเวลาหยอดตาตรงกัน ให้หยอดห่างกัน 15 นาที
2.2 หยอดตาและป้ายตา: เฉพาะข้างที่ผ่าตัดทุก 2 ชั่วโมง จนถึงเข้านอน
และป้ายตาวันละ 1 ครั้ง ก่อนเข้านอน
2.3 สวมแว่นกันลมกันแดด ในตอนกลางวัน และครอบตาในตอนกลางคืน
ไว้นาน 1 เดือน
สระผมโดยนอนหงายไม่
ให้ก้มหน้า ระวังอย่าให้น้าเข้าตาข้างที่ผ่าตัด
2.4
นาน 1 เดือน เช็ดหน้าแทนการล้างหน้า
2.5 ไม่ทาอาหาร หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควัน
2.6 ห้ามทาแป้ง
2.7 เตรียมบ้าน โดยทาความสะอาดบ้านที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
2.8 ไม่ไปนาและสวน ให้พักผ่อนมากๆนาน 1 เดือน
2.9 ไม่เล่นกับเด็ก สัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข
2.10 การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
3 ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
มี
ไม่มี
หมายเหตุ
3.1 ตาอักเสบ (มีขี้ตามาก ขี้ตาสีเหลืองหรือเขียว มีไข้ ปวดตา ตามัวลง)
การมองเห็นไม่ชัดเจน
3.2 อื่นๆ
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยทารกเกิดก่อนกาหนด น้าหนักน้อยกว่า 2, 000 กรัม
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม...............
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ

แก้ไขครั้งที่ : 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60

ลาดับ
ดับบ

1
1.1
1.2
1.3
1.4

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การให้นมทางสาย/การป้อนนมลูก/การฝึกดูดนมจากอก
การสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
การประเมินการเจริญเติบโตตาม กราฟการเจริญเติบโตของเด็ก สุขภาพ )

1.5

การประเมินภาวะแทรกซ้อนที่ต้องรีบพามาพบแพทย์ได้แก่เรื่องการหายใจ
อาการที่บ่งบอกว่าไม่สบาย
อื่นๆ
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
การจัดสภาพแวดล้อม
ควรจัดบรรยากาศในบ้านให้อากาศถ่ายเทไม่อับชื้นเพื่อให้ลูกปรับ
อุณหภูมิกายได้ง่าย

1.6
2
2.1

2.2

ความสะอาด ของอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารการกินควรล้างมือทุกครั้งก่อนสัมผัส
ลูกและระวังการแพร่กระจายเชื้อจากคนรอบข้างหากมีใครเจ็บป่วยก็ต้องอยู่ห่าง
จากเด็ก หากคุณแม่เป็นหวัดก็ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆเพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อ

2.3

การส่งเสริมพัฒนาการให้ได้ยินและมองเห็นอยู่เป็นประจาเช่นกระตุ้นลูกน้อยได้
ด้วยเสียงดนตรีเบาๆใช้การพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่กับลูกบ่อยๆและใช้สีและแสง
อย่างเหมาะสมการนวดสัมผัสเนื้อแนบเนื้อบนหน้าอกแม่
การให้นมแม่ เป็นนมที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีสารอาหารที่เหมาะสมย่อยง่าย
มีไขมันสูงที่สาคัญยังมีภูมิต้านทานโรคและการให้ลูกดูดนมจากเต้าเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการหลายๆด้าน
การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่ต้องรีบพามาพบแพทย์ด่วน
1.การหายใจอาจมีเสมหะอุดตันมีน้ามูกหายใจไม่สะดวกหรือหายใจอกบุ๋มหายใจ
เสียงดังครืดคราดหายใจเร็วเขียวเหนื่อยเวลาดูดนม
2.อาการที่บ่งบอกว่าไม่สบายเช่น มีไข้ ตัวร้อน ตัวเย็นผิดปกติ ซึม ดูดนมได้
น้อยลง น้าหนักไม่ขึ้น ตัวเหลือง หรือตาเหลือง ท้องอืดมากถ่ายเหลว

2.4

2.5

2.6

ประเมินความสามารถในการดูดกลืนนม

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)

2.7

ประเมินการเจริญเติบโตตามกราฟการเจริญเติบโตของเด็กในสมุดบันทึกสุขภาพ
ต่ากว่าเกณฑ์
ตามเกณฑ์
เกินเกณฑ์
ติดตามน้าหนักทารก
น้าหนักเพิ่มเฉลี่ย 200- 300 กรัม / สัปดาห์ ( ปกติ )
น้าหนักเพิ่มเฉลี่ย 100- 200 กรัม / สัปดาห์ ต้อง
ติดตามน้าหนักต่อทุก 1 สัปดาห์ ไม่ดีขึ้นส่งพบแพทย์
น้าหนักเพิ่มน้อยกว่า 100 กรัม / สัปดาห์ ให้ส่งพบแพทย์

2.8

2.9

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

ประเมินภาวะตัวเหลือง โดยกดผิวหนังไล่จากศีรษะลงเท้า
ซึ่งระดับเหลืองแบ่งตาม zone ดังนี้
ระดับเหลืองที่เห็น
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

มก/ดล
6
9
12
15
>15

ถ้าเหลืองถึง Zone 4, Zone 5ส่งพบแพทย์ หรือ
ทารกเคยถ่ายอุจจาระเหลือง ต่อมาอุจจาระสีซีดลงส่งพบแพทย์
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
น้าหนักเพิ่มน้อยกว่า 100 กรัม / สัปดาห์
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
อาการที่บ่งบอกว่าไม่สบาย
อาการตัวเหลือง
อื่นๆ

คาแนะนาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม.................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
ดับบ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การดารงคงไว้ซึ่งหน้าที่ของไต
การรักษาตามอาการของผู้ป่วย
การป้องกันไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
อื่นๆ
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
การรักษาแบบประคับประคอง (conservative treatment)
การดูแลอาหารต้องควบคุมอาหารและจากัดสารอาหาร โดย
1.โปรตีนที่ให้จะกาหนดในช่วง 0.5 – 1 กรัมต่อน้าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม และต้องเป็นโปรตีนคุณภาพที่มีกรดอะมิโนที่จาเป็น
ซึ่งมักจะให้นม 1 – 2 แก้ว ไข่วันละ 1 – 3 ฟอง
2. พลังงานควรได้รับ 2,000 – 2,500 แคลอรี่ (ถ้ามีภาวะติดเชื้ออาจ
ให้ถึง 3,000 – 3,500)
3.หลีกเลี่ยงอาหารกระป๋อง ของหมักดองอาหารทะเล อาหารถูกปรุง
การจ
ดน้าจะจ
ดน้ดาเมืคือ่ ไตไม่
แต่ง ากั
อาหารที
่ต้อากั
งจากั
ผลไม้สามารถขั
กล้วย บส้ปัมสสาวะได้
มะเขือ ฉะนั้นใน
ผู้ป่วยที่ไม่มีปัสสาวะ ควรได้รับน้าวันละ 300 มล.เท่านั้น
ยา ดูแลยาประจาและยาที่ใช้บ่อย คือ ยาขับปัสสาวะ ยาลดความ
ดันโลหิต ยาระบาย ยาแก้อาเจียน ยาแก้คัน ยาเกี่ยวกับหัวใจ ยา
แก้ไขภาวะโปตัสเซียมสูง เฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้น
มีการบันทึกน้าเข้า – น้าออก และรายการอาหาร ผัก ผลไม้ ที่
รับประทานทุกมื้อ
ออกกาลังกาย 15-30 นาที อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญคือความดัน
โลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลวและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยคือ น้าท่วมปอด ปอดอักเสบ
ต่อมไร้ท่อทางานผิดปกติ เช่น ต่อมไธรอยด์ พิทูอิตาลีพาราไธรอยด์

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

3
3.4

ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน (ต่อ)
ระบบประสาทส่วนกลาง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะมีอาการ
กระตุก ชัก เพ้อ และหมดสติในที่สุด

3.5

ระบบประสาทส่วนปลาย มีอาการ restless leg syndrome ซึ่งมี
อาการร้อนที่เท้า เจ็บ ขยับเท้าตลอดเวลาชา เดินเท้าห่าง ทาให้ทรง
ตัวได้ไม่ดี
ระบบทางเดินอาหาร มีแผลในปาก กระเพาะ ลาไส้เล็กส่วน
ต้น ลาไส้ใหญ่ มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน ท้องเดิน ท้องผูก มีเลือดออก หายใจได้กลิ่น
ปัสสาวะ (uremic fetor) การรับรู้รสเฝื่อน และมีอาการสะอึก
ระบบเลือดและอวัยวะรับเลือด คือ ภาวะโลหิตจาง ภาวะเลือดออก
ง่าย และความต้านทานโรคต่า
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก มีการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เจ็บปวดข้อกระดูกผุ กระดูก
พรุน ลุกนั่งเดินลาบาก
ผิวหนัง มีอาการคันแห้งตกสะเก็ด ผิวหนังมีสีเหลืองจากสารยูโร
โคม (urochrome) และอาจมีเล็บเปราะหักง่าย
ความไม่ส มดุล ของสารอิเลคโตรลัยท์และความเป็นกรด ที่พบจะ
เป็นภาวะความเป็น กรดสูง มีโปตัสเซียมสูง แคลเซียมต่า ฟอสเฟต
สูง โซเดียมอาจสูงหรือต่า
ระบบสืบพันธุ์ เกิดความรู้สึกทางเพศลดลง เป็นหมัน ในเพศหญิงไม่
มีประจาเดือนหรือมาไม่สม่าเสมอ ระดับโปรเจสเตอร์โรนลดลง ใน
เพศชายระดับเทสโทสเตอร์โรนลดลง จานวนเชื้ออสุจิลดลง
ตา มักพบตามีสีแดง (red eye syndrome) เนื่องจาก
แคลเซียมไปเกาะเยื่อบุตา อาจระคายเคืองและยังอาจพบมีความ
พิการของตา (retinopathy)
อื่นๆ

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างช่องท้องอย่างถาวร (CAPD)
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
ดับบ

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
2
2.1

2.2

การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
การรับประทานยา
การเปลี่ยนถุงน้ายา (การล้างมือ การเช็ดโต๊ะ การจัดวางอุปกรณ์ การ
ลงบันทึก การกาจัดน้ายาที่ปล่อยทิ้ง)
การจัดการเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อม
การทาแผล (การยึดติดสายของแผลทางหน้าท้อง การล้างแผล การ
ดูแลแผลหลังอาบน้า การสวมใส่เสื้อผ้าไม่ให้รัดแผล)
การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา น้ายาขุ่น/มีเลือดปนในน้ายา/น้ายาไม่ไหลเข้า
หรือไม่ไหลออกสายหลุดหรือสัมผัสกับสิ่งอื่น
การจัดการสภาพอารมณ์และจิตใจ
อื่นๆ
ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
การดูแลเปลี่ยนน้ายา
1. รอบน้ายา…………cycle/day
2. ความเข้มช้นของน้ายา 1.5% ………….ml……….. cycle/day
3. ความเข้มช้นของน้ายา 2.5% ………….ml……….. cycle/day
4. ความเข้มช้นของน้ายา 4.25% …….….ml……….. cycle/day
5. เวลาเปลี่ยนน้ายา ……………………………………………………….
6. กาไรต่อวัน………ml/dayปัสสาวะ………..ครั้ง/วัน ปริมาตร……:ซีซี
การเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
1.มีห้องเปลี่ยนน้ายา
2.มีอ่างล่างมือ
3.ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงในบ้าน
4.บริเวณที่เปลี่ยนน้ายาอยู่ใต้แอร์
5.ความสะอาดของห้องหรือบริเวณที่ใช้เปลี่ยนน้ายา
6.แสงสว่างเพียงพอ
7.ความสะอาดของบริเวณที่เก็บน้ายา
8.อากาศถ่ายเทดี

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

2
2.3

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)

การกาจัดน้ายาที่ปล่อยทิ้ง โดยเทลงชักโครกหรือโถส้วม

2.5

2.9

การแก้ไขปัญหาสามารถทาได้และปลอดภัย
1.น้ายาขุ่น/มีเลือดปนในน้ายา กรณีทีไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีไข้ ไม่มี
ถ่ายเหลว ให้ล้างติดต่อกัน 3 ถุง โดยขังน้ายาไว้ถุงละ 10 นาที
กรณีทีมีอาการปวดท้อง มีไข้ มีถ่ายเหลวร่วมด้วยให้ไปพบแพทย์ทันที
2.น้ายาไม่ไหลเข้าหรือไม่ไหลออก ให้บีบสาย และพลิกตะแคงท่าต่างๆ
3.ทาสายหลุดหรือสัมผัสกับสิ่งอื่น ให้ติดต่อ หน่วยงานทันที
การจัดการสภาพอารมณ์และจิตใจ
1.รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภาวะความเจ็บป่วย
2.ไม่มีอาการหงุดหงิด ไม่โมโหง่าย ไม่ซึมเศร้า ยอมรับภาพลักษณ์ของ
ตนเอง นอนหลับสบาย
การดูแลและแก้ไขสภาพร่างกายทั่วไป เช่นแผลในปาก การกลืน
ลาบาก การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ในรสอาหาร อาการเจ็บแสบยอ
ดอก อาหารไม่ย่อย ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
มีการบันทึกน้าเข้า – น้าออก และรายการอาหาร ผัก ผลไม้ ที่
รับประทานทุกมื้อ
การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

3

ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน

2.7

2.8

3.1

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ายาและทาแผลที่สะอาด
1.โต๊ะผิวมัน
2.ชุดทาแผลกรรไกร/พลาสเตอร์/70% Alcohol/0.9% NSS
3.มีตาชั่งสาหรับชั่งน้าหนัก
4.มีสบู่เหลวสาหรับล้างมือ

2.4

2.6

ปฏิบัติ

อาการผิดปกติ เบื่ออาหาร ไอ มีเสมหะ บวม หายใจเหนื่อยหอบ
ผิวหนังแห้ง คันตามตัว มีไข้
3.2 น้ายาไหลเข้า-ออก ไม่สะดวก ใช้เวลานานเกิน 1 ช.ม(Consuit)
3.3 มีวุ้นตามสายน้ายาล้างไต(Fibrin) (Consuit)
3.4 ภาวะติดเชื้อ(ปวดท้อง มีไข้ น้ายาขุ่น)
3.5 อื่นๆ
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แก้ไขครั้งที่ : 02 วันบังคับใช้ 22/ธันวาคม/60
แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 1/เม.ย./60
แบบฟอร์ม Check List การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ชื่ อ................................................สกุล........................................อายุ...............ปี วันทีเ่ ยี่ยม..........................
ลาดับ
แนวทางการเยี่ยมบ้าน
การปฏิบัติ
1 การประเมินทักษะผู้ป่วย/ผู้ดูแลและครอบครัว
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ
1.1 การรับประทานยาประเมินทั้งยาเดิมและยาใหม่
1.2 การออกกาลังกาย การเคลื่อนไหว การจัดท่านอนพลิกตะแคงตัว
การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน การสวมใส่เสื้อผ้า การสวมใส่หรือถอดเสื้อผ้า
การสวมหรือถอดรองเท้า การดูแลความสะอาดร่างกาย (ผิวหนัง ผม เล็บ
ช่องปาก อวัยวะสืบพันธ์ ฯลฯ) การเคลื่อนย้ายจากเตียงไปยังเก้าอี้
1.3 การจัดการเตรียมเตียง สถานที่และสภาพแวดล้อม
เตรียมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ที่จาเป็นสาหรับผู้ป่วย
การทาดูแลและการทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์
1.4 การทาแผล ( TT-Tube/Pressure sore / ดูแลแผลหลังการขับถ่าย
1.5 การให้อาหารและน้า การจัดเตรียมสูตรอาหาร ทาอาหาร BD
และการให้อาหารทางสายยาง /การให้ออกซิเจน/การบันทึกน้าเข้า-น้าออก
1.6 การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา (มีไข้ / ชัก /อาเจียน /สาลัก/ แผลผิดปกติ/เสมหะอุด
ตัน Inner-tubeถอดไม่ได้ หรือ ใส่ไม่ได้ / กินได้น้อย/อ่อนแรงเพิ่มขึ้น
ไม่ถ่ายอุจจาระมากกว่า 3วัน / ไอ /ปัสสาวะไม่ออกตามสาย/ถ่ายอุจจาระเหลว
1.7 การจัดการสภาพอารมณ์และจิตใจ
1.8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค หรือการดาเนินของ
โรค รู้แนวทางหรือแผนการรักษา และแหล่งประโยชน์สาหรับหรับผู้ป่วยใน
ชุมชน การป้องกันปัจจัยเสี่ยง/ รู้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยกลับไปยังสถานบริการ
2 ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ
2.1 การได้รับสารอาหารและน้า ครบถ้วน ตลอดทั้งชนิดอาหาร ได้ถูกต้องเหมาะสม
การพักผ่อนก่อนรับประทานอาหาร จัดวางถาดให้อยู่ในลานสายตา
วิธีกลืนให้กระทาซ้าๆ และเป็นจังหวะ เลือกอาหารที่ไม่ต้องเคี้ยวมาก
ง่ายต่อการกลืน ดื่มน้าครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง จัดให้ผู้ป่วย
อยู่ในท่านั่ง หรือศีรษะสูง การช่วยบริหารกล้ามเนื้อในการเคี้ยว
2.2 การออกกาลังกาย
1. ออกกาลังกาย แบบ Active Resistive Exercise กับแขน – ขา ข้างที่ดี
2. มีการกระตุ้นให้ผู้ป่วยออกกาลังกาย แขน – ขา อ่อนแรงสม่าเสมอ เพื่อให้
กล้ามเนื้อมีความตึงตัวที่ดีอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
3. ในขณะที่ผู้ป่วยนอน ควรจัดท่านอนให้ผู้ป่วยตามแนวปกติของร่างกายและมี
การวาง แขน ขาอ่อนแรงในลักษณะที่ถูกต้อง

2
2.2

2.3

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
ปฏิบัติ
การออกกาลังกาย(ต่อ)
4. ดูแลให้ประคับประคองแขน – ขา อ่อนแรงทุกครั้งที่ผู้ป่วยทากิจกรรม
เช่น การลุกนั่ง ไม่ควรดึง แขน – ขา อ่อนแรงของผู้ป่วยเวลาจะเคลื่อนย้าย
หรือจับผู้ป่วย ลุกนั่ง
5. แนะนาผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงท่าที่จะทาให้การไหลเวียนเลือดไม่ดี เช่น นั่งห้อย
ขา เป็นเวลานานๆ
6. กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการทากิจวัตรประจาวัน เช่น
การใช้เครื่องพยุงต่าง ๆ เพื่อใช้ได้คล่องตัวเกิดความมั่นคงและปลอดภัย
7. ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เกิดความคล่องตัวในการหยิบ
กิจกรรมในการช่วยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
1. ประเมินความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่สนทนา
การตอบสนองต่อการสนทนา
2. ให้ความคุ้นเคย ให้ความเข้าใจและให้เวลาเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจ และไว้ใจ
3. สอนและฝึกปฏิบัติให้ผู้ป่วยได้ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ การฝึกหายใจ ลึก และช้า
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการผักผ่อนให้
เพียงพอ
5. ช่วยให้มีความหวังเกี่ยวกับผลการรักษาและความพิการที่อาจหลงเหลืออยู่โดย
- อธิบายให้เข้าใจว่าการสูญเสียหน้าที่ของร่างกายที่เกิดขึ้น สามารถช่วย แก้ไข
ให้ดี ขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลา
- พยายามหลีกเลี่ยงการให้การช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถทาได้ และ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยทากิจกรรมต่างๆรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้น
- มีการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
- กระตุ้นให้ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ ที่จะทาให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึก
ต่อตนเองในทางบวก

2.4

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
- สอนและฝึกญาติให้ใช้คาถามสั้น ง่าย พร้อมทั้งแสดงลักษณะท่าทางประกอบ
- วิธีการสื่อสารแบบอื่นที่ผู้ป่วยทาได้ เช่น ใช้รูปภา
- กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการพูดโดยพูดช้าๆเป็นประโยคสั้นๆพูดชัดถ้อยชัดคา
- กระตุ้นให้ผู้ป่วยสนทนาหรือสื่อสารและสามารถตอบคาถามเบื้องต้น
- ถ้าผู้ป่วยเขียนหนังสือได้ ให้ใช้การเขียนแทนการพูด

2.5

กิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและอุบัติเหตุ
- สังเกตความผิดปกติของผิวหนัง เช่น รอยถลอก ประเมินความ
เจ็บปวด และความไม่สุขสบาย การดูแลผิวหนังให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

3
2.5

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ

3
ประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อน
มี
ไม่มี
3.1 การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ /ทางเดินอาหาร/ทางเดินหายใจ
3.2 การเกิดแผลกดทับ
3.3 ข้อติดยึด
3.4 การพลัดตกหกล้ม
3.5 อื่นๆ เช่นการชักเกร็ง การอาเจียน ปวดศีรษะ สาลักบ่อย
คาแนะนาเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

2.6

ประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ)
กิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและอุบัติเหตุ(ต่อ)
ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1.นวดบริเวณปุ่มกระดูก (ยังไม่เกิดรอยแดง)
2.การเปลี่ยนท่านอน ทุก 2 ชั่วโมง 3. ดูและผิวหนังให้ชุมชื้น โดยให้ดื่มน้าอย่าง
เพียงพอถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของการจากัดน้า 4.จัดวางของใช้ที่จาเป็นให้เป็น
ระเบียบและใกล้พอที่ผู้ป่วยจะเอื้อมหยิบได้สะดวก 5. แนะนาให้จัดหากริ่งให้
ผู้ป่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 6.แนะนาให้ผู้ป่วยสวมรองเท้าส้นเตี้ย และพื้น
รองเท้าไม่ลื่น 7.หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม 8.หามาตรการป้องกันความปลอดภัย
ในบ้าน เช่น ไม่วางของเกาะกะทางเดิน สังเกตปัสสาวะ ดูลักษณะกลิ่นสี การ
ตกตะกอน การมีเลือดออก
การป้องกันการกลับเป็นซ้า
1. กิจกรรมที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้า เช่น การลด
ความเครียด การรับประทานยาตามแผนการรักษา
2. อาการและอาการแสดงเหล่านี้ต้องให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์ เช่น มีไข้ติดต่อกัน
มากกว่า 3 วัน เป็นแผลที่ผิวหนัง เจ็บหน้าอก ปวดเอว ปัสสาวะบ่อยและกลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็นมาก
คลื่นไส้อาเจียน แขน – ขาอ่อนแรง หรือ สูญเสียความรู้สึกมากขึ้น มีความ
ผิดปกติของสายตามากขึ้น ง่วงซึม กระสับกระส่าย สับสนมากขึ้น พูดลาบาก
ไม่เข้าใจคาพูด ไม่สามารถแสดงออกเพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น เสียการควบคุม
การทรงตัวมากขึ้น
3. การกลับมาพบแพทย์ตามนัด
4. เข้าใจถึงความสาคัญของยาและฤทธิ์ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. ญาติเข้าร่วมฟังความรู้และคาแนะนาร่วมกับผู้ป่วยและร่วมการชักถาม และ
ทาความเข้าใจ

ปฏิบัติ

