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คานา
ศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ของการดาเนินงานการ
พยาบาลชุมชนเพื่อตอบสนองนโยบาย Service Plan และ Primary Care Cluster โดยมีสาระสาคัญ
 จัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง กระจายบริการพยาบาลไปในชุมชนถึงบ้านช่วยให้มีความเสมอภาคแก่
ประชาชนกลุ่มป่วยที่บ้านที่มีความต้องการการวางแผนจาหน่าย มีข้อจากัด/ด้อยโอกาสในการไปรับ
บริการ
 ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันมิให้มี
การเจ็บป่วยซ้าและป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายการเจ็บป่วยในชุมชน
 พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถดูแลรักษาตนเองที่บ้านได้จนมีสุขภาพดีและดูแลประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบและเครือข่ายได้เป็นไปตามมาตรฐาน
 การเชื่อมโยงบริการจากตติยภูมิ ทุติยภูมิ สู่ ปฐมภูมิ โดยพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องไว้รองรับ
ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน/ผู้ใช้บริการในชุมชนพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
 การเชื่อมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการดูแล
ต่อเนื่องในกลุ่มป่วยต่างๆ
การบริการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านมี 7 รูปแบบ คือ 1.พัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลเชื่อมโยงกับเครือข่าย
2.การดูแลต่อเนื่อง 3.การบริการเชิงรุกในชุมชน 4.การบริการเชิงรับ 5.การสร้างเครือข่ายการดูแล 6.การสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการจัดบริการเชื่อมโยงกับชุมชน 7.การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการดูแล
ต่อเนื่องไปสู่เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(Primary Care Award)
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดคู่มือแนวทางการดูแลต่อเนื่อง สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะทีมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ทีมเจ้าหน้าทีง่ านการพยาบาลที่บ้านและชุมชน ทีมผู้จัดการรายโรคประจาหอผู้ป่วย ทีมพี่เลี้ยงใน
ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทีมพยาบาลประจาครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะกรรมการ
พัฒนางานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลมหาสารคาม หวังว่าบนเส้นทางการจัดบริการและการนาไปใช้
ประโยชน์ในครั้งนี้คงสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบาย Service Plan และ Primary care clusterเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคตต่อไป
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แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care center) โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม ชั้น
ล่าง อาคารแพทย์แผนไทย อยู่ภายใต้โครงสร้าง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ในภารกิจปฐมภูมิ มีบุคลากรรับผิดชอบ
5 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 4 คน พนักงานทั่วไป 1 คน
บทบาทหน้าที่
เป็นศูนย์รับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องในเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม โดยผ่านโปรแกรม COCR9มี
การวางแผนจาหน่ายร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ โดยแยกประเภทผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทีมดูแลต่อเนื่อง
เป็นศูนย์กลางในการวางแผนพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยในการนาข้อมูลใน
ระบบการดูแลต่อเนื่องต่อคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทาคู่ มือ/แนว
ทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
เป็นศูนย์ในการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ สาหรับบริการผู้ป่วยที่บ้าน
คาจากัดความ
การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)เป็นการดูแลที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ป่วย ในการดูแล
ตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่เน้นให้ผู้ป่วยแสวงหาและใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ที่มีอยู่ในการดูแลตนเอง มีทีมสุขภาพที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วย มีการวางแผนจาหน่ายร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเป็นการดูแลที่ผู้ป่วยต้องการหลังจาก
จาหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่งการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านบริการจากทีม
สุขภาพ (อรพรรณ โตสิงห์, 2546)
Home Visitภาษไทยใช้คานี้ว่า การเยี่ยมบ้าน เป็นกิจกรรมหรือกลวิธีที่สาคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพบุคคลและ
ผู้ป่วยที่บ้าน สามารถใช้กับ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
Home Health Careการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งบริการที่ให้เหล่านี้ต้องใช้ทักษะ การรักษาพยาบาล การสังคม
สงเคราะห์ การบาบัดต่าง ๆ โดยที่สหวิชาชีพ (ประพิณ วัฒนกิจ, 2536) จุดเน้นของ Home Health Care คือการที่ทีมสห
สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักโภชนากร และอื่นๆ ร่วมกันเป็นทีมสาธารณสุขให้การ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและจาเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการช่วยทากิจวัตรประจาวันบางอย่าง
เพื่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องกับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน เป็นบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวภายใต้การจัดระบบบริการที่มีความพร้อม ของผู้ให้บริการสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สุขภาพ การ
ดารงรักษาสุขภาพเพื่อคงสภาวะสุขภาพที่ดี หรือในระดับที่สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
1

Home Wardภาษาไทยใช้คาว่า การใช้ชุมชนเปรียบเสมือน หนึ่งโรงพยาบาล และมีบ้านเป็นเตียงดูแลผู้ป่วย นั่น
หมายถึงการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาล โดยใช้บ้านแต่ละหลังเสมือนเป็นเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งในชุนชน แบ่ง
ประเภทผู้ป่วย ออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม จะกาหนดแนวทางการดูแล ตามระดับความรุนแรง และปัญหา โดยมีเป้าหมาย
ผู้ป่วยที่บ้านเป็นการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและครอบครัวให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน การ
ฟื้นหายหรือทุเลาจากความเจ็บป่วยมีสุขภาวะที่ดีที่สุด ตามศักยภาพที่มีอยู่ และ/หรือสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ช่วยให้
ครอบครัวมีโอกาสดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมสมาชิกในครอบครัวเมื่อต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว
การแบ่งกลุ่มผู้ป่วย ใช้เกณฑ์การแบ่งตามระดับความรุนแรง สานักการพยาบาลดังนี้
กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มเจ็บป่วยระยะแรก จากการเป็นโรคเรื้อรัง มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเล็กน้อย ยัง
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือการเกิดภาวะโรคร่วม ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับโรค
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม กับสภาวะของโรค (หรือเยี่ยมตามกลุ่มวัย)
กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีการดาเนินของโรคส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต มีความจากัด/ไร้ความสามารถเล็กน้อย
ช่วยเหลือ ตัวเองได้ไม่เต็มที่ ศักยภาพในการดูแลตนเองไม่เพียงพอ ต้องการผู้ดูแล/คนช่วยเหลือในการทากิจกรรมบางส่วน
กลุ่มที่ 3 หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่พยาธิสภาพของโรค ทาให้เกิดความพิการ/จากัดความสามารถในการทากิจวัตร
ประจาวันด้วยตนเอง หรือใส่เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยในการดารงชีวิต จาเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือการทากิจวัตร
ประจาวันให้
กลุ่มที่ 4 หมายถึง กลุ่มผู้ป่วย Palliative care และ End of life care ใช้เกณฑ์วินิจฉัย ตามเกณฑ์ Palliative
care
เกณฑ์การดูแลสุขภาพที่บ้าน จาแนกตามกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ติดตามเยี่ยมเพื่อสนับสนุนและการให้ความรู้ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านครั้งแรกเยี่ยมภายใน 1 เดือน
ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยหมอครอบครัว Care giver อาสาสมัครสาธารณสุขระยะเวลาการติดตามดูแลต่อเนื่องทุก
6 เดือน หรือ ตามสภาพปัญหาโดยมีกิจกรรมการดูแลดังนี้
1. ประเมินความรู้/ความสามารถ ในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยและครอบครัว
2. รวบรวมปัญหาในการดูแลที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ เรื่องโรค/การเจ็บป่วย และการดูแลตนเอง
3. ฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เช่น ทาแผล ทักษะการฉีดอินซูลิน
4. ให้คาปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดูแลตนเอง
5. ประเมินผลตามกิจกรรม ประเมินผลลัพธ์
กลุ่มที่ 2 การจัดบริการสุขภาพเป็นแบบทดแทนบางส่วนโดยทีมเยี่ยมบ้านจะเป็นผู้ช่วย หรือฝึกทักษะให้ผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลสามารถทากิจกรรมด้วยตัวเองระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านครั้งแรกเยี่ยมภายใน 3 สัปดาห์
ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย Case manager ระดับ รพ.สต. Case manager ระดับอาเภอสหสาขาวิชาชีพร่วมให้
การดูหมอครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) ผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกทักษะการดูแลเฉพาะราย อาสาสมัคร
สาธารณสุขมีแพทย์ร่วมเยี่ยม กรณีจาเป็นระยะเวลาการติดตามดูแลต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือ ตามสภาพปัญหา มี
กิจกรรมการดูแล ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเมินความรู้/ความสามารถ ในการใช้อุปกรณ์การแพทย์
ประเมินการเผชิญปัญหา/การเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วย/ผู้ดูแล
ตั้งเป้าหมาย การดูแลร่วมกับทีม+ผู้ดูแล
ให้ข้อมูล ความรู้ในการดูแลตนเอง เพิ่มศักยภาพครอบครัวในการดูแลโดยกลยุทธ์เสริมพลัง การให้คาปรึกษา
ให้การพยาบาลฝึกทักษะการดูแลตนเอง เพิ่ม
ประเมินผลตามกิจกรรม ประเมินผลลัพธ์
วางแผนการดูแล ครั้งต่อไป
บันทึกข้อมูล

กลุ่มที่ 3 การจัดบริการเป็นระบบที่ต้องให้การดูแลทดแทนผู้ป่วยทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด ระยะต้นๆ ทีมสุขภาพ
จะเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและสามารถฝึก/กระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้
ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านครั้งแรก เยี่ยมภายใน 2 สัปดาห์ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 : แพทย์ประจาบ้าน และทีม คือ Case manager ระดับ รพ.สต. Case manager ระดับอาเภอ
สหสาขาวิชาชีพร่วมให้การดูหมอครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) ผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกทักษะการดูแลเฉพาะราย
อาสาสมัครสาธารณสุขครั้งที่ 2: เป็นต้นไป ทีมเยี่ยม หรือ มีแพทย์ กรณีจาเป็น ระยะเวลาการติดตามดูแลต่อเนื่อง
ทุก 1 เดือน หรือ ตามสภาพปัญหา โดยมีกิจกรรมการดูแล
1. ประเมินความรู้/ความสามารถ ในการใช้อุปกรณ์การแพทย์
2. ประเมินการเผชิญปัญหา/การเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วย/ผู้ดูแล
3. ตั้งเป้าหมาย การดูแลร่วมกับทีม+ผู้ดูแล
4. ให้ข้อมูล ความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการดูแลโดยกลยุทธ์เสริมพลังการให้คาปรึกษา
5. ให้การพยาบาลฝึกทักษะการดูแลตนเอง เพิ่ม
6. ประเมินผลตามกิจกรรม ประเมินผลลัพธ์
7. วางแผนการดูแล ครั้งต่อไป
8. บันทึกข้อมูล
กลุ่มที่ 4 การจัดบริการ เพื่อสนับสนุน การจัดการอาการทุกข์ทรมานจากภาวะเจ็บป่วย ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้าน
ครั้งแรก เยี่ยมภายใน 1 สัปดาห์ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย Case manager ระดับ รพ.สต.
Case manager ระดับอาเภอสหสาขาวิชาชีพร่วมให้การดูหมอครอบครัว ผู้ดูแล (Care giver) ผ่านการฝึกอบรม
หรือฝึกทักษะการดูแลเฉพาะราย อาสาสมัครสาธารณสุขระยะเวลาการติดตามดูแลต่อเนื่องตามสภาพปัญหาโดยมี
กิจกรรมการดูแลดังนี้
1.ประเมินความรู้/ความสามารถ ในการใช้อุปกรณ์การแพทย์
2.ประเมินการเผชิญปัญหา/การเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วย/ผู้ดูแล
3.ฝึกทักษะผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย เช่น การให้อาหารทางสายยาง
4.ประสานแหล่งประโยชน์ในชุมชนในการช่วยเหลือการดูแล
5.ให้ข้อมูลการจัดการหลังการเสียชีวิต เช่น การแจ้งการเสียชีวิต
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6.ให้คาปรึกษาญาติให้ยอมรับการสูญเสีย
ตัวชี้วัดการดูแลต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดคุณภาพงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
1. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยเตียงประเภท 3 ได้รับการวางแผนจาหน่ายและส่งต่อเพื่อเยี่ยมบ้าน
2. ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยติดเตียงประเภท 3 ทีไ่ ด้รับการวางแผนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้รับการตอบกลับผล
การเยี่ยมบ้าน ภายใน 1 เดือน
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มผู้ป่วย Palliative care ได้รับการส่งต่อ ตามมาตรฐานการให้บริการ
4. อัตราการตอบกลับมายัง รพ. ภายใน 14 วัน ≥ 80%
5. อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วยที่ค้นพบใหม่ในชุมชนมายัง รพ. ≥ 80%
ตัวชี้วัดคุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
1.จานวนชั่วโมงเยี่ยมบ้านไม่น้อยกว่า 6ชม. / WK
2.อัตราการย้ายประเภทเตียงจากเตียง1 2 เป็นเตียง 3 ไม่เกิน 10%
3.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน ≥ 85%
4.ความพึงพอใจของทีมเยี่ยมบ้านมากกว่า ≥ 90%
5.สถานบริการสุขภาพ(รพ.สต)ผ่านเกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ1 หรือ 2 หรือ 3
ตัวชี้วัดคุณภาพงานเยี่ยมบ้านเตียงประเภท 3
1. อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมภายใน1-2 wk ≥80%
2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 50% (ยกเว้นPalliative Care)
3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ไม่เกิน 20%
4. อัตราการ Unplanned Readmission rate ภายใน 28 วันไม่เกิน 5%
ตัวชี้วัดคุณภาพงานเยี่ยมบ้านเตียงประเภท 2
1. อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมภายใน2-3wk ≥60%
2. อัตราการ Unplanned Readmission rate ภายใน 28 วันไม่เกิน 10%
ตัวชี้วัดคุณภาพงานเยี่ยมบ้านเตียงประเภท 1
1. อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมทุก 6 เดือน≥ 80%
2. อัตราการ Unplanned Readmission rate ภายใน 28 วัน ไม่เกิน10%

ตัวชี้วัดคุณภาพงานเยี่ยมกลุ่มPalliative Care
อัตราความครอบคลุมการได้รับการเยี่ยมกลุ่มPalliative Care ภายใน1-2 wkตามมาตรฐาน ≥ 80%

4
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับบริการ
เป็นผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน (ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ) ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง (High cost) มีความเสี่ยงในการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้า หรือเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังจาหน่าย (High risk) ซึ่งการดูต่อเนื่องที่ดี จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดวันในการนอนโรงพยาบาล ลด
การกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล จาเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผู้ป่วยมีภาวะสุขภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภายใต้การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกับทีม PCT (Patient Care Team) โดยมีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง COC เป็น
กลไกในการดาเนินงาน มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. กลุ่มผู้สูงอายุ (ติดบ้าน,ติดเตียง)
2. กลุม่ ผู้พิการ หรือ กลุ่มปกติ แต่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองหรือทีมสหวิชาชีพเห็นควรต้องได้
ติดตามฟื้นฟูหลังจาหน่าย
3. กลุ่ม Palliative care และ End of Life Care
4. กลุ่มผู้ป่วย ที่มีปัญหาซับซ้อน ตามข้อกาหนด ได้แก่
4.1 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (อายุรกรรม)
4.1.1 COPD: ที่ Re-admit มากกว่า 2 ครั้ง/ปี หรือ Re-admit ภายใน 28 วัน, ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่นรับประทานยา
พ่นยา, มีการใช้ออกซิเจนที่บ้าน
4.1.2 DM: รายใหม่ ที่ฉีด Insulin และ รายเก่าที่ฉีด Insulin ไม่ถูกต้อง, ผู้ป่วย Admit ด้วยปัญหา Hypoglycemia–
Hyperglycemia ผู้ป่วยนอกไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ (ระดับน้าตาลในเลือด 250 mg 2 ครั้ง ขึ้นไป)
4.1.3 HT: ที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ (BP มากกว่าเท่ากับ 280/100 mmHg)
4.1.4 Stroke CVA: รายใหม่ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่องในระยะ Acute, Sub acute และ ระยะ Chronic
4.1.5 CRF: ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; CAPD), Hemodialysis
หรือ ไตวายระยะสุดท้ายที่มีภาวะแทรกซ้อน
4.1.6 คลินิก Wafarin ผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่ม Anticoagulant และมีค่า INR ผิดปกติจากการควบคุม
(เป้าหมาย 2-3)
4.1.7 TB: รายใหม่ทุกราย/รายเก่ารับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
4.2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื่อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (สูติกรรม)
4.2.1 หญิงคลอดด้วยผ่าตัดเอาลูกออกทางหน้าท้อง Ceasarien section และแผลผ่าตัดมีภาวะติดเชื้อหญิง
คลอด
4.2.2 กลุ่มหญิงคลอด ป่วยด้วยโรค DM (GDM A2)
4.2.3 กลุ่มหญิงคลอดมีภาวะPPH/PIH/Eclampsia
(แนวทางปัจจุบัน ยังส่ง มารดาหลังคลอด และทารก เข้าระบบเยี่ยมตามกลุ่มวัย ทุกราย)
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4.3 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (เด็ก-ทารก)
4.3.1 ผู้ป่วยทารก (อายุแรกเกด – 1 เดือน) Low Birth weigh
4.3.2 มีภาวะพิการปริกาเนิด (Congenital Abnormally)
4.3.3 Chronic BPD Lung
4.3.4 ผู้ป่วยเด็ก (อายุ - ) ที่มีปัญหาการ กลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้
า (Re-admit)
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4.4 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (ENT)
4.4.1. ผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลม (TT)
4.5 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (ตา)
4.5.1 ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมทั่วไป)
4.6.1 THA (Total Hip Arthroplasty), TKA (Total Knee Arthroplasty) ทุกราย
4.6.2 Severe HI (Head injury) และ SCI (Spinal Cord disease ) ติดบ้าน/ติดเตียง
4.6.3 Amputation, Multiple Fracture
4.7. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน ( ศัลยกรรมทั่วไป)
4.7.1. กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งCA breast ,CA Cervix, CA Liver ที่ได้รับยาเคมีบาบัด ครบแผนการักษา
4.7.2. Severe HI (Head injury) และ SCI (Spinal Cord Injury) ติดบ้าน/ติดเตียง
4.7.3. Amputation, Multiple Fracture
4.7 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาซับซ้อน (สุขภาพจิต จิตเวช)
4.7.1.ผู้ป่วย schizophrenia ที่ขาดยา
4.7.2. ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
4.8กลุ่มพิเศษ (อื่นๆ)
4.8.1 กลุ่มผู้ป่วยทุกราย ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายสวนปัสสาวะ Retain Foley’s Cath สายให้
อาหาร On NG for feeding ออกซิเจน Home Oxygen เป็นต้น
4.8.2 กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในชุมชน ค้นพบโดย รพ.สต. เข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือ
4.8.3 กลุ่มวัย ตามนโยบาย
4.8.4 กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเอกสารส่งต่อ ให้ติดตามเยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลอื่นๆ
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แนวทางการปฏิบัติการวางแผนจาหน่ายในหอผู้ป่วยการดูแลด้วย Home care program
ระยะในการเริ่ม เข้าสู่ การเตรียม Home care program เริ่มหลังจากแพทย์ลงความเห็นผู้ป่วยมีอาการคงที่
1.
รับ Case จากหอผู้ป่วย ทั้ง IPD/OPD พยาบาล COC WN (Continuity of Care ward nurse) หรือ
แพทย์ ประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ที่เข้าเกณฑ์ หรือ ควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึง บ้าน
2.
พยาบาลCOCWN และ พยาบาลผู้ประสานงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ร่วมประเมินปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วย โดยใช้แนวคิด DMETHOD เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล
ฟื้นฟูและป้องกันโรค ตลอดจนการประสานการดูแล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง พึ่งพา
ตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามความเหมาะสม
3.
ประสานทีมสหวิชาชีพ ฝึกทักษะ หรือสนับสนุนการดูแล ตามความจาเป็นแต่ละกรณี แจ้งศูนย์ดูแล
ต่อเนื่องเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
4. การเตรียมชุดสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีดังนี้
4.1 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุในการทาแผลต่อเนื่อง สายดูดเสมหะ สาย NG ควรจัดเตรียมสารองการใช้
ประมาน 2 สัปดาห์ อย่างน้อย
4.2 กายอุปกรณ์ มีแนวทางประสานงานดังนี้ ทีมพิจารณาร่วมกันได้แก่ แพทย์ พยาบาลประจาหอผู้ป่วย
นักกายภาพบาบัด นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลประสานงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ร่วมพิจารณาความจาเป็นในการใช้อุปกรณ์
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ จัดหาอุปกรณ์ ตามแนวทางที่กาหนด (แนวทางการสนับสนุนอุปกรณ์ สาหรับผู้ป่วยที่บ้าน)
ระยะ ประเมินความพร้อม ของผู้ป่วย และครอบครัวในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านคาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะจาหน่าย
ภายใน 2 สัปดาห์
ขั้นตอนดังนี้
4. โทรประสานพยาบาลศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ประเมินความพร้อมของ ผู้ป่วยและครอบครัว ตามแนวคิด DMETHOD
และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เครื่องมือหลักในการประเมิน ใช้
แนวคิด INHOMESS + ใช้เครื่องมือประเมินตามสภาพผู้ป่วย Fall risk Assessment,Pressure sore
Assessment และ เครื่องมือตามความจาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง พึ่งพาตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามความเหมาะสม
5. ประสาน care giver การเข้า Home care program ตามการประเมิน
6. ติดตาม ผลการเข้า Home care program
7. บันทึกการ วางแผนดูแลต่อเนื่อง ใน Nurse note (อธิบายวิธีการบันทึก แนบท้าย)
8. ประสาน ศูนย์ดูแลต่อเนื่องในการ จัดการสนับสนุนเครื่อง มือ และอุปกรณ์ที่ จาเป็น
9. แจ้งผลการประสานงานในการดูแล กับ COCWN
10. ประสานงานศูนย์ COC ในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ป่วยประเภท 3,4 หรือเฉพาะกรณี
11. ติดตาม ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน จากผู้รับผิดชอบศูนย์ COC
12. สรุปและวิเคราะห์ ข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน
13. ติดตาม ข้อมูลในโปรแกรม COCR9 หลัง Discharge
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มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ดังนี้
1. การบันทึก ใน Nurse note charge admit :รูปแบบFocus problem ตามสภาพปัญหาที่ประเมิน จาก
DMETHOD + INHOMESS +แบบประเมินจาเพาะแต่ละรายเช่น
Focus : Immobilization : weak ซีก ltmoter power gr 2+
ประเมิน braden’s score < 16คะแนน
Intervention :
ประสาน COC รพช........เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ตามแนวทางการป้องกันแผลกดทับ
ญาติ ได้รับการฝึก การดูแล และเคลื่อนย้าย และสามารถทาได้
Focus :กลืนลาบาก
ใส่ NG feeding BD …………..
Intervention :
CG ได้รับการฝึก feeding สามารถทาได้ดี
CG จะทาอาหารปั่นเอง ฝึกเข้าใจแล้ว
2. บันทึก ทะเบียน Discharge plan (ตามรายละเอียด ทะเบียน)
1 ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ – สกุล, อายุ,HN, ที่อยู่ อยู่จริง, หมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามี)
2 ข้อมูลการเจ็บป่วย (วันที่นอน รพ. วันที่ออก รพ., ประวัติการเจ็บป่วย, การวินิจฉัย, การรักษาที่ได้รับ,
การผ่าตัด)
3 ข้อมูลสภาพผู้ป่วยขณะจาหน่าย (ความสามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน ADL, ข้อมูล
ผู้ดูแลหลัก, ข้อมูลอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้, รายการยา HM, วันนัด F/U สถานที่นัด)
4 แผนการดูแลต่อเนื่อง ประกอบด้วย เป้าหมายการดูแลระยะสั้น 1 เดือน หลังออกจากโรงพยาบาล
กิจกรรมที่จาเป็นต้องทา ระบุผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม ระบุเกณฑ์ในการประเมิน, ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ (เอกสารแนบ) (เน้น
เบอร์โทรศัพท์ และระบุจุดสังเกต/จุดเด่นของบ้านหรือสถานที่ใกล้บ้านที่เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมบ้านหาได้ง่าย
เช่น วัด ร้านค้า เป็นต้น)
5 รายการยากลับบ้าน กรณีที่มีกลุ่ม High alert drug การวางแผนจาหน่าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องปรึกษาเภสัชกร
ในการให้คาแนะนาเช่น wafarin
3.บันทึกใน โปรแกรม COCR9COCWNส่งข้อมูล เข้าระบบโปรแกรม COCR9 ให้ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
(COC) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ภายในวันจาหน่าย หรือหลังจาหน่าย ไม่เกิน 3 วัน(คู่มือ
การใช้โปรแกรม)
หมายเหตุ แนวทางการใช้บริการรถรับส่งกลับบ้าน
การเรียกบริการฉุกเฉินให้ได้รวดเร็ว พยาบาลติดต่อประชาสัมพันธ์ หมายเลข 100 โดยให้เตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม
ข้อมูลสาคัญได้แก่ ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย และ หน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ป่วยกลับ พร้อมทั้ง ชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง แผนก พร้อมเบอร์โทรศัพท์
เพื่อให้ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อกลับได้
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แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเยี่ยมบ้าน
1.1 ข้อมูลในการเยี่ยมบ้าน ทีมเยี่ยมบ้านต้องมีการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้าน
 ทาความเข้าใจชุมชน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างชุมชน
 หาข้อมูลผู้รับบริการ จากแฟ้มประวัติการส่งต่อ จากประวัติครอบครัว (Family Folder) จากการ
ซักถาม การสังเกต
 การเตรียมตัวของทีมเยี่ยมบ้าน เช่น เตรียมความรู้ เตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จาเป็น และกระเป๋า
เยี่ยม
1.2 อุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้าน
การไปเยี่ยมบ้านควรมีอุปกรณ์สาหรับเยี่ยมบ้าน โดยบรรจุอุปกรณ์ในกระเป๋า ได้แก่
 แผนที่ในการเดินทางและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย
 หูฟัง (Stethoscope)
 เครื่องวัดความดันและที่พันขนาดต่างๆ (Sphygmomanometer and various cuff sizes)
 เครื่องตรวจหูและตา (Otoscope and ophthalmoscope)
 สารหล่อลื่น
 แฟ้มบันทึกประวัติครอบครัว
 ใบสั่งยา
 ไม้กดลิ้น (Tongue depressors)
 ถุงมือใช้แล้วทิ้ง
 ไฟฉาย
 ปรอทวัดไข้
อุปกรณ์อื่นๆ อาจจะจัดเตรียมตามความจาเป็นของการเยี่ยมบ้าน เช่น เตรียมชุดทาแผลสาหรับ
วัตถุประสงค์เยี่ยมบ้านเพื่อทาแผล ชุดตรวจระดับน้าตาลในเลือด แผ่นพับเรื่องโรคต่างๆ ที่จาเป็น เครื่องชั่ง
น้าหนัก คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การเยี่ยมบ้าน
2.1 ขณะเยี่ยมบ้าน
การเข้าเยี่ยม เริ่มต้นด้วยธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี มีท่าทีที่อดทนการใช้ทักษะที่เหมาะสม ใช้ภาษา
เข้าใจง่าย ควรคานึงถึงธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติ เช่น การขออนุญาต การให้ความเคารพ เกรงใจ ช่างสังเกต
การตั้งคาถามให้เหมาะสม ขณะเดียวกันการให้บริการ ควรให้สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
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หลักการและเหตุผล รวมถึงกาใช้กระเป๋าเยี่ยม ยึดหลักสะอาด ปลอดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อ มี
ความมั่นใจ โดยมีแนวทาง INHOMESSS
I = Immobility เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้หรือต้องอาศัยผู้อื่นในการดูแล
N = Nutrition เพื่อภาวะด้านโภชนาการของผู้ป่วย เพราะอาหารส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เช่น
ผู้สูงอายุทานข้าวไม่ได้ เด็กขาดสารอาหาร ผู้ป่วยเบาหวานคุมอาหารอย่างไร
H = Home environment สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพผู้ป่วยและครอบครัว เช่น สภาพบ้านแออัด มีโรงงานอุตสาหกรรมในบ้าน
O = Other people สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อนบ้านมีการช่วยเหลือพึ่งพากันบ้าง
หรือไม่
M = Medications การซักประวัติเรื่องยารวมถึงการใช้สมุนไพร ยาพื้นบ้าน ของผู้ป่วยมีความจาเป็นเพื่อ
ประเมินเรื่องการใช้ยา การดูแลตนเองและการแสวงหาแหล่งพึ่งพาทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย
E = Examination การตรวจร่างกายขณะเยี่ยมบ้าน เช่น การวัดความดันโลหิต การดูแลแผล การตรวจ
มารดาและทารก หลังคลอดเพื่อประเมินผู้ป่วยในขณะนั้น
S = Spiritual Health ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ การค้นหาปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว ทาให้รู้จักและเข้าใจผู้ป่วยถึงพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและ
ครอบครัว
S = Service การประเมินที่บ้านถึงบริการสุขภาพที่มีผู้ป่วยได้รับนั้น ทาให้ทราบถึงความรู้สึกที่มีต่อระบบ
บริการและสะท้อนถึงบริการที่ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการเอง
เพื่อปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงบริการยิ่งขึ้น
S = Safety ประเมินความปลอดภัยในบ้าน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและญาติปรับสภาพภายในที่บ้านที่อาจเป็นอัน
ตายต่อสุขภาพได้
2.2 ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน
ภายหลังการเยี่ยมบ้านมีการนาข้อมูลที่ได้มาลงบันทึกในแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน
โดยยึดหลัก SOAP ดังนี้
S = Subjective ได้แก่ข้อมูลจากคาบอกเล่าของผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนบ้าน ลงบันทึกย่อ ๆ ให้ครอบคลุม
ทั้งประเด็น กาย จิต และสังคม
O = Objective ได้แก่ข้อมูลจากการตรวจพบ และสังเกต เช่น ผลการตรวจร่างกายท่าทีอวัจนะภาษาทั้ง
ของผู้ป่วยและญาติรวมทั้งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
A = Assessment คือ การประเมินปัญหาผู้ป่วยและครอบครัว ตามระดับของการดูแล
P = Plan Management ซึ่งต้องให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาที่ เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน
เป็นองค์รวมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการดูแลตนเอง และการนาศักยภาพของครอบครัวและ
เครือข่ายทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมด้วย
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กิจกรรมขณะเยี่ยม
1. แนะนาตนเอง สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ
2. บอกวัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
3. สอบถามประวัติ และอาการของผู้ป่วย
4. ประเมินการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ได้แก่
4.1 ด้านการใช้ยา (Medication) ได้แก่ ประเมินวิธีใช้ยา จานวนยาที่รับประทาน การรับประทานยา
สม่าเสมอและถูกต้องหรือไม่ การเก็บยาที่ถูกต้องเหมาะสม อาการข้างเคียงจากการใช้ยา การปรึกษาเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือแพทย์เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4.2 ด้านการรับประทานอาหาร ชนิดของอาหาร ประเภทของอาหารที่สามารถรับประทานได้และอาหารที่
ควรหลีกเลี่ยง
4.3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน นอกบ้านว่าเหมาะสมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นหรือไม่
4.4 ด้านการออกกาลังกาย ที่เหมาะสมกับสภาพและโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่
4.5 ด้านการตรวจตามแพทย์นัด อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด
4.6 ด้านจิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของผู้ป่วยและญาติ
5. การตรวจร่างกาย (Examination)
6. การตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital sign)
7. ให้การส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้กาลังใจให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติตามบริบท
8. กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลเรื่องหัตถการต่างๆ ต้องสอนและฝึกทักษะให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
8.1
มีแผล bed sore สอนการทาแผลและการพลิกตัว
8.2
กรณี On- NG tube สอนการดูแล การให้อาหารทางสายยาง และการทาอาหาร
8.3
กรณี Retain Foley’ s cathสอนการดูแล
8.4
กรณีให้ออกซิเจนที่บ้านสอนการดูแลและการให้ออกซิเจนที่ถูกต้อง
8.5
กรณีผู้ป่วยเบาหวาน ที่ฉีด Insulin สอนการฉีดและฝึกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
9. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทุกขั้นตอน
10. ส่งต่อ Case ไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่จาเป็น กรณีที่อาการดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ถูกต้อง เปลี่ยน
กลุ่มผู้ป่วย ให้การดูแลตามเกณฑ์ผู้ป่วย แต่ละกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 หลังเยี่ยมบ้าน
หลังการเยี่ยม ภายหลังการเยี่ยมต้องมีการทบทวน สรุปประเด็นให้ผู้รับบริการเข้าใจ มีการบันทึกการ
วางแผนงานครั้งต่อไปร่วมกัน และเมื่อเสร็จจากการเยี่ยมบ้าน ทีมเยี่ยมบ้านต้องมีการสรุป วิเคราะห์ บันทึก ทา
ความสะอาดเครื่องมือ กระเป๋าเยี่ยม และวางแผนการทางานวันต่อไป
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รูปแบบการดูแลต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน

Input
ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่น
ด้วยโปรแกรม COCR9

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชุมชน

พยาบาลที่ Ward
และกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

การคัดกรอง/เฝ้าระวัง
กลุ่มป่วย New case

- กลุ่มป่วย PCT กลุ่มโรคเป้าหมาย/
Service Plan/กลุ่มวัย/กลุ่มพิเศษ
- CPG / Care Map / คู่มือการดูแล
- การวางแผนจาหน่าย
(Discharge Planning)
- Hospital to Home Care pathway

พยาบาลที่
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในเครือข่าย
- ศูนย์สุขภาพชุมชน

- Conferrence / การคืนข้อมูล

Process
ศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น (COC)
(Continuing of care center)
- Refer Out ไป โรงพยาบาลชุมชน /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดที่
มีการใช้โปรแกรม COCR9 (มหาสารคาม
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
- Refer in (Admit) เฉพาะ อ.เมือง และ
 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 ประสาน / ปรึกษา (Consult)
ทาง Line / โทรศัพท์
ศูนย์สนับสนุนอุปกรณ์ , เครื่องมือ
 ระบบสนับสนุนและให้คาปรึกษา
การเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล
ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม
Pathway / CPG
ปรับพฤติกรรม/
ส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ

การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
จาหน่ายจากระบบการเยี่ยมบ้าน
- พึ่งตนเองได้ – ดีขึ้น – หาย –
ย้าย-ตาย- คุณภาพชีวิตระดับดี

Out Put

- ตาย - คุณภาพชีวิตระดับดี
1.อัตราความครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การ วางแผนจาหน่ายร้อยละ 80
2.อัตราความครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การ ส่งดูแลต่อเนื่องร้อยละ 80
3.อัตราการตอบกลับภายใน 14 วัน ร้อยละ 80
4.อัตราการส่งออกข้อมูลภายใน 3 วัน ร้อยละ 90

แนวทางการดูแลของทีมสหวิชาชีพ
งานกายภาพบาบัด
1.แนวคิดเยี่ยมบ้านงานกายภาพบาบัด
ผู้ป่วยเมื่อจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน ที่ชุมชนและไม่สะดวกในการเดินทางกลับมารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาล จึงต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ญาติ สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด
2.วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
1. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพและฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง
2. ผูป้ ่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
3.ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน
1. พื้นที่ (รพ.สต.) รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ
2. ศูนย์เยี่ยมบ้าน (HHC) ประสานงานกายภาพบาบัด สหวิชาชีพและพื้นที่ เพื่อจัดโปรแกรมออกบริการเยี่ยม
บ้าน
3. นักกายภาพบาบัด ประเมินผู้ป่วย วางแผนการฟื้นฟูสภาพ ฝึกทักษะและวางแผนเยี่ยมติดตาม
4. ประเมินผลการเยี่ยมบ้านและรายงานผล
4.การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการที่ไปเยี่ยม
1. ผู้ป่วยติดบ้าน
2. ผูป้ ่วยติดเตียง
5.การแบ่งระดับผู้เยี่ยม
1. นักกายภาพบาบัด
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ
6.ความต้องการความร่วมมือจากเครือข่ายและหุ้นส่วน
1. รพ.สต.รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
2. รพ.สต.ติดตามและลงเยี่ยมบ้านด้วยทุกครั้ง
3. รพ.สต.มีการประเมินภาพรวมของพื้นที่
เบอร์โทรติดต่อ 043 - 711750-4 ต่อ 267
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งานโภชนาการ
1.แนวคิดการเยี่ยมบ้าน
ระบบเครือข่ายการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้ด้านโภชนบาบัด เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเป็นทีมสห
สาขาวิชาชีพตั้งแต่การจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge) เข้าสู่กระบวนการในการดูแลผู้ป่วยลง
สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ(Primarycare)รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆต่อเนื่องในชุมชน/บ้านและการมา
ตรวจตามนัด(Follow-up) เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการด้านโภชนาการ และได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
แบบองค์รวมและเท่าเทียมกัน
2.วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน
1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินทางด้านภาวะโภชนาการได้ถูกต้องตามหลักโภชนบาบัด
2.เพื่อเป็นแนวทางและส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของอาหารที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการบาบัดโรคและสามารถนาไปปฏิบัติอยู่บ้านได้
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องตรงกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่
3.ขั้นตอนการเยี่ยมบ้านด้านโภชนาการ
ผู้รับบริการ

OPD IPD ส่ง Case ให้

รพสต. รพช. ส่ง Case ให้เยี่ยม

ศูนย์ HHC บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน
ประชุมทีมเพื่อจาแนก Case เยี่ยม ที่มีปัญหา

ส่งต่อทีมนักโภชนาการ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน

-ประเมินภาวะทุโภชนาการ-ให้คาแนะนาด้านโภชนาการ

สรุปบันทึกการเยี่ยมบ้าน และประเมินผล
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4.กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2.ผู้ป่วยมะเร็ง 3.ผู้ป่วยจิตเวช 4.ผู้ป่วยวัณโรค 5.ผู้ปว่ ยโรคเอดส์ 6.ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
7.โรคสาคัญในแต่ละ PCT
-Stroke, CAPD, CKD เป็นต้น
5.ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อสถานบริการปฐมภูมิ
รพสต.เขวา ,เกิ้ง, ท่าตูม, เชียงเหียน
รพสต.แวงน่าง ,โคกก่อ , ดอนหว่าน ,หนองปลิง,หนองโน
รพสต.แก่งเลิงจาน, หนองจิก, ท่าสองคอน, ลาดพัฒนา, อุปราช
รพสต.บ้านหัวนาคา,ห้วยแอ่ง,บัวค้อ,บ้านลาด
CUP 4 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ
นางดวงพร ฉันทะ
นางสาวสิริลักษณ์ คามุงคุณ
นางสาวรัญชน์ปินะกาโน
นางสาวนวพร ด้วงคาจันทร์
นางสาวนิธิยา นามวงศ์

6.ความต้องการความร่วมมือจากเครือข่าย
1.การประสานทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยป่วยอย่างต่อเนื่อง
2.วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้ป่วยเพื่อเชื่อมโยงการดาเนินงานในการใช้เครื่องมือที่ช่วยสื่อสารเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ต่างๆจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนตรงตามที่ผู้สอน
ต้องการอานวยความสะดวก

และยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อีกด้วยได้แก่

หนังสือ โปสเตอร์

แผ่นพับ ของจริงทรัพยากรจากแหล่งชุมชน เป็นต้นโดยสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
7.ตัวชี้วัดของการเยี่ยมบ้าน
1.ผู้ป่วยได้รับการประเมินทางด้านภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 80
8.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเยี่ยมบ้าน
1.สายวัด 2.caliper 3.เครื่องชั่งน้าหนัก 4.โมเดลอาหาร 5.ภาพพลิกอาหาร 6.อาหารฝึกกลืน 7.แผ่นพับ
อาหารเกี่ยวกับโรคต่างๆ

เบอร์โทรติดต่อ 043 - 711750-4 ต่อ 280 / 281
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โครงสร้างองค์กรฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
มหาสารคาม

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
นางรติรัตน์ กสิกุล

งานพัฒนาควบคุมคุณภาพการ

งานพัฒนาควบคุมคุณภาพและวิจัย

งานวิชาการ และคลินิคโภชนาการ

ผลิต

นางสาวนิธิยา นามวงศ์

นางสาวสิริลักษณ์ คามุงคุณ

นางดวงพร ฉันทะ

084-4287926

081-6402453

093-1054342
1.งานโภชนบริการ
2.งานโภชนบาบัด

-งานวิจัย

-ติดตามเยี่ยมบ้าน (HHC)

-งานพัฒนาบุคลากร

-การประเมินคัดกรองและ

-ควบคุมกากับการเตรียมการผลิต

ติดตามภาวะโภชนาการในIPD

อาหารเฉพาะโรค และอาหารทาง

และ OPD

สายให้อาหาร

-งานการสอน/ฝึกอบรม

-การติดตามประเมินภาวะ

/ศึกษาดูงาน

โภชนาการผู้ป่วยใน

-การจัดทาสื่อการสอน

-การเรียนทาอาหารทางสายให้
อาหารก่อน D/C
16
10

แนวทางการดูแลผู้ป่วยทีม่ ีอุปกรณ์การแพทย์

การล้างแผลเจาะคอ
ขั้นตอน
1. ดูดเสมหะ หรือให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะ
2. แกะปลาสเตอร์และกอซปิดแผลออก
3. ล้างมือให้สะอาด
4. นาถ้วยล้างแผล,เทน้าเกลือลงในถ้วย, ใส่สาลี4-5 ก้อนลงในถ้วย
5. ใช้เหล็กคีบจับหยิบสาลี บิดสาลีให้หมาดด้วยคีม เช็ดทาความสะอาดตาม
ขั้นตอนดังนี้
สาลีก้อนที่ 1 เช็ดรอบๆ ท่อ (เช็ดออกด้านนอก)
สาลีก้อนที่ 2 เช็ดตัวท่อชั้นนอก
สาลีก้อนที่ 3 เช็ดใต้แป้นรอบๆ ท่อเจาะคอ (แผลเจาะคอ)
6. ใช้ผ้ากอซพับเป็นรูปตัว I สอดใต้แป้นท่อเจาะคอ ปิดปลาสเตอร์ที่กอซ ป้องกันการเลื่อน
หลุด
7. นาท่อชั้นในที่เย็นแล้ว นากลับมาใส่ที่เดิม
หากผู้ป่วยมีเสมหะมาก เหนียว ขับออกยาก (ผู้ป่วยไม่มีโรคประจาที่มีผลต่อการได้รับน้า) ดื่ม
น้ามากๆเทน้าใส่กาละมังให้ผู้ป่วยสูดน้าร้อน จะช่วยให้เสมหะอ่อนตัว และให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะออก
ได้ไม่ปิดปลาสเตอร์บนผิวหนัง ปิดเฉพาะผ้าก๊อซ ลดการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ป่วยการจับท่อเหล็ก
ตัวใน ห้ามจับบริเวณก้านท่อเหล็ก เพื่อป้องกันนาเชื้อโรคเข้าสู่ผู้ป่วย
วิธีทาความสะอาดแผลรอบท่อหลอดลมคอ
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังทาแผลทุกครั้ง
- ญาติ /ผู้ดูแลจะต้องได้รับการฝึกทาแผลจนชานาญจากแพทย์หรือพยาบาล
อาการผิดปกติที่ควรพาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกหายใจไม่สะดวก
- ท่อเจาะคอตัวนอกหลุด
- เสมหะมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นแผลรอบท่อเจาะคอบวมแดง
ถ้าผู้ป่วยทาเองได้ให้ใช้กระจกช่วยส่องดู พร้อมทั้งสังเกตแผลโดยรอบด้วย ถ้ามีอาการผิดปกติ
เช่น บวม แดง ปวดเจ็บ มีหนองไหล หรือมีอาการอื่น ๆ รีบกลับไปพบแพทย์ทันทีการทาความ
สะอาดท่อหลอดลมคอ ควรทาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือบ่อยเท่าที่จาเป็นขณะที่ใส่ท่อหลอดลมคอ
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อยู่ ไม่ควรอาบน้าฝักบัว หรือลงว่ายน้าในลาคลอง กันไม่ให้น้าเข้าหลอดลมคอหรือสิ่งสกปรกอื่นลงไป
ด้วย การทาความสะอาดสายดูดเสมหะ

ถ้าต้องการนาสายยางกลับไปใช้ซ้าอีกควรแช่สายยางในถังที่ผสมน้ายาฆ่าเชื้อ นาน
30 นาที
 ล้างสายดูดเสมหะด้วยน้าต้มสุกที่เย็นแล้วให้สะอาดก่อนนาไปผึ่งให้แห้ง
 เก็บสายดูดเสมหะไว้ในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิชิด
การทาความสะอาดขวดเก็บเสมหะ

เทเสมหะทิ้ง ล้างขวดด้วยน้าสบู่ ผึ่งให้แห้งแล้วเติมน้ายาเซพลอน 20 ซีซีลงในขวด
ปิดจุกขวดไว้เพื่อพร้อมใช้งาน

ควรทาความสะอาดวันละ 2 ครั้งเช้าเย็นหรือทุกครั้งที่มีเสมหะเต็ม
ทาความสะอาดขวดแก้วและปากคีบด้วยน้าสบู่ ผึ่งขวดแก้วให้แห้งต้มปากคีบด้วยน้าเดือดนาน
15-20 นาที วันละ 1-2 ครั้ง

1.ทาความสะอาดท่อหลอดลมคอ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
2. เปลี่ยนท่อหลอดลมคอ
อย่างน้อย 1-2 เดือน/ครั้ง
3. ทาความสะอาดขวดแก้วและปากคีบ วันละ 1-2 ครั้ง

การดูแลผู้ป่วยทีใ่ ส่คาสายสวนปั สสาวะทีบ่ ้าน
1. ดูแลให้ถุงปัสสาวะอยู่ต่ากว่าบริเวณกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการไหล
ย้อนกลับของปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ถ้าจาเป็นต้องยกถุง
ปัสสาวะให้สูงกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะจะต้องพับสายสวนปัสสาวะก่อนชั่วคราว โดยการใช้มือพับ
หรือใช้ยางรัดสายสวนปัสสาวะแล้วรีบคลายออกเมื่อจัดวางให้อยู่ในสภาพเดิม
2. ดูแลสายสวนปัสสาวะ,ถุงให้เป็นระบบปิดเสมอโดยต้องไม่มีรอยแตก รั่วซึมซึ่งจะเป็น
ช่องทางนาเชื้อโรคเข้าสู่ระบบได้
3.ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้เลื่อนเข้า - ออก หรือเกิดการดึงรั้งของสายโดยยึดสายสวน
ปัสสาวะติดกับหน้าขาด้วย
พลาสเตอร์และไม่ดึงสายสวนปัสสาวะออกเองเพราะอาจเกิดอันตรายต่อท่อปัสสาวะ
4. ไม่ควรนั่งทับสายสวนปัสสาวะ หรือนั่งทับถุงรองรับน้าปัสสาวะดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้
เกิดการอุดตันโดยการคลึงบริเวณสายสวนปัสสาวะและหมั่นสังเกตว่าปัสสาวะไหลลงถุงรองรับน้า
ปัสสาวะได้สะดวก
5. เทปัสสาวะออกจากถุงวันละ 2 – 3 ครั้ง หรือ อย่างน้อย ทุก 8 ชั่วโมง
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6. ดื่มน้าให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อย่างน้อยวันละ 8–12 แก้วหรือปริมาณน้า
ตามคาแนะนาของแพทย์ พยาบาลและควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถเสมอ เพื่อป้องกันการตกตะกอนของ
ปัสสาวะ
7. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์และรูเปิดของท่อปัสสาวะทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า –
เย็น ด้วยสบู่และน้าสะอาดขยับสายปัสสาวะหมุนไปมาเล็กน้อยเพื่อให้ปลายสายไม่อุดตัน
8. สามารถอาบน้าทาความสะอาดได้ตามปกติและไม่ควรโรยแป้งบริเวณอวัยวะสืบพันธ์
9. บันทึกจานวนปัสสาวะในแต่ละวัน เพื่อดูปริมาณของปัสสาวะและสังเกตหากมีอาการ
ผิดปกติเช่นปัสสาวะแดงมีหนอง ขุ่น เป็นตะกอน ปวดท้อง ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นปวดแสบปวดร้อน
บริเวณท่อปัสสาวะหนาวสั่นมีไข้ควรรีบปรึกษาแพทย์
10. ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 4 สัปดาห์หรือเร็วกว่านี้ในรายที่มีการอุดตันหรือเกิด
ความผิดปกติโดยไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว
1. ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 4 สัปดาห์
2. เทปัสสาวะออกจากถุงวันละ 2 – 3 ครั้ง หรือ อย่างน้อย ทุก 8
ชั่วโมง

การดูแลผู้ป่วยและป้ องกันการเกิดแผลกดทับ(Bed Sore)
ลักษณะของแผลกดทับ
ระดับที่ 1ผิวหนังไม่มีการฉีกขาด แต่เป็นรอยแดง บริเวณรอยแดงไม่จางหายภายใน
30 นาที
ระดับที่ 2 ผิวหนังส่วนบนหลุดลอก ฉีกขาดเป็นแผลตื้นๆ มีรอยแดงบริเวณเนื้อเยื่อ
รอบๆมีอาการปวดบวมแดงร้อนมีสิ่งขับหลั่งจากแผลปริมาณเล็กน้อยหรือปานกลาง
ระดับที่ 3 มีการทาลายผิวหนังถึงชั้นไขมัน มีรอยแผลลึกเป็นหลุมโพรง มีสิ่งขับหลั่ง
ออกมาจากแผลมากมีกลิ่นเหม็น
ระดับที่ 4มีการทาลายถึงเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูก แผลเป็นโพรงมีสิ่งขับหลั่ง
ออกมาจากแผลมากมีกลิ่นเหม็น
ขั้นตอนการทาความสะอาดแผลกดทับ
1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
2. แกะแผลและประเมินแผล
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
4. คีบสาลีปราศจากเชื้อใส่ในถ้วยที่ต้ม แล้วเทน้าเกลือลงไปคีบสาลีที่ชุบน้าเกลือ
หมาดๆ เช็ดหนอง,น้าเหลืองออกจนสะอาด
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5. เช็ดผิวหนังรอบๆ แผลด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์70%วนจากด้านในออกด้านนอก
กว้างประมาณ 2 นิ้ว
6. แผลที่ทาความสะอาดด้วยน้าเกลือเรียบร้อยแล้วนั้นใช้ผ้าก๊อซชุบบิดหมาดๆปิด
แผลแล้วใช้ผ้าก๊อซแห้งปิดทับแล้วปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย
7. สาลีและผ้าก๊อซที่ใช้แล้วให้ทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนาไปฝัง
หรือเผา
ข้อควรระวัง การเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้ผู้ป่วยถ้ามีรอยคราบพลาสเตอร์ติดแน่น ให้ใช้สาลีชุบโลชั่น
หรือน้ามันมะกอกเช็ดเพื่อให้ดึงออกง่ายเมื่อเปิดแผลให้สังเกตสีน้าเหลืองหรือหนองที่ออกมา กลิ่นและ
ลักษณะแผลว่าอยู่ในระดับไหนเช่น แผลแดงแผลเริ่มมีสีเหลืองๆ แผลมีเนื้อตาย สีดาคล้า สังเกตความ
กว้างความลึกของแผล
แผลกดทับระดับที่ 3, 4 ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพิจารณาเลือกวิธีการการ
เลือกใช้วัสดุในการใส่แผลให้ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลแผลแต่ละชนิด
การเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรใช้แรงยกไม่ควรใช้วิธีลากไม่ควรเคลื่อนย้ายตามลาพังถ้า
ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขณะเคลื่อนย้ายโดยการใช้รถเข็น ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นทุกครั้งและรัดสายรัดกันเท้า
ตกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ควรอยู่ในท่านั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง
ภาวะโภชนาการ

ถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยหรือรับประทานอาหารไม่ได้เลยควรพิจารณา
ใส่สายยางให้อาหาร

ควรเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนเพื่อส่งเสริมการหายของแผล เช่น นม ไข่เนื้อสัตว์
ต่างๆ

วิตามินซี เช่น ส้ม ผัก ผลไม้สด มีผลต่อการหายของแผล ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันการทาลายเนื้อเยื่อ

วิตามินเอ ได้แก่ นม ไข่ ผักคะน้า ผักใบเขียว เป็นต้น ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
สังกะสี เช่น หอยแมลงภู่ เมล็ดทานตะวัน ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนสร้างคอลลาเจน
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