Indication การเยีย่ มบ้ านโดยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว
1. Palliative case
1.1 Symptom (อาการ) ที่ไม่สามารถจัดการได้โดยพยาบาลเยีย่ มบ้าน หรื อมีความทุกข์ทรมานจากอาการ
ที่มีอยู่ เช่น อาการปวด อาการเหนื่อย มีแผลกดทับ ≥ stage 3 หรื อ Infected Bedsore (แผลกดทับติดเชื้อ) เป็ นต้น
1.2 Family meeting (ประชุมให้คาปรึ กษาครอบครัว) และ Advance care plan (วางแผน/เป้าหมายการ
ดูแล)ในกรณี ที่สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้
1.3 Caregiver suffering (ผูด้ ูแลมีภาวะเจ็บปวด/ทุกข์ทรมานในการดูแลผูป้ ่ วย), caregiver burden (ผูด้ ูแล
รู ้สึกเป็ นภาระ/มีภาระมากเกินจะทนได้), caregiver burnout (ผูด้ ูแลรู ้สึกท้อแท้/เหนื่อยหน่ายกับการดูแล)
2. Chronic illness
- โรคประจาตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้
- DM HbA1C ≥ 11
- HT ที่ใช้ยาลดความดัน ≥ 3 ชนิด แล้วมี BP ≥ 160/90 mmHg
- Recurrent stroke ≥ 2 ครั้ง
- Bedsore ≥ stage 3 หรื อ Infected Bedsore
- ผูป้ ่ วยจิตเวชที่ไม่สามารถคุมอาการได้
- Revisit (มารับบริ การ)ที่โรงพยาบาล หรื อ รพ.สต. ≥3 ครั้ง/เดือน หรื อ ≥6 ครั้ง/ 6 เดือน
(นอกเหนือจากการนัดตรวจ)
- Readmit (กลับมานอนซ้ า) ที่โรงพยาบาล≥3 ครั้ง/เดือน หรื อ ≥6 ครั้ง/ 6 เดือน
- ผูป้ ่ วยติดเตียงหรื อพิการที่มีปัญหาจิตสังคม หรื อ caregiver burden
- ผูป้ ่ วยที่ได้รับการประเมินจากทีมกายภาพบาบัดว่า ถ้าได้รับการฟื้ นฟูน่าจะดีข้ ึนได้
3. Intermediate care
- ผูป้ ่ วย Intermediate care ทุกเคสที่ส่งดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลพิจิตร ทาง CoC Phichit Program

ระดับของแผลกดทับ 1-4
ระดับที่ 1 (stage 1)

ผิวหนังยังคงสภาพเดิมมีเพียงรอยแดง เมื่อใช้
นิ้วกดแล้วปล่อย รอยแดงไม่จางหาย และเมื่อ
เปลี่ยนท่า รอยแดงไม่จางหายไปภายในเวลา
15-30 นาที

ระดับที่ 2 (stage 2)

ผิวหนังชั้นหนังกาพร้าถลอกออก หรื อ
เป็ นตุ่มน้ าพอง

ระดับที่ 3 (stage 3)

ผิวหนังทุกชั้นถูกทาลาย และลามถึงชั้นไขมัน
ใต้ผวิ หนัง (subcutaneous) แต่ไม่ถึงชั้นพังผืด
(Facial) ลักษณะแผลแอ่งลึก อาจมีการชอนไช
ตามเนื้อเยือ่ ใกล้เคียง

ระดับที่ 4 (stage 4)

มีการทาลายเนื้อเยือ่ จนถึงชั้นกล้ามเนื้อ อาจจะ
ถึงกระดูก และอาจมีการชอนไชไปใต้ผวิ หนัง
ใกล้เคียง

ไม่ สามารถระบุระดับ มีเนื้อตายสี เหลือง (slough) หรื อสี ดาปกคลุม
(eschar)
(Unable to stage)

แนวทางการเยีย่ มบ้ านโดยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว
ทีมสหสาขาวิชาชีพประเมินเข้า
Indication (ข้อบ่งชี้) ให้แพทย์เยีย่ มบ้าน

กรอกแบบฟอร์ม,แจ้งทาง Line

ประชุม Pre-Home visit

Home Visit

ประชุม Post-Home Visit

ปิ ด Home Visit โดยแพทย์
ให้เจ้าของเคสเดิมเยีย่ มต่อ

- ประชุมทุกวันพฤหัส (14.30-16.00)
- ทีมที่ส่งเคสเยีย่ มบ้านอาจเข้าร่ วมด้วย
- วางแผนการเยีย่ มบ้าน ร่ วมกับเจ้าของเคสเดิม เจ้าของพื้นที่
(จัดลาดับเคส นัดหมายกับผูป้ ่ วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ )

- ร่ วมกับทีมเจ้าของเคสเดิม ทุกวันพุธ (13.00-16.00)
- Home visit วันละ 1-2 เคส
(เป็ นไปได้ ควรเป็ นเคสในพื้นที่เดียวกัน)

- สรุ ปประเด็นการเยีย่ มบ้าน วางแผนการรักษาร่ วมกัน
- เขียนสรุ ปการเยีย่ มบ้านในเอกสารเยีย่ มบ้าน
- วางแผนการเยีย่ มบ้านครั้งต่อไป

Home Visit ต่อโดยแพทย์

แบบฟอร์ มการ Consult การเยีย่ มบ้ านโดยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัว
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ทีอ่ ยู่...................................................................................... โทรศัพท์ .................................................................
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Other people.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
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General appearance ................................................................................................................................................
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HEENT ...................................................................................................................................................................
Heart .......................................................................................................................................................................

Lung .......................................................................................................................................................................
Abdomen ................................................................................................................................................................
Neuro ......................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
Spiritual .................................................................................................................................................................
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Service ...................................................................................................................................................................
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การวางแผนดูแลครั้งต่ อไป  ปิ ด Home Visit โดยแพทย์

 เยีย่ มต่ออีก ................ สัปดาห์/เดือน

อื่นๆ ......................................................................................
ลงชื่ อผู้บันทึก .......................................................................................... วันที่ ......................................................

