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“ดูแลผูคนอยางออนนอมถอมตน โดยรวมเรียนรูและเติบโตไปพรอมกับชุมชน”

ก

คํานํา
ในป 2561 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกวาประชากรเด็ก พรอม
เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณจากการประเมินสถานการณผูสูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุ พบวาประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ คือ มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป)
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2561 โดยมีประชากรผูสูงอายุมากกวาเด็ก และคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 5
ของประชากรทั้งหมด
นอกจากนี้จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชีย ที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรผูสูงอายุใน
ปจจุบัน ประเทศไทยเปนอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร ดังนั้น การมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วทําใหเห็นวาประเทศไทยมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองเตรียมความพรอมรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ ที่
กําลังจะมาถึง เพราะผูสูงอายุถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคตางๆ
สาเหตุมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของรางกายและโรคประจําตัวเรื้อรัง ซึ่งตองไดรับการดูแลที่แตกตางไป
จากผูปวยในกลุมอื่น นอกจากนี้การเจ็บปวยของผูสูงอายุอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะตางๆ ในเวลาเดียวกัน หากไมไดรับการ
รักษาอยางทันทวงทีจะทําใหมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผูสูงอายุควรดูแลตนเองใหแข็งแรงตั้งแตอายุนอยเพื่อเปนผูสูงอายุที่
แข็งแรงและมีความสุข
ดังนั้นระบบสุขภาพอําเภอ
สันทราย (DHS) ดวยทีมสหสาข าวิชาชีพ จึงจัดทําระบบการดูแล ระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส /ผูปวยโรคเรื้อรัง ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ตําบล
Long Term Care เพื่อตอบสนองตอความตองการและเพิ่มคุณภาพ ของการดูแลผูปวย และครอบครัวอยางเหมาะสม
แทจริง ซึ่งจะชวยใหการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู ผูปวยแตละรายใหประสบ ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใชหลักเวชศาสตรครอบครัว ยึดผูปวยเปนศูนยกลางอยาง เขาใจ เขาถึง พัฒนา ตามบริบทของอําเภอสันทราย
คณะกรรมการจัดทําคูมือ
เมษายน 2561
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แนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC)
ความเปนมาและสภาพปญหา
ในชวงปลายสหัสวรรษที่ผานมา ปญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดตอ มาเปน
โรคไมติดตอเรื้อรัง อันเปนผลสืบเนื่องจาก การพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสังคมไทยกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพใหมที่ประสบอยูไมวาจะเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมักจะ ตามมาดวยโรค
หลอดเลือดสมอง มีอาการอัมพฤกษ อัมพาต ทําใหมีความพิการตามมาขณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่ไมมีโรคเมื่ออายุมาก
ขึ้น มีการถดถอยของการทํางานของรางกายและ สมอง เกิดภาวะพึ่งพิงในการใชชีวิตประจําวัน จํานวนผูที่มีภาวะ
พึ่งพาทางกายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ในป ๒๕๕๙ - 2560 อําเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม มีผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) อยางไรก็ตาม ปจจุบันนอกเหนือจากปญหาผูสูงอายุดังกลาวแลว ยังมีผูปวยอื่นที่เปนผูปวย
ที่มี ภาวะพึ่งพิงผูอื่นในการดูแลสุขภาพ ไดแก ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผูพิการ ผูที่มีภาวะทุพลภาพอันเนื่องมาจาก
การเจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผูปวยจิตเวช และภาวะสมองบกพรอง ซึ่งผูมีภาวะพึ่งพิงเปนกลุม ผูดอยโอกาส
และมีความยากลําบากในการเขาถึงบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ก็มีปญหาในการดํารงชีวิต เปนอยางมาก ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบบริการในการดูแลสุขภาพตอเนื่องในระยะยาว
อาจแบงผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงตามภาวะพึ่งพิง หรือความรุนแรงของโรคโดยการคัดกรองของตาม ขอตกลงของ
ทีมสหวิชาชีพ เปน ๔ กลุม ดังนี้
กลุม ๑ ผูปวยติดบาน คือ กลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่มีการดําเนินของโรครวมถึงการมีภาวะแทรกซอนหรือเสี่ยง
ตอการมีภาวะแทรกซอนของโรค ทําใหมีขอจํากัดชวยเหลือตนเองไดไมเต็มที่ ตองการผูดูแล หรือคนชวยเหลือในการ
ทํากิจกรรมบางสวน มีความจําเปนตองมีการติดตามและดูแลอยางตอเนื่อง เชน ผูปวยสุขภาพจิต ผูปวย CKD state
3-4 , ผูปวยโรคเรื้อรัง uncontrolled หรือผูปวยหลังจา หนายออกจากโรงพยาบาลที่ตองมีการติดตามในระยะ
๑ – ๖ เดือน เปนตน
กลุม ๒ ผูปวยติดเตียง คือ กลุมผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู ปวยที่มี ADL Barthel Index ตั้งแต ๔/
๒๐ ลงมาทุกราย เชน กลุมผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง หรือผูสูงอายุที่ทําใหเกิดความพิการ และจํากัดความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันดวยตนเอง หรือมีอุปกรณทาง การแพทยติดตัวกลับบาน จําเปนตองมีผูดูแล ชวยเหลือในการทํา
กิจวัตรประจําวัน มีการดูแลตอเนื่องระยะยาวของชวงชีวิต
กลุม ๓ ผูพิการ / ดอยโอกาส / คนไขในพระราชูปถัมภ คือ กลุมผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง จําเปนตองมีผูดูแล
ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน มีการดูแลตอเนื่องระยะยาวของ ชวงชีวิต
กลุม
P ผูปวยระยะสุดทายของชีวิต (Palliative care)เปนกลุมผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรค ที่ไมอาจรักษาให
หายขาดได ผูปวยที่มีชีวิตอยูไมนาน หรือผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของ ชีวิต โดยพิจารณาจากผูปวยมะเร็งระยะที่ ๔
หรือผูปวยที่มี Palliative Performance Score (PPS) นอยกวาหรือเทากับ ๓๐ การเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับ
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ผูที่มีภาวะพึ่งพิง มีความยากลําบาก เนื่องจากตองพึ่งพาผูอื่นใน การดูแลสุขภาพและมีความยุงยากในการเคลื่อนยาย
มีตนทุนสูงในการเขาถึงบริการโดยเฉพาะในเขตชนบท ที่ไมมียานพาหนะของตนเอง เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
, ผูพิการ ถึงแมจะอยูไมไกลจาก โรงพยาบาลสันทราย ซึ่งมีนักกายภาพบําบัดใหบริการ แตก็ยังเขาถึงบริการไดนอย
มาก การดูแลผูปวยระยะยาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากครอบครัวหรือญาติในการดูแลและให บริการ รวมถึง
การปรับสภาพแวดลอม และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการดูแลดวย เชน ที่นอน พื้นบาน สถานที่ ขับถาย ฯลฯ เพื่อใหการ
ดูแลมีประสิทธิผล ทีมสุขภาพจึงจําเปนตองออกไปประเมินและใหคําแนะนําในการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การดูแล และตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการดูแลดานสังคมอีกดวย
จากการดูแลผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงและตอเนื่องที่บานของอําเภอสันทราย พบวา
1. มีผูปวยภาวะวิกฤต มีขวงชีวิตรอดปลอดภัยมากขึ้น แตกลายเปนผูปวยภาวะพึ่งพิงที่มีปญหา สุขภาพ
ซับซอนมากขึ้น
2. แนวโนมครอบครัวมีขนาดเล็กลง และมีการเคลื่อนยายคนในวัยแรงงานเขาสูเมื
ตางจังหวัดมีมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุและผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงขาดคนดูแล

องหรือเดินทางไป

3. ผูปวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน / Stroke เพิ่มขึ้น ทําใหตองใชระยะเวลา ในการ
ฟนฟูสภาพคอนขางนานและบางรายก็ไมสามารถดูแลตนเองได
4. ระบบบริการปฐมภูมิยังมีขอจํากัดดานบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลาวคือ การดูแล
สุขภาพตอเนื่องที่บาน มีปญหาดานบุคลากรและผูดูแล ( care giver) ที่ไมเพียงพอ ทั้งยังขาดความรูและทักษะ ขาด
การสนับสนุนดานอุปกรณทางการแพทย เมื่อกลับไปดูแลตอที่บาน รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงขอมูล คุณภาพในการ
ดูแลตอเนื่อง
ระบบสุขภาพอําเภอสันทรายจึงกําหนดใหมีการพัฒนารูปแบบการบริการดูแลสุขภาพ ระยะยาว (
Long
Term Care: LTC) สําหรับผูมีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต ป ๒๕๖๐ เปนตนไป ซึ่งมีกลไกหลักในการ บริการ คือ การจัดตั้งดูแล
สุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC) ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง
ตั้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชนแมขาย ไปจนถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ในโรงพยาบาลชุมชน การพัฒนาบุคลากร ( Care manager) ในระดับสถานบริการสาธารณสุข และผูดูแลผูปวย
(Care giver) การจัดระบบการใหยืมอุปกรณไปดูแลผูปวยตอที่บาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนากลไก
การเงิน สนับสนุน และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดบริการดูแลสุขภาพระยะยาว (
Long Term Care)
ของหนวยบริการทุกแหงในเขตอําเภอสันทราย และสามารถปรับใชไดตามบริบทของแตละพื้นที่
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เปาประสงค
ผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง ไดรับการดูแลสุขภาพแตแรกทุกเรื่อง , ตอเนื่อง, เบ็ดเสร็จ , ผสมผสาน บริการที่เขาถึง
สะดวก และมีระบบปรึกษาและสงตอ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวในผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแตโรงพยาบาล และหนวยบริการ
ปฐมภูมิ จนถึงชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยบริการทุกระดับใหมีความสามารถในการดูแลผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง
๓. เพื่อพัฒนาระบบสงตอ ระบบขอมูลและระบบการดูแลตอเนื่องที่บาน ในการดูแลผูปวยระยะยาว
อยางเชื่อมโยงกันมีคุณภาพ
๔. เพื่อพัฒนาครอบครัวและอาสาสมัครใหมีศักยภาพในการดูแลผูปวย(Care giver) ที่มีภาวะพึ่งพิงได
๕. เพื่อสรางความรวมมือจากภาคีเครือขาย ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน ดวยการประสานงานกับ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดบริการ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
๑. ผูปวยเขาถึงระบบบริการดูแลผูปวยระยะยาว (LTC) ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒. มีการจัดระบบการดูแลผูปวยระยะยาวเชิงรุกที่บาน (Home ward) ทุกหนวยบริการ
คําจํากัดความ
การดูแลสุขภาพระยะยาว (
Long Term Care) หมายถึง การดูแลสุขภาพในกลุมผูมีภาวะพึ่งพิง (หมายถึง
ภาวะที่ตองการการชวยเหลือจากผูอื่นในการ ดํารงชีวิตและประกอบกิจกรรมตางๆ) มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง และ
มีขอจํากัดในการดูแลตนเอง เชน อัมพฤกษ อัมพาต ความจําเสื่อม อุบัติเหตุ รวมถึงผูสูงอายุ คนพิการ ใหสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดมากที่สุด ( Independent ADL) ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ จึงเปนการชวยเหลือ
ครอบครัวในการดูแลผูปวย โดยใหชุมชนและสังคม มีสวนรวม การดูแลสุขภาพระยะยาวจึงเปนบริการทางสุขภาพ
และสังคม เพื่อตอบสนองความตองการไดรับ ความชวยเหลือของผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เนื่องจากการ
เจ็บปวยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ และ หรือความพิการตางๆ อาจไมเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลจากแพทย
โดยตรง แตมุงเนนดานการฟนฟู บําบัด รวมถึงการสงเสริมสุขภาพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
กลุมเปาหมาย
ผูปวยที่เขาเกณฑการดูแลสุขภาพระยะยาวผานการประเมิน ดังนี้
๑. เปนผูปวยที่มี Barthel index (ADL) นอยกวาหรือเทากับ ๔/๒๐
๒. เปนผูปวยที่มีปญหายุงยากซับซอนในการดูแลทั้งรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ที่ตองไดรับการดูแล
ตอเนื่อง เชน กลุมโรคเรื้อรังที่มีปญหาซับซอน กลุมที่มีอุปกรณ ทางการแพทยติดตัว กลุมจิตเวชที่ขาดที่พึ่ง กลุม
ผูพิการ/เด็กพิการ กลุม palliative care เปนตน
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๓. การประเมินผูปวยตองทําโดย
๓.๑. ถาเปนที่ผูปวยในโรงพยาบาลประเมินโดยทีมพยาบาลผูดูแลหรือทีมสหวิชาชีพ
(OPD/Ward /Home Health care/Palliative)
๓.๒ ถาเปนผูปวยที่อยูบานจากการสํารวจ ประเมินโดย Care manager ของทีมหมอครอบครัว
(Family Care Team: FCT) รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว การดูแลสุขภาพผูปวยของหนวยบริการสาธารณสุข
แบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน ( Acute Care) ระยะเฉียบพลัน ( Intermediate Care หรือ Sub
acute Care) และระยะ ยาว ( Long Term Care) หัวใจความสําเร็จของการบริการทั้งสามระยะจะตองมีความ
ประสานเชื่อมโยงและ สอดคลองกันทั้งขอมูลและการบริการ ตามภาพที่ ๑
การดูแลระยาว (Long Term Care)
ระยะเฉียบพลัน
(Acute Care)

ระยะกึ่งเฉียบพลัน
(Subcute Care)
ปกติ
(No disease)

เรื้อรัง
(Chronic)

ระยะสุดทาย
(Terminal)

• ความตอเนื่องเชื่อมโยงของบริการถือเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการจัดระบบ LTC
• การสรางระบบการเชื่อมประสาน บริการที่เกี่ยวของ การเชื่อมโยงขอมูล การจัดบริการ ระยะกลาง เพื่อเชื่อมตอ
บริการทางการแพทยระยะเฉียบพลันและบริการดูแลระยะยาว
• ยึดหลัก 1A4C คือ ไดรับการดูแลสุขภาพแตแรกทุกเรื่อง, ตอเนื่อง, เบ็ดเสร็จ, ผสมผสาน, บริการที่เขาถึงสะดวก
และมีระบบปรึกษาและสงตอ
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รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว ในบริบทของ คพสอ.สันทราย ประกอบดวย
๑. การดูแลสุขภาพที่บาน (
Home Health Care: HHC) เปนการจัดบริการดูแลสําหรับผูปวยที่ไดรับการ
สงกลับไปดูแลตอที่บาน โดยการทํางาน รวมกันของผูดูแลผูปวย ( Care giver) และทีมหมอครอบครัว ( FCT) หรือ
ทีมสหวิชาชีพของ โรงพยาบาล ภายใตการจัดการของ CUP หรือ คพสอ.
๒. การบริการผูปวยในที่บาน (
Home ward) เปนการจัดบริการสําหรับผูปวยที่ไดรับการสง กลับ ไปดูแล
ตอที่บาน โดยจัดใหเตียงผูปวยที่บาน เปนเสมือนเตียงผูปวยของโรงพยาบาล มีการวางแผน ติดตามและประเมินผล
การดูแล และใหบริการรักษาเหมือนแผนกผูปวยในของโรงพยาบาล โดยทีมหมอครอบครัวมีระบบ สารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล เหมือนเปนผูปวยในคนหนึ่งของโรงพยาบาล โดยการท างานรวมกันของผูดูแลผูปวย ( Care
giver) และทีมหมอครอบครัว (FCT) หรือ ทีมสหวิชาชีพของโรง พยาบาล ภายใตการจัดการของ CUP หรือ คพสอ.
๓. การบริการผูปวยในระยะฟนฟู เปนการจัดบริการดูแลผูปวยในระยะกึ่งเฉียบพลัน ที่มีการสงตอผูปวย
ที่รักษาจนปลอดภัย แลวในโรงพยาบาลระดับ A-M เพื่อไปรับการฟนฟูสภาพตอที่โรงพยาบาลชุมชน โดยการทํางาน
รวมกันของผูดูแลผูปวย (Care giver) ทีมหมอครอบครัว (FCT) หรือทีมสหวิชาชีพของ โรงพยาบาล ภายใตการจัดการ
ของ CUP หรือ คพสอ.
กรอบการดําเนินงาน
1. โรงพยาบาลจัดทีมบริการเชิงรุก ( FCT) ในชุมชน โดยมีแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว เปนหัวหนาทีม
ใหคําปรึกษาและเชื่อมประสานกับหนวยงานตางๆ มีสหสาขาวิชาชีพรวมใหบริการและ แกปญหา โดยมีบทบาทหนาที่
ดังนี้
๑.๑. IPD ของโรงพยาบาล มีหนาที่ในการสอนและสาธิตญาติในการดูแลผูปวยระยะยาว โดยมี
การจัดระบบบริการดังนี้
- พยาบาลIPD มีหนาที่ประเมินระดับความสามารถของผูปวย หากมีระดับ ADL
Barthel index ตั้งแต ๔/๒๐ ลงมา และสงตอขอมูลแกผูเกี่ยวของ
- Case manager มีหนาที่ประสานงานกับญาติ ทุกรายที่สงปรึกษา เขารับการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู กับทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งประเมินใหญาติในการรับการสอน
๑.๒. โรงพยาบาลใหยืมเครื่องมือ อุปกรณการแพทย ที่จําเปนเพื่อนํากลับไปใชที่บาน
๑.๓. CM ทําหนาที่ลงทะเบียน รวบรวมขอมูลผูปวย LTC และสงเขาระบบการดูแลผูปวย
ตอเนื่อง ตามพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
๒. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ โดยจัดส งเจาหนาที่ของสถานบริการเขารับการอบรม Case manager
ในผูปวย LTC ทุกสถานบริการสาธารณสุข แหงละ 1 คน
๓. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ในการเชื่อมตอประสานงานกับผูดูแลผูปวย (Caregiver) เชน กลุมไลน
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ขั้นตอนการดูแลผูปวยระยะยาว ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ ๑การจัดกลุมผูปวย
ผูปวยในโรงพยาบาล พยาบาลประจําแผนกและทีมฟนฟู สภาพจะเปนผูประเมินผูปวย ดวย
Barthel Index และกลุมโรคเรื้อรังที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน กลุม stroke หรือมีความพิการ หรือเสี่ยง
ตอการมีภาวะสมองเสื่อม จัดกลุมแลวสงตอขอมูล มายัง Case manager และนําเขาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
ผูปวยในพื้นที่ ทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ หรือเจาหนาที่รพ.สต.คนพบผูปวยในพื้นที่
ประเมินสภาพ จัดกลุมผูปวยและนําเขาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
ขั้นตอนที่ ๒การสงตอขอมูลผูปวย
หลังจากไดประเมินและจัดกลุมผูปวยขั้นตอนที่ ๑ แลว Case managerสงขอมูลผูปวยใหหนวย
บริการในพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๓การเขาถึงผูปวย
ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) จะเปนผูเขาไปดูแลผูปวยในพื้นที่ ทุกวันศุกรชวงบาย
หรือตามความจําเปนเรงดวน เพื่อวางแผนการสงเสริม ปองกัน รักษา ติดตาม ดวยการจัดทํา Case conference และ
จัดทําCare plan เพื่อควบคุมกํากับติดตามประเมินเปนระยะ ดังแสดงในภาพที่ ๒
Ward /คลินิกในโรงพยาบาล
(ADL Barthel Index ≤ ๔)
กลุม Un control,Stroke,พิการ

รพ.สต.
(ADL Barthel Index ≤ ๔)
กลุม Un control, Stroke , พิการ

Case manager
FCT

รพ.สต.

เจาหนาที่เยี่ยมบาน&Care

Family & Homeward
ภาพที่ 2การเขาถึงผูปวย LTC

ภาคีเครือขาย
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ขั้นตอนที่ ๔ การดูแลสุขภาพตอเนื่อง
การดูแลผูปวยทีมหมอครอบครัวตองทําการดูแลแบบองครวมทั้งกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ โดย
มีเปาหมายหลักที่การฟนฟูผูปวย แตก็จําเปนตองดูแลปญหาที่แวดลอมผูปวยอยูเพราะอาจสงผลตอการ ฟนฟูผูปวยได
ขั้นตอนที่ ๕การพัฒนาสูการดูแลตนเอง
เมื่อตองการจําหนายผูปวย ( discharge) ออกจากระบบนั้น ควรแนใจวาผูปวยสามารถดูแลตัวเอง ไดแลว
โดยมีปจจัยพิจารณา ๕ ประการ กลาวคือ
๑. สุขภาพ ผูปวยจะตองไดรับการดูแลจนอาการของโรคคงที่ ไดรับการฟนฟูถึงเปาหมาย และสามารถมารับ
การรักษาตอเนื่องได
๒. กิจวัตรประจําวัน (ADL) ผูปวยควรชวยเหลือตัวเองในการทา กิจวัตรประจําวันไดมาก ที่สุด พึ่งพาญาติให
นอยที่สุด ทีมหมอครอบครัวควรพิจารณาเครื่องชวยหรือการปรับ สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยมากที่สุด
๓. รายได ผูปวยและครอบครัวควรมีความสามารถในการหารายไดเปนคาใชจายเพื่อความ ตองการพื้นฐานได
อยางพอเพียง รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่ผูปวยพึงมีพึงได
๔. การศึกษา รวมถึง การศึกษาตามระบบ การศึกษาพิเศษ และการเรียนรูเพื่อการประกอบ อาชีพใหม
ที่จําเปน ทีมหมอครอบครัวควรติดตอประสานงานเพื่อใหผูปวยไดรับ การศึกษาที่จําเปนนั้น
๕. คุณคาในครอบครัวและสังคม ผูปวยตองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว มิใชคนพิการที่
ทํา อะไรไมได
หากเปนไปไดควรใหผูปวยมีชีวิตทางสังคมใกลเคียงเดิมมากที่สุด
แนวทางการดูแลผูปวย ประกอบดวย
๑. การรักษาที่เหมาะสม (
Optimal Medical Care) หมายถึง การวางเปาหมาย และกระบวนการรักษา
ที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละรายใหใกลเคียงกับมาตรฐานการรักษาที่สุด ภายใตขอจํากัดของ ครอบครัวคนไข
บางครั้งอาจไมใชเปาหมายที่ดีที่สุด แตเปนเปาหมายที่เปนไปไดที่สุด
๒. การดูแลดานจิตใจ (
psychological care) ผูปวยระยะยาว มักมีความรูสึกสูญเสีย และความไมมั่นใจ
อยูตลอดเวลา ซึ่งความรูสึกทั้งสองนี้เปนอุปสรรคตอความตั้งใจในการฟนฟู ทีมหมอครอบครัวจึงตองคอย
ประคับประคองความรูสึกใหผูปวยมีความหวัง และความเชื่อมั่นตอตนเอง และตอทีมที่ดูแลอยูเสมอ
๓. การดูแลผูดูแลผูปวย ( caregiver care) การฟนฟูและการดูแลชีวิตประจําวันลวนตองใชผูดูแลผูปวย
เขามาชวย ดังนั้นการดูแลผูดูแลผูปวยจึงมีความสําคัญเทียบเทาการดูแลผูปวย ทีมหมอครอบครัวตอง ยอมรับความ
เปนจริง และประนีประนอมเปาหมายที่เปนไดจริง กับเปาหมายฟนฟูสูงสุดของผูปวย โดยระวังไมใหภาระการดูแล
ตกหนักกับผูดูแลผูปวยเกินไป และตองใหผูดูแลผูปวยไดพักบาง
๔. การสงเสริมการชวยเหลือตัวเอง (self-care) ดวยการใชเครื่องชวย และการปรับสภาพบาน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหผูปวยดูแลกิจวัตรประจําวันได( ADL–activity of daily living) โดยพึ่งพาญาติ ใหนอยที่สุด พบวา
การปรับสภาพบาน หรือการทําเครื่องชวยตางๆ นั้น ไมสามารถใหเพียงคําแนะนํา แกญาติได แตทีมหมอครอบครัว
เชิงรุกควรรวมทําไปดวยกันกับญาติดวย

-8-

บทบาทหนาที่ตามระดับการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ระดับโรงพยาบาล โดยศูนยดูแลสุขภาพระยะยาวมีบทบาทเปน
Care Manager ระดับอําเภอ มีหนาที่
วางแผนเชิงระบบ สนับสนุนวิชาการ ความรู วัสดุอุปกรณ ทีมสหวิชาชีพสนับสนุนการ ใหบริการตามบทบาทหนาที่
ดังกลาวขางตน แกทีมหมอครอบครัว (FCT) และผูดูแลผูปวย ( Caregiver) รวมทั้งครอบครัว ประสานเชื่อมโยงตั้งแต
ระดับA ถึง P จนถึงชุมชน ผูดูแล ผูปวย (Caregiver) และครอบ ครัว สิ่งที่ตองทราบคือ มีใครเกี่ยวของบาง เปาหมาย
ผูปวยทุก กลุมเปนใครบาง เปนโรคอะไร จํานวนเทาไหร ไดรับการดูแลอยางไร
๒. ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
FCT ในระดับแมขาย และชุมชน สําหรั บผูปวยที่สง กลับบาน ภายใตการ
จัดการของ CUP หรือ คพสอ. จึงเปรียบเสมือนเปน “ทัพหนา” ในการเขาถึงผูปวย ใหไดรับการดูแล โดยกลวิธี
ที่สําคัญคือการเยี่ยมบาน (Home Health Care) หรือ การจัด บริก าร Home ward การสอน Caregiver ในการดูแล
ผูปวย(อาจคนในชุมชน ญาติ จิต อาสา ผูดูแลที่ไดรับการจางหรือ อสม.) ทําการพัฒนาทักษะการดูแล เชน Palliative,
Stroke, STEMI, Trauma และอื่นๆ โดยใชเครือขาย รพท.สอนตอรพช. , รพช.แมขายสอนตอรพช.ในเครือขาย, รพช.
สอนตอรพสต., รพสต.สอนชุมชน ตองมีชื่อระดับรายบุคคล วา ใครคือ Care Manager ใครคือ Care giver
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ภาคผนวก
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การเยี่ยมบาน (Home visit and Home health care)
การเยี่ยมบาน ( Home Visit)หมายถึง รูปแบบการบริการที่เปนสวนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพที่บานโดย
แพทยและทีมสหสาขาอาชีพจะออกไปเยี่ยมผูปวยและครอบครัวที่บาน อาจไปเยี่ยมครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพความ
เจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเปนระยะ ๆ เมื่อผูปวยหรือทีมตองกา ร ซึ่งแพทยอาจจะ
นําทีมออกเยี่ยมบานทุกครั้งก็ได
การบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน (Home health care)หมายถึง การบริหารใหมีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับผูปวยและครอบครัวรายหนึ่ง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการประเมินสภาพผูปวยที่บาน การประสานงานกับ
ทีมรักษาวาจะรักษาที่บานที่โรงพยาบาล หรือสงตอ การมอบหมายใหหนวยงานหรือแผนกตาง ๆ รับผิดชอบหนาที่
ใดบางเพื่อการดูแล ผูปวยรายนั้น ๆ รวมกัน การประเมินความตองการดานตาง ๆ ของผูปวยที่จะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจ ประจําวันไดตามปกติ เชน หุงหาอาหาร ไปซื้อขาวของ ทําความสะอาดบานเรือน ซักเสื้อผา น้ํากิน น้ําใช
ฟนไฟ ความปลอดภัยของทรัพยสินในบาน เปนตน
การรับปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท (House Call)หมายถึง รูปแบบการบริการที่เปนสวนหนึ่งของการบริการดูแล
สุขภาพที่บานและการเยี่ยมบาน โดยเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีชองทางที่จะดูแลสุขภาพตนเองที่บานดวยการ
โทรศัพทมาปรึกษา และ/หรือ ขอความชวยเหลือจากแพทยและทีมงานที่รูจักกันใหไปติดตามเยี่ยมบานในบางโอกาส
วัตถุประสงคการเยี่ยมบาน
1. เพื่อใหผูปวยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บานได
2. เพื่อใหญาติรูวิธีในการอยูรวมกับผูปวยที่บาน และรวมดูแลรักษาผูปวย
3. เพื่อใหแพทยและทีมสหสาขาอาชีพสามารถประเมินทั้งโรค ( Disease) และความเจ็บปวย ( Illness) และ
สภาวะตางๆ ในทุกมิติที่แทจริงของสุขภาพ ที่เกิดขึ้นกับตัวผูปวยและ ครอบครัวรวมทั้งการดูแลตนเอง หลังจากมี
อาการเจ็บปวย ไดอยางถูกตองครอบคลุม
4. เพื่อใหแพทยและทีมสหสาขาอาชีพสามารถประเมินภาวะความเสี่ยงตาง ๆ ตอสุขภาพ ของครอบครัวนั้น
ๆ และหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงตาง ๆ เชน สามารถโนมนาวหรือ แนะนําใหมีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
ความเจ็บปวย
5. เพื่อทราบความคาดหวังของผูปวยและครอบครัวที่มีตอการเจ็บปวยและจากแพทย / ระบบบริการปฐมภูมิ
อยางเขาใจ เขาถึงพัฒนารวมกันอยางบูรณาการ
กลุมเปาหมายในการเยี่ยมบาน
1. ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามเกณฑที่ สปสช.กําหนด
2. ผูปวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซอน หรือ ไมสามารถดูแลตนเองได
3. ผูพิการ/ผูปวยดอยโอกาส
4. ผูปวยจิตเวช
5. ผูปวยหลังจากออกจากการนอนโรงพยาบาล
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อุปกรณ
การไปเยี่ยมบานควรมีอุปกรณสําหรับเยี่ยมบาน โดยบรรจุอุปกรณในกระเปา ไดแก
�
แผนที่ในการเดินทาง
�
หูฟง(Stethoscope)
เครื่องวัดความดันและที่พันขนาดตาง ๆ (Sphygmomanometer and various cuff sizes)
เครื่องตรวจหูและตา(Otoscope and ophthalmoscope)
สารหลอลื่น
�
แฟมบันทึกประวัติครอบครัว
�
ใบสั่งยา
�
ไมกดลิ้น(Tongue depressors)
ถุงมือใชแลวทิ้ง
�
ไฟฉาย
�
ปรอทวัดไข(Thermometer)
อุปกรณอื่นๆ อาจจะจัดเตรียมตามความจําเปนของการเยี่ยมบาน เชน เตรียมชุดทําแผล สําหรับวัตถุประสงคเยี่ยม
บานเพื่อทําแผล ชุดตรวจระดับน้ําตาลในเลื อด แผนพับเรื่องโรคตาง ๆ ที่จํา เปน เครื่องชั่งน้ําหนัก สายวัดรอบเอว
เปนตน
ขอบงชี้ในการเยี่ยมบาน
การที่จะเกิดการเยี่ยมบานไดควรจะประกอบดวย 2 สวนคือ
1. ผูปวยและครอบครัว มีความเต็มใจใหเยี่ยมบาน
2. ทีมบุคลากรสุขภาพ มีความเต็มใจในการเยี่ยม
และควรอยูบนพื้นฐานของระบบบริการปฐมภูมิอัน ไดแก ดูแลแตแรกทุ
ผสมผสาน, บริการที่เขาถึงสะดวก และมีระบบปรึกษาและสงตอ

กเรื่อง , ตอเนื่อง , เบ็ดเสร็จ ,
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ชนิดของการเยี่ยมบาน
ผูปวยลักษณะไหนบางที่ควรเยี่ยมบาน ที่เหมาะสมที่สุดนาจะเปนผูปวยที่ติดบาน ( homebound) คือ ผูปวย
ที่ไมสามารถออกจากบานไดหรือตองใชเครื่องชวยเมื่อตองการออกจากบาน แตเราสามารถแบงประเภท ของการดูแล
สุขภาพโดยใชวิธีการเยี่ยมบานไดเปน 4 กลุม คือ
1. การเยี่ยมบานกรณีเจ็บปวย
การเจ็บปวยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทไดแก
1.1. กรณีฉุกเฉิน การเยี่ยมบานประเภทนี้มักจะเปนการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินกับผูปวย
ในครอบครัว เชน หมดสติ, หอบมาก เปนตน เมื่อเกิด เหตุการณเหลานี้มักตองอาศัยการชวยเหลือที่บานหรือที่เกิด
เหตุทันที ตองมีระบบการติดตอสําหรับเจาหนาที่ที่ใหการชวยเหลือ ทีมที่ชวยเหลือ ควรจะมีความรูและทักษะเปน
อยางดีในการชวยเหลือเบื้องตนในที่เกิดเหตุ ในประเทศไทยการชวยเหลือลักษณะนี้มักจะพบในอุบัติเหตุตามทอง
ถนน ผูชวยเหลือควรจะมีความรูในการชวยเหลือ เพื่อปองกันการเกิดอันตรายมาก ขึ้นกวาเดิมและชวยเหลือเบื้องตน
แกผูปวยไดอยางดี กอนที่จะสงตอไป โรงพยาบาลเมื่อจําเปน
1.2. โรคฉับพลัน เชน โรคหวัด, ทองรวง เปนตน การเยี่ยมบานจะชวยประเมิน และในการ
ชวยเหลือเบื้องตน
1.3. โรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อัมพาต ,สมองเสื่อม เปนตน การเยี่ยม
บานทําเพื่อประเมินและวางแผนในการชวยเหลือใหกับ ผูปวย, ญาติ หรือหนวยงานใดในการชวยเหลือผูปวย
2. การเยี่ยมบานผูปวยใกลเสียชีวิต
ผูปวยที่ใกลเสียชีวิตเชน ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
, โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย เปนตน
จุดประสงคในการเยี่ยมบานผูปวยประเภทนี้ ไดแก
2.1. การดูแลระยะสุดทาย ผูปวยประเภทนี้มักจะทรมานจากอาการปวดมาก, บวม หรือหอบ
การชวยเหลือผูปวย เชนใหยาลดอาการปวด, ลดอาการบวม ใหผูปวย, เจาะดูดน้ําในชองทอง, ใหออกซิเจน เปนตน
2.2. ประกาศการเสียชีวิต เมื่อเกิดการเสียชีวิตในบานการบอกสาเหตุของการ เสียชีวิตอาจจะ
ผิดพลาดไดเนื่องจากผูประกาศการเสียชีวิตมั กจะเปนสมาชิก ในครอบครัว การเยี่ยมบานโดยแพทยเวชปฏิบัติ
ครอบครัวหรือทีมจะชวย บอกสาเหตุการตายได และทําใหอัตราการตายที่รวบรวมไว ถูกตองมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะใช
บอกแนวโนมการเสียชีวิตและวางแผนในการปองกันโรค เหลานั้น
2.3. ประคับประคองภาวะโศกเศรา แพทยเวชปฏิบัติครอบครัวสามารถใหการ
ประคับประคองทั้ง
รางกายและจิตใจแกสมาชิกในครอบครัวตั้งแตระยะที่รูวาผูปวยอยูในระยะสุดทายของชีวิตจนถึงผูปวยเสียชีวิตลงไป
และประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในครอบครัว เมื่อภาวะโศกเศราไมหายไป ในระยะเวลาที่สมควร
3. การเยี่ยมบานเพื่อประเมิน
แพทยเวชปฏิบัติครอบครัวใชการเยี่ยมบานเพื่อประเมินสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ ของผูปวย
ผูปวยที่เปนผูสูงอายุหรือผูปวยที่มีปญหาทางสุขภาพกายตองประเมินการใชยาของผูปวยซึ่งมักจะมี การใชยามาก
ประเมินการใชแหลงบริการทางสุขภาพมากผูปวยบางคนอาจนิยมไปหาหมอตามที่ตางๆ ประเมินความเสี่ยงของ
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สมาชิกในบานที่อาจจะถูกละลายหรือถูกทํารายจากสมาชิกในครอบครัว เชน ผูสูงอายุ หรือเด็กเปนตน ประเมินผูปวย
ที่จําเปนตองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ประเมินรวมกับสมาชิกใน ครอบครัวเมื่อเกินความสามารถของสมาชิกใน
ครอบครัวจะดูแลผูปวยได
4. การเยี่ยมบานหลังจากออกจากโรงพยาบาล
ประเภทของการเยี่ยมบานหลังจากออกจากโรงพยาบาลจากการนอนโรงพยาบาล หรือมาตรวจ
ที่แผนกผูปวยนอกไดแก
4.1. นอนโรงพยาบาลโดยโรคฉับพลัน, อุบัติเหตุ หรือการผาตัด ผูปวยที่มานอนโรงพยาบาล
โดยโรคตาง ๆ หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล สามารถที่จะติดตามเยี่ยมบานตอได เชน ในผูปวยโรคฉับพลันเมื่อ
ผูปวยมี อาการดีขึ้นสามารถกลับบานไดแพทยประจําครอบครัวสามารถติดตาม เยี่ยมบานเพื่อดูอาการหรือปจจัย
บางอยางที่มีผลตอโรคผูปวย ยกตัวอยาง ผูปวยโรคไขเลือดออกการติดตามการเยี่ยมบานเพื่อประเมินอาการผูปวย
ประเมินแหลงที่จะเปนที่วางไขของยุง เปนตน กรณีผูปวยอุบัติเหตุหรือผาตัด การติดตามการเยี่ยมบานเพื่อประเมิน
บาดแผล, ทําแผลผูปวย, ตัดไหม หรือประเมินสิ่งแวดลอม เปนตน
4.2. ครอบครัวและบุตรที่เกิดใหม การเยี่ยมบานครอบครัวที่มีบุตรเกิดใหมเพื่อ ชวยเหลือพอ
,แมที่มีบุตรใหมที่ยังไมมีประสบการณในการดูแลลูก รวมถึง การประเมินสิ่งแวดลอมในครอบครัว เพื่อใหเกิดการ
ดูแลเกิดใหมอยางดี
4.3 ไมมาตามนัด ผูปวยที่ขาดนัดหรือไมมาตามนัด การเยี่ยมบานจะชวย ประเมินสาเหตุหรือ
เหตุผลของผูปวยที่ไมมาตามนัด หรือมีเหตุการณที่ ผูปวยไมสามารถมาไดเพื่อทําใหการความตอเนื่องของการรักษาได
ดียิ่งขึ้น
แนวทางการเยี่ยมบาน
การเยี่ยมบานมักจะเกิดจากความยินยอมของสองฝายคือฝายผูเยี่ยมและฝายผูถูกเยี่ยมมีความ
ยินยอมพรอมใจกัน เมื่อเลือกครอบครัวที่จะเยี่ยมแลวแนวทางในการเยี่ยมแบงไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นตอนกอนการเยี่ยมบาน
ประกอบดวย มีวัตถุประสงคในการเยี่ยม, ศึกษาขอมูลของผูปวยและสมาชิกใน ครอบครัว,
มีอุปกรณในการเยี่ยม, มีแผนที่การเดินทางและหมายเลขโทรศัพท ของผูปวย, โทรศัพทหรือติดตอนัดหมายเวลาเยี่ยม ,
มีพาหนะที่ใชในการเยี่ยม
2. ขั้นตอนขณะเยี่ยมบาน
ประเมินทั้งดานรางกาย, จิตใจ และสิ่งแวดลอม ของครอบครัว, วินิจฉัย และใหการชวยเหลือ
3. ขั้นตอนหลังการเยี่ยมบาน
สรุปปญหาทางดานรางกาย, จิตใจและสังคม การชวยเหลือ, แนวทางการเยี่ยม ครั้งตอไป,
บันทึกขอมู ลในแฟมครอบครัวการเยี่ยมบานทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปวยมากขึ้นและเพิ่มแข็งแกรงของ
ความสัมพันธ ระหวางแพทยและผูปวย
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1. ขั้นตอนกอนการเยี่ยมบาน
กอนการเยี่ยมบานทีมเยี่ยมบานควรจะมีความรูหรือขอมูลและเตรียมอุปกรณในการเยี่ยมบาน
ไดแก
�
วัตถุประสงคของการเยี่ยม
การเยี่ยมบานทกุครั้งควรจะมีวัตถุประสงคในการเยี่ยม เปนการวางแผนในการเยี่ยมเพอื่ให การ
เยี่ยมไดประโยชนมากที่สุด ไมใชเวลามากในการเยี่ยมแตละครั้ง ตรงกับความตองการทั้งของผูเยี่ยมและ ผูรับการ
เยี่ยม และเปนประโยชนตอผูรับการเยี่ยม
�
ศึกษาขอมูลของผูปวยและสมาชิกในครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว(Family life cycle)
วงจรชีวิตครอบครัว คือ การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่ทํานายไดและเปลี่ยนแปลงไปตาม ความ
ตองการของแตละครอบครัว , ความเชื่อถือ , วัฒนธรรม และวิธีการดํารงชีวิตของสังคมนั้น โดยมีลักษณะ ที่สําคัญ
3 ประการคือมีรูปแบบที่แนนอน , เกิดขึ้นเปนระยะ และมีความเปนสากล แบงระยะวงจรชีวิต ครอบครัวไดเปน
7 ระยะคือ
1. ระยะสรางครอบครัวใหม (Family formation) เปนระยะที่ปรับตัวเขากับบทบาท
ใหม และคนใหม (สามีหรือภรรยา) พัฒนาความเปนอิสระ สรางความสัมพันธแบบสามี-ภรรยาที่เหมาะสม
ความ ผูกพันของครอบครัวใหมกับครอบครัวเดิมถามากเกินไป เชน ครอบครัวใหมยังอยูกับครอบครัว เดิมเครือญาติ
อาจเขามายุงวุนวายกับชีวิตของคูสมรสใหมมากเกินไป หรือความผูกพันนอย เกินไปโดยคูสมรสใหมแยกตัวออก
จากครอบครัวและไมติดตอหรือยุงเกี่ยวกับครอบครัวเดิมก็จะเกิดปญหาได เชน พอ ,แมที่สูงอายุอาจจะไมไดรับการ
ดูแลที่ดีจากลูกหลาน หรือหลานขาด ความสัมพันธกับปู ,ยา,ตา,ยาย ซึ่งอาจจะชวยดูแลหลานและใหประสบการณ
ที่ดีแกหลานได บทบาทของแพทยประจําครอบครัว ไดแกการใหคําแนะนําในการวางแผนการมีบุตร ,การคุมกําเนิด ,
ความสัมพันธระหวางสามี,ภรรยา, การเตรียมความพรอมของคูสามี-ภรรยากอนการมี บุตร, การสงเสริมสุขภาพ
2. ระยะครอบครัวมีบุตรเล็ก (Childbearing family) เปนระยะตั้งแตมีบุตรถึงบุตรอายุ
ประมาณ 30 เดือน ระยะนี้ครอบครัวตองปรับตัวเพื่อรับบทบาทใหม(พอ-แม) รักษาความสัมพันธระหวาง คูสมรส
ปรับความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาเพื่อรับบุตรที่เกิดใหม บทบาทของแพทย ประจําครอบครัวในระยะนี้
ชวยใหสามีและภรรยาแบงหนาที่และภาระงานที่เพิ่มขึ้นคือการเลี้ยง ดูลูกใหอยางเหมาะสม ใหคูสามีและภรรยามี
เวลาพอเพียงตอความตองการของทั้งคู ชวยใหพอมี บทบาทในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้นเนื่องจากสวนใหญมักจะเปน
ภรรยา ที่ใชเวลาในการเลี้ยงดูลูก ชวยใหพอ,แมมีทักษะในการเลี้ยงดูลูก
3. ระยะครอบครัวกับบุตรกอนวัยเรียน (Family with preschool children) เปน
ระยะที่ ครอบครัวมีบุตรอายุ 2 ขวบครั้งจนถึง 6 ป ระยะนี้จะเปนการเตรียมหองสําหรับลูกและคูสามี ภรรยาแยก
กันอยู แตในวัฒนธรรมตะวันออกสวนใหญลูกมักจะอยูกับพอ,แมจนถึงวัยรุน ปรับตัวเพื่อใหมีความสวนตัวของชีวิตคู
บทบาทของแพทยประจําครอบครัวเหมือนกับในระยะครอบครัว มีบุตรเล็ก แตระยะนี้พอ ,แม มักจะมีประสบการณ
ในการดูแลบุตรมากขึ้น การชวยเหลือจะลดลง
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4. ระยะครอบครัวกับบุตรวัยเรียน (Family with school-age children) เปนระยะที่
ครอบครัวมี บุตรอายุ 6-13 ป ระยะนี้ครอบครัวจะสรางระเบียบใหมใหลูกและเริ่มเขาสังคม มอบหมายงาน ใหลูก
รับผิดชอบบทบาทของแพทยประจําครอบครัว ควรจะเปนที่ปรึกษาและความคําแนะนํา แกพอ ,แมในพฤติกรรม
ที่จะพบได
5. ระยะครอบครัวกับบุตรวัยรุน (Family with teenage children) ระยะที่ครอบครัว
มีบุตรอายุ 13-18 ป ระยะนี้ครอบครัวมีการขยายขอบเขตและความรับ
ผิด ชอบของลูกมากขึ้น ลูกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม มีพัฒนาการเพื่อสรางเอกลักษณที่ มั่นคงและความเปนตัว
ของตัวเอง ลูกจะเริ่มหางจากครอบครัวและไปสรางความผูกพันใหมกับ ผูอื่น คูสามีภรรยาเตรียมพรอมกับการ
แยกตัวของลูก บทบาทของแพทยประจําครอบครัว คือ การชวยใหพอแมควบคุมพฤติกรรมของลูกใหอยูในขอบเขต
มีระเบียบวินัยพอสมควร จะเกิดขึ้น จากการที่พอ,แม,ลูกมีความสัมพันธที่ดีตอกันและมีเวลาใหกันอยางเพียงพอ
6. ระยะลูกแยกจากครอบครัว (Family dispersion) ระยะที่ครอบครัวมีลูกอายุ
มากกวา 18 ป ระยะนี้ลูกจะเริ่มแยกตัวออกจากครอบครัวอาจทําใหพอ ,แมรูสึกวาเหวและถูกทอดทิ้ง พอ ,แม
ปรับตัวกับการหมดบทบาท สรางความสัมพันธระหวางคูสมรสใหดียิ่งขึ้น สรางความรูสึกเปน เพื่อนที่จะพึ่งพาอาศัย
กันในวัยชรา มีการเจ็บปวยและเสียชีวิตของเครือญาติที่สูงอายุ บทบาท ของแพทยประจําครอบครัวอาจจะตองให
คําปรึกษาและรักษาพอ,แมที่มีอารมณซึมเศราจากการ ที่ลูกแยกออกไป หรือพอ ,แมมีความเครียดกับการดูแลเครือ
ญาติสูงอายุที่ไมสบาย
7. ระยะคูสมรสสูงอายุ (Older couple) ระยะนี้คูสมรสตองปรับตัวตอการไมมีงานทํา
สรางความสัมพันธและมีบทบาทใหมกับลูกหลานและชีวิตคู ปรับตัวกับความเสื่อมโทรมของ รางกาย ปรับตัวกับการ
สูญเสยีความเป นตัวของตัวเองตองพึ่งพาลูกหลานมากขึ้น ปรับตัวกับการสูญเสียชีวิตคู ,เพื่อน, และสังคมที่ตนเอง
คุนเคย บทบาทของแพทยประจําครอบครัว คือชวยให ผูสูงอายุมีความหนักแนนทางจิตใจและเตรียมพรอมที่จะรับ
สถานการณตางๆ มีการดูแลสุขภาพ และการจัดการเงินที่ดี สนับสนุนใหผูสูงอายุทําตนใหเปนประโยชนการที่แพทย
เวชปฏิบัติครอบครัวทราบวาสมาชิกของครอบครัวอยูในระยะไหนของวงจรชีวิต ของครอบครัว จะชวยใหมีการ
เตรียมพรอมที่จะพบกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นกั บสมาชิกของครอบครัวในระยะ ตาง ๆ ของวงจรชีวิตของครอบครัว
ระยะตางของวงจรชีวิตครอบครัวจะไมมีเสนแบงเวลาที่แนนอนอาจมีการ เหลื่อมล้ํากันได การมีครอบครัวอาจจะ ไมมี
สมาชิกครอบครัวพอ,แม,ลูกก็ได
�
แผนภูมิครอบครัว ( Family tree) แผนภูมิครอบครัว ( Family tree หรือ Genogram) คือ การรวบรวม
ขอมูลของครอบครัว ยอนหลังไป 3 ชั่วอายุคน โดยมีรายละเอียด เชน เพศ อาย ุวันเกิด วันตาย อาชีพ เหตุการณ
สําคัญตาง ๆ ในชวงชีวิต เปนตน
ประโยชนของแผนภูมิครอบครัว
1. ชวยใหแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวทราบโครงสรางของครอบครัวและขอมูลพื้นฐาน
ครอบครัว
2. ชวยใหแพทยคนหาความเสี่ยงตอการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะโรค ทาง
พันธุกรรม
3. แพทยไดสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวย เนื่องจากตองใชเวลาในการสัมภาษณ และ
ผูปวยรูสึกวาแพทยเอาใจใสตอผูปวย
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4. แพทยไดขอมูลในอดีตซึ่งอาจเกี่ยวของกับปญหาในปจจุบัน ทําใหเขาใจสถานการณ
และปญหาของครอบครัวดียิ่งขึ้น
บทบาทของสมาชิก (Role)
บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวประพฤติตอกันและกันซ้ํา ๆ เปนประจํา เชน
บทบาทของพอ,แม และลูก เปนตน การประเมินบทบาทจะเกี่ยวของกับหนาที่ภายในครอบครัว โดยพิจารณา 2 ดาน
คือ
1. การมอบหมายหนาที่ตามบทบาท หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบในหนาที่ในครอบครัว
บางประการแกสมาชิก ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพจะมีการมอบหมายหนาที่ที่จําเปนอยางชัดเจน ใหกับบุคคลที่
เหมาะสม
2. การดูแลใหสมาชิกรับผิดชอบในบทบาท หมายถึง วิธีการที่ครอบครัวดูแลใหสมาชิกรับผิดชอบ
ตอ บทบาทและหนาที่ของตน
ตัวอยาง
บทบาทของ ภรรยา และ แม มีบทบาทของการเปนแม , การท างานบาน , กิจกรรมทางเพศระหวางคูสมรส
และเปนแบบอยางพฤติกรรมของเพศหญิงสําหรับบุตร
บทบาทของสามีและพอ มีบทบาทเกี่ยวกับการรับผิดชอบและการตัดสินใจที่สําคัญรวมทั้งดานการเงิน
ความ มีอํานาจ กิจกรรมทางเพศระหวางคูสมรส ชวยดูแลลูกบาง เปนแบบอยางพฤติกรรมเพศชายสําหรับบุตร
บทบาทของลูก ไดรับการดูแลจากพอ,แม,พี่นอง ศึกษาและปฏิบัติทักษะใหม ๆ
บทบาทของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว คือ ประเมินบทบาทของสมาชิกแตละคนในครอบครัวตามหนาที่
ที่ไดรับการมอบหมาย และการรับผิดชอบในบทบาทนั้นเหมาะสมไปตามแตละครอบครัวและชวยเหลือเมื่อเกิด
ปญหาขึ้น
ปญหาของสมาชิกในครอบครัว(Family problem lists)
ศึกษาวาสมาชิกในครอบครัวแตละคนมีปญหาอะไรบางทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการ
ชวยเหลือที่ไดรับ(การใชยา , การทํากายภาพบําบัด) สําหรับครอบครัวที่ไดรับการรวบรวมขอมูลและไดรับ
การเยี่ยมบานมาแลวในแตละครั้ง กรณีที่เปนครอบครัวที่ยังไมเคยไดรับการเยี่ยมบาน การเยี่ยมบาน
แตละครั้งจะชวยรวบรวมขอมูลไวเพื่อเปนแนวทางในการดูแลครอบครัวตอไป
�
จัดเตรียมอุปกรณพรอมทั้งศึกษา
1. แผนที่การเดินทางและหมายเลขโทรศัพทของผูปวย กอนการเยี่ยมบานควรจะทราบทางที่
จะไปบานที่จะไปเยี่ยมหรือมีแผนที่เดินทางไปยังบาน หรือมีแผนที่การเดินทางภายในเขตที่จะเยี่ยมทําใหสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการเยี่ยม ควรจะทราบหมายเลขโทรศัพทของบานที่จะเยี่ยม กรณีไมมีอาจจะขอหมายเลข
โทรศัพทของบานใกลเคียงเพื่อใชในการติดตอ
2. โทรศัพทหรือติดตอนัดหมายเวลาเยี่ยม โทรศัพทนัดหมายเวลาเยี่ยมครอบครัวหรือติดตอกับ
ครอบครัวที่จะเยี่ยมกอน เพื่อไมตอง เสียเวลาในการไปเยี่ยมเมื่อไมมีสมาชิกในบานอยู หรือกรณีที่สมาชิกในบาน
หรือผูปวยไมสะดวกที่จะใหเยี่ยมบางเวลา และครอบครัวควรตองมีเบอรติดตอของผูเยี่ยมดวยเพื่อใชในการติดตอ
กลับ กรณีที่สมาชิกของครอบครัวตองการติดตอกลับเพื่อปรึกษาหรือตองการใหเยี่ยมโดยมีขอตกลงของการใหบริการ
ทั้ง 2 ฝายกอน
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2. ขั้นตอนขณะเยี่ยมบาน
ขณะที่แพทยเวชปฏิบัติครอบครัวอยูที่บานผูปวยหนาที่ของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว คือ การประเมิน
สมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชในการดูแลครอบครัวไดดียิ่งขึ้น การที่จะประเมิน ใหไดครบถวนอาจ
ตองใชสิ่งชวยจํา เชน จําตัวยอ INHOMESSS หรือจําเปนระบบรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ( bio psycho
social spiritual)
สิ่งที่แพทยเวชปฏิบัติครอบครัวควรทํา คือ การเริ่มจากทบทวนวัตถุประสงคของการเยี่ยม รวมกับสมาชิก
ครอบครัว ประเมินปญหาเดิมของผูปวยและปญหาใหมที่อาจจะเกิดขึ้น วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น วางแผนและใหการ
ชวยเหลือรวมกับผูปวยและสมาชิกในครอบครัว รายการที่แพทยฯควรประเมิน คือ
1. การเคลื่อนไหว (immobility) ไดแก การประเมินกิจวัตรประจําวัน (Activities of daily
living)ไดแกการอาบน้ํา , การเคลื่อนยาย , การแตงตัว , การเขาหองน้ํา , การกินอาหาร และการปสสาวะและอุจจาระ
ประเมินวาตองการความชวยเหลือในกิจกรรมเหลานี้ หรือไม ถามีการชวยเหลือเรียกวามีภาวะพึ่งพาในกิจวัตร
ประจําวัน หรือประเมินการ ใชเครื่องมือในกิจวัตรประจําวัน ( Instrumental activities of daily living) ไดแก การ
ใชโทรศัพท , การรับประทานยา , การไปตลาด , ชําระบิล , เตรียมอาหาร และทํางาน บาน แพทยฯสามารถสังเกต
กิจวัตรประจําวันไดหรือขอรองใหผูปวยทําใหดู เพื่อพบวามีปญหาในการพึ่งพาสามารถที่จะแกไขปญหาใหกับผูปวย
และสมาชิกในครอบครัวได
2. อาหาร (
nutrition) ไดแก การประเมินลักษณะอาหาร , ชนิดของอาหาร ที่ผูปวยและ ครอบครัว
รับประทานวาเหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เปนหรือไม ประเมินการเก็บอาหาร เปนตน
3. สภาพบาน (
housing) ไดแก การประเมินสภาพบานครอบครัวที่แพทยฯดูแล เหมาะสม กับโรค
ที่ผูปวยเปนหรือไม เชน ผูปวยเปนวัณโรคควรอยูในหองที่มีหนาตาง อากาศถายเท ไดสะดวก , ผูปวยที่เปนโรคขอเขา
เสื่อมควรที่จะนอนอยูชั้น1 ของบานไมเดินขึ้นบันได เปนตน
4. เพื่อนบาน (
other people) ไดแก การประเมินดูเพื่อนบานของครอบครัวที่แพทยฯ ดูแล
ความสัมพันธกับเพื่อนบานเปนอยางไรบาน เมื่อครอบครัวผูปวยมีปญหาเพื่อน บานสามารถใหการชวยเหลือได
หรือไม
5. การใชยา (
medication) ไดแก ประเมินวิธีการใชยา ผูปวยกินยาสม่ําเสมอและถูกตอง หรือไม
ภาชนะที่บรรจุยาเหมาะสมกับโรคที่ผูปวยเปนหรือไมหรือเหมาะสมกับยานั้น หรือไม เชน ผูปวยเปนโรคขอการหยิบยา
จากซองยาทําไดยากตองบรรจุยาไวในขวดยา ยาบางอยางไมใหถูกแสง เปนตน
6. การตรวจรางกาย (
examination) ไดแก การประเมินจากการตรวจรางกายของสมาชิก ใน
ครอบครัว
7. แหลงใหบริการ (
services) ไดแก การประเมินวามีแหลงบริการอะไรบางที่สามารถ ชวยเหลือ
ผูปวยภายในครอบครัวหรือในชุมชนได เชน ศูนยบริการสาธารณสุข, บานประธานชุมชน, อสม. เปนตน
8. ความปลอดภัย (safety) ไดแก การประเมินสภาพบานของผูปวยตัวบาน, เฟอรนิเจอร,
อุปกรณอํานวยความสะดวก เปนตน วามีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับครอบครัวใน การอยูอาศัยหรือ
ไม
เชน สายไฟที่เดินในบานใชมานานควรจะเปลี่ยนหรื อไม, พื้นหองน้ํา ลื่นเกินไปหรือไม , บันไดบานชันหรือมีราว ใหจั บ
หรือไม เปนตน

-21-

9. จิตวิญญาณ (spiritual) ไดแก การประเมินในเรื่องของการคนหาความหมาย, วัตถุประสงคและ
ความจริงในชีวิต ความเชื่อและคุณคาในสิ่งที่แตละบุคคลอาศัยอยู เรื่องของความรูสึก สิ่งที่อยูในจิตใจ รวมถึงสิ่งที่
บุคคลแสดงออกมาจากความเชื่อทางจิต วิญญาณของแตละบุคคล สวนของจิตวิญญาณจะมีผลตอสุขภาพได เชน
นิกายในศาสนา บางนิกายหามเติมเลือดจากผูอื่น เมื่อผูปวยทานนั้นจําเปนตองผาตัดอาจตองเตรียมการ ใชเลือดของ
ผูปวยเองเมื่อจําเปน เปนตน
�
เทคนิคที่ใชขณะเยี่ยมบาน
ขณะที่เยี่ยมบาน แพทยฯสามารถใชวิธีการตาง ๆ เพื่อใหได
ขอมูล เพื่อประเมินครอบครัว และ
วางแผนในการชวยเหลือ วิธีที่แพทยฯ ใชในการเก็บขอมูลและใหการชวยเหลือไดแก
1. การสัมภาษณ โดยมีหลักคือ ฟงดวยความเห็นใจ, ใชคําถามเปด, อยาแสดงความรีบรอน, อยา
ขัดจังหวะ
2. การสังเกต ในสิ่งที่ผูปวยและสมาชิกภายในครอบครัวทํา สังเกตสภาพบานและเพื่อนบานได
3. การใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
4. การใชจิตบําบัด สําหรับกรณีที่แพทยฯไมมีเวลา การใชแบบสัมภาษณในระยะเวลาประมาน
15 นาทีใน การสัมภาษณและใหการชวยเหลือทางดานจิตใจผูปวยไดแกเทคนิค BATHE ไดแก สถานการณขณะเกิด
เหตุการณ ( background situation), อารมณของผูปวย ( affect), ปญหาอะไรที่รบกวนผูปวยมากที่สุด ( troubling
for the patient), วิธีการที่ผูปวยจัดการ กับปญหานั้น (handing the problem), ความเห็นอกเห็นใจ (empathy)
5. การตรวจรางกาย
6. การรักษา อาจโดยการเขียนใบสั่งยาใหผูปวยหรือญาติไปรับเองที่โรงพยาบาลหรือรานขายยา
หรือมีการทําหัตถการโดยตองเตรียมอุปกรณไป
3. ขั้นตอนหลังการเยี่ยมบาน
หลังจากออกจากบานผูปวยทีมเยี่ยมบานควรมีขั้นตอนตอไปโดยมาสรุปปญหาที่พบและการ
รักษาที่ให แลวเขียนบันทึกขอมูล
�
สรุปปญหาครอบครัว ทีมงานเยี่ยมบานกลับมาสรุปปญหาครอบครัวที่พบทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในการเยี่ยมบานแตละครั้งไมจําเปนตองประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ควรประเมิน
ตามความ จําเปนและวัตถุประสงคที่เยี่ยมบานแตละครั้ง รวมถึงสรุปการรักษาและความชวยเหลือที่ใหแกครอบครัว
และวางแผนในการเยี่ยมบานครั้งตอไป
�
บันทึกขอมูล การบันทึกขอมูล ควรตองมสีมุดหรือแฟมประจําครอบครัว เพื่อใชสําหรับ
บันทึกขอมูลการดูแลครอบครัว ในการเยี่ยมแตละครั้งรูปแบบที่ใชในการบันทึกอาจใช
รูป แบบ SOAP
อันประกอบดวย
1. ประวัติ (subjective) ไดแก ประวัติการเจ็บปวยสําคัญ,ปจจุบัน,อดีต,ครอบครัว
รวมถึง การทบทวนตามระบบ
2. การตรวจรางกายและผลทางหองปฏิบัติการ (objective) ไดแก การตรวจรางกาย
และผลทางหองปฏิบัติการที่ไดทํา

-223. การประเมิน (assessment) ไดแก การประเมินการวินิจฉัยอาจจะไดการวินิจฉัย
อยูแลว หรือเมื่อเปนปญหาใหม สามารถบันทึกการวินิจฉัยเปนปญหา เชน ปวดทอง ( abdominal pain) กรณีที่ไม
ทราบการวินิจฉัยที่แนชัด และควรจะบอกสภาวะของ ปญหานั้นวา active หรือ inactive ปญหาที่ active คือ
ปญหาที่ยังมีอาการ , การตรวจ รางกายพบความผิดปกติ หรือ ผลทางหองปฏิบัติการยังผิดปกติอยู สวนปญหา
ที่ inactive คือ ปญหานั้นไมมีอาการ, ตรวจรางกายปกติ รวมถึงผลทางหองปฏิบัติการที่ปกติ
4. การวางแผน (plan) ไดแก การวางแผนการวินิจฉัยโรคคือการสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ, การวางแผนการรักษาโดยดูจากสภาวะของปญหา ถาปญหา active ตองใหการรักษา สวนปญหา
ที่ inactive แตสังเกตผูปวยอาจจะกินยาเดิมตอไปกรณีที่เปนปญหาเรื้อรัง และวางแผนการใหสุขศึกษา การบันทึก
ขอมูลจะทําใหทีมเยี่ยมบานทราบถึงขอมูลที่เกิดขึ้นและการวางแผนการเยี่ยมครั้งตอไป รวมถึงสามารถใหบุคลากรอื่น
ที่จะรวมเยี่ยมทราบขอมูลที่ผานมาสรุป ความรู, ทักษะและเจตคติที่ดีของแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวในการเยี่ยมบาน
จะทําใหการดูแลผูปวยในบานของผูปวยดียิ่งขึ้น
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เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือแนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาวLong Team Care
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เนื่องจาก ปจจุบันใน การดูแลผูปวยได เปลี่ยนจากการเนนการรักษาพยาบาลแบบตั้งรับมาเปนการ
ดําเนินการเชิงรุกเชื่อมประสานการดูแลสงตอผูปวย ระหวางโรงพยาบาล กับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.)หรือสถานพยาบาล ใกลบาน ที่ผูปวยจะ กลับ ไปรับการดูแลรักษาตอเนื่อง( Continuity Of Care: COC)การดูแล
ผูปวยที่บาน โดยมีครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการดูแล ( Home Based Serviced:HBS) เพื่อ ใหผูปวยกลับสู
ภาวะสุขภาพดีสามารถใชชีวิตไดตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองไดภายใตบริบทและสภาพแวดลอมของ
ครอบครัว อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรอําเภอสันทราย จึงขอแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
แนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาวLong Team Care
1.นายปกปอง
เชื้อสุวรรณ
นายแพทยชํานาญการ
ประธานคณะทํางาน
2.นางสาวชลาทิพย
ซื่อวัฒนะ นายแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
3. นางสาวณภัทร อินทจักร เภสัชกรชํานาญการ
คณะทํางาน
4. นางอุบล
สุวรรณมณี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
5. นางสาวกรกษม หาญรัตนชัยกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
6. นางสุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
7. นางสรอยเพชร
วงศวาลย
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
คณะทํางาน
8. นางสาวกฤษณา เมืองมูล เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
9. นางสาวญาณนันท พันธปญญา นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
คณะทํางาน
10. นายอาทิตย
รมโพธิ์ นักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ
คณะทํางาน
11. นางสาวภัณฑิลา วิภาษา
โภชนากร
คณะทํางาน
12. นางสุใจ
วุฒิการณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
13. นายวชิรศักดิ์
อุดมวรรธกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
14. นายสุวรรณ ขัติยา ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลสันปาเปา คณะทํางาน
15. นายสําราญ จอมศักดิ์ ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลแมแฝก คณะทํางาน
16. นายเจริญ บุญมี ประธาน อสม.ตําบลหนองหาร
คณะทํางาน
17. นางวัชรินทร
อิงคนินันท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
18. นางประสพพร วิสิฐอุดรการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
19. นางอรอนงค
ภาคพิชเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
2/ใหคณะทํางาน...

ใหคณะทํางานทีหนาที่จัดทําคูมือแนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาว Long Team Care เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการดูแลสุขภาพระยะยาวใหกับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอําเภอสันทราย

เอกสารอางอิง
1. Montauk SL. Home health care. Am Fam Physician [serial online] November1998: [11 screens].
Available from: http://www.aafp.org/afp/981101ap/montauk.htm. Accessed October 12,2001.
2. Home health care. AAFP policies on health issues 1998:[ 1 screens ]. Available from:
http://www.aafp.org/policy/x1612.xml. Accessed April 5,2002.
3. ม.ร.ว. ธันยโสภาคย เกษมสันต. แนะนําเวชศาสตรครอบครัว. ใน:วัฒนา นาวาเจริญ , ธีระ ทอง สง, ธีรศักดิ์
บริสุทธิบัณฑิต และคณะ บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติ’38. เชียงใหม ; คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 2538.
หนา1-8.

4. Urwin BK, Jerant AF. The Home Visit. Am Fam Physicain [serial online]1999; 60:1481-8.[15
screens]. Available from: http://www.aafp.org/afp/991001ap/1484.htm. Accessed October 21,
2001.
5. Baird MA, Grant WD. Families and Health. In:Taylor RB editor. Family Medicine Principles and
Practice 4th edition. New York: Springer-Verlag;1994. p.10-15
6. อุมาพร ตรังคสมบัติ. วงจรชีวิตและการปรับตัวของครอบครัว. ใน: อุมาพร ตรังคสมบัติ บรรณาธิการ.จิตบําบัด
และการใหคําปรึกษาครอบครัว Family therapy and family counseling. กรุงเทพฯ: เฟองฟาพริ้นติ้ง; 2540.
หนา 21-37.
9. อุมาพร ตรังคสมบัติ. การประเมินครอบครัว. จิตบําบัดและการใหคําปรึกษาครอบครัว(Family therapy and
family counseling). กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง; 2540.หนา112-124
13. อุมาพร ตรังคสมบัติ. การปฏิบัติหนาที่ของครอบครัว. ใน: อุมาพร ตรังคสมบัติ บรรณาธิการ. จิตบําบัดและการ
ใหคําปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง; 2540.หนา 38-54 14. Giovino JM. House Calls
7. Smith KB. Human Development and Aging. In:Taylor RB editor. Family Medicine Principles and
Practice 4th edition. New York: Springer-Verlag;1994.p.5-9.
8. สายพิณ หัตถีรัตน. คูมือหมอครอบครัว :VI. เครื่องมือในการดูแลผูปวยและครอบครัวอยางงาย ชุดที่5. คลินิก
2544;17:639-642.
10. สายพิณ หัตถีรัตน. คูมือหมอครอบครัว:IV. เครื่องมือในการดูแลผูปวยและครอบครัวอยางงายชุด ที่3. คลินิก
2544;4:349-354.
11. Rakel RE, Rogers JC. The family genogram. In: Rakel RE, editor. Textbook of family practice 6th
ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2002. p.19-30.
12. Hennen BK. Family Structure and Function. In: Shires DB editor. Family Medicine. A Guidebook
for Practioners of the Art. New York: McGraw-Hill;1980. p.14-20
: Taking the Practice to the Patient. Family Practice Management [serial online]2000.[11 screen].
Available from: http://www.aafp.org/fpm/20000600/49hous.htm. Accessed October 12,2001.

