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HOME HEALTH CARE
“ไปเยี่ยมบ้านกันนะ”
เยี่ยมบ้านดีอย่างไร
ทาไมต้องไปเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้านเป็นเครื่องมือที่สาคัญในงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยนอนรักษา ในส่วนของชุมชนเองก็มีบ้านซึ่ง
เปรียบเสมือนหอผู้ป่วยในการดูแลรักษา การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทาให้เรารู้จัก
ผู้ป่วยในบริบทที่ไม่ใช่เพียงตัวผู้ป่วยแต่เพียงผู้เดียว บริบทที่สาคัญสาหรับผู้ป่วย
ก็คือครอบครัวนั่นเอง การได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคมและ
ชุมชนของผู้ป่วย ทาให้รู้จักและเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวมากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ทีมสุขภาพต่อผู้ป่วยและครอบครัว
การเยี่ยมบ้านทาให้เราค้นพบปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ที่เรา
คาดไม่ถึ ง เช่น impotence, gait and balance problems,
immunization deficits and hypertension นาไปสู่การให้คาแนะนา
และดูแลผู้ ป่ วยอย่ า งเหมาะสมทัน ท่ว งที ท าให้ ป้ องกั น การล้มใน
ผู้ สู ง อายุ 1 ลดอั ต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น ในผู้ สู ง อายุ ที่ น อน
โรงพยาบาล2 เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้า และลดอัตราการตายในผู้ป่วย
หัวใจล้มเหลว3 และยังป้องกันการตายของทารกแรกเกิดด้วย4
การเยี่ยมบ้านเป็นสิ่งที่ควรมีขอบเขตและมาตรฐานในการเยี่ยม ซึ่งจะทาให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมพลังให้ผู้ป่วยและครอบครัวในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ได้ อย่างถูก ต้องเหมาะสม อีก ทั้งยั งทาให้แพทย์ เกิดความสุขและความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์และในฐานะของเพื่อนมนุษย์ สนองพระราชปณิธานของ
สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผน
ปัจจุบันของไทย ที่มีพระราชดารัสว่า
“ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย”

หลังจากเรียนรูแ้ ล้วจะได้อะไรบ้าง (Expected learning outcomes)
1. ตระหนักความสาคัญของการเยี่ยมบ้าน
2. บอกวัตถุประสงค์ และประเภทของการเยี่ยมบ้าน
3. วางแผนการเยีย่ มบ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ทั้งก่อนเยี่ยม ขณะเยี่ยม และหลังการ
เยี่ยมบ้าน)
4. อธิบายเครื่องมือทีใ่ ช้ขณะเยีย่ มบ้านได้ เช่น INHOMESSS
5. ตระหนักถึงความสาคัญของทีมเยี่ยมบ้าน รวมถึงความสาคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างทีมเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย และครอบครัว
6. ระบุประเด็นสาคัญที่ควรระวังในการเยี่ยมบ้าน เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการเยี่ยมบ้าน การวางแผนจัดทีมเยีย่ มบ้าน เป็นต้น

เรียนอย่างไรดี (Learning strategies)
วางแผนก่อนเยี่ยมบ้าน
เรียนรูท้ ฤษฎี

ปฏิบัติ (เยี่ยมบ้าน)

ขณะเยีย่ มบ้าน
ประเมินหลังเยี่ยมบ้าน

ปี 4 ค้นหาปัญหา Disease and Illness, ใช้เครื่องมือ INHOMESSS ให้คล่อง
ปี 5 Whole person approach สามารถระบุการแก้ปัญหาได้
ปี 6 เรียนรู้การทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม

ทบทวนความรู้เดิมกันหน่อย (Prerequisites)
ลองเล่าประวัติครอบครัวของเราโดยการเขียน Genogram

รับเลี้ยง

องค์ประกอบของแผนภูมิครอบครัว
1. วาดข้อมูลครอบครัวอย่างน้อย 3 ชั่วอายุคน
2. ใส่ชื่อของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
3. ใส่อายุ (หรือปีเกิด) ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
4. ใส่อายุและสาเหตุการตายของสมาชิกในครอบครัว (ถ้ามี)
5. ระบุโรคหรือปัญหาความเจ็บป่วยที่สาคัญของสมาชิกในครอบครัว
6. วาดวงล้อมรอบสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน พร้อมชี้ว่าผู้ป่วยอยู่ทตี่ าแหน่งใดของแผนภูมิ
7. ระบุวันที่ของการแต่งงานหรือหย่าร้างของสมาชิกในครอบครัว
8. เรียงสมาชิกที่เกิดตามลาดับก่อนหลัง จากซ้ายไปขวา
9. ถ้าทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้วาดสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ด้วย พร้อมทัง้ มีคาอธิบาย
สัญลักษณ์ทซี่ ับซ้อน
10. วันเดือนปี ที่เขียนหรือปรับปรุงแผนภูมิครอบครัว
11. ลงชื่อผู้เขียน

เติมคาในช่องว่าง ตามหลักการการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Medicine)
 Moira Stewart. Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method:
Introduction. 2nd ed. Radcliff Medical Press; 2003: 6
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ที่มา: ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

ยกตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม (Holistic care ) แล้วสรุปในใบงานนีน้ ะจ๊ะ

เรามารู้จกั การดูแลผู้ปว่ ยที่บา้ นกันเถอะ
คานิยาม Home care, Home visit, และ House call คืออะไร
 สายพิณ หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์: เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุด
ที่ 1 และ 2. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, editor. กรุงเทพ สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2549:103-4
Home care:………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Home visit:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………..
House call: ……………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………
จงบอกวั…………………………………………………….…………………………………
ตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน
………

สายพิณ หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์: เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุด
ที่ 1 และ 2. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, editor. กรุงเทพ สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2549:105
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

จงจับคู่ประเภทของการเยีย่ มบ้านและเคสตัวอย่าง
 Am Fam Physician. 1999 Oct 1;60(5):1481-1488.
A. Illness home visits -------------------------------------------- Case…….
B. Dying patient home visits ----------------------------------- Case…….
C. Assessment home visits ------------------------------------ Case…….
D. Hospitalization follow-up home visits -------------------- Case…….

Case I “ลุงสมปองเป็นมะเร็งลาไส้ระยะสุดท้าย กระจายไปที่ตับ ท้องโต
เหนื่อยและอ่อนเพลียมาก กินไม่ได้เลย”

Case II “พี่สมจิตเพิ่งคลอดลูกคนที่สาม ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ 2 วันก่อน”

Case III “ป้าสมใจเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ควบคุมโรคได้ดีมาตลอด แต่ช่วงปีนี้ ทั้งเบาหวานและความดันคุมไม่ได้
มาพบแพทย์เลยวันนัด วันนี้ก็ไม่มาตามนัดอีกแล้ว”

Case IV “ยายสมศรีพกิ ารอัมพาตท่อนล่าง ไม่มีญาติ อาศัยอยู่
ที่เพิงไม้เก่าๆ ข้างวัด อสม.แจ้งว่า ช่วงสัปดาห์นี้ยายซึมมาก”

ทาอย่างไรเมื่อหมอจะไปเยีย่ มบ้าน
 สายพิณ หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์: เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุด
ที่ 1 และ 2. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, editor. กรุงเทพ สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2549:110-4
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
จงวางแผนการเยี่ยมบ้านลุงสมปอง (ตาม case scenario)
ก่อนเยีย่ มบ้าน…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………จะ
ชวนใครไปบ้าง (Teamwork)………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ขณะเยีย่ มบ้าน……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……
หลังเยีย่ มบ้าน…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

เครื่องมือที่ใช้ในการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS มีอะไรบ้าง
 Am Fam Physician. 1999 Oct 1;60(5):1481-1488.

จะประเมิน Immobility ก็ต้องรู้ Activities of daily living (ADLs) ต้องถามอะไรบ้าง
 http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living
Basic ADLs จาง่ายๆ ว่า DEATH ย่อมาจาก
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Instrumental ADLs จาง่ายๆ ว่า SHAFT ย่อมาจาก
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แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (Learning resources)
สายพิณ หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์: เยี่ยมบ้าน ทักษะ
ทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 1 และ 2. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, editor. กรุงเทพ
สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2549:102-18
Brian U, Anthony J. The home visit. American family physician.
1999 Oct 1;60(5):1481-8.
Ian R. Mc Whinney. A Textbook of Family Medicine: Home Care.
2nd ed. Oxford University Press; 1997:369-76.
Moira Stewart. Patient-Centered Medicine: Transforming the
Clinical Method: Introduction. 2nd ed. Radcliff Medical Press; 2003: 6
http://www.aafp.org/

การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดรายวิชา (Assessment information)
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายงานการเยี่ยมบ้าน 1 ฉบับ
Logbook

บันทึกการเยีย่ มและให้การดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน
ข้อสอบปรนัย และอัตนัย

ติดต่ออาจารย์แพทย์ (Staff contact)

คาแนะนาเพิ่มเติม (Personal comments)
การวางแผนก่อนไปเยี่ยมบ้านจะช่วยให้เราใช้เ วลาในการเยี่ย มบ้านอย่างคุ้มค่า
และครอบคลุมทุกปัญหาที่เราค้นพบ (Being realistic)
เราอาจไม่ได้ข้อมูลครบทุกอย่างในการเยี่ยมบ้านเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ผู้ป่วยและครอบครัว ตามแนวทางการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) ซึ่ง
สิ่งสาคัญที่สุดที่เป็นรากฐานของความสาเร็จในการเยี่ยมบ้าน คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม
เยี่ยมบ้านกับผู้ป่วยและครอบครัว (Relationship)
การสอนให้ผู้ป่วยและญาติมีศักยภาพในการดูแลตัวเองที่บ้าน จะช่วยลดปริมาณ
ผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุกได้ใน
ระยะยาว
ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้าน ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง/บ้าน และไม่เกิน 2-3 ครั้ง/บ้าน/
สัปดาห์
การดู แลผู้ป่ วยและครอบครัวอย่ างเป็ น องค์รวม (Holistic care) แบบผสมผสาน
เบ็ดเสร็จ (Comprehensive care) อย่างต่อเนื่อง (Continuity of care) ให้เกิดผลดีที่สุดเหมาะสม
กับผู้ป่วยและครอบครัวรายหนึ่งๆ นั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากแพทย์
เพียงคนเดียว หากแต่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพราะทุ ก คนมี ค วามเชี่ ย วชาญแต่ ล ะด้า นที่แ ตกต่า งกั น ดั งนั้ น จึง ควร
ให้ความสาคัญต่อการทางานเป็นทีม (Teamwork)
เทคนิคจิตบาบัด BATHE technique
Background (เกิดอะไรขึ้น)
Affect (รู้สึกอย่างไร)
Trouble (อะไรเป็นปัญหาหนักที่สุด)
Handling the problem (มีวิธีรับมืออย่างไร)
Empathy (แสดงความเห็นใจ)

บันทึกการเยี่ยมและให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Record of achievement)
ชื่อนักศึกษาแพทย์……………………………..……….................
วันที่

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย/ HN/ ที่อยู่

โรค/ ปัญหา/ Reflection

Reference to text and journal
1: Am Fam Physician. 1999 Oct 1;60(5):1481-1488.
2: http://med.mahidol.ac.th/fammed/th/postgrad/homecare
3: N Engl J Med. 1995 Nov 2; 333:1190-1195
4: Bull World Health Organ. 2010 Sep 1;88(9):658-666
และจาก แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (Learning resources) ที่ให้ไว้

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง (Self-reflection)
น้องๆ คิดว่า การเยี่ยมบ้านเกิดผลดีต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไร
(เปรียบเทียบกับการไม่ได้เยี่ยมบ้าน รวมถึงการไม่ได้เยี่ยมบ้านเป็นทีม)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

