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การพยาบาลเพ่ือการดูแลที่บ้าน : เกณฑ์การเย่ียมบ้าน 

 
สุรีย์ ธรรมิกบวร 

 
การเย่ียมบ้าน (Home visit) 
             เป็นกิจกรรมส าคัญส าหรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านของพยาบาลเป็นการเยี่ยม
เพื่อให้การประเมิน และดูแลเพื่อ ส่งเสริมความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องที่
จ าเป็น และเพื่อปฏิบัติการพยาบาลที่บ้าน การเยี่ยมบ้านเป็นการสร้างความมั่นใจให้ ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล
ตนเองในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่การดูแลตนเองที่บ้าน การเยี่ยมบ้านมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเยี่ยมบ้าน
ในแต่ละครั้ง เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงในการด าเนินการจึงต้องมีการวางแผนที่ดี และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวก ตลอดจนค านึงถึงความปลอดภัย ของผู้เยี่ยมด้วยเนื่องจากเป็นการ
ปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง ดังนั้นการมีระบบสานสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันประมวลผลได้จะส่งผลที่ดีต่อการวางแผนการเยี่ยม
บ้าน 
กระบวนการเย่ียมบ้าน  
            กระบวนการเย่ียมบ้าน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านมีกระบวนการตั้งแต่ การเตรียมการเยี่ยมบ้าน การ
ปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน และการสรุปการเยี่ยมบ้าน  
           1. การเตรียมเพื่อวางแผนการเยี่ยมบา้นนั้นจะต้องด าเนินการตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจึงจะสามารถ
วางแผนการส่งต่อการเยี่ยมบ้านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมการวางแผนจ าหน่าย หรือกิจกรรมวาง
แผนการดูแลต่อเนื่อง การเตรียมการเยี่ยมบ้านจะมีทั้งการเตรียมข้อมูล การประชุมร่วมก่อนการเยี่ยมบ้าน การนดั
หมายการเยี่ยมและการเตรียมอุปกรณ์การเยี่ยม ยานพาหนะ และการเตรียมแผนท่ี ในกรณีที่รับส่งต่อการเยี่ยมบ้าน
จากหน่วยงาน เครือข่าย การเยี่ยมครั้งแรกพร้อมเอกสารส่งต่อจะเป็นการเยี่ยมเพื่อวางแผน 
            2. การปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ในแต่ละครั้งควรมีการนัดหมายให้ชัดเจน และมีการประเมินเบื้องต้นล่วงหน้า 
โดยอาจเป็นการประเมินผ่านโทรศัพท์ หรือประเมินโดยอาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรมปฏิบัติการเยี่ยมบ้านมี
หลากหลาย โดยทุกกิจกรรมต้องรักษามาตรฐานการพยาบาลที่มี การดูแลบันทึก ตามมาตรฐานการพยาบาล 
กิจกรรมปฏิบัติการเยี่ยมบ้านมีหลากหลายดังนี้ กิจกรรมการประเมินสุขภาพ กิจกรรมการร่วมวางแผนสุขภาพกับ
ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล กิจกรรมการประเมินผลลัพธ์การพยาบาล การปรับแผนการพยาบาล กิจกรรมการเป็นพี่
เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติการดูแล กิจกรรมการบริหารยาและการบันทึกการให้ยา กิจกรรมการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพ 
กิจกรรมการบันทึก เป็นกิจกรรมปฏิบัติการเยี่ยมบ้านที่ส าคัญ สิ่งท่ีควรบันทึกเช่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย 
บันทึกกิจกรรมที่ให้การดูแลที่มีความต่อเนื่อง การบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อการส่งต่อ การบันทึกประกอบด้วย
ข้อความการประเมินผลลัพธ์ ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีส าคัญต่อการวางแผนการดูแล การบันทึกเมื่อแรกรับ การบันทึกการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ บันทึกการให้ยา และบันทึกการวางแผนจ าหน่าย  
               3. การสรุปการเยี่ยมบ้าน เป็นการสรุปผลการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง และวางแผนการเยี่ยมต่อเนื่อง 
ร่วมกับผู้ป่วย และครอบครัว การนัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป 
                 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการจัดท าฐานข้อมูลในครั้งแรกจึงเป็นครั้งแรกจึงเป็นข้ันตอนการเตรียมเพื่อการ
วางแผนการเยี่ยมบ้าน 
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คุณสมบัติของพยาบาลเยี่ยมบ้าน การดูแลที่บ้านเป็นสถานการณ์ที่มีความแตกต่าง และมีความเฉพาะในแต่ละ
ครอบครัว นอกจากน้ีมีความต่างของผู้รับการดูแลที่มีผู้ป่วยทุกโรค ทุกวัย ดังนั้นพยาบาลที่ให้การดูแลที่บ้านจึงต้องมี
ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย อาจก าหนดเกณฑ์คุณภาพให้พยาบาลเยี่ยมบ้านต้องมีประสบการณ์อายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ 1 ปี และมีศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ การพยาบาลที่บ้าน เป็นการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีบ้าน  มี
ทั้งการสอน การให้ค าแนะน า เป็นการเตรียมผู้ป่วยให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการดูแลตนเอง ซึ่งจะต้องรอบรู้ทั้ง
การพยาบาลชุมชน อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เด็ก การบูรณาการทั้งผู้ดูแล และครอบครัวในการร่วมดูแล ตลอดจน
ดูแลการมีวาระสุดท้ายอย่างสงบ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ความสามารถหลายด้านดังนี้ 
                 1. มีศักยภาพในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ และครอบครัว เนื่องจาก การปฏิบัติการพยาบาลที่บ้านเป็น
การท างานเป็นทีม ท้ังทีมสุขภาพ และทีมผู้ดูแลที่บ้าน ดังนั้นพยาบาลเยี่ยมบ้านจึงตอ้งสามารถสื่อสารท าความเข้าใจ
กับทุกกลุ่มเพื่อร่วมในการดูแลให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนร่วมกัน 
                 2. มีคุณธรรมจริยธรรมคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของผู้ป่วย เพราะการเยี่ยมบ้านเป็นการได้รับ
อนุญาติให้เข้าไปในท่ีส่วนตัว การรักษาความลับของผู้ป่วยจึงส าคัญมาก 
                 3. สามารถให้การพยาบาลได้ทุกช่วงวัย เพราะการให้การพยาบาลที่บ้านเปรียบเสมือนหอผู้ป่วยท่ีมี
ครบทุกเพศ ทุกวัย การดูแลผู้ดูแลจึงต้องมีความรู้ครอบคลุมจึงจะพร้อมในการให้การพยาบาล ซึ่งการวางระบบ
เครือข่ายจะช่วยให้ขอความช่วยเหลือ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้เสมอ 
                 4. เป็นผู้สามารถการจัดการเฉพาะกรณี เพื่อให้มีองค์ความรู้ และความสามารถในการจัดการเฉพาะ
กรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 5. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะที่ขาดความพร้อม เพราะในบางครั้งแม้จะมีการ
เตรียมความพร้อมไปแล้วแต่อาจพบปัญหาใหม่ ๆ ที่อุปกรณ์อาจไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการพยาบาล หรือ
สถานการณ์อาจไม่ปกติเหมือนในหอผู้ป่วยที่เรามีทีมพร้อมและจัดการสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นการมีความสามารถใน
การปรับตัว คิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถท างานได้ในความไม่พร้อมบางประการจึงมีความส าคัญ และความสามารถ
ในการตัดสินใจ 
                 6. สามารถแสวงหาและใช้แหล่งประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน โดยการประสานกับ
ชุมชน และแหล่งประโยชน์ต่างๆที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เพราะการมีแหล่งประโยชน์ใกล้บ้านจะสนับสนุนให้
ผู้ป่วยและครอบครวัเกิดความมั่นใจในศักยภาพการดูแลตนเอง 
                  7. มีความสามารถในการประสานงาน ท างานเป็นทีมได้ การท างานเป็นทีมร่วมกันจะต้องเข้าใจใน
ขอบเขตบทบาทของแต่ละสาขาอาชีพ และสามารถแสดงบทบาทของตนได้เหมาะสมตามวาระ โอกาสคือเป็นผู้น าท่ี
มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ตามทีด่ี 
                  8. การมีทักษะที่ดีในการลดการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นจึงต้องแม่นย าในหลักการและ
สามารถปฏิบัติและให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม 
                  9. ทักษะการประเมินที่บ้านผู้ป่วยต่างจากการประเมินท่ีหอผู้ป่วยเพราะต้องประเมินสิ่งแวดลอ้ม 
สังคม  สภาพบ้านที่ปลอดภัย ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่จะมีผลต่อการดูแลสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้ป่วย หากไม่พร้อมจะต้องประสานผู้เกี่ยวข้องให้การดูแลช่วยเหลือเช่นกรณต้องล้างไตทางหน้าท้องต่อเนื่องแต่
สภาพบ้านไม่เอื้อ และครอบครัวยังไม่พร้อมท่ีจะช่วยดแูลได้อาจต้องขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช่วยเหลือเป็นต้น  
                 10. ความสามารถในการบริหารเวลา การเยี่ยมบ้านเป็นภารกิจท่ีต้องวางแผนเวลาให้ดีเพราะมีการ
เดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นกิจกรรมการดูแลต้องวางแผน และเผื่อเวลาในการขัดข้องไม่เป็นตาม
แผนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลา 
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                 11. ทักษะเรื่องแผนที่ และการใช้กระเป๋าเยี่ยมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง การมีแผนท่ีจะช่วยให้
ไปถึงบ้านเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากน้ีการใช้กระเป๋าเยี่ยมจะต้องคล่องแคล่ว เพื่อใหเกิดความเช่ือถือ มั่นใจกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว 
                 12  ทักษะการบันทึกโดยเฉพาะการจัดท าระบบบันทึกอิเลคทรอนิคส์ โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
การส่งต่อ การขอค าปรึกษา 
                   จากการศึกษางานวิจัยด้านสมรรถนะ และบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจงกลณี จันทรศิร(ิ2551) ระบุว่าสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดังนี้ได้แก่ความรู้เรื่องโรค ทักษะการประเมิน ทักษะการให้ค าปรึกษา ทักษะการ
สื่อสาร และคุณลักษณะที่ส าคัญคือการมีวุฒิภาวะการสร้างสัมพันธภาพวิชาชีพ และการท างานร่วมกับประชาชน 
                    การเยียมบ้านเป็นการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติการจึงควรมี
คุณสมบัติ และความพร้อมที่สอดรับกับงานท่ีแตกต่างออกไป โดยที่ความสามารถหลักๆยังคงมีพร้อมเพียงพอที่จะให้
การพยาบาลองค์รวมได้  
 
เกณฑ์การเย่ียมบ้าน การก าหนดความถี่ของการเยี่ยมบ้านพิจารณาจากหลายปัจจัยในระยะจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลในสัปดาห์แรก หรือรายที่มีกิจกรรมการดูแลเฉพาะเช่น การให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น ความถี่ในการ
เยี่ยมก าหนดเป็น 1 เยี่ยม 1-2 ครั้งต่อเดือน เยี่ยม 2-3 ครั้งต่อเดือน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์หรือเยี่ยม 3-5 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ ทั้งนี้ส านักการพยาบาลก าหนดตัวบ่งช้ีผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ส าคัญคือการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน 
(ส ำนักกำรพยำบำล,2556) 
เกณฑ์การพิจารณา (Storfjell, J.L Allen,C.E and Easley,C.E in Harris,M.D,2010) 
            มี 6 ตัวแปร ความต้องการด้านต่างๆต่อไปนี้ ซึง่ต้องประเมินและน าไปเปรียบเทียบในตารางที่ 1 จะ
สามารถก าหนดระดับความต้องการเพื่อน าไปก าหนดแนวทางการมอบหมายงานต่อไป 

A    ความต้องการดูแลทางคลินิก  (ต้องประเมินความต้องการ)  
       B    ความต้องการการสอน  
       C    ความต้องการด้านร่างกาย  
       D    ความต้องการการสนับสนุนด้านจิตใจ  
       E     ความร่วมมือและความต้องการการจัดการดูแล จ านวนปัญหา และ 
       F      ความรุนแรงของปัญหา ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของปัญหา(Storfjell, J.L Allen,C.E and Easley,C.E in 
Harris,M.D,2010) 

ระดับความต้องการ รายละเอียด 
1 เล็กน้อย 
 

A ต้องการการสังเกต เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
B ต้องการการสอนสุขภาพ 
C ต้องการเล็กน้อยหรือไม่ต้องการการดูแล 
D ต้องการความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัว 
E ต้องการผู้ดูแลเกี่ยวข้องคนเดียว 
F ปัญหาเล็กน้อย 

2. กลาง A ต้องการเทคนิคการแก้ปญัหา 
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ระดับความต้องการ รายละเอียด 
 B ต้องการการสอนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 

C ต้องการเทคนิคการฟื้นฟู 
D ต้องการทักษะพื้นฐานในการฟื้นฟูสภาพ 
E ต้องการการดูแลจากผู้ดูแล 2 คน 
F มีปัญหามากภายใต้ข้อจ ากัด 
 

3. ปัญหามาก 
 

A ต้องการการดูแล 
B ต้องการการสอน 
C ต้องการทักษะซับซ้อน 
D ต้องการการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
E ต้องการการจัดการมาก 
F มีปัญหาซับซ้อน 
 

4. ปัญหามากท่ีสุด 
 

A ต้องการความสร้างสรรค์ ความสามารถในการริเริ่ม ร่วมมือวางแผน กับผู้ป่วย
ครอบครัวในการดูแล ใช้แหล่งประโยชน์เพิ่ม สามารถประเมินแบบรวบยอดท้ังผู้ป่วย 
ครอบครัว 
B.ต้องการการสอนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปกต ิ
C ต้องการเหตุผลทางวิทยาศาสตร ์
D ต้องการความสามารถมากในการแก้ไขปัญหาทางจิตสังคม 
E ต้องการความช่วยเหลือจากหลายแหล่งประโยชน ์
F หลายประเด็นต้องการการปรึกษา พูดคุยโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
 

 
           จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถน ามาพิจารณากิจกรรมการพยาบาล และก าหนดความถี่ในการเยี่ยมบ้านได้ ว่า
ควรจะไปเยี่ยมเมื่อใด ใครควรร่วมทีมในการเยี่ยมบ้าน และควรเตรียมอุปกรณ์จ าเป็นใดในการดูแลบ้าง 
 
สรุป จาก 6 ตัวแปรการเยี่ยมบ้านน ามาพิจารณาความต้องการการเยี่ยมบ้าน เพื่อวางแผนต่อไป การเยี่ยมบ้านเป็น
กิจกรรมอิสระที่เป็นความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว เป็นบทบาทการท างานท่ีต้องการสมรรถนะเฉพาะ และ
แตกต่างจากการพยาบาลบนหอผู้ป่วย เป็นงานท่ีต้องการสมรรถนะการสร้างเครือข่าย การประสานงานมาก และ
ต้องการการคิดสร้างสรรค์ เพราะในผู้ป่วยแต่ละคนมีปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมการพยาบาลจึงตอ้ง
ประยุกต์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย และครอบครัว 
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