
คูมือการเย่ียมบานผูปวยเด็กไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย  

ที่รับการรักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทอง 

ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและภายหลังการปลูกถายไต 
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คูมือการเยี่ยมบานผูปวยเด็กไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาดวยวิธีการลางไต
ทางชองทองฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมและภายหลังการปลูกถายไต 

วัตถุประสงค 

เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินการเยี่ยมบานผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 

หนาที่และความรับผิดชอบของบคุลากร 

บุคลากร หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1.แพทย - ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภาวะเจ็บปวย   และประเมินปญหาที่

พบจากการดําเนนิการเยีย่มบาน   พรอมทั้งแนวทางการ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีบาน 

2.พยาบาล - ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพและครอบครัวผูปวยเพื่อ
ดําเนิน การเยี่ยมบาน 
- ประเมินและบันทกึขอมูลในแบบบนัทึกการเยี่ยมบาน 
- สรุปปญหาและแนวทางการแกไขปญหาท่ีพบจากการ
ดําเนินการเยี่ยมบาน 

3.นักสังคมสงเคราะห - ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงบรกิารทางสังคมที่เอื้อตอปญหา
ดานเศรษฐกิจและสงัคมของผูปวยและครอบครวั  
- ประสานงานสงตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
มูลนิธิตางๆเพื่อใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและสังคม 

4.นักโภชนาการ -ประเมินภาวะโภชนาการและ ใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่
เหมาะสมกับภาวะการเจ็บปวยของผูปวยแตละราย 
 

 

แบบฟอรมที่ใชในการเยี่ยมบาน ประกอบดวย 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบานผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายท่ีไดรับการบําบัดทดแทนไต 

- ใบยินยอมรับการเยี่ยมบาน 

- แบบประเมินการเยี่ยมบานผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทอง 



ข้ันตอนการปฏิบัติในการดําเนินการเยี่ยมบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เลอืกผูปวย 

เตรียมการกอนเย่ียมบาน 

ดําเนินการเย่ียมบานผูปวย 

- แพทยและพยาบาลพิจารณารวมกันในการ เลือกผูปวยที่จะ

ดําเนินการเยี่ยมบาน 

- พยาบาลประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อ

กําหนดวันที่จะดําเนินการเยี่ยมบาน 

- พยาบาลดําเนินการนัดหมายผูปวยและครอบครัว 

- นักสังคมสงเคราะหประสานเรื่องรถโรงพยาบาลที่จะ

ใชเดินทางไปเยี่ยมบานและ ประสานงานไปยงัหนวย

บริการสุขภาพใกลบานผูปวย  

- รวมกันซักประวัติ  ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย

เพิ่มเติมตามแนวทางของแตละสาขาวิชาชีพ 

- ประเมินสิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยูของผูปวย 

- ใหคําปรึกษาและขอมูลเก่ียวกับปญหาตางๆที่พบในการ

ดําเนินการเยี่ยมบานตามแนวทางของแตละวิชาชีพ 

หลังการดําเนินการเย่ียมบาน 

- พยาบาลสรุปขอมูลผูปวย ขอมูลที่พักอาศัย  ปญหาที่พบ 

และแนวทางแกไขลงในแบบบันทึกการเยี่ยมบาน 



แบบบันทึกการเยี่ยมบานผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการบําบดัทดแทนไต  

 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................อายุ.....................ป         HN.................................. 

Diagnosis……………………………………………… 

ขอมูลเบือ้งตนเกีย่วกบัภาวะเจ็บปวยปจจบุนั 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………… 
 

 สวนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล :  

วัน / เดอืน / ปเกดิ..............................    อายุ ....................... ป 

เพศ               :       ชาย           หญิง 

สถานภาพ       :    โสด           คู                   อื่นๆ....................  

เชื้อชาติ          :                ไทย            อื่นๆ........................  

 ศาสนา            :       .................................. 

การศึกษา        :                ไมไดรับการศึกษา          กําลังศึกษาในระดับ................... 

                                         จบการศึกษาระดับ ....................... 

รายไดของครอบครัว.............................บาท / เดือน 

ผูที่เปนหลกัในการหารายไดใหครอบครัวคอื ............................. 



จํานวนบุคคลที่อาศัยในบานผูปวย (ไมรวมผูปวย)  .............................คน  

 ประกอบดวย................................................................................................................. 

ผูดูแลหลกั (Caregiver) คือ: ............................. 

ที่อยูปจจุบนั:  

บานเลขที่................หมูที่............ ซอย................................ ถนน.................... 

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด................................ 

 ชื่อ-นามสกุลบุคคลที่สามารถตดิตอได   ....................................................................................... 

 แผนทีบ่าน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2     ขอมูลระบบสาธารณสุข 

สิทธิการรักษา           ............................................................... 

ชื่อหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที ่ ...................................................................................... 

ระยะทางไปที่หนวยสาธารณสุข   ...................................................................................................... 

วิธีเดนิทาง – ระยะเวลา     ...............................................................................................................

  

การเดนิทางมาตรวจที่โรงพยาบาล 

ระยะทางไปที่ โรงพยาบาล  ............................................................................................. 

วิธีเดนิทาง– ระยะเวลา  ............................................................................................................... 

คาใชจายในการเดินทาง-คาอาหาร  ............................................................................................... 

 

สวนที่ 3   ลักษณะที่พกัอาศัย  

 สภาพท่ัวไปของบาน  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ความสะอาด  

............................................................................................................................................................. 

หองน้ํา        

............................................................................................................................................................. 



หองอาหาร    

............................................................................................................................................................. 

หองพกัอาศัย    

............................................................................................................................................................. 

การเกบ็และทําลายขยะ    

............................................................................................................................................................. 

การประกอบอาหาร  

............................................................................................................................................................. 

ระบบน้ํา-ไฟฟา  

............................................................................................................................................................. 

การทําความสะอาดเสื้อผา 

............................................................................................................................................................. 

 

 

สรุปปญหาของผูปวยและครอบครัว  
 

ปญหาท่ี 1 ………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแกปญหา  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



ปญหาท่ี 2 ………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแกปญหา  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ปญหาท่ี 3 ………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแกปญหา  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ปญหาท่ี 4 ………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแกปญหา  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

วันที่ดําเนินการเยีย่มบาน   ..................................................    

ทีมงานทีด่ําเนินการเยี่ยมบาน 

.............................................................................................................................................................    

.............................................................................................................................................................     

 



ใบยินยอมรับการเยี่ยมบาน 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .....................................................เกี่ยวของเปน...............กับ

ผูปวยช่ือ..................................................................ยินยอมใหทีมพยาบาลจากหนวยไตเด็ก 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาทําการเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดูแลตนเองที่บานของผูปวย ซ่ึง

เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย และ  ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี การลางไตทางชองทอง/ 

ฟอกเลือด/ ผาตัดปลูกถายไต 

 โดยขาพเจายินยอมที่จะใหขอมูลตาง ๆ ตามแบบสอบถามการเยี่ยมบานอยางครบถวน  

 

    ช่ือผูปวย หรือผูเกี่ยวของ................................................... 

    ช่ือผูเยี่ยมบาน ................................................................... 

    วันที่ .................................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการเยี่ยมบาน  ผูปวยเด็กลางไตทางชองทอง CAPD 

 

คร้ังที่ ……….   เม่ือวนัท่ี ………………….. 

ชื่อ- นามสกุลผูปวย ………………………………………………… เพศ …………อายุ ……….ป  

เหตุผลในการเยีย่มบาน...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

รูปแบบการรักษา 

 จํานวนลิตร/ วัน   …………..................................… 

 จํานวนรอบ / วัน   ………....................................… 

 ความเขมขน (%) น้ํายา  1.5%   …...................…… ถุง/ วัน  

2.5%   ……....................… ถุง/ วัน  

4.25% …............................ ถุง/ วัน 

CAPD setting; Total vol. ………… ml.    Therapy time ………. Hr. Fill  vol …………ml.  

Last Fill Vol…………ml   I- drain alarm …………ml. Min drain vol………%  

 Other……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



ประเมินอาการ & อาการแสดง 

หัวขอ มี ไมมี ขอเสนอแนะ 

1) วิงเวียน, คล่ืนไส, อาเจียน                 

2) เบื่ออาหาร    

3) ไอ, มีเสมหะ    

4) หายใจหอบเหนื่อย     

5) บวมปลายมือ, เทา, ใบหนา    

6) การมองเห็นชัดเจน    

7) การไดยนิชัดเจน    

8) ภาวะทองผูก    

9) ลักษณะของผิวหนัง(แผลเบาหวาน)    

10) มีภาวะซีด    

 

ประเมินทั่วไป 

 

หัวขอ 
ผาน ไมผาน ขอเสนอแนะ 

1) สิ่งแวดลอม 
- ความสะอาด แหง ไมมีฝุน ไมมี

สัตวเล้ียง 
- การระบายอากาศ (แอร/ พัดลม) 

   

2) สถานที่เปลีย่นน้ํายา 
- ความเปนสัดสวน 

   



- ที่ลางมือ 
- อปุกรณ (โตะ, เสา, เตียง, อื่นๆ) 
- ที่เก็บลังน้ํายา 
- วิธีการอุนน้ํายา 
3) วิธีการเปลีย่นน้ํายา 

3.1) การเตรยีมอุปกรณ 

- การสวมผาปดปาก/จมูก 
- การลางมือ/ เช็ดมือครั้งท่ี1 
- การเช็ดโตะ 
- การตรวจสอบถุงน้ํายา 
- การเตรียมถุงน้ํายา 

 
  

3.2) การลางไตทางชองทอง 

- การลางมือ/ เช็ดมือครั้งท่ี2 
- การตอวาลวทอลางไตกับสายน้ํายา 
- การจัดตําแหนงถุง 
- การปลอยนํ้ายาออก 
- การลางสาย 
- การปลอยนํ้ายาเขา 
3.3) การปลดสายปดจุก 

- การลางมือ/ เช็ดมือครั้งท่ี3 
- การปลดสายน้ํายา 
- การปดจุก 
 

3.4) การบันทึกน้ํายา 

- การช่ังและบันทึกกําไร/ ขาดทุน 
- การตรวจลักษณะน้ํายาท้ิง 
- การกําจัดน้ํายาท้ิง 

  
 



4) การเปลี่ยนน้ํายา/ วัน 

- ความถ่ี (รอบ/ วัน) 
- ระยะเวลาเปล่ียนน้ํายาแตละรอบ 
- ความเขมขน (%)น้ํายาท่ีใช 
 

   

5) การทําความสะอาดแผลหนาทอง 

- ลักษณะของแผล exit site 
- ความถ่ีและวิธีการเช็ดแผล 
- การติดพลาสเตอรยึดสายทอลางไต 

  
 

6) การรับประทานยา 

- การรับประทานยา phosphate 
binders. 

- การรับประทานอาหารเสริม/ 
วิตามิน 

   

หมายเหตุ   

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อผูตรวจเยี่ยม                ………………………………………………………… 

ลงชื่อผูรับการตรวจเยี่ยม     ………………………………………………………… 

สรุปผลการเยี่ยมบาน ..........................................................................  
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