
 
 

การเย่ียมบา้น (Home Visit) 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหท้มีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) รูจ้กัและเขา้ใจวธิกีารเยีย่มบ้าน รวมทัง้สามารถ
เยีย่มบา้นสตรตีัง้ครรภแ์ละเดก็ไดอ้ยา่งถูกต้อง เกดิประโยชน์ในการดูแลสตรตีัง้ครรภแ์ละครอบครวัแบบ
องคร์วม 

 
เน้ือหา 

การเยีย่มบา้น (Home visit) หมายถงึ รปูแบบการบรกิารทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการบรกิารดูแลที่
บา้น (Home care) โดยทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) จะออกไปเยีย่มสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงั
คลอด เดก็และครอบครวัทีบ่้าน ในครัง้แรกอาจไปเยีย่มเพื่อให้ก าลงัใจและประเมนิสภาพความเป็นอยู่
ของสตรตีัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอด เดก็แรกเกดิและครอบครวั หลงัจากนัน้กลบัไปเยีย่มเป็นระยะๆ เพื่อ
ติดตามความเป็นอยู่ อันจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาของทีม CFT และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  

วตัถปุระสงคก์ารเย่ียมบ้าน 

๑. เพื่อให้สตรตีัง้ครรภ์และสตรหีลงัคลอดเกดิความมัน่ใจและสามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแล
ตวัเองและทารกทีบ่า้น 

๒. เพื่อให้ญาติและสมาชกิในครอบครวัเรยีนรู้วธิกีารอยู่ร่วมกบัสตรตีัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอด 
ทารกทีบ่า้นและมสี่วนรว่มในการดแูล 

๓. เพื่อใหท้มี CFT สามารถประเมนิทัง้โรค (Disease) และความเจบ็ป่วย (Illness) ทีแ่ทจ้รงิของ
สตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอด ทารกและครอบครวัไดค้รอบคลุม 

๔. เพื่อใหท้มี CFT ท าความรูจ้กัและสานต่อความสมัพนัธ์อนัดกีบัสตรตีัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอด 
ทารกและครอบครวัในระยะยาวจนกลายเป็นความผกูพนัระหว่างสตร ีเดก็และชุมชน 

๕. เพื่อใหท้มี CFT สามารถประเมนิภาวะความเสีย่งต่อสุขภาพของครอบครวั และหาแนวทางที่
จะลดความเสีย่ง เช่น แนะน าใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อความเจบ็ป่วย 

ทาํอย่างไรเม่ือทีม CFT จะไปเย่ียมบ้าน 

๑. วางแผน (Plan) ร่วมกบัทมีงาน ทัง้ก่อนและหลงัการเยีย่มบา้น ว่าจะไปเยีย่มบ้านเพื่ออะไร 
จะท าอะไรบา้งทีบ่้าน คาดว่าจะเกดิอะไรขึน้บ้าง ถ้าไม่เป็นดงัคาดจะมแีผนรองรบัอย่างไร เตรยีมขอ้มูล
แผ่นพบั สุขศกึษา แผนที่บ้าน และอุปกรณ์ เมื่อกลบัจากเยีย่มบ้าน ควรสรุปและบนัทกึสิง่ที่เกิดขึน้ว่า
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เป็นไปตามแผนหรอืไม่อย่างไร รวมทัง้วางแผนการด าเนินงานต่อไป จะไปเยีย่มอกีเมื่อใด ต้อง
ตดิต่อประสานงานกบัใครอื่นอกีบา้ง  

๒. มหีลกัการ (Medical management) ในที่นี้คอื มไีหวพรบิปฏภิาณและมทีกัษะในการ
ประยุกต์ใชใ้ช้ทฤษฎทีางการแพทยใ์ห้เขา้กบัวถิชีวีติทีเ่ฉพาะตวัของแต่ละบ้าน และรูจ้กัแก้สถานการณ์
เฉพาะหน้าได ้

๓. ไม่ระรานความสงบสุข (Identification of patient’s needs) ควรประเมนิความต้องการของ
หญงิตัง้ครรภ ์หญงิหลงัคลอด และครอบครวั ว่าตอ้งการใหท้มี CFT ไปเยีย่มทีบ่า้นหรอืไม ่หากมที่าทไีม่
อยากให้ไป ไม่สะดวก ควรสรา้งสมัพนัธภาพที่ดเีสยีก่อน หาขอ้มลูแวดล้อมด้วยวธิอีื่น ไม่ควรจู่โจมเขา้
ไปเยี่ยมบ้านถึงแม้ว่าทมี CFT อยากจะเขา้ไปดูสถานการณ์ภายในบ้านนัน้มากก็ตาม ควรเป็นห่วง
ความสมัพนัธอ์นัดทีี่จะมต่ีอกนัในระยะยาว หากนัดหมายวนัเวลาที่จะไปเยีย่มแลว้ ก่อนออกเดินทางไป
เยีย่ม ควรโทรศพัทต์ดิต่อสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอด หรอืญาต ิล่วงหน้าว่าก าลงัจะออกเดนิทาง จะไป
ถงึในเวลาเท่าใด เพื่อให้สตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอด หรอืครอบครวัไม่ต้องรออยู่นาน และไดเ้ตรยีมตวั
ก่อนแขกมาถงึบา้น 

๔. ขจดัทุกขใ์ห้เป็นระยะ (Continuing patient-centred care) ทมี CFTควรดูแลโดยให้สตรี
ตัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอด และเดก็เป็นศูนยก์ลาง สนใจความคดิ ความรูส้กึ ภารกจิประจ าวนั และความ
คาดหวงั แนะ น าทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาว่ามอีะไรบา้ง การดูแลทัง้โรคและความเจบ็ป่วยควบคู่กนั
ควรท าทุกครัง้ทีไ่ปเยีย่มบา้น มากน้อยแลว้แต่โอกาส 

๕. พบปะเมื่อต้องการ (Participation and family conference) ทมี CFT ควรเปิดโอกาสให้สตรี
ตัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอดและครอบครวั มีช่องทางติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ เช่น ให้เบอร์
โทรศพัทไ์ว ้ 

๖. อย่าอยู่นานถ้าไม่จ าเป็น (Evaluation of quality of care) การเยีย่มบา้นทีเ่หมาะสมไม่ควร
นานเกนิ ๑ ชัว่โมง ทมี CFT ควรประเมนิสถานการณ์ขณะเยีย่มบา้นว่า มปีระสทิธภิาพดหีรอืไม่  

๗. เน้นสรา้งเสรมิและป้องกนั (Risk evaluation and health promotion) ทมี CFT ควรสงัเกต
สิง่ แวดลอ้มและพฤตกิรรมสมาชกิในบ้านว่า มอีะไรบา้งที่เป็นขอ้ดใีนการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนั
โรค ควรชื่นชมและแสดงออกให้สมาชกิในบ้านนัน้ๆ ทราบ หากมสีิง่ที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ ควร
ไตรต่รองก่อนการแนะน าว่า ถงึเวลาทีค่วรจะแนะน าแลว้หรอืยงั หากสมาชกิในบา้นยงัไม่ศรทัธาทมี CFT 
ทีไ่ปเยีย่ม การทกัเรือ่งไมด่ ีจะท าใหเ้จา้ของบา้นเสยีหน้าและรูส้กึว่าถูกจบัผดิขณะอยู่ในบา้นตนเอง อาจ
ท าใหรู้ส้กึไมอ่ยากตอ้นรบัในครัง้ต่อไป พฤตกิรรมหรอืความเสีย่งนัน้ๆ กไ็ม่ถูกเปลีย่นแปลง หากรูส้กึว่า
สตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอดและญาตยิงัไมพ่รอ้มรบัค าแนะน า ควรจดบนัทกึไวแ้นะน าครัง้ต่อๆ ไป เมื่อมี
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โอกาสที่เหมาะสม ควรแนะน าในสิง่ทีท่ าไดง้่ายก่อน สมาชกิในบา้นจะได้รูส้กึว่าถ้าเปลีย่นแปลงไม่มาก
นกัและท าส าเรจ็ สุขภาพน่าจะดขีึน้ระดบัหนึ่งก่อน 

๘. พลกิผนัตามสถานการณ์ (Reassessment of care plan) ทมี CFT ควรเยีย่มบา้นโดย
ค านึงถงึว่าอาจต้องเปลีย่นแผนการดูแลทุกครัง้ทีไ่ปประเมนิ แผนการดูแลและความถี่ของการเยีย่มบา้น
ปรบัเปลีย่นตามปัญหาทีส่ลบัซบัซอ้นของสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอดและเดก็ ปัญหาดงักล่าวไม่ใช่ความ
ยากงา่ยของโรค แต่เป็นความยากงา่ยของปัญหาการดแูลแบบองคร์วม เช่น แมจ้ะป่วยดว้ยโรคง่ายๆ แต่
ญาตทิีอ่ยูด่ว้ยดวูุ่นวาย ปรบัตวัไมไ่ด ้ถา้ทมี CFT ไม่ไปเยีย่มบา้นจนมัน่ใจว่า ดูแลกนัเองได ้ก็ต้องพาไป
พบเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีร่พ.สต. หรอืโรงพยาบาลบ่อยๆ บางช่วงทมี CFT อาจต้องเยีย่มบา้นทุกวนัไป
สกัระยะก่อน บางช่วงเยีย่มสปัดาหล์ะ ๑ – ๒ ครัง้ บางช่วงเยีย่มเดอืนละครัง้กพ็อ  

๙. ร่วมประสานกนัเป็นทมี (Teamwork) ทมี CFT ควรรบัรู้ปัญหาร่วมกันก่อนไปเยี่ยมบ้าน 
ค านึงถึงประเด็นทางจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอดและเด็ก การท างานแบบไม่เป็นทมีจะ
ท าลายทัง้ความ สมัพนัธก์บัผูท้ีเ่ราไปเยีย่มและความส าเรจ็ของการเยีย่มบา้น  

กระเป๋าเย่ียมบ้าน 

เครือ่งมอืทีค่วรเตรยีมตดิตวัเมือ่ไปเยีย่มบา้น ไดแ้ก่ แฟ้มครอบครวั (Family Folder) แผนทีบ่า้น 
เบอรโ์ทรศพัทผ์ูร้บัการเยีย่ม เครือ่งวดัความดนัโลหติ หูฟัง เทปวดัความยาว ชุดเครื่องมอืตรวจหูและตา 
ปรอทวดัไข ้ไมก้ดลิน้ ส าล ีอลักอฮอล์ ชุดท าแผล ถุงมอื เครื่องวดัระดบัน ้าตาลแบบพกพา แผ่นพบัสุข
ศกึษา ถุงใส่ขยะ เป็นต้น รวมทัง้ยาจ าเป็นบางชนิด ตดิไวใ้นกระเป๋าบ้าง อุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อตดิตาม
บาดแผล ถ่ายภาพนาทปีระทบัใจภายในบา้น ซึง่อาจใชเ้ป็นเครื่องเตอืนความจ าของหญงิตัง้ครรภ ์หญงิ
หลงัคลอดเดก็และครอบครวั รวมทัง้กระชบัความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัไดใ้นภายหลงั อกีทัง้เป็นก าลงัใจให้
ทมีงาน CFT ทีเ่ยีย่มบา้นในวาระต่อๆไป 

เม่ือถึงบ้านแล้วทาํอะไร 

 หลงัจากทกัทายตามอธัยาศยัแลว้ ทมี CFT ควรสงัเกต ประเมนิ สิง่ที่พบภายในบา้น สมาชกิทมี 
CFT บางท่านอาจมทีกัษะส่วนตวัที่ดอียู่แล้ว บางท่านอาจต้องการแนวทางส าหรบัการประเมนิที่บ้าน 
(IN-HOME-SSS) ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 

I = Immobility ประเมนิว่าสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอดและเดก็ สามารถท ากจิกรรมไดม้ากน้อย
เพยีงใด 

N = Nutrition ประเมนิว่าสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอดและเดก็มภีาวะโภชนาการอย่างไร สตรี
ตัง้ ครรภ์ได้รบันมจดื ๙๐ วนั ๙๐ กล่องหรอืไม่ ได้ดื่มหรอืไม่ และเพยีงพอหรอืไม่ อาหารที่เด็ก สตรี
ตัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอดรบัประทาน ปรมิาณที่รบัประทาน นิสยัการรบัประทาน มกีารใช้เกลือเสรมิ
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ไอโอดนีหรอืไม ่การสบูบุหรี ่ดื่มสุรา การเสรมิอาหารเพิม่น ้านมส าหรบัสตรหีลงัคลอด อาหารทีอุ่ดมดว้ย
แคลเซีย่ม ธาตุเหลก็  

H = Housing ประเมนิสภาพบา้นมลีกัษณะอยา่งไร 

๑. ภายในบ้าน เช่น แออดั โปร่งสบาย สะอาด เป็นระเบยีบ ดูอบอุ่นเป็นกนัเอง สบายดูเป็น
ส่วนตวั มรีปูแขวนผนงัเป็นใครบา้ง มปีระกาศนียบตัรหรอืโล่ยกย่องเกยีรตคิุณเรื่องใดบา้งของสมาชกิใน
บา้น สตัวเ์ลีย้งภายในบา้น 

๒. รอบบา้น บรเิวณรอบบา้นเป็นอยา่งไร มรี ัว้รอบขอบชดิหรอืไม่ 

๓. เพื่อนบา้น เป็นใคร ลกัษณะอยา่งไร ความสมัพนัธก์บัผูป่้วยและครอบครวัเป็นอยา่งไร 

O = Other people ประเมนิว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชกิในบ้านเป็นอย่างไร มผีลต่อสตรี
ตัง้ครรภ์สตรหีลงัคลอดและเดก็อย่างไร หากมเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ ใครเป็นผู้ตดัสนิใจแทนได้ ที่บ้านทมี 
CFT สามารถพูดคุยเรื่องอนาคตของการดูแลในระยะยาวได้อย่างอบอุ่น มากกว่าบนสถานบรกิาร
สาธารณสุข 

M = Medication ทมี CFT ประเมนิการรบัประทานยา Triferdine ของสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงั
คลอด ยาน ้าเสรมิธาตุเหลก็ในเดก็ มกีารรบัประทานยาอื่นเสรมิหรอืไม่ อย่างไร เพื่อทราบพฤตกิรรมการ
ดแูลตนเองของสตรตีัง้ครรภแ์ละสตรหีลงัคลอด 

E = Examination ทมี CFT ประเมนิว่า สตรตีัง้ครรภ์ สตรหีลงัคลอด และเดก็สามารถท า
กจิวตัรประจ าวนัไดม้ากน้อยเพยีงใด 

S = Safety ประเมนิความปลอดภยัภายในบา้น เพื่อช่วยให้สตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอด เดก็ 
และครอบครวัสามารถปรบัสภาพภายในบ้าน ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้ เช่น แนะน าให้เปลี่ยนที่
วางเฟอรน์ิเจอรบ์างชิน้ ทีอ่าจเป็นสาเหตุให้สตรตีัง้ครรภแ์ละเดก็หกลม้ เปลีย่นต าแหน่งปลัก๊ไฟทีอ่าจท า
ใหเ้กดิอนัตรายแก่เดก็ได ้เป็นตน้  

S = Spiritual ประเมนิความเชื่อ ค่านิยมของคนในบา้นจากศาสนวตัถุภายในบา้น หรอืจากการ
พดู คุยกบัสตรตีัง้ครรภ ์สตรหีลงัคลอดและครอบครวัโดยตรง 

S = Service ใหญ้าตทิีใ่กลช้ดิอยู่ดว้ยในขณะทีท่มี CFT ไปเยีย่มบา้น เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัใน
การวางแผนการดแูล รวมถงึเขา้ใจวตัถุประสงคท์ีท่มี CFT ไปเยีย่มบา้น ทราบช่องทางการตดิต่อกบัทมี 
CFT ทราบถงึสถานบรกิารสาธารณสุขอื่นในละแวกบา้นทีห่ญงิตัง้ครรภ ์หญงิหลงัคลอดและเดก็ สามารถ
ไปใชบ้รกิารได ้
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บทสรปุ 

 การเยี่ยมบ้านคอื ภารกิจส าคญัของทมี CFT ที่จะท าให้ความมหศัจรรย์เกิดขึ้นกบัเด็กและ
ครอบครวัได้ การเยีย่มบ้านจะประสบความส าเรจ็ เมื่อมกีารท างานเป็นทมี มรีะบบการท างานที่ด ีการ
เยี่ยมบ้านเป็นการให้ก าลงัใจ การค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของครอบครวัในการดูแลเด็ก 
โดยเฉพาะครอบครวัที่มศีกัยภาพไม่เพยีงพอ การเยีย่มบ้านเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลสตรี
ตัง้ครรภ์ สตรหีลังคลอด เด็กและครอบครวั ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
ครอบครวักบัชุมชนต่อไป อีกทัง้การเยี่ยมบ้านยงัเป็นเครื่องมอืส าคญั ในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างสตรตีัง้ครรภ์ เด็ก ครอบครวัและชุมชน ซึ่งจะท าให้เด็กเจรญิเติบโตขึ้นในท่ามกลางความรกั 
ความอบอุ่น และความผกูพนัของชุมชน จนกลายเป็นพลเมอืงทีด่แีละมคีุณภาพของประเทศในอนาคต   

 

 

 

 


