เกณฑ์การส่งเยี่ยมหลังจาหน่าย โปรแกรม Smart COC
ผู้ป่วยที่มีสัญชาติไทยและยินยอมให้เยี่ยมบ้าน อาศัยอยู่ในประเทศไทย
PCT สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
1. ส่งมารดาหลังคลอดบุตรทุกราย 100 % ที่มีเลข 13 หลัก และยินยอมให้ติดตามเยี่ยมหลังคลอด
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน มีโรคซับซ้อนและต้องการให้เยี่ยมบ้าน ที่มีเลข 13 หลัก
PCT สาขาออร์โธปิดิกส์
1. ผู้ป่วย Fracture Hip elderly ทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด
2. ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะของ Paralysis
3. Self cath ต่อเนื่องที่บ้าน
4. ผู้ป่วยที่ดึง traction ต่อเนื่องที่บ้านทุกชนิด
PCT สาขาอายุรกรรม
1. ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด Insulin รายใหม่, ควบคุมน้าตาลไม่ได้, Re –Admitted บ่อยด้วยภาวะ
hypo - hyperglycemia
2. ผู้ป่วยรายใหม่มีภาวะ Bed ridden
3. ผู้ป่วย COPD ที่มีปัญหา Re –Admitted บ่อยๆ
4. ผู้ป่วย Stroke ที่มีอาการอ่อนแรงของแขนและขา จาเป็นต้องทากายภาพบาบัดต่อเนื่องที่บ้าน
5. ผู้ป่วย HT ที่ควบคุมไม่ได้ มีปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงอยู่
6. ผู้ป่วยที่มีแผล Bed sore Grade 3 ขึ้นไป
7. ผู้ป่วยซึมเศร้ามีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย
8. ผู้ป่วยต้องทาหัตถการต่อเนื่องร่วมกับติดเชื้อดื้อยาในรพ.
9. ผู้ป่วยมะเร็งทุกราย
10. Pulmonary TB (รายใหม่)
PCT สาขาศัลยกรรม
1. ผู้ป่วยรายใหม่มีภาวะ Bed ridden ร่วมกับมีอุปกรณ์อื่นๆ ติดตัว เช่น TT tube, NG tube
2. ผู้ป่วยที่มีแผล Bed sore Grade 3 ขึ้นไป/ แผลขนาดใหญ่/ หลายตาแหน่ง/ ทาแผลด้วยวิธีพิเศษ
3. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยมีภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ผู้ป่วย Stroke ที่มีอาการอ่อนแรงของ
แขนและขา จาเป็นต้องทากายภาพบาบัดต่อเนื่องที่บ้าน
4. ผู้ป่วย C-Spine injury และมีภาวะ Paraplegle : Hemiplegia : Tetraplegia
5. คาสาย PCN หรือ PTBD หลังผ่าตัด colostomy หรือมีอุปกรณ์อื่นๆ
6. ผู้ป่วยมะเร็ง/ หรือมีแผลมะเร็งต้องทาแผลด้วยวิธีพิเศษ
7. Head Injury : Barthel index < 15

PCT กุมารเวชกรรม
1. ผู้ป่วย TB กินยาต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วย BPD ที่ใช้ออกซิเจนที่บ้าน
3. new born
4. 1,000 วัน
5. พัฒนาการล่าช้า และกระตุ้นพัฒนาการ
6. แผล
7. ดูแล Colostomy
8. แผล TT Tube
9. ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
PCT Palliative care
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
1. Advance cancers
1.1 อาการรบกวนที่ควบคุมไม่ได้
1.2 ความทุกข์ทรมานระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก ที่สัมพันธ์กับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง PPS ≤ 50
, ECOG ≥ 3
1.3 มีการคาดการณ์จะมีชีวิตอยู่ ≤ 6 เดือน
1.4 Metastasis tumor
1.5 ผู้ป่วยและครอบครัว ต้องการหรือร้องขอการดูแลแบบประคับประคอง ( เลือกที่จะไม่รักษาตัวโรค
ต่อไปอย่างเต็มที )
2. Advance diseases with poor prognosis
2.1 Renal disease
- GFR < 6.0
- ESRD และยุติหรือปฏิเสธการทา dialysis และมี uremia, oligouria, intractable hyperkalemia,
uremic pericarditis, hepatorenal syndrome และ/หรือ volume overload
- อายุ > 70 ปี มีโรคร่วมทางระบบเส้นเลือดสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคร่วมทางระบบตับ
2.2 Acute stroke and coma
- มีอาการโคม่าหรืออยู่ในภาวะเป็นผักระยะเวลามากกว่า 3 วัน
- มีโคม่าร่วมกับ sever myoclonus นานมากกว่า 3 วันหลังภาวะ anoxia
- มีโคม่าร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ abnormal brain stem response, absent verbal
response, absent withdrawal response to pain
- กลืนลาบากจนไม่สามารถรับอาหารและสารน้าที่จาเป็นต่อชีวิต

2.3 Chronic after stroke, vascular dementia
- สมรรถภาพของร่างกายไม่ดี PPS ≤ 50 % ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิกที่แย่ลง เช่น aspiration pneumonia , upper urinary tract infection sepsis,
stage 3-4 decubitus ulcer, or fever recurrent after antibiotics
- Post- stroke sever dementia, อายุ > 70 ปี , มีภาวะทุพโภชนาการ
- ไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยปราศจากคนช่วยเหลือ และไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีความหมาย
2.4 Heart disease
- Decompensated heart failure , EF<30 ร่วมกับมีอาการเป็นซ้าบ่อยของอาการหัวใจวายที่ไม่
สามารถควบคุมอาการได้ หรือมี angina pectoris ที่ควบคุมไม่ได้ร่วมกับอาการหัวใจวาย
- ได้รับการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะและ vasodilators อย่างเต็มที่แล้ว
- PPS ≤ 50
- มีการเข้ากับการรักษาด้วยอาการรุนแรงจากภาวะหัวใจล้มเหลว อย่างน้อย 2 ครั้งในเวลา 12 เดือน
2.5 Pulmonary disease
- Chronic lung disease ระดับรุนแรง มีหายใจลาบากแม้นในขณะพัก
- สมรรถภาพลดลงหรือมี re-exacerbation เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ครั้งใน
12 เดือน
- PPS ≤ 50
- มี hypoxia แม้ขณะนั่งพัก ต้องได้ long term oxygen therapy (PaO2 ≤ 55mmHg หรือ
spO2 ≤ 88)
- มี cor - pulmonale หรือมีหัวใจซีกขวาล้มเหลว
2.6 Liver disease
- มีอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้ : intractable ascites, hepatic encephalopathy, bacterial
peritonitis, hepatorenal syndrome, recurrent variceal bleeding
PCT สาขาจิตเวช
1. ผู้ป่วย SMI – V (Serious Mental Illness High Risk to Violence)
2. การรักษาไม่ต่อเนื่อง
3. ขาดผู้ดูแล
4. ชุมชน/ ญาติร้องขอให้เยี่ยม เนื่องจากวุ่นวาย/ อาการกาเริบ
5. OSCC
6. ติดตามหลังเกิดเหตุ Attempt suicide

PCT ENT ตาหูคอจมูก
1. สาขาตา
- ผู้ป่วยโรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ (Corneal Ulcer) รายที่มีแผลกว้างและอยู่ในชั้นกระจกตาลึก
- ผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรังทุกราย
- ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในรายที่ไม่มีผู้ดูแล
2. สาขาหูคอจมูก
2.1 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมคอชนิดโลหะ ( Silver Tube ) เฉพาะรายใหม่ และรายเก่าที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
- ติดตาม Tracheostomy Tube Care ถอดล้างท่อ ทาความสะอาด แผล Stoma และดูดเสมหะ
การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน
2.2 ผู้ป่วยที่ใส่ NG Tube For Gervage feeding ทุกราย
2.3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่หน้า ช่องปาก และคอ ที่มีคะแนน PPD ≤ 70%
ห้องไตเทียม
ผู้ป่วยและครอบครัวที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องทุกราย

