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➢ แนวคิดการดูแลต่อเนื่อง (Continuity care system)

➢ Transitional Care Model

➢ Home Health Care Nursing



แนวคิดการดูแลต่อเนื่อง (Continuity care system)

การจัดบริการที่เน้นความต่อเนื่องในการดูแล (Continuing care) 
โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ถือเป็นกลไกส าคัญของความส าเร็จในการปฏิรูประบบสุขภาพ

พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของการดูแล
สุขภาพ (Transitional care) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนแนวใหม่
อย่างครบวงจร 



Home Health Care : Definition

Home care as a phenomenon is the care 
provided by professionals to people in their 
own homes with the ultimate goal of not only
contributing to their life quality and functional
health status, but also to replace hospital care 
with care in the home for societal reasons; 
home care covered a wide range of activities, 
from preventive visits to end of life care.

(Thome&Hallberg,2003)



Objectives

Improve/maintain QOL

Optimize functional health status

Independence



Home Care Delivery Model

Hospital-based Homecare Model

Community-based Homecare Model



Hospital-based Homecare Model

IPD/OPD
Discharge Planning
Health Educator

Hospital Home Care
Case Management

Health Center
รพสต.



Community-based Homecare Model

Disease Management

Application of coordinated, evidence-based 
intervention to the care of patients with specific
high-cost-high-volume chronic conditions, 
resulting in improved clinical outcomes and lower
overall costs.

(Huffman, 2005)



Transitional Care Model

TCM : การดูแลระยะเปลีย่นผ่าน เป็นการดูแลทีจั่ดให้ส าหรับผู้ป่วยเม่ือ   
ต้องย้ายจากทีห่น่ึงไปสู่ทีห่น่ึง อาจในสถาบันเดียวแต่ต่างระดับ    
หรือจากโรงพยาบาลสู่บ้านหรือไปยงัสถานพยาบาลอ่ืน

: ออกแบบเพ่ือรองรับการจ าหน่ายผู้ป่วยทีม่ีความซับซ้อนออก  
จากโรงพยาบาล

: ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุทีมี่ปัญหาในการเปลีย่น    
ผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน



Home Parenteral Nutrition



Parenteral Nutrition

การให้สารอาหาร

ผ่านเข้าทางหลอดเลือดด า

ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ

รับอาหารทางระบบทางเดิน
อาหารได้เพียงพอ



ข้อบ่งชี้ในการให้ TPN

➢ Massive bowel resection (SBS)

➢ Radiation enteritis

➢ Severe malnutrition and nonfunctional gut, wt loss

➢ Severe necrotizing, pancreatitis (Polonged bowel rest)

➢ Malnourished patients High-dose chemotherapy or radiation 
therapy

➢ Inflammatory bowel disease

➢ Small bowel obstruction





HPN should be administered to 
those patients unable to meet their 
nutritional requirements via the oral 
and/or enteral route and who can be 
safely managed outside of the hospital.

Strong consensus

(ESPEN Guidelines 2020)

Home Parenteral Nutrition : HPN



For a safe HPN program, the patient 
has to be sufficiently metabolically stable 
outside the acute hospital setting. 

Strong consensus

(ESPEN Guidelines 2020)

Home Parenteral Nutrition : HPN



The NST should provide appropriate 
monitoring and treatment for routine and/or 
emergency care, with appropriate contact 
details provided to the patient 24 h per day, 
seven days per week. 

Strong consensus

(ESPEN Guidelines 2020)

Home Parenteral Nutrition : HPN



Tunneled CVAD or totally implanted CVADs 
shall be used for long-term HPN. 

Peripherally inserted central venous 
catheters (PICCs) can be used if the duration of 
HPN is estimated to be less than six months.

(ESPEN Guidelines 2020)



Long-term catheters

Implanted Port

Tunneled catheters

PICC line



HPN should be administered using an 
infusion pump for safety and efficacy 
reasons.

(ESPEN Guidelines 2020)



A formal individualized HPN training 
program for the patient and/or caregiver 
and/or home care nurses shall be performed, 
including catheter care, pump use and 
preventing, recognizing and managing 
complications; training can be done in an in-
patient setting or at the patient's home.



All HPN patients should be cared for 
by a NST with experience in HPN 
management, independent from the 
underlying disease leading to intestinal 
failure. 



How should emergencies be managed

The NST for HPN/CIF shall provide patients 
and caregivers with written information relating 
to the recognition and subsequent management 
of HPN-related complications, including details 
(e.g. telephone number) of an appropriate NST 
member to contact in the case of an emergency, 
available 24 h per day. 







Document





Discharge plan

Home visit

Follow up

Referral / Discharge from home visit

Home Parenteral Nutrition Process



A discharge planning was arranged 
in the 5-7 days to prepare the patients 

and their family members before 
hospital discharge 



Discharge planning

• Preparing patient/family 

caregiver’s readiness: 

physical, emotional,  

informational aspects for 

discharge including 

medical equipments

• Assessing environment 

and supportive resources 

for convalescence at home

• Collaborating/Coordinating 
in discharge planning

Case Management

• Home visits

- Home care management

- Direct care

- Teaching/Coaching

- Counseling/Empowering

- Collaboration

- Environment management

- Community resources 

investigation

• Telephone contacts and 
availability

During hospitalization Post-hospitalization

Continuing care

Home care discharge:  learned self-care & goals set achieved



Patients 

&

Family 
caregivers

Intradisciplinary
Collaboration

• Head nurse

• RN & PN 

• APN

Interdisciplinary Collaboration

• Physician
• Pharmacist
• Social worker
• Dietitian
• Physical therapy, etc.

Collaboration

Other Non-medical Collaboration
•Medical equipment sales
• Nursing homes
• Community leaders
• Community resource





1. เทคนิคการดูแลแบบสะอาดปราศจากเชื้อ
(Aseptic Technique)



2. เทคนิคการเตรียมสารอาหาร



3. การน าสารอาหารให้ทางหลอดเลอืดด าใหญ่



4. การท าความสะอาดแผล



5. Care and maintenance (Flush&lock)
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Patient Guideline 

handbook

Nurse Guideline 

handbook

HPN
guideline
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HPN 
Patient
Posters
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HPN 
Patient
Posters



Performing a home visit within 1-3 days after a post 
patient discharge from the hospital



ประเมินส่ิงแวดลอ้ม





โต๊ะเตรียมสารอาหารท่ีบา้น



นวตักรรมโต๊ะเตรียมสารอาหารท่ีบา้น



การจดัเตรียมอุปกรณ์



การท้ิงเขม็ ของมีคมท่ีบา้น



ทบทวนขั้นตอนการเตรียมสารอาหาร



On Home Parenteral Nutrition 
and Home chemotherapy



Providing consultation service 

by telephone to help solve caring
problems, reduce stress and 
Provide satisfaction to the patient 
and his/her family







Home Parenteral Nutrition
สถานการณ์ Covid-19
Purpose : ผู้ป่วย HPN สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ในสถานการณ์ New normal
Process :
◼ มีการพัฒนาสื่อการสอนเป็น VDO clipในการดูแลให้ HPN โดยแบ่งเป็นชุดย่อยๆจ านวน 

12 ชุด เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ 
◼ ลดการบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านมาติดตามอาการแบบ Telehealth
◼ Add Line เพื่อใช้ในการติดตามอาการ
Performance :
◼ ลดระยะเวลาในการสอนแบบเผชิญหน้าจาก 5-7 วัน เหลือ 3-4 วัน
◼ ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ HPN เช่น CLABSI ปี 2564-65 

ลดน้อยลงเหลือ 0.18/1000 catheterdays เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทุกคนตะหนัก
และให้ความส าคัญกับการล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

◼ บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ covid-19 จากการปฏิบัติงาน



VDO Clip
◼ Clip ที่ 1 :   การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว  ในการให้สารอาหารทางหลอด

เลือดด าที่บ้าน  
◼ Clip ที่ 2 :   เทคนิควิธีการดูแลแบบสะอาดและปลอดเชื้อ  
◼ Clip ที่ 3 :   ขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าที่บ้าน  
◼ Clip ที่ 4 :   การเตรียมวิตามินและแร่ธาตุแบบปลอดเชื้อ  
◼ Clip ที่ 5 :   การผสมสารอาหาร  
◼ Clip ที่ 6 :   การน าสารอาหารมาให้ผู้ป่วย  
◼ Clip ที่ 7 :   วิธีการหยุดให้สารอาหาร
◼ Clip ที่ 8  :   การท าความสะอาดและการดูแลสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  Hichman’s

Catheter 
◼ Clip ที่ 9  :   การท าความสะอาดและการดูแลสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  PICC Line
◼ Clip ที่ 10 :  การท าความสะอาดและการดูแลสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  

subcutaneous port
◼ Clip ที่ 11 :   ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าที่บ้านและ

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ 



ตารางแสดงผู้ป่วยให้ HPN ปี พ.ศ. 2558-2565
ปี ผู้ป่วยท่ีส่ง 

consult 
HPN 
(ราย)

ผู้ป่วย HPN 
รายใหม่
ทั้งหมด 
(ราย,%)

จ านวน
ผู้ป่วย
สะสม 
(ราย)

โรคมะเร็ง
(ราย,%)

CLABSI
(ครั้ง/1000 
catheter 

days)

จ านวนผู้ป่วยท่ีหยุดให้ HPN (ราย)

เสียชีวิต
(ราย,%)

กลับมา
รับประทานได้

(ราย,%)

ยังคงให้ HPN 
(ราย,%)

2558 20 16 (80%) 22 13 (86%) 1.47 12 (75%) 2 (12.5%) 2 (12.5%)

2559 20 14 (70%) 25 13 (93%) 1.47 13 (93%) 1 (7%) 0

2560 22 12 (55%) 19 11 (92%) 0.6 10 (83%) 1 (3.5%) 1 (3.5%)

2561 28 24 (86%) 32 23 (96%) 1.57 17 (70.8%) 5 (20.8%) 2 (8.4%)

2562 23 18 (78%) 28 16 (88%) 1.68 15 (83.3%) 0 3 (16.4%)

2563 35 26 (74%) 39 24 (92%) 0.53 21 (87.5%) 0 3 (12.5%)

2564 27 15 (55%) 34 13 (86%) 0.18 6
(40%)

2
(13.3%)

7
(46.7%)

2565
มค.-มิย.

21 13 (62%) 30 10 (77%) 0.18 2
(15.4%)

1
(7.7%)

10
(76.9%)



อัตราการติดเชื้อสายสวนหลอดเลือดด า

อัตราการติดเชื้อสาย
สวนหลอดเลือดด า

2561 2562 2563 2564 2565

CLASBI at Home 1.57 1.68 0.53 0.18 0.18

CLASBI in Hos. 3.07 2.18 1.9 2.07 1.6

complication





Incidence of catheter-related infections

Category CRBSI
(episodes/1,000 catheter days)

Median CRBSI
(episodes/1,000 catheter days)

Benign underlying 
disease

0.19-2.41 0.82

Malignancy patients 1.90-6.80 2.71

All 0.38-4.58 1.31



อัตราการติดเชื้อสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางที่
บ้าน เทียบกับใน รพ.

* ปี 2565 ขอ้มูลถึงเดือนมิถุนายน

G



ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ป่วย

1. ขาดผู้ดูแลที่พร้อมและสามารถดูแลผูป้่วยที่บ้านได้

2. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความกลัวและวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นใน
การดูแลที่บ้าน

3. มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

4. ไม่สะดวกในการเดินทางมารับสารอาหารที่โรงพยาบาล

5. ปัญหาการดูแลด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการความปวด การดูแลสาย
PCN ostomy ต่าง ๆ, สาย PCD, NJ feeding เป็นต้น



ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1. การเตรียมความพร้อม สอนสาธิต ต้องหาเตียง admit /สอนที่บ้าน
3. อุปกรณ์ใช้ที่บ้านมีหลายชนิด บางชนิดหาซื้อนอก รพ. ไม่ได้ บางครั้งสั่งอุปกรณ์

กลับบ้านไม่ครบ
4. อุปกรณ์ที่น าไปใช้ที่บ้าน ต้องช่วยหาแหล่งประโยชน์ให้ และผู้ป่วยต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
5. ต้องมี Hot line ให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถติดต่อปรึกษาปัญหาตลอด ช่วย

แก้ไขปัญหาที่บ้าน
6. ไม่มีสถานที่ในการสอน สาธิต การท าหัตการต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยที่คลินิก
7. มีการให้ยากลุ่ม High alert drug เช่น KCl, Heparin
8. ในสถานการณ์ covid-19: มีข้อจ ากัดในการสั่งอุปกรณก์ารแพทย์ เช่น alcohol 

cotton ball, ผู้ป่วยไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้เอง ต้องมีใบสั่งยา



Experience Gaining 
1. HPN is considered as an alternative option of 

treatment among others.

2. The patient can return home and happily lives 
his/her normal life with the family

3. The knowledge and experience gained from 
performing home parenteral. nutrition health care 
can be disseminated to other institutions for the 
sake of the same standard measures application.



Conclusion

◼ This program encourage them to participate 
with successful key in continuing care, 
significant decreased length of  hospital stay, 
improved nutritional status,  improved QOL 
and joyful  participation in home activity with 
other family members.






