
คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long  term  care   เครือข่ายบริการที 8    ผู้ป่วยทารกแรกเกิดนําหนักน้อย 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

New  born  

(เป้าหมาย :  

ทารกแรกเกิด 

นําหนกัตวัน้อย) 

 ทารกแรกเกิด ทีมีนําหนักตวัน้อย

กว่า 2,500  กรัม ( Low birth weight 

: LBW) และไม่มีโรคร่วม เช่น 

โรคหวัใจแต่กําเนิด  กลุม่อาการที

เกียวข้องกบัระบบทางเดินหายใจ    

ปากแหว่งเพดานโหว่   

  

 

 

 

 

 ทารกแรกเกิดทีมีนําหนกัตวัน้อยกว่า 2,500 กรัม

ทกุรายและได้รับการสง่กลบัดแูลต่อเนือง 

 

 ทารกแรกเกิดทีมีนําหนกัตวัน้อยกว่า 2,500 กรัม 

หลงัได้รับการดแูลต่อเนืองจากเตียง 3 แล้ว มี

นําหนกัตวัเพิมขนึ แต่ยังน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ(ตาม

เกณฑ์อาย)ุ 

 

ทารกแรกเกิดทีมีน้อยกว่า 2,500 กรัม 

หลงัจากได้รับการดแูลต่อเนืองจากเตียง 2 

แล้ว มีนําหนกัตวัเพิมขนึอยู่ในเกณฑ์ปกติ

และมีพฒันาการตามวยั 

แนวทางการดูแล 

เยียมครังแรกภายในสปัดาห์แรกหลงัจําหน่าย 

1.ประเมินนําหนกั 

2.ประเมินการดดูกลนื 

3.ประเมินปริมาณนมทีได้รับ 

4.ประเมินการขบัถ่าย 

5.ประเมินพฒันาการเจริญเติบโต 

6.ประเมินการติดเชือ 

เยียมครังที 2  ภายใน สปัดาห์ที 2 หลงัจําหน่าย  

ประเมินตามข้อ 1-6 ซํา 

เยียมครังที 3 สปัดาห์ที 4 ประเมินตามข้อ 1-6 ซํา 

 

แนวทางการดูแล 

กรณีจําหน่ายจาก รพ.  

เยียมครังแรก ภายใน 2 สปัดาห์ ประเมินนําหนัก 

1.ประเมินปริมาณนมทีได้รับ 

2.ประเมินการขบัถ่าย 

3.ประเมินพฒันาการเจริญเติบโต 

กรณีปรับเตียง จาก 3 เป็น 2   เยียมต่อจากครัง

สดุท้ายของเตียง 3 อีก 2  สปัดาห์ (หรือสปัดาห์ที 6 

ของเตียง 3) 

เยียมครังที 2 หลงัการเยียมครังแรก1เดือน 

แนวทางการดูแล 

กรณีจําหน่ายออกจาก รพ.เยียมครังแรก

ภายใน 4 สปัดาห์ 

กรณีปรับจากเตียง 2 เป็นเตียง 1  เยียม

ภายใน 1 เดือน 

1.ประเมินพฒันาการและการเจริญเติบโต  

2.ประเมินการได้รับวคัซีน 

แนวทางการปรับประเภทเตียง 3 เป็น 2 

หลงัได้รับการดแูลต่อเนือง มีนําหนกัตวัเพิมขนึ แต่

ยงัน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เลอืนเป็นเตียง 2    

แนวทางการปรับประเภทเตียง 2เป็น 1 

มีนําหนกัตวัเพิมขนึอยู่ในเกณฑ์ปกติและมี

พฒันาการตามวัย เลอืนเป็นเตียง 1 

แนวทางการปรับประเภทเตียง 1  เป็น

สุขภาพเด็กดี 

มีพฒันาการและการเจริญเติบโตตามวยั

และได้รับวคัซีนครบตามเกณฑ์ 

 

 



 

คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care  เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรคหลอดเลือด

สมอง (Stroke) 

หมายถึง  ผู้ป่วยทีได้รับการวินิจฉยัจาก

แพทย์วา่มีภาวะการตีบ ตนั  หรือแตก ของ

หลอดเลือดในสมอง ทําให้มีความผิดปกติ

ของการรับรู้  ความจํา  สติปัญญา  การ

เคลือนไหว การพดู และการกลืน   

 ผู้ป่วย stroke   ทีมีความผิดปกติมากถึง

ผิดปกติอย่างรุนแรง   สามารถเดินได้แต่

ต้องช่วยพยงุ  ต้องมีคนอืนช่วยในการทํา

กิจวตัรประจําวนัหรือ ต้องนอนบนเตียง 

ต้องการการดแูลอย่างใกล้ชิด  

(Modified   Ranking  scale=  4-5 

คะแนน , moterpower  gr. 0-3) 

 ผู้ป่วย stroke   ทีมีความผิดปกติ

พอควร  ต้องการคนอืนช่วยในการทํา

กิจวตัรประจําวนับางอย่าง  แต่

สามารถเดินได้โดยไมมี่คนช่วย 

(Modified   Ranking  scale =  3 

คะแนน, moterpower  gr. 3-4) 

 

 ผู้ป่วย  stroke   ทีมีความ

ผิดปกติทีไมรุ่นแรง   หรือมี

ความผิดปกตเิพียงเลก็น้อย     

สามารถประกอบกิจวตัร

ประจําวนัได้ตามปกติ  

(Modified   Ranking  scale= 

0-2 คะแนน, moterpower  gr. 

4-5) 

 

  

 

 

 

แนวทางการดูแล 

 

 

 

 

แนวทางการดูแล 

 

แนวทางการดูแล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภท

เตียง 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care   เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย โรคโรคหัวใจ STEMI 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรคหวัใจ STEMI ผู้ป่วยโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด

คลืนหวัใจไฟฟ้า สว่น ST ยกสงูขนึ (ST 

Elevated) 

 ผู้ป่วย STEMI ทีได้รับการรักษาอาการ 

จนพนัระยะวิกฤตแล้ว หลงัการจําหน่าย

กลบับ้านในระยะเวลา 2 สปัดาห์ โดยไม่

มีอาการเจ็บหน้าอก 

  

 ผู้ป่วย STEMI ทีได้รับการรักษา

อาการ จนพนัระยะวิกฤตแล้ว หลงั

การจําหน่ายกลบับ้านในระยะเวลา 6 

สปัดาห์ โดยไมมี่อาการเจ็บหน้าอก  

ผู้ป่วย STEMI ทีได้รับการรักษา

อาการ จนพนัระยะวิกฤตแล้ว หลงั

การจําหน่ายกลบับ้านใน

ระยะเวลา12 สปัดาห์เป็นต้นไป  

โดยไมมี่อาการเจ็บหน้าอก 

  

 

 

 

แนวทางการดูแล 

ได้รับการดแูลจากทีมงานสหสาขา

วิชาชีพประเมินซําภาวะ acute MI มีการ

ติดตามเยียมของทีมสหสาขา และทีม

เจ้าหน้าทีในพืนทีรพ.สต./ศสม.ภายใน 1 

เดือน 

แนวทางการดูแล 

ทีมเจ้าหน้าทีในพืนทีรพ.สต./ศสม. 

ติดตามประเมินอาการซําทกุ 2  เดือน 

แนวทางการดูแล 

ทีมเจ้าหน้าทีในพืนทีรพ.สต./ศสม. 

ติดตามประเมินอาการซําทกุ 3  

เดือน และผู้ป่วยไมมี่อาการเจ็บ

หน้าอกตลอดระยะเวลาทีได้รับการ

ดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care  เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย Head injury 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

ผู้ทีได้รับ

บาดเจบ็ทีศีรษะ 

(Head injury) 

 ผู้ป่วยทีได้รับบาดเจบ็จากแรงทีเข้ามา

กระทบตอ่หนงัศีรษะ กะโหลกศีรษะและ

เนือเยือทีเป็นสว่นประกอบภายในกะโหลก

ศีรษะ  ซึงมีการเปลียนแปลงอาการทาง

ระบบประสาทสมอง  (neuro  signs)  

 

 

 

 ผู้ป่วยทีได้รับบาดเจบ็ทีศีรษะระดบั

รุนแรง   GCS ≤ 8 คะแนน ช่วยตวัเอง

ไมไ่ด้    ต้องการผู้ดแูล ช่วยเหลือในการ

ทํากิจกรรมทกุอย่าง   

 

 ผู้ป่วยบาดเจ็บทีศีรษะระดบัปาน

กลาง GCS = 9-12  คะแนน  ช่วย

ตวัเองได้บางสว่น และอาจมีอาการ

รบกวนทีทําให้ต้องพึงพาผู้ดแูลในการ

ทํากิจกรรมบางอย่าง หรือเป็น

บางครัง  เชน่ ปวดศีรษะ  วิงเวียน 

หรือสบัสน    หรือมีการบาดเจ็บ

อวยัวะอืนๆทีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิ

กิจวตัรประจําวนั 

 

 ผู้ป่วยบาดเจ็บทีศีรษะระดบั

เลก็น้อย  GCS = 13 - 15   

คะแนน   สามารถช่วยเหลือ

ตวัเองได้ดี   หรือต้องการพึงพา

ผู้ อืนเลก็น้อย 

 

  

 

 

 

แนวทางการดูแล 

 

แนวทางการดูแล 

 

แนวทางการดูแล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภท

เตียง 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care  เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย โรค Spinal cord injury 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรค Spinal cord 

injury 

 

 

 

 

   กลุม่อาการของผู้ป่วยทีมีการสญูเสีย

หน้าทีของไขสนัหลงั (Neuro logical  

deficit) ซึงสาเหตอุาจเกิดจากอบุตัเิหต ุหรือ

การเสือมของกระดกูสนัหลงั ภาวะติดเชือ 

โรคมะเร็ง จนทําให้ผู้ป่วยมีภาวะอมัพาต

ทงัตวั (Quadriplegia) และอมัพาตครึงท่อน 

(Paraplegia)  และแพทย์วินิจฉยัวา่มีภาวะ

อมัพาต   

ผู้ป่วยทีมีภาวะอมัพาตทงัตวั 

(Quadriplegia)   ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้  

ต้องพึงพาผู้ดแูลในการช่วยเหลือกิจวตัร

ประจําวนัทกุอย่าง 

ผู้ป่วยทีมีภาวะอมัพาตครึงท่อน 

(Paraplegia) ช่วยเหลือตวัเองได้

บางสว่น  และพึงพาผู้ดแูลบาง

กิจกรรม 

ไมมี่ 

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care   เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย โรคไต ESRD  on  CAPD 

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรคไต ESRD  on CAPD 

(end stage renal disease) 

 ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสดุท้าย ที

ได้รับการบําบดัทดแทนไตด้วยการ

ล้างไตทางช่องท้อง 

 ผู้ป่วย  ESRD   on   CAPD    ทีมี

ข้อจํากดัในการดแูลกิจวตัร

ประจําวนั ทําให้ช่วยตวัเองได้น้อย

หรือไมไ่ด้  เช่น  อาจมีโรคหรือ

ภาวะความพิการอืนร่วม    หรือมี

ภาวะแทรกซ้อนทีรุนแรง  

จําเป็นต้องอาศยัผู้ อืนในการทํา

กิจกรรมให้เป็นสว่นใหญ่หรือ

ทงัหมด    

 ผู้ป่วย  ESRD   on   CAPD   ที

สามารถประกอบกิจวตัรประจําวนั

ได้หรือได้ไมเ่ตม็ที  ต้องอาศยัผู้ อืน

ช่วยบางกิจกรรม    อาจมีหรือไมมี่

อาการแทรกซ้อน   แตเ่ป็นอาการ

แทรกซ้อนทีไมรุ่นแรง   

 

 

   ผู้ป่วย  ESRD   on  CAPD   ที

สามารถประกอบกิจวตัรประจําวนั

ได้ตามปกติ  และต้องการพึงพา 

ผู้ อืนน้อยหรือไมต้่องการ    ไมมี่

อาการแทรกซ้อน หรือความ

ผิดปกต ิ

 

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care  เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย โรคเบาหวาน 

กลุ่มปัญหา

สุขภาพ 

คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรคเบาหวาน หมายถึง  ผู้ป่วยทีมีระดบันําตาล  ดงันี 

1. Fasting plasma glucose > 126 mg/dl 

2. Oral glucose Tolerance  > 200 mg/dl 

3. 2 ชวัโมง plasma glucose > 200mg/dl 

ซึงจะต้องได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์วา่เป็น

โรคเบาหวาน และขนึทะเบียนในการรักษาเป็นผู้ป่วย 

DM 

 

 ผู้ป่วยเบาหวานทีมี

ภาวะแทรกซ้อนและมีอาการของ

โรครุนแรง ไมส่ามารถประกอบ

กิจวตัรประจําวนัได้ด้วยตวัเอง 

จําเป็นต้องมีผู้ดแูลในการทํา

กิจกรรมให้เป็นสว่นใหญ่หรือ

ทงัหมด  

 

 ผู้ป่วยเบาหวานทีมี

ภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการ

เปลียนแปลงทีอาจเกิดอนัตราย

ได้และช่วยเหลือตวัเองได้บาง

กิจกรรม  และอาศยัผู้ อืนช่วย

บางสว่น   เชน่   ผู้ป่วยเบาหวาน

ทีมีแผลทีเท้า หรือ ผู้ป่วย

เบาหวานทีต้องฉีดยาInsulin  

หรือผู้ป่วยขาดนดั 

ผู้ป่วยเบาหวานทีสามารถประกอบ

กิจวตัรประจําวนัได้ตามปกติ  และ

ต้องการพึงพาผู้ อืนน้อยหรือไม่

ต้องการ    ไมมี่ภาวะแทรกซ้อน หรือ

มีภาวะแทรกซ้อนแตไ่มมี่ผลกระทบ

กบัวิถีชีวิตขาดความเข้าใจในการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมสขุภาพและมา

ตรวจตามนดัทกุครัง 

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 
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ผู้ป่วย โรคความดันโลหติสูง 

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

โรคความดนัโลหิตสงู หมายถึง    ผู้ ทีมีความดนัเลือด

เท่ากบัหรือสงูกวา่ /  

มิลลิเมตรปรอท   ได้รับการวินิจฉยั

จากแพทย์วา่เป็นโรคความดนัโลหิต

สงู และขนึทะเบียนในการรักษาเป็น

ผู้ป่วย HT 

 

 

 

 ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูระดบั

อนัตราย  หรือระดบัความดนัโลหิต  

≥ 160/110  mmHg  และได้รับ

การรับตวัเข้าพกัรักษาใน

โรงพยาบาลเพือลดระดบัความดนั

โลหิต จนพ้นระยะวิกฤติ และหลงั

จําหน่ายกลบับ้านในระยะ 2 

สปัดาห์แรก   

 

ผู้ป่วยทีเป็นโรคความดนัโลหิตสงู

ระดบัปานกลาง มีระดบัความดนั

โลหิต ไมเ่กิน  160/100 mmHg   

หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต

วายเรือรังระยะที 3   สามารถ

ปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนัได้บาง

กิจกรรม หรือต้องการพึงพาผู้ อืน

ช่วยบางสว่น 

 

ผู้ป่วยทีเป็นโรคความดนัโลหิตสงู

เลก็น้อย ระดบัความดนัโลหิต ไม่

เกิน 140/90 mmHg     ทีสามารถ

ประกอบกิจวตัรประจําวนัได้เอง  

ต้องการพึงพาผู้ อืนน้อยหรือไม่

ต้องการ    ไมมี่อาการแทรกซ้อน 

หรือความผิดปกติ  และ

รับประทานยาตามแผนการรักษา

อย่างตอ่เนือง 

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

จํากดัการปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั 

เช่น  ให้พกัอยู่กบัที ให้นอนอยู่บน

เตียง  มีผู้ดแูลช่วยเหลือในการ

จดัหาอาหาร  พาเข้าห้องนํา  

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 



คาํนิยาม/การจาํแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง  Long term care  เครือข่ายบริการที 8 

ผู้ป่วย Palliative care 

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

ผู้ป่วยทีต้องการการดูแลแบบ

ประคับประคองPalliative care 

ผู้ป่วยระยะสดุท้าย หมายถึง ผู้ป่วยทกุ

กลุม่โรค ทีมีอาการเจ็บป่วยระยะสดุท้าย 

หรือระยะใกล้ตาย  อาจเป็นระยะ

ประมาณ 1 สปัดาห์ หรือระยะเวลาไม่

เกิน 6 เดือน  ซึงต้องการการดแูล

ครอบคลมุ 4 มิติ ทงัด้านร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และจิตวิญญาณ เพือบรรเทา

ความทกุข์ทรมาน ได้รับการจดัการ

อาการรบกวนทีมี  ทําให้ผู้ป่วยและ

ครอบครัวมีคณุภาพชีวิตทีดี เป็นการ

เยียวยาด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  และ

จากโลกนีไปอย่างสมศกัดิ ศรี 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 

เปนประเภทเตียง  palliative   ไมมีการจําแนกเปนเตียง 1,2,3 
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ผู้ป่วย โรคผู้สูงอาย ุ

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

       ผู้สงูอายุ   ผู้ ทีมีอาย ุ60 ปีบริบรูณ์ขนึไป    ทีมี

สญัชาติไทย 

 

 ผู้สงูอายกุลุม่ติดเตียง (bed  

bound elder)  เชน่ ผู้สงูอายแุก่

หง่อม   หรือมีการเจบ็ป่วยเรือรัง  มี

ความเสือมทางกายภาพ  ไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อืน 

เป็นสว่นใหญ่หรือทงัหมด 

Barthel’s   Index  ADL ≤  8   

 

ผู้สงูอายทีุ มีโรคเรือรังทีควบคมุ

ไมไ่ด้หรือมีภาวะแทรกซ้อน  มี

ภาวะหลงลืม  หรือความจําเสือม 

(senile dementia)  อาจมีภาวะ

ซึมเศร้า  ทําให้ช่วยเหลือตนเองได้

บางกิจกรรม และเริมพึงพาผู้ อืนใน

การปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ   

Barthel’s   Index  ADL 9-11 

คะแนน  

ผู้สงูอายทีุมีภาวะเสียงตอ่การเกิด

อบุตัิเหตพุลดัตกหกล้ม  หรือมีโรค

เรือรังร่วมด้วย 1-2 โรค  แต่

สามารถควบคมุได้    สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ดี และทํา

กิจวตัรประจําวนัได้อย่างตอ่เนือง  

 

Barthel’s   Index  ADL 12-20 

คะแนน   

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง 
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ผู้ป่วยจติเวช 

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

จิตเวช ผู้ป่วยทีมีความผิดปกติทางด้าน

ความคิดและพฤติกรรม ได้รับการ

วินิจฉยัจากแพทย์วา่เป็นผู้ป่วยจิต

เวช เช่น โรคจิตเภท โรคจิตซึมเศร้า  

โรคจิตจากการใช้สารเสพติด 

ผู้ป่วยจิตเวช ทีขาดยา มีอาการ

ทางจิตชดัเจน เชน่ พฤตกิรรม

เปลียนแปลง ก้าวร้าว ก่อความ

เดือดร้อนให้ผู้ อืน หรือมีภาวะ

ซึมเศร้า เสียงตอ่การทําร้ายตนเอง  

ไมส่นใจดแูลตนเองในการปฏิบตัิ

กิจวตัรประจําวนั 

ผู้ป่วยจิตเวช  ทีเริมมีพฤติกรรม

เปลียนแปลง เช่น  ไมน่อน  พดูบ่น

คนเดยีว  หแูวว่   แยกตวั  เริมไม่

สนใจในการปฏิบตัิกิจวตัร

ประจําวนั  ไมร่่วมกิจกรรมของ

ครอบทีครัว  และขาดยา   

 ผู้ป่วยจิตเวชทีอาการทางจิตสงบ  

รับประทานยาตอ่เนือง ไมข่าดนดั 

สามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั

และช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ในการประกอบอาชีพได้ตามปกต ิ

 

  

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

 

 

 

แนวทางการดแูล 

 

แนวทางการดแูล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 
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คนพกิาร 

กลุ่มปัญหาสุขภาพ คาํนิยาม เตียง 3 เตียง 2 เตียง 1 

คนพิการ ผู้ทีได้รับการประเมินความพิการและ

วินิจฉยัโดยแพทย์  วา่เป็นผู้พิการใน

กลุม่ 8 ประเภท   

ผู้พิการทีไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้

หรือช่วยเหลือตวัเองได้น้อย  ต้องการ

พึงพาผู้ อืนทงัหมดหรือเกือบทงัหมด 

 Barthel’s   Index  ADL ≤  8   

ผู้พิการทีไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้

ทงัหมด ต้องการพึงพาผู้ อืนบางสว่น   

Barthel’s   Index  ADL 9-11 คะแนน   

 

ผู้พิการทีสามารถช่วยเหลือตวัเองได้

ทงัหมด  ต้องการพึงพาผู้ อืนเลก็น้อย   

Barthel’s   Index  ADL 12-20 

คะแนน   

  

 

 

 

แนวทางการดูแล :  

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแล 

 

แนวทางการดูแล 

 

  แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปรับประเภทเตียง แนวทางการปรับประเภทเตียง 

 


