การจัดการความรู้(Knowledge Management)
บทเรียนการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเครือข่าย โรงพยาบาลบ้านแพง
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นการดูแลต่อเนื่องที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่ เน้นครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายช่วย
ดูแล มีทีมสหวิชาชีพสนับสนุนช่วยวางแผนการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและหลังจําหน่ายเพื่อให้การ
ดูแลที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งในนโยบายการดูแลระยะยาว
กําหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถเข้าถึงบริการ จากฐานข้อมูล LTC อําเภอ
บ้านแพง ปี ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้ป่วยติดเตียง ๔๖ คนผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล ๙๐ คน เด็ก ๐-๕ ปีที่มี
พัฒนาการสังสัยล่าช้า ๑๗ คน ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงเป็น ผู้ป่วยเตียง ๓ จํานวน ๓๗ คนและผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย จํานวน ๑๓ คนหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล บุคคลเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือจากการวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่ผ่านมาผู้ป่วยเหล่านี้ยังได้รับการดูแลไม่
ครอบคลุม ระบบการดูแลไม่ชัดเจน อุปกรณ์ช่วยเหลือไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานของทีมหมอ
ครอบครัวและการนิเทศติดตามที่ต่อเนื่อง การทํา KM เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านแพง
๒.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านแพง
วิธีการดําเนินการ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) กลุ่มตัวอย่างคือ ทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ ๑
คน เภสัชกร ๑ คน นักกายภาพ ๑ คน และพยาบาลในโรงพยาบาล ๘ คน รพสต. ๙ คน) รวม ๒๐ คน
ผู้ดูแล (Care giver) ๖๐ คน ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒
กระบวนการพัฒนางาน
๑)ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ COC โดยแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย/งานต้องรับผิดชอบได้แก่
- งานผู้ป่วยใน ดูแลศูนย์สํารองอุปกรณ์ เช่น เตียงปรับระดับ ถังออกซิเจน ที่นอนลม เครื่อง
Suctionให้พร้อมใช้งานและจัดทําทะเบียนยืมสําหรับผู้ป่วยหรือญาติ
- งาน ER เตรียมวัสดุทางการแพทย์ เช่น สาย Cath สาย NGSet ทําแผล และวัสดุการแพทย์
อื่นๆสําหรับให้ฝ่ายต่างๆและ รพสต. ในการออกเยี่ยมบ้านหรือต้องให้บริการผู้ป่วยในชุมชน
- งานเภสัชกร สํารองยาที่ใช้ในผู้ป่วย Palliative care
-งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ รพสต.ต่างๆ ออกดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชนร่วมกับ Care giver อสม. และผู้นําชุมชน นําเสนอข้อมูลแก่ที่ประชุม คปสอ.
- งานกายภาพ ฟื้นฟูผู้ป่วย Stoke ทั้งในโรงพยาบาลและออกดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านรวมกับ รพสต.
และ Care giver
๒) ประชุมคณะทํางาน ผู้รับผิดชอบศูนย์ COC ทั้งในโรงพยาบาล และ รพสต. ๙ แห่ง ร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุง CPG และกําหนดตัวชี้วัด โดยใช้ คู่มือการดําเนินงานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน(เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่๘) คู่มือการดูแลผู้ป่วย LTC (รพ.นครพนม) และแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

2
ระยะสุดท้าย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือบทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแล
สุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น
๑.ผู้ป่วยเตียง ๓ ได้รับการวางแผนจําหน่ายและส่งต่อเพื่อเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100
๒.การเยี่ยมผู้ป่วยเตียง ๓ ภายใน ๑-๒ สัปดาห์ร้อยละ 90
๓.ผู้ป่วย Palliative careได้รับการจัดการอาการรบกวน (ปวด หายใจหอบเหนื่อย ท้องผูก)
ร้อยละ 9๐
๔. ผู้ป่วย Stroke ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกายภาพบําบัดก่อนและหลังจําหน่าย
จากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องภายใน ๖ เดือน ร้อยละ 9๐
๕. ผู้สูงอายุติดบ้านได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมหมอครอบครัว ร้อยละ 9๐
๖.ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ ๙๐
๗.ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ได้รับการดูแลและช่วยเหลือ ร้อยละ 8๐
๘.เด็ก ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นและส่งต่อร้อยละ ๑๐๐
๓) มีการจัดตั้งศูนย์สํารองอุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ วัสดุและยาที่ยังไม่เพียงพอโดยใช้งบค่าเสื่อมและ
ขอรับบริจาค
อุปกรณ์ที่ได้รับจากการบริจาค ได้แก่ เตียงปรับระดับ จํานวน ๒ เตียง เตียงละ ๒๖,๐๐๐ บาทซึ่ง
ได้รับบริจาคจากท่านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ตําบลบ้านแพง และญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วอุปกรณ์ที่ได้
จากงบค่าเสื่อม งบกองทุน Long Term Care โครงการแยกแลกยิ้ม (ปตท. อําเภอบ้านแพง) ได้แก่
1) เตียงปรับระดับได้ งบลงทุน 2 งบ LTC 4 บริจาคโดยญาติ 2 รวมจํานวน 8 เตียง
2) ที่นอนลม งบลงทุน 10 งบ บริจาคโดยญาติ 8 รวมจํานวน 18 อัน
3) เครื่อง Suction งบลงทุน 4 งบ LTC 4 บริจาคโดยญาติ 2 รวมจํานวน 10 อัน
4) เครื่องผลิตออกซิเจนบริจาคจากโครงการแลกแยกยิ้ม (ปตท.บ้านแพง) 3
งบ LTC 2 บริจาคโดยญาติ 2 รวมจํานวน 7 เครื่อง
5) ถังออกซิเจน 2 ถัง หัวออกซิเจน 4 หัว
6) เครื่องพ่นยา บริจาคโดยญาติ 3 เครื่อง
7) รถเข็นนั่ง บริจาคโดยญาติ 4 คัน
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๑) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Palliative care ที่ ตึกผู้ป่วยในโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันทํา
Advance care plan ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

๔) จัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ดูแล (Care giver) 94 คน (หลักสูตร ๗๒ชม.)โดยได้
โดยได้รับงบประมาณจาก
สปสช. จํานวน ๑๐๐,๐๐๐
๐๐๐ บาท ในการจัดอบรมพัฒนาทักษะ Care giver แหล่งฝึกการปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยมีทั้งในตึกผู้ป่วยในและในชุมชน โดยมีพยาบาลวิชาชีพใน รพสต.
รพสต เป็นพี่เลี้ยง
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๕) ทีมสหวิชาชีพร่วมกับ Care giver ติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๑. ผู้ป่วยเตียง ๓ จํานวน 47 คน
๒. ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะสุดท้าย(Palliative care) ๑7 คน
๓. ผู้ป่วย Stroke จํานวน 65 คน
๔. ผู้สูงอายุติดบ้าน จํานวน 160 คน ติดเตียง จํานวน 47 คน
๕. ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จํานวน ๙๐ คน
๖.. เด็ก ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า จํานวน ๑7 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ
นการ จัย แบ่งเป็น2 ประเภทคือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการ ได้แก่ ทะเบียนบันทึกการยืมอุปกรณ์ โปรแกรม
Long Term Care ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโรงพยาบาลนครพนม

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี3ชุดประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามความรู
สอบถามความรู้ของ Care giver จํานวน ๒๐ ข้อ
2.2 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น
2.3 แบบประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการ
โดย
COC จากแบบสอบถาม
แบบสอบถาม ทะเบียนยื
น มอุปกรณ์ การ
เยี่ยมบ้าน แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นแบบประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
โดยการสังเกต บันทึก สอบถามและการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและร้อยละ นําเสนอผลการดําเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผลการศึกษา
1) เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยที
ย ่มีภาวะพึ่งพิง มี CPG การดูแลร่วมกัน มีการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งต่อและ
การรับกลับของโรงพยาบาลและ รพสต.เครื
รพสต อข่ายทางกลุ่ม Line ติดดาวบ้านแพง และกลุ่ม Palliative
care บ้านแพง หลังจากเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็จะส่งภาพเข้ากลุ่มFacebook COCและ
และ มี Care giver อสม.
ผู้นําชุมชน พัฒนาชุมชน อบต./อปท.
อบต
ทีมพชอ. (นายอํ
นายอําเภอ แม่บ้านเหล่ากาชาด)
กาชาด ร่วมเยี่ยมผู้ป่วย
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2) มีระบบการยืมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และวัสดุต่างๆให้ผู้ป่วยนํากลับไปใช้ที่บ้าน เช่น ถังออกซิเจน/
หัวออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม เตียงปรับระดับ เครื่องผลิตออกซิเจน ไซริงค์ไดเวอร์ รถเข็นนั่ง
รถโยก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากงบค่าเสื่อม/งบกองทุน LTC และการบริจาคจากพระและญาติผู้ป่วยที่
เสียชีวิตแล้ว มีการหมุนเวียนใช้และเพียงพอสําหรับผู้ป่วย

3) ทีมสหวิชาชีพร่วมกันทํา Advance care plan ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต มีการทํา Family meeting ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ญาติมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
หลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล
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๔) Care giver มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยก่อนการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 29.78และหลัง
อบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙1.49ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ระดับความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
ตัวแปร

ก่อนอบรม
จํานวน ร้อยละ

หลังอบรม
จํานวน
ร้อยละ

ระดับความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
1. ระดับสูง (ผ่านเกณฑ์๑๕ข้อขึ้นไป)
28
29.79
86
๙1.49
2. ระดับปานกลาง (๑๐-๑๔ ข้อ)
39
41.48
8
8.51
3. ระดับต่ํา (๑-๙ ข้อ)
27
28.73
รวม
94
๑๐๐
๖๐
๑๐๐
๕) ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลต่อเนื่องตามตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลงาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๑)ผู้ป่วยเตียง ๓ ได้รับการวางแผนจําหน่ายและส่งต่อเยี่ยมบ้าน
100
100
๒)การเยี่ยมผู้ป่วยเตียง ๓ ภายใน ๑-๒ สัปดาห์
90
100
๓)ผู้ป่วย Palliative careได้รับการจัดการอาการรบกวน
9๐
๙๒.๓๑
๔)ผู้ป่วย Stroke ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนัก
กายภาพบําบัดก่อนและหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาลอย่าง
9๐
๙๖.๓๖
ต่อเนื่องภายใน ๖ เดือน
๕)ผู้สูงอายุติดบ้านได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมหมอครอบครัว
9๐
๙๒.๘๓
๖)ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน
๙๐
๑๐๐
๗)ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
80
๘๔.๔๔
๘)เด็ก ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นและส่ง
๑๐๐
๑๐๐
ต่อ
จากตารางที่ ๒ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทุกตัว
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเลื่อนระดับเป็นติดบ้าน
เรื่องเล่า ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต หนองแวง
ปีแล้วปีเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ตั้งแต่ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบ..งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน มี
หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดอุบัติการณ์ หรือเกิดน้อยที่สุด คือ อุบัติเหตุที่เกิด
กับผู้สูงอายุ และที่ฉันได้ประสพพบมากที่สุดคือ อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม เป็นผลทําให้เกิดกระดูก
ต้นขาและสะโพกหักกระดูกต้นขาและสะโพกหัก ภัยร้ายในผู้สูงอายุ สภาพบ้านไม้ยกพื้นสูงเก่าๆ ที่ยัง
สร้างไม่เสร็จ เต็มไปด้วยข้าวของเยอะแยะมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะใช้การไม่ได้บริเวณบนบ้าน เมื่อ
ข้าพเจ้าหันหน้าไป ณ มุมห้องทางทิศตะวันตกพบว่ามีฟูกที่นอนเก่าๆ ตรงนั้นคือที่ซึ่ง เป็นที่นอนของคุณ
ยาย นอนอยู่สภาพที่เห็นคือคุณยายนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไดน้อยอวัยวะส่วนล่างตั้งแต่เอวลงมา
เคลื่อนไหวลําบาก เมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทําได้คือการยิ้ม อ่อนๆ แสดงความเป็น
มิตรกับคุณยายโดยลืมไปว่า ข้าพเจ้าใส่ Mask อยู่ คุณยายคงไม่เห็นว่าข้าพเจ้ายิม้ ให้ข้าพเจ้าค่อยๆ เดิน
เข้าไปใกล้ และพบว่ามีแผลกดทับ บริเวณก้นกบต้องทําแผลทุกวัน ซึ่งพยาบาลที่ทําแผลให้คุณยายก็คือ
หลานสาวนั้น เอง คุณยายมีร่างกายซูบผอม สีหน้าเศร้า ข้าพเจ้ากับทีม อสม. Cg จึงได้ทําการชวนคุณ
ยายคุยและสอบถามอาการของคุณยายเพื่อให้คุณยายรู้สึกผ่อนคลาย หลังจากคุยไปเรื่อยๆจึงได้เข้าใจว่า
คุณยายคิดถึงลูกที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศ หลานคุณยายเล่าให้ฟังว่า เวลาเป็นเทศกาลต่างๆที่มี
ลูกหลานกลับมา คุณยายจะสดชื่น ยิ้มแย้ม คุณยายน่าจะเหงา เพราะเวลาปกติคุณยายจะอยู่คนเดียว
เพราะหลานต้องไปทํางานในเวลากลางวัน หลังจากพูดคุยไปสักระยะ ข้าพเจ้าและทีมจึงได้ทําการล้าง
แผลกดทับระดับ1ที่ก้นกบให้คุณยาย ทํากายภาพให้คุณยาย และสอนหลานในการทํากายภาพ และได้
กล่าวลาคุณยายหลังจากนั้นประมาณ 3 เดือนก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น นั่นคือ เสียงทีม cg ของข้าพเจ้า
โทรมาแจ้งข่าวว่า คุณยายสามารถเคลื่อนไหวได้เองภายในบ้านโดยการกระดึบ จากที่แต่ก่อนคุณยาย
ต้องนอนอยู่บนฟูกที่นอนเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ฟังก็รู้สึกดีใจและได้พูดชมเชย ให้กําลังใจทีม cg
ของข้าพเจ้า
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โพนทอง
ข้อมูลผู้ป่วย ติดเตียง เลื่อนระดับเป็น ติดบ้าน รพ.สต.โพนทอง
นายบุญมา เพลียแสง อายุ 78 ปี วินิจฉัย : Stroke ADL : แรกรับ = 4
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น :ผูผู้ป่วยติดเตียง Case Stroke รับการรักษาที่ รพ.นครพนม
นครพนม ญาติขอพาผู้ป่วย
กลับ จาก รพ.นครพนมเพื
นครพนมเพื่อดูแลแบบ Palliative ที่บ้าน
ผู้ป่วย D/C จาก รพ.นครพนม
รพ นครพนม เดินทางกลับมาถึงบ้าน เวลา ประมาณ 18.00 น. พยาบาล
รพ.สต. เยี่ยมประเมินอาการ พบว่าผู้ป่วย คา ET. Tube โดยมีญาติบีบ Ambu bag มาตลอดทาง
ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ได้ประสานยืมถัง oxegenจาก รพ.บ้บ้านแพง และให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ
ตามแนวทางของแพทย์ รพ.นครพนม
รพ นครพนม คือดูแลแบบประคับประคอง เวลาต่อมาญาติตัดสินใจ Off Tube
ผู้ป่วย ตามวิธีแนะนําของแพทย์ รพ.นครพนม
รพ
หลัง off ET. Tube ผู้ป่วยยังสามารถหายใจได้เอง ดูแล
ให้ Oxegencanular support ให้การพยาบาลดูแลแบบประคับประคอง และ Mental support ญาติ
ประเมิน ADL = 4 ,PSS = 10-20
10
วันต่อมาผู้ป่วยยังสามารถหายใจได้เอง โดยมีOxegencanular
Oxegencanular support หายใจยังมีหอบ
เหนื่อย แนะนําญาติดูแลอย่างใกล้ชิด ญาติเริ่มให้ผู้ป่วยจิบน้ํา ผู้ป่วยจิบน้ําได้ ประเมินอาการผู้ป่วยมี
แนวโน้มอาการดีขึ้น จึงได้วางแผน ร่วมมือกับญาติในการดูแลผู้ป่วย หลังจากผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง
ต่อมาได้ฝึกหยุดการใช้ Oxegencanular support ซึ่งผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้ ไม่หอบเหนื่อย เริ่ม
เคลื่อนไหวแขน ขา ข้างขวาได้ อ่อนแรงซีกซ้าย เมื่อผู้ป่วยเริ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ประสานนัก
กายภาพ รพ.บ้านแพง ร่วมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อวางแผนกายภาพฟื้นฟู หลังจากผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลฟื้นฟู โดย นักกายภาพบําบัด โดยมี Care giver ร่วมเรียนรู้วิธีการฝึกกายภาพฟื้นฟู เพื่อใช้ในการ
สอนผู้ป่วย ทําให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักกายภาพบําบัด Care giver อสม. และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จนปัจจุบัน หลังจากได้รับการดูแลในระยะเวลา 6 เดือน ผู้ป่วยรายนี้ สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น จากผู้ป่วยติดเตียง ADL = 4 กลายเป็นผู้ป่วย ติดบ้าน ADL = 10 ลด
ภาระผู้ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เรื่องเล่าการติดตามเยี่ยมคนไข้ Long term care รพ.สต.ไผ่ล้อม
1.นายจันดี ดีโคตร อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต.บ้านแพง
Dx.CKDระยะที่ 5 ปฏิเสธการล้างไต
ผู้ป่วยรับยาประจําอยู่ที่ รพ.บ้านแพง ด้วยความเป็นภาวะผู้นําจึงทําให้การดูแลค่อนข้างยาก ใช้
เวลานานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพูดคุยทันทีที่ รพ.บ้านแพง แจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคไตระยะที่5
ที่ปฏิเสธการล้างไต เมื่อปี 2560นางสาวกุลนัดดา พยาบาลวิชาชีพ ก็รับทราบบทบาทของตนเองโดย
อัตโนมัติ วางแผนการติดตามดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างต่อเนื่อง จนสนิทสนมกัน ขออนุญาตเรียกคนไข้ว่า
คุณตาลี คุณตาลีอาศัยอยู่บ้าน2ชั้นกับภรรยาชื่อคุณยายอินปงมีบุตรด้วยกัน5คนซึ่งแต่ละคนก็แยกไปมี
ครอบครัวและทํามาหากินมีบุตรสาวคนโตที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่คุณตาลีจะบ่นคิดถึงทุกครั้งที่
พยาบาลเปิ้ลไปเยี่ยม ลูกสาวคนรองลงมาบ้านติดกันกับคุณตาลีก็มาดูแลทุกวันตามโอกาสบางทีก็มี
ลูกสะใภ้และหลานๆมาเยี่ยมบ้างคนทําอาหารให้คุณตาทานทุกวันคือคุณยายอินปง ซึ่งเราให้ความรู้เข้ม
มาก และนอกจากนั้นก็มอบหมาย อสม.ประจําครอบครัวไปสอดส่องแนะนําเรื่องอาหารจนบางครั้งคุณ
ยายอินปงภรรยาของคุณตาลีมีทําสีหน้ารําคาญบ้างเวลา แต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อในการที่จะให้ความรู้ ทั้ง
ไปแนะนําเรื่องอาหารที่ควรทาน อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงคุณตาลีมีพฤติกรรมอีก1อย่างที่ทําร้ายไตอย่าง
หนัก สูบบุหรี่วันละ5-6มวน ด้วยความพยายามของทีมเราในการลงไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆใช้ความรักความ
ห่วงใยเข้าไปดูแล จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561 คุณตาลีเลิกสูบบุหรี่ได้ย่างถาวร ดีใจมากๆ หลังจาก
นั้น ด้วยอาการของโรคและด้วยอายุคุณตาลีก็ได้อาการทรุดลงด้วยอาการเหนื่อยหอบ ไปแอดมิดที่ รพ.
นครพนม นอนอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ D/C ออกมา ดูแลแบบประคับประครองต่อไป
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นิสาชล พุทธกัง รพ.สต บ้านโคกพะธาย “กลับมาได้อีกครั้ง”
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 69 ปี เริ่มป่วยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2550 ด้วยโรคเบาหวานรับประทาน
ยามาเรื่อยจนปี พ.ศ 2552 แพทย์สั่งให้งดยาเบาหวาน เนื่องจากภาวะน้ําตาลในร่างกายอยู่ในเกณฑ์
ปกติ แต่โรคที่พบเพิ่มคือ ความดันโลหิตสูงหลังจาดนั้นก็พบผู้ป่วยมีไขมันในเส้นเลือดและมีภาวะโรค
หลอดเลือดสมองตีบทําให้เคลื่อนไหวลําบาก แต่ไม่ถึงขั้นนอนติดเตียงรับการรักษาที่ รพ.สกลนคร(โรค
หลอดเลือดสมองตีบ) ได้ยาเพิ่มคือยาไขมันและยาละลายลิ่มเลือดหัวใจ จนกระทั่งเดือน มีนาคม
2562 ผู้ป่วยมีภาวะเส้นเลือดในสมองแตก เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสกลนคร โดยการผ่าตัด
นานประมาณ 1 เดือน แพทย์ลงความเห็นว่าคุณยายอาการ 50/50ต่อมาอาการของคุณยายเริ่มดีขึ้น
แพทย์ให้กลับบ้านได้ ญาตินําคุณยายกลับบ้านในสภาพที่มีอุปกรณ์ติดกลับมาคือ TT- TUBE, NG –
TUBE พร้อมทั้งแขน ขา อ่อนแรงด้านขวา พยาบาลวิชาชีพออกเยี่ยม ( CG )แนะนําญาติให้ไปติดต่อ
ทางโรงพยาบาลบ้านแพงเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอน
ลม เครื่องดูดเสหะ เมื่อได้ทุกอย่างกลับมา เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมอีกครั้งพร้อมกับให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ได้มา ให้กับผู้ดูแล และทุกครั้งที่ออกเยี่ยมก็จะพบปัญหาที่ผู้ดูแลพบเจอในการดูแลคุณยาย
ทุกครั้งที่ไปก็จะให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติทําให้ ผู้ดูแลผู้ป่วยเกิดความเข้าใจให้เบอร์โทรเข้า
หน้าที่ไว้ เพื่อติดต่อกรณีที่เกิดปัญหาในการดูแลจากนั้นประมาณ 1เดือนผู้ดูแลผู้ป่วยก็ไดโทรปรึกษา
เรื่องคุณยายดึงสายให้อาหารออก เจ้าหน้าที่แนะนําให้ลองป้อนทางปาก คุณยายสามารถกลืนได้เองไม่
สําลัก ดูแลเรื่องกายภาพโดยผู้ดูแล ระยะเวลาต่อมา ผู้ป่วยสามารถมานั่งรถเข็นได้ และอีก1เดือน
ต่อมา ผู้ป่วยได้ปิดคอที่เจาะได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทํากิจกรรมในห้องน้ําได้ คุณยาย
สามารถกลับมาได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 เดือนหลังออกจากโรงพยาบาล
กลับจากโรงพยาบาลสกลนคร

หลังจากดูแลได้ 4 เดือน
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ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต. ....บ้านนาพระชัย
ผู้ป่วยชื่อ...นางสีดา ทองคํา.... อายุ 90 ปี โรค/ปัญหาสุขภาพ ตาบอด c Stroke
ผู้ป่วยสูงอายุพิการตาบอดทั้ง2ข้าง เป็นมา ประมาณ 54ปี มีลูกทั้งหมด 6 คน แต่ไม่มีลูกดูแล
อาศัยอยู่กับหลาน สภาพของบ้านไม้ครึ่งปูนข้างล่างยังทําไม่เสร็จค่อนข้างเก่าและโทรม แต่สภาพก็
สะอาดดี แต่ก็ยังโชคดีที่มีหลานคอยดูแลเอาใจใส่คอยหาข้าวน้ําให้ทาน ผู้ป่วยเป็นคนพูดจาสนุกไม่
เครียดกับโรคที่เป็นถึงแม้ตาจะบอดสนิทมองไม่เห็นทั้งสองข้าง แต่ก็เป็นผู้สูงอายุอารมณ์ดี ยิ้มแย้มเวลา
ได้ยินเสียงของเราไปเยี่ยม และเวลาเราไปถึงผู้ป่วยจะมีไม้เท้าเก่าๆซึ่งไม้เท้าวิเศษนั้น คือไม้ไผ่เก่าๆ
เหมือนจะผุเดินมาตามเสียงที่ได้ยินและออกมาต้อนรับทุกครั้งบริเวณใต้ถุนบ้าน และทางเราก็ได้มองเห็น
เป็นปัญหาคือ อยากหาไม้เท้าสวยๆมาให้คุณยายและได้จัดสรรงบประมาณของผู้สูงอายุไปซื้อไม้เท้าขาว
มาให้ และเอาไมอบให้คุณยาย และจากนั้นมา สองสัปดาห์ผ่านไปเราติดตามการเยี่ยมบ้านอีกครั้ง
พบว่าไม้เท้าขาวพับเก็บไว้อย่างสวยงามข้างฝา(สังเกตเห็นล่ะ)เราก็ถามญาติและผู้ป่วยว่า “ไม้เท้าใช้ดี
ไหมค่ะคุณยาย” คุณยายก็ตอบเรากลับด้วยความว่ากลัวพยาบาลเสียใจก็เลยบอกว่า คือมันสวยดีค่ะ แต่
ว่ายายไม่ชินกับมันยายเลยใช้อันนี้มันถนัดกว่าค่ะ พยาบาลเลยว่าไม่เป็นไรสงสัยพยาบาลต้องเอาไปคืน
เขานะ ยายรีบบอกว่า เดียววันหน้าจะใช้ให้นะค่ะ พยาบาลก็แค่ยิ้มๆ ต่อมาประมาณวันที่ 1 ก.ค.
2562 ญาติมาพบที่ รพ.สต.บ้านนาพระชัย มาบอกว่า ผู้ป่วยมีอาการขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ ลุกนั่งเอง
ไม่ได้เป็นมากที่สุดก็ข้างซ้าย ก็เลยถามว่า เป็นตอนไหนเป็นกี่วันแล้ว ญาติบอกว่า เป็นมา 2 วันแล้วค่ะ
จึ่งได้แนะนําให้พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 2 วันต่อมาญาติกลับมาหาที่ รพ.สต.อีกครั้ง มาบอกว่า ยายยังมี
อาการอ่อนแรงอยู่เหมือนเดิมค่ะ เลยถามกลับไปว่า หมอที่ โรงพยาบาลเขาบอกว่าป่วยเป็นอะไรค่ะ
ญาติตอบกลับมาว่า หนูพาไปคลินิกค่ะ หมอบอกว่า เป็นเกลือแร่ต่ํา ที่นี้ พยาบาลลุกออกไปดูคนไข้ทันที
ที่บ้าน และได้ส่งผู้ป่วยไป โรงพยาบาล ซึ่งได้ติดตามอาการต่อ บอกว่า ผู้ป่วยเป็น stroke ตอนนี้ส่ง รพ.
นครพนม และจาการติดตามยี่ยมอาการต่อ ผู้ป่วยนอนAdmit ที่ รพ.นครพนม 3 วัน แล้วD/C กลับ
บ้าน และให้รักษาตามอาการและทํากายภาพบําบัดต่อ ซึ่งCaseนี้ เราจะติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 1 ครั้ง/
สัปดาห์ จากกรณีนี้ ทําให้เรารู้ว่า การขาดความรู้เรื่องการดูแลถือว่าเป็นปัญหาของความพิการซ้ําซ้อน
ฉะนั้นเวลาเราติดตามเยี่ยมผู้ป่วยไม่ว่ากรณีใดๆเราจะให้ความรู้กับผู้ดูแลเสมอขอบคุณค่ะ พิสสมัย โค
โขโลภาพถ่าย 3-4 ภาพ
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กรณีศกษาการดู
ึกษาการดูแลผูป้ ว่ ยจากติดเตียงสู่ตดิ บ้านรพ.สต.นางั
หญิงไทยอายุ 79 ปี หลังจําหน่ายกลับจากโรงพยาบาลนครพนมแพทย์วินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาการแรกพบผู้ป่วยปลุกตื่นไม่ลืมตา ท่าทาง
เหนื่อยเพลีย หายใจได้เอง on Cannular 3 lpmไม่หอบ อ่อนแรงข้างซ้าย on NG tube for feed
,Retrain foleycath c bag urine ออกดีสีเหลืองฟาง มีแผลกดทับบริเวณก้นกบขนาด2*3ซม.
กบขนาด
grade II
จากการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแนะนําการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และหาผู้ดูแลหลัก อธิบายพยาธิ
สภาพของโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลแบบประคับประครอง จัดหาอุปกรณ์ที่เอื้ออํานวย
ต่อการดูแล เช่น เตียงปรับระดับได้ ที่นอนลม อุปกรณ์การทําแผล เป็นต้น โดยยืมจากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
โรงพยาบาลบ้านแพง จัดทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (care giver) และอสม.ประจํ
และอสม
าคุ้ม เยี่ยม
เยียนให้กําลังใจผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ช่วยดูแลแนะนําการดูแลและตรวจวัดสัญญาณชีพเพื่อประสานงาน
รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือจดบันทึกในสมุดประจําตัวเวลาไปพบแพทย์ตามนัด ช่วยประเมินการ
ติดเชื้อบริเวณแผลกดทับ เช่น แผลมีกลิ่นเหม็น มีเนื้อตาย ผู้ป่วยมีไข้ เป็นต้น การฟื้นตัวผู้ป่วยดีขึ้น
สามารถจิ
ถจิบน้ํา กลืนได้เองมากขึ้น จนสามารถเอาสายให้อาหารทางสายยางออกได้ เริ่มเป็นอาหารเหลว
อาหารอ่อน และอาหารธรรมดาได้ มีทีมสหวิชาชีพและผู้นําชุมชนร่วมออกเยี่ยมบ้าน เช่น นัก
กายภาพบําบัด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต.
อบต อสม. เป็นต้น
ออกเยี
กเยี่ยมบ้านฝึก สอน การทํากายบริหารฟื้นฟูกําลังกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆโดยผู้ป่วยและญาติ ตาม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ แนะนําการนวด ประคบสมุนไพรกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ผ่านไป 4-5
เดือนอาการผู้ป่วยดีขึ้นตามลําดับ ลุกนั่งได้โดยมีญาติช่วยพยุง สามารถนั่งรถเข็นออกมานอกบ้
ออกมานอ านได้
จากการประเมินความสามารถการทํากิจวัตรประจําวันอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลได้ดังนี้
๑) มีระบบการดูแลผู้ป่วย และ CPG การดูแลร่วมกัน มีการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งต่อและการรับกลับของ
โรงพยาบาลและ รพสต.เครือข่ายทางกลุ่ม Line ติดดาวบ้านแพง กลุ่มเฟสบุ๊ค COC ร่วมทั้ง มี Care
giver อสม.และชุมชนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเกิดขึ้นเพราะความร่วมมือจากหลายฝ่าย ความตระหนักใน
หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงนโยบาย Service Plan LTC
๒) มีระบบการยืมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และวัสดุต่างๆให้ผู้ป่วยนํากลับไปใช้ที่บ้าน เช่น ถังออกซิเจน
เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม เตียงปรับระดับ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากงบค่าเสื่อมและการบริจาคจากพระ
และญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว มีการหมุนเวียนใช้และเพียงพอสําหรับผู้ป่วย
เกิดขึ้นได้เพราะผู้บริหารเห็นความสําคัญในการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ รวมถึงชุมชนเห็น
ความสําคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยเตียง ๓ ที่จําเป็นต้องใช้เตียงปรับระดับ
๓) ทีมสหวิชาชีพร่วมกันทํา Advance care plan ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต มีการทํา Family meeting ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ญาติมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
หลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล ทําให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการจัดการอาการรบกวน และจากไปอย่าง
สงบ ญาติยอมรับไม่ยื้อชีวิตผู้ป่วยด้วยการใส่ Tube หรือ CPR
๔) Care giver มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยก่อนการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๓๑.๖๗ และ
หลังอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๓.๓๓ส่วนใหญ่เป็น อสม. ทีม่ ีจิตอาสาและมีความตั้งใจเรียนรู้การดูแล
ผู้ป่วย จึงทําให้คะแนนหลังการอบรมผ่านเกณฑ์สูง
๕)ผู้ป่วย LTC ได้รับการดูแลต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทุกตัว เกิดจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและเป็นคณะทํางานCOC ร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน
ประโยชน์จากการวิจัย : ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม มี
แนวทางการดูแลร่วมกันทั้งเครือข่าย ผู้ดูแล ญาติ อสม.และชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา
ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ: การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีระบบการช่วยเหลือกันในสังคม มี CM
CG รับผิดชอบหลัก
สรุปและข้อเสนอแนะ: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกันจะเป็นการพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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