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การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในรายที่มีสุขภาวะที่ดีในเขตเทศบาลนครภูเก็ต: กรณีศึกษา
เพียงใจ จันทร์ มณี (ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ชนั ้ สูง)
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บทนา
จากประสบการณ์การการปฏิบตั งิ านการดูแลผู้ป่วยที่บ้านตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2559 – ปั จจุบนั โดยรับผิดชอบผู้ป่วยโซน B
(ชุมชนสามัคคีสามกอง ,สามกองและหมูบ่ ้ านภูเก็ตวิลล่า 1) มีผ้ ปู ่ วยในความรับผิดชอบโรคเรื อ้ รังจานวน 26 ราย แบ่งเป็ น
ผู้ป่วยติดเตียง (Bed Ridden) จานวน 10 ราย ติดบ้ าน จานวน 10 ราย Case CAPD จานวน 2 ราย Home Oxygen
Therapy จานวน 1 รายและผู้ป่วย Home Ventilator นอกเขต 2 ราย ในจานวนนี ้เป็ นผู้ป่วยระยะท้ าย (Palliative Care)
จานวน 6 ราย การดูแลในรูปแบบหมอครอบครัว เป็ นพยาบาลประจาตัวผู้ป่วย ให้ การพยาบาลที่บ้านอย่างน้ อยเดือนละ 1
ครัง้ หรื อมากกว่าในรายทีม่ ีความจาเป็ น ให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ ทังทางโทรศั
้
พท์ ไลน์ แอฟปลิเคชัน่
ดูแลส่ง
ต่อเมื่อมีความจาเป็ นหรื อมีภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ โดยทางานร่วมกันเป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
แพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด นักจิตวิทยา โภชนากรและอื่นๆ มีการดูแลปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ผู้ป่วยที่
ดูแลหลายรายเสียชีวิต มีการดูแลครอบครัวหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ในการดาเนินงานมีผ้ รู ับบริ การที่หลากหลายแตกต่างกันทังในด้
้ านสถานะทางครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ความพร้ อมของผู้ดแู ลและอื่นๆ พบประเด็นที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์สาหรับประชาชนในเขตเมืองใหญ่และสังคมปั จจุบนั
ในการวางแผนการดูแลตัวเองในบันปลายของชี
้
วิตเปรี ยบเทียบกันระหว่างผู้ที่แต่งงานมีครอบครัว และมีบคุ คลในครอบครัว
เป็ นผู้ดแู ลหลักและคนโสดที่มีบคุ คลอื่นเป็ นผู้ดแู ล โดยศึกษาเป็ นรายกรณีในผู้ป่วย Home Health Care ในเขตรับผิดชอบ
ดูแลแบบ Long term Care และเข้ าสู่ Palliative Care ที่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่จาก Care giver อย่างดีและมีสขุ ภาวะที่ดี
เสียชีวติ อย่างสงบสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์จนวาระสุดท้ าย จานวน ๒ ราย
การให้ การพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเป็ นการดูแลผู้ป่วยที่อาการทางคลินิกคงที่แต่มีสภาพเปราะบาง เสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้ อนและการเจ็บป่ วยสูงมากหากขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและสมา่ เสมอจาก Care giver พยาบาลผู้ให้
การดูแลที่บ้านต้ องมีความรู้ความสามารถและทักษะขันสู
้ งในหลายด้ าน ทังด้
้ านคลินิก กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ สามารถประสานและสนับสนุนภาคีเครื อข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายใต้ บริ บทที่แตกต่างจากหอ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายการดูแล เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาวะทีด่ ี ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน ลดภาระการนาผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาล เพราะการเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยในแต่ละครัง้ มีเรื่ องค่าใช้ จ่ายรวมถึงมีอปุ สรรคในการเคลือ่ นย้ ายและลดภาระของ
ผู้ดแู ลให้ น้อยที่สดุ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.ศึกษาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านอย่างครอบคลุมทุกมิติ เฉพาะราย จานวน ๒ ราย
2.ศึกษาทัศนคติ ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะของ Care Giver หลักต่อการดูแลต่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เฉพาะราย
3.ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ สามารถมีสขุ ภาวะที่ดี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ป่วย Home Health care ในความดูแลของผู้ศกึ ษาและดูแลต่อเนื่องโดยตนเองอย่างน้ อย 3 ปี จานวน 2 ราย
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1.แฟ้ มประวัติผ้ ปู ่ วย Home Health Care
2.เวชระเบียนผู้ป่วยในระบบปฏิบตั ิการของโรงพยาบาล
3.Family Folder ของผู้ป่วยกรณีศกึ ษา
4.แบบสัมภาษณ์ ผู้ดแู ลหลักของกรณีศกึ ษา
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วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล 1.ศึกษาข้ อมูลจากเวชระเบียนและแฟ้ มประวัติการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยละเอียดเป็ นรายกรณี
2.สัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลหลัก
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญและจริยธรรมในการศึกษารายกรณี
1.ไม่เปิ ดเผยตัวตนของกรณีศกึ ษา
2.ขออนุญาตทายาทและผู้ดแู ลหลักในการศึกษารายกรณี โดยแจ้ งให้ ทราบว่าจะปกปิ ดและเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนใด เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
1.ข้ อมูลทั่วไปและคุณลักษณะประชากร
กรณีศึกษาที่ 1
รับเคสไว้ ในความดูแลวันที่ 4 กรกฎาคม 59
รับรายงานจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ผู้ป่วยติดเตียงมานอน รพ.
ด้ วย GI Hemorrhage แพทย์สง่ ต่องานเยี่ยมบ้ านเพื่อดูแล
ต่อเนื่อง ไปเยีย่ มผู้ป่วย วางแผนจาหน่ายผู้ป่วยร่วมกับแพทย์
พยาบาลเจ้ าของไข้ ครอบครัวผู้ป่วยและรับไว้ ในการดูแลเป็ น
ผู้ป่วย Home ward Zone B เมื่อ 6 กรกฎาคม 59 หลังผู้ป่วย
จาหน่ายออกจาก รพ. มีลกู เป็ นผู้ดแู ลหลัก 2 คน
คุณลักษณะประชากร ผู้ป่วยติดเตียงชายไทยอายุ 92 ปี ผิวขาว
รูปร่างสูง สถานภาพ หม้ าย มีบตุ ร 6 คน นับถือศาสนาพุทธ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว น ้าหนัก 65 กก.(ก่อนป่ วย) ส่วนสูง 167
เซนติเมตร สิทธิการรักษา บัตรทอง(รพ.วชิระภูเก็ต) รับไว้ ดแู ลเป็ น
ผู้ป่วย Home ward Zone B ของงานรักษาพยาบาลชุมชน กลุม่
งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตังแต่
้ 6 ก.ค.2559
2.ประวัติการเจ็บป่ วย
อาการสาคัญ ถ่ายเหลวเป็ นสีน ้าตาลปนแดง หลายครัง้ ร้ อง
ครางเสียงดัง กระวนกระวาย 2 วันก่อนมา รพ.
ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั ผู้ป่วยติดเตียงตังแต่
้ มกราคม
2557 ด้ วยโรคหลอดเลือดสมอง มีอาการแขนขาด้ ายซ้ ายอ่อนแรง
พูดลาบาก (Dysarthia) ลิ ้นแข็ง สือ่ สารตอบโต้ ได้ บ้าง ส่งเสียงไม่
เป็ นคาพูด ลืมตาได้ เอง On NG Tube for feeding แขนขาข้ าง
ซ้ ายอ่อนแรง ข้ างขวายกได้ มีเกร็งเป็ นพักๆ ปั สสาวะได้ เองใส่
ถุงพลาสติก ถ่ายอุจจาระได้ เอง ท้ องไม่ผกู มีแผลกดทับเกรด 2
บริ เวณก้ นกบ มีบตุ รสาวเป็ นผู้ดแู ลหลัก 2 วันก่อนมา รพ.ผู้ป่วย
ถ่ายเหลวเป็ นสีน ้าตาลปนแดง หลายครัง้ ร้ องครางเสียงดัง
กระวนกระวาย ไม่หลับ วันนี ้ซึมลง ยังมีถ่ายมีเลือดปน 2 ครัง้
ญาติจงึ พามา รพ.
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต HT ,Dementia,Gall stone
อาการแรกรับ ผู้ป่วยนอนบนตียง รู้ตวั ลืมตาได้ เอง หันตาม
เสียงเรียก มองสบตา ส่งเสียงในลาคอไม่เป็ นคาพูด ร้ องครางเป็ น

กรณีศึกษาที่ 2
รับเคสไว้ ในการดูแลต่ อเนื่องจากโครงการภูเก็ตแคร์ ของ
อบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 59 ผู้ป่วยติดบ้ าน ประวัติหก
ล้ มในห้ องน ้า เดินไม่คอ่ ยได้ เข่าไม่มีแรง มีปัญหาปั สสาวะเล็ด
มีโรคประจาตัวคือหอบหืด มีหลานเป็ นผู้ดแู ลหลัก 3 คน

คุณลักษณะประชากร หญิงไทย อายุ 84 ปี ผิวขาว รูปร่างสูง
สถานภาพโสด อาศัยอยูก่ บั หลาน 3 คน นับถือศาสนาพุทธ ไม่ได้
ประกอบอาชีพ น ้าหนัก 64 กก. ส่วนสูง 152 เซนติเมตร สิทธิ
การรักษาบัตรทอง(วชิระภูเก็ต) รับเป็ นผู้ป่วย Home ward Zone
B ของงานรักษาพยาบาลชุมชน กลุม่ งานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตังแต่
้ 10 มีนาคม 2559
อาการสาคัญ เยี่ยมบ้ านผู้สงู อายุตดิ บ้ าน
ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั รู้สกึ ตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้
บางส่วน เดินได้ ด้วย walker รับประทานอาหารได้ เอง ต้ องมี
ผู้ช่วยระวังตอนอาบน ้าเนื่องจากเกรงอุบตั ิเหตุซ ้าซ้ อน ผิวหนังแห้ ง
มีอาการคันตามร่างกายเวลาอากาศร้ อน ขับถ่ายได้ เองใส่ผ้าอ้ อม
บางครัง้ ควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะไม่ได้ ไม่มีอาการท้ องผูก มี
ก้ อนนูนบริ เวณท้ องน้ อยข้ างขวา(ไส้ เลือ่ น) ไม่ปวด ไม่มีอาการ
หายใจเหนื่อยหอบ
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต โรคประจาตัว Asthma ปฏิเสธ
โรคร้ ายแรงอื่น
อาการแรกรับ รู้สกึ ตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ บางส่วน เดินได้ ด้วย
walker รับประทานอาหารได้ เอง ต้ องมีผ้ ชู ว่ ยระวังตอนอาบน ้า
เนื่องจากเกรงอุบตั ิเหตุซ ้าซ้ อน ผิวหนังแห้ ง มีอาการคันตาม
ร่างกายเวลาอากาศร้ อน ขับถ่ายได้ เองใส่ผ้าอ้ อม บางครัง้ ควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้ ไม่มีอาการท้ องผูก มีก้อนนูนบริ เวณท้ องน้ อย
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ช่วงๆ On NG Tube for gavage feeding BD 300 ml x 4
feeds แขนขาอ่อนแรงทัง้ 2 ข้ าง Motor power แขนขาข้ างซ้ าย
เกรด 1-2 ข้ างขวา เกรด 2-3 มีอาการเกร็ งเป็ นพักๆ มีข้อติด
บริ เวณข้ อศอกขวา ปั สสาวะได้ เองใส่ถงุ พลาสติกไว้ ปั สสาวะใส
ไม่มีตะกอน ถ่ายอุจจาระได้ เอง ทุก 2-3 วัน ไม่มีแผลกดทับ
หายใจ Room air ไม่เหนื่อย
3.การตรวจร่ างกายแรกรับ
Vital sign
: BT = 36.1 ๐C by axillary, P = 52
times/min full and regular, R = 18 times/min BP = 123/53
mmHg by Lt arm post pandrial BS = 125 mg/dL SPO2 =
97%
GA
: Thai male, Bed Ridden semiconsciousness,
E4V2M3-4, drowsiness, normal growth and body build
Positive finding
Skin : surgical scar at midline abdominal wall, , poor
skin turgor
Nose : NG Tube No.16 in left nasal canal
Mouth : mild dry lip, Tongue deviated to lelt
Extremity: Normal shape, no deformity, no pitting edema,
no clubbing fingers, no rash
Neurological: semi conscious, E4 V1-2 M2-3, no orientation
and no cooperation, Cranial nerves can’t test, Pupil round
and equal diameter 2 mm. Rt = Lt, RTL BE, non speech,
motor power grade 1-2 all extremities, no stiff neck,
Kernig,s sign negative
4.ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารแรกรับ
CBC :
RBC
3.3 x 106 cell/microlit
Heamoglobin
10.4 g/dl
Hct.
31.4 %
WBC
4770
cell/microlit
Platelet
186,000 cell/microlit
Chemistry BUN
13
mg/dl
Creatinine
0.8 mg/dl
GFR(CKD-EPI)
78.1
TCO2
26
mmol/L
Electrolyte Sodium(Na)
141 mmol/L
Potassium(K)
3.28 mmol/L
Chloride(Cl)
109 mmol/L

ข้ างขวา(ไส้ เลือ่ น) ไม่ปวด ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ

Vital sign
: BT = 36.1 ๐C by axillary, P = 82
times/min full and regular, R = 20 times/min BP = 134/55
mmHg by Lt arm post pandrial BS = 92 mg/dL SPO2 =
98%
GA
: Thai female, The elderly homebody Good
consciousness, E4V5M6, , normal growth and body build
Positive finding
Skin : Dry and poor skin turgor and irritant contact
dermatitis both arms and left axillary
Mouth : mild dry lip
Extremity: Normal shape, no deformity, no pitting edema,
no clubbing fingers, no rash
Neurological: Good conscious, E4 V5 M6, Good orientation
and cooperation, motor power grade 5 all extremities

Biochem :

FBS (NaF)
BUN
Creatinine
GFR ( CKD-EPI )
AST(SGOT)
ALT(SGPT)

77 mg/dL
16
0.64 mg/dL
82.79
22 U/L
18 U/L

Cholesterol
Triglyceride
HDL-c
LDL-c

282 Highmg/dL
99 mg/dL
65 HIGH
191 High mg/d

Lipid Profile

CBC
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Urine Analysis within normal limit

5.การวินิจฉัย
HT with Dementia with Cerebral Infarction(Bed Ridden)
with GI Hemorrhage
6.พยาธิสภาพ
ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวคือ HT และ Dementia รับการรักษา รพ.
วชิระภูเก็ต เมื่อ มกราคม 2557 ป่ วยด้ วย Cerebral Infarction มี
อาการแขนขาด้ ายซ้ ายอ่อนแรง พูดลาบาก (Dysarthia) ลิ ้นแข็ง
สือ่ สารตอบโต้ ได้ บ้าง ส่งเสียงไม่เป็ นคาพูด และทาให้ ผ้ ปู ่ วยติด
เตียงและมา Admit ภาวะ GI hemorrhage
Hypertension เป็ นชนิดปฐมภูมิเนื่องจากไม่พบโรคอื่นที่เป็ น
สาเหตุให้ ผ้ ปู ่ วยมีความดันโลหิตสูง น่าจะเกิดจากหลาย ๆ ปั จจัย
ร่วมกัน ที่สาคัญ คือ อิทธิพลของเอนไซม์ Renin และฮอร์ โมน
Angiotensin จากไต ซึง่ ทังสองสารนี
้
้จะทางาน ร่วมกับต่อมหมวก
ไตและต่อมใต้ สมองในการควบคุมน ้า โซเดียม และการบีบตัวของ
หลอดเลือดในร่างกาย เพื่อการควบคุมความดันโลหิต และมี
ประวัติบิดาป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงด้ วย
Dementia เป็ นอาการสมองเสือ่ มจากหลอดเลือดที่ไปเลี ้ยง
สมองหนาตัว แข็งตัว หรื อมีการตีบตัว ผิดปกติ ส่งผลให้ ปริ มาณ
เลือดที่ไปเลี ้ยงสมองลดลง เนื่องจากผู้ป่วยมี ความดันโลหิตสูง
และในที่สดุ ผู้ป่วยมีภาวะ Cerebral Infarction
Cerebral Infarction เกิดการอุดตันของหลอดเลือด (Ischemic
stroke) จากการทที่มีไขมันในเลือดสูง ไขมันจึงไปเกาะผนังหลอด
เลือด ทาให้ ผนังหลอดเลือดหนาตัว รูหลอดเลือดตีบแคบและอุด
ตัน หรื อมีลมิ่ เลือดอุดตัน เลือดไปเลี ้ยงสมองลดลง แรงดัน
ออกซิเจนในสมองลดลง แรงดันคาร์ บอนไดออกไซด์ในสมอง
เพิ่มขึ ้น เกิดกรดแลกติก สมองและเซลล์ ประสาทขาดเลือดไป
เลี ้ยงและตาย
GI Hemorrhage ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเกิด

Red Blood Cell (RBC) 3.5710^6/uL
Hemoglobin (HB)
11.2 Lowg/dL
Hematocrit (Hct)
32.1 Low%
White Blood Cell (WBC) 3610 Lowcells/uL
Platelet count
222000 cells/uL
Urine Analysis within normal limit
Prolactin
61.220 mg/dl
MRI brain - Large pituitary mass with suprasellar
extension to compression optic chiasm; Pitutary apoplexy
is suggested.
HT with Asthma with Elderly Bed Ridden with Pituitary
macroadenoma
ผู้ป่วยมีโรคประจาตัวคือ HT และ Asthma รับการรักษาที่คลินกิ
โรคปอดที่ รพ.วชิระภูเก็ต โดยสามารถควบคุมโรคได้ เมื่อ
กันยายน 2559 ผู้ป่วยหกล้ มในห้ องน ้าและมีภาวะ Osteoporesis
ทาให้ เดินไม่สะดวก การเคลือ่ นไหวและความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเองลดลง เป็ นผู้สงู อายุตดิ บ้ าน มาในช่วงระยะท้ าย
ของการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงและมีอาการของ Pituitary
macroadenoma
Hypertension เป็ นชนิดปฐมภูมิเนื่องจากไม่พบโรคอื่นที่เป็ น
สาเหตุให้ ผ้ ปู ่ วยมีความดันโลหิตสูง น่าจะเกิดจากหลาย ๆ ปั จจัย
ร่วมกัน ที่สาคัญ คือ อิทธิพลของเอนไซม์ Renin และฮอร์ โมน
Angiotensin จากไต ซึง่ ทังสองสารนี
้
้จะทางาน ร่วมกับต่อมหมวก
ไตและต่อมใต้ สมองในการควบคุมน ้า โซเดียม และการบีบตัวของ
หลอดเลือดในร่างกาย เพื่อการควบคุมความดันโลหิต และมี
ประวัติบิดาป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงด้ วย
Asthma ในผู้ป่วยหอบหืดทังมี
้ อาการและไม่มีอาการจะพบ
พยาธิสภาพที่สาคัญ คือ
1. กล้ ามเนื ้อของหลอดลมหนาขึ ้น กล้ ามเนื ้อที่หนาขึ ้นจะพบ ทัง้
ในหลอดลมขนาดใหญ่และ ขนาดเล็ก เป็ นสาเหตุให้ หลอดลม
แคบลงกว่าคนปกติเมื่อกล้ ามเนื ้อหดตัวในขนาดเท่ากัน
2.. ต่อมมูก (mucous glands ) เพิ่มขึ ้น ต่อมสร้ างมูกในชันเยื
้ ่อบุ
หลอดลม (epithelial goblet cells) มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น หลังมูก
ออกมาอยูใ่ นหลอดลมจานวนมากขึ ้น อาจจะอุดตันหลอดลมได้
เป็ น จานวนมาก
3. Reticular basement membrane หนาขึ ้น และเส้ นเลือดใต้
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จากทางเดินอาหารอักเสบหรื อเป็ นแผล ปกติทางเดินอาหารจะมี
Mucosal Barrier เพื่อป้องกันการย่อยตัวเอง (Acid
autodigestion) เมื่อมีการหลัง่ กรด โดยมี Prostaglandin เป็ นตัว
ช่วยป้องกัน แต่ถ้ากลไกการป้องกันล้ มเหลวหรื อขาดความ
สมดุลย์ จะทาให้ ทางเดินอาหารอักเสบ มีการทาลาย Mucosa
ทาให้ เกิดอันตรายต่อเส้ นเลือดเล็กๆ(small vessel) ทาให้ เกิดการ
บวม มีเลือดออกและรอยถลอก เลือดที่ออกมาจะทาปฏิกริยากับ
น ้าย่อยในกระเพาะอาหาร จึงทาให้ เป็ นสีดา ทาให้ อาเจียนเป็ น
เลือดสดหรื อเลือดเก่าและถ่ายอุจจาระเป็ นสีดา

ต่อผนังหลอดลมระดับนี ้ จะมีปริ มาณเพิม่ ขึ ้นขยายใหญ่ขึ ้น และ
อาจจะมีการสร้ างเส้ นเลือดใหม่ ๆ เกิดขึ ้น ทังหมดนี
้
้ทาให้ ผนัง
หลอดลมหนาขึ ้น พยาธิสภาพดังกล่าวจะทาให้ หลอดลมทังเล็
้ ก
และใหญ่แคบลง บางแห่งจะอุดตันเกิด ความผิดปกติในการ
ระบายอากาศและแลกเปลีย่ นก๊ าซ ทาให้ พบความผิดปกติในการ
ตรวจสมรรถภาพ ปอดดังนี ้
3.1 แรงต้ านในหลอดลมเพิ่มขึ ้น (Raw) ขณะมีการจับหืด
โดยเฉพาะแรงต้ านใน หลอดลมส่วนปลาย (peripheral airway
resistance) อาจจะเพิม่ ขึ ้น แม้ แรงต้ านรวมในหลอดลม (Raw)
และ FEV 1 จะปกติและผู้ป่วยไม่มีอาการ
3.2 ความเร็ วของลมหายใจออกลดลง คือ REF,FEV 1 ,FEF 2575% และ FEV1 /FVC% ลดลงความผิดปกตินี ้จะพบในผู้ป่วย
หอบหืดที่มีอาการมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อย่างไรก็ตาม
ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการก็อาจจะพบความผิดปกติใน FEV 1 ได้
3.3 ลมค้ างอยูในปอด แม้ จะหายใจออกเต็มที่ ทาให้ ความจุสว่ น
RV เพิ่มขึ ้น
3.4 แรงดันออกซิเจนในเลือดแดงต่าลง ส่วนแรงดัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือด แดงอาจปกติ หรื อสูง ขึ ้นอยู่กบั ความ
รุนแรงของหลอดลมตีบ การเปลีย่ นแปลงกรดด่าง ในเลือดแดงนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั แรงดันคาร์ บอนไดออกไซด์
4. กล้ ามเนื ้อหายใจต้ องทางานเพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดอาการหายใจ
ลาบากหรื อเหนื่อย
Pituitary macroadenoma มีการเปลีย่ นแปลงที่ผิดปกติของเซลล์
ต่อมใต้ สมองทาให้ เกิดเป็ นเนื ้องอกมีขนาดใหญ่ขึ ้นมาได้ ซึง่ ถ้ า
ขนาดของเนื ้องอกต่อมใต้ สมองมีขนาดมากกว่า 1 ซม. เราจะ
เรี ยกว่า Macropituitary adenoma เนื ้องอกชนิดนี ้ ส่วนใหญ่ไม่ใช่
เนื ้อร้ าย แต่เป็ นเนื ้อดี ที่โตช้ า โดยเนื ้องอกต่อมใต้ สมองนัน้
สามารถทาให้ มีอาการได้ 2 แบบหลัก คือแบบที่เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของฮอร์ โมน (functioning)และแบบที่ไม่เกียวกับความผิด
ปกติของฮอร์ โมน (non-functioning)กรณีศกึ ษาเป็ นแบบแรกพบ
ฮอร์ โมนโปรแลคตินสูง (Prolactinoma)

7.การรักษาที่ได้ รับที่บ้าน
AMLODIPINE (5 mg)ครัง้ ละ 1 เม็ด PCเช้ า
LOSARTAN (50 mg)ครัง้ ละ 1 เม็ด PCเช้ า
HYDRALAZINE (25 mg) 1 เม็ด PC เช้ า-กลางวัน-เย็นและก่อนนอน

Montelukast(10mg) ครัง้ ละ 1 เม็ด PCเช้ า
ยาระบายมะขามแขก(450mg )ครัง้ ละ 2 เม็ด 1 ครัง้ ก่อนนอน
Seretide Accuhaler(50+250 mcg/dose)พ่น 1 puff เช้ า-เย็น
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QUETIAPINE (l 25 mg)ครัง้ ละ 2 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
RISPERIDONE (1 mg)ครัง้ ละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้ า
SIMETHICONE (80 mg)เคี ้ยวให้ ละเอียดแล้ วกลืน 1 เม็ด PC เช้ ากลางวัน-เย็น-ก่อนนอน
OMEPRAZOLE (20 mg)ครัง้ ละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้ า 30 นาที
BACLOFEN (10 mg)ครัง้ ละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้ า
ยาระบายใบมะขามแขก(450 mg)ครัง้ ละ 2 เม็ด 1 ครัง้ ก่อนนอน
การรักษาที่ได้ รับเมื่อเข้ าสู่ Palliative Care
MORPHINE SULFATE SYRUP (10 mg/5 mL)กินครัง้ ละ 5 ซีซี (ml)
ทุก 4 ชัว่ โมง เวลาปวด
FENTANYL (25 mcg/hr)แปะผิวหนังบริ เวณหน้ าอก 2 แผ่นทุก 72 ชม

Berodual MDI(20+50 mcg/dose)พ่น 1 puff ทุก 4-6 ชม.
Meptin(50mcg) ½ เม็ด PC เช้ า-เย็น
Vitamin B complex 1 เม็ด PC เช้ า-กลางวัน-เย็น
Folic Acid(5mg) ครัง้ ละ 1 เม็ด PCเช้ า
การรักษาที่ได้ รับเมื่อเข้ าสู่ Palliative Care
Fentanyl(25mcg/hr )แปะผิวหนังบริ เวณหน้ าอก 1/2 แผ่น ทุก 72
ชัว่ โมง
Morphine sulfate syrup (10mg/5ml) กินครัง้ ละ 5 ซีซี (ml) ทุก
4 ชัว่ โมง เวลาปวด

8.รายงานการดูแลผู้ป่วยต่ อเนื่องที่บ้าน
ตัง้ แต่ 16 กรกฎาคม 2559- 21 กรกฎาคม 2562
1.เยี่ยมบ้ านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ บริ การการพยาบาลผู้ป่วย
ที่บ้าน เดือนละ 1 ครัง้
2. Admit เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อน จานวน 6 ครัง้ สาเหตุ
จาก Pneumonia 5 ครัง้ และ Gastrointestinal Heamorrhage
1 ครัง้
3. เข้ าสู่ Palliative Care เมื่อ 17 เมษายน 2562
4. ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562

ตัง้ แต่ 10 มีนาคม 2559- 31 สิงหาคม 2562
1.เยี่ยมบ้ านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ บริ การการพยาบาลผู้ป่วย
ที่บ้าน เดือนละ 1 ครัง้
2. Admit เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อน จานวน 1 ครัง้ สาเหตุ
จาก Acute Asthmatic attack
3 .Bed ridden เมื่อ กรกฎาคม 2562 ด้ วย Pituitary macro
adenoma
3. เข้ าสู่ Palliative Care เมื่อ 28 กรกฎาคม 2562
4. ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบ เมื่อ 31 สิงหาคม 2562

9.ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลและการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
1.ด้ านร่ างกาย
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.1.ไม่สามารถดูแลตนเอง
เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้ เนื่องจากแขนขาอ่อนแรงทัง้ 2 ข้ าง
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง มา 2 ปี
2.ประวัติป่วยด้ วยโรค CVA
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยได้ รับการช่วยเหลือในการปฏิบตั กิ ิจวัตร
ประจาวัน อย่างสมา่ เสมอ
เกณฑ์ การประเมินผล จากผลการตรวจร่างกายผู้ป่วย
กิจกรรมการพยาบาล
1. การพูดคุยซักถามผู้ดแู ลถึงการช่วยทากิจวัตรประจาวันให้
ผู้ป่วย ปั ญหา อุปสรรคและตอบข้ อซักถามในข้ อสงสัยต่างๆ
2.ให้ คาแนะนาในเรื่ องที่ผ้ ดู แู ลทาได้ ไม่ดีและไม่เข้ าใจ เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ ใจในการดูแล
การประเมินผล ผู้ป่วยมีร่างกายสะอาด ไม่มีกลิน่ รบกวน
ผิวหนังไม่มีคราบสกปรก ห้ องผู้ป่วยสะอาด อากาศถ่ายเทได้ ดี

1.ด้ านร่ างกาย
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.1.เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
เนื่องจากเดินไม่คอ่ ยได้ เข่าไม่มีแรง
ข้ อมูลสนับสนุน
ผู้ป่วยมีประวัติล้มในห้ องน ้า เดินได้ ด้วย Walker
วัตถุประสงค์ ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุซ ้าซ้ อน
เกณฑ์ การประเมินผล มีการเฝ้ าระวังอุบตั ิเหตุสม่าเสมอโดยผู้ดแู ล
กิจกรรมการพยาบาล
1. การพูดคุยซักถามผู้ดแู ลถึงการช่วยทากิจวัตรประจาวันให้ ผ้ ปู ่ วย
ปั ญหา อุปสรรคและตอบข้ อซักถามในข้ อสงสัยต่างๆ
2.เน้ นย ้าการช่วยเหลือในการทากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันของ
ผู้ป่วย และการจัดสิง่ แวดล้ อมให้ เป็ นระเบียบและโล่ง
2.การกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยทา Active exercise บริ หารความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อแขน ขา
การประเมินผล
1.ผู้ป่วยไม่เกิดอุบตั เิ หตุซ ้าซ้ อน
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ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.2เสีย่ งต่อการเกิดภาวะปอด
อักเสบจากการสาลัก (Aspiration Pneumonia) เนื่องจาก
เส้ นประสาทสมองสูญเสียหน้ าที่
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง On NG Tube for
feeding BD ๓๐๐ ml x ๔ feeds
2 .กลืนอาหารและน ้าไม่ได้ มีอาการสาลัก
3. บางครัง้ ผู้ดแู ลไม่มีสมาธิในขณะให้ อาหารทางสายยางแก่
ผู้ป่วย(ป่ วยทางจิตเวช schizophrenia
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดภาวะปอดอักเสบจากการติดเตียงและการ
สาลัก
เกณฑ์ การประเมินผล สัญญาณชีพปกติ ไม่มีไข้ หายใจปกติ
ไม่เหนื่อยหอบ
กิจกรรมการพยาบาล
1.On NG tube และเปลีย่ น NG Tube เมื่อครบกาหนดตาม
แผนการรักษา (พยาบาล)เดือนละ 1 ครัง้
2.สอนผู้ดแู ลทัง้ 2 คน เรื่ องเทคนิคการให้ อาหารทางสายยางที่
ถูกต้ อง ให้ ทาให้ ดแู ละประเมินผล
3.แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติและอาการที่ต้องรายงาน
พยาบาลเจ้ าของไข้
4.เยี่ยมบ้ านเดือนละ 1 ครัง้ พร้ อมประเมินผลการดูแลโดยผู้ดแู ล
ทัง้ 2 คน
ประเมินผล เกิดภาวะแทรกซ้ อน Hypostatic Pneumonia ใน
รอบ 3 ปี จานวน 3 ครัง้ คือ 17 ก.ค.60,20 ธ.ค.60,14 ก.พ.61
และ Aspirated Pneumonia จานวน 2 ครัง้ คือ 7 เม.ย.และ 12
ก.ค.62
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.3 เสีย่ งต่อการเกิด GI
hemorrhage เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะเครี ยดสูง
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง On NG Tube for
feeding BD 300 ml x 4 feeds
2.ผู้ป่วยได้ รับยาหลายตัว
3.ผู้ป่วยมีความเครี ยด ส่งเสียงร้ องครางและกระวนกระวาย
วัตถุประสงค์ ลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลด
ความเครี ยดของผู้ป่วย
เกณฑ์ การประเมินผล ไม่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร

ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.2 เสีย่ งต่อการเกิดหืดกาเริ บ
เฉียบพลัน( Acute Asthmatic Attack) เนื่องผู้ป่วยขาดความรู้ถงึ วิธี
ป้องกันและควบคุมไม่ให้ โรคกาเริ บ
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ที่พกั ผู้ป่วยอยูต่ ิดถนน มีมลภาวะจากฝุ่ นและควันจากท่อไอเสีย
เกือบตลอดเวลา
2.มีประวัติไอมีเสมหะบ่อยๆ
3.เมืองภูเก็ตมีสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะหืดกาเริ บเฉียบพลัน
เกณฑ์ การประเมินผล
1.มีการควบคุมปั จจัยเสีย่ งต่อหืดกาเริ บเฉียบพลันและปั จจัยเสีย่ ง
ต่อหลอดลมตีบถาวร
2.ผู้ป่วยไม่เกิดอาการหืดกาเริ บเฉียบพลันและหลอดลมตีบถาวร
กิจกรรมการพยาบาล
1.การให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วย ผู้ดแู ลและฝึ กทักษะการดูแลรักษาโรคหืด
ในด้ านสาเหตุ การดาเนินโรคและการรักษา การติดตามการดาเนิน
โรคด้ วยตนเองและฝึ กสังเกตุอาการ การปฏิบตั ิตนเมื่อมีการกาเริ บ
ของโรค การมาตรวจติดตามการรักษาและการใช้ ยาอย่างต่อเนื่อง
และเทคนิคการใช้ ยาสูดพ่นชนิดต่างๆ การสารองออกซิเจนไว้ กรณี
เหนื่อยหอบและ การเก็บรักษาถังออกซิเจน
2.การเยี่ยมบ้ านติดตาม ประเมินอาการ ติดตามว่าผู้ป่วยใช้ ยาอย่าง
สม่าเสมอ จานวนครัง้ ของการใช้ ยาขยายหลอดลมเพื่อบรรเทา
อาการ
3.ติดตามการรักษาในเวชระเบียนควบคูก่ บั การเยี่ยมบ้ านเพื่อ
ประเมินระดับความสาเร็จของการดูแล
ประเมินผล เกิดภาวะหืดเฉียบพลัน 1 ครัง้ ในช่วงระยะ Palliative
Care เนื่องจากผู้ป่วยอ่อนแอลงมากจากโรคที่เกิดใหม่ Pituitary
macro adenoma
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.3 เสีย่ งต่อการเกิด Dermatitis
เนื่องจากผู้ป่วยมีผิวหนังแห้ งและบาง
ข้ อมูลสนับสนุน
1 . ผู้ป่วยผิวบางและแห้ ง
2.มีรอยแผลจากการเกาบริ เวณข้ อพับแขน ขา
3.ผู้ป่วยบอกมีอาการคันและขอยาแก้ คนั บ่อยครัง้ ของการเยีย่ มบ้ าน
4.มีประวัติภมู แิ พ้ และมีอาการผื่นคัน แพ้ ง่ายมาตังแต่
้ วยั เด็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดผิวหนังอักเสบ
เกณฑ์ การประเมินผล
1.ผู้ป่วยมีอาการคันลดลง ไม่ใช้ ยาแก้ คนั
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กิจกรรมการพยาบาล
1.เน้ นย ้าการให้ ยาและอาหารครบตามแผนการรักษา
2.แนะนาเรื่ องการให้ อาหารทางสายยางในปริ มาณทีค่ รบถ้ วน
3.แนะนาการให้ น ้าและเครื่ องดืม่ ระหว่างมื ้อ
4.แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติเช่นปวดท้ องกระสับกระส่าย
ร้ องครางมากขึ ้น ถ่ายอุจจาระเป็ นสีคล ้าหรื อมีเลือดปน
ประเมินผล Case admit ด้ วย GI Hemorrhage 1 ครัง้ เมื่อ
พฤษภาคม 2562

ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.4 เสีย่ งต่อการเกิด Bed sore
เนื่องจากการเคลือ่ นไหวร่างกายไม่ได้ เพราะ Quadriplegia
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง
2.คะแนน Braden Score = 14 คะแนน(เสีย่ งสูง)
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดแผลกดทับ
เกณฑ์ การประเมินผล ผิวหนังสะอาด ไม่มีแผลกดทับ
กิจกรรมการพยาบาล
1.พยาบาลเยี่ยมบ้ านประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
ร่วมกับผู้ดแู ลหลัก(ผู้ป่วยสูงอายุ นอนติดเตียง จากัดการ
เคลือ่ นไหว ความสะอาดผิวหนังและ Unit มีความเครี ยดและ
ได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอ)
2.แนะนาการใช้ และการดูแลอุปกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ(ที่นอนลม)
3.แนะนาการรักษาความสะอาดร่างกาย ผิวหนังและเตียงผู้ป่วย
ให้ สะอาดและเรี ยบตึง
4.แนะนาการจัดท่าผู้ป่วยในแต่ละช่วงวันและการพลิกตะแคงตัว
5.แนะนาการให้ อาหารที่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ป่วย
6.พยาบาลประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยทุกๆ ๓ เดือน
ร่วมกับการส่งปรึกษาโภชนากร
ประเมินผล แผลกดทับเดิมทีม่ ีหายภายใน 1 เดือนและไม่มีแผล
กดทับใหม่เกิดขึ ้น
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.5 เสีย่ งต่อการเกิด ภาวะข้ อติด
เนื่องจากการเคลือ่ นไหวร่างกายไม่ได้ เพราะ Quadriplegia
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แขนขา
ข้ างซ้ ายอ่อนแรง มากกว่าข้ างขวา แขนขาขวาเกร็ งงอเป็ นพักๆ

2.ไม่มีผื่นอักเสบคันที่ผิวหนัง
กิจกรรมการพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการของโรคมายาวนาน
การให้ การพยาบาลที่บ้านเป็ น Secondary Prevention
1.แนะนาการหลีกเลีย่ งสิง่ กระตุ้นให้ เกิดภูมิแพ้ ผื่นคันต่างๆ
2.แนะนาการรักษาความชุ่มชื ้นของผิวหนังโดยการทาโลชัน่ บารุงผิว
และการดื่มน ้ามากๆ
3.แนะนาผู้ดแู ลให้ ตดั เล็บผู้ป่วยให้ สนอยู
ั ้ เ่ สมอ
4.แนะนาการฟอกสบูช่ นิดอ่อนในการอาบน ้า
5.แนะนาการใช้ เสื ้อผ้ าที่ไม่ระคายเคือง
6.แนะนาการจัดสิง่ แวดล้ อมให้ สะอาด
ประเมินผล พบมีผื่นคันเป็ นระยะ ผู้ดแู ลให้ ยาแก้ คนั ในช่วงที่มี
อาการมากและสามารถหยุดใช้ ยาได้ เป็ นช่วงๆ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.4 เสีย่ งต่อการเกิด perineal
dermatitisและไม่สขุ สบายเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการ
ขับถ่ายปั สสาวะได้
ข้ อมูลสนับสนุน
ผู้ป่วยมีปัสสาวะเล็ด มีอาการมากขึ ้นเมื่อไอหรื อจาม
กิจกรรมการพยาบาล
1.สอนผู้ป่วยทา Stress Urinary Incontinence โดยให้ ทา pelvic
floor exercise
2.สอนผู้ป่วยและผู้ดแู ลเรื่ องการดูแลความสะอาด perineum ให้
สะอาดและแห้ ง
3.แนะนาการควบคุมการดืม่ น ้าและการกาหนดเวลาปั สสาวะ
4.การใส่ผ้าอ้ อมผู้ใหญ่เพื่อลดกลิน่ รบกวนและรักษาภาพลักษณ์
5.แนะนาผู้ป่วยเรื่ องการควบคุมน ้าหนัก ไม่ให้ อ้วนขึ ้น
ประเมินผล ผู้ป่วยสามารถกลันปั
้ สสาวะได้ นานขึ ้นแต่ยงั มีปัญหา
ปั สสาวะเล็ดเมื่อมีอาการไอหรื อจาม และไม่เกิด perineal
dermatitis

ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.5 เสีย่ งต่อการเกิด Bed sore
เนื่องจากการเคลือ่ นไหวร่างกายได้ น้อย ระดับความรู้สกึ ตัวลดลง
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง
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วัตถุประสงค์ ป้องกันการเกิดภาวะข้ อติดแข็ง ที่เกิดจากการหด
เกร็ งของกล้ ามเนื ้อ และเส้ นเอ็นเป็ นเวลานานๆ หรื อไม่มีการ
เคลือ่ นไหวของข้ อต่าง ๆ
เกณฑ์ การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีภาวะข้ อติดแข็ง
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประสานนักกายภาพบาบัดเพือ่ ประเมินและสอนผู้ดแู ลในการ
ฟื น้ ฟูสภาพผู้ป่วย
2.แนะนาและกาชับผู้ดแู ลในการทากายภาพบาบัดตามคาแนะนา
ของนักกายภาพ
3.ประเมินภาวะข้ อติดทุกครัง้ ที่เยีย่ มบ้ านร่วมกับแพทย์แผนไทย
การประเมินผล ข้ อศอกขวาและข้ อเท้ าขวาติดแข็ง ดึงเหยียด
ลาบาก เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการเกร็ งงอแขนขาข้ างซ้ ายบ่อยๆ
เนื่องจากพยาธิสภาพในสมอง สาหรับข้ อต่อส่วนอื่นๆไม่มีข้อติด

2.คะแนน Braden Score = 14 คะแนน(เสีย่ งสูง)
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดแผลกดทับ
เกณฑ์ การประเมินผล ผิวหนังสะอาด ไม่มีแผลกดทับ
กิจกรรมการพยาบาล
1.พยาบาลเยี่ยมบ้ านประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ
ร่วมกับผู้ดแู ลหลัก(ผู้ป่วยสูงอายุ นอนติดเตียง จากัดการเคลือ่ นไหว
ความสะอาดผิวหนังและ Unit มีความเครี ยดและได้ รับสารอาหารไม่
เพียงพอ)
2.แนะนาการใช้ และการดูแลอุปกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ
(ที่นอนลม)
3.แนะนาการรักษาความสะอาดร่างกาย ผิวหนังและเตียงผู้ป่วยให้
สะอาดและเรี ยบตึง
4.แนะนาการจัดท่าผู้ป่วยในแต่ละช่วงวันและการพลิกตะแคงตัว
5.แนะนาการให้ อาหารที่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ป่วย
6.พยาบาลประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยทุกๆ 3 เดือนร่วมกับ
การส่งปรึกษาโภชนากร
ประเมินผล ไม่มีแผลกดทับ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.6 เสีย่ งต่อ การติดเชื ้อใน
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.6 เสีย่ งต่อ การติดเชื ้อในทางเดิน
ทางเดินปั สสาวะเนื่องจากการเคลือ่ นไหวร่างกายไม่ได้
ปั สสาวะเนื่องจากการมีปัสสาวะเล็ด
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แขนขา
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยมีปัสสาวะเล็ด มีอาการมากขึ ้นหากเป็ น
ข้ างซ้ ายอ่อนแรง ปั สสาวะได้ เองใส่ถงุ พลาสติก
หวัด ไอ หรื อจาม
วัตถุประสงค์ ป้องกันการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะ
วัตถุประสงค์ ป้องกันการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะ
เกณฑ์ การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ เกณฑ์ การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ มี
มีสญ
ั ญาณชีพปกติ ปั สสาวะปริมาณปกติ สีใส
สัญญาณชีพปกติ
กิจกรรมการพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาล
1.ตรวจประเมินสัญญาณชีพเมื่อเยี่ยมบ้ านทุกครัง้
1.ตรวจประเมินสัญญาณชีพเมื่อเยี่ยมบ้ านทุกครัง้
1.สอนผู้ดแู ลวัดไข้ ด้วยปรอทดิจิตอลหากมีอณ
ุ หภูมิร่างกายเกิน
2.แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติ เช่นมีไข้ ปวดท้ องน้ อย ปั สสาวะ
38 องศาให้ รายงาน
แสบขัด
3.แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติ เช่นปั สสาวะออกน้ อย สีขนุ่
3.แนะนาการรักษาความสะอาดสม่าเสมอ การเปลีย่ นผ้ าอ้ อม
หรื อมีตะกอน
อนามัยทุกครัง้ ทีเ่ ปี ยก
4.แนะนาการให้ น ้าอย่างเพียงพอหลังให้ BD และระหว่างมื ้อ รวม 4.สอนผู้ป่วยทา Stress Urinary Incontinance โดยให้ ทา pelvic
แล้ วไม่น้อยกว่า 1 ลิตร/วัน
floor exercise เพื่อให้ สามารถควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะได้
5.แนะนาการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยบ่อยๆทุก 2 ขัว่ โมง
การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีการอักเสบของทางเดินปั สสาวะ
การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีการอักเสบของทางเดินปั สสาวะ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.7 เสีย่ งต่อภาวะ malnutrition ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1.7 เสีย่ งต่อภาวะ แทรกซ้ อนของ
เนื่องจากผู้ป่วยทากิจวัตรประจาวันเองไม่ได้
ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากผู้ป่วยไม่ร้ ูสกึ ตัวจาก Pituitary macro
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แขนขา
adenoma
ข้ างซ้ ายอ่อนแรง On NG Tube และได้ รับอาหารทางสายยาง
ข้ อมูลสนับสนุน ระยะ๑ เดือนก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยติดเตียง
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เกณฑ์ การประเมินผล ผู้ป่วยรับอาหารครบทุกมื ้อ
กิจกรรมการพยาบาล
1.แนะนาผู้ดแู ลเรื่ องวิธีการให้ อาหารทางสายยางทีถ่ กู ต้ อง
ปริ มาณครบถ้ วน
2.ประสานนักโภชนาการเพื่อการประเมินภาวะโภชนาการของ
ผู้ป่วยติดเตียง ทุก ๖ เดือน
การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีภาวะ malnutrition

ไม่ร้ ูสกึ ตัว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แขนขาอ่อนแรง เกร็ งกระตุกเป็ น
พักๆ On NG Tube และได้ รับอาหารทางสายยาง
เกณฑ์ การประเมินผล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนของการติดเตียง
กิจกรรมการพยาบาล
1.แนะนาผู้ดแู ลเรื่ องวิธีการให้ อาหารทางสายยางทีถ่ กู ต้ อง ปริ มาณ
ครบถ้ วน
2.แนะนาการเฝ้ าระวัง ไม่ให้ เกิด Bed sore ข้ อติด ปอดอักเสบจาก
การสาลักและการขาดสารอาหาร
การประเมินผล ผู้ป่วยไม่มีภาวะ แทรกซ้ อน

2.ด้ านจิตใจ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2.1 ผู้ป่วยเกิดความเครี ยด
เนื่องจากยังรับรู้แต่ไม่สามารถสือ่ สารและไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยรู้ตวั เรี ยกสบตา ส่งเสียงในลาคอฟั งไม่
เป็ นคา บางครัง้ หงุดหงิด กระวนกระวาย ร้ องครางเสียงดัง
วัตถุประสงค์ ลดความเครี ยดของผู้ป่วยและลดสิง่ เร้ าที่ทาให้ เกิด
ความเครี ยด
เกณฑ์ การประเมินผล ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนได้ ดี ร้ องคราง
ลดลง ไม่หงุดหงิด กระวนกระวาย
กิจกรรมการพยาบาล
1.กล่าวทักทายผู้ป่วยเมื่อไปเยีย่ มและบอกลาเมื่อกลับ
2.พูดคุยทาความเข้ าใจกับผู้ดแู ลและญาติให้ ทราบว่า ผู้ป่วยรับรู้
ได้ ยินและเข้ าใจแต่ไม่สามารถสือ่ สารได้ ไม่ควรทะเลาะหรื อ
พูดคุยในประเด็นที่ผ้ ปู ่ วยไม่สบายใจหรื อกังวลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ยิน
3.บริ เวณห้ องพักผู้ป่วยไม่ควรมีเสียงดังเกินไป อากาศถ่ายเทได้ ดี
4.เน้ นย ้าพยาบาลและผู้ดแู ลให้ บอกกล่าวผู้ป่วยทุกครัง้ ในการทา
กิจกรรมการพยาบาลต่างๆให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้และให้ ความร่วมมือเท่าที่
สามารถทาได้
5.expose ผู้ป่วยในส่วนที่จาเป็ นเท่านัน้
6.เคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วย
การประเมินผล ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนได้ มาก แต่ยงั มีร้องคราง
เสียงดัง กระวนกระวายประปราย
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2.2 ผู้ดแู ลวิตกกังวลเนื่องจาก
ขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ข้ อมูลสนับสนุน 1.จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลหลัก ค่อนข้ างวิตก
กังวลในการดูแลผู้ป่วยและมีการโทรศัพท์มาสอบถามบ่อยครัง้

ด้ านจิตใจ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2.1.ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและ
กลัวการเกิดภาวะหืดกาเริ บเฉียบพลัน
ข้ อมูลสนับสนุน
1.ผู้ป่วยบอกว่ากลัว เมื่อมีอาการเหนื่อยมาก หายใจลาบากเหมือน
จะขาดใจตาย
2. ผู้ป่วยปฏิบตั ิตามแผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ สร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ปู ่ วยในการควบคุมการกาเริ บ
ของโรค
เกณฑ์ การประเมินผล
1.ผู้ป่วยสดชื่นแจ่มใส สามารถปฏิบตั ิตามแผนการรักษาและ
คาแนะนาได้ ดี
2.สามารถตอบคาถามเรื่ องลาดับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตวั เมื่อมีอาการ
ผิดปกติได้ ถกู ต้ อง
กิจกรรมการพยาบาล
1.การให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยในเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ตามแนวทางการวินิจฉัย
รักษาโรคหืดในประเทศไทย สาหรับผู้ใหญ่
2. ประเมิน ทบทวนความรู้ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลทุกครัง้ ที่เยี่ยมบ้ าน
3.พัฒนาศักยภาพผู้ดแู ล ตามหลักสูตร 70 ชม.ของกรมอนามัย
การประเมินผล ผู้ป่วยและผู้ดแู ลมัน่ ใจสามารถปฏิบตั ติ าม
คาแนะนาได้ อย่างเคร่งครัด สามารถควบคุมอาการกาเริ บของโรคได้

ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2.2 ผู้ดแู ลวิตกกังวลเนื่องจากการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ข้ อมูลสนับสนุน 1.ผู้ป่วยติดเตียงและระดับความรู้สกึ ตัวลดลง
เนื่องจาก Pituitary macro adenoma
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ในช่วงต้ นของการดูแล
วัตถุประสงค์ สร้ างความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
เกณฑ์ การประเมินผล
1.ผู้ดแู ลมีความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนที่ป้องกันได้
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยของผู้ดแู ลโดยการพูดคุย ซักถาม ให้
ทาให้ ดแู ละทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
2.ชื่นชมเมื่อสามารถทาได้ ดแี ละให้ กาลังใจเมื่อผู้ดแู ลพยายามฝึ ก
3.สอนการดูแลต่างๆทีจ่ าเป็ น การป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและ
แนะนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
การประเมินผล
1.ผู้ดแู ลมีความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วย ประเมินทักษะการดูแล
สามารถตอบได้ ถกู ต้ อง
2.ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้ อนคือ pneumonia สาเหตุจากตัวผู้ป่วย
เอง 4 ครัง้ และจากเหตุสดุ วิสยั 2 ครัง้ (ในรอบ 3 ปี ) และมีข้อติดใน
แขนขาข้ างขวาเนื่องจากพยาธิสภาพ
3.ทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3.1.ผู้ดแู ลรู้สกึ โดดเดี่ยวเนื่อง
สูญเสียสถานะทางสังคมกะทันหัน
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ดแู ลหลักตัดขาดจากสังคมภายนอกเพื่ออยู่
ดูแลบิดา
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างเครื อข่ายทางสังคมใหม่ทดแทนในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
กิจกรรมการพยาบาล
1.การส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วยให้ กบั ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องในการ
ดูแลผู้ป่วย โครงการ Long term Careและให้ กาลังใจผู้ดแู ล
2.เยี่ยมบ้ านผู้ป่วยและให้ กาลังใจผู้ดแู ลอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่
ปรึกษาพูดคุยและเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเป็ นธุระประสานการ
ดูแลผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอย่างใกล้ ชิด
3.กาหนดช่องทางการสือ่ สารและตกลงบริ การที่ชดั เจน ทาความ
เข้ าใจร่วมกัน
การประเมินผล ผู้ดแู ลเข้ าใจ ยอมรับความเปลีย่ นแปลง มี
เครื อข่ายของภาคีหลายภาคส่วน เข้ าเยี่ยมผู้ป่วยและให้ กาลังใจ
ผู้ดแู ลอย่างต่อเนื่อง ทัง้ Care giver ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ล
ประจาจาก Care Manager ของโครงการ Long term care
อปท. เหล่ากาชาด พม. และจิตอาสาต่างๆ

วัตถุประสงค์ สร้ างความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
เกณฑ์ การประเมินผล
1.ผู้ดแู ลมีความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนที่ป้องกันได้
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยของผู้ดแู ลโดยการพูดคุย ซักถาม ให้ ทา
ให้ ดแู ละทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
2.ชื่นชมเมื่อสามารถทาได้ ดแี ละให้ กาลังใจเมื่อยังไม่สามารถทาได้
การประเมินผล
1.ผู้ดแู ลมีความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วย ประเมินทักษะการดูแล
สามารถตอบได้ ถกู ต้ อง
2.ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้ อนคือ Acute Asthmatic Attack 1 ครัง้ ใน
รอบ 3 ปี

3.ทางด้ นสังคม เศรษฐกิจ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3.1. ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมทาง
สังคมของผู้ป่วยและผู้ดแู ล
ข้ อมูลสนับสนุน เนื่องจากผู้ป่วย ผู้ดแู ลประกอบอาชีพค้ าขาย ที่
บ้ าน สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างการประกอบอาชีพได้ และมี
ผู้ดแู ลมากกว่า 1 คน ที่คอยช่วยเหลือสลับกัน โดยผู้ดแู ลหลักได้ รับ
การอบรมหลักสูตร Care Giver 70 ชม.ของกรมอนามัยและเป็ น
สมาชิก อสม.ของเทศบาลนครภูเก็ตและยังสามารถร่ วมกิจกรรม
ทางสังคมได้ ตามปกติ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลมีสว่ นร่วมทางสังคม
กิจกรรมการพยาบาล
1.การส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วยให้ กบั ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องในการดูแล
ผู้ป่วย โครงการ Long term Careและให้ กาลังใจผู้ดแู ล
2.เยี่ยมบ้ านผู้ป่วยและให้ กาลังใจผู้ดแู ลอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่ปรึกษา
พูดคุยและเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเป็ นธุระประสานการดูแลผู้ป่วย
กับโรงพยาบาลอย่างใกล้ ชิด
การประเมินผล ครอบครัวผู้ป่วยมีวิถีชีวิตตามปกติ จนกระทัง่
ผู้ป่วยติดเตียงและเข้ าสูร่ ะยะ Palliative Care ไม่นานผู้ป่วยก็
เสียชีวติ
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4. ทางด้ านจิตวิญญาณ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4.1 ผู้ป่วยและผู้ดแู ลขาดการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณีและทางศาสนาต่างๆ
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยรับรู้ จะกระสับกระส่ายเมื่อผู้ดแู ล/
พยาบาลได้ ตอบสนองความต้ องการจะสงบลง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ตามความเชื่อ ตามประเพณีและตามหลักศาสนา
เกณฑ์ การประเมินผล มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่บ้าน
ผู้ป่วยอย่างสมา่ เสมอโดยการมีสว่ นร่วมของญาติและบุตรทุกคน

4. ทางด้ านจิตวิญญาณ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4.1 ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมตามประเพณีและทางศาสนาต่างๆ
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นคนไทยเชื ้อสายจีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมตาม
ความเชื่อ ตามประเพณีและตามหลักศาสนา
เกณฑ์ การประเมินผล มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่บ้านผู้ป่วย
อย่างสมา่ เสมอโดยการมีสว่ นร่วมของญาติ
กิจกรรมการพยาบาล
1. การสือ่ สารกับญาติผ้ ปู ่ วยถึงความจาเป็ นของกิจกรรมตามความ
เชื่อและประเพณีตา่ งๆของผู้ป่วย
กิจกรรมการพยาบาล
1. การสือ่ สารกับญาติผ้ ปู ่ วยถึงความจาเป็ นของกิจกรรมตาม
2.ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยโดยการบอกถึงวาระวันสาคัญต่างๆเช่นวันขึ ้นปี
ความเชื่อและประเพณีตา่ งๆของผู้ป่วย
ใหม่ วันตรุษจีน เทศกาลกินเจ ฯลฯและให้ ผ้ ปู ่ วยร่วมกิจกรรม
2.ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยโดยการบอกถึงวาระวันสาคัญต่างๆเช่นวันขึ ้น การประเมินผล ครอบครัวมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่บ้านที่ผ้ ปู ่ วย
ปี ใหม่ วันตรุษจีน เทศกาลกินเจ ฯลฯและให้ ผ้ ปู ่ วยร่วมกิจกรรม
พักอาศัยเช่นตรุษจีน สารทจีน ผู้ป่วยมีสว่ นร่วมทุกครัง้
เท่าที่ทาได้
3.แนะนาการเปิ ดเทปบันทึกเสียงกิจกรรมต่างๆเช่น เทศกาลกินเจ
ที่มีเสียงปะทัดที่ผ้ ปู ่ วยคุ้นเคย บทสวดภาษาจีนและบทธรรมมะ
การประเมินผล ครอบครัวมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่บ้านที่
ผู้ป่วยพักอาศัยเช่นตรุษจีน สารทจีน มีการบอกกล่าวผู้ป่วยใน
วาระต่างๆ เป็ นประจา
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4.2 ญาติต้องการให้ ผ้ ปู ่ วยจาก ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4.2 ญาติต้องการให้ ผ้ ปู ่ วยจากไป
ไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
อย่างสงบ สมศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
ข้ อมูลสนับสนุน
ข้ อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยกระสับกระส่ายและร้ องครางมากขึ ้น
ในช่วงระยะท้ ายของชีวิต ญาติแจ้ งความประสงค์ไม่ต้องการให้ 1.ผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัย Pituitary macro adenoma มีอาการหวีด
ร้ อง เกร็ งกระตุก ระดับความรู้สกึ ตัวลดลงเรื่ อยๆ ผู้ป่วยหายใจ
ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน จากอาการรบกวนต่างๆ
วัตถุประสงค์ ประคับประคองจิตใจญาติและรักษาอาการทุกข์ เหนื่อยเป็ นช่วงๆ แพทย์ได้ อธิบายแนวทางการรักษา ญาติรับทราบ
และเลือกการดูแลแบบประคับประคอง
ทรมานของผู้ป่วย
2.ญาติแจ้ งความประสงค์ไม่ต้องการให้ ผ้ ปู ่ วยทุกข์ทรมาน จาก
เกณฑ์ การประเมินผล รับการรักษาแบบประคับประคอง
อาการรบกวนต่างๆ
(Palliative care)
วัตถุประสงค์ ประคับประคองจิตใจญาติและรักษาอาการทุกข์
กิจกรรมการพยาบาล
1.แนะนาการดูแลให้ ยาตามแผนการรักษาแบบประคับประคอง ทรมานของผู้ป่วย
2.แนะนาวิธีปฏิบตั ิเมื่อถึงระยะท้ ายของชีวติ
เกณฑ์ การประเมินผล รับการรักษาแบบประคับประคอง
3.ร่วมแสดงความเสียใจและเป็ นกาลังใจให้ ญาติเมื่อผู้ป่วย
(Palliative care)
กิจกรรมการพยาบาล
เสียชีวติ
1.แนะนาการดูแลให้ ยาตามแผนการรักษาแบบประคับประคอง
4.ไปร่วมงานบาเพ็ญกุศลศพเพื่อแสดงความเคารพในผู้ป่วย
2.แนะนาวิธีปฏิบตั ิเมื่อถึงระยะท้ ายของชีวติ
การประเมินผล
1.ผู้ป่วยเสียชีวติ อย่างสงบที่บ้าน
3.ร่วมแสดงความเสียใจและเป็ นกาลังใจให้ ญาติเมื่อผู้ป่วยเสียชีวติ
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2.ผู้ดแู ลประสพความสูญเสียเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต
3. ญาติบริ จาคทรัพย์สนิ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ให้ กบั ผู้ป่วย
ติดเตียงรายที่ต้องการเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ กบั บิดา โดยผ่านกลุม่
งานการพยาบาลชุมชน รพ.วชิระภูเก็ต

4.ไปร่วมงานบาเพ็ญกุศลศพเพื่อแสดงความเคารพในผู้ป่วย
การประเมินผล
1.ผู้ป่วยติดเตียงประมาณ ๑ เดือนและเสียชีวติ อย่างสงบที่บ้าน
2.ผู้ดแู ลประสพความสูญเสียเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต

ทัศนคติ ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะของ Care Giver หลักต่ อการดูแลต่ อการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เฉพาะราย
กรณีศกึ ษาที่ 1
ทัศนคติ
1.สายสัมพันธ์พอ่ -ลูกและสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวเป็ นแรงจูงใจในการเป็ นผู้ดแู ลหลัก
2.เป็ นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและตอบแทน
บุญคุณแก่บิดา
ปั ญหา อุปสรรค
1.ไม่ทราบความต้ องการที่แท้ จริงของผู้ป่วยเนื่องจาก
ผู้ป่วยพูดไม่ได้ การดูแลและให้ การช่วยเหลือเป็ น
ตามดุลยพินิจของผู้ดแู ล
ข้ อเสนอแนะของ CG ควรมีผ้ ดู แู ลผลัดเปลีย่ นกัน (อยากให้ ญาติพี่น้องคน
อื่นๆมาช่วยเรา สลับให้ เราพักบ้ าง)

กรณีศกึ ษาที่ 2
1.ดูแลเพราะรักและผูกพัน
2.ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ คนที่เลี ้ยงดูเรา
3.ผู้ป่วยเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว
ไม่มี

ญาติพี่น้องในครอบครัวควรเอื ้อเฟื อ้ ช่วยเหลือกันและ
พูดคุยกันบ่อยๆ

ถอดบทเรียนองค์ ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในกรณีศึกษา
1.การเปิ ดใจคุยกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดแู ล ให้ รับรู้ถึงความรู้สกึ ของกันและกันอยูเ่ สมอเพื่อความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน
2.ผู้ดแู ลต้ องรู้จกั ระงับสติอารมณ์กบั ความฉุนเฉียวของผู้ป่วย
3. ผู้ดแู ลต้ องศึกษาหาความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ทังในเรื
้ ่ องโรคที่เป็ น ยาที่ใช้ อาหารและวิธีปฏิบตั ิตวั ต่างๆ รวมถึงมีเครื อข่ายทีจ่ ะขอ
ความช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน
4.ญาติพี่น้องที่อยูไ่ กลไม่ควรรับปากผู้ป่วยในสิง่ ที่ทาไม่ได้ ผู้ป่วยจะคอยเมื่อผิดหวังปั ญหาจะตกแก่ผ้ ดู แู ลที่อยูด่ แู ลผู้ป่วยที่บ้าน
5.ญาติพี่น้องควรมีการติดต่อไปมาหาสูก่ นั ปั จจุบนั ติดต่อกันได้ งา่ ย ไม่ควรทอดทิ ้งกัน เพื่อเป็ นกาลังใจให้ ผ้ ปู ่ วย
6.การให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน เน้ นการพัฒนาศักยภาพผู้ดแู ลให้ สามารถดูแลผู้ป่วยแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้ การปรับ
วิธีการดูแลให้ เข้ าวิถีชีวิตประจาวันของครอบครัวจะช่วยลดความกดดันและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลให้ มากขึ ้น
7.พยาบาลผู้ดแู ลผู้ป่วยที่บ้าน ต้ องมีองค์ความรู้หลายด้ าน ทังทางวิ
้
ชาการและทักษะทางสังคม เพือ่ ให้ สามารถดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้ ครบทุกมิติ
8.การสร้ างเครื อข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและการเชื่อมโยงแหล่งประโยชน์ตา่ งๆในชุมชน เป็ นปั จจัยสาคัญในการดูแลผู้ป่วยระยาว
9.สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย ผู้ดแู ลและครอบครัว มีความสาคัญมาก ช่วยให้ สามารถเข้ าถึงปั ญหาในการดูแลผู้ป่วย
และแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
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10.การเลือกผู้ป่วยเพื่อศึกษาเป็ นรายกรณี เน้ นเลือกที่สภาวะผู้ป่วยที่เหมือนหรื อคล้ ายกันมากกว่าเลือกโรคเดียวกัน เนื่องจากผู้ป่วยมี
พยาธิสภาพคงที่ ซึง่ แตกต่างจากหอผู้ป่วย
11.ปั ญหาหลักของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านคือการช่วยเหลือการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วยและการควบคุมการกาเริ บของ
โรคและการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน
12.การดูแลแบบองค์รวมเป็ นหัวใจหลักของการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

*******************************************************************************************************************************
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