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การเจ็บปวยเรื้อรังกับความตองการการดูแล
รองศาสตราจารยประคอง อินทรสมบัติ
ภาวะความเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอันดับแรกและทวีความรุนแรงมากขึ้น จาก
รายงานขององคการอนามัยโลก ป ค.ศ. 2005 สาเหตุการตายการปวยและทุพพลภาพ รอยละ 60 เกิดจาก
โรคเรื้อรัง และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 73 ในป ค.ศ. 2020 หากไมหาทางปองกันและจัดการอยางเปน
ระบบ รายงานสถานะสุขภาพของคนไทยในป พ.ศ. 2546-2550 พบวาอัตราปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง จากขอมูลพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ระบบบริการ
สุขภาพจําเปนจะตองวางแผนลวงหนาเพื่อรับภาระนี้ โดยการปองกันและควบคุมโรครวมทั้งการออกแบบระบบ
เพื่อปรับปรุงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยเรื้อรัง
ปจจัยหลายอยางทําใหเกิดภาวะเจ็บปวยเรื้อรังเพิ่มขึ้น ความสําเร็จทางการแพทยมีผลทําใหคนมีอายุ
ยืนยาวเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นและสามารถคนพบโรคไดเร็วขึ้น นอกจากนี้การมีอายุยืนยาวมีความเสี่ยงตอ
อุบัติเหตุและโรคที่กลายเปนภาวะเรื้อรัง การเพิ่มขึ้นและการขยายของชุมชนเมืองทําใหขาดแหลงประโยชน
และบริการที่จําเปนสําหรับการมีสุขภาพดี เชน ที่อยูอาศัย น้ําดื่ม น้ําใช สิ่งแวดลอม การกําจัดขยะมูลฝอย
ความยากจน ความอดทน ชีวิตความเปนอยู การดําเนินชีวิต ความเครียดและบริการสุขภาพ
วิถีชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง เชน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล รับประทานอาหารไมเหมาะสมและขาดการ
ออกกําลังกาย ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สามารถปองกันได
ความหมายของภาวะเรื้อรัง (Chronicity)
องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของภาวะเรื้อรังวา ( Chronic Conditions) โรคที่เปนระยะ
เวลานานกาวหนาไปอยางชา ๆ ตองจัดการอยางตอเนื่องเปนป ๆ หรือสิบ ๆ ป
การใหนิยามของภาวะเจ็บปวยเรื้อรังเฉพาะบางโรคอาจมีความยากลําบาก เชน การเกิดโรคมะเร็ง
อาจเริ่มตนกอนปรากฎอาการหลายป และเกิดจากปจจัยหลายอยาง ไดแก การรับประทานอาหาร วิถีชีวิต
พันธุกรรม ดังนั้น ระยะเวลาของการเกิดโรคอาจมีการถกเถียงกันวาเริ่มตนเมื่อตรวจชิ้นเนื้อหรือกอนหนานั้นซึ่ง
มีผลตอการปองกันการเกิดโรค
การใหความหมายของภาวะเจ็บปวยเรื้อรังในทัศนะทางการพยาบาลโดย
Curtin & Lubkin (1995)
ทําใหความหมายสมบูรณขึ้นและครอบคลุมภาวะตาง ๆ คือ “การเจ็บปวยเรื้อรัง เปนภาวะที่ไมสามารถกลับสู
ปกติ ความเสื่อมจากโรคสะสม หรือซอนเรนสงบ หรือมีความบกพรอง ตองอาศัยสิ่งแวดลอมทั้งหมดของบุคคล
เพื่อการดูแลสนับสนุนและการดูแลตนเอง ธํารงไวซึ่งการทําหนาที่ และปองกันภาวะทุพพลภาพที่เพิ่มขึ้น”
ผลกระทบของความเจ็บปวยเรื้อรัง
ผลกระทบของความเจ็บปวยเรื้อรังมีดังนี้
1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
2. คุณภาพชีวิตกับชีวิตที่ยืนยาว
3. อิทธิพลของสังคม
4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
5. เจตคติของวิชาชีพสุขภาพตอภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
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รูปแบบการจัดการดูแลผูปวยเรื้อรัง
รูปแบบการจัดการดูแลผูปวยเรื้อรัง พัฒนาขึ้นโดย Edward H. Wagner ซึ่งเปนแพทยแหงสถาบัน
Group Health Cooperative of Puget Sound’s Maccoll Institute for Health Care เปนรูปแบบ
สําหรับใหการดูแลผูปวยระดับปฐมภูมิที่เจ็บปวยเรื้อรัง เพื่อนําไปใชพัฒนาการดูแลผูปวยเรื้อรังที่มีประวัติเสี่ยง
เนื่องจากผูปวยเรื้อรังไมไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองออกแบบใหมเพื่อใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน การสรางรูปแบบจัดการดูแลผูปวยเรื้อรังอิงหลักฐานเชิงประจักษ และกรอบแนวคิดมีลักษณะเปรียบ
เปนหมูดาว 3 กลุม ที่คาบเกี่ยวกัน ประกอบดวย 1. ชุมชนทั้งหมด ที่มีแหลงประโยชนมากมาย รวมทั้ง
นโยบายสาธารณะ นโยบายเอกชน 2. ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงระบบการจาย และ 3. องคกรผูใหการดูแล
ไมวาจะเปนระบบบูรณาการ คลินิก หรือเครือขาย ในระบบการดูแลผูปวยเรื้อรังที่เหมือน 3 หมูดาวของ
จักรวาลนี้ การทํางานอาจชวยเหลือหรือเปนอุปสรรคตอการดูแลใหเต็มที่ โดยรูปแบบการดูแลประกอบดวย 6
สวน คือ แหลงประโยชนชุมชน และนโยบายชุมชน หนวยงานบริการสุขภาพ การสนับสนุนการจัดการตนเอง
การออกแบบระบบใหบริการ การสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบความรูและขาวสารทางคลินิก โดยตองมี
ปฏิสัมพันธอยางมีสวนรวม ระหวางผูปวย (ที่รับรูและมีสวนรวม) กับทีม เกิดผลลัพธทางดานการทําหนาที่ และ
ผลลัพธทางคลินิก
องคการอนามัยโลกไดเสนอระบบการปองกันและจัดการภาวะเจ็บปวยเรื้อรังเรียกวา
Innovative
Care for Chronic Conditions (ICCC) ซึ่งเปนการขยายจากรูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรัง ( Chronic Care
Model) ของ Wagner, et al (1999) นวตกรรมการดูแลผูปวยเรื้อรังเปนการเสนอความคิด วิธีการและ
โปรแกรมใหมเพื่อปองกันและจัดการภาวะเรื้อรัง ซึ่งนวตกรรม ( Innovation) มีความหมายวาบูรณาการ
องคประกอบพื้นฐานจากระดับ Micro, Meso และ Macro ของระบบบริการสุขภาพ แตจําเปนจะตองทํา
ความเขาใจ แนวคิดของภาวะเรื้อรังเสียใหม โดยใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สําคัญ ผูปวยมีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดผลลัพธ ผูปวยไมไดเปนเพียงผูตามแตมีสวนรวมอยาง
สําคัญที่จะทําใหเกิดสุขภาพดี
สรุป
ความตองการการดูแลผูปวยเรื้อรังมีความซับซอน ที่เปนความตองการซึ่งเกิดขึ้นจากความเจ็บปวยและ
การรักษา ความตองการโดยทั่วไป และความตองการในระยะพัฒนาการการดูแลผูปวยเรื้อรัง เปนการดูแล
ระยะยาว ที่เปนการมีสวนรวมระหวางผูปวย ครอบครัว และทีมสุขภาพ รวมถึงสิ่งแวดลอมและแหลงประโยชน
ในชุมชน การจัดการดูแลตนเอง เปนหัวใจสําคัญของหนวยบริการสุขภาพที่ตองเสริมพลังใหกับผูปวยและ
ครอบครัวพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองอยางเพียงพอและตอเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ครอบครัว พยาบาลมีบทบาทสําคัญมากในระบบสุขภาพที่มีสวนรวมในทีมสุขภาพเพื่อปองกันและจัดการดูแล
ผูปวยเรื้อรัง เริ่มตั้งแตประชาชนที่มีสุขภาพดี กลุมเสี่ยง เจ็บปวยเรื้อรัง การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล ผู
เจ็บปวยเรื้อรังที่อาการรุนแรงและกาวหนา รวมทั้งผูปวยในระยะสุดทายของชีวิต การออกแบบระบบการดูแล
แนวคิด การดูแลตนเองตอเนื่อง การดูแลที่มุงผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง แนวคิดหลักเหลานี้ถูกเตรียม
มาในวิชาชีพการพยาบาลซึ่งชวยใหการดูแลผูเจ็บปวยเรื้อรังมีคุณภาพ
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การอภิปรายเรื่อง ชีวิตญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรัง
กลุมที่ 1 อาจารย ดร. สมนึก สกุลหงษโสภณ
กลุมที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปรีดา มั่นคง
กลุมที่ 3 อาจารยสมทรง จุไรทัศนีย
กลุมที่ 4 อาจารย ดร. ศุภร วงศวทัญู
กลุมที่ 5 รองศาสตราจารย ดร. มณี อาภานันทิกุล
ผูดําเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย ดร. ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
การเจ็บปวยเรื้อรังทําใหสุขภาพของผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร ปจจุบันพบวาโรคเรื้อรังเปน
ปญหาทางสุขภาพที่สําคัญ 10 อันดับแรกของโรคในประเทศไทย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ภาวะ
โรคที่เกิดขึ้นมักมีความกาวหนาและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหความสามารถในการชวยเหลือตนเองของ
ผูปวยนอยลง ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองได ทําใหเกิดขอจํากัดในการดูแลตนเองจึง
ตองการการพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น ซึ่งในสังคมไทยเมื่อมีบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยเปนหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวที่จะใหความชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ดังนั้นครอบครัวจึงมีสวนสําคัญในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ผูดูแลจึงมักเปนบุคคลในครอบครัวหรือญาติซึ่งเรียกวา “ญาติผูดูแล”
ญาติผูดูแล หมายถึง ญาติหรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือดูแลแกผูปวยที่มีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโรค ความพิการ หรือความเสื่อมถอยของสมรรถภาพรางกาย จิตใจ หรืออารมณ ที่มีผลทําใหผูปวยมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือกอใหเกิดความตองการในการดูแลรักษาเฉาะตามแผนการรักษา
ของแพทย โดยความตองการดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้นตองไดรับการตอบสนองหรือดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง โดย
จําแนกญาติผูดูแลตามระดับของความรับผิดชอบในการชวยเหลือดูแล ผูที่เปนหลักในการรับผิดชอบดูแลผูปวย
โดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมากกวาผูอื่น เรียกวาญาติผูดูแลหลัก ( primary caregiver) ในขณะที่ญาติ
ผูดูแลรอง (secondary caregiver) จะเปนบุคคลอื่น ๆ ที่ชวยใหการดูแลเทานั้น และในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
พบวา มีญาติผูดูแลจํานวนไมนอยที่ยังตองทํางานนอกบานเพื่อหาเลี้ยงชีพในขณะที่ตองดูแลผูปวยเมื่ออยูบาน
ญาติผูดูแลกลุมนี้ในตางประเทศใชคําวา “working caregiver” ซึ่งอาจเปนผูดูแลหลัก หรือผูดูแลรอง
นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีการจางผูอื่นที่ไมใชญาติ ( paid caregiver) มาชวยดูแลแทนตลอดเวลาหรือเปน
ครั้งคราว ในการอภิปรายจะกลาวถึง ญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรัง 5 ราย ดังนี้
“ผูยินดี” - ลูกที่ดูแลพอ แมที่เจ็บปวย
“ผูขายที่ตายไมได” - หัวหนาครอบครัวที่ดูแล ลูก ภรรยา และแมที่เจ็บปวย
“สองมือแม” - แมที่ดูแลลูกที่เจ็บปวย
“สัญญาใจ” - ภรรยาที่ดูแลสามีที่เจ็บปวย
“ความผูกพัน” - นองชายที่ดูแลพี่ชายที่เจ็บปวย
แรงจูงใจในการชวยเหลือ มี 2 ประการ ดังนี้
1.
Altruistic motivation - แรงจูงใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสงสาร เขาใจ เห็นใจ แรงจูงใจประเภท
นี้มุงประโยชนที่จะเกิดกับผูรับความชวยเหลือ ไมใชตนเอง
2.
Egoistic motivation - แรงจูงใจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
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คุณลักษณะทั่วไปของญาติผูดูแลในประเทศไทย
- อายุ - อยูในกลุมวัยกลางคน
- เพศ - 95
% เปนผูหญิง
- ความสัมพันธกับผูปวย
- 90
% เปนบุตรที่โตแลว (Adult child)
- 10
% เปนคูสมรส/บิดามารดา/ญาติ
- สุขภาพของญาติผูดูแล - พบวา มีปญหาสุขภาพของตนเองกอนที่จะทําหนาที่นี้
- ที่อยูอาศัย - อยูบานเดียวกับผูปวย
- สถานภาพการทํางาน - วางงาน (ไมไดถูกจางงาน) หรือเปนผูที่ทํางานอยูกับบาน
- การเตรียมความพรอมในการเปนญาติผูดูแล - พบวาไดรับการฝกทักษะเฉพาะกอนหนาผูปวยจะถูก
จําหนายจากโรงพยาบาลเทานั้น
งานของผูดูแล มีดังตอไปนี้
- งานที่เกิดจากขอจํากัดทางรางกายของผูปวย
- งานที่เกิดจากปญหาความผิดปกติทางความคิด สติปญญา หรือความผิดปกติของพฤติกรรม
- งานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ความรูสึก หรือความตองการของผูปวย
กิจกรรมที่ผูดูแลตองทํา
- กิจกรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิต
- การดูแลรักษาที่เฉพาะเจาะจงของแตละโรค
- ใหการชวยเหลือ ปลอบโยนทั้งดานอารมณและจิตใจ
- ติดตอกับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อการรักษาพยาบาล
- ใหความชวยเหลือผูปวยในเรื่องการเงิน
ญาติผูดูแลตองรับบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่วกับการดูแล เพื่อตอบสนองทั้งทางรางกาย จิตใจ
และอารมณของผูปวยโรคเรื้อรัง เปนบคคลกลางในการติดตอเจรจา การตัดสินใจในการดูแลรักษา และใหการ
สนับสนุนทางการเงิน ญาติผูดูแลมักเกิดความเครียด วิตกกังวล เนื่องจากบทบาทของญาติผูดูแลนั้นอยูคูกับวิถี
ของความเจ็บปวย ( illness trajectory) ของผูปวยเรื้อรัง ทําใหตองมีการปรับตัวตลอดกระบวนการการดูแล
ตามการเปลี่ยนแปลงของโรค สภาพรางกาย จิตใจและอารมณของผูปวยเรื้อรัง อาจสงผลกระทบตอญาติผูดูแล
ไดแก แบบแผนการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป การพบปะทางสังคมลดลง ขาดความเปนสวนตัว กระทบตอการ
ประกอบอาชีพ การทํางาน ความขัดแยงดานบทบาทหนาที่ ความไมมั่นคงทางอารมณ ภาระทางการเงิน
รวมทั้งกระทบตอสุขภาพของญาติผูดูแลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ เกิดความเหนื่อยลาจากการ
ดูแล เครียด ญาติผูดูแลบางคนอาจเบื่อหนายจนไมอยากดูแลผูปวยอีกตอไป โดยอาจสรุปไดดังตอไปนี้
Role Theory
- Role Transition - มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ชวงปรับตัวสวนใหญ คือ 3 เดือนแรก
Role overload (Juggler) - บทบาทที่มากเกินไป
Role stress - บทบาทที่มีความเครียด
Role conflict - บทบาทที่มีความสับสน
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การประเมินญาติผูดูแล

รองศาสตราจารย ดร. ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม

วัตถุประสงคในการประเมินญาติผูดูแล
- เพื่อใหญาติผูดูแลสามารถอภิปราย และบอกถึงสถานการณของตนเองกับผูประเมินได
- เพื่อแจกแจงถึงบริการที่จะสนับสนุนญาติผูดูแล
- เพื่อใหผูประเมินเขาใจถึงประสบการณที่ผูดูแลตองประสบในแตละวัน
- เพื่อใหผูประเมินเขาใจสถานะ บริบทและผลจากการเปนผูดูแล
ประเด็นหลักในการประเมินญาติผูดูแล มี 10 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. แฟมขอมูลของญาติผูดูแล และผูปวย
2. งานที่ตองทําและสิ่งที่ตองการการสนับสนุน
3. สัมพันธภาพของญาติผูดูแลกับบริการที่ไดรับตามปกติ
4. การจัดการในบาน
5. ความรับผิดชอบที่หลากหลายและตองเวียนตามความสําคัญ
6.
คาใชจายในการดูแล
7. ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล
8. ความสัมพันธในครอบครัว
9. การวางแผน และเปาหมายในอนาคต
10. ความตองการดานบริการและการสนับสนุน
การบันทึกงาน
1. แฟมขอมูลของญาติผูดูแล และผูปวย
- แฟมขอมูลของญาติผูดูแล
- อายุ เพศ สถานภาพสมรส
- สัมพันธภาพกับผูปวย
- อาศัยกับผูปวยหรือไม
- มีใครอีกหรือไมที่อาศัยอยูดวยกันในครอบครัว
- ระยะเวลาของการดูแล
- แฟมขอมูลของผูปวย
- อายุ เพศ สถานภาพสมรส
- ภาวะการเจ็บปวย/ ภาวะความพรองในการชวยเหลือตนเอง
- ใครที่อาศัยกับผูปวย
2. งานที่ตองทําและสิ่งที่ตองการการสนับสนุน
- บัญชีงานที่ตองทํา: ความหนักของงานที่ทํา การสนับสนุน ปญหา หรือความยากของงาน
- การดูแลดานรางกาย
: การใหอาหาร การเคลื่อนไหว การเคลื่อนยาย การใหยา เปนตน
- งานบาน
: การจัดเตรียมอาหาร การซักผา การทําความสะอาดบาน
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- การสนับสนุน
- ใครอีกบางที่ใหความชวยเหลืองานในบาน
- ความถี่ที่มีผูชวยเหลือผูปวย
- มีงานอะไรบางที่ญาติผูดูแลตองการความชวยเหลือ
- ใครบางที่จะพึ่งพาไดเมื่อตองการความชวยเหลือ
3. สัมพันธภาพของญาติผูดูแลกับบริการที่ไดรับตามปกติ
- ญาติผูดูแลเคยไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับผูปวยมากนอยเพียงใด
- ญาติผูดูแลสามารถถามขอมูลดานการรักษาและขอมูลอื่น ๆ ไดโดยไมลําบากใจใชหรือไม
- ญาติผูดูแลมีสวนในการตัดสินใจตอการรักษาผูปวยมากนอยเพียงใด
4. การจัดการในบาน
- มีความยากลําบากหรือไม ในการจัดการสิ่งแวดลอมในบาน
- มีสิ่งใดในบานที่ยุงยากและเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยหรือไม
- การเคลื่อนยายผูปวยตองมีเครื่องมือเฉพาะหรือไม
5. ความรับผิดชอบที่หลากหลายและตองเวียนตามความสําคัญ
- จํานวนบทบาทที่รับผิดชอบอยูมากนอยเพียงใด
- บทบาทการเปนผูดูแลของทานมีผลกระทบตองานของทานมากเพียงใด
: การขาดงาน การขัดจังหวะ
การทํางาน การมาสาย การกลับบานกอนเวลา การขาดความตั้งใจ ผลงานนอยกวาปกติ
6. คาใชจายในการดูแล
- ผูดูแลหรือผูปวยสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดหรือไม
- ใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาเคลื่อนยาย
7. ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล
- ผูดูแลมีสภาวะสุขภาพที่ตองรักษาดวยยาหรือการชวยเหลือดานจิตใจหรือไม
- การนอนหลับยาก ปวดศีรษะ ปวดหลัง เหนื่อยลา
- เบื่อ แยกตัวเอง เศรา โกรธ รูสึกผิด สับสน สูญเสีย ซึมเศรา
- มีวิธีใดที่จะลดอาการหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นได
8. ความสัมพันธในครอบครัว
- สัมพันธภาพในอดีตและปจจุบันระหวางผูดูแลและผูปวยเปนอยางไร
- สัมพันธภาพระหวางผูดูแลและสมาชิกคนอื่นในบานเปนอยางไร
- สัมพันธภาพระหวางผูปวยและสมาชิกคนอื่นในบานเปนอยางไร
- ครอบครัวถูกประเมินอยูในประเภทใด
- สูไมถอย เขมแข็ง สามัคคีกันดี
- เปราะบาง ขัดแยง
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9. การวางแผน และเปาหมายในอนาคต
- ผูดูแลจะจัดการอยางไรถาอยูในภาวะวิกฤต ใครเปนผูตัดสินใจ หรือใครจะทําอะไรเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต
- ผูดูแลมีแผนในอนาคตในการดูแลผูปวยหรือไม
10. ความตองการดานบริการและการสนับสนุน
- ผูดูแลตองการความชวยเหลืออะไรบาง
- ขอมูล
- การฝกการดูแลผูปวยเฉพาะดาน
- ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญในงานบางอยาง
- เครื่องมือ
- การเคลื่อนยาย
- การชวยเหลือขณะที่มีเหตุฉุกเฉิน
- กลุมสนับสนุน
- การใหคําปรึกษา
ความเครียดของผูดูแล
- เครียดจากภาระงานที่ตองทํา
- งานที่ผูดูแลตองทําใหผูปวย (มาก และ ยาก)
- งานและชีวิตสวนตัวของผูดูแลที่มีอยูเดิม
- เครียดจากสิ่งแวดลอมของการดูแล
- ความขัดแยงในหมูผูดูแล
- ไมมีคนชวยเหลือ
- เครียดจากภาวะอารมณของผูปวย
- เครียดจากปญหาการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย
- เครียดจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ประสบการณการดูแล จําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ประสบการณทางบวก
:
- รูสึกเปนสุขที่ไดดูแล
- รูสึกวาตนเองเปนที่ตองการ มีคุณคา
- มีความสามารถที่จะชวยผูอื่น
- เปนประโยชนตอผูอื่น
- ไดตอบแทนบุญคุณ ไดดูแลบุคคลที่เรารัก
- สัมพันธภาพของญาติผูดูแลกับผูปวยใกลชิดมากขึ้น
- ไดรับความชื่นชมจากผูปวยและบุคคลรอบขาง
- ประสบการณทางลบ
:
- รูสึกไมมีเวลาเปนของตนเอง
- สูญเสียความเปนสวนตัว
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- รูสึกเหมือนถูกผูกติดกับผูปวย
- ถูกแยกจากสังคมและเหงา
- ขาดเพื่อนฝูงในสังคม
- เกิดความขัดแยงกับญาติในการดูแล
- โกรธและฉุนเฉียวงาย
- ขาดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ความขัดแยงระหวางผูดูแลกับผูปวย เกิดจากสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- สัมพันธภาพที่มีมาแตเดิมระหวางผูดูแลและผูปวย
- ภาวะอารมณของผูปวยและผูดูแล
- งานที่ผูดูแลตองชวยเหลือผูปวย ทั้งจํานวนงานที่ตองทําและความยากลําบากในการทํา
- ความสามารถของญาติในการดูแล
- งานอื่น ๆ ที่มีอยูเดิมหรือเกิดขึ้นใหมในชีวิตสวนตัวของผูดูแล
ความขัดแยงระหวางผูดูแลกับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว
- สัมพันธภาพในครอบครัวที่มีมาแตเดิม
- ความรับผิดชอบของสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวมีการแบงงานและหนาที่กันหรือไม อยางไร
- ความเห็นในการดูแลไมตรงกัน
- กลาวโทษกันเอง
- งานอื่น ๆ ที่มีอยูเดิมหรือเกิดขึ้นใหมในครอบครัว
สุขภาพของญาติผูดูแล มักมีสุขภาพดังตอไปนี้
- ผูปวยที่ซอนเรน (
hidden patient)
- ผลกระทบจากการดูแลตอภาวะสุขภาพกาย
- วิตกกังวล ซึมเศรา
- ออนลา หมดอารมณ
- ความพึงพอใจในชีวิตลดลง
คุณภาพการดูแลผูปวย ขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
- สัมพันธภาพที่มีมาแตเดิมระหวางผูดูแลและผูปวย
- งานที่ญาติผูดูแลตองชวยเหลือผูปวย ทั้งในแงของจํานวนงานที่ตองทําและความยากลําบากในการทํา
- ความสามารถของญาติในการดูแล
- ความตองการอื่น ๆ ที่มีอยูเดิมหรือเกิดขึ้นใหมในชีวิตสวนตัวของญาติผูดูแล
- การชวยเหลือและสนับสนุนที่ญาติผูดูแลไดรับ
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การเตรียมความพรอมสําหรับญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรังและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรีดา มั่นคง
การเตรียมความพรอมของผูดูแล เปนการจัดการของครอบครัวอยางหนึ่ง ดังนี้
การเลือกญาติผูดูแล
- ประเพณีที่สืบตอกันมา
- แรงจูงใจ
- ความรูสึกรับผิดชอบ
- ลักษณะของผูถูกชวยเหลือ
- ความคลายคลึงกัน เชน เปนบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นองที่สืบสายเลือดเดียวกัน
- สัมพันธภาพกอนการเจ็บปวย
- การรับรูสมรรถนะของบุคคลที่รับเปนผูดูแล
- คุณลักษณะ
(Characteristics) ของญาติผูดูแล เชน อายุ เพศ สถานภาพสมรส งานประจํา
หรืออาชีพที่ทําอยู ซึ่งมีผลตอความพรอม ความสามารถ เวลา และความสะดวกในการใหการดูแล
- ภาวะสุขภาพของผูดูแล
การกําหนดบุคคลผูใหการดูแล
 กลุมที่มีการกําหนดผูรับผิดชอบดูแลไวอยางแนนอน
- ผูสูงอายุมีขอจํากัดในการดูแลตนเองมากอน
 กลุมที่ไมไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบดูแลไวอยางแนนอน
- ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดมากอนการเจ็บปวย
- ญาติรับรูถึงการดูแลที่จําเปนจากการเจ็บปวยครั้งนี้
การจัดแบงความรับผิดชอบ
 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขณะรับการรักษาใน รพ.และที่บาน
- มีเฉพาะญาติผูดูแลหลักเพียงคนเดียว
- มีญาติผูดูแลหลัก 1 คน และมีญาติผูดูแลรองหลายคน
- มีญาติผูดูแลหลัก 2 คน แตไมมีญาติผูดูแลรอง
- มีญาติผูดูแลหลัก 2 คน และมีญาติผูดูแลรองหลายคน
การหาผูดูแลหลัก
 สมาชิกในครอบครัวทําความตกลงรวมกัน
 สมาชิกในครอบครัวที่อาวุโสเปนผูเลือก
 บุคคลที่อาศัยอยูบานเดียวกันกับผูสูงอายุ
 ผูสูงอายุเลือกเอง
 ผูที่รับผิดชอบคาใชจายในการดูแล
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การจัดการของครอบครัว
 การจัดการของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน
- มีการจัดเตรียมหาผูดูแลหลัก
- เรียนรูการดูแล
- จัดเตรียมสถานที่ สิ่งแวดลอมและเครื่องใชใหเหมาะสมกับความตองการการดูแล
เรียนรูการดูแล
 การดูแลกิจวัตรประจําวัน
 ความตองการการดูแลของผูสูงอายุ
 วิธีใหการดูแล
 วางแผนการดูแลผูสูงอายุตอที่บาน
การจัดเตรียม
 จัดเตรียมอุปกรณการดูแลในชีวิตประจําวัน
 จัดเตรียมสถานที่และสิ่งแวดลอม
 จัดเตรียมอุปกรณการดูแลเฉพาะ
 จัดเตรียมหาคนชวยดูแล
การประเมินความพรอมการดูแล
 ผูดูแลคิดวาตนเองมีความพรอมในกิจกรรมการดูแล และจัดการกับความเครียดในบทบาทญาติผูดูแล
มากนอยแคไหน
ประเมินความพรอม
 การดูแลดานรางกาย
 การดูแลดานอารมณ
 การหาขอมูล
 การจัดการกับความเครียด
 การดูแล เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
 การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
 การขอความชวยเหลือ
 การดูแลในภาพรวม
ญาติผูดูแลเรียนรูจากไหน
 เจาหนาที่ทีมสุขภาพ
 การลองผิดลองถูก
 การมีประสบการณในการดูแลมากอน
 เรียนรูจากเพื่อนหรือญาติ
 เรียนรูจากการอานหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับวิธีการดูแล

รอยละ 69
รอยละ 59
รอยละ 59
รอยละ 53
รอยละ 37
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 เคยทํางานเกี่ยวกับการดูแลผูปวยมากอน

รอยละ 15

ญาติผูดูแลเรียนรูจากไหน
 เรียนรูวิธีการดูแล เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลดานรางกายและการใชแหลงประโยชนทาง
สุขภาพจากเจาหนาที่ทีมสุขภาพมากที่สุด
 เรียนรูวิธีการดูแล เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลดานอารมณจากการเคยทํางานดูแลผูปวย
มากอนมากที่สุด
 ผูดูแลเรียนรูหรือเตรียมตัวที่จะใหการดูแลผูปวยเรื้อรังเพื่อใหผูดูแลมีความมั่นใจ
 พยาบาลตองเลือกวิธีบําบัดที่เหมาะสมเพื่อใหญาติผูดูแลไดปฏิบัติบทบาทผูดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตทั้งผูปวยเรื้อรังและญาติผูดูแล
รูปแบบการดูแลใน รพ.
 ใหญาติผูดูแลเขามามีสวนรวมในการดูแล (Family participation) เจาหนาที่ทีมสุขภาพควรมีความ
เขาใจและใหการสนับสนุนญาติผูดูแลเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยเรื้อรัง
 รูปแบบการดูแลชวยเหลือผูดูแลในระยะฟนฟูสภาพ (Rehabilitation period) ไดแก การ
เตรียมพรอมผูดูแลกอนจําหนายกลับบาน
 รูปแบบการดูแลชวยเหลือผูดูแลในระยะเปลี่ยนผานจากโรงพยาบาลมาที่บาน ไดแก การวางแผน
จําหนายกลับบาน (Discharge planning)
รูปแบบการดูแล
 การใหความรู (Phychoeducational interventions) เชน การสอนและใหคําปรึกษา การใช
กลุมสนับสนุนชวยเหลือ
 การชวยแบงเบาภาระการดูแลเปนครั้งคราว (Respite) เชน ศูนยดูแลผูสูงอายุในชวงกลางวัน (Day
care) การชวยดูแลผูสูงอายุใหที่บาน (In-home respite )
 การใหบริการทางดานสุขภาพ (Health services) เชน การมีทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบานผูสูงอายุที่
เจ็บปวยเรื้อรังและการใหความชวยเหลือหลังผูสูงอายุจําหนายออกจากโรงพยาบาลไปอยูที่บาน
 การใหการดูแลที่บาน ( In-home nursing ) เชน กลุมสนับสนุนชวยเหลือญาติผูดูแลที่บาน ,PREP
program (PR = preparedness, E = Enrichment, P = Predictability)
 การดูแลชวงเปลี่ยนผานจากโรงพยาบาลมาที่บานหรือชุมชน (Transition care) เชน การวางแผน
จําหนายกลับบานอยางครอบคลุมและตอเนื่อง
 การใหคําแนะนําและติดตามทางโทรศัพท (Telephone advice and monitoring)
 การใชกลุมสนับสนุนและชวยเหลือ (Support groups)
โปรแกรมการชวยเหลือญาติผูดูแล
 การสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรังในประเทศไทย
- การใหความรู การสอนและใหคําปรึกษา
- การฝกทักษะแกญาติผูดูแล
- การใหญาติเขามามีสวนรวมในการดูแล
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- การใชกลุมบําบัด
- การใชหลายวิธีรวมกัน
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การจัดหาแหลงประโยชนสําหรับญาติผูดูแล

อาจารยสุลักษณ วงศธีรภัค

ปญหาที่พบของผูปวยเรื้อรังเมื่ออยูที่บาน
 การชวยเหลือตนเอง
 ปญหาการสื่อสาร/ความจํา/หลงลืม
 ปญหาระบบทางเดินหายใจ
 ปญหาการกลืน
 ปญหาการขาดสารอาหาร
 ปญหาการนอนหลับ
 ปญหาการนอนหลับ
ปญหาที่พบของญาติผูดูแล
 ขาดผูดูแล
 ขาดความรู/ทักษะในการดูแล/ภาระงานมาก
 ไมมั่นใจในการปฏิบัติ
 การขัดแยงภายในครอบครัว
 ผูดูแลมีปญหาการเจ็บปวย เครียด วิตกกังวล เหนื่อย ทอแท
 ขาดผูพามาพบแพทย
 ปญหาเศรษฐกิจ
 สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม ไมมีอุปกรณ ไมมีสถานที่
โรคเรื้อรังเปนความพิการหรือภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร
หรือมีความพิการหลงเหลืออยู พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นไมสามารถกลับคืนปกติได ตองการการฟนฟูสภาพ หรือ
ตองติดตามเพื่อประเมิน สังเกตและดูแลเปนระยะเวลายาวนาน โดยธรรมชาติความเจ็บปวยเรื้อรังยอมไม
สามารถรักษาใหหายขาด หรือปองกันทั้งหมด อีกทั้งตองใชระยะเวลารักษาที่ยาวนาน มีการดูแลที่ซับซอนมาก
ขึ้น การบริหารจัดการดูแลสุขภาพจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปนระบบบริการสุขภาพแบบเชิงรุก
ครอบคลุมมิติ การสรางเสริม การดูแลรักษาโรค การปองกันโรค การฟนฟูสภาพ โดยมีการดูแลตอเนื่องตั้งแตที่
บาน ในชุมชน โรงพยาบาล และเมื่อกลับไปอยูที่บานโดยญาติผูดูแลเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูปวย
นั้นสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพความเจ็บปวย ผูปวยหลายรายญาติผูดูแลจะตองปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันทดแทนบางสวน หรือทดแทนทั้งหมดให ดังนั้นญาติผูดูแลควรจะไดรับการดูแลจากระบบการ
พยาบาล ทีมสุขภาพ ตลอดจนไดรับความรู การฝกทักษะ ความชวยเหลือในการประสานแหลงประโยชน
เพื่อใหญาติผูดูแลสามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม ลดภาระ ลดความเครียด มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย
ระบบการพยาบาลในการดูแลผูปวยเรื้อรังมีทั้งระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิและระดับตติย
ภูมิ (Secondary and Tirtiary care) ซึ่งระดับปฐมภูมิเปนพื้นฐานที่มีบริการใหกับประชาชนทุกคน เนนการ
สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสภาพ เนนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ซึ่งจะตองมีการประสานความ
รวมมือ และมีแหลงประโยชนที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และครอบครัว การใชภูมิปญญา
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ทองถิ่น และการมีสวนรวมของชุมชน เนนการรักษาเบื้องตน อยางไรก็ตามผูปวยเรื้อรังอาจจะตองเขาสูการ
ดูแลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ เมื่อผูปวยเหลานั้นเจ็บปวยดวยโรคซับซอน หรือโรคที่รุนแรงมากขึ้น มี
ภาวะแทรกซอนจําเปนตองรับการรักษาในโรงพยาบาล อาจตองใชเทคโนโลยีในการดูแลเพิ่มมากขึ้น การดูแล
ระบบนี้ควรตองมุงเนนการแกไขปญหาความเจ็บปวย การปองกันภาวะแทรกซอน ปองกันการเจ็บปวยซ้ํา
ตองการการฟนฟูสภาพ การรักษาพยาบาล จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญหลายแขนงรวมดูแลกันเปนทีมสหสาขา
ซึ่งทีมสหสาขาในการดูแลมีทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม ทีมสุขภาพในชุมชน ในโรงพยาบาล แหลงประโยชนใน
ชุมชน หรือตัวแทนจําหนายอุปกรณการดูแลผูปวยทั้งหมด รวมกับการมีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ เขา
มาบูรณาการการดูแลผูปวยใหสามารถดูแลตนเองได หรือญาติผูดูแล/ครอบครัวสามารถดูแลผูปวยไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหผูปวยคงไวซึ่งการทําหนาที่ และปองกันภาวะแทรกซอนหรือความพิการที่อาจจะ
เกิดขึ้นเรื่อยๆชวยลดความเครียด ความวิตกกังวลของผูปวย/ครอบครัว ตลอดจนทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามความตองการ อันนําไปสูการลดคาใชจายดานสุขภาพที่ไมจําเปน ลดการกลับเขารักษาซ้ํา และเพิ่มความ
พึงพอใจของผูปวยตอบริการที่ไดรับ สวนดานผูใหบริการเมื่อมีการประสานความรวมมือในการทํางานก็ทําให
งานที่ทํานั้นมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ ไมเกิดการทํางาน
ที่ซ้ําซอน ตลอดจนทําใหผูใหบริการทํางานอยางมีความสุข
ในปจจุบันในโรงพยาบาลมีระบบประกันคุณภาพ (Hospital accreditations) ไดกําหนดหลักการการ
ดูแลผูปวยไวชัดเจนในเรื่องการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องภายหลังจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ดังนั้น
ระบบบริการสุขภาพตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูบานจึงเปนการใหบริการแบบองครวมแกบุคคลที่เจ็บปวยเรื้อรัง
ผูสูงอายุ ผูที่ชวยเหลือตนเองไมได โดยมีเปาหมายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และ การฟนฟูสุขภาพ ผูปวยญาติผูดูแลและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลตนเอง มีการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพในการเผชิญปญหา และจัดการกับปญหาเหลานั้นได
ระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอยางตอเนื่องนั้น เริ่มตั้งแตผูปวยเขารับการ
รักษาอยูในโรงพยาบาลจนกระทั่งจําหนายกลับไปอยูที่บาน ขั้นตอนการดูแลที่ตอเนื่องและเปนพลวัตร เพื่อให
การพยาบาลนั้นครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลที่ดี กระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดผลดีเมื่อผูปวย
ญาติผูดูแล/ครอบครัวมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ รวมถึงการสรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร ก็เปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมใหระบบการดูแลมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย ขั้นตอนการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ที่บานประกอบดวย
การเตรียมพรอมความพรอมผูปวย กอนจําหนาย (Discharge planning) เปนกระบวนการเตรียมผูปวย /
ญาติผูดูแลและครอบครัวใหพรอมที่จะกลับไปดูแลตนเอง/ ผูปวยตอที่บานไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถ
ปองกันภาวะแทรกซอน หรือการเกิดโรคซ้ํา ตลอดจนเปนการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพและเพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวสามารถปรับตัวในการเผชิญกับปญหาและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทําใหผูปวยและครอบครัว
เกิดความมั่นใจในการดูแล ในขั้นตอนนี้ควรเริ่มใหเร็วที่สุด หรือเริ่มตั้งแตผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวย
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน ทีมสุขภาพซึ่งประกอบดวยพยาบาลประจําหอผูปวย
APN พยาบาลหนวย
ประสานงานระหวางโรงพยาบาลและบาน แพทย นักกายภาพบําบัด เภสัชกร โภชนากร นักสังคมสงเคราะห
ฯลฯ มีการสื่อสาร วางแผนรวมกัน หรือปฏิบัติตามแผนการดูแล (CNPG,Care map) ใหเหมาะสมสําหรับ
ผูปวยแตละราย นอกจากนี้ญาติผูดูแล/ครอบครัวเปนบุคคลสําคัญที่สามารถทําใหแผนการดูแลบรรลุ
วัตถุประสงคเมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บานและผูปวยโรคเรื้อรัง หลายคนตองใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการ
ดูแลตอที่บาน เชน เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน เครื่องพนยา หรือเครื่องชวยหายใจ ฯลฯ ดังนั้นการวางแผน
จําหนายควรมีการวางแผนการใชเครื่องมือที่ถูกตอง และเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย ผูแทนจําหนาย
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อุปกรณตางๆเปนสวนสําคัญที่พยาบาลจะตองชวยประเมิน และประสานงานใหแกผูปวย/ครอบครัวในการ
ตัดสินใจเลือกใชอุปกรณนั้นๆ
การบริการพยาบาลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home visit) หลังจากผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล
พยาบาลที่ติดตามเยี่ยมบาน พยาบาลในชุมชน หรือทีมสุขภาพจะมีการติดตามประเมินปญหาสุขภาพของ
ผูปวย ปญหาในการดูแลตนเองที่บาน ประเมินความสามารถในการดูแลของญาติผูดูแลโดยการสาธิตยอนกลับ
และการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน เพื่อใหผูปวย/ญาติผูดูแลสามารถใหการพยาบาลไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการดูแลมากขึ้น ชวยใหผูปวย/ญาติผูดูแล/ครอบครัวสามารถเผชิญกับปญหา
ที่เกิดขึ้นที่บานไดอยางเหมาะสม และประสานงานกับทีมสุขภาพใน/นอกโรงพยาบาล หรือแหลงประโยชนที่มี
อยูในชุมชนนั้นๆหรือในบริบทของผูปวย เชน ผสส อสม ศูนยบริการสาธารณสุข เพื่อนบาน ผูนําชุมชน
ครู วัด ฯลฯ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่บานไดอยางทันทวงที ทําใหญาติผูดูแลสามารถดูแลผูปวยเมื่ออยูที่
บานใหมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตามผลการใหบริการพยาบาล และสงตอ (Follow up & referral) เปนอีกรูปแบบที่ทําใหผูปวย/
ญาติผูดูแลมีที่ปรึกษา หรือมีแหลงประโยชนอีกทางหนึ่ง โดยจะมีการติดตามการรักษาของผูปวยที่มาพบแพทย
ตามนัดที่โรงพยาบาล หรือจากการโทรศัพท เพื่อทราบแผนการรักษาเปนระยะๆการวางแผนการใหความรู
การเพิ่มความสามารถในการดูแล การเพิ่มทักษะ หรือการปรับเปลี่ยนการดูแล นอกจากนั้นยังใหบริการปรึกษา
ปญหาตางๆของผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัวอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงที รวมกับมีการประสานงานหรือสงตอผูปวยไปยังแหลงประโยชน หรือทีมวิชาชีพในชุมชนเพื่อใหไดรับ
การดูแลอยางตอเนื่อง
ดังนั้นการจัดระบบการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูบานมีความสําคัญอยางยิ่งในการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง การทํางานเปนทีม การประสานความรวมมือ การสื่อสาร การรวมวางแผนการดูแล การ
ปฏิบัติตามแผน การปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาพยาบาลใหเหมาะสมแกผูปวยเรื้อรังของทีมสหสาขาวิชาชีพ
และการประสานแหลงประโยชนทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนที่เหมาะสม จะชวยทําใหผูปวยโรคเรื้อรังสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูดูแล และครอบครัวมีความรู ความสามารถในการดูแลตนเอง/
ผูปวยไดอยางถูกตอง เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ ลดความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นลด
จํานวนวันในการอยูโรงพยาบาล ลดคาใชจายใหแกผูปวย/ครอบครัวและประเทศชาติ และที่สําคัญผูปฏิบัติงาน
ในทีมทํางานอยางมีคุณภาพ เกิดความมั่นใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
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ความเครียด : การเผชิญความเครียดและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย เพียรดี เปยมมงคล
ความเครียด คือภาวะของรางกายและจิตใจที่มีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งกระตุนทําใหบุคคลมีการ
ปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของตนเองไว
สาเหตุของความเครียด
1. สาเหตุทางดานรางกาย
2. สาเหตุทางดานจิตใจ
3. การเปลี่ยนแปลงในชีวิต
4. สาเหตุทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
การตอบสนองตอความเครียด
1. ทางดานรางกาย(Physical response) หัวใจเตนเร็ว หายใจเร็วและตื้น ปวดศีรษะ ทองอืด ทองผูก ปวด
ตนคอ ไหล หลัง ประจําเดือนผิดปกติ สมรรถภาพทางเพศลดลง
2. ทางดานจิตใจ (Psychological response) วิตกกังวล เศราโศก
การเผชิญความเครียด (Coping with stress) คือวิธีการคิด การกระทําที่บุคคลใชในการปรับตัว ทั้งใน
ระดับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก เมื่อพบกับความเครียดเพื่อใหบุคคลอยูในภาวะสมดุล
วิธีการเผชิญกับความเครียดมี 2 วิธี
1. วิธีการเผชิญกับความเครียดโดยทั่วไป เชนรองไห กลาวคําสาปแชง พูดระบายความรูสึก หาแหลง
ชวยเหลือ หลีกเลี่ยงเหตุการณนั้น
2. การใชกลไกปองกันทางจิต (Defense mechanism) เชน
การถายโทษ (undoing) การชดเชย
(compensation) การปฏิเสธความจริง (denial) การถายเทอารมณ(displacement)
การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (retionalization) การโทษผูอื่น (projection)
ผลเสียที่เกิดจากความเครียดเชน โรคความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร น้ําตาลในเลือดสูง
โรคหัวใจ มะเร็ง
การจัดการกับความเครียด (stress management)
1.การตระหนักรูถึงความเครียดที่มีอยู (awareness)
2. วางแผนแกไขปญหา (problem solving)
3.หาที่ปรึกษาและระบายความรูสึก
4.ยอมรับความจริงและคิดในทางบวก.
5.หยุดพักกิจกรรมนั้นชั่วคราว
6.แบงเวลาใหเหมาะสมกับงานในวันหนึ่งๆ
7.อารมณขันหรือการหัวเราะ
8.ใชวิธีการผอนคลายโดยทั่วไป เชน ดูทีวี เลี้ยงสัตว ทองเที่ยว ปลูกตนไม
9.ใชเทคนิคคลายเครียด ไดแก การฝกหายใจลึกๆ การผอนคลายกลามเนื้อ การทําสมาธิเบื้องตน การ
ออกกําลังกาย การนวด การจินตนาการนึกภาพในทางบวก
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กลุมชวยเหลือ ( Support group) สําหรับญาติผูดูแล
Family Caregiver Support Group: ญาติผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
โรคสมองเสื่อม เปนโรคเรื้อรัง ซึ่งพบมากขึ้นในปจจุบัน เมื่อเกิดขึ้นแลวจะพบวามีการเสื่อมของการ
ทํางานของสมองทั้งหมด สงผลทําใหผูปวยมีปญหาเกี่ยวกับความจํา ความรอบรู มีการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรม และบุคลิกภาพของผูปวย ซึ่งเกิดขึ้นไดกับทุกคน โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในสมอง การขาด
สารอาหาร การแปรปรวนของเมตาโบลิกของรางกาย สวนสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ อาจจะมีสาเหตุมา
จากการเสื่อมสลายของสมอง เชน อัลไซเมอร พารกินสัน และหรือมีสาเหตุรวมมาจากปญหาโรคหลอดเลือดใน
สมอง การติดเชื้อของสมอง และหรือขาดสารอาหารบางชนิด และอาจจะมีสาเหตุรวมมาจากโรคเรื้อรังอื่นๆ
ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเมื่อเกิดขึ้นแลว การดําเนินของโรคมักจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง
โดยจะพบอาการผิดปกติในผูปวย คือในเรื่องของการสื่อภาษา ผูปวยไมสามารถทํากิจกรรมตางๆไดดวยตนเอง
เมื่อการดําเนินโรคเปนมากขึ้น มีปญหาทางดาน Sensory และการรับรูที่สูญเสียไป ทําใหไมรับรู และสื่อให
ผูอื่นทราบไมได นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของการคิด การตัดสินใจ การแกปญหา และพฤติกรรมตางๆ
ภาวะสมองเสื่อมจะมีระดับของโรคที่ดําเนินเปนไปตามขั้นตอน ซึ่งอาการของโรคจะมีความกาวหนามากขึ้น
เรื่อยๆจนกระทั่งไมสามารถชวยเหลือตนเองได ซึ่งตลอดระยะการเจ็บปวย ญาติผูดูแลอาจจะมีความเครียด
มากมาย เครียดเพราะตองรับบทบาทของการดูแล ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เครียดเพราะไมสามารถบริหารจัดการ
การดูแลผูปวย และพบกับความซับซอนของการดูแล เชนภาวะแทรกซอนเปนแผลกดทับ ปอดอักเสบจากการ
สําลักอาหารสืบเนื่องจากการกลืนที่ไมดี จึงทําใหตองใหอาหารทางสายใหอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจาก
ความตองการดูแลทั้งหมดดังกลาว ยอมสรางความเครียด ความลําบากใจ ความหนักใจ ความยุงยากใจไมนอย
แกผูดูแล หรือครอบครัวอยางมากมาย จนกระทั่งไมมีเวลาที่เปนสวนตัว ไมเพียงเรื่องการดูแลอยางเดียว ปญหา
อื่นๆที่พบมีทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ขาดรายไดจากการหยุดงาน เพื่อมีเวลาใหการดูแลผูปวย และจากความ
เจ็บปวยเดิมของผูดูแล ซึ่งตองการการดูแลเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบวา ผูดูแลมักขาดความรู ความเขาใจ
ในอาการการเจ็บปวยที่กําลังดําเนินอยูและขาดทักษะในการดูแลผูปวยที่มากมาย ดังที่ไดกลาวมาขางตน
สําหรับผูดูแลซึ่งเปนญาติโดยตรง อาจจะมีความรูสึกที่ผิด ที่ไมสามารถชวยเหลือดูแลผูปวยใหดีขึ้นได และใน
บางครั้งเรามักพบวาผูปวยถูกทํารายรางกายจากญาติโดยไมไดตั้งใจ เนื่องจากความคาดหวังของญาติผูดูแลที่
ตองการใหผูปวยชวยเหลือตนเองใหได และตองการเห็นภาพที่ดีๆ ไมเพียงเทานี้ ยังพบวาปจจัยที่เพิ่มความตึง
เครียดในการดูแลผูปวย ไดแกการขาดการชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว จากเพื่อน ผูดูแลมีความสัมพันธที่
ไมดีในอดีตกับผูปวย ทําใหไมอยากใหการดูแลและรูสึกไมพึงพอใจที่ตองรับบทบาทในการดูแลผูปวย ทําใหญาติ
ผูดูแลเครียด ซึ่งเกิดจากภาระงานที่ตองทํา และบริบทของการดูแล โครงสรางและสัมพันธภาพในครอบครัว
ความขัดแยงในหมูญาติ มีความรูสึกโดดเดี่ยว ขาดที่พึ่ง ผูใหการชวยเหลือ ทอแท หมดเรี่ยวแรง เปนความรูสึก
ออนลา ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเสมอๆในญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติผูดูแลผูปวยสมอง
เสื่อม จากปญหาตางๆเหลานี้ ผูดูแลจึงตองการความชวยเหลือดูแลจากทีมสุขภาพเฉกเชนเดียวกับผูปวย ซึ่ง
บางครั้งเราตั้งความคาดหวังวาญาติผูดูแลจะตองใหการดูแลผูปวยตามสิ่งที่เราใหคําแนะนําปรึกษา โดยลืมนึก
ถึงวาญาติผูดูแล มีความรูสึก มีการรับรู มีความตองการ มีความคาดหวัง มีความตองการการดูแลเอาใจใสจาก
บุคลากรในทีมสุขภาพและจากแหลงสนับสนุนอื่นๆ เฉกเชนเดียวกับผูปวยสมองเสื่อม
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ดังนั้น ในการดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ผูดูแลและครอบครัวเปนบุคคลสําคัญอยางมากในการดูแลผูปวย
เมื่ออาการของโรคอยูในระยะที่เปนมากขึ้น เราจึงมักจะใหความสําคัญแกครอบครัว ผูดูแล เพราะเราตระหนัก
ดีวาญาติผูดูแล เปรียบเหมือนผูปวยที่ซอนเรน เชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ทีมสุขภาพจะตองใหการชวยเหลือกอนที่
ผูดูแลและครอบครัวจะมีความรูสึก ออนลา จากภาระการดูแลที่สรางความเครียด ซึ่งสงผลตอปญหาทางดาน
อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ และทายสุดจะเกี่ยวของกับคุณภาพของการดูแลผูปวย พยาบาลจะทําอยางไรที่
จะสรางพลังอํานาจใหแกผูดูแลผูปวย เพื่อชวยใหเขาสามารถบริหารจัดการการดูแลผูปวยได และเรียนรูแหลง
ประโยชนในชุมชนที่สามารถใหความชวยเหลือได ซึ่งเปนบทบาทของพยาบาลยุคใหม ที่จะทําหนาที่เปนทั้ง
พยาบาล ผูใหการปรึกษา เปนเพื่อน เปนญาติ เปนผูใหกําลังใจ สนับสนุนใหผูดูแลและครอบครัว ตระหนักรูถึง
คุณคาของตนเองที่ไดทําหนาที่เปนผูดูแล ซึ่งเปนภาระงานที่ยิ่งใหญ ซึ่งถาขาดผูดูแลแลวผูปวยอาจจะมี
ภาวะแทรกซอนตางๆมากมาย เกิดความพิการ และอาจจะเสียชีวิตเร็วขึ้นในที่สุด
บทบาทของพยาบาล กับ การชวยเหลือญาติผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
การชวยเหลือญาติผูดูแลและครอบครัวที่ใหการดูแลผูปวยสมองเสื่อม สามารถดําเนินกิจกรรมไดหลาย
ลักษณะ ซึ่งถือวาจะสามารถสรางพลังอํานาจใหผูดูแลใหใชศักยภาพที่มี ดูแลผูปวยและดูแลตนเองไดดัง
ตัวอยางเชน 1. การใหคําปรึกษา ( Counseling)/ การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ( Hot line) 2. การทํากลุม
สนับสนุนญาติผูดูแล ( Group support) 3. การใหการพยาบาลผูปวยและครอบครัวที่บาน ( Home Health
Care) 4. หนังสือ ตํารา คูมือ/สื่อตางๆที่ชวยในการดูแลผูปวยสมองเสื่อม 5. การจัดอบรมญาติผูดูแล 6. การ
ใหการปรึกษาเรื่องแหลงประโยชนตางๆ เปนตน
กลุมสนับสนุนญาติผูดูแล ผูปวยสมองเสื่อม (Support Group for Dementia’s caregiver)
กลุมสนับสนุน (
Group support) เปนการนําแนวคิดที่ไดจาการใชกระบวนการกลุมใหเกิดประโยชน
แกสมาชิกกลุม ซึ่งในที่นี้อาจจะเปนกลุมผูปวยโดยตรง หรือกลุมของญาติผูดูแลผูปวย กรอบแนวคิดของ
กระบวนการกลุม จะมุงเนนไปที่การรวมตัวของกลุมบุคคลที่มีความตองการ หรือปญหาที่คลายคลึงกัน เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูสึก ความคิด ประสบการณที่แตละคนมีอยูเดิม โดยในกลุมจะมีความเปนกันเอง ผอน
คลายและปลอดภัย ซึ่งเอื้อตอการที่จะใหสมาชิกแตละคนเปดเผยความรูสึก ความคิด และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ในการดูแลผูปวย ซึ่งจะชวยใหสมาชิกมีมุมมองตอปญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหมที่เปนไปใน
ทางบวก สรางสรรค และมีทางออก สามารถแกปญหาได ตลอดจนนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด
(Corey & Corey, 1987) หรือจัดระบบการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม
กลุมสนับสนุนผูดูแล เปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่ง ที่ชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล ความทอแท
และเสริมพลังอํานาจของผูดูแล ใหรูสึกมีเพื่อนที่ทุกขเหมือนกัน ไมโดดเดี่ยว มีกําลังใจ มีความเขาใจ และมี
ประสบการณจากกลุมเพื่อน มีแนวทางในการแกปญหาที่เหมือนหรือตางกันได เปนทั้งผูรับการชวยเหลือ และ
หรือเปนทั้งผูใหและผูรับ เปนตน กิจกรรมในกลุมสนับสนุนญาติผูดูแล จะประกอบดวย มีกิจกรรมที่ใหสมาชิก
กลุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเรื่องของ อารมณ ความรูสึก ทั้งทางบวกและลบ ประสบการณการดูแล
ผูปวยที่อยูในการดูแลของแตละคน และกิจกรรมที่เปนเรื่องของการใหความรู ไดเชิญวิทยากรที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในแตละเนื้อหา เปนวิทยากร ผลลัพธจากการที่สมาชิกญาติผูดูแลมารวมกลุม พบวาญาติผูดูแลที่มา
เขากลุมรูสึกไมโดดเดี่ยว รูสึกตนเองมีคุณคา ความเครียดลดลง รับรูถึงประโยชนที่ไดจากการรับบทบาทเปน
ผูดูแล มีความเขาใจในการดําเนินของโรค ยอมรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวย และมีแนวทางในการ
แกไขปญหา
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Support Group: ญาติผูดูแลเด็กที่เปนเบาหวาน
เหตุผลที่ตองมีกลุมชวยเหลือผูดูแลเพราะญาติผูดูแลเด็กเบาหวานก็คือ คนปวยคนหนึ่งที่ตองไดรับการ
ดูแล เด็กเบาหวานชนิดที่หนึ่ง สวนใหญมีความเจ็บปวยกะทันหัน โดยที่ครอบครัวไมทันไดตั้งหลัก ปรับตัวไม
ทัน ทําใหผูดูแลเกิดความเครียด ความทุกข โศกเศรา และสูญเสียสุขภาพ ปฏิกิริยาของผูดูแลที่พบ คือ มึนงง
สับสน ช็อก กลัว ไมมั่นใจ เศรา ไมอยากรับรู ไมสนใจ ยอมรับสภาพการตองเปนผูดูแล พยายามเสาะหาความรู
เรียนรู หาแหลงประโยชน ปฏิบัติใหเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน กลับมาเริ่มเศรา-ยอมรับ สลับไป สลับมา
สิ่งที่ตองการเพิ่มเติมในฐานะผูดูแลเด็กปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ขณะอยูในโรงพยาบาล คือ อยากเห็น อยาก
พูดคุยกับเด็กปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และครอบครัว อยากถามวา พวกเขายังมีชีวิตอยูไหม พวกเขาอยูอยางไร
ผูดูแลอยากทราบความจริงของความเจ็บปวย และภาระที่ตองดูแลแมวาตองตอสูกับความหดหู เศราหมอง
ภาพที่เปนลบ และความไมพรอมดานสภาพจิตใจ กิจกรรมที่ชอบสามารถชวยลดความซึมเศราลงได การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมพวกเดียวกันถือวามีความจําเปน จึงทําใหมีกลุมญาติผูดูแลเด็กปวยเบาหวานชนิดที่
1
เปาหมายอื่นๆของกลุม
พยายามที่จะขอใหผูดูแล ตั้งเปาหมายในเรื่องการดูแล ขอคํามั่นสัญญา แมกระทั่งรองขอในการทํา
หนาที่ดูแล บางครั้งตองใช การอางถึงความผูกพัน ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อใหผูดูแลยอมรับ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และบางครั้งตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเหมาะสม กับภาระหนาที่ของผูดูแล บางครั้งจะตอง
บอกถึงโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของโรค ภาระที่เพิ่มขึ้น คาใชจายที่เพิ่มขึ้น จากการดูแลที่ไมถูกตอง ถาทํา
ตามจะมีผลดี > ผลเสีย
การวางแผนการชวยเหลือในระยะยาว
- มีทะเบียนสมาชิกของกลุม เชน ประวัติสวนตัว , ระยะเวลาที่ปวย, การใชยา ชนิด ยี่หอ จํานวน ,
การใชแผนตรวจระดับน้ําตาล, สิทธิรักษาพยาบาล, คาใชจาย
- การวางแผนการดูแลแตละชวงวัย ชวงอนุบาล, ประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัย
- การวางแผนการดูแลในสถานการณตางๆ เชน เกณฑทหาร , การเขาคาย, แตงงาน-มีครอบครัว , มี
บุตร, เดินทางตางประเทศ, ความเจ็บปวยฉุกเฉิน ตางๆ Telephone management เปนตน
- การขอทีมที่ปรึกษาของกลุม เชน แพทย พยาบาล นักโภชนาการ จิตแพทย
- การมอบหมายหนาที่เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม
- การจัดหาแหลงประโยชนอื่นๆ ที่จะมาชวยเหลือกลุม
- การพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และเขาถึงงาย
- การวางแผนจัดกิจกรรมภายในกลุม
การเสริมพลังผูดูแลเพื่อใหผานชวงวิกฤติ
- การจัดตารางชีวิตใหมีเวลาสวนตัว สําหรับกิจกรรมที่ตนเองชอบ เชน ออกกําลังกาย การดู
ภาพยนตร อานหนังสือ เย็บปกถักรอย นั่งสมาธิ มีความจําเปนในการเติมพลัง พักเอาแรง เพื่อจะ
ไดเดินตอไปได
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- การพูดคุยระบายความรูสึกกับครอบครัว ผูรวมงาน กลุมเพื่อนๆ เพื่อนบาน ที่สําคัญคือการพูดคุย
กับคนปวย ซึ่งเปนลูกที่คุณรัก การสื่อสารบอกความรูสึกอยางสรางสรรค
- ตองพยายามเตือนสติอยูตลอดเวลาวา ผูปวยมีความคาดหวังอยางไรกับตัวผูดูแล ผูดูแลตองเขาใจ
ผูปวย ตั้งสติใหดี ใจเย็น อดทน ควบคุมอารมณที่พลุงพลาน ไมอารมณขึ้นๆลงๆ
- อยาปดกั้นตัวเอง ความปรารถนาดีจากคนรอบขาง อยางนอย พวกเขาก็อาจเปนกําลังที่ดีของ
ผูดูแลได
- อยาอาย อยากลัวที่จะรองขอความชวยเหลือจากคนอื่น
- การสื่อสารที่มีคุณคา ที่ผูดูแลตองคํานึงตลอดเวลา ไมตําหนิ ไมใชคําพูดถากถาง ไมใชคําพูดให
หมดกําลังใจ ภาษาการสําคัญที่สุด การสัมผัส โอบกอด เปนการสื่อสารที่มีความหมาย
- บอกความรูสึกใหชัดเจนและตรงไปตรงมา ไมพยายามพูดผานผูอื่น และอยาคิดวาเด็กจะเดาใจ
ผูดูแลได
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การสรางเสริมสุขภาพสําหรับญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรัง

อาจารยสมทรง จุไรทัศนีย
อาจารย ดร.ศุภร วงศวทัญู

การสรางเสริมสุขภาพหมายถึง กิจกรรมที่สงผลโดยตรงตอการคงไวและเพิ่มระดับความผาสุก การมี
คุณคาแหงตน และประสบความสําเร็จ (personal fulfillment) ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และบุคลากร
ดานสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนที่สุด สามารถรับบทบาทในการสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชนได แมวาจะทํางานในระบบบริการสาธารณสุขที่แตกตางกัน
ปจจุบันการเจ็บปวยเรื้อรังมีจํานวนมากขึ้น และเกิดขึ้นกับประชาชนทุกวัย ซึ่งเมื่อการเจ็บปวยเรื้อรัง
เกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอสุขภาพผูปวยโดยรวม และผูปวยบางรายมีความตองการการดูแลตอเนื่องในระยะ
ยาว ครอบครัวหรือญาติของผูปวยตองเขามารับหนาที่เปนผูดูแลหลัก การดูแลผูปวยเรื้อรังเปนภาระที่หนัก
มาก ตองใชความพยายามและความอดทนที่คอนขางสูง บางครั้งตองเผชิญกับความเจ็บปวยที่ทรุดลงทุกวันและ
อาจตองจัดการแกไขกับปญหาเฉพาะหนา ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติผูดูแลลดลง นอกจากนี้ผูดูแล
บางรายตองทํางานนอกบาน ทําหนาที่เปนผูดูแลรอง เพื่อหารายไดมาใชจายกับคาใชจายในการดูแลผูปวยที่
เพิ่มมากขึ้น และขณะเดียวกันผูดูแลบางคนทําหนาที่ทั้งดูแลผูปวยและทํางาน ทําใหไปทํางานสาย ขาดงาน
บอย กลับบานกอนเวลาเลิกงาน การทํางานไมมีประสิทธิภาพ และอาจจะถูกเลิกจางงาน
จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวที่เกิดขึ้นกับผูดูแล ทําใหเกิดความเครียดและสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
ของผูดูแล ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ซึ่งสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย เชน
อาหารเบื่ออาหาร น้ําหนักลดลง ทองอืด ทองผูก ปวดทอง โรคกระเพาะอาหาร นอนไมหลับ เหน็ดเหนื่อย
ตลอดเวลา ขาดการสังคมกับคนรอบขาง เกิดภาวะซึมเศรา อารมณเสียบอย ปวดศีรษะขางเดียว ไมสนใจ
สิ่งแวดลอมรอบขาง ดังนั้นญาติผูดูแลในกลุมนี้จึงควรไดรับความสนใจจากบุคลากรทีมสุขภาพเชนเดียวกับ
ผูปวยเพราะผูดูแลก็คือผูปวยที่ซอนเรน ควรไดรับความสนใจ และสรางเปนระบบในการคัดกรองความเสี่ยง
และใหความชวยเหลือใหสามารถทําหนาที่ผูดูแลไดตอไป
แนวทางปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาพญาติผูดูแลผูปวยเรื้อรัง
สิ่งสําคัญที่สุดที่ผูดูแลควรระลึกไวเสมอ คือ การจะใหการดูแลผูอื่นไดนั้น ผูดูแลควรตองมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี และดูแลสุขภาพตนเองใหดีอยูเสมอ กลยุทธในการดูแลตนเองของผูดูแลมีดังนี้
1. การสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง โดยการรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมู หลีกเลี่ยง
อาหารที่มีความเสี่ยงทําใหเกิดโรคตาง ๆ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพการณที่ทําใหเกิดความเครียด เชน การปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ที่บาน ที่
ทํางาน เพื่อสรางบรรยากาศใหผอนคลาย เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ มองโลกในหลาย ๆ มุม คิดบวก ทําตัวเองใหมีอารมณขัน ไมทอถอย
ตออุปสรรคและความเครียดทั้งหลาย
4. การฝกผอนคลายความเครียดดวยวิธีตาง ๆ ตามที่ตนถนัด สนใจ ชอบ เหมาะสมกับตนเอง
การดูแลตนเองของญาติผูดูแล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
- ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของตนเองวา การดูแลตนเองไมใชเปนเรื่องเห็นแกตัว
- ตั้งเปาหมายในการดูแลตนเอง
- เอาใจใสในการดูแลตนเองมากขึ้น ใหกําลังใจแกตนเองทุกวันและในหลาย ๆ เรื่อง
22

Caring for the Family Caregiver
-

บันทึกกิจกรรมในการดูแลที่ตองทําในแตละวันใหเปนระบบ
จัดตารางและวางแผนกิจกรรมในแตละวันใหรัดกุม
ปรับกิจวัตรประจําวันใหมใหเหมาะสมกับสถานการณที่ตองเปนผูดูและเวลาที่จํากัด
รับประทานอาหารที่มีประโยชน และใชเวลาในการเตรียมนอย
พักผอนใหเพียงพอ นอนหลับในเวลากลางคืนอยางนอย 6-8 ชั่วโมง
ควรเริ่มตนในการออกกําลังกายและกระทําอยางสม่ําเสมอ
ขอคําปรึกษาและยอมรับความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงานหรือ
เจาหนาที่ในทีมสุขภาพ
- ญาติผูดูแลควรไดเขากลุม Support group
ขอเตือนใจสําหรับผูดูแล
1. วางแผนลวงหนา
2. ศึกษาเกี่ยวกับแหลงประโยชน
3. คิดและทําใหลุลวงในแตละวัน
4. มองอนาคตเรื่องการดูแล
5. ยอมรับการชวยเหลือจากผูอื่น
6. คํานึงถึงสุขภาพของตนเองในเบื้องตน
7. รับประทานอาหารและนอนหลับใหเพียงพอ
8. ใหเวลากับตัวเองบาง
9. คิดในทางที่บวก บอกหรือระบายความรูสึกของตนเองใหผูอื่นทราบ
การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของผูดูแล
การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของผูดูแล โดยพิจารณาตามองคประกอบของการมีสุขภาพที่ดีดังนี้
1. อาหารและโภชนาการ โดยการรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมู และถูกตองตามหลัก
โภชนาการ อานฉลากอาหารทุกครั้ง รับประทานอาหารเชา รับประทานอาหารใหตรงเวลา ควบคุมหรือ
ระวังเรื่องน้ําหนัก
2. การออกกําลังกายและการมีกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายทําใหการทํางานของระบบตาง ๆ
ในรางกายทํางานไดดีขึ้น ลดความวิตกกังวลและคลายเครียด เกิดความสุขความสบายจากสาร Endophin
ที่หลั่งออกจากสมองขณะออกกําลังกาย ขั้นตอนและหลักปฏิบัติในการออกกําลังกายมีดังนี้
- ความถี่ (Frequency) ควรออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน อยางมาก 6 วันตอสัปดาห
- ความหนัก (Intencsity) ในการออกกําลังกายใชอัตราการเตนของชีพจรเปนเกณฑ คือใหได
ระหวางรอยละ 60-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด คํานวณจาก 220-อายุ
- ชวงเวลา (Time or Duration) ออกกําลังกายในแตละวันอยางนอย 10-15 นาทีใน 6 วัน
หรือ 30-45 นาทีใน 3 วัน
- ออกกําลังกายสม่ําเสมอทั้งในและนอกบาน
- มีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอทุกวัน
3. การพักผอน ควรนอนหลับกลางคืนใหเพียงพอ จัดสรรเวลาทั้งงาน การดูแล การพักผอน และ
หาเวลาพักผอนหยอนใจสั้น ๆ ทุกวัน
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4. หลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บและสิ่งเสพติดตาง ๆ ระวังการบาดเจ็บของตนเองและการบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแล ผูดูแลควรหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค ความเจ็บปวย และแหลงประโยชนในการ
ดูแลสุขภาพ
5. การตรวจสุขภาพและการดูแลรักษาโรคประจําตัว ควรแบงเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ การเจ็บปวยที่
เปนอยูของตนเอง หาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคประจําตัว หรือปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุข และตรวจ
สุขภาพประจําป และตรวจตามแพทยนัดในรายที่มีโรคประจําตัวหรือเมื่อมีปญหา
6. ความเครียดและการจัดการความเครียด ผูดูแลควรหาวิธีผอนคลายความเครียดตามที่ตนถนัด
สนใจและเหมาะสมกับตนเอง วิธีการจัดการความเครียดอาจทําไดดังนี้
- การมีอารมณขัน หาเวลาทํากิจกรรมเพื่อผอนคลาย
- ใหโอกาสตนเองในการไดสังคมกับครอบครัว เพื่อนฝูง ผูรวมงานตามโอกาส
- เรียนรูแหลงประโยชนตาง ๆ และการขอความชวยเหลือ
- พัฒนาการในชีวิตและการทํางาน รวมทั้งครอบคัวตนเอง
- ปรับตัวในระยะของการดูแล
- การจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น
บทบาทของพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพญาติผูดูแล
- ใหผูดูแลและครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพผูดูแล
- ใหความรูในการดูแลตนเองแกผูดูแล ทั้งในขณะที่ผูปวยนอนในโรงพยาบาล คลินิก ผูปวยนอก
หรือในชุมชน
- เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูดูแลและผูปวยในการมาตรวจหรือรับการรักษา
- ใหความสนใจ ถามไถถึงภาวะสุขภาพ และโรคประจําตัวของผูดูแล
- ใหญาติทราบถึงแหลงประโยชนเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสรางเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน และการเขาถึงแหลงประโยชน
- ใหคําปรึกษาในการจัดการกับปญหา อุปสรรคในการสรางเสริมสุขภาพ
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การสื่อสารเพื่อการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
อาจารยแพทยหญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์
การสื่อสารระหวางบุคลากรสาธารณสุข กับผูปวยและญาติมีสวนสําคัญมากกับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขาใจโรคที่ตัวเองเปน นําไปสูการรักษาที่มีคุณภาพ ลดภาวะแทรกซอน
ควบคุมไมใหโรคเปนมากขึ้น
หลักการสื่อสารกับผูปวยและญาติ
1.แนะนําตนเอง .มีทาทีสุภาพ ยิ้มแยม ทาทีที่เหมาะสม
2.ตั้งใจฟงสิ่งที่ผูปวยเลา แสดงความสนใจ สบตา ใสใจในความไมสุขสบายของผูปวยและญาติ ไม
แสดงทาทีเรงรีบ
3.พยายามชวยไมใหผูปวยและญาติพูดนอกเรื่อง คอยๆดึงความสนใจของผูปวยและญาติกลับมาสู
เรื่องที่ตองการจะบอก
4. ใชคําถามปลายเปด/ปดใหเหมาะสม
5.พยายามใหผูปวยและญาติมีบทบาทในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
6.เตรียมตัวใหพรอมกอนพบผูปวยและญาติ เชนอุปกรณชวยตางๆ แผนพับ รูปภาพ เพื่อชวยให
ประหยัดเวลาและผูปวยเขาใจมากขึ้น
องคประกอบที่ทําใหการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ
-สภาพแวดลอมหรือลักษณะของสถานบริการ
-พฤติกรรมของผูรักษาที่เปนอุปสรรคตอการสื่อสาร
-พฤติกรรมของผูปวย
ผลของการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ
1.ผูปวยไมพึงพอใจในการบริการหรือการรักษา
2.ผูรักษาอาจไดขอมูลที่ผิดพลาด
3.ผูปวยไมเขาใจเกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
4.ผูปวยไมเขาใจคําแนะนําของแพทย
5.ผูปวยไมสนใจและไมสามารถดูแลตนเองได
ทัศนคติและลักษณะการแสดงออกกับการสื่อสารที่ดี
1.มีจิตใจเปดกวาง ไมจํากัดอยูกับสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญ
2.ไมดูถูกเหยียดหยามความคิดเห็นที่แตกตาง
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3.มีความจริวใจ
4.มองผูปวยในดานดีเสมอ
5.ใหความเคารพในศักดิ์ศรีและความเปนคนของผูปวย
6.ใหคําชมเชย ชื่นชมในสิ่งที่ผูปวยทําได
7.มีทาทีที่อบอุน เปนกันเอง หวงใยผูปวย พรอมที่จะตอบคําถาม
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งานวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการทําหนาที่ของผูสูงอายุที่ไดรับการผาตัดและการเตรียมพรอมญาติใน
การดูแลผูสูงอายุที่บาน
รูปแบบการเตรียมพรอมญาติ
ใหญาติผูดูแลเขามามีสวนรวมในการดูแล (Family participation) ตั้งแตกอนผาตัดจนจําหนายกลับ
บาน เพื่อชวยใหผูสูงอายุฟนฟูสภาพหลังผาตัดและเตรียมพรอมญาติในการดูแลอยางตอเนื่องที่บาน
การดําเนินการ
 สรางสัมพันธภาพกับผูปวย
 คนหาผูดูแลหลัก
 ใหญาติเขามามีสวนรวมในการดูแล ตั้งแตกอนผาตัด
 คูมือการดูแลผูสูงอายุที่ไดรับการผาตัด
 ติดตามเยี่ยมและใหญาติเขามามีสวนรวมในการดูแลหลังผาตัด
 เตรียมพรอมญาติในการชวยฟนฟูสภาพผูปวยหลังการผาตัดอยางตอเนื่องที่บาน
ผลการศึกษา
 ผูสูงอายุและญาติผูดูแลมีความพึงพอใจตอรูปแบบการพยาบาลโดยใหญาติเขามามีสวนรวมในการดูแล
เพื่อชวยใหผูสูงอายุฟนฟูสภาพหลังการผาตัด
 ญาติผูดูแลมีความพรอมในการดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่องที่บาน
งานวิจัย
 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บานของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูปวยและกิจกรรมการดูแล
 ผูปวยไมรูสึกตัวและหายใจผานทางทอทางเดินหายใจ
- การดูแลการหายใจผานทางทอทางเดินหายใจ การดูดเสมหะ
 ผูปวยไมรูสึกตัว/รูสึกตัวเล็กนอยและหายใจไดเอง
 ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
- การฟนฟูกําลังกลามเนื้อแขนขา
- การเขาใจถึงสภาพจิตใจและอารมณของผูปวย
กระบวนการปรับเปลี่ยนการดูแลที่บาน
 ระยะที่ 1 ตั้งตัวไมติด/คิดไมออก
 ระยะที่ 2 หัวเลี้ยวหัวตอ
 ระยะที่ 3 แสวงหา/ปรับวิธีการใหม
 ระยะที่ 4 ชีวิตที่ลงตัว
การสงเสริมความสามารถในการดูแล
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การเตรียมความพรอมผูดูแล
พัฒนาความสามารถการดูแลและจัดการตัวเอง
พัฒนาความสามารถการดูแลดวยตนเองและปรับบทบาท
พัฒนาคุณภาพการดูแลอยางยั่งยืนและปรับวิถีชีวิต

ปจจัยที่เกี่ยวของ
 ประสบการณการดูแลผูปวยที่โรงพยาบาล
 ครอบครัวรับรูการเตรียมพรอม ความหวัง การชวยเหลือของครอบครัว
 ภาวะสุขภาพของผูดูแล
 ระดับความตองการการดูแล
 แหลงสนับสนุนทางสังคม
 ความสามารถในการดัดแปลง/ปรับวิธีการดูแล
 ภาวะเศรษฐกิจ
กลยุทธ











สรางความไววางใจและเชื่อถือ
สะทอนคิดพิจารณา
การมีสวนรวม
หากลุมชวยเหลือ
สรางพลังความสามารถการดูแล
ผสมผสานความเชื่อการดูแล
สนับสนุนและชมเชยในวิธีการดูแลของผูดูแล
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
สรางสิ่งหลอเลี้ยงทางใจ
เปนเสมือนเพื่อนผูดูแล

ผลการวิจัยอื่นๆ
 การเตรียมความพรอมและการดูแลตอเนื่อง เปนปจจัยทํานายความพึงพอใจของผูสูงอายุและญาติ
ผูดูแลตอการวางแผนการจําหนายที่ดี
 ความผูกพัน (Mutuality) และการเตรียมความพรอม (Preparedness) เปนตัวทํานายความเครียด
ของผูดูแล
 เจาหนาที่ทีมสุขภาพควรมีความเขาใจและใหการสนับสนุนญาติผูดูแลเขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยเรื้อรัง
 เตรียมความพรอมใหกับ ผูดูแลและครอบครัวอยางเปนระบบ
 ตระหนักถึงความสําคัญและจัดสรรเวลาการเตรียมความพรอมใหกับผูดูแลและครอบครัว พยาบาล
 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความสามารถและเตรียมพรอมญาติสําหรับการดูแลตอเนื่อง
 ประเมินความพรอมของญาติผูดูแล
 ประเมินสัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุและญาติ
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 สนับสนุนและใหกําลังใจ
ผลลัพท : ผูดูแล
 ลดความเครียดในการดูแล
 ลดภาระการดูแล
 เพิ่มความสามารถดูแลผูปวย
 มีความพรอมในการดูแล เกิดความมั่นใจ
 มีความพึงพอใจ
ผลลัพท : ผูปวย
 การดูแลที่ดี
- ไดรับการตอบสนองความตองการการดูแล
 ภาวะสุขภาพ
- ฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวย เชน กลุมผูสูงอายุหลังผาตัด/หลังการเจ็บปวยเฉียบพลัน ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง เปนตน
 ความพึงพอใจ
ผลลัพท : องคกร
 สามารถวางแผนจําหนายผูปวยเรื้อรัง/ผูสูงอายุออกจากโรงพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม
 ลดระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล
 ลดคาใชจายในการดูแล
**************************************************************************************************
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