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การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ด้วยกระบวนการ care management : กรณีศึกษา 2 ราย
Development of care for the dependent elderly in the community
With care management process : Case study 2 cases
นัทธมน หรี่อินทร์, พยบ.*
Nuttamon Ree-in, RN.
บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สถานภาพทางด้านสังคม ก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิงตามมา จึงมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและศึกษา การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ care management
วิธีการด�ำเนินงาน : เป็นการน�ำเอากระบวนการ care management ของกรมอนามัยมาใช้ในการพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตอ�ำเภอหนองสองห้อง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล ทะเบียนรายงาน
แฟ้มประวัติครอบครัว เวชระเบียนผู้ป่วย การติดตามเยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์ และการสังเกต ศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในอ�ำเภอหนองสองห้องที่ได้รับการดูแลด้วยกระบวนการ care management ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 กรกฎาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของกระบวนการ care management
ผลการศึกษา : ศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอ�ำเภอหนองสองห้อง จ�ำนวน 2 ราย
รายที่ 1 ผูป้ ว่ ยหญิงไทยอายุ 74 ปี เป็นผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงกลุม่ ติดเตียง มีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง,
ข้อเข่าอักเสบและเบาหวาน ประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันก่อนดูแลได้ 4 คะแนน หลังดูแลได้ 6 คะแนน
รายที่ 2 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 71 ปี เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน มีโรคประจ�ำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดสมองประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันก่อนดูแลได้ 6 คะแนน หลังดูแลได้ 8 คะแนน
สรุป : กระบวนการ care management เป็นกระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนโดยมีพยาบาล
วิชาชีพเป็นผูจ้ ดั การระบบในการวางแผนการพยาบาลดูแล การประสานความร่วมมือกับชุมชนและสหสาขาวิชาชีพ ท�ำให้
ได้รบั การดูแล ครอบคลุมทัง้ กาย จิต สังคมและ สิง่ แวดล้อม ส่งผลให้ผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,กระบวนการ care management

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

*

86

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2563
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 17 No. 3 (September - December) 2020

ABSTRACT

Introduction : The elderly are a population that is rapidly increasing. And is the age of physical,
mental, emotional, social status changes. Causing a dependent state. Therefore, it is necessary to
develop care for the dependent elderly in the community.
Objective : To develop care for the dependent elderly in the community and to study nursing
care for the dependent elderly in the community. With care management process.
Method : It is the implementation of the care management process of the Department of Health
to develop care for the dependent elderly in Nong Song Hong district. The tools used include Data
record form,Register report, Family history, Patient medical record, Following up home visits, interviews
and observations. Study of dependent elderly in Nong Song Hong district. That have been taken care
of with a process of care management. Between October 2019 - July 2020. Analyze data according to
the conceptual framework of the care management process.
Results : Two the dependent elderly in Nong Song Hong district were studied.
Cases one, thai female patient age 74 years. Are elderly people who are dependent on bed
addiction group and have an underlying disease is hypertension, arthritis and diabetes. Activities of
Daily Living before care is assessed 4 points, after 6 points of care.
Case two, thai male patient age 71 years. Are elderly people who are dependent on the home
group. There is an underlying disease, hypertension and stroke. Activities of Daily Living before care is
assessed 6 points, after 8 points of care.
Conclusion : The care management process is a process of caring for the elderly who are
dependent on the community. With a professional nurse as a manager in nursing planning.
Coordination with community and multidisciplinary. Resulting in a comprehensive care including
physical, mental, social and environmental. As a result, the elderly who are dependent in the
community have a better quality of life.
Keywords : the dependent elderly, care management process
บทน�ำ
สั ง คมโลกในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ก� ำ ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่
วิกฤตการณ์ผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า “สังคมผู้สูงอายุ : Aging
Society” จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาด
ว่าจ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ�ำนวนเพิ่ม
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
ผูส้ งู อายุทวั่ โลก มีจำ� นวนประมาณ 963 ล้านคน ซึง่ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของประชากรทัว่ โลก โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่า

จะมีจำ� นวนประชากรสูงอายุประมาณ 1.4 พันล้านคน และ
จะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 จะเห็นได้ว่า
แนวโน้มประชากรโลกจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นภาระหนักมากขึ้นแก่
ครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ สถานการณ์ผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยนัน้ พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีสดั ส่วนประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ14.9 และ มีอัตราส่วนพึ่งพิง
วั ย สู ง อายุ ร้ อ ยละ 22.3 และคาดว่ า ในปี พ .ศ.2564
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ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (พิชิต
สุขสบาย.2560)
การเพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุดงั กล่าว มาพร้อมกับ
ภาระโรคเรือ้ รังต่างๆทีร่ กั ษาไม่หาย และมักมีภาวะทุพพลภาพ
ตามมา ประกอบกับความถดถอยของสมรรถนะการท�ำงาน
ของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือได้จ�ำกัดเพิ่ม
มากขึน้ จากการส�ำรวจภาวะสุขภาพของประชากรไทยโดย
การตรวจร่างกาย ปี 2557 ในกลุ่มผู้สูงอายุพบปัญหา
สุขภาพจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุและการพลัดตกหกล้ม
โรคจากความเสือ่ มของร่างกาย การมองเห็นและการได้ยนิ
และปัญหาภาวะทุพพลภาพ สูงถึงร้อยละ 95 (ถนอมรัตน์
ประสิทธิเมตต์, เพชรา ชวนะพันธุ.์ 2559) ในขณะเดียวกัน
แนวโน้มของผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่ตามล�ำพังกับ
คูส่ มรสก็มมี ากขึน้ ส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุทงั้ ด้านร่างกาย
และจิตใจ เกิดเป็นภาระในการดูแลของครอบครัว รัฐบาล
จึงให้ความส�ำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้ก�ำหนดแผน
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2557-2561 ภายใต้คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น โดยเริ่มด�ำเนิน
การในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา
จากฐานข้อมูลประชากร (HDC) ในปี พ.ศ.2563 พบว่า
อ�ำเภอหนองสองห้อง มีจำ� นวนผูส้ งู อายุทงั้ หมด 11,640 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของประชากรทัง้ หมด และในจ�ำนวนนี้
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ�ำนวน 392 คนคิดเป็นร้อยละ
3.37 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดในอ�ำเภอ และพบว่า
กว่าร้อยละ 50 มีปญั หาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง ประกอบกับ
สภาพความเป็นอยู่ สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
หาเช้ากินค�่ำ ต่างคนต่างอยู่ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว
วัยท�ำงานไปหารายได้ที่อื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ตามล�ำพัง
ถูกทอดทิง้ ขาดผูด้ แู ลเมือ่ เจ็บป่วย เกิดเป็นภาระของครอบครัว
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และชุมชน จากปัญหาดังกล่าว อ�ำเภอหนองสองห้องจึงได้
น�ำแนวนโยบายของภาครัฐลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ น
และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้
กระบวนการ care management ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ โดยเริม่ ด�ำเนินการ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
ดังนัน้ ผูเ้ ขียน จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการดูแลผูส้ งู
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนภายใต้กระบวนการ care
management เพือ่ น�ำผลการศึกษามาวิเคราะห์ปรับปรุง
พัฒนาการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในอ�ำเภอหนองสองห้อง
ให้มีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชนด้วยกระบวนการ care management
2. เพื่อศึกษา การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ care management
วิธีการด�ำเนินงาน
เป็นการน�ำเอากระบวนการ care management
ของกรมอนามัยมาใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตอ�ำเภอหนองสองห้อง เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล ทะเบียนรายงาน แฟ้ม
ประวัตคิ รอบครัว เวชระเบียนผูป้ ว่ ย การติดตามเยีย่ มบ้าน
การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยผู้เขียนได้ท�ำการศึกษา
ผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลด้ ว ย
กระบวนการ care management ระหว่างเดือน ตุลาคม
2562 – กรกฎาคม 2563 จ�ำนวน 2 ราย วิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการ care management
ดังนี้
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กรอบแนวคิดกระบวนการ care management

กรอบแนวคิดกระบวนการ care management
ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน
ประเมินผลการพยาบาล

วางแผนการพยาบาล

ประสานการใช้ทรัพยากร
1.สหสาขาวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายร่วมดูแล
2. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมดูแล
3.ให้การพยาบาลตาม แผนการพยาบาลดูแล

ผู้สูงอายุ
1.ความสามรถใน
การประกอบ
กิจวัตรประจำวัน
ดีข้นึ
2.คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผลการศึ
การตรวจร่างกาย :หญิงไทยวัยสูงอายุรปู ร่างท้วมเคลือ่ นไหว
ผลการศึกกษา
ษา
ล� ำ บาก มี อ าการปวดบวมตามข้ อ ทั่ ว ร่ า งกายน�้ ำ หนั ก
ขั้นตอนการประเมิ
ดกรองผู้ส้สูงอายุ
1. ขั้น1.ตอนการประเมิ
นคันดคักรองผู
อายุ
ม ส่ววมสถานภาพสมรสเป็
นสูง 157 เซนติเมตร BMIนหม้
= 32.52
กรณีกรณี
ศึกษารายที
่ 1 ผู้ส่ ูง1อายุ
งไทยอายุ
74 ปี 7480ปีกิรโูปลกรั
ศึกษารายที
ผู้สหูงญิอายุ
หญิงไทยอายุ
ร่างท้
ายจบตรวจ
o
รู ป ร่ า งท้ ว มสถานภาพสมรสเป็ น หม้ า ยจบการศึ ก ษา สัญญาณชีพ อุณหภูมริ า่ งกาย = 37 c ชีพจร = 82 ครัง้ /นาที
การศึ
กษา ระดับประถมศึกษา สิทธิการรักษา บัตรทอง มีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรค
ระดับประถมศึกษา สิทธิการรักษา บัตรทอง มีโรคประจ�ำตัว การหายใจ = 20 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต = 151/78 mmHg
ข้เป็อเข่นโรคความดั
าอักเสบนและ
ฐานะทางครอบครั
นข้บาน�งยากจน
ยอยู่ก=ับ106
บุตรสาวอายุ
43ได้ปีรับยา
โลหิตสูโรคเบาหวาน
ง โรคข้อเข่าอักเสบ
และ โรคเบาหวาน วค่อระดั
้ำตาลในเลือาศั
อด(FBS)
mg/dL (ยังไม่
เบาหวานเนื
คุมปอาหาร)
างยากจน
่กับ่วบุไป
ตรสาว
เพีฐานะทางครอบครั
ยงลำพัง 2 คน วบุค่ตอนข้
รสาวมี
อาชีพอาศั
รับยจ้อยูางทั
อาการสำคั
ญนำมาสู่องจากแพทย์
่ภาวะพึ่งพิงให้ให้
ระวัติว่าประเมิ
เมื่อน5ความ
กิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) =อง4 อยู
คะแนน
ปี เพียงล�
อาชีพรัดบข้จ้าองทั
ปีอายุ
ก่อน43ปวดเข่
าทัำ้งพัง22ข้คน
าง บุเดิตรสาวมี
นมีอาการขั
เข่่วาไปมาก รัสามารถในการท�
บการรักษาที่โำรงพยาบาลหนองสองห้
่
อาการส�ำคัญน�ำมาสู่ภาวะพึ่งพิง ให้ประวัติว่า เมื่อ 5 ปี จัดเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในกลุ่มติดเตียง รับไว้ใน
ประมาณ
2 ปี ต่ อ มาปวดมากขึ้ น แพทย์ แ นะนำให้ ผ่ า ตั ด แต่ ป ฏิ เสธการผ่ า ตั ด จึ ง ซื้ อ ยา มา
ก่อน ปวดเข่าทัง้ 2 ข้าง เดินมีอาการขัดข้อเข่ามาก รับการ ความดูแลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
รับรักประทานเอง
1 ปีต่อมา เริ่มปวดทุ
อในร่างกาย
ได้ และปวดมาก
ขยับไม่ได้71 ปี
ษาที่โรงพยาบาลหนองสองห้
อง อยูก่ปข้ระมาณ
2 ปี แขนขาขยั
กรณีบศไม่
ึกษารายที
่ 2 ผู้สูงอายุทำให้
ชายไทยอายุ
มาปวดมากขึ้นงแพทย์
แนะน�ำให้ผ่าตัด แต่ปบุฏิตเสธการ
างผอม
จบการศึกษา ระดัการวิ
บประถมศึ
ษา สิท้งธิการ
เดิต่นอทางลำบากจึ
ไม่ยอมไปโรงพยาบาล
รสาวจึงไปรัรูปบร่ยาที
่โรงพยาบาลแทน
นิจฉัยกโรคครั
บประทานเอง 1 whit
ปีต่อมาDM
เริ่มปวดทุ
รักษา บัตรทอง of
มีโรคประจ�
สุผ่ดาตัดท้ จึางซืย้อยา: มารั
Hypertension
whitก Osteoarthritis
Knee ำตัวกเป็านรโรคความดั
รั ก ษ นาโลหิ: ตสูง
ข้อในร่างกาย แขนขาขยับไม่ได้ และปวดมาก ท�ำให้ขยับ และโรคหลอดเลือดสมอง ฐานะทางครอบครัวค่อนข้าง
Paracetamal(500)1
tab prn. Indocid 1x3 pc. AM (tab) 1x3 pc. HCTZ (50) ½ x 1 pc.
ไม่ได้ เดินทางล�ำบากจึงไม่ยอมไปโรงพยาบาล บุตรสาว ยากจน อาศัยอยู่กับภรรยาอายุ 70 ปี เพียงล�ำพัง 2 คน
การตรวจร่
:หญิ งไทยวั
รูปร่้งาสุงท้
มีอาการปวดบวมตามข้
จึงไปรับยาทีา่โงกาย
รงพยาบาลแทน
การวิยนสูิจงฉัอายุ
ยโรคครั
ดท้าวยมเคลื่มีอบนไหวลำบาก
ตุ รสาว 2 คนแยกไปมี
ครอบครัวอยูต่ า่ งจังหวัดอทัทัง้ ่ ว2 คน
whitมOsteoarthritis
Kneeเมตรรายได้
วมาจากเบี
้ยยังชีพผูพ้สูงอุอายุ
และบุ
ร่า: Hypertension
งกายน้ ำหนั กwhit
80 DM
กิโลกรั
ส่ วนสู ง 157ofเซนติ
BMIข=องครอบครั
32.52 ตรวจสั
ญ ญาณชี
ณ หภู
มิ ตร
tab้ง/นาที
prn. Indocid
เดื้อง/นาที
นละ 5,000บาท
น�ำมาสู่ภาวะ
ร่าการรั
งกายกษา= :37Paracetamal(500)1
c◦ชีพจร = 82 ครั
การหายใจ ส่=งมาให้
20 ครั
ความดันอาการส�
โลหิตำ=คัญ151/78
1x3 pc. AM (tab) 1x3 pc. HCTZ (50) ½ x 1 pc. พึ่งพิง ให้ประวัติว่า เมื่อ 16 ปีก่อน หกล้ม แขนขาซีกขวา
mmHg ระดับน้ำตาลในเลือด(FBS) = 106 mg/dL (ยังไม่ได้รับยาเบาหวานเนื่องจากแพทย์ให้คุม
อาหาร) ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) = 4 คะแนน จัดเป็นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงอยู่ในกลุ่มติดเตียง รับไว้ในความดูแลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
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อ่อนแรง ลุกเดินเคลื่อนไหวไม่ได้ มีอาการมึนชาแขนและ
ขา ขายกไม่ได้ แขนยกได้ระดับไหล่ กลั้นปัสสาวะไม่ได้
น�ำส่งโรงพยาบาลหนองสองห้อง และส่งไปรับการรักษา
ต่อทีโ่ รงพยาบาลขอนแก่น ปัจจุบนั รับการรักษาต่อเนือ่ งที่
โรงพยาบาลหนองสองห้อง การวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย :
HT whit CVD Rt. whit old CVA Lt. การรักษา :
Losartan(50) 1x1pc,Clopidogel (75) 1x1 pc.,
Simvas(20) 1xhs. การตรวจร่างกาย : ชายไทยวัยสูงอายุ
น�้ำหนัก 47 กิโลกรัม ส่วนสูง 160เซนติเมตร BMI =
17.58ตรวจสัญญาณชีพ อุณหภูมริ า่ งกาย = 37.4 co ชีพจร
= 84 ครัง้ /นาที การหายใจ = 18 ครัง้ /นาที ความดันโลหิต
= 143/86 mmHg ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด(FBS) = 96 mg/dL
Motor power :ข้างซ้าย grade 5 ข้างขวา แขน grade
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2 ขา grade 1 ไม่สามารถเดินได้ แขนขวาอ่อนแรงเกร็ง
นิ้วมือ,เท้าหงิกงอ ยกได้ไม่ถึงระดับไหล่ ขาขวาท่อนล่าง
เกร็ง ขยับได้เล็กน้อย ยกไม่ขึ้น มือและแขนขาซ้ายมีแรง
หยิบ จับของ ทานข้าวเองได้ มีภรรยาคอยช่วยเหลือกลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ ประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน (ADL) = 4 คะแนน จัดเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงอยู่ในกลุ่มติดบ้าน รับไว้ในความดูแลเมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2562
2. ขัน้ ตอนการวางแผนการพยาบาลดูแล (care plan)
จากการซักประวัติ ตรวจร่างกายและประเมินคัดกรอง
เบื้องต้น พยาบาลผู้ดูแลได้จัดท�ำแผนการพยาบาลดูแล
ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลซักประวัติและการประเมินคัดกรองเบื้องต้น
ประเด็น
- ข้อวินิจฉัย
ทางการ
พยาบาล

กรณีศึกษาที่ 1
- ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดตามข้อทั่วร่างกาย
- ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันลดลง
เนื่องจากความเจ็บปวด
- วิตกกังวลเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคที่เป็น
- เสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายเนื่องจากขาดผู้ดูแล
เมื่อบุตรต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน

- เป้าหมาย
การพยาบาล
ดูแล

-อาการปวดลดลง
- ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
เพิ่มขึ้น
- คลายความวิตกกังวล
- ไม่เกิดอุบัติเหตุ

กรณีศึกษาที่ 2
- ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันลด
ลงเนื่องจากกล้ามเนื้อแขนขาซีกขวาอ่อนแรง
- ไม่สุขสบายระคายเคืองผิวหนังเนื่องจากการ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
-เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเนื่องจากเจ็บ
ป่วยเรื้อรังมานาน
- เสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายเนื่องจากผู้ดูแลเป็น
วัยสูงอายุต้องดูแลเพียงล�ำพัง
- เสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อลีบ อ่อนแรง
ข้อติด เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวลดลง
- ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันเพิ่ม
ขึ้น
- ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนังจากน�้ำปัสสาวะ
- ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า
- ไม่เกิดอุบัติเหตุ
- - ไม่มีกล้ามเนื้อลีบข้อติดเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลซักประวัติและการประเมินคัดกรองเบื้องต้น (ต่อ)
ประเด็น
กรณีศึกษาที่ 1
- กิจกรรมการพยาบาล - ในช่วงแรกแนะนำ�ให้ประคบเย็นเพื่อลด
ดูแล
การอักเสบของข้อที่มีการอักเสบรุนแรงจาก
นั้นเมื่ออาการดีขึ้นจึงประคบร้อนเพื่อคลาย
กล้ามเนื้อ
-จำ�กัดการเคลื่อนไหวของข้อที่อักเสบมากๆ
เมื่ออาการดีขึ้นจึงให้ทำ�กายบริหาร
-แนะนำ�การใช้ยาลดปวดที่เหมาะสมถูกต้อง
-กระตุ้นให้ทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วยตัวเอง
ให้มากขึ้น
-ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นและการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง
-จัดทำ�แผนการช่วยเหลือดูแลโดยผู้ช่วย
เหลือดูแลในชุมชนด้านการเคลื่อนย้าย
การออกกำ�ลังกล้ามเนื้อ โภชนาการ
ความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อม
สัปดาห์ละ 2 ครั้งพยาบาลผู้ดูแลติดตาม
เยี่ยมเดือนละ2 ครั้ง
3.ขั้นตอนการประสานการใช้ทรัพยากร
เมื่อได้ประเมินสภาพผู้ป่วยทั้งสองรายและก�ำหนด
ข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาลเพือ่ วางแผนการดูแลผูป้ ว่ ยทัง้
สองรายแล้วได้จัดประชุมปรึกษาปัญหารายกรณีกับทีม
ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและคณะอนุกรรมการ
กองทุนดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในพืน้ ที่ (กองทุน LTC)
เพือ่ ขออนุมตั งิ บประมาณและร่วมวางแผนในการดูแลตาม
แผนการพยาบาลดูแล(care plan)ที่ได้ก�ำหนดไว้ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการ care management ดังนี้
กรณีศกึ ษาที่ 1 ได้ประสานขอความร่วมมือจากแพทย์
แผนไทยและนักกายภาพบ�ำบัดของโรงพยาบาลหนองสองห้อง
ลงเยี่ยมเพื่อประเมินสภาพและให้การช่วยเหลือ โดยได้มี
การรักษาประคบบริเวณข้อที่อักเสบด้วยสมุนไพร และ

กรณีศึกษาที่ 2
-ดูแลความสะอาดร่างกายไม่ให้เปียกแฉะ
น้ำ�ปัสสาวะ
-แนะนำ�การใช้ถุงรองน้ำ�ปัสสาวะเพื่อ
ป้องกันไม่ให้น้ำ�ปัสสาวะเปียกเสื้อผ้า
-จัดหาผ้าอ้อมสำ�หรับผู้ใหญ่เพื่อให้ใช้
เมื่อจำ�เป็น
- พูดคุยให้กำ�ลังใจเพื่อคลายลด
ความเครียดและภาวะซึมเศร้า
-แนะนำ�การทำ�กิจกรรมกายบริหารที่
เหมาะสมเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ป้องกันการฝ่อลีบและข้อติด
-จัดทำ�แผนการช่วยเหลือดูแลโดยผู้ช่วย
เหลือดูแลในชุมชนด้านการเคลื่อนย้าย
การออกกำ�ลังกล้ามเนื้อ โภชนาการ
ความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อม
สัปดาห์ละ 2 ครั้งพยาบาลผู้ดูแลติดตาม
เยี่ยมเดือนละ1 ครั้ง

ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา โดยได้มอบ
หมายให้ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ช่วยฝึก
ผู้ป่วยสัปดาห์ละ 2 ครั้งช่วยท�ำอุปกรณ์เชือกดึงผ่านรอก
เพือ่ ดึงบริหารกายภาพบ�ำบัด ฟืน้ ฟูให้ผปู้ ว่ ยสามารถลุกนัง่
ได้โดยไม่ต้องให้คนมาช่วยพยุง และช่วยดูแลท�ำความ
สะอาดร่างกาย ป้อนอาหาร พูดคุยให้กำ� ลังใจอยูเ่ ป็นเพือ่ น
กรณีทบี่ ตุ รสาวต้องออกไปรับจ้างท�ำงานนอกบ้าน และได้
ประสานของบประมาณจากอบต.เพือ่ จัดซือ้ รถเข็นแบบนัง่
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ช่ ว ยในการเคลื่ อ นที่ นอกจากนั้ น ยั ง ได้
ประสานไปยังกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเพื่อฝึกอาชีพให้บุตร
สาวโดยการท�ำขนมทองม้วนขายส่งให้ร้านค้าในชุมชน
เพื่อจะได้ไม่ต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านและปล่อยให้
ผู้ป่วยต้องอยู่เพียงล�ำพัง
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กรณีศึกษาที่ 2 ได้ประสานขอความร่วมมือจาก
นักกายภาพบ�ำบัดของโรงพยาบาลหนองสองห้องลงเยีย่ ม
เพื่อประเมินสภาพและให้การช่วยเหลือ และฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา โดยได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ช่วยฝึกผู้ป่วย
สัปดาห์ละ 2 ครั้งช่วยท�ำอุปกรณ์เชือกดึงผ่านรอก เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยได้ฝกึ การออกก�ำลังกาย ฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ ป้องกันกล้าม
เนือ้ ฝ่อลีบและข้อติด และช่วยดูแลท�ำความสะอาดร่างกาย
ป้อนอาหาร ช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลของภรรยาทีเ่ ป็น
ผูส้ งู อายุเหมือนกัน พร้อมทัง้ ช่วยพูดคุยให้กำ� ลังใจ เพือ่ ลด
ภาวะเครียดทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติเนือ่ งจากป่วยเรือ้ รังมานาน
นอกจากนี้ยังได้ประสานอบต.เพื่อของบประมาณในการ
ซื้อรถเข็นแบบนั่งเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย และ
ประสานขอแรงจากเพือ่ นบ้านในการท�ำราวจับเพือ่ ฝึกเดิน
ให้กับผู้ป่วย
4.ขัน้ ตอนการประเมินผลการดูแล เมือ่ ให้การพยาบาล
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ดูแลตามกระบวนการ care management พยาบาลผูท้ ำ�
หน้าที่เป็นผู้จัดการระบบ care management ได้จัด
ประชุมสรุปผลการดูแลและปรึกษาปัญหารายกรณี กับทีม
ผูช้ ว่ ยเหลือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในชุมชน และคณะอนุกรรมการ
กองทุน LTC เพื่อทบทวนปัญหาของผู้ป่วยทั้ง 2 รายที่ยัง
ไม่ได้รบั การแก้ไขโดยมีการจัดประชุมทุก 3 เดือน และเมือ่
ดูแลครบ 9 เดือน พยาบาลผู้ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบ
ได้ออกติดตามเยี่ยมประเมินผู้ป่วยทั้ง 2 รายอีกครั้ง มีการ
ตรวจเมินคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวันร่วมกับทีมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
พร้อมสรุปผลการดูแล และรวบรวมข้อมูลรายงานผลการ
ดู แ ลต่ อ คณะกรรมการกองทุ น ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ร ะยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่
และเมือ่ ครบ 9 เดือนได้สรุปผลการให้การพยาบาลดูแลด้วย
กระบวนการ care management โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
เป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการดังกล่าว ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการให้การพยาบาลด้วยกระบวนการ Care management
ประเด็น
กรณีศึกษาที่ 1
- ผลการพยาบาล ผู้ป่วยสุขสบายขึ้นมีอาการปวดลดลง
ดูแล
สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วยตัวเอง
เพิ่มขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นลุกนั่ง
ด้วยตัวเองบนเตียงได้ ตักอาหารกินเองได้
ประเมิน ADL= 6คะแนน มีหน้าตา
สดชื่นขึ้น
สรุป

กรณี ศึ ก ษาที่ 1 ภายหลั ง ใช้ ก ระบวนการ care
management ได้มกี ารจัดท�ำ care plan โดยมีการศึกษา
โดย รวบรวมข้อมูล ผลการรักษา ทบทวนความรู้ทาง
วิชาการเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ข้อมูลที่ได้ ได้น�ำ
มาวางแผนการพยาบาลเพือ่ การดูแลร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัด
มีผชู้ ว่ ยเหลือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในชุมชน (care giver) เข้าดูแล
และช่วยท�ำอุปกรณ์เชือกผ่านรอก เพือ่ ดึงบริหารกายภาพบ�ำบัด

กรณีศึกษาที่ 2
ผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังกายแขนขาเพื่อฟื้นฟู
กล้ามเนื้อตามค�ำแนะน�ำของนักกายภาพบ�ำบัด
ได้ไม่มีกล้ามเนื้อฝ่อลีบและข้อติดเพิ่ม ไม่มี
ปัสสาวะเปียกแฉะตามร่างกาย สามารถใช้รถ
เข็นนั่งเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ประเมิน
ADL= 8คะแนน มีหน้าตาสดชื่นขึ้น

ฟืน้ ฟูให้ผปู้ ว่ ยสามารถลุกนัง่ ได้โดยไม่ตอ้ งคอยให้คนมาช่วย
พยุง และพบว่าปัญหาต่างๆของผู้ป่วยดีขึ้น
กรณีศกึ ษาที่ 2 เมือ่ ให้การดูแลตามกระบวนการ care
management โดยประสานนักกายภาพบ�ำบัดและผูช้ ว่ ย
เหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมออกดูแลเรื่องกิจวัตร
ประจ�ำวัน การท�ำกายบริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อ จนผู้ป่วย
สามารถเคลื่อนที่จากเตียงลงนั่งบนรถเข็นได้ด้วยตัวเอง
และสามารถไปเล่ น กั บเพื่ อ นบ้ า นได้ เ องโดยนั่ ง รถเข็ น
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ซึ่งได้รับงบประมาณในการซื้อรถเข็นจากกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของพื้นที่(กองทุน LTC) ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถสรุป ได้ว่าเมื่อมีการน�ำเอาข้อมูลต่างๆมาใช้
ในการจัดท�ำแผนการพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ย ตามกระบวนการ
care management มีการประสานสหสาขาวิชาชีพ โดย
พยาบาลวิชาชีพมีหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การระบบ (care manager)
เป็นแกนหลักและมีบทบาทในการประสานความร่วมมือ
กับสหสาขาวิชาชีพ ก่อให้เกิดรูปแบบการดูแลทีม่ รี ปู แบบ
การประสานงานที่ชัดเจน หลังท�ำการประเมินแล้วพบว่า
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้
เกิดความร่วมมือในการดูแลผูป้ ว่ ยในชุมชน และทีมมีความ
มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนั้นการใช้กระบวนการ
care management ในการดูแลผู้ป่วยจึงสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลเอาใจใส่
โดยการท�ำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ กระบวนการ care
management นั้น มีจุดที่ส�ำคัญที่เพิ่มเติมคือการผสม
ผสานการใช้ทรัพยากรทัง้ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร
ด้านอืน่ ๆทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาใช้ มีการบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญคือ
การบริหารผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (care
giver) เพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละราย
ได้รับการดูแลครอบคลุมทั้ง กาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม
ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสามารถประเมินได้
จากกรณีศึกษาดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
จากกรณีศึกษาดังกล่าวผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะใน
การปฏิ บั ติ ง านการให้ ก ารพยาบาลดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามขั้นตอนของกระบวนการ care
management ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบ
care management จะต้องท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่
ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (care giver) ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการ
พยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การตรวจประเมิน

คัดกรอง การฟื้นฟูสภาพ การรวบรวมข้อมูล การจัดท�ำ
รายงาน และจะต้องมีทกั ษะในการติดต่อประสานงานเป็น
อย่างดีจึงจะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน(care giver) เป็นอีกหนึง่ บทบาทส�ำคัญของพยาบาล
วิชาชีพผู้จัดการระบบ care management จะต้องมีการ
จัดอบรมฟืน้ ฟูให้ความรูด้ า้ นการพยาบาลดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะพึ่งพิง การตรวจประเมินคัดกรอง การฟื้นฟูสภาพ
แก่ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจาก บุคลากร
ดังกล่าวเป็นอัตราก�ำลังส�ำคัญที่จะน�ำแผนการพยาบาล
ดูแลที่พยาบาลได้ก�ำหนดไว้ไปให้การพยาบาลดูแลกับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
3. การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในชุ ม ชน
ด้วยกระบวนการ care management นั้นจะประสบ
ความส�ำเร็จได้ดี ถ้าสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกระบวนการดูแล
เอกสารอ้างอิง
1. กรมอนามัย ส�ำนักสูงอายุ. คู่มือแนวทางการอบรม
หลักสูตร care manager .กรุงเทพฯ:ศูนย์สื่อและ
สิง่ พิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา;
2560.
2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น. แนวทาง
และขัน้ ตอนการด�ำเนินงานการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิง.ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา; 2561.
3. ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
คู ่ มื อ แนวทางการอบรมผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ห ลั ก สู ต ร
70 ชั่วโมง .กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ; 2556.
4. พิศสมัย บุญเลิส,เทิดศักดิ์ พรหมอารักษ์,ศุภวดี แถวเพีย.
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับผูส้ งู อายุกลุม่ ติดบ้าน ติดเตียง ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านดงมัน ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสยั
จ.ร้อยเอ็ด.สคร.ที่ 7 จ.ขอนแก่น. 2559;2:79-87.
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5. รวีวรรณ ศิรสิ มบูรณ์,ณภัทรกฤต จันทวงศ์.การวิจยั การ
ประเมิ น ผลโครงการระบบดู แ ลระยะยาวส� ำ หรั บ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ต.บ้ า นล� ำ อ.วิ ห ารแดง
จ.สระบุรี. การสาธารณสุข.2558;6:77-85.
6. พิชิต สุขสบาย.การประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึง่ พิง ของทีมหมอครอบครัว อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี.
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