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	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 

(Service	Plan)	ให้มีความเชื่อมโยงการจัดบริการของสถานบริการสุขภาพ
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ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านที่พ้นภาวะวิกฤติ	ที่สามารถจัดบริการได้ในโรงพยาบาลชุมชน 

กระทรวงสาธารณสุขจึงก�าหนดนโยบายพัฒนาระบบบริการ	Intermediate	

care	ขึ้น	ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรับผู้ป่วยพ้นวิกฤตมาดูแล	เพื่อส่งเสริม

การกลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิมของผู้ป่วย	ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์

และโรงพยาบาลทั่วไป	และเป็นการยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของ 

โรงพยาบาลชุมชน	

	 กองการพยาบาล	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เห็นความส�าคัญ

ของการยกระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชน	จึงได้จัดท�า	“แนวทาง

การจัดบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลาง”	ขึ้น	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู ้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาล

ชุมชน	ให้สามารถปฏิบัติงานการพยาบาลให้เกิดความต่อเนื่อง	 เอกสาร

แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนี้	ประกอบด้วย	6	บท	บทที่	1	

กล่าวถึงความเป็นมา	วัตถุประสงค์	ขอบเขตและค�านิยามที่เกี่ยวข้อง	บทที่	2	

เป็นแนวคิดการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	บทที่	3	กล่าวถึงแนวทาง

การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางท่ีเช่ือมโยงกันของโรงพยาบาลศูนย	์



โรงพยาบาลทั่วไป	และโรงพยาบาลชุมชน	บทที่	4	กล่าวถึงตัวชี้วัดของการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	บทที่	5	เป็นบทบาทและสมรรถนะพยาบาล

ผู้ป่วยระยะกลาง	และบทที่	6	เป็นบทส่งท้าย	กล่าวถึงการน�าแนวทางการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางสู่การปฏิบัติ	

 “แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง”	ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	

จากความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะท�างานทั้งที่เป็นพยาบาลจากพื้นที	่ 

และนักวิชาการพยาบาลจากกองการพยาบาล	รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้วิพากษ์

ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเอกสารนี้	กองการพยาบาล

ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร	“แนวทางการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง”	นี้	จะน�าไปสู่การพัฒนาบริการพยาบาล 

ในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายบริการพยาบาล	คือ	ประชาชนปลอดภัย	ฟื้นหาย 

ไม่เกิดภาวะทุพพลภาพ	สามารถปฏิบัติชีวิตประจ�าวันได้	และใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ
	 สภาวะสุขภาพของประชาชนคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพิ่มขึ้น	 อุบัติเหตุจากการจราจรเพิ่มสูงข้ึน	 โรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิตประชากร

ไทยถึงร้อยละ	 75	 ของการเสียชีวิตทั้งหมด	 หรือราว	 320,000	 คนต่อปี	 

ในจ�านวนนี้พบว่า	 ประมาณครึ่งหนึ่งหรือราวร้อยละ	 55	 เสียชีวิตที่ต�่ากว่า 

อายุ	70	ปี	ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	และ 

จากข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิต	ของส�านักบริหารทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย 

ที่ได้รับการให้สาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานการแพทย์แล้ว	พบว่า	อัตราตาย

ในช่วง	 อายุ	 30-69	 ปี	 โดยพบว่า	 โรคที่ท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากท่ีสุด	 คือ 

โรคหลอดเลือดสมอง	 จากสถิติ	 33.4	 ต่อแสนประชากร	 เพิ่มเป็น	 40.9	 

ต่อแสนประชากร	 และพบการเกิดความชุกของโรค	 ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิด 

ความบกพร่องทางกายและความเคลื่อนไหว	มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

จึงท�าให้เกิดความต้องการการดูแลในสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูม ิ

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 ผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมากขึ้น	 

เกิดความแออัด	 ผู้ป่วยต้องรอคิวเพื่อรับการรักษานาน	 ผู้ป่วยส่งต่อกลับไป 

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้น้อย	 และมีความยุ่งยากในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี	้

ในขณะที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ	 หรือโรงพยาบาลชุมชนส่วนหน่ึงมีอัตรา

การครองเตียงต�่า	 การใช้ทรัพยากรด้านการครองเตียงไม่เหมาะสม	 (ส�านัก 

โรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข,	2560)

	 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพของประเทศ	 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับ

บริการสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง	 เป็นธรรม	 มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 ได้ก�าหนด

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	Plan)	ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพให้มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 พัฒนาศักยภาพ	 ส่งเสริมระบบส่งต่อ	 
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เพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม	 โดยมีกรอบ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการ	 ภายใต้หลักการ	

“เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ”	 ท่ีเชื่อมโยงบริการระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูม	ิ 

ตติยภูมิ	 และศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าด้วยกัน	 พัฒนาศักยภาพของ 

สถานบริการในแต่ละระดับ	 ให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่ก�าหนด	 

เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ	 วิชาการ	 และระบบบริการ

ที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพส�าคัญ	 19	 สาขา	 ดังนี้	 1)	 หัวใจ	 2)	 มะเร็ง	 

3)	อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	4)	ทารกแรกเกิด	5)	การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	

6)	สุขภาพจิตและจิตเวช	7)	ตา	8)	ไต	9)	สุขภาพช่องปาก	10)	สูติ-นรีเวชกรรม	

กุมารเวชกรรม	11)	ออร์โธปิดิกส์	12)	โรคไม่ติดต่อ	13)	ปฐมภูมิและสุขภาพ

องค์รวม	 14)	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	 15)	 การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล	 16)	 การดูแลแบบประคับประคอง	 17)	 ศัลยกรรม	 

18)	ยาเสพติด	และ	19)	อายุรกรรม		(กองบริหารการสาธารณสุข,	2560)

 จากความส�าคัญจ�าเป็นที่ต้องปรับระบบบริการของสถานบริการสุขภาพ	

ให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการครองเตียงที่เหมาะสมของโรงพยาบาล	 ทั้งระดับ

ตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ	 มีการส่งต่อผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิมากขึ้น	ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในปี	2560		

พบว่า	 ผู้ป่วยในในโรงพยาบาลศูนย์มีอัตราครองเตียงเกิน	 100	 เปอร์เซ็นต์	

ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนมีอัตราครองเตียงอยู่ที่	 70	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งจากการ

วิเคราะห์พบว่า	 ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลท่ัวไป

กว่าครึ่งเป็นโรคที่โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้การดูแลรักษาได้	 (https://

www.hfocus.org,	 2561)	 กระทรวงสาธารณสุขจึงก�าหนดนโยบาย	 

Intermediate	 care	 service	 plan	 ขึ้น	 โดยก�าหนดให้โรงพยาบาลชุมชน 

ทุกแห่งให้การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 (Intermediate	 care)	 ซึ่งเป็นระยะ
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เปลี่ยนผ่านของผู ้ป่วย	 (Transitional	 care)	 ระหว่างหลังภาวะวิกฤติ 

หรือเฉียบพลัน	 (Acute	 conditions)	 และการดูแลท่ีบ้านหรือชุมชน 

โดยมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน	 ซึ่งกลุ่มผู ้ป่วยระยะกลางนี้มีอาการ 

คงที่แล ้ว	 (Medically	 stable)	 แต่ยังไม่คงที่ถึงกับจะสามารถดูแล 

โดยศักยภาพที่บ้านหรือชุมชนโดยทั่วไปได้	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงต้องการการดูแล

ระยะกลาง	 และต้องการการดูแลทางการแพทย์	 พยาบาล	 และสหสาขาวิชาชีพ

ในสถานบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง		

	 พยาบาลเป็นบุคลากรหลักส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะวิกฤติ	

เฉียบพลัน	 กึ่งวิกฤติ	 และการดูแลที่บ้านหรือชุมชน	 ให้การดูแลต่อเนื่อง 

ทั้งจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 ทุติยภูมิ	 และปฐมภูมิ/หรือที่บ้านและชุมชน	

ดังนั้น	 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดนโยบายให้โรงพยาบาลชุมชน

ทุกแห่งให้การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 (Intermediate	 care)	 ท�าให้ระบบ

บริการพยาบาลของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีให้บริการผู้ป่วยระยะวิกฤติ	

และเฉียบพลัน	 ต้องปรับระบบงานการจัดบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะ

กลางที่พ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่	 แต่ยังคงมีปัญหาสุขภาพ	ที่ต้องการ

การฟื ้นฟูสุขภาพ	 เพื่อให้สามารถกลับไปด�ารงชีวิตประจ�าวันที่บ้านได้	 

ในการเตรียมพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยระยะกลางไปยังโรงพยาบาลระดับ

ทุติยภูมิ	 ในขณะที่ระบบบริการพยาบาลของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิต้อง 

เตรียมความพร้อมและจัดระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 เพื่อส่ง 

ผู้ป่วยกลับบ้านและสู่ชุมชนได้ในที่สุด	 นับได้ว่าพยาบาลมีส่วนส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนนโยบาย	Intermediate	care	service	plan	นี้	

	 กองการพยาบาลได้เห็นความส�าคัญของนโยบายพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ	(Service	Plan)	ของกระทรวงสาธารณสุข	ด้วยบทบาทหน้าที่

ในการพัฒนาระบบงานการพยาบาล	 และสนับสนุนงานวิชาการพยาบาล	
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กองการพยาบาลจึงได้พัฒนารูปแบบ/ระบบ/แนวทางการพยาบาล	 เพ่ือให้

พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานการพยาบาลที่ตอบสนองนโยบาย

ดังกล่าว	 ได้แก่	 แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล:	 Service	 Plan	

พัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง	 ก�าหนดแนวทางการจัด

บริการพยาบาลการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางการจัดบริการตามมาตรฐานบริการพยาบาลส�าหรับศูนย์ตติยภูมิ

เฉพาะทางโรคมะเร็ง	 พัฒนาแนวทางการจัดบริการพยาบาลในคลินิกหมอ

ครอบครัว	 รวมท้ังแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล	 ส�าหรับ 

โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลท่ัวไป	 เป็นต้น	 ส�าหรับนโยบาย	

Intermediate	 care	 service	 plan	 นี้	 กองการพยาบาลจึงได้พัฒนา	

“แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง”	นี้ขึ้น	เพื่อให้เป็นแนวทาง

การจัดบริการพยาบาลเกิดการเชื่อมต่อของบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจาก

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	ทุติยภูมิ	และปฐมภูมิ/หรือที่บ้านและชุมชน	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อให้ผู ้บริหารการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการ

พยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

	 2.	เพ่ือให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดแนวปฏิบัติการ

พยาบาล	และพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

	 3.	เพื่อให้ผู้นิเทศงานการพยาบาลใช้เป็นกรอบแนวคิด	 และทิศทาง

การก�ากับ	 ติดตาม	 นิเทศ	 สนับสนุนการด�าเนินงานบริการพยาบาลผู้ป่วย

ระยะกลาง
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ขอบเขตกำรน�ำ “แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง” 
ไปใช้  
	 แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนี้จัดท�าภายใต้บริบท

ของสถานบริการสุขภาพในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงสาธารณสุข 

ได้แก่	 โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ซึ่งหน่วยงานนอกจากนี้สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่	 และสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนกำรพัฒนำ “แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง”
	 1.	ก�าหนดกรอบแนวคิด	 และโครงสร้างเนื้อหา	 แนวทางการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง				โดยประชุมคณะท�างาน	(ภาคผนวกที่	1)	

จ�านวน	3	ครั้ง	

	 2.	ยกร่าง	 เนื้อหาแนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

โดยประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะ

กลาง	(ภาคผนวกที่	2)	จ�านวน	3	ครั้ง	

	 3.	ประชาพิจารณ์แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้วิพากษ์	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารการพยาบาล	พยาบาลที่

ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	และนักวิชาการพยาบาล

	 4.	ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ

วิชาการของกองการพยาบาลพิจารณาเนื้อหาแนวทางการจัดบริการพยาบาล

ผู้ป่วยระยะกลาง		(ภาคผนวกที่	3)

	 5.	ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง			

ให้เนื้อหามีความถูกต้อง	สมบูรณ์	และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม	
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ค�ำนิยำมที่เกี่ยวข้อง 
 กำรจัดบริกำรพยำบำล	 ในที่นี้หมายถึง	 การจัดให้มีบริการพยาบาล

แก่ผู ้ป่วยและผู ้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่ือมโยงกันของแต่ละหน่วยงาน 

ในโรงพยาบาลเดียวกัน	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 งานบริการ

พยาบาลผู้ป่วยใน	 	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 และเชื่อมโยงระหว่าง

โรงพยาบาลทุกระดับ	ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์		โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาล

ชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	โดยค�านึงถึง

มาตรฐาน	 หลักการทางการพยาบาล	 และหลักการที่เกี่ยวข้อง	 มุ่งเน้นให ้

ผู้ป่วยฟื้นหายจากการเจ็บป่วย	สามารถดูแลและจัดการสุขภาพตนเองได้

 ผู้ป่วยระยะกลำง	 ในที่นี้	 หมายถึง	 ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้น

ภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี	 แต่ยังมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วน	 

และมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	 และมีผลการประเมิน	

Barthel	Index	ได้ค่า	<	15	คะแนน	หรือ	≥	15	คะแนนร่วมกับ	multiple	

impairments	 และใช้ระยะเวลา	 6	 เดือนนับจากวันที่พ้นภาวะวิกฤติและ 

มีอาการคงที่	



แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน�ำ “แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำล 
ผู้ป่วยระยะกลำง” สู่กำรปฏิบัติ
	 1.	โรงพยาบาลทุกระดับมีการบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางที่ได้

มาตรฐาน	และเป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

	 2.	ผู้ป่วยระยะกลางได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ	 อย่างต่อเนื่อง	

เช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาลเดียวกัน	 และระหว่างโรงพยาบาล

ระดับต่างๆ	รวมถึงบ้าน	และชุมชนของผู้ป่วย

	 3.	ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน	 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 สามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพ	และมีสุขภาวะ 

ที่ดี
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บทที่

แนวคิดกำรจัดบริกำรพยำบำล
ผู้ป่วยระยะกลำง

2
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	 การพัฒนาการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนี้	 เป็นการจัดบริการ

พยาบาลในหน่วยงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู ้ป ่วยนอก	 

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 รวมถึง 

การเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาล

ทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและ

ชุมชน	 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้ป่วยระยะกลางปลอดภัย	 ฟื้นฟูสภาพท้ังด้าน

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์สังคม	และจิตวิญญาณ	ฟื้นหายจากโรค	 ไม่เกิดความ

พิการ	 สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	 และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

หรือใกล้เคียงปกติ	ทั้งนี้ผู้ป่วยระยะกลาง	เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่าน

พ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่	 แต่ยังมีอาการผิดปกติของร่างกายบางส่วน	

และมีข้อจ�ากัดในการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และใช้

ระยะเวลา	6	เดือนนับจากวันที่พ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่	 ในการฟื้นฟู

สภาพทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์สังคม	และจิตวิญญาณ	ฟื้นหายจากโรค	

ไม่เกิดความพิการ	สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติ

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง  
มีดังนี้
	 2.1	แนวคิดทฤษฎีระบบ	

	 2.2	แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	

	 2.3	แนวคิดการจัดบริการผู้ป่วยระยะกลาง

	 2.4	แนวคิดมาตรฐานการพยาบาล	

	 2.5	แนวคิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

	 2.6	แนวคิดการจัดการตนเอง	
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2.1 แนวคิดทฤษฎีระบบ (Systems theory) 
	 แนวคิดทฤษฎีระบบ	 เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผล

ต่อกันและเป็นข้อมูลป้อนกลับซ่ึงกันและกัน	 โดย	 1)	 ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	

เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยและทรัพยากรที่จ�าเป็นที่ต้องใช้ในการ

ท�างานในแต่ละเรื่อง	 เช่น	 โครงสร้างองค์กร	 บุคลากร	 นโยบายและกลวิธี 

ในการด�าเนินการต่างๆ	เป็นต้น	2)	กระบวนการ	(Process)	เป็นกระบวนการ

ในการท�างานที่มีขั้นตอนชัดเจน	3)	ผลลัพธ์	 (Output)	 เป็นผลที่เกิดจากการ

ด�าเนินงาน	 โดยมีการรายงานผลท่ีเป็นระบบและมีข้อมูลป้อนกลับ	 เพื่อน�า

ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงทั้งปัจจัยน�าเข้า	และกระบวนการด�าเนินงาน	ทั้งนี้

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	 (Ludwig	 Von	 Bertalanffy,	

1956)

 ส�ำหรับแนวคิดในกำรจัดบริกำรพยำบำลผู ้ป่วยระยะกลำงนี้  

ได้ก�ำหนดรำยละเอียดดังนี้

	 1.	 ปัจจัยน�าเข้า	ประกอบด้วย	1)	นโยบายการพยาบาล	2)	โครงสร้าง

คณะกรรมการ/คณะท�างาน	 ดูแลผู ้ป ่วยระยะกลาง	 3)	 ระบบบริการ	 

4)	โครงสร้างทางกายภาพ	และ5)	ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

	 2.	 กระบวนการ	 ในท่ีนี้เป็นกระบวนการในการจัดบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยระยะกลาง	 ในหน่วยบริการพยาบาล	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	

ทั้งนี้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	 ตั้งแต ่

โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน

	 3.	 ผลลัพธ์	 เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะ

กลางซึ่งก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้าน	ดังนี้
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	 	 3.1	 ตัวชี้วัดด้านผู้ใช้บริการ

	 	 3.2	 ตัวชี้วัดด้านผู้ให้บริการ

	 	 3.3	 ตัวชี้วัดด้านองค์กร

2.2 แนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง
	 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 หมายถึง	 การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิก

ผ่านพ้นภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน	 (Acute	 conditions)	 แต่ยังมีอาการคงที่	

(Medically	 stable)	 แต่ยังมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วน	 และมีข้อจ�ากัด

ในการปฏิบัตกิิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	และมีผลการประเมิน	Barthel	Index	

ได้ค่า	<	15	คะแนน	หรือ	≥	15	คะแนนร่วมกับ	multiple	 impairments	 

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสามารถดูแลโดยศักยภาพที่บ้านหรือชุมชนโดยทั่วไปได้ดี	

แต่ผู ้ป่วยยังต้องการ	 การดูแลจากแพทย์	 จากพยาบาล	 และทีมสหสาขา 

วิชาชีพในสถานพยาบาล	 เพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะเวลา	6	เดือนนับจากวันที่พ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่	โดยเชื่อมโยง 

การดูแลระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 

โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 รวมถึงบ้านและชุมชน

ตั้งแต่โรงพยาบาลถึงชุมชน	(กระทรวงสาธารณสุข,	2561)	

	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 โดยให้ 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งดูแลผู ้ป่วยระยะกลาง	 โดยรับผู ้ป่วยพ้นวิกฤต 

มาดูแล	 “เน้น	 3	 โรค	 คือ	 โรคหลอดเลือดสมอง	 การบาดเจ็บที่สมอง	 และ 

การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง”	โดยตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง	ต้องมี

เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยระยะกลาง	แห่งละ	2	เตียง	(Intermediate	bed	หรือ	

intermediate	 ward)	 ในปี	 2562	 โดยก�าหนดรูปแบบบริการผู้ป่วยระยะ

กลางในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ	 ในหน่วยบริการท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 
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งานบริการผู้ป่วยนอก	งานบริการผู้ป่วยใน	และงานบริการในชุมชน	นอกจากนี้

กระทรวงสาธารณสุข	 ยังก�าหนดรูปแบบบริการพยาบาลในหน่วยบริการ

พยาบาล	ได้แก่	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	

และงานบริการพยาบาลในชุมชน

	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางในครั้งนี้	 ได้ใช้แนวคิดของ

กระทรวงสาธารณสุข	 ในการจัดบริการผู้ป่วยระยะกลาง	 เชื่อมโยงการดูแล

ระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 

โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 รวมถึงบ้านและชุมชน	

ในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	งานบริการผู้ป่วยนอก	งานบริการผู้ป่วยใน	

และงานบริการในชุมชน

2.3 แนวคิดกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง
	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางได้ด�าเนินงานในหลายรูปแบบ

จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	ประเทศอังกฤษ	มีการจัดรูปแบบบริการ 

ผู้ป่วยระยะกลางที่ชัดเจน	 และเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วการจัดบริการ 

ผู้ป่วยระยะกลาง	มีรายละเอียดดังนี้	

 งำนบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

	 งานบริการผู้ป่วยระยะกลาง	 ในระบบ	 NHS	 (National	 Health	 

System	(NHS),	2000)	ได้ก�าหนดขอบเขตบริการผู้ป่วยระยะกลาง	ไว้ดังนี้	คือ	

1)	 เป็นบริการท่ีช่วยลดการนอนในโรงพยาบาลในรายที่ไม่จ�าเป็น	 และ 

ลดจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาว	 (long	 term	 care)	 ที่เกิดขึ้น 

โดยไม่จ�าเป็น	 2)	 มีแผนการให้บริการรายบุคคล	 มีเป้าหมายการฟื ้นฟู 

สภาพร่างกาย	ก�าหนดบริการที่ต้องให้ครอบคลุมทั้งหมด	3)	มีเป้าหมายระบุ

ให้ผู้ป่วยมีความสามารถ	ทักษะในการด�ารงชีวิตอิสระให้ได้มากที่สุด	4)	มีช่วง
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ระยะเวลาให้บริการชัดเจน	 ในระบบ	 NHS	 ก�าหนดให้ไม่เกิน	 6	 สัปดาห์	 

หากครบแล้วต้องประเมิน	 และถ้าจ�าเป็นต้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย	 โดยมี 

เป้าหมายต่อก็ควรเข้าโปรแกรมต่อไปอีกรอบ	 แต่ถ้าผู้ป่วยมีความพิการและ

จ�าเป็นต้องให้บริการฟื้นฟูและมีการสนับสนุนต่อไปอีก	 เพื่อการคงสภาพ 

ผู้ป่วย	 ซึ่งถือว่าเป็นการออกจากโปรแกรมบริการระยะกลางแต่เข้าสู่ระบบ

บริการระยะยาว	(Long	term	care)

 กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการผู้ป่วยระยะ

กลางของประเทศอังกฤษ	และประเทศไทย	รายละเอียดดังตารางที่	2.1
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ตำรำงที่ 2.1 การจัดบริการผู้ป่วยระยะกลาง

ประเทศ กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

อังกฤษ จัดโปรแกรมบริการผู้ป่วยระยะกลาง	โดยเน้นการให้บริการที่
ระดับชุมชนมีโปรแกรมเป็นกลุ่มบริการดังนี้
	 1.		Home	from	Hospital	เน้นให้บริการดูแลที่บ้าน
	 2.		Rapid	 Response	 Scheme	 ให้บริการท่ีบ้าน	 
หรือสถานบริการท่ีให้การนอน	บริการที่ให้เป็นงานพยาบาล
เป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 การให้	 IV,	 peg	 tube,	 catheter	 
replacement,	crisis	psychiatric	care	เป็นต้น
	 3.	 Step	Up	/Down	Schemes	ให้บริการที่หน่วยบริการ
ที่รับผู ้ป่วยนอน	 เช่น	 nursing	 home	 ทดแทนการนอน 
ในโรงพยาบาล
	 4.		Rehabilitation	 Schemes	 ให้บริการฟื้นฟูจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ	(Multidisciplinary	team)
	 5.	 Stroke	schemes	ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	
ส่วนใหญ่ให้บริการที่บ้าน	เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
กายและการด�ารงชีวิตอิสระให้มากท่ีสุด	 ตลอดจนการฟื้นฟู
ด้านอาชีพ
	 6.	 Community	 Hospital	 Schemes	 เป็นบริการ
ระยะกลางที่อยู่ในโรงพยาบาลในช่วงฉุกเฉิน	 เป็นช่วงที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ	 ไม่เหมาะจะให้บริการที่สถานบริการ
ภายนอกหรือที่บ้าน
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ประเทศ กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

ไทย จัดบริการผู้ป่วยระยะกลาง	โดยจัดกลุ่มบริการ	ดังนี้
	 1.	 การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและบริการ
ทางการแพทย์	 ประกอบด้วย	 การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย	
การฟื้นฟูทางการเคลื่อนไหว	 การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 และ
การดูแลรักษาความเจ็บป่วยทางการแพทย์	 โดยบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่	 แพทย์	 พยาบาล	 นักกายภาพบ�าบัด	 
นักกิจกรรมบ�าบัด	หมอนวด	หมอพื้นบ้านและผู้ช่วยเหลือ
	 2.		การบริการฟื้นฟูดูแลทางด้านจิตใจ	 เพื่อให้พร้อมรับ
เผชิญความเปลี่ยนแปลง	 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่	 ฟื้นฟู
ความเช่ือม่ันในตนเอง	 (Restore	 self)	 มีความหลากหลาย
ของกิจกรรม	เช่น	กิจกรรมเชิงธรรมมะ	ศิลปะบ�าบัด	กิจกรรม
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	ให้ค�าปรึกษารายบุคคล	กิจกรรมสร้างคุณค่า
ให้ตนเอง	 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระ	 วัด	 กลุ่มผู้ป่วย/ 
คนพิการ	หมอพื้นบ้าน	พยาบาล	นักจิตวิทยา	พยาบาลจิตเวช	
เป็นต้น
	 3.	 การช่วยเหลือและเตรียมทางด้านสังคม	ประกอบด้วย	
เตรียมความพร้อมครอบครัวและผู้ดูแลเตรียมสภาพบ้าน
และชุมชนรองรับการกลับไปอยู่ที่บ้านของผู้ป่วย	 เตรียมการ
ปรับตัวด้านสังคม	 อาชีพ	 รายได้	 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 
นักกายภาพบ�าบัด	 นักกิจกรรมบ�าบัด	 นักสังคมสงเคราะห์	
บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ครอบครัว	 และ
ชุมชน	เป็นต้น
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	 ที่กล่าวมาด้านบนเป็นมิติการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	
ซึ่งการจัดบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลางในเอกสารเล่มนี้	 จัดบริการ 
ในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 งานบริการผู้ป่วยนอก	 งานบริการผู้ป่วย 
ใน	และงานบริการในชุมชน	ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	รายละเอียด
ตามตารางที่	2.2	(กองบริหารการสาธารณสุข,	2562)	ดังนี้

ตำรำงท่ี 2.2	 การจัดบริการผู ้ป่วยระยะกลางของกระทรวงสาธารณสุข	 
รายละเอียด	ดังนี้

หน่วยงำน กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

งานบริการ
ผู้ป่วยนอก

งานบริการผู้ป่วยนอก:	 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีความบกพร่อง
ทางกาย	 ควรนัดผู้ป่วยมารับบริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก	
ตามความถี่ที่เหมาะสม	 เช่น	1-3	ครั้ง/สัปดาห์	 โปรแกรม
ในรูปแบบ	OPD	based	 program	 ได้รับการฟื้นฟูอย่าง
น้อย	45	นาที/ครั้ง	อย่างน้อย	24	ครั้งภายใน	6	เดือน	

งานบริการ
ผู้ป่วยใน

งานบริการผู้ป่วยใน:	ผู้ป่วยที่มีค่า	BI<	15	หรือ	BI	≥	15	
แต่มี	 Multiple	 impairment	 ควรได้รับการฟื้นฟูแบบ 
ผู้ป่วยใน	
	 1)	 ให้บริการ	 Intensive	 IPD	 Rehab	 program	 
ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยวันละ	3	ชั่วโมง	และ
อย่างน้อย	 5	 วันต่อสัปดาห์	 หรืออย่างน้อย	 15	 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์	(ไม่รวมชั่วโมง	Nursing	care)	
	 2)	 ให้บริการ	 Less	 Intensive	 IPD	 Rehab	 
program	 ซึ่งผู ้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยวันละ	 
1	ชั่วโมง	และอย่างน้อย	3	วันต่อสัปดาห์	หรืออย่างน้อย	 
3	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 (ไม่รวมช่ัวโมง	 Nursing	 care)	 
โดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง	 ควรมีการให้บริการ	 
Intermediate	Bed	อย่างน้อยแห่งละ	2	เตียง
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หน่วยงำน กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

งานบริการ
ในชุมชน	

งานบริการในชุมชน:	 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีความบกพร่อง
ทางกาย	 แต่ไม่สามารถมารับบริการที่ผู้ป่วยนอกได้	 ต้อง
ได้รับบริการเยี่ยมบ้านในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ	 มีการ
จัดบริการ	Out	 reach	program	 (Community)	 ได้รับ
การฟื้นฟูอย่างน้อย	45	นาที/ครั้ง	 อย่างน้อย	2	ครั้ง	 ต่อ
เดือน	ภายใน	 6	 เดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความ
พร้อมของการฝึกผู้ป่วย

	 การจัดบริการผู้ป่วยระยะกลาง	 กระทรวงสาธารณสุขมีการเน้น 

ให้บริการในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 งานบริการผู้ป่วยนอก	 งานบริการ 

ผู้ป่วยใน	 และงานบริการในชุมชน	 โดยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในการ 

จัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ซึ่งเน้นการจัดบริการพยาบาลในงาน

บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการพยาบาล

ในชุมชน	 เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย	์ 

โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 

รวมถึงบ้านและชุมชน	 ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 

เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นให้ผู ้ป่วย 

ระยะกลางปลอดภัย	 ฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์สังคม	 และ 

จิตวิญญาณ	 ฟื้นหายจากโรค	 ไม่เกิดความพิการ	 สามารถจัดการสุขภาพ

ตนเองได้	และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติ
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2.4 แนวคิดมำตรฐำนกำรพยำบำล
	 มาตรฐานการพยาบาล	เป็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
พยาบาล	มาตรฐานการพยาบาลมีการจัดระดับมาตรฐาน	แบ่งเป็น	3	 ระดับ	
ได้แก่	1)	มาตรฐานระดับชาติ	เป็นมาตรฐานที่ก�าหนดโดย	สภาการพยาบาล	
ประกอบด้วย	 มาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานการผดุงครรภ ์	 

(สภาการพยาบาล,	 2562)	 2)	 มาตรฐานระดับสถาบัน	 เป็นมาตรฐานที่ก�าหนด 
โดยองค์กรกลาง	ในที่นี้คือมาตรฐานการพยาบาลซึ่งก�าหนดโดยกองการพยาบาล	
ประกอบด้วย	 มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 และมาตรฐานการพยาบาล
ในชุมชน	 (ส�านักการพยาบาล,	 2551)	 และ3)	 มาตรฐานระดับหน่วยงาน	 
เป็นมาตรฐานที่ก�าหนดโดยงานการพยาบาลของแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาล	
	 กองการพยาบาล	 ก�าหนดมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 
ตามหน่วยบริการพยาบาล	 เช่น	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 งานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 งานบริการพยาบาลวิสัญญี	 งานบริการ
พยาบาลผู ้ป่วยผ่าตัด	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	 และงานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยใน	 เป็นต้น	 พร้อมท้ังก�าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพการพยาบาล 
ที่สอดคล้องกันกับมาตรฐานการพยาบาลของแต่ละงาน	 และส�าหรับมาตรฐาน
การพยาบาลในชุมชน	 จ�าแนกตามลักษณะการให้บริการพยาบาล	 ได้แก่	 
1)	 การจัดบริการพยาบาลในสถานบริการ	 เช่น	 การบริการพยาบาลตรวจ
รักษาโรคเบื้องต้น	เป็นต้น	2)	การจัดบริการพยาบาลต่อเนื่อง	เช่น	การบริการ
พยาบาลเยี่ยมบ้าน	 เป็นต้น	 และ	 3)	 การจัดบริการพยาบาลในชุมชน	 เช่น	 
การบริการพยาบาลหญิงต้ังครรภ์	 การบริการพยาบาลมารดาและทารก 
หลังคลอด	 การบริการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 (0	 -	 5	 ปี)	 และ 
การบริการการพยาบาลผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งก�าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ
การพยาบาลที่สอดคล้องกันกับมาตรฐานการพยาบาลของแต่ละงาน	 (ส�านัก

การพยาบาล,	2559)
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	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนี้ได้ใช้แนวคิดจากมาตรฐาน

การพยาบาลของสภาการพยาบาล	 และมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วย

นอก	 มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และมาตรฐานการพยาบาล 

ในชุมชน	 รวมถึงการก�าหนดตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลแต่ละงานดังกล่าว	

ของกองการพยาบาล

2.5 แนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง
	 กองการพยาบาล	 เห็นความส�าคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	

ได้พัฒนาระบบการวางแผนจ�าหน่าย	(Discharge	planning)	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2544	

และใช้	M-E-T-H-O-D	 เป็นเครื่องมือ	 มีการขยายผลระบบวางแผนจ�าหน่าย

อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ	 ซึ่งป ัจจุบันได้เพิ่ม	 “D”	 ในแนวคิดเป็น	 

D-M-E-T-H-O-D	 มาใช้ในการวางแผนจ�าหน่าย	 โดยพยาบาลต้องค�านึงถึง

ความพร้อมของทั้งผู้ป่วยและญาติให้ครอบคลุมประเด็น	 D-M-E-T-H-O-D	 

ในการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านและชุมชนอย่างมีคุณภาพ	

ท�าให้ผู้ป่วยและญาติสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	 ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย 

ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน	ฟื้นหายได้เร็ว	 ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้	 และอยู่ใน

สังคมอย่างปกติสุข	(ส�านักการพยาบาล,	2557)

	 การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 (Continuity	 and	Coordination	of	

Care:	 COC)	 	หมายถึง	 การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน	 

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายโดยความร่วมมือ

ระหว่างสหวิชาชีพ	ตัวผู้ป่วยและครอบครัว	เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหาย	หรือควบคุม

ภาวะโรคไม่ให้รุนแรงขึ้น	 และสามารถปรับตัวอยู่กับโรคได้	 การดูแลผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องต้องมีการวางแผนจ�าหน่าย	 (Discharge	 planning)	 ซึ่งเป็น 

กระบวนการเตรียมความพร้อม	 ประกอบด้วยการประเมินปัญหา	 วินิจฉัย	
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วางแผน	ปฏิบัติและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	โดยใช้เครื่องมือ	(D-M-E-T-H-O-D)	

เป็นเครื่องมือประเมินข้อมูลพื้นฐาน	(ส�านักการพยาบาล,	2557)	

	 การจัดระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องควรจัดให้เป็นระบบเดียวกัน 

ทั้งจังหวัด	 โดยมีศูนย์การดูแลต่อเนื่อง	 (Continuing	 of	 Care	 Center)	 

ที่ประสานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงพยาบาล	พยาบาล 

ที่ปฏิบัติงานท่ีศูนย์การดูแลต่อเนื่องต้องมีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องเยี่ยมบ้าน	

จัดท�าเกณฑ์จ�าแนกระดับความต้องการการดูแลผู้ป่วย	 จัดทีมสหสาขาท่ีจะต้อง

ร่วมทีมไปดูแลผู้ป่วยตามสภาพปัญหา	วางแผนการดูแลและก�าหนดการเยี่ยม

บ้านตามปัญหาความต้องการการดูแลของผู้ป่วยแต่ละราย	 และน�าแนวทาง

การวางแผนจ�าหน่ายมาก�าหนดเป้าหมายการพยาบาลแต่ละระยะเป็นแผน

ระยะสั้น	 และระยะยาว	 ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามแผนการดูแล 

ที่ก�าหนด	และตามสภาพปัญหาความต้องการการดูแลของผู้ป่วย	เพื่อช่วยให้

ผู้ป่วยปลอดภัย	และฟื้นสภาพได้ดีที่สุด	(ส�านักการพยาบาล,	2556)

	 ดังนั้น	 การดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการวางแผน

จ�าหน่ายผู ้ป่วยระยะกลางอย่างเป็นระบบ	 โดยพยาบาลมีการวางแผน

จ�าหน่ายร่วมกับทีมสุขภาพ	 ใช้เครื่องมือ	 (D-M-E-T-H-O-D)	 ในการเตรียม

ความพร้อมที่ส�าคัญ	 ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทั่วไป	 ไปยังโรงพยาบาลชุมชน	 และหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

จนถึงบ้านและชุมชน	 เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย	 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน	 ผู้ป่วย

และผู้ดูแลมีความรู้และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองได้เมื่อกลับไปอยู่ 

ที่บ้าน	ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้	ฟื้นหาย	มีสุขภาพที่ดี

ในที่สุด	
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2.6 แนวคิดกำรจัดกำรตนเอง 
		 แนวคิดการจัดการตนเอง	(Self	management)	เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐาน

มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม	(Social	Learning	Theory)	ที่มีความเชื่อว่า

บุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยการเสริมแรงอย่างเป็นระบบ	แนวคิดนี้มีการน�ามาใช้

ในวงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัย

ความสามารถของบุคคลในการจัดการเกี่ยวกับความเจ็บป่วย	 และปรับเปลี่ยน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถควบคุมโรคด้วยตนเอง

ได้อย่างต่อเนื่อง	(Creer,	2000)	

	 การจัดการตนเองเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตร	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	

ดังนี้	(Creer,	2000)

	 1.	 การตั้งเป้าหมาย	(goal	selection)	เป็นความร่วมมือและตัดสินใจ

ร่วมกันของผู้ป่วยและทีมสุขภาพ	 ในการก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติพฤติกรรม

ที่จ�าเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายในการควบคุมโรค	 การตั้งเป้าหมายควรท�าภายหลัง

ผู ้ป่วยและหรือญาติได้รับการเตรียมความรู ้เก่ียวกับโรค	 และฝึกทักษะ 

การจัดการตนเองในการควบคุมโรคและความเจ็บป่วยอย่างเพียงพอแล้ว	

	 2.	 การเก็บรวมรวมข้อมูล	(Information	collection)	ข้อมูลพื้นฐาน

ส�าคัญประกอบด้วย	 การเฝ้าระวังตนเองหรือตรวจสอบตนเอง	 (Self- 

monitoring)	 หรือการสังเกตตนเอง	 (Self-observation)	 และการบันทึก

ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง	 (Self-recording)	 โดยต้องได้รับการเตรียมหรือ 

ให้ข้อมูลที่ส�าคัญว่า	 ต้องเฝ้าระวังอาการหรือสังเกตความผิดปกติอะไรบ้าง	

เพื่อน�ามาใช้สังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	 การเฝ้าระวังตนเองหรือ

การตรวจสอบตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	

และต่อความส�าเร็จในการจัดการตนเอง	
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	 3.	 การประมวลและประเมินข้อมูล	 (Information	 processing	

and	evaluation)	 เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้วยตนเอง	 และน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 โดยต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลงของตนเอง	การประเมินการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้	 สามารถที่จะประเมินผลและ

ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้	เรียนรู้ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล

จากการเจ็บป่วยและหาสาเหตุ	 รวมท้ังพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยในการจัดการ

กับความเจ็บป่วย	

	 4.	 การตัดสินใจ	 (Decision	 making)	 เป ็นบทบาทที่ส�าคัญ 

ในการจัดการตนเอง	 โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

ที่รวบรวมได้	 สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติพฤติกรรม 

เพื่อควบคุมโรค	 โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นพื้นฐาน	 โดยผู้ป่วยควรมีสิทธิ

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองทั้งที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน

	 5.	 การลงมือปฏิบัติ	 (Action)	 เป็นการปฏิบัติการจัดการตนเอง 

ในการควบคุมความเจ็บป่วย	 หรือความผิดปกติท่ีเป็นผลจากความเจ็บป่วย	

ซึ่งพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ส�าคัญในการควบคุมโรค	 เช่น	 การรับประทาน

อาหารที่เหมาะสมกับโรค	การออกกาลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 

การใช้ยาอย่างถูกต้อง	 การเฝ้าระวังอาการผิดปกติ	 รวมถึงอาการแสดง 

ของภาวะแทรกซ้อน	 ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง	 การจัดการกับความเครียด	 

และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ท�าให้โรคมีความรุนแรงขึ้น	

หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา

	 6.	 การสะท้อนตนเอง	 (Self-reaction)	 เป็นการประเมินตนเอง 

เกี่ยวกับส่ิงที่ลงมือปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองก�าหนดไว้หรือไม่	

รวมทั้งการประเมินความต้องการ	 การฝึกทักษะและความช�านาญเพ่ือให้



แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

27

สามารถคาดการณ์ถึงการปฏิบัติจริง	 หรือต้องฝึกทักษะเพ่ิมเติม	 และทราบ 

ข้อจ�ากัดของตนเองในการปฏิบัติ	 เป็นการช่วยให้ทักษะการจัดการตนเอง 

คงอยู่ต่อไป	 ซึ่งมีความส�าคัญในการให้บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง

 บทบำทพยำบำลในกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยระยะกลำงและ 

ผู้ดูแล ดังนี้

	 1.	 วางแผนและต้ังเป้าหมายการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีจ�าเป็นร่วมกับ 

ผู้ป่วยและผู้ดูแล	 และทีมสุขภาพ	 เพื่อไปสู่เป้าหมายในการจัดการสุขภาพ

ตนเอง	

	 2.	 ให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 ข้อมูลเกี่ยวกับโรค	 การควบคุมโรคและ

ความเจ็บป่วย	 การเฝ้าระวังอาการหรือสังเกตความผิดปกติ	 การปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวัน

	 3.	 สอน	 สาธิต	 และฝึกทักษะที่ส�าคัญจ�าเป็นให้กับผู้ป่วยและหรือ 

ผู้ดูแล	 เพื่อการจัดการตนเองในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันได้	ฟื้นหายจากความเจ็บป่วย	 ใช้ชีวิตอย่างปกติหรือใกล้เคียง

ปกติได้

	 3.	 เสริมสร้างพลังอ�านาจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และการจัดการ

สุขภาพตนเองให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 วางแผน	 ติดตามผล	 และเฝ้าระวังอาการผิดปกติ	 รวมถึงอาการ

แสดงของภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยร่วมกับผู้ป่วยและผู้ดูแล	และทีมสุขภาพ	
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  ผู้ป่วยระยะกลำงและผู้ดูแลมีจัดกำรตนเอง ดังนี้

	 1.		รับรู้อาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลง	 ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการเจ็บป่วยของตนเอง	

	 2.	ก�าหนดเป้าหมาย	และเลือกกลวิธีการปฏิบัติพฤติกรรม	การแก้ไข	

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของตนเอง	

	 3.	ปฏิบัติการจัดการตนเองตามกลวิธีที่เลือก	มุ่งสู่เป้าหมายที่ก�าหนด	

	 4.	 เฝ้าระวังอาการหรือสังเกตความผิดปกติ	 และประเมินการ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของตนเอง

	 5.	 รวมรวม	 บันทึก	 และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องการปรับ

เปลี่ยนตามเป้าหมายที่ตนเองก�าหนด

	 6.	 ประเมินผลส�าเร็จของการรักษา	 เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยของ

ตนเอง	

	 แนวคิดการจัดการตนเองสามารถน�ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะ

กลาง	โดยพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ	ร่วมกับทีมสุขภาพ	ในการสนับสนุน	

และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล	 มีการจัดการสุขภาพตนเองอย่าง

เหมาะสม	 มุ่งเน้นในการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 

เพ่ือป้องกัน	 และควบคุมความรุนแรงของโรค	 โดยสามารถควบคุมตนเอง 

ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนไม่ให้เพิ่มระดับความรุนแรง	 ไม่เกิดภาวะ

แทรกซ้อน	ฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัว	และใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข	
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	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 และได้น�าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ได้บูรณาการแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 

1)	 แนวคิดทฤษฎีระบบ	 2)	 แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 3)	 แนวคิด 

การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 4)	 แนวคิดมาตรฐานการพยาบาล	 

5)	 แนวคิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 6)	 แนวคิดการจัดการตนเอง	 และ

คณะผู้เขียนได้สรุปแนวคิดมาบูรณาการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

ตามกรอบแนวคิดการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 แผนภาพท่ี	 2.1	

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ได้แก่

	 องค์ประกอบท่ี	 1	 ปัจจัยน�าเข้า	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 นโยบาย 

การพยาบาล	2)	โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	

3)	ระบบบริการ	4)	โครงสร้างทางกายภาพ	5)	ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

	 องค์ประกอบที่	2	กระบวนการ	ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมได้น�า

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 และมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน	

มาก�าหนดกระบวนการในการจัดบริการพยาบาลเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล

ทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	จัดบริการพยาบาล

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู ้ป่วยนอก	 

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการพยาบาลในชุมชน

	 องค์ประกอบที่	 3	 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 ที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ 

การพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ดังนี้

	 ผลผลิต	ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ตัวชี้วัดด้านผู้ใช้บริการ	

2)	ตัวชี้วัดด้านผู้ให้บริการ	3)	ตัวชี้วัดด้านองค์กร	

	 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ี	 3	 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 จะได้

กล่าวไว้ในบทที่	5	ต่อไป

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนกำร

o มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

o มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน
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	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 และได้น�าแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ได้บูรณาการแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 

1)	 แนวคิดทฤษฎีระบบ	 2)	 แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 3)	 แนวคิด 

การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 4)	 แนวคิดมาตรฐานการพยาบาล	 

5)	 แนวคิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 6)	 แนวคิดการจัดการตนเอง	 และ

คณะผู้เขียนได้สรุปแนวคิดมาบูรณาการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

ตามกรอบแนวคิดการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 แผนภาพที่	 2.1	

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ได้แก่

	 องค์ประกอบท่ี	 1	 ปัจจัยน�าเข้า	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 นโยบาย 

การพยาบาล	2)	โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	

3)	ระบบบริการ	4)	โครงสร้างทางกายภาพ	5)	ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

	 องค์ประกอบที่	2	กระบวนการ	ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมได้น�า

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 และมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน	

มาก�าหนดกระบวนการในการจัดบริการพยาบาลเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล

ทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	จัดบริการพยาบาล

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู ้ป่วยนอก	 

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการพยาบาลในชุมชน

	 องค์ประกอบที่	 3	 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 ที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ 

การพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ดังนี้

	 ผลผลิต	ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ตัวชี้วัดด้านผู้ใช้บริการ	

2)	ตัวชี้วัดด้านผู้ให้บริการ	3)	ตัวชี้วัดด้านองค์กร	

	 ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ี	 3	 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 จะได้

กล่าวไว้ในบทที่	5	ต่อไป

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนกำร

o มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

o มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน

	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ตั้งแต่แรกรับ	 จนกระท่ัง

จ�าหน่าย	 เป็นการจัดบริการพยาบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	 ได้แก	่

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการ

พยาบาลในชุมชน	 เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ	

ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู ้ป่วยระยะกลางปลอดภัย	

ฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์สังคม	 และจิตวิญญาณ	 ฟื้นหาย 

จากโรค	 ไม่เกิดความพิการ	 สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	 และใช้ชีวิต 

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติ	 ซึ่งมีรายละเอียดการก�าหนดการ

จัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	อยู่ในบทที่	3	ต่อไป
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3บทที่

แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำล
ผู้ป่วยระยะกลำง  
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 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางเป็นการบริการที่เชื่อมต่อ
การดูแลผู้ป่วยของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย	์ 
โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
รวมถึงบ้านและชุมชน	และเป็นการบริการพยาบาลที่เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย
ระยะเฉียบพลัน	(Acute	care)	ระยะกลาง	(Intermediate	care)	การดูแล
แบบประคับประคอง	(Palliative	care)	จนกระทั่ง	การดูแลผู้ป่วยระยะยาว	
(Long	term	care)	โดยมีหน่วยงานบริการพยาบาลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่	บริการ
พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 (ER)	 บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 (OPD)	 บริการ
พยาบาลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	(ICU	&	IPD)	บริการผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี	
(OR	 &	 Anes)	 บางรายต้องการการดูแลต่อเนื่อง	 (Continuous	 of	 Care)	
ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	 ได้แก	่
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการ
พยาบาลในชุมชน	 โดยมีขั้นตอนการรับบริการพยาบาลของผู้ป่วยระยะกลาง	
ในสถานบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	ตามแผนภาพที่	3.1
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แผนภำพท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรรับบริกำรพยำบำลของผู้ป่วยระยะกลำง 

ในสถำนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข  

 

 

 Acute care/ Intermediate  care 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Refer

คลินิกหมอ

ครอบครัว/ศูนย

สุขภาพชุมชน/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตำบล และชุมชน

โรงพยาบาล

ชุมชน

โรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไป

 

YES

ER/ OPD 

ICU/ IPD 

OR/ANES

ICU / IPD 

COC 

IPD   

COC 

Home/Community 

OR

NO

D/C

D/C 

Acute care / Intermediate care

Acute  care 

Acute care / Intermediate  care  

YES

OPD/ER 

NO

COC Need 

NO     
Complication

YES

 

Intermediate  care 

/Palliative  care 

Long Term Care
กรณีที่ผูปวยไดรับการดูแล

มากกวา 6 เดือน
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กำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง
	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ภายใน	6	เดือนแรกตามโรค	และสภาพการเจ็บป่วย	ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	
และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 เชื่อมโยงการดูแลผู ้ป ่วยระหว ่าง 
โรงพยาบาลทุกระดับ	ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาล
ชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	ซึ่งพยาบาล
มีความส�าคัญในการจัดบริการพยาบาล	 ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางปลอดภัย	ฟื้นฟู
สภาพทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์สังคม	และจิตวิญญาณ	ฟื้นหายจากโรค	
ไม่เกิดความพิการ	สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	
	 จากแนวคิดการจัดบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลางในบทท่ี	 2	 
บูรณาการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ตามกรอบแนวคิดการจัดบริการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ตามแผนภาพที่	2.1	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	
ได้แก่	
	 องค์ประกอบที่	 1	 ปัจจัยน�าเข้า	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 นโยบาย 
การพยาบาล	2)	โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
3)	ระบบบริการ	4)	โครงสร้างทางกายภาพ	5)	ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
	 องค์ประกอบที่	2	กระบวนการ	ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมได้น�า
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 และมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน	
มาก�าหนดกระบวนการในการจัดบริการพยาบาลเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล
ทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	จัดบริการพยาบาล
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู ้ป่วยนอก	 

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการพยาบาลในชุมชน
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	 องค์ประกอบที่	 3	 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 ที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ 
การพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ดังนี้
	 ผลผลิต	ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ตัวชี้วัดด้านผู้ใช้บริการ	
2)	ตัวชี้วัดด้านผู้ให้บริการ	3)	ตัวชี้วัดด้านองค์กร	
	 แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดตามล�าดับ	ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน�ำเข้ำ
		 ปัจจัยน�าเข้า	ซึ่งประกอบด้วย	1)	นโยบายการพยาบาล	2)	โครงสร้าง
คณะกรรมการ/คณะท�างานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	3)	ระบบบริการ	(System/
Service)	 4)	 โครงสร้างทางกายภาพ	 (Structure)	 เช่น	 สถานที่	 อุปกรณ์	 
เครื่องมือ	เครื่องใช้	ปัจจัยสนับสนุน	เป็นต้น	5)	ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
(Staff)	

รำยละเอียดในองค์ประกอบย่อย ดังนี้
 1. นโยบำยกำรพยำบำล
	 	 ผู้บริหารองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ	 แต่ละระดับ
ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 ต้องก�าหนด
นโยบายด้านการพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางที่สอดคล้องกับ
ระดับโรงพยาบาล	 และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	 และประกาศ 
เผยแพร่นโยบายแก่บุคลากรทางการพยาบาล	และบุคลากรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อแสดงออกถึงการให้ความส�าคัญจ�าเป็นในการพัฒนางานบริการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะกลางในประเด็นหลัก	ดังนี้
	 	 1.1	 ผู้บริหารองค์กรพยาบาล	 ก�าหนดทิศทาง	 แผนพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	สนับสนุน	ส่งเสริม	การจัดบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยระยะกลาง	ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	และงานบริการพยาบาลในชุมชน	ตามมาตรฐาน

คุณภาพบริการพยาบาล	ยึดหลักการบริการพยาบาลเชิงวิชาชีพ	

	 	 1.2	 ก�าหนดพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยระยะกลางโดยให้มีการจัดหน่วย

บริการ	 Intermediate	 ward/Intermediate	 bed	 รวมถึงอุปกรณ์และ 

เครื่องมือทางการแพทย์	

	 	 1.3	 ก�าหนดประเภทผู้ป่วย	 และการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง	

สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

	 	 1.4	 ก�าหนดระบบและกลไกในการรายงานผลการด�าเนินงาน 

การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

	 	 1.5	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

โดยการด�าเนินการสนับสนุน	ควบคุมคุณภาพบริการพยาบาล	และการรายงาน

ผลการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

 2. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำน ดูแลผู้ป่วยระยะกลำง 

		 	 โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน	 ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	

ก�าหนดตามแนวทางที่กองการพยาบาลก�าหนด	 (กองการพยาบาล,	 2561)	

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงของโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน 

ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลควรมีคณะกรรมการ/คณะท�างาน	 จัดบริการดูแลผู้ป่วย

ระยะกลาง	 ของโรงพยาบาล	 อาจมีการเรียกชื่อคณะกรรมการเป็นอย่างอื่น

ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	

ทิศทาง	 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของ 

โรงพยาบาล	 มีผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน	 มีหัวหน้ากลุ่มงาน	 

และหัวหน้างานสหวิชาชีพเป็นกรรมการ	 มีหัวหน้าพยาบาลเป็นหนึ่งใน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้	ในโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจบูรณาการ
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ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

หัวหน้าพยาบาล	*	หรือ
รองหัวหน้าพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงานสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

หน้าที่นี้ไปกับคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล	 ประเด็นส�าคัญยิ่ง 

ของคณะกรรมการชุดน้ี	 คือ	 ต้องมีหัวหน้าพยาบาลหรือรองหัวหน้าพยาบาล

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการเป็นผู้น�านโยบายด้าน

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติและสู่การ

พัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าว	

แผนภำพที่ 3.2 ตัวอย่ำงโครงสร้ำงคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำน ดูแลผู้ป่วย

ระยะกลำง ของโรงพยำบำล

 

		 ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะ

ท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	ของโรงพยาบาล	ซึ่งในอนาคตอาจมีโครงสร้าง

คณะกรรมการ/คณะท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	ของสาขา	Service	plan	

ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	ดังนั้น	

โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน	ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	อาจมีการปรับเปลี่ยน

หรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของแต่ละสถานบริการ

สุขภาพ	
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  2.1 (ตัวอย่ำง) หน้ำที่ของคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำน ดูแล 

ผู้ป่วยระยะกลำง ของโรงพยำบำล มีดังนี้

   1) ก�าหนดนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาล

	 	 	 2)	 ก�าหนดแผนพัฒนาบริการผู ้ป ่วยระยะกลาง	 เช ่น	 

แผนพัฒนาการจัดหน่วยบริการ	Intermediate	ward/	Intermediate	bed	

แผนพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	 แผนระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย	

แผนพัฒนาบุคลากร	และแผนพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยระยะกลาง	เป็นต้น	

	 	 	 3)	 ติดตาม	 ควบคุม	 ก�ากับการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

บริการผู้ป่วยระยะกลาง	

	 	 	 4)	 สนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะกรรมการ/

คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง

	 	 	 5)	 แต่งตั้ง	 มอบหมายงานให้แก่คณะท�างานพัฒนาบริการ 

ผู้ป่วยระยะกลาง	 เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาบริการผู้ป่วย

ระยะกลาง	

	 	 	 6)	 สรุปผลการพัฒนาบริการผู ้ป่วยระยะกลาง	 เพื่อการ

ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 7)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

ของโรงพยาบาล	 หรือ	 คณะกรรมการพัฒนาระบบ	 Service	 Plan	 ของ 

โรงพยาบาล
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  2.2 คณะกรรมกำรพัฒนำบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง
ของโรงพยำบำล 

แผนภำพท่ี 3.3 ตัวอย่ำงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรพัฒนำบริกำรพยำบำลผู้ป่วย
ระยะกลำงของโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชน

	 	 	 2.2.1	 หน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล 
ผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน	
มีดังนี้
	 	 	 	 1)	 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาบริการพยาบาลของ
โรงพยาบาล	ให้สอดคล้องกับนโยบาย	การดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาล
	 	 	 	 2)	 ก�าหนดแผนพัฒนาบริการพยาบาลดูแลผู ้ป่วย
ระยะกลาง	 เช่น	 แผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 เป็นต้น	
(อาจบูรณาการกับแผนงานพยาบาลของกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงานการพยาบาล)
	 	 	 	 3)	 ติดตาม	 ควบคุม	 ก�ากับการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
	 	 	 	 4)	 สนับสนุน	 ส ่งเสริมการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการ/คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการพยาบาลดูแล 

ผู้ป่วยระยะกลาง

หัวหน้ำพยำบำล *

รองหัวหน้าพยาบาล/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง
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	 	 	 	 5)	 แต่งตั้ง	 มอบหมายงานให้แก่คณะท�างานพัฒนา

บริการพยาบาล	 ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 และพยาบาลวิชาชีพ	 หรือ	 ผู้ปฏิบัติ

การพยาบาลข้ันสูง	 (ตามบริบทของสถานบริการสุขภาพ)	 เพื่อให้เกิดการ

ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	

	 	 	 	 6)	 สรุปผลการพัฒนาบริการพยาบาลดูแลผู ้ป่วย

ระยะกลาง	เพื่อการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 7)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

ดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาล

 3. ระบบบริกำร (System/Service)	 ระบบบริการที่มีเป็นระบบที่

เอื้อต่อการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก	่

ระบบส่งต่อ	ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล	ระบบการให้ค�าปรึกษา	

ระบบการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลาง	 และระบบ 

การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ	ดังนี้

  3.1 ระบบส่งต่อ เป็นระบบการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วยระยะ

กลางท้ังจากโรงพยาบาลกลับมาดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน	 หรืออาจส่งผู ้ป่วย 

จากบ้านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วย

เฉียบพลัน	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดในเขตสุขภาพ	 และเป็นไปตาม

มาตรฐานการส่งต่อ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความปลอดภัย	ทั้งในระหว่างส่งต่อและ

ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ	 ท้ังระหว่างส่งต่อและจนถึงปลายทางของ

โรงพยาบาล	ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

  3.2 ระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล	 โดยก�าหนดฐาน

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการพยาบาล	 เช่น	 1)	 ข้อมูลผู้ป่วยระยะกลาง	

ได้แก่	โรค	อาการของโรค	การเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล	และการส่งต่อ 
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เป็นต้น	เพื่อใช้ในการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสุขภาพ	2)	ข้อมูลบุคลากร	เช่น	

ปริมาณและศักยภาพของพยาบาลที่เหมาะสมกับการให้บริการผู้ป่วยระยะ

กลาง	ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	3)	ข้อมูลผลลัพธ์ทางการพยาบาล	เช่น	

ผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการ	 ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ	 เป็นต้น	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางต่อไป

  3.3 ระบบกำรให้ค�ำปรึกษำ	 การให้ค�าปรึกษามีทั้งบุคลากร

พยาบาล	ทีมสุขภาพ	และผู้ป่วยและผู้ดูแล	ดังนี้

		 	 	 3.3.1	 การให้ค�าปรึกษาพยาบาลกับบุคลากรพยาบาล	

ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลในเครือข่าย	 

โดยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 และจัดให้มีระบบการ	

Conference	case	เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับสถานบริการสุขภาพในการดูแลผู ้ป ่วยระยะกลางร่วมกัน	 ได้แก่	 

โรงพยาบาลชุมชนเป็นพี่เลี้ยงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

		 	 	 3.3.2	 การให้ค�าปรึกษาของพยาบาลกับทีมสุขภาพ	 ทั้งนี้

พยาบาลต้องเป็นผู ้ให้ข้อมูล	 ความรู ้	 เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 

และมีการปรึกษาร่วมกันกับทีมในการฟื้นฟูสภาพกับแพทย์และนักกายภาพบ�าบัด	 

เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

		 	 	 3.3.3	 การให้ค�าปรึกษาของพยาบาลกับครอบครัวผู้ป่วย	

ในด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	 และให้ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได	้

โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังอ�านาจ	 เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสามารถ

ในการจัดการสุขภาพตนเองได้	

   3.4 ระบบกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง 

เป็นระบบพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน 

โรงพยาบาล	ได้แก่	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	
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และงานบริการพยาบาลในชุมชน	โดยก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพบริการ

พยาบาลในหน่วยงาน	 โดยมีผลลัพธ์ตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลที่สอดคล้อง

กับ	 Service	 plan	 รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล	 ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการ	 การพัฒนา

นวัตกรรมการพยาบาล	

   3.5 ระบบกำรสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพ 

เป็นการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายชุมชน	 เช่น	 ผู้น�าชุมชน	 อาสา

สมัครสาธารณสุข	 กองทุนต่างๆในชุมชน	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	

เป็นต้น	 ให้ได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้

สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	 ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้และอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข	

 4. โครงสร้ำงทำงกำยภำพ (Structure)

	 การจัดหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของโรงพยาบาล	 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	 จัดบริการ

พยาบาลผู้ป่วยระยะกลางให้เหมาะสมตามบริบท	 และหน่วยบริการพยาบาล

ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	

และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 ซ่ึงมีรายละเอียดการจัดหน่วยบริการพยาบาล

ผู้ป่วยระยะกลางแต่ละระดับ	ดังตารางที่	3.1



กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง46

ตำรำงที่ 3.1 กำรจัดหน่วยบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำงแต่ละระดับ

หน่วยบริกำร โรงพยำบำลศูนย์/
โรงพยำบำลทั่วไป

โรงพยำบำล
ชุมชน

โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล

ผู้ป่วยนอก

-	จัดให้มีคลินิกฟื้นฟูสภาพ จัดให้มีคลินิก
ฟื้นฟูสภาพ
อย่างน้อย	
1	คลินิก

จัดให้มีคลินิก
ฟื้นฟูสภาพอาจ
จัดรวมกับคลินิก
อื่นๆ	ตามบริบท
และความเหมาะ
สมของสถาน
บริการสุขภาพ

-

-	มีทางลาด P P P
-	มีห้องน�้าส�าหรับคนพิการ P P P
-	มีศูนย์ยืมเครื่องมือและ
เวชภัณฑ์

P P P

ผู้ป่วยใน

-	จัดหน่วยบริการ	
Intermediate	ward	
ในการจัดบริการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะกลาง

จัดหน่วยบริการ	
Intermediate	
ward	อย่างน้อย	

6	เตียง

จัดบริการ	
Intermediate	
Bed	อย่างน้อย	

2	เตียง

	จัดบ้านของ
ผู้ป่วยเปรียบ
เสมือนเป็น
หอผู้ป่วย

-	มีเตียงสูงหรือเตียงที่ปรับ
ระดับได้

มีเตียงสูงหรือ
เตียงที่ปรับระดับ
ได้และเตียงเตี้ย
อย่างละครึ่ง

มีเตียงสูงหรือ
เตียงที่ปรับระดับ
ได้หนึ่งเตียง	และ
เตียงเตี้ยอย่าง
น้อยหนึ่งเตียง

-
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หน่วยบริกำร โรงพยำบำลศูนย์/
โรงพยำบำลทั่วไป

โรงพยำบำล
ชุมชน

โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล

-	มีช่องว่างระหว่างเตียง
อย่างน้อย	1.5	เมตร	
เพื่อใช้วิลแชร์ได้สะดวก

มีช่องว่างระหว่าง
เตียงอย่างน้อย	
1.5	เมตร	(อย่าง
น้อย	2	เตียง)เพื่อ

ใช้วิลแชร์ได้
สะดวก

มีช่องว่างระหว่าง
เตียงอย่างน้อย	
1.5	เมตร	(อย่าง
น้อย	1	เตียง)เพื่อ

ใช้วิลแชร์ได้
สะดวก

-

-	มีห้องน�้าส�าหรับคนพิการ
ในหอผู้ป่วย

P P -

งำนในชุมชน

-	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเป็นหลัก	ในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน

งานการพยาบาล
ในชุมชน

งานบริการ
พยาบาลปฐมภูมิ
และองค์รวม

งานการพยาบาล
ในชุมชน

-	งานบริการพยาบาลการ
ดูแลต่อเนื่อง	ส�าหรับผู้ป่วย
ระยะกลางและผู้ดูแล	

การส่งต่อจาก
หอผู้ป่วยมาที่

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง	
(Continuous	of	
Care:	COC)	และ

ศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง

ส่งต่อไปยัง	
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	ในการ
ดูแลผู้ป่วย

การส่งต่อจาก
หอผู้ป่วยหรือ
ส่งกลับมาจาก	

โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
มาที่ศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง	และ

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	ในการ
ดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยกลับไปอยู่
ที่บ้าน	ใช้บ้าน

ของผู้ป่วยเปรียบ
เสมือนเป็นหอผู้
ป่วย	อาจต้อง

ปรับสิ่งแวดล้อมที่
บ้านให้เอื้อต่อ
การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง	เช่น	

มีทางลาด	
ห้องน�้ามีราวจับ	

เป็นต้น
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 5.  ทีมกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง (Staff)

	 	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางต้องมีการด�าเนินการ 

ร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	 ทีมการพยาบาล	 และ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เช่น	 แพทย์	 เภสัชกร	 กายภาพบ�าบัด	 นักโภชนากร	 

และแพทย์แผนไทย	 เป็นต้น	 ในทีมพยาบาลใช้ทีมทักษะผสมผสานโดยจัด

พยาบาลเฉพาะทางให้บริการร่วมกับพยาบาลทั่วไป	รายละเอียด	ดังนี้

	 	 จ�านวนบุคลากรพยาบาลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 งานบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยใน	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 และตามนโยบาย	 และบริบท 

ของแต่ละโรงพยาบาล	ดังตารางที่	3.2
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ตำรำงที่ 3.2 กำรก�ำหนดบุคลำกรพยำบำลตำมเกณฑ์ของหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยำบำลศูนย์/
โรงพยำบำลทั่วไป

โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต�ำบล

-	บุคลากรพยาบาล	
-	มีพยาบาลอบรม
เฉพาะทางเพื่อให้การ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
ได้แก่	พยาบาล	(ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาล
ฟื้นฟูสภาพ	4	เดือน	
หรือ	การพยาบาล
เฉพาะทาง	สาขา	
การพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง	
อย่างน้อย	1	คนในช่วง
ระยะเปลี่ยนผ่าน
-	พยาบาล	(ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ	
5	วัน)	ในช่วงระยะ
เปลี่ยนผ่าน

-	บุคลากรพยาบาล
-	มีพยาบาลอบรม
เฉพาะทางเพื่อให้การ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	
ได้แก่	พยาบาล	(ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาล
ฟื้นฟูสภาพ	4	เดือน	
หรือ	การพยาบาล
เฉพาะทาง	สาขา	
การพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง	
อย่างน้อย	1	คนในช่วง
ระยะเปลี่ยนผ่าน
-	พยาบาล	(ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ	
5	วัน)

-	บุคลากรพยาบาล
-	พยาบาล	(ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ	
5	วัน)	ตามบริบทและ
ความจ�าเป็นในแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล
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องค์ประกอบที่ 2 กระบวนกำร
	 การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล

ทุกระดับ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รวมถึงบ้านและชุมชน	จัดบริการพยาบาล

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 งานบริการพยาบาลผู ้ป่วยนอก	 

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	 เป้าหมาย

สูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางปลอดภัย	 ฟื้นฟูสภาพท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	

อารมณ์สังคม	 และจิตวิญญาณ	ฟื้นหายจากโรค	 ไม่เกิดความพิการ	 สามารถ

จัดการสุขภาพตนเองได้	 และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหรือใกล้เคียง

ปกติ	 ซึ่งองค์ประกอบที่	 2	 กระบวนการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	

ได้น�ามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล	 และมาตรฐานการพยาบาลใน

ชุมชน	 มาเป็นแนวคิดหลักในการก�าหนดกระบวนการบริการพยาบาลผู้ป่วย

ระยะกลาง	ซึ่งมีกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางในงานบริการพยาบาล

ผู้ป่วยนอก	 งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และงานบริการพยาบาลในชุมชน	

ตามระดับของโรงพยาบาล	รายละเอียดตาม	ตารางที่	3.3	
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ตำรำงท่ี 3.3 กิจกรรมกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำงในงำนบริกำรพยำบำล 

ผู้ป่วยนอก งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยใน และงำนบริกำรพยำบำลในชุมชน 

จ�ำแนกตำมระดับของโรงพยำบำล ดังนี้

หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

งำนบริกำร
พยำบำล

ผู้ป่วยนอก

1. กำรพยำบำลระยะก่อนกำร
ตรวจรักษำฟื ้นฟูผู ้ป ่วยระยะ
กลำง

1.1	 ตรวจคัดกรอง	 โดยการ
ประเมินสภาพร ่างกายผู ้ป ่วย
ระยะกลางแรกรับ	เพื่อจ�าแนกระดับ
ความรุนแรงและการวินิจฉัยปัญหา 
ความต้องการเบ้ืองต้นในการฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วย	รวมถึงความสามารถ
ในการท�ากิจกรรม	การมีส่วนร่วม	
และการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของปัญหา	 และมีระบบส่งต่อ 
ผู ้ป ่วยในกรณีท่ีผู ้ป ่วยมีความ 
ยุ่งยากซับซ้อนเกินศักยภาพของ
โรงพยาบาล	

P P -
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หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

1.2	 ประเมินและเฝ้าระวังอาการ
อย่างต่อเนื่อง	 ท้ังปัญหาสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ	 ปัญหา
ความเส่ียง	 เพื่อวินิจฉัยปัญหา
และความต้องการ	 ตามความ
จ�าเป็นของผู้ป่วย	พร้อมทั้งวางแผน
การให้ความรูแ้ละข้อมลูทางสขุภาพ

P P -

1.3	 ปฏิบัติการพยาบาลในระยะ
ก่อนการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ
ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ตามแนวจ�าแนกระดับความรุนแรง
ของผู ้ป ่ วยและความเร ่ งด ่วน 
ในการปฏิบัติการพยาบาล	 โดย
การให้ข้อมูล	 พร้อมทั้งเสริมพลัง
อ�านาจแก่ผู ้ป่วยและครอบครัว 
ในเรื่องความรู้	และทักษะที่จ�าเป็น
ในการฟื้นฟูสภาพ	ตามสภาวะโรค
และข้อจ�ากัดของผู้ป่วยแต่ละราย

P P -

1.4	 ประเมินผลการปฏิบัติการ
พยาบาล	ระยะก่อนตรวจ	พร้อมทั้ง
สังเกตอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย	
และให้ข้อมูลอาการที่เปลี่ยนแปลง 
ที่ ต ้ องขอความช ่วยเหลือจาก
บุคลากรพยาบาลทันที

P P -
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หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

2. กำรพยำบำลระยะระหว่ำง
กำรตรวจรักษำฟื้นฟูผู้ป่วยระยะ
กลำง
2.1	 ดูแลให้ผู้ป่วยระยะกลางได้รับ 
การตรวจรักษาตามล�าดับและ
ตามความเร่งด่วนของการฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ	 โดยการ
ระบุตัวบุคคล	 ระบุปัญหาสุขภาพ
ในการฟื้นฟูสภาพให้ชัดเจนตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

P P -

2.2	 ให้การฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจแบบองค ์รวม	 ตาม
ความถี่	 ระยะเวลา	 ในการฟื้นฟู 
ผู้ป่วย

P P -

2.3	 จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์	
และเวชภัณฑ์ในการฟื้นฟูสภาพ

P P -

2.4	 เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจในการ
เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ	โดยอธิบาย
ขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูให้ผู้ป่วย
และผู้ดูแลได้รับทราบ

P P -
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หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

2.5	 เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ป่วย 
ในขณะได้รับการฟื้นฟูสภาพ	และ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
ขณะฟื้นฟูสภาพ

P P -

2.6	 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและดูแล
ซักถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่อง
ต่างๆ

P P -

3. กำรพยำบำลระยะหลังกำร
ตรวจรักษำ

3.1	 ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและผู้ดูแล
เกี่ยวกับความจ�าเป็น	 และข้ัน
ตอนการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย	ให้
มาตรวจตามนัด	 ตามก�าหนดการ
ฟื ้นฟูสภาพตามนัดทุกคร้ัง	 และ
ตามช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	เพื่อให้
ผู้ป่วยฟื้นหายอย่างมีประสิทธิภาพ

P P -

3.2  ฝึกทักษะ	 สอน	 อธิบาย/ให  ้
ค�าแนะน�า การฟื้นฟูสภาพที่บ้าน	
ให้เหมาะสม	 กับสภาวะโรคของ
แต่ละบุคคล

P P -
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หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

3.3	 ประสานงานกับหน่วยงาน	
และทีมสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง	 ตาม
แนวทางที่ก�าหนดของหน่วยงาน	
ได้แก่	
	 3.3.1	การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
	 3.3.2	การส ่งต ่อไปยังสถาน
บริการอื่นๆ
	 3.3.3	การส่งต่อไปยังหน่วย
งานภายในโรงพยาบาล

P P -

3.4	 ส อ น ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ อ า ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีจ�าเป็นท่ีต้องรีบมา
พบแพทย์	 และมีช่องทางในการ
ประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วย
โดยหาแหล่งทรัพยากรในชุมชน	
และมีเบอร ์โทรศัพท์ให ้ติดต ่อ
ตลอด	24	ชั่วโมง

P P -

4. กำรดูแลต่อเนื่อง

4.1	 ประเมินปัญหาสุขภาพและ
ความต ้องการของผู ้ป ่วยและ
ครอบครัว

P P -
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หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

4.2	 ให้ความรู้และข้อมูลสุขภาพ
กับผู ้ป ่ วยและครอบครัวและ 
การมาตรวจตามนัดทุกครั้ง	 เพ่ือ
ส ่ ง เสริมการฟ ื ้นฟูสภาพและ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังในกรณีท่ีมี
การส่งต่อผู้ป่วย	 ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล

P P -

4.3	 จัดหาและให้ข ้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรในชุมชน	 เพื่อให้ผู้ป่วย
และผู ้ ดู แลสามารถขอความ 
ช่วยเหลือ

P P -

4.4	 จัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการดูแลผู ้ป ่วยระยะกลาง 
อย่างต่อเนื่อง	 ในการส่งต่อไปยัง
หน ่วยงานอื่น	 ทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล	ตามแนวทาง
ที่ก�าหนดของหน่วยงาน	 โดยมี
การให้ข้อมูลการรักษาฟื้นฟูที่ได้รับ	
และสาเหตุการส่งต่อ

P P -

4.5	 ให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะ
กลางตามสภาพปัญหา	 ก่อนการ
ส่งต่อผู้ป่วย	

P P -
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5. กำรให ้ข ้อมูลและควำมรู ้ 
ด้ำนสุขภำพ

5.1	 วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจ�าเป็น	 และประเมินความ
สามารถ	 การรับรู้และการเรียนรู	้
เพื่อใช้เป็นข้อมูล	 ในการให้ข้อมูล
และให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพ 
อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

P P -

5.2	 ให้ความรู้และฝึกทักษะการ
ฟื้นฟูสภาพที่บ้านตามความสามารถ
และตอบสนองตามความต้องการ
ของผู้ป่วยเฉพาะโรคในแต่ละบุคคล

P P -

5.3	 เปิดให้มีช่องทางการเข้าถึง
การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ	 และ
การฟื้นฟูสุขภาพท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ	เช่น	แผ่นพับ	โปสเตอร์	
และวิดิทัศน์	เป็นต้น

P P -
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6. บันทึกข้อมูลทำงกำรพยำบำล 
บันทึกให้ครอบคลุมกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลฟื ้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยระยะกลางทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ	 ทั้งระยะก่อน	 ระหว่าง	
และหลังการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ 
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ต่อไป

P P -

งำนบริกำร
พยำบำล
ผู้ป่วยใน

1. กำรประเมินปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้ป่วยระยะกลำง

1.1	 ประเมินปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ	
วินิจฉัยความรุนแรง	และความเร่ง
ด่วนในการแก้ไขปัญหา	 การฟื้นฟู
สภาพผู ้ป ่ วย	 หรือส ่ งต ่อตาม
ศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ

P P -

1.2	 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	 เพ่ือใช้
ในการวางแผนจ�าหน่าย	 เช ่น	
แบบแผนการด�าเนินชีวิต	 การรับรู้
ต่อความเจ็บป่วย	 ภาวะสุขภาพ	
ความเชื่อ	 วัฒนธรรม	 เศรษฐานะ	
และแหล่งประโยชน์ด้านสุขภาพ
เป็นต้น

P P -
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6. บันทึกข้อมูลทำงกำรพยำบำล 
บันทึกให้ครอบคลุมกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลฟื ้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยระยะกลางทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ	 ท้ังระยะก่อน	 ระหว่าง	
และหลังการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ 
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ต่อไป

P P -

งำนบริกำร
พยำบำล
ผู้ป่วยใน

1. กำรประเมินปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้ป่วยระยะกลำง

1.1	 ประเมินปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ	
วินิจฉัยความรุนแรง	และความเร่ง
ด่วนในการแก้ไขปัญหา	 การฟื้นฟู
สภาพผู ้ป ่ วย	 หรือส ่ งต ่อตาม
ศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ

P P -

1.2	 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	 เพ่ือใช้
ในการวางแผนจ�าหน่าย	 เช ่น	
แบบแผนการด�าเนินชีวิต	 การรับรู้
ต่อความเจ็บป่วย	 ภาวะสุขภาพ	
ความเชื่อ	 วัฒนธรรม	 เศรษฐานะ	
และแหล่งประโยชน์ด้านสุขภาพ
เป็นต้น

P P -

หน่วยงำน
บริกำร

พยำบำล
กิจกรรมกำรพยำบำล

โรงพยำบำล

ศูนย์/

โรงพยำบำล

ทั่วไป

โรงพยำบำล

ชุมชน

โรงพยำบำล

ส่งเสริม

สุขภำพต�ำบล

1.3	 เฝ้าระวัง	สังเกต	อาการอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อประเมินปัญหาการ
ฟื้นฟูสภาพ	 และความต้องการ
ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

P P -

1.4	 ประเมินปัญหาและความ
ต้องการฟื ้นฟูสภาพท้ังร่างกาย
และจิตใจของผู ้ป่วยระยะกลาง
ก่อนจ�าหน่าย	 เพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง	 รวมถึงทักษะการฟื้นฟู
สภาพท่ีผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องการ
ฝึกฟื ้นฟูสภาพที่บ้านด้วย	 และ
อุปกรณ์การแพทย์ท่ีติดตัวผู้ป่วย
ไปที่บ้าน

P P -

2. กำรวินิจฉัยกำรพยำบำล

2.1	 วิ เคราะห ์ข ้อมูลจากการ
ประเมินของผู้ป่วย	 จ�าแนกระดับ
ความรุนแรงในการฟื ้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วย	 ตอบสนองปัญหาสุขภาพ
และความต ้องการของผู ้ป ่วย
ระยะกลาง

P P -
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2.2	 ก�าหนดป ัญหาและความ
ต้องการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย	 และ
เมื่อมีข้อบ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง
หรือพบปัญหาสุขภาพใหม่	 และ
ส่งต่อผู้ป่วยเมื่อพบปัญหาสุขภาพ
ที่เกินศักยภาพของสถานบริการ
สุขภาพ

P P -

3. กำรวำงแผนกำรพยำบำล

3.1	 จัดล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหาและความต้องการฟื ้นฟู
สภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

P P -

3.2	 ก�าหนดเป้าหมายและวางแผน
การพยาบาลผู้ป่วยร่วมกับผู้ป่วย	 
ผู้ดูแลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

P P -

3.3	 ปรับแก้ไขแผนการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ	 ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ยนแปลงของป ัญหา
สุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมท้ังสื่อสารให้ทีมบุคลากร
สุขภาพได้ทราบด้วย

P P -
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4. กำรปฏิบัติกำรพยำบำล

4.1	 ปฏิบัติการพยาบาลฟื ้นฟู
สภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ	
ตามแนวทางการพยาบาลฟื้นฟู
สภาพผู ้ป ่วยเฉพาะโรค	 เช ่น	 
การพยาบาลฟื ้นฟูสภาพผู ้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง	การพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง	เป็นต้น	

P P -

4.2	 ติ ดตาม เฝ ้ า ระ วั งอาการ
เปลี่ยนแปลง	จากการฟื้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 ตามแนวทาง 
การพยาบาลการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
เฉพาะโรค	 เพื่อให้การช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

P P -

4.3	 ในกรณี เกิดภาวะฉุก เฉิน 
ที่คุกคามชีวิตของผู้ป่วย	 ต้องรีบ
ให้การพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต	 ตามแนวทางการ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเฉพาะ
โรคและรีบรายงานแพทย์	 และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

P P -
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4.4	 ปฏิบัติการพยาบาลฟื ้นฟู
สภาพผู ้ป่วย	 เพื่อป้องกันความ
เสี่ ย ง เ กิดอุ บัติ เหตุและภาวะ
แทรกซ้อนที่ป้องกันได้	 เช่น	 ตก
เตียง	 ลื่นล้ม	 ความชอกช�้าของ
ร่างกาย	และการติดเชื้อ	เป็นต้น

P P -

4.5	 สังเกตและเฝ้าระวังอาการ
ไม่สุขสบายอย่างต่อเนื่อง	 หรือ
อาการรบกวนต่างๆ	 เช่น	 อาการ
ปวด	 เกร็งกล้ามเนื้อ	 ปัสสาวะ 
ไม่ออก	และอาการอื่นๆ	ของผู้ป่วย
เป็นระยะๆ	 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
แรกรับจนจ� าหน ่ ายออกจาก 
โรงพยาบาล	พร้อมทั้งให้การปฏิบัติ
การพยาบาลช่วยเหลือบรรเทา
อาการไม่สุขสบาย	 และในกรณี 
ที่อาการรบกวนยังไม่ทุเลาให้รีบ
ปรึกษาแพทย์	 เพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีการรักษาฟื้นฟูสภาพ

P P -
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5. กำรวำงแผนจ�ำหน่ำยและ
กำรดูแลต่อเนื่อง

5.1	 วางแผนจ�าหน่าย	 และการ
ดูแลต่อเนื่อง	จากข้อมูลที่ประเมิน
ในระยะแรกรับ	 และระยะดูแลต่อ
เนื่องในประเด็น

P P -

	 5.1.1	ให้ความรู้	 ความเข้าใจ
ของผู้ป่วยและผู้ดูแลเรื่องโรค

P P -

	 5.1.2	ใ ห ้ ใช ้ แ น วท า ง ก า ร
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ

P P -

	 5.1.3	ความสามารถในการ
ปฏิบัติตัว	เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง

P P -

5.2	 วางแผนการดูแลต่อเนื่อง	
ร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ผู้ป่วยและผู้ดูแล	 ทั้งทางร่างกาย	
จิตใจและสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
และเสริมสร้างศักยภาพ	 ผู ้ป่วย	
ครอบครัวและผู ้ดูแล	 โดยใช ้
เค ร่ืองมือ	 D-M-E-T-H-O-D	 
ในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย	
และผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน

P P -
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5.3	 ก�าหนดแผนการฟื้นฟูสภาพ	
แผนการสอน	 และการฝึกทักษะ
ในการฟ ื ้นฟูสภาพ	 และดูแล
สุขภาพตนเองได้	 ตามแนวทาง
การวางแผนจ� าหน ่ ายผู ้ ป ่ วย
เ ฉพาะ โรค 	 เพื่ อ ช ่ ว ย เหลื อ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันใน
การดูแลสุขภาพตนเองท่ีบ้านได้	
และเตรียมความพร ้อมก ่อน
จ�าหน่าย	 ให้สอดคล้องกับปัญหา	
และความต ้องการของผู ้ป ่วย
แต่ละราย

P P -

	 5.3.1	กรณีผู ้ป ่วยท่ีมีป ัญหา
ระบบทางเดินหายใจ	 มีความ
บกพร่องเกี่ยวกับระบบการหายใจ	
ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเอง
ได ้หรื อต ้ อง เจาะคอ	 ใส ่ท ่ อ	
Tracheostomy	 ช ่วยหายใจ	 
ซึ่งผู้ป่วยจ�าเป็นต้องน�าเครื่องช่วย
หายใจไปใช้ด้วยท่ีบ้าน	 พยาบาล
จ�าเป็นต้องสอนทักษะการดูแล
เครื่องช ่วยหายใจให้กับผู ้ ดูแล
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ผู ้ป่วย (รายละเอียด ตามภาค 
ผนวกที่ 4.1)	 เพื่อให้ผู ้ป่วยและ 
ผู้ดูแลมีความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้	 สามารถดูแลเครื่อง 
ช ่ วยหายใจเมื่ ออยู ่ ที่ บ ้ านได ้	 
และผู ้ป ่ วยบางคนอาจใส ่ท ่อ	
Tracheostomy	 เพื่อช่วยให้ทาง
เดินหายใจโล่ง	 หายใจสะดวกขึ้น	 
ซึ่งพยาบาลต้องสอนทักษะการ
ดูแลแผลเจาะคอ	 (รายละเอียด 
ตามภาคผนวกที่ 4.2)	 และเมื่อ 
ผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านนานๆ	 ใช้
เครื่องช่วยหายใจนานๆ	 อาจต้อง
ลองหย่าเครื่องช่วยหายใจ	เพื่อฝึก
ให้ผู้ป่วยหายใจเองได้	 โดยไม่ต้อง
พึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ	 พยาบาล
จึงต้องสอนทักษะการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจ	 (รายละเอียด ตาม
ภาคผนวกที่ 4.1)	 เพื่อให้ผู ้ป่วย 
และญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ที่บ้านอย่างปลอดภัย

P P -
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	 5.3.2	กรณีผู ้ป ่วยที่ มีป ัญหา
แผลกดทับ	 พยาบาลต้องสอน 
และฝึกทักษะผู ้ป่วยและผู ้ดูแล	 
ใ ห ้ ส าม า รถ ดู แลแผลกด ทับ	 
(รายละเอียด ตามภาคผนวกที่ 
4.3)	 เพื่อให ้ผู ้ป ่วยและผู ้ดูแล
สามารถท�าแผลกดทับได้	 ไม่เกิด
การติดเชื้อที่แผล	 แผลหายเร็ว	 
ลดระดับความรุนแรงของแผล 
กดทับ	 และปฏิบัติตามแนวทาง
การดูแลแผลกดทับ (รายละเอียด 
ตามภาคผนวกที่ 4.3)

P P -

	 5.3.3	กรณีผู ้ป ่วยท่ีมีป ัญหา
บกพร ่ อ งท า ง เ ดิ นป ั ส ส า ว ะ	
พยาบาลต้องสอนและฝึกทักษะ	
การสวนปัสสาวะ	 และการดูแล
สายสวนป ัสสาวะอย ่างถูกวิธี	 
(รายละเอียด ตามภาคผนวกที่ 
4.4) เพ่ือให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน
จากการปัสสาวะไม่ออก	 ไม่เกิด
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

P P -
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	 5.3.4	กรณีผู ้ป ่วยที่ มีป ัญหา
บกพร่องเรื่องไม่อุจจาระ	 พยาบาล
ต้องสอนและฝึกทักษะ	 การสวน
อุจจาระ	 ให ้ผู ้ป ่วยและผู ้ดูแล
สามารถสวนอุจจาระได ้อย ่าง 
ถูกวิธี	 โดยไม่เจ็บปวดกับผู ้ป่วย 
(รายละเอียด ตามภาคผนวกที่ 
4 .5 ) 	 เพื่ อ ให ้ผู ้ป ่ วยสุขสบาย
สามารถอุจจาระได้	 ไม่มีอาการ
ปวดแน่นท้อง

P P -

6. กำรก�ำหนดแผนกำรฟื ้นฟู
สภำพ	 แผนการสอน	 เลือกใช  ้
และฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลก่อน
กลับบ้าน	 ให้สอดคล้องกับปัญหา	
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

P P -

6.1	 ทบทวนความรู้	 ความเข้าใจ
ของผู้ป่วย	และครอบครัว	เกี่ยวกับ
โรคที่เป็นการฟื้นฟูสภาพ	เป้าหมาย
ของการรักษา	 ทักษะท่ีจ�าเป็นใน
การปฏิบัติตามการรักษาผู ้ป่วย
และผู้ดูแลตนเองที่บ้าน	 การเฝ้า
ระวังสังเกตอาการตนเอง	 และ 
การจัดการกับภาวะฉุกเฉินได้
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6.2	 สอน	 แนะน�า	 ให ้ความรู ้	 
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถ
ปฏิบั ติตนเองได ้ตามแผนการ
ฟื้นฟูสภาพ	

P P -

6.3	 ฝึกทักษะ	สอนสาธิต	เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนการฟื ้นฟูสภาพ	
เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจ
ภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีข้อจ�ากัด
อะไรบ้าง	 เข้าใจผลกระทบของ
ภาวะความเจ็บป่วยและต่อร่างกาย
และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ผู้ป่วย
สามารถปรับวิถีการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน	ให้เหมาะสมกับข้อจ�ากัด
ด้าน

P P -

6.4	 ประสานงานหรือประชุม
ปรึกษาหารือกับบุคลากรทางการ
พยาบาล	 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา 
ผู ้ป ่วย	 เช ่น	 แพทย์	 นักสังคม 
สงเคราะห์	โภชนากร	นักกายภาพ 
บ�าบัด	 หรือทีมงานดูแลสุขภาพ 
ที่บ้าน	เป็นต้น

P P -
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6.5	 ประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
ทีมการพยาบาลและทีมสหสาขา
วิ ช าชีพ 	 เพื่ อประ เมิ นความ
ก้าวหน้า	 ปัญหา	 และอุปสรรค
ของการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย	
ร ่ วมวิ เ คราะห ์ และปรับปรุ ง
แผนการจ�าหน่าย

P P -

6.6	 ประสานการส่งต ่อผู ้ป ่วย	 
ที่ยังคงต้องการการดูแลต่อเนื่อง
ไปยังศูนย์ดูแลต่อเนื่อง	 (COC)	 
ในการประเมินภาวะสุขภาพและ 
ข้อจ�ากัด	 ท่ีพบของผู ้ป่วย	 และ 
ผู้ดูแล	 ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	
ก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
และส่งต่อให้ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องตาม
แนวทางการส่งต่อผู ้ป ่วยที่โรง
พยาบาลก�าหนด

P P -

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
กำรพยำบำล
7.1	 ประเมินผลการปฏิบัติการ
พยาบาลฟื ้นฟูสภาพผู ้ป่วย	 ภาย
หลังการพยาบาลฟื้นฟูสภาพทันที	
หรือตามระยะเวลาที่ก� าหนด	 
ตามแนวทางการฟ ื ้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยเฉพาะโรค

P P -
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7.2	 น� า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลฟื ้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยมาวิเคราะห์เพื่อปรับ	 ข้อ
วินิจฉัยการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
ให ้ เหมาะสมกับผู ้ป ่ วยอย ่ าง 
ต่อเนื่อง

P P -

8. กำรให้ข้อมูลและควำมรู้ด้ำน
สุขภำพ

8.1	 ค ้นหาความต ้องการและ
ความจ�าเป็น	 และประเมินความ
สามารถ	 การรับรู้และการเรียนรู	้
เพื่อใช้เป็นข้อมูล	 ในการให้ข้อมูล
และให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพ	
อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล

P P -

8.2	 สอน	 ให ้ความรู ้ 	 และฝ ึก
ทักษะการฟื้นฟูสภาพที่บ้านตาม
ความสามารถและตอบสนองตาม
ความต้องการของผู ้ป่วยเฉพาะ
โรคในแต่ละบุคคล

P P -

8.3	 พัฒนาสื่อ	ข้อมูลด้านสุขภาพ	
และการฟ ื ้นฟูสุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจด้วยช่องทางท่ี
หลากหลาย	 เช ่น 	 แผ ่นพับ	
โปสเตอร์	และวิดิทัศน์	เป็นต้น

P P -
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9. บันทึกข้อมูลทำงกำรพยำบำล 
บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลให้
ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
ในการดูแลฟ ื ้นฟูสภาพผู ้ป ่วย
ระยะกลางทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ	ทั้งระยะก่อน	ระหว่าง	และ
หลังการตรวจรักษาฟื ้นฟูสภาพ	
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ต่อไป

P P -

งำนบริกำร
พยำบำล
ในชุมชน

1. กำรประเมินภำวะสุขภำพ
1.1	ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยระยะกลาง	
ประเมินสุขภาพให้ครอบคลุม	
โดยใช้เครื่องมือ	 INHOMESSS	
และเครื่องมืออื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น

P P P

1.2	 ประเมินสุขภาพทางกายและ 
การประเมินสุขภาพจิต	 เช ่น	
ประเมิน	 2Q	 วัดสัญญาณชีพ	
ประเมิน	 BI	 ประเมิน	 BMI	 การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และ
ประเมินความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล	เป็นต้น

P P P
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1.3	 ประ เมินสภาพแวดล ้อม	
ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยภายในบ้าน 
และรอบๆ	บ้าน	ให้ถูกสุขลักษณะ	
และเสี่ยงต ่อการเกิดอุบัติ เหตุ 
หรือไม่	และประเมินความต้องการ
ด ้านการสนับสนุนจากแหล ่ง
ประโยชน์ในชุมชน

P P P

1.4	 ประเมินสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ	
ขนบธรรมเนียม	 รวมถึงประเมิน
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย	
เช่น	 ประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วย	
และการใช้อุปกรณ์การแพทย์ท่ี
ติดตัวไปกับผู้ป่วย	เป็นต้น

P P P

2. กำรวินิจฉัยภำวะสุขภำพ

2.1	 จ�าแนกระดับความรุนแรง
การฟื้นฟูสภาพ	 และการวินิจฉัย
ปัญหา	 ความต้องการเบ้ืองต้นใน
การพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
ผู ้ป่วย	 รวมถึงความสามารถใน
การท�ากิจกรรม	 การมีส่วนร่วม	
และการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหา	 เพื่อจ�าแนกความต้องการ
การดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามเกณฑ์ 
การเยี่ยมบ้าน

P P P
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2.2	 ป รั บ เ ป ลี่ ย น ข ้ อ วิ นิ จ ฉั ย
ทางการพยาบาล	ตามสภาพปัญหา
การฟื้นฟูสภาพของผู ้ป่วย	 เพื่อ
ตอบสนองปัญหา	และความต้องการ
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล

P P P

3. กำรวำงแผนกำรพยำบำล
3.1	 ก�าหนดแผนการพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง
เฉพาะราย	 ก�าหนดความถ่ีและ
ระยะเวลาในการติดตามเยี่ยม
บ้าน	 ตามระดับความรุนแรงของ 
ผู ้ ป ่ วยระยะกลางและความ
ต ้องการการช ่วยเหลือที่บ ้าน	
พร ้อมจัดระบบดูแลช ่วยเหลือ
กรณีฉุ ก เฉินที่ บ ้ านและ จัดท� า
แนวทางการส ่งกลับและส ่งต ่อ  
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ในกรณผีู้ป่วยมีอาการก�าเริบ

P P P

3.2	 ปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาล
และการฟื ้นฟูตามสภาพปัญหา
การฟื ้นฟูสภาพ	 ข้อจ�ากัดของ
ภาวะโรคของผู้ป่วย	 เพื่อตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของ 
ผู้ป่วย	และการปรับแผนการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนและการฟื้นฟูสภาพ

P P P
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3.3	 ประสานความร่วมมือกับทีม 
สหสาขาวิชาชีพ	 ภาคีเครือข่ายที่
เ ก่ียวข้อง	 กับผู ้ป ่วยและผู ้ดูแล	 
ให ้ความร ่วมมือก� าหนดแผน 
การพยาบาลฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ	 ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
เฉพาะโรคผู้ดูแล

P P P

4. กำรปฏิบัติกำรพยำบำล

4.1	 สอน	 สาธิต	 ให้ค�าปรึกษา
และฝ ึกทักษะการดูแลผู ้ป ่วย	 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู ้ป ่วย
และผู้ดูแล	ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย	
เช่น	 การให้อาหารทางสายยาง	
การป้องกันและดูแลแผลกดทับ	
การดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่าง
เพียงพอ	การดูดเสมหะ	การท�าแผล 
การล้างไตผ่านทางช่องท้อง	เป็นต้น

P P P

4.2	 เฝ้าระวังอาการผิดปกติ	และ
ภาวะแทรกซ้อน	 จากการฟื้นฟู
สภาพ

P P P
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4.3	 ดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
อาการคุกคาม	และความไม่สุขสบาย 
เช่น	 อาการปวด	 เกร็งกล้ามเน้ือ	
ปัสสาวะไม่ออก	 และอาการอื่นๆ	
ของผู้ป่วยเป็นระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง	
และในกรณีที่อาการรบกวนยัง 
ไม่ทุเลาให้รีบปรึกษาแพทย์	 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาฟื้นฟูสภาพ

P P P

4.4	 ประสานการดูแลกับทีมสุขภาพ 
และภาคีเครือข ่ายที่ เ ก่ียวข ้อง	
ร ่วมกันดูแลฟื ้นฟูสภาพผู ้ป ่วย	 
ให้เหมาะสมเฉพาะโรค

P P P

5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
กำรพยำบำล

5.1	 ประเมินผลการพยาบาล	
และประ เมิ นความสามารถ 
ในการดูแลตนเองและการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันได้	 ลดความ
รุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อน

P P P

5.2	 ประเมินผลความรู ้ 	 ความ
เข้าใจ	และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ในการดูแลตนเอง

P P P
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5.3	 ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ

P P P

5.4	 น�าผลการประเมินวิเคราะห์
ปรึกษาร่วมกับทีมสุขภาพ	 ผู้ป่วย
และผู้ดูแล	ปรับแผนการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพที่บ้านให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล

P P P

6. กำรดูแลต่อเนื่อง

6.1	 จัดระบบการดูแลต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู ้ป่วยระยะกลาง	 ได้รับ
การดูแลจาก	 ทีมสุขภาพอย่าง
เหมาะสม	 และจัดให ้มีหน ่วย
อุปกรณ์/เครื่องมือในชุมชน	 ใน
การขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ป่วย
และผู้ดูแล

P P P

6.2	 ก�าหนดช่องทางการติดต่อ
สื่ อสาร ในกรณีฉุ ก เฉิน 	 หรื อ
ต้องการซักถามปัญหาข้อสงสัย	
ในการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน

P P P
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6.3	 ประสานหน ่ วยงาน เพื่ อ
เตรียมพร้อมกรณีส่งต่อ	เคลื่อนย้าย	
ไปรับบริการต่อท่ีโรงพยาบาลตาม
แนวทางท่ีก�าหนดของหน่วยงาน	
รวมถึงประสานแหล่งทรัพยากร
ในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยระยะกลาง	

P P P

7. กำรให้ควำมรู้และข้อมูลด้ำน
สุขภำพ

7.1	 ค ้นหาความต้องการและ
ความจ�าเป็น	 และประเมินความ
สามารถ	 การรับรู้และการเรียนรู	้
เพื่อใช้เป็นข้อมูล	 ในการให้ข้อมูล
และให ้ความรู ้ด ้ านการฟ ื ้นฟู
สภาพ	 อย่างเหมาะสมในแต่ละ
บุคคล

P P P

7.2	 ให้ความรู้และฝึกทักษะการ
ฟ ื ้นฟูสภาพท่ีบ ้ านตามความ
สามารถและตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้ป่วยเฉพาะโรคใน
แต่ละบุคคล

P P P
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7.3	 พัฒนาสื่อข้อมูลด้านสุขภาพ	
และการฟ ื ้นฟูสุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจในช่องทางที่
หลากหลาย	 เช ่น 	 แผ ่นพับ	
โปสเตอร์	และวิดิทัศน์	เป็นต้น

P P P

8.บันทึกข้อมูลทำงกำรพยำบำล 

บันทึกข ้อมูลทางการพยาบาล	 
ให้ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
ในการดูแลฟ ื ้นฟูสภาพผู ้ป ่วย
ระยะกลางทั้งทางร่างกายและจิตใจ	
ในการติดตามเยี่ยมบ้าน	 เพ่ือน�า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาลต่อไป

P P P

องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์	 ที่ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล 

ที่สะท้อนคุณภาพการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ซ่ึงก�าหนดเป็นตัวชี้วัด

คุณภาพการพยาบาลด้านผู้ให้บริการ	 ด้านผู้รับบริการ	 และด้านองค์กร	 ซ่ึงจะได้

กล่าวรายละเอียดในบทที่	4	ต่อไป
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4บทที่

ตัวชี้วัดของกำรจัดบริกำรพยำบำล
ผู้ป่วยระยะกลำง
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 ตัวชี้วัดของการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต	 (Output)	 และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์	 (Outcome)	 

ของการบริการพยาบาลที่สะท้อนคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

ครอบคลุมการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และ

การพยาบาลในชุมชน	 การก�าหนดตัวชี้วัดในเล่มนี้เป็นเพียงตัวอย่าง	ซึ่งใน

ทำงปฏิบัติสำมำรถเลือกตัวชี้วัดที่เหมำะสม และเพิ่มเติมจำกที่ก�ำหนดได้ตำม

บริบทของพื้นที่ ตัวชี้วัดการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางแบ่งเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

 4.1 ตัวชี้วัดด้ำนผู้ใช้บริกำร	ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	9	ตัวชี้วัด	

เช่น

	 	 1)	 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีผลการประเมิน	 BI	 <	 15	 ได้รับการลง

ทะเบียน	IMC	(เกณฑ์	100%)

		 	 2)	 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีกลับมาตรวจรักษาพยาบาลก่อน

ก�าหนดวันนัดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง	(เกณฑ์	<	10%)

	 	 3)	 อัตราการกลับมารักษาซ�้าของผู้ป่วยภายใน	 28	 วัน	 จาก

ภาวะแทรกซ้อน	(เกณฑ์	ลดลงปีละ	10%)

		 	 4)	 อัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล	

(เกณฑ์		X	±	3SD)

	 	 5)	 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่คาสาย

สวนปัสสาวะ	(เกณฑ์		X	±	3SD)

	 	 6)	 ร้อยละของผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทั่วไป/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ได้รับการเยี่ยมบ้านครั้งแรกภายใน	

14	วัน	(เกณฑ์	100%)

		 	 7)	 อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด	(เกณฑ์	≥	80%)
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		 	 8)	 ร้อยละของผู้ป่วย/ครอบครัวสามารถจัดการสุขภาพตนเอง

ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	(เกณฑ์	≥	60%)

		 	 9)	 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล	

(เกณฑ์	≥	85%)	

 4.2 ตัวชี้วัดด้ำนผู้ให้บริกำร	ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	5	ตัวชี้วัด	

เช่น

	 	 1)	 ร ้อยละของพยาบาลมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

(เกณฑ์	≥	80%)

	 	 2)	 ร้อยละของพยาบาลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทาง

ปฏิบัติที่ก�าหนดไว้	(เกณฑ์	100%)

	 	 3)	 ร้อยละของพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาล	 โดยใช้

กระบวนการพยาบาล	(เกณฑ์	100%)

	 	 4)	 อัตราการเกิดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ของพยาบาล	(เกณฑ์	0)

	 	 5)	 ร้อยละความพึงพอใจของพยาบาลต่อการบริการผู ้ปวย	

(เกณฑ์	≥	80%)

 4.3 ตัวชี้วัดด้ำนองค์กร	ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	1	ตัวชี้วัด	เช่น

	 	 1)	 ร้อยละความส�าเร็จของแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยระยะกลางเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด	ดังแสดงในตารางที่	4.1	–	4.3	ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.1 ตัวชี้วัดด้ำนผู้ใช้บริกำร ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	9	ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีผลการประเมิน	 BI	 <	 15	 ได้รับการ 
ลงทะเบียน	Intermediate	Care

เป้ำหมำย ร้อยละ	100	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	

นิยำม ผู้ป่วย	ในที่นี้หมายถึง	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ	หรือ
อุดตัน	(Stroke)	ผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง	(Trauma	Brain	
Injury:	 TBI)	 และผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลัง	 (Spinal	
cord	Injury:	SCI)
การประเมิน	BI	<	15	ได้รับการลงทะเบียน		IMC	ในที่นี้
หมายถึง	 การประเมินความสามารถการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันของผู้ป่วย	โดยใช้แบบประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตร	 ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล	 (Barthel	 ADL	
index:	 Bl)	 ซึ่งมีคะแนนเต็ม	 	 20	 คะแนน	หากประเมิน 
ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ค่า	BI	น้อยกว่า	15	คะแนน	ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว ่าเป็นผู ้ป ่วยระยะกลางและ 
ใช้ระยะเวลา	 6	 เดือนนับจากวันท่ีพ้นภาวะวิกฤติและ 
มีอาการคงที่	ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยระยะกลาง	(IMC)	

รำยกำรข้อมูล A	=	จ�านวนผู้ป่วย	Stroke	TBI	และ	SCI		ที่มีการประเมิน		
BI	<15		และได้รับการลงทะเบียน	IMC	

B	=	จ�านวนผู้ป่วย	Stroke	TBI	และ	SCI		ที่มีการประเมิน		
BI	<15		ทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ
ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง	
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่กลับมาตรวจรักษาพยาบาลก่อน

ก�าหนดวันนัดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง	

เป้ำหมำย น้อยกว่าร้อยละ	10

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติตัวของผู้ใช้บริการ

นิยำม ผู้ใช้บริการกลับมาตรวจรักษาพยาบาลก่อนก�าหนดวันนัด

จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง	 หมายถึง	 ผู้ใช้บริการมาโรง

พยาบาลเพื่อตรวจรักษาพยาบาลท่ีหน่วยบริการพยาบาล

ผู้ป่วยนอกได้รับการรักษาพยาบาล	 และใบนัด	 พร้อมค�า

แนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพตนเอง

ที่บ้าน	แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาลก่อนวันนัด

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนผู้ใช้บริการ	 ท่ีกลับมาตรวจรักษาพยาบาล

ก่อนก�าหนดวันนัด

ตัวหำร B	 =	 จ�านวนผู้ป่วยใช้บริการที่มาตรวจรักษาในช่วงเวลา

เดียวกัน

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการกลับมารักษาซ�้าของผู้ป่วย	ภายใน	28	วัน	จาก

ภาวะแทรกซ้อน

เป้ำหมำย ลดลงร้อยละ	10	ต่อปี

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย

นิยำม การกลับมารักษาซ�้าของผู้ป่วย	 หมายถึง	 ผู้ป่วยที่นอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคหรืออาการที่แพทย์

วินิจฉัย	 และรักษาจนผู้ป่วยมีอาการดีข้ึน	 จ�าหน่ายออก

จากโรงพยาบาลกลับไปดูแลที่บ้าน	 แต่กลับมารักษาซ�้า

ด้วยโรคหรืออาการท่ีมาโรงพยาบาลภายใน	 28	 วัน	 จาก

ภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ

ตัวตั้ง A	=	 จ�านวนผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ�้าด้วยโรค	หรืออาการ

เดิมภายใน	28	วันหลังจ�าหน่ายโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

ตัวหำร B	 =	 จ�านวนผู ้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลา

เดียวกัน

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการเกิดแผลกดทับของผู ้ป ่วยที่นอนรักษาใน 

โรงพยาบาล	

เป้ำหมำย X ±	3SD
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยช่วยเหลือ

ตนเอง	ขยับร่างกาย	แขนขาได้น้อย	หรือผู้ป่วยที่ไม่

สามารถขยับร่างกายได้	

นิยำม แผลกดทับ	หมายถึง	การเกิดบาดแผลใด	ๆ	ที่ผิวหนังจาก

แรงกดทับตั้งแต่ระดับ	 2	 -	 4	 (Any	 Skin	 Break	 or	

Necrosis	Resulting	from	Either	Pressure	or	Trivial	

Trauma,	 Skin	 Trauma	 Resulting	 from	 Falls	Was	

Not	Included)	ภายหลังการรักษาในโรงพยาบาล

ตัวตั้ง A	=	จ�านวนครั้งของการเกิดแผลกดทับระดับ	2	–	4

ตัวหำร B	=	จ�านวนวันนอนรวมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	1,000	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่คา

สายสวนปัสสาวะ	

เป้ำหมำย X	±	3SD

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะใน

ผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะ

นิยำม โรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ	 (Urinary	 Tract	

Infection)	 หมายถึง	 ผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะแล้ว	

มีไข้	 และผลตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว	 >10/HPF	

หรือผลการเพาะเชื้อให้ผลบวก	(Positive	Urine	Culture)	

ภายหลังรักษาในโรงพยาบาล	48	ชั่วโมง	หรือมากกว่านั้น

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของ 

ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ	

ตัวหำร B	=	จ�านวนวันรวมที่ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	1,000

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้ป่วยส่งกลับจาก	 รพศ./รพท./รพช.	 ได้รับ

การเยี่ยมบ้านครั้งแรกภายใน	14	วัน	

เป้ำหมำย ร้อยละ	100

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการเยี่ยมบ้าน 

นิยำม ผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/

โรงพยาบาลชุมชน	 ได้รับการเยี่ยมบ้านครั้งแรกภายใน	 

14	วัน	หมายถึง	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน	 โดยนอนพัก

รักษาแบบผู้ป่วยใน	 หลังการรักษามีอาการดีขึ้น	 แพทย์

อนุญาตให้กลับมาพักรักษาต่อท่ีบ้านได้	 เป็นกลุ่มที่อยู่ใน

ประเภทท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	 จะต้องได้รับ

การเยี่ยมบ้านครั้งแรกภายใน	14	วัน	นับจากวันที่จ�าหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล

ตัวตั้ง A	=	จ�านวนผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนได้รับการเยี่ยมบ้านคร้ังแรก

ภายใน	14	วัน

ตัวหำร B	=	จ�านวนผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในรอบเวลาเดียวกัน

สูตรค�ำนวณ
ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด	

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	80

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยที่บ้าน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีน�ามาสู่การติดตาม

ให้การพยาบาลมีความต่อเน่ืองตามแผนการจ�าหน่ายจาก

โรงพยาบาลมาถึงบ้าน	 ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทั่วถึง

ครอบคลุม

นิยำม อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน	 หมายถึง	

สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบ	หรืออุดตัน	(Stroke),	ผู้ป่วยบาดเจ็บ

ทางสมอง	 (Trauma	Brain	 Injury:	TBI)	และผู้ป่วยบาด

เจ็บทางไขสันหลัง	(Spinal	cord	Injury:	SCI)	โรคเรื้อรัง

แต่ละโรค	 ผู้ป่วยจิตเวช	 ผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 ในเขตพื้นที่ 

รับผิดชอบที่ได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อให้การพยาบาล 

ผู้ป่วยที่บ้านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ 

เยี่ยมบ้าน

ตัวหำร B	=	จ�านวนผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายโรคเดียวกันทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู ้ป่วย/ครอบครัวสามารถจัดการสุขภาพ

ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	60

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

นิยำม ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม

เป้าหมายที่ก�าหนด	หมายถึง	ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถ

ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพจนบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพ

ตนเองได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวหำร B	=	จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	85

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลการให้การดูแลผู้ป่วย/ผู้ ใช้

บริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ

นิยำม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 หมายถึงคะแนนความคิด

เห็นของผู ้ป่วย/ผู ้ใช้บริการ	 และครอบครัว	 จากการ

ประเมินความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถาม	ที่มีต่อ

บริการพยาบาลผู ้ป่วยนอก	 หรืองานบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยใน	หรืองานบริการพยาบาลในชุมชน

ตัวตั้ง A	 =	 ผลรวมคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการประเมิน

ต่อบริการที่ได้รับ

ตัวหำร B	=	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตำรำงที่ 4.2 ตัวชี้วัดด้ำนผู้ให้บริกำร ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	5	ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	80

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลการให้การดูแลผู ้ป ่วย/ผู ้ใช ้

บริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ

นิยำม สมรรถนะพยาบาล	 หมายถึง	 ผลลัพธ์ของการประเมิน

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้/ทักษะ/

ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ	 ที่ท�าให ้บุคคล

สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น	 ท่ีมีต่อบริการพยาบาล 

ผู้ป่วยนอก	 หรืองานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 หรืองาน

บริการพยาบาลในชุมชน	

ตัวตั้ง A	=	ผลรวมคะแนนสมรรถนะพยาบาล

ตัวหำร B	=	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบประเมินสมรรถนะ

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร ้อยละของพยาบาลต ่อการปฏิบั ติตามมาตรฐาน/

แนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

เป้ำหมำย ร้อยละ	100

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลการให้การดูแลผู ้ป ่วย/ผู ้ใช ้

บริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ

นิยำม พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ	 หมายถึง	

พยาบาลวิชาชีพที่ ให ้บริการดูแลผู ้ป ่วยระยะกลาง	 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่งานบริการ

พยาบาลผู้ป่วยนอก	 หรืองานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	

หรืองานบริการพยาบาลในชุมชน	ก�าหนดไว้

ตัวตั้ง A	=	จ�านวนพยาบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน/

แนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

ตัวหำร B	=	จ�านวนพยาบาลทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาล	 โดยใช้

กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

เป้ำหมำย ร้อยละ	100

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/ 

ผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับอย่างถูกต้อง

นิยำม พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล	โดยใช้กระบวนการพยาบาล

ได้ถูกต้อง	 หมายถึง	 พยาบาลวิชาชีพให้การพยาบาล 

ผู้ป่วยโดยประเมินปัญหา	 และความต้องการ	 วินิจฉัย 

การพยาบาล	 วางแผนการพยาบาล	 ปฏิบัติการพยาบาล	

และประเมินผลการพยาบาลได้ถูกต้อง	 ต่องานบริการ

พยาบาลที่เกี่ยวข้อง	

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาล	 โดยใช้

กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง

ตัวหำร B	=	จ�านวนพยาบาลทั้งหมด

สู ต รค� ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการเกิดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ของพยาบาล

เป้ำหมำย 0

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากปฏิบัติการพยาบาล

นิยำม การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพยาบาล	หมายถึง	

พยาบาลวิชาชีพได้รับอุบัติเหตุจากการให้การพยาบาล 

ผู ้ป่วย	 เช่น	 ถูกเข็มท่ิมต�า	 ถูกสารคัดหลั่งกระเด็นใส่	 

ถูก	amp	ยาบาด	ถูกท�าร้าย	เป็นต้น

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานอง

พยาบาล

ตัวหำร B	=	จ�านวนพยาบาลทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	1,000	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของพยาบาลต่อการบริการผู้ปวย

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	80

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการท�างาน/การให้

บริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพ

นิยำม ความพึงพอใจของพยาบาล	 หมายถึง	 ความคิดเห็นของ

พยาบาลวิชาชีพ	 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท�างาน

ดูแลผู้ป่วยให้การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 การบริการ

พยาบาลผู้ป่วยใน	และการพยาบาลในชุมชน	ซึ่งวัดได้จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลต่อการบริการ 

ผู้ปวย

ตัวตั้ง A	=	ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการประเมิน

ตัวหำร B	=	ผลรวมคะแนนเต็มของแบบประเมินทั้งหมด

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง
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ตำรำงที่ 4.3 ตัวชี้วัดด้ำนองค์กร ในที่นี้ก�าหนดไว้เป็นตัวอย่าง	1	ตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล

ผู้ป่วยระยะกลางเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

เป้ำหมำย มากกว่า	หรือเท่ากับ	ร้อยละ	80

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลด้านองค์กรของการบริการ

พยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

นิยำม ความส�าเร็จของแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย

ระยะกลางเป ็นไปตามเกณฑ ์ที่ก� าหนด	 หมายถึง	 

เป้าหมายของแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย

ระยะกลางเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในแต่ละปี	 เช่น	

นโยบายกลุ่มการพยาบาล	 โครงสร้างคณะกรรมการ/ 

การท�างานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 ระบบการด�าเนินงาน	

โครงสร้างทางกายภาพ	และทีมงาน	เป็นต้น	

ตัวตั้ง A	 =	 จ�านวนความส�าเร็จของแผนพัฒนาระบบบริการ

พยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง 

ตัวหำร B	= จ�านวนแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะ

กลางทั้งหมดในรอบเวลาเดียวกัน

สูตรค�ำนวณ

ตัวชี้วัด

(A/B)	x	100	

กำรรำยงำน ปีละ	1	ครั้ง



	 ผลลัพธ์จากการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางครอบคลุมด้าน 

ผู้ใช้บริการ	 ด้านผู้ให้บริการ	 และด้านองค์กร	 โดยบูรณาการตัวชี้วัดของงาน

บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก	 การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	 และการพยาบาล 

ในชุมชน	 เข้าไปด้วยกันเพื่อให้ตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนถึง	 คุณภาพการจัด

บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 เป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ป่วยระยะกลาง

ปลอดภัย	ฟื้นฟูสภาพทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ	

ฟื้นหายจากโรค	 ไม่เกิดความพิการ	 สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	 ทั้งนี้

พยาบาลต้องมีบทบาทและสมรรถนะที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยระยะ

กลางซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป		
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5บทที่

บทบำทและสมรรถนะพยำบำล
ผู้ป่วยระยะกลำง 
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 การบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางในสถานบริการสุขภาพ	พยาบาล
ต้องพัฒนาความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์และเจตคติให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การด�าเนินงานบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลาง	 รวมทั้งให้ความส�าคัญ 
ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางร่วมกัน	 ตั้งแต่แรกรับ	 ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล	
ระยะการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วย	 ผู้ป่วยกลับบ้าน	 การดูแลผู้ป่วยต้องใช้ 
ความเช่ือมโยงท้ังข้อมูลด้านสุขภาพ	 การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	 
และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เฉพาะตนของผู้ป่วยแต่ละราย	การบริการ
พยาบาลต้องร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย
	 พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยตลอด	24	ชั่วโมง	จึงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยมากท่ีสุด	 ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์	 และศิลปะทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	พยาบาลต้องพัฒนาความรู้	 ทักษะ	
ประสบการณ์	และเจตคติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงานการจัดบริการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ทั้งนี้การก�าหนดบทบาทหน้าท่ี	 และสมรรถนะ 
ของพยาบาลจะช่วยให้พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง	 เหมาะสม	 พัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะที่ดี	 เหมาะสม	 เพ่ือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 และ
ประสิทธิผล	 เป้าหมายสูงสุดให้ผู้ป่วยฟื้นหาย	 และลดความพิการ	 สามารถ
ปรับตัวเพื่อการด�าเนินชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง			

5.1 บทบำทพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง  
	 พยาบาลผู้ป่วยระยะกลางมีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้น
หายก่อนเข้าสู่การดูแลระยะยาว	 	 ให้การดูแลครอบคลุม	 4	 มิติ	 ทั้งมิติรักษา
พยาบาล	ฟื้นฟูสภาพร่างกาย	ส่งเสริมสุขภาพ	และป้องกันโรค	 โดยพยาบาล 
ผู้ป่วยระยะกลาง	มุ่งเน้นมิติฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย	ไม่ใช่การช่วยผู้ป่วย
เคลื่อนไหวทางกายภาพ	แต่เป็นการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย	ครอบคลุมทั้งทาง
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ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 และจิตวิญญาณช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหาย 
จากโรค	ไม่เกิดความพิการ	สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	และใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติ		พยาบาลมีบทบาท	ดังต่อไปนี้
 1. บทบำทผู้ให้กำรดูแล และปฏิบัติกำรพยำบำล	 เป็นผู้ให้การ
พยาบาลผู้ป่วยระยะกลางครอบคลุม	4	มิติ	โดยเฉพาะมิติฟื้นฟูสภาพ	ปฏิบัติ
การพยาบาลตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติการพยาบาล	 ให้การพยาบาลที่
ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ	จัดการ
ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน	 โดยประมวลข้อมูล	และหลักฐาน
เชิงประจักษ์	 เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรค	 ไม่เกิดความพิการ	 สามารถ
จัดการสุขภาพตนเองได้	 และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหรือใกล้เคียง
ปกติ
 2. บทบำทผู้จัดกำรกำรดูแลสุขภำพ	 เป็นผู้จัดการระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาล	 ในชุมชน	 และระบบบริการที่บ้าน	
และจัดบริการดูแลสุขภาพครอบคลุมบุคคล	 ครอบครัว	 ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน	โดยการประเมินปัญหาและความต้องการ	วางแผน	ก�าหนดทิศทาง	
ติดตาม	 ก�ากับ	 ปรับปรุงแก้ไขแผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะกลางตาม 
ความจ�าเป็น	
 3. บทบำทที่ปรึกษำ เป็นที่ปรึกษาให้กับพยาบาลและทีมงานในการ
จัดระบบการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 การจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาซับซ้อน	 รวมถึงเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาท่ีเน้นการช่วยเหลือให้บุคคล
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง	 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน
 4. บทบำทผู้สอน สำธิต และให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ	เป็นผู้ให้ข้อมูล
ความรู ้	 สอน	 และสาธิตทักษะที่ส�าคัญแก่ผู ้ป่วย	 ผู้ดูแล	 และครอบครัว 
ในการดูแลตนเอง	 ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 จัดการสุขภาพตนเองในอนาคต	
ให้สุขศึกษารูปแบบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย	และหรือผู้ดูแล	 โดยให้ข้อมูล
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เพื่อให้ผู้ป่วย	 และหรือผู้ดูแลสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองภายใต้
บริบทของตนได้
 5. บทบำทผู้ประสำน	 เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ
ด้านการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง	 สื่อสารกับคนในครอบครัว 
ของผู้ป่วย	และรับบทบาทของผู้ให้การช่วยเหลือที่มีส่วนช่วยสร้างสัมพันธภาพ
ท่ีดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพบุคคล	 และครอบครัว	 รวมท้ัง
สื่อสารแหล่งทรัพยากรท่ีส�าคัญและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตของ 
ผู้ป่วย
 6. บทบำทผู้รักษำประโยชน์และสิทธิผู้ใช้บริกำร เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ
ผู ้ใช้บริการหรือเป็นตัวแทนของผู้ป่วย	 และครอบครัวรักษาผลประโยชน	์ 
เช่น	 สิทธิพื้นฐานในการรับบริการ	 การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง	 
การรักษาของแพทย์	เป็นต้น	นอกจากนี้บทบาทของพยาบาลยังต้องเป็นปาก
เป็นเสียงให้กับผู้ป่วย/	 ผู ้ใช้บริการ	 ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ของตนเอง	ครอบครัวและชุมชน	เจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ	ในการธ�ารงไว้
ซึ่งสิทธิอันพึงจะได้รับความเสมอภาคของประชาชนทุกกลุ่ม	 รวมทั้งกลุ่ม 
ด้อยโอกาส	พิการ	และอื่นๆ
 7. บทบำทผู้วิจัย	 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์	 หรือสังเคราะห์
ข้อมูล	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 หรือน�าผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
ผู้ป่วยระยะกลางมาปรับใช้ในการจัดบริการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วย/	ครอบครัวของผู้ป่วยระยะกลาง

5.2 สมรรถนะพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง
	 สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ที่เป็นผลของความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 เจตคติ	 และความสามารถ 
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางตามบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี	
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เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดคุณภาพ	ปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
ในการท�างาน	 บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 ทั้งนี้
สมรรถนะที่สนับสนุนให้พยาบาลด�าเนินงานบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	2	สมรรถนะหลัก	คือ	
	 5.2.1	สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
	 5.2.2	สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
	 โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 5.2.1 สมรรถนะเชิงวิชำชีพ
	 	 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ	 เป็นสมรรถนะที่สภาการพยาบาล
ก�าหนดส�าหรับพยาบาลทุกคน	 (สภาการพยาบาล,	 2553)	 ประกอบด้วย	 
สมรรถนะ	8	ด้าน	ดังนี้
  สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 และ
กฎหมาย
  สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
		 	 2.1	 ความรู้	ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
		 	 2.2	 ความรู ้ 	 ความสามารถในการสร ้างเสริมสุขภาพ	 
การป้องกันโรค	และการคุ้มครองผู้บริโภค
		 	 2.3		ความรู้	ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง
	 	 2.4	 ความรู้	 ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัว	 และ
การผดุงครรภ์
	 	 2.5	 หัตถการ	 และทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล
ทั่วไป
  สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
	 	 3.1		บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ
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	 	 3.2		พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 	 3.3  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
  สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า	การจัดการ	และการ
พัฒนาคุณภาพ
 	 4.1	ภาวะผู้น�า
	 	 4.2	การบริหารจัดการ	และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
	 	 4.3	การท�างานเป็นทีม
	 	 4.4 การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย
  สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
  6.1	การติดต่อสื่อสาร
	 	 6.2	การสร้างสัมพันธภาพ
  สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้านสังคม
 
 5.2.2 สมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่
	 	 เป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่	 ในที่นี้ เป ็นสมรรถนะ
ส�าหรับพยาบาลท่ีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ซึ่งได้จากการประชุม
คณะท�างานฯ	 และบูรณาการสมรรถนะการพยาบาลเวชศาสตร์ฟื ้นฟู 
กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ	 (Australasian	 Rehabilitation	 Nurse’	 
Association,	2019)	(Royal	college	of	Nursing,	2007)	(อนัญญา	คะสะติ,	
2555)	 (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ,	
2553)	ประกอบด้วยสมรรถนะ	6	ด้าน	ดังนี้	
  สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านการประเมิน	 คัดกรอง	 และ 
การปฏิบัติการพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพ  จ�าแนกเป็น	9	รายการ	ดังนี้
	 	 1)	 ประเมิน	วิเคราะห์	ซักประวัติ	ตรวจวินิจฉัย	วางแผนการ
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ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู ้ป่วยเวชศาสตร์ฟื ้นฟูที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหว	โดยใช้กระบวนการพยาบาล	(Nursing	Process)
	 	 2)	 ตรวจประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก�าหนดค่า
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟู
ด้านความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วย	
	 	 3)	 ส่งเสริมให้ผู ้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
กลับไปด�ารงชีวิตในสังคมได ้ตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	 
ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่อง	 การพลิกตะแคง	 การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
อย่างถูกวิธี	 การบริหารร่างกายเบื้องต้น	 และประเมินความต้องการ 
ความช่วยเหลือของผู้ป่วยท่ีมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวและการจัด
เตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมส�าหรับการเคลื่อนย้าย	 เช่น	 รถเข็นนั่ง	 (Wheel	
chair)	จัดเตียง	สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความสามารถและความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย	เป็นต้น
	 	 4)	 ให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติในการควบคุม
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 (Neurogenic	 bladder)	 โดยการสวนปัสสาวะเป็น
ครั้งคราวตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการน�าผลการวินิจฉัยอื่นๆ	 เช่น	 ยูโร
พลศาสตร์	(Urodynamic	study)	มาใช้ในการพยาบาล
	 	 5)	 ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ติดต่อเครือข่ายเพ่ือ
จัดการผู้ป่วยรายกรณีด้านการฟื้นฟูสภาพ	 ให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง
	 	 6)	 ประเมินความสามารถในการรับรู ้และการสื่อสารการ
วางแผนการพยาบาลในการฟื้นฟูด้านการสื่อสาร
	 	 7)	 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายเมื่อ
กลับไปอยู่ที่บ้าน	 และให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความ
ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต
	 	 8)	 ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยและญาติถึงแผนการฝึกและการท�า
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กิจกรรมในแต่ละวันของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
	 	 9)	 วางแผนการจ�าหน่าย	 สอนและให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยและ
ญาติในเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน	เช่น
	 	 	 -	 สอนการฝึกขับถ่ายปัสสาวะด้วยวิธีการสวนปัสสาวะ
ด้วยเทคนิคสะอาดแบบเป็นครั้งคราวเมื่อกลับไปอยู่บ้านโดยใช้สายสวน
ปัสสาวะแบบซิลิโคน	(Self	cath)	หรือชนิด	Single	use	ตามความเหมาะสม 
กับอาการผู้ป่วย
	 	 	 -		สอนการฝึกขับถ่ายอุจจาระโดยการจัดโปรแกรม 
การขับถ่าย	(Bowel	management)	ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามการ
บาดเจ็บ	 การใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆ	 เช่น	 การก�าหนดเวลาขับถ่าย	
การนวดหน้าท้อง	การใช้ยาระบาย	เป็นต้น
	 	 	 -	 แนะน�าวิธีการปรับสภาพบ้านและการจัดส่ิงแวดล้อม
เมื่อผู ้ป่วยต้องกลับไปอยู ่ ท่ีบ้านให้เหมาะสมกับความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วยแต่ละราย
  สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน	
จ�าแนกเป็น	2	รายการ	ดังนี้
	 	 1)	 ประเมินความเสี่ยง/วินิจฉัย	เช่น
	 	 	 -	 ภาวะระบบประสาทอัตโนมัติท�างานผิดปกติ	(Autonomic	
dysreflexia)	 ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง	 และแก้ไขได้อย่างทันทีเพ่ือไม่ให้
เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต	
	 	 	 -	 ความสามารถในการกลืน	 และให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง	 เรื่องการกลืนอาหาร	 อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรับทาน
อาหาร	วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง	เพื่อป้องกันการส�าลัก
			 	 	 -	 ภาวะซึมเศร้า	(Depression)	ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มี
ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
	 	 	 -	 การเกิดภาวะข้อไหล่ติด	 (Shoulder	 subluxation)	 
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ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 และแนะน�าวิธีการป้องกัน	 การใช้เครื่อง 
พยุงไหล่
	 	 	 -	 การลื่นล้มในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อน	
และด�าเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
	 	 2)	 ให้ความรู ้	 เช่น	 ผู ้บาดเจ็บไขสันหลังกับสูง	 และผู้ดูแล 
ในเรื่อง	 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ	 หรือแนะน�าวิธีการ
จัดการเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะความดันโลหิตลดต�่าลงเมื่อเปลี่ยนท่า	 (Postural	
hypotension)	เป็นต้น
  สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	 
การสอน	 การฝึก	 และการเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ จ�าแนกเป็น	 2	 รายการ	
ดังนี้
	 	 1)	 เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงให้กับพยาบาลวิชาชีพสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐาน	และมีคุณภาพ
	 	 2)	 เป็นที่ปรึกษา	และสอนผู้ป่วย	ญาติ	และผู้ดูแล	ให้ความรู้
เร่ืองโรค	 การฟื้นฟูสภาพ	 ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และจิตสังคม	 การให้อุปกรณ์
ต่างๆ	เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้
  สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต	จ�าแนกเป็น	3	รายการ	ดังนี้
	 	 1)	 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ด้านการประกอบอาชีพ	หรือการศึกษา	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับ
ไปด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้	 หรือให้ข้อมูลและวิธีการติดต่อแหล่งประโยชน์
ส�าหรับผู้ป่วย	
	 	 2)	 ให้ความรู้	ค�าแนะน�ากับผู้ป่วย	และญาติในเรื่อง	กฎหมาย	
สิทธิ	และสวัสดิการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 	 3)	 ให้การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย	 เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์	
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  สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	
จ�าแนกเป็น	3	รายการ	ดังนี้
	 	 1)	 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การให้ค�า
ปรึกษาเรื่องการฟื้นฟูสภาพผ่านแอ็บพลิเคชั่น	เป็นต้น	และประเมินผลการใช้
นวัตกรรม	ทั้งข้อดี	และข้อเสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป
	 	 2)	 คิดค ้นนวัตกรรมทางสุขภาพใหม่ๆ	 	 หรือประยุกต ์
นวัตกรรมทางการพยาบาล	 เพื่อการฟื ้นฟูสภาพผู ้ป่วยจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป
	 	 3)	 เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	และเครือข่ายต่างๆ	เพื่อประสาน
ประโยชน์ให้ผู้ป่วยระยะกลาง
  สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้านการประสานงานเพื่อการดูแล
อย่างต่อเนื่อง	บุคคล	และครอบครัว จ�าแนกเป็น	2	รายการ	ดังนี้
	 	 1)	 ประสานงาน	กับ
			 	 	 -	 ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแลตาม
แผนการฟื้นฟูสภาพ
			 	 	 -	 งานการพยาบาลในชุมชน	 งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน	 แหล่งประโยชน์ในระบบบริหารสุขภาพ	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
			 	 	 -	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งต่อผู้ป่วย	 เพื่อให้ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง	
	 	 2)	 น�าปัญหาและกรณีต่างๆ	 เข้าร่วมศึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพ	
(Team	meeting)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหว
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	 การจัดบริการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลาง	 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ด ี
จากการบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ทั้งด้านผู้ให้บริการ	ด้านผู้รับบริการ	
และด้านองค์กร	 จ�าเป็นที่บุคลากรพยาบาลต้องมีบทบาทและสมรรถนะ 
ในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 โดยใช้กระบวนการพยาบาล	 
การพยาบาลแบบองค์รวม	 และการท�างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	
ต้ังแต่แรกรับผู้ป่วย	 การให้การพยาบาลผู้ป่วยระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล	 
การวางแผนจ�าหน่ายผู ้ป่วย	 การให้การพยาบาลดูแลผู ้ป่วยต่อเนื่อง	 และ 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	จากบทบาทและสมรรถนะดังกล่าว	พยาบาลต้องได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ	 ให้สามารถปฏิบัติงานบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ	 ทั้งนี้ผู ้บริหารทางการพยาบาล	 ควรส่งเสริมให้มี 
แผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมพยาบาลที่ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	
และสนับสนุนให้พยาบาลได้แสดงบทบาทและใช้สมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพ	
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย	และครอบครัว
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6บทที่

กำรน�ำแนวทำงกำรจัดบริกำร
พยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง

สู่กำรปฏิบัติ
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	 แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนี้จัดท�าขึ้น	เพื่อให	้
และพยาบาลผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	และ 
โรงพยาบาลชุมชน	ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานจัดบริการพยาบาล 
ผู้ป่วยระยะกลาง	ผู้บริหารทางการพยาบาล	และผู้นิเทศงานการพยาบาล	 
ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม	ก�ากับ	สนับสนุนการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วย
ระยะกลาง

พยาบาลที่ปฏิบัติงานบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง		
	 พยาบาลที่ปฏิบัติงานบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	ในแต่ละ
สถานบริการสุขภาพต้องด�าเนินการ	และน�าแนวทางการจัดบริการพยาบาล 
ผู้ป่วยระยะกลางสู่การปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ศึกษาแนวคิด	และหลักการของการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วย
ระยะกลาง
	 2.	 ศึกษาสถานการณ์การจัดบริการพยาบาลของโรงพยาบาลของ
ตนเอง	ในประเด็นต่างๆครอบคลุมปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลลัพธ	์ 
ดังที่กล่าวไว้ในบทที่	3	และบทที่	4	
	 3.	 วิเคราะห์ส่วนขาด	และประมวลผลของปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	
ผลลัพธ์	 เพื่อก�าหนดเป็นแผนพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางของ 
โรงพยาบาล
	 4.	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดบริการพยาบาลผู ้ป ่วยระยะกลาง 
โดยก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ	แผนระยะสั้น	และแผนระยะยาว
	 5.	 ด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ทั้งแผนปฎิบัติการประจ�าปี	 
แผนระยะสั้น	และแผนระยะยาว
	 6.	 รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงาน
	 7.	 ประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนฯ	ที่ก�าหนด
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	 8.	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	และผู้นิเทศทางการ
พยาบาล
	 9.		พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
	 10.	 น�าผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลมาปรับปรุงการจัด
บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางอย่างต่อเนื่อง

ผู้นิเทศทางการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
	 ผู ้นิเทศทางการพยาบาลผู ้ป่วยระยะกลาง	ประกอบด้วยผู ้นิเทศ 
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	และผู้นิเทศในฐานะเครือข่ายผู้บริหาร
การพยาบาล	ซึ่งกองการพยาบาลได้ก�าหนดการด�าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการพยาบาลในแต่ละระดับ	คือ	1)	ผู้บริหาร
การพยาบาลระดับเขต	(Regional	Chief	Nursing	Officers:	CNO_R)	ได้แก่	
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์	2)	ผู้บริหารการพยาบาลระดับจังหวัด	
(Provincial	Chief	Nursing	Officers:	CNO_P)	ได้แก่	หัวหน้าพยาบาล	 
โรงพยาบาลศูนย์	หรือโรงพยาบาลท่ัวไป	และผู้รับผิดชอบงานการพยาบาล
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	และ	3)	ผู้บริหารการพยาบาลระดับอ�าเภอ	
(District	Chief	Nursing	Officers:	CNO_D)	ได้แก่	หัวหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน	โดยผู ้นิเทศ/ผู ้บริหารแต่ละระดับ	 โดยน�าแนวทางฯ	 
สู่การปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ศึกษาแนวคิด	และหลักการของการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วย
ระยะกลาง
	 2.	 ก�าหนด	ทิศทาง	นโยบายการพัฒนาและการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลในความรับผิดชอบ
		 3.	 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อด�าเนินการตามทิศทางนโยบายที่ก�าหนด
	 4.	 ก�าหนดแผนพัฒนาบริการพยาบาลผู ้ป ่วยระยะกลางของ 
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โรงพยาบาลในความรับผิดชอบ
	 5.	 ติดตาม	ก�ากับ	และสนับสนุน	ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
การจัดบริการพยาบาล
						 6.		สนับสนุนทรัพยากร	 งบประมาณ	และการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล	เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
					 7.	 สนับสนุนให้พยาบาลเกิดขวัญก�าลังใจและแรงจูงใจต่างๆ	ในการ
ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง
						 8.	 ประสานความร่วมมือ	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของจังหวัด	องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
เป็นต้น

	 การบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลางนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้บริหาร
การพยาบาลและผู ้ปฏิบัติการพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับของ
กระทรวงสาธารณสุข	ที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระบบงานให้บรรลุ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
รับผู้ป่วยพ้นวิกฤตมาดูแล	ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป		ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน		
เป้าหมายส�าคัญเพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางฟื้นหายจากโรค	ไม่เกิดความพิการ	
สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้	และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหรือ 
ใกล้เคียงปกติ
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ภำคผนวกที่ 1
คณะกรรมกำรยกร่ำง

“แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง”

1.	 ดร.ธีรพร	สถิรอังกูร	 ผู้อ�านวยการกองการพยาบาล

2.	 นางสาวสมจิตต์	วงศ์สุวรรณสิริ	 นักวิชาการพยาบาลช�านาญการพิเศษ 

	 	 กองการพยาบาล

3.	 นางสาวพัชรีย์	กลัดจอมพงษ์		 นักวิชาการพยาบาลช�านาญการ

	 	 กองการพยาบาล
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ภำคผนวกที่ 2
คณะกรรมกำรพัฒนำ

“แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง”

1.	 ดร.ธีรพร	สถิรอังกูร		 กองการพยาบาล
2.	 นางสาวสมจิตต์	วงศ์สุวรรณสิริ		 กองการพยาบาล
3.	 นางสาวพัชรีย์	กลัดจอมพงษ์	 กองการพยาบาล
4.	 นางชนัญญา	ชงัดเวช	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
5.	 นางปาริชาติ	กาญจนวงค์	 โรงพยาบาลบางกล�่า	จังหวัดสงขลา
6.	 นางศิรินทร์	ยางทอง	 โรงพยาบาลควนเนียง	จังหวัดสงขลา
7.	 นางสุดาวดี	แก้วพิบูลย์	 โรงพยาบาลนาหม่อม	จังหวัดสงขลา
8.	 นางพรรณพิไล	วิริยะ	 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา
9.	 นางวัณณา	แสงฤทธิ์	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	
	 	 จังหวัดกาฬสินธุ์
10.	นางสาวนภดล	ค�าเติม	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	
	 	 จังหวัดอุบลราชธานี
11.	นางสาวสุกมล	วงศ์คูณ	 โรงพยาบาลตระการพืชผล	
	 	 จังหวัดอุบลราชธานี
12.	นางสาวยุบล	จันฟอง	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	
	 	 จังหวัดพิษณุโลก
13.	นางพัชราพร	บุญคง	 โรงพยาบาลวัดโบสถ์	พิษณุโลก	
	 	 จังหวัดพิษณุโลก
14.	นางสาวเบญจมาศ	วงศ์มณีวรรณ	 โรงพยาบาลล�าปาง
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15.	นางศิรินทร์พร	เจนประเสริฐ	 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	
	 	 จังหวัดกาญจนบุรี
16.	นางศุภวดี	ลิมปพานนท์	 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	
	 	 จังหวัดกาญจนบุรี
17.	นางล�าดวน	แจ้งชัดใจ	 โรงพยาบาลราชบุรี
18.	นางวนิดา	สิงหชาติปรีชากุล	 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน	จังหวัดราชบุรี
19.	นางสาวกิตติมา	มัญญะหงษ์	 โรงพยาบาลบางแพ	จังหวัดราชบุรี
20.	นางละมัยพร	โลหิตโยธิน	 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
	 	 ทางการแพทย์แห่งชาติ	
21.	นางศรีสุดา	เจียะรัตน์	 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
	 	 ทางการแพทย์แห่งชาติ	
22.	นางปภัชณา	เมืองไทยธัช	 โรงพยาบาลสระบุรี
23.	นางปนัดดา	หงษ์เวียงจันทร์	 โรงพยาบาลสระบุรี
24.	นางสาวอมรรัตน์	พันธุ์ฤทธิ์	 โรงพยาบาลสระบุรี
25.	นางทรงพร	พุฒิจับ	 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	จังหวัดลพบุรี
26.	นางมารยาท	รัตนประทีป	 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	จังหวัดลพบุรี
27.	นางสาวทัศนภรณ์	วิชิต	 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	จังหวัดลพบุรี
29.	นางพิชญา	สุวรรณชาติ	 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	จังหวัดลพบุรี
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ภำคผนวกที่ 3
รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเนื้อหำ

“แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง”

1.	นางสาวชุติกาญจน์		หฤทัย	 รองผู้อ�านวยการ
	 	 กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล	
	 	 กองการพยาบาล
2.	นางศิริมา		ลีละวงศ์	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจพัฒนามาตรฐาน
	 	 และระบบคุณภาพการพยาบาล	
	 	 กองการพยาบาล
3.	นางอัมราภัสร์		อรรถชัยวัจน์	 นักวิชาการพยาบาลช�านาญการพิเศษ 
	 	 กองการพยาบาล
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ภำคผนวกที่ 4
กำรพยำบำลที่เกี่ยวข้อง กับ

“แนวทำงกำรจัดบริกำรพยำบำลผู้ป่วยระยะกลำง”

4.1		การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อหย่าเครื่องช่วยหายใจ
4.2		การพยาบาลผู้ป่วยเจาะคอ
4.3		การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
4.4		การสอนและสาธิตการสวนปัสสาวะ
4.5		การสอนและสาธิตการสวนอุจจาระ
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ภำคผนวกที่ 4.1
กำรพยำบำลผู้ป่วยเพื่อหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ

1. ชื่อเรื่อง  กำรพยำบำลผู้ป่วยเพื่อหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางใช้หย่า
เครื่องช่วยหายใจ
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เพื่อให้พยาบาลสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกวิธี
	 	 3.2		เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง	และหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจ 
4. ค�ำจ�ำกัดควำม
	 	 การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อหย่าเครื่องช่วยหายใจ	 หมายถึง	 การลดการ
ช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจนสามารถหายใจเอง	 และหยุดใช้
เครื่องช่วยหายใจ
5. รำยละเอียดกำรปฏิบัติ
  ก่อน	 และหลังให้การพยาบาล	 หรือปฏิบัติแต่ละกิจกรรมทุกครั้ง	 
ควรท�าความสะอาดมือ	 โดยล้างมือด้วยสบู่	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 หรือ	 ใช้	 alcohol	
hand	rub	

กำรพยำบำลผู้ป่วยเพื่อหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ
1. ก่อนหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ
		 	 1.1	ประเมินความพร้อมของผู ้ป่วยในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ	 
รู้สึกตัวดี
	 	 1.2	ประเมินสาเหตุของโรคที่ก�าลังท�าให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจดีขึ้น	

หรือยัง	ไม่จ�าเป็นต้องหายจากโรค
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	 	 1.3	มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเพียงพอ	 หรือไม่	 PEEP	 น้อยกว่า	 5	
เซนติเมตรน�้า,	 vital	 signs	 คงที่	 (อัตราการหายใจน้อยกว่า	 30	ครั้งต่อนาที	
อัตราการเต้นของหัวใจ	50-120	ครั้งต่อนาที	การเต้นปกติ	ความดันซีสโตลิก 
มากกว่าหรือเท่ากับ	90	หรือ	น้อยกว่าหรือเท่ากับ180	มิลลิปรอท	โดยไม่ได้
ใช้ยาเพิ่มความดัน	หรือใช้ขนาดต�่า)
	 	 1.4	ความสามารถในการหายใจเอง	 ค�านวณได้จากอัตราการหายใจ
หน่วยครั้ง/นาที	หารด้วย	spontaneous	tidal	volume	ท�าเป็นลิตร	เรียกว่า	
Rapid	 shallow	 breathing	 index	 <	 105	 จึงมีโอกาสท่ีจะเอาเคร่ืองช่วย
หายใจออกได้
	 	 1.5	ประเมินความพร้อมที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจออก	 ควรจะ
ประเมิน	 predictors	 ของความส�าเร็จในการถอดเคร่ืองช่วยหายใจ	 ในขณะ	
spontaneous	breathing	ระยะ	เวลาสั้นๆ	โดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยหายใจผ่าน	
T	piece	หรือ	low	level	CPAP	เช่น	5	cm	H

2
O	หรือ	low	level	pressure	

support	 (5-7	 cm	 H
2
O)	 แล้ววัด	 predictors	 ได้แก่ frequency/tidal	 

volume	ratio
	 	 1.6	ทดสอบ	‘spontaneous	breathing’	นาน	30-120	นาที	ร่วม
กับเฝ้าดูอาการทางคลินิก	 vital	 signs,	 oxygen	 saturation	 และ	 arterial	
blood	 gas	 ผู้ป่วยที่ผ่านการทดสอบ	 spontaneous	 breathing	 ควร
พิจารณาถอดท่อหลอดลมคอออก	ถ้า	 airway	patency	และความสามารถ
ในการ	 protect	 airway	 ของผู้ป่วยดี	 ร่วมกับ	 โอกาสที่ภาวะ	 respiratory	
failure	จะกลับเป็นซ�้ามีน้อย
	 	 1.7	ผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการทดสอบ	 spontaneous	 breathing	 ควรใส่
เครื่องช่วยหายใจต่อโดยเลือกใช้	mode	 ที่ผู้ป่วยสบายและได้พักกล้ามเนื้อ
หายใจ
	 	 1.8	หาสาเหตุ	 และแก้ไขสาเหตุที่ท�าให้ผู ้ป ่วยไม่สามารถถอด	 
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เครื่องช่วยหายใจออกได้	 ถ้าผู้ป่วยยังผ่านเกณฑ์ตามข้อ	 2	 พิจารณาทดสอบ	 
spontaneous	breathing	อีกในวันต่อมา
	 	 1.9	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 albumin	 ควรมากกว่า	 2.5,	 Hct	
มากกว่า	30%,	Potassium	มากกว่า	3	mmol/L
	 	 1.10	 spontaneous	 มากกว่า	 5	 ซีซี/กิโลกรัม	 อัตราการหายใจ 
น้อยกว่า	30	ครั้ง/นาที
	 	 1.11	วัด	cuff	leak	test	ผ่าน	(cuff	leak	test	positive)
	 	 1.12	ความอ่ิมตวัของออกซเิจน	มากกว่า	หรอืเท่ากบั	90	%
	 	 1.13	ใช้เครื่องช่วยหายใจ	ออกซิเจน	40	%	(FiO

2
	=	0.4

 
)

	 	 1.14	กลไกการกลืน	การไอ	ปกติดี
	 	 1.15	ไม่ใช้ยานอนหลับ	หรือยาคลายกล้ามเนื้อ
2. ขณะหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ
	 	 2.1	ควรเริ่มหย่าเครื่องช่วยหายใจในตอนเช้าหลังจากผู้ป่วยพักผ่อน
เต็มที่ในเวลากลางคืน
	 	 2.2	อธิบายหลักการ	 ขั้นตอนในการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพ่ือให้ผู้
ป่วยไว้วางใจและให้ความร่วมมือ
	 	 2.3	 จัดท่าของผู้ป่วยให้อยู่ในท่าศีรษะสูง	 หรือท่านั่งหากไม่มีข้อห้าม
เพื่อให้กะบังลงหย่อนตัวหายใจได้สะดวกขึ้น
	 	 2.4		ปรับ	 mode	 การหายใจของผู ้ป่วยตามแนวปฏิบัติการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ	
	 	 2.5		ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจโดย	 T-piece	
10	ลิตร/นาที	ต่อไปได้	ให้ต่อท่อช่วยหายใจเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ	setting	
เครื่องก่อนหน้าที่จะหย่าเครื่องช่วยหายใจผ่านทาง	T-piece	10	ลิตร/นาที
	 	 2.6		ดูดเสมหะในปากและในท่อช่วยหายใจให้ทางเดินหายใจโล่ง
	 	 2.7	ประเมินเสียงปอด
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	 	 2.8	บันทึกสัญญาณชีพ	 เพื่อเฝ้าระวังอาการเปล่ียนแปลงทุก	 15	
นาทีถึง	1	ชั่วโมง	ใช้เกณฑ์การเฝ้าระวัง	ดังนี้
	 	 	 2.8.1		SpO

2
	มากกว่า	90%

	 	 	 2.8.2		อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า	120	ครั้ง/นาที
	 	 	 2.8.3		ความดันซีสโตลิก	90-160	mmHg
	 	 	 2.8.4		อัตราการหายใจน้อยกว่า	30	ครั้ง/นาที
	 	 	 2.8.5	 การเต้นของหัวใจ	(EKG)	ไม่เปลี่ยนแปลง
	 	 	 2.8.6	 หายใจโดย	O

2
	T-piece	10	ลิตร/นาที	เป็นเวลา	2	ชั่วโมง	

ซึ่งการหย่าเครื่องช่วยหายใจแบบ	T-piece	มีรายละเอียด	ด้งนี้
	 	 	 	 1)	 เตรียมอุปกรณ์	ได้แก่	กระป๋องออกซิเจน	หัวออกซิเจน	
flow	oxygen,	collugate	tube	แบบยาว	และสั้นอย่างละ	1	ชิ้น	T-piece
	 	 	 	 2)	 เตรียมร่างกายโดยให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ
	 	 	 	 3)	 วัดสัญญาณชีพและความเข้มข้นของออกซิเจนปลายนิ้ว	
(oxygen	 saturation)	 ก่อน	 ขณะ	 หลัง	 การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ	 และ
ประเมินภาวะขาดออกซิเจน	เช่น	อาการเขียวคล�้า	(cyanosis)
	 	 	 	 4)	 ควรงดอาหารก่อนการหย่าเครื่องช่วยหายใจผ่านทาง	
T-piece	เพื่อป้องกันเศษอาหารส�าลักเข้าปอด
	 	 	 	 5)	 จัดท่านอนศีรษะสูง	 30-60	 องศา	 เพื่อให้กระบังลง
หย่อนตัวผู้ป่วยหายใจได้สะดวก
	 	 	 	 6)	 ดูดเสมหะหรือผู ้ป ่วยบางรายอาจได้รับยาขยาย
หลอดลม	 ก่อนการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพื่อลดการหดเกร็งของหลอดลม
และท�าให้ทางเดินหายใจโล่ง
	 	 	 	 7)	 ให้ออกซิเจนความเข้มข้น	100	%	ก่อนจึงค่อย	ๆ	ลด
ความเข้มข้นเรื่อย	ๆ	จนผู้ป่วยไม่หอบเหนื่อย
	 	 	 	 8)	 การหย่าเครื่องช่วยหายใจผ่านทาง	 T-piece	 ขึ้นอยู่
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กับความแข็งแรง	สมรรถภาพของปอด	และความทนของผู้ป่วยต่อการหายใจ
ด้วยตนเองและรับออกซิเจนจาก	T-piece	ไปพร้อมกัน	ระยะแรกควรใช้เวลา
ประมาณ	10-15	นาทีทาง	T-piece	45-50	นาทีทางเครื่องช่วยหายใจ	เวลา
ต่อไปจึงค่อย	ๆ	 เพิ่มระยะเวลาทาง	T-piece	 ให้มากขึ้น	หากผู้ป่วยมีอาการ
หอบเหน่ือยควรให้ผู้ป่วยหยุดพัก	 24	 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักและมีแรง 
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจครั้งต่อไป

วิธีกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ

1. เลิกใช้เครื่องช่วยหายใจทันที	จากใช้เครื่อง	100	%	เป็นหายใจเอง	100	%

		 1.1	ผู้ป่วยหายใจเอาเอง	T-piece	

		 1.2	หายใจผ่านเครื่องโดยใช้	mode	CPAP	

	 หากสามารถหายใจเองได้นาน		30	นาที	ถือว่าเลิกใช้เครื่องได้ส�าเร็จ

				(ใช้ในผู้ป่วยที่มี	cardiopulmonary	reserve	ดี)

2.	 เลิกใช้เครื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป

				2.1	หายใจเองสลับกับเครื่องช่วยหายใจเป็นพัก	ๆ

				2.2	การใช้เครื่องช่วยหายใจ	mode	SIMV,	PSV

				ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนานเกิน	3-5	วัน	ควรใช้วิธีที่	2	ยังไงก็ตาม							

				ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนควรลงท้ายด้วย	T-piece
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ภำคผนวกที่ 4.2
กำรพยำบำลผู้ป่วยเจำะคอ

1. ชื่อเรื่อง  กำรพยำบำลผู้ป่วยเจำะคอ
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ	
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เพื่อให้พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยเจาะคอได้อย่าง
ถูกต้อง
	 	 3.2	 เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	 และ
สามารถหายใจได้สะดวกขึ้น
4. ค�ำจ�ำกัดควำม 
  การเจาะคอ	 เป็นการเปิดรูตั้งแต่ด้านหน้าของล�าคอเข้าไปถึงหลอดลม	
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย	หายใจได้ง่ายขึ้น	มีทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร	
5. รำยละเอียดกำรปฏิบัติ
  ก่อน	 และหลังให้การพยาบาล	 หรือปฏิบัติแต่ละกิจกรรมทุกครั้ง	 
ควรท�าความสะอาดมือ	 โดยล้างมือด้วยสบู่	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 หรือ	 ใช้	 alcohol	
hand	rub	

ข้อบ่งชี้กำรดูแลผู้ป่วยเจำะคอ
  1. Delayed	Hemorrhage	จาก
	 	 	 1.1	 การเปื่อยทะลุ	 (Erosion)	 ของผนังหลอดเลือดใหญ่	 ที่ถูก
ปลายท่อหรือ	Cuff	กด
	 	 	 1.2	 เลือดออกจาก	Granulation	tissue	ที่ปลายท่อ
	 	 2.	 มีการอุดตันทางเดินหายใจ	จาก	Granulation	tissue
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	 	 3.	 มีการตีบแคบของ	หลอดลมใหญ่	(Tracheal	Stenosis)	จาก
	 	 	 3.1	 การตายของกระดูกอ่อนของ	Trachea
	 	 	 3.2	 การติด เชื้ อจากเชื้ อ 	 Staphylococcus	 aureus ,	 
Pseudoauriginosa	และ	Escherichia	coil
	 	 4.	 Tracheoesophageal	Fistula	จากการตายของผนังกั้นระหว่าง	
Trachea	และ	Esophagus	เพราะถูกกดจาก	Cuff	จากปลาย	Tube	หรือจาก
ใส่	NG	tube	อยู่ด้วย
	 	 5.	 กลืนล�าบากจาก	Strap	muscle	และ	Trachea	ถูก	Tube	ยึดไว้
กับผิวหนังด้านหน้าของคอ
	 	 6.	 Tracheocutaneous	fistula	ในรายการที่เจาะคอนานๆ	เมื่อ	off	
tube	แล้วรูแผลไม่ปิด
	 	 7.	 สอนการหายใจเพื่อให้ปอดขยายตัว	 จะได้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิเจนมากขึ้น	โดยท�าวันละหลายๆ	ครั้ง	ดังนี้
		 	 	 7.1	 นอนหงายราบ	 ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้น	 หายใจเข้าลึกๆ	 เต็มที่
จนท้องโป่งและกลั้นหายใจไว้ประมาณ	3	วินาที
   7.2	 หายใจออกทางปากช้าๆ	 ท�าปากห่อคล้ายผิวปาก	 เพื่อให้
อากาศออกจากปอดมากที่สุด
	 	 	 7.3	ท�าบ่อยๆ	ประมาณ	8	-	10	ครั้ง/ทุก	2	ชั่วโมง
	 	 8.	 ไออย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยขับเสมหะออกจากหลอดลมและ
ปอด	ท�าวันละหลายๆ	ครั้ง	ดังนี้
	 	 	 8.1	นั่งในท่าโน้มตัวไปข้างหน้า	หรือครึ่งนั่ง	ครึ่งนอน
	 	 	 8.2	 ก่อนไอ	 หายใจเข้า	 –	 ออกลึกๆ	 ประมาณ	 4-5	 ครั้ง	 สูดลม
หายใจเข้าเต็มที่	กลั้นไว้แล้วหายใจออกพร้อมกับไอแรงๆ	2-3	ครั้ง
	 	 9.	 ภายหลังการเจาะคอ	 ผู้ป่วยจะไม่มีเสียงพูดเหมือนปกติ	 ดังนั้น 
เมื่อต้องการสื่อสารกับผู้อื่น	สามารถท�าได้ดังนี้
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	 	 	 9.1	 เขียนบอกในกระดาษ
	 	 	 9.2	 ผู้ป่วยสามารถออกเสียง	หรือ	พูดเป็นประโยคสั้นๆ	โดยใช้นิ้ว
มืออุดรูท่อหลอดลมคอไว้ขณะพูดหรือสื่อสารเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆ	 ให้มี
เสียงเปล่งเป็นค�าๆ	 ออกมา	 แต่อาจไม่สามารถพูดคุยตามปกติได้นาน	 หรือ
เป็นประโยค	เพราะต้อง	เปิดท่อบ้างเพื่อรับอากาศหายใจ
   9.3	 ใช้ภาษามือ	ประกอบการใช้ริมฝีปากเวลาพูด

กำรพยำบำลผู้ป่วยเจำะคอ
1. กำรดูแลผู้ป่วยเจำะคอ
 1.	Suction	ตามสภาวะของผู้ป่วย	เช่น	ถ้าเสมหะเหนียว	หยอด	NSS	
3	-	5	ml.	และบีบ	Ambu	bag	แล้ว	Suction	หรือถ้าเสมหะมีกลิ่นเหม็น	หรือ	
มีสีผิดปกติ	รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาส่งตรวจเพาะเชื้อเสมหะ
	 2.	ให้	O

2
	5	-	7	ลิตร/นาที	ทาง	Tracheal	Mask	หรือ	T-piece	

	 3.	ดูแลผู้ป่วยที่มี	Cuff	tube	โดย	Deflate	Cuff	เป็นระยะๆ	เพื่อลด
การกดเนื้อเยื่อ	 และควร	 Deflate	 ขณะที่ผู้ป่วยไอหรือหายใจออก	 เพื่อขับ
เสมหะ	และ	Inflate	Cuff	ตอนหายใจเข้า
	 4.	ท�าความสะอาด	 Inner	 tube	 เวรละ	 1	 ครั้ง	 โดยแช่ใน	 H

2
O

2
 

ประมาณ	 5	 นาที	 ท�าความสะอาดใน	 Tube	 ให้หมดคราบเสมหะ	 ต้มในน�้า
เดือด	20	นาที
	 5.	Dressing	แผลรอบ	Tube	และใช้ผ้า	gauze	รองใต้	tube	ดูแลให้	
Tube	อยู่ในต�าแหน่งเดิม
	 6.	เปลี่ยนเชือกผูกมัด	Tube	ถ้าสกปรก	แต่ต้องหลังจากเจาะคอไปแล้ว	
72	 ชั่วโมง	 การผูกเชือกมัด	 tube	 ควรผูกให้แน่นพอดี	 ไม่หลวมหรือแน่น 
จนเกินไป
 7.	สังเกตภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ที่ได้กล่าวมาแล้ว
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 8.	ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย	โดย
	 	 8.1	 ให้ค�าอธิบาย	แนะน�าการไอที่ถูกวิธีเพื่อขับเสมหะโดยก่อนไอ
ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ	 2-3	 ครั้ง	 แล้วกลั้นหายใจเล็กน้อย	 ไอแรงๆ	 เสมหะ 
จะออกจากท่อ	ไม่ออกปาก
		 	 8.2	 จัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร	เช่น	ดินสอ	ปากกา	กระดาษ
		 	 8.3	 เตรียมอุปกรณ์การดูดเสมหะ	ให้	O

2
	ไว้ข้างเตียงผู้ป่วย

	 9.	 ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 ได้รับสารน�้าและสารอาหาร
อย่างเพียงพอ

2. กำรดูดเสมหะในผู้ป่วยเจำะคอ
	 ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ	 จะสูญเสียกลไกบางอย่าง	 เช่น	 การกลืน	
การไอ	 การดักเช้ือโรคลดลง	 ท�าให้มีเสมหะมากขึ้น	 การดูดเสมหะจะต้อง
ประเมินสภาพก่อนว่าจะต้องดูดเสมหะหรือไม่	อย่างน้อยควรท�าตอนเช้าและ
ก่อนนอน	ดังต่อไปนี้
	 1.	การเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการดูดเสมหะ	ดังนี้
	 	 1.1	หัว	Suction	ที่ต่อกับหัว	Vacuum	ที่	Pipe	Line	พร้อมสาย
ต่อ	2	เส้น
	 	 1.2	สายดูดเสมหะฆ่าเชื้อ	มีลักษณะใส	ไม่แข็ง	สามารถมองเห็นสี
ของเสมหะได้	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	ประมาณ	1/3	–	2/3	ของ	tube
	 	 1.3	ถุงมือฆ่าเชื้อส�าหรับดูดเสมหะ	1	ห่อ
	 	 1.4	 เครื่อง	 Suction	 พร้อม	 ขวดใส่น�้าสะอาด	 ส�าหรับล้างสาย	
Suction	และถังพลาสติกใส่น�้าผสมผงซักฟอก	ส�าหรับแช่สาย	Suction	และ
ถุงมือที่ใช้แล้ว
	 	 1.5	Finger	tip
	 	 1.6	 อับกลมฆ่าเชื้อ	 ใส่ส�าลีและแอลกอฮอล์	 70%	 กระบอกใส่	



แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

141

Forceps	 ฆ่าเช้ือเช็ดข้อต่อส�าหรับสาย	 O
2
	 ถ้าผู้ป่วยเจาะคอด้วย	 Portex	 

Tracheotomy	tube
	 	 1.7	Syringe	 ใส่	 0.9%	 NSS	 เพื่อใช้หยอดใน	 tube	 ถ้าเสมหะ
เหนียวและ	Ambu	bag
	 2.	การดูดเสมหะ	ดังนี้
	 	 2.1		ล้างมือให้สะอาด
	 	 2.2		ไขหัวเตียงให้ศรีษะราบ
	 	 2.3		เปิดหัว	Suction	ใช้ความดัน	ดังนี้	
	 	 	 1)	ผู้ใหญ่	120	–	150	mmHg
	 	 	 2)	เด็ก	100	–	120	mmHg
	 	 	 3)	เด็กเล็ก	80	–	100	mmHg
	 	 2.4		ใส่ถุงมือ	หยิบสาย	Suction	ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ
	 	 2.5	 ใส่สาย	Suction	ในท่อลกึประมาณ	2	–	3	น้ิว	ขณะท่ีใส่สายห้าม
กดปิดรู	 Finger	 Tip	 แล้วดึงสาย	 Suction	 ออก	 โดยกดปิดรู	 Finger	 Tip	 
สาย	Suction	จะอยูใ่น	tube	ไม่เกนิ	15	วนิาที
	 	 ถ้าเสมหะเหนียวมาก	 ให้หยอด	 0.9%	 NSS	 ใน	 tube	 และบีบ	
Ambu	bag

ข้อควรระวังในกำรดูดเสมหะ

1.	ขณะดูดเสมหะ	ห้ามดึงสาย	Suction	เข้าๆ	ออกๆ

2.	ถ้าเสมหะไม่หมด	ให้เปลี่ยนสาย	Suction	ใหม่

3.	ล้างสาย	Suction	ที่ใช้แล้วให้สะอาดโดยดูดล้างเสมหะด้วยน�้าแช่ในถังน�้า
4.	สังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย	ขณะ	Suction
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 3.	การให้ออกซิเจนส�าหรับผู้ป่วยเจาะคอ	 เพื่อป้องกันภาวะพร่อง
ออกซิเจนของเนื้อเยื่อและเลือด	 ซึ่งมีระบบการให้ออกซิเจน	 และการเตรียม
อุปกรณ์	2	แบบ	ดังนี้
	 		 3.1	High	 Flow	 System	 หมายถึง	 อุปกรณ์การให้	 O

2
	 ที่ให้

ความเร็วของก๊าซเพียงพอแก่การหายใจเข้า	 โดยไม่ใช้	 Room	 Air	 โดยใช้
กระป๋อง	O

2
	Nebulizer	ที่ปรับเปอร์เซ็นต์ของ	FiO

2
	ต่อกับ	T-piece

	 		 3.2	Low	 Flow	 System	 หมายถึง	 อุปกรณ์การให้	 O
2
	 ที่ให้

ความเร็วของก๊าซต�่าไม่เพพียงพอท่ีผู ้ป่วยจะหายใจเข้า	 ต้องดึงก๊าซจาก	
Room	Air	โดยการให้	O2	ด้วย	Canular	Catheter,	mask	ชนิดต่างๆ		
	 4.	การจัดท่านอน	เพื่อป้องการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	เช่น
	 	 4.1	จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง	 30	 -	 45	 องศา	 ในกรณีที่ไม่มีข้อ
ห้ามทางการแพทย์	ดังนี้	hemodynamic	instability	intra-aortic	balloon	
pump	low	cerebral	perfusion	pressure	unstable	cervical	spine	or	
pelvis
	 	 4.2	พลิกตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมง	(เมื่อไม่มีข้อห้าม)
	 5.	ท�าความสะอาดช่องปาก	 และแปรงฟันของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ	
3	ครั้ง	ดังนี้
	 	 5.1	จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง	30	–	45	องศา	ตะแคงหน้าไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง	หรือจัดท่านั่งแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเพื่อให้มีส่วนร่วม	
	 	 5.2	ท�าความสะอาดช่องปากใช้แปรงสีฟัน	 และยาสีฟันที่ผู้ป่วยใช้
เป็นประจ�าภายหลังการท�าความสะอาดในช่องปาก	 เหงือก	ฟัน	 เพดานปาก
และลิ้นให้ป้ายด้วย	 0.12	 -2%	 chlorhexidine	 solution	 น�้ายาฆ่าเชื้อ 
ไม่ควรเตรียมไว้นานเกิน	24	ชั่วโมง	ถ้าไม่มีข้อห้าม	เช่น	แพ้	CHG,	oral	ulcer,	
mucositis	เป็นต้น
	 	 5.3	กรณีท่ีผู ้ป่วยไม่รู ้สึกตัว	 กลไกการ	 กลืนบกพร่อง	 ควรใช้ 
สายดูดเสมหะดูดค้างไว้ตลอดเวลาขณะท�าความสะอาดช่องปาก
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	 6.		การเตรียมผู้ป่วย	เพื่อดูแลตนเอง
	 	 6.1	สอนและสาธิตการท�าความสะอาดท่อเจาะคอชั้นใน	 (Inner	
tube)	 ด้วยการถอดท่อชั้นใน	 และล้างท�าความสะอาดในท่อ	 ด้วยการใช้ผ้า
พันแผลสอดเข้าไปในท่อและถู	 จะท�าให้เสมหะในท่อหลุดออก	 และน�าไปต้ม
ฆ่าเชื้อโรคในน�้าเดือดนาน	5	นาที
	 	 6.2	สอนการถอดท่อชั้นใน	 และการใส่ท่อเจาะคอเมื่อหลุดออก
หมดชุด
	 	 6.3	 ใช้ผ้าบางๆ	 ชุบหมาดๆ	 ปิดท่อเจาะคอ	 เพื่อป้องกันสิ่งแปลก
ปลอมและเพิ่มความชื้นในอากาศ
	 	 6.4	สอน	สาธิตการท�าความสะอาดแผลรอบท่อเจาะคอ	ด้วยการ
ใช้ส�าลีชุบแอลกอฮอล์	70%	เช็ดรอบๆ	แผลที่ท่อเจาะคอ	
	 	 6.5	สอน	 สาธิตการเปลี่ยนสายผูกท่อเจาะคอ	 ไม่ให้หลวมหรือ
แน่นเกินไป
	 	 6.6	 สอนการดูดเสมหะอย่างง่ายๆ	ที่บ้าน	ด้วยการใช้ลูกสูบยางแดง
ต่อจากสายยางดูดเสมหะ
	 	 6.7	การดูแลตนเองที่บ้าน	ควรปฏิบัติ	ดังนี้
	 	 	 1)	 ถ้ามีอาการผิดปกติ	 เช่น	 หายใจล�าบาก	 ท่อเจาะคอหลุด	
ให้ถอดท่อช้ันในออกล้าง	 หรือดูดเสมหะ	 แต่ถ้าอาการไม่ทุเลาให้รีบไป 
สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือมาโรงพยาบาล
	 	 	 2)	 หลีกเลี่ยงการเดินทางทางน�้า	 สถานที่มีฝุ่นละออง	 ควัน	
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อม	หรือชุมชนที่แออัด	 มีสารเคมี	 มลพิษ	 ท่ีซ่ึงมี
อากาศเย็นหรือแห้งจัด
	 	 	 3)	 ระวังไม่ให้น�้ากระเด็นเข้าท่อเจาะคอ	 ขณะอาบน�้า	 หรือ
สระผม	โดยการใช้ผ้าพันคอไว้
	 	 	 4)	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ	5	หมู่	ดื่มน�้าสะอาด
อย่างน้อยวันละ	2,000	–	3,000	ซีซี	นอนหลับ	ให้เพียงพอ	ไม่น้อยกว่าวันละ	
8	ชั่วโมง
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	 	 	 5)	 ควรดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง	 รับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์ให้ครบทุกประเภท	รวมทั้งผักและผลไม้	(ครบ	5	หมู่)	
	 	 	 6)	 ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่น	 หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง 
ของอุณหภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว	ควรอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก	
	 	 	 7)		ออกก�าลังกายให้สม�่าเสมอทุกวัน	หรือเล่นกีฬาเป็นประจ�า	
	 	 	 8)		ควรแปรงฟันหรือกลั้วคอ	ก่อนและหลังรับประทานอาหาร	
และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟัน	 และรับการรักษาทุก	 6	 เดือน	
เนื่องจากการที่มีสุขภาพฟันที่ไม่ดี	เช่น	มีฟันผุ	มีคราบหินปูน	หรือโรคเหงือก	
อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก	 ท�าให้มีการติดเชื้อในระบบ 
ทางเดินหายใจได้
	 	 	 9)	 งดการลงสระว่ายน�้า	หรือเล่นน�้าทุกชนิด	(เช่นการสาดน�้ากัน)	
งดอาบน�้าในแม่น�้าล�าคลอง	 และไม่ควรเดินทางทางน�้า	 เช่น	 โดยสารเรือ	 
หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเวลาฝนตก	 เพราะถ้าน�้าเข้าหลอดลมคอ	จะท�าให้
ส�าลักน�้า	 เนื่องจากกลั้นหายใจไม่ได้	 และอาจเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต	 และ	
ในเด็กเล็ก	 ถ้าจะอาบน�้าในอ่าง	 ควรใส่น�้าแต่น้อย	 และไม่เอนตัวเด็กลงไปจน
น�้าท่วมเข้าหลอดลมคอ	เพราะน�้าจะเข้าไปท่วมปอดและเสียชีวิตได้
	 	 	 10)	ผู้ป่วยสามารถไปโรงเรียน	 หรือท�าภารกิจนอกบ้านได้
ตามปกติ	 โดยต้องเตรียมท่อชั้นในท่ีท�าความสะอาดแล้วไปด้วย	 เพื่อสลับ
เปลี่ยนในช่วงเวลาที่อยู่นอกบ้าน
	 	 	 11)	ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ	 เพราะท่อ
หลอดลมคอ	 และหลอดอาหารแยกกันคนละส่วน	 จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด	
เพียงแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้อาหาร	 หรือน�้ากระเด็นหลุดลงไป	 โดยใช้ผ้า
บางๆ	 ที่อากาศสามารถผ่านได้	 มาคลุมปิดปากท่อไว้	 ในขณะรับประทาน
อาหาร	 ในเด็กเล็กขณะดูดนม	 ควรผูกผ้ากันเปื้อนไว้ใต้คาง	 เพ่ือป้องกันการ
ไหลของนมลงหลอดลมคอ
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	 	 	 12)	ผู ้ป่วย/ญาติสามารถเปลี่ยนเชือกผูกท่อหลอดลมเอง	
ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง	 อย่าให้ท่อช้ันนอกหลุด	 ถ้าไม่แน่ใจควรมา
เปลี่ยนที่โรงพยาบาล	 กรณีท่อหลอดลมคอช้ันนอก	 หรือในหลุดหาย	 หรือ 
ท่อหลอดลมคอทั้งชุดหลุดออกจากคอ	ต้องรีบไปพบแพทย์	หรือไปสถานพยาบาล
โดยด่วน	เพื่อใส่ท่อหลอดลมคอใหม่	มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต	
	 	 	 13)	แพทย์จะถอดท่อหลอดลมคอออก	หลังจากรักษาสาเหตุ
ของโรคที่ท�าให้ต้องเจาะคอแล้ว	 และประการส�าคัญคือผู้ป่วยสามารถหายใจ
ได้ทางจมูกสะดวกดี
	 	 	 14)	ควรมาพบแพทย์ตามก�าหนดนัด	 หากมีอาการผิดปกติ
ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด	ได้แก่
	 	 	 	 ก)		ท่อหลอดลมคอหลุด	ท่อชั้นในหาย	หรือใส่เข้าไม่ได้
	 	 	 	 ข)	หายใจล�าบาก	หอบเหนื่อย	 แม้ว่าจะดูดเสมหะ	หรือ
ถอดล้างท่อชั้นในแล้วก็ตาม
	 	 	 	 ค)	มีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่น	มีไข้สูง	ปวด	บวมแดง	
มีหนองออกจากแผล
	 	 	 	 ง)		มีเลือดออกจากท่อหลอดลมคอ	หรือจากรอบๆ	ท่อ
	 	 	 	 จ)	 มีการติดเช้ือในปอด	 หรือหลอดลม	 เช่น	 ไอมาก	
เสมหะข้น	มีสีเขียว	สีเหลืองและมีกลิ่นเหม็น	และมีไข้ร่วมด้วย
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ภำคผนวกที่ 4.3
กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

1. ชื่อเรื่อง  กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เพื่อให้พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้
อย่างถูกวิธี		
	 	 3.2		เพื่อให้ผู้ป่วย/ญาติ	สามารถดูแลแผลกดทับได้
4. ค�ำจ�ำกัดควำม 

  แผลกดทับ	(Pressure	injury)	หมายถึง	บริเวณใดก็ตามที่เนื้อเยื่อได้รับ
การบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง	 โดยเฉพาะบริเวณปุ่ม
กระดูกหรือบริเวณที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์กดทับ	 การบาดเจ็บจากแรงกด
เป็นเวลานาน	 ตามปกติจะเกิดบริเวณท่ีมีการกดทับบนผิวหนังท่ีทาบกับปุ่ม
กระดูก
5. รำยละเอียดกำรปฏิบัติ
	 	 ก่อน	 และหลังให้การพยาบาล	 หรือปฏิบัติแต่ละกิจกรรมทุกครั้ง	 
ควรท�าความสะอาดมือ	 โดยล้างมือด้วยสบู่	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 หรือ	 ใช้	 alcohol	
hand	rub	
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รำยกำร แนวทำงปฏิบัติ

1. กำรดูแลแผลกดทับเบื้องต้น
	 แผลกดทับเป็นแผลที่ต้อง
ใช ้ เวลาเพราะแผลหายช ้า	 
หายยาก	 มักลุกลามขยายเป็น
แผลขนาดใหญ่และลึกมากขึ้น	
และบ่อยครั้งที่เกิดการติดเชื้อ
ตามมา	 เพื่อให้แผลกดทับหาย	
ป้องกันการลุกลามและการ
ติดเชื้อ	สามารถดูแลแผล	ตาม
ระดับความรุนแรงของแผลกด
ทับ	แบ่งเป็น	4	ระดับ	และ	2	
ลักษณะ	ดังนี้
	 1.1	แผลกดทับระดับ	 1	
ผิวหนังบริเวณท่ีถูกกดทับเป็น
รอยแดง	ผิวหนังยัง	ไม่เกิดการ
ฉีกขาด	 รอยแดงเหล่านี้จะไม่
หายไปภายในประมาณ	 30	
นาที	เมื่อมีการ	พลิกตะแคงตัว
หรือเปล่ียนอิริยาบถใช้นิ้วมือ
กดพบว่ารอยแดงยังคงอยู่	

1.	ประเมินบาดแผลกดทับ	 โดยเฉพาะผู้ท่ี
ลุกจากเตียงไม่ได้หรือผู้ป่วยติดเตียง	 ควร
ได้รับการประเมินทุกราย	 เพ่ือจะได้ทราบ
ภาวะเสี่ยงละสามารถวางแผนการดูแลได้
ถูกต้องเหมาะสม	
2.	ท�าแผลให้ถูกวิธีเพื่อส่งเสริมการหาย
ของแผล	
3.	พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยบ่อยๆ	 อย่างน้อย
ทุก	2	ชั่วโมง	โดยใช้ผ้ารองยกตัว	หลีกเลี่ยง
การลากดึง	 ร่วมกับยกส้นเท้าลอยจาก 
พื้นผิวเตียงโดยใช้หมอนหรือผ้ารองใต้น่อง	
เพื่อช่วยลดการกดทับและช่วยให้มีการ
ไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น	 ลดการลุกลามของ
แผลกดทับ	
4.	กรณีนอนตะแคง	 ให้จัดท่านอนตะแคง
กึ่งหงายเพื่อหลีกเล่ียงแรงกด	 โดยตรงกับ
ปุ ่มกระดูกบริเวณไหล่และสะโพก	 ใช้
หมอน	 ผ้า	 หรือเบาะสอดคั่น	 ระหว่างเข่า
และขาท้ังสองข้างเพื่อป้องกันการเสียดสี
และลดแรงกดทับระหว่างปุ่มกระดูก
5.	จัดผ้าปูที่นอนให้เรียบตึง	 แห้ง	 และ
สะอาดอยู ่ เสมอ	 เพราะรอยย ่นของ	
ผ้าปูที่นอนจะท�าให้ผิวหนังที่แดงแล้วเกิด
เป็นแผลกดทับได้ง่าย

กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
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6.	หลีกเลี่ยงการนวดหรือประคบด้วย
ความร ้อนบริ เวณผิวหนัง ท่ีมีรอยแดง	
เพราะการนวดหรือการประคบด้วยความ
ร้อนจะเพ่ิมการอักเสบของผิวหนังส่วนนั้น	
เสี่ยงต่อการฉีกขาดของผิวหนัง
7.	ท�าความสะอาดทุกครั้งหลังการขับถ่าย
ด้วยส�าลีชุบน�้าเปล่าโดยไม่ขัดถู	และซับให้
แห้ง	 ใส่ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปหรือผ้ารองเปื้อน
แบบหนาและเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการขับถ่าย	
8.	ดูแลผิวหนังให้สะอาด	 ใช้โลชั่นหรือ 
ครีมบ�ารุงผิวทาผิวหนังบ่อยๆ	 เพื่อช่วยให้
ผิวหนังมีความชุ่มชื้น

	 1.2	แผลกดทับระดับ	 2	 มี
การสูญเสียชั้นผิวหนังบางส่วน
จนมองเห็นชั้นหนังแท้	ลักษณะ
พื้นแผลมีสีชมพูหรือสีแดง	
หรืออาจพบลักษณะของตุ ่ม
น�้าใสหรือเป็นตุ่มน�้าใสที่แตก

1.	ท�าแผลโดยใช้น�้าเกลือปราศจากเชื้อ
ท�าความสะอาดรอบแผลและภายในแผล	
แล้วปิดด้วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลเพ่ือควบคุม
ความชุ่มชื้นให้กับแผล	 ได้แก่	 วัสดุปิดแผล
ชนิดแผ่นตาข่ายที่เคลือบด้วยสารท่ีให้
ความชุ ่มชื้น	 หรือ	 กลุ ่มโพลียูริเทนโฟม	
ช่วยดูดซับและควบคุมสิ่งขับหลั่งจากแผล
ที่มีปริมาณปานกลาง	เป็นต้น
2.	พลิกตะแคงตัวผู ้ป ่วยทุก	 2	 ชั่วโมง	 
เพื่อลดการกดทับแผลและส่งเสริมการ
ไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงบริเวณแผล 
กดทับ
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	 1.3	แผลกดทับระดับ	 3	 มี
การสูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมด	
มองเห็นช้ันไขมันใน	 แผลอาจ
มีเนื้อตายสีเหลือง	 สีน�้าตาล	
หรือสีด�า	

1.	ท�าแผลโดยใช้น�้าเกลือปราศจากเชื้อ
ท�าความสะอาดแผล
	 1.1	แผลตื้ น 	 ใช ้ ส� า ลี ชุ บน�้ า เ กลื อ
ปราศจากเชื้อเช็ดท�าความสะอาดพื้นแผล
อย่างเบามือ	 โดยเช็ดจากข้างในแผลออก
นอกข้างนอกแผล
	 1.2	แผลลึกมีโพรงแผล	 ท�าโดยใช ้
กระบอกฉีดยาบรรจุน�้าเกลือปราศจากเชื้อ
ฉีดล้างท�าความสะอาดแผล	 2-3	 ครั้ง	 
จนกระท่ังน�้ายาท�าความสะอาดแผลที่ใช้มี
ความใส
2.	 ใช้ผลิตภัณฑ์ปิดแผลตามค�าแนะน�าของ
แพทย์และพยาบาล
3.	ถ้ามีไข้หรือแผลเป็นหนอง	แผลมีเนื้อตาย	
มีกลิ่นเหม็น	แผลมีขนาดกว้างขึ้น	ควรรีบไป
โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและให้การดูแล
แผลที่เหมาะสมต่อไป

	 1.4	แผลกดทับระดับ	 4	 มี
การสูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมด
และชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	มอง
เห็นพังผืด	 กล้ามเนื้อ	 เส้นเอ็น	
กระดูกอ่อน	 หรือกระดูกใน
บริเวณแผลได้

แผลกดทับระดับ	 4	 เป็นแผลที่มีความลึก	
ลุกลามเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อ	 และ/หรือ
กระดูก	มักพบแผลมีการติดเชื้อ	ผู้ป่วยควร
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อท�าการ
รักษาและให้การดูแลแผลที่เหมาะสม
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	 1.5	แผลกดทับที่ไม่สามารถ
ระบุระดับได้	 ลักษณะพื้นแผล	
ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยเนื้อตาย
เปื่อยยุ่ย	หรือเนื้อตายแห้งแข็ง

แผลกดทับในลักษณะนี้ผู ้ป่วยควรได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล	เพื่อท�าการรักษา
โดยการก�าจัดเนื้อตายและให้การดูแลแผล
ที่เหมาะสม

2. กำรท�ำควำมสะอำดแผล 1.	การท�าแผลแบบแห้ง	 (dry	 dressing)	
ใช้ส�าหรับท�าแผลสะอาด	 แผลปิด	 แผลท่ี
ไม่มีการอักเสบ	เป็นแผลเล็กๆ	ที่ไม่มีสิ่งขับ
หลั่งมาก	 โดยท�าความสะอาดแผลด้วย	
0.9%	 NSS	 ใช้	 gauze	 ปิดแผล	 ท�าแผล 
ทุกวัน
2.	การท�าแผลแบบเปียก	(wet	dressing)	
ใช้ส�าหรับท�าแผลที่มีลักษณะเป็นแผลเปิด	
ไม่อักเสบติดเชื้อ	แผลที่มีสิ่งขับหลั่งปานกลาง
ถึงมาก	 อาจต้องใช้อุปกรณ์ในการท�าแผล	
ดังนี้
	 2.1	ชุดท�าแผล	 (instrument)	 ที่ผ่าน
ขั้นตอนการท�าให้ปราศจากเชื้อ	 ประกอบ
ด้วย	 ปากคีบชนิดไม่มีเข้ียว	 (non-tooth	
forceps)	ปากคีบมีเขี้ยว	(tooth	forceps)	
ถ้วยใส่สารละลาย	 ส�าลี	 ผ้าก๊อส	 น�้าเกลือ
ล้างแผล	0.9%normal	saline	ปราศจาก
เชื้อ
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	 2.2	ปิดด้วยตาข่ายปิดแผล	 หรือวัสดุ
ปิดแผลชนิดต่างๆ	 ตามลักษณะของแผล
กดทับที่ประเมินได้	เช่น	ใช้	Bactigras	ปิด
และท�าแผลทุกวัน	 ใช้	 Hydrocolloid/	
แผ่น	 Foam	 /	 Hydro	 fiber	 ท�าแผลทุก	 
3	–	5	วัน	หรือเมื่อมีสิ่งคัดหลั่ง	เป็นต้น
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	 2.3	การท�าแผลแบบเป ียก	 (wet	
dressing)	 ที่แผลมีลักษณะเป็นแผลเปิด	 
มีการอักเสบติดเชื้อ	 แผลมีสิ่งขับหลั่ง 
ปานกลางถึงมาก	 หรือมีหนอง	 ท�าความ
สะอาดแผลด้วย	 0.9%NSS	 ถ้ามีเนื้อตาย
ให้ก�าจัดเนื้อตาย	 สามารถใช้	 1%	 silver	
sulfadiazine	 ปิดทับด้วย	 top	 dressing	
ท�าแผลทุกวัน	หรืออาจใช้วัสดุแผ่นปิดแผล
ท่ีมี	 Antimicrobial	 Silver	 Dressings	
เปลี่ยนแผลทุก	3	วัน	ปิดทับด้วย	gauze	/
top	gauze/	foam
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3. วิธีกำรท�ำแผล 1.	การเช็ด	 ใช้ส�าลีชุบน�้าเกลือปราศจาก
เชื้อท�าความสะอาดพื้นแผลอย่าง	 เบามือ
โดยเช็ดจากข้างในแผลออกนอกแผลห่าง
จากขอบแผลประมาณหนึ่งนิ้วและซับให้
แห้ง
2.	การฉีดล้างเหมาะส�าหรับแผลกดทับ 
ที่มีโพรงแผล	 ท�าโดยใช้กระบอกฉีดยา
บรรจุน�้ า เกลือปราศจากเชื้ อ ฉีดล ้ าง
ท�าความสะอาดแผลจนกระทั่งน�้ายาที่ใช้มี
ความใส

4. อำหำรท่ีส่งเสริมกำรหำย
ของแผล

1.	 โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆ	ไข่	นม	
2.	 โปรตีนจากพืชต่างๆ	 ถั่วเมล็ดแห้งและ
ผลิตภัณฑ์จากถั่ว	เช่น	เต้าหู้	นมถั่วเหลือง	
เป็นต้น
3.	วิตามินซี	ได้แก่	ฝรั่ง	ส้ม	ส้มโอ	มะขามป้อม	
กีวี่	มะเขือเทศ	บล็อกโคลี	สับปะรด
4.	วิตามินเอ	 ได้แก่	 ปลา	 ผักใบเขียว	
แครอท	มันเทศ	มะม่วง	มะละกอ	แตงโม
5.	แร่ธาตุสังกะสี	 พบมากในปลา	 อาหาร
ทะเล	เนื้อแดง	ถั่วเปลือกแข็ง
6.	แร่ธาตุเหล็ก	พบมากในปลา	ไข่แดง	ตับ	
ผักโขม	ผักบุ้ง	ผักคะน้า
7.	การดื่มน�้า	ควรดื่มน�้าวันละ	6	-	8	แก้ว	
หรืออย่างน้อย	2,500	มิลลิลิตรต่อวัน
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5. น�้ำยำท�ำควำมสะอำดแผล 1.	น�้าเกลือปราศจากเชื้อเป็นน�้ายาล้าง
แผลที่ดีที่สุด	 เพราะไม่ท�าลายสร้างใหม่ 
ที่แผล	ไม่ท�าให้แผลแสบหรือระคายเคือง
2.	ควรหลีกเลี่ยงการท�าความสะอาดแผล
ด้วยน�้ายาที่ท�าลายหรือท�าให้เนื้อเยื่อสร้าง
ใหม่ถูกท�าลาย	เช่น	น�้ายาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน	
ระคายเคือง	 เช่น	 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ยาแดง	แอลกอฮอล์	เป็นต้น
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ภำคผนวกที่ 4.4
กำรสอนและสำธิตกำรสวนปัสสำวะ

1. ชื่อเรื่อง   กำรสอนและสำธิตกำรสวนปัสสำวะ                   
2. วัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางการสอนและสาธิตการสวนปัสสาวะ
ให้ผู้ดูแลปฏิบัติการสวนปัสสาวะได้
3. เป้ำหมำย 
	 	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้	ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
4. ค�ำจ�ำกัดควำม   
	 	 หมายถึง	การสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็นเวลาโดยผู้ป่วยหรือผู้ดูแล	
ทั้งนี้ในบางกรณีต้องสอนการดูแลสวนปัสสาวะ								
5. รำยละเอียดกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
	 	 ก่อน	 และหลังให้การพยาบาล	 หรือปฏิบัติแต่ละกิจกรรมทุกครั้ง	 
ควรท�าความสะอาดมือ	 โดยล้างมือด้วยสบู่	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 หรือ	 ใช้	 alcohol	
hand	rub	

กำรสอนและสำธิตกำรสวนปัสสำวะ 
1. ขั้นกำรเตรียมกำรสอนสวนปัสสำวะ
	 	 การให้ข้อมูลถึงความส�าคัญในการสอนสวนปัสสาวะ	 และการสังเกต
ลักษณะของปัสสาวะ	 ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล	 และการเตรียมอุปกรณ์ในการ
สอนสวนปัสสาวะ	รายละเอียด	ดังนี้
	 	 การสวนปัสสาวะเป็นเวลาแบบสะอาด	 หมายถึง	 วิธีการระบาย
ปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะโดยเลียนแบบธรรมชาติที่กระเพาะ
ปัสสาวะท�าหน้าที่เก็บกักปัสสาวะ	 และถ่ายปัสสาวะออกตามเวลา	 ไม่มี
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ปัสสาวะตกค้างนานและไม่มีปัสสาวะค้างเกินกว่าความจุของกระเพาะ
ปัสสาวะ	 	 โดยการใส่สายด้วยตนเองหรือผู้อื่นใส่ให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถปัสสาวะได้เองหรือมีปัสสาวะเล็ดแม้ท�าติดต่อเป็นเวลา
นาน	แต่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลว่าท�าได้ด้วยตนเอง
	 	 หลังจากประเมินผู ้ป่วยแล้วว่าเหมาะสมท่ีจะรักษาโดยการสวน
ปัสสาวะเป็นระยะ	 จะต้องเร่ิมท�าความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับหลัก
การรักษาและรายละเอียดต่างๆ	ดังนี้	อธิบายให้รู้ถึงกายวิภาคของระบบทาง
เดินปัสสาวะ	 การท�าความสะอาดรอบรูเปิดท่อปัสสาวะ	 การล้างมือฟอกสบู่	
การท�าความสะอาดสายสวนปัสสาวะ	และวิธีดูแลสายสวนปัสสสาวะ					
        
2. ขั้นกำรเตรียมอุปกรณ์ในกำรสอนสวนปัสสำวะ ดังนี้
  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
	 	 1.	สายสวนที่เหมาะสม	 โดยปกติ	 มักใช้เป็นประเภท	 reusable	 
แต่ไม่ควรใช้นานเกิน	2	ปี	หรือเปลี่ยนเมื่อสายช�ารุด	
	 	 2.	สบู่เหลว
	 	 3.	สารหล่อลื่นที่ละลายน�้าได้	เช่น	KY	jelly	เป็นต้น
	 	 4.	อุปกรณ์ส�าหรับรองรับน�้าปัสสาวะ
	 	 5.	กระจกเงาเพื่อให้เห็นรูท่อปัสสาวะได้ชัดเจนขึ้น	โดยเฉพาะในผู้หญิง			  

3. ขั้นตอนกำรสอนและสำธิตกำรสวนปัสสำวะ พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยและ 
 ผู้ดูแล ฝึกปฏิบัติกำรสวนปัสสำวะด้วยตนเอง ดังนี้
  ขั้นตอนกำรสวนปัสสำวะ
	 	 1.	จัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับการหยิบใช้งาน
	 	 2.	ล้างมือตามขั้นตอนด้วยสบู่และน�้าให้สะอาด	 (ล้างมือ	 6	 หรือ	 
7	ขั้นตอน)
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	 	 3.	 จับสายสวนปัสสาวะที่โคนสายใกล้จุกปิดให้มากท่ีสุดด้วยมือ 
ที่ถนัด	 น�าสายสวนมาล้างผ่านน�้าสะอาด	 หลังจากนั้นให้ใช้สารหล่อล่ืน	 
(KY	 jelly	 หรือชนิดอื่น)	 เคลือบทั้งสาย	 ต้องถือสายอย่างระมัดระวังไม่ให้ 
สายแกว่งและปนเปื้อน
	 	 4.	ผู้ชาย	 ใช้มืออีกข้างจับโคนอวัยวะสืบพันธุ์ให้ตั้งตรง	 เอนเข้าหาตัว
เล็กน้อย	 ผู้หญิง	 ใช้มืออีกข้างแหวกแคมด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง	 จนเห็นรูเปิด
ของท่อปัสสาวะ	พยายามอย่าเลื่อนมือไปมา	

                   

	 	 5.	 ใส่สายสวนปัสสาวะอย่างนิ่มนวลและช้าๆ	 จนเกือบสุดสาย	 
แล้วจับให้อยู่กับท่ี	 ส�าหรับผู้ชาย	 ถ้ารู้สึกติดให้	 เอนองคชาตออกจากตัวมา
ด้านหน้าประมาณ	15	-	20	องศาพร้อมกับค่อยๆ	ใส่สายสวนเข้าอย่างนิ่มนวล	
หรือหากมีอาการเกร็ง	 ให้รอสักครู่	 พยายามหายใจลึกๆ	 และผ่อนคลาย	 
หลังจากนั้นค่อยๆ	ดันสายสวนเบาๆ	ต่อไปจนเกือบสุดสาย	
	 	 6.	รอให้ปัสสาวะไหลออกหมดจึงค่อยๆดึงสายออกช้าๆ	 ระหว่างดึง
สายออกหากมีปัสสาวะไหลออกเพิ่มให้หยุดการดึงไว้ก่อน	 เมื่อปัสสาวะหยุดไหล
จึงค่อยๆ	 ดึงสายออกต่อไป	 (ควรดึงสายสวนออกในแนวลงล่างเพื่อป้องกัน
ปัสสาวะไหลย้อนกลับ)
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	 	 7.	ล้างสายสวนปัสสาวะด้วยสบู่และน�้าให้สะอาด	สลัดสายจนเกือบแห้ง	 
และจึงเก็บในปลอกท่ีมี	 70%	 Alcohol	 ส�าหรับไว้ใช้ในครั้งต่อไป	 (เปลี่ยน	 
Alcohol	ที่ใช้แช่สายทุก	1	วัน)
	 	 8.	ต้มสายสวนปัสสาวะสัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 หรือถ่ีกว่านั้นหากสาย
สกปรก

4. ขั้นตอนกำรประเมินหลังกำรสวนปัสสำวะ  
	 	 ควรสังเกตลักษณะของปัสสาวะ	ได้แก่	สี	กลิ่น	ปริมาณ	และตะกอน	
ทุกครั้งเพื่อเฝ้าระวัง	 ภาวะติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ	 เช่น	 สีปัสสาวะที่ม ี
สีเหลืองเข้ม	สีส้ม	สีแดงปนเลือด	มีตะกอน		และอาการอื่นๆ	ควรรีบปรึกษา
แพทย์ทันที
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ภำคผนวกที่ 4.5
กำรสอนและสำธิตกำรสวนอุจจำระ

1. ชื่อเรื่อง   กำรสอนและสำธิตกำรสวนอุจจำระ                   
2. วัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางการสอนและสาธิตการสวนอุจจาระ
ให้ผู้ดูแลปฏิบัติการสวนอุจจาระ
3. เป้ำหมำย     
	 	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอุจจาระได้	ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
4. ค�ำจ�ำกัดควำม    
	 	 หมายถึง	 การสวนอุจจาระโดยผู้ป่วยหรือผู ้ดูแล	 ในกรณีท่ีผู ้ป่วย 
ไม่สามารถอุจจาระเองได้									
5. รำยละเอียดกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
	 	 ก่อน	 และหลังให้การพยาบาล	 หรือปฏิบัติแต่ละกิจกรรมทุกครั้ง	 
ควรท�าความสะอาดมือ	 โดยล้างมือด้วยสบู่	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 หรือ	 ใช้	 alcohol	
hand	rub		

กำรสอนและสำธิตกำรสวนอุจจำระ
1. ขั้นตอนกำรประเมินและสังเกตอำกำรอุจจำระล�ำบำก ดังนี้
	 	 การสอน	ให้ความรู้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล	ประเมินอาการกลั้นอุจจาระ
ไม่ได้หรืออาการท้องผูก	และประเมินปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลต่ออาการท้องผูกหรือ
อุจจาระเล็ดราด	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถถ่ายอุจจาระได้
	 	 1.1	ประเมินอาการกลั้นอุจจาระไม่ได้หรืออาการท้องผูก
	 	 	 -	 ความถี่ในการขับถ่าย	 ระยะเวลาที่ใช้ในการขับถ่าย	 ความถี่
ของอุจจาระเล็ดราด	ทั้งก่อนและหลังการบาดเจ็บ	
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	 	 	 -		อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่นท้องอืด	 คลื่นไส้	 เลือดออกทาง 
ทวารหนัก
	 	 	 -	 ประเมินลักษณะของอุจจาระ	 โดยใช้	 Bristol	 Stool	 Form	
Scale	และลักษณะอื่นๆ	ที่พบร่วม	เช่น	ถ่ายมีเลือดปน	เป็นต้น
	 	 	 -	 ตรวจประเมินล�าไส้ส่วนล่างโดยคล�าหน้าท้องตามแนวล�าไส้ใหญ่
เพื่อตรวจหาก้อนอุจจาระที่แข็งค้าง
	 	 	 -	 ตรวจประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก	
(sphincter	 tone)	 รวมทั้ง	 reflex	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือแยกประเภทของ 
ความผิดปกติ	 (reflexic	 bowel	 หรือ	 areflexic	 bowel)	 และตรวจดู 
ความผิดปกติอื่น	เช่น	ริดสีดวงทวาร	รอยแผลที่รูทวารหนัก	เป็นต้น
	 	 	 -	 ประเมินรูปแบบของการขับถ่ายของผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึก
การขับถ่ายประจ�าวัน	(Stool	diary)	
	 	 1.2	ประเมินปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลต่ออาการท้องผูกหรืออุจจาระเล็ดราด	
	 	 	 -		อุปนิสัยการทานอาหาร/ดื่มน�้า	
	 	 	 -		ยาที่เกี่ยวข้องได้แก่	 ยาระบายหรือยาที่มีผลท�าให้ท้องผูกเช่น	
ยาลดปวดกลุ่ม	 opioid	 ยาลดความดันกระเพาะปัสสาวะ	 (Oxybutynin	
chloride,	Trospium	chloride)	
	 	 1.3	ประเมินปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลต่อการฝึกขับถ่ายอุจจาระ	เช่น	ความ
สามารถในการช่วยเหลือตนเอง	การใช้มือ	สภาพห้องน�้าในบ้าน	เป็นต้น

2. ขั้นตอนกำรสอน สำธิต และให้ควำมรู้ ในกำรส่งเสริมสุขภำพในกำรขับถ่ำย 
 อุจจำระ 
	 	 2.1	การส่งเสริมสุขภาพในการขับถ่ายอุจจาระ	 โดยการให้รับประทาน
อาหารที่มีกากใยสูง	 และการรับประทานน�้าอย่างเพียงพอ	 และการกระตุ้น 
การเคลื่อนไหวร่างกาย	เพื่อให้ขับถ่ายอุจจาระได้	ดังนี้
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	 	 	 2.1.1	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและน�้าอย่าง
เหมาะสม
												 	 -	 ควรรับประทานอาหารเส้นใยสูง	 ได้แก่	 ผักและผลไม้
เช่น	มะละกอ	กล้วยน�้าว้า
												 	 -	 ดื่มน�้าอย่างน้อย	วันละ	1.5	-	2	ลิตร	(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
	 	 	 2.1.2	 งดหรือลดยาที่มีผลข้างเคียงท�าให้ท้องผูก
	 	 2.2	การส่งเสริมสุขภาพในการขับถ่ายอุจจาระ	 โดยการกระตุ้น 
การเคลื่อนไหวร่างกาย	เพื่อให้ขับถ่ายอุจจาระได้	ดังนี้
			 	 	 2.2.1	 กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อส่งเสริม
การเคลื่อนไหวของล�าไส้	หรือใช้วิธีการนวดหน้าท้องทดแทน
								 	 2.2.2	 ฝึกการขับถ่ายอุจจาระตามโปรแกรมให้เป็นเวลาอย่าง
สม�่าเสมอ	อาจอาศัย	Gastrocolic	reflex	ช่วยในการบีบตัวของล�าไส้	หรือใช้
การกระตุ้นทวารด้วยนิ้วมือ	(Digital	rectal	stimulation)

  กำรกระตุ้นทวำรหนักด้วยนิ้วมือ	 เพื่อต้องการกระตุ้นปลายประสาท
ของล�าไส้ใหญ่	ใช้ในการฝึกขับถ่ายอุจจาระ	มีขั้นตอนดังนี้	
	 	 1.		ใส่ถุงมือและหล่อลื่นน้ิวชี้ด้วยสารหล่อลื่น	 (ในกรณีที่ไม่มีถุงมือ
และผู้ป่วยปฏิบัติเอง	ควรดูแลตัดเล็บให้สั้นและสะอาด	)	
	 	 2.		หากมีอุจจาระค้างในรูทวารหนักให้ล้วงออกก่อน	
	 	 3.	สอดนิ้วชี้ประมาณ	 1	 ข้อนิ้วแรกอย่าง	 นุ ่มนวลให้ชิดผนังของ 
ทวารหนัก	และนวดทวารหนัก	เป็นวงกลม	เพื่อให้หูรูดของทวารหนักคลายตัว
และล�าไส้ตรงบีบตัว	นับ	1	-	20	พร้อมกับเบ่งอุจจาระ	ร่วมด้วยแล้วหยุดพัก	
นับเป็น	1	 รอบ	ท�าซ�้าอีก	3	 รอบ	แต่ละรอบห่างกันประมาณ	5	 -	10	นาที	 
(ไม่ควรกระตุ้นเกิน	4	รอบต่อวัน	เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บของทวารหนักได้)



กองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง162

  ขั้นตอนกำรฝึกขับถ่ำยอุจจำระ ประกอบด้วย	
	 	 1.	นวดหน้าท้องเพ่ือกระตุ ้นการเคลื่อนไหวของล�าไส้ประมาณ	 
10	-	15	นาที	
	 	 2.	นอนตะแคงทับซ้ายหากมีก้อนอุจจาระอยู่บริเวณรูทวาร	 ควรล้วง
ออกก่อนเพื่อไม่ให้ขัดขวางการเหน็บยา/สบู่	
	 	 3.	เหน็บสบู่หรือยา	ทางทวารหนัก	
	 	 4.	 หลังเหน็บสบู่	 หรือยาประมาณ	 10	 -	 15	 นาที	 ให้ผู้ป่วยทดลอง 
น่ังถ่ายในห้องน�้าในท่าโน้มตัวมาด้านหน้า	 (หากเป็นไปได้)	 และกระตุ้น 
ทวารหนักด้วยนิ้วมือ	สามารถกระตุ้น	ซ�้าได้ทุก	5	นาที	
	 	 5.	ประเมินปริมาณและลักษณะของอุจจาระทุกครั้ง	ปริมาณอุจจาระ
มาก-น้อย	 ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ผู ้รับประทานในแต่ละวัน	 ลักษณะ
อุจจาระควรเป็นก้อนยาวคล้าย	ไส้กรอก	นิ่ม	ลื่น	

3. ขั้นตอนกำรใช้ยำระบำยช่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สำมำรถถ่ำยอุจจำระเองได้ 
		 	 การสอน	 และให้ความรู้	 ในการใช้ยาระบายช่วย	 ในกรณีที่ผู ้ป่วย 
ไม่สามารถถ่ายอุจจาระเองได้		ดังนี้
	 	 3.1	อาจพิจารณาใช้ยาระบายชนิดรับประทานร่วมด้วย	ซึ่งมีหลายกลุ่ม
ได้แก่
	 	 	 -	 กลุ่มยาที่ช่วยเพิ่มปริมาณเนื้ออุจจาระ	(Bulk-forming	agents)	
เช่น	Mutamucil	หากใช้ยากลุ่มนี้ต้องดื่มน�้าให้มากเพียงพอเพื่อไม่ให้อุจจาระแข็ง
	 	 	 -	 กลุ่มยาท่ีท�าให้อุจจาระอ่อนนุ่ม	 (Stool	 softeners)	 เช่น	
E.L.P,	Agarol
	 	 	 -	 กลุ่มยาที่กระตุ้นการบีบตัวของล�าไส้	 (Stimulant	 laxatives)	
เช่น	senokot,	bisacodyl,	milk	of	magnesia	 (MOM)	ยากลุ่มนี้	หากใช้
ติดต่อกันนานๆ	 อาจท�าให้ล�าไส้บีบตัวลดลง	 จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ต่อเนื่อง
ระยะยาว
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	 	 3.2	อาจพิจารณาใช้ยาเหน็บทวารหรือสวนอุจจาระ	(Unison	enema)	
ร่วมด้วย	ในกรณีที่ไม่ถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ	2	วัน	เพื่อไม่ให้เกิดการ
อุจจาระอัดแน่นในล�าไส้ใหญ่	(Fecal	impaction)	

4. ขั้นตอนกำรประเมินและสังเกตอุจจำระ
	 	 ลักษณะของอุจจาระ		ได้แก่		สี		กลิ่น		จ�านวน	รูปร่าง	ความคงตัว	
จ�านวนครั้งในการขับถ่ายอุจจาระ	และการบอกถึงความล�าบากของการขับถ่าย
อุจจาระ	 หากพบลักษณะที่ผิดปกติของการขับถ่ายอุจจาระ	 เช่น	 ถ่ายอุจจาระ
เป็นเลือดสดๆ	อุจจาระมีสีด�า	อุจจาระมีสีเทาหรือสีขาว	สีซีด	สีส้ม	หรือสีเขียว	
ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
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