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Nursing of Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Home
Phoungrath Maneewong*
Nuntita Churaitatsanee*Nitchatima Sereewichayasawad**
ABSTRACT
Chronic Obstructive Pulmonary Disease is an obstruction of the lower respiratory
tract resulting in decreased pulmonary velocity and taking longer to breathe. Physical
symptoms included fever, cough, secretion, severe tiredness, dizziness, fatigue and poor
appetite. Emotional symptoms included anxiety, depression, irritability and paranoia. In
addition, these symptoms affect both the patient, and the family caregivers. When a
patient’s condition is stable and they are ready to be discharged (sent home),
patients/caregivers often feel stressed, anxious, and less confident in providing care. It is
the role of the visiting nurse to assess the health status of patients, the availability of
family and caregivers, and to analyze health needs. Visiting nurses must create an
environmental assessment to provide advice for environmental management. They must
practice skills with the patient and family to help them recognize and adjust their behavior
during rehabilitation. They should provide nursing care and advice on the use of
equipment, and encourage patients and their families to care for themselves at home,
after patients have been discharged. 7-10 days after a patient is discharged from the
hospital, the patient and their relatives should be able to take care of the recovering
patient at home with confidence. The focus is on helping patients and their families as
much as possible using holistic nursing; physical, mental, social and environmental care
skills. The ultimate goal is to provide patients with a better quality of life by enabling them
to care for themselves at home, reducing complications, and preventing readmission to the
hospital.
Keywords : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Home Health Care
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บทนํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุข
ทีส่ งผลตอรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ และ
เป น สาเหตุ สํา คั ญ ของการเสี ย ชี วิ ต จากสถิ ติ ข อง
องคการอนามัยโลกพบวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตลําดับที่ 4 ของโลก1สถิติของ
สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค พบผู ปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสียชีวิตในป พ.ศ.2554–2557
เทากับ 6.99, 7.55 และ 8.76 ตอประชาชากรแสน
คน2 ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น และจากสถิติของคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พบผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังในป พ.ศ.2556-2557 เปนจํานวน
7,017 ราย และ 7,083 ราย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
เช น กั น นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรังมีจํานวนวันนอนโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2556
-2557 เปน 9,786 วัน และ10,158 วัน3 ซึ่งมี
จํา นวนวั น นอนโรงพยาบาลที่ น านขึ้ น ส ง ผลให มี
ปริ ม าณการใช ท รั พ ยากรและค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลผูปวยเพิ่มสูงขึ้น4
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเกิดจากการอุดกั้นของ
ทางเดิ น หายใจส ว นล า ง ทํ า ให เ นื้ อ เยื่ อ ปอดถู ก
ทํ า ลาย ไม ส ามารถรั ก ษาให ก ลั บ มาเป น ปกติ ไ ด 5
อาการแสดงทางดานรางกาย ไดแก ไข ไอมีเสมหะ
หอบเหนื่ อ ยรุ น แรง เวี ย นศี ร ษะ อ อ นเพลี ย เบื่ อ
อาหาร อาการแสดงดานอารมณและจิตใจ ไดแก
วิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร า หงุ ด หงิ ด หวาดระแวง และ
โมโหง า ย 6,7 การรั ก ษาในระยะที่ มี อ าการหอบ
เหนื่อยรุนแรงแพทยจะพิจารณาทําการเปดทางเดิน
หายใจดวยการเจาะคอและใชเครื่องหายใจแรงดัน
บวกชนิด CPAP, BiPAP, พนยาขยายหลอดลมเพื่อ
บรรเทาอาการหอบเหนื่อย 8 เมื่อรักษาอาการใน
โรงพยาบาลจนผูปวยมีอาการสงบและดีขึ้ น แพทย
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จะพิ จ ารณาให ก ลั บ บ า น ผู ป ว ยบางรายมี ภ าวะ
หายใจลํา บาก มีขอ จํากัดในการดูแลตนเอง ตอ ง
พึ่งพาอุปกรณทางการแพทยในการดํารงชีวิต ตอที่
บาน เชน การใชเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด
CPAP,BiPAP, ออกซิเจน, เครื่องพนยา เปนตน
บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ ต อ งเข า มาช ว ยดู แ ลผู ป วยคื อ
ครอบครัว ตองจัดหาสมาชิกเพื่อดูแลผูปวย 9 เมื่อ
ครอบครัวทําหนาที่ในการดูแลผูปวยที่บานสงผลให
เกิดความไมมั่นใจจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา
พบว า ผู ป ว ยและครอบครั ว มั ก เกิ ด ความเครี ย ด
วิตกกังวล ไมมั่นใจในการดูแลตอที่บานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ลดลงเนื่องจากมีแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปมีภาระ และมีคาใชจายในครอบครัวที่เพิ่ม
สูงขึ้น10 จึงทําใหผูปวยกลับมารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล
และมีจํานวนวันของการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
นานฃึ้นมีการศึกษาของ Rinne, Graves, Bastian,
Lindenauer, Wong, Hebert, et al.11 พบวา
ผู ป ว ย โ ร ค ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื้ อ รั ง ที่ รั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาลยาวนาน จะมี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการ
กลับมารัก ษาตั วซ้ําในโรงพยาบาลการศึกษาของ
Palanupap, Wacharamaneekan, Khameiad,
Treetrisit, Kantasa, Chowjiriyapan, et al.12
พบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลับเขามารักษา
ตัวซ้ําในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน เปนรอยละ 32.6 และ
มีการกลับมารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 28 ครั้งตอป13 เพื่อลดปญหาการกลับมารักษาตัวซ้ํา
ในโรงพยาบาล ลดจํา นวนวั น นอนโรงพยาบาลที่
ยาวนานลดปริมาณการใชทรัพยากรและคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นไดแก คาแรงบุคลากร
แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่น คายาเวชภัณฑ
จากห อ งยา ค า เสื่ อ มราคาครุ ภั ณ ฑ แ ละค า เสื่ อ ม
ราคาอาคาร เปนตน 14 และเพื่อลดปญหาความไม
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มั่ น ใจในการดู แ ลผู ป ว ยของครอบครั ว และลด
ภาวะแทรกซอนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่
บานเปนการวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน
โดยนําแนวคิดทฤษฏี METHOD Model15,16 มา
ประยุกตใชในการดูแลผูปวย พยาบาลมีบทบาทใน
การสอนทักษะการดูแลกิจวัตรประจําวัน แนะนํา
การใชอุปกรณเพื่อสงเสริมความมั่นใจใหกับผูปวย
และครอบครั ว และติ ด ตามเยี่ ย มบ า นภายใน 710 วันหลังผูปวยออกจากโรงพยาบาลเพื่อใหผูปวย
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองตอที่บานได เนน
การพยาบาลแบบองครวม ทั้งกาย จิต สังคม และ
สิ่งแวดลอมเปนการนําทฤษฏีสูภาคปฏิบัติ เพื่อให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพเทาที่จะทําได
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในการ
พยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพยาบาลผูปวย
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง แก ค รอบครั ว ต อ ที่ บ า น
ภายหลังออกจากโรงพยาบาล
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการพยาบาล
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและครอบครัวที่บาน
หลักการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สงผลตอระบบทางเดิน
หายใจมี การดํ าเนิ นของโรคเพิ่ ม ขึ้น อย างรวดเร็ ว
ภาวะแทรกซอนที่พบได แก ภาวะปอดอักเสบติ ด
เชื้ อ ภาวะหายใจล ม เหลว เมื่อ ผู ปว ยรัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลจนผ า นภาวะวิ ก ฤตและต อ งกลั บ ไป
ฟนฟูตอที่บานจําเปนจะตองมีผูดูแลชวยเหลือใน
การทํากิจวัตรประจําวันเนื่องจากผูปวยบางรายอาจ
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ชวยเหลือตนเองไมได ตองพึ่งพาอุปกรณทางการ
แพทยในการดํารงชีวิตตอที่บาน เชน เครื่องพนยา
ออกซิเจน หรือเครื่องชวยหายใจแรงดันบวก ชนิด
CPAP,BiPAP17 ดังนั้นหลักการพยาบาลผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บานมี ดังนี้
1. การพยาบาลระยะอาการสงบ (Stable
COPD) ระยะนี้ผูปวยจะมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะ
หายใจหอบเหนื่อยเมื่อทํากิจกรรมหนักตอเนื่องเชน
ออกกําลังกาย ดังนั้นการพยาบาลผูปวยที่บานใน
ระยะนี้แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1.1 ดานสิ่งแวดลอม
1.1.1) ใหคําแนะนําผูปวยเลิกสูบบุหรี่
รวมทั้ ง หลี ก เลี่ ย งการใกล ชิ ด กั บ ผู ที่ สู บ บุ ห รี่
เนื่ องจากสามารถเพิ่ม อั ตราการเสีย ชีวิ ต จากโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังได18
1.1.2) ให คํ า แนะนํ า ทํ า ความสะอาด
ห อ งนอน จั ด สิ่ งแวดล อ มภายในบ า นที่ อ ยู อ าศั ย
ตลอดจนอุ ป กรณ ก ารดู แ ลที่ จํ า เป น เพื่ อ กํ า จั ด ฝุ น
ละอองเนื่องจากทําใหเกิดอาการกําเริบของโรค19
1.1.3) แนะนําหลีกเลี่ยงบุคคลที่มีการ
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด หาก
จําเปนแนะนําใหสวม Mask เนื่องจากผูปวยมีภูมิ
ตานทานตอเชื้อโรคต่ําทําใหอาการกําเริบของโรคได
1.2 ดานอาหารและโภชนาการ
ผูปวยมีการสูญเสียกลามเนื้อน้ําหนัก ตัวลด
ควรมี ก ารตรวจประเมิ น ภาวะน้ํ า หนั ก ทุ ก 6-12
เดือนถามีคาBMI d 20 ถือวามีภาวะขาดสารอาหาร
20
ควรมีการประเมินภาวะทุพโภชนาการทุกครั้งที่มี
การติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน21
1.3 ดานการฟ นฟูสมรรถภาพปอด ชว ย
สงเสริมการทํางานของปอดใหคําแนะนํา ดังนี้
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1.3.1) การฝกการหายใจแบบ pursedlips Breathing เปนการฝกผอนลมหายใจออกโดย
การห อ ปากและบริ ห ารกล า มเนื้ อ กระบั ง ลม ลด
อาการเหนื่อย22 มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใหนอนหงาย หรือนั่งเกาอี้
ในทาทีผ่ อนคลาย เทาทั้งสองขางวางราบกับพื้นแยก
หางกันเล็กนอย และวางมือสองขางไวบนหนาทอง
ขั้ น ตอนที่ 2 สู ด หายใจเข า ลึ ก ๆ ช า ๆ
จนรูสึกทองปอง
ขั้ น ตอนที่ 3 ผ อ นลมหายใจออกทาง
ปากชาๆโดยการหอริมฝปากพรอมกับทองแฟบ
1.3.2) การจั ด ท า เพื่ อ ระบายเสมหะ
ชว ยใหห ายใจได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดอาการ
หอบเหนื่อย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทา Postural Drainage
คื อ ท า ที่ ทํ า ให ป อดบริ เ วณที่ มี เ สมหะสะสมอยู ใ น
ตําแหนงที่คว่ําลง เพื่อใหแรงโนมถวงของโลกชวย
ดึง ใหเ สมหะเคลื่ อนตั ว ลงมาสู ท อหลอดลมขนาด
ใหญ23
ขั้นตอนที่ 2 การสั่นสะเทือนและการ
เคาะปอดแนะนํา ให ผูดู แ ลวางมือ ทาบบนบริเ วณ
ทรวงอก ในขณะที่หายใจออก ใชน้ําหนักตัวกดสั่น
ผานมือสั่นสะเทือนที่ทรวงอก เพื่อใหเสมหะรวมตัว
กันหลังจากนั้น แนะนําใหญาติผูดูแลเคาะปอด โดย
รองผาๆบางบริเวณทรวงอก ใหใชอุงมือโดยทํามือ
เป น ลั ก ษณะคุ ม นิ้ ว แต ล ะนิ้ ว ชิ ด กั น เรี ย กว า
Cupped Hand การเคาะใชวิธีสะบัดขอมือ เคาะ
ลงบนผนั ง อก จะทํ า ให เ กิ ด การสั่ น สะเทื อ น การ
เคาะใชเวลา 1-2 นาที24
ขั้นตอนที่ 3 การไอขับเสมหะ แนะนํา
ใหนั่งวางเทาทั้ ง 2 ขาง หุบ ปากสู ดลมหายใจเข า
ลึกๆชาๆอยางเต็มที่ทางจมูก จากนั้นกลั้นหายใจ
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สั ก ครู แล ว ออกแรงไอ 2-3 ครั้ ง ในกรณี ที่ ไ ม
สามารถไอขับเสมหะออกไดแนะนําใหซื้อเครื่องดูด
เสมหะ สอนวิธีการใชเครื่องและวิธีการดูดเสมหะ
1.3.3) การออกกํ า ลั ง กาย กระตุ น ให
ผู ป ว ยเคลื่ อ นไหวร า งกายโดยการเดิ น หรื อ ป น
จั ก รยานอยู กั บ ที่ เ ป น เวลาอย า งน อ ย 20 นาที 25
สํา หรับ ผู ป วยที่ ชวยเหลื อ ตนเองไม ไ ด แนะนํ า ให
ญาติ ผูดูแลพลิกตั วทุก 2 ชั่วโมงเพื่อปองกันภาวะ
ปอดแฟบ
2. การพยาบาลระยะอาการกําเริบเฉียบพลัน
(Acute Exacerbation COPD)อาการและ
อาการแสดงคือ ไข ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อย ปอดมี
เสียง Wheeze ระยะนี้ผูปวยจะเหนื่อยมากจนไม
สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได การรั ก ษาแพทย จ ะ
พิจารณาใสเครื่องชวยหายใจออกซิเจนพนยา26 การ
พยาบาลที่บานระยะนี้ มีดังนี้
2.1 การพยาบาลผู ป ว ยที่ ใ ช เ ครื่ อ งช ว ย
หายใจแรงดันบวกชนิด CPAP, BIPAP ที่บาน
2.1.1) แนะนํ า สาเหตุ ข องการใช
เครื่ อ งช ว ยหายใจแรงดั น บวกและแนะนํ า ข อ มู ล
แหลงประโยชน เบอรโทรศัพทบริษัทในการเชาหรือ
ซื้อเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด CPAP,BIPAP
2.1.2) แนะนํ า วิ ธี ก ารเป ด -ป ด เครื่ อ ง
และระวังไมใหน้ําเขาเครื่อง หากพบวาผิดปกติให
ติดตอบริษัททันที
2.1.3) แนะนําวิธีการดูแลรักษา27 ดังนี้
ตัวเครื่องชวยหายใจ ใชผาแหงสะอาด
เช็ดภายนอกตัวเครื่อง
หมอน้ําทําความชื้น ลางดวยน้ําที่ผสม
ดวยน้ํายาลางจาน ตามดว ยน้ําสะอาด ผึ่งใหแหง
สัปดาหละ 1 ครั้ง
แผนกรองอากาศ ควรเปลี่ยนทุก 1-3 เดือน
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หนากากทอหายใจ ลางดวยน้ําผสมน้ําสบู
อย างอ อน ล างตามด วยน้ํ าสะอาด ผึ่ งในร มให แห ง
สัปดาหละ 2 ครั้ง
อุปกรณแบบทอเจาะคอ ไดแก ทอหายใจ
หมอน้ําทําความชื้น ชุดเจาะคอ ทําความสะอาดดวยการ
สงอบที่โรงพยาบาลเอกชนใกลบาน สัปดาหละ 1 ครั้ง
2.2 การพยาบาลผูปวยที่ใชออกซิเจนและพนยา
ที่บานออกซิเจนที่ใชเปน Nasal Cannulaให1-2 ลิตร/
นาที เนื่องจากถาไดรับปริมาณสูงเกินไปทําใหเกิดภาวะ
คารบอนไดออกไซดคั่งได28 และใหเปนระยะเวลามากกวา
15 ชั่วโมงตอวัน การใชออกซิเจนที่บานมี 2 ชนิด คือ
2.2.1) Oxygen Tank เหมาะสําหรับผูปวยที่
ใชออกซิเจน 1-2 ลิตร/วัน หรือใชสําหรับพกพาในรถยนต
เพื่อลดอาการเหนื่อยขณะเดินทางแนะนําสถานที่จําหนาย
ออกซิเจน สถานที่เติม วิธีการใช การดูแลรักษา เนนย้ําไม
ควรวางออกซิเจนไวใกลไฟเนื่องจากติดไฟไดงายและควร
ตั้งไวในที่มั่นคงและมีที่ผูกรัดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
2.2.2) Oxygen Concentrator เหมาะ
สํา หรั บ ผู ป ว ยที่ ใ ช อ อกซิ เ จนตลอด 24 ชั่ ว โมง
เนื่ อ งจากเป น ระบบไฟฟ า และสามารถพ น ยาได
พยาบาลเยี่ยมบานจะให ความรูเกี่ยวกับวิธีการใช
เครื่องผลิตออกซิเจนและการพนยาการดูแลรักษา
และสถานที่เชา-ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
2.2.3) เครื่องพนยาแนะนําสถานที่ซื้อเครื่อง
หากผูปวยมีฐานะยากจน พยาบาลเจาของไขจะพิจารณา
ใหยืมเพื่อนํากลับไปใชที่บาน และแนะนําการดูแลรักษา
โดยตั วเครื่ องให ใช ผ าชุ บน้ํ าหมาดๆเช็ ดคราบฝุ นและ
หนากากพนยาใหถอดลางน้ําแลวผึ่งใหแหง
3. การพยาบาลผู ป วยระยะสุ ดท ายที่ บ าน
(Palliative Care Stage) เมื่อโรครุนแรงเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในระบบตางๆทั่วรางกายที่
เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต การพยาบาลผูปวยระยะ
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นี้ จึ งเป นสิ่ งสํ าคั ญ29 เน นการดู แลโดยยึ ดผู ป วยเป น
ศู นย กลาง เพื่ อให ผู ป วยสุ ขสบาย และให กํ าลั งใจ
ครอบครัว30
ขั้นตอนการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมของผูปวยและ
ครอบครั วในการดู แลตนเองก อนจํ าหน ายออกจาก
โรงพยาบาล (Discharge Planning) เปนกระบวนการ
วางแผนการดูแลสุขภาพของผูปวยและครอบครัวอยาง
ต อเนื่ องตั้ งแต โรงพยาบาลสู บ านเพื่ อ ป องกั น
ภาวะแทรกซ อน31โดยทํ างานรวมกั นของที มสหสาขา
วิชาชีพ ไดแก พยาบาลหนวยบริการพยาบาลผูปวยที่บาน
พยาบาลประจําหอผูปวยแพทยนักกายภาพบําบัดเภสัช
กร และนักสังคมสงเคราะห เปนตน โดยเนนผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง ผูปวยจะไดรับการสงปรึกษา
ปญหาจากแพทยหรือพยาบาลบนหอผูปวยหรือหนวย
ตรวจผูปวยนอกตลอดจนผูปวยที่ไดรับการรักษาที่แผนก
อื่นๆ ในโรงพยาบาลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึ กษาประวั ติ การเจ็ บป วย การวิ นิ จฉั ยโรค
แผนการรักษา และประวัติครอบครัว เพื่อใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน
1.2 ประเมิ นภาวะสุขภาพ สัม พัน ธภาพใน
ครอบครัว และความพรอมของครอบครัวในการ
ดูแลผูปวยที่บาน32
1.3 นัดหมายญาติผูดูแลเพื่อสอน-สาธิตในกรณี
ที่ผูปวยมีอุปกรณกลับไปดูแลตอที่บานเชน การให
อาหารทางสายยางออกซิเจนเครื่องพนยาและการ
ใชเครื่องชวยหายใจ เปนตน เพื่อใหผูปวยและญาติ
ผูดูแลมีความมั่นใจในการดูแลที่บาน
1.4 จั ดเตรี ยมอุ ปกรณ ได แก เครื่ องพ นยา,
ออกซิเจน, เครื่องชวยหายใจแรงดันบวกโดยแนะนําแหลง
ประโยชน ใหเบอรประสานงานกับตัวแทนบริษัท
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1.5 ใหบริการปรึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอ
ผูปวยและครอบครัวทางดานจิตใจเชน ความวิตก
กังวล33เปนตน
1.6 ประเมิ นแหล งสนั บสนุ นในชุ มชน เช น
โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจํ าตําบลที่ อยู ใกล บานเพื่อใหผู ปวยและ
ครอบครัวปรึกษากรณีเรงดวน
1.7 ประเมินอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวย เชน ชุด
พนยาสายออกซิเจน ฯลฯ เพื่อใหผูปวยกลับไปใชที่บาน
ภายหลั งการประเมิ นผู ป วย ทํ าให ได ข อมู ลความ
เจ็บปวยหรือระดับการพึ่งพาของผูปวยจึงกําหนดปญหา
และสามารถนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการดูแลผูปวยและ
ครอบครั วต อที่ บ าน โดยใช กระบวนการ METHOD
Model15,16ดังนี้
M: Medication & Adverse effects คือ ยาที่
ผู ป ว ยได รั บ กลั บบ า นและการบริ ห ารยาอย า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย พยาบาลมีบทบาทในการให
ความรู เกี่ ยวกั บการใช ยาทั้ งยากิ นและยาพ น สอน
วิธีการใชยาพนที่ถูกตอง คือ
1. การพ นยาแบบ Meter Dose Inhalerได แก
Berodual Fort, Seretide Evohaler หลักในการพนยา33
มีดังนี้
1) เขยาใหยากระจายตัวดีกอนพนยา
2) จับกระบอกยาใหมั่นคง
3) กดกระบอกยาจนสุ ด พร อ มกั บ สู ด ลม
หายใจเขาทางปากชาๆและลึก
4) กลั้นหายใจไวประมาณ 10 นาที
5) กรณีตองใชยา 2 สูด เวนระยะหางในการ
สูดครั้งที่ 2 ประมาณ 1 นาที
6) บวนปากหลังพนยาทุกครั้ง
2. การพนยาแบบ Dry Power Inhale33
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1) ตั ว ยาเป น ผง ห า มหายใจเข า ไปใน
กระบอกพนยา อาจทําใหผงยาจับเปนกอนได
2) คลิกหลอดยา 1 ครั้ง เพื่อเตรียมยา
3) สูด ยาทางปากเร็ว แรง ลึก และสูด ให
นานที่สุดเทาที่จะทําได
4) บวนปากหลังพนทุกครั้ง
ในการสอนตองคํานึงถึงวาผูบริหารยาเปนใคร
และมีขอจํากัดในการบริหารยาหรือไม เพื่อใหผูปวย
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว บ ริ ห า ร ย า ที่ บ า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
E: Environment & Equipment คือ การ
จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย เอื้ออํานวยตอการฟนฟู
สภาพของโรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
จะทํ า ให ร บกวนการนอนหลั บ ของผู ป ว ยลดสิ่ ง
กระตุนจากสิ่งแวดลอมและใหผูปวยพักผอนอยาง
เพียงพอ34
T: Treatment คือ แผนการรักษาที่ดําเนินตอ
ที่ บ า น เช น ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ไ ด รั บ กี่ ลิ ต ร
เครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด CPAP, BiPAP มี
แรงดันกี่เซนติเมตรน้ํา และยาพนที่ตองใชตอเนื่อง
ที่บาน เปนตน
H: Health คือการใหความรูและสอนทักษะที่
จําเปน สํา หรั บผู ปวยและครอบครัวไดแ ก การให
ความรูก ารใชอ อกซิ เจนที่ บา นการใหค วามรูแ ละ
วิธี การใชเ ครื่ องชว ยหายใจแรงดั นบวกให ความรู
เรื่องการเลิกบุหรี่ เปนตน
O: Outpatient (Follow up & Referral) คือ การ
ตรวจตามนัด การมาตรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การสงตอไป
รับการดูแลตอเนื่องในชุมชน
D: Diet คือ ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมของผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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ขั้ นตอนที่ 2 การบริ การพยาบาลผู ป วยและ
ครอบครัวที่บาน16 (Home visit) เปนการติดตามเยี่ยม
ผูปวยและครอบครัวที่บานภายหลังจําหนาย เพื่อประเมิน
ภาวะสุ ขภาพ ประเมิ นความสามารถในการดู แลของ
ครอบครัว สอนสาธิต เพื่อใหผูปวยและครอบครัวดูแล
ผูปวยไดถูกตอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 วางแผนการเยี่ยมผูปวยกําหนดเปาหมายแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมทางการพยาบาลและกําหนดเวลาใน
การเยี่ยมผูปวยและครอบครัวที่บาน
2.2 เตรี ยมเครื่ องมื อและอุ ปกรณ ทางการแพทย ที่
จําเป น ได แก Stethoscope, เครื่องวั ดความดั นโลหิ ต,
เครื่องวัดออกซิเจนในเม็ดเลือด ฯลฯ
2.3 เยี่ยมผูปวยที่บานตามแผนที่วางไวโดย
2.3.1) ประเมิ นภาวะสุ ขภาพโดยวั ดความดั น
โลหิตวัดคาออกซิเจนในเม็ดเลือดฟงปอด
2.3.2) ประเมินความสามารถในการดู แลตนเอง
ของผูปวยและครอบครัวใหเปนไปอยางถูกตอง
2.3.3) ทบทวนการใหอาหารทางสายยาง กรณีใส
สายอาหาร
2.3.4) ทบทวนการใชออกซิเจน, เครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวก และวิธีการดูแลรักษา
2.3.5) ปฏิบั ติการพยาบาลที่เกินความสามารถ
ของผูปวยและครอบครัว เชน เปลี่ยนสายใหอาหารทาง
สายยาง เปนตน
2.3.6) ประเมิ นสิ่ งแวดล อม ให ความรู สุ ขภาพ
อนามั ยที่ บ านให ถู กสุ ขลั กษณะ และปรั บเปลี่ ยน
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน บานควรสะอาดไมมีเสียง
รบกวน เพื่อใหผูปวยไดพักผอนอยางเพียงพอ
2.4 บันทึกและรายงานผลการเยี่ยมบานอยางละเอียด
ลงในทะเบียนประวัติของผูปวย เพื่อสื่อสารการดูแลผูปวย
กับทีมสุขภาพ และบันทึกในระบบหลักประกันสุขภาพ
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แห งชาติ (สปสช.) เพื่ อรายงานสถิ ติ การดู แลผู ป วยใน
ระดับประเทศ35
2.5 วางแผนการเยี่ยมบานครั้งตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการใหบริการพยาบาล
(Follow up) เปนการการติดตามการรักษาของผูปวย
ที่มาพบแพทย ตามนัดที่ โรงพยาบาลเพื่ อให เข าถึ งการ
บริการทางสุขภาพไดสะดวก เชน การนัดหมายผูปวยเพื่อ
เยี่ ยมบ านทางโทรศั พท ,การให คํ าปรึ กษาออนไลน 24
ชั่วโมงทางApplication Line เพื่อการดูแลสุขภาพตอเนื่อง
ทีบ่ านใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น16,36
ขั้นตอนที่ 4 การประสานงานกับแหลงประโยชนใน
ชุมชน (Referral Service) เป นการประสานงานกั บ
แหลงประโยชนในชุมชนใกล บ าน ได แก ศู นย บริการ
สาธารณสุข, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเปน
ตน เพื่อให ผูป วยและครอบครัวเข าถึ งการบริ การด าน
สุขภาพไดสะดวกและตอเนื่องภายหลังจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล36
ขั้นตอนที่ 5 การจําหนายผูปวยออกจากการบริการ
(Discharge disposition) เมื่อการพยาบาลผูปวยที่บาน
บรรลุเปาหมายคือ ผูปวยและครอบครัวมั่นใจในการดูแล
ที่บานมีอาการคงที่ ดีขึ้นหรือไปอยูศูนยดูแลหรือเสียชีวติ
พยาบาลเจาของไขจะจําหนายผูปวยออกจากการบริการ16
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน เปน
กระบวนการเตรียมความพรอมผูปวยและครอบครัวตั้งแต
แรกรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลจนถึงการใหบริการ
พยาบาลที่บาน เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความมั่นใจ
และสามารถดู แลตนเองที่ บ านได ซึ่ งในการวางแผน
จําหนายผูปวยไดประยุกตใชทฤษฏี Method Model16,17
สูภาคปฏิบัติเพื่อการพยาบาลทีม่ ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ลดการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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แผนภาพสรุปขั้นตอนในการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/ผูดูแล (ผูปวยนอก/ER/ ผูปวยใน)
ไดรับการสงตอ
ขั้นตอนที่1เตรียมความพรอมผูปว ยและครอบครัวในการ
ดูแลตนเองกอนจําหนายกลับบาน
1.ศึกษาแฟมประวัติผูปว ย
2. ซักประวัติพรอมกับคนหาปญหาในการดูแลผูปวย

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการใหบริการพยาบาล
1. การใชโทรศัพทติดตามอาการขณะผูปวยอยูที่บาน
2. การใช Application Line ในการใหคําปรึกษา
ออนไลน 24 ชั่วโมง

3. ใหความรู คําแนะนํา
-ทักษะความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
-ทักษะการดูแลผูปวยและการดูแลอุปกรณ เชน ออกซิเจน

ขั้นตอนที่ 4การประสานงานกับแหลงประโยชนใน
ชุมชนใกลบาน

เครื่องพนยา เครื่องชวยหายใจแรงดันบวก

ติดตอประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุขใกลบาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลกรณีผูปวยอยู
ตางจังหวัด

-ทักษะการเผชิญปญหาที่ผูปวยวิตกกังวล รวมหาทางแกไข
จนมีความมั่นใจในการดูแลผูปวยที่บาน
4. เตรียมประสานงานทางโทรศัพทติดตามอาการหลังจาก
ผูปวยกลับบานเพื่อวางแผนการเยี่ยมบาน
ขั้นตอนที่ 2 การบริการพยาบาลผูปว ยและครอบครัวที่บาน
1. ติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
2. ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจรางกาย
3. สาธิตเพิ่มเติมในสิ่งที่ผูปวยและครอบครัว ยังไมมั่นใจใน
การดูแลที่บาน
4. ติดตามเยี่ยมบานซ้ําจนผูปวยและครอบครัวมีความมั่นใจ
ในการดูแล
5. บันทึกและรายงานผลการเยี่ยมบาน

ขั้นตอนที่ 5 การจําหนายผูปวยออกจากการบริการ
1. ผูปวยมีอาการดีขึ้นหรือคงที่
2. ผูปวยอยูศูนยดูแล (Nursing Home)
3. ผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บานได
อยางมั่นใจ
4. ผูปวยเสียชีวิต

172 Journal of Public Health Nursing

กรณีศึกษา
ผูปวยชายไทยอายุ 78 ป สูง 160 เซนติเมตร
น้ําหนัก 52 กิโลกรัม ดัชนีมวลกาย 20.32 ตอตาราง
กิโลเมตร สถานภาพ หมาย สัญชาติ ไทย ศาสนา
พุ ท ธ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เกษี ย ณอายุ
อาการสําคัญที่มา ร.พ.หอบเหนื่อยมากขึ้น 3 วันไข
ต่ําๆ ไอ เสมหะเขียวขุนมากขึ้น มีประวัติสูบบุหรี่ 1
ซองตอวัน มา 40 ป ปจจุบันเลิกมา 3 ป แพทย
วินิจฉัยเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและใชออกซิเจน 1
ลิตร/นาทีที่บาน มีประวัติรักษาในโรงพยาบาลดวย
อาการกําเริบ 2 ครั้ง แรกรับที่หองฉุกเฉินหายใจ
เหนื่ อ ย พ น ยาไม ดี ขึ้ น ความดั น โลหิ ต 120/80
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที หายใจ 2836 ครั้ง/นาทีวัดO2saturation ขณะหายใจเองได
89% หายใจมีหนาอกบุมและใชกลามเนื้อหนาทอง
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ Arterial Blood
Gas ประกอบดวย PH =7.28 ต่ํากวาคาปกติบง
บอกถึงมีภาวะเลือดเปนกรด,PCO2=100 mmHg
สู ง กว า ปกติ เ กิ ด ภาวะกรดในร า งกาย, PO2=89
mmHgต่ํากวาปกติ,HCO=47 mEq/L สูงกวาปกติ
มีภาวะดางจากกระบวนการเผาผลาญเอกซเรยปอด
พบ ปอดแฟบการวินิจฉัย ของแพทยครั้งนี้คือ โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังอาการกําเริบเฉียบพลัน แพทยทํา
การรักษาโดยใสทอชวยหายใจ ใหยาฆาเชื้อทางเสน
เลือดดําทุก 6 ชั่วโมงเปนเวลา 14 วัน หลังใหยาฆา
เชื้ อ เสมหะลดลง หลั ง ถอดท อ ช ว ยหายใจพบมี
อาการกําเริบซ้ํา มีเสมหะขาวขุนปนเลือด เหนื่อย
หอบมาก จึ ง เจาะคอ และใส เ ครื่ อ งช ว ยหายใจ
แรงดันบวกชนิด BIPAP ตอ O2 bleed 3 LPM
และยาพน Berodual Forte, Seretide Evohalor,
Spiriva รั กษาตามอาการแบบประคั บประคอง
เนื่ อ งจากผู ป ว ยอยู ใ นระยะสุ ด ท า ยของโรคไม
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สามารถรั กษาให หายขาดได เมื่อรั กษาผู ปว ยพ น
ภาวะวิ ก ฤติ จ นอาการคงที่ แพทย จึ ง พิ จ ารณาให
ผูปวยกลับไปดูแลตอที่บาน และสงปรึกษาหนวย
บริการพยาบาลผูปวยที่บานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการดูแลและใหการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่บาน เรื่อง การใหอาหารทางสายยาง,
การดูแลผูปวยเจาะคอ, การใชเครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวกชนิด BiPAP ตอ O2 bleed 3 LPM
และพนยาขยายหลอดลม ซึ่งการพยาบาลผูปวยที่
บานรายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอมใน
การดู แ ลของครอบครั ว วิ เ คราะห ป ญ หาความ
ตองการดานสุขภาพ วางแผนจําหนายผูปวยจาก
โรงพยาบาลสู บ า นและฝ ก ทั ก ษะให ค รอบครั ว
สามารถดูแลผูปวยที่บานไดถูกตอง ซึ่งมีขั้นตอนใน
การพยาบาลที่บาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรีย มความพร อมผู ปว ยและ
ครอบครัวกอนจําหนายกลับบานโดยมีการรวบรวม
ข อ มู ล จากประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ย แผนการรั ก ษา
ประวัติครอบครัว เพื่อประเมินหาผูดูแลและคนหา
ป ญ หาในการดู แ ล ประเมิ น ความพร อ มของ
ครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน จากการรวบรวม
ขอ มู ล ของผู ป วยรายนี้ พบวา มี ลู กสาวเปน ผู ดู แ ล
ผูปว ยและลูก สาวมีค วามกั งวล ไมมั่ นใจและไม มี
ความพรอมในการดูแลผูปวยที่บาน และมีปญหา
เรื่องคาใชจายในการเชาและซื้อ เครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวกจึงทําใหกลับบานลาชากวาที่กําหนด ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ตองใหการพยาบาลผูปวยที่บาน
ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลและประเมินผูปวย
และครอบครัวทําใหทราบปญหาในการดูแลที่บาน
จึ ง หาแนวทางแก ไ ขโดยนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวาง
แผนการจํ า หน า ยผู ป ว ยโดยใช ก ระบวนการ
MEDTHOD Model16,17 ดังนี้
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M: Medication & Adverse effect คือ ให
ความรูลู กสาวผูป วยในการพน ยาขยายหลอดลม
ชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก Berodual
Forte, Seretide Evohalor, Spiriva รวมทั้งทํา
ความสะอาดปากและชุดพนยาภายหลังการพนยา
E: Environment & Equipment คือ ให
ความรูลูกสาวในการจัดสิ่งแวดลอมที่บาน อุปกรณ
ตองสะอาด ปราศจากฝุนและลดสิ่งกระตุนจากให
ผูป วยสุ ขสบายพัก ผ อนไดเ พีย งพอเพื่อ ลดอาการ
กําเริบของโรค
T: Treatmentคื อ แผนการั ก ษาของแพทย
รักษาดวยการเจาะคอ ดูดเสมหะทางทอเจาะคอ
และใสเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด BIPAP I:E
10:8 ตอ O2 bleed 3 LPMทาง Tracheostomy
และพนยา Berodual Forte, Seretide Evohalor,
Spiriva ตอที่บาน เนื่องจากผูปวยและครอบครัวมี
ป ญ หาเศรษฐกิ จ ไม ส ามารถซื้ อ -เช า เครื่ อ งช ว ย
หายใจได พยาบาลมี บทบาทในการประสานงาน
ใหยืมเครื่อง BIPAP และแนะนําใหเชาเครื่องผลิต
ออกซิเจนชนิดไฟฟากับบริษัทในราคา 2,000 บาท/
เดือน เพื่อนํามาตอ O2 bleed 3 ลิตร/นาที ทาง
บริษัทจะนําเครื่องมาทดลองใชกับผูปวยกอนกลับ
บาน
H: Health คือการนัดหมายลูกสาวเพื่อเรียนรู
การดูแลผูปวยที่บานเรื่องการใหอาหารทางสายยาง
, การดูแลผูปวยเจาะคอ, การใชเครื่องชวยหายใจ
ชนิด BiPAP ตอ O2 bleed 3 LPM และการพนยา
ชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก Berodual
Forte, Seretide Evohalor, Spiriva โดยสอน
แสดงการดู แ ลกั บ ชุ ด สาธิ ต ฝ ก ปฏิ บั ติ จ นญาติ เ กิ ด
ความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล ใหคําแนะนําและให
กําลังใจลูกสาวในการดูแลผูปวยระยะสุดทายตาม
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แผนการรักษาของแพทย พาญาติขึ้นไปฝกสาธิตกับ
ผูปวยจริง และนัดหมายลูกสาวเพื่อฝกลงมือปฏิบัติ
จนเกิดความมั่นใจ
D: Diet คือ การประเมินภาวะโภชนาการของ
ผูปวย ผูปวยรายนี้ มีคาดัชนีมวลกาย 20.32 ตอ
ตารางกิโลเมตรอยูในเกณฑปกติ และไดรับอาหาร
ทางสายยางเปนอาหารปนสูตร 1:1 300 ซี.ซี4 มื้อ
ตามแผนการรักษาของแพทย
O: Outpatient (Follow up & Referral) คือ การ
แนะนําการมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่มา
กอนนัด ไดแก ไข ไอเปนเลือด หอบเหนื่อย ประเมิน
แหลงประโยชนใกลบานพบอยูในเขตความรับผิดชอบ
ของศู นยบริ การสาธารณสุ ขที่ 1 รั ตนาธิเบศร จึ ง
ประสานงานส งต อ ประวั ติ ก ารรั ก ษาไปยั ง แหล ง
ประโยชนใกลบาน เพื่อใหผูปวยและครอบครัว ได
เข า ถึ ง การบริ ก ารด า นสุ ข ภาพในกรณี มี ป ญ หา
เรงดวนพรอมทั้งใหเบอรโทรศัพทสอบถามกรณีมี
ขอสงสัยเมื่อกลับไปอยูที่บานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
เพิ่ มความมั่ น ใจในการดูแลต อที่ บา นเมื่ อแพทย มี
คํ า สั่ ง ให ผู ป ว ยกลั บ บ า นพยาบาลเยี่ ย มบ า นสั่ ง
อุปกรณที่จําเปนเพื่อใชตอที่บาน พรอมทั้งขอแผนที่
เพื่อติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
ขั้ น ตอนที่ 2 การบริ ก ารพยาบาลผู ป ว ยและ
ครอบครัวที่บาน เปนการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพผู ป ว ย
ป ร ะ เ มิ น ป ญ ห า ใ น ก า ร ดู แ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการดูแลของลูกสาว เพื่อใหผูปวย
และครอบครัว สามารถใหการพยาบาลไดถูกตอ ง
และเกิ ด ความมั่ น ใจในการดู แ ลมากขึ้ น มี ก าร
ติดตามเยี่ยมผูปวยที่บานภายหลังจากกลับบาน 1
วัน จากการเยี่ยมผูปวยที่บานพบ ชายไทยสูงอายุ
นอนบนเตียงรูปรางสมสวน ถามตอบไมมีเสียง ทํา

174 Journal of Public Health Nursing

ตามคํ า บอกได ตรวจร า งกายพบความความดั น
โลหิต 140/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 111ครั้ง/
นาที หายใจ 24ครั้ง/นาทีO2saturation ขณะใส
เครื่อง BiPAP I:E 10:8 ตอ O2 bleed 3 ลิตร/
นาทีทางทอเจาะคอ ได99% ประเมินดานการฟนฟู
สมรรถภาพปอด ฟงปอด ไดเสียงเสมหะที่ปอดทั้ง
สองข า ง จึ ง ให คํ า แนะนํ า การฝ ก หายใจแบบ
pursed-lips Breathing เพื่ อ การหายใจที่ มี
ประสิทธิภาพ แนะนําการจัดทาและการเคาะปอด
สอนเทคนิคการไอที่ถูกวิธีเพื่อระบายเสมหะ และ
แนะนําใหผูปวยพลิกตะแคงตัวลุกนั่งทุก 2 ชั่วโมง
เพื่อปองกันภาวะปอดแฟบ ซึ่งพบวาผูปวยปฏิบัติได
มีประสิทธิภาพประเมินดานอาหารและโภชนาการ
พบคาดัชนีมวลกาย 20.32 ตอตารางกิโลเมตร
เท า กั บ ตอนที่ อ ยู โ รงพยาบาล ไม มี ภ าวะขาด
สารอาหารและรับอาหารทางสายยางเปนอาหาร
ปนสูตร (1:1) 300 ซี.ซี4 มื้อ รับไดดีทบทวนการให
อาหารทางสายยางกับลูกสาวซึ่งเปนผูดูแลทําไดดี
และทบทวนการดูดเสมหะทางทอเจาะคอและการ
ดูแลผูปวยเจาะคอพบวาผูปวยและลูกสาววิตกกังวล
ไมมั่นใจในการดูดเสมหะ ลูกสาวเกิดภาวะเครียด
อยากพาผูปวยไปอยูศูนยดูแลผูปวยใกลบาน จึงให
กําลังใจ ใหพูดระบายความรูสึก และแนะนําแหลง
ประโยชนใหเบอรโทรศูนยดูแลผูปวยใกลบานญาติ
ขอเวลาตั ด สิ น ใจในการพาผู ป ว ยไปอยู ศู น ย ดู แ ล
ประเมินการใชเครื่องชวยหายใจแรงดันบวก การใช
ออกซิเจนการทําความสะอาดและการดูแลรักษา
ลู ก สาวทํ า ได ถู ก ต อ ง ประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มที่ บ า น
พบวาผูปวยเลิกสูบบุหรี่มา 3 ป ไมมีสมาชิกในบาน
สู บ บุ ห รี่ ห อ งนอนของผู ป ว ยโล ง และปลอดโปร ง
อุปกรณเครื่องใชเปนระเบียบสะอาด อุณหภูมิใน
หองนอนเหมาะสม และใหคําแนะนําหลีกเลี่ยงจาก
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ผูทตี่ ิดเชื้อระบบทางเดินหายใจเชน ไขหวัด เพื่อลด
อาการกําเริบของโรค ประเมินการรับประทานยาที่
บาน ลูกสาวเปนผูจัดยา พบวาลูกสาวจัดยากินให
ทางสายยางที่ จ มู ก ได ถู ก ต อ งและพ น ยาขยาย
หลอดลมชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก
Berodual Forte, Seretide Evohalor, Spiriva
และทํ า ความสะอาดปากและชุ ด พ น ยาและเก็ บ
รักษาไดถูกตอง จากการติดตามการเยี่ยมผูปวยที่
บานครั้งที่ 1 ผลลัพธที่ไดยั งไมบรรลุวัตถุประสงค
เนื่องจากผูปวยและลูกสาววิตกกังวล ไมมั่นใจใน
การดูแล ลูกสาวจึงพาผูปวยไปอยูศูนยดูแลผูปวย
ใกล บ า น ภายหลั ง จากผู ป ว ยไปอยู ศู น ย ดู แ ลจึ ง
ติดตามเยี่ยมผูปวยครั้งที่ 2 ที่ศูนยดูแล พบอาการ
คงที่ ผูปวยและลูกสาวไมเกิดภาวะเครียด ภายหลัง
การเยี่ยมนําขอมูลทั้งหมดมาบันทึกและรายงานผล
การเยี่ยมบานลงใน Electric Medical Record
(EMR) เพื่ อ สื่ อ สารการดู แ ลผู ป ว ยกั บ ที ม สุ ข ภาพ
และบั น ทึก ในระบบของงานหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เพื่อรายงานสถิติการดูแลผูปวย
ในระดับประเทศ36
ขั้ น ตอนที่ 3 การติ ด ตามผลการให บ ริ ก าร
พยาบาลเปนการการติดตามการรักษาของผูปวย
ที่มาพบแพทยตามนัดที่โรงพยาบาลพบวา ผูปวยมา
ตรวจตามนัดของแพทยทุกครั้ง และสัปดาหที่ 3ได
โทรศัพทติดตามอาการผูปวยหลังการเยี่ยมผูปวยที่
บานพบวาลูกสาวพาไปอยูศูนยดูแลใกลบานและ
ดวยอาการผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของโรค ทําให
ผูปวยจากไปอยางสงบ จึงใหกําลังใจครอบครัวและ
แนะนําหากมีสิ่งใหชวยเหลือสามารถโทรสอบถาม
หรือปรึกษาทาง Application Line ได24 ชั่วโมง
ขั้ น ตอนที่ 4 การประสานงานกั บ แหล ง
ประโยชน ใ นชุ ม ชน ประเมิ น แหล ง ประโยชน ใ น
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ชุ ม ชนซึ่ ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร จึงประสานงานและ
สงตอประวัติการรักษา เพื่อใหผูปวยและครอบครัว
เขาถึงการบริการดานสุขภาพไดสะดวก
ขั้น ตอนที่ 5 การจํ าหนา ยผู ป วยออกจากการ
บริการ เมื่อติดตามอาการผูปวย พบวา ภายหลัง
ผูปวยไปอยูศูนยดูแล เกิดอาการกําเริบและรุนแรง
ขึ้น จนผูปวยจากไปอยางสงบ จึงสิ้นสุดขั้นตอนการ
พยาบาลผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ บ า น และ
จํ า ห น า ย จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า
กระบวนการสําคัญ ในการดูแลผูปวยรายนี้เปนการ
ประยุกตแนวคิดทฤษฏี METHOD model16,17มาสู
ภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพยาบาลผู ป ว ยที่ บ า นให มี
ประสิทธิภาพและใหผูปวยมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีตาม
ศักยภาพเทาที่จะทําได
ปจจัยของความสําเร็จและบทเรียนที่ไดรับ
การพยาบาลผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี
กระบวนการวางแผนจําหนายผูปวย ตั้งแตแรกรับ
ผู ป ว ยไว ใ นโรงพยาบาล โดยใช แ นวคิ ด ทฤษฏี
METHOD model16,17 มาประยุกตใชในการสอน
ความรู การปฏิบัติ ตัว การบริห ารยา โภชนาการ
และสิ่ ง แวดล อ มที่ เ หมาะสม ร ว มทั้ ง การติ ด ตาม
ผลการรักษาใหการพยาบาลแบบองครวม ทั้งกาย
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จิ ต สั ง คม และสิ่ งแวดล อ มและในการพยาบาล
ผูปวยตองมีความสอดคลองกันระหวางแผนงานกับ
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประสบ
ผลสําเร็จ สงผลใหผูปวยของครอบครัวมีความมั่นใจ
ในการพยาบาลไดตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูบาน
ลดกลับมารักษาตัวซ้ํ าในโรงพยาบาลและชวยให
ผูปวยมีศักยภาพในการชวยเหลือตนเองที่บานได
เทาที่สามารถทําไดแตปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การ
นัดหมายครอบครัวรวมพูดคุยถึงปญหาในการดูแล
ผูปวยที่บาน นัดคอนขางยาก จึงทําใหกระบวนการ
วางแผนจํ า หน า ยล า ช า จึ ง ส ง ผลให ผู ป ว ยมี
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลที่ยาวนาน
สรุป
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
เปนกระบวนการวางแผนจําหนายผูปวยตั้งแตแรก
รับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจนผูปวยกลับบาน
และมีการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน เพื่อใหผูปวย
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บานไดพยาบาล
มีบทบาทที่สําคัญในการ สอน ให ความรู แนะนํา
รวมทั้งใหกําลังใจ เสริมสรางพลังอํานาจครอบครัว
ใหสามารถดูแลผูปวยที่บานได และลดการกลับมา
รักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ํา
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