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บทคัดย่ อ
ประชากรสู งอายุจะมีมากขึ้นในอนาคตประเทศไทยเข้าสู่ ภาวะสังคมผูส้ ู งอายุเช่ นเดี ยวกับอีกหลายประเทศ
ท�ำให้ภาระในการดูแลผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้ ู งอายุที่ป่วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง หลังจากเป็ น
โรคหลอดเลือดสมองผูป้ ่ วยมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดข้อจ�ำกัดของกิ จกรรมในชี วิตประจ�ำวัน
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และการกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ�้ำมักพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ทำ� ให้เกิดการสู ญเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลและทางการแพทย์สูง ดังนั้นการจัดการดูแลและส่ งต่ อผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง
อย่างเป็ นระบบตั้งแต่ระยะหลังจากจ�ำหน่ ายออกจากโรงพยาบาลจนถึ งบ้านของผูป้ ่ วย จะท�ำให้ลดผลกระทบและ
ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้ องกันได้ให้กบั ผูป้ ่ วย ลดปั ญหาด้านสังคม พฤติกรรมและอารมณ์ โดยเฉพาะปั ญหาภาวะ
ซึ มเศร้ า เป็ นปั ญหาที่ พบได้บ่อยที่ พบในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั ญหา
ที่ พบมากที่ สุดในผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ น คือ การมีความรู ้ และทักษะไม่เพียงพอในการดูแลผูป้ ่ วย
ท�ำให้ประสบความยากล�ำบากในการดูแล และญาติที่ดูแลเกิดความเครี ยด วิตกกังวลขึ้นได้ และหากผูป้ ่ วยไม่ได้รับการ
ดูแลที่ดีพอ มักเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา บทความนี้ จึงมุ่งน�ำเสนอสาระส�ำคัญในการจัดการดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุที่เป็ น
โรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ระยะจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลระยะแรกจนถึงระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ ส�ำหรับบุคลากรทาง
สาธารณสุ ข และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในชุมชน ซึ่ งพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชนเป็ นบุคลากร
ที่ส�ำคัญในการดูแลอย่างต่อเนื่ องและเป็ นผูป้ ระสานงานจึงจ�ำเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องโรคหลอดเลือดสมอง
การดูแลผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ น และพยาบาลสามารถประสานงานกับเครื อข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ได้
ค�ำส� ำคัญ: รู ปแบบการจัดการดูแล, ผูส้ ู งอายุ, โรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
The older population is expected to increase in the future, placing Thailand into a state of aging society, along
with several other countries. This situation will create a burden to care for the aging people, especially elderly stroke
patients. After a stroke, patients are often left with disabilities. This results in a restriction of daily activities and
complications. Rehospitalization is often the case with this groups, resulting in lots of healthcare expenses. Therefore,
health care management and patient referral systems are important after these elderly patients are discharged from
the hospital to their homes. It can reduce impact and complications of stroke patients by decreasing social problems,
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ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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behavior and mood disturbances. In addition, depression is a common problem encountered in patients with strokes.
From reviewing the literature, it was found that the most common problems for caregivers in caring for stroke patients
at home were insufficient knowledge and skills. Caregivers often experience stress and anxiety, while stroke patients
may have unnecessary complications. Therefore, this article aims to present the care management model for elderly
stroke patients after their discharge from hospitals to the early stages of rehabilitation. This article is appropriate
for health professionals and especially nurses who are working in the community. Nursing staff who are working in
the community are important in maintaining care and as collaborators. So, they should gain more knowledge about
stroke disease and care in elderly stroke patients at home. Nurses can coordinate with other networks in their area.
Keywords: care management model, elderly care, stroke patient

บทน�ำ
ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์เทคโนโลยีและ
การสาธารณสุ ขในปั จจุบนั สามารถช่วยลดอัตราการตาย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากพ้น
สภาวะเฉี ยบพลันของโรค ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองยัง
มีความบกพร่ องหลงเหลืออยูแ่ ละต้องการการได้รับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพเพื่อป้ องกันภาวะความพิการ (Nation
Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2014)
โรคหลอดเลือดสมอง เป็ นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญ และ
ยังคงเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขในหลาย ๆ ประเทศ ทั้ง
ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้วและก�ำลังพัฒนา โรคหลอดเลือดสมอง
เป็นโรคที่ตอ้ งรับไว้รักษาในโรงพยาบาล มีอตั ราการตาย
และอัตราการเกิดความพิการสู ง เพราะเป็ นภาระต่อผูป้ ่ วย
และครอบครัวในระยะยาว ในอนาคตเมื่อมีกลุ่มผูส้ ู งอายุ
มากขึ้น โรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันจะเป็ นโรคที่
เป็ นภาระของประเทศและส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต อาการที่
พบบ่อยของโรคหลอดเลือดสมองคือ อาการอ่อนแรงของ
แขนขาซี กใดซี กหนึ่ ง (hemiplegia) แขนขาอ่อนแรงหรื อ
เสี ยความรู ้คิด ความเข้าใจภาษา อาจมีปัญหาเรื่ องการมอง
เห็นหรื อการได้ยนิ ท�ำให้ผปู ้ ่ วยพร่ องในการดูแลตนเอง เป็ น
ปัญหาแก่ญาติในการดูแล ซึ่งอาการจะมากหรื อน้อยขึ้นกับ
พยาธิ สภาพของผูป้ ่ วยแต่ละราย (Punjaisri, Puanpathom
& Werasarn, 2013; Thai stroke society, 2013) และเมื่อ
เป็ นแล้วการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ วและการรักษาที่ถูกต้อง
อย่างทันท่วงที สามารถลดอัตราการตายได้
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แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความท้ า ทายของการดู แ ล
ผูส้ ูงอายุทวั่ โลกในปัจจุบนั คือ การให้การดูแลที่สอดคล้อง
และเหมาะสมส�ำ หรั บ ผูส้ ู ง อายุที่ ต ้อ งการการดู แ ลและ
การรับบริ การในชุมชนชนบทและโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่
มีโรคเรื้ อรังหรื อโรคประจ�ำตัวมีความต้องการการดูแลที่
มีลกั ษณะเฉพาะ และเมื่อพิจารณาสัดส่ วนประชากรผูส้ ู ง
อายุต่อประชากรรวมทั้งประเทศ พบว่า ประเทศไทยเป็ น
สังคมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งสอดคล้องกับผลจาก
การคาดประมาณประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง
พ.ศ.2573 ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่คาดว่า อีกประมาณ 30 ปี ข้างหน้าหรื อ
ภายในปี พ.ศ. 2573 จ�ำนวนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นประมาณ
17.7 ล้านคนหรื อประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ ซึ่ งภาครัฐก�ำหนดแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545-พ.ศ.2564) โดยมุ่งเน้นให้ผสู ้ ูงอายุสามารถช่วย
เหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนครอบครัว
ชุ ม ชน สัง คม และภาครั ฐ มี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ
ผูส้ ู งอายุ (Assantachai, 2011)
การเพิ่มขึ้ นของประชากรวัยสู งอายุ ท�ำให้เกิ ด
ปั ญหาตามมา โดยเฉพาะโรคเรื้ อรัง ยังคงเป็ นโรคที่ก่อให้
เกิดความทุกข์ยากจึงเป็ นปัญหาส�ำคัญของสาธารณสุขไทย
ในปัจจุบนั และควรเร่ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน (Muangphaisarn,
2011) แต่ภาพรวมด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุไทย พบว่า
ปั ญหาด้านสุ ขภาพมักเป็ นในกลุ่มดังต่อไปนี้ ผูส้ ู งอายุที่
อาศัยในเขตชนบท ผูส้ ู งอายุที่มีฐานะยากจน ผูส้ ู งอายุที่
การศึ กษาน้อยอ่านไม่ออกเขี ยนไมได้ ท�ำให้มีขอ้ จ�ำกัด
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ในการเข้า ถึ ง ข่ า วสารและการบริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพ
และการรักษาพยาบาล โดยผูส้ ู งอายุไทยส่ วนมากพบกับ
ปัญหาด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อและอุบตั ิเหตุ
นอกจากนี้ ผสู ้ ู งอายุร้อยละ 18.9 หรื อประมาณทุก 1 ใน 4
คนมีปัญหาด้านสุ ขภาพที่ทำ� ให้การด�ำเนินกิจกรรมในชีวติ
ประจ�ำวันตามที่เคยท�ำไม่สามารถท�ำได้ตามเดิม (Thailand
Development Research Institute, 2009; Kummesrisuk,
2012)
ส�ำหรับสถิติผสู ้ ู งอายุคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 คน
ไทยจะมีอายุเฉลี่ย 75.6ปี (ชาย 68 ปี , หญิง 75 ปี ) ในปี
พ.ศ.2551 พบว่าจ�ำนวนผูส้ ู งอายที่เป็ นผูป้ ่ วยในจากโรค
หลอดเลือดสมองหรื ออัมพฤกษ์ อัมพาต มีจำ� นวนสู งมาก
ถึง 995/100,000 คน คณะท�ำงานศึกษาภาระโรค ส�ำนัก
พัฒนาระบบสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
(2009) พบว่า ภาระโรคหลอดเลือดสมองเป็ นอันดับ 3 ใน
เพศชาย และเป็ นอันดับ 2 ในเพศหญิงหากผูป้ ่ วยสู งอายุ
โรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่าง
ต่ อเนื่ อง ถูกต้อง ปลอดภัย คงไว้ซ่ ึ งการท�ำหน้าที่ ของ
ร่ างกาย มุ่งเน้นการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ลดความพิการและ
ภาวะแทรกซ้อน เพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้แม้ยงั มีความพิการหลงเหลืออยูเ่ น้นให้
ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแล จะท�ำให้ผปู ้ ่ วยช่วยเหลือตัวเอง
ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และการป้ องกันการกลับมาเป็ น
ซ�้ำได้ (Hirunkhro, et al., 2009)
ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่ องสุ ขภาพและการจัดการ
ดู แ ลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ เ ป็ นผูส้ ู ง อายุที่ บ้า น
นับ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ท้า ทายความสามารถของบุ ค ลากรทาง
ด้า นสุ ข ภาพและควรแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ด้ว ย
เหตุผลดังกล่าว บทความนี้ จึงมุ่งน�ำเสนอสาระส�ำคัญใน
การให้ความรู ้เรื่ องโรคหลอดเลือดสมอง การจัดรู ปแบบ
การดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ เ ป็ นโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ บ้า น
ส�ำหรับบุคลากรทางสุ ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล
วิชาชี พที่ ปฏิ บตั ิ งานในชุ มชน ซึ่ งพยาบาลที่ ปฏิ บตั ิ งาน
ในชุมชนเป็ นบุคลากรที่สำ� คัญในการขับเคลื่อนและดูแล
สุ ขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่ งผูเ้ ขียนเชื่อมัน่ ว่าบทความวิชาการเรื่ องนี้ เขียน
ขึ้นเพื่อเป็ นวิถีทางหนึ่ งในการเพิ่มพูนความรู ้ ของผูอ้ ่าน
ซึ่ งประกอบไปด้วย ความรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
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การฟื้ นฟูส มรรถภาพของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
แนวทางและการจัด รู ป แบบการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ เ ป็ น
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ บา้ นรวมถึ งการน�ำเสนอ
ผลการด�ำ เนิ น งานที่ ผ่ า นมาของผูเ้ ขี ย น กลวิ ธี ใ นการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยและมุ ม มองต่ า ง ๆ ซึ่ งผูเ้ ขี ย นหวัง เป็ น
อย่างยิง่ ว่าความรู ้ที่นำ� เสนอในครั้งนี้ ถ้าน�ำสู่ การปฏิบตั ิใน
พื้นที่อื่น ๆ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสและคุณภาพชี วิตของ
ผู ้สู ง อายุ ที่ ป่ วยเป็ นโรคหลอดเลื อ ดสมอง หรื อเป็ น
แนวทางส�ำหรับการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังอื่น ๆ ที่จะน�ำไป
สู่ การบรรลุผลเป้ าหมายทางสุ ขภาพที่ดีและยัง่ ยืน

ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
2012) ได้ใ ห้ค วามหมายของโรคหลอดเลื อ ดสมองว่า
เป็ นภาวะรบกวนหน้า ที่ ก ารท�ำ งานของสมอง ซึ่ ง เป็ น
แบบบางส่ วนหรื อทั้งสมอง ที่ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วและ
มีอาการคงอยูม่ ากกว่า 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ เป็ นสาเหตุ
ไปสู่ ก ารเสี ย ชี วิ ต ได้ โดยสาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม ัก เกิ ด จาก
ความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมอง
ด้ า นสถาบั น โรคทางระบบประสาทและ
โรคหลอดเลื อดสมองแห่ งชาติ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(NINDS) ได้ใ ห้ ค ำ� จ�ำ กัด ความโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(cerebrovascular disease) ว่าเป็ นความผิดปกติที่เกิดขึ้น
เมื่อสมองขาดเลือดมาเลี้ยงหรื อมีเลือดออกในสมอง อาจ
เกิ ดจากพยาธิ สภาพที่หลอดเลือดเส้นเดี ยวหรื อมากกว่า
โดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็ นเพียงชัว่ คราวหรื ออย่าง
ถาวรก็ได้ (Nation Institute of Neurological Disorders
and Stroke, 2009)
โรคหลอดเลือดสมองเป็ นภาวะที่มีความผิดปกติ
ของระบบประสาท ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
หลอดเลื อ ดในสมอง “เป็ นกลุ่ ม อาการทางคลิ นิ ก ของ
โรคระบบประสาท ซึ่ งเกิ ดขึ้ นรวดเร็ วและอยู่นานเกิ น
24 ชัว่ โมง” (Assantachai, 2011)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
หลอดเลือดของสมอง ท�ำให้เกิดความผิดปกติทางระบบ
ประสาท อาจเป็ นเพียงชัว่ คราวหรื ออย่างถาวรก็ได้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้ตามสาเหตุ
ของการเกิดโรคและตามลักษณะทางคลินิก ซึ่ งสามารถ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ (Pajaree, 2004; Puangvarin, 2001;
Chambers, 2007) ดังนี้
1. โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด
(ischemic stroke) พบได้ร้ อ ยละ 80 ของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองทั้งหมด สาเหตุแบ่งออกเป็ น
1.1 ลิ่มเลือดอุดตันที่ผนังหลอดเลือด (cerebral
thrombosis) ซึ่ งเกิดได้ท้ งั หลอดเลือดแดงและด�ำ แม้ใน
หลอดเลือดฝอย มักจะเกิ ดตรงบริ เวณที่หลอดเลือดแดง
แข็ง (atherosclerosis) อยู่แล้ว ประมาณ 2 ใน 3 ของ
หลอดเลื อ ดอุ ด ตัน เกิ ด จากโรคความดัน โลหิ ต สู ง และ
โรคเบาหวาน เพราะทั้งสองกรณี ทำ� ให้เกิ ดหลอดเลื อด
แดงแข็ง (Spence & Barnett, 2012)
1.2 ลิ่มเลือดหลุดลอยมาอุดตันในหลอดเลือด
(cerebral embolism) ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ จ ากเป็ นโรค
ลิ้ น หัว ใจพิ ก ารและผูป้ ่ วยหัว ใจเต้น ผิ ด จัง หวะ (atrial
fibrillation) ท�ำให้เลื อดไปเลี้ ยงสมองไม่พอ ส่ งผลให้
เนื้ อสมองตายเป็ นหย่อม ๆ
2. โรคหลอดเลื อ ดสมองที่ เ กิ ด จากเลื อ ดออก
(hemorrhagic stroke) พบได้ร้ อ ยละ 20 ของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด สาเหตุแบ่งออกเป็ น
2.1 เลื อ ดออกในเนื้ อ สมอง (intracerebral
hemorrhage) จากความดัน โลหิ ต สู ง ควบคุ ม ไม่ ไ ด้
หลอดเลื อ ดแดงแข็ง แล้ว แตกหรื อ ฉี ก ขาดเกิ ด ขึ้ น ทัน ที
ทันใด และท�ำให้เกิ ดความผิดปกติ ทางระบบประสาท
เซลล์ ส มองถู ก ท�ำ ลายบริ เวณที่ เ ลื อ ดออกและท�ำ ให้
เนื้ อสมองตายเป็ นหย่อม ๆ
2 . 2 เ ลื อ ด อ อ ก ใ ต้ เ ยื่ อ หุ ้ ม ส ม อ ง ใ ต้ ช้ ั น
อะแร็ ก นอยด์ (Subarachnoid Hemorrhage--SAH)
การตกเลือดในโพรงใต้ช้ นั อะแร็ กนอยด์ มีสาเหตุมาจาก
การแตกของหลอดเลื อ ดสมองที่ ผิด ปกติ ตัว อย่า งเช่ น
หลอดเลือดแดงโป่ งพอง (rupture aneurysm) หลอดเลือด
พิ การแต่ กำ� เนิ ด หลอดเลื อ ดที่ ไม่ มีห ลอดเลื อ ดฝอยกั้น
(Arteriovenous Malformation--AVM) ท�ำให้เลือดแดง
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ไหลปนกับเลือดด�ำ (shunted into vein) จึงมีการขยายตัว
ของหลอดเลือดจนกระทัง่ แตกออก

อุบัติการณ์ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลื อ ดสมองสามารถเกิ ด ขึ้ นได้กับ
ทุ ก คนทุ ก ช่ ว งวัย แต่ ว ัย ที่ พ บมากคื อ กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ
(Spence & Barnett, 2012) คณะท�ำงานศึกษาภาระโรค
ส�ำนักพัฒนาระบบสุ ขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุ ข (International Health Policy Program
Thailand, 2009) พบว่ า ภาระโรคหลอดเลื อ ดสมอง
เป็ นอันดับ 3 ในเพศชาย และเป็ นอันดับ 2 ในเพศหญิง
องค์ก ารอนามัย โลกได้ป ระมาณว่ า ทุ ก ปี มี ผู ้ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทัว่ โลก ในจ�ำนวน
นี้ 5ล้านคน ในกลุ่มผูร้ อดชี วิตกลุ่มนี้ จะเป็ นผูพ้ ิการ 2/3
และอยูใ่ นประเทศก�ำลังพัฒนา ในปี 2563 คาดการณ์วา่ จะ
เพิ่มขึ้นเป็ น2เท่า และองค์การอัมพาตโลก (World Stroke
Organization, 2010) รายงานสาเหตุ ก ารจากตายโรค
หลอดเลือดสมอง เป็ นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า
60 ปี ทัว่ โลกและเป็ นสาเหตุการตายเป็ นอันดับ 5 ของ
ประชากรอายุมากกว่า 15-59 ปี ส�ำหรับในประเทศไทย
จากรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองของสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย (Thai Stroke Society, 2013) ใน
ปี พ.ศ. 2551 พบว่าอัตราผูป้ ่ วยในโรคหลอดเลือดสมอง
257/100,000 คนและผูป้ ่ วยนอก 980/100,000 คน และ
ในปี พ.ศ. 2552 โรคหลอดเลื อดสมองมี อตั ราเสี ยชี วิต
21/100,000 คน รองจากมะเร็ งและโรคหัวใจ และคาดว่า
มีผปู ้ ่ วยรายใหม่ในแต่ละปี จะมีจำ� นวน 150,000 ราย
กลุ่มผูร้ อดชี วิตจากโรคหลอดเลือดสมองมักพบ
ความพิการหลงเหลื ออยู่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่ พบว่าร้ อยละ 50
จะมี ความพิการรุ นแรงจนไม่ สามารถช่ วยเหลื อตนเอง
ได้อย่างน้อย 1-6 เดือนแรกภายหลัง และจากอุบตั ิการณ์
ข้างต้นจะเห็ นได้ว่าแนวโน้มของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ดัง นั้น ประชากรอายุม ากกว่ า
60 ปี หรื อจ�ำนวนผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองจึง
มีจำ� นวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน และในจ�ำนวนผูป้ ่ วยเหล่านี้
ต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
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การฟื้ นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความหมายของการฟื้ นฟูส มรรถภาพองค์ก าร
อนามัยโลก (World Health Organization, 1994) ให้
ความหมายของการฟื้ นฟูสมรรถภาพว่า เป็ นกระบวนการ
ที่จะช่วยให้ผพู ้ ิการมีพฒั นาการและมีความแข็งแรงดีข้ ึน
ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และทักษะทางสังคม
ด้ า นสถาบั น โรคทางระบบประสาทและ
โรคหลอดเลื อ ดสมองแห่ ง ชาติ (Nation Institute of
Neurological Disorders and Stroke, 2005) ได้ใ ห้
ความหมายของการฟื้ นฟู ส มรรถภาพว่า เป็ นการช่ ว ย
เหลือให้ผปู ้ ่ วยได้เรี ยนรู ้ทกั ษะต่าง ๆ ที่สูญเสี ยไปหลังจาก
ที่ สมองถูกท�ำลาย และเป็ นการป้ องกันความพิการที่ จะ
เกิดขึ้น
ด้า นสมาคมเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูแ ห่ ง ประเทศไทย
(The Royal College of Physiatrists of Thailand, 1996)
ให้ความหมายของการฟื้ นฟูสมรรถภาพว่า เป็ นการมุ่ง
ให้การรั กษาและฟื้ นฟูสภาพแก่ ผูป้ ่ วยที่ อาจเกิ ดจากผล
ของโรค หรื อเกิ ดจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผูป้ ่ วย
เหล่ า นั้ นกลับ คื น สู่ ส ภาพใกล้เ คี ย งกับ ปกติ ม ากที่ สุ ด
ทั้งในด้านสภาพร่ างกาย จิตใจ สภาพสังคม และสภาพ
เศรษฐกิ จ ให้ผูป้ ่ วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สุ ขพอสมควรแก่อตั ภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น สามารถ
สรุ ปได้ว่าการฟื้ นฟูสมรรถภาพหมายถึง กระบวนการที่
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการดูแลฟื้ นฟู
สภาพทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อช่วยให้
ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

แนวทางในการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
ส�ำ หรั บ ในปั จ จุ บ ัน มี ม าตรฐานการดู แ ลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองมากมายทั้ งในประเทศและ
ต่ างประเทศ เช่ น The American Heart Association,
Nation Institute of Neurological Disorders and
Stroke, National Stroke Association, National Stroke
Foundation and the Canadian Best Practice

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

Recommendations For Stroke Care (Spence & Barnett,
2012) ส� ำ หรั บ ประเทศไทยมี ม าตรฐานการดู แ ล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เช่น สถาบันประสาทวิทยา
แต่ ก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะเฉี ยบพลัน
(acute stage) ระยะหลังเฉี ยบพลัน (post-acute stage) และ
ระยะฟื้ นฟูสภาพ (recovery stage) (Hirunkhro, 2016) ซึ่ ง
ในระยะนี้ สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น ระยะการฟื้ นฟูสภาพ
ระยะแรก (early recovery) ซึ่ งจะเกิดขึ้นในระยะ 3 เดือน
หลังเกิ ดโรคและระยะการฟื้ นฟูสภาพระยะหลัง (later
recovery) ระยะนี้การฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยจะมีการพัฒนา
ที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งจ�ำเป็ นต้องมี การดู แ ลอย่า งต่ อเนื่ องจากระยะ
ฟื้ นฟูระยะแรก (Prasat Neurological Institute, 2002)
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม การฟื้ นฟู ส มรรถภาพผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย พบว่าโรงพยาบาล
ทัว่ ไปที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุ ขปัจจุบนั ยังไม่สามารถ
ฟื้ นฟู ส มรรถภาพท�ำ ได้ ท ัด เที ย มกับ โรงพยาบาลใน
สังกัดของโรงเรี ยนแพทย์หรื อต่ างประเทศที่ เจริ ญแล้ว
เนื่ องจากมีอุปสรรคทั้งด้านงบประมาณจ�ำนวนบุคลากร
และความรู ้ ค วามเข้า ใจในงานฟื้ นฟูส มรรถภาพท�ำ ให้
โรงพยาบาลทัว่ ไปเหล่านี้ ไม่มีหอผูป้ ่ วยส�ำหรับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพอย่างเต็มรู ปแบบผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส่ วนใหญ่จึงได้รับการรั กษาในโรงพยาบาลเฉพาะช่ วง
แรกที่ มี อ าการเฉี ย บพลัน เมื่ อ อาการคงที่ แ ละปลอดภัย
แล้วก็มกั จะถูกจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยนัดมาเป็ น
ผูป้ ่ วยนอกเพื่อรั บการฟื้ นฟูสมรรถภาพต่อไปซึ่ งจ�ำเป็ น
ต้องพึ่งพาผูด้ ูแลในการพามาโรงพยาบาลอาจท�ำให้การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพมีอุปสรรคไม่ต่อเนื่ องใช้เวลานานและ
ท�ำให้ผลของการฟื้ นฟูไม่ดีเท่าที่ควร
ดังนั้น กลไกที่ ส�ำคัญ หรื อผูท้ ี่ มีห น้า ที่ ห ลักที่ จะ
ท�ำให้ประชาชนหรื อผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
ที่บา้ นได้รับการดูแล คือ การด�ำเนิ นงานของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพต�ำบล ซึ่ งโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ต�ำบล เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งที่กระทรวงสาธารณสุ ข ใช้ใน
การพัฒนาระบบสุ ขภาพของประเทศ โดยเน้นการจัดการ
บริ การสุ ขภาพชุมชน แต่การที่จะท�ำให้ประชาชนบรรลุ
เป้ าหมายการมี สุ ข ภาพที่ ดี น้ ั น ควรที่ จ ะบู ร ณาการ
การมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน เป็ นแบบองค์รวมเพื่อ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สร้ างความพึงพอใจ และมี ส่วนร่ วมในการด�ำเนิ นงาน
ที่ จ ะสามารถลดปั ญ หาสุ ข ภาพของประเทศทั้ง ระดับ
บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน และลดรายจ่ า ยของ
ประเทศด้า นการรั ก ษาพยาบาล โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ขององค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจ� ำ หมู่ บ้ า น และภาค
ประชาชน
ในปั จ จุ บ ัน กระทรวงสาธารณสุ ข ด�ำ เนิ น การ
สนองนโยบายของรั ฐ บาล ด้ า นการพัฒ นาระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพของประเทศ มี เ ป้ าหมายให้ป ระชาชน
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อบริ การ
โดยยกระดับ สถานี อ นามัย จ�ำนวนทั้ง สิ้ น 9,750 แห่ ง
ทั่ว ประเทศให้เ ป็ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำ บล
(Office of the Permanent Secretary, 2011) แต่อย่างไร
ก็ ต ามในบริ บ ทแต่ ล ะพื้ น ที่ ข องประเทศไทย มี ค วาม
แตกต่างกัน และปั ญหาที่สำ� คัญของกระทรวงสาธารณสุ ข
คื อ การขาดแคลนบุ ค ลากรทางสุ ขภาพ บุ ค ลากร
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ ทวั่ ไป ความรู ้ เฉพาะทางนั้นยังไม่ได้
รับการพัฒนาเป็ นจ�ำนานมาก ทั้งที่มีหลักสู ตรและคู่มือ
รวมทั้งระบบการจัดการอบรมที่มีความหลากหลาย แต่
อาจยังไม่ ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่ หลาก
หลาย ดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุ ขและพยาบาลที่ปฏิบตั ิ
งานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต�ำบล จึ งมี บทบาท
ส�ำคัญในการส่ งต่อหรื อติดตามผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาล และในการดู แ ลผูป้ ่ วยสู ง อายุโ รคหลอด
เลือดสมองอย่างต่อเนื่องหลังจากจ�ำหน่ายกลับไปอยูบ่ า้ น
พยาบาลเป็ นบุ คลากรที่ ส�ำคัญและพยาบาลที่ ทำ� งานใน
ชุมชนหรื อพยาบาลผูป้ ระสานงาน จ�ำเป็ นต้องรู ้จกั ชุมชน
ทราบถึ งเครื อข่ายชุ มชนและแหล่งประโยชน์ในชุ มชน
เพื่ อ สามารถขอความร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ให้เ หมาะ
สมเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ บา้ นมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Likhitluchar, Satiaungkul
& Labpukdee, 2013) เครื อข่ายชุมชนและแหล่งประโยชน์
ต่าง ๆ ในชุมชนที่ควรทราบมีดงั นี้
1. เครื อข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท.) ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) เกษตรอ�ำเภอให้บริ การและส่ งเสริ มอาชีพ
การเกษตรทุกสาขา การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ผูน้ ำ�
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ศาสนา (พระ โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง) เครื อข่ายคนพิการ
โรงเรี ยน องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) โดยทัว่ ไปรู ้ จกั
ในนาม NGOs ที่ มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสังคม
โดยเฉพาะปั ญหาด้านคุณภาพชี วิตของกลุ่มบุคคลผูด้ อ้ ย
โอกาส และประชาชนผูท้ ุ กข์ยาก สภากาชาดไทย ท�ำ
หน้า ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล เอาใจใส่ แ ละส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุแบบรอบด้าน รวมทั้งพระภิกษุ
สามเณรเด็ ก ก่ อ นวัย เรี ยน เด็ ก วัย เรี ยน ให้ มี คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี สามารถที่ จ ะด�ำ รงชี วิ ต อยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่ า ง
เป็ นสุ ข สตรี อาสา ชมรมผูส้ ู งอายุ มูลนิธิต่าง ๆ ศูนย์เรี ยนรู ้
คนพิการ ศูนย์สนับสนุ นอุปกรณ์ ฟ้ื นฟูสภาพ ร้ านหรื อ
บริ ษทั รับคนพิการเข้าท�ำงาน กลุ่มจิตอาสาในชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มหมอนวด
แผนไทย
2. แหล่งประโยชน์ในชุมชน อาจเป็ นบุคคลหรื อ
หน่ วยงาน กลุ่มบุคคล ร้ านค้าที่ มีอยู่ในชุ มชนที่ เอื้ อต่อ
การดูแลตนเอง คือ ร้านขายผักไร้สารพิษ ร้านท�ำอาหาร
ผสม วิทยาลัยเทคนิ คช่วยดัดแปลงบ้าน ช่างซ่ อมอุปกรณ์
ประจ�ำ หมู่ บ้า น กลุ่ ม หมอนวดพื้ น บ้า น ร้ า นถัง บรรจุ
ออกซิ เจน ร้ านขายอุปกรณ์สุขภาพ ร้ านอาหารสุ ขภาพ
ผูป้ ่ วยต้นแบบที่ดูแลตนเองดี
3. การสร้างเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น การ
ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นเกิดจากความจ�ำเป็ นของปั ญหาสุ ขภาพ
ที่ยงั ไม่กลับสู่ สภาพปกติภาวะความเจ็บป่ วยยังมีปัญหาที่
ต้องให้การดูแลโดยทีมสุ ขภาพ การบริ การจึงต้องจัดให้มี
ความเชื่อมโยงจากโรงพยาบาล การสร้างเครื อข่ายการดูแล
ผูป้ ่ วยที่ บา้ น มีความจ�ำเป็ นอย่างมาก เพื่อช่ วยให้ผูป้ ่ วย
ที่บา้ นได้รับการดูแล การมีทรัพยากรจ�ำนวนจ�ำกัด ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็ จได้ดว้ ยตนเอง จ�ำเป็ นต้องมีการประสานการ
ท�ำงานร่ วมกันระหว่างกลุม่ องค์กร หรื อการสร้างเครื อข่าย
การท�ำงาน เพือ่ ร่ วมกันในการดูแลผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิภาพ
พยาบาลมี บ ทบาทในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ใ ห้ เ กิ ด
เครื อข่ายที่เกื้อกูลกัน ในการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น เพื่อให้เกิด
เครื อข่ายสุ ขภาพจากทุ กภาคส่ วนในชุ มชนให้สามารถ
ด�ำเนิ นงานเยี่ยมบ้านร่ วมกับทีมสุ ขภาพได้
4. การเลือกใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชนจะเป็ น
ต้น ทุ น ในชุ ม ชน ซึ่ งมี ส่ ว นส�ำ คัญ ที่ ท ำ� ให้ก ระบวนการ
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ท�ำงานของพยาบาล ในการจัดการดูแลผูป้ ่ วยและผูด้ ูแล
ให้สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนิ นงานได้เป็ นอย่างดี โดย
มี ทุ น น�ำ มาใช้ส�ำ หรั บ การจัด การดู แ ล (Likhitluchar,
Satiaungkul & Labpukdee, 2013)

การจั ด รู ป แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ นผู้ ป่ วยโรค
หลอดเลือดสมองที่บ้าน
จากผลการด�ำ เนิ น การงานของผู ้เ ขี ย นผ่ า น
กระบวนการเรี ย นการสอน การดู แ ลเยี่ ย มบ้า นผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองผ่ า นการท�ำ งานและกระบวน
การวิจยั ที่ ผ่านมาของผูเ้ ขี ยน สามารถสรุ ปเป็ นรู ปแบบ
การจัด การดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ เ ป็ นโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ที่ บ ้ า นส� ำ หรั บ บุ ค ลากรทางสุ ขภาพที่ ท � ำ งานที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำ บล เช่ น นัก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข พยาบาลวิชาชี พที่ ปฏิ บตั ิ งานในชุ มชนใน
การดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ นตั้งแต่
ระยะจ�ำ หน่ า ยจากโรงพยาบาลจนถึ ง ระยะฟื้ นฟูส ภาพ
ระยะแรกและการฟื้ นฟูสภาพระยะหลัง สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้

การดูแลติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลในระยะการฟื้ นฟูระยะแรกและ
ระยะหลัง
1. ติ ด ตามใบส่ ง ต่ อ จากโรงพยาบาลที่ ผู ้ป่ วย
เข้ารับการรักษาหรื อโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่ งจะมีรายการ
ประเมินบอกสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วยอย่างคร่ าว ๆ สภาพ
ของผูป้ ่ วยและปั ญ หาก่ อ นจ�ำ หน่ า ย การรั ก ษาที่ ไ ด้รั บ
หรื อสิ่ งที่ ต ้ อ งการให้ ติ ด ตามดู แ ลและใบตอบกลั บ
การเยี่ยม
2. ท� ำ การติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขชุ มชน (อสม.) ที่ ทำ� หน้าที่ ดูแลรั บผิดชอบ
บ้านหลังนั้น
3. ประชุ มปรึ กษากับทีม เช่ น อสม. เพื่อทราบ
ข้อมูลเบื้ องต้นของผูป้ ่ วยและก�ำหนดนัดหมายวันเยี่ยม
ร่ วมกัน
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4. ประชุ ม ปรึ ก ษากับ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง เช่ น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลเมื อ ง เทศบาลต� ำ บลหรื อ
องค์การบริ หารส่ วนต�ำบล (อบต.) ซึ่ งจะมีผูอ้ ำ� นวยการ
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ที่ทำ� หน้าที่ดูแลสุ ขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่เป็ นหลัก และควรก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ ของแต่ ละหน่ วยงานหรื อบุ คคลหรื อเป็ นการขอ
ความร่ ว มมื อ ในการอ�ำ นวยความสะดวกในการเยี่ ย ม
ร่ วมกัน เช่ น ของเยี่ยม คู่มือ ฯ ความรู ้ รถที่ ออกเยี่ยม
(ผ่านโครงการจากงบของหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ)
หรื อทีมสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแม่ข่าย เช่น แพทย์
พยาบาลเวชกรรม นักกายภาพบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด
นักโภชนาการ เป็ นต้น ในรายที่ พบว่ามี ปัญหาสุ ขภาพ
มาก และมีความจ�ำเป็ นต้องปรึ กษาขอค�ำแนะน�ำจากทีม
เพิ่มเติม
5. ด�ำเนิ นการเยี่ยม ซึ่ งมีรายละเอียดหลัก ๆ ดังนี้
5.1 ขั้นตอนการสร้ างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองและญาติที่ดูแล
5.2 ขั้นตอนการประเมินสภาพและการประเมิน
ความต้องการและปั ญหาของผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุม
5.3 การวางแผนการฟื้ นฟู ส มรรถภาพตาม
ความต้องการและสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วยร่ วมกันกับญาติ
ที่ดูแลและทีม
5.4 การด�ำเนิ นการฟื้ นฟูสมรรถภาพฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างต่อเนื่ อง
5.5 การติดตามประเมินผลเป็ นระยะ ๆ และ
การเสริมแรงให้ แ ก่ ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองและ
ญาติที่ดูแลอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่ งจากประสบการณ์ ของผูเ้ ขี ยนเกี่ ยวกับระบบ
การติดตามส่ งต่อ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนิ น
งานที่ มากพอสมควร เพราะต้องสร้ างเครื อข่ายและที ม
การท�ำงาน ท�ำงานร่ วมกับสหสาขา บุคลากรอื่น ๆ ต่าง
องค์ก รและมี ก ารแก้ไ ขสถานการณ์ ไ ปพร้ อ มกัน เพื่ อ
ให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และขอสรุ ป
น� ำ เสนอรู ปแบบการจัด การการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ เ ป็ น
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังหัวข้อถัดไป

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รู ปแบบการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่เป็ นผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
รู ปแบบการจัดการการดูแลผูส้ ู งอายุที่เป็ นผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อ ดสมอง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระยะ
ใหญ่ ดังนี้
1. ระยะติดตามค้นหาผูป้ ่ วย จากประสบการณ์
ของผูเ้ ขี ย นที่ ผ่า นมาพบว่า ในหลายพื้น ที่ ย งั คงมี ปั ญ หา
อยู่มากทั้งข้อมูลที่ ส่งต่ อมาไม่ สมบูรณ์ หรื อไม่ เพียงพอ
เช่น ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ของผูป้ ่ วยและญาติ ไม่ระบุบา้ น
เลขที่ หมู่ที่ หรื อแผนที่ที่ผปู ้ ่ วยอาศัย หรื อได้ใบส่ งต่อมา
ช้าอาจเป็ นเดือนหรื อมากกว่า 3 เดือนหลังจากผูป้ ่ วยออก
จากโรงพยาบาล และจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ใน
การศึกษาในพื้นที่หนึ่ งพบว่า โรงพยาบาลสามารถส่ งต่อ
ข้อมูลของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมายังโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพต�ำบลได้เพียง 1 ช่องทางคือ จดหมายจาก
แผนกเวชกรรมสังคม จึ งได้ประสานงานกับหน่ วยงาน
อื่นของโรงพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ การขอข้อมูลรายชื่อ
จากแผนกเวชระเบียน ค้นจาก ICD-10 ได้รวดเร็ ว สามารถ
จ�ำแนกชนิดของผูป้ ่ วยได้วา่ เป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรื อแตก ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ และท�ำให้ทราบสถิติ
ผูป้ ่ วยทั้ง จัง หวัด และในเขตพื้นที่ ของเดื อ นนั้น ๆ ว่า มี
จ�ำนวนผูป้ ่ วยมากน้อยเพียงใด และส่ งต่อข้อมูลไฟล์มาให้
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่รับผิดชอบ
และ เมื่อรพ.สต.ทราบชื่อสกุล บ้านเลขที่ของผูป้ ่ วย รพ.สต.
สามารถที่จะติดตามได้ว่าผูป้ ่ วยอยูใ่ นพื้นที่ เสี ยชีวิตหรื อ
ย้ายไปอยู่พ้ืนที่อื่น จากฐานข้อมูลที่แสดง และสามารถ
เข้าถึงผูป้ ่ วยได้เร็ วขึ้น โดยผ่านกลไกการสั่งการให้ อสม.
ช่วยติดตาม และถามถึงสภาพและปั ญหาของผูป้ ่ วยเบื้อง
ต้นซึ่ ง อสม. 1 คนจะรับผิดชอบลูกบ้านประมาณ 10-15
หลังคาเรื อน ท�ำให้ทราบความเป็ นอยู่ของคนในละแวก
นั้น ๆ และเข้าถึงได้ฉบั ไว
2. ระยะสร้างทีม ในระยะนี้พยาบาลผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ในชุมชน ควรรู ้แหล่งประโยชน์ในชุมชนหรื อเครื อข่าย
ใดบ้างที่จะสามารถเป็ นต้นทุนในชุมชน หรื อสนับสนุ น
งบประมาณได้ และควรมีการประชุมปรึ กษา แต่งตั้งทีม
และแบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบ และวางแผนการดู แล
ร่ วมกันแบบทีมสหสาขา เช่น ถ้าผูป้ ่ วยมีปัญหาสุ ขภาพที่
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มาก มีระดับความรุ นแรงของโรคมาก หรื อมีหลายโรค อาจ
มีความจ�ำเป็ นต้องปรึ กษากับแพทย์ นักกายภาพ นักกิจกรรม
บ�ำบัด เภสัชกร นักโภชนากร เป็ นต้นจากประสบการณ์ของ
ผูเ้ ขียนพบว่าผูป้ ่ วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองจ�ำนวนมาก
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร เพราะผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่รับประทานอาหารไม่เหมาะสม กินเค็ม กินมัน จึง
ต้องปรึ กษากับนักโภชนากร
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ รพ.สต. ควรมีการสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั บุคลากรอื่น ๆ ในพื้นที่และควรมีทกั ษะ
การสื่ อสารที่ดี จะช่วยสร้างบรรยากาศในการสื่ อสารกับ
องค์กรอื่น ๆ เช่น เทศบาล หรื อบุคลากรทางสาธารณสุ ข
ของโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการท�ำงาน ประสาน
งานร่ วมกันได้ จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนได้
อธิ บายว่าตนเองเป็ นอาจารย์พยาบาลและเห็นปั ญหาของ
ผูส้ ู ง อายุที่ เ ป็ นโรคหลอดเลื อ ดสมอง ก�ำ ลัง ศึ ก ษาวิ จ ัย
เรื่ องอะไร จะด�ำเนิ นงานอย่างไร โดยมีพยาบาลวิชาชี พ
ที่ทำ� งานใน รพ.สต. ร่ วมเป็นแกนหลักและอธิ บายว่าจะมี
ประโยชน์อย่างไรต่อพื้นที่ ทางเทศบาล ฯ เห็นความส�ำคัญ
และช่ วยเหลื อโดยการ ขออนุ มตั ิ โครงการจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมด�ำเนิน
งาน โครงการการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง ซึ่ งได้มีการเตรี ยมการโดยจัดประชุมร่ วมกัน เพื่อ
วางแผนด�ำเนิ นงานให้ได้ตามแผน ได้จดั อบรมแกนน�ำ
อสม. เพื่อให้ อสม.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มมากขึ้น และติดตามเยีย่ มร่ วมกับเจ้าหน้าที่
จากรพ.สต. เทศบาล ฯ และนอกจากนี้ ผเู ้ ขียนได้สร้างกลุ่ม
จากโปรแกรม LINE ในการติดต่อสื่ อสารกับทีมสหสาขา
ท�ำให้มีการพูดคุย ปรึ กษาปัญหาสุขภาพของผูป้ ่ วย นัดแนะ
วันเวลาเยี่ยม ซึ่ งเป็ นช่องทางที่ประหยัดและสะดวก
3. ระยะด�ำเนิ นการเยี่ยม นอกจากรายละเอี ยด
หลัก ๆ ที่กล่าวถึงไปในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว ยังมีประเด็น
ต่าง ๆ ดังเช่น ขั้นตอนการประเมินสภาพและการประเมิน
ความต้องการและปั ญหาของผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุมซึ่ งผูท้ ี่
ประเมินต้องมีความรู ้ความสามารถที่จะประเมินได้อย่าง
ครอบคุ ลม ต้องมี ทกั ษะในการตรวจประเมิ น การแบ่ง
ระดับความพิการของผูป้ ่ วยซึ่ งถ้าระดับความพิการมาก
ผู ้ป่ วยก็ ย่ อ มมี ปั ญ หาและความต้อ งการมากเช่ น กั น
การซักประวัติที่ถูกต้องแม่ นย�ำ ควรจะมี การสอบถาม
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ถึงการรักษาที่ได้รับ เช่น ผูป้ ่ วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด
(rt-PA) ทันในเวลาหรื อไม่ ซึ่ งจะนับตั้งแต่ ระยะเริ่ มมี
อาการจนถึงโรงพยาบาล ไม่เกิน 4.5 ชัว่ โมง ซึ่ งถ้าผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบได้รับยาตัวนี้ จะสามารถท�ำนาย
ได้ว่าผูป้ ่ วยจะมีการฟื้ นหายที่เร็ ว และทีมผูป้ ระเมินต้อง
มี แบบประเมิ นที่ เป็ นมาตรฐานด้วย ซึ่ งต้องประเมินให้
ครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม เป็ นต้น ซึ่งแบบ
ประเมินที่นิยมใช้ ได้แก่ ในการตรวจร่ างกายผูป้ ระเมินควร
ประเมิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ motor power ซึ่ งจะ
สามารถตรวจไปพร้อมกับประเมินการรับรู ้ของผูป้ ่ วยด้วย
ซึ่ งบางรายจะมีอาการสับสนอยู่ หรื ออาจมีปัญหาด้านการ
สื่ อสารด้วย และการตรวจที่สำ� คัญคือ สัญญาณชี พ โดย
เฉพาะค่าความดันโลหิ ต จากประสบการณ์ ของผูเ้ ขี ยน
ผู ้เ ขี ย นได้ ติ ด ตามผู ้ป่ วยอย่ า งเร็ ว เมื่ อ ผู ้ป่ วยจ�ำ หน่ า ย
ออกจากโรงพยาบาล และติ ด ตามเยี่ ย มผูป้ ่ วยร่ ว มกับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. และเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาล ฯ
ออกให้บริ การเยี่ยมบ้าน เริ่ มตั้งแต่ การประเมิ นปั ญหา
สุ ขภาพ ให้คำ� แนะน�ำ ให้คำ� ปรึ กษาในสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยและญาติ
ที่ดูแลต้องการ เหมาะสมกับสภาพปั ญหาจริ ง ตลอดจนให้
ความรู ้ ฝึ กทักษะที่ผปู ้ ่ วยต้องการร่ วมกับครอบครัว และ
ประสานงานร่ วมกับทีมหากผูป้ ่ วยมีปัญหาเฉพาะ และทาง
เทศบาลได้สนับสนุนด้านพาหนะในการไปเยี่ยมผูป้ ่ วยที่
บ้านรวมถึงของเยีย่ มเช่น ชุดอาหารบ�ำรุ งสุ ขภาพ คู่มือการ
ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองส�ำหรับฝึ กปฏิบตั ิที่บา้ น
แจกแผ่นพับ ตารางการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนท�ำให้
ผูป้ ่ วยฟื้ นคืนหายดีข้ ึน ญาติได้รับความรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิเพือ่
ช่วยเหลือผูป้ ่ วย ท�ำให้มีความรู ้ มีความพึงพอใจกับบริ การ
ที่ได้รับ ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะซึ มเศร้า ผูป้ ่ วยและญาติมีกำ� ลัง
ใจที่จะฝึ กทักษะต่าง ๆ หรื อในรายที่มีความพิการหลงเหลือ
อยู่ ผูป้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดท�ำกิจวัตร
เองเท่าที่ จะท�ำได้ และการติ ดต่อสื่ อสารส่ งข่าวกันทาง
โปรแกรม LINE ซึ่ งสามารถส่ งภาพ และข้อมูล ปรึ กษา
กันได้สะดวก และมี การโทรศัพท์เพื่อติ ดตามสอบถาม
ปรึ กษากัน ให้กำ� ลังใจกันได้อย่างต่อเนื่ อง (Hirunkhro,
2016) ท�ำให้ผปู ้ ่ วยไม่ถูกทอดทิ้งได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ผู ้ป่ วยและญาติ ที่ ดู แ ล ผู ้ป่ วยได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ ให้
ค�ำปรึ กษาหรื อส่ งต่อ และเจ้าหน้าที่ กบั ผูป้ ่ วยมีช่องทาง
ติดต่อกัน ท�ำให้สามารถช่ วยเหลือกันได้ทำ� งานเป็ นทีม
ร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ น�ำสู่ ความเกื้อกูลและสังคมดี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

บทสรุ ป
การจัด การการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ ป่ วยเป็ นโรค
หลอดเลือดสมองที่บา้ นในแต่ละพื้นที่น้ นั มีความแตกต่าง
กัน ถึงอย่างไรก็ตาม บุคลากรที่ ให้การดูแลผูป้ ่ วย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานในชุมชน จึงต้องค�ำนึง
ถึงแนวทางการปฏิบตั ิการพยาบาล การมีองค์ความรู ้และ
ทักษะที่จะท�ำงานร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพในพื้นที่ตนเอง
การสร้างเครื อข่ายชุมชนและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพือ่
สามารถขอความร่ วมมือในเรื่ องต่าง ๆ ให้เหมาะสม สร้าง
รู ปแบบเฉพาะตนตามบริ บทพื้นที่น้ นั ๆ ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดและเพื่อให้สามารถจัดสรรการให้การช่ วยเหลื อ
ต่าง ๆ แก่ ผูส้ ู งอายุแก่ ผูเ้ ป็ นโรคหลอดเลื อดสมองอย่าง
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างแท้จริ ง
ลดผลกระทบต่อครอบครัวของผูป้ ่ วย และช่วยเหลือให้
ผูป้ ่ วยมีความพิการเหลือน้อยที่สุดหรื อช่วยให้ผปู ้ ่ วยด�ำรง
ชีวิตอยูไ่ ด้แม้มีความพิการหลงเหลืออยู่

ข้ อเสนอแนะ
1. พยาบาลที่ รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุหรื อ
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งในทุกหน่ วยบริ การที่ อย่ในชุ มชน เช่ น
ศู น ย์ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพต�ำ บล และพยาบาลหน่ ว ยงานเยี่ ย มบ้า นใน
โรงพยาบาล ควรมีความรู ้ความเข้าใจถึงโรคหลอดเลือด
สมองสามารถที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ในการฟื้ นฟูส มรรถภาพ
เบื้องต้น ติดตามอย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบ
2. พยาบาลที่ ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ต ้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ
บุคลากรอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่ อง โดย
เฉพาะพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชน ควรมีความรู ้ความ
เข้าใจในการสร้างทีม และการหาแหล่งสนับสนุน ต่าง ๆ
และควรแสดงให้เห็นถึงบทบาทเป็ นผูป้ ระสานงาน (nurse
collaborator) ที่มีประสิ ทธิภาพ เพือ่ ท�ำให้งานมีประสิ ทธิผล
จากการประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่ องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น อาจารย์พยาบาล
ที่สอนนักศึกษาควรสอดแทรกความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย ให้นกั ศึกษาพยาบาลทราบ
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ทั้งในทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพือ่ ในอนาคตพยาบาลจะได้สร้าง
งานและจัดการส่ งต่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการรั กษาพยาบาล

ที่เหมาะสมในสถานพยาบาลหรื อในพื้นที่ของตนเองได้
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