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บทความ
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ปี งบประมาณ 2557

โดย พ.ว. วิลาสิ นี โชคอนุว ั ฒน์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตึกผู้ป่วยชายร.พ.ราษีไศล
จ.ศรี สะเกษ
โรงพยาบาลหลายแห่ งได้ ดํ าเนินการพั ฒนาคุณภาพ ด้วยระบบ Hospital Accreditation :
HA ของสรพ. และได้ก ําหนดให้มีการดูแลผูป่้ วยแบบองค์รวม หรื อทีเรียกว่า Holistic Care ซึ ง
พยาบาล นอกจากจะได้ รับผิดชอบในการพยาบาลผู ้ป่วยทางกายแล้วยั งต้ องดูแลด้ านจิตใจและสังคม
ไปพร้ อมกัน ภาพของการดูแลทางด้ านร่ างกาย มั กจะพบเห็นอยู่เสมอ ในหน้าทีปฏิ บ ั ติประจํ าวั นของ
พยาบาล ส่ วนการดูแลด้านจิตใจและสังคม มั กจะเป็ นรู ปแบบของการพูดคุย ซั กถามอาการจาก
ผู ้ ป่วยและญาติซึ งใช้ เวลาไม่ถึง5 นาที แต่กิจกรรม NR เป็ นการให้เวลากั บผู ้ป่วยและญาติ ประมาณ
30-40 นาที แม้ จะไม่ได้ กระทํ ากับผู ้ ป่วยทุกราย แต่จะเป็ นกลุ่มผู ้ป่วยทีมีปัญหาซับซ้อน กลุ่มทีมี
ภาวะเสียง กลุ่มโรคเรื อรัง ตลอดจนกลุ่มโรคทีมีจํ านวนมากของหน่ วยงาน
ตึกผู ้ ป่วยชาย โรงพยาบาลราษีไศล ได้ ด ํ าเนินกิจกรรมนี มานั บปี ได้ กระบวนการเรี ยนรู ้
ภายในหน่วยงาน ได้ ร่วมด้ วยช่วยกั นในทีม ได้ฝึกทั กษะการพูด การฟั ง การให้ค ํ าแนะนํา การปลอบ
ประโลม ตลอดจนการให้ ก ําลั งใจ นอกจากนี ยั งได้ลบล้ างคํ าว่า“ไม่มีเวลาให้ผู ้ป่วย” ยั งได้สัมผั ส
องค์รวมแห่งชีวิ ต ได้ เข้าใจในส่ วนลึก เช่น เข้าใจวิถีชีวิตวั ฒนธรรมครอบครัวความเชือ ความรัก
ความศรัทธา ความหวั ง และความตั งใจ ทั งของผู ้ ป่วยและญาติ ในทางตรงกั นข้ าม ก็ได้ สัมผั สถึง
ความทุกข์ใจ ความท้ อแท้ หมดกําลั งใจ ความบาดหมาง ปั ญหาทีคั งค้ างของบุคคลต่างๆในครอบครัว
เมือถึงเวลานั ดหมาย ซึ งจะมีการทํ ากิจกรรมในภาคบ่าย ทีมการพยาบาลและผู ้ป่วยจะมี
ความตั งใจทีจะให้ถึงเวลานั น จะมีการมองนาฬิกาทีติดกั บผนั งเป็ นระยะๆ บางครั งผู ้ ป่วยจะมีการ
ต่อรอง ให้รอญาติอีกคน การทํ า NR ใช่ว่าจะราบรื นทุกครั ง อาจมีการติดขั ด จากผู ้ น ํ า/ ผู ้ร่วมทีม
หรื อจากการควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ เช่นการซั กถามนอกประเด็น แต่ทีมการพยาบาลจะช่วยกัน
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและดํ าเนินการจนถึงขั นตอนสุ ดท้าย หลั งจากนั นจะวิ เคราะห์ร่วมกั น โดย
การประเมินเพือแก้ไขและปรับปรุ งในครั งต่อไป
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ปั ญหาทีพบมาก ในกลุ่มพยาบาลอาวุ โส คือ เรื องการใช้แบบประเมิน 11 แบบแผนสุ ขภาพ
ของ Gordon เพราะไม่ได้ เรี ยน ส่ วนพยาบาลระดั บเริ มต้นถึงระดั บปฏิบ ั ติการจะเป็ นเรื องทั กษะของ
การพูดและการแก้ไขปั ญหาในขณะทํ ากิ จกรรม
กลุ่มผู ้ ป่วยในกิจกรรม NR นั นถือว่ าเป็ นครู เป็ นองค์ความรูในชี
้ วิ ตจริ งเป็ นบทเรี ยนทีมีค่า
เป็ นคลั งข้ อมูลทางการพยาบาล ดั งเช่น
- ผู ้ ป่วย HT ควบคุมความดั นโลหิตไม่ได้ เนืองรับประทานข้าวต้มกับไข่เค็มทุกวั น
(ผู ้ ป่วยเลี ยงเป็ ดนอกจากขายไข่เป็ ด แล้วยั งต้ องถนอมอาหารในรู ปแบบการทํ าไข่เค็ม และยั งเป็ น
หนึ งผลิตภั ณฑ์ของหมู่บ้ าน)
- ผู ้ ป่วยทีเป็ นผู ้ ชายส่ วนใหญ่จะมีการสู บบุหรี ดืมกาแฟ และเครื องดืมชนิดเอ็ ม100
- ผู ้ ป่วยเป็ นนิ วในกระเพาะปั สสาวะ ดืมนํ าประปาในหมู่บ้ านมาประมาณ10 ปี ปลูกต้น
กระโดนทีบ้ านและเก็บรับประทานกั บนํ พา ริ กเป็ นประจํ า
นอกจากนียังพบความเชือต่างๆ
- ผู ้ ป่วยทีเป็ นพระภิกษุจะละสังขารเมืออายุ 72 ปี (ปั จจุบั นอายุ 68 ปี )
- ผู ้ ป่วยโรคอีสุกอีใส ต้องไม่ให้ IV Fluid
- ผู ้ ป่วย COPD จะใช้การสู บบุหรี กระตุ ้ นให้ไอ เพือขั บเสมหะทํ าให้หายใจโล่งขึ น
ในด้ านความรู ้
- การนอนควํ าจะเพิ ม PaO2
- การเปลียนท่าบ่อยๆ ทํ าให้ O2 ในเลือดไหลเวี ยนมากขึ น
- O2 1-3 ลิตร มีความเข้มข้ น 24-31 %
- ยาพ่นในการรักษาโรคหอบหืดบางชนิดเป็ น Steroid ดั งนั นหลั งใช้จะต้ องบ้วนปาก
หรื อแปรงฟัน
- ยาสี ฟันทีมีรสเค็ม ต้ องระวั งในผู ้ ป่วยกลุ่มโรคหั วใจ โรคไต หลั งใช้ต ้ องบ้นปาก
ว
ได้ เรี ยนรู ้ กับผู ้ป่วย/ ญาติในเรื อง
- ผู ้ ป่วยอั มพาต จะใช้ขวดนํ าอั ดลมพลาสติก ใส่ น ํ าใช้ถ่วงในการเพิ มกําลั งของแขนขา
และยั งใช้ ผลมะกรู ดสด ในการกระตุ ้ นแรงบีบมือ เพราะผิวมะกรู ดขรุ ขระ และยั งมี
กลิ นหอมสดชืน
-
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ได้ มองเห็นความทุกข์ของผู ้ ป่วย
- บางคนมีการเจ็บป่ วยหลายโรคเหมือนเคราะห์ซํ ากรรมซัด เช่นเป็ นโรค COPD , DM
และ HT และมีประวั ติเดิมถูกแทง ซี โครงหั ก3 ซี ทิ มปอด ต้องตั ดปอดบางส่ วน เคย
เป็ น UGIH และการมารักษาครั งนี มาด้ วยเป็ นแผลบริ เวณทวารหนัก
- การรอคอยบุตรมาเยียม เป็ นครั งสุ ดท้ ายก่อนเสี ยชี วิ ต ในผู ้ ป่วยPalliative Care
- การทีผู้ป่วยเบาหวานอยู่โดดเดียวตามลํ าพั ง กับภรรยาคู่ชีวิ ตทีเดินไม่ได้ เพราะเป็ นโรค
ข้ อเข่าเสื อม
การทํา NR มีเรืองราวต่ างๆมากมายไม่ สามารถทีจะนํามาบรรยายได้ หมด บางเรืองทีมการ
พยาบาลก็สามารถช่ วยแก้ ไขปั ญหาได้ แต่ บางเรื องไม่ สามารถช่ วยแก้ ไขได้ แต่ พวกเราตกลง
ร่ วมกันว่ าจะพยายามทําให้ ดีทีสุ ด
ขอยกตัวอย่างของ อาจารย์ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ท่ านได้ พูดถึง
“ ดอกไม้ ” เวลาถามว่ าดอกไม้ ประกอบด้ วยอะไร คนส่ วนใหญ่ มักจะตอบว่า ประกอบด้ วย
ก้ านดอก กลีบดอก เกสรตัวผู-้ ตัวเมีย เรามักลืมว่าองค์ประกอบของดอกไม้ คือความงาม
อาจเพิมเติมว่ ามีกลินหอม และสั ญลักษณ์ ของความรั กร่ วมด้วย การจะมองเห็นความงาม
ของดอกไม้ได้ เราต้ องมีความสามารถ ทีจะมองเห็นองค์ รวม ในทํานองเดียวกันเราจะ
มองเห็นผู ้ป่วยทังคนได้ โดยไม่ แยกส่ วนเป็ นอวัยวะ หรือแม้ กระทังแยกส่ วนเป็ นวิ ชาชีพ เรา
ก็ต้องมีความสามารถทีจะเห็นองค์ รวมเช่ นกั
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