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บทความ 

 

Nursing Round ( NR ) : รูปแบบหนึงของการพยาบาลแบบองค์รวม ภาค 2 

                                                                                                                      ปีงบประมาณ    2557 

                                

     โดย  พ.ว. วลิาสินี    โชคอนุวัฒน ์

               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                 ตึกผู้ป่วยชายร.พ.ราษีไศล  

                       จ.ศรีสะเกษ  

 

 โรงพยาบาลหลายแห่งได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  ด้วยระบบ Hospital Accreditation : 

HA ของสรพ. และได้กําหนดให้มีการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม หรือทีเรียกว่า  Holistic Care ซึง

พยาบาล นอกจากจะได้รับผิดชอบในการพยาบาลผู ้ป่วยทางกายแล้วยังต้องดูแลด้านจิตใจและสังคม

ไปพร้อมกนั ภาพของการดูแลทางด้านร่างกาย มักจะพบเห็นอยู่เสมอ ในหน้าทีปฏิบัติประจําว ันของ

พยาบาล ส่วนการดูแลด้านจิตใจและสังคม มักจะเป็นรูปแบบของการพูดคุย ซักถามอาการจาก

ผู ้ป่วยและญาติซึงใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที แต่กิจกรรม NR เป็นการให้เวลากับผู ้ป่วยและญาติ ประมาณ 

30-40 นาที แม้จะไม่ได้กระทํากับผู ้ป่วยทุกราย แต่จะเป็นกลุ่มผู ้ป่วยทีมีปัญหาซับซ้อน กลุ่มทีมี

ภาวะเสียง   กลุ่มโรคเรือรัง ตลอดจนกลุ่มโรคทีมีจํ านวนมากของหน่วยงาน 

 ตึกผู ้ป่วยชาย โรงพยาบาลราษไีศล ได้ด ําเนินกิจกรรมนี มานับปี ได้กระบวนการเรียนรู้

ภายในหน่วยงาน ได้ร่วมด้วยช่วยกันในทีม ไดฝึ้กทักษะการพูด การฟัง การให้คําแนะนํา การปลอบ

ประโลม ตลอดจนการให้กําลังใจ นอกจากนี ยังได้ลบล้างคําว่า “ไมมี่เวลาให้ผู ้ป่วย” ย ังได้สัมผัส

องค์รวมแห่งชีวิต ได้เข้าใจในส่วนลึก เช่น เข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมครอบครัว ความเชือ ความรัก 

ความศรัทธา ความหวัง และความต ั งใจ ทั งของผู ้ป่วยและญาติ ในทางตรงกันข้าม ก็ได้สัมผัสถึง

ความทุกข์ใจ ความท้อแท้หมดกําลังใจ ความบาดหมาง ปัญหาทีคั งค้างของบุคคลต่างๆในครอบครัว 

 เมือถึงเวลานัดหมาย  ซึงจะมีการทํากิจกรรมในภาคบ่าย  ทีมการพยาบาลและผู ้ป่วยจะมี

ความตั งใจทีจะให้ถึงเวลานั น จะมีการมองนาฬิกาทีติดกับผนังเป็นระยะๆ บางครั งผู ้ป่วยจะมีการ

ต่อรอง ให้รอญาติอีกคน การทํา NR ใช่ว่าจะราบรืนทุกครั ง อาจมีการติดข ัด จากผู ้นํา / ผู ้ร่วมทีม 

หรือจากการควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ เช่นการซักถามนอกประเด็น แต่ทีมการพยาบาลจะช่วยกัน

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและด ําเนินการจนถึงขั นตอนสุดท้าย หลังจากนั นจะวิเคราะห์ร่วมกัน โดย

การประเมินเพือแก้ไขและปรับปรุงในครั งต่อไป 
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 ปัญหาทีพบมาก ในกลุ่มพยาบาลอาวุโส คือ เรืองการใชแ้บบประเมิน 11 แบบแผนสุขภาพ

ของ Gordon เพราะไม่ได้เรียน ส่วนพยาบาลระด ับเริมต้นถึงระดับปฏิบัติการจะเป็นเรืองทักษะของ

การพูดและการแก้ไขปัญหาในขณะทํากิจกรรม 

 กลุ่มผู ้ป่วยในกิจกรรม NR นั นถือว่าเป็นครู เป็นองค์ความรู้ในชีวิตจริงเป็นบทเรียนทีมีค่า 

เป็นคลังข้อมูลทางการพยาบาล ดังเช่น 

 - ผู ้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ เนืองรับประทานข้าวต้มกับไข่เค็มทุกว ัน  

(ผู ้ป่วยเลี ยงเป็ด นอกจากขายไข่เป็ด แล้วย ังต้องถนอมอาหารในรูปแบบการทําไข่เค็ม และย ังเป็น

หนึงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน) 

-  ผู ้ป่วยทีเป็นผู ้ชายส่วนใหญ่จะมีการสูบบุหรี  ดืมกาแฟ และเครืองดืมชนิดเอ็ม100 

-  ผู ้ป่วยเป็นนิวในกระเพาะปัสสาวะ ดืมนํ าประปาในหมู่บ้านมาประมาณ 10 ปี ปลูกตน้

กระโดนทีบ้านและเก็บรับประทานกับนํ าพริกเป็นประจํา 

 

นอกจากนียังพบความเชือต่าง  ๆ

 

- ผู ้ป่วยทีเป็นพระภิกษุจะละสังขารเมืออายุ 72 ปี (ปัจจุบันอายุ 68 ปี ) 

- ผู ้ป่วยโรคอีสุกอีใส ต้องไม่ให ้ IV Fluid  

- ผู ้ป่วย COPD จะใช้การสูบบุหรีกระตุ้นให้ไอ เพือขับเสมหะทําให้หายใจโล่งขึ น 

 

ในด้านความรู ้ 

- การนอนคว ําจะเพิม   PaO2 

- การเปลียนท่าบ่อยๆ ทําให้ O2 ในเลือดไหลเวียนมากขึ น 

- O2 1-3 ลิตร มีความเข้มข้น 24-31 % 

- ยาพ่นในการรักษาโรคหอบหืดบางชนิดเป็น Steroid ดังนั นหลังใช้จะต้องบ้วนปาก

หรือแปรงฟัน 

- ยาสีฟันทีมีรสเค็ม ต้องระวังในผู ้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โรคไต หลังใช้ต ้องบ้วนปาก 

 

ได้เรียนรู้กับผู ้ป่วย / ญาติในเรือง 

- ผู ้ป่วยอัมพาต จะใช้ขวดนํ าอ ัดลมพลาสติก ใส่นํ าใช้ถ่วงในการเพิมกําล ังของแขนขา 

และยังใช้ผลมะกรูดสด ในการกระตุ้นแรงบีบมือ เพราะผิวมะกรูดขรุขระ และยังมี

กลินหอมสดชืน 

-  
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ได้มองเห็นความทุกข์ของผู ้ป่วย 

 

- บางคนมีการเจ็บป่วยหลายโรคเหมือนเคราะห์ซํ ากรรมซัด เช่น เป็นโรค COPD , DM  

และ HT และมีประวัติเดิมถูกแทง ซีโครงหัก 3 ซี ทิมปอด ต้องตัดปอดบางส่วน  เคย

เป็น UGIH    และการมารักษาครั งนี มาด้วยเป็นแผลบริเวณทวารหนัก 

- การรอคอยบุตรมาเยียม เป็นครั งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต  ในผู ้ป่วย  Palliative Care 

- การทีผู้ป่วยเบาหวานอยู่โดดเดียวตามลําพัง กับภรรยาคู่ชีวิตทีเดินไม่ได้ เพราะเป็นโรค

ข้อเข่าเสือม 

 

การทํา NR มีเรืองราวต่างๆมากมายไม่สามารถทีจะนํามาบรรยายได้หมด บางเรืองทีมการ

พยาบาลก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่บางเรืองไม่สามารถช่วยแก้ไขได้แต่พวกเราตกลง

ร่วมกันว่าจะพยายามทําให้ดีทีสุด 

 ขอยกตัวอย่างของ    อาจารย์นายแพทย์โกมาตร    จึงเสถียรทรัพย์    ท่านได้พูดถึง 

“ ดอกไม้ ”   เวลาถามว่าดอกไม้ประกอบด้วยอะไร คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า ประกอบด้วย

ก้านดอก  กลีบดอก  เกสรตัวผู-้ ตัวเมีย    เรามักลืมว่าองค์ประกอบของดอกไม้ คือความงาม 

อาจเพิมเติมว่ามีกลินหอม  และสัญลักษณ์ของความรักร่วมด้วย   การจะมองเห็นความงาม

ของดอกไม้ได้    เราต้องมีความสามารถ   ทีจะมองเห็นองค์รวม     ในทํานองเดียวกันเราจะ

มองเห็นผู ้ป่วยทังคนได้โดยไม่แยกส่วนเป็นอวัยวะ หรือแม้กระทังแยกส่วนเป็นวิชาชีพ เรา

ก็ต้องมีความสามารถทีจะเห็นองค์รวมเช่นกั 

 

................................................ 
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