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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
This participatory action research aimed to develop a care system for stroke patients under the context of
rs and consumers
tertiary care hospital during January 2516 to January 2017. Participants of the study comprised 120 stroke patients,
onsumers (4.16%).
120 primary caregivers, 30 service providers in multidisciplinary team of the examined tertiary care hospital. The
mers, compilers,
parties involved in the care of strike patients were 60 public health officers from the community hospital and the
nsumers (32.61%)
sub-district health promotion hospital, and 25 local administration organization officers. Data were collected by using
nsumption within
in-depth interview, focus group discussion, participatory observation and document study. Quantitative data were
mocratic Republic
analyzed by using descriptive statistics, while qualitative data by content analysis.
aht per day. This
The study results found that there occurred a standard care system for stroke patients, starting from the
patient screening process, referring patients to be admitted for care in the hospital in case of symptoms, caring and
healing by multidisciplinary team in hospital, using the nurse case managers to manage care, developing skills to
care among patients and primary caregivers, and ending with referring patients to be cared by community. The
multidisciplinary team did participate with the visiting community work units to provide assistance based on individual
bon Administration
issues and needs and contributed to clinical effectiveness. Suffice it to say that the rate of receiving the drug for dis010). The whole
solving blood clots in the veins (rt-PA) and the satisfaction of patients and their relatives increased. The complications
ney and spending
before discharge, the number of days in bed, the cost of treatment, and the rate of recurrence in 28 days all de
ful to the farmers
creased. However, there is still an increase in a continuous development to be in proactive care at home by the
business. All the
health and community teams.
trategic plans for
: Care System for Stroke Patients ; Stroke ; Tertiary Care Hospital
d in a databaseKeywords
as
l plan of Nakhon
2558) ทุก 4 นาที คนไทยเป็นโรคนี้ 1 คนหรือวันละ 360 คน
nt of agricultural
บทนำ�
ทุกๆ 10 นาที มีคนไทยเสียชีวติ มีโอกาสเป็นซ้�ำ ร้อยละ 10-12 มักมี
in the areas both
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular Disease) อาการรุ น แรงกว่ า เดิ ม โอกาสรั ก ษาหายเป็ น ปกติ น้ อ ยลงมาก
hboring areas has
เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรง เป็นโรคที่พบบ่อย (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2559) จากการขาดเลือดหรือหลอดเลือด
tury.
ั นาแล้ว เป็นสาเหตุ สมองอุ ด ตั น และหลอดเลื อ ดสมองแตก ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการทาง
te the creationในวั
of ยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุทวั่ โลก ในประเทศทีพ่ ฒ
การตายเป็นอันดับ 3 รายงานจาก WHO พบอุบัติการณ์ทั่วโลก ระบบประสาทต่อผู้ป่วยทันที มักเป็นสาเหตุหลักของความพิการ
ucts (egg product,
ทัว่ โลก (Jauch, 2013) ผูป้ ว่ ยอาจเสียชีวติ ถ้าอาการรุนแรงและเป็น
15 ล้านคน ในแต่ละปีและทุกๆ 6 วินาที จะมีคนเสียชีวติ
tion) as it can ประมาณ
be
or promotion อย่ofางน้อย 1 คน ในปี 2563 จะมีผู้ป่วยเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นสาเหตุ ตำ�แหน่งที่สำ�คัญ ผู้ที่รอดชีวิตร้อยละ 31 มักมีความพิการเหลืออยู่
ของการสูญเสียปีสุขภาวะที่สำ�คัญอันดับ 2 ทั้งในเพศชายและ ร้อยละ 90 มีความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ จากภาวะแทรกซ้อน แม้เมือ่ ฟืน้
andard and Safe.’
เพศหญิง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม หายผู้ป่วยมักมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ร้อยละ 10 ต้องการความ
system has not
(World Health Organization, 2015) อัตราตายและความพิการ ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ ในจำ�นวนนี้ร้อยละ 71 ไม่สามารถประกอบ
e past, but it has
งเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐ เกิดความพิการมากกว่า อาชีพเดิมได้ (National Health Security Office, 2008) ผู้ป่วย
efforts based ในระยะยาวสู
on
100,000 ราย ในประเทศอังกฤษ ซึ่งจำ�นวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า ในปี พ.ศ.2551 และ 2552 จำ�นวน 88,470 และ 137,864 ราย
bjectives, mission
3,000 ราย ในแต่ละปี ในประเทศไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต อัตราป่วย 326.29 และ 475.84 ต่อแสนประชากร (National
cken farms have
เป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับที่ 2 ในเพศหญิง อัตราป่วย Trustworthy and Component Authority 2007-2009, 2013)
s from the private
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามลำ � ดั บ โดยทั่ ว ประเทศพบ 252.59 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองอย่ า งน้ อ ย
chickens in order
ต่ อ ประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2547 เพิ่ ม เป็ น 354 100,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเฉลี่ย
hicken products.
ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2555 (สถาบันประสาทวิทยา, 12,619 บาทต่อเดือน
chicken farm in
Phanom province
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โรงพยาบาลตติ ย ภู มิ ที่ ศึ ก ษาเป็ น โรงพยาบาลแม่ ข่ า ย อัตราการครองเตียงเป็นระยะเวลานาน อัตราการกลับเข้ารับ
The
results
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Keywords
: Egg-laying
Chickenอ ดสมองชนิ
Farmers’ ดCooperative
/ Marketingสมอง
Channels
ก็ ต ามมี
ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื
ขาดเลื อ ดจำ � นวนมาก
หอผู้ ป/ ่ วConsumers
ยหนั ก หรื อ หอผู้ ป่ ว ย อายุ ร กรรมเป็ น การดูแล
ทีอ่ าการทางคลินกิ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทจี่ ะได้รบั การรักษาโดยการ ในระยะวิกฤต เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส่งเสริมการฟื้นฟู
Introduction
ให้ยาละลายลิ่มเลื
อดทางหลอดเลือดดำ� ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับ (80 weeks)
สภาพ (Early
Rehabilitation)
ความรู้ (วรรณภา
to complete
(Ban Klangและการสอนให้
Tambon Administration
การรั
กษาในหอผู
้ป่วยในอายุ
รกรรมโรงพยาบาลตติ
ยภูมิ ที่ศึกษา ศรีธัญรัตน์, 2558) ซึ่งเป็นอุปสรรคในระยะฟื้นฟูสภาพที่ส่งเสริม
Creating
the stability
of food
supply is extremely
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
ทั้งหมด แม้ปัจจุบันมีหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม จำ�นวน 4 หอ ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติในชุมชน จากข้อมูล
important, not only for both farmers themselves and
process to complete for making money and spending
หอผูป้ ว่ ยพิเศษอายุรกรรม จำ�นวน 3 หอ และหอผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการปรับปรุงระบบ
business entrepreneurs across the whole food supply
the่ให้community
really helpful
to theให้farmers
สมอง 12 เตียง 1 หอ แต่ด้วยข้อจำ�กัดด้านสถานที่และปริมาณ it within
บริการที
การดูแลผู้ป่วisยโรคหลอดเลื
อดสมอง
มีมาตรฐาน
chain, ผูbut
also
for
the
development
of
Thai
agriculture
and
to
the
sustainability
of
doing
a
business.
All
the
้ ป่ ว ยที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทำ � ให้ อั ต ราครองเตี ย งสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ ครอบคลุมทุกระยะของผู้ป่วย
and security
Thai agricultural
careers.
One thing
appropriate
plansแfor
148.81of(พ.ศ.2556-2558)
อัตรากำ
�ลังพยาบาลที
่มีจำ�กัthat
ด ส่งผลให้ details as such
ดังนัand
น้ จึงมีthe
ความจำ
�เป็นต้องปรับstrategic
ปรุงระบบการดู
ลผูป้ ว่ ย
reflectsภาระงานของพยาบาลแผนกอายุ
the stability is income. It is obvious
that
farmers
the
specific
areas
have
been
compiled
in
a
database
as
รกรรมสูงถึงร้อยละ 176.98 โรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ชือ่ มโยงทัง้ ระบบ ตัง้ แต่รณรงค์ให้ประชาชน
must have
more
than โรงพยาบาลชั
the overallยภูexpense
a successful
of Nakhon
(กลุม่ ภารกิ
จด้าincome
นการพยาบาล
ม,ิ 2558) ซึinง่ มีผลต่อ indicators
ตระหนักforตื่นdeveloping
ตัวในการสังเกต
มาตรวจเพื่อplan
คัดกรองในโรงพยาบาล
order toการย้
show
that they haveคลากรทางการพยาบาลสู
really earned a profitงทีfrom
The development
of บagricultural
าย และลาออกของบุ
ส่ ดุ เมือ่ เทียบ Phanom
เพื่อค้นprovince.
หาผู้ป่วยระยะแรก
ระบบการดูแลแรกรั
ที่แผนกอุบัติเหตุ
their own
business.
this reason,
raising the awareness
as eggs
to beการเข้
sufficient
in the
areas both
กับหอผู
ป้ ว่ ยอืน่ For
และจากการนิ
เทศทางการพยาบาลเพื
อ่ ประเมินผล products
ฉุกเฉินsuch
แผนกผู
้ป่วยนอก
ารับการรั
กษาในหอผู
้ป่วยโรค
of entire
food supply
chain เisสนอให้
considerably
important
คุณภาพบริ
การพยาบาลได้
มีการทบทวนกิ
จกรรมการดูแล in Nakhon
หลอดเลืPhanom
อดสมอง หอผู
้ป่วยหนัand
ก หรืneighboring
อหอผู้ป่วยสามัareas
ญ และพิ
province
has เศษ
ต่อเนื
การส่งsupply
เสริม การดู
แลตนเอง
และการติthe
ดตามประเมิ
รกรรม จัดfor
ระบบการประสานงานกั
บทีมสหวิชาชีพเพื่อให้
because
the่อง food
chain
emphasizes
value นผล beenอายุ
continued
nearly half a century.
่มผู้ป่วยเรื้อprocedure.
รัง ในปี พ.ศ.2558
สามารถดู
แลผูป้ ว่ ยได้ครอบคลุ
(CareofMap)
of eachในกลุ
productive
The development
is toมตามแผนการที
promote theก่ �ำ หนด
creation
โรงพยาบาลตติ
ยภูมfarm
ิที่ศึกษาได้
่มจัดบริfound
การการดูแล added
จนจำvalue
�หน่ายจากโรงพยาบาล
โดยการประยุ
กต์ใ(egg
ช้แนวคิ
ดการจัดการ
The egg-laying
chicken
hasเริbeen
for the agricultural
products
product,
ผู้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมอง
โดยพยาบาลในแต่
ะหอผู้ป่วยเป็น and ผูcampaigns
้ป่วยรายกรณีforเพื่อmarketing
ให้การดูแลผูpromotion)
้ป่วยโรคหลอดเลื
since 1967
in Ban Klang
sub-district,
Mueang ลNakhon
as อitดสมองเป็
can beนไป
ผู้ประสานงานกั
บทีมสหวิPhanom
ชาชีพ ปี พ.ศ.2555-2558
ได้แต่งตั้ง seenตามแผนการดู
แ ลที่ ที ม สหสาขาวิ
ช าชีfor
พ กำ �promotion
หนดร่ ว มกั น of
และมี
Phanom
district, Nakhon
province by the
from a merchandise
slogan
้จัดการรายกรณี
1 คน รับผิดชอบในการพั
ฒนาระบบ selling
การส่
งข้อasมูลsaying
ผ่านโปรแกรมคอมพิ
การบันand
ทึกข้Safe.’
อมูลผู้ป่วย
chickenพยาบาลผู
egg poultry
farmers’ cooperative.
The egg-laying
eggs
‘Fresh, Daily,วเตอร์
Standard
ว่ ยโรคหลอดเลื
จัดบริการทีand
ต่ อบสนอง ให้ ศู น ย์ ดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ้ า น ติ ด ตามกลุ่ ม เป้ า หมายให้ ม าตรวจ
chickenการพยาบาลผู
farmers ป้preserve
theอดสมอง
originalเพือ่ identity
The current layer chicken feeding system has not
ต่อปัญหาผู้ป่วยได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอด ตามนัด และประเมินความรู้ทักษะการดูแล รวมถึงออกเยี่ยมบ้าน
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
ระยะเวลาของการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยไม่สามารถ ในรายที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อประเมินและให้คำ�ปรึกษาการดูแล
houses made of bamboo with thatched roofs which are
improvedหรืwith
อโทรศัanพท์integration
ติดตามผลร่วofมกัefforts
บทีมติดbased
ตามเยี่ยon
มบ้าน
เข้าถึงบริการการรักษาได้ทนั เวลาตามมาตรฐานยังขาดความเชือ่ มโยง beenเฉพาะราย
convenient
and
easy
to
manage
in
a
tight
budget.
They
new
plans
with
the
well-defined
objectives,
mission
และการมีส่วนร่วมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงครอบครัวและ (Home Health Care: HHC) และสะท้อนผลการติดตามเยีย่ มบ้าน
also useชุมthe
method
egg-laying
Also, the�หน่egg-laying
chicken อfarms
have ่นๆ
�มาปรับแผนการจำ
ายผู้ป่วยโรคหลอดเลื
ดสมองรายอื
ชนในการดู
แลผูofป้ ว่ raising
ย ผูด้ แู ลและผู
ป้ ว่ ยยัchickens
งขาดความรูwithout
ใ้ นการปฏิบตั ติ วั and นำstrategy.
using highly
as compared
to other
by certainวcompanies
่อให้ผู้ป่วยและครอบครั
สามารถดำ�เนิfrom
นชีวิตthe
ได้ตprivate
ามศักยภาพ
หลังกลัexpensive
บไปอยู่บ้านtechnology
พยาบาลยังขาดทั
กษะในการให้
การพยาบาล beenเพืsupervised
privateที่เsector
Thisให้isคำ�to
unite
by ว sector
that
พียงพอcompanies.
รวมทั้งการสอน
แนะนำ
�แก่ผfarmers
ู้ป่วยและครอบครั
และมี
คุณsell
ภาพชีegg-laying
วิตที่ดี breeds of chickens in order
havingส่aงผลกระทบให้
career which
with raising
baby
chicks ง to maintain the standard of the chicken products.
ผู้ ป่ วbegins
ยโรคหลอดเลื
อดสมองมี
อัต ราการตายสู
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

มษายน 2559
- April 2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วัตถุประสงค์การวิจัย
pattern 1 and 3
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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mers, compilers,
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mocratic Republic
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ผู้ร่วมวิจัย
		 ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ประกอบด้ ว ยผู้ ร่ ว มวิ จั ย หลั ก และรอง
ถูกคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 355 คน
ดังนี้
1) ผู้ร่วมวิจัยหลัก ประกอบด้วย 1.1) ผู้ให้บริการทีม
สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลตติยภูมิที่ศึกษา จำ�นวน 19 คน
ได้แก่ แพทย์ 2 คน พยาบาล 13 โภชนากร 1 กายภาพบำ�บัด 1 คน
นักกิจกรรมบำ�บัด 2 1.2) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 120 คน
ผูด้ แู ลหลัก 120 คน 1.3) ภาคีภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งภายในจังหวัด จำ�นวน 15 คน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล 25 แห่ง จำ�นวน 25 คน
2) ผู้ร่วมวิจัยรอง ประกอบด้วย 2.1) ผู้ให้บริการทีม
สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลตติยภูมิที่ศึกษา จำ�นวน 14 คน
ได้แก่แพทย์ 5 คน จิตแพทย์ 1 คน โภชนากร 2 กายภาพบำ�บัด
3 คน นักจิตวิทยา 1 คน เภสัชกร 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน
2.2) ภาคี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง รวม 25 คน
บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 60 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล รวม 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แนวคำ�ถามสำ�หรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ ม ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนกรอบแนวคิ ด
เบื้องต้นเชิงเนื้อหา ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน
3 ท่าน ประกอบด้วย คำ�ถามหลักและคำ�ถามรอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. แบบบันทึกข้อมูลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณภาพการรักษา การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่ใช้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย
3. แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี ทีส่ ร้างขึน้ มีองค์ประกอบของหน้าที่
ปฏิบัติ 4 บทบาท คือ 1) วางแผน 2) ประสานงาน 3) การกำ�กับ
และ 4) ประเมินผลโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและศึกษาข้อมูลเอกสาร
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบการดูแล
สรุปผลการวิจัย
The
results
of อstudy
that Analysis
egg distributing
ผู้ป่วยโรคหลอดเลื
ดสมองrevealed
(Situational
Phase) channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels
in pattern
were: channel 1 – by farmers,
ประกอบด้
วย 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions
ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
compilers, middlemen,
retailers
(51.98%), channel
by farmers, compilers, retailers and consumers
การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูand
ร้ ว่ มวิconsumers
จยั ดังนี้ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลื
อด สรุ2ป–ตามขั
้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
(26.73%),
channel
farmers,
and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
สมอง
120 คน3ผู–้ดby
ูแลหลั
ก 120 retailers
คน ผู้ให้บริand
การทีconsumers
มสหสาขาวิช(17.13%),
าชีพ
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ พบประเด็นปัญหาดังนี้
Patternของโรงพยาบาลชั
2 had 3 channels
in domestic
of eggs:
– by farmers,
ยภูมิ ประกอบด้
วย แพทย์and
2 คน foreign
โภชนากรdistribution
1 คน
1) ผู้ปchannel
่วย/ผู้ดูแลยั1งขาดความรู
้ในการปฏิcompilers,
บัติหลังเจ็บป่วย
middlemen,
consumers
channel
compliers,
retailers
and
consumers
(32.61%)
พยาบาลretailers
10 คน and
กายภาพบำ
�บัด 1 (39.83%),
คน กิจกรรมบำ
�บัด 22 –คนby farmers,
“ก่าบ๊อฮู้...ว๊ากลับไปบ้านต้องเฮ็ดจั๊งได๋ โรคจั๊งซี่..ก่าหาคนดู
แลยาก
and channel
3 – farmers,1 retailers
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
นักสังคมสงเคราะห์
คน รวม 17and
คนconsumers (27.56%). The total
จักหน่อย” ผู้ดูแลหลักเพศหญิง
Nakhon Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to Laoงขาดความรู
People’sก้ Democratic
Republic
การสนทนากลุ่ม จำ�นวน 18 ครั้ง ดังนี้ กลุ่มผู้ดูแลหลัก
2) พยาบาลยั
ารดูแล การสอนผู
ป้ ว่ ย/ผูด้ แู ล
was 29,362
eggsกลุfor
or 125,837 eggs per หลั
dayกโรคหลอดเลื
which were
worth
304,970
baht
per
day.
Thisางกัน
10 ครัtrays
้งๆ ละwith
8-1230คน
่มทีมeach
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าชีพภายในโรงพยาบาล
อดสมอง “คนไข้แต่ละรายปัญหาเยอะ แตกต่
was the5 working
Klangภาคส่
village
9,149,100
baht per
ครั้งๆ ละcapital
6-8 คนin Ban
กลุ่มภาคี
วนที่เwhich
กี่ยวข้อearned
งภายนอก
เวลาไปแนะนำ
�เนีmonth.
ย่ ถ้ามีแผนการดูแลคนไข้หรือแนวทางในการสอน
ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล องค์กร ไปในทิศทางเดียวกันจะช่วยคนไข้มากกว่านี”้ พยาบาลอายุรกรรมหญิง
Keywords : Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้งๆ ละ 6-8 คน
และพยาบาลอีกท่านหนึง่ กล่าวว่า “ถ้ามีพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

1) การวางแผน 2) การประสาน 3) การกำ�กับ และ4) การประเมิน
pattern 1 andระยะที
3 ่ 3 ระยะฟื้นฟูสภาพ พบว่า 3.1) การมีส่วนร่วมของทีม
1 – by farmers,
สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขาดความต่อเนื่อง 3.2) ยังขาดการมี
rs and consumers
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
onsumers (4.16%).
ขั้นตอนที่ 2 ดำ�เนินการพัฒนาโดยพัฒนาความรู้ ทักษะ
mers, compilers,
ทีมผูใ้ ห้บริการทัง้ เครือข่ายประกอบด้วย 1. การจัดโครงการประชุม
nsumers (32.61%)
ฟื้นฟูความรู้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ
nsumption within
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. การประเมิน และการ
mocratic Republic
บั น ทึ ก อาการทางระบบประสาทผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
aht per day. This
3. ประชุมฟืน้ ฟูความรูแ้ นวทางการส่งต่อผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
4. การอบรมระบบส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองเพือ่ ดูแล
ต่อเนือ่ งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. จัดประชุมวิชาการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เนื่องในวันอัมพาตโลก เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติส่งต่อ
ผู้ป่วยเข้าในระบบ Stroke Fast Track 6. จัดระบบบริการพัฒนา
bon Administration
ทักษะการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยและญาติโดยพยาบาลผูจ้ ดั การราย
กรณี ประกอบด้วย การจัดโปรแกรมการสอนผู้ป่วยและญาติขณะ
010). The whole
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล การจัดกิจกรรมกลุ่มให้คำ�ปรึกษา
ney and spending
กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Care Giver) เพื่อลด
ful to the farmers
ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแล จัดทำ�แนวทางให้คำ�ปรึกษาญาติ
business. All the
้ดูแลเมื่อผู้ป่วยจำ�หน่ายและกลับไปอยู่ที่บ้าน
trategic plans ผูfor
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล
d in a database as
1. ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล
l plan of Nakhon
ตติยภูมิ ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
nt of agricultural
สมอง โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี พิจารณากรอบแนวความคิด
in the areas both
การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนมาโรงพยาบาล ระยะเฉียบพลัน
hboring areas has
จนถึงระยะฟื้นฟูสภาพที่เชื่อมโยงจากชุมชนสู่การเข้ารับการรักษา
tury.
จำ �หน่ายเพื่อกลับ สู่ชุม ชน นำ�มาพัฒ นาระบบ
te the creationในโรงพยาบาล
of
การดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงานประกอบด้วย)
ucts (egg product,
tion) as it can 1)be หน่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น /ผู้ ป่ ว ยนอก การคั ด กรองผู้ ป่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือส่งต่อ
or promotion of
ไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า การเข้าถึงบริการรับส่งต่อ
andard and Safe.’
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยระบบแพทย์ ฉุ ก เฉิ น 1669
system has not
2) ศู น ย์ ป ระสานให้ คำ � ปรึ ก ษา พั ฒ นาแนวทางให้ คำ � ปรึ ก ษา
e past, but it has
ในการตรวจวินิจฉัย การดูแลขั้นต่ำ� การส่งต่อสำ�หรับบุคลากร
efforts based on
โดยอายุรแพทย์แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองสำ�หรับ
bjectives, mission
ผู้ป่วย/ผู้ดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ โดยการประสานงานของศูนย์
cken farms have
ให้คำ�ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 3) ศูนย์ประสานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
s from the private
พัฒนาแนวทางการประสานงานเพื่อรับผู้ป่วย (Refer In) จาก
chickens in order
โรงพยาบาลชุมชนเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและ
hicken products.
ประสานงาน/ส่งต่อ (Refer Out) ไปรักษาในโรงพยาบาล ที่มี
chicken farm in
Phanom province
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ศักยภาพสูงกว่า 4) พยาบาลผู้จัดการรายกรณีเพิ่มช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาทุ ก รายจะได้ รั บ การดู แ ลตามแนวทาง
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากพยาบาลในหน่วยงาน
ที่ กำ � กั บ และนิ เ ทศ 5) หน่ ว ยติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น ที ม สหวิ ช าชี พ
ที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติ
พัฒนาแนวทางการติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินผู้ป่วยก่อนจำ�หน่าย
จากโรงพยาบาล เพือ่ นำ�ไปวางแผนการเยีย่ มบ้านเฉพาะราย ส่วนผูป้ ว่ ย
ที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบได้พัฒนาแนวทางการส่งต่อข้อมูลและ
ให้คำ�ปรึกษาการดูแลผู้ป่วยกับโรงพยาบาลชุมชนผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 6) งานผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการตรวจรักษาต่อเนื่อง
สำ�หรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดทำ�แนวทางการนัดตรวจ
รักษาต่อเนื่อง 7) เวชกรรมสังคม พัฒนาแนวทางในการติดตาม
เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยนอกและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ในชุมชน ประสานความร่วมมือกับชุมชนที่มีความพร้อมพัฒนา
ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถดูแลตนเองได้
2. ประสิทธิผลของแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง พิ จ ารณาจากอั ต ราการได้ รั บ ยาละลายลิ่ ม เลื อ ดทาง
หลอดเลือดดำ� (rt-PA) อัตราการเกิดภาวะ แทรกซ้อน คือ ภาวะ
ปอดอักเสบ แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ อัตราการกลับมา
รักษาซ้ำ�ภายใน 28 วัน จำ�นวนวันนอน ค่าใช้จ่ายในการรักษา
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
		 2.1 ประสิ ท ธิ ผ ลในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษา
ในหอผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง กลุม่ งานการพยาบาลอายุรกรรม
จำ�นวน 120 ราย ได้รับการปฏิบัติตามระบบ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและผลลัพธ์การรักษา ดังตารางที่ 1 สำ�หรับผลลัพธ์
เปรียบเทียบก่อนการพัฒนาระบบในปี 2558 และหลังพัฒนาระบบ
ในปี 2559 พบว่าการได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ�
(rt-PA) มีอัตราเพิ่มขึ้น การเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนจำ�หน่าย
จำ�นวนวันนอน ค่าใช้จ่ายในการรักษา อัตราการกลับมารักษาซ้ำ�
ใน 28 วัน มีอัตราลดลง และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
เพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 2
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The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
		 ของการรักษา
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
รายการ
จำ�นวน (ราย)
ร้อยละ
compilers, middlemen, retailers and consumers
(51.98%), channel 2 – by farmers, compilers,
retailers and consumers
บัติตามระบบ
(26.73%),การปฏิ
channel
3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
การดู
แ
ลโดยพยาบาลผู
้จัดการรายกรณี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมองdistribution of eggs: channel 1 – by
85 farmers, compilers,
70.83
Pattern 2 had 3 channels
in domestic
and foreign
- การส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย/การติดตามเยี่ยมบ้าน
118
98.33
middlemen,
retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and
consumers (32.61%)
- การนัดเพื่อติดตามการตรวจรักษาต่อเนื่องงานผู้ป่วยนอก
118
98.33
and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within
ความสามารถในการเคลื่อนไหวก่อนจำ�หน่าย
Nakhon -Phanom
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31.66
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38 Democratic Republic
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until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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อภิปรายผลการวิจัย

pattern 1 and 3
1 – by farmers,
การดำ�เนินงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพปัญหาจากการ
rs and consumers
ปฏิบัติงาน สำ�รวจทรัพยากรและศักยภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้
onsumers (4.16%).
ปฏิบัติจากทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่เริ่มเกิดอาการจนถึงกลับไปใช้ชีวิต
mers, compilers,
ในชุมชน นำ�กระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์ทางคลินิกที่ผ่านมา
nsumers (32.61%)
เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ระบบการดูแลที่ปฏิบัติได้จริงตามบริบทของ
nsumption within
โรงพยาบาล ประกอบด้ ว ย แนวทางการคั ด กรองผู้ ป่ ว ยโรค
mocratic Republic
หลอดเลือดสมอง แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจากชุมชน /
aht per day. This
โรงพยาบาลชุ ม ชน แนวทางการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษา
ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า แนวทางการขอคำ�ปรึกษาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แนวทางการรับ - ส่งต่อผูป้ ว่ ย แนวทางสำ�หรับพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แนวทางการติดตาม
เยี่ยมบ้าน แนวทางการทำ�งานสำ�หรับงานผู้ป่วยนอกและแนวทาง
bon Administration
การติดตามเยี่ยม ประสานความช่วยเหลือผู้ป่วยชุมชน
010). The whole
เมือ่ พิจารณากรอบแนวคิดการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง (Chronic
ney and spending
Care Model) ที่เชื่อมโยงบ้านสู่ชุมชนสู่โรงพยาบาล จำ�หน่าย
ful to the farmers
กลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน โดยมีชุมชนคอยประคับประคองช่วยเหลือ
business. All the
(อัมพรพรรณ ธีรานุตร และสุวมิ ล ทรัพย์เรืองศรี, 2559) มีผนู้ �ำ มาใช้
trategic plans พัforฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังหลายกลุม่ พบว่าเกิดประสิทธิผล
d in a databaseมากที
as ่สุดในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีประเด็นที่สามารถนำ�ไป
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดูแล เมื่อนำ�รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
l plan of Nakhon
เรือ้ รังมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้สะท้อนให้เห็นข้อบกพร่อง
nt of agricultural
ที่สามารถนำ�มาปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (Improve
in the areas both
Chronic Care, 2013) ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการค้นหา
hboring areas has
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับสาธารณสุขอำ�เภอเมือง
tury.
te the creationให้ofบริการเชิงรุกกับหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ทั้งการให้ความรู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วย
ucts (egg product,
วนใหญ่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นการพัฒนา
tion) as it can ส่be
or promotion จึofงเริ่มที่การรณรงค์ผ่านหน่วยบริการสุขภาพในเครือข่าย เพื่อ
คัดกรองและประเมินอาการเริ่มแรกของโรคหลอดเลือดสมอง
andard and Safe.’
รวมถึงการบริการให้คำ�ปรึกษากับประชาชน บุคลากรทางสุขภาพ
system has not
ทุ ก ระดั บ โดยผู้ เชี่ ย วชาญในโรงพยาบาลโดยหน่ ว ยบริ ก ารให้
e past, but it has
คำ�ปรึกษาไปพร้อมๆ กับระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน จะทำ�ให้
efforts based on
ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วในระยะแรก ที่มีอาการ
bjectives, mission
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
cken farms have
ตามแนวทางที่กำ�หนด โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยและการดูแล
s from the private
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่า
chickens in order
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พัฒนาขึ้นก่อให้เกิด
hicken products.
ประสิ ท ธิ ผ ลทางคลิ นิ ก ในเกณฑ์ ดี เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2558 คื อ
chicken farm in
Phanom province
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อัตราการได้รบั ยาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดดำ� (rt-PA) เพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับ ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล และอรวรรณ อนามัย (2559)
วันนอนเฉลีย่ ลดลงจาก 4.5 วัน เป็น 4.0 และ จิตลัดดา ประสานวงศ์
(2555) ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและญาติเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 89.30
เป็น 94.50 ซึง่ สอดคล้องกับ จิตลัดดา ประสานวงศ์ (2555) อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษาพบว่าค่ารักษาผู้ป่วยลดลงเป็น 13,400 บาท/
จาก 15,100 บาท ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันประสาทวิทยา แต่มคี วามแตกต่าง
จากการศึกษาของ จิตลัดดา ประสานวงศ์ (2555) เพราะจำ�นวน
วันนอนที่ลดลงของผู้ป่วยส่งผลให้ค่ารักษาเฉลี่ยมีจำ�นวนลดลง
ตามไปด้วย สำ�หรับระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงจนมีมาตรฐานการดูแลเพิ่มมากขึ้น โดยเกิดแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง
การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแล ในโรงพยาบาลเมื่อเกิดอาการ
การดูแลรักษาโดยทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล การใช้พยาบาล
ผู้จัดการ รายกรณี ในการบริหารจัดการการดูแล การพัฒนาทักษะ
การดูแลผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลหลัก การส่งต่อผูป้ ว่ ยสูก่ ารดูแลโดยชุมชน
ทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมกับหน่วยงานในชุมชนติดตามเยี่ยม เพื่อให้
ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการแต่ละบุคคลมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในโรงพยาบาลอืน่ ๆ จิตลัดดา ประสานวงศ์ (2555) และมาลี คำ�คง
(2557) ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง การรักษา
พยาบาล จนถึงการส่งต่อกลับไปดูแลต่อเนือ่ ง ในชุมชน ซึง่ เป็นระบบ
การดูแลที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหลายภาคส่วนตั้งแต่ท้องถิ่นชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล โรงพยาบาลทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ
มี ก ารให้ น้ำ � หนั ก กั บ การดู แ ลในระยะเฉี ย บพลั น ใน
หอผู้ป่วยมากกว่าเมื่อกลับบ้าน และช่วงเวลาการปฏิบัติงานของ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีเพียง 2 วัน
ต่อสัปดาห์ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้
และกระจายเข้ารับการรักษาทุกหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลจากพยาบาลผู้ จั ด การ
รายกรณี โ ดยตรงจึ ง ไม่ ส ามารถเพิ่ ม ช่ ว งเวลาปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีได้ ดังนัน้ จึงได้เพิม่ บทบาทของพยาบาล
ทั้ง 10 คน ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรม แต่ละแห่งให้นิเทศ
และกำ�กับการดูแลผูป้ ว่ ย ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลตามแนวทาง
ที่กำ�หนดเกิดผลลัพธ์ทางคลินิกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล
ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกือบทั้งหมดประสบปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วันบางรายยังต้องดูแลภาวะแทรกซ้อน ต่อเนือ่ งเมือ่ จำ�หน่ายด้วย
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ดั ง นั้ น พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ติ ด ตามเยี่ ย ม ร่ ว มดู แ ลสร้ า งความรู้ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
The results of study revealed that egg distributing channels comprised
4 channels in pattern 1 and 3
ความมั่ น ใจและทั ก ษะการดูแ ลผู้ป่ว ยเรื้อรัง ร่ว มกับ การผสาน
ด้านนโยบายควรมีการพัฒนาบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
channels
in วpattern
The 4 channels
pattern
for domestic
channel
1 –องในการดู
by farmers,
ความร่
มมือจากชุ2.มชนและหน่
วยงานที่เof
กี่ยวข้
อง จะส่1งผลให้
ในแต่ลdistributions
ะหอผู้ป่วย หรืwere:
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่เกี่ยวข้
แลผู้ป่วย
compilers,
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and
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2
–
by
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and
consumers
ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคหลอดสมองมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สามารถ โรคหลอดเลื อ ดสมองให้ มี ส มรรถนะตามบทบาทของพยาบาล
(26.73%),
channel
3
–
by
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retailers
channel 4 –เพืby่อให้farmers
and
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้จัดการรายกรณี
เกิดการมี
ส่วนร่
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แลผู้ป่วยของ
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