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บทคัดยอ
การกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังดวยอาการกำเริบเฉียบพลัน จะมีผลกระทบ
ตอผปู ว ยและครอบครัวทัง้ ดานรางกายและจิตใจ อารมณ เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ หลังการรักษาภาวะวิกฤตดวยอาการ
กำเริบเฉียบพลันดีขนึ้ จนเขาสกู ารวางแผนจำหนาย พบวา ผปู ว ยและญาติเกิดความเครียด วิตกกังวล ไมมนั่ ใจในการดูแล
ตอเนือ่ งทีบ่ า น การวางแผนจำหนายกลับบานจึงเปนกระบวนการทีม่ คี วามสำคัญมากเพือ่ ใหผปู ว ยและครอบครัวเกิดความ
มัน่ ใจในการดูแลหลังการจำหนายออกจากโรงพยาบาลพยาบาลมีบทบาททีส่ ำคัญมากในการวางแผนจำหนายผปู ว ย
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ารักษาดวยอาการกำเริบเฉียบพลัน ทัง้ ดานการใหความรู คำแนะนำ ขอมูล สอนสาธิตการปฏิบตั กิ าร
ประสานงานบุคลากรในทีมสุขภาพทีม่ สี ว นเกีย่ วของในการดูแล และการสงตอเพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั การดูแลอยางตอเนือ่ ง
ซึง่ ในกระบวนการวางแผนจำหนายอาศัยหลักการเดียวกับกระบวนการพยาบาลและตองครอบคลุมทัง้ 4 มิติ คือ
การสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟน ฟู แลวนำมาประยุกตใชรว มกับการวางแผนจำหนายผปู ว ยโดยใชรปู แบบ
ของ D-METHOD ซึง่ ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล วินจิ ฉัยปญหาและความตองการ นำมาสกู ารวางแผนจำหนาย
ผปู ว ยอยางครอบคลุม สขู นั้ ตอนการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำหนด และมีการประเมินผลลัพธในเชิงระบบและผลลัพธ
ทีเ่ กิดกับผปู ว ยและญาติผดู แู ล เพือ่ ใหผปู ว ยและญาติชว ยเหลือตนเองไดมากทีส่ ดุ ปองกันการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล
และมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามศักยภาพ
คำสำคัญ: การวางแผนจำหนาย โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง อาการกำเริบเฉียบพลัน
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Abstract
Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients with acute exacerbation symptoms have experience
frequent hospital admissions. Numerous hospital admissions have been demonstrated to have physical,
psychological, emotional, financial, and social impact inthese patientsand their caregivers. After critical
condition improved then led to discharge planning process, patients and caregivers often feel stress, anxious,
and less confident in providing self- care. The discharge planning is very important process to make patient and
caregiver's confident for caring at home. Nurse plays a significantly important roleon discharge planning
process including health education, giving information, practice demonstration, health team coordination,
and referral for continuous care. The discharge planning process on based on the same principles as the
nursing process which cover 4 dimensions, including health promotion, prevention, treatment, rehabilitation
and then apply it in conjunction with patient discharge planning. The discharge planning used in this study is
based on the D-METHOD model, consisting of the data collection on mental and physical needs, the patient
wholistic care plan, tailored nursing care activities as well as the outcome measures designed to evaluate the
effectiveness of the care plan both in organizational and individual level. The ultimate goals of the discharge
planning are to increase patients' and their caregivers' capability of self-management, prevent hospital
readmission, and enhance the quality of life.
Keywords: Discharge Planning, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Acute Exacerbation

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
อาการกำเริบเฉียบพลันในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
(Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease) เปนภาวะทีผ่ ปู ว ยเกิดอาการฉุดลงอยางเฉียบพลัน
ไดแก มีอาการเหนือ่ ยเพิม่ ขึน้ ไอมากขึน้ ปริมาณเสมหะ
เพิ่มขึ้น และเสมหะเปลี่ยนสี อาการดังกลาวจะคงอยู
อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายวัน จนทำใหตองเพิ่มหรือ
ตองปรับเปลี่ยนการรักษา (The Thoracic Society of
Thailand under Royal Patronage, 2017) ผปู ว ยปอดอุดกัน้
เรื้อรังทุกรายสวนใหญเผชิญกับอาการกำเริบเฉียบพลัน
เฉลี่ย 3 ครั้ง/ป (Flattet, Garin, Serratrice, Perrier,
Stirnemann, & Carballo1, 2017) และเปนภาวะฉุกเฉินทีม่ ี
ความรุนแรงที่พบไดบอยตองมาเขารับการรักษาที่แผนก
ฉุกเฉินและสามารถเกิดอาการกำเริบซ้ำบอยจนตองเขารับ

การรักษาและออกโรงพยาบาลเปนประจำ (Jo, Rhee, Kim,
Yoo, & Park, 2020) จากการศึกษาทีผ่ า นมาพบวามีปจ จัย
ทีม่ คี วามสัมพันธกบั การเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ไดแก
ระดับความรุนแรงของโรคหรือเปอรเซ็นตของปริมาตร
อากาศทีถ่ กู ขับออกในวินาทีแรกของการหายใจ (% Predicted
of Forced Expiratory Volume in one second [FEV1])
การมีโรครวม การสูบบุหรี่ น้ำหนักตัวต่ำกวาเกณฑหรือการ
ขาดสารอาหาร ระยะเวลาของการเปนโรค และการปฏิบตั ติ วั
ตามแผนการรักษา (Alexopoulos, Malli, Mitsiki, Bania,
Varounis, & Gourgoulianis, 2015; Gaude, Chaudhury, &
Hattiholi, 2015;Kamthong, Supametaporn, & Juntarawijit,
2019; Mullerova, Shukla, Hawkins, & Quint, 2014)
ซึง่ การเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันทำใหการดำเนินของโรค
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เพิ่มมากขึ้น สมรรถภาพของปอดเสื่อมลงอยางรวดเร็ว
โดยพบวาทำใหลดปริมาตรอากาศขณะหายใจออกใน
1 วินาทีมากกวาผูปวยที่ไมมีอาการกำเริบเฉียบพลันบอย
นอกจากนี้ ทำใหการปฏิบตั หิ นาทีล่ ดลงจากการทีป่ ริมาณ
ออกซิเจนในกระแสเลือดต่ำกวาปกติจากภาวะหายใจลำบาก
ส ง ผลต อ เซลล ใ นร า งกายได รั บ ออกซิ เ จนไม เ พี ย งพอ
จึงทำใหการทำงานของอวัยวะตางๆ ในรางกายลดลง
(Boonsawat, 2013)
เมื่อผูปวยรับการรักษาอาการกำเริบเฉียบพลันใน
โรงพยาบาลจนอาการสงบและดีขึ้น กอนการจำหนาย
ออกจากโรงพยาบาล ผูปวยบางรายอาจจะยังมีขอจำกัด
ในการดูแลตนเอง ตองพึง่ พา อุปกรณทางการแพทยในการ
ดำรงชีวติ ตอทีบ่ า น เชน การใชเครือ่ งชวยหายใจแรงดันบวก
ชนิด Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
หรือ Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP) ออกซิเจน
เครือ่ งพนยา เครือ่ งดูดเสมหะ เปนตน ผปู ว ยบางรายอาจมี
บุ ค คลในครอบครั ว ที่ ต อ งเข า มาช ว ยดู แ ล ผู ป ว ยและ
ครอบครัวมักจะเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล
ความไมมั่นใจในการดูแลตอที่บาน และแบบแผนการ
ดำเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงไป มีภาระคาใชจา ยในครอบครัว
สูงขึ้น (Boonchoo, Somboontanont, Thongcharoen &
Wattanakitkrileart, 2015) จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมา
พบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลที่ยาวนานจะมีความเสี่ยงสูงในการกลับมา
รักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (Rinne et al., 2017)
ดังนั้นการลดปญหาการกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ
และการลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลทีย่ าวนาน โดยการ
ปองกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันจึงมีความสำคัญ
อยางยิง่ ซึง่ การปองกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันซ้ำ
ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยการสรางความสามารถ
ใหผปู ว ยดูแลตนเองทีบ่ า นได จะทำใหผปู ว ยมีสขุ ภาพทีด่ ี
ตามสภาวะของโรคไดอยางเหมาะสม ลดภาวะแทรกซอน
ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งครอบครัวจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการวางแผนจำหนายกอนกลับ
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บ า นในผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ ก ลั บ มารั ก ษาซ้ำ
ดวยอาการกำเริบเฉียบพลันจึงเปนหนึ่งในกระบวนการ
ที่มีความจำเปนและสำคัญอยางยิ่งเพื่อลดอัตราการเกิด
อาการกำเริบเฉียบพลัน ชวยใหผปู ว ยและครอบครัวสามารถ
จัดการกับอาการกำเริบเฉียบพลันทีบ่ า นไดอยางเหมาะสม
(Maneewong, Churaitatsanee, & Sereewichayasawad,
2017; Srirat & Panuthai, 2017)
เปาหมายหลักของการพยาบาลผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังที่กลับมารักษาซ้ำดวยอาการกำเริบเฉียบพลันคือ
การปองกันไมใหผปู ว ยกลับมารักษาซ้ำดวยปญหาดังกลาว
บอยครัง้ ดังนัน้ กอนการจำหนายผปู ว ยออกจากโรงพยาบาล
จึงตองมีกระบวนการหรือรูปแบบการวางแผนจำหนาย
อยางเปนระบบ โดยบทความนีไ้ ดนำกระบวนการพยาบาล
มาเปนกรอบแนวทางที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
การประเมินภาวะสุขภาพ การวินจิ ฉัยการพยาบาล การวาง
แผนการพยาบาล การใชแผนการพยาบาลและการประเมิน
ผลการพยาบาล และใหมีความครอบคลุมทุกดาน ไดแก
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและ
การฟน ฟูสขุ ภาพ (Harnyoot, 2014) รวมกับการใชรปู แบบ
D-METHOD ของกองการพยาบาล กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข (Nursing Division Department
of Medical Services Ministry of Public Health, 2007)
เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ข อง
หนวยงานและครอบคลุมทุกมิติที่สำคัญในการวางแผน
จำหนายผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่กลับมารักษาซ้ำ
ดวยอาการกำเริบเฉียบพลันประกอบดวยการใหความรู
เรือ่ งโรค (Disease: D) ยาทีใ่ ช (Medication: M) สิง่ แวดลอม
เศรษฐกิจและสังคม (Environment and economic: E)
แนวทางการรักษา (Treatment: T) ภาวะแทรกซอนและ
อาการเจ็บปวย (Health: H) การมาตรวจตามนัด (Outpatient
referral & follow up: O) และอาหาร (Diet: D) มาประยุกต
ใชในการพยาบาลเพือ่ ใหผปู ว ยและครอบครัวสามารถดูแล
ตนเองตอทีบ่ า นไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ตี ามศักยภาพของแตละบุคคล
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การจั ด การอาการกำเริ บ เฉี ย บพลั น ในผู ป ว ยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
เป า หมายของการจั ด การอาการกำเริ บ เฉี ย บพลั น
ในผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง คือการบรรเทาอาการและ
การปองกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันหรืออาการ
หายใจลำบากได
การบรรเทาอาการกำเริบเฉียบพลันและการจัดการทาง
การพยาบาล
การบรรเทาอาการกำเริบเฉียบพลันในระยะนี้เพื่อ
ควบคุมความรุนแรงของอาการหายใจลำบาก เพิ่มความ
สามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิต ลดภาวะ
แทรกซ อ นและอั ต ราการตาย (Halpin, Miravitlles,
Metzdorf & Celli, 2017) ผปู ว ยทีม่ อี าการกำเริบเฉียบพลัน
จะมีอาการ (Vogelmeier, Roman-Rodriguez, Singh, Han,
Rodriguez-Roisin, & Ferguson, 2020) ดังนี้ มีการใช
กลามเนือ้ ชวยในการหายใจมากขึน้ อัตราการเตนของชีพจร
มากกวา 120 ครั้งตอนาที คาความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดนอยกวา 90 เปอรเซ็นต หรือระดับออกซิเจน
ในเลือดแดง (Arterial partial pressure of oxygen: PaO2)
นอยกวา 60 มม.ปรอท ระดับคารบอนไดออกไซดในเลือดแดง
(Arterial partial pressure of carbon dioxide: PaCO2)
มากกวา 45 มม.ปรอทหรือคาความเปนดางในเลือดนอยกวา
7.35 อั ต ราการไหลสู ง สุ ด ของการหายใจออก (Peak
expiratory flow) นอยกวา 100 ลิตรตอนาที ระดับความรสู กึ
ตัวลดลง และมีอาการของภาวะหัวใจขางขวาลมเหลว
โดยในระยะนีจ้ ะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีกจิ กรรม
การพยาบาลที่ สำคั ญ ในแต ล ะด า น ประกอบไปด ว ย
(Wedzicha et al., 2017; Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD), 2021; Gundry, 2020)
1. การใชยาขยายหลอดลม สามารถลดอาการหายใจ
ลำบากและลดการกำเริบของโรคไดโดยยากลุมนี้เปนยา
กลมุ กระตนุ ตัวรับชนิดเบตา-2 (Beta 2 agonist) อาจมีอาการ
ข า งเคี ย งทำให มี อ าการมื อ สั่ น หั ว ใจเต น เร็ ว และเต น
ผิดจังหวะได หรือยากลมุ Beta 2 agonist รวมกับยากลมุ ที่
มีฤทธิต์ า นโคลิเนอรจกิ (Anticholinergic drug) เพือ่ เสริม
ฤทธิก์ นั หากอาการกำเริบรุนแรงมากอาจจะไดรบั ยากลมุ

เมทิลแซนธีน (Methylxanthine) กิจกรรม
การ
พยาบาลทีส่ ำคัญ ไดแก การประเมินความสามารถ ใน
การใชยาของผปู ว ย การใหยาอยางถูกเทคนิค การติดตามประ
สิทธิภาพหลังการใชยา เชน ประเมินสัญญาณชีพ โดย
เฉพาะการหายใจ การฟงเสียงปอดและหลอดลม ปริมาณ
ออกซิเจนในรางกายและการสังเกตอาการขางเคียงของยา
2. การให อ อกซิ เ จนเพื่ อ รั ก ษาค า ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนในเลือดใหมากกวาหรือเทากับ 90-92 เปอรเซ็นต
และคา PaO2 มากกวาหรือเทากับ 60 มม.ปรอท ผปู ว ยทีม่ ี
อาการหายใจลำบากรุนแรงมาก จนเกิดภาวะหายใจลมเหลว
จำเปนตองใสทอทางเดินหายใจ แตถาอาการนอยอาจให
ออกซิเจนชนิด Cannula 2-3 ลิตร/นาที โดยตองประเมิน
ภาวะพรองออกซิเจน ติดตาม Arterial Blood Gas และ
เฝาระวังไมใหปริมาณออกซิเจนสูงเกินไปเพราะอาจทำ
ใหเกิดการหายใจลมเหลวจากคารบอนไดออกไซดคั่งได
กิจกรรมการพยาบาลที่สำคัญ ไดแกการใหผูปวยไดรับ
ออกซิเจนตามแผนการรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม
การประเมินติดตามระดับออกซิเจนในรางกาย การประเมิน
การหายใจ การจำกัดหรือจัดกิจกรรมใหเหมาะสมเพือ่ ลด
การใชออกซิเจนในรางกาย
3. การใหกลมุ ยาสเตียรอยดยากลมุ นีม้ ที งั้ ชนิดฉีดเขา
ทางหลอดเลือดดำ ชนิดรับประทาน ชนิดสูด ซึง่ สามารถ
ลดการอักเสบในหลอดลม เพิม่ คา FEV1 ลดอาการหายใจ
ลำบาก และลดอัตราการนอนในโรงพยาบาลได ทั้งนี้
การพิจารณาการใหขึ้นกับอาการของผูปวย เชน จำนวน
Eosinophil ในเลือด ซึง่ ยากลมุ นีอ้ าจมีอาการขางเคียง เชน
น้ำตาลในเลือดสูง การติดเชื้อไดงาย และนอนไมหลับ
เปนตน กิจกรรมการพยาบาลทีส่ ำคัญ ไดแก การบริหารยา
ใหถกู ตอง การประเมินอาการขางเคียงของยา การประเมิน
อาการหายใจ ระดับออกซิเจนในรางกาย ระดับความ
รูสึกตัว และการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพหลังไดรับยา การใหขอมูลและคำแนะนำ
การปฏิบัติตัวการใชยาในกลุมสเตียรอยดแกผูปวยและ
ญาติ
4. การใหยากลมุ ปฏิชวี นะ ผปู ว ยมักมีสาเหตุมาจากการ
ติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ ยากลมุ นีช้ ว ยลดการติดเชือ้

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

และปองกันภาวะแทรกซอนจากการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ซึง่ การพิจารณาใหยาปฏิชวี นะขึน้ กับผลการเพาะเชือ้ จาก
เสมหะ ประกอบกับลักษณะและสีของเสมหะ (Crisafulli,
Barbeta, Lelpo, & Torres, 2018) กิจกรรมการพยาบาล
ทีส่ ำคัญ ไดแก การบริหารยาใหถกู ตอง การประเมินอาการ
ขางเคียงของยา การประเมินอาการและอาการแสดงของ
การติดเชือ้ เพือ่ ติดตามประสิทธิภาพของยาปฏิชวี นะ ไดแก
อาการไข ไอ ลักษณะเสมหะ ผลเอกซเรยปอด ผลการ
เพาะเชือ้ จากหองปฏิบตั กิ าร
5. การใหกลมุ ยาละลายเสมหะ ยากลมุ นีช้ ว ยลดการ
คัง่ คางของเสมหะ เสมหะมีความหนืดนอยลง และสามารถ
ไอขั บ ออกได ส ะดวกมากขึ้ น หากผู ป ว ยไม มี ข อ จำกั ด
ในการดืม่ น้ำหรือไมมภี าวะหัวใจลมเหลว แนะนำใหผปู ว ย
ดืม่ น้ำอนุ หรือจิบประมาณวันละ 2-3 ลิตร รวมกับกระตนุ
ใหผูปวยไอและขับเสมหะอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวย
ขับเสมหะออกมาไดดยี งิ่ ขึน้ กิจกรรมการพยาบาลทีส่ ำคัญ
ไดแก การบริหารยาใหถกู ตอง การประเมินอาการขางเคียง
ของยา การประเมินอาการ และอาการแสดงเพื่อติดตาม
ประสิทธิภาพของยาละลายเสมหะ เชน เสมหะมีความ
หนืดนอยลง และสามารถไอขับออกไดสะดวกมากขึ้น
และการแนะนำหรือกระตุนใหดื่มน้ำใหมากหากไมมี
ขอหามรวมดวย
6. การจัดทาและการผอนคลายกลามเนือ้ ชวยในการ
หายใจ เมื่อผูปวยมีอาการหายใจลำบากแนะนำใหผูปวย
ลดการใชพลังงานและทำกิจกรรม เคลื่อนไหวชาๆ และ
อยูในทาที่สุขสบาย ซึ่งอาจเปนทายืนพิงฝาผนัง จัดทา
ศีรษะสูง 45 องศาขึ้นไป หรือทานั่งโนมตัวไปขางหนา
ช ว ยให ก ล า มเนื้ อ มี ก ารผ อ นคลาย ปอดขยายตั ว ได ดี
และการระบายอากาศในปอดสะดวกมากขึ้น รวมทั้ง
การลดอาการวิตกกังวลหรือความกลัว โดยมีเจาหนาที่
ใหการประเมินอยางใกลชิด ใหขอมูลทั้งกับผูปวยและ
ญาติ สรางความเชื่อมั่น และการสัมผัสมือใหผูปวยรูสึก
ผ อ นคลายลดความวิ ต กกั ง วลและความกลั ว ช ว ยลด
อาการกระสับกระสายได (Wongmanee & Sirichana,
2020) กิจกรรมการพยาบาลที่สำคัญ ไดแก การประเมิน
ความสามารถและขอจำกัดในการจัดทา บอกวัตถุประสงค
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และประโยชนของการจัดทา สอนการหายใจและการ
ผอนคลายกลามเนือ้ ชวยในการหายใจอยางถูกตอง รวมทัง้
การใหญาติเขามามีสว นรวมในการดูแลเพือ่ สรางกำลังใจ
ใหผปู ว ยดวย
การปองกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน
การปองกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันเปนการ
จัดการในระยะหลังจากอาการเหนื่อยบรรเทาลงและ
เตรียมวางแผนจำหนายจากโรงพยาบาลโดยใหมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามแนวทางของ D-METHOD มีเปาหมาย
เพื่อปองกันการเกิดอาการหายใจลำบากและชวยฟนฟู
สมรรถภาพของปอด ทั้งนี้ผูปวยตองไดรับการประเมิน
ระดับความสามารถในการทำกิจกรรมเพื่อใหคำแนะนำ
และชี้แนะไดเหมาะสม โดยการประเมินความสามารถ
ในการทำกิจกรรมนิยมใชแบบสอบถามอาการหายใจ
ลำบากของสภาวิจยั ทางการแพทยประเทศอังกฤษ (Modified Medical Research Council Dyspnea Scale: mMRC)
(Hsu, Lin, Lin, Chen, Chen, & Yan, 2013; Boonsawat,
2013) โดยผปู ว ยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของอาการหายใจ
ลำบากมาก ไมสามารถทำกิจกรรมไดเอง พยาบาลควร
สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือและสนับสนุน
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆเพือ่ การปองกันการเกิดอาการ
กำเริบเฉียบพลัน (Srirat & Panuthai, 2017) และมีกจิ กรรม
การพยาบาลทีส่ ำคัญในแตละดานประกอบดวย
1. การใหขอมูลเรื่องโรคและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
เพื่อนำสูการหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนและการปรับเปลี่ยน
หรือจัดสิง่ แวดลอมใหถกู ตองและเหมาะสม ผปู ว ยแตละคน
มีปจจัยกระตุนการเกิดอาการหายใจลำบากที่แตกตางกัน
เชน กลิน่ ควัน ฝนุ ละออง การสูบบุหรี่ การติดเชือ้ เปนตน
ควรแนะนำใหผูปวยสังเกตปจจัยที่กระตุนการเกิดอาการ
หายใจลำบาก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่กระตุนนั้นๆ
ซึง่ สวนใหญสาเหตุจะเปนจากการติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
หายใจ โดยหลีกเลีย่ งการเขาไปแหลงทีจ่ ะสัมผัสเชือ้ โรค
สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ควรอยูที่อากาศถายเทสะดวก
การแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารใหเพียงพอกับ
ความตองการของรางกายและการพักผอนใหเพียงพอ
เพื่อเสริมสรางภูมิตานทานใหกับรางกาย และการรักษา
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ความสะอาด การปรับสิ่งแวดลอมทั้งภายในบานและ
รอบบาน (Wangsom, 2016) รวมทัง้ การแนะนำใหผปู ว ย
ไดรบั วัคซีนเพือ่ ปองกันไขหวัดใหญ วัคซีนสามารถปองกัน
การเกิดโรคไขหวัดใหญชนิด 3 สายพันธุและชวยลด
อัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันของผูปวยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังได (Global Initiative for Chronic Obstructive.
Lung Disease, 2021)
2. การใหคำแนะนำเรือ่ งการสงเสริมสุขภาพดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพปอดและการออกกำลังกาย และการไอ
อยางมีประสิทธิภาพ (Effective cough) เทคนิคการรักษา
ทีท่ ำใหทรวงอกมีการเคลือ่ นไหวไดมากขึน้ เชน การขยับ
เคลื่อนไหวทรวงอก (Rib cage mobilization) การยืด
กลามเนื้อลำตัวและไหล (Muscle stretching) และการ
ดัดดึงขอตอ (Manipulative techniques) สามารถเพิ่ม
ความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตอบริเวณทรวงอกได
สงผลใหการทำงานของปอดดีขนึ้ และลดการใชแรงในการ
หายใจ เชน การเดินบนทางราบ การใชแขนยืดสายยาง
ควรทำติดตอกันอยางนอย 20 นาทีตอ วัน สัปดาหละ 3 วัน
เปนเวลาติดตอกัน 8 สัปดาห สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของปอด และเพิม่ ความทนตอการออกกำลังกาย
(Srisopa & Luangaram, 2019) ผูปวยควรออกกำลังกาย
ในรูปแบบตางๆ ตามความสามารถของผูปวยแตละราย
และคอยเปนคอยไปตามระยะของโรค การออกกำลังกาย
ชวยใหผปู ว ยสามารถทำกิจกรรมไดเต็มศักยภาพ ลดความ
เบื่ออาหาร รูสึกผอนคลาย และนอนหลับไดดีขึ้น (Li
et al., 2021) รวมทัง้ การสอนการไออยางมีประสิทธิภาพ
(Effective cough) โดยใหผูปวยนั่งอยูในทาที่ผอนคลาย
เปนทานั่ง หรือทาศีรษะสูง หายใจเขา-ออกลึกๆ ชาๆ
2-3 ครัง้ และสูดหายใจเขาอยางชาๆ ทางจมูกอยางเต็มที่
แลวกลัน้ หายใจไวประมาณ 2-3 วินาที โนมตัวมาขางหนา
เล็กนอย อาปากกวางๆ และไอออกมาติดตอกันประมาณ
2-3 ครัง้ ใหเสมหะออกมาและพักโดยการหายใจเขา-ออก
ชาๆ เบาๆ รวมกับการดืม่ น้ำอนุ หรือรับประทานยาละลาย
เสมหะตามแผนการรักษา หากไมมีขอจำกัดควรดื่มน้ำ
วันละ 2-3 ลิตร (Luangaram, Srisopa, & Chanavirut, 2018)

3. การใหคำแนะนำเรือ่ งการสงเสริมสุขภาพใหรา งกาย
มีการพักผอนและผอนคลายในขณะทีร่ า งกายพักผอนและ
ผอนคลายความวิตกกังวล สงผลใหการใชออกซิเจนและ
การผลิตคารบอนไดออกไซดลดลง สามารถลดอาการ
หายใจลำบาก ผปู ว ยควรไดรบั ความรู คำแนะนำและฝกทักษะ
ทีเ่ หมาะสมกับตัวเองในการสงเสริมใหเกิดการผอนคลาย
เชน การปฏิบตั สิ มาธิ การฟงธรรมะ การฟงเพลง การนวด
เปนตน (Veiga, Rodrigues, Lamy, Guiose, Pereira, &
Marmeleira, 2019) สำหรับการสงเสริมการพักผอน ไดแก
การจัดหองใหมีอากาศถายเทไดสะดวกไมใหรอนหรือ
เย็นเกินไป ดูแลเครื่องนอนใหสะอาด ไมมีฝุน/แมลง
รบกวน ดูแลไมใหเสียงดัง รบกวนหรือใชที่ปดหูเมื่อ
ไมสามารถลดเสียงรบกวน จัดเวลาการออกกำลังกาย
ในชวงเชาหรือเย็น (Sukhonthachit, Wattanakitkrileart,
Pongthavornkamol, & Chuchottaworn, 2017)
4. การสอนเทคนิคการบริหารการหายใจแบบเปาปาก
(Pursed lip breathing) เปนการหายใจเขาทางจมูกชาๆ
(นับในใจ หนึ่ง และสอง) และหายใจออกทางปากโดย
หอปากเล็กนอย (นับในใจหนึ่ง สอง สาม และสี่) ซึ่ง
การหายใจออกยาวนานเปนสองเทาของการหายใจเขา
เพือ่ ชะลอการตีบแคบของหลอดลม ชวยเพิม่ ปริมาตรของ
อากาศทีห่ ายใจออกแตละครัง้ ลดอากาศทีค่ งั่ คางในปอด
และเพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการซึมผานของการ
ระบายอากาศ การฝ ก บริ ห ารการหายใจแบบเป า ปาก
อยางตอเนื่อง วันละ 2 รอบ รอบละประมาณ 10 นาที
เปนเวลา 11 สัปดาห ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของกลามเนื้อชวยการหายใจ ลดอาการหายใจลำบาก
เพิ่ ม สมรรถภาพการทำงานของปอดและสมรรถภาพ
ทางกายได (Dickens et al., 2014)
5. การใหคำแนะนำเรือ่ งการสงเสริมภาวะโภชนาการ
ให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของร า งกาย ผู ป ว ยควร
รับประทานอาหารครัง้ ละนอยๆ แตบอ ยครัง้ อาจแบงเปน
5-6 มื้อตอวัน ควรเปนอาหารออน ยอยงาย ควรเลือก
รับประทานอาหารประเภทไขมันที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ
เนื่องจากอาหารประเภทนี้ใหพลังงานแกรางกายสูงและ
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ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทโปรตีนสูงเพื่อเพิ่ม
พลังงาน บำรุงกลามเนื้อและกระดูก เชน เนื้อสัตวที่
ยอยงาย นม ไข เปนตน แตควรลดอาหารประเภทแปง
เพือ่ ปองกันการผลิตคารบอนไดออกไซดในรางกายเพิม่ ขึน้
และควรลดอาหารทีท่ ำใหเกิดแกสในกระเพาะอาหาร เชน
อาหารหมักดอง น้ำอัดลม เปนตน เพือ่ ปองกันภาวะทองอืด
ซึ่ ง จะขั ด ขวางการเคลื่ อ นตั ว ของกล า มเนื้ อ กระบั ง ลม
และอาจสงผลใหหายใจลำบากได ควรหลีกเลีย่ งอาหารประเภท
ทอด มัน ถัว่ ซึง่ จะไปกระตนุ ใหเกิดอาการไอมากขึน้ และ
ควรตรวจสภาพชองปากเปนระยะเพือ่ ประเมินความสามารถ
ในการรับประทานอาหาร ผลกระทบจากอาการขางเคียง
ของยาบางชนิดที่ใช อาจทำใหมีอาการคลื่นไสอาเจียน
ทองอืด เกิดเชือ้ ราในชองปาก ตองรีบประเมินและแกไข
อาการดังกลาว (Pattarakantakul & Donlao, 2017)
6. การใหขอมูลเรื่องปจจัยที่มีผลตอสุขภาพที่สำคัญ
กับการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ไดแกการแนะนำการ
เลิกสูบบุหรี่ ทำใหการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันลดลงได
ถาผปู ว ยจะไดรบั การประเมินและแนะนำการเขาสคู ลินกิ
เลิกบุหรี่ซึ่ง มี 2 วิธีการหลัก คือ การใชยาและไมใชยา
โดยการใชยา คือ การใชนโิ คตินทดแทน (Nicotine replacement therapy) (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease, 2021) และการใชยากลุม antidepressant เชน
bupropion (Howes, Hartmann-Boyce, Livingstone-Banks,
Hong, & Lindson, 2020) สำหรับการเลิกบุหรีโ่ ดยไมใชยา
ไดแก รูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การเปลีย่ นแปลง
กิจวัตรประจำวันทีต่ อ งใชบหุ รี่ การสรางแรงจูงใจในการ
เลิกสูบบุหรี่ และการเสริมสรางสมรรถนะแหงตนในการ
ชวยเลิกบุหรี่ (Pirnia et al., 2019)
7. การให ข อ มู ล และความสำคั ญ เรื่ อ งการใช ย า
การสังเกตอาการผิดปกติและการมาตรวจตามนัด การรักษา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจำเปนตองใชยาหลายกลุมรวมกัน
ทีส่ ำคัญไดแก ยากลมุ สเตียรอยด ยาขยายหลอดลม และยา
ละลายเสมหะ ทั้งในรูปแบบการใชที่แตกตางกัน ดังนั้น
ผูปวยตองใชยาอยางถูกตองโดยตองไดรับการประเมิน
ความสามารถในการใชยาและความรเู รือ่ งยากอนกลับบาน
รวมทัง้ เขาใจความสำคัญของการใชยาทัง้ ชนิดรับประทาน
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และยาพ น ตามแผนการรั ก ษาอย า งต อ เนื่ อ งสม่ำ เสมอ
สังเกตอาการขางเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้น และที่สำคัญ
การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยกอนนัดและ
การจัดการแกไขเบื้องตนไดอยางถูกตอง ไดแก อาการ
หายใจหอบเหนื่ อ ยมากขึ้ น หลั ง ใช ย าพ น และนั่ ง พั ก
แลวไมดีขึ้น มีไข ไอเพิ่มขึ้น เสมหะมีจำนวนมากขึ้น
สีเสมหะเปลี่ยนไป และการมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง
เพื่อรับการประเมินและติดตามความกาวหนาของโรค
(Wangsom, 2016)
บทบาทพยาบาลในการวางแผนจำหนายผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังที่มารักษาดวยอาการกำเริบเฉียบพลัน
กระบวนการในการวางแผนจำหนายผูปวยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ารักษาดวยอาการกำเริบเฉียบพลัน ไดนำ
หลักการของกระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ ตอนทีป่ ระกอบดวย
การประเมินภาวะสุขภาพ การวินจิ ฉัยการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล การใชแผนการพยาบาล และการประเมิน
ผลการพยาบาล นำมาประยุกตใชรว มกับกรอบเนือ้ หาตาม
แนวทางของรูปแบบD-METHOD จะทำใหมคี วามครอบ
คลุมประเด็นในทุกๆดาน ในการวางแผนจำหนายผูปวย
ประกอบดวย การประเมินความพรอมในการดูแลตนเอง
ของผปู ว ยและผดู แู ลหรือครอบครัว รวบรวมขอมูลนำไปสู
การวิเคราะหและประเมินปญหาความตองการของทั้งผู
ปวยและผูดูแลนำไปสูการวางแผนการจำหนายโดยใช
กรอบแนวทางของรูปแบบD-METHOD ฝกปฏิบัติให
ผปู ว ยสามารถดูแลตนเองและครอบครัวในการดูแลผปู ว ย
ไดอยางถูกตองกอนจำหนาย และมีการประเมินผลทั้ง
ในระยะสั้นและติดตามในระยะยาว (Nursing Division
Department of Medical services Ministry of Public Health,
2007; Maneewong, Churaitatsanee & Sereewichayasawad,
2017) โดยมีบทบาทพยาบาลในแตละขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. การประเมินปญหาภาวะสุขภาพ คือ การประเมิน
ความพรอมผปู ว ยและผดู แู ล เปนการประเมินความตองการ
การดูแลผปู ว ยแบบองครวมทัง้ สภาพรางกาย จิตใจ สังคม
และความตองการ ความพรอมของผูปวยและญาติผูดูแล
รวมถึงแหลงประโยชนทจี่ ะชวยเหลือในการดูแลตอเนือ่ ง
ภายหลังจำหนายออกจากโรงพยาบาล โดยการรวบรวม
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ขอมูลจากการซักประวัตแิ ละแฟมประวัติ การตรวจรางกาย
ซึง่ ประเด็นสำคัญทีต่ อ งประเมินหลังพนภาวะวิกฤต ไดแก
1.1 ดานรางกาย ไดแก การประเมินระดับความรสู กึ
ตัวและการรับรู อาการหายใจเหนื่อยหอบลักษณะและ
ปริมาณเสมหะประสิทธิภาพการไอขับเสมหะ และความ
สามารถในการชวยเหลือตนเองและการบริหารยา
1.2 ด า นจิ ต ใจและอารมณ ไ ด แ ก การประเมิ น
การรับรคู วามเจ็บปวย ความคาดหวังตอการรักษา แรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
รวมทัง้ ความเครียด ความวิตกกังวล
1.3 ดานสังคม ไดแกการประเมินความพรอมของ
แหลงสนับสนุนทางสังคมหรือแหลงประโยชน ทัง้ บุคคล
และหนวยงาน เชน ผดู แู ลหลัก ทีพ่ กั อาศัย และผรู ว มอาศัย
เจาหนาทีอ่ นามัย อาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่ การเยีย่ มติดตาม
อาการทีบ่ า น โรงพยาบาลใกลบา นสำหรับเปนแหลงสนับสนุน
เรื่องอุปกรณพนยา อุปกรณใหออกซิเจนที่บาน และ
แบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ
ความเพียงพอของรายได แหลงรายได
2. การวินิจฉัยปญหาการพยาบาล หลังการประเมิน
ปญหาและภาวะสุขภาพ จึงนำขอมูลมารวบรวมสูการ
วิเคราะหและประเมินสรุปวินิจฉัยทางปญหาทางการ
พยาบาลของทัง้ ผปู ว ยและผดู แู ล เพือ่ นำไปสกู ารวางแผน
การจำหน า ยโดยป ญ หาที่ ม องควรครอบคลุ ม การเกิ ด
ผลลัพธในระยะยาว เชนการปองกันการเกิดอาการกำเริบ
เฉียบพลันซ้ำบอยครัง้ เชนการปองกันการติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะนำสูภาวะซ็อก ภาวะหายใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน ภาวะแทรกซอนเชนขาดสารอาหาร
กลามเนื้อลีบ จากขาดการเคลื่อนไหวเปนระยะเวลานาน
เปนตนและรวมทั้งปญหาที่คาดการณลวงหนาที่เกี่ยวกับ
การดูแลที่บานภายหลังจำหนายขึ้นกับความตองการและ
พยาธิสภาพของผูปวยและญาติผูดูแลแตละราย ไดแก
กิจกรรมการฝกทักษะในการปฏิบัติกอนจำหนาย เชน
การใชอุปกรณใหออกซิเจน อุปกรณพนยาละอองฝอย
การดูดเสมหะ การทำแผลเจาะคอ การใหอาหารทางสายยาง
เปนตน โดยขอวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลที่สำคัญ
ตัวอยาง เชน ขาดความรใู นการปฏิบตั ติ นเพือ่ ดูแลตนเอง

ตอเนื่องที่บาน ญาติและผูปวยมีความวิตกกังวลเรื่อง
การดูแลหลังจำหนายจากโรงพยาบาล ความสามารถในการ
ดูแลตนเองตอเนื่องที่บานไมมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ขอจำกัดจากพยาธิสภาพของโรค เปนตน
3. การวางแผนการพยาบาลและการใชแผนการพยาบาล
จากการวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลสูการวางแผน
การจำหนาย โดยใชแนวทางของรูปแบบ D-METHOD
เปนกรอบของเนื้อหาใหมีความครอบคลุมทุกประเด็น
ที่ สำคั ญ โดยขั้ น ตอนนี้ เ ป น การทำงานร ว มกั น ในการ
กำหนดแผนการจำหนายระหวางทีมสหสาขา ทัง้ ในเรือ่ ง
ของการเตรียมฝกทักษะการปฏิบตั แิ ละการประเมินความรู
ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในแตละราย นำสูการสราง
ความรูความเขาใจใหผูปวยและครอบครัวในการดูแล
ตอเนื่องที่บานไดอยางถูกตองกอนจำหนาย ซึ่งประกอบ
ไปดวยประเด็นทีส่ ำคัญดังตอไปนี้
3.1 D มาจากคำวา Disease หมายถึง โรคทีผ่ ปู ว ย
เป น เพื่ อ เน น ให ผู ป ว ยและญาติ ผู ดู แ ลเข า ใจเกี่ ย วกั บ
สาเหตุ ปจจัยกระตุนใหเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันและ
อาการแสดง พยาธิสภาพของโรค และการรักษาของ
อาการกำเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(Chronic obstructive pulmonary sisease: COPD) นำไปสู
การปฏิบัติตัวที่ถูกตองที่สำคัญสำหรับผูปวยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ปี ญ
 หาอาการกำเริบเฉียบพลันบอยครัง้ คือ
ควรใหขอมูลและแนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
และปจจัยกระตนุ ตางๆทีจ่ ะทำใหเกิดอาการกำเริบของโรคซ้ำ
ทัง้ นีพ้ ยาบาลจะตองประเมินความรคู วามเขาใจของผปู ว ย
และญาติกอนใหขอมูลเรื่องโรคซึ่งอาจจะมีการรับรูและ
ความรคู วามเขาใจทีแ่ ตกตางกันในแตละบุคคล
3.2 M มาจากคำวา Medication ผูปวยและญาติ
ตองไดรับความรูเกี่ยวกับยาที่ตนเองไดรับอยางละเอียด
เกีย่ วกับยา ฤทธิข์ องยา วัตถุประสงคการใชยา วิธกี ารใช
ขนาด ปริมาณ จำนวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช ขอควรระวัง
ในการใชยา ภาวะแทรกซอนตางๆ รวมทัง้ ขอหามสำหรับ
การใชยาดวย พยาบาลอาจจะตองเปนผูประสานและ
ทำงานรวมกับเภสัชกร หรือการแนะนำเบอรโทรศัพท
สอบถามขอมูลการใชยา ทั้งนี้ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของ
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แตละโรงพยาบาล รวมทัง้ ยาโรคประจำตัวอืน่ ๆ โดยผปู ว ย
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ส ว นใหญ เ ป น ผู สู ง อายุ แ ละจะมี
โรคประจำตัวรวมดวย มักเกิดปญหาการขาดระเบียบวินยั
ในการรับประทานยา (Nonadherence) (Reungridchankul,
2018) ดังนัน้ ในการสอนตองคำนึงวาผบู ริหารยาเปนใคร
หรือมีขอจำกัดในการบริหารยาหรือไมเพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวบริหารยาที่บานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
3.3 E มาจากคำวา Environment and economic
การไดรับการเตรียมเรื่องของสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
โดยผปู ว ยและญาติผดู แู ลตองไดรบั ความรเู กีย่ วกับการจัด
สิ่งแวดลอมที่บานใหเหมาะสมเอื้ออำนวยตอการฟนฟู
สภาพ เชน การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการนอนหลับ
พักผอนไดเพียงพอเพือ่ สงเสริมสุขภาพ การจัดทีม่ อี ากาศ
ถายเทสะดวก ไมแออัด มีบริเวณทีห่ า งจากคนในครอบครัว
ทีต่ ดิ เชือ้ รวมทัง้ การจัดการดานปญหาเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสม เชนการปรึกษาสังคมสงเคราะห การชวยสนับสนุน
เรือ่ งอุปกรณตา งๆลดคาใชจา ย การสนับสนุนจากองคกร
สวนทองถิ่น ทั้งเรื่องอุปกรณ หรือยานพาหนะสำหรับ
การเดิ น ทางทั้ ง ภาวะเจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น และการติ ด ตาม
การรักษารวมทัง้ ทางเลือกในการฝกอาชีพใหมทเี่ หมาะกับ
ภาวะสุขภาพ
3.4 T มาจากคำวา Treatment การใหผูปวยและ
ญาติเขาใจเปาหมายและแผนการรักษาตอที่บานและมี
ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติตามการรักษา เชน ปริมาณ
ออกซิเจนทีไ่ ดรบั ชนิดของเครือ่ งใหออกซิเจนและวิธกี าร
ใช ยาพนทีต่ อ งใชตอ เนือ่ งทีบ่ า น และความสามารถในการ
เฝาระวังสังเกตอาการผิดปกติ เชน หายใจเหนือ่ ยหอบ ไข
ไอมากขึ้ น เป น ต น ผู ป ว ยและญาติ ส ามารถรายงาน
อาการนั้นใหแพทยและพยาบาลทราบได ตองมีความรู
เพียงพอ ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ไดแก การจัดการ
เบื้ อ งต น กั บ ป ญ หาหายใจลำบากแบบเฉี ย บพลั น หรื อ
อาการกำเริบ และการขอความชวยเหลือไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3.5 H มาจากคำวา Health การใหขอ มูลและสราง
ความเขาใจใหผูปวยและญาติผูดูแลเขาใจภาวะสุขภาพ
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ของผูปวย COPD และมีปญหาอาการกำเริบเฉียบพลัน
หลังจากจำหนายจะมีขอ จำกัดอะไรบาง เขาใจผลกระทบ
ของภาวการณ เจ็บ ป วยต อร า งกาย ตอการดำเนิ น ชี วิ ต
ประจำวัน พยาบาลตองใหขอ เสนอแนะและวางแผนรวมกัน
กับผปู ว ยและครอบครัวในการปรับวิถกี ารดำเนินชีวติ ให
เหมาะสมกับขอจำกัดดานสุขภาพทีเ่ ปนอยซู งึ่ แตกตางกัน
ในแตละราย รวมทัง้ การสงเสริมการฟน ฟูสภาพและปองกัน
ภาวะแทรกซอนตางๆเชน การเลิกบุหรี่ การออกกำลังกาย
การพักผอนและการรับประทานอาหารใหเพียงพอ เปนตน
3.6 O มาจากคำวา Outpatient referral & follow up
การใหขอ มูลผปู ว ยและญาติเขาใจและทราบถึงความสำคัญ
ของการมาตรวจตามนัด ทัง้ เวลา สถานที่ และการเตรียมตัว
กอนมาตามนัด การมาตรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง
การสงตอแผนการดูแลผูปวยตอเนื่องระหวางเจาหนาที่
ผดู แู ล รวมทัง้ พยาบาลผดู แู ลควรมีการสงแผนการจำหนาย
โดยสรุปและแผนการดูแลตอเนือ่ งไปยังเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ในชุมชนในการติดตามดูแลตอไป
3.7 D มาจากคำวา Diet การไดรับขอมูลเรื่อง
ภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสมของผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
และมีปญหากำเริบเฉียบพลัน ซึ่งมักจะไดรับสารอาหาร
ไม เ พี ย งพอเนื่ อ งจากร า งกายต อ งการพลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น
ในชวงทีม่ ภี าวะวิกฤตและหลีกเลีย่ งอาหารทีก่ ระตนุ อาการ
ไอ เนนอาหารที่ยอยและดูดซึมงาย ทั้งนี้หลังจำหนาย
ควรมีการสงตอการดูแลเพื่อฟนฟูภาวะโภชนาการดวย
กอนจำหนายพยาบาลอาจพิจารณาประสานโภชนากร
เพื่อชวยแนะนำเรื่องการเลือกประเภทอาหารที่เหมาะสม
กับขอจำกัดดานสุขภาพและความซับซอนของโรคใน
ผปู ว ยแตละราย
4. การประเมินผล คือการติดตามผลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยประเมิ น ระยะสั้ น คื อ ก อ นจำหน า ย
ทั้งประเด็นความรูและความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติทั้ง
ผปู ว ยและญาติผดู แู ล โดยแตละหนวยงานจะมีการพัฒนา
แบบประเมินและแบบบันทึกการใหขอมูลและทักษะ
ที่ จำเป น ก อ นจำหน า ยตามนโยบายของแต ล ะสถาบั น
สวนการประเมินระยะยาวคือ ระยะหลังการจำหนายจากการ
ใหการพยาบาลตามแผนการจำหนายผูปวย โดยสามารถ
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ติดตามได ทั้งการโทรศัพทติดตาม การเยี่ยมบาน หรือ
ในวันที่มาตรวจตามนัด สามารถทำไดโดยการทำแบบ
ประเมิน การตรวจรางกาย การสอบถามพูดคุย การสังเกต
และการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การประเมินผลลัพธเชิงระบบ ไดแก
ปญหา อุปสรรคและความสำเร็จของแตละขั้นตอนการ
ดำเนินการวางแผนจำหนายเพือ่ ใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ทีต่ งั้ ไว
บทสรุป
การวางแผนจำหนายผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่
เข า รั บ การรั ก ษาด ว ยป ญ หากำเริ บ เฉี ย บพลั น ซ้ำ ให มี
ประสิทธิภาพไดนำ 5 ขัน้ ตอนของกระบวนการพยาบาล
ที่ประกอบดวย การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย
การพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การใชแผนการ
พยาบาลและการประเมินผลการพยาบาล มาเปนกรอบ
แนวทางร ว มกั บ การนำรู ป แบบของ D-METHOD
มาประยุกตใชใหเกิดความครอบคลุมของประเด็นเนือ้ หา
ที่สำคัญและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ดานการสงเสริม
การปองกัน การรักษา และการฟน ฟูสขุ ภาพในการวางแผน
การจำหนายผปู ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีเ่ ขารับการรักษา
ดวยปญหากำเริบเฉียบพลันซ้ำใหมีประสิทธิภาพโดยได
ผลลัพธที่ประเมินไดทั้งในเชิงระบบและตัวผูปวยกับ
ครอบครัว ทัง้ นีพ้ ยาบาลมีบทบาททีส่ ำคัญในกระบวนการ
วางแผนจำหนาย การประสานงานกับบุคลากรในทีม
สุขภาพทีม่ สี ว นเกีย่ วของ และการสงตอเพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั
การดูแลอยางตอเนือ่ งและมีคณ
ุ ภาพตอไป
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