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º·¤Ñ´Â‹Í
การดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บปวยเรื้อรัง เปนภาวะที่ตองการการดูแลเปนระยะเวลายาวนาน รักษา
ไมหายขาด ตองการการดูแลควบคุมอาการของโรคและปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน จําเปนตองไดรับการ
ดูแลตอเนือ่ ง แตอยางไรก็ตามแนวคิดการดูแลตอเนือ่ งเปนแนวคิดทีม่ กี ารใหความหมายนิยามทีก่ วาง เปลีย่ นแปลง
ไปตามกาลเวลาและบริบท และคาบเกี่ยวกับแนวคิดอื่นๆ การนําแนวคิดการดูแลตอเนื่องไปใช พยาบาลตองมี
ความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดการดูแลตอเนือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะประยุกตใชแนวคิดการดูแลตอเนือ่ งในการพยาบาลครอบครัว
ที่มีสมาชิกเจ็บปวยเรื้อรัง สงผลใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บทความจะแบงเนื้อหาเปน 2 ตอน
บทความนีเ้ ปนตอนที่ 1 แนวคิดการดูแลตอเนือ่ ง ประกอบดวย ความหมาย ชนิด ผลลัพธและการประเมินการดูแล
ตอเนือ่ ง และตอนที่ 2 การประยุกตใชแนวคิดการดูแลตอเนือ่ งในการพยาบาลครอบครัวทีมสี มาชิกเจ็บปวยเรือ้ รัง
ซึ่งจะนําเสนอตอไป
คําสําคัญ: การพยาบาลครอบครัว เจ็บปวยเรื้อรัง การดูแลตอเนื่อง

Abstract
Caring for family with chronic illness persons, which need a long time of caring and the disease is
not usually cured, requires the continuity of care to prevent and control symptoms and also prevent complications.
However, continuity of care concept is deﬁned broadly, has changed over time due to contextual factors and
overlap with relating concepts. Thus, nurses should have deeply understanding this concept in order to
appropriately apply for caring the family with chronic illness persons and then can improve patients’ and
family’s quality of life and also quality of care. The article is divided into 2 parts. This part 1 continuity of
care concept article will be presented the deﬁnition, type, outcomes and measurement of continuing of care.
The application of this concept will be presented later in part 2.
keywords: family nursing, chronic illness, continuity of care
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º·¹íÒ
โรคเรือ้ รังเปนโรคทําใหเสียชีวติ และไรความ
สามารถทัว่ โลก โดยเฉพาะโรคเรือ้ รังทีเ่ ปนโรคไมติดตอ
องคการอนามัยโลกรายงานวา1 แตละปประมาณรอยละ
70 (40 ลานคน) ของประชากรทัว่ โลกเสียชีวติ จากโรค
ไมติดตอ 17 ลานคนเสียชีวิตเมื่ออายุตํ่ากวา 70 ป
ซึ่ ง สวนใหญอาศั ย ในกลุ มประเทศที่ ร ายไดตํ่ า และ
ปานกลาง หากไมมีการแกไขจะทําใหเกิดสูญเสียทาง
เศรษฐกิจรวมประมาณ 7 ลานลานเหรียญและภาระ
คาใชจายที่ช วยลดผลกระทบของโรคถึง 11.2 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
การมีสมาชิกครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง
สวนใหญเกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกันอาทิ ปจจัย
ทางพันธุกรรม รางกาย สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม
โรคเรื้อรังเปนโรคที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนระยะเวลา
ยาวนาน สวนใหญรักษาไมหาย ผู ปวยมีชีวิตอยู กับ
อาการแสดงของโรคตามความรุนแรงและระยะของ
โรค การบําบัดรักษา ผลขางเคียงการรักษา และภาวะ
แทรกซอนตางๆ กอใหเกิดผลกระทบมากมาย อาทิ
ความไมสุขสบายทางกาย ออนเพลีย เหนือ่ ยงาย หายใจ
ลํ า บาก เจ็ บ ปวด ความสามารถในการทํ า กิ จ กรรม
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของผูปวยเปนไป
อยางจํากัด ทอแท วิตกกังวล กลัวความสูญเสีย สูญเสีย
การควบคุมตนเอง ไรพลังอํานาจ ผลกระทบตอครอบครัว
เชน ครอบครัวเปลีย่ นแปลงการทําหนาที่ กิจวัตรประจําวัน
ตามการเจ็บปวยอาทิ การจัดหาอาหารเฉพาะโรค การ
ชวยเหลือกิจวัตรประจําวันของผูปวย การจัดหาสิง่ ของ
จําเปนการดูแลสุขภาพและใหการดูแลสมาชิกที่เจ็บ
ปวยหรือพิการ ทําใหสูญเสียคาใชจายสูง คุณภาพชีวิต
ครอบครัวลดลง2
จากลักษณะของโรคเรือ้ รังและการบําบัดรักษา
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ผูปวยและครอบครัวตองการ
การดูแลดานสุขภาพ เพื่อลดปจจัยที่เกี่ยวของกับโรค
การปองกันโรคและควบคุมโรค ตัง้ แตการคนพบตัง้ แต
เริ่มแรก การคัดกรอง การชวยเหลือเพื่อปองกัน หรือ
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ลดภาวะเสีย่ ง การไดรับการบําบัดรักษาตามเวลาอยาง
เหมาะสม การดูแลประคับประคองรวมทั้งการดูแล
ระยะสุดทายของชีวติ 1 นอกจากนัน้ ผูปวยและครอบครัว
ยังตองการการชวยเหลือทางดานอืน่ ๆ เชน ดานการเงิน
ดานสวัสดิการสังคม ดานการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ เปนตน ซึง่ หากไดรับการชวยเหลือดูแลในแตละ
ชวงของภาวะสุขภาพอยางเหมาะสมและตอเนือ่ ง จะสง
ผลดี ต อทั้ ง ผู ปวย ผู ดู แ ล การใชทรั พ ยากรสุ ข ภาพ
เพือ่ ใหครอบครัวทีม่ สี มาชิกครอบครัวเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังไดรับการดูแลที่มีคุณภาพ ผูปวยและครอบครัว
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี แนวคิดการดูแลตอเนือ่ งเปนแนวคิด
หนึ่งที่ไดรับการพัฒนาและนํามาใชในการพยาบาล
ครอบครัวที่มีผูปวยโรคเรื้อรัง โดยบทความนี้จะกลาว
ถึง วิวฒ
ั นาการ ความหมาย องคประกอบ ชนิด ผลลัพธ
และการประเมินของการดูแลตอเนื่อง

ÇÔÇ²
Ñ ¹Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ´ÙáÅµ‹Íà¹×Íè §
การดูแลตอเนือ่ งเปนแนวคิดทีก่ วาง มีนยิ าม
ที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบท
จากการทบทวนงานวิจัยทางสุขภาพอยางเปนระบบ
เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การดู แ ลต อเนื่ อ งและแนวคิ ด ที่
เกีย่ วของ 3, 4, 5,6 สะทอนใหเห็นวิวฒ
ั นาการของแนวคิด
การดูแลตอเนื่องปรากฏครั้งแรกในชวง ค.ศ. 1950
โดยใหความหมายของการดูแลตอเนื่องเปนการไดรับ
การดูแลจากผู ใหการดูแลคนเดิมอยางตอเนื่องตาม
ปญหาความตองการในแตละชวงเวลาหรื อ การมี
ผูใหการดูแลสวนบุคคลนั่นเอง ตอมาในชวงป ค.ศ.
1970 ความหมายการดูแลตอเนื่อง เปลี่ยนเปนการ
ดูแลในแตละชวงของการเจ็บปวยทีแ่ ยกสวนไดรับการ
เชื่อมตอกัน การดูแลที่มีการประสานความรวมมือกัน
และไมขาดตอน การดูแลตอเนือ่ งในรูปแบบหลายดาน
(multidimensional model) หลายรูปแบบ เชนการตอ
เนื่องตามลําดับเวลา การตอเนื่องระหวางสหสาขา
วิชาชีพ การตอเนื่องระหวางบุคคล และการตอเนื่อง
ขอมูล7 (รายละเอียดดังภาพที่ 1)
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ในชวงค.ศ. 1990 การดูแลตอเนือ่ งหมายถึง
การทีบ่ คุ คลใชสถานบริการสุขภาพปฐมภูมติ ลอดเวลา
ตามความตองการสุขภาพ ซึง่ การดูแลตอเนือ่ งเปนหนึง่
ในหนาทีห่ ลักของการดูแลปฐมภูมทิ ดี่ รี วมกับการดูแล
ดานหนา การดูแลครอบคลุมและประสานความรวมมือ
ชวงตนค.ศ. 2000 การดูแลตอเนื่องหมายถึงการดูแล
ที่ประกอบดวย 2 องคประกอบ องคประกอบแรก คือ
ประสบการณการดูแลที่ไดรับของผู ปวยคนเดียวกับ
ผูใหการดูแล และองคประกอบที่สองเปนการดูแลที่
ตอเนื่องตลอดเวลา มีครบทั้งสององคประกอบจึง
เรียกวาการดูแลตอเนือ่ ง มีอยางใดอยางหนึง่ ไมใชการ
ดูแลตอเนื่อง8 การดูแลตอเนื่องอีกความหมายเปน
ประสบการณการดูแลของผูปวยทีไ่ ดรับการดูแลทีม่ กี าร
ประสานความรวมมือที่ดีและราบรื่นโดยสงตอขอมูลที่ดี
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางผู ใหการดูแล และ
ระหวางผูใหการดูแลกับผูปวย มีความยืดหยุนและปรับ
ตามความตองการของผู ปวยแตละคน การดูแลจาก
ผู ใหการดูแลนอยคนเทาที่ต องการ และรู จักชื่อของ
ผูใหการดูแล9
ตอมาในชวง ค.ศ. 2010 เกิดกระบวนทัศน
ใหม ที่เนนมุมมองการเปนหุ นสวน (partnerships)
ระหวางผูปวย ผูดูแล ครอบครัว และผูใหการดูแล เพือ่
การดูแลตอเนือ่ ง จากแนวคิดผูปวยเปนหุนสวนในการ
ดูแลตนเอง กระบวนทัศนการเปนหุ นสวนที่เนนการ
ติดตอสือ่ สารและความสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว
ผูดูแลไมเปนทางการและผูใหการดูแลที่มีสวนรวมใน
ลักษณะของเปนหุ นสวนการดูแล การดูแลตอเนื่อง
เปนการรวมกั น สราง (Co-constructed) ขณะมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว เครือขายผูดูแล
ไมเปนทางการและผูใหการดูแล การดูแลตอเนื่องจะ
ประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นกับความเขมแข็งของการ
เปนหุนสวน การติดตอสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดี ให
ความสําคัญกับการเขาถึงบริการและการไดรับการตอบ
สนองความตองการที่สําคัญของผู ปวย ผู ปวยและ
ครอบครัวเปนผูที่มีศักยภาพ ทางเลือก และควบคุม
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กํากับติดตาม เพื่อใหเกิดการดูแลตอเนื่อง ผูใหการ
ดูแลทํางานรวมกับผูปวยและครอบครัวประเมินความ
ตองการความชอบ และเอือ้ อํานวยความสะดวกการจัด
บริการที่เหมาะสม10-12
จากวิ วั ฒ นาการความหมายของการดู แ ล
ตอเนื่องหมายถึงประสบการณการดูแลของผูปวยที่มี
ผูใหการดูแล ในทุกๆ สถานที่ดูแลที่แยกจากกัน เปน
คนที่ รู จั ก และติ ด ตามผู ปวย มี ก ารสื่ อ สารขอมู ล ที่
เกีย่ วของกับผูปวยระหวางผูใหการดูแล และความรวม
มือระหวางผูใหการดูแล ทั้งในสถานที่ดูแลเฉพาะทาง
และระหวางสถานทีด่ แู ล เพือ่ ใหมัน่ ใจไดวามีการเชือ่ ม
ตอการดูแลซึง่ กันและกัน และการดูแลตอเนือ่ งเปนการ
รวมกันสรางขณะมีปฏิสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว
เครือขายผูดูแลไมเปนทางการและผูใหการดูแล การ
เปนหุนสวนรวมกันในการดูแลสุขภาพ
แนวคิดทีใ่ กลเคียงกับการดูแลตอเนือ่ ง ไดแก
แนวคิดการประสานความรวมมือการดูแล (coordination of care) เปนการทํางานเปนทีมระหวางผูใหการ
ดูแล มีการสื่อสารและความรวมมือกัน แนวคิดการบู
รณาการการดูแล (integration of care) ประกอบดวย
การสื่อสารและการรวมมือ การแบงปนความรับผิด
ชอบรวมกันและการบริหารจัดการการดูแล ทัง้ แนวคิด
การประสานความรวมมือการดูแลและการบูรณาการ
การดูแลจะไมใหความสําคัญกับผู ใหการดูแลสวน
บุคคล แนวคิดการดูแลผูปวยเปนศูนยกลางเนน ความ
สัมพันธสวนบุคคลระหวางผูปวยและผูใหการดูแลจะ
เอือ้ ใหเกิดการดูแลผูปวยเปนศูนยกลาง แตไมรวมการ
สือ่ สารและความรวมมือระหวางผูใหการดูแล สวนการ
จัดการรายกรณีเปนกิจกรรมทั้งหมดที่ใชเปนแนวทาง
การดูแลสุขภาพผูปวยไดแกผูใหการดูแลสวนบุคคล
การสื่อสารและความรวมมือระหวางผู ใหการดูแล5
(รายละเอียดดังภาพที่ 1)
สํ า หรั บ การดู แ ลตอเนื่ อ งในประเทศไทย
เริ่มมีในรูปแบบบริการการดูแลสุขภาพที่บาน (home
health care, HHC) ตัง้ แต พ.ศ. 2543 ภายใตนโยบาย
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สุขภาพดีเริ่มที่บ าน เชิงรุก เพื่อดูแลครอบครัวและ
ชุมชนใหมีสุขภาพดี โดยมีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่
บาน 4 รูปแบบ คือ 1) ใชโรงพยาบาลและชุมชนเปน
ฐานการดูแล 2) เปนงานหนึ่งของกลุมการพยาบาล
3) เปนงานหนึ่งของกลุ มงานเวชกรรมสังคม และ
4) เปนงานหนึ่งของโรงพยาบาลที่มีหนวยงานเฉพาะ
ผลลัพธของการดูแลสุขภาพที่บาน13 ซึ่งเปนการดูแล
ตอเนือ่ งตามพืน้ ทีภ่ ายหลังจําหนายจากสถานพยาบาล
สําหรับนิยามการดูแลตอเนื่องพบวามีการใหความ
หมายการดูแลตอเนือ่ งของผูปวยเบาหวานและ ผูดูแล
และผูใหบริการสุขภาพ ในกิจกรรมการปฏิบัติตัวเปน
สวนใหญ เชน ติดตามเยี่ยมที่บาน ตรวจตามนัดอยาง
ค.ศ. 1950

1960

1970
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สมํ่าเสมอ การรับประทานยาตอเนื่อง14 นอกจากนี้
วรรณภา ศรีธัญรัตนและคณะ13 ไดกลาวถึงระบบการ
ดูแลผู สูงอายุอยางตอเนื่อง หมายถึงระบบการดูแล
ผูสูงอายุทตี่ อเนือ่ งในทุกระยะของความเจ็บปวยเรือ้ รัง
ที่ครอบคลุมบริการสุขภาพและสังคม 1) การดูแล
สุขภาพทีบ่ าน (home health care, HHC) ทีเ่ ปนการตอ
เนื่องจากระยะเฉียบพลัน (acute care) (การดูแล
ตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบาน) 2) การดูแลระยะ
กลาง (intermediate care) เพื่อการฟนฟูสภาพ และ
3) การดูแลระยะยาว (long-term care) ในชุมชน
ซึง่ เปนนิยามการดูแลตอเนือ่ งในลักษณะการดูแลในทุก
ระยะของความเจ็บปวย
1980

1990

2000

2010

แนวคิด
ความตอเนื่องการดูแล
(Continuity of care)

การประสาน
ความรวมมือการดูแล
(Coordination of care)

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร
การประสาน
รวมมือกัน

การประสานความรวมมือกัน
และการสื่อสาร

การบูรณาการดูแล
( Integration of care)

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

การสื่อสาร

ความสัมพันธระหวางบุคคล
การสื่อสาร การประสานรวมมือกัน

ความสัมพันธระหวางบุคคล
การสื่อสาร การประสานรวมมือกัน

การสื่อสารและ การประสานรวมมือกัน

การดูแลเนนผูปวย
เปนศูนย
(Patient centered care)

ความสัมพันธระหวางบุคคล

การจัดการรายกรณี
(Case management)

ความสัมพันธระหวางบุคคลการสื่อสาร
การประสานรวมมือกัน

ภาพที่ 1 วิวัฒนาการของความหมายของแนวคิดที่ใกลเคียงกับการดูแลตอเนื่อง5

ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃ´ÙáÅµ‹Íà¹×èÍ§
Reid และคณะ แบงชนิดการดูแลตอเนื่อง
เปน 3 ชนิดไดแก การตอเนื่องของขอมูล การตอเนื่อง
ของการจัดการและการตอเนื่องของความสัมพันธ
1. การตอเนื่องของขอมูล หมายถึง การใช
ขอมูลเหตุการณในอดีตและสภาพแวดลอมสวนบุคคล
8

เพือ่ ใหการดูแลในปจจุบนั ใหเหมาะสมกับผูปวยแตละ
คน จัดหาและรวบรวมจัดการขอมูลของผูปวยแตละคน
ให ผู ให การดู แ ลมี พ ร อมใช สํ า หรั บ การดู แ ล
ผูปวย กระบวนการที่เขาถึงและสื่อสารขอมูลการดูแล
อยางเปนระบบ ขอมูลอาจเปนเอกสาร ขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรและขอมูลจากความทรงจําของผูใหการ
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ดูแล การตอเนื่องของขอมูล ประกอบดวยการสงตอ
ขอมูล และขอมูลความรูสะสมเกี่ยวกับผูปวย8,15
1.1 การสงตอขอมู ล เปนการสงตอ
รายงานขอมูลของผูปวยจากผูใหการดูแลคนหนึง่ ไปอีก
คนเปนการเชื่อมการดูแลที่แยกจากกันตลอดเวลา8
การสงตอขอมูลเปนสิ่งสําคัญเพื่อการดูแลตอเนื่อง
การสงตอขอมูลการดูแลผูปวยจากพยาบาลผูใหการดูแคน
หนึ่งไปยังอีกคนในโรงพยาบาล ระหวางโรงพยาบาล
กับที่อื่นๆ มีการสื่อสารขอมูลที่สําคัญของผูปวย ทําให
ผูปวยไดรับการดูแลตอบสนองความตองการและการ
ดูแลอยางสมํ่าเสมอ การสงตอขอมูลนอกจากเปนการ
สงตอขอมูลของผูปวยจากผูใหการดูแลคนหนึ่งไปอีก
คนแลวตองมีการสงตอขอมูลจากผูใหการดูแลไปยังผู
ปวย และครอบครัวดวย15
1.2 การสงตอขอมูลความรูสะสมเกี่ยว
กับผูปวย ขอมูลที่สงตอสวนใหญเปนขอมูลเกี่ยวกับ
การเจ็บปวยและการรักษา ขอมูลที่สําคัญอีกสวนคือ
ขอมูลความรูสะสม (accumulated knowledge) เปน
ขอมูลเกีย่ วกับผูปวยในลักษณะสวนบุคคล ไดแกขอมูล
ความชอบ คานิยม บริบททางสังคมของผูปวย และการ
สนับสนุน เปนขอมูลอีกสวนทีม่ คี วามสําคัญนําไปสูการ
วางแผนการดูแลผู ปวยที่สอดคลองกับลักษณะและ
บริบทของผูปวย ขอมูลเหลานีอ้ ยูสะสมในความทรงจํา
ของผู ใหการดู แ ลขณะที่ ใ หการดู แ ลกั บ ผู ปวย 8, 15
โดยเฉพาะการดู แ ลระดั บ ปฐมภู มิ ความสั ม พั น ธที่
ตอเนื่องระหวางผูใหการดูแลกับผูปวยทําใหผูใหการ
ดูแลรูจักขอมูลผูปวยมากกวาบันทึกรายงานที่เขียนไว
ซึ่งการนําขอมูลนั้นไปวางแผนการดูแลและประสาน
ความรวมมือการดูแล ทําใหการดูแลผู ปวยไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ งได นอกจากนีจ้ าก
การศึกษาของ Freeman และคณะ9 ชีใ้ หเห็นวานอกจาก
สงตอขอมูลทางการแพทยและบริบทของผู ปวยแลว
ผูใหการดูแลตองสงตอขอมูลเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับ
ความเขาใจการเจ็บปวยและการรักษา การดูแลตนเอง
การมีสวนรวมของผูปวยและทางเลือกการดูแลของผู
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ปวย รวมทั้งผูใหการดูแลตองตระหนักถึงความสามารถ
ที่แตกตางกันของผูปวยในการรับรูขอมูลดวย
การสงตอขอมูลเปนการสื่อสาร แลก
เปลี่ ย นขอมู ล อยางตอเนื่ อ งและสมํ่ า เสมอระหวาง
ผู ใหการดูแลในสถานพยาบาลเดียวกันและอยู ขาม
ระดับสถานพยาบาลหรือระหวางโรงพยาบาล เทคโนโลยี
เกี่ยวกับขอมูล สารสนเทศที่สามารถเขาถึงได ณ ขณะ
ใหการดูแล และการลงบันทึกรายงานสุขภาพเปนการ
ตอเนื่องขอมูลโดยเฉพาะกรณีผูปวยที่ไดรับการดูแล
จากหลายวิชาชีพ ชวยทําใหผูปวยไมถูกถามขอมูลหรือ
การทดสอบซํ้าๆ โดยไมจําเปน ใชเวลาคุมคา ปญหา
การตอเนื่องของขอมูล เชน ปญหาการสื่อสารและการ
สงตอขอมูลระหวางสถานพยาบาลตางระดับทีข่ าดการ
สือ่ สารระหวางผูใหการดูแล ขอมูลทีม่ คี วามขัดแยงกัน
จากผู ใหการดู แ ลหลายคนทํ า ใหผู ปวยเชื่ อ มั่ น ตอ
ผูใหการดูแลลดลง ผูปวยรูสึกวิตกกังวลมากขึ้น รูสึก
ไมมีคุณคาในตนเอง รูสึกคับของใจเมื่อตองไดรับการ
อธิบายซํ้าโดยไมมีขอมูลเพิ่มเติมขึ้น6
2. การตอเนื่องของความสัมพันธ หมายถึง
สัมพันธภาพเชิงบําบัดอยางตอเนื่องระหวางผูปวยกับ
ผูใหการดูแลคนเดียวหรือมากกวา การพบปะระหวาง
ผูใหการดูแลกับผูปวยอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา การพบ
ผูใหการดูแลคนเดิมอยางตอเนือ่ ง นอกจากจะสงเสริม
การตอเนื่องของขอมูลแลวยังสงเสริมใหเกิดความไว
วางใจ ความเขาใจรวมกัน และความรูสึกรับผิดชอบตอ
ผูปวย ซึง่ ไมเพียงแตเชือ่ มการดูแลในอดีตและปจจุบนั
แตยังเชือ่ มตอถึงการดูแลในอนาคตดวย8, 15 การตอเนือ่ ง
ของความสัมพันธประกอบดวย สัมพันธภาพตอเนื่อง
ระหวางผูปวยและผูใหการดูแล และความสมํ่าเสมอ
ของบุคลากร8
2.1 สัมพันธภาพตอเนื่องระหวางผูปวย
และผูใหการดูแล สัมพันธภาพที่ดีเปนความไววางใจ
การไววางใจในการรักษาความลับ รูปแบบทาทีของ
ผูใหการดูแล การพูดดวยความจริงใจ ทักษะการสือ่ สาร
และการใหเวลาเพียงพอที่พูดคุยอธิบายสิ่งตางๆ รวม
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ทั้งบุคลิกภาพ มากกวาการรูจักคุนเคยเปนสวนตัว11
สั ม พั น ธภาพที่ ดี นํ า ไปสู ความรู สึ ก ผู ก พั น ระหว าง
ผู ปวยกับผู ใหการดูแล ผู ใหการดูแลที่ใหการดูแลที่
ใสใจตอผูปวยเปนเวลานานจะสัมพันธกับการดูแลที่ดี
ขึ้น เชน การตระหนักปญหาไดดีขึ้น การวินิจฉัยไดถูก
ตองแมนยําและการติดตามรักษาตอเนื่อง ลดการเขา
รักษาในโรงพยาบาล แตกลไกการเกิดยังไมแนชัด8
สัมพันธภาพที่ตอเนื่องจะสงเสริม
ความไววางใจ เขาใจรวมกัน รู สึกปลอดภัย พัฒนา
ความสัมพันธทีแ่ ทจริง รูสึกมีคณ
ุ คาและสามารถแสดง
ความรูสึกวิตกกังวล ปจจัยที่เอื้อใหเกิดสัมพันธภาพที่
ตอเนื่องไดแก ผูใหการดูแลพรอมที่จะรับฟง ใสใจตอ
ความตองการ มีความรู สรางความมัน่ ใจ และตระหนัก
ปญหาความยากลําบาก ความคุนเคยกับผูปวยทําใหมี
เวลามากพอที่จะจัดการความวิตกกังวลของผูปวยได
อยางมีประสิทธิภาพ ในทางตรงขาม การคุนเคยมาก
เกินไป การพบแพทยคนเดิมบอยเกินไปอาจนําไปสูการ
วินิจฉัยโรคผิดพลาด หรือชะลาใจตอปญหาของผูปวย
ทําใหผูปวยบางคนเลือกที่ปรึกษาผูใหการดูแลอีกคน
เพือ่ ขอความคิดเห็นใหม หรือความคิดเห็นทีส่ อง6 ไมมี
ความตอเนื่องระหวางบุคคล สัมพันธภาพเชิงบําบัด
อาจไมดี เนื่องจากขาดความคุนเคยกันและไววางใจ
ระหวางผูปวยและผูใหการดูแล15
2.2 ความสมํ่าเสมอของผูใหการดูแล
ความสมํ่าเสมอการพบผู ใหการดูแลคนเดิมเปนสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะผูปวยทีม่ คี วามเปราะบางไมตองการ
เลาเรื่ อ งเดิ ม ซํ้ า กั บ ผู ใหการดู แ ลหลายคน 8 ความ
สมํา่ เสมอของผูใหการดูแลทําใหผูปวยเขาถึงบริการได
โดยสะดวก ความสมํ่าเสมอของผูใหการดูแลมีความ
สําคัญมากตอผูปวยโรคเรือ้ รัง ผูสูงอายุ และผูปวยระยะ
สุดทาย ผูปวยจะมีความพึงพอใจมากหากผูใหการดูแล
เยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอ กํากับติดตาม ตรวจติดตาม
ความกาวหนา เมื่อไมมีความสมํ่าเสมอผูปวยรูสึกไม
พึงพอใจ สิ้นหวัง แยกตัว สับสนการไดรับคําแนะนํา
และการรักษาที่แตกตางกัน6
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3. การตอเนื่องของการจัดการ เปนการ
จัดหาบริการการดูแลสุขภาพที่อยู แยกจากกันนํามา
เสริมกันและกันในเวลาที่เหมาะสม การวางแผนการ
จัดการรวมกันในการดูแลในลักษณะทีเ่ ชือ่ มตอกันและ
สอดคลองกัน8 การประสานความรวมมือในการดูแล
สือ่ สารขอมูลการดูแล วางแผนการดูแลรวมทัง้ ระหวาง
ผูใหการดูแลในทีม ขามทีม หนวยงานและวิชาชีพ และ
ระหวางผูใหการดูแลกับผูปวยผูดูแล และครอบครัว
และผูเกี่ยวของเชน อาสาสมัคร15 การตอเนื่องของการ
จัดการเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการเจ็บปวยเรื้อรังและ
ซับซอนทีต่ องการการจัดการจากผูใหการดูแลหลายคน
เชีย่ วชาญเฉพาะทางใหทํางานขามขอบเขตบริการ ความ
สําเร็จของการตอเนือ่ งของการจัดการ เปนการออกแบบ
บริการสุขภาพที่มีหลากหลายมาเสริมกันและกันใน
เวลาที่เหมาะสม การวางแผนการจัดการรวมกันหรือ
กําหนดขั้นตอนการดูแลเอื้อใหเกิดความตอเนื่องการ
จัดการ ทําใหผูปวยและผูใหการดูแลรูสึกวาไดรับการ
ดูแลทีส่ ามารถทํานายไดและมีมนั่ คงในอนาคต15 ผูปวย
สามารถเขาถึงการดูแล ไดรับการดูแลทีส่ อดคลองตรง
ความตองการผูปวย และไดรับการจําหนายที่ราบรื่น
การตอเนือ่ งของการจัดการประกอบดวยความสมํา่ เสมอ
ในการดูแล และความยืดหยุน (ﬂexibility)
3.1 ความสมํ่าเสมอของการดูแล การ
สรางแผนการจัดการ แผนการดูแลตอเนื่อง หรือเสน
ทางการดู แ ล (care pathway) ที่ ร ะบุ เ ป าหมาย
การดูแลและแนวทางความรับผิดชอบอยางชัดเจนของ
ผู ใหการดู แ ลที่ เ กี่ ย วของทั้ ง หมด และการแบงปน
แผนการจัดการรวมกันและ ปฏิบัติตามแผน รวมทั้ง
การวางแผนจําหนาย ที่สงผานการดูแลผูปวยระหวาง
สถานที่ หรือจากโรงพยาบาลที่ดูแลเฉียบพลันไปยัง
บาน โดยสงเสริมการมีส วนรวมของครอบครัวและ
ผูปวยสามารถทําหนาที่ไดดีเมื่อกลับบาน8,15 นอกจากนี้
การมีผูจัดการรายกรณีที่ทําหนาที่ประสานความรวมมือ
บริการการดูแลจากหลายแหลงแกผู ปวยในเวลาที่
เหมาะสม การจัดการรายกรณีเปนแนวทางหนึ่งที่ผลัก
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ดันใหเกิดการดูแลตอเนือ่ ง การมีผจัู ดการรายกรณีอาจ
เกีย่ วของกับการตอเนือ่ งของความสัมพันธ แตบทบาท
สวนใหญของผูจัดการรายกรณีจะเกี่ยวของกับการตอ
เนื่องของการจัดการ8
3.2 ความยืดหยุน (ﬂexibility) การเขา
ถึงบริการสุขภาพที่ยืดหยุนเปนการบริการที่ผูปวยได
รับการตอบสนองตอความตองการทันที และปรับ
เปลีย่ นการดูแลเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูปวย
แตละคน สามารถเขาถึงบริการและผูใหการดูแลไดเมือ่
ตองการ เชน ไดรับคําแนะนําเมื่อตองการ สามารถเขา
ถึ ง แพทย พยาบาล หรื อ แพทยเฉพาะทางไดเมื่ อ
ตองการ ปญหาการเขาถึงบริการ เชน ใชเวลารอรักษา
นาน ขาดแคลนผูใหการดูแล การยกเลิกนัด หรือนัดไม
ได6 การตอเนือ่ งของการดูแลทัง้ 3 ชนิด จะสงผลใหเกิด
ผลลัพธการดูแลทั้งตอผูปวย ครอบครัว ผูใหการดูแล
รวมถึงการใชทรัพยากรสุขภาพ

¼ÅÅÑ¾¸¡ÒÃ´ÙáÅµ‹Íà¹×èÍ§
หากผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนือ่ ง จะกอ
ใหเกิดผลลัพธดานตางๆ กลาวคือดานการใชทรัพยากร
สุขภาพของผู ปวยโรคเรื้อรัง การดูแลตอเนื่องทําให
ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และ การเขารับ
การรักษาฉุกเฉินหรือเรงดวนลดลง4,16,17,18 จํานวนวัน
เขารับการรักษาโรงพยาบาลทัง้ รักษานอนโรงพยาบาล
และรักษาแบบผูปวยนอกลดลง19 การเขารับการรักษาซํา้
จํานวนและสาเหตุของการเขารับการรักษาซํ้าลดลง4
คาใชจายในการดูแลลดลง4,16,19 ภาวะแทรกซอนลดลง16
อัตราการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง19 คุณภาพ
การดู แ ลดี ขึ้ น การดู แ ลต อเนื่ อ งส งผลต อผู ป วย
ทําใหภาวะสุขภาพและหรือความพึงพอใจในการดูแล
คุณภาพชีวิต ความผาสุกและหรือภาวะสุขภาพดีขึ้น
อาทิ ความรุนแรงของอาการและการกลับเปนซํ้า ผล
ขางเคียง ภาวะเจ็บปวยที่แยลงหรืออัตราการเสียชีวิต
ผู ดู แ ลพึ ง พอใจตอการบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น และความ
ตึงเครียดลดลง สวนการดูแลตอเนือ่ งสงผลตอผูใหการ
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ดูแลไดแก การสือ่ สารและการประสานความรวมมือใน
การกิจกรรม กระบวนการดูแล และการรูจักโรคและ
การรักษาของผูปวย4
จะเห็นวาการดูแลตอเนื่อง จะสงผลดีทั้ง
ตอระบบสุขภาพ ผูปวย ครอบครัว และผูใหการดูแล
ซึ่งการประเมินผลการดูแลตอเนื่อง อาจประเมินตาม
ผลลัพธทีเ่ กิดขึน้ กับผูปวย ครอบครัว ผูใหการดูแล และ
ระบบสุขภาพ หรือประเมินตามชนิดของการดูแลตอ
เนื่องได

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´ÙáÅµ‹Íà¹×èÍ§
การประเมินการดูแลตอเนื่อง สวนใหญเนน
การประเมินการตอเนื่องตามลําดับเวลา อาจใชการ
คํานวณ ดัชนีการตอเนื่องของผูใหการดูแลตามปกติ
(The usual provider continuity Index, UPCI) ดัชนี
การดูแลตอเนื่อง (continuity of care index, COCI)
วัดการตอเนื่องผูใหการดูแลที่รูจัก (known provider
continuity) เปนการคํานวณการตอเนื่องที่มารับการ
ดูแลจากผูใหการดูแลคนเดิมในปปจจุบนั เทียบกับปที่
ผานมาเมื่อเทียบกับการไดรับการดูแลจากผู ใหการ
ดูแลหรือแพทยทั้งหมด20 การวัดการตอเนื่องการดูแล
ตามชนิดของการดูแลตอเนื่อง เชน ประเมินการตอ
เนื่องของการจัดการโดยการวัดการติดตามเยี่ยมตาม
ตาราง เวลาที่ใชเยี่ยม8 การวัดดวยแบบสอบถามการ
ดู แ ลตอเนื่ อ งผู ปวยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี คุ ณ ภาพดี ไดแก
1). แบบสอบถามการตอเนื่ อ งการดู แ ลเบาหวาน
(Diabetes Continuity of Care Questionnaire, DCCQ)
2). แบบประเมินการตอเนื่องของการบริการสุขภาพ
จิต แอลเบอรตา (Alberta Continuity of Services Scale
– Mental Health, ACSS-MH) 3). แบบสอบถามการ
ดูแลตอเนื่องโรคหัวใจ (Heart Continuity of Care
Questionnaire, HCCQ ) 4).สําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง
พบแบบสอบถามสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังโดยไมคํานึง
ถึงชนิดของโรคเรื้อรัง แบบสอบถามการตอเนื่องของ
ไนจมิเจน (Nijmegen Continuity Questionnaire,
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NCQ)21
สรุปแนวคิดการดูแลตอเนื่อง เปนแนวคิดที่
กวาง มีนิยามที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามกาล
เวลาและบริบท การดูแลตอเนื่องหมายถึง การไดรับ
การดู แ ลจากผู ให การดู แ ลคนเดิ ม หรื อ น อยคน
การดูแลที่มีการประสานความรวมมือกันและไมขาดตอน
มีการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ และการเปนหุนสวน
ระหวางผูปวย ผูดูแล ครอบครัว และผูใหการดูแล เพือ่
การดูแลตอเนื่อง การดูแลตอเนื่องแบงเปน 3 ชนิด
ไดแก 1).การตอเนื่องของขอมูลเปนการสงตอขอมูล
ระหวางผูใหการดูแล และผูใหการดูแลกับผูปวยและ
ครอบครัว โดยสงตอขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวย การ
รักษา ลักษณะสวนบุคคล บริบทของผู ปวย รวมทั้ง
ขอมูลความรู เขาใจเกีย่ วกับการเจ็บปวย การรักษา การ
ปฏิบัติตน การมีสวนรวม 2). การตอเนื่องของความ
สัมพันธ เปนการสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพเชิงบําบัด
ตอเนื่องตลอดเวลาระหวางผูปวยกับผูใหการดูแลคน
เดิม หรือเปนทีมเล็กๆ และไดพบกับผูใหการดูแลอยาง
สมํ่าเสมอ 3). การตอเนื่องของการจัดการ เปนการ
วางแผนการจัดการและเสนทางการดูแลรวมกัน การ
แบงปนและปฏิบัติตามแผนการจัดการรวมกัน การ
วางแผนจําหนายการจัดการรายกรณี และการจัดการ
ใหเขาถึงบริการสุขภาพที่ยืดหยุนตอบสนองตอความ
ตองการ และปรับเปลีย่ นการดูแลเพือ่ ตอบสนองความ
ตองการของผู ปวยแตละคน การดู แ ลตอเนื่ อ งสง
ผลลัพธทั้งตอผูปวย ครอบครัว ผูใหการดูแล รวมถึง
การใชทรัพยากรสุขภาพ การประเมินการดูแลตอเนือ่ ง
ตามชนิดการดูแลตอเนื่อง สวนใหญจะประเมินความ
ตอเนื่องของความสัมพันธ เชน UPCI, COCI และ
แบบสอบถามการดูแลตอเนื่องผู ปวยโรคเรื้อรังที่มี
คุณภาพ เชน DCCQ, ACSS-MH, HCCQ เปนตน
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