การดูแลผู้ป่ วยระยะสุ ดท้ าย : ODOP ของ รพ.สต.วังจั นทร์
ตำบลวังจันทร์ เป็ นตำบลหนึ่ งของอำเภอวังจันทร์ อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของ รพ.สต.วังจันทร์ จำกกำร
ประชุมของคณะกรรมกำร mini DHS ได้มกี ำรคืนข้อมูลที่สำคัญเพื่อกำรจัดลำดับปั ญหำสำธำรณสุ ขในพื้นที่ คณะ
กรรมกำรฯ ได้เลือกประเด็น การดูแลผู้ป่วยระยะสุ ดท้าย มำเป็ นประเด็น ODOP เนื่ องจำกในพื้นที่ มีผปู ้ ่ วย
เป้ ำหมำย จำนวน 15รำย แยกเป็ น ผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง 5 รำย ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ำย 4 รำย ผูป้ ่ วยโรค
ถุงลมโป่ งพอง 3 รำย และผูป้ ่ วย ไตวำยเรื้ อรัง 3 รำย ผูป้ ่ วยบำงรำยขำดกำรดูแลเอำใจใส มีญำติแต่ญำติไม ่สนใจ
ทอดทิ้งผูป้ ่ วย บำงรำย ญำติดูแลผูป้ ่ วยดีแต่ไม ่มีทกั ษะในกำรดูแลได้อย่ำงถูกต้อง ผูป้ ่ วยไม ่ได้รับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่แท้จริ ง ในแง่ของชุมชน พบปั ญหำ คนส่วนใหญ่ในชุมชนคิดว ่ำเป็ นแค่เรื่ องของครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ งบำงปั ญหำไมไ่ ด้นำออกสู ช่ มุ ชนทำให้ชมุ ชนไมส่ ำมำรถเข้ำถึง ไม ่มีสว่ นร่วม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย คือ 1) เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลปั ญหำ
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย อย่ำงบูรณำกำรในชุมชน 2) เพื่อพัฒนำทีมนำสุ ขภำพและญำติผปู ้ ่ วย ให้มคี วำมรู ้และทักษะใน
กำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำยและผูส้ ู งอำยุ/ผูพ้ ิกำรติดเตียง 3) เพื่อสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน ในกำรจัดรู ปแบบ
กำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และ 4) เพื่อให้ผปู ้ ่ วยกลุม่ เป้ ำหมำยได้รับกำรดูแลและฟื้ นฟู
สมรรถภำพทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสังคม ตำมสิ ทธิ ดำ้ นมนุ ษยธรรมอย่ำงครอบคลุ ม
กำรดำเนิ นงำนตำมประเด็น ODOP ตำบลวังจันทร์ ได้มกี ำรกำหนดกิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมกำร
ODOP : ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย โดยมีกำรจัดทำแผนที่ทำงเดิน ยุทธศำสตร์ จัดทำแผนสุ ขภำพตำบลและโครงกำรเพื่อ
ขอสนับสนุ นงบประมำณจำกกองทุนสุ ขภำพตำบล

มีกำรจัดตั้งทีมนักบริ บำลชุมชนมีกำรสร้ำงหลักสู ตรชุมชนใน

กำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย พร้อมกับมีกำรอบรมทีมสุ ขภำพ เพื่อให้มที กั ษะในกำรดูแลและฟื้ นฟูสมรรถภำพให้
ผูป้ ่ วย กลุม่ เป้ ำหมำย

มีกำรกำหนดกิจกรรมหรื อบริ กำรที่จำเป็ น ทั้งกิจกรรมด้ำนกำรดูแลทำงกำยและกิจกรรมใน

กลุม่ Service Mind ตอบสนองควำมต้องกำรของผูป้ ่ วย กำหนดบทบำทหน้ำที่กำรดูแลผูป้ ่ วยขององค์กรหรื อภำคี
ต่ำงๆ เชน่ บทบำทของผูน้ ำชุมชน อบต. อสม. แกนนำนักบริ บำลชุมชน ชมรมผูส้ ู งอำยุ กลุม่ สตรี แม ่บ้ำน เป็ นต้น
รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อค้นหำแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนแบบมีส ่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการ ODOP : Palliative Care

การสร้ างแกนนานักบริบาลชุมชน

การสร้ างหลั กสู ตรชุมชน

บทบาทของภาคี : ชมรมผู้สูงอายุ

การสร้ างแกนนา Palliative Care

บทบาทของภาคี : นายก อบต.

กิจกรรม Service Mind ผู้ป่วย

กิจกรรม เพือ่ นช่ วยเพือ่ น

ชุมชน ช่ วยผู้ป่วย

การจัดหาอุปกรณ์ทจี่ าเป็ นแก่ ผ้ ปู ่ วยในชุมชน

การดูแลผู้ป่วยของทีมสหวิชาชีพ รพ.วังจันทร์
ผลกำรดำเนิ นงำน พบว ่ำ ร้อยละ 92.10 ของแกนนำสุ ขภำพ มีทกั ษะในกำรดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงถู กต้อง
ร้อยละ 93.93 ของญำติผปู ้ ่ วย มีทกั ษะในกำรดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงถูกต้อง
กำรดูแลตำมมำตรฐำนของกำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย

และ

ร้อยละ 100 ของผูป้ ่ วยกลุม่ เป้ ำหมำย ได้รับ

ได้รับกำรดูแลตำมควำมต้องกำรที่จำเป็ นของผูป้ ่ วย

และญำติ ร้อยละ 74.70 ของผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำย มีผลกำรประเมินคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ นึ ร้อยละ 93.50 ของผูป้ ่ วยและ
ญำติมคี วำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมของทีมสุ ขภำพและชุมชน
กันระหว ่ำง รพ.วังจันทร์

รพ.สต.บ้ำนวังจันทร์ และชุมชน มีกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของภำคีเครื อข่ำย ในกำร

พัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ำยในชุมชน เชน่
สุ ขภำพ

กำรปรับสิ่ งแวดล้อมจำก อบต.

ชุมชน เป็ นต้น

มีกำรสร้ำงแนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยที่เชื่อมโยง

มีกำรสนับสนุ นงบจำกกองทุนตำบล กำรสร้ำงแกนนำ

กำรมีสว่ นร่วมของวัด/อสม./ชมรมผูส้ ู งอำยุ กำร HHC โดยผูน้ ำ

