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Quardriplegia

ช่ือผูปวย  นายศ.อายุ 25 ป 
           ชุมชนสามชัย 
           อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
สถานะภาพ โสด 
รายได     ไดรับเงินผูพิการเดือนละ 500 บาท



ชุมชนสามชัย

ชุมชนประชาธิปตย
ศูนยสามชัย

ชุมชนจิระนคร

ชุมชนหนาญว.

เขต 5 ชุมชนท่ีรับผิดชอบ
บานผูปวย

ชุมชนชุมอุทิศ
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ประวัติการเจ็บปวย

  วันที่ อาการ ผลการรักษา

12 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม- 28 กุมภาพันธ 
2554

มีนาคม  ถึงปจจุบัน

Bed ridden อัมพาตตั้งแตคอลงไป แตแม
เลี้ยงพาไปรักษาหมอบานบีบนวด ไหล2ขาง 
ยกได แขน2 ขางเคลื่อนไหวในแนวราบ มี
แผลกดทับ 4 แผล ที่กน สะโพก มีกลิ่นเหม็น 
มี gangrean 
 
มีแผลกดทับ, ฟนฟูกลามเนื้อแขน, ปองกัน
ขอติด

พูดคุย ทักทายสราง
สัมพันธภาพ
(นองสีหนาแปลกใจ ตกใจ ไม
ยิ้ม) 
แนะนําตัว
Debridement



วันท่ี ระดับแผลกดทับ
12 ธค 53 3 (Nr  + OD)

มค 54 2 (Nr  + OD)

กพ  54        2 (Nr 2-3 ครั้ง/wk + Mather)

มี.ค 54        1 (Nr 1 ครั้ง/wk + Mather)

ระดับแผลกดทับ



การรักษาปจจุบัน

Wet Dressing NSS Honey  OD

B co 1X3 pc

Blacofen เพ่ิมจาก 1x3 เปน 2-1-1



การประเมิน INHOMESSS    

Immobility
-นอนติดเตียง อัมพาตตั้งแตคอลงไป ใชวิธีบีบ
นวดกับหมอบานที่พัทลุง มีกําลังมากขึ้น ขยับ
ไหล2ขางไดเล็กนอย ขยับขอมือกับนิ้วไมได     
ขา2ขางขยับไมได มีอาการเกร็ง เทาตก ขอเทาติด 
แตขอเขาและขอสะโพกยังไมติด



Nutrition

- กินขาว 3 ม้ือ ตักกินเอง หกเลอะเทอะ 

- แมเล้ียงเอาขาวและนํ้ามาต้ังไวตามเวลา

-มีมดบนเตียง กัดขาผูปวย2ขาง



Home environment

-ทางเดินเขาบานแคบ ประตูหนาบานปด

-ในบาน พ้ืนมีนํ้าซึม แฉะ

-ท่ีนอนพ้ืนเตียงผุ สกปรก มีฝุน

-ขับถายบนเตียง กล้ันปสสาวะอุจจาระไมได

-เก็บของใชไมเปนระเบียบ

-สายไฟ อุปกรณไฟฟาระโยงระยาง

-มีสภาพเหม็นโคลนจากนํ้าทวม



Other people

- สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว มี
การหยารางต้ังแตผูปวยยังเด็ก

- อยูกับแมเล้ียง พอทํางานหาเงิน ไมมีเวลา
พูดคุยกับลูก

- สภาพชุมชน มีเด็กติดยา ขายยาเสพติด

- ชุมชนแออัด ถนนแคบ



Medication

- มีเพ่ือนติดยา ไปเบิกยาจากศูนยบริการสาธารณสุขท่ีอ่ืนมาให

- การเก็บยาไมถูกสุขลักษณะ

-เพ่ือนชวยทาผงวิเศษนิยม/ขม้ินชันตามรอยแผลท่ีถูกมดกัด



Examination

-ผลการตรวจรางกาย

แววตาหมนหมอง 



SSS

 Safety  ความปลอดภัยของบุคคล
- เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจัดส่ิงแวดลอมไม

เหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดนอย ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ

Spiritual Health ประเมินทัศนคติ คานิยม
- ตอตนเอง ไมหายจากโรค หากไดน่ังรถเข็นก็พอใจ

    - ตอเพ่ือนบาน มีเพ่ือนเขามาพูดคุยแกเหงา
    - ตอสังคม มีการชวยเหลือ ไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ



Service

-รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ 

-มารับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขสามชัย

-มีความพึงพอใจในการใหบริการ



ปญหา สูแนวทางการแกไข Immobility

-แมเล้ียงฝกทํากายภาพบําบัด

-กระตุนใหผูปวยตระหนัก



ภูมิใจ....นําเสนอ



Nutritionปญหา สูแนวทางการแกไข

-แนะนํากินอาหาร 5 หมู เนนโปรตีนท่ีหางาย ไขขาววัน
ละ 2ฟอง

-นมผลไม ผัก ตามท่ีปลูก



ปญหา สูแนวทางการแกไข Home environment



Other peopleปญหา สูแนวทางการแกไข



ปญหา สูแนวทางการแกไข Medication



ปญหา สูแนวทางการแกไข Examination

-นอกเหนือจากการรักษาโดยการ
ใชยา ผูปวยสามารถฟนฟูสุขภาพ
ตนเองได โดยไดรับความรวมจาก
ทีมสหวิชาชีพ อสม.และเจาหนาท่ี 
สอ.

- มีการตรวจสุขภาพประจําป ท่ี
ทางรพ.ชวยติดตามอยางสมํ่าเสมอ



ปญหา สูแนวทางการแกไข SSS

1.ความปลอดภัย ทางเจาท่ีและ อสม. รวมกันทําความ
สะอาดท่ีพักอาศัย ติดตามใหอสมเขาเย่ียมทุก 2 
สัปดาห 

2. ดานทัศนคติ คานิยม เสริมสรางความรูความเขาใจ
เร่ืองโรค สรางคุณคาใหแกผูปวย ศักยภาพของการเปน
แมท่ีดี เปนคนไขท่ีดีของหมอ การดํารงชีวิตอยูได
จนถึงปจจุบัน อยูอยางพอเพียง

3. เสริมสรางพัฒนาองคกร เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ พัฒนาศักยภาพของสถาน
บริการ และเจาท่ี ใหเกิดความพึงพอใจในการับบริการ
ยิ่งขึ้น 



ประเมินผลหลัง
การเย่ียม

สภาพแวดลอม ท้ังภายใน 
ภายนอกท่ีพัก ดีข้ึน

กินยาไดถูกตอง

กินอาหารเหมาะสม

สมดุลตอโรค

ติดตามเย่ียมตอเน่ือง
ไดรับความชวยเหลือจาก 
องคกร อบต.ชุมชน สอ. รพ.มี
สุขภาวะดานตางๆ ดีข้ึน

สุขภาพจิตดี 

รูคุณคาตนเอง 

อยูกับโรคได






