ผู้ดแู ลคือใคร?
ผู้ดแู ลอำจเป็ นสมำชิกในครอบครัว เพื่อนบ้ ำน หรื อเพื่อนฝูง
ผู้ซงึ่ ให้ ควำมดูแลและควำมช่วยเหลือแก่บคุ คลที่มีควำม
พิกำร ป่ วยเรื อ้ รัง หรื อผู้ชรำที่ไม่มเี รี่ ยวแรง
ผู้ดแู ลเหล่ำนี ้ปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำวเป็ นประจำและต่อเนื่อง
โดย ไม่ได้ รับค่ำแรง นอกจำกในบำงกรณีที่ได้ รับเงินบำนำญ
หรื อเงินช่วยเหลือของผู้ดแู ล
ผู้ดแู ลอำจให้ ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับ








กิจกรรมประจำวัน
กำรสนับสนุนด้ ำนสังคม
ยำนพำหนะ
กำรไปพบแพทย์
กำรตัดสินใจ
ควำมสนับสนุนด้ ำนจิตใจ

Health Policy document 2011_015 (เอกสำรนโยบำย
สุขภำพอนำมัย 2011_015) แห่งรัฐนิวเซำธ์เวลส์ ระบุวำ่
ผู้ดแู ลจะต้ องเกี่ยวข้ องกับกำรวำงแผนกำรดูแล เริ่ มตังแต่
้
วันที่เข้ ำโรงพยำบำล กำรรักษำตัวอยูใ่ นโรงพยำบำล ไป
จนถึงวันที่ออกจำกโรงพยำบำล
Policy Document 2011_015. 7 มีนำคม 2011

ผู้ดูแลกล่ าวว่ า:
“บ๊ อบค่อนข้ ำงจะเป็ นคนสันโดษ ดังนันเขำจึ
้
งไม่ชอบอยูใ่ นที่จำกัด
ซึง่ จะมองเห็นแต่ผ้ ปู ่ วยคนอื่นๆ ควรจัดให้ เขำนัง่ ตรงที่ที่เขำสำมำรถ
มองออกไปนอกหน้ ำต่ำง เพื่อเขำจะได้ มองเห็นธรรมชำติ เพื่อเขำ
จะได้ ร้ ูสกึ สงบและผ่อนคลำยอำรรมณ์”
แครี ่ – ผูด้ ูแลพีช่ าย

www.cclhd.health.nsw.gov.au
ดูหน้ ำ Carer Support Unit (หน่วยสนับสนุนผู้ดแู ล)
ภำยใต้ หวั เรื่อง Patients & Visitors (ผู้ป่วย และ ผู้มำเยี่ยม)
จำกจุดนี ้ท่ำนจะเห็นห่วงเชื่อม (ลิงค์ส์)

TOP5
เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล

“เป็ นสิง่ สำคัญที่พนักงำนจะต้ องบอกพ่อว่ำอำหำรของเขำมำแล้ ว
และหวังว่ำเขำคงจะรู้สกึ เอร็ ดอร่อยกับอำหำรนัน้ – แต่ถ้ำเพียงแต่
เอำถำดอำหำรมำวำงไว้ ตรงหน้ ำ พ่อก็จะไม่ร้ ูวำ่ นัน่ คืออำหำรของ
เขำ”
แบร็ ด – ผูด้ ูแลพ่อ
“พนักงำนควรรู้วำ่ ถ้ ำภรรยำของผมบ่นพึมพัมหรื อพูดกับตัวเอง นัน่
หมำยควำมว่ำเธอกำลังรู้สกึ กะวนกะวำย คำปลอบของพนักงำน
เช่น - - ไม่เป็ นไร เบอริ ล คุณปลอดภัย เรำกำลังดูแลคุณอยู่ - - แค่
นันแหละที
้
่คือสิง่ ที่เธอต้ องกำร”
เร็ กซ์ – ผูด้ ูแลภรรยา
“แม่ของดิ ฉนั ยังไม่ถึงขัน้ กลัน้ อุจจาระปัสสาวะไม่อยู่ ท่านจะชี ้ไปที ่
ประตูถา้ ท่านต้องการไปห้องน้า”
มิ แชลล์ – ผูด้ ูแลมารดา

TOP 5 เป็ นเรื่ องสำหรับบุคคลที่มีควำมยำกลำบำกใน
ด้ ำนควำมคิด เหตุผล ควำมจำ หรื อ กำรสื่อสำร

Fหากท่ านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่ อ

Carer Support Unit (หน่วยสนับสนุนผู้ดแู ล)
TOP 5 ทำงออนไลน์ ได้ ที่

Thai | ภำษำไทย

21 Beane St. Gosford NSW 2250
โทรศัพท์: 4320 5556 โทรสำร: 4320 5555
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นอกจำกนัน้ ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ดแู ลยังมีอยูใ่ น Carer
Resource Folder (แฟ้มแหล่งผู้ดแู ล) ที่เก็บไว้ ใน

TOP 5 ช่วยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ด้ำนกำรแพทย์ทรำบประวัติ
ส่วนตัวของผู้ป่วย ควำมต้ องกำรพิเศษ สิ่งที่เขำชอบ
และสิ่งที่เขำต้ องกำรเลือก

TOP 5 คืออะไร?

ข้ ำพเจ้ ำควรเขียนอะไร?

TOP 5 ทำงำนอย่ำงไร?

ในฐำนะเป็ นผู้ดแู ล ไม่มีใครเข้ ำใจผู้ป่วยดีเท่ำกับ
ท่ำน

ลองนึกถึงสิ่งสำคัญที่สดุ ห้ ำสิ่งที ท่ำนคิดว่ำเจ้ ำหน้ ำที่
ของโรงพยำบำลควรจำเป็ นต้ องทรำบ เช่น

วิธีที่จะทำให้ ผ้ ทู ี่ท่ำนดูแลรู้สึกมัน่ ใจและสงบ

หำทำงให้ ผ้ ปู ่ วยร่วมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมสะอำดส่วนตัว

สนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยสื่อสำร

สนับสนุนให้ เขำรู้สกึ ว่ำเขำเป็ น
ตัวของเขำเอง

สนทนำกับพยำบำลหรือเจ้ ำหน้ ำที่สขุ ภำพอนำมัยเกี่ยวกับ TOP 5
เจ้ ำหน้ ำที่จะเขียนคำแนะนำและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ของท่ำนลง
ไว้ ในแบบฟอร์ ม TOP 5

ท่ำนรู้ประวัติควำมเป็ นมำของผู้ป่วยและรู้วำ่ มี
ควำมหมำยอย่ำงไรกับตัวเขำ ท่ำนรู้วำ่ เขำสนใจ
อะไร ชอบและไม่ชอบอะไร และเขำมีควำมวิตก
กังวลเรื่ องอะไร
ท่ำนอำจเป็ นผู้ถือกุญแจที่จะไขเข้ ำไปในโลกของ
กำรสื่อสำรและควำมประพฤติของเขำ
TOP 5 เป็ นแบบฟอร์ มที่ท่ำนสำมำรถจดบันทึก
ข้ อแนะนำและข้ อมูลพิเศษเกี่ยวกับบุคคลที่ท่ำน
ดูแลลงไว้ เพื่อช่วยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของโรงพยำบำล
เข้ ำใจผู้ป่วยและควำมต้ องกำรของเขำได้ ดียิ่งขึ ้น

คาแนะนาเหล่ านีค้ ือสิ่ง
ที่เรี ยกว่ า “TOP 5”
พิจารณา:


สถานการณ์ ท่ เี ป็ นสาเหตุของความเศร้ าโศก



ร่ องรอยทีแสดงให้ เห็นถึงความจาเป็ น



กาหนดกิจวัตรประจาวันและสิ่งที่ทาเป็ นประจา



“ต้ องมี” หรือ กิจกรรมที่ชอบ เช่ น ดนตรี ทาสวน ดู
ทีวี เล่ นไพ่
ข้ อแนะนาแต่ ละข้ อควรรวมถึงปฏิบัตกิ ารที่เจ้ าหน้ าที่
จาเป็ น ต้ องทา หรือไม่ จาเป็ นต้ องทา และผลที่ได้ คาด
ไว้ ว่าจะเกิดขึ้น

แบบฟอร์ มนี ้จะถูกนำไปติดไว้ กบั แผ่นบันทึกที่ห้อยติดกับเตียง (เบด
ชำร์ ต) ซึง่ เจ้ ำหน้ ำทีกำรแพทย์ทกุ คนสำมำรถอ่ำนเห็นได้ โดยง่ำย
สัญญลักษณ์ TOP 5 ขนำดใหญ่นี ้มองเห็นได้ อย่ำงชัดเจน และจะ
เตือนเจ้ ำหน้ ำที่กำรแพทย์และพยำบำลให้ ทบทวนข้ อแนะนำ TOP 5
ของท่ำนที่ติดอยู่ด้ำนหลังของแบบฟอร์ ม ก่อนที่พวกเขำจะลงมือตรวจ
ผู้ป่วย

