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บทคัดยอ 

การดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลเพื่อปองกันและบรรเทาความทุกขทรมานแกผูปวยระยะทายและ

ครอบครัว การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยระยะ

ทาย เพ่ือช้ีนําสูการพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองในผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยระยะทายตอไป โดยใชวิธีการศึกษา

เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายจํานวน 5 คนและผูดูแลจํานวน 10 คน  

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาบงช้ีถึงความตองการในการดูแลแบบประคับประคองท่ีสําคัญใน 6 

ประเด็น ไดแก 1) ความตองการบรรเทาอาการท่ีทุกขทรมาน 2) ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) ความตองการ

ขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ 4) ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลงัใจจากบุคลากรสุขภาพ 5) ความตองการในการใช

ชีวิตระยะทาย และ 6) ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเน่ืองท่ีบาน   

 

ABSTRACT 

Palliative care is the care to prevent and alleviate suffering for terminally ill patients and their families. 

The objective of this study was to study the needs for palliative care of older adults with terminal illness for 

the development of the palliative care program for older adults with terminal illness. The qualitative research 

method was employed in the study.  Data were collected by interviewing 5 older persons with terminal 

illness and 10 caregivers. Data were analyzed using content analysis. The study results indicated the needs 

of palliative care in 6 aspects: 1) the need for relief from suffering illness; 2) the need to be involved in decision 

making; 3)  the need for information for decision making; 4)  the need for sharing their feelings and 

encouragement from health care workers; 5)  the need for spending the end of life and 6)  the need for 

support of continuing care at home. 
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บทนํา 

การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เปนการดูแลปองกันและบรรเทาความทุกขทรมานของผูปวยและ

ครอบครัวท่ีตองเผชิญกับปญหาท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามตอชีวิต ท้ังความทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ สังคมและ

จิตวิญญาณ (World Health Organization [WHO], 2018) โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวย ครอบครัว 

และผูดูแลใหดีข้ึน (Radbruch et al., 2020) ผูปวยท่ีมีการลุกลามของโรคในระยะสุดทายน้ัน พบวามีความทุกขทรมานท้ังดาน

รางกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม (วิภาวี, 2562) 

ปจจุบันวิทยาการทางการแพทยมีความเจริญกาวหนามากข้ึน สามารถชวยเหลือผูปวยใหมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน สงผลให

ผูปวยระยะสุดทายท่ีรักษาแบบประคับประคองในโรงพยาบาลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (ทัศนีย และคณะ, 2556) รายงานจากองคการ

อนามัยโลกพบวา ท่ัวโลกมีผูปวยระยะสุดทายสูงถึง 40 ลานคน ซึ่งสาเหตุมาจากโรคเรื้อรัง คิดเปนรอยละ 66 โดยพบมากท่ีสุด 

คือ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดพบรอยละ 38.5 และโรคมะเร็งพบรอยละ 34 (WHO, 2020)  ในประเทศไทยพบวา สาเหตุ

การเสียชีวิตมากที่สดุมาจากโรคเรื้อรัง โดยผูปวยในที่เขาสูระยะสุดทายและเสียชีวิตรอยละ 60 นั้นเปนวัยสูงอายุ สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2561) พบวา การเสียชีวิตของผูสูงอายุเกิดจากโรคเรื้อรังถึงรอยละ 80-85 และเสียชีวิตดวย

โรคมะเร็งรอยละ 25 (อารยา, บําเพ็ญจิต, 2562) ผูสูงอายุมักมีโรคโรคเรื้อรังหลายโรคไปจนถึงเมื่อเขาสูระยะสุดทาย ซึ่งตองใช

ระยะเวลาในการดูแลท่ียาวนาน สงผลใหมีคาใชจายทางดานการบริการสุขภาพท่ีสูง รวมไปถึงภาระของผูดูแลท่ีหนักหนวง 

(ศรีเวียง, 2559) 

ผูสูงอายุเปนวัยที่มีความเสื่อมถอยของการทํางานในระบบตาง ๆ  ของรางกาย (ศิริรัตน, 2561) เมื่อเกิดการเจ็บปวย

จึงมักเปนโรคท่ีเกิดจากความเสื่อมรวมกับลกัษณะความรุนแรงของโรค  สงผลใหผูสูงอายุตองเผชิญกับอาการเจ็บปวยท่ียาวนาน  

และมีความซับซอน (ศิริรัตน, 2563) ในระยะทายมักพบวา ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดานอาการและไดรับความทุกขทรมาน 

ซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวของกับสุขภาพลดลง (Eckerblad et al., 2016) อาการท่ีสงผลใหเกิดความทุกขทรมานตาง ๆ 

ไดแก อาการปวด กระวนกระวาย ซึมเศรา หายใจลําบาก ทองผูก และอาการไมสุขสบายตาง ๆ โดยการดําเนินของโรคในระยะ

ทายของผูสูงอายุนั้นพบวา มีความรุนแรงมากกวาวัยอื่น (วงษเดือน, 2561) จากความซับซอนที่มากกวาวัยผูใหญ การดูแลจึง

ควรควบคูไปกับการควบคุมโรคท่ีคุกคามตอชีวิต การจัดการกลุมอาการสูงอายุ รวมท้ังปญหาดานสังคมและจิตใจรวมดวย 

(ปณิตา, 2561)  ในการดูแลแบบประคับประคองในผูสูงอายุที่มีการเจ็บปวยในระยะทายไมไดเนนที่การรักษาโรค แตเพื่อเพ่ิม

คุณภาพชีวิตและการคงสภาพระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันใหมากที่สุด รวมไปถึงการจัดการกับอาการ

ทุกขทรมานตาง ๆ (ภรเอก, ลัญฉนศักดิ์, 2561)       

ในประเทศไทยมีการศึกษาองคความรูในการดูแลแบบประคับประคองสําหรับบุคลลากรดานสุขภาพ หนึ่งใน

บุคคลท่ีสําคัญคือ พยาบาล เน่ืองจากเปนบุคลากรทางการแพทยในทีมสุขภาพท่ีอยูใกลชิดกับผูปวยและครอบครัวจนนาที

สุดทายของชีวิต (จิรวรรณ และคณะ, 2561) การศึกษาที่ผานมาไดมกีารพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายสําหรับพยาบาลวิชาชีพ (แพรวพรรณ, 2551; อรนุช, อันธิกา, 2558) ซึ่งผลการศึกษาพบวา พยาบาลที่ไดรับ

โปรแกรมสงเสริมการดูแลผูปวยระยะสุดทายมีความรูและการรับรูสมรรถนะในตนเองมากขึ้น อยางไรก็ตาม การศึกษาท่ี

ผานมายังไมไดเนนประเด็นสําคัญของการดูแลแบบประคับประคองในกลุมผูสูงอายุอยางเฉพาะเจาะจง ดังน้ันการศึกษาใน

ครั้งน้ีจึงไดทําการศึกษานํารองเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุท่ีอาจมี

ความตองการในมิติตางๆ ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณท่ีแตกตางจากวัยอ่ืน ท้ังน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตน

ในการชี้นําการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายสําหรับบุคลากร

ทางการพยาบาลตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูปวยสงูอายุท่ีเจ็บปวยระยะทาย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื ่อศึกษาความตองการในการดูแลแบบ

ประคับประคองของผูปวยสูงอายุท่ีเจ็บปวยระยะทาย ในโรงพยาบาลตติยภูมิแหงหน่ึง  

           สถานท่ีศึกษา 

หอผูปวยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับจังหวัดแหงหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

           ผูใหขอมูลและการเลือกผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนผูดูแลผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายและ/หรือผูปวยสูงอายุที่สามารถให

ขอมูลได ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลตามคุณสมบัติที่กําหนดเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ดังนี้ 1) เปนผูปวยที่มีอายุ

ตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป 2) มีภาวะการเจ็บปวยระยะทายที่ไมสามารถรักษาโรคใหหายขาดได  โดยแพทยเจาของไขได

ระบุการดูแลรักษาเปนแบบประคับประคอง 3) เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรม 4) ผูดูแลและ

ผูปวยสูงอายุท่ีสามารถใหขอมูลไดสามารถสื่อสารภาษาไทยได 5) ผูดูแลผูสูงอายุขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจะตองเปนผู

ท่ีใหการดูแลผูสูงอายุขณะรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลไมตํ่ากวา 3 วัน และ 6) ยินดีในการใหขอมูล   

            เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาน้ีผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี พัฒนาโดยผูวิจัยเพ่ือ

ศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยระยะทาย ซึ่งประกอบดวย 

1) แบบขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 

สถานภาพสมรส การวินิจฉัยโรค โรคประจําตัว ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย (PPS) วันที่เขารับการ

รักษาที่โรงพยาบาล วันที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง และแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูดูแล ประกอบดวย  

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ความเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

2)  แนวคําถามที ่ใชในการสัมภาษณความตองการผู ส ูงอายุที ่ เจ็บปวยระยะทายที ่ได ร ับการดูแลแบบ

ประคับประคอง เปนคําถามปลายเปด มีแนวคําถามเกี่ยวกับ ปญหาสุขภาพที่ผูปวยสูงอายุประสบ ความคิดเห็นตอการ

ดูแลรักษาที่ไดรับ ความตองการการดูแลในความคิดเห็นของผูสูงอายุและผูดูแล และความตองการที่ผูสูงอายุและ/หรือ

ผูดูแลใหความสําคัญ  

จริยธรรมในการวิจยั 

 การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตเขาศึกษาในพื้นที ่จากคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ทําการศึกษา หลังไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลและ

ศูนยวิจัยและจริยธรรมของโรงพยาบาลท่ีศึกษา ผูวิจัยจึงไดเขาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทํา

การช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการศึกษา รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการปกปองสิทธิ การปกปดความลับของผูใหขอมูลท่ีเขารวม

วิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับและจะไมถูกเปดเผย รวมทั้งจะไมมีผลกระทบใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลผูใหขอมูล

สามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลาตามความสมัครใจ ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ ผูวิจัยจะนําเสนอ

ผลการวิจัยในภาพรวมพรอมนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั ้น รวมถึงการขออนุญาตในการบันทึกเสียงขณะ

สัมภาษณ เมื่อผูใหขอมูลยินยอมใหสัมภาษณดวยความสมัครใจ ผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม

เขารวมการศึกษาและการยินยอมใหบันทึกเทปขณะทําการสัมภาษณ 
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการคัดเลือกผูใหขอมูลตามเกณฑที่กําหนด โดยการสอบถามและขอคําแนะนาํจากบุคลากรพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานในหอผูปวยเพื่อใหไดผูใหขอมูลตามที่กําหนด จากน้ันผูวิจัยไดทําการแนะนําตนเองและสรางสัมพันธภาพกับ

ผูปวยและผูดูแล พรอมทั้งการชี ้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา หากผูใหขอมูลยินดีเขารวมในการศึกษา ผู วิจัยจะ

ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชเวลาในการสัมภาษณผูดูแลประมาณ 45-60 นาที สวนผูปวยสูงอายุใชเวลาสัมภาษณ

ประมาณ 20-30 นาที ทําการรวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในการศึกษาครั้งนี้มีผูให

ขอมูลท่ีเปนผูดูแลผูปวยสูงอายุจํานวน 10 คน และผูปวยสูงอายุท่ีสามารถรวมใหขอมูลไดจํานวน 5 คน  

          การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายและผูดูแล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

รอยละ และคาเฉลี่ย 

2.   ขอมูลการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา โดยผูวิจัยทําการถอดเทปบันทึกเสียงที่ไดจากการ

สัมภาษณแบบคําตอคํา จากน้ันทําการอานบทสัมภาษณอยางละเอียด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในขอมูล เพ่ือจัดกลุมประเด็น

ท่ีมีความเหมือนและความตางใหเปนหมวดหมู จนเกิดเปนประเด็นหลัก   

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในผูใหขอมูลที่เปนผูดูแล

และในผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายที่เขารับการรักษาที่หอผูปวยอายุรกรรม ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดย

ลักษณะสวนบุคคลของผูปวยสูงอายุจํานวน 10 คน เปนเพศชาย 4 คน (รอยละ 40) เพศหญิง 6 คน (รอยละ 60) เปน

ผูสูงอายุวัยตน (60-69 ป) จํานวน 3 คน (รอยละ 30) วัยกลาง (70-79 ป) จํานวน 4 คน (รอยละ 40)  และวัยปลาย (80 

ปขึ้นไป) จํานวน 3 ราย (รอยละ 30)  ผูปวยสูงอายุมีอายุเฉลี่ย 74.5 ป (SD = 8.45) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ การศึกษา

อยูในระดับประถมศึกษา 8 คน (รอยละ 80) มัธยมศึกษา 1 คน (รอยละ 10) และปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 10)   

สถานภาพสมรสคู 6 คน (รอยละ 60) หมาย 4 คน (รอยละ 40) ระดับความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย 

(PPS) อยูระดับ 20 คะแนนจํานวน 3 คน (รอยละ 30) ระดับ 30 คะแนน จํานวน 5 คน (รอยละ 50) และระดับ 40 

คะแนนจํานวน 2 คน (รอยละ 20) ใชสิทธิการรกัษาประกันสุขภาพถวนหนาทั้งหมด 10 คน (รอยละ 10) มีโรคประจาํตัว 

ไดแก  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกาท ไตวายเรื้อรัง กระดูกสันหลังเสื่อม การวินิจฉัยโรคของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยในระยะ

ทาย มีผูสูงอายุท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไตวายเรื้อรัง 4 คน (รอยละ 40)  หัวใจลมเหลว 2 คน (รอยละ 20) ปอดอักเสบ 

2 คน (รอยละ 20) มะเร็ง 2 คน (รอยละ 20) โดยเปนมะเร็งเตานม 1 คน และมะเร็งปอด 1 คน ระยะเวลาตั้งแตเขารบัการ

รักษาจนกระท่ังไดรับการสงปรึกษาทีมดูแลแบบประคับประคองประมาณ 1-2 วันหลังเขารับการรักษา  

ขอมูลสวนบุคคลของผูดูแล ผูดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายจํานวน 10 คน เปนเพศหญิง 8 คน (รอยละ 80)  

เพศชาย 2 คน (รอยละ 20) มีอายุระหวาง 40-67 ป อายุเฉลี่ย 48.4 ป (SD = 7.72) ในจํานวน 10 คนนี้เปนผูดูแลที่เปน

ผูสูงอายุ 1 คน  ความสัมพันธของผูดูแลกับผูสูงอายุ  เปนบุตร 8 คน (รอยละ 80) และคูสมรส 2 คน (รอยละ 20) ทุกคนนับ

ถือศาสนาพุทธ (รอยละ 1000) การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 6 คน (รอยละ 60) ปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 10) และ

มัธยมศึกษา 4 คน (รอยละ 40) ผูดูแลท้ังหมดเปนผูดูแลหลัก ชวงระยะเวลาท่ีไดดูแลผูสูงอายุมาอยูระหวาง 1-8 ป  
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ความตองการในการดูแลแบบประคับประคอง  

ความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะทาย สามารถสรุปไดเปน 6 ดาน 

ดังน้ี 1) ความตองการบรรเทาอาการท่ีทุกขทรมาน 2) ความตองการมีสวนรวมในการตดัสนิใจ  3) ความตองการขอมูลเพ่ือ

ชวยในการตัดสินใจ 4) ความตองการกลับไปใชชีวิตระยะทายที่บาน 4) ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจาก

บุคลากรสุขภาพ 5) ความตองการในการใชชีวิตระยะทาย: บาน/ร.พ. และ 6) ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องท่ี

บาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความตองการบรรเทาอาการท่ีทุกขทรมาน    

เมื่อแรกเขารับการรักษา ผูสูงอายุสวนใหญมีอาการหลายอาการที่กอใหเกิดความไมสุขสบาย โดยอาการท่ี

ผูสูงอายุสวนใหญประสบและเปนอาการท่ีผูสูงอายุรับรูวาทรมานมากท่ีสุด คือ อาการเหน่ือยหอบและอาการปวด สําหรับ

อาการเหนื่อยหอบจะพบทั้งในผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคที่ใชมะเร็ง เชน โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย  และ

ผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง ในผูสูงอายุที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย มักมาโรงพยาบาลดวยปญหาของ

ภาวะนํ้าเกินท่ีเปนเหตุใหผูสูงอายมุีอาการหายใจหอบเหนื่อย สวนผูสูงอายุที่เปนโรคมะเร็ง หากเปนมะเร็งที่ปอดหรือมีการ

กระจายของมะเร็งมาที่ปอดและอวัยวะใกลเคียง จะทําใหผู สูงอายุประสบกับอาการหอบเหนื่อย รู สึกหายใจไมอ่ิม

เชนเดียวกัน นอกจากนี้อาการหอบเหนื่อยยังพบในผูสูงอายุที่มีภาวะปอดติดเชื้อดวย ซึ่งมีสาเหตุมาจากผูสูงอายุมีการ

สําลักน้ําและอาหารขณะอยูท่ีบาน  ผูสูงอายุรับรูตออาการหอบเหน่ือยวาเปนสิง่คุกคามตอชีวิต  บอยครั้งท่ีรูสึกวาตัวเองจะ

ไมสามารถทนอยูตอไปได เนื่องจากมีความรูสึกเหนื่อยมาก จะหายใจเขาหายใจออกก็เหนื่อยไปหมด เหมือนหายใจไมอ่ิม  

แนนในอก นอนก็ไมได  ถาอยูในทานั่งถึงจะรูสึกวาพอหายใจไดบาง หรือเมื่อไดรับออกซิเจนก็พอชวยใหรูสึกวาดีขึ้นบาง  

“เมื่อยหลายคุณหมอ แมนอนลงกะบได ไดนั่งเอาจั่งไคแหน มันแนนอยูเอิก หายใจเขากะบอิ่ม” (ผูใหขอมูลคนที่ 2)   

“เมื่อย หายใจเขาหายใจออกกะเมื่อย หายใจบอิ่ม แนนไปเบิ่ด” (ผูใหขอมูลคนที่ 3) “หัวใจสิหลุดสิขาด เปนตื้อๆ แนนๆ 

อยูในอกนอนลงกะบได ถาไดออกซิเจนกะไคแหนขึ้น” (ผูใหขอมูลคนที่ 4) ในผูสูงอายุท่ีอยูในระยะใกลตาย  อาการหอบ

เหน่ือยถือเปนอาการเดนท่ีผูสูงอายุในระยะน้ีประสบ โดยผูสูงอายุเหลาน้ีจะไดรับการใหออกซิเจนทางจมูกในเบ้ืองตน เมื่อ

แพทยประเมินวาอาการของผูสูงอายมุีความรุนแรงมากขึ้น แพทยจะมีการเสนอทางเลือกในการรักษา ระหวางการรักษา

แบบเต็มท่ีและการรักษาแบบประคับประคอง หากผูสูงอายุและ/หรือครอบครัวเลือกการดูแลแบบประคับประคอง แพทย

เจาของไขจะสงปรึกษาทีมดูแลแบบประคับประคองเพื่อมาจัดการดูแล เมื่อทีมดูแลแบบประคับประคองไดเขามาใหการ

ดูแลรักษา ผูสูงอายุและครอบครัวมีการรับรูวาการดแูลรกัษาชวยทําใหอาการเหน่ือยหอบทุเลาลง  สามารถนอนหลับพักได   

สุขสบายมากขึ้น“ยายกะดีใจอยู ตั้งแตไดยาแปะนิ ยามเมื่อคืนยายพอนอนไดแหน ปกติตองลุกขึ้นมานั่ง มันหายใจบอิ่ม” 

(ผูใหขอมูลคนท่ี 6) ทําใหผูสูงอายุและครอบครัวรับรูวา หากไดรับการดูแลจากทีมดูแลประคับประคองแตเนิ่นๆ ก็คงจะ

ชวยใหอาการทุกขทรมานท่ีประสบอยูไดรับการดูแลบรรเทาอาการเร็วข้ึน  ซึ่งระยะเวลาท่ีทีมดูแลประคับประคองจะไดมา

ดูแลและจัดการอาการหลังไดรับการปรึกษาจากแพทยเจาของไขจะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน  

สวนผูสูงอายุท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง อาการท่ีพบสวนใหญ คือ อาการปวด โดยตําแหนงท่ีปวดข้ึนกับ

ตําแหนงหรืออวัยวะท่ีเปนมะเร็ง และตําแหนงท่ีมะเร็งลุกลามไป  เชน ผูสูงอายท่ีเปนมะเร็งเตานมลุกลามไปยังกระดูกสัน

หลัง จะมีอาการปวดตามราวนมราวไปยังหลัง  ซึ่งพบวาความปวดจะมีอาการมากขึ้นในชวงเวลาทํากิจกรรมหรือนั่งเปน

เวลานาน “ยามน่ังยายปวดนําราวนม เปนคือมดไต ปวดราวไปหลัง น่ังโดนๆบได” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5) ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวย

ระยะทายพบวาหลายรายท่ีมีโรครวม เชน  โรคเกาท โรคกระดูกเสื่อม ซึ่งผูสูงอายุเหลานี้โดยปกติ ก็จะมีอาการปวดเอว 

ปวดขอ และปวดเมื่อยตามตัวมากอน รวมทั้งอาการปวดจากตัวโรคมะเร็งดวย  ซึ่งพบวาผูสูงอายุจะมอีาการปวดในหลาย

ตําแหนง เชน ปวดตามแขน ขา กระดูกสันหลัง เอว อาการปวดขณะอยูที่โรงพยาบาล พบวาจะปวดมากขึ้นในชวงเวลา
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กลางคืน สงผลใหไมสามารถนอนหลบัพักผอนได และปวดขณะท่ีทํากิจกรรม เชน ขณะอาบน้ําเช็ดตัว เมื่อมีการเคลื่อนไหว

แรงๆ การดูแลจัดการอาการปวด แพทยมีการสั่งยาลดปวดให แตผูสูงอายุบางรายยังคงมีอาการปวดปะทุขึ้นมาเปนครั้ง

คราว จึงคิดวาตนเองยังไดรับยาแกปวดท่ียังไมแรงพอ“หลังแปะยากะไคข้ึนอยู แตคือจั่งยามันออน ลางเท่ือมันก็ปวดข้ึนมา

อีก ไดกินยานํ้าคูกันไป บสั้นมันชา” (ผูใหขอมูลคนที่ 5) แตในผูสูงอายุบางรายรับรูวาการดูแลที่ไดรับจากทีมดูแลแบบ

ประคับประคอง สามารถชวยจัดการกับอาการปวดได ทําใหตนเองสามารถนอนหลับพักผอนได “ตั้งแตไดยาลดปวดแผน

แปะ แมก็นอนหลับได พ่ีก็ดีใจอยูท่ีมีทีมมาดูแล จะไดไมตองไปรบกวนคุณพยาบาลมาฉีดยาใหบอยๆ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 4) 

สวนผูสูงอายุท่ีอยูในระยะใกลเสยีชีวิต บางรายมีอาการสับสน ไมสามารถบอกคะแนนและตําแหนงท่ีปวดได ผูดูแลจะมีการ

สังเกตจากอาการท่ีผูสูงอายุแสดงออกทางสีหนา การเปลงเสียง และการเคลื่อนไหวของรางกาย “ไมรูวาแมแกปวดไหม แต

เราคิดวาแกปวด เพราะเวลาเช็ดตัว บางทีเราพลิกตัว แกจะคราง คิ้วขมวด บางก็ชักแขนออก” (ผูใหขอมูลคนท่ี 4) ผูดูแล

จึงอยากใหบุคลากรสุขภาพมาชวยประเมินและใหคําแนะนําในการประเมินวาลักษณะแบบน้ี ผูสูงอายุปวดในระดับไหน 

จะไดดูแลใหยาถูก 

ทั้งผูสูงอายุและผูดูแลตางใหความสําคัญกับการจัดการอาการไมสุขสบายที่เกิดขึ้น อยากไดรับการจัดการ

อาการอยางรวดเร็ว หากสามารถชวยเหลือใหอาการเหลานี้ทุเลาลงเร็ว ก็จะทําใหผูสูงอายุสามารถนอนหลับไดมากข้ึน 

ในชวงกอนทีมดูแลแบบประคับประคองจะไดเขาไปดูแล ผูสูงอายุและผูดูแลบอกวาไมอยากอยูแบบไดรับความทุกขทรมาน 

อยากใหบุคลากรสุขภาพดูแลรักษาอาการท่ีทรมานตั้งแตเน่ินๆ และอยางรวดเร็ว ตั้งแตแรกท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  

“อยากใหซอยบใหปวดคือสิดี เวลานอนมันนอนบได มันปวดปะทุข้ึนมา จองใสเอวไปเบ่ิด” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5)    

2. ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ    

ผูสูงอายุทุกรายที่ใหขอมูลบอกเลาความรูสึกวา อยากมีสวนรวมในการเลือกหนทางการรักษาของตัวเอง  

ผูสูงอายุคิดวาหากรักษาไปแลวไมหาย อยากหยุดการรักษา ไมอยากที่จะอยูโรงพยาบาล อยากกลับไปอยูที่บานมากกวา  

แตความตองการอยากมีสวนรวมในการตัดสินใจน้ี บางครั้งก็ไมสามารถทําได มีผูสูงอายุบางรายมีความรูสึกเกรงใจบุตร ไม

กลาขัดใจ เมื่อบุตรหลานญาติพี่นองแนะนําอยางไรก็จํายอมตองปฏิบัติตาม ทั้งที่ในบางครั้งผูสูงอายุอยากเลือกการรักษา

อีกทาง เชน ครอบครัวอยากใหผูสูงอายุรักษาตัวตอที่โรงพยาบาลเนื่องจากใกลหมอ มีเครื่องมือในการดูแลครบ กังวลวา

เมื่อตองกลับไปดูแลตอท่ีบาน ครอบครัวอาจดูแลไดไมดีเหมือนอยูโรงพยาบาล แตตัวผูสูงอายุเองอยากจะกลับไปรักษาตัว

ตอที่บาน  แตก็ตองจํายอมนอนรักษาตัวตอที่โรงพยาบาล “ลูกเขาอยากใหอยูนี่ มันจั่งอยูใกลหมอ มีเครื่องมืออิหยังครบ 

ไปบานจั่งสิอยูจั่งได ใจกะยากเมือบานฮั่นละ มาอยูนี่มันกะบคือบานเฮา กะเอาตามเขาวา” (ผูใหขอมูลคนที่ 7) สําหรับ

ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งพบวา มีผูสูงอายุบางรายไมไดรับการแจงเก่ียวกับโรค อาการท่ีเปนอยู และการดําเนินของ

โรค เนื่องจากครอบครัวไมอยากใหบอกเรื่องโรคแกผูสูงอายุ กลัวผูสูงอายุอาการจะทรุดลง คิดมาก เครียด และหมด

กําลังใจ เมื่อผูสูงอายสุอบถามกับบุตร บุตรหลานก็ไมยอมบอก “ยายอยากรูวาเปนโรคหยัง ถามลูกกะบมีคนบอก บบอก

ยายกะพอรูอยูวาเปนมะเร็ง ยายกะรูในโตจะของอยู วามันบเซา แตวาเฮากะอยากรูเนาะ เผื่อสิไดวางแผน คันอยูไปบดีข้ึน 

กะสิขอเมือไปอยูบานดีกวา” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5) 

3. ความตองการขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ  

ผูสูงอายุและผูดูแลอยากใหมีแพทยหรือพยาบาลมาพูดคุย และใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาวาจะเปน

อยางไรตั้งแตแรกที่เขารับการรักษาในหอผูปวย เพื่อจะไดเขาใจและตัดสินใจในการรักษาไดเร็วขึ้น เพราะบางครั้งรูสึก

เหมือนการนอนรอที่ไมรูวาจะเปนอยางไรตอไป สวนผูสูงอายุที่อาการทรุดลงเขาสูระยะทายของชีวิต ระยะนี้ผูสูงอายุไม

สามารถตัดสินใจเองได จะเปนผูดูแลและครอบครัวทําหนาที่ตัดสินใจแทน ซึ่งแพทยเจาของไขจะเปนผูใหขอมูลเรื่องโรค

และแนวทางการรักษา โดยจะใหทางเลือกในการดูแลรักษาระหวางการดูแลรักษาเพื่อชวยพยุงชีพและการดูแลแบบ
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ประคับประคอง ซึ่งผูดูแลสะทอนวา ระยะเวลาในการไดรับรูขอมูลและคําอธิบายจากแพทยยังคอนขางนอย อยากไดเวลา

ในการพูดคุยสอบถามมากกวาน้ี อยากทราบอาการท่ีจะเกิดข้ึน อยากไดขอมูลท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับผลลัพฺธท่ีจะเกิดข้ึน

จากการรักษา  หากตัดสินใจรักษาตอไปอนาคตจะเปนอยางไร อัตราการรอดชีวิตของผูสูงอายุจะเปนอยางไร  ทางเลือกใน

การรักษา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือกจะเปนอยางไร อยากใหบุคคลากรสุขภาพแจงขอมูลแบบตรงไปตรงมาและเขาใจ

ไดงาย เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได “อยากใหบอกตรงๆเลย วาถาสิใสทอสิหยังไปมันสิหายบ ถาบหายกะบอยากเฮ็ด” 

(ผูใหขอมูลคนท่ี 1) ผูดูแลใหขอมูลวา หากไมสามารถรักษาใหหายได ผูสูงอายุสวนใหญเลือกท่ีจะกลับไปรักษาตัวตอท่ีบาน 

เน่ืองจากคิดวาตนเองแกชราแลว ปลอยใหเรื่องการตายเปนไปตามอายุขัย 

4. ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ   

ในภาวะท่ีการเจ็บปวยระยะทายท่ีมกีารลกุลามของโรค สงผลใหผูสูงอายุเกิดความทุกขทรมานท้ังทางรางกาย

และจิตใจ ผูสูงอายุจะมีความกังวลใจ สิ่งท่ีสงสัย มีเรื่องท่ียังคางคาในใจ และมีสิ่งท่ีตองตัดสินใจ ผูสูงอายุในระยะน้ีจึงมีการ

แสดงออกทางดานอารมณในลักษณะตางๆ เชน ความกังวลใจ ไมสบายใจ บางเรื่องไมอยากบอกเลากับบุตร เน่ืองจากกลัว

บุตรจะไมสบายใจไปดวย เชน เรื่องการเตรียมตัวตาย ความรูสึกเก่ียวกับการเจ็บปวย  ผูสูงอายุจึงตองการบุคลากรสุขภาพ

ท่ีสามารถปรึกษาพูดคุย ระบายความในใจได “อยากมีที่ปรึกษาคุณหมอ มีคนใหความคึด มีคนมาใหคุยนํากะดี ลาง

เรื่องเฮากะบกลาบอกลูก ยานเขาบสบายใจไปนํา เวาไปเขากะสิเสียใจเนาะ พอแมปวยใกลตายกะดาย อุกอ่ังในใจลางเท่ือ 

บมีคนใหเวานํา” (ผูใหขอมูลคนท่ี 6) นอกจากน้ีผูสูงอายุยังตองการกําลังใจในการเผชิญหนากับความตายท่ีจะเกิดข้ึน  หาก

มีบุคคลากรสุขภาพมาพูดคุยถามไถอาการ สารทุกขสุกดิบ คอยชวยเหลือ ตอบคําถามขอสงสัยตางๆ ผูสูงอายุคิดวาจะชวย

ใหผูสูงอายุมีกําลังใจมากขึ้น พบวา ขณะอยูโรงพยาบาลมีทีมดูแลแบบประคับประคองมาพูดคุยดวย มีการสอบถามถึง

ความตองการใหชวยเหลือ แตก็ไมมีเวลาพูดคุยมากนัก เนื่องจากจํานวนผูปวยมีมาก ทําใหไดพูดคุยกับบุคคลากรสุขภาพ

ในชวงเวลาสั้นๆ จึงอยากตองการเวลาในการพูดคุยความในใจ การไดรับกําลังใจเพื่อรับมือกับความตายที่จะมาถึง  

“พยาบาลอยูศูนยเพ่ินมาเยี่ยมอยู ไดคุยแปปเดียว คนไขเพ่ินหลาย ยายเขาใจอยู เฮาเฒาแลว มื้อนึงกะตองตาย ยายทําใจ

ไวแลว มีพยาบาลมาคุยนําแบบน้ียายกะดีใจ มีหยังกะสิไดถาม มีกําลังใจข้ึน” (ผูใหขอมูลคนท่ี 8) 

5. ความตองการในการใชชีวิตระยะทาย: ท่ีบาน/ท่ีโรงพยาบาล 

ผูสูงอายุที่มีการเจ็บปวยในระยะทายทั้งหมดใหความสําคัญกับการเสียชีวิตที่บาน เลือกบานเปนสถานที่ใน

การใชเวลาชวงวาระสุดทายและเสียชีวิต ผูสูงอายุที่ใหขอมูลและผูดูแลบอกวา ผูสูงอายุมีความผูกพันธกับบานเกิดของ

ตนเองที่เคยอยูอาศัย คิดถึงสิ่งแวดลอมเดิม จึงมีความตองการอยากกลับไปรักษาตัวตอที่บาน ไดอยูทามกลางครอบครัว 

ญาติพี่นอง “แมเคยพูดไวนะ ตอนมาโรงพยาบาลใหมๆ ที่แกยังคุยไดสติอยู วาพาแมกลับบานเถอะ แมแกแลว ถาไมหาย 

พาแมไปตายที่บานซะ คิดถึงบาน คิดถึงหมา ไมรูจะมีใครเอาขาวใหมันกินไหม” (ผูดูแลคนที่ 4) แตในขณะเดียวกันก็มี        

ผูสูงอายุและครอบครัวบางรายมีความตองการที่จะอยูรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอ เพราะผูสูงอายุยังมีความกังวล กลัว

ครอบครัวใหการดูแลไมเหมือนกับที่โรงพยาบาล หากเกิดอาการอะไรขึ้น กลัวครอบครัวไมสามารถดูแลได เชน การดูแล

อุปกรณใหยาใตผิวหนังหรือไซริงคไดรเวอร “ไปอยูบานสิดูแลแบบได ถาหอบข้ึนมาอีก ลูกสิเบ่ิงไดคือคุณหมออยูโรงบาลบ 

เวลาใชเครื่องใชหยัง ถามีปญหามาสิเฮ็ดแบบได” (ผูใหขอมูลคนท่ี 3)       

6. ความตองการการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องท่ีบาน  

ผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ผูที่มีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง (PPS) ที่ระดับ 20 คะแนน จะไม

สามารถรับประทานอาหารได ไมสามารถกลืนยาได จึงไดรับการดูแลจัดการอาการโดยใชยาเฟนตานิลแบบแผนแปะ และ

การใหยาใตผิวหนังซึ่งตองใชอุปกรณในการใหยาหรือไซริงคไดรเวอร ซึ่งผูสูงอายุที่อยูในระยะนี้และครอบครัวมักตองการ

พาผูสูงอายุกลับไปบาน เพื่อใหผูสูงอายุไดมีชีวิตในชวงทายทามกลางคนในครอบครัว แตปญหาที่พบมากในระยะนี้ คือ 
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ผูดูแลและครอบครัวไมมั่นใจในการดแูลผูสูงอายุท่ีตองใชอุปกรณในการใหยา อีกท้ังมีความวิตกกังวลในการจัดการอาการท่ี

อาจปะทุข้ึนมา ทําใหเกิดความลังเลใจท่ีจะพาผูสูงอายุกลับไปดูแลตอท่ีบาน “ใจพ่ีก็อยากใหอยูท่ีน่ีตอ พอไปอยูท่ีบาน ไมรู

วาจะดูแลยังไง ยังดูแลไมคลองเลย อยูที่นี่ยังมีหมอมีพยาบาลคอยชวย ไปอยูที่บานพี่ก็กังวล เลยคิดวาใหแกอยูที่นี่ตอไป

กอน” (ผูดูแลคนที่ 10)  ซึ่งสะทอนถึงความตองการคําแนะนํา  วิธีการสอนและการสรางความเชื่อมั่นและทักษะใหกับ

ผูดูแลและครอบครัวในการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน “อยากใหพยาบาลเพ่ินใหขอมูลเรื่องระยะของโรค การดูแลยามเฮา

กลับไปบาน ลางเทื่อ ยายกะฟงบทัน หูบคอยไดยิน เพิ่นบอกแลวกะลืม” (ผูดูแลคนที่ 1) รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ

ตางๆ ท่ีจําเปนตองใชกับผูปวยระยะน้ี เชน เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงนอน “ถาจะพายายกลับบาน แมกะอยากถามอยูวา

มีเตียง มีอุปกรณหยังใหยืมไดบ ไปอยูบานกะบมีอุปกรณชวยเหลือหยัง ถายืมไปจากโรงพยาบาลสิไดบ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 

3)  ตลอดจนการติดตามสอบถามอาการและใหคําแนะนําในการดูแลอยางตอเน่ืองเมื่อผูดูแลตองใหการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน

เพื่อสามารถสอบถามขอมูลในสิ่งที่ยังสงสัยเพิ่มเติม เพราะบางครั้งผูดูแลรูสึกวายังมีความสับสนในการดูแลจัดการเรื่อง

ตางๆ เชน การใชอุปกรณในการดูแล การจัดการอาการ  การเตรียมพรอมตอความตายของผูสูงอายุ “ถาพยาบาลโทรมา

ถามขาว มีอะไรจะไดถาม เควงอยู ไมรูจะทําไงบาง พอไดอุนใจ บางอยางเราก็ทําไมถูก” (ผูดูแลคนท่ี 10) โดยเฉพาะผูดูแล

ท่ีเปนผูสูงอายุจะมีความกังวลใจเปนอยางมากในการใชอุปกรณการใหยาหรือไซริงคไดรเวอร เน่ืองจากอานหนังสือไมออก 

จําขั้นตอนในการเปดปดเครื่อง หรือการเปลี่ยนยาไมได กลัวการใชเครื่อง กังวลวาหากเข็มหลุดจะทําอยางไรตอ “ยามไป

อยูบาน คือสิเปลี่ยนยาหลอดใหมเปน สอนไปกะลืมแลวละคุณหมอ มีวิธีอื่นบ หากกะลองแปปเดยีวนึงเนาะ ไดหัดเฮ็ดให

ชินไคแหนเหวย” (ผูดูแลคนที่ 7) นอกจากนี้ผูดูแลสวนใหญยังสะทอนถึงความตองที่จะทราบวิธีการแกไขเมื่ออุปกรณเกิด

ปญหา ตองการไดรับการลองฝกปฏิบัติตั้งแตผูสูงอายุนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะไดเสริมความมั่นใจและเกิดความ

เคยชิน แตการไดรับคําแนะนําสวนใหญมักไดรับในวันกอนกลับบาน ทําใหระยะเวลาในการพูดคุยสอบถามและฝกปฏิบัติ

สั้น“พ่ียังไมคลองเลย กลัววากลับไปจะยังไงอยู ถาไดลองเขาคูกับพยาบาลทําตั้งแตเน่ินๆ จะดี เราจะไดชิน เวลาเราไปบาน

เราก็จะไดทําเปน” (ผูดูแลคนท่ี 10)    

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถอภิปรายผลการศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองในแตละ

ประเด็นหลัก ไดดังน้ี     

  ความตองการบรรเทาอาการที่ทุกขทรมาน อาการหอบเหนื่อยและอาการปวด เปนความตองการที่ผูสูงอายุท่ี

เจ็บปวยระยะทายใหความสําคัญ เนื่องจากเปนปญหาที่คุกคามสงผลใหเกิดความทุกขทรมาน Combs et al. (2013) ได

จัดกลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง พบวา อาการเหนื่อยลา หายใจลําบาก 

และการนอนหลับถูกรบกวน เปนอาการที่พบมากในผูที่เปนโรคมะเร็ง ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ภาวะหัวใจ

ลมเหลว และพารกินสัน การศึกษาความชุกของอาการในผูสูงอายุที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายพบวา มีอาการ

เหนื่อยลารอยละ 60-97 สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในระยะสุดทายมากกวา 3/4 พบอาการหายใจลําบาก  

นอกจากน้ียังมีการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีบงช้ีวา อาการสําคัญท่ีพบบอยในผูสูงอายุ เชน ความปวด ยังไมไดรับการจัดการหรือไดรับ

การรักษานอยเกินไป  มกีารศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความปวดในผูท่ีไมมีความบกพรองดานเชาวปญญาและในผูสูงอายุ

สมองเสื่อมที่มีกระดูกสะโพกหักอยางเฉียบพลันทั้งสองกลุม พบวา ความปวดของทั้งสองกลุมยังไดรับการจัดการนอย

เกินไป ซึ่งปรากฏการณน้ีจะเพ่ิมมากข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึนและในผูท่ีมีความบกพรองดานเชาวปญญา สําหรับผูสูงอายุท่ีเปน

โรคเรื้อรังท่ีไมใชมะเร็ง ภาวะเจ็บปวยน้ีอาจเปนสาเหตุของความทุกขทรมานดวยเชนกัน  ผูสูงอายุมักประสบกับอาการตาง 

ๆ ทางดานรางกายที่มาพรอมกับความเจ็บปวย แตอาการที่เกิดขึ้นยังขาดการประเมินและการจัดการที่ดีพอ (Morrison, 
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Meier, 2003; Chai et al., 2014) ดังนั้นผูสูงอายุจึงมีความตองการจัดการอาการทุกขทรมานจากการลุกลามของโรค 

อาการ (Symptom) ในบริบทของการดูแลแบบประคับประคองไดกลายเปนสิ่งท่ีบงช้ีถึงความทุกขทรมานและแสดงถึงการ

ลุกลามของโรค ซึ่งจะสงผลกระทบดานลบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  

ดังน้ันการบรรเทาอาการจึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตสูงสุด 

(Aranda, 2003) พยาบาลจึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับอาการและการจัดการอาการ  เพื่อนําไปสูการวางแผนและให

ความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือบรรเทาอาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูปวยและญาติผูดูแลใน

การประเมินอาการ จัดการกับอาการ และติดตามผลลัพธการจัดการ เพ่ือชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดไปจนถึงวาระ

สุดทาย (วงจันทร, 2554) 

ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ในภาวะเจ็บปวยระยะทาย พบวา ผูสูงอายุทุกรายอยากมีสวนรวมใน

การเลือกแนวทางการรักษารวมกับทีมสุขภาพและครอบครัวตามความปรารถนาสุดทายของตนเอง สอดคลองกับ

การศึกษาของ ธารินี และคณะ (2560) พบวา ผูปวยระยะสุดทายมีความตองการขอมูลและตองการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาตามความปรารถนาของตนเอง แมวาการสนับสนุนใหผูปวยตัดสินใจเลือกการรักษาดวย 

ตนเองเปนสิ่งที่ดี แตในความเปนจริงพบวา ผูสูงอายุบางสวนยังไดรับการปกปดขอมูลจากครอบครัว ผูดูแลจึงกลายเปน

ผูทําหนาที่ตัดสินใจในการรักษาแทน และพบวาในผูสูงอายุที่มีความบกพรองดานการรูคิด มีภาวะสับสน ไมสามารถ

ตัดสินใจในการรักษาได เน่ืองจากผูสูงอายุสวนใหญเมื่อเขาสูภาวะใกลเสียชีวิต มักมีภาวะสับสน การรูคิดบกพรอง สงผลให

ผูสูงอายุขาดความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลรักษาในระยะสุดทายของชีวิต ดังน้ันครอบครัวจึงตองทําหนาท่ี

เปนผูตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดทายของชีวิต (จุธาลักษณ, สิริมาศ, 2557) ดวยเหตุน้ีการสื่อสารระหวาง

แพทยหรือพยาบาลกับครอบครวัและญาติ และการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมครอบครัว จะสามารถชวยครอบครัว

และญาติใหไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจ  โดยแพทยมีบทบาทท่ีชัดเจนในสนับสนุนการตัดสินใจระยะสุดทายโดยการ

ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโรคและการรักษา พยาบาลมีบทบาทเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล ผูอํานวยความ

สะดวกใหกับครอบครัวและญาติ  เปนตัวแทนปกปองสิทธิผู ปวยเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ ้น และเปนที่ปรึกษาที่ดีแก

ครอบครัวและญาติ เพ่ือชวยใหเกิดการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาระยะสุดทายท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการของ

ผูปวย (กนกพร, 2558) 

ความตองการขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ เพื่อใหทราบถึงแนวทางการดําเนินโรค ขอมูลเกี่ยวกับการรักษา 

ทางเลือกในการรักษา เพ่ือจะไดวางแผนในชวงสุดทายของชีวิต และตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดแูล

และการรักษา ผู สูงอายุจึงตองการขอมูลเพื ่อการตัดสินใจเกี ่ยวกับการดําเนินของโรคและแนวทางการรักษา เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ สอดคลองกับท่ีศิริรัตน (2561) กลาววา ผูสูงอายุตองการทราบถึงประโยชนของการรักษา เพ่ือนําสู

การตัดสินใจในการเลือกหนทางในการรักษาไดอยางเหมาะสม ในกรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถตัดสินใจไดเอง ผูดูแลจะทํา

หนาที่ตัดสินใจแทน ซึ่งพบวาผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจแทนมีความตองการการชวยเหลือจากแพทยและพยาบาล ในประเด็น

ของขอมูลและการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน เพียงพอ และตอเนื่อง การเปดโอกาสใหซักถามในสิ่งที่สงสัย การสะทอนคิด

เพ่ือใหตัดสินใจไดดวยตนเอง  (ปริญญา, 2559) 

ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ ในการกาวเขาสูชวงสุดทายของชีวิต 

ผูสูงอายุมักตองเผชิญกับความทุกขทางดานจิตใจท่ีมีทั้งความเสียใจ เศรา วิตกกังวล ความกลัวความตายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ผูสูงอายุจึงตองการระบายสิ่งท่ีคับของใจ ความกังวล ความกลัวเก่ียวกับการเจ็บปวยและความตายท่ีกําลังจะมาถึง  

ซึ่งจะชวยใหผูปวยสามารถจัดการกับความรูสึกเศรา เสียใจ และเผชิญกับความตายไดอยางสงบ (จอนผจง, 2557)  
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ความตองการกลับไปใชชีวิตระยะทายท่ีบาน/โรงพยาบาล  ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ

ต้องการกลับไปใช้ชีวิตระยะท้ายท่ีบ้าน ซึ่งเป�นความเช่ือของสังคมวัฒนธรรมอีสาน การตายตามความเช่ือของคนในชุมชน

มักต้องการกลับมาตายที่บ้านของตน ผู้สูงอายุระยะท้ายท่ีอยู่โรงพยาบาล ผู้ป่วยและครอบครัวส่วนใหญ่มักจะขอกลับมา

บ้านในวาระสุดท้าย เพ่ือให้สิ้นลมหายใจท่ีบ้าน ได้อยู่ท่ามกลางสมาชิกครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และคนท่ีรัก การ

กลับมาตายที่บ้านยังเป�ดโอกาสให้ผู้สูงอายุระยะท้ายได้สั่งเสียสิ่งที่ค้างคาในใจ และครอบครัวสามารถประกอบพิธีกรรม

ตามความเชื่อได้อีกด้วย  ซึ่งถือเป�นความต้องการตายดีของผู้สูงอายุระยะท้าย เป�นความต้องการที่ผู้สูงอายุเลือกอยากให้

เกิดข้ึนในช่วงสุดท้ายของชีวิต (อารยา, บำเพ็ญจิต, 2562)    

ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องที่บาน ผลการศึกษามีความสอดคลองกับท่ีภิญโญ (2563) กลาววา

ผูปวยสูงอายุระยะทายสวนใหญตองการใชชีวิตในระยะสุดทายและเสียชีวิตท่ีบาน ไดอยูในสิ่งแวดลอมท่ีคุนเคย ไดพักผอน

เต็มที่ที่บาน พรอมหนาพรอมตาบุคคลใกลชิดและผูกพัน แตในขณะเดียวกันผูสูงอายุและครอบครัวก็อาจเกิดความวิตก

กังวลในการดูแล ไมมั่นใจในการดูแลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ครอบครัวจึงมีความตองการระบบริการสุขภาพท่ี

จะชวยสนับสนุนใหครอบครัวสามารถใหการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบานได ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทัศนีย 

เทศประสิทธ์ิ และคณะ (2556) ท่ีพบวา โรงพยาบาลยังมกีารสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการดูแลตอเน่ืองท่ี

บานไมเพียงพอ เชน เครื่องดูดเสมหะ ชุดใหออกซิเจน เตียงผูปวย เปนตน สงผลใหผูปวยตองนอนรักษาและเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาล พยาบาลซึ่งเปนบุคลากรที่อยูใกลชิดผูปวยมากที่สุด จึงมีบทบาทสําคัญมากในการดูแลผูปวย โดยเปนผู

ประสานงานในทีม เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เปนตัวแทนของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายในชุมชน และเชื่อมตอขอมูลการดูแลอยางตอเนื่อง จะชวยทําใหผูปวยเขาถึงระบบบริการไดงาย รวดเร็ว และ

ครอบคลุม   

     โดยสรุปจากผลการศึกษานี้หากบุคลากรทางการพยาบาล สามารถตอบสนองความต้องการที่สอดรับกับมุมมอง

ความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัวตามบริบทวัฒนธรรม จะเป�นการช่วยส่งเสริมการตายดีให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยระยะ

ท้าย ซึ่งการตายที่ดีนั้นคือ การที่ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างเพียงพอ  

เหมาะสม ได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณตรงกับความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงได้ทำสิ่งที่อยากทำแต่ยัง

ไม่ได้ทำ สามารถแสดงความปรารถนาของตนเองว่าต้องการให้มีการดูแลอย่างไรในระยะท้ายเพื่อให้เสียชีวิตอย่างสงบ

สมศักดิ์ศรีของความเป�นมนุษย์ ดังนั้นทีมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ให้การดูแลจึงต้องทำความเข้าใจและตอบสนองความ

ต้องการให้ครอบคลุมทุกมิติ 
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