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บทคัดยอ
การดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลเพื่อปองกันและบรรเทาความทุกขทรมานแกผูปวยระยะทายและ
ครอบครัว การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะ
ทาย เพื่อชี้นําสูการพัฒนาโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองในผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายตอไป โดยใชวิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายจํานวน 5 คนและผูดูแลจํานวน 10 คน
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาบงชี้ถึงความตองการในการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญใน 6
ประเด็น ไดแก 1) ความตองการบรรเทาอาการที่ทุกขทรมาน 2) ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) ความตองการ
ขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ 4) ความตองการบอกเลาความรูส ึกและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ 5) ความตองการในการใช
ชีวิตระยะทาย และ 6) ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องที่บาน
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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MMP10-2
บทนํา
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) เปนการดูแลปองกันและบรรเทาความทุกขทรมานของผูปวยและ
ครอบครัวที่ตองเผชิญกับปญหาที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยที่คุกคามตอชีวิต ทั้งความทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ (World Health Organization [WHO], 2018) โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวย ครอบครัว
และผูดูแลใหดีขึ้น (Radbruch et al., 2020) ผูปวยที่มีการลุกลามของโรคในระยะสุดทายนั้น พบวามีความทุกขทรมานทั้งดาน
รางกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม (วิภาวี, 2562)
ปจจุบันวิทยาการทางการแพทยมีความเจริญกาวหนามากขึ้น สามารถชวยเหลือผูปวยใหมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น สงผลให
ผูปวยระยะสุดทายที่รักษาแบบประคับประคองในโรงพยาบาลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ทัศนีย และคณะ, 2556) รายงานจากองคการ
อนามัยโลกพบวา ทั่วโลกมีผูปวยระยะสุดทายสูงถึง 40 ลานคน ซึ่งสาเหตุมาจากโรคเรื้อรัง คิดเปนรอยละ 66 โดยพบมากที่สุด
คือ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดพบรอยละ 38.5 และโรคมะเร็งพบรอยละ 34 (WHO, 2020) ในประเทศไทยพบวา สาเหตุ
การเสียชีวิตมากที่สดุ มาจากโรคเรื้อรัง โดยผูปวยในที่เขาสูระยะสุดทายและเสียชีวิตรอยละ 60 นั้นเปนวัยสูงอายุ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2561) พบวา การเสียชีวิตของผูสูงอายุเกิดจากโรคเรื้อรังถึงรอยละ 80-85 และเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งรอยละ 25 (อารยา, บําเพ็ญจิต, 2562) ผูสูงอายุมักมีโรคโรคเรื้อรังหลายโรคไปจนถึงเมื่อเขาสูระยะสุดทาย ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการดูแลที่ยาวนาน สงผลใหมีคาใชจายทางดานการบริการสุขภาพที่สูง รวมไปถึงภาระของผูดูแลที่หนักหนวง
(ศรีเวียง, 2559)
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีความเสื่อมถอยของการทํางานในระบบตาง ๆ ของรางกาย (ศิริรัตน, 2561) เมื่อเกิดการเจ็บปวย
จึงมักเปนโรคที่เกิดจากความเสื่อมรวมกับลักษณะความรุนแรงของโรค สงผลใหผูสูงอายุตองเผชิญกับอาการเจ็บปวยที่ยาวนาน
และมีความซับซอน (ศิริรัตน, 2563) ในระยะทายมักพบวา ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดานอาการและไดรับความทุกขทรมาน
ซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพลดลง (Eckerblad et al., 2016) อาการที่สงผลใหเกิดความทุกขทรมานตาง ๆ
ไดแก อาการปวด กระวนกระวาย ซึมเศรา หายใจลําบาก ทองผูก และอาการไมสุขสบายตาง ๆ โดยการดําเนินของโรคในระยะ
ทายของผูสูงอายุนั้นพบวา มีความรุนแรงมากกวาวัยอื่น (วงษเดือน, 2561) จากความซับซอนที่มากกวาวัยผูใหญ การดูแลจึง
ควรควบคูไปกับการควบคุมโรคที่คุกคามตอชีวิต การจัดการกลุมอาการสูงอายุ รวมทั้งปญหาดานสังคมและจิตใจรวมดวย
(ปณิตา, 2561) ในการดูแลแบบประคับประคองในผูสูงอายุที่มีการเจ็บปวยในระยะทายไมไดเนนที่การรักษาโรค แตเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและการคงสภาพระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันใหมากที่สุด รวมไปถึงการจัดการกับอาการ
ทุกขทรมานตาง ๆ (ภรเอก, ลัญฉนศักดิ์, 2561)
ในประเทศไทยมีการศึกษาองคความรูในการดูแลแบบประคับประคองสําหรับบุคลลากรดานสุขภาพ หนึ่งใน
บุคคลที่สําคัญคือ พยาบาล เนื่องจากเปนบุคลากรทางการแพทยในทีมสุขภาพที่อยูใกลชิดกับผูปวยและครอบครัวจนนาที
สุดทายของชีวิต (จิรวรรณ และคณะ, 2561) การศึกษาที่ผานมาไดมกี ารพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายสําหรับพยาบาลวิชาชีพ (แพรวพรรณ, 2551; อรนุช, อันธิกา, 2558) ซึ่งผลการศึกษาพบวา พยาบาลที่ไดรับ
โปรแกรมสงเสริมการดูแลผูปวยระยะสุดทายมีความรูและการรับรูสมรรถนะในตนเองมากขึ้น อยางไรก็ตาม การศึกษาที่
ผานมายังไมไดเนนประเด็นสําคัญของการดูแลแบบประคับประคองในกลุมผูสูงอายุอยางเฉพาะเจาะจง ดังนั้นการศึกษาใน
ครั้งนี้จึงไดทําการศึกษานํารองเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุท่ีอาจมี
ความตองการในมิติตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่แตกตางจากวัยอื่น ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการชี้นําการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายสําหรับบุคลากร
ทางการพยาบาลตอไป
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MMP10-3
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิ งคุณภาพ (qualitative research) เพื่อศึกษาความตองการในการดูแ ลแบบ
ประคับประคองของผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ในโรงพยาบาลตติยภูมิแหงหนึ่ง
สถานที่ศึกษา
หอผูปวยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับจังหวัดแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูใหขอมูลและการเลือกผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนผูดูแลผูปวยสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายและ/หรือผูปวยสูงอายุที่สามารถให
ขอมูลได ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลตามคุณสมบัติท่ีกําหนดเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ดังนี้ 1) เปนผูปวยที่มีอายุ
ตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป 2) มีภาวะการเจ็บปวยระยะทายที่ไมสามารถรักษาโรคใหหายขาดได โดยแพทยเจาของไขได
ระบุการดูแลรักษาเปนแบบประคับประคอง 3) เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรม 4) ผูดูแลและ
ผูปวยสูงอายุที่สามารถใหขอมูลไดสามารถสื่อสารภาษาไทยได 5) ผูดูแลผูสูงอายุขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจะตองเปนผู
ที่ใหการดูแลผูสูงอายุขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลไมตํ่ากวา 3 วัน และ 6) ยินดีในการใหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษานี้ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พัฒนาโดยผูวิจัยเพื่อ
ศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ซึ่งประกอบดวย
1) แบบขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา
สถานภาพสมรส การวินิจฉัยโรค โรคประจําตัว ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย (PPS) วันที่เขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล วันที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง และแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูดูแล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ความเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
2) แนวคํ า ถามที ่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ ค วามต อ งการผู  ส ู ง อายุ ท ี ่ เ จ็ บ ป ว ยระยะท า ยที ่ ไ ด ร ั บ การดู แ ลแบบ
ประคับประคอง เปนคําถามปลายเปด มีแนวคําถามเกี่ยวกับ ปญหาสุขภาพที่ผูปวยสูงอายุประสบ ความคิดเห็นตอการ
ดูแลรักษาที่ไดรับ ความตองการการดูแลในความคิดเห็นของผูสูงอายุและผูดูแล และความตองการที่ผูสูงอายุและ/หรือ
ผูดูแลใหความสําคัญ
จริยธรรมในการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตเขาศึกษาในพื้ นที ่จากคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ทําการศึกษา หลังไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลและ
ศูนยวิจัยและจริยธรรมของโรงพยาบาลที่ศึกษา ผูวิจัยจึงไดเขาพื้นที่เพื่อดําเนินการเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทํา
การชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการศึกษา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการปกปองสิทธิ การปกปดความลับของผูใหขอมูลที่เขารวม
วิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับและจะไมถูกเปดเผย รวมทั้งจะไมมีผลกระทบใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลผูใหขอมูล
สามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลาตามความสมัครใจ ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ ผูวิจัยจะนําเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวมพรอมนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น รวมถึงการขออนุญาตในการบันทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ เมื่อผูใหขอมูลยินยอมใหสัมภาษณดวยความสมัครใจ ผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม
เขารวมการศึกษาและการยินยอมใหบันทึกเทปขณะทําการสัมภาษณ
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MMP10-4
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการคัดเลือกผูใหขอมูลตามเกณฑที่กําหนด โดยการสอบถามและขอคําแนะนําจากบุคลากรพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหอผูปวยเพื่อใหไดผูใหขอมูลตามที่กําหนด จากนั้นผูวิจัยไดทําการแนะนําตนเองและสรางสัมพันธภาพกับ
ผูปวยและผูดูแล พรอมทั้งการชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา หากผูใหขอมูลยินดีเขารวมในการศึกษา ผูวิจัยจะ
ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชเวลาในการสัมภาษณผูดูแลประมาณ 45-60 นาที สวนผูปวยสูงอายุใชเวลาสัมภาษณ
ประมาณ 20-30 นาที ทําการรวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในการศึกษาครั้งนี้มีผูให
ขอมูลที่เปนผูดูแลผูปวยสูงอายุจํานวน 10 คน และผูปวยสูงอายุที่สามารถรวมใหขอมูลไดจํานวน 5 คน
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทายและผูดูแล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ และคาเฉลี่ย
2. ขอมูลการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา โดยผูวิจัยทําการถอดเทปบันทึกเสียงที่ไดจากการ
สัมภาษณแบบคําตอคํา จากนั้นทําการอานบทสัมภาษณอยางละเอียด เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอมูล เพื่อจัดกลุมประเด็น
ที่มีความเหมือนและความตางใหเปนหมวดหมู 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) ใชสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถวนหนาทั้งหมด 10 คน (รอยละ 10) มีโรคประจําตัว
ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกาท ไตวายเรื้อรัง กระดูกสันหลังเสื่อม การวินิจฉัยโรคของผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะ
ทาย มีผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไตวายเรื้อรัง 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 ระยะเวลาตั้งแตเขารับการ
รักษาจนกระทั่งไดรับการสงปรึกษาทีมดูแลแบบประคับประคองประมาณ 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 ความสัมพันธของผูด ูแลกับผูสูงอายุ 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) ผูดูแลทั้งหมดเปนผูดูแลหลัก ชวงระยะเวลาที่ไดดูแลผูสูงอายุมาอยูระหวาง 1-8 ป
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MMP10-5
ความตองการในการดูแลแบบประคับประคอง
ความตองการในการดูแลแบบประคับประคองของผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะทาย สามารถสรุปไดเปน 6 ดาน
ดังนี้ 1) ความตองการบรรเทาอาการที่ทุกขทรมาน 2) ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) ความตองการขอมูลเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจ 4) ความตองการกลับไปใชชีวิตระยะทายที่บาน 4) ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจาก
บุคลากรสุขภาพ 5) ความตองการในการใชชีวิตระยะทาย: บาน/ร.พ. และ 6) ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องที่
บาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความตองการบรรเทาอาการที่ทุกขทรมาน
เมื่อแรกเขารับการรักษา ผูสูงอายุสวนใหญมีอาการหลายอาการที่กอใหเกิดความไมสุขสบาย โดยอาการที่
ผูสูงอายุสวนใหญประสบและเปนอาการที่ผูสูงอายุรับรูวาทรมานมากที่สุด คือ อาการเหนื่อยหอบและอาการปวด สําหรับ
อาการเหนื่อยหอบจะพบทั้งในผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคที่ใชมะเร็ง เชน โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย และ
ผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง ในผูสูงอายุที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย มักมาโรงพยาบาลดวยปญหาของ
ภาวะนํ้าเกินที่เปนเหตุใหผูสูงอายุมีอาการหายใจหอบเหนื่อย สวนผูสูงอายุที่เปนโรคมะเร็ง หากเปนมะเร็งที่ปอดหรือมีการ
กระจายของมะเร็งมาที่ปอดและอวัยวะใกลเคียง จะทําใหผูสูงอายุประสบกับอาการหอบเหนื่อย รูสึกหายใจไมอิ่ม
เชนเดียวกัน นอกจากนี้อาการหอบเหนื่อยยังพบในผูสูงอายุที่มีภาวะปอดติดเชื้อดวย ซึ่งมีสาเหตุมาจากผูสูงอายุมีการ
สําลักนํ้าและอาหารขณะอยูที่บาน ผูสูงอายุรับรูตออาการหอบเหนื่อยวาเปนสิง่ คุกคามตอชีวิต บอยครั้งที่รูสึกวาตัวเองจะ
ไมสามารถทนอยูตอไปได เนื่องจากมีความรูสึกเหนื่อยมาก จะหายใจเขาหายใจออกก็เหนื่อยไปหมด เหมือนหายใจไมอิ่ม
แนนในอก นอนก็ไมได ถาอยูในทานั่งถึงจะรูสึกวาพอหายใจไดบาง หรือเมื่อไดรับออกซิเจนก็พอชวยใหรูสึกวาดีขึ้นบาง
“เมื่อยหลายคุณหมอ แมนอนลงกะบได ไดนั่งเอาจั่งไคแหน มันแนนอยูเอิก หายใจเขากะบอิ่ม” (ผูใหขอมูลคนที่ 2)
“เมื่อย หายใจเขาหายใจออกกะเมื่อย หายใจบอิ่ม แนนไปเบิ่ด” (ผูใหขอมูลคนที่ 3) “หัวใจสิหลุดสิขาด เปนตื้อๆ แนนๆ
อยูในอกนอนลงกะบได ถาไดออกซิเจนกะไคแหนขึ้น” (ผูใหขอมูลคนที่ 4) ในผูสูงอายุที่อยูในระยะใกลตาย อาการหอบ
เหนื่อยถือเปนอาการเดนที่ผูสูงอายุในระยะนี้ประสบ โดยผูสูงอายุเหลานี้จะไดรับการใหออกซิเจนทางจมูกในเบื้องตน เมื่อ
แพทยประเมินวาอาการของผูสูงอายุมีความรุนแรงมากขึ้น แพทยจะมีการเสนอทางเลือกในการรักษา ระหวางการรักษา
แบบเต็มที่และการรักษาแบบประคับประคอง หากผูสูงอายุและ/หรือครอบครัวเลือกการดูแลแบบประคับประคอง แพทย
เจาของไขจะสงปรึกษาทีมดูแลแบบประคับประคองเพื่อมาจัดการดูแล เมื่อทีมดูแลแบบประคับประคองไดเขามาใหการ
ดูแลรักษา ผูสูงอายุและครอบครัวมีการรับรูว าการดูแลรักษาชวยทําใหอาการเหนื่อยหอบทุเลาลง สามารถนอนหลับพักได
สุขสบายมากขึ้น“ยายกะดีใจอยู ตั้งแตไดยาแปะนิ ยามเมื่อคืนยายพอนอนไดแหน ปกติตองลุกขึ้นมานั่ง มันหายใจบอิ่ม”
(ผูใหขอมูลคนที่ 6) ทําใหผูสูงอายุและครอบครัวรับรูวา หากไดรับการดูแลจากทีมดูแลประคับประคองแตเนิ่นๆ ก็คงจะ
ชวยใหอาการทุกขทรมานที่ประสบอยูไดรับการดูแลบรรเทาอาการเร็วขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่ทีมดูแลประคับประคองจะไดมา
ดูแลและจัดการอาการหลังไดรับการปรึกษาจากแพทยเจาของไขจะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน
สวนผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง อาการที่พบสวนใหญ คือ อาการปวด โดยตําแหนงที่ปวดขึ้นกับ
ตําแหนงหรืออวัยวะที่เปนมะเร็ง และตําแหนงที่มะเร็งลุกลามไป เชน ผูสูงอายที่เปนมะเร็งเตานมลุกลามไปยังกระดูกสัน
หลัง จะมีอาการปวดตามราวนมราวไปยังหลัง ซึ่งพบวาความปวดจะมีอาการมากขึ้นในชวงเวลาทํากิจกรรมหรือนั่งเปน
เวลานาน “ยามนั่งยายปวดนําราวนม เปนคือมดไต ปวดราวไปหลัง นั่งโดนๆบได” (ผูใหขอมูลคนที่ 5) ผูสูงอายุที่เจ็บปวย
ระยะทายพบวาหลายรายที่มีโรครวม เชน โรคเกาท โรคกระดูกเสื่อม ซึ่งผูสูงอายุเหลานี้โดยปกติ ก็จะมีอาการปวดเอว
ปวดขอ และปวดเมื่อยตามตัวมากอน รวมทั้งอาการปวดจากตัวโรคมะเร็งดวย ซึ่งพบวาผูสูงอายุจะมีอาการปวดในหลาย
ตําแหนง เชน ปวดตามแขน ขา กระดูกสันหลัง เอว อาการปวดขณะอยูที่โรงพยาบาล พบวาจะปวดมากขึ้นในชวงเวลา
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MMP10-6
กลางคืน สงผลใหไมสามารถนอนหลับพักผอนได และปวดขณะที่ทํากิจกรรม เชน ขณะอาบนํ้าเช็ดตัว เมื่อมีการเคลื่อนไหว
แรงๆ การดูแลจัดการอาการปวด แพทยมีการสั่งยาลดปวดให แตผูสูงอายุบางรายยังคงมีอาการปวดปะทุขึ้นมาเปนครั้ง
คราว จึงคิดวาตนเองยังไดรับยาแกปวดที่ยังไมแรงพอ“หลังแปะยากะไคขึ้นอยู แตคือจั่งยามันออน ลางเทื่อมันก็ปวดขึ้นมา
อีก ไดกินยานํ้าคูกันไป บสั้นมันชา” (ผูใหขอมูลคนที่ 5) แตในผูสูงอายุบางรายรับรูวาการดูแลที่ไดรับจากทีมดูแลแบบ
ประคับประคอง สามารถชวยจัดการกับอาการปวดได ทําใหตนเองสามารถนอนหลับพักผอนได “ตั้งแตไดยาลดปวดแผน
แปะ แมก็นอนหลับได พี่ก็ดีใจอยูที่มีทีมมาดูแล จะไดไมตองไปรบกวนคุณพยาบาลมาฉีดยาใหบอยๆ” (ผูใหขอมูลคนที่ 4)
สวนผูสูงอายุที่อยูในระยะใกลเสียชีวิต บางรายมีอาการสับสน ไมสามารถบอกคะแนนและตําแหนงที่ปวดได ผูดูแลจะมีการ
สังเกตจากอาการที่ผูสูงอายุแสดงออกทางสีหนา การเปลงเสียง และการเคลื่อนไหวของรางกาย “ไมรูวาแมแกปวดไหม แต
เราคิดวาแกปวด เพราะเวลาเช็ดตัว บางทีเราพลิกตัว แกจะคราง คิ้วขมวด บางก็ชักแขนออก” (ผูใหขอมูลคนที่ 4) ผูดูแล
จึงอยากใหบุคลากรสุขภาพมาชวยประเมินและใหคําแนะนําในการประเมินวาลักษณะแบบนี้ ผูสูงอายุปวดในระดับไหน
จะไดดูแลใหยาถูก
ทั้งผูสูงอายุและผูดูแลตางใหความสําคัญกับการจัดการอาการไมสุขสบายที่เกิดขึ้น อยากไดรับการจัดการ
อาการอยางรวดเร็ว หากสามารถชวยเหลือใหอาการเหลานี้ทุเลาลงเร็ว ก็จะทําใหผูสูงอายุสามารถนอนหลับไดมากขึ้น
ในชวงกอนทีมดูแลแบบประคับประคองจะไดเขาไปดูแล ผูสูงอายุและผูดูแลบอกวาไมอยากอยูแบบไดรับความทุกขทรมาน
อยากใหบุคลากรสุขภาพดูแลรักษาอาการที่ทรมานตั้งแตเนิ่นๆ และอยางรวดเร็ว ตั้งแตแรกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
“อยากใหซอยบใหปวดคือสิดี เวลานอนมันนอนบได มันปวดปะทุขึ้นมา จองใสเอวไปเบิ่ด” (ผูใหขอมูลคนที่ 5)
2. ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ผูสูงอายุทุกรายที่ใหขอมูลบอกเลาความรูสึกวา อยากมีสวนรวมในการเลือกหนทางการรักษาของตัวเอง
ผูสูงอายุคิดวาหากรักษาไปแลวไมหาย อยากหยุดการรักษา ไมอยากที่จะอยูโรงพยาบาล อยากกลับไปอยูที่บานมากกวา
แตความตองการอยากมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ บางครั้งก็ไมสามารถทําได มีผูสูงอายุบางรายมีความรูสึกเกรงใจบุตร ไม
กลาขัดใจ เมื่อบุตรหลานญาติพี่นองแนะนําอยางไรก็จํายอมตองปฏิบัติตาม ทั้งที่ในบางครั้งผูสูงอายุอยากเลือกการรักษา
อีกทาง เชน ครอบครัวอยากใหผูสูงอายุรักษาตัวตอที่โรงพยาบาลเนื่องจากใกลหมอ มีเครื่องมือในการดูแลครบ กังวลวา
เมื่อตองกลับไปดูแลตอที่บาน ครอบครัวอาจดูแลไดไมดีเหมือนอยูโรงพยาบาล แตตัวผูสูงอายุเองอยากจะกลับไปรักษาตัว
ตอที่บาน แตก็ตองจํายอมนอนรักษาตัวตอที่โรงพยาบาล “ลูกเขาอยากใหอยูนี่ มันจั่งอยูใกลหมอ มีเครื่องมืออิหยังครบ
ไปบานจั่งสิอยูจั่งได ใจกะยากเมือบานฮั่นละ มาอยูนี่มันกะบคือบานเฮา กะเอาตามเขาวา” (ผูใหขอมูลคนที่ 7) สําหรับ
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคมะเร็งพบวา มีผูสูงอายุบางรายไมไดรับการแจงเกี่ยวกับโรค อาการที่เปนอยู และการดําเนินของ
โรค เนื่องจากครอบครัวไมอยากใหบอกเรื่องโรคแกผูสูงอายุ กลัวผูสูงอายุอาการจะทรุดลง คิดมาก เครียด และหมด
กําลังใจ เมื่อผูสูงอายุสอบถามกับบุตร บุตรหลานก็ไมยอมบอก “ยายอยากรูวาเปนโรคหยัง ถามลูกกะบมีคนบอก บบอก
ยายกะพอรูอยูวาเปนมะเร็ง ยายกะรูในโตจะของอยู วามันบเซา แตวาเฮากะอยากรูเนาะ เผื่อสิไดวางแผน คันอยูไปบดีขึ้น
กะสิขอเมือไปอยูบานดีกวา” (ผูใหขอมูลคนที่ 5)
3. ความตองการขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ
ผูสูงอายุและผูดูแลอยากใหมีแพทยหรือพยาบาลมาพูดคุย และใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาวาจะเปน
อยางไรตั้งแตแรกที่เขารับการรักษาในหอผูปวย เพื่อจะไดเขาใจและตัดสินใจในการรักษาไดเร็วขึ้น เพราะบางครั้งรูสึก
เหมือนการนอนรอที่ไมรูวาจะเปนอยางไรตอไป สวนผูสูงอายุที่อาการทรุดลงเขาสูระยะทายของชีวิต ระยะนี้ผูสูงอายุไม
สามารถตัดสินใจเองได จะเปนผูดูแลและครอบครัวทําหนาที่ตัดสินใจแทน ซึ่งแพทยเจาของไขจะเปนผูใหขอมูลเรื่องโรค
และแนวทางการรักษา โดยจะใหทางเลือกในการดูแลรักษาระหวางการดูแลรักษาเพื่อชวยพยุงชีพและการดูแลแบบ
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ประคับประคอง ซึ่งผูดูแลสะทอนวา ระยะเวลาในการไดรับรูขอมูลและคําอธิบายจากแพทยยังคอนขางนอย อยากไดเวลา
ในการพูดคุยสอบถามมากกวานี้ อยากทราบอาการที่จะเกิดขึ้น อยากไดขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพฺธที่จะเกิดขึ้น
จากการรักษา หากตัดสินใจรักษาตอไปอนาคตจะเปนอยางไร อัตราการรอดชีวิตของผูสูงอายุจะเปนอยางไร ทางเลือกใน
การรักษา ขอดีขอเสียของแตละทางเลือกจะเปนอยางไร อยากใหบุคคลากรสุขภาพแจงขอมูลแบบตรงไปตรงมาและเขาใจ
ไดงาย เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได “อยากใหบอกตรงๆเลย วาถาสิใสทอสิหยังไปมันสิหายบ ถาบหายกะบอยากเฮ็ด”
(ผูใหขอมูลคนที่ 1) ผูดูแลใหขอมูลวา หากไมสามารถรักษาใหหายได ผูสูงอายุสวนใหญเลือกที่จะกลับไปรักษาตัวตอที่บาน
เนื่องจากคิดวาตนเองแกชราแลว ปลอยใหเรื่องการตายเปนไปตามอายุขัย
4. ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ
ในภาวะที่การเจ็บปวยระยะทายที่มกี ารลุกลามของโรค สงผลใหผูสูงอายุเกิดความทุกขทรมานทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ผูสูงอายุจะมีความกังวลใจ สิ่งที่สงสัย มีเรื่องที่ยังคางคาในใจ และมีสิ่งที่ตองตัดสินใจ ผูสูงอายุในระยะนี้จึงมีการ
แสดงออกทางดานอารมณในลักษณะตางๆ เชน ความกังวลใจ ไมสบายใจ บางเรื่องไมอยากบอกเลากับบุตร เนื่องจากกลัว
บุตรจะไมสบายใจไปดวย เชน เรื่องการเตรียมตัวตาย ความรูสึกเกี่ยวกับการเจ็บปวย ผูสูงอายุจึงตองการบุคลากรสุขภาพ
ที่สามารถปรึกษาพูดคุย ระบายความในใจได “อยากมีที่ปรึกษาคุณหมอ มีคนใหความคึด มีคนมาใหคุยนํากะดี ลาง
เรื่องเฮากะบกลาบอกลูก ยานเขาบสบายใจไปนํา เวาไปเขากะสิเสียใจเนาะ พอแมปวยใกลตายกะดาย อุกอั่งในใจลางเทื่อ
บมีคนใหเวานํา” (ผูใหขอมูลคนที่ 6) นอกจากนีผ้ ูสูงอายุยังตองการกําลังใจในการเผชิญหนากับความตายที่จะเกิดขึ้น หาก
มีบุคคลากรสุขภาพมาพูดคุยถามไถอาการ สารทุกขสุกดิบ คอยชวยเหลือ ตอบคําถามขอสงสัยตางๆ ผูสูงอายุคิดวาจะชวย
ใหผูสูงอายุมีกําลังใจมากขึ้น พบวา ขณะอยูโรงพยาบาลมีทีมดูแลแบบประคับประคองมาพูดคุยดวย มีการสอบถามถึง
ความตองการใหชวยเหลือ แตก็ไมมีเวลาพูดคุยมากนัก เนื่องจากจํานวนผูปวยมีมาก ทําใหไดพูดคุยกับบุคคลากรสุขภาพ
ในชวงเวลาสั้นๆ จึงอยากตองการเวลาในการพูดคุยความในใจ การไดรับกําลังใจเพื่อรับมือกับความตายที่จะมาถึง
“พยาบาลอยูศูนยเพิ่นมาเยี่ยมอยู ไดคุยแปปเดียว คนไขเพิ่นหลาย ยายเขาใจอยู เฮาเฒาแลว มื้อนึงกะตองตาย ยายทําใจ
ไวแลว มีพยาบาลมาคุยนําแบบนี้ยายกะดีใจ มีหยังกะสิไดถาม มีกําลังใจขึ้น” (ผูใหขอมูลคนที่ 8)
5. ความตองการในการใชชีวิตระยะทาย: ที่บาน/ที่โรงพยาบาล
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 ถาหอบขึ้นมาอีก ลูกสิเบิ่งไดคือคุณหมออยูโรงบาลบ
เวลาใชเครื่องใชหยัง ถามีปญหามาสิเฮ็ดแบบได” (ผูใหขอมูลคนที่ 3)
6. ความตองการการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องที่บาน
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยระยะทาย ผูที่มีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง (PPS) ที่ระดับ 20 คะแนน จะไม
สามารถรับประทานอาหารได ไมสามารถกลืนยาได จึงไดรับการดูแลจัดการอาการโดยใชยาเฟนตานิลแบบแผนแปะ และ
การใหยาใตผิวหนังซึ่งตองใชอุปกรณในการใหยาหรือไซริงคไดรเวอร ซึ่งผูสูงอายุที่อยูในระยะนี้และครอบครัวมักตองการ
พาผูสูงอายุกลับไปบาน เพื่อใหผูสูงอายุไดมีชีวิตในชวงทายทามกลางคนในครอบครัว แตปญหาที่พบมากในระยะนี้ คือ
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ผูดูแลและครอบครัวไมมั่นใจในการดูแลผูส ูงอายุที่ตอ งใชอุปกรณในการใหยา อีกทั้งมีความวิตกกังวลในการจัดการอาการที่
อาจปะทุขึ้นมา ทําใหเกิดความลังเลใจที่จะพาผูสูงอายุกลับไปดูแลตอที่บาน “ใจพี่ก็อยากใหอยูที่นี่ตอ พอไปอยูที่บาน ไมรู
วาจะดูแลยังไง ยังดูแลไมคลองเลย อยูที่นี่ยังมีหมอมีพยาบาลคอยชวย ไปอยูที่บานพี่ก็กังวล เลยคิดวาใหแกอยูที่นี่ตอไป
กอน” (ผูดูแลคนที่ 10) ซึ่งสะทอนถึงความตองการคําแนะนํา วิธีการสอนและการสรางความเชื่อมั่นและทักษะใหกับ
ผูดูแลและครอบครัวในการดูแลผูปวยระยะทายที่บาน “อยากใหพยาบาลเพิ่นใหขอมูลเรื่องระยะของโรค การดูแลยามเฮา
กลับไปบาน ลางเทื่อ ยายกะฟงบทัน หูบคอยไดยิน เพิ่นบอกแลวกะลืม” (ผูดูแลคนที่ 1) รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ
ตางๆ ที่จําเปนตองใชกับผูปวยระยะนี้ เชน เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงนอน “ถาจะพายายกลับบาน แมกะอยากถามอยูวา
มีเตียง มีอุปกรณหยังใหยืมไดบ ไปอยูบานกะบมีอุปกรณชวยเหลือหยัง ถายืมไปจากโรงพยาบาลสิไดบ” (ผูใหขอมูลคนที่
3) ตลอดจนการติดตามสอบถามอาการและใหคําแนะนําในการดูแลอยางตอเนื่องเมื่อผูดูแลตองใหการดูแลผูสูงอายุที่บาน
เพื่อสามารถสอบถามขอมูลในสิ่งที่ยังสงสัยเพิ่มเติม เพราะบางครั้งผูดูแลรูสึกวายังมีความสับสนในการดูแลจัดการเรื่อง
ตางๆ เชน การใชอุปกรณในการดูแล การจัดการอาการ การเตรียมพรอมตอความตายของผูสูงอายุ “ถาพยาบาลโทรมา
ถามขาว มีอะไรจะไดถาม เควงอยู ไมรูจะทําไงบาง พอไดอุนใจ บางอยางเราก็ทําไมถูก” (ผูดูแลคนที่ 10) โดยเฉพาะผูดูแล
ที่เปนผูสูงอายุจะมีความกังวลใจเปนอยางมากในการใชอุปกรณการใหยาหรือไซริงคไดรเวอร เนื่องจากอานหนังสือไมออก
จําขั้นตอนในการเปดปดเครื่อง หรือการเปลี่ยนยาไมได กลัวการใชเครื่อง กังวลวาหากเข็มหลุดจะทําอยางไรตอ “ยามไป
อยูบาน คือสิเปลี่ยนยาหลอดใหมเปน สอนไปกะลืมแลวละคุณหมอ มีวิธีอื่นบ หากกะลองแปปเดียวนึงเนาะ ไดหัดเฮ็ดให
ชินไคแหนเหวย” (ผูดูแลคนที่ 7) นอกจากนี้ผูดูแลสวนใหญยังสะทอนถึงความตองที่จะทราบวิธีการแกไขเมื่ออุปกรณเกิด
ปญหา ตองการไดรับการลองฝกปฏิบัติตั้งแตผูสูงอายุนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะไดเสริมความมั่นใจและเกิดความ
เคยชิน แตการไดรับคําแนะนําสวนใหญมักไดรับในวันกอนกลับบาน ทําใหระยะเวลาในการพูดคุยสอบถามและฝกปฏิบัติ
สั้น“พี่ยังไมคลองเลย กลัววากลับไปจะยังไงอยู ถาไดลองเขาคูกับพยาบาลทําตั้งแตเนิ่นๆ จะดี เราจะไดชิน เวลาเราไปบาน
เราก็จะไดทําเปน” (ผูดูแลคนที่ 10)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาขางตน สามารถอภิปรายผลการศึกษาความตองการในการดูแลแบบประคับประคองในแตละ
ประเด็นหลัก ไดดังนี้
ความตองการบรรเทาอาการที่ทุกขทรมาน อาการหอบเหนื่อยและอาการปวด เปนความตองการที่ผูสูงอายุที่
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
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่บงชี้วา อาการสําคัญที่พบบอยในผูสูงอายุ เชน ความปวด ยังไมไดรับการจัดการหรือไดรับ
การรักษานอยเกินไป มีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความปวดในผูที่ไมมีความบกพรองดานเชาวปญญาและในผูสูงอายุ
สมองเสื่อมที่มีกระดูกสะโพกหักอยางเฉียบพลันทั้งสองกลุม พบวา ความปวดของทั้งสองกลุมยังไดรับการจัดการนอย
เกินไป ซึ่งปรากฏการณนี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและในผูที่มีความบกพรองดานเชาวปญญา สําหรับผูสูงอายุที่เปน
โรคเรื้อรังที่ไมใชมะเร็ง ภาวะเจ็บปวยนี้อาจเปนสาเหตุของความทุกขทรมานดวยเชนกัน ผูสูงอายุมักประสบกับอาการตาง
ๆ ทางดานรางกายที่มาพรอมกับความเจ็บปวย แตอาการที่เกิดขึ้นยังขาดการประเมินและการจัดการที่ดีพอ (Morrison,
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Meier, 2003; Chai et al., 2014) ดังนั้นผูสูงอายุจึงมีความตองการจัดการอาการทุกขทรมานจากการลุกลามของโรค
อาการ (Symptom) ในบริบทของการดูแลแบบประคับประคองไดกลายเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความทุกขทรมานและแสดงถึงการ
ลุกลามของโรค ซึ่งจะสงผลกระทบดานลบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ดังนั้นการบรรเทาอาการจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตสูงสุด
(Aranda, 2003) พยาบาลจึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับอาการและการจัดการอาการ เพื่อนําไปสูการวางแผนและให
ความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพื่อบรรเทาอาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูปวยและญาติผูดูแลใน
การประเมินอาการ จัดการกับอาการ และติดตามผลลัพธการจัดการ เพื่อชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดไปจนถึงวาระ
สุดทาย (วงจันทร, 2554)
ความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในภาวะเจ็บปวยระยะทาย พบวา ผูสูงอายุทุกรายอยากมีสวนรวมใน
การเลือกแนวทางการรักษารวมกับทีมสุขภาพและครอบครั วตามความปรารถนาสุด ทายของตนเอง สอดคลองกั บ
การศึกษาของ ธารินี และคณะ (2560) พบวา ผูปวยระยะสุดทายมีความตองการขอมูลและตองการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาตามความปรารถนาของตนเอง แมวาการสนับสนุนใหผูปวยตัดสินใจเลือกการรักษาดวย
ตนเองเปนสิ่งที่ดี แตในความเปนจริงพบวา ผูสูงอายุบางสวนยังไดรับการปกปดขอมูลจากครอบครัว ผูดูแลจึงกลายเปน
ผูทําหนาที่ตัดสินใจในการรักษาแทน และพบวาในผูสูงอายุที่มีความบกพรองดานการรูคิด มีภาวะสับสน ไมสามารถ
ตัดสินใจในการรักษาได เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญเมื่อเขาสูภาวะใกลเสียชีวิต มักมีภาวะสับสน การรูคิดบกพรอง สงผลให
ผูสูงอายุขาดความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะสุดทายของชีวิต ดังนั้นครอบครัวจึงตองทําหนาที่
เปนผูตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดทายของชีวิต (จุธาลักษณ, สิริมาศ, 2557) ดวยเหตุนี้การสื่อสารระหวาง
แพทยหรือพยาบาลกับครอบครัวและญาติ และการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมครอบครัว จะสามารถชวยครอบครัว
และญาติใหไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยแพทยมีบทบาทที่ชัดเจนในสนับสนุนการตัดสินใจระยะสุดทายโดยการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโรคและการรักษา พยาบาลมีบทบาทเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล ผูอํานวยความ
สะดวกใหกับครอบครัวและญาติ เปนตัวแทนปกปองสิทธิผูปวยเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น และเปนที่ปรึกษาที่ดีแก
ครอบครัวและญาติ เพื่อชวยใหเกิดการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาระยะสุดทายที่เหมาะสมตรงตามความตองการของ
ผูปวย (กนกพร, 2558)
ความตองการขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ เพื่อใหทราบถึงแนวทางการดําเนินโรค ขอมูลเกี่ยวกับการรักษา
ทางเลือกในการรักษา เพื่อจะไดวางแผนในชวงสุดทายของชีวิต และตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
และการรักษา ผูสูงอายุจึงตองการขอมูลเพื ่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดําเนิน ของโรคและแนวทางการรัก ษา เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ สอดคลองกับที่ศิริรัตน (2561) กลาววา ผูสูงอายุตองการทราบถึงประโยชนของการรักษา เพื่อนําสู
การตัดสินใจในการเลือกหนทางในการรักษาไดอยางเหมาะสม ในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถตัดสินใจไดเอง ผูดูแลจะทํา
หนาที่ตัดสินใจแทน ซึ่งพบวาผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจแทนมีความตองการการชวยเหลือจากแพทยและพยาบาล ในประเด็น
ของขอมูลและการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน เพียงพอ และตอเนื่อง การเปดโอกาสใหซักถามในสิ่งที่สงสัย การสะทอนคิด
เพื่อใหตัดสินใจไดดวยตนเอง (ปริญญา, 2559)
ความตองการบอกเลาความรูสึกและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ ในการกาวเขาสูชวงสุดทายของชีวิต
ผูสูงอายุมักตองเผชิญกับความทุกขทางดานจิตใจที่มีทั้งความเสียใจ เศรา วิตกกังวล ความกลัวความตายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ผูสูงอายุจึงตองการระบายสิ่งที่คับของใจ ความกังวล ความกลัวเกี่ยวกับการเจ็บปวยและความตายที่กําลังจะมาถึง
ซึ่งจะชวยใหผูปวยสามารถจัดการกับความรูสึกเศรา เสียใจ และเผชิญกับความตายไดอยางสงบ (จอนผจง, 2557)
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ความตองการกลับไปใชชีวิตระยะทายที่บาน/โรงพยาบาล ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ
ต้องการกลับไปใช้ชีวิตระยะท้ายที่บ้าน ซึ่งเป�นความเชื่อของสังคมวัฒนธรรมอีสาน การตายตามความเชื่อของคนในชุมชน
มักต้องการกลับมาตายที่บ้านของตน ผู้สูงอายุระยะท้ายที่อยู่โรงพยาบาล ผู้ป่วยและครอบครัวส่วนใหญ่มักจะขอกลับมา
บ้านในวาระสุดท้าย เพื่อให้สิ้นลมหายใจที่บ้าน ได้อยู่ท่ามกลางสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และคนที่รัก การ
กลับมาตายที่บ้านยังเป�ดโอกาสให้ผู้สูงอายุระยะท้ายได้สั่งเสียสิ่งที่ค้างคาในใจ และครอบครัวสามารถประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อได้อีกด้วย ซึ่งถือเป�นความต้องการตายดีของผู้สูงอายุระยะท้าย เป�นความต้องการที่ผู้สูงอายุเลือกอยากให้
เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต (อารยา, บำเพ็ญจิต, 2562)
ความตองการสนับสนุนการดูแลตอเนื่องที่บาน ผลการศึกษามีความสอดคลองกับที่ภิญโญ (2563) กลาววา
ผูปวยสูงอายุระยะทายสวนใหญตองการใชชีวิตในระยะสุดทายและเสียชีวิตที่บาน ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่คุนเคย ไดพักผอน
เต็มที่ที่บาน พรอมหนาพรอมตาบุคคลใกลชิดและผูกพัน แตในขณะเดียวกันผูสูงอายุและครอบครัวก็อาจเกิดความวิตก
กังวลในการดูแล ไมมั่นใจในการดูแลที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ครอบครัวจึงมีความตองการระบบริการสุขภาพที่
จะชวยสนับสนุนใหครอบครัวสามารถใหการดูแลผูปวยระยะทายที่บานได ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทัศนีย
เทศประสิทธิ์ และคณะ (2556) ที่พบวา โรงพยาบาลยังมีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการดูแลตอเนื่องที่
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
กิตติกรรมประกาศ
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ครั้งนี้เปนอยางดีจริง รวมทั้งบุคลากรทางการพยาบาลและผูมสี วนเกีย่ วของในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
เอกสารอางอิง
กนกพร จิวประสาท. บทบาทพยาบาลและการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกการรักษาในระยะสุดทายในผูปวยวิกฤต :
กรณีศึกษา. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2558; 26(2): 15-24.
จอนผะจง เพ็งจาด. บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
2557; 30(1): 100-109.

613

MMP10-11
จิรวรรณ บุญทองมาก, ละเอียด แจมจันทร, จินตนา อาจสันเทีย๊ ะ. ผลการใชรูปแบบการพยาบาลเจาของไขตอสมรรถนะการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารพยาบาลทหารบก 2561; 19(ฉบับพิเศษ): 164-172.
จุธาลักษณ แกวมะไฟ, สิริมาศ ปยะวัฒนพงศ. การพัฒนาแนวปฏิบัตใิ นการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูตัดสินใจแทน
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะสุดทายของชีวิตที่เขารับรักษาในหอผูปวยอายุรกรรม
โรงพยาบาลตติยภูมิแหงหนึ่ง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557; 32(1): 127-136.
ดาราวรรณ รองเมือง, ฉันทนา นาคฉัตรีย, เพ็ญศรี ทองเพชร. สมรรถนะในการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 11. วารสารพยาบาลทหารบก 2561; 19(ฉบับพิเศษ):
412-422.
ทัศนีย เทศประสิทธิ์, พิมลรัตน พิมพดี, ศศิพินท มงคลไชย, พวงพยอม จุลพันธุ, ยุพยงค พุฒธรรม. การพัฒนาระบบ
การดูแลแบบประคับประคองในผูป วยระยะสุดทายของโรงพยาบาลอุดรธานี. วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 2556; 23(1): 80-90.
ธารินี เพชรรัตน, กนกกาญจน กองพิธ,ี ดารณี แสนสุขทวี, ศศิธร ดวงมั่น, ราตรี พรหมหลวงศรี, สุอังคณา สุพรรณเภสัช,
และคณะ. ความตองการการดูแลของผูปวยระยะสุดทายในแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออรโธปดิกส. ศรี
นครินทรเวชสาร 2560; 32(3): 269-275.
ปทิตตา นึกเวน, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คํา, ธิราภรณ จันทรดา. การรับรูและการปฏิบตั ิของพยาบาลตอการดูแลแบบ
ประคับประคอง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2559; 27(1): 128-141.
ปณิตา ลิมปะวัฒนะ. กลุมอาการสูงอายุและประเด็นทางสุขภาพที่นาสนใจ. พิมพครั้งที่ 2. ขอนแกน: หจก. โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา; 2561.
ปริญญา แรทอง. ประสบการณของผูทําหนาที่ตัดสินใจแทนผูปวยในการตัดสินใจยุติการรักษาเพื่อยืดชีวิต: ความตองการ
การชวยเหลือจากแพทยและพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(4): 122-133.
แพรวพรรณ ปราโมช ณ อยุธยา. ผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลผูปวยระยะสุดทายตอความรูและการรับรูส มรรถนะ
ในตนเองของพยาบาลวิชาชีพ [วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ].
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.
ภรเอก มนัสวานิช, ลัญฉนศักดิ์ อรรฆยากร. การดูแลแบบประคับประคองในผูสูงวัย. ใน: เกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป.
ตําราเวชศาสตรผสู ูงวัย. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย; 2561. หนา 221-223.
ภิญโย อุทธิยา. บทบาทพยาบาลหนวยบริการพยาบาลผูปวยที่บานในการดูแลผูปวยสูงอายุโรคมะเร็งระยะทาย. วารสาร
พยาบาลทหารบก 2562; 21(1): 18-25.
มารยาท สุจริตวรกุล, สิรลิ ักษณ โสมานุสรณ. ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับการเตรียมตัวเพื่อการตายของผูสูงอายุไทย
พุทธ. วารสารเกื้อการุณย 2561; 25(1): 154-169.
วงษเดือน ทองใบใหญ. อาการทุกขทรมาน ความตองการการดูแลและการพยาบาลทีไ่ ดรับของผูปวยระยะ
ประคับประคองที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล [วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญ]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2561.
วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร. การพยาบาลที่เปนเลิศในการดูแลผูปวยมะเร็ง. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ; 2554
วิภาวี เกตุวัง. การศึกษาผลของการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองโรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วารสารสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 2562; 9(2): 150-165.

614

MMP10-12
ศรีเวียง ไพโรจนกุล. ความสําคัญของการพัฒนาระบบบริการแบบ Palliative Care. ใน: กิติพล นาควิโรจน. คูมือการดูแล
ผูปวยระยะทายและครอบครัว. กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ; 2559. หนา 3-8.
ศิริรัตน ปานอุทัย. การพยาบาลผูส ูงอายุ. พิมพครั้งที่ 2. เชียงใหม: สมารทโคตรติ้ง แอนด เซอรวสิ ; 2561.
ศิริรัตน ปานอุทัย. การพยาบาลแบบประคับประคองในผูส ูงอายุ. พยาบาลสาร 2563; 47(1): 454-466.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ). รายงานทีดีอารไอ [ออนไลน] 2561 [อางเมื่อ 23 ธันวาคม 2563]. จาก
https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/07/wb138.pdf.
อรนุช มกราภิรมย, อันธิกา คะระวานิช. ผลของการใชโปรแกรมการดูแลผูปวยวาระสุดทายตอการรับรูส มรรถนะตนเอง
ของพยาบาลวิชาชีพและการดูแลผูป วยวาระสุดทายแบบองครวม. วารสารศูนยการศึกษาแพทยศาสตรคลินิก
โรงพยาบาลพระปกเกลา 2558; 32(4): 348-363.
อรวิธู กาญจนจารี, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, สุปรีดา มั่นคง. บทบาทและความตองการของผูดูแลผูปวยระยะทายในสถานบริการ
ที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ. Rama Nurs J 2560; 23(3): 328-343.
อารยา ทิพยวงศ, บําเพ็ญจิต แสงชาติ. วัฒนธรรมการดูแลผูสูงอายุระยะทายในชุมชน. วารสารพยาบาล 2562; 68(1):
11-19.
Chai E, Meier D, Morris J, Goldhirsch S. Geriatric Palliative Care: A Practical Guide for Clinicians. New York: Oxford
University Press; 2014.
Eckerblad J, Theander K, Ekdahl AW, Jaarsma T. Symptom trajectory and symptom burden in older
people with multimorbidity, secondary outcome from the RCT AGe-FIT study. Journal of Advanced
Nursing 2016; 72(11): 2773-2783.
Morrison RS, Meier DE. Geriatric Palliative Care. New York: Oxford University Press; 2003.
Radbruch L, De Lima L, Knaul F, Wenk R, Ali Z, Bhatnaghar S, Pastrana T, et al. Redefining
Palliative Care – a New Consensus-based Definition. Journal of Pain and Symptom Management
2020; 60(4): 754-764.
World Health Organization [WHO]. Integrating palliative care and symptom relief into primary health
care: a WHO guide for planners, implementers and managers [online] 2018 [cited 2020 Nov 23].
Available from: http://www.who.int/servicedeliverysafety/en.
World Health Organization [WHO]. Palliative Care [online] 2020 [cited 2020 Nov 23]. Available from:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care.

615

