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การศึกษาเชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบทบาทและความต้องการของผูด้ แู ล
ผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ คัดเลือกผู้ดูแลหลัก
ทั้งหญิงและชายที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายก่อนและระหว่างมารับบริการที่
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บทบาทและความต้องการของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา ผลการศึกษาพบว่า
บทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายประกอบด้วย 3 บทบาท ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 2) การเตรียมพร้อมส�ำหรับการดูแลระยะท้าย และ 3) การ
ปรับตัวและการดูแลตนเอง ส่วนความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย ประกอบด้วย 4
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ไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้ายที่
เข้ารับบริการในสถานบริการที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
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Roles and Needs of Caregivers for Patients with End of Life
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Abstract:

This study aimed to describe roles and needs of caregivers for patients with
end of  life in a specific setting for palliative care. The participants included 9 primary
caregivers both female and male aged over 20 years who took the majority of care for
end of life patients before and during palliative care service at Mahavajiralongkorn
Thanyaburi Hospital. Data were collected by conducting two focus groups and then
performing in-depth interview in 4 individuals by using questionnaire and interview
guidelines on roles and needs of caregivers for end of life patients. Data were analyzed
using content analysis. The results indicated that there were three major roles of caregiver:
1) direct patient care which included physical, psychological, social, and spiritual; 2)
preparation for the end of life care; and 3) role adaptation along with self-care of their
own. Caregivers’ needs were composed of four aspects which were: 1) information need
about end of life care management; 2) coordination need for accessing to end of life
care; 3) helping need for patient care; and 4) financial support need. The findings can
be used as information to design guidelines for helping the caregiver for the end of life
patients in the specific setting for palliative care.
Keywords: Caregivers, Patients with end of life, Roles, Needs, Palliative care
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care)
เป็ น การดู แ ลเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัว โดยการป้องกันและลดความทุกข์ทรมานจาก
อาการ ด้วยการค้นหาและให้การดูแลรักษาเพือ่ บรรเทา
อาการและปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และ
จิตวิญญาณ1 การดูแลแบบประคับประคองไม่ได้จ�ำกัด
เฉพาะผูป้ ว่ ยในระยะท้าย แต่เป็นการดูแลเริม่ ตัง้ แต่ผปู้ ว่ ย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เมื่อการ
ด�ำเนินโรคเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สัดส่วนของการ
ดูแลแบบประคับประคองต่อการรักษาเพื่อยืดชีวิตจะ
ค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ และการดูแล
ในระยะประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายซึ่งการรักษาไม่ได้ผล ผู้ป่วยมีอาการและ
ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง อาจจ�ำเป็นต้องได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือหรือต้องพึ่งพาผู้อื่นอย่างต่อเนื่องจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในสังคมไทยเมื่อมีบุคคลใน
ครอบครัวเจ็บป่วยเป็นหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวที่
จะให้การช่วยเหลือ ครอบครัวจึงมีส่วนส�ำคัญในการ
ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลจึงมักเป็นบุคคลในครอบครัวหรือ
ญาติที่ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย2
ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยโรค
เรือ้ รังมีบทบาทหลากหลายลักษณะเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ 1)
การดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การอาบน�้ำ 
การป้อนอาหาร การแต่งตัว การดูแลการขับถ่าย การ
ท�ำงานบ้าน3 2) การดูแลจัดการความปวด4 ที่มีความ
ซับซ้อนโดยทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมความต้องการด้าน
กาย จิตใจ และจิตวิญญาณ5 3) การติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ3 4) การดูแลทางจิตใจและ
อารมณ์ของผู้ป่วยที่ก�ำลังเผชิญกับการสูญเสีย ต้องการ
การพึ่งพาผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น โดยการให้ก�ำลังใจ อยู่เป็น
เพื่อนผู้ป่วยตลอดเวลา ช่วยท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
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ความเชือ่ 6,7,8,9 และ 5) การดูแลช่วยเหลือด้านการเงิน3 จาก
บทบาทของผูด้ แู ลดังกล่าวอาจส่งผลท�ำให้เกิดความเครียด
วิตกกังวล ท้อแท้และอารมณ์เปลีย่ นแปลงง่าย นอนหลับ
พักผ่อนไม่เพียงพอ6 ส่งผลให้ผดู้ แู ลมีสขุ ภาพทรุดโทรม
ดังนั้น บุคลากรทีมสุขภาพควรประเมินผู้ดูแลอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ สามารถปรับให้การช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม
วิธีการช่วยเหลือ ได้แก่ การให้ความรู้ การพัฒนาทักษะ
การดูแล ตามปัญหาและความต้องการของผู้ดูแล 10
การเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ข้อมูลเรื่องโรค
การพยากรณ์โรค และแหล่งทีใ่ ห้การบริการช่วยเหลือ11,12
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณก่อนผู้ป่วย
เสียชีวิต11 และการสนับสนุนช่วยเหลือทางอารมณ์11,13
เป็นต้น
การวิจยั เกีย่ วกับผูด้ แู ลของผูป้ ว่ ยระยะท้ายทีผ่ า่ น
มาในต่างประเทศ มีการศึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะ
ท้ายชนิดต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคอง มี
ทั้งงานวิจัยเชิงบรรยาย เชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาท
ความต้องการและความเครียดของผูด้ แู ล จากการส�ำรวจ
ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่มีประสบการณ์การสูญเสียมา
แล้วพบว่า เป็นผู้ให้การดูแลโดยตรง ร้อยละ 30 เท่านั้น
ส่วนทีเ่ หลือเป็นผูท้ ไี่ ม่ได้ชว่ ยดูแล14 ผูด้ แู ลรูส้ กึ เป็นภาระหนัก
และเครียด11 ผู้ดูแลหญิงที่เป็นคู่สมรสมีความเครียด
มากกว่าผูด้ แู ลชาย15 มีความต้องการให้เจ้าหน้าทีใ่ นทีม
สุขภาพสนับสนุนทางด้านอารมณ์และเศรษฐกิจ9 รวมทัง้
มีผใู้ ห้คำ� ปรึกษา7 และงานวิจยั ในต่างประเทศด�ำเนินไป
ถึงขัน้ การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ โดยพัฒนาทักษะ
การดูแล เช่น การจัดการอาการต่าง ๆ ของผูป้ ว่ ย การให้ยา
เพื่อลดอาการ จัดโปรแกรมให้ความรู้ช่วยเหลือผู้ดูแล
การให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ชว่ ยเพิม่ ความมัน่ ใจในการ
ดูแล นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมที่ช่วยลดความวิตกกังวล
และความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย16
การศึกษาในประเทศไทยในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยระยะท้ายส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยมะเร็ง มีทงั้
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งานวิจยั เชิงบรรยาย เชิงคุณภาพ เกีย่ วกับบทบาท ความ
ต้องการ และความเครียดของผู้ดูแล จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ผู้ดูแลมีบทบาทเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย 4 ด้าน คือ การดูแลเรือ่ งกิจวัตรประจ�ำวันของ
ผูป้ ว่ ย การช่วยเหลือกิจกรรมทัว่ ๆ ไป การสร้างแรงจูงใจ
ให้ผปู้ ว่ ย และการช่วยเหลือด้านอารมณ์17 ผูด้ แู ลใช้หลัก
ความเชื่อของแต่ละศาสนา มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อ
ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ6,8,18,19 นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาความต้องการ วิธกี ารดูแล และการปรับตัว ผูด้ แู ล
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายมีความต้องการข้อมูล20 และระบบบริการ
สุขภาพทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยได้ยาบรรเทาอาการปวดทีเ่ พียงพอ21
ต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและมี เ วลาพั ก ผ่ อ น 22
ต้องการก�ำลังใจและให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ18,22
การศึกษารูปแบบการช่วยเหลือ ได้แก่ การให้
ความรู้ ฝึกทักษะการดูแล ให้คำ� ปรึกษา ส่งผลให้ผดู้ แู ลมี
ความเครียดลดลง23 มีการปรับตัวดีขนึ้ 24 และมีคณ
ุ ภาพ
23,25
ชีวติ ดีขนึ้
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาที่บ้าน ชุมชน และโรงพยาบาลที่ให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายในหอผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ในปัจจุบนั ได้มสี ถาน
บริการทีม่ หี อผูป้ ว่ ยส�ำหรับการดูแลแบบประคับประคอง
โดยเฉพาะ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกับหอผู้ป่วยโดยทั่วไป
มีการจัดการบริการเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอาจ
มีบทบาทและความต้องการที่แตกต่างกันตามบริบท
สถานบริการทีใ่ ห้การดูแล ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ เลือก
ศึกษาในสถานบริการที่มีระบบการดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
แบบประคับประคองโดยเฉพาะ เพือ่ ศึกษาบทบาทและ
ความต้องการของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในระยะท้าย ซึง่ การศึกษา
ครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโครงการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษา
บทบาทและความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถ
น�ำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการช่วยเหลือผูด้ แู ล
ทีพ่ าผูป้ ว่ ยมารับบริการในสถานบริการเฉพาะให้เหมาะสม
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และตอบสนองความต้องการของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทและความต้องการของผู้ดูแล
ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มีการดูแล
แบบประคับประคองโดยเฉพาะ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพ 26 เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคอง และสัมภาษณ์เชิงลึกราย
บุคคลโดยมีประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับบทบาทและความ
ต้องการของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคอง

ประ ากรและการเลือกตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ดูแลที่มา
ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระหว่างรับบริการในหออภิบาล
คุณภาพชีวิต ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 1) อายุ 20 ปีขนึ้ ไปทัง้ เพศ
หญิงและเพศชาย ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักในระหว่าง
เจ็บป่วยทัง้ ทีบ่ า้ นและการรักษาทีโ่ รงพยาบาล โดยไม่ได้
รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างหรือรางวัล ให้การดูแลใน
การเข้ารับการรักษาครั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนเข้ากลุ่มสัมภาษณ์  2) ดูแลผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไปที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้าย
และได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ผู้วิจัยคัดเลือก
ตัวอย่างเข้าสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5
ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลในผู้ดูแลที่ให้
ข้อมูลน่าสนใจและต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจ�ำนวน 4
รายจนข้อมูลอิ่มตัว
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ

สถานที่ในการศึกษา
หออภิบาลคุณภาพชีวติ โรงพยาบาลมหาวชิราลง
กรณธัญบุรี เป็นหอผูป้ ว่ ยเฉพาะทีด่ ำ� เนินการดูแลผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง จ�ำนวน 10 เตียง
อยูภ่ ายในโรงพยาบาลเฉพาะทางทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ในทุกระยะของโรค มีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยทั้งระบบ
ส่งต่อและระบบทีผ่ า่ นการตรวจทีห่ น่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอก
โดยมี แ พทย์ เ คมี บ� ำ บั ด หรื อ แพทย์ รั ง สี รั ก ษาอธิ บ าย
สภาวะของโรค แผนการรักษา และการดูแลแบบประคับ
ประคอง เพื่อเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความ
พร้ อ มเพื่ อ ให้ ส ามารถกลั บ ไปอยู ่ ที่ บ ้ า นในช่ ว งวาระ
สุดท้ายของชีวิตได้ มีการประเมินเมื่อแรกรับและตาม
แบบประเมินผู้ป่วยตามโปรแกรมการดูแล (care map)
14 วัน มีการสอนและการฝึกปฏิบัติทักษะในการดูแล
ผูป้ ว่ ย จนกระทัง่ ผูป้ ว่ ยและครอบครัวสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ด้วยความมัน่ ใจ เช่น การท�ำความสะอาดร่างกาย การให้
อาหารทางสายยาง การท�ำแผล การเปลี่ยนถุงอุจจาระ
ทางหน้าท้อง และการจัดการอาการปวด เป็นต้น
หออภิ บ าลคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ก ารจั ด สิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายในคล้ายบ้าน มีกิจกรรมการบ�ำบัดด้วยศิลปะ (art
therapy) เพื่อให้ผู้ป่วยเพลิดเพลิน คลายความเครียด
และช่วยในการสือ่ สารกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีความพร่องทางสติ
ปัญญาหรือมีอาการปวดมาก อาจท�ำเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุม่ 27 กิจกรรมการบ�ำบัดด้วยสัตว์เลีย้ ง (pet therapy)
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว ลดความซึมเศร้า เพิม่ การ
เคลื่อนไหวร่างกายและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม28
และมีกิจกรรม World hospice และ palliative care day
เป็นกิจกรรมที่ญาติและบุตรหลานของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
จะมาร่วมกันท�ำบุญและท�ำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงผู้ป่วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ที ม อาสาสมั ค รที่ ผ ่ า นการอบรมมา
ช่วยดูแลผู้ป่วยในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตัดผม สระผม
อ่านหนังสือ เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟัง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
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ความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งยังมีโครงการ Last wish
เพือ่ ค้นหาและตอบสนองความปรารถนาครัง้ สุดท้ายของ
ผูป้ ว่ ย รวมถึงมีทมี เจ้าหน้าทีไ่ ปเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นทุกวันศุกร์
ในรายทีบ่ า้ นห่างจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ไม่เกิน 50 กิโลเมตร และภายหลังที่ผู้ป่วยเสียชีวิตทีม
เจ้าหน้าที่จะติดตามประเมินผลเพื่อให้การดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน29

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พัฒนาโดย
คณะผูว้ จิ ยั ของโครงการวิจยั เรือ่ งการศึกษาบทบาทและ
ความต้องการของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ดู แ ล
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ์
กับผู้ป่วย สถานภาพสมรส จ�ำนวนบุตร ระยะเวลาที่
ให้การดูแลผู้ป่วยมาแล้ว ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย
ต่อวัน การประกอบอาชีพ ความเพียงพอของรายได้
การช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยที่ท่านดูแล และภาวะ
สุขภาพก่อนและหลังให้การดูแลผู้ป่วย
2) แนวค�ำถามการสัมภาษณ์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ดูแล
และการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย ตั ว อย่ า งแนวค� ำ ถาม     
ได้แก่ ก่อนมาดูแลญาติของท่าน (ผูป้ ว่ ย) ชีวติ ของท่าน
เป็นอย่างไร หลังให้การดูแลชีวิตของท่านเป็นอย่างไร
ท่านดูแลญาติของท่านอย่างไร ท่านมีความต้องการ
อย่างไรในระหว่างให้การดูแลผู้ป่วย เป็นต้น การศึกษา
ครั้งนี้ใช้แนวค�ำถามเดียวกันทั้งในการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล แนวค�ำถามการ
สัมภาษณ์ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผูด้ แู ลและการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ
จ�ำนวน 3 ท่าน และได้ปรับตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปใช้
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อรวิธู กาญจนจารี และคณะ

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นีอ้ ยูภ่ ายใต้โครงการวิจยั เรือ่ งการ
ศึกษาบทบาทและความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2557/511 และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ MTH 2019-0029 ตัวอย่างได้รับการชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาโดยละเอียดและเข้าร่วม
ด้วยความสมัครใจพร้อมลงชื่อในหนังสือแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจยั ยินยอมให้บนั ทึกเทปขณะ
ท� ำ การสนทนากลุ ่ ม และสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายบุ ค คล
ตัวอย่างได้รบั การปกป้องสิทธิ สามารถปฏิเสธไม่เข้าร่วม
การวิจยั หรือบอกเลิกการเข้าร่วมได้ในทุกระยะของการ
วิจัยโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลและไม่มีผลใด ๆ ต่อ
บริการการรักษาที่ได้รับ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
และน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและคณะด�ำเนินการคัดเลือกผู้ดูแลตาม
คุณลักษณะทีก่ ำ� หนด ตัวอย่างผูด้ แู ลถูกเชิญเข้าร่วมกลุม่
สนทนากลุม่ ละ 4-5 ราย จ�ำนวน 2 กลุม่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลขณะสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย คณะผู้วิจัยใน
โครงการฯ ซึง่ ผูว้ จิ ยั 1 ท่านมีความเชีย่ วชาญด้านการวิจยั
เชิงคุณภาพเป็นผูน้ ำ� กลุม่ และผูว้ จิ ยั ในโครงการฯ 2 ท่าน
รวมทั้งผู้วิจัยท�ำหน้าที่สังเกตพฤติกรรม จดบันทึกการ
สนทนาขณะท�ำกลุ่มและบันทึกเทป เวลาในการด�ำเนิน
การกลุ่ม 60-90 นาทีต่อครั้ง ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล คัดเลือกจากผู้เข้าร่วมสนทนาในการท�ำ
สนทนากลุ่มที่มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถให้ข้อมูล
เฉพาะเจาะจงและยินดีเข้าร่วมการสัมภาษณ์ ใช้เวลา
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ประมาณ 60 นาทีต่อราย ในการศึกษาครั้งนี้สัมภาษณ์
ตัวอย่างจ�ำนวน 4 ราย จนข้อมูลอิ่มตัว

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content
analysis)26 โดยท�ำการถอดเทปบันทึกเสียงทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์แบบค�ำต่อค�ำ คณะผูว้ จิ ยั ในโครงการฯ 2 ท่าน
และผู้วิจัยแยกกันอ่านบทสัมภาษณ์ที่ถูกถอดออกมา
แบบบรรทัดต่อบรรทัด (line-by-line) เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จัดกลุ่มประเด็น
ที่มีความเหมือนและความต่างให้เป็นหมวดหมู่จนเกิด
ประเด็นหลัก พร้อมทัง้ เชือ่ มโยงประเด็นหลักและประเด็น
ย่อย ผูว้ จิ ยั น�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้พจิ ารณาร่วมกับคณะ
ผู้วิจัยในโครงการฯ 2 ท่านจนได้ข้อสรุปที่ตรงกัน

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล ผูด้ แู ลผูใ้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวน 9 ราย
เพศหญิง 8 ราย เพศชาย 1 ราย มีอายุระหว่าง 33-83 ปี
อายุเฉลี่ย 51.22 ปี (SD = 15.23) ในจ�ำนวน 9 รายมี
ผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงอายุ 2 ราย มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
เป็นแม่บุญธรรมและน้องสาว ตามล�ำดับ ผู้ดูแลอีก 7
ราย มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของผู้ป่วย 4 ราย เป็น
มารดาของผู้ป่วย 1 ราย ภรรยา 1 ราย และเป็นสะใภ้ 1
ราย ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา 4 ราย ปริญญาตรี 3 ราย ที่เหลือ 2 ราย
จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่วงระยะเวลาในการดูแลผู้ปว่ ย ระหว่าง 3 เดือน–11 ปี
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 1 ปี 3 เดือน มีผู้ดูแล 7 ราย ที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง อีก 2 ราย ให้การดูแลตอน
กลางวันและตอนกลางคืนรวมเฉลีย่ 9 ชัว่ โมง หลังให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยในระยะท้าย ผูด้ แู ลปรับวิธกี ารท�ำงานนอกบ้าน
ได้แก่ ลางาน/หยุดงานชั่วคราว 4 ราย ลาออกจากงาน
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
ประจ�ำ 1 ราย และอีก 1 ราย เปลีย่ นงาน เพือ่ มาดูแลผูป้ ว่ ย
ผู้ดูแล 5 ราย มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งรายจ่าย
ของตนเองและรายจ่ายของผูป้ ว่ ย ในขณะทีผ่ ดู้ แู ล 4 ราย
ได้รบั ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จา่ ยจากบุคคลในครอบครัว
ท�ำให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย แต่ไม่เหลือเก็บเพื่อ
ใช้จ่ายในอนาคต ผู้ดูแล 3 ราย มีโรคประจ�ำตัวตั้งแต่
ก่อนมาเป็นผู้ดูแล ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ไมเกรน และไขมันในเลือดสูง ภายหลังให้การดูแล ผูด้ แู ล
6 ราย มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดตามล�ำตัว
ปวดแขน ปวด/ชามือ ปวดขา อ่อนเพลีย และน�ำ้ หนักลด
มีเพียง 3 ราย ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพหลังให้การดูแล
บทบาทของผู้ดูแล ผู้ดูแลเข้ามารับบทบาทเป็น
ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ท�ำหน้าที่
ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง การจัดการอาการของผู้ป่วย
เช่น อาการปวด อาการเหนือ่ ย เป็นต้น และการเตรียมตัว
ส�ำหรับระยะท้ายของผู้ป่วย โดยมีบทบาทดังนี้ 1) การ
ดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ 2) การเตรียมพร้อมส�ำหรับการดูแลระยะท้าย
และ 3) การปรับตัวและการดูแลตนเองของผู้ดูแล โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาทในการดูแลผูป้ ว่ ยโดยตรงด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนี้
1.1 ให้การดูแลด้านร่างกาย ได้แก่ การดูแล
สุขวิทยาส่วนบุคคล การจัดการอาการทีท่ ำ� ให้ไม่สขุ สบาย
เกิดความทุกข์ทรมานจากตัวโรคและอาการข้างเคียง
จากการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการอาการปวด
ที่ มี ก ารจั ด การโดยใช้ยาและไม่ใช้ยากับ ผู้ป่ว ย เพื่ อ
เตรียมความพร้อมผูป้ ว่ ยให้สามารถกลับไปอยูท่ บี่ า้ นใน
ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ดูแลให้การดูแลทั้งกลางวัน
และกลางคืน ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ของมารดาทีด่ แู ลบุตรสาว
ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะท้ายลุกลามไปที่ตับ   
“แกช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ช่วยป้อนข้าว ป้อน
น�ำ้ เปลีย่ นแพมเพิส เช็ดตัว... ปวดแกก็ท�ำเงีย้
(แสดงท่าทางทุบ) เราก็รู้ว่าแกปวด…ถ้าลูก
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สวดมนต์ลูกก็จะหายปวด หลับได้ แล้วท�ำไม
ลูกไม่ทำ� ท�ำให้ตลอด... เวลาปวดก็รอ้ งฉีดยา...
ขนาดฉีดยาไป 2 เข็ม ยังไม่หลับ จิตแกไม่นิ่ง
หมอต้องเปลี่ยนยาแรงขึ้น บอกว่ามียาอีกตัว
หนึ่งที่สอดใต้ลิ้น... รอปรับยา 3-4 วัน”
1.2 การดูแลด้านจิตใจ ผู้ดูแลให้การดูแล      
ผู้ป่วยคลายความกังวลไม่ให้กลัวตายหรือความทุกข์
ทรมานทีม่ าไม่ถงึ ท�ำให้จติ ใจสงบ โดยการพูดให้ก�ำลังใจ
คอยอยูเ่ ป็นเพือ่ นตลอดเวลาและให้ยดึ มัน่ ในสิง่ ทีด่ งี าม
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลมารดาป่วยเป็น
มะเร็งล�ำไส้ลุกลามไปที่ปอด
“แม่หนูเขากลัวจะขาดลมเองจะทุรนทุรายไหม
จะเจ็บปวดไหม หนูเลยบอกแม่ ไอ้เรือ่ งเจ็บปวด
แม่ไม่เจ็บปวดหรอก คือ พูดคุยเปิดอกเลย ไม่
ให้กลัว ให้ทำ� ใจไม่ตอ้ งกังวล ให้กำ� ลังใจเขาตลอด…
แม่รักษาอยู่ที่นี่ แม่ไม่ต้องคิดอะไรเลย ให้อยู่
กับธรรมะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้
แกท่องไป”
มารดาที่ ดู แ ลบุ ต รสาวป่ ว ยเป็ น มะเร็ ง ปาก
มดลูกลุกลามไปที่ตับ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความ
อดทน ให้ความเข้าใจ และให้ความเห็นอกเห็นใจ ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์
“ท�ำให้เต็มที่ แกอยากให้ทำ� อะไรก็ทำ� ... บางครัง้
ตะคอกใส่ แกหงุดหงิดเพราะไม่สบาย เรารู้ ไม่
เป็นไรลูก มีอะไรก็บอกแม่”
1.3 การดูแลด้านสังคม ผู้ดูแลให้การดูแล
โดยให้ผู้ป่วยมีสังคมกับบุคคลที่มีความส�ำคัญส�ำหรับ
ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งการพบ ซึ่ ง อาจเป็ น บุ ค คลใน
ครอบครัว เพื่อนสนิท เป็นต้น การเข้ามาอยู่ในสถาน
บริ การที่ มีการดู แ ลแบบประคั บ ประคองโดยเฉพาะ
อาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถมีสงั คมหรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เหมือนปกติ การคงไว้ซงึ่ สังคมของผูป้ ว่ ยโดยเปิดโอกาส
ให้พบปะเพือ่ นและท�ำกิจกรรมร่วมกัน จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
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อรวิธู กาญจนจารี และคณะ
และส�ำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยมี
ความสุข ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของมารดาที่ดูแลบุตรสาว
ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกลุกลามไปที่ตับ
“วันเกิดแกเมื่อวันที่ 17 ก่อนเที่ยงเพื่อนแกที่
ท�ำงานเอาเค้กมาให้ เพราะรู้ว่าเป็นวันเกิด
ลูกสาว เพือ่ นก็รอ้ งไห้ น้องสาวตัดเค้ก แม่เป็น
คนเป่าเค้ก ลูกเป่าไม่ได้ แกก็รอ้ งไห้... ทางโรง
พยาบาลก็ซื้อเค้กมาให้... แกก็ดีใจ”
1.4 การดูแลด้านจิตวิญญาณ ผู้ดูแลให้การ
ดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนา การสะสางสิ่งที่ค้างคาใจ การอโหสิกรรม การท�ำ
ตามความปรารถนาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเผชิญกับ
วาระสุดท้ายของชีวิตและจากไปอย่างสงบ ดังค�ำให้
สัมภาษณ์มารดาที่ดูแลบุตรสาวป่วยเป็นมะเร็งปาก
มดลูกลุกลามไปที่ตับ ได้ตอบสนองความต้องการของ
บุตรสาว มีการท�ำบุญตักบาตร มีการแก้ค�ำสาบานให้
และบอกให้ผู้ป่วยรับทราบ
“แกบอกน้องสาว ให้แม่ไปจุดธูป 16 ดอก
เพราะไปสาบานอะไรไว้ไม่รู้ แล้วก็ทำ� ไม่ได้ ให้
ไปแก้ค�ำสาบานให้... แม่ท�ำให้หมดแล้วนะ...
แม่อโหสิกรรมให้ลกู หมดแล้ว... เมือ่ วานพระ
มาก็ใส่บาตรให้ลูก”
2. การเตรียมพร้อมส�ำหรับการดูแลระยะท้าย
ผูด้ แู ลต้องมีการเตรียมเกีย่ วกับการดูแลในระยะเสียชีวติ
และภายหลังทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ โดยให้การดูแลตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วย มีการพูดคุยวางแผนแนวทาง
การรักษา ภารกิจต่างๆที่จะตามมาก่อนและหลังผู้ป่วย
จากไป สถานที่สุดท้ายที่ต้องการจะเสียชีวิต การจัด
สภาพศพและพิธศี พ โดยมีความหวังอยากให้ผปู้ ว่ ยจาก
ไปอย่างสงบ ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ของบุตรสาวทีด่ แู ลมารดา
ป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ลุกลามไปที่ปอดที่มีประสบการณ์
ให้การดูแลทั้งบิดามารดาที่เจ็บป่วยในช่วงเวลาใกล้
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“เท่าทีห่ นูดแู ลแม่มา พ่ออยูด่ ว้ ยตลอด พูดคุย
ความตายระหว่างหนู พ่อ และแม่ ตั้งแต่ที่
ทราบว่าแม่เป็นมะเร็ง เขาคิดว่าต้องตายทุก
วัน... แม่บอกว่า แม่หยุดหายใจไปไม่ตอ้ งช่วย
จะได้ไม่ทรมาน แล้วก็เอาแผลหน้าท้องออก
อย่าเอาติดตัวแม่ไปนะ... ไว้ให้แม่ 5 คืน ไม่
ต้องมีโต๊ะจีน ไม่ต้องนิมนต์พระมาตามอายุ
เหมือนพ่อ”
3. การปรั บ ตั ว และการดู แ ลตนเอง ผู ้ ดู แ ล
นอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแล้วยังต้องปรับตัวกับการท�ำหน้าที่ผู้ดูแลและการ
คงบทบาทอืน่ ๆ ตลอดจนการดูแลตนเอง ไม่ให้เจ็บป่วย
พร้อมทีจ่ ะท�ำหน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยได้ตลอดเวลา โดยการหา
เวลาพัก เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดังค�ำให้
สัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลมารดาเป็นมะเร็งในช่อง
ปากระยะสุดท้าย
“ห่วงสุขภาพตนเองถ้าเราไม่ได้พักเลยเดี๋ยว
จะแย่จะป่วย พยายามหาเวลาพัก กินอาหาร
สดใหม่ ทุ ก มื้ อ หาอาหารเสริ ม กิ น ทุ ก วั น
พยายามทานอาหารให้ปกติ ถ้าไม่ทานจะไม่มี
แรง เมื่อไม่มีแรง คนป่วยจะไม่มีคนดูแล”
บุตรสาวที่ดูแลมารดาป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้
ลุกลามไปทีป่ อด ต้องควบคุมอาหารป้องกันอาการปวด
หลังจากน�้ำหนักเกิน และรีบหายารับประทานเมื่อเริ่มมี
อาการเจ็บป่วยเพือ่ ป้องกันและให้หายจากการเจ็บป่วย
โดยเร็ว ดังค�ำให้สัมภาษณ์
“ตอนแรกหนูอ้วน มาดูแลแม่ ปวดหลัง เลย
งดอาหารเย็น น�้ำหนักลด... เมื่อก่อนปวดหัว
ตัวร้อนหรือเป็นหวัดไม่เคยหายากิน ปล่อยให้
หายเอง เดี๋ยวนี้ต้องหากิน เดี๋ยวไม่สบาย แล้ว
แม่ใครจะดูแล”
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ ดู แ ลมี
ผลกระทบต่อบทบาทที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การท�ำงานเพื่อ
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
เลี้ยงชีพ ทั้งที่เป็นงานประจ�ำที่ท�ำนอกบ้านหรือธุรกิจ
ส่วนตัว เช่น ผู้ดูแลที่เป็นบุตรสาวดูแลบิดาป่วยเป็น
มะเร็งล�ำไส้ระยะสุดท้าย ต้องลาออกจากงานที่ต้อง
ท�ำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น บางวันต้องท�ำงานล่วงเวลา
ท�ำให้ผดู้ แู ลไม่มเี วลาดูแลผูป้ ว่ ย จึงต้องตัดสินใจลาออก
จากงาน ดังค�ำให้สัมภาษณ์

เมือ่ ถึงระยะท้ายก่อนเสียชีวติ เพือ่ การเตรียมพร้อมเนือ่ งจาก
ขณะทีผ่ ดู้ แู ลให้การดูแล ผูป้ ว่ ยมีอาการไม่แน่นอนบางครัง้
อาการดีขึ้น บางครั้งอาการแย่ลง สลับไปมา และผู้ป่วย
รับประทานได้น้อย ผู้ดูแลไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทรมาน
ต้องการให้จากไปอย่างสงบ ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ของมารดา
ทีด่ แู ลบุตรสาวป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกลุกลามไปทีต่ บั

“เช้าตีหา้ ครึง่ ออกไปเก็บดอกรักทีส่ วนให้แม่
แกะทุกวัน แล้วออกไปท�ำงาน ห้าโมงครึ่งถ้า
ไม่มีโอที กลับบ้านเก็บดอกรักให้แม่แกะ ท�ำ
กับข้าว ดูแลพ่อ จะท�ำอย่างนีท้ กุ วัน ตอนนีอ้ อก
จากงาน เพิ่งออกมาเมื่อเดือนเมษายนนี้ค่ะ”
นอกจากนีม้ ผี ดู้ แู ลบางรายหาวิธแี ก้ปญ
ั หาโดย
หาแหล่งประโยชน์จากบุคคลในครอบครัวมาช่วย
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยรวมถึงการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อให้
ด� ำ รงบทบาทของผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย ดั ง ค� ำ ให้
สัมภาษณ์ของมารดาทีด่ แู ลบุตรสาวป่วยเป็นมะเร็งปาก
มดลูกลุกลามไปทีต่ บั โดยมีบตุ รสาวอีกคนและสามีชว่ ย
ผลัดเปลี่ยนมาดูแลผู้ป่วยและได้รับการช่วยเหลือค่าใช้
จ่ายจากน้องสาวที่ฐานะค่อนข้างดี

“อยากทราบว่าเมื่อถึงเวลาที่แกจะไปจะเป็น
อย่างไร (เสียงสั่นเครือ) อยากให้แกไปอย่าง
สงบ ให้หลับไปเลย ไม่ต้องทุรนทุราย”
ผูด้ แู ลบางรายไม่มปี ระสบการณ์บคุ คลในครอบครัว
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือผู้ดูแลไม่ทราบว่าผู้ป่วยจะ
เสียชีวิตเมื่อไหร่ เมื่อวันนั้นมาถึงผู้ดูแลอาจไม่พร้อม
ด�ำเนินการด้านต่างๆเพื่อเคลื่อนย้ายศพไปประกอบ
พิธีกรรม ผู้ดูแลจึงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียม
เอกสารทีจ่ ำ� เป็นเมือ่ ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ   ดงั ค�ำสัมภาษณ์ของ
บุตรสาวที่ดูแลบิดาป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ระยะสุดท้าย

“ลูกสาวคนเล็กแกก็มาวันศุกร์คะ่ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์แกก็กลับไปท�ำงาน คุณพ่อก็ชว่ ยเปลีย่ น
กัน… พอดีนอ้ งสาวช่วย แกมีอนั จะกิน... จะช่วย
ค่าใช้จา่ ยเดือนละ 5,000 บาท ถ้าไม่พอก็ให้บอก”
ความต้องการของผู้ดูแล ผู้ดูแลเมื่อเข้ารับ
บทบาทเป็นผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
ผู้ดูแลต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้
สามารถด�ำรงบทบาทในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้าย  ได้แก่
1) ข้อมูลในการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 2) การ
ประสานงานเพื่อเข้าถึงบริการระยะท้าย 3) ให้บุคลากร
ของสถานบริการช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแทนตนเอง
เมื่อจ�ำเป็น และ 4) ความช่วยเหลือด้านการเงิน
1. ความต้องการข้อมูลในการจัดการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ การด�ำเนินโรค อาการ
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“อย่างน้อยคุณหมอ พยาบาลช่วยแนะน�ำเรา
บ้างก็ดีนะ เพราะบางครั้งความเสียใจเราไม่รู้
ว่าจะมาวันไหน บางทีเราช็อก ถ้ามีขอ้ มูลจะได้
เตรียมตัวได้วา่ ต้องท�ำอะไรบ้าง เอกสารอะไรบ้าง
การขนศพออกจากโรงพยาบาลต้องท�ำอะไรบ้าง
ต้องแจ้งใครอะไร”
2. ความต้องการการประสานงานเพือ่ เข้าถึงบริการ
ระยะท้าย ผู้ดูแลต้องการให้หน่วยงานของโรงพยาบาล
ทีท่ ำ� การรักษาให้มรี ะบบประสานงานในการส่งต่อผูป้ ว่ ย
ไปรักษาต่อตามสิทธิของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาที่ต่อเนื่อง และลดขั้นตอนเรื่องเอกสาร ดังค�ำให้
สัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลมารดาป่วยเป็นมะเร็งใน
ช่องปากรับการตรวจและรักษาจากสถานบริการหลาย
แห่ง เมือ่ การด�ำเนินโรคเข้าสูร่ ะยะท้ายได้เข้ารับการรักษา
ในสถานบริการเฉพาะด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยผู้ดูแล
อาจไม่ทราบขัน้ ตอนในการด�ำเนินการและสถานบริการ
ที่ตนเองสามารถไปรับการรักษา
Rama Nurs J • September-December 2017

อรวิธู กาญจนจารี และคณะ
“วิธีและขั้นตอนการน�ำผู้ป่วยมารักษาที่เป็น
แบบต่อเนื่อง เขาน่าจะแนะน�ำขั้นตอนเลยว่า
เราอยูท่ ไี่ หน ควรไปรักษาทีไ่ หน เราไม่รเู้ ลย...
ผลชิน้ เนือ้ จะส่งไปทีโ่ รงพยาบาลนีน้ ะ ไปรับผล
แล้วก็ไปรักษาต่อเนื่อง แต่นี่ไม่ได้ท�ำแบบนั้น
เราก็ไม่คดิ ว่าทีน่ รี่ บั เป็นขัน้ ตอนทีโ่ รงพยาบาล
อืน่ ส่งมา... ให้ไปขอสิทธิมาก่อน เขาน่าจะโคกัน
มีผลอยู่แล้วก็ยื่นเรื่องมา”
3. ความต้องการให้บคุ ลากรของสถานบริการช่วย
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแทนตนเองเมื่อจ�ำเป็น ผู้ดูแลได้
สะท้อนถึงความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ สิง่ แวดล้อม
ของสถานบริการที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดย
เฉพาะที่ตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ ท�ำให้ผู้ป่วยระยะท้ายสุขสบาย
กาย สบายใจ มีกำ� ลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคและผลการรักษา
มีสงิ่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ มีโอกาสพบปะเพือ่ นฝูง และมีความ
เป็นส่วนตัว ดังค�ำสัมภาษณ์มารดาที่ดูแลบุตรสาวป่วย
เป็นมะเร็งปากมดลูกลุกลามไปที่ตับ
“พยาบาลดีมาก มานั่งคุยกับลูกสาวจนแก
ยอมฉีดยา มาอยู่ที่นี่ยอมรับว่าสบายใจ”
ค�ำสัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลบิดาป่วยเป็น
มะเร็งล�ำไส้ระยะสุดท้าย
“เขาติดใจหมอ พูดดีมากเลย พ่อก็มีก�ำลังใจ
อยูต่ อ่ พยาบาลก็ใจดีมาก มาชวนคุย สูน้ ะ สูน้ ะ”
ค�ำสัมภาษณ์ของน้องสาวทีด่ แู ลพีช่ ายป่วยเป็น
มะเร็งล�ำไส้ระยะท้าย
“น้องผู้ช่วยพยาบาลมาช่วยเช็ดตัว เขาจะให้
ญาติมีส่วนร่วม เดี๋ยวเรามาช่วยเช็ดตัวนะ...
ทุกอย่างประทับใจ ชัน้ ล่างยันชัน้ บน ตัง้ แต่แม่
บ้านถึงพยาบาล... มีใส่บาตรทุกวันพุธ มีห้อง
สวดมนต์ ห้องละหมาด”
และค�ำสัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลมารดา
ป่วยเป็นมะเร็งในช่องปาก
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“มีมุมให้ เพื่อนฝูงมาไม่ต้องนั่งเบียดกันใน
ห้องผูป้ ว่ ย เราก็มานัง่ คุยกัน… เพือ่ นเอาอาหาร
มาให้ทานก็มหี อ้ งอาหาร เราก็จะมีความรูส้ กึ ว่า
เป็นส่วนตัวนะ...ได้มีที่นั่งเล่น... มีไมโครเวฟ
กระติกน�ำ้ ร้อน ถ้วยจาน ไม่ตอ้ งแบกเป็นภาระ”
อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลยังมีความคาดหวังให้
บุคลากรของสถานบริการช่วยดูแลผูป้ ว่ ยแทนตนเองใน
ยามจ�ำเป็น เนือ่ งจากผูด้ แู ลบางรายยังท�ำงานประจ�ำนอก
บ้าน ต้องลางานบ่อย อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน เช่น
สามีประกอบอาชีพท�ำสวน บุตร 2 คน ก�ำลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อยูห่ อพัก มาช่วยดูแลได้เฉพาะวันหยุด ภาระ
การดูแลส่วนใหญ่อยูก่ บั ผูด้ แู ลคนเดียว ดังค�ำให้สมั ภาษณ์
ของลูกสะใภ้ที่ดูแลแม่สามีป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก
“ญาติอาจจะมาวันหยุด วันอะไรที่จะแวะเข้า
มา… หยุด 14 วัน ยังคิดเลยว่าเขาจะไล่ออกรึ
เปล่า แย่เลย แล้วคนอยู่เบื้องหลังจะท�ำยังไง
อยากได้ที่สุดถ้าญาติไม่อยู่ มีพยาบาล เข้ามา
อยู่ดูแล ญาติจะได้ไปท�ำมาหากิน ไปเซ็นชื่อ”
ผู้ดูแลบางรายต้องการให้มีหอผู้ป่วยที่เป็น
ห้องรวม เพือ่ ให้ตนเองและผูป้ ว่ ยไม่โดดเดีย่ ว ได้พดู คุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกัน
หรือลักษณะคล้ายๆกัน สามารถฝากผู้ป่วยและไปท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันของตนเองได้ อาจเนือ่ งจากผูด้ แู ลโสด
ถึงจะมีพนี่ อ้ ง แต่ทกุ คนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว
ส่ ง ผลให้ ต ้ อ งรั บ ภาระเป็ น ผู ้ ดู แ ลคนเดี ย ว ดั ง ค� ำ ให้
สัมภาษณ์ของบุตรสาวที่ดูแลมารดาป่วยเป็นมะเร็งใน
ช่องปาก
“อยากให้มีห้องผู้ป่วยรวมห้องละ 5 คน เพื่อ
ให้ผปู้ ว่ ยมาอยูร่ วมกัน จะได้ฝากผูป้ ว่ ยได้บา้ ง
ไปท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ อย่างน้อยๆ ช่วงเย็น
เราอาจจะมา... เราก็จะรู้สึกมีความสุขด้วยที่
ไปเจอกับญาติคนอื่นแล้วมาคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน”
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
4. ความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ผูด้ แู ลเมือ่ รับบทบาทเป็นผูด้ แู ลได้กล่าวถึงผลกระทบต่อ
บทบาทการท�ำงานเพือ่ เลีย้ งชีพ โดยอาจต้องปรับวิธกี าร
ท�ำงานนอกบ้าน มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งราย
จ่ายของตนเองและรายจ่ายของผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ลจึงต้องการ
การช่วยเหลือด้านสวัสดิการระหว่างที่ต้องลางาน ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ของลูกสะใภ้ที่ดูแลแม่สามีป่วยเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกระยะท้าย ภาระการดูแลส่วนใหญ่อยู่กับ
ผู้ดูแลคนเดียว ท�ำให้ต้องลางานบ่อย วิตกกังวล อาจส่ง
ผลกระทบต่องานประจ�ำ 
“ถ้าขาดงานมาก เขาก็ไล่ออก คนที่อยู่เบื้อง
หลังจะกินอะไร....อดตายแน่เลย มีปัญหาแน่
เลย น่าจะมีสวัสดิการให้”

อภิปรายผล
ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตร เพศหญิง และอยู่ในวัย
กลางคน สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็น
ผู้ดูแลโดยทั่วไปเป็นบุตรสาวและอยู่ในวัยกลางคน 8,13
มีข้อสังเกตว่าการท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนั้นเป็นบทบาทที่
สังคมคาดหวังส�ำหรับเพศหญิง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความคาด
หวังของสังคม และการปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมที่
มักคาดหวังให้สมาชิกเพศหญิงในครอบครัวต้องท�ำ
หน้าที่ในการดูแลทั้งในฐานะที่เป็นมารดา ภรรยา และ
บุตรต้องให้การดูแลบิดา มารดา เพื่อเป็นการทดแทน
บุญคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที การที่
บุตรดูแลบุพการีและคาดหวังว่าบุพการีตอ้ งเชือ่ ฟังเป็น
ความล�ำบากใจของบุตรผูใ้ ห้การดูแล ในทางกลับกันถ้า
เป็นบทบาทที่บุพการีให้การดูแลบุตร อาจไม่ค่อยเห็น
ความล�ำบากใจในการทีจ่ ะให้บตุ รท�ำตามความต้องการ
ดังตัวอย่างค�ำกล่าวทีบ่ ตุ รให้การดูแลมารดาว่า “แม่เป็น
คนไม่ปล่อยวางอะไรเลย ไม่ยอมรับในตัวตนที่เป็นอยู่
แม้วา่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แม่เป็นคนอารมณ์รอ้ นแรง
เป็นคนดื้อรั้นตลอดเวลา อารมณ์แบบนี้เราดูแลยาก ก็
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คือเราเป็นบุตร จะท�ำอะไรก็ไม่ได้ ดุก็ไม่ได้บาป หน้าที่
เราเกิดเป็นลูกทีด่ ตี อ้ งมีหน้าทีด่ แู ลแม่ ถ้าเราไม่ดแู ล เรา
จะปล่อยให้แม่เราเป็นผู้ป่วยอนาถาเหรอ” นอกจากนี้
การที่บุพการีวัยสูงอายุต้องรับบทบาทเป็นผู้ดูแลบุตร
ระยะท้ า ยแม้ ว ่ า ภาระงานจะมี ป ริ ม าณเท่ า เดิ ม แต่
เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเกิดความถดถอยของ
สมรรถภาพทางร่างกายง่ายกว่าวัยอื่น ๆ การต้องมาท�ำ
หน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลบุตรทาง
ด้านร่างกายทีต่ อ้ งพึง่ พาผูด้ แู ลอย่างต่อเนือ่ งและตลอด
เวลา เช่ น การรั บ ประทานอาหาร การอาบน�้ ำ  การ
เคลือ่ นไหว การขับถ่าย เป็นต้น อาจท�ำให้ผดู้ แู ลมีอาการ
ปวดเมื่อยตามล�ำตัว ปวดมือ ปวดขา ชามือ พักผ่อนไม่
เพียงพอ ในระยะนี้อาจเป็นไปได้ที่พยาบาลผู้ช่วยเหลือ
ต้องให้ความส�ำคัญกับสุขภาพผูด้ แู ลและผูด้ แู ลบางราย
ยังอยูใ่ นชีวติ การท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งชีพ ดังนัน้ จะเห็นว่า
จากการศึกษานี้ผู้ดูแลจ�ำนวนไม่น้อยต้องปรับวิธีการ
ท�ำงาน/ ลางาน/ หยุดงานชั่วคราว ดังนั้นการดูแลใน
ระยะท้ายต้องให้ความสนใจเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย เศรษฐกิจ
ของผู้ดูแลจากการขาดรายได้ และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประกอบด้วย
3 บทบาท ได้แก่ 1) การดูแลผูป้ ว่ ยโดยตรงด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 2) การเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการดูแลระยะท้าย และ 3) การปรับตัวและการ
ดูแลตนเอง บทบาทแรกที่เป็นพื้นฐานของการดูแล
คล้ายกับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังโดยทัว่ ไป คือ บทบาทในการ
ดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณนั้น ผู้ดูแลให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้ป่วยที่มุ่งเน้นให้เกิดความสุข
สบายด้านร่างกาย ประกอบด้วย การดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล และการช่วยเหลือบรรเทาอาการด้านร่างกาย จาก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า ผู ้ ดู แ ลทุ ก รายให้ ก ารดู แ ล
สุขวิทยาส่วนบุคคล ได้แก่ การดูแลความสะอาดของ
ร่างกาย การดูแลการรับประทานอาหาร การดูแลการขับถ่าย
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อรวิธู กาญจนจารี และคณะ
การดูแลผิวหนัง การดูแลการเคลือ่ นไหวร่างกาย เป็นต้น
แม้วา่ การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลจะสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาที่ผู้ดูแลให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วๆ ไป
แต่อารมณ์ความรู้สึกขณะให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
อาจต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วๆ ไป ผู้ดูแลมี
ความรูส้ กึ ยากล�ำบากทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาพร่างกายทีท่ รุด
ลงเรื่อยๆ เป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเสียใจที่ไม่
อาจช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น โดยเฉพาะมารดาที่มีความรัก
ความผูกพันกับบุตร ดังค�ำให้สมั ภาษณ์ของมารดาทีด่ แู ล
บุตรสาว “ขนาดร้องไห้ทุกวัน ยังไม่ให้แกเห็นน�้ำตา
สงสารลูก เลี้ยงแกมาตั้ง 30 กว่าปี ท�ำใจไม่ได้ ยอมรับ
ตรงๆ (ร้องไห้)” นอกจากการดูแลทัว่ ไปดังกล่าว ผูด้ แู ล
ยังต้องให้การดูแลช่วยเหลือบรรเทาอาการจากความ
เจ็บป่วย ได้แก่ อาการปวด อาการเหนือ่ ย อาการท้องผูก
และอาการหลงลืมไปพร้อมๆ กับให้การดูแลด้านสุขวิทยา
ส่วนบุคคล การจัดการอาการปวดมีทั้งแบบใช้ยาและ
ไม่ใช้ยา  แบบใช้ยามีทงั้ การใช้มอร์ฟนี ยาอมใต้ลนิ้ ส�ำหรับ
การดูแลผูป้ ว่ ยไม่ใช้ยา มีทงั้ การสังเกตอาการ การให้กำ� ลังใจ
การเบี่ยงเบนความสนใจ คอยเตือนสติให้สวดมนต์
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ดูแลบรรเทา
อาการปวดผู้ป่วยโดยการเบี่ยงเบนความสนใจ30 การ
สวดมนต์31 เป็นที่น่าสังเกตว่าในการจัดการอาการปวด
โดยไม่ใช้ยามักจะใช้เป็นตัวเสริมร่วมกันกับวิธกี ารจัดการ
ความปวดโดยใช้ยา
ส�ำหรับการดูแลด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ดูแลให้การดูแลเพื่อให้
ผู้ป่วยมีจิตใจสงบ ซึ่งอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ระยะ
ท้ายของผู้ป่วยโดยการให้ก�ำลังใจเป็นสิ่งส�ำคัญ และ
ให้การดูแลด้วยความอดทน ให้ความเข้าใจและให้ความ
เห็นอกเห็นใจ รวมทั้งให้ผู้ป่วยระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เคารพบูชา สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีผ่ ดู้ แู ลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายให้การดูแลด้านจิตใจเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีจติ ใจสงบ
โดยการอยู่เคียงข้าง การให้ก�ำลังใจ การใช้หลักศาสนา
มาดูแล6,8 ในมิติด้านการด�ำรงตนในสังคมของผู้ป่วย
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ระยะท้าย ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ดูแลได้ประสาน
ให้ผู้ป่วยได้พบกับบุคคลที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วย
และผูป้ ว่ ยต้องการพบ รวมทัง้ เพือ่ นๆ มีการจัดกิจกรรม
ให้ผู้ป่วยที่ส�ำคัญสถานที่ให้บริการตระหนักถึงความ
ส� ำ คั ญ ทางด้ า นนี้ นอกจากนี้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว
แวะเวียนและสลับกันมาเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งการปฏิบัติดัง
กล่าวเป็น การให้ความส�ำคัญมิติทางสังคมของการตาย
ผู้ป่วยควรจะได้จากไปในบรรยากาศทีอ่ บอุน่ คือ ผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายได้อยู่ใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติมิตรหรือบุคคลที่ตนรักได้อย่างเป็น
ปกติ ห รื อ เกื อ บปกติ เ ท่ า ที่ ส ภาพของผู ้ ป ่ ว ยจะมี ไ ด้
สอดคล้องกับการศึกษาของช่อผกา ปุยขาว25 พบว่าการ
ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ส�ำหรับ
มิติด้านจิตวิญญาณ  จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า ผูด้ แู ล
ส่วนใหญ่ได้ท�ำตามความต้องการของผู้ป่วยโดยการท�ำ
ตามความปรารถนา การสะสางสิ่งที่ค้างคาใจ มีโอกาส
ขออโหสิกรรม และได้ประกอบพิธกี รรมหรือปฏิบตั ติ าม
หลักศาสนาตามที่ตนนับถือด้วยตนเองหรือญาติพี่น้อง
หรือผูด้ แู ล ซึง่ ผูป้ ว่ ยระยะท้ายควรได้รบั การปลดเปลือ้ ง
สิง่ ทีค่ า้ งคาใจ การกล่าวค�ำอ�ำลา32 เป็นการเสริมสร้างพลัง
ทางจิตวิญญาณเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีจติ ใจสงบ และท�ำให้ผปู้ ว่ ย
จากไปอย่างสงบ สมศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึง่ มนุษย์
ต้องการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและได้รบั การ
ให้อภัยจากบุคคลอื่น33
สรุปได้ว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับ
ประคองเป็นการดูแลแบบองค์รวม จะเห็นได้จากใน
ขณะที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้านร่างกาย ในกรณีที่
ผูป้ ว่ ยมีอาการปวด ไม่เพียงแต่ผปู้ ว่ ยต้องการยาแต่ผปู้ ว่ ย
ยังต้องการค�ำปลอบใจ คนอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือ
และให้ก�ำลังใจ เป็นที่น่าสังเกตเมื่อผู้ดูแลให้การดูแล
ด้านร่างกาย เช่น อาการปวดไม่ใช่ให้การดูแลเฉพาะร่างกาย
เท่านั้นแต่ผู้ดูแลยังอยู่เป็นเพื่อน พูดปลอบโยน และ
คอยให้ก�ำลังใจตลอดเวลา การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
แบบประคับประคองที่กล่าวมาในเรื่องการดูแลผู้ป่วย
โดยตรงจึงเป็นการดูแลแบบองค์รวม ดังนั้นพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในการดูแลแบบประคับประคองจึงต้องยึด
การดูแลแบบองค์รวมเป็นส�ำคัญในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
และผู้ดูแล
บทบาททีส่ อง ได้แก่ บทบาทในการเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการดูแลระยะท้าย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
มีการวางแผนเมือ่ วาระสุดท้ายมาถึงโดยมีการเตรียมทัง้
ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ ญาติได้
สนับสนุนให้ผู้ป่วยใช้โอกาสที่เหลือประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การสะสางสิง่ ทีค่ า้ งคาใจ การเปิดโอกาสให้มกี าร
พูดคุยถึงความตาย  การจัดการสภาพศพ การจัดพิธศี พ
การเลือกสถานทีส่ ดุ ท้ายก่อนการเสียชีวติ สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าการตัดสินใจเลือกสถานทีใ่ นการ
ดูแลส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั ความต้องการของผูป้ ว่ ยประกอบกับ
การตัดสินใจของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง8
และได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
ยอมรับการสูญเสียโดยการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
แทน เช่น การท�ำบุญ การสวดมนต์ไปพร้อมๆ กับการ
ดูแล สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา การท�ำบุญจะช่วย
ให้ผู้ป่วยระยะท้ายและสมาชิกในครอบครัวเตรียมใจ
สามารถยอมรับการสูญเสียก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต8
บทบาทที่สาม ได้แก่ บทบาทในการปรับตัวและ
การดูแลตนเองของผูด้ แู ล จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า
ผูด้ แู ลมีปญ
ั หาสุขภาพ ท�ำให้ผดู้ แู ลหาวิธกี ารดูแลตนเอง
ไม่ให้ตนเองป่วย เพราะผู้ดูแลกลัวว่าถ้าตนเองเจ็บป่วย
จะไม่มคี นดูแลผูป้ ว่ ย โดยหาเวลาพักผ่อน การหาอาหารเสริม
รับประทาน การรับประทานยาป้องกันความเจ็บป่วย
การควบคุมอาหารป้องกันการปวดหลังจากน�ำ้ หนักเกิน
สอดคล้องกับการศึกษาของรวี เดือนดาว22 ทีญ
่ าติผดู้ แู ล
ต้องการการพักผ่อนนอนหลับ การมีร่างกายที่แข็งแรง
มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง และจากการศึกษานี้ ผูด้ แู ลหา
คนมาสลับหมุนเวียนและปรับเปลี่ยนตามความสะดวก
ของสมาชิกในครอบครัวมาช่วยสนับสนุนบทบาท
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เพื่อลดความเครียด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ดูแลมีการ
ปรับวิธกี ารท�ำงาน มีการจัดสรรเวลาเพือ่ ให้สามารถดูแล
ผูป้ ว่ ยได้ การพักการท�ำงานชัว่ คราว บางรายต้องปิดร้าน
ขายของและมีบางรายต้องเปลี่ยนงานและลาออกจาก
งานประจ�ำเพือ่ มาด�ำรงบทบาทของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
สอดคล้องกับการศึกษาของกรันเฟ็ลด์และคณะ34 พบว่า
ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ยบางคนต้ อ งลาออกจากงาน
เนือ่ งจากไม่สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท�ำหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
ผู้ป่วยกับการประกอบอาชีพได้
ความต้องการของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย ประกอบ
ด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต้องการข้อมูลในการ
จัดการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 2) ความต้องการประสาน
งานเพื่อเข้าถึงบริการระยะท้าย 3) ความต้องการให้
บุคลากรของสถานบริการช่วยดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายแทน
ตนเอง และ 4) ความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ความต้องการข้อมูลในการจัดการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย เป็นความต้องการพื้นฐานที่ผู้ดูแลกล่าวถึง
โดยจากการศึกษาครั้งนี้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค
ระยะต่างๆ และลักษณะการด�ำเนินโรค เพื่อน�ำมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยจากทีมสุขภาพ และจากการแสวงหา
ข้อมูล ความรู้เพิ่มด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต จากการ
อ่านหนังสือ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายต้องแสวงหาข้อมูลสถาน
บริการและการดูแล ความรู้ และน�ำมาใช้ในการดูแล
ผูป้ ว่ ย แสวงหาความรูจ้ ากบุคลากรทางการแพทย์ จากการ
อบรม20 จากอินเตอร์เน็ต หนังสือ12 และจากการศึกษานี้
ผู้ดูแลแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เฉพาะเพื่อให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะท้ายด้วยตนเอง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของแมนแกนและคณะ12 ที่ผู้ดูแลต้องการข้อมูล
สถานที่บริการที่มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ดังนั้นผู้ให้
บริการผูป้ ว่ ยระยะท้ายจ�ำเป็นต้องมีความรูเ้ รือ่ งเครือข่าย
และแหล่งประโยชน์เฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้
เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ ถ้าการด�ำเนินโรค
ถึงระยะท้าย ผู้ดูแลจะได้วางแผนได้ล่วงหน้า และจาก
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อรวิธู กาญจนจารี และคณะ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ดูแลยังต้องการข้อมูลการเตรียม
เอกสารที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นล่วงหน้าเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต
นอกจากนี้ ผูด้ แู ลยังมีความต้องการการประสานงาน
เพื่อเข้าถึงบริการระยะท้าย จากการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ผูด้ แู ลบางรายต้องการให้มรี ะบบประสานงานการ
ท�ำงานและส่งต่อผูป้ ว่ ยของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ การเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว ซึง่ การประสานความช่วย
เหลือต่าง ๆ เป็นหัวใจที่ส�ำคัญในการดูแลแบบประคับ
ประคอง35 และในกรณีทมี่ กี ารส่งต่อผูป้ ว่ ย พยาบาลควรมี
การส่งต่อข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นพร้อมทัง้ แผนการการดูแลอย่าง
ครบถ้วนเพื่อความต่อเนื่องในการดูแล36 ในประเด็น
ความต้องการให้บคุ ลากรของสถานบริการช่วยดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายแทนตนเองนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ดูแล
ได้สะท้อนความต้องการในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายโดย
ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความประทับใจ และชื่นชมบุคลากร
ที่ให้ความเป็นกันเอง มีความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดี
รวมถึงสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมความสุขสบาย บรรยากาศ
ของความเป็นมิตร ท�ำให้ผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า ผู้ดูแลบางรายต้องการให้มี
พยาบาลช่วยดูแลผูป้ ว่ ยแทนผูด้ แู ลในขณะทีต่ นเองต้อง
ไปท�ำงานหรือต้องการกลับไปดูแลงานบ้านหรือท�ำธุระ
ส่วนตัวหรือผู้ดูแลต้องการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจาก
ความรับผิดชอบของตนเองที่ผู้ดูแลคาดหวังจะได้รับ
การบริการแต่ตอ้ งท�ำเองนัน้ น่าจะเป็นการสะท้อนความ
ไม่เข้าใจในนโยบายของโรงพยาบาลและวัตถุประสงค์
ของการเข้ารับบริการว่า เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายก่อนที่จะไปดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  
ดังนัน้ ทีมสุขภาพต้องมีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง
จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลที่เป็นจริง35
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ดูแลบางรายต้องการให้
มีห้องผู้ป่วยรวม เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้ป่วยพูดคุยกับคน
ที่เป็นโรคเดียวกันหรือลักษณะโรคคล้ายกันได้แลก
เปลีย่ นประสบการณ์กนั ส่งผลให้ผดู้ แู ลและผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ
โดดเดี่ยว สามารถฝากและไปท�ำกิจวัตรของตนเองได้
ซึ่งต่างกับการศึกษาของสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ และ
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คณะ8 ทีศ่ กึ ษาการดูแลญาติทอี่ ยูใ่ นระยะท้ายเพือ่ ช่วยให้
ตายอย่างสงบตามแนววิถีไทยพุทธพบว่า ผู้ป่วยและ
ผูด้ แู ลบางรายต้องการพักในห้องพิเศษหรือห้องทีจ่ ดั แยก
จากห้องผูป้ ว่ ยรวมเพือ่ การเป็นส่วนตัวและผูด้ แู ลได้อยู่
เฝ้าตลอดเวลา ส่วนการพักในห้องผูป้ ว่ ยรวมมีขอ้ จ�ำกัด
บางอย่าง คือ บางหน่วยงานไม่สะดวกให้ญาติอยู่เฝ้า
ตลอดเวลาทัง้ ๆ ทีผ่ ทู้ อี่ ยูใ่ นระยะท้ายก�ำลังต้องการคนที่
คุน้ เคยให้อยูด่ แู ลใกล้ชดิ รวมทัง้ ไม่อนุญาตให้ครอบครัวท�ำ
กิจกรรมตามความเชือ่ บางอย่างทีต่ อ้ งการท�ำให้กบั ผูป้ ว่ ย
อาจเนือ่ งจากบริบทของสถานบริการทีร่ บั ผูป้ ว่ ยระยะท้าย
มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการจัดการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายในสถานบริการต้องยึดหลักด้านการดูแลผูป้ ว่ ย
แบบองค์รวมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว และเนื่องจากผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่อยู่
ในโรงพยาบาล การจัดสถานที่ภายในหอผู้ป่วยจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีเ่ อือ้ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้อยูใ่ กล้ชดิ ได้ปฏิบตั ิ
พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรมแต่ ล ะบุ ค คล
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าผูด้ แู ลส่วนใหญ่
ต้องการให้มกี ารช่วยเหลือด้านการเงิน เนือ่ งจากมีผดู้ แู ล
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีล่ าออกจากงาน/ลางาน/ หยุดงานชัว่ คราว
ท�ำให้ผดู้ แู ลขาดรายได้ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่าผูด้ แู ลให้การดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายมีปญ
ั หาเศรษฐกิจ
18
เกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีม่ กี ารดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายแบบประคับประคองควรให้ความสนใจและ
ให้ความส�ำคัญต่อภาวะสุขภาพของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
เพราะผู้ดูแลมีภาระการดูแลที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วย
และบทบาทต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้
ภาวะสุขภาพกายและจิตถดถอยลงตามล�ำดับ ซึ่งมีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูด้ แู ล รวมถึงให้ความสนใจเกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจของผู้ดูแล
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บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มี
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางส�ำหรับการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย ควรมีหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทและความ
ต้องการของผูด้ แู ลเพือ่ น�ำความรูไ้ ปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายได้
ผูใ้ ห้บริการผูป้ ว่ ยระยะท้ายควรมีขอ้ มูลเครือข่าย
และจ�ำเป็นต้องมีความรูท้ ที่ นั สมัยเกีย่ วกับแหล่งประโยชน์
ทีเ่ ฉพาะในกลุม่ นี้ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับผูป้ ว่ ยและญาติ
หรือผู้ดูแลถ้าการด�ำเนินโรคไปถึงระยะท้าย เพื่อความ
ต่อเนือ่ งในการรักษาและเป็นแนวทางในการวางแผนใน
การดูแล
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่
สถานบริการทีม่ กี ารดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ
สามารถน�ำไปวางแผนหรือก�ำหนดนโยบายในเรื่องการ
เชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ว่ ยกับหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ
เพือ่ การส่งต่อ การค�ำนึงถึงด้านการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้
ให้ผู้ป่วยและญาติได้อยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กัน
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แบบประคับประคองของ ผศ.ดร.สุปรีดา มัน่ คง และคณะ
ได้รับทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายภายใต้ศูนย์
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