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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ของประเทศไทย วิธีการ: โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำคัญ ผู้ให้ข้อมูลเป็น
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง จ�ำนวน 32 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ด้วยค�ำถามปลายเปิดวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำคัญของฟลานาแกน ผลการศึกษา: 1) เหตุการณ์ส�ำคัญที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรือ้ รังต้องเผชิญในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ และเกิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม คือ แผนการรักษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ป่วยและญาติ แม้ว่าการรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐาน (57.57%) ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้ออุปกรณ์
(30.30%) และผู้รับบริการไม่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการรักษา (12.12%) 2) รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ ปรึกษากับญาติผู้ดูแล/ทีมสหวิชาชีพ (40.90%) รองลงมา คือ
หาแหล่งสนับสนุน/ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามแผนการรักษา/ตามมาตรฐาน (27.27%)
และตัดสินใจท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วยในการเจรจาต่อรองกับแพทย์ (19.70%) 3) เหตุผล/หลักการที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังใช้ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ ประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วย (33.30%) รองลงมา
คือ การเคารพสิทธิผปู้ ว่ ย/ญาติ (30.30%) และมาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาทีด่ ี (21.20%) อภิปรายผล/สรุป:
ผลการวิจยั สามารถน�ำมาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะแก่พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังให้สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจเชิงจริยธรรม; พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี; โรคเรือ้ รัง; ภาคใต้ของประเทศไทย; การวิเคราะห์เหตุการณ์สำ� คัญ
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Ethical Decision Makings of Nurse Case Managers for Chronic Diseases

Abstract
Objective: This qualitative research aimed to investigate ethical decision makings of nurse case
managers for chronic diseases in general hospitals, Southern Thailand. Methods: Thirty-two nurse case
managers for chronic diseases who met the inclusion critical were purposively recruited from general
hospitals in the Southern Thailand. Data were collected by individual interviews by using the open-ended
question. Data were analyzed using the Flanagan’s critical incident technique. Results: The results are as
follows: 1) the critical incidents of ethical dilemmas in nurse case managers for chronic disease in practice
were: treatment does not meet patient/relative needs, the patient has no money to pay for treatment, and
patient is not treated and according to practice guidelines. The most critical incidents were: treatment does
not meet patient/relative needs (57.57%). 2) the ethical decision makings of nurse case managers for chronic
diseases were including; consulting with caregivers/multidisciplinary team (40.90%), finding resources to
help patients (27.27%), and providing an advocacy for patients (19.70%). 3) the most frequently reasons/
principles of ethical decision making were the higher benefit /safety of the patient (33.30%), respect for
patients/relatives (30.30%), and quality of nursing (21.20%). Discussion/Conclusion: The results of this
study can be used as base line data for nursing administrators to improve the efficiency of ethical decisionmaking skills of nurse case managers for chronic diseases.
Keyword: ethical decision making; nurse case manager; Chronic disease; Southern Thailand; critical incident
ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบนั โรคเรือ้ รังเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ทีม่ แี นวโน้ม
สูงขึ้นทั่วโลก1 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านคนในปี 2012 เป็น 52 ล้านคนภายใน
ปี 2030 ส�ำหรับประเทศไทยพบว่า สถานการณ์การเสียชีวิต
จากโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามล�ำดับ2 โรคเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพ
ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจะส่งผลต่อ
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและจ�ำนวนครั้งของการ
นอนโรงพยาบาลที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย ครอบครัว รวมถึงสังคมและชุมชนรวมถึงการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษา3 ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่ต้องจัดการ
เชิงระบบในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จากปัญหาโรคเรื้อรัง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเป็ น ระบบ
บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญ คือ พยาบาลผู้จัดการรายกรณีที่เป็น
นักจัดการ ประสานงานกับทีมสุขภาพและผูเ้ กีย่ วข้อง รวมถึง
การหาความร่วมมือกับทีมผู้ดูแล ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งใน
กระบวนการดูแล พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังจะเป็น
ผู้ที่คอยอ�ำนวยความสะดวก เป็นปากเสียงแทนผู้ป่วยและ
พิทักษ์สิทธิ์ หาทางเลือกและทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการรักษา
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

คุ้มทุน4 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย
ได้น�ำแนวคิดการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic
Care Model: CCM) ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองที่ครอบคลุมทุกมิติ
อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพการดูแล
รักษา รวมถึงการฟืน้ ฟูและการจัดการปัจจัยเสีย่ ง5 ในกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ต ้ อ งเผชิ ญ
ในเหตุการณ์ต่างๆ ในกรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน เช่น
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการรักษา และต้องเสียค่ายามีราคาสูงซึง่ จ�ำเป็น
ต่อการรักษาเอง นอกจากนี้ ในการดูแลผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้าย
ของการด�ำเนินโรค เช่น ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
ทางไต จ�ำเป็นต้องฟอกไตแต่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา รวมถึง
การมี ค วามต้ อ งการด้ า นมิ ติ จิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ ป ่ ว ยใน
ระยะท้ายของชีวิต ท�ำให้เกิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
ดังนั้น พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต้องมีบทบาท
ในการตัดสินในเชิงจริยธรรม เพื่อสร้างความสมดุล เกิด
คุณภาพการดูแล ควบคู่กับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ให้มคี วามคุม้ ค่าคุม้ ทุน4 การน�ำเหตุการณ์สำ� คัญมาศึกษาท�ำให้
เห็ น ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ มาเป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผน
การปฏิบัติงานและส่งผลให้เกิดคุณภาพการดูแล
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การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การ
รายกรณีโรคเรื้อรัง ต้องใช้กระบวนการในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม ซึ่งต้องมีการประเมินและรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านการรักษาทางการแพทย์ รวมถึงสาเหตุของปัญหา
และระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบต้องระบุปัญหาที่
ส� ำ คั ญ ให้ มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ วางแผนในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ตลอดจนต้องพิจารณาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ พยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีจึงต้องมีบทบาทที่จะต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันความผิดพลาด และควรได้รับการปรึกษาด้าน
จริยธรรมจากหน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการด้านจริยธรรม
เพื่อประกอบการตัดสินใจและการตัดสินที่มีความรอบคอบ
มากที่สุด6 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ดีนั้นก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ ภาพลักษณ์ที่ดี ถ้าพยาบาลปฏิบัติบทบาทใน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ดีน�ำไปสู่การดูแลที่ครอบคลุม
เป็นองค์รวม สามารถตอบสนองความต้องการด้านมิตจิ ติ วิญญาณ
ของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม7 จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เ ป็นการศึก ษา
ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ทางจริ ย ธรรมและการตั ด สิ น ใจเชิ ง
จริ ยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่า งๆ เช่ น
การดูแลผู้ป่วยเด็ก8 ประเด็นความขัดแย้งเชิงจริยธรรมและ
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช9 ส�ำหรับการศึกษาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ทางการบริหารพบว่า มีการศึกษาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
ในการบริ ห ารงานของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยโรงพยาบาลศู น ย์
ภาคใต้10 แต่ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง ซึ่งผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ ผู ้ บ ริ ห ารน� ำ ไปเป็ น
แนวทางพัฒนาทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีต่อไป รวมถึงสนับสนุนให้พยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้มีทกั ษะ
ในการตัดสินใจเชิงธรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และองค์กรต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การ
รายกรณีโรคเรื้อรังโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้ ในเรื่องต่อไปนี้
เป็นอย่างไร
1. เหตุการณ์ส�ำคัญที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังต้องตัดสินใจเชิงจริยธรรมมีเหตุการณ์ใดบ้าง
2. พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง ตัดสินใจ
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ปราณี จุลกศิลป์ และคณะ

เชิงจริยธรรมรูปแบบใด
3. เหตุผล/หลักการที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังใช้ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้
รูปแบบการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและหลักการทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพของพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง
ของโรงพยาบาลทั่วไปในการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย 1)
แนวคิดบทบาทของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี4 คือ บทบาท
การจัดการ บทบาททางคลินิก บทบาทในการพิทักษ์สิทธิ
บทบาทการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 2) แนวคิดทางจริยธรรม11
ประกอบด้วย การท�ำหน้าทีแ่ ทน (advocacy) ความรับผิดชอบ
(accountability/responsibility) ความร่วมมือ (cooperation)
และความเอือ้ อาทร (caring) 3) แนวคิดรูปแบบการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม12 ประกอบด้วย รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
โดยเน้นสถานการณ์ด้านข้อมูลการแพทย์และทางคลินิกของ
ผู้ป่วย (client’s information based on medical and
clinical condition) รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
โดยจะเน้นตามความต้องการของผู้ป่วย ตามสิทธิของผู้ป่วย
(client ’s preferences) รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
โดยเน้นคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย (client ’s quality of life)
4) หลักจริยธรรม13 ประกอบด้วย การเคารพเอกสิทธ์ (respect
for autonomy) การท�ำประโยชน์ (beneficence) การไม่ทำ�
อันตราย (non-maleficence) ความยุตธิ รรม/ความเสมอภาค
(justice) การบอกความจริง (veracity) และความซือ่ สัตย์
(fidelity)
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research)
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
ประชากรเป้ า หมายเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น พยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลทั่วไปภาคใต้ 14 โรงพยาบาล มีประสบการณ์
การจัดการรายกรณีในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง อย่างน้อย 2 คน

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 24-34
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และอยู่ในต�ำแหน่งพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรือ้ รัง ตัง้ แต่
1 ปีขนึ้ ไป ได้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 32 คน
จริยธรรมในการวิจัย
โครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาจากศูนย์จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสหนังสือรับรอง PSU IRB
2018-NSt-002 วันที่รับรอง 18 มกราคม 2561 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละโรงพยาบาล
ของผู้ให้ข้อมูล พร้อมท�ำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินการวิจัย ประโยชน์ของ
การวิจัย และขอความร่วมมือโดยความสมัครใจผู้วิจัยอธิบาย
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป
ขณะสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้วิจัย
ท�ำการสัมภาษณ์ในวัน เวลา สถานที่ที่ผู้ให้ข้อมูลก�ำหนด
เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้ข้อมูล และแบบสัมภาษณ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง ลักษณะค�ำถาม
เป็นค�ำถามแบบปลายเปิดจ�ำนวน 4 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
เนื้อหาในข้อค�ำถาม เกี่ยวกับเหตุการณ์ส�ำคัญในการปฏิบัติ
บทบาทการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการราย
กรณี รูปแบบของการตัดสินใจ และเหตุผล/หลักการที่ใช้ใน
การตัดสินใจ
การตรวจสอบเครื่องมือ
เครื่ อ งมือวิจัย ได้รับ การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
1) หัวหน้าหอผู้ป่วยที่จบเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) 2) อาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการพยาบาล และการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ท่าน และ
3) อาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ด้านการจัดการ
รายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ�ำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องครอบคลุมและความชัดเจนของเนื้อหา และ
น�ำไปทดลองใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 2 คน เพือ่
ประเมินความเข้าใจในเนื้อหา และความชัดเจนของค�ำถาม
ก่อนใช้สัมภาษณ์จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุ ษ ย์ จ ากศู น ย์ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องสถาบั น

และผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
โรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยให้เล่าเหตุการณ์ส�ำคัญในการปฏิบัติ
บทบาทตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ และ
ขออนุญาตบันทึกเทป ขณะท�ำการสัมภาษณ์ โดยเฉลี่ย
คนละ 1-2 เหตุการณ์ ใช้เวลา 30-45 นาทีต่อเหตุการณ์
โดยท�ำการสัมภาษณ์ที่คลินิกโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลของ
กลุ่มตัวอย่าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ทุ ก ขั้ น ตอน
ของการเก็บข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลรายวัน ในส่วนที่
ไม่ชั ด เจนน� ำ ไปซักถามย้อนกลับและเมื่อจัดกลุ่มประเด็น
หลั ก แล้ ว ให้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ตรวจสอบยื น ยั น ว่ า ข้ อ สรุ ป นั้ น มี
ความถูกต้องเป็นจริง
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยแจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำคัญของ Flanagan14
โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเฉพาะเหตุการณ์
น�ำข้อมูลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาจัดกลุ่มจ�ำแนกเหตุการณ์
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง 2) อ่านทบทวนข้อความผลวิเคราะห์
ของการจัดกลุม่ ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
จริง และ 3) น�ำข้อมูลจากการจัดกลุ่มทั้งหมดมาแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละในแต่ละประเด็น
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาผลการตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของ
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้
ของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพศหญิง
ค่าอายุเฉลี่ย 44.94 ปี SD = 6.52 อายุ 40-49 ปี มีจ�ำนวน
มากที่สุด ร้อยละ 59.38 รองลงมาอายุ 50-59 ปีร้อยละ
21.88 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 68.75 นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 87.50 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าร้อยละ 71.87 ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอก
ร้อยละ 62.50 ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านร้อยละ 75 รองลงมา
เป็นหัวหน้างานร้อยละ 15.62 มีประสบการณ์ในต�ำแหน่ง
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง ค่าเฉลี่ย 4.25 ปี
SD = 1.50 จ�ำนวนมากที่สุด คือ 1-5 ปีร้อยละ 75 ผู้ให้
ข้อมูลทุกคนได้รบั การศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
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การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

และความดันโลหิตสูง) ผู้ให้ข้อมูลที่เคยเข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมมีเพียงร้อยละ 37.50 ประเด็น
การเข้าอบรมสัมมนาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ หัวข้อกฎหมายและ/

จรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 46.88 รองลงมา คือ ประเด็น
ขัดแย้งทางจริยธรรมร้อยละ 15.62 และเรื่องสิทธิผู้ป่วย
ร้อยละ 12.50 ตามล�ำดับ

ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละของเหตุการณ์สำ� คัญทีใ่ ห้พยาบาลต้องตัดสินใจ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำแนกตามลักษณะเหตุการณ์สำ� คัญ
(N = 32)
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1. แผนการรักษาไม่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย/ญาติ
1.1 ผู้รับบริการไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการรักษา
1.2 ผู้รับบริการขอให้แพทย์ยุติการรักษา
2. ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้ออุปกรณ์
2.1 ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่ายา
2.2 ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
3. ผู้รับบริการไม่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการรักษา
หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูล 1 คนให้ข้อมูลมากกว่า 1 เหตุการณ์

จากตาราง 1 พบว่า พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรค
เรื้อรังได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ส�ำคัญที่ต้องเผชิญในระหว่าง
ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 66 เหตุการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) แผนการรักษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ป่วยและญาติ แม้ว่าการรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ให้ข้อมูล 32 ราย (100%) 2) ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา
พยาบาล/ซื้ออุปกรณ์ ผู้ให้ข้อมูล 15 ราย (46.88%) 3)
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการรักษา
จ�ำนวน 8 ราย (12.12%) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนการรักษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติ แม้ว่าการรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
เหตุการณ์ที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังได้ประสบ
ในขณะปฏิบัติงานและต้องมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มี
รายละเอียด ดังนี้
		 1.1 ผู้รับบริการไม่ยินยอมปฏิบัติตามแผนการ
รักษา ผู้ให้ข้อมูล 26 ราย (81.25%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 30
เหตุการณ์ (78.95%) สะท้อนถึงเหตุการณ์ท�ำให้พยาบาล
เกิดความขัดแย้ง อึดอัดใจ และยากต่อการตัดสินใจ ดังตัวอย่าง
ค�ำบอกเล่าต่อไปนี้

“ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มี CKD Stage 5
แพทย์จะให้ฟอกไตทางช่องท้อง แต่ผู้ป่วยล�ำบากเพราะ
ไม่มีคนช่วยเหลือเพราะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอายุมากแล้ว
และตัวผู้ป่วยเองก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลย แต่เราคิดว่า
ผู้ป่วยยังอายุน่าจะ 40 กว่าๆ นะ รู้สึกว่าผู้ป่วยอายุยังน้อย
ควรที่ได้รับโอกาสที่จะรักษาเพื่อยืดชีวิตไปได้ แต่ผู้ป่วยไม่
ยินยอม จะท�ำอย่างไรดี” (CM 018)
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เหตุการณ์
จ�ำนวน
38
30
8
20
16
4
8

ร้อยละ
57.57
78.95
15.15
30.30
24.24
6.06
12.12

ผู้ให้ข้อมูล
จ�ำนวน
32
26
6
15
11
4
8

ร้อยละ
100
81.25
12.50
46.88
34.38
12.50
25.00

จากผลการศึกษายังพบว่า แพทย์ปรับเปลีย่ นการรักษา
จากยารับประทานเป็นยาฉีด แต่ผู้ป่วยเบาหวานไม่ยินยอม
ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 9 ราย (28.13%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์
10 เหตุการณ์ (15.15%) จะเห็นได้ว่า พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตาม
แผนการรักษา เกิดความอึดอัดใจในการตัดสินใจ เมื่อแพทย์
มีการปรับเปลี่ยนการรักษาแต่ผู้ป่วยไม่ยินยอม ดังตัวอย่าง
ค�ำบอกเล่าต่อไปนี้

“ผู้ป่วยเบาหวานมา admitted ด้วย hyperglycemia
พอ discharge หมอจะปรับแผนการรักษาจากยากินเป็น
ยาฉีดแต่ผปู้ ว่ ยไม่ยินยอม ขอเป็นยากินก่อน เพราะกลัวเข็ม
กลัวเจ็บ…ตอนนั้นเราก็คิดจะท�ำอย่างไรดี…หมอปรับยาแล้ว
ปรับยาอีกแต่ก็ยังคุมน�้ำตาลไม่ได้เลย…เมื่อคนไข้คุมไม่ได้
ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไตก็คงแย่…แต่คนไข้ไม่ยอมจะฉีด
ท�ำอย่างไรดี” (CM 07)

แพทย์ต้องการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีความพร้อม แต่ผู้ป่วย/ญาติไม่ยินยอม จากการศึกษา
พบว่าผู้ให้ข้อมูล 4 ราย (12.50%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 5
เหตุการณ์ (7.58%) สะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ ซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังแพทย์จะท�ำการส่งต่อผู้ป่วยไป
ที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมแต่ผู้ป่วย/ญาติไม่ยินยอมท�ำให้
เกิดความขัดแย้งและยากต่อการตัดสินใจดังค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรักษาที่ PCU มีความดันโลหิต
สูงมากซึ่งที่นี่ยาก็ไม่พร้อม ไม่มีหมอเฉพาะทาง จึงได้ส่ง
ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยไปโรงพยาบาลทั่ ว ไปซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มใน

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 24-34
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การรักษา เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทาง แต่ผปู้ ว่ ยไม่ยนิ ยอม
ทีจ่ ะมารักษา บอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไม่อยากจะเดินทางไป
ตอนนัน้ พี่ [พยาบาล] ก็คดิ ว่าจะท�ำอย่างไรดี ถ้าปล่อยคนไข้
ไว้แบบนี้คงเกิดภาวะแทรกซ้อนแน่ ซึ่งตัวผู้ป่วยเองก็ไม่มี
คนช่วยดูแลอีกปล่อยไว้คงจะแย่ แต่คนไข้ไม่ยอมไปจะท�ำ
อย่างไรดี” (CM 21)

ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ค วบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลไม่ ไ ด้ ไ ม่
ยินยอมพักรักษาในโรงพยาบาล ผู้ให้ข้อมูล 3 ราย (9.38%)
ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ (4.54%) สะท้อนให้เห็น
ว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญ เหตุการณ์
โดยไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา ท�ำให้ เกิดความอึดอัดใจ
และเกิดความขัดแย้งในใจ ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ก็มผี ปู้ ว่ ยเบาหวานมีภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูง 350 แพทย์จะให้
admitted เพื่อปรับยา คนไข้ไม่ยินยอม เพราะให้เหตุผลว่า
ไม่มีใครดูลูกเนื่องจากลูกยังเล็กอายุ 5 ขวบเอง เลี้ยงลูก
คนเดียวเนือ่ งจากสามีอยูท่ อี่ นื่ แพทย์พดู อย่างไรก็ไม่ยนิ ยอม
เราเองก็คิดว่าจะท�ำอย่างไรดี ใจจริงพี่ก็อยากจะให้ผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาลเพราะน�้ำตาลสูงตลอด รู้สึกล�ำบากใจอยู่
เหมือนกัน” (CM 5)

		 1.2 ผู้รับบริการขอให้แพทย์ยุติการรักษา จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 6 ราย (18.75%) ให้
ข้อมูลเหตุการณ์ 8 เหตุการณ์ (12.12%) ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญในระหว่าง
ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายของโรค
ไม่อยากให้มีการรักษาต่อ เป็นเหตุการณ์ท�ำให้เกิดรู้สึกความ
ขัดแย้ง และยากต่อการตัดสินใจ ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขาดยา เกิด hemorrhage ตรง
brain stem ที่ส�ำคัญผ่าตัดไม่ได้ ต้องใส่ท่อช่วย มาถึง
asystole ท�ำ CPR ไปหลายครั้ง แพทย์ก็จะให้ยุติการ
รักษาเพราะได้ท�ำ CPR เต็มที่แล้ว และตามพยาธิสภาพ
ของโรคก็ไม่สามารถยื้อต่อไปได้แล้ว แต่ลูกต้องการให้ท�ำ
ต่อเพราะท�ำใจไม่ได้…พี่ก็เข้าใจเค้า เป็นปัจจุบันทันด่วน
เค้าคงท�ำใจไม่ได้ตกลง หมอ Full med [ให้การรักษาด้วย
ยาตามมาตรฐาน] พี่ก็อึดอัดใจนะว่าจะท�ำอย่างไรดี จะคุย
กับแพทย์ในการยื้อชีวิตต่อตามลูกผู้ป่วยเค้าร้องขอ แต่
กลัวว่าแพทย์เค้าจะว่าเอาเพราะแพทย์ยุติการรักษาแล้ว”
(CM 27)

2. ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้อ
อุปกรณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 ราย (46.88%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 20
เหตุการณ์ (30.30%) สะท้อนให้เห็นได้ว่าพยาบาลผู้จัดการ

รายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล/ซือ้ อุปกรณ์ ท�ำให้เกิดความอึดอัดใจต้องหา
ทางเลือก และยากต่อการตัดสินใจ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังไม่มเี งินจ่ายค่ายา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
11 ราย (34.38%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 16 เหตุการณ์ (24.24%)
จะเห็นได้ว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญ
ความอึ ด อั ด ใจ ยากต่ อการตั ด สิ นใจในขณะที่ ป ฏิบัติงาน
ดังค�ำบอกเล่าต่อไปนี้

“ผู้ป่วยเบาหวานยากจนและไม่มีสิทธิการรักษา และผู้ป่วย
เองก็ไม่มีบัตรประชาชน มาโรงพยาบาลทุกครั้งต้องจ่ายเงิน
ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายเลยไม่มารับยาท�ำให้ขาดยา…ตอนนั้นเรา
เองคิดว่าจะช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร ถ้าปล่อยไว้ก็คงแย่เกิด
แทรกซ้อนแน่ หรือเลือกหาวิธที จี่ ะช่วยคนไข้ แต่ดๆู ก็ยงุ่ ยาก
อยู่เพราะตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งใครเพราะคนไข้ไม่มีญาติ จะต้อง
ท�ำอย่างไรดี” (CM 15)

		 2.2 ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ จากหารศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูล 4 ราย (12.50%) ให้
ข้อมูลเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ (6.06%) สะท้อนว่าพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญในขณะที่ปฏิบัติงาน
เมื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ผู้ป่วย stroke ติดเตียงมีแผลกดทับ ต้องยืมเตียงแต่ไม่มี
เงินมัดจ�ำ ในฐานะที่เป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีต้องคิด
ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ คนไข้ รู ้ สึ กหนั กใจที่ จ ะช่ ว ยคนไข้ ยั ง ไงดี
ก็ ล� ำ บากใจอยู ่ เพราะผู ้ ป ่ ว ยเองก็ มี ความจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
ให้ไปก็ผิดระเบียบ กลัวถูกหัวหน้าว่าอีก เพราะได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ไว้แล้ว” (CM 12)

3. ผู้รับบริการไม่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการ
รักษา ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูล 8 ราย
(ร้อยละ 25) ให้ข้อมูลจ�ำนวน 8 เหตุการณ์ (12.12%) เป็น
เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการ
ดูแลตามแนวปฏิบตั กิ ารรักษา ตามมาตรฐานการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ย
ควรได้รับท�ำให้เกิดความอึดอัดใจต้องหาทางเลือก และยาก
ต่อการตัดสินใจ ดังตัวอย่างค�ำบอกล่าต่อไปนี้
“ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานคุ ม น�้ ำ ตาลไม่ ไ ด้ ไ ม่ ส ามารถเพิ่ ม ยากิ น
ได้แล้ว ไตเข้าระยะที่ 3 ผู้ป่วยเริ่มยาฉีดแล้วพอมาเจอ
แพทย์อีกคนแพทย์ off ยาออกและให้ยากิน เราก็อึดอัดใจ
เพราะแพทย์ทสี่ งั่ off ก็เป็นหมออาวุโส ไปคุยกับหมอแกมัก
แสดงความไม่ พ อใจและดึ ง ดั น จะใช้ ต ามแผนรั ก ษาของ
ตนเอง คิดว่าต้องท�ำอย่างไรดี ถ้าได้แบบนี้ไปก็คุมไม่ได้
ไตคนไข้ก็แย่แล้วด้วย” (CM 30)
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การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

ตาราง 2 จ�ำนวนและร้อยละ ของเหตุการณ์และผู้ให้ข้อมูล จ�ำแนกตามรูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (N = 32)
รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
1. ปรึกษากับญาติผู้ดูแล/ทีมสหวิชาชีพ
2. หาแหล่งสนับสนุน/ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วยในการเจรจาต่อรองกับแพทย์
4. เลือกท�ำตามความต้องการของผู้ป่วย/ญาติ
หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูล 1 คนให้ข้อมูลมากกว่า 1 เหตุการณ์

จากตาราง 2 พบว่า พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังให้ข้อมูลมีรูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน 4
ลักษณะ คือ 1) ปรึกษากับญาติผู้ดูแล/ปรึกษาทีมสหวิชาชีพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 25 ราย (78.13%) จ�ำนวน 27 เหตุการณ์ (40.90%)
2) หาแหล่งสนับสนุน/ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา/ตามมาตรฐาน ผู้ให้
ข้อมูล 17 ราย (53.13%) จ�ำนวน 18 เหตุการณ์ (27.27%)
3) ท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วยในการเจรจาต่อรองกับแพทย์ ผู้ให้
ข้อมูล 10 ราย (31.25%) จ�ำนวน 13 เหตุการณ์ (19.70%)
และ 4) เลือกท�ำตามความต้องการของผู้ป่วย/ญาติ ผู้ให้
ข้อมูล 8 ราย (25%) จ�ำนวน 8 เหตุการณ์ (12.12%)
1. ปรึกษากับญาติผู้ดูแล/ทีมสหวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูล
25 ราย (78.13%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 27 เหตุการณ์ (40.90%)
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การตั ด สิ น ใจของพยาบาลผู ้ จั ด การ
รายกรณีโรคเรื้อรัง ตัดสินใจที่จะปรึกษากับญาติผู้ดูแล/ผู้มี
อ�ำนาจตัดสินใจรวมถึงการปรึกษาทีมสหวิชาชีพ ดังตัวอย่าง
ค�ำบอกเล่าต่อไปนี้

“ผู้ป่วยไม่มีเงินในค่าใช้จ่ายเงินมัดจ�ำ ญาติคนไข้มาหาเรา
ให้เราช่วยในการประสานกับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจโดยไม่ต้อง
จ่ายมัดจ�ำ เราเองในฐานะที่เป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ต้องคิดที่จะช่วยเหลือคนไข้ ก็เลือกที่ให้คนไข้ได้เตียงไป
โดยไม่ให้ผู้ป่วยจ่ายมัดจ�ำ และช่วยประสานคนที่เกี่ยวข้อง
และปรึกษาหัวหน้าเพื่อที่เอื้อให้คนไข้ได้ไป” (CM 12)

2. หาแหล่งสนับสนุน/ประสานผูท้ ี่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 17 ราย
(53.13%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 18 เหตุการณ์ (27.27%)
จากข้อมูลสะท้อนรูปแบบการตัดสินใจของพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรังโดยการหาแหล่งช่วยเหลืออ�ำนวยความ
สะดวกประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง/หาแหล่งประโยชน์ในชุมชนให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ดังค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
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เหตุการณ์
จ�ำนวน
ร้อยละ
27
40.90
18
27.27
13
19.70
8
12.12

ผู้ให้ข้อมูล
จ�ำนวน
ร้อยละ
25
78.13
17
53.13
10
31.25
8
25.00

“คิดว่าจะเลือกทีใ่ ห้คนไข้ฉดี ก็คนไข้กไ็ ม่อยากจะฉีด ประเมินดู
เลยตัดสินใจที่จะสอนคนไข้ให้ฉีดยาเป็น โดยเราก็ฝึกให้
คนไข้ท�ำจนได้ และค่อยประสานขอความร่วมมือให้ CM
ในเขต รพ.สต. [โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล] ในการ
ติดตามคนไข้ให้ ตกลงก็บอกให้คนไข้ท�ำตามตามแผนการ
รักษา ก็มองถึงคนเป็นคนที่ตกลงคนไข้ก็ท�ำได้ ตามดูคนไข้
ก็คุมน�้ำตาลดีขึ้นนะ” (CM 25)

3. การขอให้แพทย์ทบทวนการรักษา ผู้ให้ข้อมูล
10 ราย (31.25%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 13 เหตุการณ์ (19.70%)
สะท้อนให้เห็นว่า พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังใช้รปู แบบ
การตั ด สิ น ใจโดยการท� ำ หน้ า ที่ แ ทนเพื่ อ เจรจาต่ อ รองกั บ
แพทย์ในการรักษาให้ผู้ป่วย ดังค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ระเบียบโรงพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานจะสั่งยาฉีดอินซูลิน
แบบ pen fill สิทธิ UC ไม่สามารถใช้ได้ ให้ได้เฉพาะ
สิทธิเบิกได้เท่านั้น ก็เลยเลือกที่ไปเจรจาต่อรองในการปรับ
เปลี่ยนยาให้คนไข้เป็นแบบ pen fill เพราะเข้าไปหมอก็
บอกว่าไม่ได้ พี่ก็อธิบายถึงความจ�ำเป็นของคนไข้ให้ช่วย
คนไข้ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้คนไข้ต้องแย่” (CM 26)

4. เลือกท�ำตามความต้องการของผู้ป่วย/ญาติ ผู้ให้
ข้อมูล 8 ราย (25%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 8 เหตุการณ์ (12.12%)
จากข้อมูลพบว่าพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังตัดสินใจ
โดยเลือกท�ำตามความต้องการของผู้ป่วย/ญาติ ดังตัวอย่าง
ค�ำบอกเล่าต่อไปนี้

“ในเรื่องการปรับเปลี่ยนยากินเป็นยาฉีดของผู้ป่วย ในเมื่อ
ผู้ป่วยต่อรองก็ไม่อยากที่จะไปบังคับผู้ป่วยก่อน เมื่อผู้ป่วย
ไม่พร้อมและเราประเมินแล้วว่ายังไม่เป็นระยะทีอ่ นั ตรายใดๆ
เลยให้โอกาสผูป้ ว่ ยได้ทำ� ตามความต้องการเค้าก่อน” (CM 23)

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 24-34
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ตาราง 3 จ�ำนวนและร้อยละ ของเหตุการณ์ส�ำคัญ และผู้ให้ข้อมูล จ�ำแนกตามเหตุผล/หลักการการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
		 (N = 32)
เหตุการณ์
จ�ำนวน
ร้อยละ
1. ประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วย
25
37.87
2. การเคารพสิทธิผู้ป่วย/ญาติ
20
30.30
3. มาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาที่ดี
14
21.21
4. การท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วย
7
10.60
หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูล 1 คนใช้เหตุผล/หลักการการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมากว่า 1 เหตุผล
เหตุผล/หลักการการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

จากตาราง 3 พบว่า พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังใช้เหตุผล/หลักการในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
5 ลักษณะ คือ ประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ให้
ข้อมูล 23 ราย (ร้อยละ 71.87) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 25
เหตุการณ์ (ร้อยละ 37.87) การเคารพสิทธิผู้ป่วย/ญาติ ผู้ให้
ข้อมูล 19 ราย (59.38%) จ�ำนวน 20 เหตุการณ์ (30.30%)
3) มาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาทีด่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูล
11 ราย (34.38%) จ�ำนวน 14 เหตุการณ์ (21.21%) และ
4) การท�ำหน้าที่แทน ผู้ให้ข้อมูล 7 ราย (21.88%) จ�ำนวน
14 เหตุการณ์ (10.60%) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ให้ข้อมูล
23 ราย (71.87%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 25 เหตุการณ์
(37.87%) ที่สะท้อนให้เห็นเหตุผล/หลักการเชิงจริยธรรมใน
การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี
โรคเรื้อรัง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ตามสภาวะโรคของผู ้ ป ่ ว ยน�้ ำ ตาลสู ง ขนาดนี้ ก็ ต ้ อ งนอน
โรงพยาบาลแล้ว...แต่ตัวคนไข้ก็มีความจ�ำเป็น เราเองก็มอง
ถึงหลักว่าไม่อยากให้เกิดโรคแทรกซ้อน เพราะถ้าปล่อย
กลั บ บ้ า นไปก็ อั น ตราย...ควรที่ ต ้ อ งดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ ยาตาม
แผนการรักษา…เกิดช็อคมาก็คงแย่” (CM14)

2. การเคารพสิทธิผู้ป่วย/ญาติ ผู้ให้ข้อมูล 19 ราย
(59.38%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 20 เหตุการณ์ (30.30%)
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจเชิง
จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง ได้ ใ ช้
เหตุผล/หลักการในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยค�ำนึงถึง
การเคารพสิทธิผู้ป่วย/ญาติ ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“คนไข้ดแู ล้วอาการไม่คอ่ ยดี ถ้าได้นำ� ตัวคนไข้สง่ ไปรักษาต่อ
อาการต้องดีขึ้นแน่ๆ แต่เราตกลงที่จะตัดสินใจท�ำตามความ
ต้องการของญาติ หลักๆ คิดว่าก็ท�ำตามความต้องการของ

ผู้ให้ข้อมูล
จ�ำนวน
ร้อยละ
23
71.87
19
59.38
11
34.38
7
21.88

ญาติเพราะเคารพการตัดสินใจของญาติเค้าเอง เราแนะน�ำ
เต็มที่เต็มความสามารถแล้ว” (CM 4)

3. มาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาที่ดี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 11 ราย (34.38%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 14 เหตุการณ์
(21.21%) จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจ
เชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง ใช้
เหตุผล/หลักการในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยค�ำนึงถึง
มาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาที่ดี ดังตัวอย่าง
ค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“เราได้ใช้ความรู้ในการประเมิน ดูแล้วคนไข้ไม่ดีแต่ไม่ได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานก็ต้องไปปรึกษากับแพทย์ที่ช�ำนาญ
กว่า เพื่อที่จะให้คนไข้ได้ admitted เพราะมองว่าการที่ท�ำ
อย่างนีก้ อ็ ยากให้คนไข้ควรจะได้รบั การดูแลทีด่ ที สี่ ดุ ” (CM 6)

4. การท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วย ผู้ให้ข้อมูล 7 ราย
(21.88%) ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ 7 เหตุการณ์ (10.60%) พบว่า
การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี
โรคเรื้อรังใช้ เหตุผล/หลักการในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
โดยค�ำนึงถึงการท�ำหน้าที่แทนผู้ป่วย ดังค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“เมื่อเกิดเหตุการณ์ในการปรับเปลี่ยนการรักษา ก็ท�ำให้เรา
ล�ำบากใจ เพราะว่าการที่เราจะเข้าไปคุยเจรจากับหมอเพื่อ
การปรับเปลี่ยนการรักษาให้ใช้ยาฉีดแบบ pen fill แต่ไม่
ได้เข้าหลักเกณฑ์ แล้วถ้าเป็นแบบนี้ คนไข้ต้องใช้แบบ
การรักษาแบบเดิมคงต้องมา Admitted อีกแน่ เราเองท�ำ
หน้าที่แทนให้คนไข้เพราะสงสาร และคนไข้ก็มีความจ�ำเป็น
ที่ต้องใช้ด้วย” (CM 9)

การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลเหตุการณ์สำ� คัญทีพ่ ยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเรือ้ รังต้องตัดสินใจเชิงจริยธรรม รูปแบบการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังและ
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การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

เหตุ ผ ล/หลั ก การที่ พ ยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง
ใช้ในการตัดสินใจ ประกอบด้วย
1. แผนการรักษา ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติ แม้ว่าการรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐานจาก
ผลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูล 32 ราย (100%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์
ทีแ่ ผนการรักษาของแพทย์ไม่ตรงกับความต้องการของผูป้ ว่ ย/
ญาติ จ�ำนวน 38 เหตุการณ์ (57.57%) ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญที่มีความถี่สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
จ�ำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นาน และมี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เมื่อการควบคุมสภาวะโรคที่ไม่เป็น
ไปตามเป้ า หมายเนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของผูป้ ว่ ยเอง และแผนการรักษาทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะของโรคในแต่ ล ะระยะท� ำ ให้
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ แม้ว่า
การรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
รู ป แบบการตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาล
ผู้จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง จากเหตุ ก ารณ์ แ ผนการรั ก ษา
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ แม้ว่า
การรักษานัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังจะเลือกท�ำตามความต้องการของ
ผู้ป่วย/ญาติถือเป็นการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วย (respect
for autonomy) โดยให้ความเคารพความเป็นตัวตนของ
ผู้ป่วย/ผู้ตัดสินใจแทน ต้องให้อิสระในการตัดสินใจ พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยค�ำนึง
ถึงหลักการ การเคารพสิทธิผู้ป่วยเป็นการเคารพสิทธิใน
การดูแลสุขภาพตนเอง การตั้งเป้าหมายในการดูแลเพื่อให้
รับการรักษาทีด่ ี การค�ำนึงถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลทีเ่ ป็น
จริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เพียงพอ ผู้ป่วยจะได้รับทางเลือก
ในการรักษาที่ดี ผลดีและผลเสียจากการรักษาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพต้องอธิบายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือก
ตัดสินใจในการยินยอม ในการรักษาต่อตนเอง เว้นแต่ใน
กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นและเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต 15
อย่างไรก็ตามการให้การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ให้ผู้ป่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาของตนเองนั้น การมอง
ถึงประโยชน์ของผู้ป่วยแต่อาจจะไม่ตรงกับความต้ อ งการ
ของผู้ป่วย7 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
เกิดความล�ำบากใจ ทั้งนี้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
ต้ อ งเป็ น ผู ้ อ� ำ นวยความสะดวกหรื อ สนั บ สนุ น ทางเลื อ ก
ของการรั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยภายใต้ ก ารตั ด สิ น ใจ
ของผู้ป่วยเอง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
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การปฏิบัติของพยาบาลในการเคารพเอกสิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ พบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีการ
ปฏิ บั ติ ใ นการเคารพเอกสิ ท ธิ์ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก16 นอกจากนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษา
กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า
การปกป้องสิทธิผู้ป่วยต้องท�ำให้ได้เมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแล
ไม่ถูกต้อง และให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามสิทธิที่ควรจะได้
ตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยให้ผู้ป่วย
ได้ รู ้ ถึ ง สิ ท ธิ ข องตนเองที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลตามมาตรฐาน
การตัดสินใจโดยยึดผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง การค�ำนึงถึงการปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ยึดความเป็นวิชาชีพพยาบาลเพื่อ
การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีคณ
ุ ภาพ12 ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ แ ละเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของพยาบาลในการดู แ ล
ผู้ป่วย9
2. ผู้รับบริการไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้อ
อุปกรณ์ เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญรองลงมาที่พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรังต้องเผชิญผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 15 ราย
(46.88%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 20 เหตุการณ์ (30.30%)
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ วยที่ มี โ รคเรื้ อ รั ง ที่ มี ป ั ญ หาที่ ซับ ซ้อ น
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายสูง ท�ำให้พยาบาลต้องมีการจัดการและแสดง
บทบาททางคลินิกควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นด้านการดูแลสิทธิ
ของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลในสิ่งที่จ�ำเป็น17 ท�ำให้พยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณี เกิดความล�ำบากใจและต้องตัดสินใจ ดังนัน้
การหาทางเลือกให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา ในการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีนั้น จ�ำเป็นต้อง
ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นต่อการรักษา และการรักษาความสมดุล
ให้เกิดคุณภาพการดูแลสูงสุดแก่ผู้ป่วย4
รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้
จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังจากเหตุการณ์ผู้รับบริการไม่มีเงิน
จ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้ออุปกรณ์ จากผลการวิจัยพบว่า
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังให้ข้อมูลเหตุการณ์ 27
เหตุ ก ารณ์ (40.90%) มี ก ารตั ด สิ นใจเชิ ง จริ ย ธรรมด้วย
การปรึกษากับญาติ/ทีมสหวิชาชีพ พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
โรคเรือ้ รัง หาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ/ประสานผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาตามแผนการรั ก ษา
สอดคล้องกับรูปแบบการ ทีต่ ดั สินใจโดยใช้รปู แบบการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมทีเ่ น้นเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมและเครือข่าย
ของผูป้ ว่ ยเอง (contextual features) เป็นรูปแบบทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึงแหล่งประโยชน์ในชุมชนและเครือข่าย12 เหตุผลทีพ่ ยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังใช้ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 24-34
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โดยค�ำนึงถึงประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้ป่วยการกระท�ำ
ในสิ่งดี เป็นประโยชน์โดยกระท�ำในสิ่งดีให้แก่ผู้ป่วยสามารถ
อธิบายได้ว่าในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนให้กบั ผูป้ ว่ ย ถือเป็นหลักจริยธรรมในการท�ำประโยชน์
(beneficence) และเน้นการดูแลทีด่ เี พือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ป่วย13
3. ผู้รับบริก ารไม่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิ บั ติ
การรักษาเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังต้องเผชิญ ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยที่สุด ผู้ให้ข้อมูล
จ�ำนวน 8 ราย (25%) ให้ข้อมูลเหตุการณ์ 8 เหตุการณ์
(12.12%) เหตุผล/หลักการที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้ อ รั ง ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมจากเหตุ ก ารณ์
ผู ้ รั บ บริ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลตามแนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษา
โดยท� ำ หน้ า ที่ ใ นเจรจาต่ อ รองกั บ แพทย์ ใ นการรั ก ษาให้
ผู้ป่วย ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้หลัก
ตามแนวคิดทางจริยธรรมในการท�ำหน้าที่แทน advocacy
เป็นปากเสียงให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้ 11
ทั้งนี้อธิบายได้ว่าพยาบาลผู้จัดการรายกรณีตัดสินใจโดยยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
และให้ความส�ำคัญในการให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย18
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี
โรคเรือ้ รัง ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรมท�ำให้ล�ำบากในต้องตัดสินใจ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ และต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนสังคม ซึ่งการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมจึงต้องไตร่ตรอง และหาทางเลือกที่
เหมาะสม ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีด่ นี นั้ พยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเรื้อรังจะต้องมีการฝึกวิเคราะห์ประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรม จากเหตุการณ์ที่เผชิญ เพื่อน�ำหลักจริยธรรม
มาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการแสดงออกและใช้บทบาท
ที่เหมาะสม ซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรจะสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ พยาบาลผูท้ ชี่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย จ�ำเป็น
ต้องไวต่อจริยธรรม รวมถึงความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง
ให้มีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ดี19
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้ อ รั ง โรงพยาบาลทั่ ว ไปในภาคใต้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาใน
การระลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญที่ผ่านไปแล้ว ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูล
ใช้ เ วลาในการให้ ข ้ อ มู ล นานและด้ ว ยภาระงานของผู ้ ใ ห้

ข้อมูลมีมาก จึงท�ำให้ได้ขอ้ มูลเหตุการณ์สำ� คัญบางเหตุการณ์
ไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ต้องใช้เวลามากเนื่องจากเวลาของผู้ให้ข้อมูลว่างไม่ตรงกับ
ผู้วิจัย
สรุป
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรือ้ รังให้ขอ้ มูลเหตุการณ์สำ� คัญในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
คือแผนการรักษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ แม้วา่ การรักษานัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน ผูร้ บั บริการ
ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู ้ รั บ บริ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลตามแนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษา
พยาบาลใช้รูปแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน คือ ปรึกษา
กับญาติผู้ดูแล/ปรึกษาทีมสหวิชาชีพ หาแหล่งสนับสนุน/
ประสานผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ท�ำหน้าทีแ่ ทนผูป้ ว่ ยในการเจรจาต่อรอง
กับแพทย์ และเลือกท�ำตามความต้องการ ของผู้รับบริการ
โดยให้เหตุผล/หลักการในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม คือ
ประโยชน์/ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การเคารพสิทธิ
ผูป้ ว่ ย/ญาติ และมาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล/การรักษาทีด่ ี
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้
1. ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล น�ำผลการศึกษาเกีย่ วกับ
เหตุ ก ารณ์ พ ยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง เผชิ ญ ใน
ขณะปฏิ บั ติ ง านน� ำ มาพั ฒ นาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ก ารการ
ป้องกันการเกิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมแก่พยาบาล
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ป้องกันประเด็นขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น และปรับกระบวนการท�ำงานของพยาบาลกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ ได้รบั การเข้าถึงการดูแล
ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
2. ด้านการบริหารทางการพยาบาล ผู้บริหารทาง
การพยาบาลในหน่วยงาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานได้มี
การประชุม/อบรม เรื่องประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม เพื่อ
ให้ มี ค วามรู ้ แ ละมี ทั ก ษะในการตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
3. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ควรศึกษาปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ประเด็ น ขั ด แย้ ง ทางจริ ย ธรรมใน
โรงพยาบาลในระดับต่างๆ เพื่อดูความแตกต่างในการตัดสิน
ใจเชิงจริยธรรมในการดูแลโรคเรื้อรัง
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การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
บทความวิจัยนี้ ผู้เขียนทุกคนรับรู้ในการรายงานบทความ
วิจัยนี้และมีส่วนร่วมในการเขียน อ่าน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ทุกขั้นตอน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิจัยในบทความนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ข อขอบคุ ณ พยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี
โรคเรื้อรัง โรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำวิจัยครั้งนี้
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