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รูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองในประเทศไทย
ปิ ยะวรรณ โภคพลากรณ์*

บทคัดย่อ

อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง โรคร้ ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิต ที่มีจา� นวนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ ความ
ต้ องการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ ายของชีวิตทวีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ องค์การอนามัยโลกได้ ประกาศให้ ระบบ
บริการสุขภาพต้ องบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต มี
ความพยายามจัดการดูแลแบบประคับประคองขึ้นทัง้ ในสถานพยาบาลและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ บทความ
นี้จึงจัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ รูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง 4 รูปแบบในประเทศไทย:
การดูแลที่ดา� เนินการโดยองค์กรทางศาสนา การดูแลที่บ้าน/การดูแลโดยชุมชน การดูแลในโรงพยาบาล และ
การดูแลโดยสถานพยาบาลกึ่งบ้ าน รวมทั้งจุดแข็ง ข้ อจ�ากัดของแต่ละรูปแบบ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองต่อไป
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Palliative Care Model in Thailand
Piyawan Pokpalagon*

Abstract

The emergence of chronic diseases and life-threatening disease leads to the necessity of healthcare
provision for people who are at the terminal phase of life. The World Health Organization emphasizes
that palliative care should be integrated into the maintenance of the life span. Most organizations have
tried to incorporate palliative care in hospitals and in the community in various forms. Therefore, this
article aims to analyze the four palliative care delivery models in Thailand: palliative care operated by
religious-based organizations, home-based/community-based care, hospital-based services, and hospice.
The strengths and limitations of each palliative care model are discussed and recommendations for further
development of palliative care models are also proposed.
Keywords : Palliative care; Model of care; End-of-life
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

อุบตั กิ ารณ์ของโรคร้ ายแรงและโรคทีค่ กุ คามต่อชีวติ
มีจา� นวนที่เพิ่มสูงขึ้น โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังยังคงเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้ นๆ ของทั่วโลก1 รวมทั้งใน
ประเทศไทย2 โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าใน
แต่ ล ะปี จะมี ป ระชากรประมาณ 20 ล้ านคน ที่ มี
ความต้ องการการดูแลในระยะท้ ายของชีวิต3 จึงได้
ประกาศให้ ทกุ ประเทศได้ บรู ณาการการดูแลแบบประคับ
ประคองเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต1
ท�าให้ ระบบบริการสุขภาพทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องนี้
มากขึ้น ส�าหรับในประเทศไทยมีความพยายามขับเคลื่อน
ในเชิงนโยบาย ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้ วย
การสร้ างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวติ พ.ศ. 255725594 โดยส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นอกจากนี้ อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ กา� หนดให้
มีโครงการจัดตั้งหน่วยประคับประคองดูแลผู้ป่วยที่อยู่
ในระยะสุดท้ ายก่อนเสียชีวิต ในโรงพยาบาลของกรม
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ ง โดยให้ มี
พยาบาลที่ผ่านการอบรม อย่างน้ อย 1 คน ปฏิบตั งิ าน
เต็มเวลา5 สถานบริการ สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจ�านวนมาก ได้ มคี วามพยายาม
จัดการดูแลแบบประคับประคองขึ้น ในสถานพยาบาล
และในชุมชนด้ วยรูปแบบที่หลากหลาย6-7 จากการส�ารวจ
โดยการจัดกลุ่มประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับการพัฒนาของ
hospice-palliative care พบว่าการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยยังคงอยู่ใน
ช่ วงของการพัฒนาระบบการดูแล การบริการการดูแล
แบบประคับประคองมีเฉพาะในบางพื้นที่ การสนับสนุน
งบประมาณจากทางรัฐบาลยังไม่มากนัก เงินส่วนใหญ่ได้
รับจากการบริจาค ยังไม่มสี ว่ นกลางในการรับผิดชอบและ
ประสานงาน ท�าให้ การด�าเนินงานส่วนใหญ่เป็ นแบบแยก
ส่วน และไม่ มีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่ างสถาน
บริการสุขภาพ นอกจากนี้ยงั พบข้ อจ�ากัดในการบริหารยา
โดยเฉพาะยาแก้ ปวดกลุ่ม Opioids3,8-9 จากการทีก่ ารดูแล
แบบประคับประคองยังไม่ มีการบูรณาการเข้ าสู่ระบบ

บริการสุขภาพโดยรวมอย่างเป็ นรูปธรรม การบริการจึง
เกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาล สถานพยาบาลกึ่งบ้ าน บ้ าน
ชุมชน และการดูแลโดยองค์กรทางศาสนา7 ซึ่งแต่ ละ
ระดับก็มีรปู แบบการดูแลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ มองเห็น
ภาพรวมของการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
บทความนี้จึงน�าเสนอรูปแบบต่ างๆ ในการดูแลแบบ
ประคับประคอง ที่มอี ยู่ในประเทศไทย วิเคราะห์จุดเด่น
และข้ อจ�ากัดของแต่ละรูปแบบ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคองต่อไป

รูปแบบการดู แลที่ด�าเนินการโดยองค์กร
ทางศาสนา (Religious-based organization)

องค์กรศาสนานับเป็ นหน่วยงานในล�าดับต้ นๆ ที่
เข้ ามามีบทบาทในการดูแลแบบประคับประคองและการ
ดูแลระยะท้ ายในประเทศไทย ปรัชญาและแนวคิดทาง
ศาสนามีความเชื่อในเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ
กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ความไม่เที่ยงแท้ แน่นอน)
ทุกขัง (ความทุกข์) และอนัตตา (ความไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน)
ความตายในมุมมองของทางศาสนาจึงเป็ นเรื่องของการ
เป็ นไปตามธรรมชาติ อีกทั้งแนวคิดทางศาสนายังเชื่อใน
เรื่องของการมีสติและจิตใจอันผ่องแผ้ วก่อนเสียชีวติ เพื่อ
ไปสู่สุขคติหลังการตาย ดังนั้นเป้ าหมายของการดูแลที่
ด�าเนินการโดยองค์กรทางศาสนาจึงไม่ได้ อยู่ท่กี ารรักษา
โรคให้ หายหรื อทุเลาเบาบางลงไปแต่ เพียงอย่ างเดียว
หากแต่เป็ นการพัฒนาและยกระดับทางจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วยและครอบครัว ให้ สามารถเข้ าใจกฎของธรรมชาติ
ยอมรับ และมองความตายเป็ นเรื่องธรรมชาติ อยู่กบั โรค
ทีเ่ ป็ นได้ อย่างมีความสุข พร้ อมทีจ่ ะจากไป ตายดีหรือตาย
อย่างสงบในที่สดุ 10 แนวคิดเช่นนี้ทา� ให้ เกิดการก่อตั้งสถาน
ดูแล เช่น วัดพระบาทน�า้ พุ จ.ลพบุรี โดยพระอาจารย์
อลงกต ติกขปัญโญ และบ้ านกลารา ล�าไทร จ.ปทุมธานี
โดยคณะนักบวชฟรานซิสกัน สองแห่งนี้กอ่ ตั้งขึ้นเพื่อดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ทถ่ี กู ทอดทิ้งให้ ได้ รบั การช่วยเหลือจนถึง วาระ
สุดท้ายของชีวติ รวมถึงอโรคยศาล วัดค�าประมง จ.สกลนคร
โดยพระอาจารย์ ปพนพัชร์ จิรธัมโม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็ น
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สถานดู แ ลผู้ ป่ วยมะเร็ง ตามแนววิ ถีพุทธ ที่ไ ด้ รั บการ
ยอมรับจากสังคมในวงกว้ างทั้งหน่วยงานด้ านการศึกษา
บริการสาธารสุข ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่ างประเทศ มีการศึกษาดู งานเป็ นจ�านวนมาก และ
ปั จจุ บัน อโรคยศาล วัดค�าประมงได้ รับการจัดตั้งเป็ น
“โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสานด้ านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดค�าประมง”
ดังนั้นในบทความนี้จึงขอน�าเสนอรูปแบบการดูแลของ
อโรคยศาล วัดค�าประมง ซึ่งถือเป็ นตัวอย่างหนึ่งทีป่ ระสบ
ความส�าเร็จของสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายที่ดา� เนินการ
โดยองค์การทางศาสนา
อโรคยศาล วัดค�าประมง จ.สกลนคร ได้ ก่อตั้งขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสถานที่บา� บัดมะเร็งแบบองค์
รวมตามแนววิถีพุทธ เพื่อเยียวยาผู้ป่วยทั้งร่ างกายและ
จิตใจไปพร้ อมๆ กัน ใช้ หลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา
น�ามาซึ่งการยอมรั บความจริ งของชี วิต การสวดมนต์
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนาเพื่อให้ จิตใจสงบ ควบคู่กบั การรักษา
ด้ วยแพทย์แผนไทยโดยใช้ สมุนไพร และการแพทย์ทาง
เลือกอื่นๆ เช่น ดนตรีบา� บัด หัวเราะบ�าบัด โภชนาการ
บ�าบัด การออกก�าลังกาย ฯลฯ โดยการรักษาทั้งหมดไม่
เสียค่ าใช้ จ่าย เงินสนับสนุ นทั้งหมดมาจากการบริจาค
ทั้งสิ้น11 โครงสร้ างและบรรยากาศโดยรอบ แวดล้ อม
ด้ วยธรรมชาติ ต้ นไม้ อ่างเก็บน�า้ อยู่ในพื้นที่ท่เี งียบสงบ
มีสถานที่สา� หรับให้ ผ้ ูป่วยและญาติทา� กิจกรรมร่ วมกัน
มีอาคารที่พักส�าหรับผู้ป่วย ครอบครัว เจ้ าหน้ าที่ และ
จิตอาสา ซึ่งส่ วนใหญ่ ทา� จากไม้ และดินเพื่ อให้ เข้ ากับ
ธรรมชาติโดยรวม เรือนพักมีลักษณะคล้ ายบ้ านให้ ความ
รู้สกึ อบอุ่น ปลอดภัย โดยจะมีท้งั แบบพักรวมกัน แบ่ง
เป็ นห้ องๆ และแบบบ้ านเดี่ยว ในแต่ละกลุ่มบ้ านจะมี
พื้นที่ร่วมกันส�าหรับให้ ผ้ ูป่วยและญาติทา� กิจกรรม พักผ่อน
เกิดการรวมกลุ่มพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประคับ
ประคองและดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น เปรี ย บได้ กั บ กลุ่ ม
มิตรภาพบ�าบัดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สภาวะแห่ งการ
เป็ นชุมชนร่วมกัน สังคมแห่งการเกื้อกูล พึ่งพากันและกัน
ประคับประคองและดูแลซึ่งกันและกัน ท�าให้ เกิดเป็ น
สังคมของความรัก การช่วยเหลือ การแบ่งปัน สิ่งต่างๆ
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เหล่านี้ทา� ให้ จิตใจของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวได้ รับการ
เยียวยาในที่สดุ ซึ่งแตกต่างจากความรู้สกึ เมื่ออยู่ในโรง
พยาบาล
จากการที่ผ้ ู เ ขี ย นได้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง านที่
อโรคยาศาล วั ด ค�า ประมง พบว่ า ทีม ผู้ ใ ห้ ก ารดู แ ล
ประกอบด้ วย พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม หรือที่ชาว
บ้ า นเรี ย กท่ า นว่ า “หลวงตา” พยาบาลผู้ ป ฏิบั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง แพทย์แผนไทย รวมทั้งจิตอาสาที่เป็ น
แพทย์ พยาบาล และหลากหลายอาชีพจากที่ต่างๆ รวม
ถึงญาติของผู้ป่วยที่ร่วมกันมาให้ การดูแล ท�าให้ การดูแล
ของที่น้ ีแตกต่างจากสถานพยาบาลทั่วไป จุดเด่นคือการ
ดูแลโดยพระสงฆ์ซ่งึ เป็ นผู้น้อมน�าหลักธรรมค�าสอนมาใช้
เยียวยาและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ เป็ นอย่างดี ในยามเจ็บ
ป่ วยพบกับภาวะวิกฤต หรือแม้ ในช่วงใกล้ เสียชีวิต พระสงฆ์
ซึ่งเป็ นผู้นา� ผู้ช่วยเหลือด้ านจิตใจและจิตวิญญาณสามารถ
ช่ วยให้ ผ้ ูป่วยมีกา� ลังใจ มีความหวัง ตลอดจนชี้นา� ให้
ผู้ป่วยเห็นสัจธรรมของชีวิตจนเกิดปั ญญาที่จะสามารถ
ปล่ อยวางความเจ็บป่ วย ความห่ วงหาอาทรต่างๆ พระสงฆ์
และหลักพระธรรมค�าสอนจึงนับเป็ นเครื่องมือที่สา� คัญใน
ด้ านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ในขณะที่ผ้ ูปฏิบตั กิ ารขั้นสูง
มีบทบาทอย่างมากในการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์
รวม รวมทั้งการดูแลจัดการอาการรบกวนต่างๆ เพื่อให้
ผู้ป่วยสุขสบาย โดยท�างานร่วมกับแพทย์แผนไทย เป็ น
การบูรณาการการดูแลร่วมกัน นอกจากนี้จติ อาสานับเป็ น
จุ ดเด่นที่สา� คัญอีกจุ ดหนึ่ง เนื่องจากการท�างานของจิต
อาสาเป็ นการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งไม่ได้ มาจากการถูกบังคับ
ให้ แ สดงบทบาทตามที่เ ขี ย นไว้ ใ นเอกสารจริ ย ธรรม
วิชาชีพเท่านั้น แต่เป็ นการดูแลด้ วยความสมัครใจ ด้ วย
ความยินดี โดยมีความเมตตากรุณาเป็ นพื้นฐาน และเห็น
คุณค่ าในงานที่ทา� ท�าให้ การดูแลนั้นมาจากหั วใจของ
ผู้ดูแลอย่างแท้ จริง แต่อย่างไรก็ดมี ขี ้ อจ�ากัดในเรื่องของ
ความต่อเนื่องของจิตอาสาที่เป็ นบุคลากรทางการแพทย์
ที่จะหมุนเวียนเข้ ามาช่ วยดูแลผู้ป่วย ท�าให้ ปัจจุ บันทาง
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ สนับสนุ นให้
บุคลากรทางสาธารณสุขจาก 18 อ�าเภอ หมุนเวียนกันเข้ า
มาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้ เกิดความต่อเนื่องมากขึ้น
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กระบวนการรั ก ษาของสถานพยาบาลแห่ ง นี้
ประกอบด้ วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แบบ
ผสมผสาน และการบ�าบัดต่ า งๆ เช่ น การสวดมนต์
นั่งสมาธิ การสัมผัสบ�าบัด โภชนาการบ�าบัด ดนตรีบา� บัด
หัวเราะบ�าบัด และการออกก�าลังกาย ส�าหรับการรักษา
ด้ วยสมุนไพร ประกอบด้ วยตัวยาสมุนไพรหลัก 11 ชนิด
ซึ่งได้ มีการศึกษาวิจัยในระดับพรีคลินิกถึงการออกฤทธิ์
ของตัวยา โดยพบว่ามีฤทธิ์ฆ่าและต้ านการเจริญของเซลล์
มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้าน
การกระตุ้นการเจริญของเนื้องอกในสัตว์ทดลอง สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด12 ในส่วนของการ
จัดการอาการเป็ นการดูแลแบบผสมผสานทั้งการใช้ ยา
และไม่ใช้ ยา โดยมีการใช้ ยาสมุนไพรร่วมกับการปฏิบัติ
สมาธิภาวนาเพื่อพิจารณาทุกขเวทนา โดยพบว่ามีการใช้
ยาบรรเทาปวดในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสถาน
พยาบาลอื่นๆ13 นอกจากนี้ความศรัทธาและ ความเชื่อ
นับเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สา� คัญ ความศรัทธาที่ผ้ ู
ป่ วยและครอบครัวมีต่อหลวงตาผู้บา� บัดรักษา รวมทั้ง
ความเชื่อที่มตี ่อพระพุทธศาสนา และพิธกี รรมต่างๆ ที่ผ้ ู
ป่ วยศรัทธา ดังเช่น พิธตี ้ มยาซึ่งเป็ นพิธที ่สี า� คัญของอโรค
ยศาล วัดค�าประมงแห่งนี้ ในพิธจี ะมีการปลุกเร้ าให้ ผ้ ูป่วย
รู้สกึ มีพลัง ส่งผลให้ เกิดความหวังและก�าลังใจ ประกอบกับ
มีการเขียนค�าสารภาพบาป เพื่อปลดเปลื้องสิ่งค้ างคาใจ
หรือความรู้สึกผิดเป็ นตราบาปที่ฝังอยู่ ในใจ สิ่งต่ างๆ
เหล่านี้ทา� ให้ เกิดการเยียวยาทั้งทางด้ าน กาย จิต สังคม
และจิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ ง กระบวนการบ�า บั ด เหล่ า นี้ หาก
วิ เ คราะห์ ต ามหลั ก จิ ต ประสาทภู มิ ค้ ุ มกั น วิ ท ยา
(psychoneuroimmunology) กระบวนการเหล่ านี้ล้วน
ท�าให้ ผ้ ูป่วยเกิดความรู้สกึ ผ่อนคลายทั้งด้ านร่างกายและ
จิตใจ ส่งผลให้ สารเคมีภายในร่ างกาย ระบบประสาท
อัตโนมัตแิ ละสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง สมองกระตุ้นให้
เกิดการท�างานของระบบต่ อมไร้ ท่อที่ควบคุมฮอร์โมน
ส่งผลให้ สารเคมีในร่างกายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบภูมคิ ้ ุมกัน
เพิ่ มปริ มาณมากขึ้น ภูมิค้ ุมกันที่มากขึ้นส่งผลต่ อการ
หยุ ด ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ ม ะเร็ ง ในที่ สุ ด 14
นอกจากนี้ในช่วงก่อนที่ผ้ ูป่วยจะเสียชีวติ ซึ่งเป็ นช่วงเวลา

ที่มคี วามส�าคัญเป็ นอย่างมาก ได้ มกี ารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูป่วย
และครอบครัวมีโอกาสขอขมาลาโทษ หรือขออโหสิกรรม
กันและกัน ท�าให้ ท้งั ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ าใจกันมากขึ้น
คลายความขัดแย้ ง ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดบาปและ
ติดค้ างในใจ และเมื่อสัญญาณชีพต่างๆ ของผู้ป่วยเริ่ม
อ่อนตัวลง ครอบครัวและจิตอาสา จะร่วมกันสวดมนต์
เพื่อให้ จติ ของผู้ป่วยที่กา� ลังจะละสังขารอยู่ในสภาวะที่น่งิ
และสงบที่สดุ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการตายดี
นั่นเอง
จากโครงสร้ างและกระบวนการดูแลข้ างต้ น พบว่า
ผลลัพธ์ของการดูแลของอโรคยศาล วัดค�าประมงส่งผล
ต่อสุขภาวะทัง้ กายและใจ โดยการรับรู้ต่อการเจ็บป่ วยทาง
กายของผู้ป่วยเป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน อาการไม่ สุขสบาย
ต่างๆ ลดน้ อยลง15 และผู้ป่วยมะเร็งที่มาพักรักษาตัวที่น้ ี
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณดี ข้ ึ น
หรือสูงกว่าสถานพยาบาลทั่วไป13, 16-17 มีการพัฒนาและ
ยกระดับทางจิตวิญญาณ ปล่อยวาง สีหน้ ายิ้มแย้ ม มีความ
ตั้งใจที่จะต่ อสู้กับโรค แต่ ในขณะเดียวกันถ้ ามีอาการ
ลุกลามมากขึ้นก็สามารถยอมรับและพร้ อมที่จะจากไป18-19
โดยมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า แรงสนั บ สนุ น จากครอบครั ว
พฤติกรรม การดูแลของผู้ดูแลในครอบครัว และการ
ปฏิบัติท่สี มั พันธ์กบั กิจกรรมทางศาสนาเป็ นปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ าย17-18
การดูแลแบบประคับประคองโดยองค์กรศาสนา
จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งของการดูแลด้ วยแพทย์ทางเลือก
และการดูแลแบบผสมผสาน โดยมีจุดเด่นที่สา� คัญคือการ
ใช้ ธรรมะบ�าบัดในการเยียวยาด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ
ทั้ง ผู้ ป่ วยและครอบครั ว การดู แ ลแบบเป็ นองค์ ร วม
อย่างไรก็ดกี ารดูแลโดยองค์กรทางศาสนาอาจมีข้อจ�ากัด
ทั้ ง ในเรื่ อ งของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ทุ น ทรั พ ย์
ทรัพยากร และการเข้ าถึงยาโดยเฉพาะยาแก้ ปวดกลุ่ม
Opioids ดังนั้นการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ได้ แก่ การจัดบุคลากรทางสาธารณสุขหมุนเวียน
ช่วยสนับสนุนการดูแล จัดสรรทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์การแพทย์ท่จี า� เป็ น รวมทั้งการปฏิรปู
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กฎหมายการควบคุมยา เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถเข้ าถึงยาได้
ไม่ว่าอยู่ในสถานพยาบาลใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงมีความ
จ�าเป็ นในการสนั บสนุ นให้ การบริ การโดยองค์กรทาง
ศาสนามีความมั่นคงยืนยาวต่อไป

รูปแบบการดู แลที่บา้ น/การดู แลโดยชุมชน
(Home-based/Community-based Care)

รูปแบบของการให้ บริการดูแลที่บ้าน และการดูแล
โดยชุมชน มีแนวคิดให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเข้ าถึงได้ ดูแล
ในบริบทของครอบครัวและชุมชน เน้ นการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชน เป็ นบริการที่ตอบสนองความต้ องการของ
คนในชุมชน และสอดคล้ องกับวิถชี ุมชน โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ การดูแลอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ผ่านการ
ช่ วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการดู แ ลตนเอง มี ค วามเป็ นอิส ระในการ
ด�าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่สี ุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้ 20 ซึ่งการให้ บริการอาจเป็ นบริการโดยสถานบริการ
สุขภาพในชุมชน เจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลหรืออาสา
สมัครในทีมออกไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เน้ นการให้
บริการขั้นพื้นฐานที่จา� เป็ น การประเมินภาวะสุขภาพ การ
ดูแลเพื่อควบคุมจัดการอาการ สนับสนุนครอบครัวในการ
ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการน�าอาสาสมัครในชุมชน (อสม.)
ซึ่งเป็ นจิตอาสาเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดู แลบุ คคลใน
ชุมชนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวของ
ผู้ป่วย ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ประกอบด้ วยแพทย์
เวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป และแพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว พยาบาล
และทีมสหสาขาวิชา แต่ เนื่องจากภาวะการขาดแคลน
แพทย์ในสถานบริ การสุขภาพระดับปฐมภูมิ จึงท�าให้
พยาบาลเวชปฏิบัติและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็ น
ผู้ ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการดู แลผู้ ป่วยเรื้ อรั ง ผู้ สูงอายุ
รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง
ผู้ป่วยแบบประคับประคองส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล
ชุมชน มักเป็ นผู้ป่วยที่รักษาจากที่อ่นื ๆ มาแล้ วไม่ดีข้ ึน
หรือรักษาไม่ได้ แล้ ว ผู้ป่วยจ�านวนมากต้ องถูกจ�าหน่าย
จากโรงพยาบาลและกลับไปดูแลแบบประคับประคองต่อ
ทีบ่ ้ านจนวาระสุดท้าย ผู้ป่วยเหล่านี้จงึ มักจะมีอาการต่างๆ
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ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ ผ้ ดู แู ลอาจพบภาวะเหนื่อยล้ า
ในการดูแล ปัญหาการเบิกจ่ายอุปกรณ์การแพทย์ท่ตี ้ อง
ใช้ ในการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมความ
พร้ อมก่อนกลับไปอยู่ทบ่ี ้ านจึงมีความจ�าเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อ
ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รบั การดูแลแบบเป็ นองค์รวม มีความต่อเนื่อง
มีการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ตลอดจนให้ ครอบครัว
มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล21 จากหลากหลายมิติ
ของการดูแลที่มีความยุ่ งยากซับซ้ อน รวมทั้งประเด็น
ปัญหาที่อาจพบ ผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็ นผู้ท่ี
ได้ รับการเตรียมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่มี
ปัญหาซับซ้ อน การดูแลแบบองค์รวม การคิดเชิงระบบ
และการท�างานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพอื่นๆ จึงเป็ นผู้ท่ี
มีบทบาทส�าคัญในการให้ การดูแลแบบประคับประคองที่
บ้ าน พัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพของการดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยมีการประสานการดูแล การจัดการ
ทางการแพทย์ การดูแลด้ านจิตสังคม และการให้ ความรู้
ค�าแนะน�า ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์การดู แลที่ดี22 โดยมี
ตัวอย่างการประสบผลส�าเร็จที่มีให้ เห็นอย่างเด่นชัดใน
การพั ฒ นาระบบการดู แ ลแบบประคั บ ประคองโดยผู้
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขั้นสูงในโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง
เช่น พ.ว.ไพรินทร์ สมบัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จ.น่ าน, พ.ว.มาลีจิตร์ ชั ยเนตร โรงพยาบาลแม่ ลาว
จ.เชียงราย, พ.ว.สุรีย์รัตน์ ธนากิจ โรงพยาบาลคลองใหญ่
จ.ตราด, พ.ว.ฐิตมิ า โพธิ์ศรี โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด
เป็ นต้ น โดยบุคคลเหล่านี้มบี ทบาทในการเป็ นหัวหน้ าทีม
ในคลินคิ การดูแลแบบประคับประคองส�าหรับผู้ป่วยนอก
ท�าให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องเสียเวลารอคิวและสามารถให้ การดูแล
ที่ต่อเนื่อง รับปรึกษาเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง
ส�าหรับผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังประสานงานกับบุคลากร
สุขภาพอื่นๆ เครือข่ายผู้ดูแล และอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน มีการเยี่ยม
บ้ านตามชุมชน สอนและแนะน�าการดูแลผู้ป่วยให้ กับ
ผู้ดูแล เพื่อเป็ นการเพิ่มความมั่นใจและลดความวิตกกังวล
ของผู้ป่วยและญาติผ้ ดู แู ล การดูแลจัดการอาการปวดและ
ควบคุมอาการต่างๆ เพื่อลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
และครอบครัว และสามารถบริหารยาแก้ ปวดและยาพื้น
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ฐานเพื่อจัดการอาการต่างๆ ได้ ท�าให้ ผ้ ูป่วยได้ รับความ
สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์
ที่จา� เป็ นเพื่อช่ วยเหลือให้ ผ้ ูป่วยและญาติสามารถดูแล
ตนเองได้ ท่บี ้ าน23
จุดแข็งของรูปแบบนี้พบว่าเมื่อมีการติดตามเยี่ยม
บ้ านโดยทีมสหสาขาวิชา ผู้ซ่ึงได้ รับการอบรมฝึ กฝนด้ าน
การดูแลแบบประคับประคอง ท�าให้ ผ้ ูป่วยและญาติมี
ความพึงพอใจมากขึ้น สามารถควบคุมความปวดและ
อาการรบกวน ประหยัดค่าใช้ จ่ายมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมาก
ทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ24 นอกจากนี้การเยี่ยมบ้ าน
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยดี
ขึ้น25 ประโยชน์ของการดูแลในรูปแบบนี้ คือ เป็ นการน�า
การดู แลไปสู่ผ้ ู ป่วยที่อาจจะมีความยากล�าบากในการ
เดินทาง ผู้ป่วยได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ตนเองคุ้นเคย
สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ ตามที่ตนเองต้ องการ และ
ได้ อยู่ใกล้ ชิดลูกหลาน ลดการนอนโรงพยาบาลและค่าใช้
จ่ายในโรงพยาบาลลดลง
อย่างไรก็ดีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายเป็ นการดูแลที่
ค่ อนข้ างหนักทั้งร่ างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่สามารถดูแลตนเองได้ ข้ อ
จ�ากัดที่เกิดขึ้นคือผู้ดูแลอาจเกิดภาวะเหนื่อยล้ าจากการ
ดูแล (Caregiver burden) และสะสมจนไม่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้ ต่อไป (Caregiver burn out) นอกจากนี้การดูแล
ทีบ่ ้ านยังมีข้อจ�ากัดในการเบิกจ่ายยาและวัสดุอปุ กรณ์บาง
อย่างที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่ออยู่ท่บี ้ าน การเข้ าถึง
แหล่งสนับสนุน และภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ เนื่องจากระบบ
การประกันสุขภาพของไทยยังให้ ความครอบคลุมการ
ดูแลแบบประคับประคองยังไม่ครบถ้ วนนัก ดังนั้นรัฐบาล
ควรมีนโยบายและมาตรการที่เป็ นรูปธรรมในการสนับสนุน
ให้ ครอบครัวสามารถให้ การดูแลสมาชิกที่อยู่ในระยะท้าย
ของชีวิตได้ อย่ างมีคุณภาพ เช่ น การค�านึงถึงการเสีย
โอกาสจากการให้ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายในครอบครัว
ระบบการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม การช่วยเหลือ
ด้ านรายได้ การไม่นับเป็ นการขาดงานเมื่อต้ องมาดูแล
บุพการี การมีสถานดูแลชั่วคราว (Respite care) และชุด
สิทธิประโยชน์การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ต่ างๆ เป็ นต้ น นอกจากนี้ การวางแผนก่ อนจ�าหน่ าย
สนับสนุ นจัดหาอุปกรณ์ท่ีจา� เป็ น รวมทั้งการประสาน
ติดต่อกับชุมชนและสถานพยาบาลใกล้ บ้านเพื่อการดูแล
อย่างต่อเนื่องนับว่ามีความส�าคัญอย่างมาก อีกทั้งควร
เพิ่มการมีสว่ นร่วมของชุมชนให้ มากขึ้น มีการใช้ ประโยชน์
จากอาสาสมัครในชุมชนในการท�าหน้ าที่เป็ นผู้คัดกรอง
ในชุมชน มีจดั ระบบขอบเขตการดูแลรวมถึงการคัดกรอง
อาสาสมัคร การสร้ างความตระหนัก และการเพิ่มพูน
ความรู้สา� หรับ อสม. ให้ มากขึ้น26 เนื่องจากมีการศึกษา
พบว่า อสม. เหล่านี้มคี วามสนใจในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ ายในชุมชน แต่ยงั ต้ องการความช่วยเหลือจากบุคลากร
ทางการแพทย์ในการพัฒนาทั้งด้ านองค์ความรู้และด้ าน
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ าย27

รู ปแบบการดู แลแบบประคับประคองใน
โรงพยาบาล (Hospital-based services)

โรงพยาบาลมี บ ทบาทส�า คั ญอย่ า งมากในระบบ
สุขภาพ เป็ นองค์กรทางสุขภาพที่ประกอบด้ วยสหสาขา
วิชาชีพ มีบทบาทในการให้ บริการสาธารณสุขทั้งด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การรักษา และการฟื้ นฟู
ผู้ป่วยระยะท้ ายที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมักเป็ น
ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน มีปัญหาซับซ้ อน ต้ องการการ
จัดการหรือการรักษา เช่น การฉายรังสี การให้ ยาเคมี
บ�าบัด หรือการดูแลบรรเทาอาการต่างๆ ทีอ่ าจไม่สามารถ
ให้ การดูแลที่บ้านได้ การรักษาในโรงพยาบาลดูแลโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีผ้ ูเชี่ยวชาญพิเศษในหลากหลาย
สาขา อย่างไรก็ดสี ภาพแวดล้ อมในโรงพยาบาลโดยทัว่ ไป
อาจจะมี ค วามเป็ นส่ ว นตั ว ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และอาจมี
ข้ อจ�ากัดในการเข้ าเยี่ยม การท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้ ป่วยและครอบครั ว กิจกรรมในโรงพยาบาลอาจไม่
สอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยและครอบครัวมากนัก ผลการส�ารวจสถานการณ์
การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลทัว่ ประเทศไทย
แสดงให้ เห็ น ว่ า การดู แ ลแบบประคั บ ประคองใน
โรงพยาบาลยั ง ต้ อ งการความพร้ อ มทั้ง ในเรื่ อ งระบบ
บริการและการเตรียมการด้ านบุคลากร28 อย่างไรก็ดี
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ที่ผ่ า นมาโรงพยาบาลต่ า งๆ เช่ น ศู น ย์ ก ารุ ณ รั ก ษ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น, ศูนย์ดแู ลผู้ป่วยระยะ
ประคับประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์ชีวาภิบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ศูนย์บริรักษ์
โรงพยาบาลศิริราช เป็ นต้ น ได้ นา� แนวคิดของการดูแล
แบบประคั บ ประคองมาใช้ ใ นหลายรู ป แบบ มี ค วาม
พยายามในการดูแลให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้ป่วยและญาติมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเยียวยา
ทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย เช่น การใส่บาตรข้ างเตียง การ
นิมนต์พระมาเยี่ยมเยียนให้ กา� ลังใจผู้ป่วย เป็ นต้ น โดย
การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลสามารถแบ่ง
เป็ นรูปแบบหลักๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ ระบบทีมให้ คา�
ปรึกษา (Consultation team) และหน่วยเฉพาะ/หอผู้
ป่ วยแบบประคับประคอง (Inpatient palliative care unit/
ward)
การดูแลแบบประคับประคองโดยทีมให้ค�าปรึกษา
(Consultation team) เป็ นบริการให้ คา� ปรึกษาเพื่อดูแล
ผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้ านการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองเฉพาะ ซึ่งผู้ให้ บริการหลักที่
ส�าคัญอย่างน้ อยควรประกอบไปด้ วยแพทย์และผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง ที่ผ่านการอบรมการดูแลแบบประคับ
ประคอง นอกจากนี้บุคลากรในทีมอาจประกอบไปด้ วย
ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร
นักจิตวิทยา จิตอาสา พระภิกษุ ฯลฯ โดยทีมดูแลแบบ
ประคับประคองจะเป็ นทีมงานหนึ่งในโรงพยาบาลและ
ติดตามให้ การดูแลผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย ซึ่งข้ อดีคือ
ใช้ บุคลากรน้ อย และไม่จา� เป็ นต้ องมีสถานที่เหมือนการ
ดูแลในหอผู้ป่วยเฉพาะ โดยการให้ บริการอาจมีความ
แตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล โดยเริ่ม
จากรับปรึกษาปั ญหาการดูแลผู้ป่วย การเยี่ยมประเมิน
ผู้ป่วย รับปรึกษาทางโทรศัพท์ ดูแลร่ วมกันกับแพทย์
เจ้ าของไข้ จนถึงรับการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์เจ้ าของไข้
จุ ดแข็งของรูปแบบการให้ คา� ปรึกษาจึงเป็ นบริการที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องให้ ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดย
มีการศึกษาพบว่ารูปแบบการให้ คา� ปรึกษาท�าให้ ครอบครัว
รับรู้เกี่ยวกับการดูแลดีข้ นึ มีการสื่อสารให้ ข้อมูลมากขึ้น
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และได้ รั บ การดู แ ลสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์แ ละจิ ต ใจ 29
อย่ างไรก็ดีข้อจ�ากัดของรูปแบบนี้คือ โอกาสที่จะสร้ าง
มาตรฐานการดู แลแบบประคับประคองให้ เกิดขึ้นใน
ระบบแบบวงกว้ างและทัว่ ถึงลดลง และหากแพทย์เจ้ าของ
ไข้ ไม่ ส่งปรึกษา ผู้ดูแลไม่ ตระหนัก หรือไม่ ทา� ตามค�า
แนะน�าของทีมให้ คา� ปรึกษา อาจท�าให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการ
จัดการดูแลที่ไม่เหมาะสม30
หน่วย/หอผูป้ ่ วยในแบบประคับประคอง (Inpatient
palliative care unit/ward) เป็ นการดูแลแบบประคับ
ประคองที่อาจจัดขึ้นเป็ นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยแบบประ
คับประคองหรือผู้ป่วยระยะท้ ายโดยเฉพาะ หรืออาจจัด
มุมใดมุมหนึ่งหรือบางพื้นที่ในหอผู้ป่วยส�าหรับผู้ป่วย
แบบประคับประคอง ผู้ป่วยที่รับไว้ ในหอผู้ป่วยเฉพาะนี้
มักเป็ นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้ อน ต้ องการการดูแลเป็ น
พิเศษ มีอาการที่ยากต่อการควบคุม ครอบครัวมีความ
ทุกข์มากต้ องการการสนับสนุนดูแลที่มากกว่าปกติ หรือ
ผู้ ป่วยที่อยู่ ในภาวะใกล้ ตาย31 เป้ าหมายของการดูแล
เปลี่ยนจากการรักษา เป็ นการดูแลเพื่อความสุขสบาย
บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยและครอบครัว มีการจัดสิ่งแวดล้ อมให้ มคี วามเป็ น
ส่วนตัว เงียบสงบ และให้ ครอบครัวได้ มีโอกาสใกล้ ชิด
และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ผู้ให้ บริการเป็ นแพทย์
พยาบาล เจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพอื่นๆ จิตอาสา หรือพระสงฆ์
ผู้ซ่ึงได้ รับการอบรมให้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจ และทักษะ
ในการดูแลแบบประคับประคอง ส่งผลให้ การดูแลในรูป
แบบนี้มจี ุดแข็งคือผู้ป่วยระยะท้ายที่มคี วามซับซ้ อนได้ รับ
การดูแลที่ดี สามารถควบคุมบรรเทาอาการได้ ดี และเป็ น
พื้นที่สา� หรับการศึกษาดูงานการดูแบบประคับประคอง
การวิจัย หรือการท�ากิจกรรมต่างๆ ของจิตอาสา อย่างไร
ก็ดี ข้ อ จ�า กั ด ของรู ป แบบนี้ คื อ จะต้ อ งมี ส ถานที่ แ ละ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และหอผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองนี้อาจถูกรับรู้ว่าเป็ นหอผู้ป่วยส�าหรับผู้ท่ใี กล้ เสีย
ชีวิต หรือเป็ นสัญญลักษณ์ว่าแพทย์ยอมแพ้ ต่อการรักษา
ได้ 30

รูปแบบสถานพยาบาลกึง่ บ้าน (Hospice)

สถานพยาบาลกึ่งบ้ าน หรือ ฮอสพิซ (Hospice)
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หมายถึง สถานที่พา� นักและให้ บริบาลผู้ท่เี จ็บป่ วยอยู่ใน
ระยะท้ าย ผู้มีชีวิตอยู่ได้ ในเวลาจ�ากัด อาจเป็ นสถานที่ท่ี
จัดขึ้นไว้ โดยเฉพาะ เช่น หน่วยหนึ่งในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาล ดู แ ลผู้ ป่ วยระยะท้ า ยของรั ฐ หรื อ ของ
เอกชน เป็ นที่สา� หรับส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่อง ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและอาสาสมัคร แนวคิด
ของฮอสพิซเชื่อว่าความตายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อ
คนเรารู้ว่าจะต้ องเสียชีวิต เช่น เป็ นมะเร็งหรือเอดส์ข้ัน
สุดท้ าย หรือสูงอายุมากๆ ก็ไม่ควรยื้อความตายออกไป
ด้ วยการนอนป่ วยอยู่ในโรงพยาบาลที่ร่างกายมีสายระโยง
ระยางของเครื่องช่วยชีวิตเต็มไปหมด แต่ควรใช้ ชีวิตช่วง
สุดท้ ายที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางครอบครัว
ญาติพ่ีน้องและเพื่อนฝูง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจึงเน้ นการ
ดูแลเพื่อคุณภาพชีวติ บรรเทา ควบคุมความเจ็บปวด และ
อาการของโรค การดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายที่ไม่ได้ เน้ นการ
รักษาให้ หาย แต่จะเน้ นที่การด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเป็ นส�าคัญ ตอบสนองความ
ต้ องการแบบองค์รวมของผู้ป่วยและครอบครัว ด�ารง
รักษาคุณภาพชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของผู้ป่วยด้ วยการท�าให้
ทุกๆ วันเป็ นวันทีด่ ที ส่ี ดุ จนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
และดูแลครอบครัวภายหลังการสูญเสีย ซึ่งแนวคิดเช่นนี้
จะแตกต่างจากแนวคิดของการรักษาพยาบาลกระแสหลัก
ที่ก ารรั ก ษาพยาบาลเป็ นการต่ อ สู้กับ ความตายที่ต้ อ ง
เอาชนะด้ ว ยความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยความส�าเร็จอยู่ท่กี ารยืดชีวติ ของผู้ป่วย
ให้ ยืนยาวออกไป32-33
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นับว่ าเป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยทีใ่ ช้ แนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยตามหลัก Hospice เป็ นฮอสพิซแห่งแรกที่ก่อ
ตั้ ง โดยรั ฐ บาล โดยหนึ่ ง ในวั ตถุ ประสงค์ ห ลั ก ของโรง
พยาบาลแห่งนี้ คือ การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในทุกๆ ระยะ
ของโรค รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคอง มีจุดเด่น
คื อ ลั ก ษณะทางกายภาพ ภายนอกเป็ นธรรมชาติ
บรรยากาศเงียบสงบ ภายในสะดวกสบายเป็ นห้ อง (unit)
ที่ชัด เจน มี ห อผู้ ป่วยในส�า หรั บ การดู แ ลแบบประคั บ
ประคองโดยเฉพาะ เรี ยกว่ า หออภิบาลคุณภาพชีวิต

ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หออภิบาลคุณภาพชีวติ
มี ห้ อ งผู้ ป่ วยที่เ ป็ นสัด ส่ ว น มี ก ารจั ด สิ่ง แวดล้ อ มให้ มี
ลักษณะคล้ ายบ้ าน มีห้องหรือมุมต่ างๆ ให้ ผ้ ูป่วยและ
ครอบครัวท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้ องพักผ่อน ห้ องอาหาร
ห้ องสวดมนต์ รวมทั้งจัดสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของ
ศาสนาให้ เป็ นสัดส่วน ทีมผู้ดูแลประกอบด้ วย แพทย์
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และผู้นา� ทางศาสนาเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยทางหออภิบาลคุณภาพ
ชีวิตจะรับผู้ป่วยไว้ ดูแลเพื่อควบคุมบรรเทาอาการ หรือ
เตรียมพร้ อมญาติเพื่อให้ กลับไปดูแลต่อทีบ่ ้ าน มุ่งกระตุ้น
ให้ ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล โดยจะนอนได้ ไม่เกิน
2 อาทิตย์ ญาติของผู้ป่วยจะได้ รับการสอนและค�าแนะน�า
เพื่อให้ มีความรู้และทักษะเบื้องต้ นในการดูแลผู้ป่วยเอง
ที่บ้านอย่างถูกต้ อง มีบริการการเยี่ยมบ้ านเพื่อการดูแล
อย่างต่อเนื่องในกรณีท่ผี ้ ูป่วยกลับบ้ านและต้ องการการ
ดูแลต่อ ฮอทพิซแห่งนี้จงึ เป็ นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ป่วย
ที่มาบรรเทาอาการในระยะสั้นๆ และส�าหรับครอบครัว
ในการเตรียมความพร้ อมของผู้ดูแลเพื่อการกลับไปดูแล
ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
จุดแข็งของรูปแบบนี้พบว่าผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแล
ในสถานพยาบาลกึ่งบ้ าน ได้ รับการจัดการควบคุมอาการ
และมี คุ ณ ภาพการตายที่ดี ข้ ึ น 34 จ�า นวนวั น นอนโรง
พยาบาลลดลง การเข้ า รั ก ษาในไอซี ยู ล ดลง การท�า
หัตถการรุนแรงในระยะท้ ายของชีวติ ลดลง และค่าใช้ จ่าย
ในปี สุดท้ ายของชีวติ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลที่
ได้ รับตามปกติ35 อย่างไรก็ดีข้อจ�ากัดของสถานพยาบาล
กึ่ง บ้ า น คื อ จ�า นวนเตี ย งที่มี จ�า กัด ท�า ให้ ผ้ ู ป่ วยและ
ครอบครัวจะพักได้ ภายในระยะเวลาที่กา� หนดไว้ เท่านั้น

บทสรุป

รูปแบบบริการการดูแลแบบประคับประคองอาจมี
ความแตกต่างกันไปทั้งนี้ข้ ึนกับระดับของสถานบริการ
สภาพของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม สถานบริการแต่ละ
รูปแบบล้ วนมีบทบาท เอกลักษณ์ คุณค่า และข้ อดีและ
ข้ อจ�ากัดที่แตกต่างกันไป การดูแลโดยองค์กรทางศาสนา
ส�าหรับผู้ท่ตี ้ องการการดูแลแบบทางเลือกและผสมผสาน
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เน้ นการดูแลด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ การดูแลที่บ้าน
หรื อในชุ มชน ส�าหรับผู้ป่วยที่มีครอบครัวสนับสนุ นมี
ผู้คอยช่วยเหลือดูแล มีเครือข่ายที่บ้าน/ชุมชนที่ดี ต้ องการ
อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ค้ ุนเคยแวดล้ อมด้ วยเพื่อนและ
ครอบครั ว การรั กษาในโรงพยาบาลส�าหรั บผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้ อนเฉพาะด้ าน หรือต้ องการการจัดการแบบ
intensive และศู น ย์ ม ะเร็ ง ฮอสพิ ซ ส�า หรั บ เตรี ย ม
ครอบครัวในการกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รูปแบบการ
ดูแลแบบประคับประคองจึงไม่มีรปู แบบใดรูปแบบหนึ่ง
ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยทุกคนและทุกครอบครัว การ
พัฒนารูปแบบการดูแลจึงควรค�านึงถึงความแตกต่างใน
แต่ละบริบท การออกแบบระบบที่ไม่คา� นึงถึงความแตก
ต่างอาจท�าให้ ระบบมีความซ�า้ ซ้ อน แข่งขันซึ่งกันและกัน
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการดูแลจึงไม่ใช่การท�ารูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งให้ เหมือนๆ กัน หากแต่ต้องพัฒนาให้
แต่ละรูปแบบแสดงบทบาทที่มีคุณค่าของตนเองออกมา
ให้ มากที่สดุ เพื่อเป็ นเสมือนทางเลือกในการดูแลส�าหรับ
ผู้ป่วยและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคี
เครื อ ข่ า ยที่เ กี่ย วข้ อ ง องค์ ก รทางศาสนา และสถาน
พยาบาล ควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคองด้ วยรูปแบบและระบบบริการที่มีความ
สอดคล้ องกับสังคมวัฒนธรรมของแต่ละบริบท สิ่งส�าคัญ
ของการดูแล คือมีการบูรณาการการดูแลแบบประคับ
ประคองเข้ าไปในแต่ละสถานบริการทุกระดับ ทุกสถาน
พยาบาล เพื่อให้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้ าถึงการดูแล
แบบประคับประคองได้ ต้งั แต่ได้ รับการวินจิ ฉัยด้ วยภาวะ
หรื อโรคที่คุกคามชีวิต ต่ อเนื่องจนระยะท้ ายของชีวิต
รัฐบาลควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย ให้ ระบบบริการ
ดูแลแบบประคับประคองได้ รับการบูรณาการเข้ าสู่ระบบ
บริ ก ารสาธารณสุข ของประเทศที่ชั ด เจน ให้ มี ค วาม
ครอบคลุม และประชาชนเข้ าถึงบริการได้ ส่งเสริมให้ มี
โครงสร้ างงาน Palliative care ในหน่วยบริการที่เหมาะ
สมตามระดับบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
และพัฒนาระบบการส่งต่อ ให้ มีความเชื่อมโยงประสาน
กันในแต่ละสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม เพื่อการดูแล
ที่เชื่อมโยงต่ อเนื่อง มีการเชื่อมต่ อจากบ้ านและชุมชน
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สู่สถานพยาบาลในแต่ละระดับ และจากสถานพยาบาล
สู่บ้านและชุ มชน นอกจากนี้แนวทางหนึ่งที่จะพั ฒนา
คุณภาพด้ านการดูแลแบบประคับประคอง คือ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความรู้
ความช�านาญ หรือความเชี่ยวชาญอย่างดีย่ิงในการดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัว
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