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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1) ระดับการรับรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
2) ระดับการรับรู้ของผู้ดูแลในการได้รับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 3) เปรียบเทียบ
การรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองระหว่างพยาบาลกับผู้ดูแล
วัสดุและวิธีการ: กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษามี 2 กลุม่ คือ พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในทุกหอผูป้ ว่ ย ยกเว้นห้องผ่าตัด
ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน หน่วยผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยสังเกตอาการ จำ�นวน 274 คน คัดเลือกโดยการสุ่ม
อย่างง่ายแบบไม่คืนที่ และผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยเป็นผู้ดูแลประจำ�ที่มาดูแลผู้ป่วย
ไม่น้อยกว่า 3 วัน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำ�นวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
2 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลและผูด้ แู ล ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามการรับรูก้ ารดูแลผูป้ ว่ ยของพยาบาล
และการรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ดูแล แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2554
1
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะเแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รับลงตีพิมพ์วันที่ 23 เมษายน 2556
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สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์ และ อวยพร ภัทรภักดีกุล

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.92 และ 0.84 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบการรับรู้การดูแลของพยาบาลและการได้รับการดูแลของผู้ดูแล โดยใช้สถิติ Independent
t-test กำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา: พบว่าการรับรู้ของพยาบาลโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก การรับรู้ของผู้ดูแลด้านร่างกายและ
จิตใจอยู่ในระดับมาก ด้านสังคมและจิตวิญญาณอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้การดูแลระหว่าง
พยาบาลกับผู้ดูแลพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
สรุป: พยาบาลและผู้ดูแลมีการรับรู้แตกต่างกันในทุกมิติของการดูแล การรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับมากและ
สูงกว่าของผู้ดูแลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ ดังนั้นควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การเพิ่มพูนความรู้และ
ศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ
คำ�สำ�คัญ: การดูแลแบบประคับประคอง, ผู้ดูแลผู้ป่วย, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, พยาบาล

Abstract:

Objective: 1) to study the level of nurses’ perception about palliative care for terminally ill patients,
2) to study the level of caregivers’ perception about palliative care for terminally ill patients, and 3) to
compare perception level among nurses and caregivers towards palliative care for terminally ill patients.
Material and Method: Two hundred and seventy-four professional nurses were selected by a simple
random technique from nurses who had been working in units other than the operating room, labour
room, emergency room, observation unit and outpatient unit, and 114 caregivers who had taken care
of the patients in the same units for more than 3 days. Data were collected through a demographic data
form and questionnaire on nurses’ perception, while data of caregivers included personal data and
caregivers’ perception towards palliative care for terminally ill patients using a rating scale developed
by the researcher, based on literature review on palliative care for terminally ill patients. The reliability
of questionnaires for nurses and caregivers was 0.92 and 0.84, respectively. Data were analyzed using
descriptive statistics and Independent t-test.
Results: The level of nurses’ perception about palliative care for terminally ill patients was at a high
level. The level of caregivers’ perception about palliative care for terminally ill patients was at a high
level only in physical and psychological dimensions, but was at a moderate level in psychosocial
and spiritual dimensions. There were statistical differences between nurses and caregivers at the 0.00,
0.02, 0.01, and 0.00 level, respectively.
Conclusion: There were significant differences in all dimensions of the perception level between nurses
and caregivers. Nurses should be provided with more knowledge about psychosocial and spiritual
care, and definite guidelines for palliative care of terminally ill patients should be set up.
Keywords: caregivers, nurses, palliative care, terminally ill patients
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Nurses and Caregivers’ Perception

บทนำ�

ปัจจุบนั ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยมีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีความเจริญ
มากขึ้น มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการรักษา
การสุ ข าภิ บ าล ประชาชนมี ค วามรู้ แ ละเอาใจใส่ ดู แ ล
สุขภาพมากขึน้ 1 แต่ความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคเรือ้ รัง
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสัดส่วนประชากรส่วนใหญ่
ในสังคมอยูใ่ นกลุม่ ผูส้ งู อายุ ประชากรทีเ่ สียชีวติ เนือ่ งจาก
โรคเรือ้ รังมีแนวโน้มสูงขึน้ อัตราการเสียชีวติ จากโรคเรือ้ รัง
ทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มเี พิม่ ขึน้ ทำ�ให้การบำ�บัด
ดู แ ลส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเป็ นไปในรู ป แบบประคั บ ประคอง 2
จากสถิติการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.
2549-2553 มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคือ 624.6,
624.9, 628.5, 620.8 และ 645.7 ต่อประชากร 100,000
ราย ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง ทำ�ให้จำ�นวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น3
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเป็นระยะวิกฤตที่สุดของ
ชีวติ เป็นเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยตระหนักว่าตนจะมีชวี ติ อยูไ่ ม่นาน
การเจ็บป่วยทีก่ �ำ ลังประสบอยูจ่ ะนำ�มาซึง่ การเสียชีวติ และ
ไม่มโี อกาสทีจ่ ะมีชวี ติ กลับมาได้ดงั เดิม ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าต้อง
สูญเสียสิ่งสำ�คัญที่สุดในชีวิต ก่อให้เกิดความเศร้าโศก
และทุกข์ทรมานอย่างมาก4 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความ
ต้องการการดูแลทั้งด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว
การขับถ่าย การจัดการความปวด ภาวะหอบเหนื่อย
เนื่องจากการทำ�งานของอวัยวะต่างๆทรุดลง การดูแล
ประคับประคองจิตใจและอารมณ์ ความกลัวจากการ
ถู ก ทอดทิ้ ง จากครอบครั ว และกลั ว ต่ อ การเสี ย ชี วิ ต 5,6
พยาบาลผู้ดูแลจึงต้องเผชิญกับภาวะความทุกข์ทรมาน
ความเศร้าโศก ความสูญเสีย การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์
และการเสี ย ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว อยู่ เ สมอ 7
การดูแลแบบประคับประคองจึงมีบทบาทสำ�คัญโดยมีการ
บูรณาการทัง้ ทางด้านการแพทย์ การพยาบาล สิง่ แวดล้อม
ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและชุมชน ผู้ดูแลประกอบด้วย
บุคลากรหลายฝ่าย เช่น แพทย์ พยาบาล ผูน้ �ำ ทางศาสนา
นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย อาสาสมัคร เพื่อนและ
ครอบครัว โดยมีพยาบาลเป็นแกนหลักที่สำ�คัญเพราะ
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มีความใกล้ชิดผู้ป่วยค่อนข้างมาก8 จากการศึกษาของ
Soothill และคณะ9 พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้รับ
การดูแลด้านจิตสังคมตามที่ต้องการ และการศึกษาของ
Chapple และคณะ10 พบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายระบุว่า
ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ จ ากพยาบาล ซึ่ ง
แตกต่างจากการศึกษาของ Bradley และคณะ11 พบว่า
พยาบาลร้อยละ 88.5 มีการใช้การดูแลแบบประคับประคองในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และการศึกษาของ
Gelfman และคณะ12 พบว่าครอบครัวของผูส้ ญ
ู เสียร้อยละ
65 ระบุว่าได้รับการตอบสนองและดูแลด้านอารมณ์และ
จิตวิญญาณ ส่วนการศึกษาของอารีญา ด่านผาทอง13
พบว่ า พฤติ ก รรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยในการ
ช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและ
การประคับประคองสนับสนุนด้านกายภาพ จิตสังคมและ
จิตวิญญานตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับมาก
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ เ ป็ นโรงพยาบาลระดั บ
ตติยภูมิขั้นสูงที่รับผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังต่างๆ ซึง่ ผูป้ ว่ ย
ส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งต้องการ
การดูแลในทุกมิตขิ องการดูแล ทัง้ ยังเป็นการดูแลในภาวะ
ที่มีการสูญเสียทั้งผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลแบบ
ประคับประคองในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 254014 มีการจัดตั้งหน่วย
การดูแลประคับประคอง มีการจัดอบรมสำ�หรับพยาบาล
เป็นระยะๆ โดยการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็น
กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ฝ่ า ยบริ ก ารพยาบาลได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
และกำ�หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายและแผนปฏิบัติ
การระดับหอผู้ป่วย อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษา
เกีย่ วกับการให้การดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล
และการได้ รั บ การดู แ ลในมุ ม มองของผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการวิจัยเกี่ยวกับ
ผูป้ ว่ ยใกล้ตายยังมีขอ้ จำ�กัดในการเก็บข้อมูลจากตัวผูป้ ว่ ย
โดยตรง การศึกษาจึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษา
จากผู้ดูแลผู้ป่วยแทน15 จากความสำ�คัญดังกล่าวผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาถึงระดับการรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อนำ�ผลการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1. ระดั บ การรั บ รู้ ข องพยาบาลในการดู แ ล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์
2. ระดับการรับรู้ของผู้ดูแลในการได้รับการดูแล
ผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคองโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองระหว่าง
พยาบาลกับผู้ดูแล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วัสดุและวิธีการ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย ประชากร
ที่ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพยาบาลประจำ�การที่ปฏิบัติ
งานในทุกหอผู้ป่วย ยกเว้น ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง
ฉุกเฉิน หน่วยผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยสังเกตอาการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำ�นวน 274 คน คัดเลือก
โดยการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่คืนที่ และกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย
ระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคองที่ พั ก รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยต้องเป็นผู้ดูแลประจำ�
ที่มาดูแลผู้ป่วยในการรักษาครั้งนี้มาไม่น้อยกว่า 3 วัน
คัดเลือกโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง จำ�นวน 114 คน เครือ่ งมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย กลุ่ ม พยาบาลและผู้ ดู แ ลแต่ ล ะกลุ่ ม
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล
และผู้ดูแลผู้ป่วย ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามการรับรู้
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคองของ
พยาบาล และแบบสอบถามการรับรู้การได้รับการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของผู้ดูแลผู้ป่วย
ประกอบด้วยคำ�ถาม 4 ด้าน จำ�นวน 34 ข้อ ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย 10 ข้อ ด้านจิตใจ 8 ข้อ ด้านสังคม 8 ข้อ และ
ด้านจิตวิญญาณ 8 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบ
ประคับประคอง แปลผลค่าความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ
คือ 3.01-4.00 ให้การดูแล/ได้รับการดูแลระดับมาก
2.01-3.00 ให้การดูแล/ได้รับการดูแลระดับปานกลาง
1.00-2.00 ให้ ก ารดู แ ล/ได้ รั บ การดู แ ลระดั บ น้ อ ย
ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบ
ความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเที่ยง
ทั้งฉบับของกลุ่มพยาบาลและผู้ดูแลเท่ากับ 0.92 และ
0.84 ตามลำ�ดับ ดำ�เนินการเก็บข้อมูลโดยส่งหนังสือถึง
ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลเพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล
หลังจากโครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว จากนั้นได้ส่งแบบสอบถามให้พยาบาล
ตามหอผู้ป่วยต่างๆ ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำ�นวน
246 ฉบับ (ร้อยละ 89.8) และเก็บข้อมูลการได้รับการ
ดูแลจากผู้ดูแลผู้ป่วยได้จำ�นวน 103 คน (ร้อยละ 90.4)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการรับรู้การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองระหว่างพยาบาล
และผู้ดูแลผู้ป่วย โดยใช้สถิติ Independent t-test
กำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.0516

ผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มพยาบาลทีต่ อบแบบสอบถาม (ร้อยละ
89.8) เป็นเพศหญิงทัง้ หมด มีอายุเฉลีย่ 34.8 ปี ส่วนใหญ่
สถานภาพโสด ร้อยละ 55.3 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
88.2 สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.2
มีประสบการณ์การทำ�งานเฉลีย่ 12 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ าน
อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม ร้อยละ 45.1
และ 43.9 เวลาที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉลี่ย 11.6 ปี
ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องดูแลแบบประคับประคองในแต่ละเดือนเฉลี่ย 4.4 ราย มีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลแบบประคับประคองในระดับปานกลาง โดย
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการ
หรือจากการศึกษาความรูด้ ว้ ยตนเอง และมีการประยุกต์
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ใช้แนวปฏิบัติหรือผลงานวิจัยในการดูแลผู้ป่วยในระดับ
ปานกลาง การรั บ รู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบ
ประคับประคองของพยาบาลทั้ง 4 ด้าน ทั้งรายด้านและ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ตารางที่ 1) เมือ่ จำ�แนกรายข้อ
แต่ละด้านพบว่าด้านจิตใจระดับการรับรู้ในการอยู่กับ
ผู้ ป่ ว ยแทนญาติ ข ณะที่ ญ าติ ไ ม่ อ ยู่ แ ละการส่ ง เสริ ม ให้
จิตใจสงบอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านสังคมพบว่า
ระดั บ การรั บ รู้ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมและ
การหาวิ ธี ช่ ว ยเหลื อ ทางเศรษฐกิ จ กรณี มี ปั ญ หาอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง ส่วนด้านจิตวิญญาณพบว่าระดับการรับรู้
การประเมินสิ่งที่มีความหมายของผู้ป่วย การประเมิน
ความหวัง การช่วยทำ�หรือหาวิธีในการนำ�ทางให้ผู้ป่วย
ตามความเชื่อของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยกำ�ลังเสียชีวิต
และการกล่ า วคำ � อโหสิ ก รรมและไว้ อ าลั ย กั บ ผู้ ป่ ว ย
ที่เสียชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 85.4 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 43.7 ปี
สถานภาพคู่ ร้อยละ 67 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.4
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และประถมศึกษา ร้อยละ
36.9 และ 25.2 ตามลำ�ดับ ประกอบอาชีพทำ�ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ รับราชการ และทำ�สวน ร้อยละ
18.4 และ 17.5 ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยนอนพัก
รักษาตัวในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมและศัลยกรรม โรคทีผ่ ปู้ ว่ ย
เป็นร้อยละ 54.4 คือ โรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ จำ�นวนวัน
เฉลี่ยที่ผู้ดูแลมาดูแลผู้ป่วย คือ 41.5 วัน การรับรู้ของ

ผูด้ แู ลในการได้รบั การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองพบว่าทางด้านร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับมาก
ส่ ว นทางด้ า นสั ง คมและด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (ตารางที่ 2) เมื่อจำ�แนกรายข้อในแต่ละด้าน
พบว่ า ด้ า นจิ ตใจระดั บ การรั บ รู้ โ ดยการสั ม ผั ส ผู้ ป่ ว ย
การเสนอตัวช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยไม่สบายใจ การอยู่กับ
ผู้ ป่ ว ยแทนญาติ ข ณะที่ ญ าติ ไ ม่ อ ยู่ แ ละการส่ ง เสริ ม ให้
จิตใจสงบอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านสังคมพบว่า
ระดับการรับรู้การประเมินสภาพปัญหาสังคม การให้
ความช่วยเหลือทางสังคม การหาวิธชี ว่ ยเหลือทางเศรษฐกิจ
กรณี มี ปั ญ หา และการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณพบว่ า ระดั บ การรั บ รู้ ใ นทุ ก ข้ อ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหัวข้อการอยู่เคียงข้างผู้ป่วย
ที่กำ�ลังสิ้นใจพร้อมญาติ การช่วยทำ�หรือหาวิธีในการ
นำ�ทางให้ผู้ป่วยตามความเชื่อของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วย
กำ�ลังเสียชีวิต การกล่าวคำ�อโหสิกรรมและไว้อาลัยกับ
ผู้ป่วยที่เสียชีวิต ผู้ดูแลผู้ป่วยตอบว่าไม่เกิดเหตุการณ์
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การรั บ รู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองระหว่างพยาบาลและ
ผู้ดูแลโดยรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.00 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.00, 0.02,
0.01 และ 0.00 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
		 ของพยาบาล จำ�แนกตามรายด้าน (n=246)
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ค่าเฉลี่ย

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านจิตวิญญาณ

3.77
3.19
3.18
3.09

0.38
0.57
0.52
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

3.41

0.38

มาก

	รวม
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ระดับการดูแล
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การรับรู้ของพยาบาลและผู้ดูแล

ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การรั บ รู้ ก ารได้ รั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย
แบบประคับประคองของผู้ดูแลผู้ป่วย จำ�แนกตามรายด้าน (n=103)
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ค่าเฉลี่ย

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านจิตวิญญาณ

3.45
3.01
2.95
2.75

0.50
0.66
0.68
0.96

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.12

0.58

มาก

	รวม

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ระดับการดูแล

ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการรั บ รู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคองระหว่ า ง
พยาบาลกับผู้ดูแล
ค่าเฉลี่ย
ด้านร่างกาย
		 พยาบาล
		 ผู้ดูแล
ด้านจิตใจ
		 พยาบาล
		 ผู้ดูแล
ด้านสังคม
		 พยาบาล
		 ผู้ดูแล
ด้านจิตวิญญาณ
		 พยาบาล
		 ผู้ดูแล
โดยรวม
		 พยาบาล	
		 ผู้ดูแล	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

t-test

Sig

3.77
3.45

0.38
5.65
0.50		

0.00*

3.19
3.01

0.57
2.36
0.66		

0.02*

3.18
2.95

0.52
0.68

2.78

0.01*

3.09
2.75

0.60
3.01
0.96		

0.00*

3.41
3.12

0.38
0.59

0.00*

3.52

*p<0.05
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วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างพยาบาลมีการ
รั บ รู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคอง
โดยรวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิต
วิญญาณในระดับมาก ทัง้ นีเ้ พราะวิชาชีพพยาบาลเชือ่ ว่า
บุคคลเป็นองค์รวมและเป็นบูรณาการระหว่างร่างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณของบุคคลในสังคมและวัฒนธรรม
หนึ่ง โดยเป้าหมายหลักของการพยาบาล คือ การดูแล
สุ ข ภาพแบบองค์ ร วมที่ เ น้ น การดู แ ลที่ ไ ม่ แ บ่ ง แยก
องค์ประกอบของบุคคลเป็นส่วนๆ แต่เป็นการดูแลที่
เกี่ยวเนื่องทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
และตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถปรับตัวต่อการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้17 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอรพรรณ ไชยเพชร และ
คณะ18 พบว่าพยาบาลหออภิบาลผูป้ ว่ ยมีการปฏิบตั กิ ารดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นองค์รวมและตามมาตรฐาน โดย
ให้การดูแลครอบคลุมทัง้ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
เพื่อลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังพบว่า
พยาบาลในหอผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเฉียบพลัน
ร้อยละ 88.5 ระบุวา่ มีการใช้การดูแลแบบประคับประคอง
ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย 11 จากการศึ ก ษาของ
อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ19 พบว่าการรับรู้ของ
พยาบาลในการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลระดับทั่วไปขึ้นไปในภาคใต้
ของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และ
พฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลใน 10
อันดับสำ�คัญคือ การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างสมศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์20 ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
พยาบาลส่วนใหญ่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบแยกส่วนโดย
มุ่งเน้นการดูแลทางด้านร่างกายมากกว่าการตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ โดย
สถานการณ์ทเี่ ป็นอุปสรรคในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้าน
จิตสังคมมากที่สุดมีสาเหตุจากปัจจัยแวดล้อมมากกว่า
ปัจจัยจากตัวพยาบาลเอง ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นปัญหา
ในระดับมากคือ ทีมสุขภาพให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติ
การพยาบาลด้านร่างกายเป็นหลักและการมีภาระงานอืน่
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มากทำ�ให้การพยาบาลด้านจิตสังคมถูกละเลยไป21 แต่
การเปลี่ ย นแปลงในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยซึ่ ง มี
ความครอบคลุ ม ในแต่ ล ะด้ า นเพิ่ ม ขึ้ น อาจเป็ น ผล
เนื่องมาจากการที่ภาครัฐมีนโยบายกำ�หนดให้มีการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกแห่ง และในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เองก็ได้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดอบรมแก่บุคลากร
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การจัดทำ�สื่อ
วิชาการ ตลอดจนการมีหน่วยชีวันตาภิบาลในการให้
คำ�ปรึกษา22 เมื่อพิจารณาการรับรู้ในรายข้อด้านจิตใจ
พบว่าการส่งเสริมให้จิตใจสงบและการอยู่กับผู้ป่วยแทน
ญาติขณะญาติไม่อยู่ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
หอผู้ป่วยที่เก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นหอผู้ป่วยสามัญระดับ
ตติยภูมทิ มี่ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ย 35-40 เตียง ซึง่ พยาบาลมีภาระ
งานมากและผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงบ่อย และเป็น
โรงพยาบาลทีม่ กี ารเรียนการสอน มีบคุ ลากรในทีมสุขภาพ
เป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสิง่ แวดล้อมให้เป็น
บรรยากาศที่สงบและการอยู่กับผู้ป่วยแทนญาติ ทำ�ให้
พยาบาลที่ดูแลประเมินการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอารีญา ด่านผาทอง13
พบว่ า การรั บ รู้ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย
อย่างเอื้ออาทรของพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษสูงกว่า
หอผูป้ ว่ ยสามัญ หอผูป้ ว่ ยสามัญกึง่ วิกฤต และหออภิบาล
ผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากการมีภาระงานทีแ่ ตกต่าง และการศึกษา
ของ Kongsuwan และ Locsin23 ที่พบว่าพยาบาล
หอผู้ ป่ ว ยให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การเสี ย ชี วิ ต อย่ า งสงบ ด้ า นสั ง คมพบว่ า การให้ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมและการหาวิ ธี ใ นการช่ ว ยเหลื อ
ทางเศรษฐกิจกรณีมปี ญ
ั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง เนือ่ งจาก
ในโรงพยาบาลที่ ศึ ก ษามี ห น่ ว ยงานสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการช่วยเหลือผู้ป่วย หากผู้ป่วย/
ผู้ดูแลประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่สามารถดูแล
ส่วนทางด้านจิตวิญญาณการประเมินสิ่งที่มีความหมาย
หรื อ ความผู ก พั น ของผู้ ป่ ว ย การประเมิ น ความหวั ง
การหาวิ ธี ใ นการนำ � ทางตามความเชื่ อ ของผู้ ป่ ว ยและ
การกล่าวอโหสิกรรมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
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การประเมินสิ่งที่มีความหมายและความหวังต้องอาศัย
ประสบการณ์การทำ�งานด้านการพยาบาล การฝึกปฏิบตั ิ
การมีความรู้และทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ การให้
คำ � ปรึ ก ษาที่ ต้ อ งได้ รั บ การฝึ กโดยเฉพาะเพื่ อให้ เ กิ ด
ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Wu และ Lin24 พบว่าพยาบาล
ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง จะมี ก ารรั บ รู้ ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณสู ง กว่ า
แต่จากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้พบว่าพยาบาลผู้ดูแล
มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่อนข้าง
น้อย (4-5 รายต่อเดือน) และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแล
แบบประคั บ ประคองในระดั บ ปานกลาง ส่ ง ผลให้
การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู่แก่ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง
การรั บ รู้ ข องผู้ ดู แ ลในการได้ รั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองพบว่าทางด้านร่างกาย
และจิตใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงพยาบาลที่ศึกษา
อนุญาตให้ผดู้ แู ลสามารถอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้และ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยระดับตติยภูมิ ทำ�ให้พยาบาล
ต้องทำ�กิจกรรมพยาบาลรวมทั้งต้องตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
เป็นระยะๆ ส่งผลให้ผดู้ แู ลรับรูแ้ ละประเมินการดูแลอยูใ่ น
ระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gelfman และ
คณะ12 พบว่า ครอบครัวของผู้สูญเสียร้อยละ 65 ระบุว่า
ได้รบั การตอบสนองและดูแลด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ
เมื่อจำ�แนกรายข้อด้านจิตใจพบว่าระดับการรับรู้โดยการ
สัมผัสผู้ป่วย การเสนอตัวช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยไม่สบายใจ
การอยู่ กั บ ผู้ ป่ ว ยแทนญาติ ข ณะที่ ญ าติ ไ ม่ อ ยู่ แ ละการ
ส่งเสริมให้จิตใจสงบอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
การเป็นหอผูป้ ว่ ยระดับตติยภูมิ แม้วา่ พยาบาลจะมีการทำ�
กิจกรรมพยาบาลเป็นระยะๆ แต่การมีภาระงานมาก
จากผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลให้
พยาบาลไม่สามารถเสนอตัวช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้ตลอดเวลา
ผูด้ แู ลจึงสัมผัสการรับรูใ้ นหัวข้อเหล่านีใ้ นระดับปานกลาง
ส่วนการรับรู้ของผู้ดูแลด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้รับการดูแลด้านจิตสังคม
ตามที่ต้องการ9 และพยาบาลส่วนใหญ่ยังให้การดูแล

ด้านจิตวิญญาณไม่ครอบคลุมทุกด้าน โดยปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการดูแลด้านนี้ของพยาบาล คือ การขาด
ความรู้ ทักษะและแนวทางในการดูแลอย่างแท้จริงทำ�ให้
พยาบาลเกิดความกังวลใจในการดูแลด้านจิตวิญญาณ
นอกจากนีก้ ารดูแลด้านจิตวิญญาณจะต้องอาศัยการสร้าง
สัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำ �เสมอ25 แต่พบว่า
มีความแตกต่างจากของพยาบาล โดยพบว่าการรับรูข้ อง
พยาบาลสู ง กว่ า ของผู้ ดู แ ลเนื่ อ งจากพยาบาลรั บ รู้ ว่ า
จิตวิญญาณเป็นมิตสิ �ำ คัญสำ�หรับการพยาบาลแบบองค์รวม
ซึ่งจะทำ�หน้าที่ประสานเชื่อมโยงให้ทุกมิติรักษาสภาวะ
สมดุลของร่างกายเพื่อช่วยให้บุคคลมีความสมดุลแบบ
องค์ ร วม การเจ็ บ ป่ ว ยที่ คุ ก คามต่ อ ชี วิ ต ทำ �ให้ มี ค วาม
ต้องการด้านจิตวิญญาณมากขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งและเครื่อง
ยึดเหนี่ยวที่จะส่งผลให้ชีวิตมีคุณค่า มีความหมายและมี
ความหวัง แต่สำ�หรับผู้ดูแลภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผล
กระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวหลายด้าน เป็นภาวะที่
ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดด้านจิตวิญญาณและแสดงออก
ด้านจิตวิญญาณในระดับที่ต่างกัน ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายซึ่งต้องเผชิญกับความไม่สุขสบาย ความทุกข์
ทรมานของผู้ป่วย ทำ�ให้มีความวิตกกังวล สนใจเฉพาะ
ปัญหาที่ทำ�ให้ตนไม่สบายใจเท่านั้น ขาดความสนใจต่อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทำ�ให้การรับรู้เรื่องต่างๆ ทั้งทางด้าน
การสื่อสาร การกระตุ้นความคิด/ความทรงจำ�และการ
กระตุ้นประสาทการรับรู้แคบลงหรือลดลงตามไปด้วย19
ส่งผลให้การรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ป่วยน้อยกว่า
การรั บ รู้ ก ารดู แ ลของพยาบาล นอกจากนี้ ก ารดู แ ล
ความต้องการการดูแลในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักจะเป็น
ความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือในการปรับตัวกับ
ความเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ การจั ด การกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น26 ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ทักษะ
และเวลาในการช่วยเหลือ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การรั บ รู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองระหว่างพยาบาลและ
ผูด้ แู ลพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ในทุกด้าน เนื่องจากผู้ดูแลไม่สามารถรับรู้การให้บริการ
ทั้งหมดของพยาบาลได้ อาจเป็นเพราะอุปสรรคของการ
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สื่อสารคือการเลือกเปิดรับข่าวสารเฉพาะที่เกี่ยวพันกับ
ตนเองหรือที่อยู่ในความสนใจ ตลอดจนเลือกรับรู้และ
เลือกตีความให้สอดคล้องกับความเชือ่ หรือความต้องการ
ของตนเอง19 และในระยะสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยอาจมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและลบซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ดุลยภาพของผู้ป่วย/ผู้ดูแล26 ผู้ป่วย/ผู้ดูแลจะมีความ
ต้องการด้านต่างๆเมื่อมีการตอบสนองทางลบต่อภาวะ
ความเจ็บป่วยอาจทำ�ให้การรับรูต้ อ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ลดลงได้ และความต้องการการดูแลด้านจิตวิญญาณก็มี
ความเฉพาะของแต่ ล ะบุ คคล27 ถึง แม้ ว่ า หอผู้ ป่ ว ยจะ
อำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศาสนา
แต่อาจจะยังไม่เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง และในการ
ศึกษาของ Bradley และคณะ11 พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยคื อ การมี ค วามรู้
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และต้ อ งมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ นอกจากนี้
ประสบการณ์เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติ
งาน การมีประสบการณ์มีส่วนช่วยให้บุคคลมีความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
28
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีพ้ ยาบาล
ประเมินตนเองว่าให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้อง
ดูแลแบบประคับประคองในแต่ละเดือนเฉลี่ย 4-5 ราย
มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองในระดับ
ปานกลาง ดังนัน้ หากการให้การดูแลไม่สามารถตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของผู้ดูแลย่อมส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้การดูแลผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะการดู แ ลด้ า นจิ ต สั ง คมและ
จิตวิญญาณตามประสบการณ์ของพยาบาล การสร้าง
แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ชัดเจน และ
มี ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารดู แ ล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดูแลครอบคลุมทุกมิติอย่างสมบูรณ์
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ประคั บประคองมี ก ารรั บรู้ที่ แตกต่างกันในทุ ก มิติ
ของการดูแล การรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองของพยาบาลอยู่ในระดับมาก
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