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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคที่ได้
รับการดูแลแบบประคับประคองในบริบทของประเทศไทย
วิธีการ การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับรูป
แบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี ค.ศ.
2010-2020 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ
ผลการศึกษา ผลการสังเคราะห์พบงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์จ�ำนวน 7 เรื่อง จัดอยู่ในระดับ
2.B จ�ำนวน 1 เรื่อง และระดับ 2.C จ�ำนวน 6 เรื่อง สามารถจ�ำแนกผลลัพธ์ของโปรแกรมทางการพยาบาลเป็นการวัด
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 28.5 (2 เรื่อง) การจัดการกับกลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) การวัด
พฤติกรรมการดูแลแบบประคับประคอง ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) การวัดการปรับตัว ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) การวัดคุณภาพ
ของการพยาบาล ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) และการรับรู้ความทุกข์ทรมานจากอาการและคุณภาพของการดูแล (1 เรื่อง) และ
พบการบ�ำบัดทางการพยาบาลที่ส�ำคัญในการดูแลแบบประคับประคอง 4 ด้าน คือ การให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำอย่างมี
แบบแผน การก�ำหนดรูปแบบการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม การสอนและให้ค�ำปรึกษา และการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วย
สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา อาการ และความต้องการของผู้ป่วยต่อไป เชียงใหม่เวชสาร 2564;60(2):245-57.
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มนุษย์ให้ยาวขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อการด�ำเนิน
ของโรคไปถึงระยะหนึง่ ทีแ่ พทย์วนิ จิ ฉัยว่าไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ผูป้ ว่ ยต้องเผชิญกับความสิน้ หวัง
เนื่องจากหมดหนทางการรักษาแต่พยาธิสภาพของ
โรคที่เป็นอยู่กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวใน
ทุก ๆ มิติ (1) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนวคิด
และแผนการรักษาจากการมุ่งเน้นการรักษาให้หาย
จากโรคเป็ น การให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การดู แ ลและ
คุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่มากกว่า โดยเน้นให้ความ
ส�ำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่พยายาม
เร่งรัดหรือเหนีย่ วรัง้ การตาย ด้วยกระบวนการป้องกัน
และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย
ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ ที่เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้และมีโอกาสเสีย
ชีวติ ไม่ใช่เริม่ เมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระยะใกล้เสียชีวติ (2,3)
ซึง่ แนวคิดดังกล่าวถูกเรียกว่า “การดูแลแบบประคับ
ประคอง”
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้ถูกน�ำมา
ศึกษาในหลายรูปแบบร่วมกับการพัฒนาองค์ความ
รู้และรูปแบบการดูแลในหลายสาขาวิชาชีพรวมไป
ถึงวิชาชีพพยาบาล แต่จากการทบทวนงานวิจัย
เกีย่ วกับความรูข้ องพยาบาลในการดูแลแบบประคับ
ประคอง พบว่า อุปสรรคหรือปัญหาในการดูแลแบบ
ประคับประคองของพยาบาล คือ พยาบาลไม่
สามารถน�ำองค์ ค วามรู ้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ
โปรแกรมการบ�ำบัดทางการพยาบาลที่เกี่ยวกับการ
ดูแลแบบประคับประคองที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาลได้ ขาดการสนับสนุนใน
การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยและขาดองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับการ
ดูแลแบบประคับประคอง (4) จึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ พ ยาบาลและหน่ ว ยงานต้ อ งพั ฒ นากลยุ ท ธ์

คุณภาพของการบริการ แนวทางการพยาบาลที่
ครอบคลุ ม ตามสถานการณ์ ที่ มี ค วามเฉพาะและ
เปลีย่ นแปลงในทุกช่วงเวลาของการเจ็บป่วย
การจัดโปรแกรมทางการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วย
และครอบครัวในระยะการดูแลแบบประคับประคอง
ได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ จึงถือเป็นความท้าทาย
อย่างมากของพยาบาลผู้ดูแลในการเชื่อมโยงน�ำผล
การศึกษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์และ
บูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (5,6) ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบโจทย์ปญ
ั หาเชิงระบบ
ด้านนโยบายของหน่วยงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับแนวคิด
และพันธกิจของการดูแลแบบประคับประคอง ลด
ความหลากหลายของแนวปฏิบัติ และน�ำไปสู่การ
รับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่
ต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ของการดู แ ล
ด้วยรูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ศึกษา
จึงสนใจศึกษาโปรแกรมทางการพยาบาลส�ำหรับ
การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยทุ ก กลุ ่ ม โรคที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลแบบ
ประคับประคอง ด้วยการสืบค้นงานวิจัยและผล
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
น�ำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลหรือใช้เป็นแนวทาง
ตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบและวิ ธี ก ารดู แ ลที่ มี ค วาม
เหมาะสมกั บ ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลของผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย เสริมสร้างความสุขสบาย ลดความทุกข์
ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติการเจ็บป่วย และเพื่อ
ประโยชน์ทางการพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทางการพยาบาลส�ำหรับ

วชิรา โพธิ์ใส และคณะ

การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการพยาบาลแบบประคับประคองในประเทศไทย 247

การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
2. เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู ้ ก ารบ�ำบั ด ทางการ
พยาบาลที่ น�ำไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการพยาบาลที่
เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคั บ ประคองในบริ บ ทและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย
นิยามศัพท์
การบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบประคับประคอง
หมายถึง การปฏิบัติการดูแลของพยาบาลวิชาชีพที่
มุ่งเน้นบรรเทาอาการไม่สุขสบาย ความเจ็บปวด
และความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยที่ครอบคลุม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ด้วย
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสุขสบาย
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เน้นให้ความส�ำคัญต่อศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์ ไม่พยายามเร่งรัดหรือเหนีย่ วรัง้
การตาย เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคทีม่ โี อกาสเสียชีวติ ไม่ใช่เริม่ เมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระยะ
ใกล้เสียชีวิต

วิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยและญาติผู้
ดูแลในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างตาม
คุณสมบัติ ดังนี้
1. วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา รายงาน
การวิจัยที่ท�ำการศึกษาทั้งในประเทศไทยที่ตีพิมพ์
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นได้
จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา หอสมุดแห่งชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ทั้งจากระบบการยืมโดยตรงจาก
ห้องสมุด หรือผ่านทางฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์

2. มีรปู แบบการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบการดูแล
แบบประคับประคองในผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลใน
ประเทศไทยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2020
3. เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองหรื อ งานวิ จั ย กึ่ ง
ทดลองที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมทางการ
พยาบาลต่อการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง รูปแบบการวิจัย ปีที่ตีพิมพ์
ระดับของงานวิจัย คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง กรอบ
แนวคิด รูปแบบและผลลัพธ์การบ�ำบัดทางการ
พยาบาล และผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสืบค้นแหล่งข้อมูล สืบค้นงานวิจัยและ
บทความวิชาการจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การพยาบาล ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ
และวิชาชีพสุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ CINAHL, Medline, Science direct, Cochrane, PubMed,
ProQuest, EBSCHOST, SAVE, OVID และจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ วารสารทางการพยาบาล และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก�ำหนดปีที่สืบค้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2020 ค�ำส�ำคัญ (key word) ที่
ใช้ในการสืบค้น คือ ประคับประคอง การดูแลแบบ
ประคับประคอง การพยาบาลแบบประคับประคอง
palliative care, palliative care nursing และ
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สืบค้นจากเอกสารอ้างอิงบทความทางวิชาการจาก
2. ประเมินคุณภาพของงานวิจัยและพิจารณา
วารสาร และงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลอิเล็ก- ความเป็ น ไปของผลงานวิ จั ย ในการน�ำไปใช้ ท าง
ทรอนิกส์ (manual search)
คลิ นิ ก ตามระดั บข้ อ เสนอแนะในการน�ำไปสู ่ ก าร
ผลการสื บ ค้ น พบงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล ปฏิบัติตามเกณฑ์ของ The Joanna Briggs Instiแบบประคับประคองทั้งหมด 1,749 เรื่อง คัดงาน tute (7) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิจัยออก 1,694 เรื่อง เนื่องจากเป็นการศึกษาใน
ต่างประเทศ คงเหลืองานวิจัยที่ผ่านการคัดกรอง Levels of Evidence - Effectiveness
เบื้องต้นในบริบทประเทศไทย ทั้งหมด 55 เรื่อง Level 1 – Experimental Designs
ท�ำการอ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ Level 1.a Systematic Review of Randomized
Trials (RCT)
ต้องการ คัดงานวิจัยออก 48 เรื่อง (เนื่องจากเป็น Level 1.b Controlled
Systematic Review of RCTs and
งานวิจัยเชิงคุณภาพ 12 เรื่อง งานวิจัยเชิงบรรยาย
Other Study Designs
9 เรื่อง งานวิจัยเชิงพรรณนา 7 เรื่อง งานวิจัยเชิง Level 1.c RCT
พัฒนาและปฏิบัติการ 13 เรื่อง รายงานการศึกษา Level 1.d Pseudo -RCTs
อิสระ 6 เรื่อง และการวิเคราะห์อภิมาน 1 เรื่อง) Level 2 – Quasi- Experimental Designs
2.aเวณที
Systematic
of Quasi-Mar
Experiเหลืองานวิจนิัยพทีนธ
่น�ำมาสั
7 Level
ตนฉบังเคราะห์
บ ทั้งหมดจ�ำนวน
“บทความที
่แสดงบริ
่แกไข” ReviewAccept
2, 2021
mental
Studies
เรื่อง ดังแสดงในรูปที่ 1
1
2
3
4
5
6
7

งานวิจัยที่เกี่ยวของจากการสืบคนดวยคำคน จำนวน 1,749 เรื่อง
คัดออกเนื่องจากเปนการศึกษาในตางประเทศ จำนวน 1,694 เรื่อง
งานวิจัยที่ผานการประเมินงานวิจัยเบื้องตน
(Abstract evaluation form) จำนวน 55 เรื่อง

8
9
10

คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 12 เรือ่ ง

11

คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงบรรยาย จำนวน 9 เรื่อง

12

คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงพรรณนา จำนวน 7 เรื่อง

13
14

คัดออกเนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงพัฒนาและปฏิบัติการ จำนวน 13 เรื่อง

15

คัดออกเนื่องจากเปนรายงานการศึกษาอิสระ จำนวน 6 เรือ่ ง

16
17
18
19
20
21
22
23
24

คัดออกเนื่องจากเปนการวิเคราะหอภิมาน จำนวน 1 เรื่อง
งานวิจัยที่ผานการประเมินคุณภาพงานวิจัย (Quality assessment criteria)
เนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ตองการ จำนวน 7 เรื่อง

รูปที่ 1. ผลการคัดเลือกงานวิจัย
รูปที่ 1 ผลการคัดเลือกงานวิจัย
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Levels of Evidence - Effectiveness
Level 2 – Quasi- Experimental Designs
Level 2.b Systematic Review of Quasi- Experimental and Other Lower Study
Designs
Level 2.c Quasi-Experimental Prospectively
Controlled Study
Level 2.d Pre-test-Post-test or Historic/Retrospective Control Group Study
Level 3 – Observational – Analytic Designs
Level 3.a Systematic Review of Comparable
Cohort Studies
Level 3.b Systematic Review of Comparable
Cohort and Other Lower Study
Designs
Level 3.c Cohort Study with Control Group
Level 3.d Case-Controlled Study
Level 3.e Observational Study Without a
Control Group
Level 4 – Observational-Descriptive Studies
Level 4.a Systematic Review of Descriptive
Studies
Level 4.b Cross-Sectional Study
Level 4.c Case Series
Level 4.d Case Study
Level 5 – Expert Opinion and Bench Research
Level 5.a Systematic Review of Expert Opinion
Level 5.b Expert Consensus
Level 5.c Bench Research/Single Expert
Opinion

ผลการศึกษา
พบงานวิจัยตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวน 7 เรื่อง
จัดอยู่ในระดับ 2.B จ�ำนวน 1 เรื่อง (8) และระดับ
2.C จ�ำนวน 6 เรื่อง (9-14) เป็นการศึกษาในโรง
พยาบาลจ�ำนวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 71.4) และท�ำการ
ศึกษาในชุมชน จ�ำนวน 2 เรือ่ ง (ร้อยละ 28.6) ศึกษา

กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง จ�ำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 57.1)
ศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ จ�ำนวน 3 เรื่อง
(ร้อยละ 42.9) โดยแบ่งเป็นการศึกษาเฉพาะตัวผูป้ ว่ ย
จ�ำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 57.1) อีก 3 เรื่อง (ร้อยละ
42.9) เป็นการศึกษาในหลายกลุ่ม ได้แก่ ผูป้ ว่ ยร่วม
กับญาติผู้ดูแลและบุคลากรทางด้านสุขภาพ
ผลลัพธ์ของการบำ�บัดทางการพยาบาล
ผลลัพธ์ของการบ�ำบัดทางการพยาบาลส�ำหรับ
การดูแลแบบประคับประคอง จ�ำแนกเป็น 6 ลักษณะ
ได้แก่ 1) การวัดระดับของคุณภาพชีวิต (9,10)
ร้อยละ 28.5 (2 เรือ่ ง) 2) การจัดการกับกลุม่ อาการ
ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม (11) ร้อยละ 14.3 (1
เรื่อง) 3) การวัดพฤติกรรมการดูแลแบบประคับ
ประคอง (14) ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) 4) การวัดการ
ปรับตัว (12) ร้อยละ 14.3 (1 เรื่อง) 5) การวัด
คุณภาพของการพยาบาล (8) ร้อยละ 14.3 (1 เรือ่ ง)
และ 6) การรับรู้ความทุกข์ทรมานจากอาการและ
คุณภาพของการดูแล (13) (1 เรื่อง) ดังนี้
1. ผลของการบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบ
ประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จาก
การศึกษางานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง พบว่ามีงานวิจัย
2 เรื่อง ที่น�ำเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้
รับการดูแลแบบประคับประคอง โดยงานวิจัยแรก
ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยสตรีมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับ
การรักษาด้วยการฉายรังสี ใช้กรอบแนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคคลในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
ของ Stuifbergen, Anne และ Greg (15) มี
โปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจโดย
มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 5 สัปดาห์ ให้การ
บ�ำบัดทางการพยาบาล โดยการสอนแบบกลุ่มและ
การเข้ากลุ่มประคับประคองด้านจิตใจ จ�ำนวน 5
ครั้ง ครั้งที่ 1-3 เป็นการสอนแบบกลุ่มและเข้ากลุ่ม
ประคับประคองด้านจิตใจ กลุ่มละ 6-8 คน ครั้งละ
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ประมาณ 90 นาที ครั้งที่ 4 ให้ค�ำปรึกษารายบุคคล
25-30 นาที ครั้งที่ 5 แนะน�ำและกระตุ้นการปฏิบัติ
พฤติกรรมทางโทรศัพท์ 15 นาที และท�ำแบบ
ประเมิน ผลลั พ ธ์ ของโปรแกรมโดยแบบวัดระดั บ
คุณภาพชีวิต ซึ่งพบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมการ
บ�ำบัดทางการพยาบาลพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
คุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ขณะที่อีกงาน
วิจยั ท�ำการศึกษาในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
ในชุมชน ใช้กรอบแนวคิดของ Ferrans and Powers Dialysis version-III (16) ให้การพยาบาลใน
บทบาทของพยาบาลด้วยการเยี่ยมบ้าน (home
health care) จ�ำนวน 4-5 ครั้งต่อราย ระยะเวลาที่
ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านประมาณ 3-4 เดือน ให้
การบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบประคับประคอง
ด้วยเทคนิค อุ่นใจ เข้าใจ ท�ำใจ ปลงใจ และการ
พยาบาลหลังการสูญเสีย ประเมินผลลัพธ์โปรแกรม
ด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
และการท�ำหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ
และครอบครัว และด้านครอบครัว ซึ่งพบว่าค่า
เฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตภายหลังได้รับภาย
หลังได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดทางการพยาบาลสูง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดทางการพยาบาล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
2. ผลของการบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบ
ประคับประคองต่อการจัดการกับกลุ่มอาการในผู้
ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม การบ�ำบัดทางการพยาบาล
ส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
เพื่อการจัดการกับกลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองตาม
กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติของ Cancer Care
Ontario (17) กล่าวว่าการประเมินความรุนแรงของ
อาการในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลาม เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่บุคลากรทางด้านสุขภาพต้องใส่ใจและไม่ควรมอง

ข้าม ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง
พบว่า มีงานวิจัย 1 เรื่อง มีการจัดการกับ 5 อาการ
ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งกิจกรรมการบ�ำบัด
ทางการพยาบาล คือการพัฒนาและน�ำแนวปฏิบัติ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับอาการในกลุ่มผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม ได้แก่ แนวปฏิบัติเพื่อจัดการ
กับอาการปวด แนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับอาการ
เหนื่อยล้า แนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับอาการคลื่นไส้
อาเจียน แนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับอาการไม่อยาก
อาหาร และแนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับอาการหอบ
เหนื่อย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เกิดจากการพัฒนาร่วม
กันระหว่างผู้วิจัย พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจริง
และทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วย และมีการ
ประเมินผลลัพธ์และความรุนแรงของอาการโดยใช้
แบบประเมิน Edmonton Symptom Assessment
System (ESAS) ซึง่ ภายหลังได้รบั การบ�ำบัดทางการ
พยาบาล พบว่า คาเฉลี่ยคะแนนความรุนแรงอาการ
ปวด อาการเหนื่อยลา คลื่นไสอาเจียน ไม่อยาก
อาหาร และอาการหอบเหนื่อยในผู้เป็นมะเร็งระยะ
ลุกลามภายหลังได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลแบบประคับประคองลดลงกวาก่อนได้รับ
การดูแลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
3. ผลของการบ� ำ บั ด ทางการพยาบาลต่ อ
พฤติกรรมการดูแลแบบประคับประคอง การบ�ำบัด
ทางการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแล
แบบประคับประคอง ตามกรอบแนวคิดของ Domain
of Palliative Care of WA Cancer and Palliative care Network (18) และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการบ�ำบัดทางการ
พยาบาล ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น (อสม.)
ประกอบด้วย การให้ค�ำแนะน�ำจัดการโรคด้านร่างกาย
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จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม และการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพในภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินในสัปดาห์
ที่ 1 และมีการกระตุ้นและติดตามผลของโปรแกรม
ครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 2-6 ครั้งที่ 3 ในสัปดาห์ที่
7-11 ด้วยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง
และในสัปดาห์ที่ 12 ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลลัพธ์ และ
ยุติการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัย วัดผล
ลัพธ์ของการบ�ำบัดทางการพยาบาลด้วยคะแนน
พฤติกรรมการช่วยดูแลแบบประคับประคองของ
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งพบว่า ภาย
หลั ง ได้ รั บ การบ�ำบั ด ทางการพยาบาลกลุ ่ ม อาสา
สมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมีค่าคะแนนพฤติกรรม
การช่วยดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านสูง
กว่าก่อนได้รับการบ�ำบัดทางการพยาบาลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
4. ผลของการบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบ
ประคั บ ประคองต่ อ คุ ณ ภาพการพยาบาลและ
จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล การบ�ำบัดทางการ
พยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับ
ประคองเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการพยาบาลและ
ลดจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล ตามกรอบแนวคิด
การจัดการผูป้ ว่ ยรายกรณีของ Powell and Tahan
(19) ที่มีการก�ำหนดแผนการดูแลล่วงหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม (clinical pathway) เป็นแนวทางในการ
ดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับผู้ป่วย
จนกระทั่งจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล กิจกรรมการ
บ�ำบัดทางการพยาบาลประกอบด้วย การจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การประเมินสภาพ ระบุปัญหา และร่วมกันวาง
แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
ปัญหาผูป้ ว่ ยเฉพาะราย ให้ค�ำปรึกษาและประสาน
งานการดูแลอย่างต่อเนื่อง ประสานกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเป็น

ตัวกลางเชื่อมประสานทุกภาคส่วนให้มีความต่อ
เนื่องและสอดคล้องกัน วัดผลลัพธ์ของการบ�ำบัด
ทางการพยาบาลด้วยค่าคะแนนคุณภาพการพยาบาล
และจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยในแต่ละ
ราย ซึ่งพบว่า จ�ำนวนวันนอนของผู้ป่วยหลังการได้
รับการบ�ำบัดทางการพยาบาลน้อยกว่าจ�ำนวนวัน
นอนของผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลแบบปกติและ
คุณภาพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม
ทุกด้านหลังการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยราย
กรณีร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองดีกว่า
การพยาบาลแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p
< 0.05)
5. ผลของการบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบ
ประคับประคองต่อการปรับตัวของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย
การบ�ำบัดทางการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคองที่ส่งเสริมการปรับตัว
ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยตามแนวคิดทฤษฎีของรอย
(Roy Adaptation) (20) กิจกรรมการบ�ำบัดทางการ
พยาบาลประกอบด้วย การประเมินคะแนนเฉลี่ย
การปรับตัวเมื่อแรกรับเข้ารักษา จากนั้นให้การ
พยาบาลด้วยการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของ
ญาติผดู้ แู ล ตัง้ ข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาล วางแผน
ช่วยเหลือส่งเสริมการปรับตัว และตั้งเป้าหมายร่วม
กันให้มีการปรับตัวที่ดีขึ้น ให้การพยาบาลเพื่อส่ง
เสริมการปรับตัว ครั้งละ 45-60 นาที ในวันที่ 1-3
โทรศัพท์ติดตามให้ค�ำปรึกษาตามสภาพปัญหาใน
วันที่ 7 และประเมินผลการบ�ำบัดทางการพยาบาล
ในวันที่ 14 ประกอบด้วยการให้ค�ำปรึกษาพร้อมทั้ง
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การให้ความรู้และฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา การสนับสนุนติดตามช่วยเหลือ และ
ประเมินผลการปรับตัวของญาติผู้ดูแลภายหลังเข้า
ร่ วมกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การปรั บตั วของญาติ ผู ้ ดูแ ล
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งภาย
หลังได้รับการบ�ำบัดทางการพยาบาล พบว่า ญาติผู้
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ดูแลที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการปรับตัวของ
ญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวภายหลัง
เข้าร่วมการบ�ำบัดทางการพยาบาลสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมการบ�ำบัดทางการพยาบาลและสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)
6. ผลของการบ�ำบัดทางการพยาบาลแบบ
ประคับประคองต่อการรับรู้ความทุกข์ทรมานจาก
อาการและคุณภาพของการดูแล การบ�ำบัดทาง
การพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประ
คั บ ประคองเพื่ อ บรรเทาความทุ ก ข์ ท รมานจาก
อาการรบกวนและส่งเสริมคุณภาพของการดูแล
ตามกรอบแนวคิดของพิกุล นันทชัยพันธ์ (21)
กิจกรรมการบ�ำบัดทางการพยาบาลประกอบด้วย
การประเมินคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามทุกข์ทรมาน
จากอาการรบกวนร่วมกับการรับรู้คุณภาพของการ
ดูแล จากนั้นให้การพยาบาลรูปแบบการจัดการราย
กรณี เป็นเวลา 5 วัน ได้แก่ วันที่ 1 ประเมินภาวะ
สุขภาพ วินิจฉัยปัญหาและวางแผนการพยาบาล
อย่างครอบคลุม วันที่ 2-4 ประสานงานกับบุคลากร
สุขภาพที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งด�ำเนินการเยี่ยมตาม
แนวทางการควบคุมอาการปวด ความทุกข์ทรมาน
จากอาการต่าง ๆ ให้ค�ำปรึกษาตามประเด็นปัญหา
ที่พบ ให้ข้อมูลผลการตรวจ แผนการรักษา วางแผน
การดูแลล่วงหน้าและจัดประชุมครอบครัว กระตุ้น
ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล ยอมรับและเคารพ
ในการตัดสินใจของผู้ป่วย และวันที่ 5 ประเมิน
ผลลัพธ์ วัดผลลัพธ์ของการบ�ำบัดทางการพยาบาล
ด้วยคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความทุกข์ทรมานจาก
อาการรบกวนร่วมกับการรับรู้คุณภาพของการดูแล
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ
การบ�ำบัดทางการพยาบาลด้วยการบ�ำบัดทางการ
พยาบาลดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมาน

จากอาการต�่ำกว่า และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณ
ภาพการดูแลสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เมื่ อ ท�ำการสั ง เคราะห์ ก ารบ�ำบั ด ทางการ
พยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับ
ประคอง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content
analysis) เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่
ได้ ท บทวนวรรณกรรมและบู ร ณาการจากต�ำรา
วารสาร เอกสารงานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา พบการ
บ�ำบัดทางการพยาบาลที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 4 ด้าน คือ การให้ข้อมูลและ
ค�ำแนะน�ำอย่างมีแบบแผน การก�ำหนดรูปแบบการ
ดูแลอย่างเป็นรูปธรรม การสอนและให้ค�ำปรึกษา
และการให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย

อภิปรายและสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่างานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง มีรูป
แบบการวั ด ผลก่ อ นและหลั ง การบ�ำบั ด ทางการ
พยาบาล การวัดผลระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบ�ำบัด
ทางการพยาบาลและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งจากการสังเคราะห์
โปรแกรมทางการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง พบการบ�ำบัดทาง
การพยาบาลที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคอง 4 ด้าน คือ
1. การให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำอย่างมีแบบแผน
พบว่า งานวิจัยทั้ง 7 เรื่อง ให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการและขั้ น ตอนของให้ ข ้ อ มู ล และค�ำ
แนะน�ำอย่างมีแบบแผนเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
กระบวนการให้ข้อมูลและค�ำแนะอย่างมีแบบแผน
ถือเป็นสิ่งแรกที่พยาบาลต้องให้กับผู้ป่วยและผู้รับ
บริการทุกท่านเพื่อสร้างข้อตกลงและความเข้าใจที่

วชิรา โพธิ์ใส และคณะ

การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการพยาบาลแบบประคับประคองในประเทศไทย 253

ตรงกัน ซึ่งความต้องการของผู้ป่วยและญาติในการ
ดูแลแบบประคับประคอง คือ ต้องการข้อมูลเกี่ยว
กับโรค แนวทางการรักษา การพยากรณ์โรคที่เป็น
จริง ชัดเจน เข้าใจง่าย มีสถานที่ในการให้ข้อมูลที่
จัดไว้เฉพาะ และสามารถตอบข้อสงสัยและเสริม
สร้างความหวังที่เป็นจริงให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
(22) การบ�ำบัดทางการพยาบาลที่เหมาะสมจึง
ประกอบด้วยการให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำที่มีความ
ชัดเจน ตรงประเด็นทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ รวมไปถึงการจัดท�ำคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วย
และญาติผู้ดูแลได้ทบทวนภายหลัง อันจะส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลดัง
กล่าวมีความเทีย่ งตรงและชัดเจนมากยิง่ ขึน้ สามารถ
ช่วยลดความวิตกกังวล ความกลัวของผู้ป่วยและ
ครอบครัวลงได้ ท�ำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแผนการ
รักษา ซึง่ ส่งผลให้กระบวนรักษามีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดภาระงานของพยาบาล
ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอ�ำพร มะลิวัลย์ และ
คณะ (23) ทีพ่ บว่า การให้ค�ำข้อมูลและค�ำแนะอย่าง
มีแบบแผนสามารถลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย
และญาติลงได้ อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจและ
สัมพันธภาพอันดีระหว่างพยาบาล ผู้ป่วย และ
ครอบครัวอีกด้วย
2. การก�ำหนดรูปแบบการดูแลอย่างเป็นรูป
ธรรม พบว่า งานวิจัยทั้ง 7 เรื่อง มีการก�ำหนดรูป
ของการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคอง เนื่องจากการมีรูปแบบการดูแลที่ชัดเจน
ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ อันจะส่งผลให้กระบวนการ
ดูแลมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยและญาติได้อย่างครอบคลุม ซึ่ง
ประกอบด้วย การประเมินสภาพและระบุปัญหา
การรวบรวมข้อมูล การวางแผน การวินิจฉัยปัญหา

และวางแผนการพยาบาลอย่างครอบคลุม ซึ่งสอด
คล้องกับการศึกษาของ Gardiner, Harrison, Ryan,
และ Jones (24) ที่พบว่า การระบุปัญหา ความ
ต้องการของผูป้ ว่ ย และวางแผนการดูแลอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะ
เฉียบพลันและระยะประคับประคองมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิไลวรรณ
ทองเจริญ และคณะ (25) ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ดูแลแบบประคับประคองและญาติผู้ดูแลต้องการ
วางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า (advance care
planning) การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการท�ำพินัยกรรม
ชีวติ หรือหนังสือแสดงเจตนาของผูป้ ว่ ย (living will)
ซึ่งผลของการวางแผนการดูแลดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ป่วยเข้าใจการด�ำเนินของโรคและการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้อง ท�ำให้สามารถปรับวิธีการดูแลตนเองได้
สอดคล้องกับวิถีการด�ำเนินชีวิตหรือบริบทของผู้
ป่วยและครอบครัวในแต่ละราย น�ำไปสู่การฟื้นหาย
หรือการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความ
พิการที่อาจเกิดขึ้น ยอมรับสภาพและมีความพร้อม
ในการเผชิ ญ ต่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง จนถึ ง ระยะ
สุดท้ายของชีวิตได้
3. การให้ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
ผูป้ ว่ ย มีงานวิจัยจ�ำนวน 5 เรื่อง จากทั้งหมด 7 เรื่อง
ที่ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากครอบครัวมี
บทบาทส�ำคัญในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วย
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับสภาวะ
การเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษา
ของ Payne และคณะ (26) พบว่า ญาติผู้ดูแลและ
ครอบครัวของผูป้ ว่ ยต้องการมีสว่ นร่วมในการตัดสิน
ใจและวางแผนการรูปแบบดูแลผู้ป่วยตามความ
ต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว และศักยภาพที่มีของ
ตนเอง นอกจากนี้แล้วยังมีการศึกษาของ Cowey
และคณะ (27) พบว่า อุปสรรคและปัญหาของ
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ครอบครัวที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ในระยะประคับประคองส่วนใหญ่มีผลมาจากความ
วิตกกังวลของญาติ อันเกิดจากความไม่แน่นอน
ความไม่มนั่ ใจ และคุณภาพในการรักษาตามรูปแบบ
การดูแลผูป้ ว่ ย ดังนัน้ พยาบาลผูด้ แู ลควรมีการประเมิน
ความพร้อมของครอบครัวเป็นรายบุคคลก่อนที่จะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลหรือร่วมกิจกรรม
การดูแลทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก การปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ส่งเสริม
การฟืน้ หายและความสุขสบายของผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยและ
ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างของพื้นฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมของครอบครัว พร้อมทั้งเลือก
ใช้เครื่องมือที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง และแม่นย�ำ
4. การสอนและให้ค�ำปรึกษากับผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคองและญาติผู้ดูแล พบ
ว่า มีงานวิจัยอีกจ�ำนวน 4 เรื่อง ที่มีการศึกษาและ
ให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัดทางการพยาบาลที่ช่วย
ให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ด้านสุขภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสุขภาพของตนเองให้
สามารถแก้ปญ
ั หาได้ มีการตัดสินใจด้วยตนเอง (28)
ด้วยการจัดโปรแกรมการสอนและการให้ค�ำปรึกษา
แบบรายบุคคล และรายกลุ่ม รวมไปถึงกระบวนการ
ให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้รวดเร็วและ
ตรงจุดมากยิ่งขึ้น มีแผนการสอนและรูปแบบการ
ให้ค�ำปรึกษาที่ได้จากการศึกษาข้อมูลภูมิหลังของ
ผู้ป ่ ว ยในแต่ ละรายแล้วน�ำมาวิเ คราะห์แยกส่วน
และสร้างเป็นรูปแบบการสอนหรือให้ค�ำปรึกษาที่
เข้าใจได้ง่ายและน�ำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง
และน�ำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่พึง
ประสงค์ ซึง่ จากการศึกษาการศึกษาของ Arblaster,
Brooks, Hudson, และ Petty (29) พบว่า พยาบาล
ผู้ดูแลต้องใช้เทคนิคการสื่อสาร การให้ค�ำปรึกษา

และการสอนที่เป็นกลวิธีในการสร้างสัมพันธภาพที่
ดี เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจกล้าที่จะเปิดเผย
ความรูส้ กึ พยาบาลต้องใส่ใจกับความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย
และครอบครัว แสดงความเห็นใจ ให้การสนับสนุน
เป็นก�ำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถยอมรับและมีความ
เข้มแข็งที่จะเผชิญกับภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม (30) เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้อย่าง
ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
1. ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การบ�ำบัด
ทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับการดูแลแบบประ
คับประคอง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การให้
ข้อมูลและค�ำแนะน�ำอย่างมีแบบแผน 2) การก�ำหนด
รูปแบบการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม 3) การสอนและ
ให้ค�ำปรึกษา และ 4) การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น พยาบาลจึงควรน�ำการ
บ�ำบัดทางการพยาบาลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลแบบประคับประคองในทุกกลุ่มผู้ป่วย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความผาสุกสูงสุด
ของผู้ป่วยและครอบครัวในทุกมิติ
2. ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การประเมิน
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ดูแลแบบประคับประคอง ประกอบด้วย การวัด
ระดับของคุณภาพชีวิต การจัดการกับกลุ่มอาการ
และความไม่สุขสบาย การวัดพฤติกรรมการดูแล
แบบประคับประคอง การวัดการปรับตัว การวัด
คุณภาพของการพยาบาล และการรับรู้ความทุกข์
ทรมานจากอาการและคุณภาพของการดูแล ซึ่ง
สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบของหรือนวตกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประ
คับประคองต่อไป
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A research synthesis of quasi and experimental studies about
palliative care nursing in Thailand
Posai V1 and Jitpanya C2
1
Nursing Department, Sunpasitthiprasong Hospital, 2Adult and Geriatric Nursing Branch,
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Bangkok
Objectives The objective of the study was to synthesize existing quantitative evidence on palliative
care intervention among patients with various types of illness in Thailand.
Methods A synthesis of quasi and experimental studies published between 2010-2020 was conducted. The sample included theses and research articles that focused on nursing therapeutic
therapeutic nursing. programs and which utilized a quasi or experimental study design. The main
research instrument was a coding sheet developed by the researchers to record characteristics of
the studies that met the inclusion criteria. Data were analyzed by frequency and percentage
Results The study found seven studies that were included in literature reviews. Of the seven
studies, one was classified as level 2.B and other six were classified as level 2.C. The outcomes of
these existing nursing therapeutic programs specific focuses of the therapeutic nursing studies were
quality of life (2 studies, 28.5%), symptom management in patients with advanced cancer (1 study,
14.3%), measurement of palliative care behavior (1 study, 14.3%), measurement of self-adaptation
(1 study, 14.3%), measurement of quality of nursing care (1 study, 14.3%), and perceived symptom
distress and quality of care (1 study, 14.3%). There were four types of interventions for caring
patients and families during periods of palliative care: structured information programs, concrete
nursing care programs, teaching and counseling programs, and family participation programs.
Conclusion The findings of this study could be utilized as empirical evidence in developing
clinical practice guidelines for patients in need of palliative care related to the patients’ health
problems, symptoms, and needs. Chiang Mai Medical Journal 2021;60(2):245-57. doi 10.12982/
CMUMEDJ.2021.22
Keywords: palliative care, quasi-experimental research, experimental research, research synthesis

