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การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวประเมินก่อนและหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูป
แบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยเพื่อนำ�ไปใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
โดยทำ�การศึกษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 2) โรงพยาบาลอู่ทอง 3) โรงพยาบาลวัฒนานคร 4) โรงพยาบาลขุนหาญและ 5) โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่
กำ�หนด จำ�นวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทีมสหวิชาชีพ จำ�นวน 55 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจำ�นวน 30 คนและ
กลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลหลักจำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาไปใช้ของทีมสหวิชาชีพ แบบประเมินความทุกข์ทรมานจากอาการ แบบสอบถามความ
พึงพอใจของทีมสหวิชาชีพผู้ใช้รูปแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และเปรียบเทียบคะแนนประเมินความทุกข์ทรมานจากอาการและผลลัพธ์
การดูแล ด้วยการวิเคราะห์สถิติรายคู่ paired t–test
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ทีมสหวิชาชีพประเมินความเป็นไปได้ของการนำ�รูปแบบไปใช้วา่ มีความเป็นไปได้มาก
และรูปแบบการดูแลรักษาสามารถแก้ปญ
ั หาและเกิดผลดีตอ่ ผูร้ บั บริการมีระดับค่าเฉลีย่ ความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ รวม
ทั้งมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย หลังการพัฒนาระบบสูง
กว่าก่อนพัฒนาระบบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลหลักมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.38, S.D. = 0.46 และ x = 4.22, S.D. = 0.38 ตามลำ�ดับ และทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจ
ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.12, S.D. = 0.18 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไป
ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาติดตามผลลัพธ์
ทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อไป
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Abstract
This research, using one-group pretest-posttest quasi-experimental design, aimed to develop a health-care
model using Thai Traditional Medicine (TTM) for end-stage liver cancer patients in Thai Traditional Medical
Hospitals. The study was conducted during June–August 2018 in five hospitals: (1) Thai Traditional and Integrated
Medicine Hospital, (2) U Thong Hospital, (3) Watthana Nakhon Hospital, (4) Khun Han Hospital, and (5) Sawang
Daen Din Crown Prince Hospital. The study involved three groups of participants, selected according to the inclusion criteria: group 1, 55 multidisciplinary health-care providers; group 2, 30 end-stage liver cancer patients; and
group 3, 30 primary caregivers. Data collection tools were a feasibility assessment form on health-care model
implementation by health-care providers, an illness-related distress assessment form, and a satisfaction questionnaire for all three groups. Data were analyzed using descriptive statistics and a comparison of distress scores with
the outcomes of care (paired t-test). The results showed that the health-care providers strongly agreed on the
feasibility of TTM-based end-stage liver cancer care model implementation; and the model could solve patients’
problems and was beneficial to them at the highest level. The health-care providers’ satisfaction with the cancer
care was significantly higher after model development at p = 0.05. The levels of patients’ and their caregivers’
satisfaction with the TTM services were also highest (mean scores 4.38, SD 0.46 and 4.22, SD 0.38, respectively).
The health-care providers’ satisfaction was at a high level (mean score 4.12, SD 0.18). The study has demonstrated
that the model can be implemented for end-stage liver cancer patients in the target population. However, a clinical
outcome study to evaluate the efficacy of the model should be further carried out.
Key words: model development, care model, end-stage cancer patients

บทนำ�และวัตถุประสงค์
มะเร็งระยะสุดท้ายเป็นสถานการณ์การเจ็บป่วย
เรือ้ รังอย่างหนึง่ ซึง่ มีผใู้ ห้ความหมายของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายว่าเป็นผู้ปว่ ยมะเร็งทีไ่ ม่สามารถหายขาด
จากโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน[1] ซึ่งในระยะนี้

เป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ การทำ�งานของ
อวัยวะสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตจะทรุดลงไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งร่างกายไม่สามารถกลับเข้าสู่สภาพปกติ
ได้และเสียชีวิตในที่สุด[2] ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

498 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
รายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 มะเร็งทุกชนิดเป็นสาเหตุ
การตายที่สำ�คัญของประชากรไทย[3] ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายจะพบการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ
ต่อสุขภาพหลายด้าน เช่น ทุกข์ทรมาน จากความเจ็บปวด
กระวนกระวาย ซึ ม เศร้ า หายใจลำ � บาก ท้ อ งผู ก
และอาการไม่ สุ ข สบายอื่ น ๆ เป็ น ต้ น [4] ระบบการ
ดูแลรักษาในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บ การดู แ ลโดยถู ก จั ด ลำ�ดั บ
ความสำ�คัญอยู่ในลำ�ดับท้าย ๆ ทำ�ให้ได้รับการดูแล
ไม่ทวั่ ถึงและครอบคลุม[5-6] และเนือ่ งจากนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและระบบบริการที่ไม่สามารถ
รองรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้อยู่ในโรงพยาบาล
ได้เพราะมีเตียงจำ�กัด ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ คี วามจำ�เป็น
ต้องถูกจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล และกลับไปดูแล
ต่อที่บ้านจนถึงวาระสุดท้าย[7]
ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการ
บู ร ณาการการแพทย์ แ ผนไทยกั บ การแพทย์ แ ผน
ปัจจุบัน[8] กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐขึ้น[9] ด้วยเหตุนี้โรง
พยาบาลการแพทย์แผนไทยได้มีภารกิจและบทบาท
เข้ า มาดู แ ลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทยมากขึ้ น
โดยเฉพาะผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย มี ก ารจั ด ทำ �
แนวทางเวชปฏิบัติ[10] แต่จากรายงานประเมินผลการ
ตรวจราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พบว่า การให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย
การแพทย์แผนไทยยังไม่มีความชัดเจน แพทย์แผน
ไทยที่ให้บริการยังขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง ไม่กล้าสั่งใช้ยาแผนไทยและยาสมุนไพร และ
การให้ความร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทยและทีม
สหวิชาวิชาชีพยังมีน้อย[11] ทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ขาดความต่อเนื่องและมีปัญหาด้านการส่งต่อข้อมูล
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ระหว่างแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ การทำ�งาน
ที่ขาดการมีส่วนร่วมจึงส่งผลกระทบต่อแนวทางการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ผลกระทบทีต่ กสูผ่ ปู้ ว่ ยคือ ผูป้ ว่ ยได้
รับบริการดูแลรักษาทีข่ าดมาตรฐาน สุขภาพประชาชน
ยังเจ็บป่วยเช่นเดิมและไม่ตอบสนองรัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ�การแพทย์แผนไทยมา
ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข[12] มีการบูรณการการ
แพทย์ แ ผนไทยและยาสมุ น ไพรในการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วยมะเร็ง และส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุ ด ท้ า ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทย [13] อย่ า งไรก็ ต าม
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยยังไม่มรี ปู แบบการให้
บริการการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งด้วยการแพทย์แผน
ไทยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาล
ขนาดเล็ ก หรื อ ขนาดใหญ่ แนวทางการดู แ ลรั ก ษา
ผู้ป่วยมะเร็งยังไม่ชัดเจน บุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย ผู้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ตำ�รับ
ยาแผนไทยมีขอ้ มูลวิชาการเพือ่ สนับสนุนผลการรักษา
น้อย จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษารูป
แบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
โรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคที่มีความสำ�คัญที่พบ
ได้ บ่ อ ยในประชากรทั่ ว โลกและเป็ น สาเหตุ ที่ ทำ � ให้
ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ได้ ม ากที่ สุ ด โรคหนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวจึงทำ�ให้การศึกษาในครั้งนี้เห็นความสำ�คัญ
ของการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการ
แพทย์ แ ผนไทยและต้ อ งการวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
รูปแบบการดูแลรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลการ
แพทย์แผนไทย เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ด้วยการแพทย์แผนไทยต่อไป
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ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุม่
คือ
1. กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานจาก 4 สหวิชาชีพ ทำ�การคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทยและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ยินดีให้ข้อมูล
และเต็มใจเข้าร่วมวิจัย ได้แก่ แพทย์ 9 คน เภสัชกร
9 คน พยาบาลวิชาชีพ 13 คน และแพทย์แผนไทย 24
คน รวม 55 คน
2. กลุ่มผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่เข้ารับการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสม
ผสาน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ตามตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.1 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 1) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย 2) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 3) ยินยอม
และให้ความร่วมมือในการวิจัย จำ�นวน 30 คน
2.2 ผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2) รับ
หน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
มากที่สุด มีระยะเวลาในการดูแลมากกว่า 3 วันต่อ
สัปดาห์ 3) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จำ�นวน
30 คน
ในการพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ขออนุมัติการศึกษาวิจัยและผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ที่ สธ 0503.13/424 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 รหัส
โครงการ 06-2560 และได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยในเรื่อง
สิทธิของการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยใน
ครัง้ นีท้ จี่ ะไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั
เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอม ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามเข้า
ร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่ อ นและหลั ง การทดลอง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่
1) โรง-พยาบาลอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
4) โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ 5) โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดำ�เนินการวิจัย
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย ได้แก่
1.1 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
1.2 บทบาททีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
1.3 แนวทางการดูแลแบบองค์รวมในผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

500 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
1.4 แนวปฏิบัติการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อ
เนื่องและการเยี่ยมบ้าน ที่ผู้วิจัยและทีมพัฒนาขึ้น
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยแบบประเมิน จำ�นวน 5 ชุดดังนี้
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
2.2 แบบสอบถามความเห็นของสหวิชาชีพ
ต่อการนำ�รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายไปใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของที ม
สหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ด้วยการแพทย์แผนไทยจำ�นวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 1
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
จนถึง 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด การแปลผลใช้เกณฑ์ของประคอง กรรณสูต ซึ่ง
มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความ
พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความ
ถึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความ
พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความ
พึงพอใจมากที่สุด
ตรวจสอบความตรงเนื้อหาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ทดสอบค่าความเชือ่ มัน่ ของ แบบสอบถามโดยนํา
ไปทดลองใช้กับทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 15 ราย วิเคราะห์ หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
2.4 แบบการประเมินอาการต่าง ๆ ในป่วย
ระยะสุ ด ท้ า ย Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน
อาการต่าง ๆ ที่มี ณ เวลาที่ประเมิน ทั้งหมด 9 อาการ
ประกอบด้วย อาการปวด อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย
อาการคลืน่ ไส้ อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการ
ง่วงซึม อาการเบื่ออาหาร อาการเหนื่อยหอบ และ
อาการอื่น ๆ ที่เป็นคำ�ถามปลายเปิดให้ผู้ป่วยบอก
ระดับการวัดแต่ละอาการจะถูกแบ่งเป็นหมายเลข
0-10 แบบ เป็น visual numeric scales (VNS)
โดยเลข 0 หมายถึง ไม่มีอาการ และเลข 10 หมายถึง
มีอาการมากทีส่ ดุ และ ในข้อความสบายดีทงั้ กายและ
ใจ (well-being) เลข 0 หมายถึง ผู้ป่วยรู้สึกสบายดี
ทัง้ กายและใจและเลข 10 หมายถึง ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สบาย
ทั้งกายและใจ
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
และผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อรูปแบบ
การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการ
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
จำ�นวน 10 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1 คะแนน หมายถึง มี
ความ พึ ง พอใจระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด จนถึ ง 5 คะแนน
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ การแปลผล
ใช้เกณฑ์ของประคอง กรรณสูต เช่นเดียวกัน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดย ผู้ ท รง
คุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สอบถามโดยนํ า ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ดู แ ล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จำ�นวน 15 ราย วิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ โ ดย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
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พรรณนา (descriptive statistics) ในการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำ�หรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้ จากการประเมินความ
พึงพอใจของทีมสหวิชาชีพต่อรูปแบบการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย จาก
แบบประเมินและติดตามอาการต่าง ๆ ในผู้ป่วยระยะ
ท้าย Edmonton Symptom Assessment System
(ESAS) ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยใช้ paired
sample t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ด้วยการแพทย์แผนไทย

ผลการศึกษา
การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยไปทดลองใช้ประสบ
ปัญหาในช่วงแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ
ไม่คุ้นชินกับการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ภาษาที่ใช้ในแนวทางปฏิบัติสื่อความหมายไม่ตรงกัน
เนือ่ งจากไม่มปี ระสบการณ์ในการดูแลด้วยการแพทย์
แผนไทยมาก่อน มีความสงสัย และข้อกังวลเกี่ยวกับ
วิธีการรักษา กระบวนการรักษา และวิธีการประเมิน
แพทย์ แ ผนไทยเองก็ ไ ม่ คุ้ น ชิ น ในการทำ � งานกั บ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากวิชาชีพอืน่ และไม่เคยใช้แบบประเมิน
Palliative Performance Scale version 2 (PPS V2)
และ Edmonton Symptom Assessment System
(ESAS) และยังมีปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมในการชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานครบ
ทุกครัง้ ทำ�ให้ขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ติ ามรูปแบบ
การดูแล การจัดการกับอาการต่าง ๆ เกณฑ์การรับเข้า
และจำ�หน่ายผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน การประเมินปัญหา
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และความต้องการด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ไม่ ค รอบคลุ ม และต้ อ งใช้ เ วลาในการประเมิ น ซึ่ ง
เป็นการเพิ่มภาระงาน อย่างไรก็ตามทีมสหวิชาชีพได้
มองเห็นผลด้านบวกคือเกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
แพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพอื่น ๆ และมีความ
พยายามจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนขึ้นและทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปในรูป
แบบเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษา
ระหว่างแพทย์แผนไทยและทีมวิชาชีพ และมีการให้
ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมี
การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า ส่งผลให้คุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยและทีมผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านผูใ้ ห้บริการ กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานจาก 4 สหวิชาชีพ จำ�นวน 55 คน เป็น
แพทย์ 9 คน (ร้อยละ 16.70) เภสัชกร 9 คน (ร้อยละ
16.70) พยาบาลวิชาชีพ 13 คน (ร้อยละ 23.30) และ
แพทย์แผนไทย 24 คน (ร้อยละ 43.30) เป็นเพศหญิง
42 คน (ร้ อ ยละ 76.40) เพศชายจำ � นวน 13 คน
(ร้อยละ 23.60) อายุ 30 – 39 ปี (x = 33.4, S.D. = 1.54)
ระยะเวลาการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ย 2 –9 ปี (x = 3.5, S.D. = 3.03) ระดับ การศึกษา
ปริญญาโท 20 คน (ร้อยละ 36.70) และปริญญาตรี 35
คน (ร้อยละ 63.30) ตามลำ�ดับ
1.1. การประเมินประสิทธิผลการนำ�รูปแบบ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปใช้พบว่า มีระดับความเป็นไป
ได้ในภาพรวมระดับมากและรูปแบบการดูแลรักษา
สามารถแก้ปญ
ั หาและเกิดผลดีตอ่ ผูร้ บั บริการมีระดับ
ค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้มากที่สุด (ตารางที่ 1)
1.2 ความพึ ง พอใจของที ม สหวิ ช าชี พ ต่ อ
ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย
การแพทย์แผนไทย ก่อนและหลังพัฒนาระบบ พบ

502 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ว่า ความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพต่อ ระบบการดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
หลังการพัฒนาระบบสูงกว่าก่อนพัฒนาระบบอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
2. ด้านผู้ใช้บริการ
ด้านผูป้ ว่ ย กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คนเป็นเพศ
หญิง 17 คน (ร้อยละ 56.67) เพศชาย 13 คน (ร้อยละ
43.33) มีอายุตง้ั แต่ 60 ปีขน้ึ ไป 14 คน (ร้อยละ 46.67)
สำ�เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 12 คน (ร้อยละ
40.00) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่า
เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 และสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันเองได้ทั้งหมด
ด้านผู้ดูแลหลัก กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน
เพศหญิง 23 คน (ร้อยละ 76.67) มีอายุระหว่าง 4050 ปี 13 คน (ร้อยละ 43.33) สำ�เร็จการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน (ร้อยละ 40) มีความ
สัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นบุตร 15 คน (ร้อยละ 50)
ผลลัพธ์ของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความสบายดีทงั้ กายและใจในการประเมินและติดตาม
อาการต่าง ๆ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนและหลัง
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่า อาการต่าง ๆ ของ
ผูป้ ว่ ยหลังจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลดีขน้ึ กว่าก่อน
เข้ารับการดูแลรักษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <
0.001) ดังแสดงในตารางที่ 3
2.2 ความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายต่อการบริการของทีมสหวิชาชีพพบว่า ผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อบริการของทีมสหวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (S.D. = 0.46) ดังตารางที่ 4
2.3 ความพึงพอใจของผู้ดูแลหลักต่อการ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเป็นไปได้ของของกลุ่มตัวอย่างทีมสหวิชาชีพผู้ใช้รูปแบบใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย จำ�แนกตามระดับความเป็นไปได้ในการนำ�รูปแบบไปใช้โดยรวม (n = 55)
x

S.D.

ระดับความเป็นไปได้

2.22
2.81
2.71
2.75
2.96
2.89
2.80

0.65
0.63
0.54
0.73
0.77
0.55
0.76

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำ�ดับ ความเป็นไปได้ในการนำ�รูปแบบไปใช้
1
2
3
4
5
6
		

มีความสะดวกและง่านต่อการนำ�ไปใช้
มีความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ
มีเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
ประหยัด ลดต้นทุนด้านกำ�ลังคน เวลาและงบประมาณ
รูปแบบการดูแลรักษาสามารถแก้ปัญหาและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
รวม

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของสหวิชาชีพต่อรูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย (n = 55)
การประเมิน
ก่อนพัฒนารูปแบบ
หลังพัฒนารูปแบบ

x

S.D.

t-test

df

p-value

3.02
4.12

0.22
0.18

10.23

35

0.001*
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาการต่าง ๆ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (n = 30)
อาการต่าง ๆ ของผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย
ทางด้านร่างกาย
ปวด
เหนื่อย/อ่อนเพลีย
คลื่นไส้
ง่วงซึม
เบื่ออาหาร
เหนื่อยหอบ
ทางด้านจิตใจ
ซึมเศร้า
วิตกกังวล
สบายดีทั้งกายและใจ

ค่าเฉลี่ยก่อนรับ
การดูแลรักษา

ค่าเฉลี่ยหลังจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล

ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง

p-value

5.42 ± 1.65
5.32 ± 1.61
2.23 ± 0.22
4.86 ± 2.35
3.75 ± 2.36
5.34 ± 2.42

3.41 ± 2.87
4.51 ± 1.95
1.62 ± 2.16
3.67 ± 2.43
3.23 ± 1.32
4.23 ± 2.39

-1.98 ± 2.31
-0.95 ± 2.27
-0.72 ± 1.68
-2.18 ± 1.54
-0.43 ± 1.81
-1.11 ± 2.32

0.001*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*

4.05 ± 2.12
4.69 ± 2.05
6.12 ± 1.91

3.26 ± 1.60
3.43 ± 1.26
5.02 ± 2.11

-0.78 ± 1.54
-1.34 ± 1.87
-1.11 ± 2.18

0.001*
0.001*
0.001*

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อบริการที่ได้รับต่อ
รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย (n = 30)
ลำ�ดับ การบริการที่ได้รับ
1.
		
2.
		
		
3
4.
		
5
6.
7.
8.
		
9.
		
10.
		

x

ด้านร่างกาย
ท่านได้รับทราบข้อมูลการเกี่ยวกับแผนการดูแลรักษาและมี
3.52
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษา
ท่านได้รับการสอน อธิบายอาการ การดูแลรักษา และ/หรือการ 4.23
ดำ�เนินของโรคจากทีมผู้ดูแลรักษา
ด้านจิตใจ
ท่านได้รับกําลังใจและการปรึกษาจากผู้ดูแลรักษา
3.12
ทีมผู้ดูแลรักษาทำ�ให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ
4.18
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ท่านพอใจต่อบริเวณที่จัดให้ในการดูแลผู้ป่วย
4.23
ท่านได้อยู่กับญาติอย่างใกล้ชิด
4.56
ท่านได้รับการอํานวยความสะดวกเรื่อง สถานที่ในการสงบจิตใจ
4.22
สถานที่ให้การดูแลท่านมีความเหมาะสม
3.92
ด้านจิตวิญญาณ
ท่านได้รับโอกาสในการทำ�กิจกรรมตาม ความเชื่อและศาสนาที่
4.42
ท่านถือ หรือเชื่อถือ อาทิ การทำ�สังฆทาน ทำ�บุญ ฟังธรรมและอื่น ๆ
ทานพึงพอใจตอการดูแลรักษาของทีมผู้ดูแลรักษาโดยรวม
4.14
รวม
4.38

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.70

มาก

0.61

มากที่สุด

0.53
0.72

มาก
มากที่สุด

0.65
0.81
0.45
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

0.54

มากที่สุด

0.66
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต่อบริการที่ได้
รับต่อรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย (n = 30)
x

ลำ�ดับ การบริการที่ได้รับ
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
		
		
8.
		
9.
		
10.
		
		

ท่านได้รับทราบข้อมูลและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
ท่านพึงพอใจที่ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการรบกวนอย่างเหมาะสม
เช่นอาการเจ็บปวด เหนื่อยหอบ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร เป็นต้น
ท่านพึงพอใจที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลกิจวัตรประจำ�วันอย่างสม่ำ�เสมอ
ทีมผู้ให้บริการดูแลรักษาทำ�ให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ
ท่านได้รับความสะดวกและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ท่านพึงพอใจที่ได้รับความสะดวกเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ตามประเพณี ความเชื่อและศาสนาอย่างเหมาะสม ในระยะที่ผู้ป่วย
ใกล้ตายหรือหลังจากถึงแก่กรรม
ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากทีมผู้ให้บริการ
ดูแลรักษา
ท่านได้รับการช่วยเหลือ / แนะนำ� / อำ�นวยความสะดวกในขั้นตอน
การนำ�ผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วย
ทานพึงพอใจตอการดูแลรักษาผป่วยของทีมผู้ให้บริการดูแล
รักษาโดยรวม
รวม

บริ ก ารของที ม สหวิ ช าชี พ พบว่ า ผู้ ดู แ ลมี ค่ า คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการของทีมสหวิชาชีพอยู่
ในระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D.
= 0.38) ดังตารางที่ 5

อภิปรายผล
1. การใช้รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
การแพทย์ แ ผนไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย
ผูป้ ฏิบตั งิ านจาก 4 วิชาชีพ ผูใ้ ห้การดูแลรักษาประกอบ
ด้ ว ยประเด็ น สำ � คั ญ ดั ง นี้ 1) แนวทางเวชปฏิ บั ติ
การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ยการ
แพทย์แผนไทย 2) บทบาททีมสหวิชาชีพในการดูแล

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.47 0.60
4.25 0.73
4.02 0.71

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.15
3.92
4.45
4.28

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

0.62
0.81
0.83
0.89

3.78 0.72

มาก

4.26 0.66

มากที่สุด

4.31 0.45

มากที่สุด

4.22 0.38

มากที่สุด

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
3) แนวทางการดูแลแบบองค์รวมในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย 4) แนวปฏิบัติการ
ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องและการเยี่ยมบ้าน เป็น
รูปแบบที่เป็นการทำ�งานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ
ผู้ให้การดูแลรักษา โดยมีการกำ�หนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบและ กิจกรรมการดูแลรักษาไว้อย่าง
ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพทำ�ให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นระบบและครอบคลุมความเป็น
องค์รวม (holistic care) โดยคำ�นึงถึง ความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความต้องการของผูป้ ว่ ยและ ครอบครัว
เพื่ อ วางแผนการดู แ ลรั ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง [14] ให้
ความสำ � คั ญ กั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวั ฒ นธรรม
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ศาสนา ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต บุ ค คล จิ ต วิ ญ ญาณ
โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมานามั ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของระวีวรรณ พิไลยเกียรติ
และคณะ ที่ พ บว่ า ความสำ � คั ญ ของการดู แ ลด้ า น
จิตวิญญาณ คือ การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของผูป้ ว่ ยและทำ�ให้ยอมรับสภาพของตนเองได้
รวมถึงการดูแลเพี่อบรรเทาอาการรบกวน และความ
ทุกข์ทรมานจากอาการที่เกิดขึ้นนี้ จากการเจ็บป่วย
หรือ การดำ�เนินของโรค ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลอดระยะ
เวลาที่รับไว้ในความดูแลรักษา และเมื่อกลับไปอยู่
บ้าน[15] สอดคล้องกับหลักการดูแลรักษาที่พบว่า การ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายให้มปี ระสิทธิภาพ
ต้องอาศัยการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรหลายฝ่าย
ประกอบกันร่วมทีมกันให้การดูแลรักษา ให้ความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ตลอดจนปรึกษาการดูแลรักษาร่วมกันจึงจะประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดี[16] แผนการดูแลผูป้ ว่ ยและแนวทาง
เวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์
แผนไทย แนวปฏิบัติการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมปัญหาความต้องการ
ของผู้ป่วย ทำ�ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
สอดคล้องกับ การศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการใช้รูป
แบบการดูแลทีม่ แี ผนการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นองค์ประกอบ
หลักช่วยให้เกิด ประสิทธิภาพในการดูแล[17] ระดับ
และอาการของผู้ป่วยดีขึ้น มีค่าคะแนนระดับผู้ป่วย
และแบบติดตามอาการเพิ่มขึ้นผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
2. ผลลัพธ์การนำ�รูปแบบการดูแลรักษาไปใช้
กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
พบว่ารูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย
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ด้วยการแพทย์แผนไทย โดยการทำ�งานเป็นทีมของ
สหวิชาชีพช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
อาการของผู้ป่วยดีขึ้นส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
บริการทีไ่ ด้รบั สอดคล้องกับการศึกษาของ จินนะรัตน์
ศรีภัทรภิญโญ[18] อธิบายได้ว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการ วางแผนจําหน่าย
ตั้งแต่ระยะแรกรับ โดยผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักมีส่วน
ร่วมในการดูแล มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและ ผู้ดูแลหลักได้
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างเต็มศักยภาพเพือ่ ทำ�หน้าทีไ่ ด้ สูงสุดก่อนจาํ หน่าย
มี ผ ลทำ � ให้ ภ ายหลั ง จํ า หน่ า ยกลั บ บ้ า น ผู้ ป่ ว ยและ
ผู้ดูแลหลักมีเป้าหมายในการดูแลรักษา เกิดความ
มัน่ ใจและภาคภูมใิ จ มุง่ มัน่ ในการ พึง่ พาตนเอง ผูด้ แู ล
หลั ก สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ พ บว่ า ผู้ ป่ ว ยและผู้ ดู แ ลหลั ก มี ค วามพึ ง
พอใจต่อบริการของทีมสหวิชาชีพในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ย/ผู้ ดู แ ลหลั ก ได้ รั บ การดู แ ลตาม
แผนการดูแลที่กำ�หนดโดยผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักได้
รับ การเตรียมอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ มีการ
ทำ�งานร่วมกันของบุคลากรทีมสหวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้
ป่วย/ผู้ดูแลหลักได้รับความรู้และฝึกทักษะที่จําเป็น
ในการดูผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ
และสามารถดูแลตนเอง/ดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม

ข้อสรุป
ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผน
ไทยในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
และอาการของผู้ป่วยดีขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ 1) การที่ทีมสหวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาการดูแลรักษา มีส่วนร่วมและมี

506 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย 2) การพัฒนา
แนวทางเวชปฏิบัติการและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยที่สร้าง
ขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลรักษา ซึ่งจะ
ครอบคลุมทุกกระบวนการการดูแลนับแต่ผู้ป่วยเข้า
มารับการรักษาจนกระทั่งจำ�หน่ายกลับบ้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านนโยบายและการบริหาร
รูปแบบการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายในสถานพยาบาลมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
นโยบายการสนับสนุนของผู้บริหารไม่เป็นในทิศทาง
เดียวกันส่งผลให้การประเมินผลรูปแบบให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกระทำ�ได้ยาก

2. ด้านกำ�ลังคน
2.1 ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ แ ผนไทยในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
สุดท้าย โดยการส่งอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้มอี งค์ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 เนื่องจากมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบใช้
กำ�ลังคนที่แตกต่างกันควรมีการวิเคราะห์อัตรากำ�ลัง
ในแต่ละรูปแบบเพื่อให้มีกำ�ลังเพียงพอต่อการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแต่ละรูปแบบ
2.3 ควรให้ความรูแ้ ก่ทมี สหวิชาชีพแผนปัจจุบนั
เกีย่ วกับแนวคิดการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็ง
2.4 ควรหาวิธกี ารเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันด้านระหว่างแพทย์แผนไทยกับทีม
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สหวิชาชีพแผนปัจจุบันและระหว่างแพทย์แผนไทย
ด้วยกันเองเนื่องจากเป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ต้องตัดสินใจการขบวนการดูแลรักษา

3. ด้านข้อมูลวิชาการและการวิจัย
3.1 ควรเร่งรัดพัฒนาองค์ความรูแ้ พทย์แผนไทย
ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทางการแพทย์
แผนไทย เพือ่ ให้มขี อ้ มูลสนับสนุน ยืนยันผลการรักษา
ผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย
3.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ประเมินผลลัพธ์ทงั้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การติดตามคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิ
3.3 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายที่บ้านให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบ
การดูแลรักษาให้คลอบคลุม

4. ด้านรูปแบบการบริการ
4.1 ควรหารูปแบบที่เหมาะสมระหว่าง การเปิด
ให้บริการแบบโดดเดี่ยว (stand alone) แบบคู่ขนาน
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน (parallel) หรือแบบผสม
ผสาน (integrative) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยว่ารูปแบบการ
บริการแบบใดเหมาะสมกับการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์ไทย
4.2 ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลหลักเพื่อให้
เกิดการดูแลที่ต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบาง
ครั้งตัวผู้ดูแลไม่ได้ยอมรับหรือเข้าใจการดูแลรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทยแต่เพราะไม่มีทางเลือกหรือ
ผู้ป่วยเป็นคนเลือกต้องปฏิบัติตามผู้ป่วย
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