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บทคัดย่อ
การดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิดเป็นงานหนึ่งที่สำ�คัญของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ทารกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิดแบบประคับประคอง
ในประเทศไทยยังไม่กว้างขวางนัก บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอความรู้เกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลใน
การดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิดและครอบครัวขณะรับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักทารกแรกเกิด ประกอบด้วย
การสือ่ สารและการให้ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจถึงทางเลือกทีเ่ หมาะสมแก่ครอบครัว การตัง้ เป้าหมายการรักษาและการวางแผน
การรักษาล่วงหน้า การพยาบาลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายและครอบครัว การประคับประคองครอบครัวด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณตามวัฒนธรรม การดูแลความเศร้าโศกของครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียทารก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่
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Abstract
Neonatal palliative care is an important part of work for nurses working in the neonatal intensive care
unit with the goal to enhance quality of life of neonates. Knowledge about neonatal palliative care in
Thailand is not extensive. This article aims to present the role of nurses in neonatal palliative care and
their families while receiving treatment in the neonatal intensive care unit. The contents consist of
communication and information for decision making about the right choices for families, goal setting
and advance care plan, nursing care for end-of-life neonates and family, family supports in terms of
emotional, psychosocial, and spiritual aspects relevant to culture, bereavement care, as well as healthcare
team support.
Keywords: nurse’s roles, palliative care, neonate

บทนำ�

องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของคำ�ว่าการดูแล
เด็กในระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (pediatric palliative
care) หมายถึง การดูแลรักษาฉับพลันต่อการเปลีย่ นแปลงแบบ
องค์รวมในทุกมิตขิ องผูป้ ว่ ยเด็ก ทัง้ ด้านของการควบคุมอาการ
จิตสังคม จิตวิญญาณ ทัง้ ของผูป้ ว่ ยทีก่ �ำ ลังจะจากไป รวมทัง้
ครอบครัวที่เหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์กาย ทุกข์ใจที่เกิดขึ้น
และเพิม่ คุณภาพชีวติ ในช่วงเวลาทีเ่ หลือจนถึงเวลาทีช่ วี ติ ดำ�เนิน
มาถึงจุดสิ้นสุด1,2 ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ท่ีพยาบาลต้องเรียนรู้
และนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม โดย
เฉพาะทารกที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
(neonatal intensive care unit: NICU) ซึง่ เป็นคนกลุม่ หนึง่
ที่ ค วรได้ รั บ การดู แ ลดั ง กล่ า ว ดั ง ข้ อ มู ล ในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีอตั ราตายทารกแรกเกิด เท่ากับ 6.7 ต่อ 1,000
ทารกเกิดมีชีพ และจากการติดตามความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โดยนำ�ข้อมูล
จากการรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559
และปีงบประมาณ 2560 พบว่า อัตราการเสียชีวติ ของทารก
แรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ค่าเฉลีย่ 12 เขตสุขภาพ ปี 2560 เท่ากับ
3.51 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชพี ลดลงจาก ปี 2559 ซึง่ มีคา่
เท่ากับ 3.94 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชพี 3 นอกจากนีจ้ ากสถิติ
อัตราความพิการและอัตราการตายของทารกแรกเกิดจะสูงกว่า

ระยะอื่นๆ ของชีวิต อายุย่ิงน้อยโอกาสเสียชีวิตก็ย่ิงมากขึ้น
อัตราการตายในช่วงอายุ 28 วันแรกมากกว่าครึง่ หนึง่ ของอัตรา
ทารกเสียชีวติ ในช่วงอายุ 1 ปี และส่วนใหญ่ของทารกทีเ่ สียชีวติ
ในระยะ 28 วันแรก จะเสียชีวิตภายในช่วง 7 วัน สาเหตุ
การเสียชีวติ ส่วนใหญ่ได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด ทารกหัว
บาตร (ศีรษะบวมนํ้า) ภาวะไม่มีสมอง และไม่มีกะโหลก
ศีรษะ รวมทั้งโครโมโซมผิดปกติ2 ผลลัพธ์สำ�คัญในการดูแล
ทารกแรกเกิดคือ การทำ�ให้ทารกรอดชีวิตและเติบโตอย่างมี
สุขภาพดี ปัจจุบันการรักษาก้าวหน้าไปมาก สามารถวินิจฉัย
ความผิดปกติของทารกได้ตง้ั แต่ในครรภ์ และเมือ่ คลอดทารก
ออกมาแล้วก็มีเทคโนโลยีเพื่อช่วยชีวิตและรักษาทารกในหอ
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีทารก
จำ � นวนหนึ่ ง ที่ ก ารรั ก ษาด้ ว ยอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับทารก จนในที่สุดทารกมักเสียชีวิตในระยะเวลา
อันสัน้ หรือทารกบางรายอาจรอดชีวติ แต่มคี วามพิการทีร่ นุ แรง
อันเป็นผลจากการรักษาซึง่ ทารกไม่สามารถดำ�รงชีวติ ต่อไปได้
การรักษาเพือ่ ยืดชีวติ ดังกล่าวจึงเป็นการเพิม่ ความทุกข์ทรมาน
แก่ท้ังทารกและครอบครัว การดูแลแบบประคับประคอง
(palliative care) จึงเป็นแนวทางที่ดีสำ�หรับทารกเหล่านี้
โดยอาศัยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลเป็น
วิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำ�คัญในการดูแลทารกดังกล่าว จาก
การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
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ประคับประคองในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาใน
ผู้ใหญ่และเด็กโตซึ่งส่วนมากป่วยด้วยโรคมะเร็ง การกล่าวถึง
การดูแลทารกแรกเกิดแบบประคับประคองยังไม่กว้างขวางนัก
ประกอบกับพยาบาลยังขาดความรูแ้ ละทักษะในการดูแลทารก
แรกเกิดแบบประคับประคอง และมักพบปัญหาเรือ่ งการสือ่ สาร
กับครอบครัวที่ต้องดูแลทารกแรกเกิดแบบประคับประคอง4
นอกจากนีย้ งั พบว่าอุปสรรคสำ�คัญในการดูแลทารกแรกเกิดใน
ระยะสุดท้ายคือทัศนคติเชิงลบของพยาบาล เนื่องจากขาด
แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ขาดศักยภาพใน
การดูแล รวมทั้งนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
แบบประคับประคองในทารกแรกเกิดของหน่วยงานไม่ชดั เจน5,6
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในทารก
แรกเกิดและครอบครัวขณะรับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักทารก
แรกเกิด ประกอบด้วย การสื่อสารและการให้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจถึงทางเลือกทีเ่ หมาะสมแก่ครอบครัว การตัง้ เป้าหมาย
การรักษาและการวางแผนการรักษาล่วงหน้า การพยาบาล
ทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายและครอบครัว การประคับประคอง
ครอบครัวด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณตาม
วัฒนธรรม การดูแลความเศร้าโศกของครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียทารก
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ทมี บุคลากรทางการแพทย์ เพือ่
ให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดใช้เป็น
แนวทางในการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทารกต่อไป

เกณฑ์การพิจารณาว่าทารกรายใดควรได้รับการ
รักษาแบบประคับประคอง

British Association of Perinatal Medicine
(BAPM) แบ่งทารกที่เข้าข่ายควรได้รับการรักษาแบบประคับ
ประคอง 5 กลุม่ ใหญ่7,8 คือ
1. ทารกที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอดหรือหลัง
คลอดว่ามีภาวะทีไ่ ม่สามารถมีชวี ติ รอดอยูไ่ ด้นาน แม้จะได้รบั การ
รักษาอย่างเต็มที่ เช่น ความผิดปกติของโครโมโซม คูท่ ่ี 13, 15,
18, (trisomy 13, 15, 18) ภาวะทีไ่ ม่มสี มองและกระโหลก
ศีรษะ (anencephaly), สภาพไร้หวั ใจแต่ก�ำ เนิด (acardia),
ความพิการโดยกำ�เนิดของผนังหน้าท้อง (pentalogy of
cantrell), ปอดฝ่อทัง้ สองข้าง (severe bilateral hypoplastic

3

lungs), ไตฝ่อทั้งสองข้าง (bilateral renal agenesis),
แฝดติดกัน (conjoins twins) ทีผ่ า่ ตัดไม่ได้ เป็นต้น
2. ทารกที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอดหรือหลัง
คลอดว่ามีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเช่น ภาวะไตบวม
นํา้ รุนแรงทัง้ สองข้าง (severe bilateral hydronephrosis)
ซึง่ มีการทำ�งานของไตผิดปกติไป หรือหากรอดชีวติ จะมีความ
พิการที่รุนแรง เช่น สมองส่วนหน้าไม่แยกตัวออกจากกัน
(holoprosencephaly), เนือ้ สมองบางมีนา้ํ มาก (hydranencephaly), ไขสันหลังโป่งออกตามช่องโหว่กระดูกสันหลัง
(meningomyelocele) ขนาดใหญ่, ภาวะนํา้ คัง่ ในโพรงสมอง
(hydrocephalus) ที่รุน แรงจนเหลื อ เนื้อสมองน้ อยมาก
เป็นต้น
3. ทารกทีอ่ ายุครรภ์นอ้ ยมากเกินกว่าทีจ่ ะสามารถ
รอดชีวติ ได้หรือรอดชีวติ แล้วจะมีความพิการรุนแรง เช่น อายุ
ครรภ์น้อยกว่า 23 สัปดาห์ หรือ นํ้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า
400 กรัม
4. ทารกทีห่ ลังเกิดมีภาวะผิดปกติซง่ึ มีโอกาสจะเกิด
ความพิการรุนแรงแม้จะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว เช่น
โรคสมองขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรุนแรง (severe
hypoxic ischemic encephalopathy)
5. ทารกที่หลังเกิดมีความเจ็บป่วยที่ทำ�ให้มีความ
ทุกข์ทรมานอย่างมากจากโรคเองหรือจากการรักษา โดยไม่
สามารถทำ�ให้ทารกรอดชีวิตหรือกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เช่น ภาวะลําไส้อกั เสบเน่าตายรุนแรง (severe necrotizing
enterocolitis)

หลักจริยธรรมในการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย

ประเด็ น จริ ย ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
ไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรกระทำ�หรือสิ่งใดไม่ควรกระทำ� สำ�หรับ
การดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะ
ตัดสินว่าการรักษาพยาบาลแบบใดดีท่ีสุด และปัญหาทาง
จริยธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน ทั้ง
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึง่ หลักจริยธรรมทีส่ �ำ คัญสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย9,10
ประกอบไปด้วย
1. การเคารพเอกสิทธิ์ (autonomy) คือ การเคารพ
สิทธิของทารกและครอบครัวในการตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษา
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ซึง่ ตามกฎหมายกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยอายุตา่ํ กว่า 18 ปี จะกำ�หนดให้
ผู้ปกครองมีสิทธิการตัดสินใจแทน บุคลากรทางสุขภาพต้อง
แสดงให้ครอบครัวทารกรูส้ กึ ว่าได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีศกั ดิศ์ รี
และมีคณ
ุ ค่าในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ
2. การทำ�ในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ (beneficence) คือ
หลั ก ปฏิ บั ติ ท่ี ต้ อ งให้ ก ารรั ก ษาพยาบาล โดยคำ � นึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์ของทารกและครอบครัวเป็นหลัก เมื่อไม่สามารถ
รักษาให้หายได้ ก็ชว่ ยให้ทารกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี บรรเทาความ
ทุกข์ทรมานจากความปวด อาจพิจารณาในการหยุดการรักษา
บางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติของทารกได้ เช่น
การให้ ย าประคั บ ประคองความดั น โลหิ ต การใส่ ท่ อ ช่ ว ย
หายใจ
3. การไม่ท�ำ อันตราย (do no harm) คือ การไม่
ให้การรักษาพยาบาลทีเ่ ป็นอันตรายกับทารกและครอบครัว
4. ความยุติธรรมเสมอภาค (justice) คือ การ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ �กัดให้เกิดความยุติธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. การบอกความจริง (veracity or truth-telling)
เป็นพืน้ ฐานในการสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้นครอบครัวทารกจำ�เป็นที่จะได้รับ
ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง
6. ความซือ่ สัตย์หรือการปกปิดความลับ (fidelity)
เป็นการปกปิดความลับของข้อมูลหรือสิ่งที่จะทำ�ให้ทารกเกิด
อันตรายหรือครอบครัวเกิดความอับอาย

บทบาทของพยาบาล

การดูแลทารกทีร่ อดชีวติ หลังเกิดไม่วา่ จะเป็นรูปแบบ
ใด เช่น ทารกทีไ่ ด้รบั การตัดสินไม่ชว่ ยฟืน้ คืนชีพ และทารกยัง
คงมีชวี ติ อยู่ หรือทารกทีไ่ ด้รบั การตัดสินใจจากบิดามารดาและ
ครอบครัวร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพว่าจะเปลีย่ นการดูแลทีไ่ ด้
รับแบบเต็มรูปแบบ (intensive care) มาเป็นการรักษาแบบ
ประคับประคอง (palliative care) นัน้ ระยะเวลาตัง้ แต่เข้าสู่
กระบวนการการรักษาแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้าย
ของชีวติ อาจใช้เวลาเป็นชัว่ โมง วัน สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือน
พยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลทารกแรกเกิด และ
ครอบครัวในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลตัง้ แต่

การประเมินสภาพ กำ�หนดข้อวินิจฉัย วางแผนการพยาบาล
ปฏิ บัติก ารพยาบาล และประเมิ น ผลการพยาบาล โดยมี
เป้าหมายเพือ่ การบรรเทาอาการหรือหยุดยัง้ ความทุกข์ทรมาน
โดยพิจารณาตามลำ�ดับความสำ�คัญ ความรุนแรงของอาการ
และความต้องการของทารกและครอบครัว ซึง่ Phengjard11
ได้ระบุบทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองไว้
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการให้เกิดระบบการดูแล
ผู้ป่วยระยะประคับประคอง ด้านการพยาบาลที่ครอบคลุม
ความต้องการแบบองค์รวม ด้านการสนับสนุนและปกป้อง
สิ ท ธิ ข องผู้ป่ว ย ด้ า นการดู แ ลแบบประคั บ ประคองที่บ้า น
ด้านการเตรียมตัวตาย และด้านการดูแลครอบครัวในระยะเศร้า
โศกภายหลังการเสียชีวติ ตลอดจนการดูแลตัวเองของพยาบาล
ซึง่ สาระส่วนใหญ่เหมาะสำ�หรับการดูแลผูใ้ หญ่ แต่การดูแลแบบ
ประคับประคองในทารกแรกเกิด เป็นการดูแลทารกแรกเกิดที่
มีความผิดปกติ หรือเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครอบครัวกับทีมผู้รักษา
ส่งเสริมให้บดิ ามารดามีการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ทารกและ
มีส่วนร่วมในการดูแลทารกตลอดระยะเวลาที่ทารกมีชีวิตอยู่
บทความนี้จึงกล่าวถึงบทบาทของพยาบาลในการดูแลแบบ
ประคับประคองในทารกแรกเกิดทีส่ อดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
ดังนี้
1. การสื่อสารและการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ถึงทางเลือกทีเ่ หมาะสมแก่ครอบครัว
		 การรักษาทารกที่ได้รับการวางแผนดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องอาศัยการ
ตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น จากที มสหสาขาวิ ช าชี พ บิ ด ามารดาและ
ครอบครัว ซึง่ ในโรงพยาบาลต่างประเทศ มีแนวทางการดูแล
3 รูปแบบ12-14 ดังนี้
		 1.1 การถอนการรั ก ษาที่ เ ป็ น การช่ ว ยชี วิ ต
(withdrawal of life-saving treatment) ซึง่ หลักๆ ได้แก่
การถอดเครือ่ งช่วยหายใจ การหยุดยากระตุน้ ความดันโลหิต
		 1.2 การงดการรั ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากที่ ใ ห้ อ ยู่
(withholding of treatment) โดยเฉพาะการรักษาเฉพาะส่วน
เช่น การผ่าตัดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลการรักษา การให้ยา
ปฏิชวี นะตัวใหม่ หรือการช่วยยือ้ ชีวติ เช่น การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ การกดนวดหน้าอก การให้ยากระตุน้
หัวใจ
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		 1.3 การให้การรักษาทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ เช่น การช่วย
หายใจด้วยแรงดันบวกต่อเนื่อง (continuous positive
airway pressure; CPAP) เท่านัน้ โดยไม่มกี ารใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
เครือ่ งช่วยหายใจ หรือยากระตุน้ หัวใจหรือยากระตุน้ ความดัน
โลหิตหากทารกมีอาการทรุดลง
		 เมือ่ แพทย์ทด่ี แู ลทารกลงความเห็นว่าการรักษา
จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเริ่มคำ�นึงถึงการยับยั้งหรือยุติ
การรักษาเพื่อยื้อชีวิต กระบวนการต่อไปคือการสื่อสารกับ
ครอบครัวของทารกซึ่งแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันใน
ด้านความเข้าใจ ความต้องการ ประกอบกับการไม่ได้เตรียมตัว
มาก่อนกับสถานการณ์ทย่ี ากต่อการตัดสินใจ ดังนัน้ การสือ่ สาร
จึงต้ องปรับให้ เหมาะสมเป็น รายบุคคล มีความเฉพาะตัว
“SOBPIE” 4,8,14 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้น
เป็นไปอย่างราบรืน่ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
Situation: สถานการณ์คอื อะไร ทารกกำ�ลังจะเสีย
ชีวิตหรือไม่ ควรยุติหรือยับยั้งการรักษาเพียงเพื่อพยุงชีวิต
หรือไม่
Opinions and options: ความคิดเห็นและทางเลือก
ความโน้มเอียงของบุคลากรทางการแพทย์ กับทางเลือกของ
ผูป้ ว่ ย
Basic human interactions: การแสดงความเห็นใจ
วิธกี ารสือ่ สารมีความสำ�คัญมากกว่าคำ�ทีพ่ ดู ออกไป การพูดคุย
เรือ่ งทีส่ ร้างความลำ�บากใจ ควรเลือกสถานทีๆ่ เหมาะสมมีความ
เป็นส่วนตัว งดการรบกวน ไม่มงี านอืน่ แทรก ปิดโทรศัพท์หรือ
เครือ่ งมือสือ่ สาร เรียกชือ่ ทารกแทนการเรียกชือ่ โรคหรือสภาวะ
ของโรค รอจนผูเ้ ข้าร่วมสนทนาครบจึงเริม่ การสนทนา แนะนำ�
ตนเองและบทบาทในการดูแลทารก และเหตุผลของการพูดคุย
อดทนต่อความเงียบ เน้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของ
ครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น การเกิดก่อนกำ�หนดและภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่สามารถป้องกันได้
Parents: เรือ่ งราวในครอบครัว สิง่ ทีค่ รอบครัวกังวล
ความต้องการและเป้าหมายของครอบครัว บางคำ�ถามจะช่วย
ให้ได้ขอ้ มูลหรือเรือ่ งราวเพิม่ เติม ยกตัวอย่างเช่น “ตัง้ ชือ่ น้อง
หรือยังคะ” “ช่วยเล่าเกีย่ วกับน้องหน่อยค่ะ” “คุณเข้าใจเกีย่ ว
กับสถานการณ์ตอนนีอ้ ย่างไรบ้าง” คำ�ตอบทีไ่ ด้อาจจะมีความ
แตกต่างกันในพ่อแม่แต่ละคน แต่จะช่วยให้ทราบว่าจะสือ่ สาร
อย่างไรต่อ
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คำ�ถามต่อไปนี้จะช่วยประเมินรูปแบบการตัดสินใจ
ของครอบครัว ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้การพูดคุยเป็น
ไปอย่างต่อเนือ่ ง ยกตัวอย่างเช่น
“มีอะไรทีค่ ณ
ุ คิดว่าคุณไม่สามารถจัดการได้หรือคุณ
กลัว” พ่อแม่บางคนจะนึกไม่ออกว่าจะทำ�อย่างไร หรืออยู่
อย่างไรหากลูกเสียชีวติ หรือต้องเป็นพ่อแม่ของเด็กพิการ
“มีอะไรทีค่ ณ
ุ อยากทราบบ้าง” “มีอะไรทีเ่ ราจะช่วย
คุณได้”
“พ่อแม่บางคนต้องการทราบข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลขหรือ
สถิตทิ ง้ั หมด บางคนอยากเห็นข้อมูลภาพรวม คุณอยากให้เรา
ให้ขอ้ มูลแบบไหน”
“พ่อแม่บางคนอยากให้หมอบอกข้อมูลทัง้ หมดและ
ตัดสินใจเอง บางคนตัดสินใจร่วมกับหมอ ในขณะที่บางคน
ขอให้หมอแนะนำ� สำ�หรับคุณต้องการแบบไหน”
Information: การประชุมหารืออย่างเป็นทางการ
กับครอบครัว การให้ขอ้ มูลทีค่ รอบครัวต้องการอย่างเป็นกลาง
ครอบคลุมเรื่องจริยธรรม มั่นใจว่าพ่อแม่รับทราบและเข้าใจ
พยากรณ์โรค ความเสีย่ ง แนวทางและทางเลือกในการดูแลก่อน
ทีจ่ ะตัดสินใจ
Emotions: การเคารพการตัดสินใจ รวมทัง้ อารมณ์
การรับมือหรือการจัดการกับสถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอน การปรับ
ตัวและความยืดหยุน่ ของครอบครัว
นอกจากนี้ มี คำ � ที่ พ่ อ แม่ รู้ สึ ก ว่ า ทำ � ร้ า ยจิ ต ใจและ
คุกคาม และซึง่ ควรหลีกเลีย่ งในการพูดคุย8,15 ยกตัวอย่างเช่น
“เราทำ�ทุกอย่างแล้ว” “เราไม่สามารถทำ�อะไรมากกว่านี้”
“ไม่มคี วามหวัง” “ร้ายแรงถึงตาย” “ไม่สามารถจะมีชวี ติ อยู่
ได้” “ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ในการรักษา” “เป็นผัก” “การมี
ชีวติ อยูจ่ ะส่งผลเสีย (ต่อคุณ ลูกของคุณ งาน การเงินและชีวติ
คูข่ องคุณ)” “คุณยังสามารถมีลกู คนใหม่ได้อกี ”
2. การตัง้ เป้าหมายการรักษาและการวางแผนการ
รักษาล่วงหน้า
การตัง้ เป้าหมายการรักษาและการวางแผนการรักษา
ล่วงหน้า (goal setting and advance care plan) ควรใช้
หลักจริยธรรมช่วยในการตัดสินใจ (ethical decision-making)
เนื่องจากการตายของทารกแรกเกิ ด เป็ น สิ่ง ที่คนส่ ว นใหญ่
ยอมรับได้ยาก จึงเกิดคำ�ถามมากมายในการดูแลทารกแรกเกิด
ระยะสุดท้าย เช่น ทีมผูร้ กั ษาได้ใช้ความพยายามเต็มทีห่ รือยัง
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มีวธิ กี ารอืน่ ๆ อีกหรือไม่ทจ่ี ะสามารถรักษาชีวติ ไว้ได้ เมือ่ ไรหรือ
ใครจะเป็ น ผู้ บ อกการพยากรณ์ โรคแก่ ค รอบครั ว ใครคื อ
ผู้ตัดสินใจว่าควรให้การรักษาอย่างไรเมื่อไรจึงจะเปลี่ยนแนว
ทางการรักษาจากปกติเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
หรือการรักษาในระยะสุดท้าย (palliative care or end-oflife care) เป็นต้น8 ทีมผู้รักษาและครอบครัวต้องเผชิญกับ
การตัดสินใจทีย่ ากลำ�บาก และยากทีจ่ ะบอกได้วา่ อะไรน่าจะดี
ที่สุดสำ�หรับทารก (ethical dilemmas) ต้องใช้ความเห็น
ของที ม สหวิ ช าชี พ หรื อ ปรึ ก ษาคณะกรรมการจริ ย ธรรม
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในการช่วยตัดสินใจกรณีท่ี
ซับซ้อน ดังนั้นการตัดสินใจในกรณีต่างๆ จึงต้องคำ�นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดในการทีจ่ ะเพิม่ คุณภาพชีวติ ของทารกเป็นหลัก
ร่วมกับการทำ�ความเข้าใจ และเคารพในความคิดเจตคติหรือ
ค่านิยมของครอบครัว โดยให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในกระบวน
การตัดสินใจและการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ทีมผู้รักษา
ควรให้การดูแลทารกแบบองค์รวมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อช่วยให้
ทารกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยให้ทีมผู้รักษา
และครอบครัวสามารถร่วมกันคิดและตัดสินใจวางแผนในการ
รักษาได้เหมาะสมตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เป้าหมาย
ของการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย นอกจากจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการพยายามรักษาโรคให้หายเป็นการดูแล
เพื่อลดความทุกข์ทรมาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ทารกและ
ครอบครัวแล้วควรมีการวางแผนร่วมกับครอบครัวในประเด็น
ต่างๆ ตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมดังนี10,12,16
้
2.1		แผนการรักษาทีช่ ว่ ยลดความทุกข์ทรมาน ช่วย
ให้ทารกสามารถมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสุขสบายและมีความ
หมายหลีกเลีย่ งการรักษาทีเ่ ป็นการยืดชีวติ ทารกออกไป และ
ช่ ว ยให้ ท ารกตายจากไปอย่ า งสงบตามความต้ อ งการของ
ครอบครัว
2.2 แผนงดเว้นการรักษาทีท่ ารกยังไม่ได้รบั และแผน
หยุดการรักษาทีท่ ารกได้รบั อยูซ่ ง่ึ ไม่เกิดประโยชน์กบั ทารกแต่
เป็นการยือ้ ชีวติ ออกไปอีกระยะหนึง่ เท่านัน้ (withholding and
withdrawal life-sustaining treatment) เช่น การใส่ทอ่ ช่วย
หายใจ การให้ยากระตุน้ หัวใจ เป็นต้น
2.3 แผนงดการช่วยฟืน้ คืนชีพ (do not resuscitate

or DNR) หรือการช่วยให้ทารกตายตามธรรมชาติ
2.4 การเลือกสถานทีด่ แู ลทารกในช่วงระยะสุดท้าย
ของชีวติ เช่น บ้าน โรงพยาบาล รวมถึงความปรารถนาหรือ
กิจกรรมทีค่ รอบครัวต้องการทำ�ก่อนลาจากกัน
2.5 ความต้องการในการจัดการกับร่างกายทารก
หลังเสียชีวิตโดยคำ�นึงถึงความเชื่อตามหลักศาสนาของแต่
ละครอบครัว เช่น อาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผ้า ฉีดยาฟอร์มาลิน
รูปแบบการจัดงานศพ ฯลฯ
2.6 การเก็บของเพื่อเป็นที่ระลึกถึงทารกที่เสียชีวิต
เช่น ภาพถ่าย ผม เล็บ ภาพรอยพิมพ์ฝา่ มือ-ฝ่าเท้าของทารก
ฯลฯ
3. การพยาบาลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายและ
ครอบครัว
ทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายและครอบครัวต้องการ
การดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีท่ีสุด รวมทั้งช่วยให้ทารกและครอบครัวสามารถผ่านวาระ
สุดท้ายของชีวิตอย่างสงบสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
โดยยึดถือตามความเชือ่ ทางศาสนา วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น
4 ด้าน17,18 ดังนี้
3.1 ด้านร่างกาย เป็นการพยาบาลเพื่อบรรเทา
ความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้าย
ของชีวิต ได้แก่ ความปวด หายใจลำ�บาก คลื่นไส้ อาเจียน
อ่อนเพลีย เป็นต้น การพยาบาลทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
		 3.1.1 การจั ด การความเจ็ บ ปวด พยาบาลมี
บทบาทสําคัญในการประเมินความเจ็บปวดและเสนอแนะวิธี
การบรรเทาความเจ็บปวด ซึ่งการประเมินความเจ็บปวดอาจ
ประเมินได้จากการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย เช่น การเพิม่ ของ
อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ รูม่านตาขยาย
หรือ ประเมินจากสีหน้า ท่าทาง เช่น การเกร็งของกล้ามเนือ้
แขนขา การขมวดคิ้ ว ในกรณี ท ารกแรกเกิ ด เครื่ อ งมื อ ที่
พยาบาลควรใช้ คือ Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)19
รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 ซึง่ เครือ่ งมือประเมินความปวด
ดังกล่าวได้รบั การศึกษาถึงความน่าเชือ่ ถือในการประเมินความ
ปวดเฉียบพลัน (acute pain) เท่านัน้
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ตารางที่ 1 Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)
ตัวชีว้ ดั
สีหน้า
ร้องไห้
การหายใจ
แขน
ขา
ระดับการตืน่

0
เฉยๆ สบาย
ไม่รอ้ ง
หายใจสมํา่ เสมอ
วางสบายๆ
วางสบายๆ
หลับ/ตืน่

1
แสยะ ปากเบะ จมูกย่น คิว้ ย่น ปิดตาแน่น
ร้องคราง
หายใจเร็วขึน้ หรือช้าลง หรือกลัน้ หายใจ
งอ
งอ/เหยียด
กระสับกระส่าย วุน่ วาย

2
กรีดร้อง

หมายเหตุ: การแปลผลหากคะแนนมากกว่า 4 ถือว่ามีความปวดต้องการการรักษา20
เมื่ อ พยาบาลประเมิ น ความเจ็ บ ปวดแล้ ว พบว่ า
ความรุนแรงของความเจ็บปวดไม่ได้บรรเทาลง พยาบาล
ควรรายงานแพทย์ เพื่อให้ทารกได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ต่อไป บางครั้งอาจจําเป็นต้องให้ยาเร็วกว่าที่กําหนด เช่น
ให้ยาแก้ปวดทุก 3 ชัว่ โมง แทนทีจ่ ะเป็นทุก 4 ชัว่ โมง ยาแก้ปวด
ที่ ใช้ ใ นทารก ได้ แ ก่ ยากลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นผสมของโอพิ อ อย
(non-opioid) เช่น พาราเซตามอล (paracetamol) ไอบูโปรเฟน
(ibuprofen) ยากลุ่มที่มีส่วนผสมของโอปิออยด์ (opioids)
เช่น มอร์ฟนี (morphine) เฟนตานิล (fentanyl)10 ซึง่ การให้
ยาในกลุม่ opioids นัน้ พยาบาลอาจมีความกังวลว่าทารกอาจ
จะติดยาได้ แต่ตามพยาธิสรีรภาพแล้ว การทีท่ ารกได้รบั ยาแก้
ปวดเป็นระยะเวลานานๆ ทารกจะมีความคงทนต่อฤทธิ์ยา
เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ทารกต้องการยาในปริมาณทีม่ ากขึน้ เพือ่ ควบคุม
อาการปวด ซึง่ แตกต่างจากการติดยาทีห่ มายถึงความต้องการ
พึง่ ยาทางด้านจิตใจ
ส่วนการพยาบาลเพือ่ จัดการความเจ็บปวดและดูแล
ความสุขสบายของทารก โดยไม่ใช้ยาแก้ปวด20,21 ได้แก่ 1) การ
จัดท่าทีเ่ หมาะสม โดยให้ทารกนอนตะแคง แขนและขางอเข้าหา
กึง่ กลางลำ�ตัว จะทำ�ให้ทารกสงบ ผ่อนคลาย และมีการตอบ
สนองต่อสิง่ เร้าลดลง 2) การกระตุน้ สัมผัสทีผ่ วิ หนัง เนือ่ งจาก
ในทารกโดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำ�หนดมีการพัฒนาของ
ระบบประสาทรั บ ความรู้ สึ ก ทางผิ ว หนั ง และเส้ น ทางเดิ น
ประสาทมากกว่าระบบรับความรูส้ กึ อืน่ ๆ 3) การห่อตัว เป็น
การจำ�กัดการเคลื่อนไหวของทารกส่งผลให้ช่วยลดกระแส
ประสาทจากสิ่งกระตุ้น ทำ�ให้ทารกเข้าสู่ภาวะสงบและหลับ
เป็นวิธีบรรเทาความเจ็บปวดที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งในทารกคลอดครบกำ�หนดและทารกคลอดก่อนกำ�หนด
ทำ�ให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ค่าอิ่มตัวของออกซิเจน
เพิ่มขึ้น การแสดงออกของใบหน้าลดลง นอกจากการห่อตัว
ทารกแล้ว หากไม่มีข้อจำ�กัดควรให้ครอบครัวได้ทำ�แกงการู
(Kangaroo care) ตามความเหมาะสมจะช่วยให้ทารกได้ผอ่ น
คลายมากขึ้น 4) การให้สารละลายซูโครส ทางปากจำ�นวน
เล็ ก น้ อ ยจะช่ ว ยลดอาการปวดจากการทำ � หั ต ถการได้
เนื่องจากซูโครสจะส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของสารสื่อกลาง
ภายในโอปิออยด์ แต่การให้น้าํ ตาลซูโครสทางปากถึงแม้จะมี
ความปลอดภัย แต่มปี ระสิทธิภาพในการลดอาการปวดได้เล็ก
น้อยจากการทำ�หัตถการเพียงครัง้ เดียว เช่น การเจาะบริเวณ
ด้านข้างของส้นเท้า การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การเจาะเลือด
เป็นต้น 5) การให้ทารกดูดจุกนมปลอม เป็นการช่วยให้ทารก
เพลินกับการดูด ส่งผลให้หลั่งสารเอนดอร์ฟีน รับรู้การปวด
ลดลง 6) การดูดเต้านมมารดา เป็นวิธใี ห้ทารกสามารถจัดการ
กับสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความปวดได้ ทำ�ให้ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนเพิม่ ขึน้ อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจ
ลดลง ค่าคะแนนความปวดลดลง 7) การลดสิง่ เร้าต่างๆ เช่น
แสง เสียง การเปลีย่ นท่าทารกแบบทันทีทนั ใด ลดการรบกวน
ทารกให้น้อยที่สุดขณะที่ไม่มีหัตถการ เป็นการช่วยบรรเทา
ความทุกข์ทรมานของทารกได้
3.1.2 การให้สารอาหารและน้ํา12 มีจุดมุ่งหมาย
สำ�คัญคือไม่ให้ทารกเกิดความทรมานจากการหิว โดยไม่มงุ่ หวัง
เรื่องโภชนาการ วิธีการให้ท่ีเหมาะสมที่สุดคือการให้ดูดนม
มารดาจากเต้าในรายที่สามารถดูดได้ด้วยตัวเอง ในกรณีน้ี
พยาบาลต้องให้ความช่วยเหลือมารดาด้านจิตใจทีจ่ ะต้องทำ�ใจ
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ยอมรับได้กบั ความรูส้ กึ ขัดแย้งในใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกรณีทท่ี ารก
ไม่สามารถดูดเองได้ เช่น ทารกเกิดก่อนกำ�หนด ทารกที่มี
ความพิ ก ารทางสมอง หรื อ ทารกที่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยรุ น แรง
พยาบาลควรเลือกวิธกี ารให้สารนา้ํ สารอาหารทีไ่ ม่ท�ำ ให้ทารก
เจ็บปวดทรมานจนเกินไป ได้แก่ การใส่สายสวนหลอดอาหาร
(oro/nasogastric tube) หรือให้สารนํ้าทางสายสวนหลอด
เลือดดำ�ใหญ่ท่สี ะดือในรายที่ได้รับการใส่ต้งั แต่แรกเกิดก่อนที่
จะเริม่ ให้การรักษาแบบประคับประคอง หากไม่จ�ำ เป็นไม่ควร
พยายามเปิดเส้นเลือดดำ�ทีผ่ วิ หนังบ่อยๆ โดยเฉพาะในรายทีห่ า
เส้นเลือดค่อนข้างยาก การให้นมทางสายสวนหลอดอาหาร
แพทย์จะพิจารณาปริมาณการให้ทเ่ี หมาะสม โดยอาจประเมิน
จากปฏิกริ ยิ าความต้องการของทารก ซึง่ การให้ทลี ะน้อยๆ แต่
บ่อยครั้งจะปลอดภัยกว่า และไม่ทำ�ให้ทารกมีอาการท้องอืด
อาเจียน สำ�ลัก ตามมา เนื่องจากในระยะสุดท้ายของชีวิต
การทำ�งานของระบบทางเดินอาหารลดลง การย่อยและการ
ดูดซึมลดลง ทำ�ให้ทารกมีอาการท้องอืด และอาจพบภาวะไหล
ย้อนกลับ (Gastro-esophageal refluk) ซึ่งปกติหลังให้นม
ทารกอาจมีการขย้อนนมปริมาณเล็กน้อยได้ ไม่จำ�เป็นต้อง
รักษา แต่ภาวะไหลย้อนกลับ พบได้บ่อยในทารกโดยเฉพาะ
ทารกทีม่ คี วามผิดปกติของระบบประสาท พยาบาลควรให้การ
ดูแลโดยจัดท่านอนศีรษะสูงขึน้ เล็กน้อยขณะให้นม และจัดท่า
นอนตะแคงซ้าย ให้นมผ่านทางสายยางอย่างช้าๆ ตามแรงโน้ม
ถ่วงของโลกไม่ใช้แรงดัน10 ส่วนในรายทีค่ าดว่าทารกจะมีชวี ติ
รอดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะรายทีส่ ามารถให้กลับไป
อยู่ กั บ บิ ด ามารดาและครอบครั ว ได้ แพทย์ อ าจพิ จ ารณา
การทำ� gastrostomy (ใส่สายสวนในกระเพาะอาหาร) หรือ
jejunostomy (ใส่สายสวนในลำ�ไส้เล็ก) เพื่อความสะดวก
ในการดูแล20,21
		 3.1.3 การดูแลด้านการหายใจ ทารกในระยะ
สุดท้ายอาจมีอาการหายใจแบบใกล้สน้ิ ใจ (air hunger) หรือ
หายใจไม่สม่ําเสมอ ซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่บิดามารดา
มากขึ้น พยาบาลอาจช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนตาม
แผนการรักษา ดูดเสมหะเพือ่ ให้ทางเดินหายใจโล่ง และจัดท่า
ศีรษะสูงเพือ่ ให้ปอดขยายตัวได้ดขี น้ึ 10
		 3.1.4 การดูแลการขับถ่าย ทารกอาจมีอาการ
ท้องผูก เนื่องจากการเคลื่อนไหวลดลง การได้รับนมและ
น้ําน้อย หรือได้รับยาระงับความเจ็บปวดซึ่งมีผลข้างเคียง

ต่อระบบทางเดินอาหาร ทารกที่ท้องผูกจะอึดอัดมาก อาจ
ใช้ส่วนปลายของแท่งกลีเซอรีนเหน็บทวารหนักเพื่อช่วยให้
ทารกถ่ายออกมา10
		 3.1.5 การดูแลผิวหนัง ทารกทีน่ อนนานๆ และ
มีการเคลื่อนไหวลดลง อาจเกิดการกดทับบริเวณหนึ่งนานๆ
ประกอบกับมีภาวะโภชนาการต่ํา ผิวหนังแตกได้ง่าย และ
ผิวหนังเปียกชื้นจากการถ่ายปัสสาวะบ่อย ทําให้เกิดแผล
กดทับได้ง่าย พยาบาลควรดูแลผิวหนังให้แห้งสะอาดและ
พลิกตะแคงตัวให้ทารกอย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง10
		 3.1.6 การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม พยาบาลควร
จัดสิง่ แวดล้อมทีอ่ บอุน่ สงบเงียบ และสะดวกสบาย เพือ่ ความ
เป็นส่วนตัวของทารกและครอบครัว ซึง่ อาจเป็นมุมใดมุมหนึง่
ของหอผู้ป่ว ย ครอบครั ว อาจต้ อ งการสถานที่สํ า หรั บ การ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาและความเชือ่ หรือการทาํ สมาธิ
สวดมนต์10
3.2 ด้านจิตใจ มีเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดความสุขทาง
ใจ ลดความเครียด ความวิตกกังวลของครอบครัว พยาบาลควร
ให้ ก ารดู แ ลให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปฏิ กิริย าตามระยะของความ
โศกเศร้า และความต้องการของครอบครัว นอกจากนีบ้ างครัง้
บิดาหรือมารดาอาจกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่า เป็นสาเหตุของ
การเจ็บป่วยของทารก พยาบาลมีสว่ นช่วยให้ครอบครัวปรับตัว
เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของอารมณ์และยอมรับความจริงทีเ่ กิด
ขึ้น พยาบาลอาจสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวหาแหล่งให้
ความช่วยเหลือ หรือผู้ท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว
เช่น กลุ่มช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อบิดามารดาได้มีโอกาส
แบ่งปันประสบการณ์และความรูส้ กึ
3.3		 ด้านสังคม ควรให้ทารกได้อยูใ่ นบรรยากาศที่
แวดล้อมด้วยคนใกล้ชิด ถ้าเป็นไปได้ ทีมการดูแลรักษาควร
เป็ น ที ม เดิ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค รอบครั ว เกิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ คุ้ น เคย
นอกจากนีค้ รอบครัวควรได้รบั สิทธิส์ ามารถเข้าเยีย่ มหรืออยูก่ บั
ทารกได้ตลอดเวลา10,11
3.4 ด้านจิตวิญญาณ การตอบสนองต่อความเชื่อ
และศาสนา การดูแลผูป้ ว่ ยทารกและครอบครัวเพือ่ ตอบสนอง
ต่ อ ความเชื่ อ และศาสนานั้ น พยาบาลควรจะประเมิ น ว่ า
ครอบครัวมีความปรารถนาหรือความต้องการทีจ่ ะทำ�สิง่ ใดบ้าง
ในระยะสุดท้ายของชีวิตของทารก อันจะเป็นการช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตหรือเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณ10,11
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เนือ่ งจากแต่ละศาสนาและวัฒนธรรมมีพธิ กี รรมหรือวิธกี ารดูแล
ทารกใกล้ตายต่างกัน บางครอบครัวอาจต้องการให้ทารกได้พบ
กับบาทหลวงหรือผูน้ �ำ ทางศาสนา พยาบาลควรให้การดูแลเพือ่
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
4. การประคับประคองครอบครัวด้านอารมณ์
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณตามวัฒนธรรม
พยาบาลควรรับฟังและประเมินผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ต่อทารกและครอบครัวเป็นระยะรวมถึงการประเมินว่า
ครอบครัวมีความปรารถนาหรือความต้องการทีจ่ ะทำ�สิง่ ใดบ้าง
ในระยะสุดท้ายของชีวิตของทารก อันจะเป็นการช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตหรือเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณ8,10
นอกจากนี้ ควรมีการพูดคุยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้คำ�ปรึกษา
และช่วยประคับประคองอารมณ์จติ ใจของครอบครัว เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลทารกให้มากที่สุด ไม่ควร
จำ�กัดเวลาหรือจำ�นวนคนที่ขอเข้าเยี่ยมอย่างเข้มงวดตาม
กฎของโรงพยาบาล แต่ ค วรยื ด หยุ่ น ให้ ค วามสะดวกแก่
ครอบครั ว เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ารกได้ อ ยู่ท่า มกลางบุ ค คลที่รัก ใน
บรรยากาศทีเ่ ป็นส่วนตัว อนุญาตให้ อุม้ กอด ซึง่ จะลดความ
กลัวหรือความวิตกกังวลของครอบครัว ทำ�ให้ครอบครัวได้มี
โอกาสแสดงความรักต่อทารก ได้พดู คุย ขอโทษ และกล่าวคำ�
อำ�ลาในบรรยากาศทีส่ งบท่ามกลางคนทีร่ กั ได้ปลดเปลือ้ งสิง่ ที่
ค้างคาใจ มองความตายเป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ เพือ่ ช่วยให้
ทารกจากไปด้วยจิตทีเ่ ป็นกุศลหรือสงบสุขทีส่ ดุ 10 พยาบาลควร
มีความรูแ้ ละเข้าใจถึงปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์จติ ใจของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นต่อการสูญเสียและความตาย (loss and grief)
และตอบสนองด้วยความเมตตาโดยการช่วยเหลือครอบครัวให้
สามารถเผชิญกับการสูญเสีย และความตายอย่างมีสติเข้าใจถึง
ความหมายของการมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี และการตายดีใน
บริบทของครอบครัว22-24
5. การดูแลความเศร้าโศกของครอบครัวทีส่ ญ
ู เสีย
22,23
ทารก (bereavement care)
ความเศร้าโศกของครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทารก
เสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้มากและยาวนานกว่าการสูญเสียทั่วไป
เนือ่ งจากการตายของทารกเป็นการตายทีไ่ ม่เป็นไปตามลำ�ดับ
ทางธรรมชาติ ครอบครัวได้เห็นและรับรู้ถึงความทุกข์ทรมาน
ของทารกก่อนเสียชีวติ โดยทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้อง
ทารกได้ตามบทบาทที่ตนเองควรจะเป็นในฐานะพ่อแม่ทำ�ให้
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รู้สึกผิดสูญเสียความสามารถหรืออัตลักษณ์ความเป็นพ่อแม่
(parental identity) ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือประคับ
ประคองจิตใจแก่ครอบครัวที่เผชิญกับความสูญเสียจึงควร
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะก่อนทารกจะเสียชีวิต
จนถึ ง ระยะหลั ง จากทารกเสี ย ชี วิต แล้ ว โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความ
ต้องการ ความเชือ่ สังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวเป็นหลัก
สำ�คัญ ในกรณีทารกรับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักทารกแรกเกิด
การดูแลแบบประคับประคองครอบครัวทีเ่ ผชิญความเจ็บป่วย
และสูญเสีย อาจพบลักษณะของความซับซ้อนและการขัดแย้ง
ทางอารมณ์ โดยเฉพาะหากเป็นครรภ์แฝดที่มารดาสูญเสีย
ทารกคนหนึง่ แต่มที ารกอีกคนหนึง่ รอดชีวติ ประกอบกับมารดา
มี ส ภาพการเจ็ บ ป่ ว ยทางกายและจิ ต ใจจากการคลอด
ความเหนื่อยล้าจากการดูแลตนเองหลังคลอด รวมถึงการบีบ
เก็บน้ํานมเพื่อดูแลทารกที่ป่วย มารดาจึงควรได้รับการดูแล
หลั ง คลอด ดู แ ลเต้ า นมและน้ํา นมภายหลั ง ทารกเสี ย ชี วิต
พยาบาลควรอธิบายให้บิดามารดาและครอบครัวที่มีทารก
ทีป่ ว่ ยและได้รบั การดูแลแบบประคับประคองในหอผูป้ ว่ ยหนัก
ทารกแรกเกิดได้ตระหนักล่วงหน้าว่าหากทารกมีอาการทรุดลง
หรือใกล้จะเสียชีวติ บิดามารดาและครอบครัวจะได้รบั การแจ้ง
เตือนให้ทราบ ควรถามความสมัครใจของบิดามารดาที่จะมา
อยูก่ บั ทารกในเวลาทีท่ ารกใกล้เสียชีวติ บางโรงพยาบาลมีระบบ
การเยีย่ มได้เฉพาะตามเวลา ซึง่ ควรยืดหยุน่ ให้บดิ ามารดาและ
ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่กับทารกได้ตามที่ต้องการ โดยจัด
สถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว สอบถามความต้องการของ
บิดามารดาถึงเสื้อผ้าที่ต้องการแต่งตัวให้ทารกหลังเสียชีวิต
ความต้องการของทีร่ ะลึกเพือ่ เตือนความทรงจำ�ของบิดามารดา
และครอบครัวให้รำ�ลึกถึงทารก เช่น ภาพจากการตรวจด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงของทารกในครรภ์ (ultrasonography)
ภาพถ่าย ปอยผม ขัว้ สะดือ การประทับรอยฝ่ามือและฝ่าเท้า
ป้ายชื่อที่ติดข้อมือทารกหรือติดที่ตู้อบที่ทารกเคยอยู่ เสื้อผ้า
หมวกที่ทารกเคยสวม ให้จัดพิธีกรรมตามความเชื่อของบิดา
มารดาและครอบครัว อธิบายขัน้ ตอนการแจ้งเกิดและแจ้งตาย
เพือ่ ออกหนังสือรับรองทางราชการแก่บดิ ามารดาและครอบครัว
ให้ด�ำ เนินการได้อย่างสะดวกและถูกต้อง รวมถึงการนัดติดตาม
บิดามารดาและครอบครัวหากมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การที่สำ�คัญภายหลังจากทารกเสียชีวิต ควรมีการนัดติดตาม
บิดามารดาและครอบครัวภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากการ
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เสี ย ชี วิ ต ของทารกเพื่ อ ประคั บ ประคองบิ ด ามารดาและ
ครอบครัวหลังการสูญเสียรวมทั้งเ ปิดโอกาสและรับฟังบิดา
มารดาและครอบครัวสะท้อนข้อมูลกระบวนการทำ�งานของทีม
ในการดูแลทารกก่อนเสียชีวติ จากมุมมองของบิดามารดาและ
ครอบครัว12
6. การให้ความช่วยเหลือแก่ทีมบุคลากรทางการ
22
แพทย์
การให้ความช่วยเหลือแก่ทมี บุคลากรทางการแพทย์
ทัง้ ในด้านการทำ�งาน การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ รวม
ถึงการดูแลจิตใจของทีมงาน เนือ่ งจากต้องเผชิญกับความเครียด
ความท้าทายและความกดดันในรูปแบบต่างๆ อย่างมาก ทีม
ผูร้ กั ษาเองอาจจะเกิดความรูส้ กึ เครียดและวิตกกังวล บางคน
อาจจะถอยหนีหรือหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเข้าไปดูแลทารกหรือครอบครัว
บางครั้งอาจมีอารมณ์โกรธตอบโต้ออกไปหรือรู้สึกเฉยชา ไม่
สามารถแสดงความรูส้ กึ เห็นใจได้ บางคนอาจรูส้ กึ ผิดหวังหรือ
ล้มเหลวรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ทารกได้ ทำ�ให้ร้สู ึกผิดหรือโกรธตนเอง บางคนอาจเกิดความ
รู้สึกเศร้าเสียใจมาก เนื่องจากผูกพันกับทารกและครอบครัว
มาก หรือการตายของทารกอาจไปกระตุ้นประสบการณ์ส่วน
ตัวในอดีตของผู้รักษาเอง ทีมผู้รักษาจึงควรดูแลตนเองด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

การเฝ้าระวังและทำ�ความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
และฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การกั บ ความเครี ย ดอย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ทีมผู้รักษาควรมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
รู้สึกประสบการณ์จากการทำ�งาน และช่วยประคับประคอง
จิตใจซึง่ กันและกัน

สรุป

การดูแลทารกแบบประคับประคองอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยการทำ�งานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพเพือ่ ช่วยเหลือ
ทารกและครอบครัวแบบองค์รวมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทารกและ
ครอบครัวคลายความทุกข์ทรมาน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถ
ใช้ชวี ติ ทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นเสียชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รีและตายอย่างสงบ
โดยคำ�นึงถึงวัฒนธรรมความเชือ่ ทางศาสนา หรือความต้องการ
ของแต่ละครอบครัวเป็นสำ�คัญ การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของพยาบาลในการดูแลทารกแบบประคับประคองนอกจากจะ
ช่วยเสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพในการรักษาพยาบาล
แล้วยังช่วยพัฒนาตัวตนหรือจิตวิญญาณของพยาบาลอันจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ทัง้ ตัวพยาบาลและทารกรายอืน่ ๆ ต่อไปด้วย
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