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บทคัดย่อ
		 ปัจจุบนั ผูส้ งู อายุในประเทศไทยเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังและมีปญ
ั หาด้านสุขภาพทีซ่ บั ซ้อนจากกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ในวัยสูงอายุซง่ึ สะท้อนถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทแ่ี ปรผกผันกับการมีอายุขยั เฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการทีผ่ ปู้ ว่ ยสูง
อายุตอ้ งเผชิญกับอาการในช่วงวาระสุดท้ายของชีวติ ครอบครัวของผูป้ ว่ ยสูงอายุจ�ำ เป็นต้องรับมือกับกระบวนการตายทีเ่ กิด
ขึ้นเพื่อให้ผ้ปู ่วยสูงอายุสามารถเผชิญกับความตายอย่างสงบและไม่ทุกข์ทรมาน ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่บุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขควรเข้าใจญาติหรือสมาชิกในครอบครัวถึงการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะท้ายเพือ่ จะช่วยเตรียมความพร้อม
ในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายและส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวสามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตของครอบครัวไปได้
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ บรรยายประสบการณ์ของญาติตอ่ การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ
ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจำ�นวน 12 คน โดยเป็น
ญาติผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยสูงอายุซ่ึงได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคที่รุนแรงหรือโรคที่อยู่ในขั้นที่รักษาไม่หาย และ
เลือกกลับไปรักษาแบบประคับประคองที่บ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการของ แวน แมนแนน (van Manen)
ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ อธิบายได้
4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเป็นผูต้ อบแทน หมายถึง ได้ตอบแทนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อผูส้ งู อายุ 2) การเผชิญหน้ากับอุปสรรคและ
แก้ปญ
ั หา หมายถึง ได้ตอ่ สูก้ บั ความหวาดกลัวทีเ่ กิดขึน้ 3) การรูซ้ ง้ึ ถึงการมีชวี ติ อยู่ หมายถึง ได้อยูร่ ว่ มกันในวาระสุดท้าย
ของผูส้ งู อายุ และ 4) การก้าวข้ามความรูส้ กึ ผิด หมายถึง ได้รบั มือต่อความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากผลการศึกษานีอ้ าจใช้เพือ่
เป็นแนวทางพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายและสนับสนุนให้ญาติหรือสมาชิกครอบครัวได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมเพือ่ ส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบได้
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Abstract
		 Presently, most of Thai older people are suffering from chronic diseases with many health

problems associated with aging. This ill-health influences their quality of life which proportionally
inverse to the longer average life expectancy, especially in those who face with serious health
condition in the last part of their lives. The families of older patients need to prepare to deal with
the dying process. Therefore, healthcare providers should understand the relatives about the care of
older patients in the terminal stage of palliative care. This study aimed to describe relatives’ lived
experience of caring for the terminal stages of life among older patients to achieve a peaceful death.
A phenomenology with Heidegger’s hermeneutic approach was used. A purposive sampling
technique was used to recruit 12 relatives who provided care for older patients with serious disease
or in an incurable state and received home palliative care. Data were analyzed using van Manen’s
method. Four structural experiences of the relatives’ lived experience of caring for the terminal stages
of older patients to achieve a peaceful death were emerged including 1) Being compensated:
rewarding things which are valuable to older patients; 2) Encountering obstacles and solving
problem: overcoming the fears; 3) Appreciation of existence: spending quality time together in the
last part of life; and 4) Transcending guilt: dealing with loss. Findings may be useful to develop
caring system or guideline for older people in achieving peaceful death at the terminate stage of
their life. Findings should be used to support family members for improving older patients’ quality of
life when encountering the terminal stage.
Keywords: caring, older patient, peaceful death, relative, terminal stage

บทนำ�
การทีเ่ ทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รบั การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ส่งผลให้อายุเฉลีย่ ของประชากรยืนยาวมาก
ขึน้ ในประเทศไทยพบว่าประชากรมีอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด
(Life Expectancy at Birth) ที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นจากการ
ประมาณในปี พ.ศ. 2563 ค่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ประชากรเพศหญิงของไทย จะเพิม่ จากปี พ.ศ. 2558 โดยเพิม่
จาก 78.40 ปี เป็น 79.30 ปี และประชากรเพศชายเพิม่ จาก
71.60 ปี ในพ.ศ. 2558 เป็น 72.60 ปี ใน พ.ศ. 25631 อย่างไร
ก็ตามจากกระบวนการสูงอายุท�ำ ให้รา่ งกายของผูส้ งู อายุมกี าร
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เสื่อมลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านอืน่ ๆ เช่นการเปลีย่ นแปลงด้านอารมณ์ เศรษฐกิจ สังคม

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ2 การ
ที่ผู้สูง อายุ อ ายุ ยืน ยาวขึ้น อาจทำ � ให้ ผู้สูง อายุ ต้อ งเผชิ ญ กั บ
ความไม่สุขสบายจากการเจ็บป่วย ความเจ็บปวดจากภาวะ
แทรกซ้อนจากการมีโรคเรือ้ รังของตน ความกังวลต่อโรค หรือ
ความกลัว3 ความรูส้ กึ เหล่านีอ้ าจจะจะส่งผลถึงสภาวะสุขภาพ
ของตัวผูส้ งู อายุเองและส่งผลกระทบต่อผูด้ แู ล อาจจะกล่าวได้
ว่าการมีอายุท่ีเพิ่มขึ้นเป็นช่วงชีวิตที่มีความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น
เช่ น กั น จากผลการสำ � รวจภาวะสุ ข ภาพของผู้สูง อายุ โ ดย
การตรวจร่างกายพบว่าเกือบร้อยละ 40.00 ของผูส้ งู อายุเพศชาย
และมากกว่าร้อยละ 40 ของผูส้ งู อายุเพศหญิงมีรายงานว่ามีโรค
เรือ้ รังหรือโรคประจำ�ตัว4 พบผูส้ งู อายุจำ�นวนไม่นอ้ ยทีม่ ภี าวะ
ทุพลภาพในช่วงบั้นปลายของชีวิต รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่
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สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลุม่ ของผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นระยะ
สุดท้ายของชีวิตที่ยังไม่มีระบบในการดูแลที่จำ�เพาะเจาะจง
ซึ่งในบทบาทของบุคคลากรผู้ดูแลสุขภาพมีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องให้การดูแลอย่างครอบคลุมในผูส้ งู อายุและสมาชิกครอบครัว
ซึง่ เป็นผูด้ แู ลหลักสำ�หรับผูป้ ว่ ย
การดูแลแบบประคับประคองเพือ่ คุณภาพชีวติ ระยะ
ท้ายของผูป้ ว่ ยสูงอายุมคี วามสำ�คัญต่อผูส้ งู อายุและผูด้ แู ล โดย
หลักการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองได้รบั การพัฒนามาจาก
แนวคิดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด5ี องค์การอนามัยโลก6 ได้ให้ความหมายของ
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ไว้วา่ เป็นวิธี
การดูแลที่เพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยและครอบครัว การดูแล
เพื่อการเผชิญปัญหาที่เกิดจากความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต
โดยการป้องกัน มีการระบุสาเหตุอย่างรวดเร็ว มีการประเมิน
การรักษาความเจ็บปวดและปัญหาอืน่ ๆ อันครอบคลุม ปัญหา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญาณ นอกจากนั้นในการ
ดู แ ลแบบประคั บ ประคองยั ง ถื อ ว่ า กระบวนการตายเป็ น
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ปกติ การดูแลนีม้ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะไม่รบี เร้าหรือ
ชะลอการตาย แต่จะเคารพในชีวิตของผู้ป่วย ความต้องการ
ของผู้ป่วยและทำ�ให้กระบวนการเป็นไปอย่างธรรมชาติเพื่อ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีชวี ติ จนกว่าจะถึงแก่ชวี ติ ช่วยครอบครัวซึง่ เป็น
บุคคลที่มีความสำ�คัญได้เตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับความ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยและความสูญเสียของการเสียชีวิตที่จะ
เกิดขึน้ ในการให้การดูแลแบบประคับประคองมีการใช้วธิ กี าร
ทำ�งานโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทุกมิติ
รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
โดยใช้ผ้ปู ่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้าย มีการควบคุมอาการไม่สขุ สบาย
ลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทีค่ กุ คาม ดูแลด้านจิต
สังคม และจิตวิญญาณ7
ถึงแม้ว่าการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้าย
ของชีวติ โดยการสนับสนุนของญาติหรือผูด้ แู ลจะมีความสำ�คัญ
ต่อผูป้ ว่ ยสูงอายุอนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยเองเนือ่ งจาก
ญาติหรือกลุม่ ผูด้ แู ลจะเป็นบุคคลในครอบครัวทีม่ บี ทบาทหลัก
ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้าย เป็นผู้มีหน้าที่
ในการช่วยตัดสินใจ สื่อสาร ดูแล สนับสนุนให้ผู้ป่วยระยะ

สุดท้ายได้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้กับความตายที่กำ�ลังเผชิญ ประคับ
ประคองผู้ป่วยที่ต้องประสบกับการสูญเสียทั้งด้านบทบาท
หน้าที่ และความสูญเสียในด้านอื่น ๆ ซึ่งผู้ป่วยสูงอายุบางคน
อาจจะไม่สามารถที่จะยอมรับเมื่อโรคได้มีการดำ�เนินจนเข้า
สูช่ ว่ งระยะสุดท้ายของชีวติ แต่จากโครงสร้างทางประชากรที่
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงด้านบริบททางสังคม เช่น
การที่ ค รอบครั ว ขยายกลายเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วมากขึ้ น
การเปลี่ยนแปลงที่จากในอดีตญาติพ่ีน้องมีความสนิทสนม
การเจ็บป่วยมีญาติช่วยดูแล ลูกดูแลพ่อแม่ เมื่อเกิดการตาย
ซึง่ มักจะเกิดในบ้าน บุตรหลานได้เรียนรูใ้ นการเตรียมผูเ้ จ็บป่วย
แต่ในภาวะปัจจุบนั การตายมักเกิดขึน้ ในโรงพยาบาล บทบาท
การดูแลของญาติปรับเปลี่ยนไปโดยเน้นการดูแลในสถาน
พยาบาล ซึ่งจะทำ�ให้ญาติหรือผู้ดูแลขาดโอกาสในการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุท่อี ยู่ในระยะท้ายของชีวิต ผู้สูงอายุบางรายอาจ
ต้องการที่จะได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพื่อให้
ได้อยู่ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ได้รับการดูแล
ทีด่ แี ละได้รบั ความอบอุน่ จากสมาชิกในครอบครัว8 โดยจะเห็น
ว่าเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหา
ด้านร่างกาย เช่น อาการเพลีย สับสน การเบือ่ อาหาร ภาวะ
ขาดนํา้ การปวด หายใจเหนือ่ ย ท้องผูก ไม่สามารถปัสสาวะ
ได้ เผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงทางจิ ต ใจและจิ ต วิ ญ าณ เช่ น
ความรูส้ กึ กลัว ซึมเศร้า วิตกกังวล โกรธ รูส้ กึ ผิด การให้ความ
หมายในชีวิตที่เปลี่ยนแปลง การไม่ยอมรับต่อความตาย9
ด้วยเหตุน้ีย่ิงเน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของญาติหรือสมาชิกใน
ครอบครัวในการดูแลผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นระยะสุดท้าย ดังนัน้ ในการ
ดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ป่วยสูงอายุ
และสมาชิกครอบครัวสำ�หรับการรับมือกับความเจ็บป่วยเมื่อ
อยูใ่ นช่วงระยะสุดท้ายของชีวติ ภายใต้บริบทการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรมถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง
สำ�หรับการดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระยะสุดท้ายที่มีคุณภาพและ
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแล
ผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายจึงจำ�เป็นต้องตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของญาติ สมาชิกในครอบครัว หรือกลุม่ ผูด้ แู ลหลัก แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดระบบการดูแลแบบประคับ
ประคองในผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายในประเทศไทยมีความเจาะจงที่
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กลุ่มผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเฉพาะโรค เช่นใน
ผู้ป่วยมะเร็ง10 แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ญาติหรือผู้ดูแลหลักของ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ดังนั้น ในการให้การ
พยาบาลหรื อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ร ะยะสุ ด ท้ า ย แพทย์
พยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพ จำ�เป็นต้องมีความเข้าใจ
ปรากฏการณ์อันสะท้อนประสบการณ์ของญาติซ่ึงเป็นผู้ดูแล
หลักในผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อม
เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้สามารถเผชิญการ
ตายอย่างสงบ อันจะส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นผูส้ งู อายุ
ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวติ

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพือ่ บรรยายประสบการณ์ของญาติตอ่ การดูแลผูป้ ว่ ย
สูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ใช้แนวคิดการศึกษาปรากฏการณ์วิทยาแบบตี
ความ (Hermeneutics) ตามแนวคิดของ มาร์ตนิ ไฮเดกเกอร์
(Martin Heidegger)11 เพือ่ แสวงหาคำ�ตอบว่าญาติของผูส้ งู อายุ
ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตให้ความหมายในการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุระยะสุดท้ายอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุได้เผชิญกับ
ความตายอย่างสงบ ผู้วิจัยศึกษาผ่านกระบวนการทำ�ความ
เข้าใจประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างที่ญาติผู้ท่ีได้ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุทอ่ี ยูใ่ นระยะสุดท้ายและตีความประสบการณ์ของญาติ
เพือ่ ให้เข้าใจอย่างแท้จริงในปรากฏการณ์ประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุซ่ึงอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตให้เผชิญการตาย
อย่างสงบ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นีค้ อื ญาติผดู้ แู ลหลักของผูส้ งู อายุ
ซึง่ อยูใ่ นระยะสุดท้ายทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยได้มี
การสอบถามหน่วยดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายของ
โรงพยาบาลอุดรธานีเกีย่ วกับรายชือ่ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะ
เข้ากับเกณฑ์คัดเข้าโดยผู้วิจัยมีการกำ�หนดเกณฑ์เพื่อใช้ใน
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคือ 1) เป็นญาติท่ีให้การดูแลหลัก

ครอบคลุมการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะ
สุดท้ายในด้านกิจวัตรประจำ�วันที่บ้านโดยผู้ป่วยสูงอายุท่ดี ูแล
ต้องได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคทีร่ นุ แรงหรือโรคทีอ่ ยู่
ในขั้นที่รักษาไม่หาย แพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรค
ดังกล่าวต่อ และผู้สูงอายุได้ตัดสินใจเลือกกลับไปรักษาแบบ
ประคับประคองที่บ้านด้วยตนเอง 2) รับรู้ว่าผู้ป่วยสูงอายุมี
อาการทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวติ 3) สามารถสือ่ สารภาษา
ไทยได้ เข้ า ใจ 4) มี อ ายุ มากกว่ า 18 ปี ข้ึน ไป 5) เป็ น ผู้มี
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการ
ตายอย่างสงบระหว่าง เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562
และ 6) ยินดีเข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะยุติการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเมือ่ ข้อมูลทีไ่ ด้แสดงความความหลากหลายของ
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการ
ตายอย่างสงบ และถึงจุดอิม่ ตัว12
เครือ่ งมือในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้รปู แบบ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยมีคำ�ถามหลัก (Initial
questions) ครอบคลุมประเด็นประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยสูง
อายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ ตัวอย่างเช่น
“คุณรู้สึกอย่างไรกับการเป็นผู้ดูแลหลักสำ�หรับผู้ป่วยสูงอายุ
ระยะสุดท้าย” “คุณมีวิธีการอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ” “ช่วยเล่าถึงกิจกรรม
ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายแต่ละวันได้หรือไม่”
“คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อดำ�เนินกิจกรรมเหล่านั้น” “คุณจัดการ
กับความรู้สึกนั้นอย่างไร” กรณีท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยมีประเด็นที่
อธิบายไม่ชัดเจนผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติม โดยใช้คำ�ถามเจาะลึก
(Probing questions) ลักษณะคำ�ถามเช่น “ช่วยอธิบายเพิม่
เติมในประเด็นที่คุณได้เล่าได้หรือไม่” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างความหมายในประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะ
สุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลได้อธิบาย
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังได้รับ
อนุมัติให้ดำ�เนินการวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลอุดรธานี
รหัสเอกสารหมายเลข 59/2562 ลงวันที่ 4/11/62 ขัน้ ตอนของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั การอธิบายจากผูว้ จิ ยั ถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั รวมทัง้ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิด
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ขึน้ จากการวิจยั อย่างละเอียด และผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจก่อน
ที่จะตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีแ่ สดง
ถึงผู้ให้ข้อมูล การบันทึกเสียงการสนทนาจะต้องได้รับการ
อนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อนทำ�การบันทึกเสียงและผู้วิจัยได้ให้
ผู้ให้ข้อมูลลงนามในใบยินยอมร่วมการวิจัยก่อนกระบวนการ
สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีสทิ ธิท์ จ่ี ะบอกเลิกการเข้าร่วมในการวิจยั
นี้เมื่อใดก็ได้และไม่กระทบต่อการรับการรักษาที่โรงพยาบาล
อุดรธานีต่อผู้ป่วยสูงอายุระยะท้ายหรือญาติซ่งึ เป็นผู้ให้ข้อมูล
เอกสารข้อมูลการถอดเทปบันทึกเสียงจะถูกเก็บไว้ในตู้ท่ีมี
กุญแจล็อคและส่วนทีเ่ ป็นไฟล์ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ที่มีการเข้ารหัสโดยมีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ หลังจากกระบวนการวิจยั เสร็จสิน้ 3 ปีจะมีการย่อยทำ�ลาย
เอกสารข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ธันวาคมพ.ศ. 2562-เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ก่อนการเก็บ
ข้อมูลผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดย
มี ก ารให้ ค ณะผู้เชี่ย วชาญด้านการดูแ ลผู้ป่ว ยระยะสุด ท้ า ย
จำ�นวน 2 ท่านดูความเหมาะสมในภาพรวมด้านเนือ้ หาภาษา
และความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย13 ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาจำ�นวน
2 คน หลังจากการทดลองใช้ขอ้ คำ�ถามได้มกี ารปรับข้อคำ�ถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั มากขึน้ นอกจากแบบ
สัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพนักวิจัยถือเป็นเครื่องมือที่
สำ�คัญในกระบวนการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บรวม
รวมข้อมูลด้วยตนเองดังนั้นทีมผู้วิจัยได้มีกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้น
การศึกษาประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นของญาติเกี่ยวกับการดูแล
ผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะท้าย ทีมผูว้ จิ ยั มีประสบการณ์ในการทำ�วิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก าร
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และเคยผ่ า นการอบรมในการทำ � วิ จัย เชิ ง
คุณภาพซึ่งจะช่วยให้ทีมผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีความเทีย่ งและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในการ
สัมภาษณ์ได้ใช้แนวคำ�ถามที่ได้สร้างขึ้นโดยใช้เวลาสัมภาษณ์

แบบเชิงลึกครั้งแรก 50-60 นาทีและครั้งต่อไป 30-45 นาที
จำ�นวน 1-2 ครัง้ ต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1 ราย จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำ�นวน
12 รายมีจ�ำ นวน 2 รายทีไ่ ด้ท�ำ การสัมภาษณ์ 2 ครัง้ เนือ่ งจาก
เป็นความประสงค์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการมีธรุ ะเร่งด่วนระหว่าง
การสัมภาษณ์ โดยมีระยะห่างระหว่างการให้ข้อมูลครั้งที่ 1
และ ครัง้ ที่ 2 จำ�นวน 1 วัน หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลทีอ่ ม่ิ ตัว
โดยประเมินจากประเด็นของประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยสูง
อายุเพื่อเผชิญกับการตายอย่างสงบมีข้อมูลที่มีความซ้ํากับ
ข้อมูลเดิม และมีความหลากหลายของประสบการณ์ท่ีผู้ให้
ข้อมูลแสดง ขณะทำ�การสัมภาษณ์ได้มีการบันทึกด้วยเทป
บันทึกเสียงทุกครั้ง นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การสังเกตสีหน้า
การเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกายที่ผ้ใู ห้ข้อมูลแสดงออก
และบันทึกประเด็นทีท่ จ่ี ะสืบค้นต่อ เพือ่ สะท้อนและไตร่ตรอง
เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
แก่นแท้ของปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
ตีความตามกระบวนการของ Van Manen14 โดยกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะดำ�เนินไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทำ�การถอดเทปแบบคำ�
ต่อคำ� (Verbatim transcription) ดำ�เนินการค้นหาความหมาย
และการตีความประสบการณ์ โดยมีขน้ั ตอน 6 ขัน้ ตอนดังนี้
1. การย้อนกลับไปเพื่อทำ�ความเข้าใจธรรมชาติ
ของประสบการณ์ชวี ติ (Turning to the nature of lived
experience) เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของปรากฏการณ์ท่ี
ต้องการศึกษาโดยเป็นกระบวนการทีท่ �ำ ให้เข้าใจถึงการได้มาซึง่
คำ�ถามการวิจัย (Formulating a research question)
การเชื่อมโยงระหว่างคำ�ถามการวิจัยและการได้มาซึ่งข้อมูล
รวมถึงการเข้าใจเกีย่ วกับภูมหิ ลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ความสัมพันธ์
ที่ มี ต่ อ ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ท่ี อ ยู่ ใ นระยสุ ด ท้ า ย สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการให้ความหมายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ขณะดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายเพื่อให้ได้
เผชิญกับความตายอย่างสงบ ซึ่งการทำ�ความเข้าใจดังกล่าว
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่จะสะท้อนออกมาเป็นแก่นแท้
ของประสบการณ์ (Essence) เชื่อมโยงกับโครงสร้างของ
ประสบการณ์ดงั กล่าว (Structure of a lived experience)
2. การสำ�รวจ ค้นหาประสบการณ์ทต่ี อ้ งการศึกษา
โดยให้เป็นเช่นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์นน้ั (Investigating
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experience as we live it) เน้นให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปรากฏการณ์
ทีต่ อ้ งการศึกษาโดยผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ ให้ได้
มาถึ ง ข้ อ มู ล ของโลกประสบการณ์ ท่ีญ าติ ใช้ ชีวิต อยู่ (The
world of lived experience) และทำ�ความเข้าใจซํา้ ไปซํา้ มา
มีการตรึกตรองอย่างมีเหตุผล ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การตรวจสอบตนเอง
เกีย่ วกับประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์ท่ี
ต้องการศึกษาเพือ่ ให้แน่ใจว่าสิง่ ทีไ่ ด้ตคี วามเป็นการตีความจาก
สิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาหรือประสบการณ์ทญ
่ี าติได้ให้ขอ้ มูล
3. การสะท้อนแก่นแท้ของประสบการณ์ซง่ึ กำ�หนด
โครงสร้างความหมายของปรากฏการณ์ (Reflecting on the
essential themes) ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยค้ น หา
ปรากฏการณ์ ก ารดู แ ลผู้ป่ว ยสูงอายุระยะสุด ท้ายให้เผชิญ
การตายอย่างสงบของญาติ มีการถอดเทปคำ�ต่อคำ� มีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ อ่านคำ�บรรยายทีไ่ ด้ทง้ั หมดทีไ่ ด้
จากการถอดเทปและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา (Wholistic or sentence approach) แยกแยะ
ความหมายของคำ � บรรยาย และไม่ให้ส่ิงที่สำ�คัญ สูญ หาย
พิจารณาคำ�สำ�คัญหลัก (Essential units) และความสัมพันธ์
ระหว่ า งประสบการณ์ ย่อ ยและประสบการณ์ ใ นภาพรวม
นำ�สิ่งที่ได้มาอธิบายความหมาย สร้างหน่วยหรือโครงสร้าง
ความหมาย (Structures of meaning or themes) โดยจะ
แทนโครงสร้างปรากฏการณ์ (Structure of experience)
4. การเขียนบรรยายปรากฏการณ์ทไ่ี ด้จากการศึกษา
(The art of writing and rewriting the phenomenon)
ผ่านกระบวนการเขียนพรรณนาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจประเด็น
ความหมายได้ชดั เจน มีการทบทวนและมีการยกตัวอย่างหรือ
ขยายความเพือ่ สร้างความเข้าใจแก่ผอู้ า่ น
5. การดำ � รงไว้ ซ่ึ ง คำ � สำ � คั ญ ที่ มี ค วามหมายเพื่ อ
สอดคล้องกับปรากฏกการณ์ทไ่ี ด้ท�ำ การศึกษา (Maintaining
a strong and oriented relation) ขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ตระหนัก
ถึงการตอบคำ�ถามการวิจัยที่ครอบคลุม และดำ�รงไว้ซ่งึ ความ
ชัดเจนของข้อมูลทีส่ ะท้อนปรากฎการณ์ทศ่ี กึ ษา
6. การคงไว้ซง่ึ ความสมดุลของบริบทโดยพิจารณา
ส่วนย่อยและข้อมูลภาพรวม (Balancing the research
context by considering the parts and the whole)
ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาพิจารณาความเชือ่ มโยงและความสอดคล้อง
ของปรากฏการณ์สว่ นย่อยและในภาพรวม

การตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย (Trustworthiness)15
ครอบคลุมเรือ่ งความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ของข้อมูล (Credibility)
การวิจัยนี้ได้มีการดำ�เนินการโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์
ในการทำ�งานวิจยั เชิงคุณภาพ มีการตรวจสอบความเข้าใจของ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากกระบวนการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลการวิจยั หลังจากงานวิจยั เสร็จสิน้ มีการสรุปทบทวน
การวิจยั ร่วมกับกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
มีทบทวนข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ผลของการวิจยั และมีการ
ตรวจสอบร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั ทัง้ 3 คนโดยเป็นการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) เพือ่ ยืนยันความตรงของข้อมูล
(Dependability) นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความสามารถ
ในการยืนยันได้ของข้อมูล (Confirmability)16 โดยผู้เข้าร่วม
วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
เสร็จสิ้น และทีมผู้วิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลการวิจัยได้ใน
ทุกระยะของการวิจยั

ผลการวิจยั

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดจำ�นวน 12 รายเป็น เพศชาย 3
ราย เพศหญิง 9 ราย มีอายุระหว่าง 28-61 ปี การศึกษาอยูใ่ น
ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
ระยะสุดท้ายได้แก่เป็นสามี/ภรรยา บุตร และหลาน ผูส้ งู อายุ
มีอายุเฉลีย่ 69.7 ปี ทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบของญาติสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเด็น (The structures of experience)
คือ การเป็นผู้ตอบแทน การเผชิญหน้ากับอุปสรรคและแก้
ปัญหา การรูซ้ ง้ึ ถึงการมีชวี ติ อยู่ และการก้าวข้ามความรูส้ กึ ผิด
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเป็นผูต้ อบแทน
		 การเป็นผู้ตอบแทนหมายถึงการที่ญาติซ่ึงเป็น
ผู้ดูแลได้ทำ�สิ่งที่มีความหมายและคุณค่าต่อผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ระยะสุดท้ายของชีวติ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้เสียชีวติ โดยมีความทุกข์
ทรมานน้อยทีส่ ดุ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความต้องการขัน้
พืน้ ฐานและความต้องการภายในของผูส้ งู อายุเองเพือ่ ให้มกี าร
ดำ�เนินอยู่ของชีวิตแม้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต
ก็ตาม ญาติได้อธิบายถึงกระบวนการในการตอบแทนโดยมี
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การเตรียมตัวของครอบครัว การวางแผนการแบ่งงานในการ
ดูแลกรณีทผ่ี สู้ งู อายุมบี ตุ รมากกว่า 1 คน แบ่งหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบในเวลากลางวันและกลางคืน ญาติดแู ลให้ผสู้ งู อายุได้รบั
การตอบสนองความต้ อ งการทางร่ า งกายอย่ า งเพี ย งพอ
เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือ
บางคนนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ดูแลให้ได้รับความสุข
สบาย เช่นความสะอาดของร่างกาย การระบายเสมหะ การได้
รับออกซิเจน การได้รับอาหารกรณีท่ีร่างกายผู้สูงอายุยังมี
กระบวนการย่อยอาหารทีส่ ามารถทำ�งานได้ การได้รบั นา้ํ อย่าง
เพียงพอ การได้ใส่เครือ่ งนุง่ ห่มอย่างทีช่ วี ติ ประจำ�วันเคยได้ใส่
การได้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่ตลอดช่วงชีวิต การได้รับยา
เพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายและการเจ็บปวด การดูแลให้
ผูส้ งู อายุรสู้ กึ ปลอดภัยผ่านการสือ่ สารทีท่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุรบั รู้
ด้ ว ยการฟั ง หรื อ การสั ม ผั ส ดู แ ลด้ า นค่ า ใช้ จ่า ย การนำ � ส่ ง
โรงพยาบาล “….ตอนที่รู้ว่าแม่อยู่ในระยะสุดท้าย พวกเรา
วางแผนว่าใครเป็นคนดูแล แม่มีลูกหกคน ก็ดูว่าตอนเช้าใคร
ตอนเย็นเป็นลูกสาวอีกคน พี่สาวดูแลตลอด ลูกชายเป็นคน
ประสานเวลาไปรพ. พวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆก็ช่วยกัน....(ID3)
และ “….พอใจกับทุกอย่าง กับผลที่ได้รับ แกไปสงบ ไม่
ทรมาน เราต้องให้เขาไม่ทรมาน บ้านเรามีวิธีจัดการเรื่องนี้
ก็ไม่ตา่ งกับเด็กอ่อน เขาเลีย้ งเรายังไงเราก็ตอ้ งดูแลเขาแบบนัน้
เขาดูแลเราอาบน้ําป้อนน้ําป้อนข้าวป้อนนมตั้งแต่เราเกิดเรา
ต้องทำ�หน้าทีท่ �ำ ให้แกสบายทีส่ ดุ …..” (ID4) ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล
บางคนอธิบายการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใย
และการยืนยันให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่เป็นภาระ “….แกจะกังวล
ว่าครอบครัวจะลำ�บาก ต้องปลอบแกว่าขอแค่แกนอนหลับกิน
อิ่มไม่ต้องกังวล วันสุดท้ายที่แกอยู่แกได้กินสิ่งที่แกชอบแล้ว
ก็หมดลม แกก็หลับและยาวเลย.... ” (ID10) นอกจากนั้น
ยังมีการตอบแทนให้ ได้ทำ�ตามความเชื่อและศรัทธาของ
ผู้สูงอายุ “….แกก็พยายามลุกมาเตรียมของให้ผมทำ�อาหาร
ใส่บาตร ช่วงทีแ่ กพอจะลุกได้ ผมเห็นแกปวด แกกัดฟัน แกทน
แต่ก็เตรียมของให้ได้ใส่บาตร…” (ID1) ผู้ให้ข้อมูลบางคนได้
อธิบายถึงการตอบแทนในด้านการให้ได้ตัดสินใจในการรักษา
“….ยายแกเตรียมตัวทุกอย่าง แกบอกว่าถ้าเป็นอะไรสุดท้าย
ห้ามพาไปรพ. ให้อยู่ท่บี ้าน ขอหลับที่บ้าน ห้ามใส่ออกซิเจน
ไม่ใส่สาย ได้ท�ำ ตามทีย่ ายต้องการ….” (ID7) จะเห็นว่าการให้
ความหมายของการเป็นผูต้ อบแทนนีญ
้ าติซง่ึ เป็นบุตรหลานของ

ผูส้ งู อายุได้อธิบายให้เห็นความเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ในอดีต
ที่ผ้สู ูงอายุได้ดูแลและเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้ความรักขณะที่
ญาติยงั อยูใ่ นวัยเยาว์และเมือ่ ถึงเวลาทีผ่ สู้ งู อายุไม่สามารถดูแล
ตนเองได้การช่วยให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตาย
อย่างสงบเป็นการตอบแทนที่ญาติทำ�เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทีจ่ ะให้ผสู้ งู อายุได้สน้ิ ชีวติ อย่างมีความสุข ตอบแทนใน
วันและวาระสุดท้ายที่ผู้ป่วยสูงอายุยังมีลมหายใจอยู่ให้ได้ทำ�
หรือได้อยูใ่ นสิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุปรารถนา
2. การเผชิญหน้ากับอุปสรรคและแก้ปญ
ั หา
		 การเผชิ ญ หน้ า กั บ อุ ป สรรคและแก้ ปั ญ หา
หมายถึงการที่ญาติต้องต้องต่อสู้กับความหวาดกลัว ความ
กังวลและความเครียดในสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่มีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้าย เช่นไม่รู้ต้องทำ�อย่างไรจึง
จะปลดปล่อยความเจ็บปวดของผูส้ งู อายุให้ผปู้ ว่ ยได้ทรมานน้อย
ทีส่ ดุ หรือการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเมือ่ อาการของผูส้ งู
อายุมกี ารเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงการทำ�งาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทีส่ ญ
ู เสียหน้าทีซ่ ง่ึ เห็นได้ชดั เจน
คือการหายใจที่ลำ�บากและการที่ต้องจัดการกับอาการทุกข์
ทรมานเมือ่ ผูส้ งู อายุแสดงออกถึงความเจ็บปวด “….เราก็คดิ ว่า
อาการปวดมันทรมานแม่ คนดูแลก็จะทำ�ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
เราก็คิดมาก คนดูแลเราจะทำ�ยังไง เรากลัวแกเจ็บ ระบบ
มันรวน อุปกรณ์มันก็ร้อง แม่ก็จะเจ็บ ต้องการให้เพิ่มยาเรา
ไม่รู้ต้องทำ�ยังไงต้องรอหลานมาทำ�หรือเปลี่ยนเป็นยาเม็ด
แทน….” (ID5) ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลบางส่วนแสวงหาวิธกี ารแก้ไข
ปัญหา พยายามเรียนรู้ และค้นหาสิ่งสนับสนุนเช่นความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากระบบบริการสุขภาพ การสนับสนุน
ด้านคำ�แนะนำ�จากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทีด่ แู ลในเรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับ
ประคอง “….ขอแค่ให้แกมีความสุขตอนที่เราดูแล แต่หนูมี
ปัญหาเรือ่ งการผสมยา เพราะว่าหนูไปทำ�งานช่วงทีย่ าหมดแก
จะไม่ได้ยาตอนนัน้ ปกติหมออนามัยแกจะผสมให้แต่เขามีงาน
เยอะเราก็ตอ้ งแก้ปญ
ั หาโดยการประสานอนามัยอืน่ แทนต้องมี
การวางแผนทีม่ กี ารสำ�รอง....” (ID7) หรือ “…. อุปกรณ์ชว่ ย
หายใจมันทำ�งานไม่ได้ มันตัดการทำ�งานไปเลย แต่พยายามโทร
หาพี่ท่ีร พสต.เขาก็ ดีม ากสี่ทุ่ม ห้ า ทุ่ม เขาก็ ม าดู ใ ห้ บางที่
ออกซิเจนมันไม่ดแี กก็มาดูให้….” (ID2) นอกจากนัน้ การเผชิญ
หน้ากับอุปสรรคและการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ผู้ให้ข้อมูล
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สะท้อนถึงความหมายและความสำ�คัญของการสนับสนุนทาง
สังคมจากญาติคนอื่น ๆ หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
เช่น สามีหรือภรรยาของผูด้ แู ล “….บางทีเราก็ไม่เข้าใจในการ
รักษา จะทำ�ยังไงตอนทีอ่ ยูบ่ า้ น เราเป็นคนดูแลหลักก็หนักใจ
ท้อบ้างแต่เรามีแม่คนเดียว แต่สามีกไ็ ม่วา่ อะไรขออะไรเขาก็ชว่ ย
ทุกอย่างเป็นกำ�ลังใจให้เรา อันไหนเราทำ�ไม่ได้เขาจะทำ�เอง
นอนเฝ้าแม่ไปกับเราเหมือนแม่เขาเองเพราะผูกพันกับแม่…”
(ID5)
3. การรูซ้ ง้ึ ถึงการมีชวี ติ อยู่
		 การรู้ซ้ึงถึงการมีชีวิตอยู่ถูกสะท้อนในรูปแบบ
ประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุระยะสุดท้ายว่าถึงแม้วา่ ผูส้ งู อายุ
จะอยู่ในระยะสุดท้ายแต่การที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในวาระ
สุดท้ายของผูส้ งู อายุเป็นความสวยงามเนือ่ งจากผูด้ แู ลไม่รรู้ ะยะ
เวลาว่าผูส้ งู อายุจะหมดลมหายใจวันเวลาใด “….การตายเป็น
ขัน้ ตอนหนึง่ ของชีวติ เราต้องเจอ ชีวติ มันยือ้ ไม่ได้ พระพุทธเจ้า
ดีขนาดไหนยังตาย ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั เมือ่ ไหร่กเ็ มือ่ นัน้ รูอ้ ยูว่ า่ จะ
ตายแต่ตายวันไหนไม่รู้ ขอแค่ตอนนีเ้ หมือนอยูก่ บั ลูกกับหลาน
ก็เหมือนได้ข้ึนสวรรค์ ตอนที่ดูแลสามีเราจะทำ�ที่แกบอกทุก
อย่าง ไม่ขดั แก ให้มนั เป็นธรรมชาติ อันไหนทำ�ให้แกสบายไม่
เจ็บปวดก็ท�ำ ตอนนีถ้ งึ เราเจ็บป่วยเราก็ตอ้ งอยูใ่ ห้ได้….” (ID11)
จากการให้ความหมายของการรูซ้ ง้ึ ถึงการมีชวี ติ อยูส่ ะท้อนการ
ใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตที่มีลมหายใจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำ�คัญ การ
กระทำ�ทุกอย่างของผู้ดูแลเป็นการทำ�เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการ
ช่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและหรือบรรเทาความทุกข์
ทรมานทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งเผชิญ ในขณะทีผ่ ดู้ แู ลรูส้ กึ ถึงความสำ�คัญ
ของการมีลมหายใจในเวลาปัจจุบันก่อนการสิ้นลมหายใจของ
ผูส้ งู อายุทต่ี นได้ดแู ล ผูด้ แู ลยังได้เชือ่ มโยงถึงความสำ�คัญในการ
มีชวี ติ อยูข่ องตนเองด้วยเช่นกันโดยได้สะท้อนว่าการมีชวี ติ เป็น
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและได้ใช้เวลาทีเ่ หลืออยูใ่ นช่วงชีวติ ของตนเองด้วย
ตนเอง
4. การก้าวข้ามความรูส้ กึ ผิด
		 การก้าวข้ามความรูส้ กึ ผิด หมายถึงการดูแลผูป้ ว่ ย
สูงอายุทอ่ี ยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวติ เพือ่ ให้ได้เสียชีวติ อย่างสงบ
โดยเป็นความรับผิดชอบของผูด้ แู ล แต่อย่างไรก็ตามในการดูแล
บางครัง้ ทำ�ได้ไม่เต็มทีต่ ามความสามารถ ผูด้ แู ลรูส้ กึ ถึงความเจ็บ
ปวดทีผ่ สู้ งู อายุมกี อ่ นการเสียชีวติ รวมถึงความรูส้ กึ ผิดหลังจาก
ที่ผ้ปู ่วยสูงอายุได้เสียชีวิตลงแล้ว ผู้ให้ข้อมูลแสดงถึงความรัก

และความผูกพันทีต่ นมีตอ่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุ รูส้ กึ สูญเสียเมือ่ ผูส้ งู อายุ
เสียชีวิตแล้ว บางครั้งเกิดความรู้สึกติดค้างในสิ่งที่ได้เคยดูแล
ขณะทีผ่ สู้ งู อายุยงั มีชวี ติ อยู่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ทบทวนและตระหนัก
ว่าตนได้ท�ำ ในสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดในขณะทีท่ �ำ การดูแลผูส้ งู อายุ โดย
เฉพาะในระยะที่ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการสื่อสาร
และไม่สามารถบอกในสิง่ ทีต่ นเองต้องการได้ซง่ึ ในระยะดังกล่าว
การตัดสินใจในการเลือกวิธีการดูแลเป็นหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล
หลังจากผู้สูงอายุเสียชีวิตผู้ให้ข้อมูลพยายามทำ�ความเข้าใจ
ตนเอง ให้ก�ำ ลังใจตนเองและให้อภัยตนเองจากความรูส้ กึ ผิดที่
ยังติดค้างในใจ “….ก่อนจะเสียผมมีการฉีดมอร์ฟีนแล้วยาย
ก็เสียไป อันนีผ้ มก็คดิ อยูต่ ลอดว่าเป็นเพราะผมหรือเปล่า ผมก็
คิดมาตลอดว่าเป็นเพราะเราไหมว่าเราทำ�ให้ยายเราตายเพราะ
แกจับมือผมหลังจากที่ให้ยาแก้ปวดแล้วแกก็เสียชีวิต อันนี้
แหละที่ผมคิด แต่ยังไงเขาแก่แล้ว มันก็ทรมานนะ....” (ID1)
นอกจากนั้นผู้ให้ข้อมูลสะท้อนถึงความพยายามในการปฏิบัติ
ตามบทบาทของผูด้ แู ล “....พีย่ งั เสียใจว่าทำ�ไมพีไ่ ม่สอ่ื สารเรือ่ ง
ออกซิเจน แกพูดไม่ได้ท�ำ ไมเราไม่พดู แทนแก อันนีน้ ะทีเ่ ราต้อง
ให้เขาตายอย่างสงบไม่ตอ้ งใส่สายออกซิเจนอะไรแล้ว ก็คดิ วน
เวี ย นอยู่ อ ย่ า งนี้ แ ต่ ยั ง ไงพี่ คิ ด ว่ า เราเป็ น ลู ก เราก็ ไ ด้ ทำ � แล้ ว
พยายามให้แกปลอดภัยทีส่ ดุ ....” (ID6)

อภิปรายผลการวิจยั
จากประสบการณ์ของญาติตอ่ การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบพบว่าการให้ความ
หมายต่อประสบการณ์ดงั กล่าวครอบคลุมถึงการเป็นผูต้ อบแทน
ทีส่ ะท้อนถึงความรูส้ กึ ในแง่ดจี ากการทำ�หน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ที่อยู่ในระยะสุดท้ายหลายด้าน เช่นการดูแลเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของร่ า งกาย การดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ ยา อาหาร
การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำ�วัน ดูแลเพื่อการเผชิญปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากโรคอันเชื่อมโยงกับความสูญเสียการทำ�งานต่อ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความเจ็บปวดที่คุกคามชีวิต
ของผูส้ งู อายุ การดูแลด้านจิตใจโดยการให้ก�ำ ลังใจ ให้ผปู้ ว่ ยสูง
อายุได้ท�ำ ตามความต้องการของผูส้ งู อายุเอง การดูแลด้านสังคม
และจิตวิญญาณซึ่งญาติได้สนับสนุนให้ผ้ปู ่วยสูงอายุได้ทำ�ตาม
ประเพณี ความเชื่อ และกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่ผ้ปู ่วยสูง
อายุตอ้ งการถึงแม้วา่ บางกิจกรรมจะผูป้ ว่ ยสูงอายุจะไม่สามารถ
ทำ�กิจกรรมทีต่ อ้ งการได้เองญาติกจ็ ะดำ�เนินการแทนตามความ
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ประสงค์ของผู้สูงอายุ ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Kanchanachari, Sirapo-ngam และ
Monkong 17 และ การศึ ก ษาของ Kumkwan และ
Chaiyawut18 ทีไ่ ด้อธิบายบทบาทในการผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
โดยจะเห็นว่าญาติเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุทอ่ี ยู่
ในระยะท้ายให้ได้รบั การดูแลตามปัญหาและความต้องการเมือ่
มีการตัดสินใจในการรับการดูแลแบบประคับประคอง รวมถึง
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยในมิ ติ ข องการดู แ ลอย่ า งเป็ น
องค์รวมอย่างสมศักดิศ์ รี มีการสนับสนุนทางสังคม ดูแลให้ได้
ได้ท�ำ ภารกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับความเชือ่ ทางศาสนา วัฒนธรรมการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ เสียชีวติ การให้ก�ำ ลังใจและช่วยให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุ
ได้ท�ำ ในภารกิจทีย่ งั ห่วงหรือกังวลเพือ่ ให้เผชิญกับการตายอย่าง
สงบ จากการให้ความหมายของการเป็นผูต้ อบแทนจะเห็นถึง
ความเชือ่ มโยงตามหลักความเชือ่ ในพระพุทธศาสนาทีไ่ ด้อธิบาย
เกี่ยวกับการบำ�รุงบิดามารดาต้องมีการเลี้ยงดูบิดามารดา
ตอบแทน19 พระพุทธศาสนาเน้นความสำ�คัญของการประพฤติ
ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ บุตรหลานต้องเอาใจใส่และรูจ้ กั
บุญคุณของบิดามารดาหรือบรรพบุรษุ นอกจากนัน้ ญาติได้เชือ่ ม
โยงกับประสบการณ์เดิมในอดีตของญาติทบ่ี ดิ ามารดาของตน
ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายได้อปุ การะแก่ตนเมือ่ เยาว์วยั
ด้วยความรัก ความเมตตา ดังนัน้ ในบทบาทผูด้ แู ลการช่วยให้
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายได้เสียชีวิตอย่างสงบและมี
ศักดิ์ศรีเป็นการตอบแทนและได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ต่อ
ผูส้ งู อายุ
การที่ญาติอธิบายถึงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะ
สุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบว่าเป็นการเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคและแก้ปัญหาแสดงให้เห็นถึงการเผชิญต่ออุปสรรค
เมือ่ ต้องดูแลผูส้ งู อายุระยะสุดท้ายซึง่ เป็นการดูแลทีม่ คี วามต่อ
เนื่องและไม่ทราบระยะสิ้นสุดจนกว่าผู้สูงอายุระยะท้ายจะ
เสียชีวิต และการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายยังส่งผลต่อความ
กลัว ความกังวลและความเครียด โดยเฉพาะสาเหตุจากสภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยและสภาพจิตใจของญาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Yongpattanajit และ MonKong20 ระหว่าง
การดูแลญาติตอ้ งแก้ปญ
ั หาเพือ่ ลดความทุกข์ทรมาน ควบคุม
อาการของผูป้ ว่ ยสูงอายุในระยะสุดท้ายทีจ่ �ำ เป็นต้องได้รบั การ
สนับสนุนจากบุคคลากรทางการแพทย์เพือ่ ให้เข้าถึงบริการและ
การช่วยเหลือในกรณีท่ีญาติไม่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วย

ตนเองซึง่ อาจจะเกิดจากสาเหตุการขาดความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายหรือความไม่มน่ั ใจโดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา
ทีม่ คี วามซับซ้อน เช่นอาการปวดทีจ่ �ำ เป็นต้องได้รบั ยารูปแบบ
ยาฉีด การใช้อปุ กรณ์เพือ่ ให้ออกซิเจน หรือดูแลเมือ่ เกิดแผลกด
ทับทีจ่ ะส่งผลต่อการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย โดยการเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรคจากการดูแลทำ�ให้ญาติและสมาชิกอืน่ ๆ
ในครอบครัวต้องปรับตัวและเผชิญกับอุปสรรคดังกล่าวรวมถึง
การเผชิญกับภาวะวิกฤตเมือ่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุถงึ แก่ชวี ติ 21 การเผชิญ
หน้ากับอุปสรรคและแก้ปัญหาสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี
การปรับตัวของรอย22 โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นอาการของผู้ป่วยหรือ
อุ ป สรรคจากการเข้ า ถึ ง บริ ก ารเป็ น สิ่ง เร้ า ที่ทำ� ให้ ญ าติ เ กิ ด
กระบวนการเผชิญกับปัญหาและมีการตัดสินใจหาวิธีแก้ไข
ปัญหาโดยจะเห็นว่าญาติได้ใช้การตอบสนองโดยการปรับตัว
ด้านร่างกาย มีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิด
มีการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์สว่ นบุคคลซึง่ เป็นการให้คณ
ุ ค่าใน
สิ่งที่ญาติได้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตาย
อย่างสงบ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ซ่ึงคงไว้ในบทบาท
หน้าทีข่ องผูด้ แู ลหลักของผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นระยะสุดท้าย รวมทัง้
มีการปรับตัวด้านการพึง่ พาระหว่างกันซึง่ ญาติได้มปี ฏิสมั พันธ์
ระหว่างสมาชิกอืน่ ในครอบครัวซึง่ เป็นบุคคลสำ�คัญในชีวติ ของ
ญาติผดู้ แู ล หรือบุคคลในระบบระบบบริการสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อช่วยเหลือในการเผชิญกับปัญหาระหว่างการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ
การรู้ซ้งึ ถึงการมีชีวิตอยู่เป็นความหมายหนึ่งที่ญาติ
ได้อธิบายถึงการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตาย
อย่างสงบ เป็นการสะท้อนประสบการณ์ขณะที่ญาติได้ดูแล
ผูส้ งู อายุและการดูแลขณะทีผ่ สู้ งู อายุมลี มหายใจเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูส้ งู อายุโดยมีเป้าหมายให้ชว่ ยบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานระหว่างกระบวนการตายขณะอยู่ภายใต้การดูแล
แบบประคับประคอง ในขณะที่ได้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุญาติได้
เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ และการอยู่
กับปัจจุบันโดยมองว่าตนเองต้องใช้ชีวิตก่อนที่จะสิ้นชีวิต ซึ่ง
จากการสะท้อนของญาติจะเห็นว่าญาติได้ให้ความหมายถึง
การตายอย่างสงบเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้การพิจารณาโดยปล่อยวาง
ทัง้ ตัวตนและสิง่ ทีอ่ ยูแ่ วดล้อม ซึง่ จากการให้ความหมายเหล่านี้
สอดคล้องกับการอธิบายของ Phasukwiharadham และ
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Saengsai23 รวมถึงการศึกษาของ Charuchinda24 ทีอ่ ธิบาย
ความหมายของความตายผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
โดยเน้นความสำ�คัญของการให้ความหมายที่ว่าการตายเป็น
สิง่ ทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีการสิน้ ชีวติ ของมนุษย์ทเ่ี กิด
ขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นสัจจธรรม เป็นความจริงแท้ โดยการมี
คุณค่าของการตายคือการสะท้อนสิง่ ทีผ่ ตู้ ายได้กระทำ�ในขณะ
ทีม่ ชี วี ติ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
การก้าวข้ามความรู้สึกผิด โดยการให้ความหมายนี้
ญาติเชื่อมโยงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุก่อนการ
เสียชีวติ และหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยสูงอายุเสียชีวติ แล้ว ภายใต้บทบาท
หน้าทีข่ องการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งเผชิญกับการดูแลการเสียชีวติ
ทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ ญาติมกี ารพิจารณาในสิง่ ทีด่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ที่อยู่ในวาระสุดท้ายให้ได้อยู่กับครอบครัวและบรรเทาความ
ทุกข์ทรมาน แต่เมือ่ ญาติผเู้ ป็นผูด้ แู ลหลักต้องมีบทบาทในการ
ตัดสินใจ บทบาทการเป็นผู้ดูแล หรือบทบาทของการเป็น
ผูแ้ ทน25 โดยบทบาทเหล่านีอ้ าจจะทำ�ให้ญาติรสู้ กึ คับข้องใจที่
ต้องตัดสินใจแทนผู้ป่วยสูงอายุเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจ
เลือกในสิง่ ทีต่ นเองต้องการได้ นอกจากนัน้ เมือ่ กระบวนการตาย
ได้จบลงญาติได้พยายามก้าวผ่านความรู้สึกผิดหรือความรู้สึก
โทษตนเองเมือ่ ต้องเผชิญกับการสูญเสีย ญาติพยายามทำ�ความ
เข้าใจ ยอมรับและปรับตัวต่อการสูญเสียผู้ป่วยสูงอายุท่ีตน
ได้ ดูแ ล26 ซึ่ง ผลการศึ ก ษานี้ส อดคล้ อ งกั บ การอธิ บ ายของ
Wattanatornnan26 และการศึกษาของ Artsanthia และ
Pomthong27 ทีก่ ล่าวถึงปฏิกริ ยิ าทีอ่ าจจะเกิดเมือ่ ญาติได้มกี าร
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยอาจมีอาการทางกายและทาง
อารมณ์เช่นภาวะเศร้า เสียใจหรือความรูส้ กึ ผิด การทีญ
่ าติได้
ก้าวข้ามความรูส้ กึ ผิดได้เป็นการให้ความหมายและสะท้อนถึง
ความคิดเชิงบวกต่อการทีญ
่ าติได้ทมุ่ เทเวลา มีการเอาใจใส่อย่าง
ดีระหว่างกระบวนการตายจนถึงการตายสิ้นสุด จะเห็นว่าแม้
กระบวนการตายสิน้ สุดลงการดูแลแบบประคับประคองจำ�เป็น
ต้ อ งดู แ ลผู้ ดู แ ลด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง เป็ น การดู แ ลหลั ง การตาย
(Bereavement care) เพือ่ สนับสนุนให้ผดู้ แู ลได้กา้ วผ่านความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตใจและสามารถปรับตัวต่อการสูญเสียที่
เกิดขึน้ ได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจยั ไปใช้

1. ผลการวิจัยนี้อาจจะช่วยให้ผ้ดู ูแลด้านสุขภาพมี
แนวทางในการช่วยเหลือญาติหรือผูด้ แู ลหลักในการดูแลผูป้ ว่ ย
สูงอายุระยะสุดท้ายให้มกี ารเผชิญการตายอย่างสงบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการดูแลแบบองค์รวม
2. ผู้ดูแลด้านสุขภาพสามารถนำ�ผลการวิจัยไปใช้
เพือ่ ช่วยให้เข้าใจบริบทและประสบการณ์ของญาติในการดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายให้มกี ารเผชิญการตายอย่างสงบโดยอาจนำ�
ไปพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการแบบประ
คับประคองในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
3. ผลการวิจัยนี้สามารถนำ�ไปใช้เพื่อเตรียมความ
พร้อมญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายที่ต้องการ
รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสใน
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดูแลผู้ป่วยสูงอายุและหลัง
กระบวนการตายสิ้นสุดเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถก้าวผ่าน
วาระสุดท้ายของชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี และครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวติ

ข้อเสนอเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การดูแล
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบบริการและบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง เช่น บุคคลากรด้านสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห์ ต่อ
การส่งเสริมผูป้ ว่ ยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการเพื่อให้
ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลแบบประคั บ ประคองที่ บ้ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่อี ยู่ในระยะสุดท้ายที่ต้องการรับการดูแล
แบบประคับประคองทีบ่ า้ นให้สามารถดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 43
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