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บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง
(NURSE’S ROLE IN PALLIATIVE CARE)
จอนผะจง เพ็งจาด (Johnphajong Phengjard)*

บทคัดย่อ
การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพนับเป็นสิง่ สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับผูป้ ว่ ยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย
พยาบาลมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะประคับประคองและครอบครัว เพื่อการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี บรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรืออาการของโรคในระยะสุดท้าย การสนับสนุน
และให้กำ�ลังใจเพื่อเผชิญกับกระบวนการตายได้อย่างสงบ บทบาทพยาบาลประกอบด้วย การบริหารจัดการ
ให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง การพยาบาลครอบคลุมความต้องการแบบองค์รวม การ
สนับสนุนและปกป้องสิทธิของผู้ป่วย การจัดการการดูแลที่บ้าน การเตรียมผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายและ
การเสียชีวิต การดูแลครอบครัวภายหลังการเสียชีวิต ตลอดจนการดูแลตัวเองของพยาบาลเพื่อให้มีความ
พร้อมในการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ
คำ�สำ�คัญ: การดูแลแบบประคับประคอง บทบาทพยาบาล

Abstract
Quality nursing care is most importance in the care for palliative and end-of-life patients. Nurses
play significant roles to promote the patient’s quality of life, to alleviate pain and suffering, to support,
and to give the patients and their family encouragement during dying process. Nurse’s roles include
managing palliative care system, providing holistic nursing care, advocating, organizing home care,
preparing for end-of-life and death, and offering bereavement care. While working with stressful circumstances and expecting high quality nursing care, nurses need to care for themselves.
Key words: Palliative care / Nurse’s role
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การดูแลแบบประคับประคองมีลกั ษณะทีส่ �ำ คัญ
คือ เป็นการดูแลเพื่อบรรเทาความปวดและความทุกข์
ทรมานจากอาการทีเ่ กิดขึน้ จากการเจ็บป่วย ซึง่ อาจใช้การ
รักษาแบบ Curative ร่วมด้วย เช่น การผ่าตัด การให้เคมี
บำ�บัด หรือ ฉายแสง โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะยืดชีวติ หรือเร่งให้เสียชีวติ เร็วขึน้
ครอบคลุมความต้องการด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยยอมรับการตายเป็นกระบวนการธรรมชาติ เป็นการ
ดูแลโดยทีมผู้ดูแลที่ประกอบด้วยหลายสาขาวิชาชีพ มี
การใช้แหล่งประโยชน์และระบบการสนับสนุนเข้ามาร่วม
ในการดูแล (WHO, 2002) การดูแลแบบประคับประคอง
มีความหมายครอบคลุมการดูแลแบบ supportive care
(การดูแลรักษาตามอาการ ตามมาตรฐานการดูแล)
การดูแลระยะสุดท้าย (การดูแลในระยะทีเ่ สียชีวติ ) และ
การดูแลแบบฮอสปีส (Hospice: การดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวในระยะใกล้เสียชีวติ จนถึงภายหลังการเสียชีวติ )
(Kinzbrunner, 2005)
การบริการผู้ป่วยแบบประคับประคองจะมี
คุณภาพได้นั้นควรต้องมีระบบที่ดี การพัฒนาบริการ
สุขภาพสำ�หรับผูป้ ว่ ยระยะประคับประคองมีปจั จัยหลาย
อย่างทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ความรูแ้ ละทัศนคติ
เกีย่ วกับการดูแลแบบประคับประคอง ทัง้ ในกลุม่ ประชาชน
และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลที่เป็น
ผูด้ แู ลใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ พยาบาลต้องมีทศั นคติทด่ี ี
ต่อการดูแลผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระยะท้ายของของการเจ็บป่วย
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลแบบประคับ
ประคอง (Principles of palliative care) และมีทักษะ
การพยาบาลในการจัดการอาการเพือ่ บรรเทาความปวด
ความทุกข์ทรมาน ตลอดจนการดูแลด้านจิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ ตอบสนองความต้องการทีซ่ บั ซ้อนของผูป้ ว่ ย
และครอบครัวได้ (Ferrell & Coyle, 2006)
ผู้ป่วยระยะประคับประคองย่อมต้องการการ
รักษาและการดูแลทีด่ ี ไม่ทกุ ข์ทรมานจากความเจ็บปวด
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หรืออาการของโรคในระยะสุดท้าย มีขวัญและกำ�ลังใจ
ในการเผชิญกับกระบวนการตายได้อย่างสงบ พยาบาล
เป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วยเหล่านี้ มีโอกาสได้เห็นถึง
กระบวนการตายและรับรูถ้ งึ ความต้องการของผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัว พยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลและ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและครอบครัว การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นับเป็นสิ่งสำ�คัญ และจำ�เป็นสำ�หรับผู้ป่วยระยะประคับ
ประคองและระยะสุดท้าย บทความนีจ้ ะกล่าวถึงบทบาท
ด้านต่างๆ ของพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยทีส่ อดคล้องกับ
ปรัชญาการดูแลแบบประคับประคอง ครอบคลุมความ
ต้องการองค์รวม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต

บทบาทด้านการบริหารจัดการ (Management role)
การบริ ก ารสุ ข ภาพแบบประคั บ ประคองจะ
เกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีการบริหารจัดการให้เกิดระบบการดูแล
ที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยได้ตามปรัชญาการดูแลแบบ
ประคับประคอง การเกิดระบบการดูแลที่ดีจะช่วยให้
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ รู้ ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ การประสานงาน
เพือ่ ให้เกิดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเน้นการทำ�งานเป็นทีม
พยาบาลมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการสร้ า งที ม การดู แ ลที่
เข้มแข็ง (Payne & Oliviere, 2009) โดย
1. จั ด การให้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
แผนการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างสม่�ำ เสมอ สนับสนุนการแสดง
บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมทีม
2. จัดให้มกี ารทบทวนแนวการปฏิบตั ิ ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ หรือความผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพการดูแล
3. ประชุ ม ปรึ ก ษาในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาการ
สื่อสาร หรือเกิดสถานการณ์ยุ่งยาก
นอกจากนี้พยาบาลมีบทบาทที่สำ�คัญในการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีคุณภาพ
(Rushton, 1998) ดังนี้
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1) สร้างระบบของการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
ผู้ ป่ ว ย บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ในการกำ�หนดให้การดูแลผู้ป่วยระยะประคับ
ประคองเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้นในนโยบายการดูแล
ของหน่วยงาน
2) พยาบาลเป็นสมาชิกในทีมการดูแลสหสาขา
วิชาชีพในหน่วยงาน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานความร่วมมือ
ร่วมวางแผนการดูแล ค้นหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย
และการพัฒนามาตรฐานการดูแล ในเรื่องการจัดการ
ความปวด การควบคุมอาการ การดูแลแบบองค์รวม การ
สนับสนุนด้านจิตสังคม และการบริหารจัดการระบบการ
ดูแล
3) ชี้ แ นะปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การคุ ก คามต่ อ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย และสนับสนุน
ให้เกิดระบบการดูแลที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
4) บันทึกและรายงานถึงความต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัว และค้นหาอุปสรรคต่อคุณภาพ
ของการดูแลผู้ป่วยที่มาจากบุคคล วิชาชีพ องค์กร และ
สังคม
5) สนับสนุนให้เกิดการดูแลที่เป็นระบบ มี
มาตรฐาน และครอบคลุมการดูแลแบบองค์รวม เช่น
การมี Professional guideline protocols และ standard
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
6) มีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลแบบประคับประคองสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาศักภาพบุคคากร
7) ร่วมมือกับผู้ป่วยในการทำ�ให้บุคลากรทาง
การแพทย์ และสังคมทัว่ ไป เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
8) สนับสนุนระบบการดูแลทีค่ �ำ นึงถึง ค่านิยม
ความเชื่อ ทั้งของวิชาชีพ บุคคล และครอบครัว ในการ
ตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐาน
จริยธรรม

บทบาทในการให้การพยาบาล (Providing nursing
care)
การพยาบาลที่มีคุณภาพนับเป็นสิ่งสำ�คัญและ
จำ�เป็นสำ�หรับผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะ
สุดท้าย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรเทาความ
ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรืออาการของโรคใน
ระยะสุดท้าย สนับสนุนและให้กำ�ลังใจเพื่อเผชิญกับ
กระบวนการตายได้อย่างสงบ
การพยาบาลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคองมี
ปัจจัยหลายอย่างทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีผลจากปัจจัยสำ�คัญคือ ทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับ
การดูแลแบบประคับประคองและการดูแล (Caring)
ทัศนคติของพยาบาลทีจ่ ะให้การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประกอบด้วยการรับรูค้ วามรูส้ กึ ผูอ้ น่ื การเข้าใจและสนใจ
ในความทุกข์ทรมานของผูป้ ว่ ยในทุกด้าน มีความเสียสละ
และอุทิศตนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ให้การยอมรับ
และนับถือการเป็นบุคคล ให้การดูแลบุคคล ไม่ใช่การ
ดูแลโรค และการยอมรับถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
ศาสนา และปัจจัยทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแล ส่วนการดูแล เน้นการดูแลแบบองค์รวม มีการ
สือ่ สารทีด่ เี พือ่ สร้างแนวร่วมในการดูแล การบำ�บัดรักษา
ทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐานการรักษา การดูแลมีคณ
ุ ภาพ
ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีแผนการรักษาที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรหลายสาขา
มีการประเมินผลการดูแล มีความต่อเนือ่ งของการดูแล
และมีแผนในการป้องกันภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูป้ ว่ ย (Ferrell & Coyle, 2001) การพยาบาลเพือ่ ตอบ
สนองความต้องการแบบองค์รวมประกอบด้วย

การดู แ ลเพื่ อ บรรเทาความเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย
(Physical care)
ผูป้ ว่ ยระยะประคับประคอง เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ กี าร
ดำ�เนินของโรคในระยะรุนแรง มีการลุกลามของโรคไป
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เกิดความทุกข์ทรมานกับอาการ
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เจ็บป่วยและสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลง อาการที่พบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ ความปวด หายใจลำ�บาก
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องอืด เหงื่อออก เหนื่อยล้า
และ ซึมเศร้า เป็นต้น (Potter, Bryan, & Quigley,
2003; Borgsteede, et al, 2007) พยาบาลต้องมี
ความรู้และความสามารถในการดูแลเพื่อให้ได้รับการ
รักษาทีเ่ หมาะสม ควบคุมจัดการกับอาการต่างๆ ทีท่ �ำ ให้
เกิดความไม่สุขสบาย ช่วยเหลือการประกอบกิจวัตร
ประจำ�วัน ดูแลให้เกิดความสุขสบาย ประเมินอาการและ
เฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
การดูแลด้านจิตใจ (Psychological care)
ผู้ ป่ ว ยระยะประคั บ ประคองและครอบครั ว
มีความต้องการการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์มากขึ้น
พยาบาลมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัว
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจภาวะที่มีการเจ็บ
ป่วยระยะท้าย สามารถจัดการกับความรู้สึกเศร้า เสียใจ
สามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบ โดยเปิดโอกาส
ให้ได้ระบายสิ่งที่คับข้องใจ ความกลัว หรือความกังวล
เกีย่ วกับการเจ็บป่วยและความตายทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ ใน
ระยะนี้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การดำ�เนิน
ของโรคและแผนการรักษา เป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวต้องการ ส่วนการพยาบาลที่ต้องการ คือการ
ดู แลที่ ช่ วยควบคุ มความปวดและความทุก ข์ทรมาน
พยาบาลต้องใช้เทคนิคการสื่อสารที่เป็นกลวิธีในการ
สร้ างสั ม พั น ธภาพที่ดี เพื่อ ผู้ป่ว ยเกิดความไว้ว างใจ
กล้าทีจ่ ะเปิดเผยความรูส้ กึ (Arblaster, Brooks, Hudson,
& Petty, 1990) พยาบาลต้องใส่ใจกับความรู้สึกของ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว แสดงความเห็นใจ ให้การสนับสนุน
เป็นกำ�ลังใจให้ผปู้ ว่ ยสามารถยอมรับ และมีความเข้มแข็ง
ที่จะเผชิญกับความตายที่จะเกิดขึ้น (Kemp, 1999)
การดูแลด้านอารมย์และจิตใจทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประกอบด้วย
1) การประเมินและสอบถามความรู้สึกผู้ป่วยเป็นระยะ
สอบถามความต้องการ แหล่งสนับสนุน และปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยสามารถเผชิญกับการสูญเสียและความ
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ตาย; 2) สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว ให้
เกิดความไว้วางใจ; 3) ให้โอกาสผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้
แสดงความรูส้ กึ ซักถามปัญหา พูดคุยถึงความหวัง ความ
ต้องการ การเตรียมตัวเผชิญกับความตาย สนับสนุนให้
ผู้ป่วยพูดคุยแสดงความรู้สึกกับครอบครัวหรือบุคคล
ทีไ่ ว้วางใจ; 4) ให้ขอ้ มูลในสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการและควรรู้
ในเรื่องการดำ�เนินของโรค การรักษาและการดูแล;
5) ให้ก�ำ ลังใจ สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยมีความหวังตามทีเ่ ป็น
จริง ช่วยเหลือให้ปรับตัวกับความรู้สึกสูญเสียและเศร้า
โศก (NCCN, 2010)
บทบาทการดูแลด้านจิตใจนีพ้ บว่าเป็นบทบาท
ทีท่ �ำ ได้ยาก ในภาวะทีข่ าดแคลนบุคลากรพยาบาลมักจะ
ยุง่ กับงานประจำ�จนไม่มเี วลาอยูก่ บั ผูป้ ว่ ย และพยาบาล
บางคนอาจขาดความมั่นใจในการดูแลด้านจิตใจและ
อารมณ์ เนื่องจากขาดทักษะ หรือไม่มีประสบการณ์ใน
การดูแล ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ทบทวนเกี่ยวกับอารมณ์
และความรู้สึกเกี่ยวกับการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ
การแสดงออกให้ผู้อื่นรับทราบ (Wilkes, 1999) ใน
สภาพการดูแลในปัจจุบนั ของประเทศไทยสอดคล้องกับ
รายงานวิจัยต่างประเทศ (James, 1992) ที่พบว่า
พยาบาลมีเวลาอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยน้อยกว่าผูช้ ว่ ยพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล ซึง่ เป็นผูท้ ใี่ ห้การดูแลทัว่ ไป ทีใ่ กล้ชดิ
กับผู้ป่วยจนทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าพยาบาล
บุคลากรเหล่านี้จึงมีโอกาสได้รับฟังความรู้สึกและรับรู้
การแสดงอารมณ์ของผูป้ ว่ ยมากกว่าพยาบาล ดังนัน้ การ
ทีพ่ ยาบาลจะได้รบั รูแ้ ละให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
จิตใจของผู้ป่วยได้นั้น พยาบาลต้องมีเวลาให้ผู้ป่วย อยู่
กับผู้ป่วยและครอบครัวในเวลาที่ต้องการ รับฟังและ
ให้การดูแลตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
การดูแลด้านจิตวิญญาณ (Spiritual care)
การดูแลด้านจิตวิญญาณนับเป็นการพยาบาล
ทีส่ �ำ คัญในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ทัง้ นีเ้ พือ่ การดูแล
ที่ครอบคลุมความต้องการของมนุษย์ที่เป็นองค์รวม
การดูแลด้านจิตวิญญาณจะช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวติ
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ผู้ป่วยมีความหมาย ประกอบด้วยความรักและสงบสุข
พยาบาลจึงไม่ควรมองข้ามความต้องการด้านนี้ของ
ผูป้ ว่ ย และในบางครัง้ ผูป้ ว่ ยเองอาจไม่ตระหนักถึงความ
ต้องการของตนเอง พยาบาลอาจต้องช่วยเหลือผู้ป่วย
และครอบครั ว ในการสะท้ อ นคิ ด ถึ ง ความต้ อ งด้ า น
จิ ต วิ ญ ญาณ โดยอาจสั ง เกตความรู้ สึ ก อาการ หรื อ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความต้องการการดูแลด้านจิต
วิญญาณ ได้แก่ ความรูส้ กึ เจ็บปวดด้านจิตใจ กลัวกับการ
เผชิญกับความตาย รู้สึกชีวิตไม่มีคุณค่า รู้สึกโดดเดี่ยว
ขาดความมั่นใจ มีปัญหาด้านสัมพันธภาพ และ รู้สึกว่า
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ (Murray,
Kendall, Boyd, Worth, & Benton, 2004)
ในวาระสุดท้ายของชีวิต บุคคลทุกคนมีความ
ต้องการทีจ่ ะมีโอกาสได้คดิ ทบทวนเกีย่ วกับชีวติ ทีผ่ า่ นมา
ทำ�ภาระกิจที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ ได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความเชื่อเพื่อให้มีจิตใจที่สงบ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะ
เผชิ ญ กั บ ความตาย และเมื่ อ เวลานั้ น มาถึ ง ต้ อ งการ
ปราศจากความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ปรารถนาที่จะอยู่
ท่า มกลางคนที่ ตนเองรักและรู้จัก (Kemp, 1999)
พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายควรคำ�นึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1) ให้ความสนใจและเคารพในความเชือ่ และสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ย
เคารพนับถือ; 2) เต็มใจทีจ่ ะพูดคุยเรือ่ งความเชือ่ ความ
ต้องการในการปฏิบตั ติ ามความเชือ่ นัน้ ๆ กับผูป้ ว่ ย; 3)
ให้ความช่วยเหลือและเอือ้ อำ�นวยต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาหรือความเชือ่ ของผูป้ ว่ ย นอกจากนี้ พยาบาล
ควรมีการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมกับการให้การ
ดูแลด้านจิตวิญญาณดังนีค้ อื ทักษะการติดต่อสือ่ สาร การ
สร้างสัมพันธภาพทีอ่ บอุน่ การแสดงความเห็นใจ ความ
จริงใจ การช่วยให้ผปู้ ว่ ยแสดงออกถึงความต้องการด้าน
จิตวิญญาณ การช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความเชือ่ (Johnston & Smith, 2006) การได้รบั การดูแล
ด้านจิตวิญญาณจากบุคลากรทางการแพทย์สง่ ผลต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย (Balboni, 2007)

บทบาทในการปกป้องสิทธิผปู้ ว่ ย (Patient advocacy)
บทบาทนี้นับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งในภาวะ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัวอยูใ่ นสถานการณ์ทต่ี อ้ งใช้ความรู้
ความสามารถ และแหล่งสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย
โดยพยาบาลทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นผู้แทน
ในบางโอกาส เพื่อแสวงหาแหล่งสนับสนุน และข้อมูล
สำ�คัญเพื่อการตัดสินใจต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด
สำ�หรับผู้ป่วย และร่วมปกป้องการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ
(Egan & Labyak, 2006) บทบาทนี้ประกอบด้วย
1) การประสานงานกับแพทย์และทีมสุขภาพเกี่ยวกับ
การดูแลผูป้ ว่ ย; 2) สนับสนุนให้ได้รบั การดูแลรักษาเพือ่
การควบคุมอาการทีเ่ หมาะสม; 3) ค้นหาแหล่งสนับสนุน
ที่จำ�เป็นและเหมาะสมกับผู้ป่วย; 4) สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนที่มีอยู่; 5) ประสานงาน
ในการใช้บริการและประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนทีม่ อี ยู่

บทบาทการดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ น (Nurse’s
role in palliative home care)
การดู แ ลผู้ป่ว ยประคั บ ประคองที่บ้า น เป็ น
บริการที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย เพิม่ คุณภาพการดูแล (Peters &
Sellick, 2006) และลดจำ�นวนวันในการอยูโ่ รงพยาบาล
(Costantini, et al., 2003) พยาบาลมีบทบาทสำ�คัญต่อ
ความสำ�เร็จของการดูแลที่บ้าน พยาบาลต้องทำ�ความ
เข้าใจว่าการดูแลผูป้ ว่ ยระยะประคับประคองทีบ่ า้ นไม่ใช่
เป็นบทบาทเฉพาะของพยาบาลในชุมชนเท่านัน้ แต่เป็น
บทบาทของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วย
ต้องการเสียชีวิตที่บ้าน พยาบาลต้องดูแลช่วยเหลือ
จัดการ และจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
เพือ่ การช่วยเหลือเตรียมการให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ทีบ่ า้ นได้
อย่างสงบ ครอบครัวมีแหล่งสนับสนุนและมีศักยภาพ
สามารถจัดการกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ (Milone-Nuzzo
& McCorkle, 2006)

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

ประเด็นเรือ่ งสถานทีเ่ สียชีวติ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ
ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโดยเฉพาะใน
ระยะสุดท้าย ในสังคมวัฒนธรรมไทย ในอดีตการเสีย
ชีวติ ทีบ่ า้ นถือเป็นเรือ่ งปกติ โดยเฉพาะการเสียชีวติ ของ
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังและผูส้ งู อายุทบี่ า้ น ในปัจจุบนั แม้วา่ การเสีย
ชีวิตที่บ้านจะเป็นความต้องของประชาชนจำ�นวนมาก
แต่เมื่อถึงเวลานั้นจริงผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ มีการศึกษาทบทวน
งานวิจัยเกี่ยวกับสถานที่เสียชีวิต พบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 1) ชนิดของการเจ็บป่วย ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
เสียชีวิตที่บ้านสูงกว่าผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่น และ
ผู้ป่วยเจ็บป่วยเฉียบพลัน; 2) ความต้องการของผู้ป่วย
ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารบอกความต้องการและต้องการเสียชีวติ
ทีบ่ า้ นจะได้รบั การตอบสนองจากครอบครัวและบุคลากร
ทางการแพทย์;3) ความเพียงพอของโรงพยาบาบาลใน
ชุมชนและการมีจำ�นวนเตียงที่สามารถดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายในโรงพยาบาล; 4) การมีครอบครัวและผูด้ แู ล หรือ
มีแหล่งสนับสนุนทางสังคม ครอบครัวพร้อมดูแลผูป้ ว่ ย
และจัดการเมือ่ ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ทีบ่ า้ น; 5) ปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การยอมรับของชุมชน; และ 6) มี นโยบาย
สุขภาพทีก่ �ำ หนดให้มกี ารดูแลทีบ่ า้ น มีบริการดูแลทีบ่ า้ น
ทีส่ นับสนุนการเสียชีวติ ทีบ่ า้ นสำ�หรับผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
การสนับสนุนครอบครัว มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการให้บริการ (Gomes & Higginson, 2013)
การพูดถึงความตายเป็นเรื่องที่ยากแล้ว การ
สอบถามถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องการเสียชีวิตยิ่งยากกว่า
และยังเป็นทีถ่ กเถียงกันถึงความเหมาะสมทีพ่ ดู ถึงเรือ่ ง
นีก้ บั ผูป้ ว่ ยและครอบครัว และล่อแหลมต่อจริยธรรมใน
ปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลควรต้องดูความเหมาะสม
ของสภาพการเจ็บป่วยและช่วงเวลาที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้
และบางครัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติอาจแปลความหมายถึงการ
เร่งให้ผปู้ ว่ ยกลับบ้านหากโรงพยาบาลมีปญ
ั หาเรือ่ งจำ�นวน
เตียงรักษาพยาบาล ดังนัน้ การกล่าวถึงเรือ่ งนีค้ วรทำ�เมือ่
แน่ใจว่าผูป้ ว่ ยและครอบครัวพึงพอใจกับการดูแลทีไ่ ด้รบั
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มีสัมพันธภาพที่ดี และยอมรับกับแผนการรักษาแบบ
ประคับประคอง และไม่ควรถามคำ�ถามโดยตรงแต่อาจ
ใช้ชว่ งโอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยพูดถึงความต้องการต่างๆ อย่างไร
ก็ตามความต้องการนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยอาการหนักและครอบครัวเป็นผูต้ ดั สินใจ
แทนผูป้ ว่ ย ดังนัน้ การดูแลผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ทีบ่ า้ นเป็นเรือ่ ง
ที่ผู้ดูแลต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการ
ฝึกทักษะมาเป็นอย่างดีเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วย ให้การดูแลที่เอื้อต่อการเสียชีวิต
อย่างสงบที่บ้านได้ (Munday, Mila, & Dale, 2009)

บทบาทเรื่องการเตรียมตัวตาย (Prepare to die)
พระไพศาล วิสาโล กล่าวไว้วา่ การตายอย่างสงบ
เป็นเรื่องที่ฝึกได้ เตรียมได้ “เราตายได้ครั้งเดียว เราจะ
ตายอย่างไร ร้านกาแฟบางร้านใช้เวลาถึงสามอาทิตย์ใน
การฝึกพนักงานให้เชี่ยวชาญในการชงกาแฟ แต่เรื่อง
ตายที่เป็นเรื่องสำ�คัญ กลับไม่เคยมีการฝึกการสอนกัน
ในโรงเรียนไหนๆ ทั้งที่การตายให้เป็น บางทีก็แยก
ไม่ออกจากการอยู่ให้เป็น” (วิวัฒน์ วิริยกิจจา, 2555)
ดังนัน้ การช่วยให้ผปู้ ว่ ยเผชิญกับความตายอย่างสงบได้
นัน้ พยาบาลควรต้องมีการเตรียมผูป้ ว่ ย โดยการจัดการ
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบความจริงเกี่ยวกับ
สภาพการเจ็บป่วย ความรุนแรง การรักษาพยาบาล และ
โอกาสของการเสียชีวติ จากแพทย์ผใู้ ห้การรักษา ช่วยให้
ผู้ ป่ ว ยได้ คิ ด ทบทวนเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ตนเองในอดี ต จน
ปัจจุบัน การยอมรับธรรมชาติของการตาย การเตรียม
จัดการด้านทรัพย์สินและมรดกที่ให้กับครอบครัว และ
การแสดงเจตน์จำ�นงเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ต้องการ
และการจัดการภายหลังเสียชีวิต (Kemp, 1999)

บทบาทการดู แ ลครอบครั ว ในระยะเศร้ า โศก
ภายหลังการเสีย วิต (Bereavement care)
การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง เป็นการ
ดูแลทีค่ รอบคลุมการดูแลผูป้ ว่ ยและการดูแลครอบครัว
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ของผู้ป่วย เน้นการดูแลด้านจิตใจ การช่วยเหลือให้
ครอบครัวสามารถปรับตัวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ทีร่ กั จัดการกับอารมณ์เศร้าโศก สามารถกลับมาใช้ชวี ติ
ได้ตามปกติ พยาบาลใช้ความรู้ความสามารถด้านการ
สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัว เพือ่ สามารถประเมิน
ครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพ ความสำ�คัญของผูเ้ สียชีวติ
ต่อครอบครัว การเผชิญปัญหาของครอบครัว ความสำ�คัญ
ของผู้ป่วยกับครอบครัว และประสบการณ์การสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น การช่วยเหลือโดยการรับฟัง
การเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้แสดงความรู้สึก การให้
ข้อมูล และแหล่งสนับสนุนทางสังคม การช่วยค้นหา
เป้าหมายของครอบครัวภายหลังการสูญเสีย (Kemp,
1999; Corless, 2006)

การดูแลตนเองของพยาบาล (Taking care of
yourself)
การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองเป็น
งานที่พยาบาลต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดูแล
เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีซ่ บั ซ้อนของผูป้ ว่ ย การที่
พยาบาลต้องเกีย่ วข้องกับอารมณ์และความรูส้ กึ สูญเสีย
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเครียดในการทำ�งานของ
พยาบาล (Vachon, 2006; Sherman, 2013) ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. ความเครียดจากงาน อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น การทีพ่ ยาบาลต้องให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด มีภาระการดูแลมาก มีจำ�นวน
ผู้ป่วยมาก ต้องให้การพยาบาลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
ไปพร้อม ๆ กัน และ/หรือการทำ�งานกับผูร้ ว่ มงานทีข่ าด
ความรับผิดชอบหรือขาดการเอาใจใส่ในการทำ�งาน
2. การสับสนในบทบาท เช่น การทำ�หน้าที่ใน
การประเมินปวดและการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
เพื่อควบคุมความปวด สับสนในการให้ข้อมูลความ
เกี่ยวกับอาการและการดำ�เนินของโรคแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเมื่อถูกถาม

3. สูญเสียอำ�นาจในการควบคุม เกิดขึ้นใน
ภาวะที่พยาบาลไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล
ผู้ป่วย หรือส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ความเครี ย ดจากสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำ�งาน เช่นการทำ�งานกับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทรุดลงเรือ่ ยๆ
การเห็ น ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต และการเศร้ า โศกเสี ย ใจของ
ครอบครัว
5. ปัญหาการสื่อสารในทีมสุขภาพ เกิดขึ้นได้
จาก ความแตกต่างระหว่างระบบความเชื่อและค่านิยม
ความลังเลในการตัดสินใจเลือกการดูแลแบบประคับ
ประคอง การตัดสินใจในการเลือกสถานที่เสียชีวิต และ
ผู้ป่วยหรือครอบครัวที่มีปัญหาการปรับตัวหรือนิสัย
ส่วนตัว
6. ความเครี ย ดของผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว
พยาบาลต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเครี ย ดของผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัว เนื่องจากต้องตอบสนองความต้องการด้าน
อารมณ์ อาจต้องสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวในการ
ตัดสินใจเลือกการดูแลแบบประคับประคอง และเมื่อมี
สัมพันธภาพทีใ่ กล้ชดิ สนิทสนมกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว
อาจมีความรู้สึกสูญเสียและไม่สามารถช่วยเหลืออะไร
ได้ (Newton & Water, 2001)
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนให้
พยาบาลสามารถทำ�งานกับผู้ป่วยระยะประคับประคอง
(Newton & Water, 2001; Vachon, 2006) ได้แก่
1. การทำ � งานร่ ว มกั บ ที ม ที่ ดี ผู้ ร่ ว มที ม มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้ปฏิบัติงานการให้การยอมรับ
ในคุณค่าของความเป็นคน
2. การมีรปู แบบการทำ�งานทีด่ ี มีระบบสนับสนุน
ที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
3. การมีระบบสนับสนุนด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับสภาพ
การทำ�งาน

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

4. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการปรับตัวกับการทำ�งานของพยาบาล
5. ประสบการณ์การทำ�งานทางบวก ได้แก่
ความรูส้ กึ ว่าได้มสี ว่ นในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้มสี ขุ ภาพ
ดี ที่ สุ ด การได้ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ปรั บ ตั ว
กับการตาย การที่ได้รับการตอบรับทางบวก การที่ได้มี
ประสบการณ์ในการเห็นผู้ป่วยตายอย่างสงบ และการ
ช่วยให้ครอบครัวได้มีความทรงจำ�ที่ดี ช่วยให้ผู้ป่วยได้
ค้นหาความหมายของความทุกข์ทรมาน ทำ�ให้พยาบาล
รู้สึกเป็นสุขและภูมิใจกับผลงาน
6. มีโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาความเป็น
บุคคล การเรียนรู้และเติบโตด้านจิตวิญญาณ
การดูแลตนเองของพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยระยะ
ประคับประคองมีความสำ�คัญอย่างยิ่งเพื่อให้พยาบาล
สามารถเผชิญกับภาวะการสูญเสียที่พบเห็นเป็นประจำ�
การศึกษาวิจัยจำ�นวนหนึ่งที่นำ�เสนอแนวทางการดูแล
ตนเองของผูด้ แู ลรวมทัง้ พยาบาล (Buckley, 2008) ได้แก่
1. การเรียนรูเ้ กีย่ วกับความตายและความตาย
ของตนเอง (Hutchinson & Scherman, 1992)
2. การทำ�ความรูจ้ กั ตนเอง (self-awareness)
โดยการสะท้อนคิด (self reflection) เกีย่ วกับตนเอง ด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
ที่มีผลต่อการแสดงออกและการปฏิบัติพยาบาล
3. ให้ คุ ณ ค่ า กั บ ตนเอง (Value yourself)
พยาบาลต้องให้ความหมายและความสำ�คัญของการ
พยาบาลว่ามีคณ
ุ ค่า ภาคภูมใิ จในการพยาบาลทีใ่ ห้กบั ผูป้ ว่ ย
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4. ฝึกการกล้าแสดงออก (Being assertive)
พยาบาลต้องกล้าพูด และแสดงที่เหมาะสม เมื่อต้อง
พบกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่คุกคาม หรือเกิดการ
ไม่เข้าใจกัน ระหว่างทีมผู้ดูแล หรือ ผู้รับบริการ
5. รั ก ษาการมี ชี วิ ต ส่ ว นตั ว (Protect your
private life) พยาบาลต้องแยกความคิดและความรู้สึก
ออกจากงานเมือ่ กลับบ้าน ไม่น�ำ เรือ่ งงานกลับไปบ้าน ใช้
ชีวิตกับเพื่อนและครอบครัวอย่างมีความสุข
6. เรี ย นรู้ ใ นการผ่ อ นคลายความเครี ย ด
(Practice stress management) เรี ย นรู้ แ ละหาวิ ธี
ผ่อนคลายความเครียด ความรูส้ กึ เศร้า เสียใจ ทีเ่ กิดจาก
การดูแลผู้ป่วย

สรุป
การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองใน
ปัจจุบนั มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ทำ�ให้ดเู หมือนว่าการยอมรับกับการ
เจ็บป่วยระยะท้ายและการตายเป็นความพ่ายแพ้ พยาบาล
ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องพบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
ด้านร่างกาย ทั้งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน
ความรูส้ กึ สิน้ หวัง เศร้าโศก และสูญเสีญ ปัญหาด้านสังคม
และครอบครัว และที่สำ�คัญด้านจิตวิญญาณ พยาบาลมี
บทบาทสำ�คัญในการดูแลเพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ผูป้ ว่ ยในช่วงเวลาทีเ่ หลืออยู่ โดยพยาบาลใช้ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการระบบและให้การ
พยาบาลที่ครอบคลุมความต้องการองค์รวมของผู้ป่วย
และครอบครัว
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