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บทคัดย่อ
   การศึกษานีเ้ป็นการวจัิยเชงิคุณภาพ เพือ่ศกึษาการรับรู้การได้รบัการดแูลอย่างเอือ้อาทรของผูป่้วยโรคไตวายระยะสดุท้าย

ที่ได้รับล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยจ�านวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจนได้ข้อมูลอิ่มตัว ผลการวิจัยพบการรับรู้การได้

รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ (1) ความหมายของการดูแลอย่างเอื้ออาทร ได้แก่ 1) ดูแลในระยะ

ที่ต้องตัดสินใจท�าการรักษา และ2) ดูแลช่วยเหลือ/ติดตามการรักษา) (2) การปฏิบัติของพยาบาลที่แสดงถึงการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

ได้แก่ 1) มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2) แสดงออกถึงความเข้าใจและมีจิตใจที่เมตตา และ3) มีเวลาให้ผู้ป่วยเสมอ (3) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทร ได้แก่ 1) ลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาล และ2) การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและ

ครอบครัว และ (4) ความคาดหวังการได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทร ได้แก่ 1) ให้ความรู้ ค�าแนะน�า โดยไม่ต้องถาม และ2) ได้รับ

ความสะดวกสบาย/ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาท่ีได้ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการดูแลอย่างเอื้ออาทรได้ตรงตามการ

ความต้องการของผู้ป่วย 
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บทน�า
 การเจ็บป่วยด้วยโรคด้วยโรคไตเร้ือรัง (Chronic 

Kidney Disease: CKD) เป็นภาวะท่ีมีการเสื่อมของไตจนไม่

สามารถกลับมาท�างานได้ตามปกติ และเป็นโรคในกลุ่ม NCD 

(Non-Communicated Disease) หรือโรคไม่ติดต่อท่ีเป็น

ปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญั ท�าให้คนไทยเสยีชีวติก่อนวัยอนัควร 

จากการแถลงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ปัญหาของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย 

เป็นปัญหาที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าไวรัสโควิด-19 และฝุ่นพิษ        

PM 2.5 ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรคไตเป็นภาวะไตเสื่อมจากปัญหา

โรค NCD อื่นๆ โดยเฉพาะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานและ             

โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นสาเหตุส�าคัญของโรคไตถึง 

ร้อยละ 70 คิดเป็นจ�านวนรวมของผู้ป่วยเกือบ 15 ล้านคน           

ในจ�านวนน้ีเป็นผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย (End-Stage 

Renal Failure Disease: ESRD) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วย          

เพ่ือรับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ตามนโยบาย        

“PD First” ของรัฐบาล จ�านวน 12,753 คน แบ่งเป็นเพศชาย 

6,177 คน และเพศหญิง 6,576 คน1,2 เช่นเดียวกับข้อมูลของ

สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ในปี 2558 ประเทศไทยพบผู้ป่วย 

ไตวายเรื้อรังถึง 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจากเดิมเฉลี่ย         

ปีละประมาณ 10,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยใน

จ�านวนนี ้มผีูป่้วยโรคไตวายเร้ือรงัทีเ่ข้าสูก่ารเป็นโรคไตวายระยะ

สุดท้าย (ESRD) จ�านวน 200,000 คน1 ผู้ป่วย ESRD จะมีค่า

ของเสียในเลือด (Azotemia) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน           

หรือมากกว่า และตรวจพบค่าอัตราการกรองของไตหรือ              

ค่า (Glomerular Filltration Rate: GFR) ลดลงคือ น้อยกว่า

ร้อยละ 15 (ซึ่งค่าปกติมากกว่าร้อยละ 90) ร่วมกับและมีค่า      

ของเสยีในเลอืด หรอื Serum creatinine (Scr) เกนิ 8 มลิลิกรัม

ต่อเดซิลิตร (ค่าปกติไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) และ        

อาจพบกลุ่มอาการจากการคั่งของของเสียในเลือด หรือกลุ่ม

อาการยูรีเมีย (Uremic syndrome) ตามระบบต่างๆ ได้แก่ 

อาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร           

ท้องเสีย ซึมลง บวม  โลหิตจางหรือเกิดภาวะซีด เป็นต้น3,4                 

ผู ้ป ่วย ESRD จึงเป็นผู ้ป ่วยที่อยู ่ในระยะที่ต ้องพิจารณา             

ท�าการรักษาโดยการบ�าบัดทดแทนไต (Renal replacement 

therapy) จาก 2 วิธี คือการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

ด้วยน�้ายาชนิดถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis: CAPD) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม             

(Hemodialysis) ซึ่งเป็นการรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ

ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ แต่ไม่ได้เป็นการรักษาเพือ่ให้หายขาด เนือ่งจาก

ไตถูกท�าลายไปมากจนไม่สามารถท�าหน้าที่ได้ตามปกติ การ

รักษาจึงท�าได้เพียงประคับประคอง3 

 จากความส�าคัญข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้

ก�าหนดนโยบาย “PD first policy” ข้ึน ตั้งแต่ 1 มกราคม        

พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้ป่วย ESRD ได้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 

เข้ารับการรักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ได้โดยไม่

Abstract
 The purpose of this qualitative research was to explore the experience of perception of caring among 

patients with end-stage renal failure disease undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Data were 

collected through in-depth interviews with 30 selected participants by the semi-structured interview guide. 

Data were collected and analyzed up to a certain time that researchers had sufficient information and                

saturation. The results of the study showed that 4 issues: (1) The meaning of caring (consisted of caring in   

period of treatment decision and help care/treatment following) (2) Nursing intervention which shown caring 

(consisted of having knowledge and be expertise, showing understand and compassionate, always have time)  

(3) Factors affected to caring (consisted of personal character of nurse and behavior of patients and family)        

(4) The expectation of being caring (consisted of providing knowledge/advise without asking and comfortable 

getting/continuous following). The result of the study can be used as the guidelines for caring to the needs of 

patients.
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