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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำคร้ังนีเ้ป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิคณุภำพ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมชอบของผู้ป่วยสูงอำยุโรค

มะเร็งในระยะลุกลำมเก่ียวกับคุณลักษณะของพยำบำลใน

กำรดูแลแบบประคับประคอง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้สูงอำยุ 

(อำย ุ≥ 60 ปี) ได้รบักำรวนิจิฉยัว่ำเป็นโรคมะเรง็โดยแพทย์

เจ้ำของไข้ ขณะเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลมะเรง็ชลบรุี 

และได้รับกำรสุม่อย่ำงง่ำยตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด คือ โรคมะเรง็ 

อยูใ่นระยะลกุลำม (คะแนนจำกกำรประเมนิด้วย Palliative 

Performance Scale version
2
 ≤ 60) กลุ่มตัวอย่ำงมี

จ�ำนวน 20 คน ได้รับกำรเชิญและเข้ำร่วมกำรให้สัมภำษณ์

ในเชิงลึกตำมแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงที่ได้พัฒนำจำก

กำรทบทวนวรรณกรรมแล้วถูกตรวจสอบควำมตรงของ

เน้ือหำจำกผูท้รงคุณวฒุ ิข้อมลูทีไ่ด้ถูกน�ำมำวเิครำะห์เนือ้หำ 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ คุณลักษณะของพยำบำลท่ีผู้สูงอำยุ 

โรคมะเร็งในระยะลุกลำมมีควำมชอบและต้องกำรใน 

กำรให้กำรดูแลแบบประคับประคองท่ีเน้นควำมสุขสบำย

เป็นส�ำคัญนั้น มี 4 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรม/บุคลิก 

ของพยำบำลที่ต้องกำร (กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ)  

กำรพยำบำลทีช่อบ (กำรบรรเทำอำกำรไม่สุขสบำย กำรบรกิำร 

ช่วยเหลือผู ้ป่วย กำรให้ควำมรู ้) ลักษณะของวิชำชีพ

พยำบำล (เป็นวชิำชพีทีม่คีวำมรู ้ทกัษะและจรยิธรรม) และ

คุณค่ำของพยำบำล (พยำบำลสำมำรถให้กำรพยำบำลใน

ระดับที่ดีทุกคน) จำกผลกำรศึกษำวิจัย สรุปได้ว่ำ กำรดูแล

แบบประคับประคองทีเ่น้นควำมสุขสบำยของผูป่้วยสงูอำยุ

ที่มีโรคมะเร็งในระยะลุกลำมน้ันจ�ำเป็นต้องมีพยำบำลท่ีมี

ควำมรู ้และทักษะเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ  

กำรบรรเทำอำกำรไม่สุขสบำยโดยเฉพำะควำมเจ็บปวด 

และมีจริยธรรมในกำรพยำบำลควำมสุขสบำย ทั้งนี้เพื่อ 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล

ค�าส�าคัญ: ควำมชอบของผู้ป่วยเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

พยำบำล ผู้ป่วยสูงอำยุโรคมะเร็งในระยะลุกลำม กำรดูแล

แบบประคับประคอง

Abstract

 This qualitative research aimed to study 

nurse-characteristics preferences of older adult 

patients with advanced cancer. The patients who 

were diagnosed with cancer by their primary  

doctors, admitted to Chonburi Cancer Hospital 

(Length of stay ≥ 7 days), and met other inclusion 

criteria--score from the assessment by the  

Palliative Performance Scale version2 ≤ 60, as 

illness with advanced cancer--were recruited by 

the purposive sampling. There were 20 samples.  

They were invited and interviewed in depth  

following the Semi-Structured Interview Guide 

which was developed by reviewing literature  

and tested for the content validity. The content 

analysis was used to analyze the data. Three 

nursing experts on cancer care, palliative care, 

end-of-life care, and care for the elderly verified the 

prior categories. The result showed 4 categories 
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emerged. These were (1) needed behaviors/ 

personalities of nurses (effective communication); 

(2) preferred nursing care (relieving discomfort, 

helping patient service, and providing knowledge); 

(3) characteristics of nursing professional (consisting 

of knowledge, skills, and ethics); (4) values of 

nurses (Every nurse could provide good nursing 

care); In summary, to improve quality of nursing 

care, palliative care focusing on comfort care for 

older adult patients with advanced cancer needs 

professional nurses who have sufficient knowledge 

and skills in effective communication, relieving 

discomfort (especially pain), and ethics for  

comfort care.

Key words: Nurse-Characteristics Preferences 

Older Adult Patients with Advanced Cancer  

Palliative Care

ความส�าคัญของปัญหา

 กำรพยำบำลแบบประคับประคอง (palliative 

care [PC]) ในประเทศไทยนับว่ำเป็นแนวคิดกำรพยำบำล

ที่มีควำมส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ำแนวคิดกำรพยำบำลอื่น ๆ 

และยิ่งจะถูกเล็งเห็นควำมส�ำคัญมำกยิ่งขึ้นไปเร่ือยๆ 

เนื่องจำกประชำกรผู้สูงอำยุไทย (คือผู้ที่มีอำยุ ≥ 60 ปี) มี

กำรเพ่ิมจ�ำนวนมำกขึ้นทุกปี และปัจจุบันสังคมไทยได้เริ่ม

กลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยมีจ�ำนวนถึง 10 ล้ำนคนหรือ

ประมำณร้อยละ 15 ของประชำกรทั้งหมด แล้วจะถือเป็น

สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ โดยคำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 

2564 และ 2584 จะมีจ�ำนวนผู้สูงอำยุมำกถึงร้อยละ 20 

หรือ 28 ของประชำกรทั้งหมดตำมล�ำดับ (คณะกรรมกำร

ผู้สูงอำยุแห่งชำติ, 2557) ผู้สูงอำยุเป็นวัยที่ร่ำงกำยและ

อวัยวะต่ำง ๆ  มีสภำพเสื่อมถอยที่ส่งผลให้มีกำรเจ็บป่วยได้

ง่ำยกว่ำวัยอื่น ๆ ดังเช่น National Council on Aging 

(n.d.) กล่ำวว่ำ ผู้สูงอำยุจะมีกำรเจ็บป่วยแล้วกลำยเป็น 

โรคประจ�ำตวัเร้ือรงัอย่ำงน้อย 1 โรคมำกถงึร้อยละ 80 หรอื 

2 โรคพบได้ร้อยละ 68 โรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นโรคที่รักษำ

ไม่หำยขำด ในที่สุดสภำพกำรเจ็บป่วยจะเปลี่ยนแปลง 

ทรดุโทรมจนไม่มกีำรตอบสนองต่อกำรรกัษำ เป็นผูป่้วยใน

ระยะท้ำยของชีวิต และเสียชีวิตในที่สุด

 ประเด็นส�ำคัญและน่ำห่วงใยท่ีสุดในปัจจุบัน ก็คือ 

โรคมะเร็งได้กลำยเป็นโรคเรื้อรังที่พบมำกที่สุด จำกสถิติ

องค์กำรอนำมัยโลกพบว่ำในปี ค.ศ. 2012 มีผู้เจ็บป่วยด้วย

โรคมะเรง็รำยใหม่ 14 ล้ำนคน และเสียชีวติจำกกำรเจบ็ป่วย 

ด้วยโรคมะเร็งมำกถึง 8.2 ลำ้นคน มีกำรคำดกำรณ์ว่ำอีก

ประมำณ 20 ปีข้ำงหน้ำหรือประมำณในปี ค.ศ. 2032 จะ

มีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 22 ล้ำนคน (World Health  

Organization [WHO], 2014) สอดคล้องกับสถิติใน

ประเทศสหรัฐอเมริกำพบว่ำ มีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

รำยใหม่ถึง 1,658,370 คน และเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย

ด้วยโรคมะเร็งมำกถึง 589,430 คน (American Cancer 

Society, 2015) ส�ำหรบัในประเทศไทยพบว่ำตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2542 มีกำรเพิ่มจ�ำนวนของผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่ำงต่อเน่ือง

จนถึงปัจจุบันและได้เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับ 1 ของ

ประชำกรไทย (สถำบันมะเร็งแห่งชำติ กรมกำรแพทย์, 

2556) ทีส่�ำคญัก่อนกำรเสยีชวีติผูป่้วยเหล่ำนีต้้องเผชญิกบั

กำรเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และต้องเข้ำรับกำรรักษำใน

สถำนบริกำรสุขภำพต่ำง ๆ เช่น โรงพยำบำลทั่วไปหรือ 

โรงพยำบำลมะเร็ง ดังเช่น สถิติของกลุ่มงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ สถำบนัมะเรง็แห่งชำต ิ(2556) พบว่ำ มผีูเ้จบ็ป่วย 

ด้วยโรคมะเร็งรำยใหม่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556  

พบถึงร้อยละ 11.09, 12.31, 13.60, 17.77 และ 18.07 

ตำมล�ำดับ ในจ�ำนวนนี้มีผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

รำยใหม่และในที่สุดจ�ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 

ในสถำนบริกำรสุขภำพจ�ำนวนมำกถึงร้อยละ 38.24 

 ผูป่้วยสูงอำยโุรคมะเรง็โดยเฉพำะทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำ

ในสถำนบริกำรสุขภำพส่วนใหญ่ได้รับควำมทุกข์ทรมำน

และควำมไม่สุขสบำย (discomfort) จำกกำรเจ็บป่วย 

อย่ำงมำกทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ จิตวิญญำณ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมทุกข์ทรมำนจำกอำกำร

เจ็บปวด ท้องผกู คลืน่ไส้ อำเจยีน หำยใจล�ำบำก เบือ่อำหำร 

นอนไม่หลับ บวม และมีควำมไม่สุขสบำยใจ  เช่น รู้สึกวิตก

กังวลและซึมเศร้ำ (Oechsle, Goerth, Bokemeyer & 

Mehnert, 2013; Tai, et al., 2016) ซึ่งก็สอดคล้องกับ

กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพในประเทศไทยของ Nilmanat 

et al. (2010) เก่ียวกบัควำมทกุข์ทรมำนในกำรด�ำเนนิชวีติ

ของผู้ป่วยชำวไทยที่เป็นโรคมะเร็งในระยะลุกลำม (หรือใน


