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การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพและ
การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายไม่ใช่ประเด็นใหม่หรือประเด็น
เก่าจนเกินไปส�าหรับประเทศไทย	 ประเทศไทยได้เริ่ม
ตระหนักและให้ความสนใจแนวคิดและการพัฒนาการ
ดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพและการดูแล 
ผู้ป่วยใกล้ตายมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2547	โดยมหาวิทยาลัย	
สงขลานครินทร์	 ได้จัดประชุมการดูแลแบบประคับ
ประคองภาวะสุขภาพระดับชาติขึ้น	 นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการดูแลแบบ
ประคับประคองภาวะสุขภาพขึ้นด้วยเช่นกันในปี	พ.ศ.	
254825	 แนวคิดเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
ปัจจุบันหน่วยงานของส�านักคณะกรรมการสุขภาพ
แห ่งชาติ 	 และหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรไทยที่ก�าลังก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีการเสื่อมสภาพของร่างกาย	
เสี่ยงต ่อการเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ�า
ตัวอย่างน้อย	1	โรค	ท�าให้ต้องการการดูแลเพื่อควบคุม
อาการอย่างต่อเนื่อง	 และเม่ือโรคได้พัฒนาจนไม่
สามารถควบคุมอาการได้	 จะท�าให้กลายเป็นผู้ที่เจ็บ
ป่วยอยู ่ในระยะสุดท้ายหรือใกล้ตาย	 ซึ่งต้องการ 
การดูแลเฉพาะด้านในการตอบสนองให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ป่วยใกล้ตายอย่างแท้จริงเพื่อความสุข
สบาย	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย

อย่างไรก็ตามการพัฒนาแนวคิดการดูแลแบบ
ประคับประคองภาวะสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยใกล้
ตายได้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรป	 อเมริกา	 และขยายสู่
ทวีปเอเชียเริ่มแรกในศตวรรษที่	 6-7	 (ประมาณ	พ.ศ.	
1638)	 ผู้ป่วยใกล้ตายในทวีปยุโรปได้รับการดูแลจาก
พระหรือแม่ชี	 รวมทั้งกลุ่มผู้หญิงที่พอมีฐานะได้อุทิศ
ตนมาดูแลผู้ป่วยใกล้ตายเหล่านี้	ต่อมาในปี	พ.ศ.2385	
Jeanne	Garneir	 ได้ริเริ่มใช้ค�า	Hospice	 (ซึ่งแปลว่า	 
ผู้ให้ที่พักอาศัย	 หรือสถานที่พักอาศัยส�าหรับคนแปลก
หน้า)	 เพื่อเรียกการดูแลส�าหรับผู ้ป่วยใกล้ตายใน
ประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งเรียกการดูแลนี้ว่า	Hospice	care	
และในปี	พ.ศ.2448	มีการจัดตั้ง	Joseph’s	Hospice	

Concepts of Palliative Care 
 ยุพิน ถนัดวณิชย์ พย.บ.,พย.ม.,ปร.ด.

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกในกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ1 

อย่างไรก็ตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายเริ่มได้รับ
การพัฒนาจากการปฏิบัติสู่เชิงวิชาการจนได้รับการ
ยอมรับนั้นเกิดจาก	Dame	Cicely	Saunders	(ภาพที่	
1)	 นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในประเทศ
อังกฤษ	 และได้มีโอกาสให้การดูแลเศรษฐีชาวยิวชื่อ	
David	 Tasma	 ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะ
สุดท้าย	ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้ยกคฤหาสน์ให้	Cicely		
Saunders	จ�านวน	1	หลังพร้อมเงินจ�านวนหนึ่ง	ต่อมา
ในปี	ค.ศ.1967	Cicely	Saunders	ได้ปรบัปรงุคฤหาสน์	
ดังกล่าวและก่อตั้งเป็นสถานที่ให้การดูแลผู้ป่วยใกล้
ตาย	เรียกว่า	St.	Christopher’s		Hospice	(ภาพที่	2)	
ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ10	 ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่ีให้การดูแล
ผู้ป่วยใกล้ตายสมัยใหม่	เพราะมีการน�าองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และงานวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ผู ้ป ่วยใกล้ตายให้การดูแลมีความเป็นองค์รวม23  
ต้ังแต่นัน้มาแนวคดิและการบริการการดูแลผู้ป่วย	 ใกล้
ตายได้รับการยอมรับและเร่ิมขยายเข้าสู ่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ในช่วงระยะเวลา	 ปี	 พ.ศ.2506–2511		
ขณะเดียวกันแนวคิดและการดูแลน้ีได้ถูกพัฒนาและ
แพร่หลายสูป่ระเทศอืน่ๆ	มาอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบัน

ภำพที่	1	Dame	Cicely	Saunders	Copyright	n.d.	
by	St.	Christopher’s	Hospice
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ภำพที่	2	St.	Christopher’s	Hospice	exterior	2014	ประเทศอังกฤษ	Copyright	n.d.	by	St.	Christopher’s		
Hospice

ค�าที่ใช้เรียกการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายจากค�าว่า	
Hospice	 care	 ถูกเปลี่ยนไปเรียก	 Palliative	 care	
(PC)	 โดยใช้ครั้งแรกใน	 Royal	 Victory	 Hospital	
ประเทศแคนาดา	 โดย	 Balfour	 Mount	 เนื่องจาก
ความหมายของค�าว่า	 Palliative	 care	 คือ	 การดูแล
บรรเทาความทุกข์ทรมาน	 หรือลดความรุนแรงของ
โรคที่เป็นอยู่ของผู้ป่วยโดยวัตถุประสงค์ไม่ได้มุ่งเน้น
อยู่ที่การรักษาเป็นหลัก	 ตั้งแต่น้ันมาการดูแลผู้ป่วย
ใกล้ตายจึงถูกเรียกสลับกลับไปมาระหว่างค�าว่า	Hos-
pice	care,	End-of-life	care,	และ	Palliative	care17 
ส�าหรับระยะเวลาที่นับว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะใกล้ตาย
และต้องการการดูแลแบบประคับประคองภาวะ
สุขภาพนั้นไม่สามารถบอกได้แน่นอน	อย่างไรก็ตามได้
มีความพยายามท่ีจะให้ค�าจ�ากัดความของค�าว ่า 
“ผู้ป่วยใกล้ตาย”	คือผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยหรืออาการ
ของโรคที่เป็นอยู่ของผู้ป่วยมีอาการแย่ลง	แสดงอาการ
ภาวะทุพพลภาพ	 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง	 และจะ
ตายหรือถึงแก่กรรมในที่สุด	 หรือหมายถึงผู้ป่วยที่มี

ภาวะของโรคเรื้อรัง	 และมีอาการหรือแสดงความ
บกพร่องในการท�างานหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ	 ของ
ร่างกาย	 ท�าให้ผู ้ป่วยเหล่านี้ต้องการการดูแลจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิตหรือเมื่อความตายมาถึง8	 ช่วง
ระยะเวลาของการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต
และช่วงเวลาการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายได้ถูกคาดการณ์
ว่าจะไม่เกิน	 6	 เดือน	 หรือคาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะตาย
หรือเสียชีวิตภายในเวลา	6	เดือนนั่นเอง25

	อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เป็นจริงส�าหรับ
การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการท่ีเจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพท้ังแพทย์	 พยาบาลหรือ
บุคลากรอื่นๆ	 จะระบุหรือตัดสินได้ว่าผู้ป่วยรายใดอยู่
ในภาวะใกล้ตาย	ดังนั้น	Anderson2	จึงได้คิดค้นแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
แบบประคองภาวะสุขภาพขึ้น	 ซึ่งเรียกว่า	 มาตรวัด
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประ
คับประคองภาวะสุขภาพ	 (ภาพที่	 3)	 ซึ่งมีคะแนน
ระหว่าง	 0–100	 เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพในการ
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ท�านายและคาดการณ์ผู ้ป ่วยใกล้ตายได้ประมาณ 
ร้อยละ	 94.0–99.0	 นั่นคือหากคะแนนของผู้ป่วยราย
ใดต�่ากว่า	 60	 สามารถท�านายได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็น 
ผู้ป่วยใกล้ตาย	 นั่นคือ	 อาการและการเจ็บป่วยของ 
ผู้ป่วยจะแย่ลงเรื่อยๆ	 และคาดการณ์ว่าจะถึงแก่กรรม
ในที่สุด	 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน	 6	 เดือน	 ดังนั้นในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู ้ป่วยจึงต้องการการดูแลแบบ
การดูแลผู ้ป่วยใกล้ตาย	 หรือการดูแลแบบประคับ
ประคองภาวะสุขภาพ16 

ตำรำงที่	1	Palliative	Performance	Scale	Version	2:	PPSv2		Reprinted	from		Use	of	the	Palliative	
Performance	Scale	in	end-of-life	prognostication16

การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายหรือการดูแลแบบประคับ
ประคองภาวะสุขภาพในผู้ป่วยใกล้ตายมีวัตถุประสงค์
หลักของการดูแลอยู ่ ท่ีการให้บริการการดูแลเพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู ้ป่วยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ 
ผู้ป่วย	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับบุคคล
อันเป็นที่รัก	 และมีโอกาสหรือส่วนร่วมในการเลือก
หรือวางแผนการรักษาพยาบาลตามท่ีผู้ป่วยต้องการ
ด้วยความเข้าใจ6-7,9-22	ที่ส�าคัญผู้ป่วยใกล้ตายเหล่าน้ี
ต้องการ	 ความสุขสบายเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ
ดูแลพยาบาลในช่วงสุดท้ายของชีวิต9-25	 ดังตัวอย่าง
วิสัยทัศน์ของ	Karuna13	ใน	Brisbane	ที่กล่าวว่า	“His	

vision	was	 to	 enable	 people	with	 incurable	
illness	to	live	in	comfort	and	peace	in	the	fa-
miliar	and	reassuring	surrounds	of	their	home”	
และวิสัยทัศน์ของ	CHI5	กล่าวว่า	“To	ensure	that	
your	stay	with	us	is	safe,	pleasant,	and	com-
fortable…”	ซึ่งความสุขสบายของผู้ป่วย	นั่นคือ	การที่
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยได้ดูแล
ตนเอง	 หรือได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ	
รวมทั้งการดูแลร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

ทีมสุขภาพโดยได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์	ได้รับการบรรเทาความไม่สุขสบายและ/หรือได้
รับการดูแลความสุขสบาย	 จนผู้ป่วยเกิดความรู ้สึก
สบาย	มีความสุข	หรือสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสงบ	
ไม่รู้สึกว่าตนเองต้องทุกข์ทรมานแม้จะยังคงมีความไม่
สุขสบายปรากฏอยู่14-15	 รวมทั้งการที่ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่
อย่างมีความหวังและความสุขใจ3

	ดังนั้นเพื่อให้การดูแลความสุขสบายของผู้ป่วย
ใกล้ตายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 หน่วยงานเก่ียว
กับการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ18-19	 	 ได้
ก�าหนดตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ
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หลัก	ได้แก่		
1.	 ด้ำนโครงสร้ำงและกระบวนกำรกำรดูแล		

เช่น	 มีคู ่มือหรือแนวปฏิบัติการดูแลผู ้ป่วยใกล้ตาย	 
มีนโยบายสนับสนุนการท�างานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ	
ฯลฯ

2.	 กำรดูแลด้ำนร่ำงกำย	 เช่น	 การจัดการกับ
ความเจ็บปวดและอาการทุกข์ทรมาน	 การดูแล 
ส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งกิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย	ฯลฯ			

3.	 กำรดูแลด้ำนจิตใจ	 เช่น	 การพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารหรือพูดคุยกับผู ้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ	มีการบริการให้ค�าปรึกษา	ฯลฯ	

4.	กำรดูแลด้ำนสังคม	เช่น	การสนับสนุนและคง
ไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีของผู้ป่วยกับครอบครัว	 และกับ
เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ	ฯลฯ

5.	 กำรดูแลด้ำนศำสนำและจิตวิญญำณ	 เช่น	
การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างพลังทางจิต
วิญญาณของผู้ป่วย	 การช่วยสร้างความหวังในการ
ด�ารงชีวิตอยู่ต่อไป	ฯลฯ

6.	 กำรดูแลด้ำนวัฒนธรรม	 เช่น	 การเรียนรู ้
ส่งเสริมและดูแลตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
ตามความเชื่อและวัฒนธรรมของผู ้ป่วยแต่ละคนที่
เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการเตรียมตัวตาย	ฯลฯ

7.	กำรดูแลผู้ป่วยในระยะใกล้ตำย	เป็นการดูแล
ที่มุ่งเน้นตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยให้เร็วที่สุดว่ามีการ
เจ็บป่วยอยู่ในระยะใกล้ตายหรือไม่	 เพ่ือสื่อสารกับ 
ผู้ป่วยและญาติให้เกิดความเข้าใจแล้วเกิดการยอมรับ	
และร่วมกันวางแผนการดูแลแบบองค์รวมเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและญาติ	 ซึ่งรวมถึง
การเตรียมตัวตายของผู้ป่วย	 เช่น	 การดูแลความสุข
สบาย	การดูแลรักษาไว้ซึ่งการตายอย่างสงบ	และตาย
อย่างมีศักดิ์ศรี

8.	 กำรดูแลที่ค�ำนึงถึงจริยธรรมและควำมถูก
ต้องตำมกฎหมำย	เช่น	การให้การดูแลที่สอดคล้องกับ
สิทธิของผู้ป่วย	และการดูแลนั้นต้องไม่ขัดกับเจตจ�านง
ของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

	นอกจากการดูแล	 8	 ประเด็นหลักดังกล่าว	 
ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายมีความ
เป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น	 ในทางปฏิบัติผู้เขียนจึงเสนอแนะ
ให้จ�าแนกเพิ่มเติมประเด็นการดูแลอีก	 2	 ประเด็น	
ได้แก่	ประเด็นที่	9	การดูแลครอบครัวของผู้ป่วย	เช่น	

การส่งเสริมขวัญก�าลังใจในการดูแลผู้ป่วย	 การดูแล
บรรเทาความรู้สึกสูญเสียของญาติผู้ป่วยโดยเฉพาะ
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก	ฯลฯ		และประเด็นที่	10	
ประเด็นสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยใกล้
ตาย	 เช่น	 มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดูแล 
ผู้ป่วยใกล้ตายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอและต่อเนื่องจนสามารถน�าไปสู ่การ
ปฏิบัติและการดูแลต่อไป	 รวมท้ังการสนับสนุนงาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องลงสู่ชุมชนและที่บ้าน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการที่จะต้องให้การ
ดูแลผู้ป่วยใกล้ตายเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย	
โดยค�านึงถึงการให้การดูแลที่ครบถ้วน	 10	 ประเด็น 
ดังที่กล่าวมาแล้ว	 สถานที่ในการใช้ช่วงเวลาสุดท้าย
ของชีวิตของผู้ป่วยนับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ 
ที่สามารถตอบสนองความสุขสบายของผู้ป่วยใกล้ตาย
ได้	 ที่น่าสนใจมากก็คือว่า	 ผู้ป่วยใกล้ตายส่วนใหญ่มี
ความประสงค์ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้าน4,11,21	 ดังนั้น
บ้าน	 ชุมชน	 และ/หรือสถานบริการสุขภาพระดับ
ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านของผู้ป่วยจึงกลายเป็นสถานที่
ที่มีความส�าคัญต่อผู้ป่วยใกล้ตาย	 ค�าถามมีอยู่ว่า	 “เรา
จะท�าอย่างไรให้สถานบริการสุขภาพท่ีดูแลผู้ป่วยใกล้
ตายในระดับโรงพยาบาลศูนย ์	 ทั่วไปหรือชุมชน
สามารถให้บริการความสุขสบายและตอบสนองผู้ป่วย
ได้ตามความต้องการของผู้ป่วยใกล้ตายเหล่านี้ได้อย่าง
แท้จริงและมีประสิทธิภาพ”

ดังแนวคิดท�าโรงพยาบาลให้เหมือนบ้าน	 ดังเช่น
สถานบริการการดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย	2	แห่งชื่อ	Justin	
T.	Rogers	Care	Center	(ภาพที่	3-11)	และ	Bath	
Manor	Special	Care	Center	ใน	Akron,	Ohio,	
America	(ภาพที่	12-16)

ภำพที่	3	Justin	T.	Rogers	Care	Center,	in	Akron,	
Ohio,	America
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ภำพที่	4	ห้องพักผู้ป่วย	ใน	Justin	T.	Rogers	Care	
Center

ภำพที่	5	มุมพักผ่อน	ภายในห้องพักผู้ป่วย	ใน	Justin	
T.	Rogers	Care	Center

ภำพที่	6	มุมดูทีวี	ภายในห้องพักผู้ป่วย	ใน	Justin	T.	
Rogers	Care	Center

ภำพที่	 7	 สถานที่สนทนาส�าหรับผู้ป่วย	 ญาติ	 และ
สมาชิกครอบครัว	ใน	Justin	T.	Rogers	Care	Center

ภำพที่	9	สิ่งแวดล้อมรอบๆ	ห้องพักผู้ป่วย	ใน	Justin	
T.	Rogers	Care	Center

ภำพท่ี	 11	 สวนรอบๆ	 ห้องพักผู้ป่วย	 ใน	 Justin	 T.	
Rogers	Care	Center

ภำพที่	 10	 สวนรอบๆ	 ห้องพักผู้ป่วย	 ใน	 Justin	 T.	
Rogers	Care	Center

ภำพที่	 12	 Bath	Manor	 Special	 Care	 Center,	
Hospice	in	Akron,	Ohio,	America
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ภำพท่ี	 13	 เคาเตอร์ท�างานของพยาบาล	 ใน	 Bath	
Manor	Special	Care	Center

ภำพท่ี	 15	ห้องท�ากิจกรรมส�าหรับผู้ป่วย	 ใน	 Bath	
Manor	Special	Care	Center

ภำพที่	14	ห้องพักผู้ป่วย	 ใน	Bath	Manor	Special	
Care	Center

ภำพที่	 16	 สวนพักผ่อน	 ใน	 Bath	Manor	 Special	
Care	Center

Gome11	 เสนอว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	3	ประเด็น
ใหญ่ๆ	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อความชอบ/ปรารถนาของผู้ป่วย	
ในการตัดสินใจและเลือกสถานท่ีส�าหรับใช้ชีวิตในช่วง
สุดท้ายของชีวิต	ปัจจัยดังกล่าวนี้ได้แก่

1.	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่	เครือข่ายและสภาพ
แวดล้อมของสถานท่ีท่ีให้การดูแล	 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
คุณภาพและจ�านวนว่ามีความเพียงพอมากน้อย
อย่างไร	 ความชอบส่วนบุคคลว่าต้องการตายที่ไหน	
ภาวะสุขภาพขณะนั้นของผู้ป่วยเป็นเช่นไร	 เช่น	 โรค
และอาการเป็นอย่างไร	 รวมทั้งความพร้อมในการดูแล
ของครอบครัวและญาติของผู้ป่วย

2.	 นโยบำยและกำรบริกำรของสถำนบริกำร
สุขภำพในชุมชนเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย	 รวมทั้ง
ความช�านาญเฉพาะทางของแพทย์หรือพยาบาลใน
การให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด

3.	 การตัดสินใจของผู้ป่วยใกล้ตายในการเลือก
สถานที่ที่จะให้บริการนั้นส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา	ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ	 ได้แก	่
แหล่งสนับสนุนการดูแลจากครอบครัวและญาติ	
อาการและการเจ็บป่วยทางกายที่มีแนวโน้มแย่ลง	

ประสบการณ์การบริการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับและความ
สุขสบายและประทับใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมของสถาน
บริการ	ทัศนคติและมุมมองต่อการบริการที่ได้รับทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน	และสิ่งสุดท้ายที่ผู้ป่วยจะค�านึงถึงคือ	
คุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเองและญาติของผู้ป่วยจาก
การบริการสุขภาพ

ดังน้ันสถานบริการสุขภาพต้ังแต่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ	ทุติยภูมิ	และปฐมภูมิที่เป็นโรงพยาบาล
ระดับชุมชนจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายได้รับการ
ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ป่วยจริงๆ	 มี
ความรู้สึกสุขสบายในช่วงชีวิตสุดท้ายของชีวิต	 แม้จะ
ยังคงมีความเจ็บป่วยอยู่	 และสุดท้ายก็ตายได้อย่าง
สงบพร้อมกับมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	 ในการนี้
จะขอยกตัวอย่างความต้องการของผู้ป่วยใกล้ตายใน
โรงพยาบาลชุมชน	 ซ่ึงได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
ของ	 Hawker12 โดยการสัมภาษณ์ย้อนหลังเกี่ยวกับ
การรับรู้ของญาติผู้ป่วยที่ได้ตายไปแล้วในฐานะเป็น 
ผู้ดูแล	 ผู้ที่มีความรู้สึกสูญเสีย	 และรับรู้ความต้องการ
ของผู้ป่วย	จ�านวน	51	คน	จาก	6	โรงพยาบาลชุมชน	
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ในประเทศอังกฤษ	 โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลที่ 
ผู้ป่วยได้รับจากทีมสุขภาพ	 ผลจากการศึกษาได้พบว่า	
ญาติผู ้ป่วยได้สะท้อนถึงความต้องการในการดูแล 
ผู้ป่วยใกล้ตายไว้	3	ประเด็นใหญ่ๆ	ได้แก่	1)	สถำนที่ให้
บริการดูแลผู ้ป่วยใกล้ตายควรจะต้องใกล้และง่าย 
ต่อกำรเข้ำรับบริกำร	 และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
2)	 สิ่งแวดล้อมของสถานบริการควรค�านึงถึงควำม
สะอำด	 และการบริการที่ส่งเสริมควำมสุขสบำยของ 
ผู ้ป่วยและญาติอันประกอบไปด้วยบรรยากาศของ
ความเป็นมิตร	 ที่มีรูปแบบการให้บริการหรือการ 
เข้าถึงการบริการที่ไม่ต้องเป็นทางการมากเกินไป 
3)	 ควำมคุ้นเคยและเป็นกันเองของบุคลำกร	 เช่น 
มีระบบแพทย์	 และ/หรือพยาบาลเจ้าของไข้	 ไม่มี 
ความรู้สึกอึดอัดของผู้ป่วยและญาติเกิดขึ้น	หรือง่ายใน
การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่	 โดยเฉพาะพยาบาล
ควรจะสามารถตอบค�าถามได้ทุกค�าถาม	 ซึ่งผลการ
ศกึษานีไ้ด้สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	 Tanatwanit24 
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขสบายของผู ้ป่วยมะเร็ง 
ที่ โรคก�าลั งลุกลามและอยู ่ ในระยะสุดท ้ายของ 
ชีวิตจ�านวน	111	คน	ในประเทศไทย	การศึกษาครั้งนี้
เป ็นการศึกษา ท้ัง เชิ งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม	่
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า	 ผู้ป่วยมีความสุขสบาย
อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง	 แต่ก็ยังพบว่า	 
ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการดูแลที่มุ ่งเน้นการให้การ
พยาบาลไปทางด้านร่างกายค่อนข้างมากหรือมากกว่า
ด้านอื่นๆ	ได้แก่	การบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วย
และยังพบว่าผู้ป่วยยังได้รับการพยาบาลไม่เพียงพอ
กับความต้องการ	 นั่นคือ	 ผู้ป่วยยังมีความไม่สุขสบาย
ทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย:	การนอนไม่หลับและยัง
ต้องอดทนกับความเจ็บปวด	 ด้านจิตใจ-จิตวิญญาณ	 :	
มีความวิตกกังวลและ/หรือกลัวเกี่ยวกับอาการและ
การเจ็บป่วยของตนเอง	 ด้านสังคม-วัฒนธรรม	 :	 ขาด
การสื่อสาร/รายงานเกี่ยวกับความไม่สุขสบายต่างๆ	
ของตนเองแก่เจ้าหน้าที่พยาบาล	และด้านสิ่งแวดล้อม:	
ความไม่สุขสบายเกี่ยวกับห้องผู ้ป่วย	 (เช่น	 มีเสียง
รบกวน	 อากาศร้อนหรือหนาวเย็นเกินไป	 และมี
จ�านวนผู้ป่วยในห้องมากเกินไปท�าให้แออัด	 และไม่มี
ความเป็นส่วนตัว	เป็นต้น)	และความไม่สุขสบายเกี่ยว
กับห้องน�้า/สุขาของโรงพยาบาล	 (เกี่ยวกับ	 ความ
สะอาด	 และจ�านวนของห้องน�้าท่ีมีจ�านวนไม่เพียงพอ)	

ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผลการศึกษาเหล่านี้สามารถ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของ
ผู้ป่วยใกล้ตายและญาติ	 รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีผู้ป่วยใกล้ตายและญาติต้องการใน
ช่วงสุดท้ายของชีวิต

นอกจากนี้ความรู ้และทักษะของเจ ้าหน้าที่
สุขภาพในการประเมินปัญหาและความต้องการของ 
ผู้ป่วยและญาตินับว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากเช่นกัน 
ในการดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย	 การประชุมกลุ่ม	 ระหว่าง 
สหสาขาวิชาชีพ	 เป็นวิธีที่จะช่วยในการค้นหาปัญหา
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ	พร้อมทั้ง
สามารถร่วมกันวางแผนการดูแลได้ครอบคลุมสามารถ
สะท้อนการดูแลแบบเป็นองค์รวมได้	 ซึ่งผู้เขียนได้มี
โอกาสเข ้าร ่วมการประชุมกลุ ่มระหว ่างแพทย ์	
พยาบาล	เภสัชกร	นักโภชนาการ	นักสังคมสงเคราะห์	
พนักงานช่วยการพยาบาล	นักสอนศาสนา	(ภาพที่	17)	
เพื่อร่วมกันประเมินปัญหาและความต้องการ	 พร้อม
ทั้งวางแผน/ปรับปรุงแผนการดูแลผู้ป่วยที่บ้านราย
หนึ่งของโรงพยาบาล	St.	Thomas	Hospital,	Amer-
ica	ก่อนการออกเยี่ยมบ้าน

ภำพที่	 17	 การประชุมกลุ่มระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อประเมินปัญหาความต้องการ	 และวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้านรายหนึ่งของโรงพยาบาล	St.	Thom-
as	Hospital,	America
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สรุปได้ว่าแนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง
ภาวะสุขภาพและการดูแลผู ้ป่วยใกล้ตาย	 ทั้ง	 10	
ประเด็น	ผลการศึกษาเชิงประจักษ์	หรือประสบการณ์
ตามที่ ผู ้ เขียนคัดสรรมาเป ็นตัวอย ่างนับว ่าเป ็น 
สิ่งส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าทีมเจ้าหน้าท่ีสุขภาพทุก
สาขาวิชาชีพในประเทศไทยจะต้องตระหนักและรับ
ผิดชอบให้บริการการดูแลแบบประคับประคองภาวะ
สุขภาพในผู้ป่วยใกล้ตาย	 โดยไม่สามารถจะหลีกเล่ียง
หรือไม่ให้ความสนใจในการให้บริการนี้อีกต่อไปได้	 
ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการ
พัฒนาการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพและ
การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายนี้จะท�าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ
ระหว่างค�าว่า	 การดูแลแบบประคับประคองภาวะ
สุขภาพ	และการดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย	รวมทั้งจะมีความ
รู้และความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นถึงขอบเขตของการบริการ
ที่จ�าเป็นต้อง

จัดให้กับผู ้ป ่วยใกล้ตายและญาติ	 (ซึ่งไม ่ได ้
หมายความถึงการดูแลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแล
ด้านความเชื่อและศาสนาเพียงอย่างเดียว)	ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับความสุขสบายแบบองค์รวม	นั่นคือ	
การดูแลจะต้องครอบคลุมไปถึงการดูแลทั้งทางด้าน
ร่างกาย	จิตใจ	สังคม	วัฒนธรรม	และจิตวิญญาณของ 
ผู้ป่วยและญาติ	 สิ่งที่ส�าคัญอีกประการคือ	 การดูแล
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน	 ตายอย่างสงบและ 
มีศักด์ิศรี	 นอกจากนี้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตของ 
ผู้ป่วย	 ครอบครัวของผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการดูแล
ตั้งแต่ในช่วงที่ผู ้ป ่วยมีการเจ็บป่วย	 ในช่วงก่อน	
ระหว่าง	 และภายหลังการตายของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน	
เพื่อให้ญาติผู้ป่วยเหล่านี้สามารถปรับตัวกับเหตุการณ์
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นหรือได้
เกิดขึ้นแล้วกับตนเองให้ได้มากที่สุด	 และสามารถ
ด�าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข
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