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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงบรรยายนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวมใน
การดูแลแบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ที่ผ่านการเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรายวิชานี้ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จ�ำนวน 187 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคอง
โดยมีคา่ ความตรงของเนือ้ หา เท่ากับ 1 และน�ำมาหาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.97 ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กบั มาทัง้ สิน้ จ�ำนวน 174 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 93.04 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25, S.D = 0.21)
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การดูแลด้านจิตใจ/อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( x =4.34,
S.D = 0.16) รองลงมาเป็นการดูแลด้านร่างกายค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ ( x = 4.262, S.D
= 0.24) และการดูแลด้านจิตวิญญาณ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.258 S.D = 0.17) เช่นเดียวกัน
โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ โดยรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล แบบองค์รวม ได้แก่ การดูแลด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.14, S.D = 0.23) ผลการวิจัยสามารถ
น�ำไปใช้ในการเพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล งานวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาความต้องการของผู้ป่วยและญาติในการดูแลในระยะสุดท้าย รวมทั้งการแสดงเจตนา
เกี่ยวกับการรักษาไว้ล่วงหน้า
ค�ำส�ำคัญ: การพยาบาลแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วย
ในระยะสุดท้าย
Abstract
The descriptive research aimed to study the holistic nursing care for palliative
care patients of the fourth years nursing students in Kuakarun faculty of nursing
who finished both theory and practice of palliative care program. The research
instruments are questionnaires incorporating 66 items for holistic approach in
palliative care on Likert-type scales. The content Validity Index is one. The
instruments of the research were tested for reliability for Cronbach’s Alpha
Coefficient is 0.97. A total of 187 subjects, and 174 (93.04%) completed data
returned. The data were analyzed by using mean, standard deviation.
The research findings revealed that the overall mean score were at high
level ( x = 4.25, S.D = 0.21), in physical care ( x = 4.26, S.D = 0.24), psychological/
emotional ( x =4.34, S.D = 0.16), spiritual care ( x = 4.25 S.D = 0.17) and social/
environmental care ( x = 4.14, S.D = 0.23). The data from this research suggested
that social/environmental care family members should have opportunities to
take care for the dying. Further study should focus on the needs of patients and
their family at the end-of-life care including their wishes related to advanced
directives.
Keywords: Holistic approach, Palliative care, End-of-life care
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องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ป ระกาศให้
ประเทศสมาชิกทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับการดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบประคองอาการ (palliative care) โดย
เน้นให้ตระหนักว่าชีวิตและภาวะใกล้ตายแม้เป็น
กระบวนการตามธรรมชาติควรให้การดูแลช่วย
เหลือในระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อบรรเทาอาการ
ต่างๆและส่งเสริมความสุขสบายซึ่งจะไม่เป็นการ
เร่งหรือชะลอความตาย (WHO, 2012) และเน้น
ให้คำ� นึงถึงความต้องการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
ของความเป็นบุคคลหรือคน ซึ่งเรียกว่าการดูแล
บุคคลแบบองค์รวม (total care or holistic
approach) ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยเป็น
ส�ำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนญาติของ
ผู้ป่วยให้คลายจากความทุกข์โศกและสามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ ต ่ อ การสู ญ เสี ย ที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น
(Rousseau, 1998; White, Coyne, & Patel,
2001) ปัจจุบันการบริการด้านสุขภาพของทุก
สังคมทั่วโลกนั้นมีการเรียกร้องเพื่อการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอาการ
ให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ (Krakauer & Crenner, 2002)
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์
รวม และคงไว้ซึ่งความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง พร้อมทั้งการตอบสนองความต้องการ
ส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยแม้มคี วามต่างของวัฒนธรรม
และความเชื่อ เช่นเดียวกับค�ำกล่าวของรูแลนด์
และมอรี (Rulan, & Moore, 1998) ที่ว่า การ
ดูแลผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้ายไม่ใช่การดูแลเฉพาะการ
ควบคุมอาการทางกายเท่านั้น แต่เป็นการดูแล
ของคนทั้งคน ซึ่งกิจกรรมการพยาบาลเพื่อดูแล

ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายหรือการดูแลแบบประคับ
ประคองอาการนีถ้ อื เป็นพันธกิจส�ำคัญของพยาบาล
วิชาชีพทุกหอผูป้ ว่ ยและทุกแผนกของโรงพยาบาล
และชุมชน (ทัศนีย์ ทองประทีป, 2549)
การดู แ ลบุ ค คลแบบองค์ ร วมหรื อ การ
พยาบาลแบบองค์รวมมักใช้แทนกันในการสื่อ
ความหมาย ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ใน
วิชาชีพการพยาบาล เพราะคนหรือบุคคลเป็น
หนึ่งในสี่ของกระบวนทัศน์หลักทางการพยาบาล
(metaparadigm) (Erickson, 2007) และการ
พยาบาลบุคคลแบบองค์รวม เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ของการพยาบาล ครอบคลุมการดูแลทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ดังนัน้ นักศึกษาพยาบาลแม้ได้เรียนรูใ้ นภาคทฤษฎี
และท�ำความเข้าใจในบทบาทของพยาบาลในการ
ให้การพยาบาลแบบองค์รวมก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ าร
พยาบาลในคลินิก อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังขาด
ประสบการณ์ในการท�ำงาน มีทักษะการพยาบาล
ในการดูแลผูป้ ว่ ยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองซึ่งกลุ่มนี้
มิได้มีปัญหาเฉพาะความเจ็บปวดหรือความไม่
สุขสบายทางด้านร่างกายเท่านัน้ หากแต่ความเจ็บป่วย
ยังมีผลกระทบต่อมิติอื่นๆของคนที่ไม่สามารถ
อย่างหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้ ในการให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยคนๆหนึง่ มีความจ�ำเป็นต้องดูแลแบบองค์รวม
ในทุกมิติอย่างพร้อมๆกัน (ทัศนีย์ ทองประทีป,
2549) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถด�ำรงชีวิตในสภาวะ
ที่เจ็บป่วยอย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรีของความ
เป็นคน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เห็น
ความส�ำคัญของประเด็นนี้จึงมีการจัดการเรียน
การสอนวิชาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

Kuakarun Journal of Nursing Vol.26 No.1 January-June 2019

อาการ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ขึ้น
เป็นครัง้ แรกในปีการศึกษา 2547 และเป็นสถาบัน
การศึ ก ษาพยาบาลแห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย ว
ในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นหลักสูตร
อย่างชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาของ
ละเอียด แจ่มจันทร์ (2017) ที่ศึกษาแนวโน้มการ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบประคั บ ประคอง ในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่าหลักสูตรพยาบาล
ศาตรบั ณ ฑิ ต ในปั จ จุ บั น ไม่ มี ร ายวิ ช าการดู แ ล
แบบประคับประคอง มีแต่หัวข้อเรื่องการดูแล
ระยะสุดท้ายในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุหรือรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานเท่านั้น
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จึงเป็นสถาบัน
เดียวทีม่ กี ารจัดเรียนการสอนในรายวิชา การดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู ้ ป ่ ว ย ญาติ แ ละพยาบาล โดยเน้ น เรื่ อ งการ
พยาบาลแบบองค์รวมทีค่ รอบคลุมทุกมิตทิ างด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
การสอนเน้นให้นกั ศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรูจ้ าก
การเรียนภาคทฤษฎีในเรื่องต่างๆที่เคยเรียนมา
แล้วผนวกกับแนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม
เพื่ อ น� ำ ไปปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบ
ประคั บ ประคองอาการได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้
มุง่ หวังว่านักศึกษาจะได้นำ� ความรูไ้ ปใช้ในการดูแล
ผูป้ ว่ ยได้อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
ของพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลผูป้ ว่ ยประเภทนี้ คณะผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ อนใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ริ ายวิชาการดูแลผูป้ ว่ ย
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แบบประคับประคองเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
การจัดการเรียนการสอน จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบ
ประคับประคองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
ซึ่งผ่านการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในขณะที่เรียนในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ น� ำ ผลการวิ จั ย มาพั ฒ นา
ปรับปรุงเนือ้ หาในรายวิชาให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ยและนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น�ำไป
วางแผนการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
การปฏิบตั พิ ยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผูป้ ว่ ย แบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการปฎิบัติการพยาบาลแบบ
องค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม
หมายถึง การดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมปัญหา
และความต้องการทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
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การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง
การปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเรื้อรังใน
ระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาโรคให้หายได้ และ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคร้ายแรงทีไ่ ม่มหี วังในการรักษา โดย
การดูแล มุ่งที่การบรรเทาความทุกข์ทรมานจาก
อาการต่างๆ การดูแลให้ความสุขสบาย และการ
ดูแลเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ว่ ยแบบ
องค์รวมโดยค�ำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทีผ่ า่ นการ
เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบตั ริ ายวิชาการดูแลผูป้ ว่ ย
แบบประคับประคองของคณะพยาบาลศาสตร์
เกือ้ การุณย์
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ทลี่ งทะเบียนเรียน
ใน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 และผ่ า นการเรี ย นใน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ใิ นรายวิชาการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองเรียบร้อยแล้ว โดยเก็บ
ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาทุ ก คน จ� ำ นวน 187 คน
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามกลับ
คืนมา จ�ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 93.04

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม การปฏิบัติ
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดของ
Ferrell & Coyle (2001) และ Matzo &
Sherman (2006) และจากหนังสือพยาบาล
เรื่องเพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ทัศนีย์
ทองประทีป, 2549) และคูม่ อื การดูแลผูป้ ว่ ยระยะ
สุ ด ท้ า ยแบบประคั บ ประคอง ส� ำ หรั บ ที ม หมอ
ครอบครัว (สปสช, 2554) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ ศาสนา หอผู้ป่วยที่ฝึกปฎิบัติงาน แหล่งที่
นักศึกษาเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคอง และการเตรียมความรู้และความพร้อม
ในการฝึกปฎิบัติการพยาบาล
2. แบบสอบถามการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
แบบองค์รวมในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
มีลักษณะเป็น Likert scale แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ โดยเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลด้านร่างกาย ด้านจิตใจและ
อารมณ์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้าน
จิ ต วิ ญ ญาณ และน� ำ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามแต่ละคนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย
( x ) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง อยู่ในระดับมาก
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ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง อยู่ในระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิจัยชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยและการเก็บข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธ หรือยุติการเข้าร่วมการ
วิจัยได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
การศึกษาของผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้อมูลจากการ
วิจัยที่จะเป็นการน�ำเสนอในภาพรวม โดยข้อมูล
จะเก็บไว้เป็นความลับและจะท�ำการท�ำลายเมื่อ
เผยแผ่งานวิจัยแล้วเป็นเวลา 2 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ ก ารท� ำ วิ จั ย จาก
คณะกรรมการวิจัยในคนแล้ว ผู้วิจัยได้ส่งเอกสาร
ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย และเอกสาร
อธิ บ ายวิ ธี ก ารในการตอบแบบสอบถามที่ เ ป็ น
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
และให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน 174
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.04

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือได้รับการพิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็นอาจารย์
พยาบาลทีส่ อนและเชีย่ วชาญการดูแลผูป้ ว่ ยผูป้ ว่ ย
แบบประคั บ ประคอง 2 ท่ า น และพยาบาล
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบประคั บ
ประคอง 1 ท่าน โดยมีค่าความตรงของเนื้อหา
(content validity) เท่ากับ 1 และน�ำมาหาความ
เชื่ อ มั่ น (reliability) โดยน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ
นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์
ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� ำ นวน 30 คน ได้ ค ่ า การวิเคราะห์ข้อมูล
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการหา
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.97
ค่าแจกแจงความถีแ่ ละร้อยละ ส่วนการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลแบบองค์ ร วมในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ประคับประคอง ใช้สถิติพรรณา ความถี่ ร้อยละ
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การอนุมตั กิ ารท�ำวิจยั และหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานด้ ว ย
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน โปรแกรมส�ำเร็จรูป
คน คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช เลขที่ใบรับรอง KFN IRB 2017- ผลการวิจัย
02 มีการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างโดยก่อนการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
รวบรวมข้ อ มู ล คณะผู ้ วิ จั ย ให้ เ ลขาภาควิ ช าฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 95 เป็นเพศชาย
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เพียงร้อยละ 5 ส่วนใหญ่อายุ 22 ปี ร้อยละ 65.69
และฝึกปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม ร้อยละ 69.12
ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.88 ฝึกปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรม ส่วนใหญ่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองจากการศึกษา
จากหนังสือ ต�ำราและวิจัยร้อยละ 93.10 รองลง
มาร้อยละ 88.51 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ
97.70 รองลงมานับถือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม

ร้อยละ 1.72 และ 0.58 ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองได้รับการเตรียม
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เพียงพอ ร้อยละ 88.73 ที่เหลือมีความเห็นว่า
ตนเองได้รับการเตรียมความรู้และทักษะในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายไม่เพียงพอ ร้อยละ 11.27
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบ
องค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดยรวม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โดยรวม)
การพยาบาลแบบองค์รวม
การดูแลด้านร่างกาย
การดูแลด้านจิตใจ/อารมณ์
การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดูแลด้านจิตวิญญาณ
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลีย่ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง (โดยรวม) อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดูแลด้านจิตใจ
อารมณ์ รองลงมาเป็นการดูแลด้านร่างกายและ

x

S.D

ความหมายคะแนน

4.26
4.34
4.14
4.26
4.25

0.24
0.16
0.23
0.17
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

การดูแลด้านจิตวิญญาณ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
ได้แก่ การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
พิจารณารายด้านผลการวิจัยดังตารางที่ 2, 3,
4 และ 5
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ตารางที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้านร่างกาย
ความหมาย
คะแนน
การดูแลด้านร่างกาย
4.26 0.24 มากที่สุด
1 ท่านประเมินอาการปวดโดยใช้แบบวัดเพื่อนำ�ข้อมูลมาวางแผน 4.36 0.71 มากที่สุด
บรรเทาอาการเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย
2 ท่านใช้วิธีอื่นๆ เช่นการจัดท่า การนวด ดนตรี เพื่อช่วยบรรเทา 4.02 0.76
มาก
อาการปวดแก่ผู้ป่วย
3 ท่านประเมินอาการหายใจหอบเหนื่อยฯ
4.29 0.71 มากที่สุด
4 ท่านใช้วิธีอื่นๆ เช่น การจัดท่านอนศีรษะสูง การฝึกการหายใจ 4.51 0.61 มากที่สุด
การให้ออกซิเจน เพื่อช่วยบรรเทาอาการหอบเหนื่อยแก่ผู้ป่วย
5 ท่านประเมินอาการคลื่นไส้อาเจียนฯ
4.19 0.70
มาก
6 ท่านใช้วิธีอื่นๆ เช่น การดูแลสุขอนามัยในช่องปากฯ
4.29 0.73 มากที่สุด
7 ท่านประเมินอาการท้องผูกฯ
4.05 0.75
มาก
8 ท่านใช้วธิ อี นื่ ๆ เช่น แนะนำ�อาหารทีม่ กี าก การดืม่ น้ำ�มากๆ และ 4.37 0.74 มากที่สุด
กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยมีการเคลือ่ นไหว เพือ่ ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกฯ
9 ท่านประเมินอาการเบื่ออาหารฯ
4.05 0.68
มาก
10 ท่านใช้วิธีอื่นๆ เช่น อุ่นอาหารให้ สั่งอาหารที่ผู้ป่วยชอบ เพื่อ 4.13 0.76
มาก
บรรเทาอาการเบื่ออาหารแก่ผู้ป่วย
11 ท่านประเมินอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าฯ
4.22 0.68 มากที่สุด
12 ท่านใช้วธิ อี นื่ ๆ เช่น ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ฯ 4.44 0.63 มากที่สุด
13 ท่านดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความสุขสบาย ฯ
4.68 0.53 มากที่สุด
14 ท่านนวดผิวหนังเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
3.68 0.77
มาก
15 ท่านช่วยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนที่สบาย
4.57 0.61 มากที่สุด
16 ท่านรวบการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เพื่อไม่เป็นการ
4.18 0.69
มาก
รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ป่วย
17 ท่านปฏิบัติการพยาบาลโดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้ป่วย 4.42 0.61 มากที่สุด
เป็นรายบุคคล
การพยาบาลแบบองค์รวม

x

S.D
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จากตารางที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาล
ด้านการดูแลด้านร่างกาย ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ 4.26 โดยมี ช ่ ว ง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.22-4.68 ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ท่านดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความสุข

สบาย โดยปฏิบัติดูแลความสะอาดของร่างกาย
ทั่วไป รองลงมา ได้แก่ ท่านช่วยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ใน
ท่านั่งหรือท่านอนที่สบาย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
ได้แก่ ท่านนวดผิวหนังเพื่อกระตุ้นการไหลเวียน
ของเลือด

ตารางที่ 3 การปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองด้านจิตใจ อารมณ์
ความหมาย
คะแนน
การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์
4.34 0.16 มากที่สุด
1 ประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยในระยะต่างๆ เช่น ปฏิเสธ โกรธ 4.26 0.7 มากที่สุด
ต่อรอง ซึมเศร้า และยอมรับ
2 สนทนาและดูแลผู้ป่วยที่มีสภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติใน 4.19 0.7
มาก
ระยะต่างๆ
3 ปลอบใจผู้ป่วยเมื่อรับรู้ข่าวร้ายเรื่องการวินิจฉัยโรค
4.06 0.85
มาก
4 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความทุกข์/ความกังวลใจเสมอ
4.44 0.68 มากที่สุด
5 ยินดีและตัง้ ใจรับฟังคำ�บอกเล่าทีเ่ ป็นทัง้ ความสุขและความ-ทุกข์ 4.52 0.62 มากที่สุด
ของผู้ป่วยและญาติ
6 ยอมรับในพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วย
4.52 0.6 มากที่สุด
7 ให้อภัยในอารมณ์โกรธหรือก้าวร้าวของผู้ป่วย
4.45 0.63 มากที่สุด
8 ชวนสนทนาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น
4.23 0.72 มากที่สุด
9 อยูเ่ ป็นเพือ่ น คอยให้กำ�ลังใจผูป้ ว่ ยเสมอเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความทุกข์ฯ 4.52 0.62 มากที่สุด
10 ยินดีตอบคำ�ถามและให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาแก่ผู้ป่วย
4.44 0.68 มากที่สุด
11 ประเมินและนำ�แหล่งสนับสนุนด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฯ 4.18 0.77
มาก
12 พูดเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำ�ลังใจและมีความหวังที่เป็นไปได้
4.43 0.63 มากที่สุด
13 ชวนผู้ป่วยสนทนาในเรื่องความทรงจำ�ที่ดี/ความสำ�เร็จในชีวิต 4.24 0.71 มากที่สุด
14 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองฯ 4.47 0.61 มากที่สุด
15 ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้ซกั ถามปัญหากับ 4.1 0.79
มาก
แพทย์เกี่ยวกับแผนการรักษาเพื่อคลายความวิตกกังวล
การพยาบาลแบบองค์รวม

x

S.D
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จากตารางที่ 3 การปฏิบัติการพยาบาล
ด้านจิตใจ อารมณ์ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ คือ 4.34 โดยมีชว่ งคะแนนเฉลีย่
ระหว่าง 4.24-4.52 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การยินดีและตัง้ ใจรับฟังค�ำบอกเล่าทีเ่ ป็นทัง้ ความ
สุขและความ-ทุกข์ของผูป้ ว่ ยและญาติ การยอมรับ

ในพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วย และ การอยู่
เป็ น เพื่ อ น คอยให้ ก� ำ ลั ง ใจผู ้ ป ่ ว ยเสมอเวลาที่
ผู้ป่วยมีความทุกข์กังวลใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
การปลอบใจผู ้ ป ่ ว ยเมื่ อ รั บ รู ้ ข ่ า วร้ า ยเรื่ อ งการ
วินิจฉัยโรค

ตารางที่ 4 การปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
การพยาบาลแบบองค์รวม
การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1 ประเมินความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับญาติ/มิตร
2 ยินดีอธิบายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ
ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและญาติ
3 ยินดีอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และความจำ�เป็นของการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและญาติ
4 ยืดหยุ่นเวลาและให้ความสำ�คัญแก่ญาติในการเข้าเยี่ยมฯ
5 แนะนำ�ญาติในการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ
6 ช่วยติดต่อญาติ มิตรเมื่อผู้ป่วยต้องการพบ
7 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้ป่วยก่อน
เสมอ
8 แนะนำ�ให้ผู้ป่วยและญาติถามข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค
และการรักษาโรคแก่แพทย์เจ้าของไข้
9 ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยและญาติ
10 ช่วยติดต่อประสานงานเมื่อผู้ป่วยและญาติต้องการพบแพทย์
11 เป็นสื่อกลางช่วยให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในแผนการรักษาฯ
12 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกเกี่ยวกับความกลัวฯ
13 ช่วยจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย

ความหมาย
คะแนน
4.14 0.23
มาก
4.15 0.62
มาก
x

S.D

4.14 0.68

มาก

4.15 0.71

มาก

4.19 0.8
4.18 0.73
3.89 0.86
4.38 0.65

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.20 0.73

มาก

4.06
3.97
4.09
4.34
4.56

0.81
0.81
0.72
0.62
0.58

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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การพยาบาลแบบองค์รวม

x

S.D

การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
14 จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนของผู้ป่วย
15 แนะนำ�แหล่งประโยชน์ให้ผู้ป่วย ญาติที่มีปัญหาด้านการเงิน
16 ช่วยญาติผู้ป่วยในการวางแผนจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านก่อน
จำ�หน่ายผู้ป่วย
17 ประสานงานกับพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

4.14
4.57
3.87
4.01

0.23
0.61
0.92
0.86

จากตารางที่ 4 การปฏิบัติการพยาบาล
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ส่วนใหญ่มคี า่ เฉลีย่ โดย
รวมอยู่ในระดับมากคือ 4.14 โดยมีช่วงคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 3.68-4.19 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

3.68 1.02

ความหมาย
คะแนน
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบเหมาะแก่
การพักผ่อนของผูป้ ว่ ย ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่
การประสานงานกับพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 5 การปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองด้านจิตวิญญาณ
การพยาบาลแบบองค์รวม

x

S.D

การดูแลด้านจิตวิญญาณ
1 ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2 ยินดีพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติเรื่องธรรมชาติชีวิต
3 สนทนาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยค้นหาความหมายของชีวิตและการ
เจ็บป่วย
4 ยินดีพูดคุยกับผู้ป่วยเรื่องศรัทธา ความเชื่อ
5 ยินดีอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตามศรัทธา
ความเชื่อ
6 เคารพในการปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ป่วย ญาติ
7 ชวนให้ผู้ป่วยทบทวนคำ�สอนในศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือเพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวและปลุกปลอบใจ

4.26
4.20
4.14
4.10

0.17
0.70
0.75
0.77

ความหมาย
คะแนน
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.18 0.76
4.38 0.70

มาก
มากที่สุด

4.52 0.64
4.13 0.79

มากที่สุด
มาก
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การดูแลด้านจิตวิญญาณ
8 ยินดีสวดมนต์กับ (ให้) ผู้ป่วย
9 เปิดเทปเสียงดนตรีบรรเลง และ/หรือเทปธรรมะให้ผู้ป่วย
ตามความต้องการ
10 ยินดีนั่งเป็นเพื่อนในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว
11 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องค้างคา
จิตใจ
12 ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้ป่วยได้ขอขมาหรือขออโหสิกรรม
แก่ญาติ/มิตร
13 เตือนสติให้ผู้ป่วยระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งศักดิ์สิทธิ หรือพระเจ้า
เมื่อผู้ป่วยกำ�ลังจะสิ้นลมหายใจ
14 ปฏิบัติต่อร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตแล้วด้วยความเคารพ
15 ขอขมาต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนตกแต่งศพให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสมตามประเพณี
16 ปลอบโยนและให้กำ�ลังใจญาติที่เผชิญกับการสูญเสียและ
มีความ เศร้าโศก
จากตารางที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
ด้านจิตวิญญาณ ส่วนใหญ่มคี า่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดคือ 4.26 โดยมีช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 4.38-4.52 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การเคารพในการปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ป่วย
ญาติ รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติต่อร่างกายของ
ผู้ที่เสียชีวิตแล้วด้วยความเคารพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด ได้แก่ เปิดเทปเสียงดนตรีบรรเลงและ
เทปธรรมะให้ผู้ป่วยตามความต้องการ

ความหมาย
คะแนน
4.26 0.17 มากที่สุด
4.09 0.87
มาก
3.97 0.94
มาก
x

การพยาบาลแบบองค์รวม

S.D

4.41 0.68
4.43 0.68

มากที่สุด
มากที่สุด

4.14 0.83

มาก

4.16 0.77

มาก

4.51 0.69
4.40 0.85

มากที่สุด
มากที่สุด

4.38 0.78

มากที่สุด

การอภิปรายผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจาก
การศึกษาจากหนังสือ ต�ำรา วิจยั ทีอ่ าจารย์ประจ�ำ
วิชาได้มอบหมายให้ค้นคว้าในการวิเคราะห์ใน
กรณีศกึ ษา ร้อยละ 92.65 รองลงมาร้อยละ 88.73
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ที่มีการมอบหมายให้
นักศึกษาเขียน รายงานการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ในผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมีอาจารย์และ
พยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผู้ป่วยให้ข้อเสนอแนะ
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และเป็นต้นแบบในการให้การดูแลผูป้ ว่ ยและญาติ
โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งปัจจุบันใช้ค�ำว่าการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยจัดการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละ 1 หน่วยกิต
ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ
และมีทกั ษะในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถเทียบเคียงรายวิชานี้
กับหลักสูตรที่สมาคมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย (The End-of-Life Nursing Education
Consortium = ELNEC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้และจัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านการศึกษาพยาบาล (Connell & Mallory,
2007) ดีลาเนย์ (Delaney, 2009) ศึกษาเกีย่ วกับ
การพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้วิธีปรากฏการณ์
วิทยา (descriptive phenomenology) โดยศึกษา
ในพยาบาล 19 คน ที่เรียนวิชาการพยาบาลแบบ
องค์รวม เพื่อเรียนต่อยอดการปรับวุฒิเป็นระดับ
ปริญญาตรี (bachelor of science in nursing)
(BSN) ณ โรงเรี ย นพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
คอนเน็คติคัต (University of Connecticut
School of Nursing) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบ
สาระส�ำคัญ 5 ประเด็น คือ 1) เริ่มจากความ
ไม่แน่ใจ (uncertain beginning) 2) เปลี่ยนมุม
มองและมีพลัง (shifting perspectives and
power) 3) ตระหนักในการดูแล (ripples of
caring) 4) เห็นการเชือ่ มโยงระหว่างร่างกายจิตใจ
และจิตวิญญาณ (seeing the body, mild, spirit
connection) และ 5) จากการปฏิ บั ติ แ บบ
ธรรมดาสู่ศิลปะการดูแลแบบเอื้ออาทร (from

everyday practice to caring praxis) ผลการ
วิจยั สรุปว่า การศึกษามีความส�ำคัญในการปลูกฝัง
ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลแบบ
องค์รวมเพื่อเข้าใจคนทั้งคน เข้าใจสุขภาพและ
การเยียวยาการแพทย์ทางเลือก และการเยียวยา
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้ป่วยท่ามกลาง
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสอดคล้องกับการศึกษาของละเอียด แจ่มจันทร์
และ สายสมร เฉลยกิตติ (2017) พบว่าการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบประคับประคองทีเ่ ป็นแนวทาง
สากล ทีส่ ำ� คัญคือ ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมบุคลากรใน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาการจั ด การฝึ ก อบรมให้
บุคลากรมีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้ดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จากผลการศึกษาการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
แบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคองของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลในการดู แ ลด้ า นร่ า งกายนั้ น
นักศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
ร่างกายของผู้ป่วย เช่น การดูแลความสะอาด
ร่างกาย ตลอดจนการดูแลด้านการขับถ่าย การดูแล
บรรเทาอาการเจ็บปวด ดูแลให้ได้รับออกซิเจน
จัดท่าให้หายใจได้สะดวก และการได้รับอาหาร
แต่พอเหมาะตามความต้องการของผูป้ ว่ ย บรรเทา
อาการหอบหนื่อยและอาการไม่สุขสบายต่างๆ
ได้เป็นอย่างดีนั้นได้แสดงให้เห็นถึง นักศึกษามี
ความตระหนักในการให้ความส�ำคัญในการดูแลให้
ความสุขสบายกับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
รายวิชาทีส่ อนมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการควบคุมอาการ
ต่างๆในด้านร่างกาย รวมทั้งผู้สอนในการฝึกภาค
ปฏิบตั จิ ะเน้นการน�ำความรูท้ างทฤษฎีสกู่ ารฝึกปฏิบตั ิ
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โดยมีการประชุมปรึกษากับนักศึกษาพยาบาล
ก่ อ นให้ ก ารพยาบาลในผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะรายอย่ า ง
ครอบคลุมในการวางแผนการดูแลเพื่อความสุข
สบายของผูป้ ่วย และในวิธอี ื่นที่นกั ศึกษาใช้บ�ำบัด
อาการทางกายที่ไม่สามารถใช้ยาได้นั้น ข้อเสนอ
แนะด้านอื่นๆ เช่น พยาบาลควรใช้ค�ำพูดที่แสดง
ความห่วงใยผูป้ ว่ ย และควรมีการสัมผัสผูป้ ว่ ยด้วย
ความห่วงใยและเอื้อาทร ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
รับรูไ้ ด้ถงึ ความห่วงใยและปรารถนาดีทงั้ วาจาและ
การสัมผัสทางกายพร้อมที่จะดูแลและไม่ทอดทิ้ง
ผูป้ ว่ ยให้เผชิญกับอาการไม่สขุ สบายต่างๆแต่เพียง
ล�ำพัง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวที่ว่า การกอดก็ยัง
เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถสัมผัสได้อยูเ่ ช่นกัน (กิตติกร
นิลมานัต (2555)
ส�ำหรับการปฏิบัติการพยาบาลในการ
ดูแลในด้านจิตสังคม อารมณ์ และด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ ที่ได้คะแนนภาพรวม
น้อยกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ การปลอบใจผู้ป่วยเมื่อ
รับรู้ข่าวร้ายเรื่องการวินิจฉัยโรค การช่วยสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติ การตอบสนอง
ความต้องการ ของครอบครัวและสังคมของผูป้ ว่ ย
ทีต่ อ้ งเผชิญกับความสูญเสียทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เนือ่ งจาก
นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยใน
มิ ติ จิ ต สั ง คม ผนวกกั บ ในการเรี ย นทฤษฎี ใ น
รายวิชานี้ยังไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องการ
สือ่ สารกับผูป้ ว่ ยในมิตจิ ติ สังคม จึงขาดความรูแ้ ละ
ทั ก ษะในการดูแลด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ศศิวมิ ล ปานุราช เยาวรัตน์ มัชฌิม และ
บวรลักษณ์ ทองทวี (2018) พบว่า พยาบาลมี
ความรู้ในการดูแลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ
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อยู่ในระดับต�่ำอาจเนื่องจาก การดูแลทางด้าน
จิตสังคมและจิตวิญญาณเป็นความรู้เฉพาะทาง
จึงต้องมีการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือมีการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ ไม่สามารถเรียนรู้ได้จาก
การท�ำงานปกติอาจเป็นข้อจ�ำกัดท�ำให้พยาบาล
ไม่สามารถให้การดูแลด้านจิตสังคมจิตวิญญาณ
ได้ครอบคลุม ดังนัน้ ควรจัดให้มกี ารเรียนการสอน
ในหลักสูตรเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
พยาบาลในการน�ำไปใช้ดแู ลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแล
แบบประคั บ ประคอง ซึ่ ง พยาบาลจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
สือ่ สารและให้การดูแลญาติหรือบุคคลใกล้ชดิ ของ
ผู้ป่วยด้วย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่
จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ จวบจนวาระสุดท้าย
(Izumi, Nagae, Sakurai, & Imamura,2012)
จะเห็นได้วา่ การสือ่ สารระหว่างพยาบาลกับผูป้ ว่ ย
และญาติที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างสัมพันธ์และ
ความไว้วางใจซึง่ น�ำมาซึง่ ความเข้าใจและสามารถ
วางแผนให้การพยาบาลได้อย่างตรงประเด็น สอดคล้อง
กับบีเฟกย์ (Bephage, 2009) เน้นว่า หัวใจส�ำคัญ
ของการส� ำ เร็ จ ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบประคั บ
ประคอง คื อ การสื่ อ สารซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาติ จึงควรเพิ่มเติมในหลักสูตรเพื่อ
สร้างความมั่นใจและเพิ่มทักษะในการสื่อสารกับ
ผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองให้กบั นักศึกษาพยาบาล
เพราะการให้เวลาในการสื่อสารกับผู้ป่วย จะช่วย
ให้ผู้ป่วยรู้สึกมีเพื่อนที่เข้าใจ ไม่ถูกทิ้งไว้ให้เผชิญ
กับปัญหาอย่างโดดเดีย่ ว ในต่างประเทศมีงานวิจยั
ที่สนับสนุนเรื่องความส�ำคัญของการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยไว้หลายแง่มุม ดังการศึกษาของไทรีและ
กรีนเบิร์ก (Tyree, & Greenberg, 2005) พบว่า
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ร้อยละ 48 ของกลุ่มตัวอย่างรู้สึกสะดวกใจที่จะ
เริม่ ต้นสนทนากับผูป้ ว่ ยในประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับ
การดูแลในระยะสุดท้าย อีกร้อยละ 44 พบว่า
สะดวกใจเป็นบางครั้ง และอีกร้อยละ 7.60 ระบุ
ว่าไม่สะดวกใจเลยที่จะพูดถึงเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 65ควรให้ความรู้ในการพูดคุย
สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติมากขึ้นและอีกร้อยละ
70 ระบุว่าควรมีการสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
จะช่วยให้สามารถพูดคุยสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติ
ได้มปี ระสิทธิภาพขึน้ ดังนัน้ การเพิม่ พูนความรูแ้ ก่
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลในการดู แ ลด้ า นสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อม จึงควรเพิม่ เติมทักษะในการสือ่ สารกับ
ผูป้ ว่ ยและญาติในการดูแลแบบประคับประคองให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม การให้ความรูใ้ นปฏิบตั กิ าร
พยาบาลแบบองค์ ร วม การเสริ ม ทั ก ษะ และ
ทัศนคติในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
ของนักศึกษาพยาบาลควรเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าสู่
วิชาชีพเนื่องจากพยาบาลเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุดตลอดช่วงเวลาของ
การเจ็บป่วยการมีความรู้และแนวทางที่ชัดเจน
จะช่วยให้พยาบาลสามารถประยุกต์ความรู้ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. ควรเพิม่ ด้านการดูแลด้านร่างกายและ
การแพทย์ทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย เช่น การ
นวดสัมผัส การกดจุดสะท้อนลดอาการคลื่นไส้
อาเจี ย น การนวดเพื่ อ ป้ อ งกั น อาการท้ อ งผู ก
เป็นต้น

2. ด้านการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และ
ด้านสังคม ควรเพิ่มทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย
และญาติ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรเพิ่มเติมแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือในมิติจิตวิญญาณและหลักศาสนาอื่นๆ
เช่น คริสต์ อิสลาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์
ความรู้ในการดูแลตามหลักศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือ
ได้อย่างถูกต้องก็จะท�ำให้นกั ศึกษาสามารถปฎิบตั ิ
การพยาบาลในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในการ
ให้ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วมในการดู แ ลแบบ
ประคับประคองตามพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล พยาบาลวิ ช าชี พ อาจารย์ พ ยาบาล
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและญาติ
ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วย
ความเมตตา ของรศ.ดร.ทั ศ นี ย ์ ทองประที ป
ทีส่ ง่ เสริมการท�ำวิจยั อบรมสัง่ สอน การดูแลผูป้ ว่ ย
แบบประคั บ ประคองเพื่ อ ช่ ว ยวางแนวทางใน
การศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลที่จะจบไปเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่จะสามารถให้การดูแลผู้ป่วย
กลุม่ นีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่ การวางแผน
สู่มิติการตายดีที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่าง
แน่นอน ขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลาในการ
ให้ข้อมูลในการท�ำวิจัย ขอบคุณสูงสุดต่อผู้ป่วย
แบบประคั บ ประคองที่ อุ ทิ ศ ตั ว ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ฝึกปฎิบตั ิ และขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ที่ช่วยสนับสนุนทุนวิจัย
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