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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด ในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่มีความรู้ด้านทักษะ
การดูแลผู้ป่วย 30 คน ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 30 คน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
จานวน 111 คน และกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการอบรมทักษะการดูแลผู้ป่วย จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะผู้ดูแลใน 9 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเฝ้าระวัง 2. ด้านการแปลความหมาย 3. ด้านการตัดสินใจ 4. ด้านการปฏิบัติการ 5. ด้านการปรับกิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสม 6. ด้านการเข้าถึงแหล่งสนับสนุน 7. ด้านการให้การดูแล 8. ด้านความร่วมมือกับผู้ป่วย และ 9. ด้านการ
เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ องค์ประกอบในการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายประกอบด้วย 1. หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 2. คู่มือการดูแลสาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง 3. สมุดบันทึก
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ 4. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผลก

าร

ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายพบว่า ผู้ดูแลมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยในภาพรวมก่อนและหลังการเข้า
ร่วมอบรมพบว่าทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ : ผู้ดูแลผู้ป่วย ทักษะผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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ABSTRACT
The aim of this research was to study the model development of caregiver skills for the endof-life (EOL) for cancer patients. All subjects were in Ubon Rathchathani Cancer Hospital including 30 EOL
cancer patient caregivers, 30 EOL cancer patients, and 111 health care professionals who provided care for
the EOL cancer patients and 30 EOL target participants who had been trained to be cancer patient
caregivers. The research tools were questionnaires, semi structured interviews, and caregiver skills
questionnaires. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, pair t-test, and content
analysis.
The research findings were as follows:
The model development of caregiver skills for cancer patients consisted of 9 domains of skill
development caregiver skills including 1. Monitoring, 2. Interpreting, 3. making decisions, 4. taking action, 5.
making adjustments, 6. providing hands-on care, 7. accessing resources, 8. working together with the ill
patients, and 9. navigating the healthcare system. The model composed of 1. skills development curriculum
for cancer patient caregivers, 2. manual of palliative care for caregivers, 3. diary of health care records for
cancer patients, and 4. the evaluation model of development of caregiver skills for EOL cancer patients.
The results of the evaluation in the development model of caregiver skills for EOL cancer patients
showed that the caregivers were satisfied with the model of development for caregiver skills at a high
level. The comparison of the caregiver skills before and after obtaining the development of caregivers
skills revealed that it improved at a statistically significant level (p<0.05).
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