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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย กลุมตัวอยางไดแก ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 30 คน ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 30 คน 
และบุคลากรทางการแพทยที่ ใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 111 คน และ
กลุมเปาหมายคือ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสํารวจ 
แบบสัมภาษณและแบบประเมินทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทแีละการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ประกอบดวยการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลใน 9 ทักษะไดแก 1. ทักษะดานการเฝาระวัง 2. ดานการแปลความหมาย 3. ดานการตัดสินใจ 
4. ดานการปฏิบัติการ 5. ดานการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 6. ดานการเขาถึงแหลง
สนับสนุน 7. ดานการใหการดูแล 8. ดานความรวมมือกับผูปวย และ 9. ดานการเขาถึงระบบการดูแล
สุขภาพและองคประกอบในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายประกอบดวย 1. 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 2. คูมือการดูแลสําหรับผูดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคอง 3. สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง และ 4. แบบประเมินรูปแบบ
การพัฒนาผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายพบวา ผูดูแลมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยูในระดับมากที่สุดและ
เมือ่เปรียบเทียบทักษะผูดูแลผูปวยในภาพรวมกอนและหลังการเขารวมอบรมพบวาทักษะผูดูแลผูปวย
ระยะสุดทายหลังเขารับการอบรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05 
______________________________ 
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Abstract 
Title of Dissertation The Model Development of Caregiver Skills for End of 

Life’s Cancer Patients 
Researcher Chaliya Wamaloon 
Major  Regional Development strategies 
Chair advisor Associated Professor Dr. Malee  Chaisaena 
Co-adviser Dr. Nusara Prasertsri 
Year    2016 
 The aim of this research was to study the model development of 
caregiver skills for the end-of-life (EOL) cancer patients. The subjects were 30 EOL 
cancer patients’ caregivers, 30 EOL cancer patients and 111 health care providers 
who provided care for EOL cancer patients and the target participants was 30 EOL 
cancer patients’ caregivers. The research tools were questionnaires, semi structure 
interview, and caregiver skills’ questionnaires. Data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, pair t-test and content analysis. 
 The results found that; 
 The model development of caregiver skills for cancer patients consist of 
development 9 domains of 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 person and 9. navigating the 
healthcare system. And the model composes of 1. skills development curriculum for 
cancer patients’ caregivers, 2. manual of palliative care for caregivers, 3. diary of 
health care record for cancer patients, and 4. the evaluation model development of 
caregiver skills for EOL cancer patients. 
 The results of an evaluation the model development of caregiver skills 
for EOL’s Cancer Patients found that caregivers satisfied the model development 
caregiver skills was at high level. And comparing the caregiver skills before and after 
obtaining the courses developing of caregivers’ skill found that was statistically 
significant improvement (p<0.05). 

Associated Professor Dr. Malee Chaisaena 
    Dr. Nusara Prasertsri 
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ดร.กิตติรัตน สีหบัณฑ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาให
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Siegel , Miller  and Jemal 2015 : 5) รายงานจากองคการอนามัยโลกในแตละป
จะมีผูปวยมะเร็งรายใหมเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (WHO 2006 : 14) ซึ่งในป 
ค.ศ. 2007 มีผูปวยโรคมะเร็งจํานวน 24.6 ลานคนที่ยังมีชีวิตอยู และคาดการณวาในป ค.ศ.2020 จะ
มีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งประมาณ 30 ลานคน (WHO  2007 : 22) ซึ่งผูที่เปนมะเร็ง
รายใหมนี้เปนผูที่อาศัยอยูในประเทศที่พัฒนาแลวประมาณ 4.7 ลานคน และอยูในประเทศที่กําลัง
พัฒนาประมาณ 5.5 ลานคน ซึ่งชี้ใหเห็นวาทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนามี
อุบัติการณของการเกิดโรคมะเร็งคลายคลึงกัน (WHO 2002 : 83) และคาดการณไววาในป ค.ศ. 
2020 จะพบจํานวนผูปวยโรคมะเร็งรายใหมประมาณ 16 ลานคน ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มมากถึง 
รอยละ 50 นับตั้งแตป ค.ศ. 2002 (World Health Organization and International Union 
Against Cancer 2005 : 67) สําหรับสถานการณโรคมะเร็งในประเทศไทย พบวาอัตราตายของคน
ไทยจากโรคมะเร็งมีแนวโนมสูงขึ้น ดังรายงานของกองสถิติ กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2516 
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับ 6 โดยมีอัตราตายเทากับ 16.3 ตอประชากรแสนคนตอป อีก 10
ป ตอมาในป พ.ศ. 2536 อัตราตายเลื่อนข้ึนเปนอันดับ 3 เทากับ 45.0 ตอประชากรแสนคนตอป และ
อีก 6 ปถัดมา ในป 2542 โรคมะเร็งเปนสาเหตุการณตายของคนไทยเปนอันดับ 1 โดยมีอัตราตาย
เทากับ 58.6 ตอประชากรแสนคนตอป และนับตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบันพบวา 
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายเปนอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆ โดยมีอัตราผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 2549-2553 ดังนี้ 83.1, 84.9, 87.6, 88.3 และ 91.2 ตามลําดับ 
(กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข 2553 : 75) 
 ผูปวยที่ถูกวินิจฉัยวาเปนมะเร็งมีชีวิตอยูรอดในอัตราสูงทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาการรักษาที่
ทันสมัย โดยการรักษาผูปวยโรคมะเร็งในปจจุบันมีหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดและระยะของมะเร็ง 
ตําแหนงของมะเร็ง และความกวางที่มะเร็งลุกลามไป ไดแก การผาตัด (Surgery) การฉายรังสี 
(Radiation therapy) การรั กษาด วย เคมีบํ าบัด  (Chemotherapy) การรั กษาด วยฮอร โมน 
(Hormonal therapy) กา ร ใช ส ารชี วภ าพหรื อวิ ธี ก ร ะตุ นภู มิ คุ มกั น  (Biologic therapy or 
immunotherapy) หรือการใชหลายวิธีรวมกัน (National Comprehensive Cancer Network 
[NCCN], 2015) ขณะที่การรักษาสามารถเพิ่มอัตราการอยูรอด และควบคุมการกระจายของโรค การ
รักษาเหลานี้ก็มีผลขางเคียงที่สําคัญ  ผูปวยสวนใหญจึงมักมีอาการขางเคียงจากการรักษาได  
(Argyriou, Kyritsis, Makatsoris and Kalofonos 2014 : 135 ; Ewertz, Qvortrup and Eckhoff 
2015 : 1 ; Gong, Hu, Hu, Li, and Song 2015 : 3613 ; Gussgard, Jokstad, Hope, Wood 
and Tenenbaum 2015 : 81) ภาวะความเจ็บปวยจากโรคมะเร็งรวมกับอาการขางเคียงจากการ



รักษาที่เกิดขึ้น จะสงผลใหความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยลดลง (Hwang, 
Lokietz, Lozano and Parke : 2015) ผูปวยตองพึ่งพาผูอื่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งจึง
ตองอาศัยการดูแลที่ตอเนื่อง จนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งการรักษาเหลานี้ตองควบคูไปกับการดูแลตนเอง
ของผูปวยรวมกับการดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลในขณะที่อยูที่บาน (Applebaum and 
Breitbart 2013 : 231) ซึ่งการดูแลผูปวยโรคมะเร็งในระยะสุดทายมีความจําเปนที่จะตองอาศัย
วิธีการดูแลเปนขั้นตอนที่แตกตางจากการดูแลรักษาในภาวะปกติธรรมดา เนื่องจากเปนผูปวยที่มีโรค
แพรกระจายไปตามอวัยวะตางๆ ไมสามารถรักษาใหหาย เปาหมายการรักษาที่ไดรับเปนเพียงการ
รักษาเพื่อประคับประคองไมใชเพื่อใหหายขาด ผูปวยเหลานี้จึงจัดอยูในกลุมผูปวยมะเร็งที่รอความ
ตาย (Zarrabi, Huo and Meier 2015 : 1064) ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตองเผชิญกับอาการตางๆ 
ที่มารบกวนที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย บุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะพยาบาล ควรให
ความสําคัญและใสใจกับการดูแลจัดการอาการที่เกิดขึ้นเพื่อชวยบรรเทาความทุกขทรมานในระยะ
สุดทายของชีวิต ((Douglas and Daly 2014 : 248 ; Gade and others 2008 : 180) ,สุวรรณ 
กิตติเนาวรัตน , ชัชนาฎ ณ นคร และจอนผะจง เพ็งจาด 2545 : 101)) โรคมะเร็งในระยะสุดทายนี้ 
จะทําใหผูปวยมีความเจ็บปวด ออนเพลีย นอนไมหลับ รวมทั้งการรักษาอื่นๆ เชน การเจาะคอเพื่อ
ชวยใหหายใจสะดวก (Rabow, Dahlin, Calton, Bischoff and Ritchie 2015 : 465 ; Teunissen 
and others 2007 : 94) เปนตน ดังนั้นการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จึงมีหลากหลายเรื่องราวที่
ผูดูแลจะตองเขาใจในเรื่องตางๆ ในแนวคิด และทัศนคติในการทํางาน ฯลฯ ผูปวยระยะสุดทาย แตละ
คนยอมตองการการดูแลที่แตกตางกัน ดวยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
และบริบทวัฒนธรรมสังคม  
 บุคคลผูใหการดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่บานสวนใหญเปนสมาชิกในครอบครัว  ไดแก คูสมรส บุตร 
บิดามารดา ญาติใกลชิด หรืออาจจะเปนบุคคลใกลชิดอื่นๆ เชน เพื่อนที่รับภาระเปนผูดูแลหลักของ
ผูปวยโรคมะเร็ง (Bee, Barnes and Luker 2009 : 1379 ; Jansma, Schure and de Jong 2005 
: 182 ; Stajduhar and others 2010 : 573 ; Sudore, Casarett, Smith, Richardson and 
others , Ersek 2014 : 1108) สําหรับประเทศไทยเดิมการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย การดูแล
มักจะทําโดย พอ แม พี่นอง หรือญาติ เนื่องจากบริบทของไทยเปนสังคมที่อยูรวมกันเปนครอบครัว
ใหญ ทําใหมีการพึ่งพาอาศัยกันเปนอยางดี แตในปจจุบันความเจริญกาวหนา วิถีชีวิตในสังคมเปลี่ยน
ไปสูสังคมเดี่ยวมากขึ้น การดําเนินชีวิต ลักษณะความสัมพันธทางสังคมเปลี่ยนไปซึ่งมีลักษณะคลาย
สังคมของประเทศที่พัฒนาแลว การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่บาน เปนคูสมรส บุตร บิดา
มารดา ญาติใกลชิด หรืออาจจะเปนบุคคลใกลชิดอื่นๆ ระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายจึงจําเปน
จะตองมีการปรับตัวโดยเฉพาะผูดูแลผูปวยมะเร็ง ทั้งนี้ผูปวยจะไดรับการดูแลจากผูดูแลเปนสวนใหญ 
การศึกษาที่ศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาพบวา ผูดูแลอาจใชเวลา 5-10 ชั่วโมงตอ
วันในการดูแลผู ป วยโรคมะเร็ ง  (Taylor and Mamier 2005 : 260)  ซึ่ ง เปนบทบาทใหม
นอกเหนือจากงานประจําที่ปฏิบัติอยู และเปนบทบาทที่ตองกระทําโดยที่ไมไดเตรียมตัว ดังนั้นตองมี
การเพิ่มศักยภาพทักษะของผูดูแลใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการ และเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพหลากหลาย โดยผูดูแลจะมีบทบาทในการชวยเหลือ
และดูแลสุขภาวะของผูปวย ทั้งในการดูแลโดยตรงและการตอบสนองทางดานอารมณของผูปวย และ
ไมมีประสบการณมากอน  
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 ดังนั้นทักษะของผูดูแลผูปวย ตองการกาวเปลี่ยนผานจากการรูและไปถึงวิธีวาจะทําไดอยางไร
ในการดูแลผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย  (Given, Sherwood and Given 2008 : 28) การศึกษาที่
ผานมาเกี่ยวกับ แนวคิดของทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยที่ประสบความสําเร็จในการดูแล
ผูปวยมะเร็ง ประกอบดวย 9 วิธีการปฏิบัติ คือ 1. การเฝาระวัง 2. การแปลผลความหมาย  3. การ
ตัดสินใจ 4. การปฏิบัติการ 5. การปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 6. การเขาถึงแหลง
สนับสนุน 7. การใหการดูแล 8. ความรวมมือกับผูปวย และ 9. การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 
(Schumacher, Stewart, Archbold, Dodd and Dibble 2000 : 191) ทักษะเหลานี้ตระหนักให
เห็นถึงความหมายของผูดูแลผูปวยที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตอความเจ็บปวยของ
ผูปวยมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพ (Schumacher, Beidler, Beeber and Gambino 2006 : 271) 
เพื่อใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีประสิทธิภาพ ผูดูแลจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็ง และอาการขางเคียงที่เกิดจากการรักษา และดูแลผูปวยแบบองครวม ซึ่ง
หมายถึงการดูแลรักษาที่ครอบคลุมครบทุกมิติของการเจ็บปวยของผูปวย ไดแก มิติทางกาย ทางจิตใจ 
ทางสังคมและจิตวิญญาณ ผูดูแลจําเปนจะตองไดรับการสรางเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลใหมี
ศักยภาพในการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาสวนใหญจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือผูดูแล 
ไดแกการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือผูดูแลในผูปวยมะเร็ง และการดูแลในระยะ
สุดทาย ในป ค.ศ.2003 โดย ฮารดดิง และ ฮิกกินซัน (Harding and Higginson 2003 : 63) ใช
วิธีการสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูล Medline, CancerLit, PsycInfo และ Cinahl ตั้งแตปค.ศ. 
1966 ถึง ค.ศ. 2001 พบงานวิจัยจํานวน 22 เรื่อง ซึ่งมีงานวิจัยเพียง 6 เรื่อง ที่มีการประเมินผลใน
เรื่องวิธีการที่จัดกระทําตอผูดูแล เพื่อชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ผลการทบทวน พบวาวิธีการให
การดูแลที่บาน การใหบริการทั่วไปและการสนับสนุนผูดูแลในสิ่งที่ตองการสามารถลดความวิตกกังวล
ของผูดูแล ผูดูแลมีความพึงพอใจสูงตอการบริการ วิธีการใหบริการเปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปน มี
กิจกรรมหลายรูปแบบ เชน การฝกทักษะการปฏิบัติ การชวยเหลือดานจิตอารมณ การนวด เปนตน 
วิธีการนี้สามารถแกไขภาวะเครียดทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และแกไขปญหาการหลับยากของ
ผูดูแล วิธีการสนับสนุนเครือขายทางสังคมและการสงเสริมการทํากิจกรรม ชวยเพิ่มความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลผูปวย แตไมมีการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูดูแล จากการทบทวน
วรรณกรรมดังกลาวชี้ใหเห็นวา ผลการวิจัยในแตละวิธีการยังมีขอจํากัดคือ การใชบริการมีคาใชจายสูง 
และบางวิธีการใชไมไดผลตอผูดูแลทุกราย จึงไมสามารถบอกถึงประสิทธิผลของรูปแบบหรือวิธีการที่
ใชในการชวยเหลือผูดูแลผูปวยมะเร็งโดยตรงไดชัดเจนเทาที่ควร  และที่สําคัญคือจากการทบทวน
พบวายังขอมูลจํากัดในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในประเทศ
ไทย  
 จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จึง
มีความจําเปนที่จะตองมีรูปแบบการพัฒนาทักษะของผูดูแลที่เห็นชัดอยางเปนรูปธรรม และมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของผูปวย ดวยการสนับสนุนใหผูดูแลสามารถดูแลผูปวยมะเร็งไดอยาง
ตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย จึงมีความจําเปน เพื่อแสวงหาทักษะในการปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายของผูดูแล 
และวิธีการในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาและ
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ปรับปรุงทักษะผูดูแลใหมีความพรอมที่จะตอบสนองความตองการของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยาง
มีประสิทธิภาพอันจะสงตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตอไป 

 
2.  คําถามการวิจัย 
 
  2.1 สภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนอยางไร 
  2.2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีขั้นตอนอยางไร 
  2.3 รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีประสิทธิผลอยางไร 
 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 3.1  เพื่อศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  3.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  3.3  เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
4. ความสําคัญของการวิจัย  
 
  4.1  ดานการปฏิบัต ิ: ไดแนวทางในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  4.2  ดานนโยบาย : สรางเสริมองคความรูในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
ซึ่งสามารถใชเปนนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผูดูแลใหมีทักษะและขีดความสามารถในการดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน อันจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายในประเทศไทย 
  4.3    การศึกษาวิจัยนี้มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8  
(พ.ศ.2555-2559) ในยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม สอดคลองกับกลยุทธการวิจัยที่ 3 (การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการ
คุมครองผูบริโภค) แผนงานวิจัยที่ 2 คือ การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการทาง
การแพทยและการสาธารณสุข และมีความสอดคลองกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 
ซึ่งมุงใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพและอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งให
ความสําคัญกับการลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบ
อยางบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดใหมีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชวงวัย  จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพเพื่อลดอัตราปวย ตาย 
และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการ
บริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  
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5.  ขอบเขตของการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทาย  โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

5.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาดานทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย  มีขอบเขตเกี่ยวกับการดูแล

ผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการดูแลแบบองครวม (Holistic care) คือการดูแล
ทั้งดาน รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ   
 5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพการณการดูแลของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย   

  ในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชประชากร และกลุมตัวอยางเพื่อการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 3 กลุม ตามคุณสมบัติที่กําหนด ประกอบดวย  

  1.   ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน  30 คน 
  2.   ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  จํานวน  30  คน 
  3.   บุคลากรทางการแพทย  จํานวน  111  คน 

              เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามและแนวสัมภาษณเพื่อสอบถามผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย  ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะหวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 1 ชุด แบง
ออกเปน 4 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 แบบสัมภาษณประสบการณ
ของผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สวนที่ 3 แบบสอบถามทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง ตาม
แนวคิดทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยของ Schumacher  สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความรู 
ทัศนคติ และกิจกรรมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตามวิถีทางของโรคมะเร็ง (Trajectory of 
Cancer)  

 ลักษณะเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อสอบถามผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 1 ชุด แบง
ออกเปน สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูปวย สวนที่ 2 แบบสอบถามประเมินอาการผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย (Symptom Assessment) สวนที่ 3 แบบสัมภาษณผูปวย เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
ความรู ทัศนคติ และการดูแลแบบองครวม สวนที่ 4 แบบประเมินระดับความสามารถในการทํา
กิจกรรมของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Performance Scale Adult 
Suandok : PPS V2)  

 ลักษณะเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณเพื่อสัมภาษณบุคลากรทางการแพทยผูใหการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะห
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของในแบบสัมภาษณบุคลากรทางการแพทย 1 ชุด ประกอบดวย 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทางการแพทย สวนที่ 2 แบบสัมภาษณสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
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        ขั้นตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  
   โดยมีวิธีการคือพัฒนาจากขอมูลขั้นที่ 1 รวมกับศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ เพื่อ
สังเคราะหรูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง  แลวนํามาบูรณาการกรอบแนวคิดทฤษฎี และการ
สังเคราะหงานวิจัยอยางเปนระบบ  จนกระทั่งรางรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย ที่มีความเหมาะสมและงายตอการปฏิบัติ  จากนั้นผูวิจัยนํายกรางรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 ทาน (ดังรายนามในภาคผนวก) ซึ่งได
พิจารณาคุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิจากความเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณในการดําเนินงานดาน
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน หรือเปนนักวิชาการที่
ทําการศึกษาวิจัยดานการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย หรือผูมีประสบการณจากการเจ็บปวยดวย
โรคมะเร็ง และผูมีประสบการณในการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย โดยไดมีการนัดหมาย
ลวงหนา เพื่อสงตนแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย ทางไปรษณีย 
(ลงทะเบียน) และทางจดหมาย Electronic โดยมีการตอบรับการสงเอกสารกลับภายในระยะเวลาที่
กําหนด จากนั้นผูวิจัยทําการสรุป ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามาปรับปรุง แกไขรูปแบบ
การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยในระยะสุดทายตอไป                   
  ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปใชใน
โรงพยาบาล 
  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายหลัง
การทดลองใช จากนั้นนํามาปรับปรุง แกไขรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยในระยะสุดทายตอไป              

      
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
  การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย หมายถึงการชวยเหลือใหผูปวยมะเร็งมีการปรับตัวเพื่อการ
ยอมรับ และอยูกับโรคไดอยางเหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถรักษาโรคใหหายขาดได ใหกําลังใจให
ผูปวยปรับสภาพของตนเองและสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ สามารถดํารงศักดิ์ศรีความเปนบุคคลไดอยางสมบูรณ  ซึ่ง
ปจจุบันการจัดบริการสุขภาพที่รองรับการใหบริการแกผูปวยกลุมนี้  เรียกวาการดูแลแบบ
ประคับประคอง  
 แตผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนผูปวยเรื้อรัง ที่มีลักษณะปญหาภายใตสถานการณการดูแลที่
ซับซอน ทําใหผูดูแลตองมีการปรับบทบาท หรือคุณสมบัติเพื่อเปนผูดูแลที่เหมาะสม ใหการลงมือ
ปฏิบัติการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูปวยไดอยางเหมาะสม ปลอดภัยและ
ตอเนื่อง 
  ดังนั้น การวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายครั้งนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิดของทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยที่ประสบความสําเร็จในการดูแลผูปวย  
(Schumacher and others 2000 : 191) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวย 9 วิธีการปฏิบัติ คือ 1. การเฝา
ระวัง 2. การแปลความหมาย 3. การตัดสินใจ 4. การปฏิบัติการ 5. การปรับกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสม 6. การเขาถึงแหลงสนับสนุน 7. การใหการดูแล 8. ความรวมมือกับผูปวย และ 9. การ
เขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ รวมกับการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
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(Holistic health) กับผูปวยมะเร็ง ซึ่งเปนการดูแลครอบคลุมทั้งดาน ดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ  ซึ่งการดูแลดังกลาวไมใชแตเฉพาะตัวผูปวยเทานั้น หากยังดูแลครอบคลุมถึงครอบครัว
ของผูปวยและผูดูแล (Caregiver) ดวยเชนกัน  นอกจากนี้ ไดนําแนวคิดการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง ของ The World Health Organization (2002 : 83) ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ
ของการดูแลแบบประคับประคอง 3 องคประกอบ คือ 1) การควบคุมอาการ (Symptom control) 
2) การรักษาโรค (Disease management) และ 3) การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ 
(Psychosocial and spiritual care) (เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 2548 : 1) โดยนํามาวิเคราะห สังเคราะห
กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู 2) การเรียนรู 3) การพัฒนา และ 4) การประเมินผล 
ดังเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1.1  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดทักษะความสามารถของ 
Schumacher 

แนวคิดการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองของ 

 World Health Organization 

แนวคิดการดูแลแบบองครวม
ของผูปวยมะเร็ง 

กระบวนการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

การรับรู การพัฒนา การเรียนรู 
 

การประเมินผล 

รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

- การเฝาระวัง  
- การแปลความหมาย   
- การตัดสินใจ  
- การปฏิบัติการ  
- การปรับกิจกรรมตางๆ ตาม

ความเหมาะสม  
- การเขาถึงแหลงสนับสนนุ  
- การใหการดูแล  
- ความรวมมือกับผูปวย  
- การเขาถึงระบบการดูแล

สุขภาพ 

- รางกาย 
- จิตใจ 
- สังคม 
- จิตวิญญาณ 

- การควบคุมอาการ 
- การรักษาโรค 
- การดูแลดานจิตสังคมและจิต

วิญญาณ 



8 
 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ผูดูแล (Caregiver) หมายถึง ผูใหความชวยเหลือผูปวยทุกเรื่อง และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทํา
เองไมได ใหมีความสุขสบายทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทําใหผูปวยลดความทุกข
ทรมาน สามารถดําเนินชีวิตในระยะเวลาที่เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในการศึกษาครั้งนี้ 
ผูดูแล คือ ญาติ/ผูดูแลหลัก ซึ่งหมายถึง ผูที่เปนหลักในการดูแลรับผิดชอบผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
โดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมากกวาผูอื่น 
 ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (End of life cancer patients) หมายถึง ผูปวยมะเร็งที่ไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะกาวหนาของโรค ไมสามารถรักษาหายได มีอาการของโรคที่ไมตอบสนอง
ตอการรักษาอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 12 เดือน การรักษาทําได
เพียงการดูแลแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ จนกระท่ังเสียชีวิต 
 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถของผูดูแลในการรับรู เรียนรู เพื่อการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายครอบคลุมองครวมตามทักษะท่ีจําเปนของการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 รูปแบบ (Model) หมายถึง วิธีการพัฒนาทักษะผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใน
กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู  2) การเรียนรู  3) การพัฒนา และ 4) การประเมินผล   
 การพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง สรางสรรค
ความกาวหนาในทุกดาน ทั้งดานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผนและดําเนินการ
อยางเปนระบบ 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

การพัฒนารูปแบบและการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดหลักในการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1. ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 2.1   กลุมอาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 2.2   การดูแลผูปวยมะเร็งแบบองครวม (Holistic care) 
 2.2   การดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง (Palliative care) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผูดูแล (Caregiver) และการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผล 
6. แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษา 
 
 1.1  ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
   โรคมะเร็งเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุข เนื่องจากเปนสาเหตุการเจ็บปวยและ
การตายที่สําคัญของประชากรโลก โดยในประเทศที่พัฒนาแลว พบผูปวยโรคมะเร็งมีอัตราการตายสูง
ถึงรอยละ 50 และในประเทศที่กําลังพัฒนาพบอัตราการตายของผูปวยโรคมะเร็งมากกวารอยละ 80 
(WHO 1993 : 6) โรคมะเร็งจึงเปนโรคที่มีความคุกคามตอชีวิตของผูปวย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แกผูปวยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม โดยโรคมะเร็งมีสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ 
โดยมีความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานบุคคลและสิ่งแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ระบบอิมมูนของรางกาย ความผิดปกติของโครโมโซม ฮอรโมน รังสี สารเคมี สิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสารกอมะเร็งและการติดเชื้อบางชนิด (ชวนพิศ นรเดชานนท 2547: 26 ; Otto 2001 : 41) 
การรักษาโรคมะเร็งจึงจําเปนตองใชวิธีการหลายชนิดรวมกัน ทั้งนี้ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งดวยวิธี
ตาง ๆ พบวาทําใหผูปวยมีโอกาสหายจากโรคและมีโอกาสในการรอดชีวิต ในขณะเดียวกัน ผูปวยตอง
เผชิญกับอาการตาง ๆ ที่เกิดควบคูกับผลการรักษา ทําใหผูปวยตองทุกขทรมาน (อมรรัตน นธะสนธิ์ 
2550 : 494) ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง จึงควรมีความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา การรับรูเกี่ยวกับ
อาการและวิธีการจัดการกับอาการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูปวยโรคมะเร็งได
อยางเฉพาะเจาะจงและนํามาเปนแนวทางในการชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจในการรักษาแก
ผูปวยโรคมะเร็งตอไป 
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 1.2 ความหมายของโรคมะเร็ง 
   โรคมะเร็ง (Cancer) เปนโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกลุมเซลลบางสวน
ของรางกาย ทําใหเซลลมีการแบงตัวเพิ่มขึ้นไมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตไดและมีคุณสมบัติที่
แตกตางจากเซลลตนกําเนิด เซลลมะเร็งมีการแพรกระจายของเซลลไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย โดย
ผานทางเสนเลือดและระบบน้ําเหลือง ทําใหบริเวณที่เปนโรคมีจํานวนเซลลเพิ่มขึ้น มองเห็นเปนกลุม
กอนและเซลลมะเร็งยังสามารถลุกลาม (Invasive) อวัยวะใกลเคียงและแพรกระจาย (Metastasis) 
ไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของรางกาย ทําใหระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายไมสามารถดําเนินไปอยาง
ปกติ จนกอใหเกิดพยาธิสภาพข้ึน (ปริยา รอดปรีชา และยุพวรรณ ศรีสวัสดิ์ 2541 : 57; Otto 2001 : 
41) สงผลกระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  
 1.3 อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็ง 
  โรคมะเร็งเปนกลุมโรคที่มีลักษณะพิเศษ คือไมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตและการ
แพรกระจายของเซลลที่ผิดปกติได และสามารถสงผลใหผูปวยเสียชีวิตได (American cancer 
society 2015 : 1) โดยในประเทศสหราชอาณาจักร ในป ค.ศ. 2011 พบผูปวยมะเร็งรายใหม 
มากกวา 331,000 คน และในป ค.ศ. 2012 มีผูปวยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกวา 162,000 คน 
(Cancer research united kingdom 2014 : 1) สวนประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาโรคมะเร็งเปน
สาเหตุการตายอันดับสอง โดยในป ค.ศ. 2015 คาดวามีผูปวยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 
589,430 คน หรือประมาณ 1,620 คนตอวัน (American cancer society 2015:1) ดังนั้นโรคมะเร็ง
จึงเปนโรคที่มีความสําคัญและเปนปญหาทางสาธารณสุขอันดับตนๆ แมในประเทศท่ีพัฒนาแลว  
  สวนในประเทศไทย โรคมะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสุขและเปนสาเหตุการตายอันดับ
หนึ่ง ตลอดจนมีแนวโนมของผูปวยมะเร็งรายใหมเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังการรายงานสถิติการพบผูปวย
มะเร็งรายใหมในระหวางป ค.ศ. 2010-2012 จาก 102,786 เปน 112,392 ราย (Cancer in 
Thailand Vol.VIII 2015 : T-U)  และจากสถิติอัตราการตายดวยโรคมะเร็งในป พ.ศ. 2542 จาก 
635.1 คนตอแสนประชากร เพิ่มเปน 1,848.9 และ 22,952 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2548 ตามลําดับ โดยเพศชายมีอัตราการตายสูงกวาเพศหญิง (สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
2548 : 8) และจากสถิติโรคมะเร็งระดับโรงพยาบาลป พ.ศ. 2554  พบผูปวยโรคมะเร็งที่มารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จํานวน 2,594 ราย พบมะเร็ง 5 อันดับแรก รวมทั้งเพศชาย
และหญิง คือ มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและทอน้ําดี และมะเร็งปอด คิดเปนรอยละ  
15.00 , 11.60 , 10.22 , 9.02  และ  8.48 ตามลําดับ (หนวยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 2554 : 3) ทั้งนี้โรคมะเร็งที่พบบอยในประชากรชายไทย 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก มะเร็งชองปากและมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Non-
Hodgkin สวนมะเร็งที่พบบอยในประชากรหญิงไทย 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม 
มะเร็งตับ มะเรง็ปอด มะเร็งลําไสใหญ และทวารหนัก ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ในแตละภูมิภาค
ของประเทศไทยมีอุบัติการณของการเกิดโรคมะเร็งที่แตกตางกันคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบอุบัติการณของโรคมะเร็งเกือบทุกชนิด แตพบมากที่สุดคือ มะเร็งปอด ทั้งนี้อาจเนื่องจากปญหา
ของฝุนละอองและมลภาวะทางอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผูปวยมะเร็งตับมากที่สุด ซึ่งมี
ความสัมพันธจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับอันเกิดจากพฤติกรรมของการบริโภคอาหารเปนสําคัญ 
ภาคเหนือ พบผูปวยมะเร็งปอดมากที่สุด เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยูตามชนบทนิยมสูบบุหรี่
โดยเฉพาะบุหรี่พื้นเมืองกันมาก สวนภาคใต พบอุบัติการณของมะเร็งปอดมากเปนอันดับหนึ่งแลว   
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ยังพบมะเร็งของอวัยวะของระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจสวนบนมากกวาภาคอื่นๆ ดวย 
(Khuhaprema and others 2007: 36) จะเห็นไดวา โรคมะเร็งในประเทศไทยเปนปญหาทางสาธารณสุข   
ทีส่ําคัญและอุบัติการณเกิดโรคมะเร็งแตละชนิด จะมีความแตกตางกันตามภูมิภาค 
  สรุป โรคมะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศที่กําลังพัฒนา เชนประเทศไทย ทั้งนี้ การรักษาโรคมะเร็งจําเปนตองทําการศึกษากลไกการ
เกิดโรคมะเร็งจะชวยใหควบคุมการแบงเซลลมะเร็งและดําเนินการรักษาไดอยางประสิทธิภาพ 
 1.4 กลไกการเกิดโรคมะเร็ง 
  กระบวนการเกิดโรคมะเร็งจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีหลายขั้นตอน (Multistep 
process) มีการสะสมความผิดปกติในการควบคุมการแบงเซลลจากการกลายพันธุและพัฒนาจน
กลายเปนเซลลมะเร็ง (เรวัต พันธุวิเชียร 2545 : 155) มีขั้นตอน ดังนี้ (ชวนพิศ นรเดชานนท 2547: 
26)  
  1.4.1 Tumor Initiation เปนระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงสูการเปนมะเร็ง เปนผล
จากการเสียหายทางพันธุกรรมที่ไมสามารถกลับสูสภาพเดิม เซลลที่รอดชีวิต จากการติดเชื้อไวรัส 
สารเคมี หรือสาเหตุอื่น เกิดการผาเหลายีนสที่กํากับควบคุมการเจริญและการแบงเซลล (Proto-
oncogene) และ Tumor suppressor genes 
  1.4.2 Tumor promotion เซลลของยีนสที่มีการผาเหลา หลุดรอด การเฝาระวังของ
ระบบอิมมูนในรางกาย ทําใหมีการแบงตัวและเพิ่มจํานวน (Proliferation) การสะสมของการผาเหลา
เปนสัดสวนกับการเพิ่มจํานวนเซลล ดังนั้นการขยายกลุมของเซลล ในระยะแรกจึงเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและกลายเปนมะเร็ง ถาหยุดขั้นตอนนี้ไดจะไมเกิดมะเร็ง 
  1.4.3 Malignant conversion เปนขั้นตอนตอจากระยะที่  2 เปนระยะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปของเซลลกอนเกิดมะเร็ง (Pre neo-plastic) เปนเซลลที่แสดงรูปแบบปรากฏของ
มะเร็งชนิดตาง ๆ ขบวนการนี้ตองการการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เพื่อที่จะเปลี่ยนจากเซลลกอนการ
เกิดมะเร็งเปนเซลลมะเร็ง ขบวนการนี้อาจเกิดจากการอาศัยสื่อกลางของ Oncogene และ Tumor 
suppressor gene 
  1.4.4 Tumor progression เปนการแสดงออกอยางชัดเจนของลักษณะมะเร็ง อาจมี
การลุกลาม (Invasion) อวัยวะใกลเคียง การแพรกระจาย (Metastasis) ไปยังอวัยวะอื่นที่หางไกล
จากมะเร็งปฐมภูมิ 
 1.5 พยาธิสรีรวิทยาของมะเร็ง 
  มะเร็งเปนโรคทางพันธุกรรม มีการเกิดโรคเปนขั้นตอนและมีปจจัยที่เกี่ยวของหลาย
ประการ ดังที่ไดกลาวมาแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในเซลล ไมวาจะเปนความ
ผิดปกติที่เปนมาแตกําเนิด หรือเกิดจากสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มตนจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมที่มีโครโมโซมทั้งโครงสรางและจํานวน เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA 
มีการกระตุนยีนสมะเร็ง (Oncogenes) และการยับยั้งการทํางานของยีนสตานมะเร็ง (Tumor 
suppressor genes) จากชีวเคมีภายในเซลลหลายขั้นตอน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางและ
คุณสมบัติของเซลลปกติเปนเซลลมะเร็ง และมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเซลลมะเร็งเกิดเปนกอนมะเร็ง 
มีการแพรกระจายและทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะตาง ๆ มีการแยงอาหารและออกซิเจนจากเซลลปกติ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเผาผลาญของรางกาย ทําใหผูปวยมีอาการและอาการแสดงทางคลินิก
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ออกมา ซึ่งผูปวยจะมาพบแพทยในลักษณะแตกตางกัน ตั้งแตไมมีอาการจนมีอาการชัดเจน (นรินทร 
วรวุฒิ 2541 : 325 ; Miaskowski & Buchsel 1999 : 59; Otto 2001 : 41) 
  การเกิดโรคมะเร็งมีกลไกซับซอนที่ทําใหเซลลปกติกลายเปนเซลลมะเร็งและแบงตัวเติบโต
เปนกอนมะเร็ง ซึ่งกระบวนการเกิดโรคมะเร็งจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  (Dynamic  
change) ของหนวยพันธุกรรมตางๆ (Genomes) ที่มีอยูในเซลล  (เรวัติ พันธุวิเชียร 2545 : 323)  
ยีนสมีบทบาทหนาที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเซลล แบงออกเปน  3  ประเภท  
คือ  Oncogenes , Tumor suppressor  genes, DNA mismatch repair gene (อาคม เชียรศิลป 2540 
: 33) ในกลุมมะเร็งที่เปนกรรมพันธุจะมีความผิดปกติ  Tumor  suppressor  genes และ  DNA  
mismatch  repair gene เมื่อยีนสเหลานี้ทํางานไมได  ทําใหการควบคุมการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของเซลลผิดปกติไป เชน มีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ มีการเจริญเติบโตและการแบงตัว
เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วและกลายเปนเซลลมะเร็ง 
  อาคม เชียรศิลป (2540 : 33) ไดสรุปขบวนการเกิดโรคมะเร็ง  เพื่อใหเกิดความเขาใจงายตอ
กระบวนการดังกลาว ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนเริ่มตนของขบวนการมะเร็ง (Initiation) 2) 
ขั้นตอนสงเสริม (Promotion) 3) ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงเปนมะเร็ง (Conversion) 4) ขั้นตอนการเปน
มะเร็งมีการแพรกระจายหรือลุกลามแลว (Progession) 
  จากการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะวงการแพทย จึงทําใหเราทราบเรื่องมะเร็งและกระบวนการเกิดโรคดีขึ้น อยางไรก็ตามเรายัง
ไมสามารถหาสาเหตุการเกิดที่แนชัดได  เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่มีสวนรวมกันในการทําใหเกิด
โรคมะเร็ง ซึ่งปจจัยเหลานี้ บางอยางเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงเหลานั้นได 
แตบางปจจัยเสี่ยงก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติตัวตามนั้นได หรืออาจจะ
ถายทอดมาทางกรรมพันธุ (กริช โพธิสุวรรณ 2545 : 412) 
 1.6 ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็ง (กาญจนา จันทรสูง 2545 :22) ไดแก 
  ปจจัยภายในรางกาย 
  มีปจจัยภายในรางกายหลายอยางที่เอ้ืออํานวยในการทําใหเกิดโรคมะเร็ง ไดแก   
   1) พันธุกรรม (gene, chromosome) เชน ผูหญิงที่มีการกลายพันธุของยีน 
BRCA1มีโอกาสเกิดมะเร็งเตานมถึงรอยละ 50-85 ขณะที่ผูชายไมมีความเสี่ยงนี้  
   2) ภาวะทางระบบภูมิคุมกัน  
   3) ภาวะทางโภชนากร 
  ปจจัยจากภายนอกรางกาย หรือที่เรียกวาสารกอมะเร็งในสิ่งแวดลอม ไดแก สารเคมีที่
ความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งในคนมีหลายชนิด เชน สารหนู เบนซิน อีเธอร สารแคดเมียม โครเมียม 
เปนตน สารเคมีจากกระบวนการอุตสาหกรรม ฝุนและใยแร เชน แอสเบสตอส ซิลิกา กัมมันตรังสี 
ไดแก เรดอน (Radon) รังสีจากดวงอาทิตย ยาและการรักษาโรคบางชนิด การติดเชื้อเรื้อรัง ไดแก การ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีทําใหเกิดมะเร็งเซลลตับ การติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis) ทํา
ใหเกิดมะเร็งทอน้ําดีตับ สารที่เกิดจากเชื้อรา ไดแก อะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) สารเสพติด วิถีการใช
ชีวิตและการบริโภค ไดแก การรับประทานอาหารที่มีกากใยนอย การรับประทานปลาดิบ การเคี้ยว
หมาก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา อาหาร ไดแก อาหารไขมันมาก อาหารเค็ม อาหารที่มีสารปรุงแตง
อาหารพวก ไนโตรซามีน ไนเตรท ในปริมาณมากเกินไป เชน ปลารา แหนม เนื้อเค็ม เปนตน 
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  อาการ/อาการแสดง และการตรวจวินิจฉัยโรค 
   1)  อาการ การสังเกตอาการหรือความผิดปกติ เพื่อใหสามารถตรวจพบมะเร็งได
ตั้งแตระยะเริ่มแรกนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากการคนพบโรคมะเร็งบางชนิดตั้งแตในระยะเริ่มแรกได
เร็ว สามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดได หรือถาพบในระยะตนผูปวยจะมีการพยากรณโรคที่ดีกวา
พบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม ดังนั้นอาการและความผิดปกติที่สงสัยวาจะเปนโรคมะเร็งหรือที่เรียกวา
สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง จึงควรมีการตรวจเพิ่มเติม โดยอาการที่สงสัยวาเปนอาการแสดงของ
โรคมะเร็ง มีดังนี้ (อาคม เชียรศิลป 2540: 33; สถาบันมะเร็งแหงชาติ 2551)   

 มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถายอุจจาระและปสสาวะ เชน ถาย
อุจจาระสีดําหรือปสสาวะเปนเลือด 

 กลืนอาหารลําบากหรือหลังรับประทานอาหารแลวอาหารไมยอย เบื่อ
อาหาร  น้ําหนักลด 

 มีเสียงแหบหรืออาการไอเรื้อรัง 

 มีเลือดหรือสารคัดหลั่งออกผิดปกติ เชน เลือดหรือน้ําเหลืองออกมา
หัวนม เลือดกระปริกระปรอยทางชองคลอด หรือตกขาวมีกลิ่นเหม็น 

 มแีผลเรื้อรัง รักษาแลวไมหาย 

 มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามรางกาย ไฝหรือหูดมีขนาดโตขึ้น
หรือเปลี่ยนสี 

 มีกอนตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน เตานม ขางนม รักแร เปนตน 

 หูอื้อหรือมีเลือดกําเดาไหล 
   ตลอดจนมีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักลดโดยไมทราบสาเหตุ อาการปวดซึ่ง
จะพบไดในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย กอใหเกิดความทุกขทรมานแกผูปวยโรคมะเร็งเปนอยางยิ่ง 
 1.7 การตรวจวินิจฉัยโรค (Diagnostic studies) 
  การตรวจวินิจฉัยโรค ประกอบดวย 1) อาการและอาการแสดงทางคลินิกของโรคมะเร็ง 
ซึ่งขึ้นอยูกับชนิด ตําแหนงและระยะของโรคที่เปน ตองอาศัยการซักประวัติและตรวจรางกายอยาง
ละเอียด 2) การตรวจทางพยาธิวิทยาหรือทางเซลลวิทยา เพื่อตรวจสอบวาชิ้นเนื้อหรือเซลลจาก
บริเวณที่สงสัยนั้นเปนมะเร็งและเปนมะเร็งชนิดใด หรือเปนเนื้องอกธรรมดา ซึ่งการทราบการวินิจฉัย
ทางพยาธิสภาพท่ีแนนอนมีความจําเปนในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวย 3) การตรวจหา
ระยะความรุนแรงของโรค วาเปนเฉพาะที่หรือมีการแพรกระจายไปสูอวัยวะใกลเคียงสวนอื่น ๆ ของ
รางกาย ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการพยากรณโรค การเลือกวิธีการรักษา และการวางแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับผูปวยในแตละราย  
  วัตถุประสงคของการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยทั่วไป มักทําเพื่อ 1) คนหาโรคมะเร็ง
ระยะเริ่มแรกหรือระยะที่ยังไมมีอาการ เชน การตรวจคนหามะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม 2) ตรวจ
ยืนยันวาเปนโรคมะเร็ง 3) จัดระยะของโรค (staging) 4) ติดตามการกลับเปนใหมและแพรกระจาย
ของเซลลมะเร็ง 
  การตรวจวินิจฉัยในผูปวยมะเร็ง (Malin  Dollinger, Ernest  H. Rosenbaum 1997 : 
306)  ไดแก   
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   1) การตรวจ Tumor makers เปนการตรวจหาสารที่เซลลมะเร็งสรางขึ้น
และปลอยเขาสูกระแสเลือดหรือของเหลวในรางกาย ใชเปนตัวบงชี้ถึงสภาวะการเปนโรคมะเร็งของ
ผูปวย การตรวจ Tumor makers ที่พบบอย ไดแก AFP (alfafetoprotein) ใชคนหาผูปวยมะเร็งตับ
ระยะแรกเริ่มในผูปวยโรคตับอักเสบ ผูปวยโรคตับแข็ง CEA (carcinoembronic antigen) ระดับ 
CEA ในซีรั่มใชชวยพยากรณและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งลําไสใหญ PAS (Prostate specific 
antigen) ระดับ PSA ในซีรั่มใชชวยวินจิฉัย  พยากรณและติดตามผลการรักษามะเร็งตอมลูกหมาก 
   2) การตรวจพิเศษ (Special investigation)การตรวจพิเศษที่ใชกับผูปวย
มะเร็งนับวันจะมีความซับซอน และมีหลายวิธี ซึ่งการตรวจพิเศษมีดังตอไปนี้ 1) การตรวจทางเซลลวิทยา 
(Cytology study) เปนการตรวจหาเซลลมะเร็งดวยกลองจุลทรรศน 2) การทํา Biopsy เปนการตัด
เนื้อเยื่อที่สงสัยวาเปนมะเร็งไปตรวจทางเนื้อเยื่อวิทยา ซึ่งถือวาเปนวิธีที่แนนอนที่สุดในการวินิจฉัยโรค
มะเร็ง 3) การตรวจทางรังสีวิทยา (Radiographic study) เชน การถายภาพรังสีธรรมดา การฉีดสารทึบ
แสงเขาไปในหลอดเลือดดํา การถายภาพรังสีหลังจากการรับประทานหรือการสวนแปงแบเรียม การ
ถายภาพรังสี โดยการใชสารไอโซโทปฉีด การตรวจโดยใชกลองสองเขาไปดูอวัยวะภายใน 
(Endoscope) การตรวจดวยอัลตราซาวด (Ultrasound) การตรวจดวยคอมพิวเตอร (Computerized 
topography หรือ CT Scan)และการตรวจโดยใช Magnetic resonance  imaging (MRI) 
 1.8 การแบงระยะของมะเร็งและการแพรกระจาย  
  การแบงระยะของมะเร็ง มีหลายลักษณะทั้งจากการตรวจทางคลินิก การตรวจพบ
ในขณะผาตัดจากพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อที่ไดจากการผาตัด การแบงระยะของมะเร็ง เพื่อใหทราบวา
การดําเนินและการลุกลามของโรคเปนมากนอยอยางไร ชวยใหทราบถึงตําแหนงที่เฉพาะเจาะจงของ
มะเร็งในรางกาย ซึ่งจะมีความสําคัญในการพยากรณโรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา รวมทั้ง
ชวยในการเปรียบเทียบประเมินผลการรักษาพยาบาล รูปแบบที่นิยมใชกันทั่วไป นิยมใชระบบ TMN 
staging system โดยแบงระยะของมะเร็งตามขนาดกอนเนื้องอก (T = Primary tumor) การลุกลาม
ของมะเร็งไปยังตอมน้ําเหลือง (N = Regional lymph node) และการลุกลามแพรกระจายไปไกล
ของมะเร็ง (M = Metastasis) ซึ่งแบงระยะออกเปน 4 ระยะ คือ (นรินทร วรวุฒิ 2541 : 325; 
Alexander 1994 : 6) 
   ระยะที่ 1 ระยะที่เซลลมะเร็งอยูเฉพาะบริเวณที่กําเนิดภายในอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
นั้นยังไมมีการลุกลาม 
   ระยะที่ 2 ระยะที่เซลลมะเร็งลุกลามเขาสูเนื้อเยื่อใกลเคียง 
   ระยะที่ 3 ระยะที่เซลลมะเร็งแพรกระจายสูตอมน้ําเหลือง 
   ระยะที่ 4 ระยะที่เซลลมะเร็งแพรกระจายสูอวัยวะอ่ืน 
  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลลในการเจริญเติบโต 
ทําใหเซลลมีการแบงตัวเพิ่มขึ้นโดยรางกายไมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตได ทําใหมีรูปรางและ
คุณสมบัติแตกตางไปจากเซลลตนกําเนิด การทําหนาที่ของเซลลปกติเปลี่ยนแปลงไป มีการ
แพรกระจายและทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะตาง ๆ มีการแยงอาหารและออกซิเจนจากเซลลปกติ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางระบบเผาผลาญของรางกาย ทําใหผูปวยมะเร็งมีอาการและอาการทางคลินิก
ออกมา โดยขึ้นอยูกับตําแหนง ขนาดของกอนมะเร็ง ระยะของโรคและการรับรูของแตละบุคคลเปน
สําคัญ  
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  การแพรกระจายของเซลลมะเร็ง จึงเปนการแพรกระจายของเซลลไปยังสวนอื่นของ
รางกายที่หางไกลออกไปและไมติดกับกอนมะเร็งเดิม มีไดหลายทางดังนี้  1) ทางตรง (Direct  
spread) แพรกระจายและลุกลามโดยตรงไปยังเนื้อเยื่อใกลเคียง 2) ทางหลอดน้ําเหลือง (Lymphatic 
system) แพรกระจายจากทอน้ําเหลืองไปยังตอมน้ําเหลืองขางๆ กอนมะเร็งกอน  แลวจึง
แพรกระจายไปยังตอมน้ําเหลืองอื่นๆ 3) ทางกระแสเลือด (Blood system) เซลลมะเร็งจะ
แพรกระจายเขากระแสเลือดผานหลอดเลือดฝอยหรือหลอดเลือดดํา แลวเขาไปอวัยวะตางๆ 4) ทาง
ชองตางๆ (Cavity spread) เซลลมะเร็งจะแพรกระจายตามเยื่อบุชองหัวใจ ชองปอดและชองทอง 
(พัสมณฑ  คุมทวีพร 2543 : 1 ; นรินทร  วรวุฒิ 2541 : 325 ; วิบูล สัจกุล 2536 :593) 
 1.9 การรักษาโรคมะเร็ง 
  มีวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เปนสากลคือ การผาตัด การใชสารเคมีบําบัด การบําบัดดวย
รังสีรักษาหรือการฉายแสง การใชฮอรโมนและชีวบําบัด ซึ่งการที่จะใชวิธีการใดในการรักษานี้ขึ้นอยู
กับชนิดของโรคมะเร็งและระยะของโรคนั้นๆ (สุมิตรา ทองประเสริฐ 2540 : 642-643 ; ธีรพล เจน
วิทยา และคณะ 2549 : 10) ทั้งนี้ปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งใหมีผลการรักษาดีขึ้น 
นอกจากนี้มีการศึกษาเรื่อง molecular biology และ genetic basis ของมะเร็ง (proto-
oncogene/tumor suppressor gene) ทําใหทราบลักษณะของการเกิดของยีนสที่มีความผิดปกติ 
ความรูเหลานี้สงผลใหเกิดการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยความรูทางดาน Biological 
modalities เชน Gene therapy, Tumor vaccines, Anti angiogenic agents, Monoclonal 
antibody therapy และ Cytokines therapy มารวมกับการรักษาโดยการใชยาเคมีบําบัด การ
ผาตัดและการฉายรังสี (กวิวัณณ วีรกุล, กลีบสไบ สรรพกิจ และ มงคล เหลาเพ็ญแสง 2545: 387) โดย
รายละเอียดของวิธีการรักษาโรคมะเร็ง มีดังนี้ 
  1.9.1 การผาตัด (surgery)   
   การรักษาทางศัลยกรรมเปนวิธีที่ใชในการรักษาผูปวยมะเร็งมานาน ซึ่งสามารถ
รักษามะเร็งบางชนิดหายขาดได และการรักษาในปจจุบันไดมีการนําเทคนิคและวิธีใหมๆ ที่กาวหนา
ทางดานศัลยกรรมนํามารักษาผูปวยจนประสบผลสําเร็จ จากการพัฒนาวิธีในการรักษา ซึ่งตองมีการ
รักษาแบบผสมผสานกับรังสีรักษา เคมีบําบัด และฮอรโมน เปนตน บทบาทของการรักษาทางดาน
ศัลยกรรมมีดังนี้ 1) ดานการปองกันมะเร็ง (Prevention of cancer) ในการตัดเอากอนเนื้องอกหรือ
มะเร็งออกไป 2) ดานการวินิจฉัย (Diagnosis of cancer) เปนบทบาทที่สําคัญในการวินิจฉัยวาผูปวย
เปนโรคมะเร็งโดยการตัดชิ้นเนื้อสงตรวจทางพยาธิวิทยา 3) ดานการรักษาไดแก การตัดเอากอนมะเร็ง
ออกจากรางกาย การผาตัดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางดานโรคมะเร็ง การผาตัดเพื่อรักษาแบบ
ประคับประคอง ตลอดจนการผาตัดเพื่อฟนฟูสภาพผูปวย (Steven A. Rosenberg 2005 : 968)   
  1.9.2 เคมีบําบัด (chemotherapy)  
   การใชยาเคมีบําบัดถือเปนการรักษาหลักอยางหนึ่ง การทํางานของยาเคมีบําบัดสวน
ใหญจะออกฤทธิ์ทําลายเซลลมะเร็ง โดยยับยั้งการสราง หรือการทํางานของ DNA หรือ RNA ซึ่งเปน
ขบวนการสําคัญในการแบงตัวเพิ่มจํานวนเซลล (Balis FM, Holeenberg and S , Poplack 1997: 
168) จุดมุงหมายของการใชยาเคมีบําบัดคือ ใหยามีผลทําลายเซลลมะเร็งไดมากที่สุด โดยมี
ผลขางเคียงตอเซลลปกติของรางกายนอยที่สุด แตยาเคมีบําบัดไมสามารถแยกเซลลมะเร็งจากเซลล
ปกติ ดังนั้นเซลลปกติจะถูกทําลายดวย โดยเฉพาะเซลลปกติที่มีการแบงตัวเร็ว เชน ไขกระดูก เยื่อบุ
ทางเดินอาหาร รากผม เปนตน (ชวนพิศ นรเดชานนท 2547: 26)   
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   อาการขางเคียงของยาเคมบีําบัดเกิดไดหลายระบบของรางกาย ซึ่งจะมีอาการมาก
นอยเพียงใด ขึ้นกับชนิดและขนาดของยาที่ใช รวมทั้งสุขภาพของผูปวยเอง ซึ่งยาเคมีบําบัดมี
ผลขางเคียงตอรางกายมีดังนี้ (ฐิติพร อิงคถาวรวงศ 2541 : 61)   
    1) กดไขกระดูก (myelo suppression) อาจทําใหเกิดภาวะจํานวนเม็ด
เลือดขาวต่ํา ภาวะเกร็ดเลือดต่ํากวาปกติ ภาวะโลหิตจาง   
    2) ผลตอเยื่อบุในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Symptoms) 
ทําใหเกิดอาการ ดังนี้ 
     -  คลื่นไสอาเจียน (nausea vomiting)   
     -  แผล (mucositis) ที่เยื่อบุชองปาก จนถึงหลอดอาหารและกระเพาะ
อาหาร 
     -  ทองเสีย (diarrhea) 
     -  ทองผูก (constipation) 
    3) เกิดอาการผมรวง (alopecia) อยางไรก็ตาม เมื่อหยุดยา 2-3 เดือน ผมจะ
งอกขึ้นใหม 
    4) พิษตอตับ (hepatotoxicity) ทําใหเกิด Liver fibrosis   
    5) พิษตอปอด (pulmonarytoxicity) ทําใหเกิดพังผืดที่ปอด (Pulmonary 
fibrosis) 
    6) พิษตอทางเดินปสสาวะ (nephrotoxicity) เกิด renal parenchyma 
damage และเกิด bladder irritation อาจทําใหเกิดเลือดออกในกระเพาะปสสาวะ 
    7) พิษตอหัวใจ (cardiotoxicity) อาจทําใหเกิดหัวใจวายได 
    8) พิษตอระบบสืบพันธุ (reproductive toxicity) ทําใหเกิดภาวะเปน
หมัน 
    9) พิษตอระบบประสาท (neurotoxicity) ทํ า ให เกิดความรู สึ กชา 
กลามเนื้อออนแรง 
    10) พิษต อร ะบบผิ วหนั ง เ กิ ด Skin change ได แก  ผิ วหนั ง อั ก เ สบ 
(dermatitis), หนาแดง (flush), Hyperpigmentaion และเกิดอาการแพแสง (Photosensitivity)   
   1.9.3 รังสีรักษา (Radiation Therapy)  
       รังสีรักษามีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในปจจุบันทั้งในมะเร็ง
ระยะลุกลามและไมลุกลาม (วิชาญ หลอวิทยา 2544 : 1) เปนวิธีการรักษาโดยใช Ionizing radiation 
ในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง โดยการทําลายเซลลมะเร็งโดยตรง และปกปองเซลลปกติบริเวณรอบๆ 
ใหไดรับความเสียหายนอยที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตใหมากขึ้น ใน
การรักษาโรคมะเร็งอาจใชรังสีรักษาเพียงอยางเดียวหรือผสมผสานกับการผาตัด เคมีบําบัด ออกซิเจน 
และความรอน (Edward C, and others 2004 : 37)  
    โดยทั่วไปแลวรังสีรักษาแบงเปน  2 วิธี คือ  
     1) Brachy therapy ระยะทางจากตนกําเนิดรังสีและบริเวณที่จะ
รักษามีระยะทางใกล มักใชรวมกับ external beam therapy สารที่ใชสวนใหญเปน Iridium – 192, 
Cesium – 137 ฯลฯ  
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     2) Teletheray (External Beam Irradiation) ตนกําเนิดของรังสี
จากบริเวณที่จะรักษา เชน เครื่องโคบอลท 60 เครื่องเรงอนุภาค (linear accelerator) และเครื่อง
อิเลคตรอนบีม (electron beam)   
    ภาวะแทรกซอนจากรังสีรักษา   
     การใชรังสี นอกจากจะทําลายเซลลมะเร็ง อํานาจการทําลายของรังสี
ตอรางกายจะพบไดมากและเปนอุปสรรคอันหนึ่งในการรักษา อาการที่เกิดขึ้นแบงไดเปน 2 ระยะ    
(วิชาญ หลอวิทยา 2540 : 671) 
         1) ระยะเฉียบพลัน (acute complication) จะพบผลขางเคียง
ตั้งแต 6 สัปดาห ไปจนถึงภายใน 8 สัปดาห (William H. Mcbricle , H. Rodney Withers  2004 : 
53) หลังครบรังสี จะมีผลขางเคียง 2 ลักษณะ คือ อาการทั่วไป ไดแก คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร 
นอกจากนี้ทําใหเกิดอาการออนเพลีย ซึ่งเปนอาการที่สําคัญของผูปวยขณะไดรับรังสีรักษา อาการ
เฉพาะที่เปนอาการที่เกิดเฉพาะอวัยวะตรงตําแหนงที่ไดรับรังสี เชน ถาฉายบริเวณกระเพาะปสสาวะ 
ก็อาจเกิด Acute cystitis ทําใหมีอาการปวดทองแบบตะคริว ทองเสีย ปวดเบง ปสสาวะขัด และ
บางครั้งอาจมีเลือดออกที่ลําไสหรือกระเพาะปสสาวะ ทําใหมีอาการขับถายปสสาวะหรืออุจจาระเปน
เลือด   
         2) ระยะเรื้อรัง (late Complication) เปนผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้น
ภายหลัง 8 สัปดาหไปแลว ซึ่งเกิดเฉพาะตรงตําแหนงของอวัยวะที่ไดรับรังสีเทานั้น สวนใหญพบได
นอยประมาณรอยละ 8-18   
   1.9.4 ฮอรโมน (Hormone Therapy) (อิ่มใจ ชิตาพนารักษ 2557 : 345-357) 
   ฮอรโมนบําบัด เปนการใชฮอรโมนเพ่ือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง
วิธีการรักษาดวยฮอรโมนในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาเปนการรักษาที่เปนมาตรฐานอยางหนึ่งของการ
รักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มตน และระยะลุกลามแมกระทั่งในระยะที่โรคลุกลามแพรกระจายไปแลว 
โดยฮอรโมนทําใหมีการยับยั้งของฮอรโมนที่รางกายหลั่งออกมา หรือการนําสารที่เปนฮอรโมนหรือยา
ตานฮอรโมนจากภายนอกรางกายเขาไปตอตานหรือยับยั้งฮอรโมนปกติ ทําใหมีผลยับยั้งการเจริญเติม
โตของเซลลมะเร็งได  

1.9.5 Targeted Therapy  
   เปนยาตานมะเร็งแบบพุงเปา โดยมียาหลายตัวในกลุมนี้มีที่ใชในการรักษา
โรคมะเร็งหลากหลายชนิดแลวก็ตาม มักใหรวมกับยาเคมีบําบัด จึงตองพยายามที่จะกําจัดเซลลมะเร็ง
ออกจากรางกายโดยไมกอใหเกิดตามเปนพิษตอเนื้อเยื่อของรางกาย โดยไมกอใหเกิดความเปนพิษใน
เนื้อเยื่อที่เจริญแลว 
 
   1.9.6 การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)  
    การดูแลรักษาแบบประคับประคอง เปนการดูแลจัดการอาการตางๆ ที่
กอใหเกิดความไมสุขสบายโดยเฉพาะความปวดเพื่อลดความทุกขทรมาน และดูแลผูปวยแบบองค
รวมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

 ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาขึ้นอยางมากทุก ๆ ดาน บุคลากรทาง
การแพทยมีความรูความชํานาญ พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมืออุปกรณดานรังสี
ในการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลขางเคียงจากการรักษา มีการคิดคนพัฒนายาเคมี
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บําบัด และยาตานมะเร็งใหม ๆ ออกมา ทําใหมีการเลือกใชยาที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลแบบ
ประคับประคองที่ตองดูแลตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ดูแลตอเนื่องจนกระทั่งผูปวย
หายจากโรคหรือจากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
 2.1 ความหมายของผูปวยระยะสุดทาย 
   มีผูใหความหมายของผูปวยระยะสุดทายไวหลากหลาย ดังนี้ 
   สมิธและโบเนท (Smith and Bohnet 1983 : 90) ผูปวยระยะสุดทายคือ ผูที่หมดหวัง
จะหายขาดจากโรค อยูในระยะสุดทายของโรค เปนความเจ็บปวยที่ไมมีทางรักษาใหหายดวยวิธีใดๆ 
อาการทรุดลงไปเรื่อยๆ รางกายไมสามารถกลับสูสภาพเดิมๆไดและเสียชีวิตในที่สุด  
   สันต หัตถีรัตน (2543 : 127) ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่หมดหวัง ที่ปวยดวย
โรคทางกายและ/หรือทางใจที่ไมมีโอกาสจะพนความทุกขทรมานและไมสามารถใชเวลาที่เหลือในชีวิต
ของตนใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่นได 
   ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่มีการลุกลามของโรคไปอยางมาก แพทยลง
ความเห็นวาอาการของโรคเกินกวารักษาใหหายขาดได และเปนที่แนชัดวา ผูปวยกําลังจะเสียชีวิตใน
เวลาอันสั้น (สันต หัตถีรัตน 2544 : 18)  
   วิลเลี่ยม  ซัลลิแวน (William Sullivan 2003: 111) ผูปวยระยะสุดทายคือ ผูที่มีความ
ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยที่ไมสามารถรักษาใหหายไดโดยการรักษาทางการแพทย ทําไดเพียง
เยียวยาในสิ่งที่ทําได เชน เรื่องของจิตวิญญาณ  
   ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่แพทยเจาของไขลงความเห็นวาจะมีชีวิตอยูไดไม
เกิน 6 เดือน ที่ตองการการรักษาตามอาการและไมมี Definitive Treatment ในขณะนั้นๆ (ศูนย
มะเร็ง อุบลราชธานี, 2547: 16)  
   ผูปวยระยะสุดทายตามประกาศแพทยสภาหมายความวา ผูปวยที่แพทยทราบแนชัดวา 
การรักษาที่ผูปวยกําลังจะไดรับในขณะนั้น หรือที่ไดรับตอไปไมสามารถทําใหมีชีวิตรอดไดนานพอใน
ระดับที่จะดํารงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ประกาศแพทยสภา อางถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
2547: 171) 
   อารีญา ดานผาทอง (2552: 15) ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยทีเ่ขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวยดวยโรคที่รักษาไมหาย และมีขอบงชี้วาจะมีอาการเสื่อม
ลงอาจมีชีวิตอยูไดนานไมถึง 6 เดือน 
   ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยที่มีอาการ
แสดงตางๆ ที่บงชี้ใหเห็นวาจะมีชีวิตอยูไดไมนาน ไมมีทางรักษาดวยวิธีการใดๆ ใหหายได และอาการ
ผูปวยมีแนวโนมที่จะทรุดลงเรื่อยๆ อวัยวะตางๆ ภายในรางกายเสื่อมหนาที่ รางกายไมสามารถ
กลับคืนสูสภาพเดิมมิไดและเสียชีวิตในที่สุด (ชลิยา วามะลุน และคณะ 2552 : 17) 
   ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คือ ผูปวยมะเร็งที่แพทยวินิจฉัยวาเปนผูปวยระยะสุดทายที่มี
ชีวิตอยูไดไมเกิน 6 เดือน (กลุมภารกิจบริการวิชาการ ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี  2552 : 28) 
   หองสิน ตระกูลทิวากร (2553 : 48) ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่ไมสามารถ
รักษาใหหายไดและมีชีวิตอยูไดภายใน 6 เดือน 
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   ผูปวยระยะสุดทาย คือ บุคคลระยะสุดทายของชีวิตตองตายภายใน 12 เดือน ซึ่งรวมคน
ที่ใกลตาย (ภายในเวลาเปนชั่วโมงหรือเปนวัน) หรือคนที่มีภาวะกาวหนาไมสามารถรักษาหายได
รวมกับภาวะที่ตองตายภายใน 12 เดือน มีภาวะท่ีเสี่ยงตอใกลตายจากภาวะวิกฤตเฉียบพลันเนื่องจาก
มีเหตุการณท่ีคุกคามชีวิตเฉียบพลัน (General Medical Council 2010 : 13) 
   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) (2556 : 21) ผูปวยระยะสุดทาย 
หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยแลววา สภาพการปวยไขเปนระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเขาสูระยะ
สุดทายของโรคซึ่งไมมีวันรักษาหายได โดยมากจะมีชีวิตอยูนอยกวา 1 ป  
   สรุปไดวา ผูปวยระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการ
รักษา ทําไดเพียงการดูแลแบบประคับประคอง ในเรื่องของการเจ็บปวด และอาการอื่นๆ ทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ผูปวยจะมีอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ และจะเสียชีวิตในที่สุด 
   ดังนั้น ความหมายของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในการศึกษาครั้งนี้ จึงหมายถึงผูปวย
มะเร็งที่มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษาอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิต
อยูไดไมเกิน 12 เดือน การรักษาทําไดเพียงการดูแลแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาความทุกข
ทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ จนกระท่ังเสียชีวิต 
 2.2 กลุมอาการในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนผูปวยมะเร็งที่ไมสามารถรักษาใหหายไดหรือผูปวย
โรคมะเร็งซึ่งเคยรักษาหายแลว ตอมาเกิดมีโรคมะเร็งกลับเปนซ้ําหรือมีการแพรกระจายของโรคมะเร็ง
กระจายไปตามอวัยวะตางๆ และรักษาไมหาย สงผลใหอวัยวะตางๆ เสื่อมหนาที่ ทั้งนี้พบรายงาน
อาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย ทั้งในเพศชายและเพศหญิงดังนี้ (Ian Maddocks 1997 : 6) 
(ตารางที่ 2.1) 
 
ตารางที่  2.1 อาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทายทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
 

อาการ 
ลักษณะ 

ชาย หญิง รวม 
ปวด 76.5 73.1 74.7 

น้ําหนักลด 71.4 69.6 70.4 
เบื่ออาหาร 66.2 58.9 62.3 

ไอ 57.9 27.4 41.4 
หายใจลําบาก 55.0 40.8 47.3 

ทองผูก 45.3 46.8 45.8 
คลื่นไส/อาเจียน 37.6 45.5 41.8 
บวม/ทองบวม 37.6 37.5 37.6 

เหนื่อย 33.7 30.9 32.2 
 
  สอดคลองกับการศึกษาในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่พักรักษาตัวที่บานภายใตการ
ดูแลของหนวยการบริการดูแลตอเนื่องที่บาน (Home care services) ของสถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
จากผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจํานวน 129 ราย พบวาผูปวยแตละรายมีอาการที่กอใหเกิด ความทุกข 
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หรือ ทรมานอยูอยางนอย 2-1 อาการและพบมากสุด 12 อาการ ทั้งนี้อาการของผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายเฉลี่ยอยูที่ 6 อาการ โดยอาการที่พบบอย ในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังตารางที่ 2.2 และ
อาการที่เดนชัดใน 2 วันสุดทายของชีวิตของผูปวย 129 รายนี้ประกอบดวย อาการกระสับกระสาย 
ครวญคราง ไมสามารถรับประทานอาหารไดแมแตการกลืน มีเสียงครืดคราดในลําคอ ไมสามารถกลั้น
อุจจาระและปสสาวะได อาการดังกลาวสวนใหญลวนเปนปญหาการเสื่อมในการทําหนาที่ของรางกาย
ผูปวย (สถาพร ลีลานันทกิจ 2547 : 81) 
 
ตารางที่  2.2 อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

อาการ รอยละ อาการ รอยละ 
ปวด  

(Pain) 
78.46  อัมพาต 

(Paralyses) 
15.38 % 

ออนเพลีย 
(Weakness) 

66.15  น้ําในชองเยื่อหุมปอด
(Pleural effusion) 

15.38  

นอนไมหลับ 
(Insomnia) 

60.00  ซึมเศรา 
(Depression) 

13.85  

วิตกกังวล  
(Anxiety) 

49.23  ภาวะกลั้นไมได
(Incontinence) 

12.31  

เบื่ออาหาร 
(Anorexia) 

47.69  แผลกดทับ  
(Bed sore) 

12.31  

น้ําหนักลด  
(Weight loss) 

40.00  เลือดออก
(Hemorrhage) 

10.77  

สอดสายสวน 
(Catheter) 

27.69  งวงนอน 
(Drowsiness) 

10.77  

ซีด  
(Pallor) 

26.15  กลืนลําบาก
(Dysphagia) 

9.23  

ไอ  
(Cough) 

21.54  ทองบวมน้ํา  
(Ascites) 

7.69  

บวม  
(Edema) 

16.92  คลื่นไส  
(Nausea) 

7.69  

 
  นอกจากนี้ยังพบปญหาทางดานศาสนา ในการเตรียมพิธีการตางๆ ของคนในครอบครัว
กับตัวผูปวยหลังตาย ทั้งนี้จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบองค
รวมในศูนยมะเร็งอุบลราชธานี พบอาการในผูปวยมะเร็งระยะสุดทายดัง ตารางที่ 2.3 (ชลิยา วามะลุน 
และคณะ 2547 : 62) 
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ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนรอยละอาการที่พบของกลุมตัวอยาง (ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย) 
 

อาการ จํานวน รอยละ 

1.  ปวด  (pain) 6 66.7 

2.  หายใจลําบาก  (dyspnea) 7 77.8 

3.  เบื่ออาหาร  (anorexia) 9 100 

4.  คลื่นไส  (nausea) 5 55.6 

5.  อาเจียน  (vomiting) 5 55.6 

6.  ออนเพลีย  (fatigue) 9 100 

7.  สับสน  (delirium) 2 22.2 

8.  ปากแหง / แผลในปาก  (dry mouth / mouth     
     lesions) 

3 33.3 

9.  เคี้ยวอาหารลําบาก (difficulty  chewing) 3 33.3 

10.  กลืนลําบาก (dysphagia) 4 44.4 

11.  ผอมแหง (cachexia) 3 33.3 

12.  ทองผูก  (constipation) 0 0 

13.  ทองเสีย (diarrhea) 1 11.1 

14.  ถายดํา (melena) 0 0 

15.  ปสสาวะเปนเลือด  (hematuria) 0 0 

16.  ทองอืด (abdominal distession) 1 11.1 

17.  กลั้นปสสาวะไมได (incontinent  urine) 1 11.1 

18.  กลั้นอุจจาระไมได (incontinent  faeces) 0 0 

19.  ไอ (cough) 8 88.9 

20.  สะอึก  (hiccups) 0 0 

21.  บวม (edema) 5 55.6 

22.  แผลถลอกที่ผิวหนัง  (skin  tears) 1 11.1 

23.  บาดแผล (wound) 3 33.3 

24.  กอน (mass) 3 33.3 

25.  คัน (itching) 2 22.2 

26.  อื่นๆ (other) 2 22.2 

 



22 
 

  จะเห็นไดวา จากขอมูลที่แสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.2 เปนขอมูลทั่วไปของบุคลากร 
ญาติ / ผูดูแลและผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สวนตารางที่ 2.3 แสดงใหเห็นถึงอาการของผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายที่พบได ดังนี้ คือ อาการออนเพลีย เบื่ออาหาร ไอ หายใจลําบาก และปวด ตามลําดับ  
  ซึ่งนอกจากมีรายงานอาการที่พบบอยแลว ยังมีรายงานถึงอาการชวงสุดทายของชีวิตใน
ผูปวยระยะสุดทายที่พบบอยดังนี้ 
  อาการชวงสุดทายของชีวิต (Last hours of life) 
   Librach, 2000 (อางถึงใน สายพิณ หัตถีรัตน, 2550: 15) ไดกลาวถึงอาการชวงสุดทาย
ของชีวิตที่พบบอย และเพื่อเปนการเตรียมใหทุกฝายใหรับทราบถึงอาการผิดปกติของรางกาย ที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงกอนตาย อาการที่พบบอยมีดังนี ้
    1) ออนเพลีย งวงซึม เกิดจากอวัยวะตาง ๆ เสื่อมโทรมลง สารเคมี ความเปน
กรด-ดางในรางกายไมสมดุล ผูปวยจะใชพลังงานนอยลง และหลับเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ไมควร
ทิ้งผูปวยไวตามลําพัง เพราะถึงแมผูปวยจะไมคอยตื่น แตจะรับความรูสึกได ญาติควรใชเวลาดังกลาว
พูดคุย รองไห กอด หรืออยูใกลชิด 
    2) กินหรือดื่มไดนอยลง เกิดจากรางกายไมสามารถยอยอาการหรือดูดซึมได
เหมือนเดิม สมองจึงสั่งใหรับประทานไดลดลง การพยายามเพิ่มปริมาณอาหารใหทางปากหรือทาง
สายยาง มีแตจะเพิ่มความทรมานใหผูปวย เนื่องจากจะการยอยอาหารไมมีประสิทธิภาพ ทําให
ทองอืดไดงาย ซึ่งการไมใหอาหารไมใชการปลอยใหผูปวยตาย แตตรงกันขาม การเพิ่มปริมาณอาหาร
อาจทําใหเกิดการสําลักและทองอืดไดงาย ซึ่งจะทําใหผูปวยทรมานมากขึ้น ดังนั้นจึงควรใหปริมาณ
อาหารแตพอควรเทาที่ผูปวยสามารถรับประทานได หากไมรับประทานก็เปนเพราะรางกายไมสามารถ
รับไดแลว 
    3) ปากและนัยนตาแหง เกิดจากผูปวยเริ่มอาปากหายใจและนัยนตามักจะ
หลับไมสนิท เนื่องจากการหลับตาใหสนิทตองใชพลังงานกลามเนื้อหลายมัด ซึ่งผูปวยระยะนี้ใช
พลังงานลดลง ปากและตาจึงแหงงาย ญาติควรชวยหยอดน้ําหรือเช็ดในปากใหพอชุมชื่นไมแหงผาก 
ปากควรทาลิปมันหรือวาสลินไมใหแตกแหง ตาควรปดพอควรหรือหยอดน้ําตาเทียมบาง 
    4) ความรูสึกเจ็บปวดลดลง เกิดจากกระบวนการที่รางกายเริ่มเสื่อมสภาพ 
การรับสัมผัสและสารสื่อประสาทจึงลดลงพบวา ผูปวยระยะนี้เจ็บปวดนอยลง ยาแกปวดประสิทธิภาพ
สูงอยางมอรฟนจึงอาจเปนพิษไดงาย แพทยควรพิจารณาปรับลดขนาดยาลง เพราะอาจทําใหผูปวยมี
อาการประสาทหลอน ทองผูกอยางรุนแรง และอาจเกิดอาการพิษอื่น ๆ ได การสังเกตอาการปวด
ระยะนี้ ควรสังเกตท่ีสีหนา หากมีสีหนาแสดงอาการเจ็บปวด หนาผากยน แสดงวาผูปวยปวดจริง หาก
สีหนาไมบงบอก แตกลับมีอาการครางเจ็บปวด แสดงวาไมใชอาการปวด เพราะระยะนี้กลองเสียงและ
หลอดลมเริ่มออนแรงเสียงที่ลอดออกมาจึงฟงคลายเสียงรองทั้งที่ไมไดรอง 
    5) กระสับกระสาย ประสาทหลอน ระยะนี้ผูปวยหลายรายมีอาการเพอ เห็นผี 
เห็นภาพเกา เห็นญาติที่เสียชีวิต เห็นความผิดบาปในอดีต แพทยควรประเมินวาเกิดจากผลขางเคียง
ของยาทั้งหมดที่ใหหรือไม ควรปรับลดยาลง หากไมเกิดจากพิษยา ก็อาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ของสารเคมีในสมองเอง ควรทําความเขาใจกับญาติ หากมีอาการรุนแรงก็ควรใหยานอนหลับรวมดวย 
    6) หายใจไมเปนจังหวะ ผูปวยในระยะสุดทายจะมีอาการหายใจสะดุด ติดขัด 
ถี่ หางเปนชวง ๆ หรือเปนชุด ๆ ไดเพราะความผิดปกติของกรด-ดางในรางกาย การใหออกซิเจนจะไม
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ชวยใหอาการดีขึ้น เพราะไมไดไปหยุดการตายของอวัยวะภายในรางกายที่เสื่อมไปเพราะหมดสภาพ
ได 
    7) สงเสียงคลายสําลักในคอ กลองเสียงและหลอดอาหารของผูปวยเริ่มไม
ทํางาน ไมบีบตัวตามระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมลงดวย การกลืนจึงไมสมบูรณ ทั้งที่ตอมน้ําลาย 
น้ําเมือกยังทํางานอยู ไมควรใชเครื่องดูดเสมหะบอยเพราะทําใหเจ็บคอและคอยแตจะสํารอก การไม
แกไขอาการดังกลาวไมใชการปลอยใหสําลักจนตาย เสียงที่เกิดขึ้นจะคลายเสียงสําลัก แตไมใชเพราะ
รางกายกลืนลงไปไมได น้ําลายและน้ําเมือกจึงลนออกมา ญาติสามารถชวยตะแคงก่ึงคว่ําหนาผูปวยลง 
เพื่อใหน้ําลายไหลออกมาเองและดูไมอุจาดตาเกินไป 
    8) มือและเทาเย็น ผิวเปนจ้ํา หลอดเลือดที่ไหลไปเวียนไปตามสวนปลายของ
รางกายเริ่มไมทํางาน ผิวหนัง แขน ขาจึงมีลักษณะเปนจ้ํา ๆ สีออกมวงแดงได แสดงใหเห็นถึงเนื้อเยื่อ
เริ่มขาดออกซิเจนและเนาสลาย 
    9) ตาเบิ่งไรแวว ผูปวยสวนใหญมักไมรูสึกตัว สายตาเลื่อนลอยไรแวว ไมคอย
ตอบสนองตอสิ่งกระตุน อยางไรก็ตาม ผูปวยบางรายอาจลุกมานั่งตาใส กินได พูดได เหมือนหายแลว
ในวันสุดทาย ปรากฏการณดังกลาวพบไดทั่วไปทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ เชื่อกันวาอาจจะ
เปนพลังงานครั้งสุดทายที่ผูปวยพยายามจะตื่นขึ้นมาเพื่อใหญาติไดรูสึกดีขึ้น และมีโอกาสไดดูแลอยาง
ใกลชิด ดูแลใหอาหารและน้ํากอนตาย คุณลักษณะเชนนี้จะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูปวยและ
ครอบครัวได 
   ทั้งนี้การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองใหการดูแลผูปวย
ครอบคลุมแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนทีม
ของบุคลากรในทีมสุขภาพทุกสาขา ดูแลดวยความเต็มใจ รับผิดชอบและสม่ําเสมออยางตอเนื่อง จะ
ชวยลดความกลัวการเปนภาระและกลัวที่จะถูกทอดทิ้งได แมวาจะไมสามารถทําใหความทุกขทรมาน
หายไปหมด แตเพียงทุเลาผูปวยและญาติก็มักจะพอใจ (กนกกร สุนทรขจิต 2556 : 5) 
   สรุปไดวา การดูแลแบบประคับประคองในการควบคุมอาการตางๆ จึงเปนการดูแล
เพื่อใหผูปวยลดความทุกขทรมาน ผูดูแลจึงตองดูแลเอาใจใสในคําบอกเลาหรือคํารองขอของผูปวย 
ดวยทาทีเต็มใจและกระตือรือรนในการแกไขปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
เพื่อบรรเทาความรูสึกทุกขทรมานของผูปวยไดอยางตรงตามความตองการ ตลอดจนผูปวยและ
ครอบครัวสามารถท่ีจะเผชิญและยอมรับการจากไปได 
 
 2.3 แนวคิดในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   แนวคิดในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ประกอบดวย การนําแนวคิดการดูแลแบบ
องครวม (Holistic care) มาบูรณาการการดูแลผูปวยรวมกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดย
มุงหวังใหผูปวยมีความสุขสบายมากที่สุด ในระยะเวลาที่เหลืออยูและเปนความตองการการดูแลของ
ผูปวยอยางแทจริง ซึ่งผูดูแลเองจะตองมีความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลผูปวย ชวยใหผูปวย
สามารถเผชิญปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ และชวยเหลือผูปวย
เพื่อเยียวยาและบรรเทาความทุกขทรมาน 
   รูปแบบการดําเนินโรค (Trajectory of disease)    
     วิถีการดําเนินของโรคหรือรูปแบบการดําเนินของโรค เปรียบเสมือนเสนทางเดิน
ของการเจ็บปวยจากโรคที่หลากหลายแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนใหเห็นผลกระทบตอการเจ็บปวยในแต
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ละระยะของโรคนั้นๆ ที่สงผลตอผูปวยและครอบครัว วิถีทางการดําเนินของโรคแตละชนิดจะมีความ
แตกตางกันไป มีการจัดกลุมตามวิถีทางการดําเนินของโรค ดังนี้ 
     Murray and others (2005 : 1007) ไดแบงวิถีทางการดําเนินของโรคเปน 3 
ลักษณะ คือ 
      1.  การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (Chronic illness) ไดแก มะเร็ง 
      2.  การเจ็บปวยเรื้อรังที่อวัยวะสําคัญและระบบของรางกายทํางานลมเหลว 
(Organ failure) 
      3.  ความออนแอของภาวะสุขภาพในผูสูงอายุหรือสมองเสื่อม (Frail elderly 
or dementia) 
ดังรูป    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบการดําเนินโรค 
      ที่มา :  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.330.7498.1007  

 
   การดูแลผูปวยทั้ง 3 ลักษณะตามวิถีทางการดําเนินของโรคนั้น ตองไดรับการดูแล
ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งวิถีทางการดําเนินของโรคจะชวยใหทีมสห
สาขาวิชาชีพ ผูปวย ครอบครัวและผูดูแล ไดรวมกันในการวางแผนการดูแล ใหสามารถเผชิญกับ
ปญหาที่เกิดข้ึนในแตละระยะตามวิถีทางของโรค 
   Lunney and others (2003 : 2387-2392) ไดกลาวถึงรูปแบบวิถีการดําเนิน
ของโรคเชนเดียวกัน และไดแบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การเสียชีวิตเฉียบพลัน (Sudden death) 
2. การเจ็บปวยระยะสุดทาย (Terminal illness) 
3. อวัยวะสําคัญและระบบของรางกายทํางานบกพรองหรือลมเหลว 

(Organ failure)  
4. การเจ็บปวยที่ผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางสิ้นเชิง 

(Frailty) 
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ดังภาพที่ 2.2 
   

 
 

ภาพที่ 2.2   แสดงรูปแบบการดําเนินโรค 
       ที่มา :  Lunney and others 2003 : 2387 

 
 จะเห็นไดวาผูปวยโรคมะเร็งนั้นจัดอยูในกลุมของการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (Chronic 
illness) และการเจ็บปวยดวยระยะสุดทาย (Terminal illness) และรวมเรียกวิถีทางของโรคมะเร็ง 
(Trajectory of cancer) มีลักษณะของวิถีทางดานโรคมะเร็ง ซึ่งสัมพันธกับความตองการการดูแล ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้  
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ภาพที่ 2.3  แสดงรูปแบบวิถีทางของโรคมะเร็ง (Trajectory of cancer) 
 ที่มา :  Murray SA, Kendall M, Grant E, Boyd K, Barclay S, Sheikh    

                    A. 2007 : 393 
 

  วิถีทางของโรคมะเร็งจะมีชวงระยะเวลาสั้นๆ ของอาการที่ทรุดลงในชวงระยะสุดทาย ซึ่ง
เปนลักษณะการเจ็บปวยปกติดวยโรคมะเร็ง ทําใหทํานายไดถึงอาการที่ทรุดลงของผูปวยได อาการที่
พบไดแก น้ําหนักลด ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ในชวงเดือนสุดทาย แนวโนมจากอาการจะทําใหสามารถพยากรณโรคได จึงตองมีการวางแผนการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายภายใตการดูแลของทีมผูดูแลผูปวยแบบประคับประคอง หรือสถานดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย โดยมีโปรแกรมการดูแลที่มุงเนนครอบคลุมการดูแลระยะสุดทายของชีวิต 
  โรคมะเร็งนับเปนหนึ่งโรคเรื้อรังที่มีรูปแบบการดําเนินโรคหรือวิถีทางของโรคมะเร็ง 
(Trajectory of cancer) ทีแ่ตกตางจากโรคเรื้อรังอีก 2 กลุม การแบงระยะของโรคจะทําใหเราเขาใจ
วิถีการดําเนินของโรคแตละระยะ วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร (2554 : 9) ไดแบงการดําเนินของ
โรคมะเร็ง  (Cancer disease trajectory) แบง เปน 6 ระยะ คือ 1)ระยะกอนวินิจฉัย (pre-
diagnosis) 2) ระยะการตรวจวินิจฉัยโรค (diagnosis investigation) 3) ระยะรอฟงผล (waiting) 4) 
ระยะรับการรักษา (treatment) 5)ระยะกลับเปนซ้ํา (recurrence) 6) ระยะสุดทาย-ใกลตาย-
เสียชีวิต (end of life-dying-death) นอกจากนี้ ปกรณ ทองวิไล (2553 : 13-14) ไดมีการนําเสนอ
ชวงเวลาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เพิ่มเติม คือ ระยะหลังผูปวยเสียชีวิต (bereavement) (ภาพ
ที่ 2.4) 
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ภาพที่ 2.4  รูปภาพแสดงชวงเวลาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 ที่มา :  ปกรณ ทองวิไล 2553 : 12 
 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการศึกษา
สถานการณการดูแลผูปวยมะเร็งในแตละระยะของวิถีทางของโรคมะเร็ง โดยปรับลดระยะให
เหมาะสมกับลักษณะของบริบทและผูปวยที่ทําการศึกษา โดยมี 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะเฉียบพลัน 2) 
ระยะเรื้อรัง 3) ระยะสุดทาย 4) ระยะหลงัผูปวยเสียชีวิตรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ระยะเฉียบพลัน ระยะนี้เริ่มตั้งแตการไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง 
ผูปวยและผูดูแลตองมีการปรับตัว มีความตองการรับรูวา การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งซึ่งจะตองมา
โรงพยาบาลเพื่อเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง 
  2) ระยะเรื้อรัง ระยะนี้อาการของโรคอาจสงบหลังสิ้นสุดการรักษา โดยมารับ
การตรวจตามนัด อาการของโรคมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย สามารถควบคุมได (อภิรดี ลดาวงษ 
2548 : 287) หรืออาจไดรับการรักษาเพิ่มเติม รวมทั้งเปนระยะที่อาจกลับเปนซ้ําของโรค หรืออาจ
เรียกวา เปนระยะหลังสิ้นสุดการรักษา (Surviving beyond treatment) (วารุณี มีเจริญ 2557 : 13) 
  3) ระยะสุดทาย เปนระยะเมื่อเขาสูระยะสุดทายของชีวิต ระยะนี้ผูปวยจะมี
อาการทรุดลงอยางรวดเร็ว การดําเนินของโรคเปนไปในทิศทางเสื่อมลง ซึ่งผูปวยมะเร็งเมื่อเขาสูระยะ
สุดทายของชีวิต (End of life) จะไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (วารุณี มีเจริญ 2557 : 
14) ผูดูแลจะตองใหการชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวันมากขึ้น เนื่องจากระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยลดลง 
  4) ระยะหลังผูปวยเสียชีวิต เปนชวงเวลาที่ผูปวยจากไป ญาติและผูดูแลตอง
เผชิญกับความเศราโศกและสิ้นหวัง เมื่อตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก จึงเปนชวงที่ตองใหการดูแล
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ครอบครัวญาติผูปวยใหสามารถปรับตัวใหผานพนชวงระยะตางๆ ของปฏิกิริยาที่เกิดจากการสูญเสีย
ไปไดและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกต ิ
 ปญหาและความตองการการดูแลของผูปวยในแตละระยะจะไมเหมือนกัน แตการดูแล
แบบประคับประคองจะเริ่มการดูแลไปพรอมๆกับการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยมีความสุข
สบาย ลดอาการทุกขทรมานที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ดังนั้นผูดูแลจึงตองมีความรู ความ
เขาใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล สามารถท่ีจะประเมินระดับความตองการการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง โดยใชแบบวัดระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
Performance Scale Version2: PPS v2) แบบประเมิน PPS v2 นี้ ไดรับการแปลเปนภาษาไทย โดย
คณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ประเมินความ
ตองการการดูแลจากระดับความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวัน 5 ดาน และแบงเปน
ระดับความสามารถเปน 11 ระดับ และ 3 ระยะ ดังนี้ 
 1) ระยะคงท่ี (Stable) คะแนน PSS V2 70 - 100%    

 2) ระยะเปลี่ยนผาน (Transitional) คะแนน PSS V2 40 - 60% (คณะกรรมการการ
ดูแลแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 2551: 6) 

  วิธีแยกการชวยเหลือตัวเองของระดับ 40-60% มีดังนี ้ 
- 60%  ผูปวยเดินไปหองน้ําได แตตองการการชวยเหลือเปนบางครั้ง 
- 50%  พาผูปวยไปหองน้ํา แตผูปวยสามารถแปรงฟนได 
- 40%  ตองพาผูปวยไปหองน้ําและตองอาบน้ําแปรงฟนใหผูปวย 

3) ระยะสุดทาย (End of life) คะแนน PPS V2 10-30% 
  จะเห็นไดวาการดูแลผูปวยเริ่มตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง จนกระทั่ง
ระยะสุดทายของโรคและจากไป ผลกระทบมิไดเกิดกับผูปวยเทานั้น ยังสงผลถึงผูดูแลดวย ซึ่งจาก
การศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมของ สาวิตรี สารพล (2552 : 21) ไดแบงความตองการการดูแล
ของผูปวยโรคมะเร็งตามระยะตางๆ ของโรคดังนี ้
  2.3.1 มะเร็งระยะเริ่มตน ซึ่งเปนระยะเริ่มแรก แตการรับรูวาเปนโรคมะเร็งและ
ผลขางเคียงจากการรักษามีผลกระทบตอดานรางกายและจิตใจ ผูปวยจะขาดความสนใจในตนเอง 
และการดูแลตนเองลดลงทั้งดานการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิต ผูดูแลจึงตอง
เขามามีบทบาทในการชวยเหลือดูแลผูปวย 
  2.3.2 มะเร็งระยะลุกลาม โรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การรักษาที่ไดรับมีการรักษา
แบบผสมผสาน เชน การผาตัดและการฉายแสงรวมดวย ผูปวยอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่เปน
ผลขางเคียงของการรักษาได ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจกรรม ผูปวยระยะนี้
จะมีความรูสึกทอแท ซึมเศราได เนื่องจากคิดวาตนเองเปนภาระตอผูดูแล ดังนั้นผูดูแลจึงตองมีความ
อดทน เอาใจใส และดูแลอยางใกลชิด ทําใหผูดูแลไดรับการพักผอนไมเพียงพอประกอบกับการดูแล
ในระยะนี้ตองอาศัยความรูและทักษะการดูแลผูปวย ที่ผูดูแลควรจะไดรับการพัฒนาทักษะการดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งปองกันการเกิดภาวะ Burn out ของผูดูแล 
  2.3.3 มะเร็งระยะสุดทายเมื่อโรคดําเนินเขาสูระยะสุดทาย ผูปวยมีขอบกพรองทาง
รางกาย อันเกิดจากพยาธิสภาพของโรคที่สงผลตออวัยวะตางๆ และทําใหผูปวยมีอาการทางดาน
รางกายที่พบบอย คือ อาการปวด กลืนลําบาก หายใจลําบาก เบื่ออาหาร และเหนื่อยลา ดานจิตใจ
ผูปวยสวนมากมักจะมีความวิตกกังวล เครียดเกี่ยวกับความตายที่จะมาถึง การดูแลผูปวยในระยะนี้มี
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ความละเอียดออนและบอบบาง และดวยรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ความรูสึกไขวควาหาที่
พักพิงและความตองการการดูแลอยางใกลชิด ผูดูแลตองใหการชวยเหลือผูปวยในทุกๆ ดาน ชวยให
ผูปวยแบงเบาทุกขทรมาน สามารถท่ีจะเผชิญและยอมรับการจากไปได  
   จะเห็นไดวาการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีความซับซอนและขั้นตอนในการดูแล ที่
จําเปนจะตองมีทัศนคติที่ดีตอการดูแล ความรูเกี่ยวกับโรคและการรักษา และที่สําคัญคือทักษะการ
ดูแลผูปวยดานตางๆ เปนบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลตองมีรูปแบบ
การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ดวยการเตรียมความพรอมผูดูแลตั้งแตผูปวยเขามารับการ
รักษา เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
   การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีความสําคัญเปนอยางมาก บงบอกถึงการยอมรับวา
ผูปวยกําลังจะจากไป จุดมุงหมายการดูแลจึงชวยเหลือเพื่อใหผูปวยมีความสุขสบายทั้งกายและใจ 
ยอมรับที่จะจากไปอยางสงบ ไมทุรนทุรายโดยมีครอบครัวและผูดูแลอยูเคียงขาง ทําใหผูปวยไมเกิด
ความรูสึกกลัว อางวางและโดดเดี่ยว 
   ดังนั้น เปาหมายของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เพื่อใหผูปวยและญาติสามารถใชชีวิต
รวมกันอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได มีความสุขสบายทั้งทางรางกายและ
จิตใจ สามารถจากไปอยางสงบ สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) 2556 : 21)  
 2.4 ประเด็นสําคัญในการพิจารณาเลือกวางแผนการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  
   การดูแลผูปวยระยะสุดทายมีความจําเปนตองมีการปรึกษาหารือประเด็นการดูแลรักษา
รวมกัน ระหวางผูปวย ผูดูแล ครอบครัวผูปวยและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแผนและใหการดูแลที่
ตรงกับความตองการของผูปวยใหมากที่สุด ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมของผูดูแล เพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดูแล ผูปวยไดรับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเวลาที่
เหลืออยูดวยความสุข โดยประเด็นสําคัญที่ทกุฝายควรคํานึงถึงรวมกัน คือ (กรรณจริยา สุขรุง 2551 : 
24) 
   2.4.1 เปาหมายในการดูแลระยะสุดทายนี้ คืออะไร ผูปวยตองการอะไร 
   2.4.2 จะเลือกวิธีเยียวยาความเจ็บปวยจากโรคเรื้อรังขั้นสุดทาย เชน มะเร็งระยะสุดทาย 
ไตวาย เอดส ซึ่งการรักษาในปจจุบันยังไมสามารถเยียวยาได จะใชวิธีเคมีบําบัด รังสีบําบัด หรือรักษา
ทางเลือกอื่นๆ เชน สมุนไพร การแพทยแผนไทย แผนจีน อาจเลือกวิธีผสมผสาน หรือเลือกไมบําบัด
ดวยวิธีใดเลย และจะควบคุมอาการปวดแคไหน ดวยวิธีใดบาง 
   2.4.3 ตองการอยูที่บาน หรือโรงพยาบาล หรือผสมผสาน 
   2.4.4 เมื่อวาระสุดทายมาถึงจะใชเทคโนโลยีทางการแพทยชวยชีวิตหรือไม เชน เขาหอง
ไอซียู หรือทําการกูชีวิต เชน ปมหัวใจหรือไม แคไหน ในกรณีใด และใครจะเปนผูตัดสินใจโดยทุกฝาย
ควรปรึกษาในรายละเอียดของการกูชีวิตและข้ันตอนการรักษาในระยะสุดทายอยางตอเนื่อง 
   2.4.5 มีวิธีการใดบางที่จะดูแลผูปวยทางจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ มีระบบเกื้อกูลดูแล
ผูปวยไหม ใครเปนผูดูแลคาใชจาย 
   นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึง อีกประเด็นคือ  ผูปวยไมบอกอาการของตนเอง 
ครอบครัวปดบังขอมูล หรือผูปวยไมสามารถตัดสินใจไดวาจะรักษาอยางไรตอไป ครอบครัวก็ไม
สามารถรวมตัดสินใจไดเชนกัน  ทั้งนีส้ํานักงานคณะกรรมการ สช. (2556 : 14) ไดกลาววาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมีการจัดทําหนังสือแสดงเจตนาของผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งชอบดวยกฎหมายที่เรียกวา 
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ความปรารถนา 5 ประการ หรือ Five Wishes ซึ่งผูปวยจะสามารถแสดงความประสงคตามความ
ปรารถนา ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ สช. 2556: 14) 
     1) ปรารถนาเลือกบุคคลที่จะมาตัดสินใจแทนในกรณีที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจ
ได 
     2) ปรารถนาวิธีการดูแลตามที่ผูปวยตองการและปฏิเสธการดูแลที่ผูปวยไม
ตองการ 
     3) ปรารถนาที่จะใชวิธีการดูแลที่จะกอใหเกิดความสบายกายสบายใจ ตามที่
ผูปวยตองการ 
     4) ปรารถนาที่จะเลือกผูมาปฏิบัติดูแลหรือการกลับไปดูแลที่บาน 
     5) ปรารถนาที่จะพบคนที่ตองการเพ่ือกลาวลาครั้งสุดทายหรือเปนการขอโทษใน
สิ่งที่ไดลวงเกิน ฯลฯ รวมถึงการจัดการงานศพของตนเองดวย 
   จะเห็นไดวา ความปรารถนา 5 ประการ ของผูปวยระยะสุดทายสามารถบงบอกถึง
บทบาทและความสําคัญของผูดูแลในการตอบสนองความคาดหวังของผูปวยในชวงระยะสุดทายของ
ชีวิต นําไปสูการวางแผนในการดูแลของผูดูแล และความรวมมือของผูปวย โดยมีวัตถุประสงคในการ
ดูแล เพื่อใหผูปวยมีความสุขสบายทั้งดานรางกาย และจิตใจ ตลอดจนผูดูแลเองมีความพรอมสําหรับ
การดูแลผูปวย รวมทั้งผูดูแลสามารถผอนคลายตนเองจากภาระการดูแล เมื่อเกิดความรูสึกตองการที่
จะพัก และมีการเตรียมผูดูแลสํารองชวยทําหนาที่ดูแลผูปวยในระหวางที่ไมอยูได ซึ่งจากการ
สัมภาษณญาติ / ผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย พบประเด็นในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบองค
รวม ดังนี้ (ชลิยา วามะลุน และคณะ 2551 : 8) 
     1) การรับรูและคาดหวังของผูดูแล รับรูวาผูปวยเปนโรคมะเร็ง สามารถ
แพรกระจายไดและรับทราบวาโรคมะเร็งมีหลายชนิดแตกตางกัน เชน มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งปอด เปนตน 
     2) ความคิดและความรูสึกตอการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ญาติ/ผูดูแล มักจะมี
ความเครียดและวิตกกังวลเมื่อทราบวาผูปวยเปนโรคมะเร็ง แตก็ยังมีความหวังในการรักษา ตองการ
ใหแพทยรับการรักษาอยางเต็มที่ เมื่อทราบวามะเร็งแพรกระจายไป แสดงวาอาการผูปวยเปนมากขึ้น 
รับรูวาการรักษาอาจจะไมไดทําใหหายขาดจากโรค ตองรักษาตามอาการเทานั้น 
     3) อาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่พบมักมีอาการเหนื่อยหอบ ออนเพลีย 
หายใจลําบาก รับประทานอาหารไดนอย บวม ปวดตามอวัยวะที่เปน คลื่นไส อาเจียน ไอมีเสมหะ 
แนนหนาอก สับสน ซึมลง เปนตน 
     4) การรับรูจุดมุงหมายในการรักษาญาติ/ผูดูแลสวนใหญรับทราบ เนื่องจาก
แพทยผูทําการรักษาไดพูดคุยใหกําลังใจ แพทยจะรักษาตามอาการ ทําใหเขาใจในจุดมุงหมายการ
รักษา 
     5) ความคาดหวังตอการรักษาญาติ/ผูดูแล ยังมีความหวังตอการรักษาวาสามารถ
ที่จะรักษาใหดีข้ึน ไมอยากใหผูปวยทุกขทรมาน หากเปนมากก็ขอใหรักษาตามอาการ 
     6) ความกลัว / วิตกกังวลในการดูแลอยากชวยผูปวยแตทําอะไรไมได เนื่องจาก
ดูแลไมเปน ผูดูแลมักจะชวยในกิจวัตรประจําวันให เชน ปอนอาหาร เช็ดตัว ดูแลความสุขสบาย ชวย
พลิกตะแคงตัว และพูดคุยใหกําลังใจผูปวย 
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     7) วิธีการจัดการกับความกลัวและเสริมสรางกําลังใจของผูดูแลโดยการซักถาม
ขอมูลจากแพทยและพยาบาล หรือพูดคุยกับขอมูลกับเพื่อนหรือผูรู เชน การทําจิตใจใหสงบ สวดมนต 
ไหวพระ จะ ชวยลดความวิตกกังวล การทําใหจิตใจยอมรับ อานหนังสือและพักผอน เพื่อเปนการปรับ
สภาพจิตใจใหพรอมในการใหการดูแลผูปวย 
     8) สิ่งที่อยากดูแลผูปวยมุงเนนใหผูปวยมีความสุขสบายที่สุด ไมอยากใหผูปวย
ทุกขทรมานใหไดรับการดูแลอยางเต็มท่ี 
   จะเห็นไดวา ความตองการของผูดูแลในการพัฒนาทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งนั้นตอง
ตรงกับความตองการของผูปวยอยางแทจริง ดังจากประเด็นสําคัญในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย มีหลากหลายประเด็นที่จะตองพิจารณารวมกัน ระหวางผูปวย ผูแล ครอบครัวและทีมสห
สาขาวิชาชีพ โดยจะตองคํานึงความตองการของผูปวยเปนศูนยกลาง จะตองมีการเตรียมความพรอม
ของผูดูแลและครอบครัวใหสามารถดูแลผูปวยมะเร็งในระยะสุดทายใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
ในชวงระยะเวลาสุดทายของชีวิตและจากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 2.4 การดูแลผูปวยแบบองครวม (Holistic care) 
 แนวคิดสุขภาพองครวมเปนกระบวนทัศนใหมดานสุขภาพที่มีการยอมรับ และนํามาใชใน
การกําหนดเปาหมายสุขภาพ ดังที่องคกรอนามัยโลกไดใหคํานิยาม สุขภาพ (Health) วา หมายถึง 
ภาวะที่แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สังคม มิใชเพียงปราศจากโรคเทานั้น (World 
Health Organizaton 1948 : 100) การดูแลสุขภาพ จึงเปนการดูแลที่ตองคํานึงถึงปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของอื่นๆ รวมดวย ซึ่งมีผูใหความหมายของการดูแลผูปวยแบบองครวมไวหลากหลายทาน
ดวยกัน 
  2.4.1 ความหมายการดูแลแบบองครวม 
     การดูแลแบบองครวมเปนการประมวลเอาการดูแลพื้นฐาน และการปรับเปลี่ยน
สัมพันธภาพระหวางผูใหบริการและผูรับบริการมาไวดวยกัน โดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ไมใช
คํานึงถึงแตโรคและการวินิจฉัยโรค การดูแลแบบองครวมจึงเปนการดูแลทั้งหมดไมใชเฉพาะบางสวน
เทานั้น การพยาบาลแบบองครวมจึงเปนการดูแลความสมดุลทางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งมี
ผูใหความหมายการพยาบาลแบบองครวมไวหลายแบบดวยกันดังนี ้
     คําวา “องครวม” หรือ Holism มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา Holos หมายถึง 
หนวยรวม หรือองครวม (Whole) คําวา Holism, Wholism, หรือ Whole แปลความหมายได
เชนเดียวกันและอาจใชแทนกันได ปจจุบันมีการนําคําวา holistic มาใชเกี่ยวของในดานสุขภาพกัน
มาก ซึ่งความหมายที่ใชคอนขางสับสนและมีความหมายแตกตางกัน 
     ความหมายที่ 1 เปนความหมายที่ถูกตองตามปรัชญาขององครวมที่มีมาแตเดิมคือ 
ใหความหมายวา Holistic หรือ องครวม หมายถึง สวนรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาภายในของ
สวนประกอบยอยตางๆ ถากลาวในมนุษยหมายถึง รางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ มีปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกัน ภายใตสังคม/สิ่งแวดลอม เมื่อเกิดภาวะความเจ็บปวยจะใชการรักษาแบบองครวม (Holistic 
medicine) ซึ่งใชวิธีการรักษาไดหลายแบบทั้งการแพทยแผนปจจุบัน หรือรวมกับการแพทยทางเลือก 
(Alternative therapy) หรือการรักษาเสริม (Complementary therapy) อื่น ๆ 
     สวนความหมายที่ 2 เปนความหมายที่ใชแตกตางไป เริ่มตนในยุคหลังประมาณ
ปลาย ค.ศ. 1960-1970 คําวา “องครวม” ในความหมายที่สองนี้ ถูกใชในความหมายเชนเดียวกันกับ 
“การรักษาทางเลือก” (Alternative therapy) ซึ่งความหมายการบําบัด/กิจกรรมการเยียวยาตางๆ 
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(Healing practices) ที่ไมใชการรักษาในแนวคิดของวิทยาศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน สรุป
ความหมายตามแนวนี้ holistic medicine เปนการรักษาแบบอื่นที่ไมใช Western Medicine       
(สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน 2544 : 26) 
     การดูแลแบบองครวม หมายถึง การดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติของการเจ็บปวย
ของผูปวยและครอบครัว ไดแก มิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (Booker and 
Waugh 2007 : 531 ; Clark and others 2000 : 479  ; ดุสิต สถาวร 2548 : 76) อธิบายวา การ
ดูแลแบบองครวมหมายถึง การดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติของการเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว 
ไดแก มิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและทางจติวิญญาณ  
     การดูแลแบบองครวม หมายถึง การพยาบาลจะตองมองใหครอบคลุมทั้งกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณของผูปวยและบริเวณรอบๆ ที่ผูปวยเปนอยู ตลอดจนเนนการมีสวนรวมอยางมี
สัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมผูปวยกับทีมสุขภาพ อันประกอบดวยแพทย พยาบาล เภสัชกร นัก
โภชนาการ นักสังคมสงเคราะห (ชลิยา วามะลุน และคณะ 2551 : 8)  
     การดูแลแบบองครวม หมายถึง การดูแลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ การพยาบาลหรือการดูแลแบบองครวม เปนแนวคิดที่พยาบาลวิชาชีพใหความสนใจและถือ
เปนเปาหมายที่สําคัญในการพยาบาล (สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 2533 อางถึงใน ทัศนีย ทอง
ประทีป 2548 : 31) 
     การดูแลแบบองครวม หมายถึง การใหดูแลรักษาพยาบาลดวยความเชื่อวามนุษย
เปนองครวมหนวยเดียวอยางผสมผสานของรางกาย จิตใจ วิญญาณในสิ่งแวดลอมที่บุคคลอาศัยอยู ซึ่ง
การทําความเขาใจบุคคลไมสามารถแยกทําความเขาใจออกเปนสวนๆได (บําเพ็ญจิต แสงชาติ และ
คณะ 2556 : 54) 
     การดูแลแบบองครวม หมายถึง การพยาบาลผูปวยมะเร็งในมุมมองแบบองครวม 
คือ การใหการพยาบาลผูปวยที่ครอบคลุมมิติทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดย
คํานึงถึงความเปนทั้งหมดของบุคคล รวมถึงความเกี่ยวของปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของบุคคล ดวย
การมีสวนรวมในการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาวะและคูณภาพชีวิตที่ดี
ในผูปวยมะเร็ง (สุรีย ธรรมมิกบวร และคณะ 2552 : 21) 
   การดูแลแบบองครวม จึงเปนการใหการดูแลบุคคลที่เจ็บปวยบนพื้นฐานความเชื่อ
วาคนเปนบูรณาการของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่ไมสามารถแยกจากกันได มีเปาหมายใน
การเอาใจใสดูแล “คนทั้งคน” ในฐานะบุคคลเปนองครวม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูปวยไดครบถวนทุกดาน ทั้งกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ ทําใหการพยาบาลไดบรรลุเปาหมายสูงสุด  
  สรุปการดูแลแบบองครวม หมายถึง การใหการดูแลรักษาพยาบาลที่มีกระบวนทัศนของการ
มองโลก มองชีวิตวาทุกสิ่งทุกอยางสานสัมพันธกัน มิไดแยกสวนเปนเรื่องๆ มองชีวิตเปนหนึ่ง ไมได
แยกกายกับจิต มิไดแยกเรื่องทางสังคมสิ่งแวดลอมออกจากเรื่องสุขภาพ ดังนั้นการดูแลจะตองมองให
ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของผูปวย ตลอดจนเนนการมีสวนรวมอยางมี
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางทีมผูปวยกับทีมสุขภาพ 
   2.4.2 คุณลักษณะที่สําคัญของแนวคิดสุขภาพองครวม (determine the defining 
attributes)  
   แนวความคิดการบริการสุขภาพแบบองครวม (Holistic health) เปนแนวคิด
สุขภาพที่มองบุคคลทั้งชีวิต โดยพิจารณาที่คนทั้งคน ความเกี่ยวเนื่องของรายกาย จิตใจและวิญญาณ 
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รวมถึงปจจุบันทางสังคมสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้น มีความสมดุลและบูรณาการ
เปนหนึ่งเดียวกัน (ประเวศ วสี 2547: 8) โดย สุรีย ธรรมมิกบวร และคณะ (2552 : 19) ไดวิเคราะห
แนวคิดสุขภาพองครวมโดยการทบทวนแนวคิดของนักทฤษฏีตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม และ
เอกสาร สามารถสรุปไดวา คุณลักษณะที่สําคัญของสุขภาพองครวม คือ ความสมดุล กลมกลืน การยึด
เหนี่ยวเปนหนึ่งเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ความสมดุล (balancing) มุงที่ความสมดุลของสุขภาพ ในแตละมิติโดย
แตละมิติของสุขภาพท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณตองมีความสมดุลซึ่งกันและกัน 
รวมถึงมีความสมดุลกับบริบทสิ่งแวดลอมรอบตัว 
    2) ความกลมกลืน (harmony) เปนความกลมกลืนภายในตนเองและ
ความกลมกลืนกับบริบทภายนอกรอบตัว ดวยบุคคลดํารงอยูภายใตระบบธรรมชาติและบุคคลมีระบบ
ยอยภายในตนคือทั้งมิติกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ ดังนั้นความกลมกลืนภายในตนใน
แตละมิติและความกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมในระบบธรรมชาติ จะนํามาซึ่งความปกติสุขไมคับของใจ ไม
ขัดแยง  
    3) ความเปนหนึ่งเดียวกัน (coherence) หมายถึงแตละมิติ มีการยึดโยงกัน
ไว หากมิติใด ขาดความเชื่อมโยงจะทําใหเสียสมดุลได 
   จะเห็นวาสุขภาพองครวมเปนแนวคิดที่มีความซับซอน และเปนนามธรรมมาก 
จากคุณลักษณะที่สําคัญของสุขภาพองครวมคือการสรางความสมดุล ความกลมกลืน และสรางความ
ยึดเหนี่ยวเปนหนึ่งเดียวของสุขภาพในแตละมิติ ดังนั้น การดูแลแบบองครวมจึงเปนการประมวลเอา
การดูแลพื้นฐาน และการปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพระหวางผูใหบริการและผูรับบริการมาไวดวยกัน โดย
คํานึงถึงความเปนมนุษย ไมใชคํานึงถึงแตโรคและการวินิจฉัย การดูแลแบบองครวมจึงเปนการดูแล
ทั้งหมดไมใชเฉพาะบางสวนเทานั้น การดูแลแบบองครวมจึงเปนการดูแลความสมดุลทางกาย จิต 
สังคมและจิตวิญญาณ 
  2.4.3 องคประกอบของการดูแลผูปวยแบบองครวม  
   การดูแลแบบองครวม ซึ่งเปนการดูแลความสมดุลทางกาย จิต สังคมและจิต
วิญญาณนั้นมีองคประกอบในการดูแลผูปวยหลายมิติดวยกัน โดยในการศึกษาการสงเสริมสุขภาพใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดระบุสุขภาพไว 5 มิติ ไดแก (กรรณิกา ปญญาวงศ 2555: 10) 

1) มิติทางกาย(physical dimension) เปนมิติทางรางกายที่ สมบูรณ 
แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บปวย มีปจจัยสําคัญในมิตินี้ คืออาหารและโภชนาการ สมรรถนะ
ทางกาย สิ่งแวดลอมทางกายภาพตางๆ ที่ อยูอาศัย สภาวะทางเศรษฐกิจที่เพียงพอสงเสริมภาวะ  
สุขภาพ ฯลฯ 

2) มิติทางจิตใจ(psychological dimension) เปนมิติ ของสภาวะทาง
จิตใจหรืออารมณ (Emotion) เชน อารมณแจมใส ปลอดโปรง ไมมีความกังวล และมีความสุขเปน
ปจจัยสําคัญในมิตินี้ คือ การจัดการกับความเครียด การดูแลไมใหเกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ 

3) มิติทางสังคม (social dimension) เปนความผาสุกของครอบครัว 
สังคม และชุมชน โดยการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถใหการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความเอ้ืออาทร เสมอภาค มีความยุติธรรมสันติสุข วัฒนธรรมชุมชนและมีระบบบริการที่ดี ทั่วถึง 

4) มิติทางจิตวิญญาณ(spiritual dimension) เปนความผาสุกที่เกิดจาก
การมีความหวังในชีวิต มีความรัก ความอบอุน ความเชื่อมั่นศรัทธา มีสิ่งยึดมั่นและเคารพ มีการ
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ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ดวยความมีเมตตากรุณา ไมเห็นแกตัว มีความเสียสละ และยินดีในการที่ได
มองเห็นความสุข หรือชวยเหลือผูอ่ืนใหประสบความสําเร็จ (Transcendence) มิตินี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมของคน สามารถสรางได ในครอบครัวและชุมชน สรางดวยความรักความอบอุน 
ความเขาใจกันและกัน เห็นใจกัน ยอมรับกัน เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันในฐานะที่เปนมนุษย 
เชนเดียวกัน ไมรังเกียจเดียดฉันท  ไมแบงพวกและเขนฆาราวี แตชวยเหลือเก้ือกูลกัน อยูรวมกันอยาง
สันติ ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณดี  ไมไดแปลวาไมมีปญหาแตสามารถ
จัดการปญหาได ถาแกไขไมไดก็สามารถสรางความสมดุล จัดการใหคนอยูกับปญหาที่แกไขไมไดนั้น 
โดยไมทุกข และเดือดรอนจนเกินไป 

5) มิติทางปญญา(intellectual dimension) เปนสุขภาพในดานการเปน
ผูมีการศึกษา มีความรู เฉลียวฉลาด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนภูมิคุมกันทางสังคม สามารถ
ประกอบอาชีพ และประสบความสําเร็จในชีวิต 
   จะเห็นไดวา การดูแลผูปวยครอบคลุมองครวม จะตองมีองคประกอบในสวนของ 
การดูแลทางดานรางกาย จิตใจ จิตสังคม ปญญาและจิตวิญญาณ ดังนั้นการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทาย จําเปนตองใหการดูแลครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้มิใชดูแลเฉพาะตัวผูปวยเทานั้น หากยังตอง
คํานึงถึงครอบครัวของผูปวยและผูดูแล (caregiver) ดวย  เพื่อใหครอบครัวและผูดูแลผูปวยไดมีสวน
รวมในการดูแลผูปวย ทําใหผูปวยรูสึกอบอุน ไมรูสึกโดดเดี่ยว ไมกลัวถูกทอดทิ้ง รวมทั้งอาจชวยลด
ความกลัวในการพลัดพราก และสามารถเตรียมความพรอมเมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิตไดเปนอยางด ี
เนื่องจากผูปวยไดอยูทามกลางคนที่รัก เกิดความรูสึกดี ๆ ตอกัน  นอกจากนี้ยังมีองคปะกอบที่สําคัญ
ในการดูแลแบบองครวม โดย Holmes and others 1997 อางถึงใน สิวลี ศรีวิไล 2547 : 101 ได
กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการใหการดูแลแบบองครวม ดังตอไปนี ้
    1. การมุงกระทําเพื่อผูปวย (Doing “things” for the patient) ในชวง
ของภาวะวิกฤตที่ผูปวยกําลังจะจากไป สิ่งใดที่เปนสิ่งที่ดีมีคุณคาแกผูปวยเปนสิ่งที่ผูดูแลพึงเมตตา
กระทําเปาหมายของการกระทําจึงมุงประโยชนสุขที่เกิดแกผูปวยเหนือกวาเรื่องอ่ืนใดทั้งสิ้น 
    2) การชวยเหลือใหเกิดภาวะสุขใจ (Psychological well-being) เปน
การตอบสนองความตองการทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย ซึ่งเปนเรื่องที่มีความ
ละเอียดออนลึกซึ้ง 
    3) การดํารงสภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (Maintain quality of life) เปนการ
ยากที่จะใหคําอธิบายที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานวาควรมีสภาวะอยางไร จึงจะเรียกวาเปนสภาวะที่มี
คุณภาพของชีวิต โดยทั่วไปแลวถือวา การไดรับการดูแลทางรางกาย การบรรเทาอาการตาง ๆ ที่
เกิดข้ึน การรับรูถึงการดูแลเอื้ออาทรที่ญาติมิตรใหแกผูปวย สิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนคุณภาพของชีวิตที่ดี
ในวาระสุดทายกอนจากไป 
    4) การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล (Integrated family into 
care) ความรูสึกผูกพันกับครอบครัวเปนจิตวิญญาณประการหนึ่งของบุคคล การมีบุคคลที่ตนรัก
ผูกพันอยูใกลชิด ดูแลในยามที่ชีวิตอยูในระยะวิกฤตใกลจะเสียชีวิต เปนการตอบสนองทางจิต
วิญญาณและทําใหเกิดความรูสึกอบอุนทางจิตใจ 
    5) การไดอยู ในสภาพแวดลอมที่ สะดวกสบาย สงบเงียบ (Quiet 
comfortable environment) โดยความเปนจริงทั่วไปในโรงพยาบาล ผูปวยวาระสุดทายจะไดรับ
การจัดใหอยูในที่ที่แยกจากผูปวยคนอื่น ไดรับการดูแลใหความสะดวกสบายทางกายตามกระบวนการ
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ของการดูแลผูปวย ขณะเดียวกันก็ชวยไมใหมีการรบกวนผูปวย โดยทั่วไปแลวผูที่จะเขาไปเยี่ยมผูปวย
วาระสุดทาย ควรเปนผูที่มีความสนิทผูกพันกับผูปวยจริง และไมควรกระทําการใด ๆ ที่เปนการ
กระทบตอความรูสึกของผูปวย 
    6) ใหมีโอกาสไดสั่งเสียล่ําลาผูที่เปนที่รัก (Providing the opportunity 
to say goodbye) การไดทําสิ่งสุดทายที่มีความหมายสําหรับผูปวยและครอบครัว 
    7) การชวยทําใหบรรยากาศเปนไปดวยดี (Make time as pleasant as 
goodbye) ชวยบรรเทาความทุกขโศกของญาติมิตรครอบครัว และชวยทําใหบรรยากาศ ๆ ไมเศรา
หมองหดหู เพื่อใหผูปวยไดอยูทามกลางบรรยากาศที่ดี เอื้ออาทรและอบอุน 
    8) ใหผูปวยมีโอกาสรวมตัดสินใจ การดูแลรักษาในชวงสุดทาย ควรให
ผูปวยมีโอกาสรวมตัดสินใจในวิธีการรักษา โดยการอธิบายบอกขอมูลใหรู เพื่อใหผูปวยไดมีโอกาส
ตัดสินใจยินยอมดวยตนเอง (Informed consent) 
    9) การบรรเทาทุกขทรมานอยางมีประสิทธิผล (Effective symptom 
relief) ความเจ็บปวดทุกขทรมานทางกายดวยอาการของโรค เปนสิ่งที่จะตองไดรับการบรรเทาใหเบา
บางอยางมีประสิทธิผลควบคูกับการปลอบโยนบรรเทาทุกขทางใจ 
    10) เคารพในความประสงคของผูปวย (Respect patient’s wishes) การ
รับฟงความปรารถนาของผูปวยที่แสดงออกและตอบสนองตามที่ตองการเปนการตอบสนองทางจิต
วิญญาณที่สําคัญ 
    11) การอธิบายเพื่อใหผูปวยเขาใจ (Comprehensive information) 
ความหมายของเรื่องนี้คือ การพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับอาการของผูปวย หรือหยุดคุยในเรื่องที่ผูปวยวิตก
กังวล สอบถามปญหาที่เกิดขึ้น การพูดคุยเรื่องใดและควรพูดคุยมากนอยอยางไรที่จะไมเปนการเพิ่ม
ความทุกขทรมานแกผูปวย 
  ดังนั้น ทีมสุขภาพหรือผูมีสวนรวมในการดูแลผูปวยจะตองตระหนักและเขาใจการดูแล
แบบองครวมซึ่งประกอบดวย มิติดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อใหสามารถดูแล
ตอบสนองความตองการของผูปวย ใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดี การดูแลแบบองครวมจึงตองผสมผสาน
องคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และศิลปะการดูแล  ซึ่งทัศนีย ทองประทีป (2548 : 31) ไดกลาว
ไวดังนี ้
   1) การดูแลทางดานรางกาย คือ การดูแลเพื่อคงไวซึ่งการทําหนาที่ของอวัยวะ
ของรางกาย คอยเฝาระวังเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน อันอาจเกิดจากระบวนการ
รักษาหรือจํากัดการเคลื่อนไหว และการปองกันการติดเชื้อตางๆ ในกิจกรรมการดูแลดังกลาว ตองใช
แรงกาย ไมวาจะเปนอุม/ยกหรือพยุงตัวผูปวยในการเปลี่ยนทานอนตางๆ การเช็ดตัวเพื่อลดไข การ
อาบน้ําใหผูปวยบนเตียง รวมทั้งการนวดผิวหนังหรือการชวยทํากายภาพบําบัดใหผูปวย 
   2) การดูแลทางดานจิตใจ ในขณะที่ใหการดูแลทางดานรางกาย ผูดูแลตอง
คํานึงถึงการดูแลดานจิตใจทั้งของผูปวยและญาติตลอดเวลา ผูปวยจะคิดหรือรูสึกอยางไรกับสภาพ
รางกายที่เปลี่ยนแปลงไป ผูปวยปรับตัวไดหรือไม มีความวิตกกังวลตอขั้นตอนการรักษาหรือ
หวาดกลัวตออุปกรณ/เครื่องมือทางการแพทยหรือไม ผูปวยตองใชความสามารถในการประเมิน
พฤติกรรมและอารมณผูปวย รวมทั้งการเอาใจใสใจดูแลผูปวยใหมีความสุขสบาย รูสึกปลอดภัยและ
ไววางใจ 
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   3) การดูแลทางดานสังคม ตองคํานึงถึงความตองการของญาติผูปวยเสมอ 
เพราะผูปวยมาจากครอบครัว การรับรูและการตอบสนองตอการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว 
ยอมมีผลตอผูปวยเสมอ ควรใสใจวามีขอมูลใดบางที่ผูปวยและญาติพึงจะไดรับ เวลาใดและกิจกรรม
การดูแลใดบางที่ญาติควรมีสวนรวมในการดูแลผูปวยเพื่อใหผูปวยรูสึกอุนใจและญาติเกิดความ
ภาคภูมิใจวาไดทําหนาที่ของตนอยางดี ไมรูสึกผิดวาทอดทิ้งผูปวยไวในโรงพยาบาลเพียงลําพัง 
นอกจากนี้ตองประเมินผลกระทบจากการเจ็บปวยตอปญหาเศรษฐกิจและอาชีพของผูปวย ถาพบวามี
ปญหาอาจใหคําแนะนําหรือสงปรึกษาหนวยสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาล เพื่อขอรับการชวยเหลือ
อยางเหมาะสมตอไป 
   4) การดูแลทางดานจิตวิญญาณ การดูแลดานจิตวิญญาณนั้น ผูดูแลควร
คํานึงถึงความหวัง/กําลังใจ ระบบความเชื่อและการปฏิบัติตามหลักศาสนา/วัฒนธรรมของผูปวย เพื่อ
ชวยใหผูปวยไดคนหาความหมายของชีวิตและการเจ็บปวย ชวยสะทอนความคิดและความรูสึก 
รวมทั้งการปลุกปลอบใจใหยอมรับไดกับความจริงของชีวิตเรื่องการเจ็บปวย พิการ หรือการพลัด
พลาดที่กําลังเกิดขึ้น  
  ดังนั้น การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใหมีประสิทธิภาพจึงไดนําเอาการดูแลแบบองค
รวมมาประยุกตใชในการดูแลผูปวย โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได การดูแลตองครอบคลุมทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การ
ดูแลดังกลาวไมใชแตเฉพาะผูปวยเทานั้น ยังรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูปวยและผูดูแล 
(Caregiver) ดวยเชนกัน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย ทําใหผูปวยรูสึกอบอุน ไมโดดเดี่ยว 
ไมกลัวถูกทอดทิ้ง รวมทั้งอาจชวยลดความกลัวในการพลัดพรากและสามารถเตรียมตัวเตรียมใจได
เพราะผูปวยไดอยูทามกลางคนที่รัก เกิดความรูสึกดี ๆ ตอกัน การดูแลผูปวยมะเร็งแบบองครวม จึง
เปนสิ่งสําคัญและจําเปน เพราะสามารถชวยลดความทุกขทรมานทั้งดานรางกายและจิตใจ ผูปวย
สามารถยอมรับความตายที่กําลังจะมาถึงและจากไปอยางสงบได 
  จากที่กลาวมาขางตน โรคมะเร็งเปนโรคเรื้อรังที่ตองใชระยะเวลาในการรักษาและ
ติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหผูปวยตองสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก 
ประกอบกับพยาธิสภาพของโรคและกระบวนการรักษาตางๆ ลวนสงผลกระทบตอผูปวยใหความทุกข
ทรมาน นอกจากนี้ โรคมะเร็ง ยังสงผลกระทบตอครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ อีกดวย  
จึงมีความจําเปนที่จะตองมกีารพัฒนาองคความรู และการจัดการความรูดานการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อ
การจัดการปญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง แบบองครวม ตลอดจนกําหนด
แนวทางการบูรณาการ การรักษาเขากับการปองกันภาวะแทรกซอน สนับสนุนสงเสริมสุขภาพใหเปน
สวนหนึ่งสวนเดียวกันอยางเหมาะสมตอไป  
  2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic health) ในผูปวย
โรคมะเร็ง 
   ปจจุบันพบวาผูปวยมะเร็งนิยมรับการดูแลรักษาจากทีมผูเชี่ยวชาญและเขารับการ
รักษาภายในหอผูปวยที่มีความเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย ซึ่งพบวามีความตองการใชบริการมากกวาทรัพยากรที่มีอยู (Finola Gill and Anita Duffy 
2010 : 766) เนื่องจากพยาธิสภาพของโรครวมทั้งกระบวนการรักษาตางๆ ทําใหผูปวยมะเร็งตอง
เผชิญปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหการ
ดูแลผูปวยในทุกๆ ดานไปพรอมๆ กัน ซึ่งแนวทางที่กําลังเปนที่นิยมคือ หลักการรักษาพยาบาลที่ยึด
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ผูปวยเปนศูนยกลาง ครอบคลุมการดูแลแบบองครวม กลาวคือเปนการผสมผสานองคประกอบของ
บุคคล ใหคงความผาสุกสูงสุดในชีวิตของตนไว โดยหัวใจหรือแกนของวิธีของการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมคือ การเยียวยา (Healing) รางกายและจิตวิญญาณของมนุษย ซึ่งหลักการพื้นฐานของการดูแล
แบบองครวม (สุรีย ธรรมมิกบวร และคณะ 2552 : 20) ไดแก  
    1) เนนการสรางและรักษาสุขภาพจิตเชิงรุก ไดแก การสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคเพื่อพัฒนาระดับสุขภาพดีใหสูงขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือการมีสุขภาพดีเต็มขั้น  
    2) เนนการดูแล “คน” ไมใชโรคหรืออาการของโรค  
    3) สนับสนุนการดูแลพึ่งพาตนเองของผูปวย ตามแนวคิดที่วาสุขภาพเปน
ความรับผิดชอบพื้นฐานของผูเปนเจาของ 
    4) ใหความสําคัญของคุณคาดานจิตวิญญาณซึ่งครอบคลุมความเชื่อดาน
ศาสนา ปรัชญา หรือสิ่งที่มนุษยยึดเปนเปาหมายของชีวิต  
    5) สนั บสนุ นการรั กษาแบบผสมผสาน โดย ใช หลายวิ ธี ร ว มกั น
(Multidimensional approach)  
    6) มองแงดีของความเจ็บปวยวา เปนสวนหนึ่งของชีวิตและเปนโอกาสที่
ทําใหบุคคลไดเจริญพัฒนาไปสูการเขาใจถึงความหมายและเปาหมายอันจริงแทของชีวิต 
    7) สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมทั้งในวิชาชีพและสาขา 
   สรุปไดวา เปาหมายหลักของการดูแลผูปวยมะเร็ง คือให “การดูแลแบบองครวม” 
ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถตอบสนองความตองการของผูปวยไดทุกมิติ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ นอกจากนี้ในการดูแลผูปวยมะเร็งยังคํานึงถึงคุณภาพของการดูแล (Quality of care) 
ความครอบคลุม(Comprehensive care) และความตอเนื่องของการดูแล (Continuity of care)  
(ชลิยา วามะลุน และคณะ 2551: 8) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยผูปวยโรคมะเร็งและครอบครัวให
สามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ในตลอดระยะของความเจ็บปวย (Illness continuum) การ
ฟนฟูสภาพและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความผาสุก ผานการใชศักยภาพสูงสุดของ
ผูปวยที่มีอยู  
 2.5 การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care)   
  2.5.1 ความหมายและแนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง 
   การดูแลผูปวยระยะทายเพื่อบรรเทาอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมทั้งการใหผูปวยไดรับการดูแลที่เหมาะสม มีกําลังใจ 
ยอมรับความเปนจริง และสามารถเผชิญกับความจริงที่เปนอยู การดูแลดังกลาวคือ การดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (Palliative care) ซึ่งเปนการเนนความรวมมือในการดูแลระหวางผูปวย 
ครอบครัวและผูดูแลรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน ซึ่งมีผูให
ความหมายของการดูแลแบบประคับประคองดังนี ้
   “ประคับประคอง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 366) ตามความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คอยระมัดระวังพยุงไว คอยบํารุงรักษา ทะนุถนอมอยาง
ดี    
   WHO (2006 : 14) ไดใหคํานิยามของการดูแลแบบประคับประคอง คือ การดูแล
แบบเปนองครวมในผูปวยที่เปนโรคที่คุกคามตอชีวิต การใหการดูแลจัดการดานความปวดและความ
ไมสุขสบายทางกาย พรอมกับการดูแลปญหาทางดานจิตใจและจิตวิญญาณ โดยมีเปาประสงคคือ
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คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยและครอบครัว โดยตระหนักถึงกระบวนการตายของผูปวยที่เปน
ปกติโดยไมเรงหรือยื้อชีวิต 
   วันดี โภคะกุล (2543: 65) ใหความหมายการดูแลแบบประคับประคองหมายถึง 
การใสใจดูแลเพื่อใหผูปวยระยะสุดทายไมตองทนทุกขทรมาน เชน การใหยาระงับปวดหรืออื่น ๆ เพื่อ
บรรเทาอาการที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเอื้ออาทร ปลอบโยน ชี้แนะผูปวยและญาติใหเขาใจถึงสภาพ
ความเปนจริงของโรค 
   เกษิณี เพชรศรี (2549: 19) กลาววา การดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแล
ผูปวยซึ่งไมตอบสนองตอการรักษาในเชิงรุกที่ครอบคลุมถึงการควบคุมอาการเจ็บปวดและการแสดง
อาการตางๆ ของโรค การดูแลดานจิตใจ สังคม และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การดูแลดานจิตวิญญาณ 
โดยมีหลักการดูแลที่มุงประโยชนตอผูปวยเปนหลัก การลดความเจ็บปวดและทุกขทรมาน มีการ
ตอบสนองทางดานจิตวิญญาณของผูปวยตลอด ณ วาระสุดทายของชีวิตที่สอดคลองกับการพยาบาล
แบบองครวม และไดมีการนําหลกัการดังกลาวมาประยุกตใชกับผูปวยระยะสุดทาย 
   เมธินี ไหมแพง (2549 : 1120) ประเด็นสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง
คือ การดูแลผูปวยรวมกัน โดยบุคลากรหลายฝายเพื่อชวยเหลือใหคําแนะนําและแสดงความเขาใจ ให
กําลังใจผูปวยและญาติ ตราบจนถึงวาระสุดทายของชีวิตผูปวย และมีแตการแสดงความเสียใจ เห็นใจ
ในการสูญเสียแกญาติ หลังการเสียชีวิตของผูปวย 
   ลักษมี ชาญเวชช (2549 : 1120) การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การให
การดูแลผูปวยที่ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ จุดมุงหมายสําคัญของการ
ดูแลคือ การใหผูปวยไดพบวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบ สมศักดิ์ศรีของมนุษยเปนหลัก มิใชมุงรักษา
โรค       
   สายพิณ หัตถีรัตน (2550 :15) การดูแลแบบประคับประคองหมายถึง การดูแล
รักษาอยางเต็มที่ดวยความรักและเมตตา เพื่อลดความทุกขทรมาน และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่
เหลืออยูใหแกผูปวยและญาต ิ
   สถาพร ลีลานันทกิจ (2551 : 11) กลาววาการดูแลแบบประคับประคองคือ การ
ดูแลในแบบที่ชวยใหเกิดการบรรเทาอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกข ความไมสบาย โดยเฉพาะ
ความปวด การดูแลในรูปแบบนี้แมจะใชปฏิบัติกับผูปวยในทุกระยะของการปวยไข แตจะเนนใหการ
ดูแลในรูปแบบนี้ เมื่อโรคที่ปวยไขอยูนั้น การบําบัดใหหายขาดไมอาจกระทําไดอีกตอไป จุดมุงหมาย
ของการบําบัดแบบนี้คือ การทําใหความเจ็บปวดทีเ่ปนอยูบรรเทาเบาบางลง ลดความทุกขทรมานจาก
อาการตางๆซึ่งรวมถึงสภาวะตาง ๆ ที่เกิดทั้งรางกายจิตใจ อารมณสังคมรวมถึงปญหาทางดานจิต
วิญญาณที่เกิดข้ึนพรอมกับการปวยไขในระยะทาย ๆ 
   ชลิยา วามะลุน และคณะ (2552 : 8) การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การ
ดูแลที่ผสมผสานเอาหลายแนวคิด นํามาบูรณาการกันที่เนนการดูแลผูปวยแบบองครวม เพื่อลดความ
ทุกขทรมาน ความไมสุขสบายตาง ๆ ตลอดจนใหกําลังใจ เขาใจ และเอื้ออาทรตอผูปวยและญาต ิ
กรณีผูปวยจากไปมีจุดมุงหมายสําคัญของการดูแลคือ การใหผูปวยไดพบวาระสุดทายของชีวิตอยาง
สงบ สมศักดิ์ศรีของมนุษย เปนหลัก มิใชมุ งรักษาโรค ซึ่ งปจจุบันนําแนวคิดการดูแลแบบ
ประคับประคองมาใชในการดูแลผูปวยเริ่มตั้งแตรับการรักษาจนกระทั่งผูปวยเสียชีวิตตลอดจนการ
ดูแลญาติผูปวยภายหลังผูปวยจากไปแลว  
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   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) (2556 : 8) การดูแลแบบ
ประคับประคอง (หมายถึง การดูแลทางการแพทยการพยาบาลทุกชนิด รวมถึงการดูแลทางดานจิตใจ 
สังคม ความตองการของผูปวยตลอดจนการดูแลครอบครัวผูปวยจากความโศกเศรา เนื่องจากตอง
สูญเสียผูปวยไป 
   จอนผะจง เพ็งจาด (2556 : 25) การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลเพื่อ
บรรเทาความปวด และความทุกขทรมาน โดยยอมรับวาการตายเปนกระบวนการธรรมชาติ เปนการ
ดูแลที่ไมตองการที่จะยืดอายุ หรือเรงการตายที่ครอบคลุม ความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณ  
  สรุปการดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลที่ผสมผสานเอาหลายแนวคิด นํามา
บูรณาการรวมกัน โดยเนนการดูแลผูปวยแบบองครวม คํานึงถึงความตองการของผูปวยที่ไมอาจรักษา
ใหหายขาดไดเปนหลัก และตามความตองการของครอบครัวผูปวย ตลอดชวงเวลาการเจ็บปวย 
รวมถึงการดูแลครอบครัวผ ูปวยในระยะหลังจากผูปวยเสียชีวิต 
  2.5.2 องคประกอบที่สําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง 
   แนวคิดการดูแลแบบประคับประคองของ World Health Organization (2002 : 
83) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การควบคุมอาการ (Symptom control) 
2) การรักษาโรค (Disease management) และ 3) การดูแลดานจิตสังคม และจิตวิญญาณ 
(Psychosocial and spiritual care) 
    1) การควบคุมอาการ (Symptom control) ผูปวยในระยะทายมักมี
อาการทางกายที่ทําใหเกิดความไมสุขสบาย อาการตางๆ ไดแก อาการปวด เบื่ออาหาร ผอมแหง 
หายใจลําบาก คลื่นไสอาเจียน เหนื่อยลา เปนตน อาการเหลานี้สงผลใหผูปวยและครอบครัวเกิดความ
วิตกกังวล (ศรีเวียง ไพโรจนกุล 2558 : 9-11) ดังนั้นการใหการบรรเทาอาการที่เปนปญหาของผูปวย
จึงมีความสําคัญ (ปทมา โกมุทบุตร 2557 : 5)   
    2) การรักษา (Disease management) เปนการรักษาในภาวะที่แกไข
ได (reversible conditions) รวมกับการพิจารณาสมรรถนะทางกายและการพยากรณโรค การ
จัดการนี้ไดแก 1) การรักษาแบบประคับประคองดวยการผาตัด (Palliative surgery) เชน การผาตัด
ลดขนาดของกอน การผาตัดผูปวยที่มีลํ าไสอุดตันจากมะเร็ ง  เปนตน 2) การรักษาแบบ
ประคับประคองดวยรังสีรักษา เพื่อควบคุมภาวะเลือดออกจากแผลมะเร็ง การควบคุมความปวดจาก
มะเร็ง เปนตน 3) การรักษาแบบประคับประคองดวยยาเคมีบําบัด (ศรีเวียง ไพโรจนกุล 2558 : 9) 
    3) การดูแลผูปวยดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ (Psychosocial and 
spiritual care) คือการเห็นผูปวยทั้งตัวตนดานจิตสังคมและตองมีการประเมินผูปวยทั้งบุคลิก 
ลักษณะ ครอบครัว และความสัมพันธดานจิตวิญญาณมีการประเมินและชวยผูปวยคนหาความหมาย
ของชีวิตและความตาย (ศรีเวียง ไพโรจนกุล 2558 : 9) พูดคุยและรับรูความปรารถนา (Wish) ของ
ผูปวย (ปทมา โกมุทบุตร 2557 : 5) และควรมุงเนนความหวังที่เปนอยูปจจุบัน (Twycross R. 2003 : 
17) 
  2.5.3 บทบาทของทีมดูแลสขุภาพในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
   การดูแลผูปวยแบบประคับประคองเปนการดูแลในรูปแบบการทํางานของ       
สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห 
เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักปราชญ ผูนําทางศาสนา และอื่นๆ เปนการบูรณาการความรู โดยการ
ใชทั้งศาสตรและศิลป เพื่อใหการดแูลผูปวยครอบคลุมในทุกๆ ดาน เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานของ
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ผูปวย โดยไดมีการกลาวถึงบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการมีสวนรวมดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองไว ดังนี้ (วิรัช วุฒิภูมิ, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, & สิรินทร ศาสตรานุรักษ 2542 : 73) และ 
เตม็ศักดิ์ พึ่งรัศมี (2548 : 1) ไดกลาวถึงบทบาทของบุคลากรในทีมคุณภาพดังนี้ 
   บทบาทของแพทย 
    แพทยมีสวนเกี่ยวของในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งทั้งในฐานะผูใหการ
รักษา ในฐานะเพ่ือนมนุษยที่พึงปฏิบัติตอกันและในฐานะสวนหนึ่งของการดูแลในระบบทั้งหมด 
   บทบาทของพยาบาล 
    พยาบาลนับเปนแกนหลักสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง 
เนื่องจากลักษณะงานที่มีความใกลชิดกับผูปวย และโดยวิชาชีพที่ใหความสําคัญกับการดูแล (Care) ที่
มีความหมายมากกวาผลการรักษา (Cure) 
    พยาบาลสามารถชวยเหลือผูปวยและครอบครัว ในดานการตอบสนองทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ โดยใหความสําคัญกับตัวผูปวยและครอบครัวเปนหลัก
มาใชในการวางแผนการใหพยาบาล และติดตามผลอยางตอเนื่อง (เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 2548 : 1) 
   บทบาทของเภสัชกร 
    เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการเตรียมยาที่จําเปนใหเพียงพอ เชน ยาระงับ
ปวด โดยเฉพาะมอรฟน (Morphine) รูปแบบตางๆ ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารยา ปฏิกิริยา
ของยาตาง ๆ ของเภสัชกร จะชวยใหการดูแลของแพทยมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
   บทบาทของนักสังคมสงเคราะห 
    บทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูปวยและครอบครัวทั้งดานการเงิน และการ
สนับสนุนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมตอไปได และอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญมากเชนกัน คือ 
การใหความชวยเหลือทางสังคม โดยใหคําปรึกษา ใหการสนับสนุนผูปวยและครอบครัวที่มีปญหา
ซับซอน การติดตอประสานงานหรือเปนแหลงขอมูลตางๆ หรือเปนองคกรใหความชวยเหลือใน
ภูมิลําเนาของผูปวย 
   บทบาทของผูนําทางศาสนาและความเชื่อ 
    ในที่นี้หมายความรวมถึง ผูที่มีวุฒิภาวะที่สามารถชี้นําผูอื่นไดดวยคําสอน 
หลักธรรมทางศาสนา ความเชื่อ ศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิถีชีวิต อาจจะเปนพระ 
นักบวช ผูสูงอายุในชุมชน ครู หรือผูที่ผูปวยใหความเคารพนับถือก็ได บุคคลกลุมนี้สามารถชวยเหลือ
ผูปวยและครอบครัวในการเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิตจากความเจ็บปวยและความตายไดโดยความ
ตองการและความสมัครใจของผูปวย 
   บทบาทของอาสาสมัคร 
    อาสาสมัครมีบทบาทสําคัญในการเติมชองวางที่เกิดจากการขาดแคลน
ผูดูแลรักษาหลัก หรือในกรณีผูปวยขาดญาติพี่นองเฝาดูแลเอาใจใสดวยความผูกพัน ความเปนเพื่อน 
การเปนผูฟงที่ดี จะสามารถ ใหความชวยเหลือผูปวยได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูปวยดวย 
สําหรับตัวอาสาสมัครเอง ก็เปนการคนพบคุณคาของตนเอง มีความเขาใจชีวิตและเพ่ือนมนุษยมากขึ้น 
   บทบาทของผูใกลชิดในครอบครัวและเพื่อนฝูง 
    ญาติพี่นองและเพื่อนฝูงตางมีบทบาทสําคัญตอผูปวย ทั้งในเรื่องความ
ชวยเหลือดูแล เปนกําลังใจสนับสนุน ชี้แนะแนวทาง ผูใกลชิดผูปวยควรไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแล 
อาการสําคัญตางๆ จะไดใหความชวยเหลอือยางถูกตองและมั่นใจขณะรักษาตัวอยูท่ีบาน 
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    นอกจากบทบาทของครอบครัวตอผูปวยแลว ในทางกลับกัน สภาพและ
ความเจ็บปวดของผูปวยเอง ก็มีผลกระทบตอผูใกลชิด บุคคลในครอบครัวไมมากก็นอย ผูดูแลใกลชิด
ที่สําคัญที่สุด ซึ่งอาจเปน สามี ภรรยา บิดามารดา หรือบุตรคนใดคนหนึ่งนอกจากตองรับภาระดวย
แรงกายแลว ยังเปนผูรับรูปฏิกิริยาของผูปวยมากที่สุดอีกดวย จึงควรใหความสําคัญ กําลังใจและ
สนับสนุน บุคคลดังกลาวใหไดมีโอกาสแสดงความรูสึก และหาทางผอนคลายความรับผิดชอบในบาง
โอกาส ใหผูดูแลไดพักพิงทางรางกายและจิตใจของตนเองบาง 
  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาบุคลกรทีมสุขภาพทุกฝายลวนมีบทบาทสําคัญในการมี
สวนรวมในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองทั้งสิ้น ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสามารถแตกตางกันไปใน
แตละดานตามความถนัดในแตละสาขา และมีศิลปะที่จะใหการรักษาพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนองตอความตองการของผูปวยและญาติเปนสําคัญ 
  การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง นอกจากพยาธิสภาพของโรคทําใหระบบการทํางานตางๆ 
ของรางกายไมสามารถดําเนินไปอยางปกติ จนกอใหเกิดพยาธิสภาพขึ้น อีกทั้งผลจากการรักษาทําให
เกิดอาการตาง ๆ ขึ้นหลากหลาย ทําใหผูปวยตองทุกขทรมานกับอาการตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ ดังนั้น หลักในการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็งจึงตองใหการดูแลแบบองค
รวมทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันไป เนื่องจากเปนสิ่งที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกัน โดย   
จอนผะจง เพ็งจาด (2556 : 25) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพการดูแล ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน 
ดังนี้ 
   1) ทัศนคติในการดูแล ผูใหการดูแลแบบประคับประคองตองมีทัศนคติ ที่สงเสริม
การดูแลที่สามารถตอบสนองตามความตองการของผูปวย มีการรับรู และไวตอความรูสึกของผูอื่น 
สนใจที่จะทําความเขาใจในความทุกขทรมานของบุคคลในทุกดาน เสียสละอุทิศตนใหการยอมรับและ
นับถือเปนบุคคล 
   2) การใหการดูแล ตองครอบคลุมการรักษาทางการแพทยและการพยาบาล 
ตลอดจนการใหการดูแลของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่สอดคลองกับ ปรัชญาการดูแลแบบ
ประคับประคอง  
  ซึ่งการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนั้น ทัศนคติเปนสิ่งที่สําคัญในการดูแลผูปวย เพราะ
เปนการดูแลบุคคลทั้งคนแบบองครวม มิใชการดูแลเฉพาะเรื่องโรคที่เปนเทานั้น หากยังรวมถึงบริบท
ดานอื่นๆ เชน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อตอการรักษา และการตาย ที่จะ
สงผลถึงการวางแผนในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางครอบคลุม ดังนั้นปจจัยที่บงบอก
ความสําเร็จในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง นั้น ไมเปนปจจัยทางการแพทยหรือที่แพทยเปนผู
กําหนดเทานั้น (สกล สิงหะ , 2548 : 16) แตการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง นั้นเปนการดูแลทาง
การแพทยที่มีวัตถุประสงคใหบริการทางการแพทยแกผูปวยที่โรคอยูในระยะลุกลาม โดยเนนทางดาน
จริยธรรมและมนุษยธรรม เพื่อใหผูปวยและครอบครัวเหลานี้สามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพ และ
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามวาระสุดทายของชีวิต (คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 2556 : 53)  
  จะเห็นไดวาการพัฒนาการดูแลรูปแบบ Palliative Care นั้นควรจะตองพัฒนาในเชิง
ระบบ ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก (กนกกร สุนทรขจิต 2556 : 3) คือ 

1. นโยบายที่เหมาะสม ควรเปนนโยบายระดับชาติ เพื่อใหมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละสวนงาน มีหลักการดูแลผูปวย 
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2. อบรมและศึกษา (education) การถายทอดองคความรู การเขียนหลักสูตร
สําหรับบุคลากรดานสุขภาพ และประชาชนใหมีทัศนคติที่ดี ความรูและทักษะที่จําเปนในการดูแล
แบบ Palliative Care การใหองคความรูแกประชาชนแบงเปน การอบรมใหความรูกับผูดูแลผูปวย 
อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป อาจใชสื่อเชน โทรทัศน หรือหนังสือเปนตัวกลาง 

3. มียาตามตองการ (drug availability) สําหรับใชในโรงพยาบาลและชุมชน 
โดยเฉพาะการมียามอรฟนในทุกพื้นท่ีโรงพยาบาล และมีกฎเกณฑการควบคุมการใช 

4. พัฒนางานทุกระดับ (implementation) ควรมีทุกภาคสวน เชน ผูนําใน
ชุมชน และผูนําทางการแพทย เพื่อใหงานทุกระดับสามารถพัฒนาไปไดพรอมกัน และผูปวยไดรับการ
ดูแลอยางไมมีขอจํากัด 
  การดูแลผูปวยแบบประคับประคองนั้น มีความสําคัญตอผูปวยและครอบครัว ตลอดจน
เครือขายดานสุขภาพ และภาคสวนตางๆ ซึ่งการจะดูแลไดดีและชวยใหผูปวยบรรเทาความทุกข
ทรมาน ผูปวยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู ผูเกี่ยวของกับผูปวยที่ใหการดูแล
รักษาพยาบาล ทั้งแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ครอบครัว ผูดูแล อาสาสมัคร ลวน
แลวแตตองไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี ตอการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่ง
ในประเทศไทยการดูแลแบบประคับประคองอยูในชวงระยะเวลาจากการเริ่มตน เตรียมคน ความรู 
อุปกรณ และการเตรียมระบบ ที่เริ่มตนจากโรงเรียนแพทย และวิทยาลัยพยาบาล เปนเสมือนการนํา
รองเพื่อขยายผลสูภาคประชาชน โดยเฉพาะผูดูแลและอาสาสมัคร ใหเขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยแบบองครวม จึงจําเปนจะตองมีหลักสูตร/รูปแบบในการพัฒนา ผูดูแล ใหรับรูและสามารถดูแล
ผูปวยไดอยางถูกตอง 
  การรักษาแบบประคับประคองจะเริ่มสําคัญมากขึ้น เมื่อถึงจุดที่ตัดสินใจเลิกการรักษา
โรค การดูแลแบบประคับประคองจึงเปนหลักการดูแลเพียงอยางเดียว (กนกกร สุนทรขจิต 2556 : 1) 
ดังนั้น การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง จึงตองผสมผสานหลักการดูแลที่ชวยสงเสริม
ใหการดูแลมีคุณภาพและผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น Cassem NA. (1997 : 606) ไดเสนอหลักการ
ไวดังนี้  

1. Competence สรางความมั่นใจในแนวทางการรักษา 
2. Concern คือ ความสนใจและใสใจความรูสึก อารมณของผูปวย ครอบครัว 

และผูดูแล 
3. Comfort คือ พยายามทําใหผูปวยมีความสุขสบายที่สุด ทั้งดานรางกาย และ

จิตใจ ลดความทุกขทรมานดานตาง ๆ  
4. Communication คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ถูกกาลเทศะ ในเวลาอัน

ควร และเลือกเรื่องที่เหมาะสม เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการมี
สวนรวมในการดูแลและการตัดสินใจ 

5. Children คือ การใหมีเด็กที่เปนลูกหลานมาเยี่ยมเยือนจะชวยใหผูปวยมี
ความสุข สดชื่นและผอนคลาย 

6. Cohesion and intergration of family คือ ความผูกพันของสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีตอผูปวยทําใหเกิดกําลังใจ มีความอบอุน ไมวาเหว การเยี่ยมของครอบครัว และญาติจึง
เปนสิ่งที่สําคัญ 
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7. Cheerfulness คือ การสรางอารมณขันที่ถูกกาลเทศะ อาจชวยดานจิตใจ
ผูปวยได 

8. Consistency คือ ความสม่ําเสมอของการดูแลของแพทยเชน การเยี่ยมผูปวย
เปนประจํา 

9. Calmness of mind and temper (equanimity) สรางความสงบทางใจ
และอารมณ ชวยใหเกิดความสุขในชวงชีวิตที่เหลืออยูและเตรียมตัวที่จะจากกันดวยความสุขได 
  2.5.4 แนวคิดการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

  ถึงแมวาในปจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตนจะมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทางการแพทยแลวก็ตาม แตยังไมสามารถที่จะหยุดยื้อชีวิตของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได การ
เพิ่มขึ้นของอุบัติการณโรคมะเร็ง และการเขาสูระยะสุดทายของผูปวย จะสงผลตอคาใชจายในการ
รักษา ประกอบกับการขาดแคลนอัตรากําลังคนภาครัฐดานสุขภาพที่มีไมเพียงพอ และเหมาะตอความ
ตองการของผูปวยและชุมชน จึงเปนประเด็นดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอทุกภาคสวน และตองการ
ใหหลายระบบของสังคม ระบบบริการสุขภาพ และองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการมีสวน
รวมในการดูแลดานสุขภาพของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เพื่อสรางเสริมสุขภาวะในระยะสุดทายของ
ชีวิตจะไดจากการจัดทํา แผนยุทธศาสตรระดับชาติ วาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต พ.ศ. 2556 - 2559 ซึ่งมีหลายหนวยงานและองคกรหลายสวนไดรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรนี้
ขึ้นมา โดยมีเปาหมายสูงสุดใหทุกคนบนผืนแผนดินไทยมีสิทธิเขาถึงการมีสุขภาวะในชวงทายของชีวิต
และตายดี (ประเด็นนารู แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ
ชีวิต พ.ศ. 2556 - 2559 : 2) ซึ่งมีแนวคิดของยุทธศาสตรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แนวคิดของยุทธศาสตรและมีแผนผังยุทธศาสตรดังนี้ 
 

ภาพที่  2.5  แนวคิดของยุทธศาสตร 
ที่มา  :  สํานักคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ 2557 :  27 

 

ตายดี 

Medical 
Palliative 

Care 
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Palliative 
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Social Norm 
to Death and 

Dying 

ระบบการดูแล 
ในระยะทายของชีวติ 

สุขภาวะ 

แนวคิดของยุทธศาสตร 

Palliative 
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ภาพที่  2.6  แผนผังยุทธศาสตร 

ที่มา  :  คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันและควบคุม
โรคมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย. 2556.  

 
  2.5.5 เปาหมาย ยุทธศาสตรดานการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง 
(Palliative care) (คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กรมการ
แพทย 2556 : 54) 
   1) เพื่อใหผูดูแลผูปวยมะเร็งสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   2) เพื่อใหผูปวยมะเร็งและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลแบบประคับประคอง
อยางเหมาะสม 
   3) เพื่อใหผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย เสียชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   4) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง และเครือขายอยางครอบคลุม 
ครบวงจร 
   5) เพื่อใหสถานบริการพยาบาลสามารถจัดตั้งการดูแลแบบประคับประคองได 
  จากความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตระดับชาติ กอใหเกิดแผน
ยุทธศาสตรในการดูแลโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และสงตอผูรับผิดชอบดาน
แผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ภาพรวมดานโรคมะเร็ง 
เปนแผนดําเนินการระยะเวลา 5 ป ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือจากผูบริหาร นักวิชาการ ผูเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ ภาคีเครือขายและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทําใหแผน
ยุทธศาสตรสําเร็จได เพื่อนําสูการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากแนวทางการพัฒนาตอเนื่องที่จะทําใหแผน
ยุทธศาสตรที่ 5 วาดวยยุทธศาสตรดานการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง (Palliative care) 
นําสูการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ เครือขายการดูแลระบบสงตอ แนวทางการดูแลและสิ่งที่สําคัญ 
คือการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะขอกลาวถึงเฉพาะ แนวทางการพัฒนาบุคลากร ผูดูแล ตลอดจนชุมชน
และสังคม ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 
2556 : 54) 

ทุกคนบนผืนแผนดินไทยมีสุขภาวะในระยะทายของชีวิตและตายด ี

ประชาชนไทยมีทัศนคติที่ดี มีความรู ความเขาใจ 
ยอมรับวาความตายเปนปกติของทุกชีวิต มีสิทธิใน
การแสดงความตองการของตนเองและไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและการจัดการความรู 
การสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวและ
ชุมชน 

ระบบบริการการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย
ของชีวิตที่ครอบคลุมเพียงพอ  มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาระบบบริการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุน (ระบบ
กําลังคนดานสุขภาพ ระบบขอมูลขาวสาร ระบบ
การเงินการคลัง)ฯลฯ 
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   1. พัฒนาความรู เจตคติ และความชํานาญของบุคลากรทางการแพทย ในการ
ดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง รวมทั้งจัดการใหความรู ฝกอบรมแกครอบครัว และอาสาสมัคร
ใหสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลผูปวยมะเร็งที่บานได 
   2. สงเสริมใหสังคมมีความตระหนัก และความเขาใจในการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง ตลอดจนผูปวยมะเร็งที่อยูระยะทายของชีวิต 
  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง
แหงชาติ คือ จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ผานการอบรมในหลักสูตร Palliative care และจํานวน
คูมือแนวทางการปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง ตลอดจน
หลักสูตรการเรียนรูดาน Palliative careที่มีอยูทั้ง ของนิสิต/นักศึกษาแพทยและหลักสูตร 
การสอนนักศึกษาพยาบาล รวมถึงผูดูแลในครอบครัวผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ทั้งภายในและ
ตางประเทศ (ลักษมี ชาญเวชช 2556 : 148 ; เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 2556 : 10 ; ทัศนีย ทองประทีป 
2556 : 18 ; Karen Macmillan and others 2004 : 9)  มีขอบเขตเนื้อหาการอบรมในหลักสูตร ดัง
รายละเอียด คือ 
 

การดูแลแบบประคับประคอง นิสิต/นักศึกษา
แพทย 

นักศึกษา
พยาบาล 

Family 
caregiver 

- แนวคิดเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

      

- การดูแลแบบองครวม       

- ทักษะการสื่อสาร       

- การควบคุมและจัดการอาการตางๆ 
เชน อาการปวด อาการเบื่ออาหาร 

      

- กฎหมายและจริยธรรมในการดูแล
แบบประคับประคอง 

      

- การสงเสริมคุณภาพชีวิตของการ
ดูแลผูปวยในระยะสุดทาย 

      

- การดูแลภาวะแทรกซอนท่ีอาจ
เกิดข้ึน เชน Opioid  toxicity , 
spinal cord compression, 
Hemorrhage เปนตน 

    

- การจัดการหลังการเสียชีวิต     
  
  จากการทบทวนจะเห็นวาในประเทศไทยมีการจัดฝกอบรม หรือจัดการเรียนการสอน
วิชาการดูแลมะเร็งแบบประคับประคองของนิสิต/นักศึกษาแพทย และนักศึกษาพยาบาล ที่มุงเนนให
ผูเรียนเขาใจธรรมชาติชีวิต ตระหนักในปญหาและความตองการของผูปวยกลุมตางๆ ที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง พรอมทั้งเขาใจถึงความสําคัญและคุณคาของวิชาชีพในการดูแลแบบองครวม 
(ลักษมี ชาญเวชช 2556 : 148) ซึ่งพบวาสวนใหญเปนการฝกในกลุมผูดูแลแบบเปนทางการ หมายถึง
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กลุมผูดูแลที่เปนวิชาชีพจากสถานบริการพยาบาล แตไมไดกลาวถึงการฝกอบรมผูดูแลแบบไมเปน
ทางการ หรือหมายถึงกลุมที่ใหการชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันตางๆ ที่มีทั้งผูดูแลหลักซึ่งใหการดูแล
สม่ําเสมอตอเนื่อง และผูดูแลรองที่การดูแล ชวยทํากิจกรรมบางอยาง แตไมไดทําอยางสม่ําเสมอ   
สวนในตางๆ ประเทศ พบวา มีการจัดทําคูมือสําหรับผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งมีประเด็นเนื้อหา
เพิ่มเติมในสวนของ การดูแลภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น เชน Opioid toxicity, spinal cord 
compression, Hemorrhage เปนตน และ การจัดการหลังการเสียชีวิต แตยังไมพบหลักสูตรการ
อบรมสําหรับผูดูแลในครอบครัวสําหรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจนแต
อยางใด 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับผูดูแล (Caregiver) และการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
 
 การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งโดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งระยะสุดทายจําเปนตองมีผูดูแลผูปวยที่
คอยชวยเหลือ สนับสนุนและเปนกําลังใจชวยใหผูปวยพนความทุกขทรมานไปได จากบริบท
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสาน ผูดูแลมักจะเปนบุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่
นอง เนื่องจากการดูแลจะทําเปนประเพณีสืบทอดกันมาในครอบครัว (วิมลรัตน ภูวราวุฒิพานิช  
2537 : 33) นอกจากนี้ผูดูแลมักเปนเพศหญิงที่จะเปนผูใหการดูแลผูปวย สวนเพศชายจะเปนผูคอยให
การสนับสนุนชวยเหลือดานอื่นๆ ดังนั้น ในการปฏิบัติการดูแล จะมีทั้งผูใหดูแล (Caregiver) และผูรับ 
คือ ผูปวย (Care recipient) ในสวนผูดูแล มีทั้งผูดูแลที่เปนบุคคลในครอบครัวที่ไมมีคาตอบแทน 
(Family caregiver) และผูดูแลที่ไมใชบุคคลในครอบครัว เชน พยาบาล แพทย (Professional 
caregiver) หรือรับจางมาดูแล (Paid caregiver) 
 3.1 ความหมาย ผูดูแลผูปวย 
  ไดมีผูใหความหมายของคําวา ผูดูแล หลากหลายประการดังนี้ 
 

ผูใหความหมาย ความหมายของผูดูแล 
ภารดี ปรีชาวิทยากุล  
(2549 : 71) 

ผูใหการชวยเหลือผูปวยทุกเรื่องใหสุขสบายทั้งกาย และจิตใจ และ
ชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําเองไมได  

National Hospice and 
Palliative Care Organization  
(2005: 4) 

ผูใหการชวยเหลือผูปวยโดยไมจํากัดเวลาในการดูแลผูปวย บางครั้ง
ตองพักอาศัยกับผูปวยที่บานในการชวยเหลือการทํากิจวัตรประจําวัน 
หรือการเยี่ยมบานผูปวย รวมทั้งการเยี่ยมทางโทรศัพท  

The family caregiver  
(2005) 

ผูที่ดูแลสิ่งตางๆใหกับผูปวย ตั้งแตการดูแลภาวะทางจิตใจ การเงิน 
การใหการพยาบาล การดูแลดานสังคม งานบานและงานใน
ชีวิตประจําวันอื่นๆ แกผูปวย 

National Cancer Institute 
(2007: 1) 

ผูที่ดูแลชวยเหลือดวยความรัก เอาใจใสในการดูแลรักษาผูปวย เปน
กระบวนการที่ดําเนินไปตามธรรมชาติ ผูดูแลอาจเปนบุคคลใน
ครอบครัวหรือเปนเพื่อนก็ได  
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  สรุปไดวาการดูแลผูปวยตามความรับรูของตนเองหรือผูดูแล จึงหมายถึงการชวยเหลือ
ผูปวยทุกเรื่อง และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําเองไมได ใหมีความสุขสบายทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ทําใหผูปวยลดความทุกขทรมาน สามารถดําเนินชีวิตในระยะเวลาที่เหลืออยูอยางมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
   บทบาทของผูดูแล   
    ผูดูแลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนผูที่อยู
ใกลชิดกับผูปวย แสดงความเห็นอกเห็นใจ และประคับประคองผูปวยอยางตอเนื่อง “ผูดูแลผูปวย” 
หรือ “ผูดูแล” มาจากภาษาอังกฤษ คือ “Care” นิยมใชในออสเตรเลีย สหราชอนาจักร นิวซีแลนด 
หรือ “Caregiver” นิยมใชในอเมริกา (ศิริพันธุ สาสัตย 2549 : 5) ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
     1. ผูดูแลแบบเปนทางการ (Formal Caregiver) หมายถึงกลุม
ผูดูแลที่เปนวิชาชีพจากสถานบริการพยาบาล หรือกลุมองคกรที่ผานการอบรม ไดแก แพทย พยาบาล 
นักสังคมสงเคราะห เปนตน  ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีความซับซอนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม 
และจิตวิญาณ การใหการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพจะทําใหสามารถดูแลผูปวยไดครอบคลุมองครวม 
คือ ผูปวยสูความตายอยางสงบ ซึ่งแตละวิชาชีพจะมีบทบาทตางกันดังที่ เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี (2556 : 
148) กลาวไววา แพทย มีสวนเกี่ยวของในการดูแลรักษาผูปวยระยะสุดทาย ทั้งในฐานะผูใหการรักษา 
ในฐานะเพื่อนมนุษยดวยกัน และเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลทั้งหมด ในฐานะผูใหการรักษาความ
รับผิดชอบโดยตรง คือ การวินิจฉัยใหถูกตอง ใหขอมูลที่ครบถวน เขาใจงาย ใหการดูแลรักษาที่
เหมาะสม มีความรูความสามารถที่ทันสมัย ควรจะสอบถามผูปวยถึงอาการที่ทุกขทรมานมากที่สุด 
และสนใจดูแลอยางครบถวน การใหความสนใจ ใหโอกาส รับฟงความคิดเห็น และมุมมองของผูปวย
และผูใกลชิดในครอบครัวหรือจากสังคมยอมทําใหการรักษาตางๆที่ผานมามีความสมบูรณครบถวน 
ตอบสนองความตองการทั้งทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผูปวย และในบทบาทพยาบาล 
การปฏิบัติงานของพยาบาลจะเปนแกนหลักในการดูแลแบบ Palliative care พยาบาลจะเปนผูที่
ชวยเหลือผูปวยตั้งแตเริ่มรักษาจนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต เปนผูดูแลที่ตอเนื่อง ควรตระหนักถึงความ
ตองการของผูปวยและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอความตาย ใหการดูแลแบบองครวม
ที่ครอบคลุมทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดี 
ดูแลดานการสื่อสารกับผูปวย ซึ่งอาจเปนการสื่อสารทางเดียวที่ผูปวยไมอาจโตตอบได และดูแลการให
ยาตามการรักษาของแพทย ดังนั้นพยาบาลตองมีการวางแผนการจําหนายผูปวยที่ดีครอบคลุมความ
ตองการของทั้งผูปวยและญาติ มีการประสานงานกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อดูแลผูปวยใหสู
ความตายอยางสงบและสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังมีบทบาทวิชาชีพอื่นๆ ไดแก นักสังคมสงเคราะห จะ
ชวยดูแลในรายที่มีปญหาที่อยูอาศัย เศรษฐกิจและสังคม เภสัชกรจะชวยแนะนําในเรื่องของการใชยา
และผลขางเคียงของยาเปนตน 
     2. ผูดูแลแบบไมเปนทางการ (Informal Caregiver) หมายถึงกลุม
ที่ใหการชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันตางๆ ไมไดรับเงินเปนคาตอบแทน เปนการดูแลที่มาจากความ
รัก ความสํานึกในบุญคุณ ไดแก ผูดูแล ญาติ ซึ่งบทบาทญาติ/ผูดูแล (Caregiver) สามารถแบงไดตาม
ระดับความรับผิดชอบในการชวยเหลือดูแลไดเปน 2 ประเภท คือ ผูดูแลหลัก (Primary caregiver) 
และผูดูแลรอง (Secondary caregiver) (วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร 2554 : 79) โดยผูดูแลหลัก 
หมายถึง ผูที่เปนหลักในการดูแลรับผิดชอบโดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมากกวาผูอื่น และ
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ผูดูแลรอง คือ บุคคลอื่นๆ ที่อยูในเครือขายของการใหการดูแล อาจจะชวยทํากิจกรรมบางอยาง แต
ไมไดทําอยางสม่ําเสมอ 
   ผูดูแลผูปวย (Caregivers) 
    ปาริชาติ เพียสุพรรณ (2556 : 15 ) ไดกลาวถึงผูดูแลมี 2 ลักษณะ คือ 
     1) ผูดูแลในระบบ (Formal caregivers) หมายถึง ทีมสุขภาพหรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมซึ่งมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการใหบริการ 
     2) ผูดูแลนอกระบบ (Informal caregivers) หมายถึง บุคคลใน
ครอบครัว หรือ เพื่อน ไมไดรับการอบรม ไมมีคาตอบแทนหรือคาใชจายชดเชยเพราะเปนบุคคลที่ตอง
อยูดูแลผูปวยตลอดเวลา 
    Horowitz , 1985 อางถึงใน จอม สุวรรณโณ (2541 : 1) ไดแบงผูดูแลเปน 
2 ลักษณะ ดังนี้ 
     1) ผูดูแลหลัก (Primary Caregiver) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่หลักใน
การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลที่กระทําตอผูปวยโดยตรง เพื่อตอบสนองความตองการดานรางกาย 
กิจวัตรประจําวัน โดยใหเวลาในการดูแลอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องมากกวาคนอ่ืนๆ 
     2) ผูดูแลรอง (Secondary caregiver) หมายถึงบุคคลอื่นที่ใหการ
ดูแลดานอื่นๆ ที่ ไมไดกระทําตอผูปวยโดยตรง เชน การดูแลเรื่องคาเดินทางคาครองชีพ คา
รักษาพยาบาล หรือปฏิบัติกิจกรรมการดูแลโดยตรงเปนบางครั้งคราว เมื่อผูดูแลหลักไมสามารถทํา
หนาที่ได 
  สรุปไดวา ผูดูแลผูปวยมีสองลักษณะประกอบดวย ผูดูแลหลักและผูดูแลรอง ที่ได
มอบหมายในการดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาล และเมื่อกลับสูบาน ชวยในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
และดูแลผูปวยดวยความใสใจ และเอื้ออาทร ดังนั้นการดูแลจึงตองมีการสรางสัมพันธภาพเกี่ยวกับ
ผูปวยโดยเฉพาะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ที่มีปญหาและการเปลี่ยนแปลงของอาการที่ตอง
ใหการดูแลอยางใกลชิด และผูดูแลจึงถูกคาดหวังที่จะตองใหการดูแลในทุกๆ ดาน บางครั้งกอใหเกิด
เปนภาระและความลําบากใจในการดูแล สงผลตอสภาวะทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณของผูดูแล เชนกัน จึงเกิดเปนผลกระทบในทางลบที่พยาบาลและทีมสุขภาพจําเปนจะตอง
เขาไปประเมิน ชวยเหลือผูดูแลใหสามารถมีพลังอยางเพียงพอในการดูแล ปองกันการเกิดความรูสึก
เปนภาระการดูแลไดสอดคลองกับปญหาที่มักพบไดบอยในการดูแล คือ ความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศรา (ปาริชาติ เพียสุพรรณ  2556 : 15 ) จึงตองมีการใหความรู และเพิ่มทักษะความสามารถใน
การดูแลผูปวย ตลอดจนการจัดหาผูอื่นเขามาชวยดูแลผูปวยบาง เพื่อใหผูดูแลมีโอกาสไดรับการผอน
คลายรางกาย และอารมณตามความเหมาะสม 
   ระดับการดูแล 
    ประสิทธิภาพการดูแลจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ระหวางผูดูแล (ผูให) และผูปวย (ผูรับ) ความรับผิดชอบของผูดูแล และความรูสึกวาตองปฏิบัติการ
ดูแลมากกวาหรือแตกตางไปจากปกติหรือไม (Schofield 1998 : 20) แบงระดับการดูแลเปน 5 
ระดับ ซึ่งแตกตางกันไปขึ้นอยูกับปจจัยที่กลาวมาขางตน ดังนี้ 
    การดูแลระดับที่ 1 เปนการดูแลทุกประเภท ที่มนุษยพึงกระทําตอกัน คือให
ความชวยเหลือแกบุคคลอื่น ในภาวะที่เขาตองการความชวยเหลือ การดูแลระดับนี้จึงคอนขางผิวเผิน 
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เชน การชวยเก็บของที่ตกหลน การจูงผูพิการทางสายตา หรือ ผูสูงอายุ หรือเด็กเดินขามถนน การ
ชวยนําผูประสบเหตุบนทองถนนสงโรงพยาบาล เปนตน 
    การดูแลระดับที่ 2 เปนการดูแลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผูใหเปนผูที่
มีความรูและประสบการณทางวิชาชีพ เชน พยาบาล แพทย ซึ่งรับคาตอบแทนในการเขาไปทํางาน 
เพื่อใหการดูแลชวยเหลือบุคคลในภาวะเจ็บปวย ซึ่งจะตองใหการดูแลรวมกับบุคคลอื่นๆ ที่เขามาชวย
ดูแลโดยไมมีการจางเกิดขึ้น (เชน เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยเฉียบพลัน พอ แม ญาติพี่นอง เขา
มาชวยกันดูแล รวมกับพยาบาลและแพทย) 
    การดูแลระดับที่ 3 เปนการดูแลที่ตอเนื่องยาวนาน บุคคลในครอบครัวตอง
รับหนาที่ในการดูแลผูปวยอยางหลีกเลี่ยงไมได การดูแลในระดับนี้ อาจมีบุคคลอื่นอาสาเขามาชวย
ดูแลดวย ในลักษณะของอาสาสมัครที่ตองการชวยเหลือสังคม จะเห็นไดวา การดูแลระดับนี้ ผูใหและ
ผูรับมักมีความเกี่ยวของสัมพันธกันสูง หรือถาไมมีความสัมพันธเลย (เชนผูดูแลที่เปนอาสาสมัคร) ก็
ตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสูง จึงสามารถเสียสละเพื่อผูอื่นได เชน กรณีดารานักรองชาย
เปนผูปวยพกิาร ไมรูสึกตัวและไมสามารถชวยเหลือคนเองได บิดามารดาทําหนาที่เปนผูดูแลหลัก และ
มีแฟนคลับที่เปนอาสาสมัครหมุนเวียนกันมาดูแลใหความชวยเหลือบิดามารดาของผูปวยเปนประจํา
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต เปนตน 
    การดูแลระดับที่ 4 เปนการดูแลที่เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
ครอบครัว ที่ตองชวยกันแบงเบาภาระหนาที่ ไมใหภาระการดูแลไปตกที่ใครคนใดคนหนึ่งมาก
จนเกินไป การดูแลระดับนี้ จึงตองมีลักษณะความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดี และทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอการดูแลรวมกัน โดยยังจัดวาเปนการดูแลตรงกับความคาดหมายตามปกติที่ทุกคนใน
ครอบครัวพึงปฏิบัติ 
    การดูแลระดับที่ 5 เปนการดูแลระดับสูงสุดเกิดหรือเหนือความคาดหมาย
ตามปกติ ซึ่งตองอาศัยทั้งความรัก (ความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับดีมาก) ความรับผิดชอบที่สูง
มากของผูให และความรูสึกของผูดูแลที่ตองการ “ให” กับผูรับมากกวาปกติ เชน กรณีที่พอ-แม 
ตองการใหการดูแลบุตรที่มีความพิการ ถือวาเปนการดูแลระดับที่ 5 เพราะตองอาศัยความพยายาม
มากกวาการดูแลบุตรที่ไมมีความพิการ หรือ กรณีบุตรดูแลพอหรือแมที่เจ็บปวย การที่บุตรหนึ่งคนใน
จํานวนพี่นองหลายคน ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อใหการดูแลพอหรือแม ถือวาเปนการกระทําที่ตอง
เสียสละสูง เกินกวาที่คนปติทั่วไปจะกระทําได เปนตน 
    การทําหนาที่ผูดูแลนี้ เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและพัฒนาได เชนเดียวกับ
การเรียนรูในเรื่องอื่นๆ ผูดูแลเกือบทั้งหมดเริ่มตนจากการเปน “ผูออนหัด” และมีพัฒนาการเปน
ระยะๆ จนกระทั่งเปนผูดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการเรียนรูแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
ผูดูแลบางคนมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ผูดูแลอีกหลายคน ไม
สามารถทําไดดีเทาที่ควรจะเปน 
   ทักษะที่จําเปนของการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
    ในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ผูดูแลจําเปนตองมีทักษะของการดูแล ซึ่งในที่นี้
ขอนําเสนอเรื่องแนวคิดทักษะของการดูแลที่พัฒนาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในกลุมตัวอยาง
ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งของ Schumacher KL and others (2000 : 191) แนวคิดดังกลาว ให
ความสําคัญกับทักษะการดูแลตามกระบวนการการดูแล (Caregiving process) มากกวาทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเฉพาะเรื่อง (เชน การทําแผล การดูแลการขับถายฯ) ซึ่งทักษะการดูแลในที่นี้
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หมายถึง ความสามารถของผูดูแลที่แสดงถึงประสิทธิผลของทักษะที่จําเปนของการดูแลตาม
กระบวนการของการดูแล 9 ดาน ตอไปนี้ 

    1) การเฝาระวัง (Monitoring) การเฝาระวัง ในที่นี้หมายถึง การที่
ผูดูแลเฝาสังเกตอาการอยางถูกตองและบอกไดวามีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน การสังเกตอาการไข โดย
ใชปรอทวัดและบันทึกความผิดปกติแทนการใชมืออังบริเวณหนาผาก และอานคาปรอทได ทําใหได
ขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือมากขึ้น หรือสังเกตพบวาผูปวยดูไมสบาย ผูดูแลสังเกตไดเฉพาะเจาะจง
ขึ้นวา ผูปวยซีด หรือซูบผอมลง ผูดูแลที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานนี้ จะสามารถใหขอมูลรายละเอียด 
ชวยในการคนหาปญหาผูปวยไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

    2) การแปลความหมาย (Interpretation) การแปลความหมายเปน
กระบวนการที่ผูดูแลพยายามอธิบายปรากฏการณที่สังเกตไดอยางมีความหมาย เชน หากผูดูแลสังเกต
ไดวาผูปวยโรคมะเร็ง มีไข ปากแหง และดื่มน้ํานอย นําไปสูการคิดเชื่อมโยงแปลความไดวา ผูปวยอาจ
ขาดน้ํา หรือบอกไดวาการที่ผูปวยรับประทานอาหารไดนอยลงอาจเปนเพราะผลขางเคียงของยาเคมี
บําบัด เปนตน 

    3) การตัดสินใจ (Making Decision) การตัดสินใจ เปนทักษะ
สําคัญที่ผูดูแลนําขอมูลที่พบจากการเฝาระวังและผานกระบวนการแปลความหมาย ไปสูการตัดสินใจ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยพบวาการตัดสินใจของผูดูแล เปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจําแทบ
ทุกวัน ไมเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาเทานั้น ผูดูแลจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการตัดสินใจดําเนินการเพื่อใหผูปวยมีความเสี่ยงอันตรายต่ําสุด แมแตเรื่องงายๆ 
เชน การสงผูปวยลงจากรถและใหยืนรอเพื่อใหผูดูแลนํารถลงจอด กอนกลับมารับผูปวยเดินไปพบ
แพทยที่หองตรวจ ก็อาจเกิดอันตรายขึ้นไดถาผูปวยออนแรงเกินกวาที่จะลงไปยืนรอเองได อาจเปน
ลมหรือหกลม ในกรณีนี้ตองขอใหพนักงานเปลเขามาชวยดูแล ใหผูปวยนั่งบนรถเข็นระหวางรอญาติ
กลับมา เปนตน 

    4) การปฏิบัติการ (Taking action) การลงมือปฏิบัติการเปนการ
ดําเนินการตามสิ่งที่ไดตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานเวลา วิธีการและการจัดการ เชน 
ผูดูแลอาจยอมใหผูปวยรับประทานอาหารหรือยาอยางชาๆ โดยไมเรงรัดจนเกินไป เพราะอาจกระตุน
ใหเกิดการอาเจียนไดงาย การใหยาตามมื้ออาหาร โดยจัดยาเปนชุดๆ จะงายกับทั้งผูปวยและผูดูแล 
สวนการใหยาตามความตองการของผูปวย (เชน ยาแกปวด) ผูดูแลทราบวาการจดบันทึกการใชยาแก
ปวด จะชวยใหการจัดยาในวันตอๆ ไปทําไดงายขึ้น และขอมูลนี้จะเปนประโยชนเมื่อไปพบแพทยดวย 

    5) การปรั บกิ จ กรรมต า งๆ  ตามความ เหมาะสม (Making 
adjustment) เมื่อปฏิบัติการดูแลไปชวงเวลาหนึ่ง ผูดูแลจะพัฒนาทักษะในการปรับกิจกรรมตางๆ ให
เหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและบอยครั้งที่การปรับกิจกรรม เกิดขึ้นโดยผาน
กระบวนการ “ลองผิด ลองถูก” เชน การปรับขนาดยาแกปวดตามความตองการของผูปวยใหเพียงพอ
ในการบรรเทาปวด แตไมทําใหผูปวยงวงหลับมากเกินไป หรืออาการขางเคียงอื่นๆ เชน ทองผูก หรือ
การพยายามเสาะหาวิธีการตางๆ หลายๆ วิธีมาใชรวมกัน เพื่อใหเกิดผลดีที่สุดสําหรับผูปวย เปนตน 

    6) การเขาถึงแหลงสนับสนุน (Accessing resources) เปนทักษะที่
ผูดูแลพัฒนาเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล อุปกรณ/เครื่องมือตางๆ ที่จําเปน และแหลงชวยเหลือภายในชุมชน 

    7) การใหการดูแล (Hands-on care) ผูดูแลตองเปนผูปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลเมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บาน เชน ในรายที่ผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารทางปาก
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ได จําเปนตองใหอาหารทางสายยาง การสวนปสสาวะ การใหยา ฯลฯ ผูดูแลตองเปนผูปฏิบัติเอง ซึ่ง
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและความสุขสบายของผูปวยเปนสําคัญ 

    8) ความรวมมือกับผูปวย (Working together with ill receiver) 
เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องที่ผูดูแลการเรียนรูและพัฒนาทักษะตนเอง ใหสามารถปรับตัว
และยอมรับการเปนผูดูแลไดอยางเหมาะสม เปนทักษะที่จะเปน เนื่องจากผูปวยสวนใหญมักตองการ
กําลังใจจากผูดูแล ในขณะเดียวกันผูดูแลตองการกําลังใจจากผูปวยเชนกัน 

    9) การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ (Navigating the health 
care system) เปนทักษะท่ีผูดูแลพัฒนาเพ่ือใหมั่นใจวาผูปวยจะไดรับการดูแลเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการ โดยการตอรองใหเกิดการดูแลที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยเสมอ เชน การพูดคุยกับแพทยหรือ
พยาบาลใหผูปวยไดรับการชวยเหลือเพื่อบรรเทาอาการปวด หรือไดรับการตรวจอยางทันทวงที เปน
ตน 

  ทักษะของการดูแลดังกลาวขางตน เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรูและประสบการณ 
จึงจะพัฒนาจนเปนทักษะ เชนเดียวกับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่
ตองอาศัยการฝกฝนและประสบการณ จึงจะมีความชํานาญ (Schumacher KL. And others 2000 : 
191) พบวาการพัฒนาทักษะของการดูแลตองคํานึงถึงคุณลักษณะ 3 ประการตอไปนี้ดวย คือ 1) 
ทักษะชีวิตของผูดูแลที่มีอยูกอน เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น ทักษะการจัดการ เปนตน 2) การผสมผสานความรูและการรูจักผูปวยและโรคที่ผูปวย
เปนเขากับการดูแล และ 3) ระยะเวลาที่ทําหนาที่เปนผูดูแลคุณลักษณะ 3 ประการนี้ เปนปจจัยนํา
สําคัญที่ทําใหผูดูแลแตละคนสามารถปฏิบัติหนาที่และพัฒนาตนเอง จนกระทั่งเปนผูมีทักษะในการ
ดูแล ดังนั้น ในการดูแล ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง พยาบาลจึงตองประเมินคุณลักษณะทั้ง 3 ประการ 
และประเมินทักษะการดูแลของผูดูแลครอบคลุมทั้ง 9 ดาน เพื่อการวางแผนใหการชวยเหลือสราง
เสริมและพัฒนาทักษะดังกลาวขางตน อยางตอเนื่อง 
   3.2 แนวคิดดานลบเกี่ยวกับการดูแล 
   3.2.1 ภาระของผูดูแล (Caregiver burden) เปนภาวะที่ผูดูแลเปนทุกข รูสึก
เหมือนถูกบังคับใหตองปฏิบัติกิจกรรมการดูแลแกผูปวย หรือภาวะที่สามารถสังเกตได (Observable 
costs) หรือรับรูได (Perceived cost) วาเปนผลจากการทํากิจกรรมการดูแลเพื่อผูปวย นักวิชาการ 
และนักวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับภาระของผูดูแล แบงภาระของผูดูแล เปน 2 ประเภท (Hunt CK. 2003 : 
27 และ Jones SL. 1996 : 77) คือ ภาระเชิงปรนัย (Objective burden) และภาระเชิงอัตนัย 
(Subjective burden) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ภาระเชิงปรนัย หมายถึง ภาระการดูแล ที่สามารถวัดได สังเกตได เปน
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งสวนใหญจะเปนการดูแลดานกายภาพ ไดแก กิจกรรมการดูแลที่ตองลงมือกระทํา 
เชน เช็ดตัว ปอนอาหาร ใหยา ระยะเวลาที่ดูแลและจํานวนชั่วโมงที่ตองใชในการดูแลแตละวัน 
จํานวนเงินที่ตองใชในการดูแล เปนตน ทั้งนี้ภาระเชิงปรนัย จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาวะรางกาย
ของผูปวยเปนสําคัญ (Schofield H. 1998 : 20)  
    ภาระเชิงอัตนัย หมายถึง การรับรูหรือความรูสึกหรือทัศนคติท่ีมีตอการดูแล 
โดยการรับรูภาระเชิงอัตนัยสูงหรือต่ําอาจมีหรือไมมีความสัมพันธกับเชิงปรนัยก็ได (Jones SL. 1996 
: 77) ดังการศึกษากลุมผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ไดรับรังสีรักษา จํานวน 80 ราย พบวา
ระยะเวลาที่ดูแล (ภาระเชิงปรนัย) ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาระการดูแลของผูดูแล (ภาระเชิง
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อัตนัย) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการรับรูภาระเชิงอัตนัยตางกันคือ การรับรูความ
เขมแข็งของครอบครัวและภาวะซึมเศราของผูปวย โดยสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของ
การรับรูภาระการดูแลไดถึงรอยละ 43 (สุธิสา เต็มทับ และคณะ 2548 : 445) นอกจากนี้การศึกษาที่
ผานมายังพบวาผูดูแลมีภาระเชิงปรนัยและอัตนัยสูง จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เชน มี
ภาวะซึมเศรา ความวิตกกังวล และอาการเหนื่อยลา (Foxall MJ and others 1996 : 915)  
    ภาระของผูดูแล เปนแนวคิดดานลบเกี่ยวกับการดูแลที่มีการศึกษาวิจัยใน
กลุมผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งคอนขางมาก เนื่องจาก เปนปรากฏการณที่พบไดบอยและเปนเรื่องที่
พยาบาลตองใหความสําคัญ ทั้งนี้การศึกษาที่ผานมาพบวาภาระการดูแลการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
เปรียบเทียบกับผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งและผูปวยสมอง
เสื่อมมีภาระการดูแลสูงกวาและเกิดภาวะเครียดสูงกวาผูดูแลผูปวยเบาหวานและผูสูงอายุ (Kim Y. 
and schulz R. 2008 : 483)  
   3.2.2 ความลําบาก / การถูกรบกวนจากการดูแล (Hassles of care giving) 
ความลําบาก เปนความรูสึกถึงการถูกรบกวนจากการตองทําหนาที่เปนผูดูแล ทําใหรูสึกรําคาญ 
ยุงยาก หรือทําใหตนเองลําบาก ความรูสึกดังกลาวถึงแมจะดูเหมือนไมรุนแรง แตหากมีการสะสมเปน
เวลานาน พบวาอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของผูดูแลไดเชนกัน 
   3.2.3 ความเมื่อยลาของผูดูแล (Caregiver strain) เปนภาวะที่ผูดูแลรูสึกถึงการ
สูญเสียพลังงานที่ใชไปกับการทํากิจกรรมทางกายและการดูแลดานจิตใจแกผูปวย ทําใหเกิดความ
เหนื่อย เมื่อยลา ออนแรง พบวาผูปวยที่มีความตองการดูแลสูงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ทําให
ผูดูแลเกิดความเมื่อยลามากขึ้นตามไปดวย (Yun YH. and others  2005 : 107) 
   3.2.4 ความเครียดของผูดูแล (Caregiver stress) เปนการรับรูวากิจกรรมหรือ
ความตองการการดูแลที่เกิดขึ้นสูงกวาความสามารถของผูดูแลความเครียดในที่นี้รวมถึงความเครียด
จากภาวะการเงินของครอบครัวดวย การศึกษาที่ผานมา พบวาผูดูแลจํานวนมากตองหยุดงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูปวยเขาสูระยะลุกลาม (Grunfeil E. and others 2004 : 1795) หรือลาออก
จากงานเพื่อดูแลผูปวย (Horowitz A. 2005 : 612) โดยผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบวา
ครอบครัวรอยละ 17-38 ตองใชจายเงินที่สะสมไวเกือบทั้งหมด รอยละ 10-40 ตองลาออกจากงาน 
(Hanratty B , and others  2007 : 595) ในขณะท่ีบางครอบครัวตองขายสมบัติ ที่มีอยู หรือเปนหนี้
จากการกูยืม เพื่อเปนคาอาหาร ยา วัสดุอุปกรณ รวมถึงการเดินทาง (Aoun SM, and others 2005 
: 551)  
   จากแนวคิดดานลบเกี่ยวกับการดูแลดังกลาว สรุปไดวา ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายมีทัศนคติ ความรูสึก ทาที ความคิดเห็น และพฤติกรรม ที่แสดงออกในทางที่ไมพอใจ ไมดี ไม
ยอมรับ ไมเห็นดวย ไดแก ความรูสึกทุกข เหมือนถูกบังคับใหปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผูปวย รูสึกเปน
ภาระ เกิดความรําคาญ ยุงยาก หรือทําใหตองลําบาก เกิดความเมื่อยลา ออนแรงของผูดูแล รวมถึง
ความเครียดของผูดูแล ซึ่งภาวะเหลานี้หากสะสมเปนเวลานาน อาจสงผลตอภาวะสุขภาพของผูดูแล 
ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายดวยเชนกัน ซึ่งภารดี ปรีชาวิทยา
กุล (2549 : 71) กลาววา โดยปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความรูสึกในแงลบของการเปนผูดูแล
ผูปวยบั่นทอนความสามารถในการดูแลผูปวย ญาติใหลดลง และทําใหหมดกําลังใจ ทอแทใจ 
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  3.3. แนวคิดดานบวกเกี่ยวกับการดูแล 
   การรั บรู คุณค าและความพึ งพอใจของผู ดู แล  (Caregiver esteem and 
satisfaction) เปนความรูสึกมั่นใจ ภูมิใจ และพึงพอใจในบทบาทและทําหนาที่ของผูดูแล โดยพบวา
ผูดูแลที่มีการรับรูคุณคาจากการดูแลสูง จะมีภาวะซึมเศราต่ํา (Nijboer and others 1999 : 577)  
   การยกระดับจิตใจ (Uplifts) (Hunt CK. 2003 : 27) เปนสิ่งที่ผูดูแลรับรูถึง
ความรูสึกที่ดีๆ เกี่ยวกับการดูแล รูสึกสนุก ดีใจที่ไดทํา และมีความพึงพอใจควบคูไปดวย ซึ่งจะเปน
ความรูสึกที่ตรงกันขามกับคําวา Hassles 
   กําไร / ประโยชนจากการดูแล (Gain) เปนการรับรูของผูดูแลวาการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลเปนกําไรของชีวิต ทําใหชีวิตตนเองสมบูรณยิ่งขึ้น (Kramer 1997 : 218) การรับรูวา
การดูแลเปนกําไรของชีวิต เปนความรูสึกที่ตรงกันขามกับคําวา Strain 
   ความมุงมั่นพยายาม (Perseverance) เปนแนวคิดการดูแลทางดานบวก ที่เปน
แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหผูดูแลสามารถปฏิบัติการดูแลไดอยางตอเนื่องไมยอทอ (Loeb 2005 : 21)  
  3.4 ผลกระทบของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตอผูดูแล 
   การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งตั้งแตเริ่มแรกวินิจฉัย จนกระทั่งเขาสูระยะสุดทาย เปน
ระยะเวลาที่ยาวนาน เนื่องจากมะเร็งเปนโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบ ซึ่งผูปวย ญาติ สถานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการดํารงชีพ การที่มีผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่ตองการผูดูแล จึงตองมีการวางแผนรวมกัน
กับผูปวย ครอบครัว ญาติ ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อแบงงานและชวยกันทําหนาที่ของแตละคน 
ตลอดจนการวางแผนประสานเครือขายในการรวมกันดูแลเมื่อผูปวยมีความตองการตายในอยูที่บาน
หรือชุมชน ผูดูแลจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ที่ไดรับหนาที่ ที่ไมคุนเคยมากอน กอใหเกิดความไมมั่นใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแล ขาดองคความรูและพี่เลี้ยงในการชวยเหลือใหคําปรึกษา เมื่อเกิด
ปญหาที่แกไขไมไดดวยตัวเอง 
  ดังนั้นจึงตองมีการประเมินผูดูแล เพื่อทราบถึงความตองการในการไดรับการพัฒนา
ทักษะของผูดูแล และสามารถที่จะชวยใหผูดูแลไดทราบถึงความตองการในการพัฒนาอยางแทจริง 
ทั้งนี้ในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทําใหเกิดผลกระทบตอผูดูแล ในดานของรางกายและดาน
จิตใจดังนี้ (วิมลรัตน ภูวราวุฒิพานิช 2537 : 33) 
   3.4.1 ผลกระทบทางดานรางกาย 
    ผูดูแลตองใชเวลาดูแลผูปวยอยางใกลชิดและตอเนื่อง อาจทําใหพักผอนไม
เพียงพอ มีเวลาวางในการทํากิจกรรมสวนตัวของตนเองลดนอยลง ตลอดจนขาดเวลาในการออกกําลัง
กาย จากภาระการดูแลชั่วขณะ ทําใหรางกายออนเพลีย มีอาการปวดเมื่อย รับประทานอาหารลด
นอยลง 
   3.4.2 ผลกระทบทางดานจิตใจ 
    ผูดูแลอาจเกิดภาวะเครียด จากความคาดหวังการดูแลของผูปวยและญาติ 
ตองเผชิญกับการแสดงออกทางอารมณที่เปลี่ยนแปลงของผูปวย ผูดูแลจึงประสบความเครียดใน
หลากหลายปจจัยที่ทําใหผูดูแลมีความวิตกกังวล และความเครียดเพิ่มมากขึ้น ทีมสุขภาพจึงตองเขา
มามีบทบาทในการชวยเหลือผูดูแล ใหความรูและเสริมทักษะการดูแล ตลอดจนทัศนคติในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยใหผูดูแลมีสวนรวมในการรับรูการดูแลรักษารวมกับผูปวยและทีม
สุขภาพ ชวยลดและบรรเทาผลกระทบดานจิตใจของผูดูแล สอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนผาน 
โรงพยาบาลสูบาน : แนวคิดสูการปฏิบัติที่มีการพัฒนารูปแบบเพื่อใชในการดูแลในระยะเปลี่ยนผาน มี
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เปาหมายเพื่อใหผูปวยและญาติ ผูดูแล มีสวนรวมในการดูแลตนเองอยางเปนองครวมและตอเนื่อง 
(สมนึก สกุลหงสโสภญ 2556 : 28 ) 
  3.5 การเตรียมความพรอมของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนงานหนัก บางครั้งผูดูแลมักเครียดและ
เจ็บปวยไปดวย ดังนั้นผูดูแลจําเปนตองมีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ เพื่อใหสามารถทํา
หนาที่สําคัญอันนี้ โดยปองกันการละเลยตนเอง มุงใหความสําคัญกับผูปวย ทําใหเกิดอาการตางๆ เชน 
นอนไมหลับ นอนไมเพียงพอ ไมอยากรับประทานอาหาร หรือไดนอย เหนื่อยและขาดการออกกําลัง
กาย บางครั้งเกิดอาการเจ็บปวย ดังนั้น ผูดูแลจึงตองใสใจในการดูแลสุขภาพของตนเองรวมดวย    
(นิรชา อัสวธีรากุล และคณะ 2556 : 21) โดยปฏิบัติดังนี้ 
   3.5.1 รับประทานอาหารและพักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายอยางเหมาะสม 
   3.5.2 ดูแลความเครียด และจัดการผอนคลายความเครียดที่อาจเกิดขึ้น โดยการ
ทํากิจกรรมที่ทําใหผูดูแลลดความเครียดนั้น ควรหาโอกาสในการผอนคลายหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยบางโดยไมรูสึกผิด บางครั้งญาติอาจรูสึกเครียด เพราะอาการของผูปวยไมดีขึ้น 
ก็ขอใหเขาใจวาทุกคนมีชะตากรรมเปนของตนเอง ไมสามารถหามได 
   3.5.3 การชวยหาผูดูแลสํารองมาผลัดเปลี่ยนในการดูแล เพื่อใหผูดูแลไดผอน
ภาระในการดูแลลงบาง ชวยลดความเครียดและความวิตกกังวล  
   3.5.4 จัดหาความรูในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รูถึงอาการที่มักเกิดขึ้น 
หรือสามารถดูแลใหผูปวย ลดความไมสุขสบาย  ความกลัวและความกังวลของญาติในการดูแลผูปวย 
สามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหผูดูแลมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ  
  ผูดูแลผูปวยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย การเตรียมความพรอม
ของผูดูแลใหตรงกับความตองการ เพื่อใหผูดูแลสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ วริสรา     
ลุวีระ (2556 : 266) ไดสรุปถึงความตองการของผูดูแลในการเตรียมความพรอมดูแลผูปวยดังนี้ 

1. ความรู เชน ความรูเรื่องโรคมะเร็ง วิธีการดูแลในการเตรียมความพรอมดูแล
ผูปวย 

2. การสนับสนุนทางจิตใจ จากบุคลากรทางการแพทย 
3. การสนับสนุนทางสังคม เชน การมีญาติมาเยี่ยม การมีเครือขายสังคมที่เขมแข็ง 

 การเตรียมความพรอมในดานตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูดูแลมีความมั่นใจในการดูแล ชวย
ลดความกลัวและความวิตกกังวลในการดูแล มีที่ปรึกษาในปญหาตางๆ และพรอมรับปญหากับ
สภาพการณการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจของผูปวยไดตอไปอยางเหมาะสม 
  3.6 บทบาทของบุคลากรทางการแพทยในการดูแลสุขภาพผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

  ผูดูแลผูปวยมะเร็ งระยะสุดทายเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย
เปรียบเสมือนผูที่ตองรับภาระอันหนัก เพราะการดูแลจะตองครอบคลุมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
รางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และจิตวิญญาณ บางครั้งทําใหเกิดความเหนื่อยลาจากการดูแล หาก
ไมไดรับการเอาใจใสและสนใจในการดูแลสุขภาพตั้งแตเนิ่นๆ จะสงผลถึงสุขภาพโดยรวมที่ถูกละเลย 
เปนผูปวยอีกกลุมหนึ่งตอไป ดังนั้นบุคลากรและการแพทยจึงตองมีบทบาทในการดูแล เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่องและมีความสุข โดยบุคลากรทาง
การแพทยควรมีบทบาทดังนี้ (วริสรา ลุวีระ 2556 : 268) 
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1. ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยการดูแลทั้งครอบครัว 
2. คนหาปจจัยเสี่ยงของความเหนื่อยลา เชน ดานผูดูแล ดานผูปวย และ

สนับสนุนทางสังคม 
3. รับฟงปญหาของผูดูแลผูปวย 
4. ประเมินจิตใจของผูดูแลทั้งกอนและหลังการเสียชีวิตของผูปวย 
5. ประเมินครอบครัวของผูดูแลทั้งกอนและหลังการเสียชีวิตของผูปวย 
6. ใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนเกี่ยวกับดูแลผูปวย 
7. แนะนําวิธีการรับมือกับสภาพการณตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
8. แนะนําเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับความตาย 
9. แนะนําใหผูดูแลหาเวลาพักผอนใหเพียงพอ 
10. ติดตามการปรับตัวของผูดูแลผูปวย 

   ซึ่งการดูแลเอาใจใสของบุคลากรทางการแพทย จะชวยใหผูดูแลมีความมั่นใจ และ
มีผูใหคําปรึกษาแนะนําหากเกิดปญหาที่ยากในการจัดการปญหานั้นได ตลอดจนการประเมินความ
พรอม ความเครียด และความสามารถในการเผชิญปญหาของผูดูแล จะสงผลตอการดูแลผูปวยได
อยางดี และมีคุณภาพ 
  3.7 การเตรียมผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
   ภายหลังจากมีการวางแผนรวมกันระหวางผูปวย ครอบครัว/ผูดูแล และทีมสห
สาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูปวยแลว จะตองมีการเตรียมและดําเนินการในเรื่องการใหความรู ฝกทักษะ
การดูแลในเรื่องตาง ๆ เชน การใหอาหาร การใหยา การประเมินอาการปวด การบรรเทาอาการปวด 
การดูแลอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เชน ปวด นอนไมหลับ ออนเพลีย 
เมื่อยลา เปนตน นอกจากนี้ผูปวยบางราย ตองมีการใหอาหารทางสายยาง การดูแลแผล การดูแล
ทวารเทียม (Ostomy) การประเมินอาการปวด เปนตน ซึ่งตองมีการจัดโปรแกรมในการฝกทักษะ
ดังกลาว เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูดูแล เพื่อใหผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเกิดความมั่นใจ 
และลดความวิตกกังวลในขณะใหการดูแลผูปวย 
   ชลิยา วามะลุน (2547 : 12) โครงการดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ไดมีการจัดเตรียมโปรแกรมสําหรับผูปวยและ
ผูดูแลระหวางนอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ซึ่งไดมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
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แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายและญาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7  แนวทางการดูแลผูปวยและญาติ 
ที่มา  :  ศูนยมะเร็ง อุบลราชธานี 2547 : 12 

รับผูปวยมะเร็งนอนรักษาในโรงพยาบาล 

ประเมินสภาพผูปวย 

ประเมินญาติในดาน 
- ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็งของผูปวย 
- ความพรอมในการดูแลผูปวย 

ใหการดูแลผูปวย 

- สอนสาธิตและฝกปฏิบัติ 
- แนะนําวิธีสังเกตอาการผิดปกติ 

ประเมินผล 

จําหนาย 
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 สรุปไดวา 
  ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนั้น มีความสําคัญมากตอการดูแลผูปวยมะเร็ง เพื่อให
ผูปวยไดรับการดูแลดวยความรัก เอาใจใส ชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งผูปวยมะเร็งไดรับการ
ตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลที่สม่ําเสมอที่
พรอมดวยความรู ทักษะ และทัศนคติของผูดูแล เปนองคประกอบหลักที่ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายควรมี การสํารวจความตองการในสวนที่ขาดของผูดูแลตลอดจนบริบทของผูปวยและ
ครอบครัว จะทําใหการวางแผนการดูแลไดตรงกับความตองการและความคาดหวัง ทําใหสัมพันธภาพ
ผูใหและผูรับดําเนินตอไปเปนอยางดี  
  อยางไรก็ตาม ตองไมลืมวาผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีความเหนื่อยลาจากภาระ
การดูแล ที่จําเปนจะตองพักผอนชั่วคราวหรือหากมีปญหาดานสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ ซึ่ง
ตองไดรับการฟนฟูใหมีสุขภาพที่ดี สามารถใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ การมี
ชวงเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัว การผอนคลาย การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคม จึงเปนเรื่อง
ที่ตองไมละเลย เพื่อใหผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดผอนคลายความตึงเครียดนั้นๆ รวมทั้งเกิด
แรงจูงใจในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตอไป ดังนั้นการเตรียมความพรอมในการพัฒนาความรู
และทักษะของผูดูแลจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองดําเนินการตั้งแตผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ใหสามารถชวยเหลือตนเอง และแสวงหาผูดูแลหลักใหไดในการที่จะดูแลอยางตอเนื่อง เมื่อกลับไปอยู
ที่บานตอไป 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 
 ไดมีผูใหความหมายของคําวารูปแบบ (Model) หลากหลายประการดังนี้ 
 

ผูใหความหมาย ความหมายของรูปแบบ 
ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ  
(2540: 21) 

ลักษณะท่ีพึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเปนอุดมคติ หรือเกิดไดยากใน
โลกของความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เราอยากไดกับ
ความสามารถที่จะหาสิ่งที่ตองการนั้นแตกตางกันมาก เชน เมืองใน
อุดมคติ  

Willer 1967 อางใน ถวัลย
รัฐ วรเทพพุฒิพงษ  
(2540 : 21) 

ชุดของทฤษฎีที่ผานการทดสอบความแมนตรง (Validity) และ
ความนาเชื่อถือ (Reliability) แลว สามารถระบุและพยากรณ
ความสัมพันธระหวาง ตัวแปร โดยวิธีการทางคณิตศาสตรหรือทาง
สถิติไดดวย นักวิชาการที่ใหความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้  

อุทุมพร จามรมาน  
(2541 : 22) 

โครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปรตางๆ 
ดังนั้น รูปแบบจึงมีมากกวาหนึ่งมิติ มหีลายตัวแปร และตัวแปร
ตางๆ มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิง
เหตุผล 

เยาวดี วิบูลยศรี  
(2544 : 27) 

วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจตลอด
ทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ 
โดยใชการสื่อสารในลักษณตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน 
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ผูใหความหมาย ความหมายของรูปแบบ 
แผนภูมิ แผนผัง ตอเนื่อง  หรือสมการทางคณิตศาสตร ใหสามารถ
เขาใจไดงาย และในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว หรือ
ประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 
31), อุทุมพร จามรมาน 
(2541: 22), Bardo and 
Hartman (1982 : 70), 
และ Keeves (1988 : 559) 

สิ่งที่แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของ ปจจัยหรือ
ตัวแปรตางๆ หรือองคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อชวยเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิชาการที่ใหความหมายของรูปแบบ
ในลักษณะนี้  

บุญชม ศรีสะอาด  
(2554 : 3) 

โครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองค ประกอบตางๆ หรือ
ตัวแปรตางๆ ผูวิจัยสามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติ
หรือในระบบตางๆ อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือ
กิจกรรมในระบบ 

รัตนะ บัวสนธ  
(2552 : 124) 

ความหมายของรูปแบบจําแนกออกเปน 3 ความหมาย ดังนี้ 
1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือน

ของจริงรูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทใน
ภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต 
โมเดลเสื้อ เปนตน 

2) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทาง
คณิตศาสตรที่รูจักกันในชื่อที่เรียกวา “Mathematical 
Model” 

3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
รูปแบบในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของ
ทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน 
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน 

Smith and others  
(1980 :461) 

แบงประเภทรูปแบบเปน 2 ประเภท คือ 
1. รูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) ไดแก 

1.1 รูปแบบคลายจริง ( Iconic Model) เชน เครื่องจําลอง หุน
1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) เชน เครื่องบิน

จําลอง ฝกบินได 
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก 

2.1 รูปแบบเชิงขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Model) เชน คําอธิบายรายวิชา 

2.2 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือ
รูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Model) เชน สมการ  

Longman  
(1981: 668) 

ไดสรุปใหความหมายของรูปแบบไว 3 ลักษณะ คือ  
1) สิ่งซึ่งเปนแบบยอสวนของของจริงซึ่งเทากับแบบจําลอง 
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ผูใหความหมาย ความหมายของรูปแบบ 
2) สิ่งของหรือคนที่มาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการ

บางอยาง 
3) รุนของผลิตภัณฑตางๆ 

Stoner and Wankel 
(1986 : 12) 

การจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่อทําใหเขาใจ
ความสัมพันธที่สลับซับซอนของปรากฏการณนั้นๆ ไดงายขึ้น เปน
การสรางมโนทัศนเกี่ยวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลักการของ
ระบบรูปนัยและมีจุดมุงหมายเพื่อการทําใหเกิดความกระจางชัด
ของนิยาม ความสัมพันธและประสบการณที่เก่ียวของ 

Steiner  
(1988 : 64) 

แบงประเภทรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) เปนรูปแบบของ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และรูปแบบสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 
รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง แมมีขนาดยอ 

2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) แบงออกเปน 
รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และรูปแบบเชิง
แนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

Daft (1992 : 324) รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบที่เปนแบบจําลองของสิ่งที่เปน
รูปธรรมและรูปแบบที่เปนแบบจําลองของสิ่งที่เปนนามธรรม 

 

 สรุปไดวา   ประเภทของรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการศึกษาที่จะนําไปอธิบาย
รูปแบบนั้นๆ ใหสามารถสื่อสารเขาใจตรงกัน และเปนรูปแบบในการปฏิบัติงานตอไป 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบหมายถึง วิธีการพัฒนาทักษะผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายในกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู 2) การเรียนรู 3) การพัฒนา และ 4) 
การประเมินผล ซึ่งประกอบดวย 9 วิธีการปฏิบัติของทักษะผูดูแล คือ 1. การเฝาระวัง 2. การแปลผล
ความหมาย 3. การตัดสินใจ 4. การปฏิบัติการ 5. การปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 6. การ
เขาถึงแหลงสนับสนุน 7. การใหการดูแล 8. ความรวมมือกับผูปวย และ 9. การเขาถึงระบบการดูแล
สุขภาพ โดยบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับผูปวยมะเร็ง ไดแก การดูแลที่ครอบคลุม ดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ จิตวิญญาณ รวมถึงบูรณาการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
อันประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) การควบคุมอาการ (Symptom control) 2) การรักษาโรค 
(Disease management) และ 3) การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ (Psychosocial and 
spiritual care) ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิมากําหนดเปนแนวทางในพัฒนาทักษะทักษะผูดูแลใน
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตอไป  
  ประเภทของรูปแบบ 

  รูปแบบมีหลายประเภทดวยกันซึ่งนักวิชาการดานตางๆ ก็ไดจัดแบงประเภท
ตางกันออกไป สําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรนั้น ไดแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
(Keeves 1988 : 561) 

1. Analogue Model เปนรูปแบบที่ ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณซึ่งเปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม เชน รูปแบบในการ
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ทํานายจํานวนนักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ํา
ออกจากถัง นักเรียนที่จะเขาสูระบบเปรียบเทียบไดกับน้ําที่เปดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยูใน
ระบบจึงเทากับนักเรียนที่เขาสูระบบลบดวยนักเรียนที่ออกจากระบบ เปนตน 

2. Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ เชน รูปแบบการสอนของ 
Joyce and Weil (1985 : 41) เปนตน 

3. Mathematical Model เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปน
สื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใชกันทั้งในสาขาจิตวิทยาและ
ศึกษาศาสตร รวมทั้งการบริหารการศึกษาดวย 

4. Causal Model เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา Path 
Analysis และหลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น เชน The Standard Deprivation Model ซึ่งเปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่บาน และระดับ
สติปญญาของเด็ก เปนตน 
  กลาวโดยสรุป รูปแบบมีหลายประเภทที่แตกตางกัน เชน รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร ซึ่งสามารถแบงออกเปน รูปแบบที่ใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณซึ่งเปน
รูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม รูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปน
สื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และรูปแบบที่นําเอา ตัวแปรตางๆ มาสัมพันธกันเชิง
เหตุและผลที่เกิดขึ้น เปนตน 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบที่ใชเปนประเภท Semantic Model (ตามขอ 2) ซึ่งเปน
รูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาเพื่อใหเห็นมโนทัศน 
โครงสรางทางความคิด เปนรูปแบบอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทักษะผูดูแลในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทั้ง 9 ทักษะ กับขอบขายการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้ง 4 ดาน คือดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง อัน
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) การควบคุมอาการ (Symptom control) 2) การรักษาโรค 
(Disease management) และ 3) การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ Psychosocial and 
spiritual เพื่อใหเปนรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลที่เหมาะสม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนแรก ศึกษาความตองการพัฒนาทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและศึกษาสภาพปญหาตามหลักทฤษฎี และจากผูเชี่ยวชาญเพื่อ
เปนการยืนยันวามีปญหาอยูจริง และเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการกําหนดรูปแบบของผูทรงคุณวุฒิ  

  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดย
การศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ ทบทวนงานวิจัยอยางเปน
ระบบ เพื่อสังเคราะหรูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ตลอดจนการบูรณาการกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และการสังเคราะหงานวิจัยอยางเปนระบบ  
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  ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปใช
ในโรงพยาบาล  

  ขั้นตอนที่ 4 เปนการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย สรุปและปรับปรุงแกไข ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพรตอไป 
  องคประกอบของรูปแบบ 

  ไดมีผูใหความหมายองคประกอบของรูปแบบไวมากมาย ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทและ
สถานการณในการศึกษาวิเคราะหวิจัย ดังนี้ 

  มาเรียม นิลพันธ ศิริวรรณ วริชวัฒนวรชัย และปริญดา ยะวงศา (2554 : 18) ได
นําเสนอองคประกอบรูปแบบ ภายใตชื่อวา MAREAM Model โดยมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค 
และการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้  

1. Motivation : M ขั้นการสรางแรงจูงใจ 
2. Awareness : A ขั้นการสรางความตระหนัก 
3. Research : R ขั้นการจัดการเรียนรู 
4. Enchainment and Integration : E ขั้นการสงเสริมนําหลักการไป

บูรณาการในหนวยการเรียนรูและแผนจัดการเรียนรู 
5. Assessment : A ขั้นการประเมินผล 
6. Modification and Transmission : M ขั้นการขยายผลและประยุกตใช 

  กิตติคม ทวีรัตน และมาเรียม นิลพันธ (2554 : 114) จากผลการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู เชิงประสบการณประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก หลักการและ
วัตถุประสงค กระบวนการ และเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช โดยนําเสนอองคประกอบที่เรียกวา 
“KAECPAR Model” มี 5 ขั้นตอน และในแตละขั้นตอนจะมีองคประกอบยอย 3 ขั้นตอนเรียกวา 
“PDS” ดังนี ้

1) การใหความรูและการสรางความตระหนัก (Knowledge and 
Awareness : KA)  

2) การสรางเสริมความรู (Enhancement : E) 
3) การสรางผลงาน (Construction : C) 
4) การนําเสนอผลงาน (Presentation) 
5) การประเมินผลการเรียนรูและการสะทอนกลับ (Assessment and 

Refection : AR) 
  องคประกอบยอยในแตละขั้นตอนประกอบดวย 

1. Preparingy   : P ขั้นเตรียมการ 
2. Doing   : D ขั้นปฏิบัติการ 
3. Summrizing  : S ขั้นสรุป 
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ดังจะเห็นความเชื่อมโยงขององคประกอบใหญ “KAECPAR Model” และองคประกอบ
นิยาม “PDS” ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผดุงศิษฎ ชํานาญบริรักษ (2556 : 5) ไดสรุปผลองคประกอบของรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรังในชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 3 
องคประกอบคือ 

1. การพัฒนาศักยภาพในดานความรู 
2. การพัฒนาศักยภาพทักษะการดูแล 
3. การพัฒนาศักยภาพในดานจิตอาสา  

  เพิ่มพูนความรูดานทักษะ กระบวนการใหบริการ แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพ การ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การออกไปเยี่ยมบาน 
       ทั้งนี้โดยประยุกตองคประกอบทั้ง 3 ดาน เขาดวยกัน โดยเนนความรู ทักษะและทัศนคติ 
เปนจุดเชื่อมโยงใหเขากับบริบทของรูปแบบที่นําไปใช 
      สรุปไววา องคประกอบของรูปแบบนั้นตองประกอบดวยแนวคิด หลักการและ
วัตถุประสงค กระบวนการการนําไปใชและการประเมินผลรูปแบบ เพื่อใหสามารถพัฒนารูปแบบที่
ศึกษาไดตรงความตองการของการศึกษา และนําไปใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

PDS 

KA 

PDS PDS 

AR E 

PDS 

P C 

PDS 

 
Model 
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 คุณลักษณะของรูปแบบที่ด ี
 Keeves (1988 : 560) กลาววา รูปแบบที่ใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด 4 ประการ 

ไดแก 
1. รูปแบบ ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (structural 

relationship) มากกวาความสัมพันธที่เกีย่วเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช เปนแนวทางการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูก

ตรวจสอบไดโดยการสังเกต ซึ่งเปนไปไดที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 
3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 

ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 
4. รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธ

ของตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ คุณลักษณะของรูปแบบ เปนการสรางมโนทัศนใหม ในการนําแนวคิดของ

ทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยที่ประสบความสําเร็จในการดูแลผูปวยของ Schumacher and 
others (2000 : 191) ไปใชกับขอบขายการดูแลสุขภาพแบบองครวม และการดูแลแบบ
ประคับประคองในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ภายใตกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ การรับรู การ
เรียนรู การพัฒนา และการประเมินผล 
 การพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบประกอบดวยขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 3 
; Willer 1986 : 83) 
   1. การสรางรูปแบบ (Construct) 
   2. การหาความเที่ยงตรง (Validity ของรูปแบบ) 
  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2553 : 9)  
  ขั้นตอนที่ 1  การสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมากอน มีขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาวิเคราะห และสังเคราะห ราง
กรอบความคิดการวิจัย 
   1.2 ศึกษาจากบริบทจริง ดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้ 
    1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน 
ใชวิธีการสัมภาษณ สอบถาม สํารวจ สนทนากลุม เปนตน 
    1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) 
    1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีการสัมภาษณ 
สนทนากลุม 
   1.3 การจัดทํารูปแบบ ใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ 1.2 มาวิเคราะหและ
สังเคราะหเพ่ือกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนํามาจัดทํารูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 2  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบใน
ขั้นตอนแรกแลว ตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ วามีความเหมาะสมหรือไม ที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่มุงหวัง 
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  การทดสอบรูปแบบอาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย 
มาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช 2549 : 54) ดังนี้ 
    2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) 
    2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) 
    2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) 
    2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) 
   2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ไอสเนอร (Eisner 
1976 : 192) ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
    2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยาง
ลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน 
    2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) 
ในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art criticism) ที่มีความ
ละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย 
    2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน 
โดยใหความเชื่อถือวา ผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑพิจารณา
ตางๆนั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั่นเอง 
    2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุน ในกระบวนการทํางานของ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย และความถนัดของแตละคน 
   2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
มักจะใชกับการพัฒนารูปแบบ โดยใชเทคนิคเดลฟาย รอบสุดทายมาจัดทําเปนแบบสอบถาม ที่มี
ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) เพื่อนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 
   2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการ
ทดลองใชรูปแบบนี้ ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการ
ดําเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน ผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
ตอไป 
  การพัฒนารูปแบบตามแนวทางการศึกษาของ รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2548 : 92) ได
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุงศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
บริหารคุณภาพท้ังองคการ โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ไดรับเลือกเปนโครงการ
นํารองการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผานการประเมิน
คุณภาพ 
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  ขั้นตอนที่ 2 เปนการสรางรูปแบบจําลองเพื่อสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคการโดยการสังเคราะหแบบสัมภาษณจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นํามาสรางเปนรูปแบบจําลอง
ระบบบริหารคุณภาพทั้งองคการดวยการสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นดวยและไมเห็นดวย ใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

  ขั้นตอนที่ 3 เปนการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกรโดยใชเทคนิค
เดลฟายจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดรูปแบบที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติการใชรูปแบบจําลองจาก
ขั้นตอนที่ 2 นํามาศึกษาวิเคราะห และกําหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการดวย
เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา 

  ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกรและจัดทํา
เปนรายงานผลการวิจัยตอไป 

 สมุทร ชํานาญ (2546) ไดพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน มุงศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
แบงการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
วิธีการบริหารโรงเรียนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน และสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดกรอบ
ความคิดในการวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 2 เปนการสรางรูปแบบจําลองเพื่อสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ ดวยการสรางเปนแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบเห็นดวยและไมเห็นดวย เพื่อถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

  ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานโดยใชเทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ 

  ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา 

 สรุปไดวาการสรางรูปแบบนั้นไมมีขอกําหนดที่แนนอนตายตัววาตองทําอะไรบาง แต
โดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการศึกษา องคความรู (intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสราง
รูปแบบใหชัดเจน จากนั้นจึงคนหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แลวสรางรูปแบบ
ตามหลักการที่กําหนดขึ้น และนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของ
รูปแบบตอไป สวนการพัฒนารูปแบบมีการดําเนินการเปนสองตอนใหญ คือ การสรางรูปแบบและการ
ประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 
  รูปแบบการประเมินของเคิรกแพทริค (Kirk Patrick’s Concepts of Evaluation)  
  รูปแบบการประเมินเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามของนักประเมินที่มุงนําเสนอ
แนวทางในการประเมินโครงการ/หลักสูตรเคิรกแพทริค ไดเสนอแนวคิดของการประเมินโครงการ
ฝกอบรมวา  “การฝกอบรมเปนการใหความรู  ความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝกอบรมควรจําไดมีการประเมินผล การฝกอบรม เพื่อที่จะใหทราบวา การ
จัดการฝกอบรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวมีประสิทธิผลเพียงใด”   
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  รูปแบบการประเมิน คือ กรอบแนวคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงใหเห็น
ถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน ซึ่งแตละรูปแบบ จะบอกใหทราบวาใน
การประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง เราควรพิจารณาเรื่องอะไรบาง ในขณะเดียวกันบางรูปแบบจะมี
การเสนอแนะดวยวาในการประเมินแตละรายการ แตละเรื่องควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยางไร ซึ่ง
จะเปนลักษณะของการเสนอวิธีการ (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะ
ครุศาสตรจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 2555 : 27) 
 ประเภทของรูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวความคิดที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตน ซึ่งนักวิชาการ
ทางดานการประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินเลือกใชมีอยูหลายรูปแบบ รูปแบบการ
ประเมินโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
  1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปน
รูปแบบที่เนนการตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวใน
จุดมุงหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแก 
รูปแบบการประเมินของไทยเลอร (Ralph w.Tyler) ครอนบราด (Cronbach) และเคริ์กแพทริค 
(Kirkpatrick) 
  2. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation 
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งผลสารสนเทศสําหรับกําหนดและ
วินิจฉัยคุณคาของโครงการนั้นๆ ไดแก รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven) 
และโพรวัส (Provus) 
  3. รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation 
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายหรือใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตางๆ เพื่อชวยให
ผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลซ 
(Welch) สตีฟเฟลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin) 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา รูปแบบการประเมินมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและความเหมาะสมในการประเมิน ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําเอารูปแบบการ
ประเมิน ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย เปนรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง 
เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่องและเปนระบบ คือ รูปแบบการประเมินของเคิรกแพทริค 
(Kirk patrick concept of evaluation) Kirk patrick (2011 : 5-6) โดยไดมีการเสนอแนวคิดของ
การประเมินโครงการฝกอบรมวาเปนการใหความรูความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝกอบรม จําเปนจะตองมีการประเมินผลการฝกอบรม เพื่อที่จะใหทราบวา
การจัดการฝกอบรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิผลเพียงใด โดย Kirk 
patrick ไดนําเสนอความสัมพันธของรูปแบบการประเมิน ดวยภาพที ่2.8 
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ภาพที่ 2.8  การประเมินรูปแบบของเคิรกแพทริค 
            ที่มา :  http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/kirkpatrick.html  
 
 อีกทั้งยังเปนขั้นตอนในการตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรมอยางเปนระบบ 
โดยกําหนดแนวทางของการประเมินผลออกเปน 4 ระดับ คือ 

  ระดับที่ 1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบความรูสึกหรือความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ซึ่งประเมินความคิด 
ความรูสึก ประสบการณของผู เขารับการอบรมตองการอบรมหลังสิ้นสุดการอบรม โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมิน เชน ถามความพึงพอใจวิธีการอบรม ความสอดคลองของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ความนาสนใจของหลักสูตร ความเหมาะสมของกิจกรรมเวลา (สมพร รุงเรือง
กลกิจ และคณะ 2558 : 4) รวมทั้งความรูสึกตอวิทยากร วิธีการ สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ 
เปนตน 

  ระดับที่ 2 การประเมินการเรียนรู (Learning evaluation) เปนการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความรู ทักษะที่เกิดขึ้นและทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู ทักษะ และ
ทัศนคติสวนเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน
ของผูเขารับการอบรมในระดับตอไป โดยการวัดความรู ทักษะและทัศนคติกอนและหลังการอบรม 
โดยการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการอบรม 
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  ระดับที่ 3 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Behavior evaluation) เปน
การประเมินพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางานในทิศทางท่ีพึงประสงคหรือไม หรือเปนการประเมินการนําความรูไปปฏิบัติใน
การทํางาน เปนการประเมินวาพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอันเปน
ผลจากการเขารับการอบรม (สมพร รุงเรืองกลกิจ และคณะ 2558 : 4) การเก็บขอมูล ระยะเวลา
ระหวางการอบรมกับการประเมินผลหลังการอบรม ควรมีชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก
ชวงเวลาดังกลาว ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน
ไดจริง วิธีที่ใชในการประเมิน เชน การสังเกต การประเมินตนเอง หรือจากผูนิเทศนหลังจากผูที่ไดรับ
บริการจากผูรับการอบรม 
   ระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ (Result evaluation) เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
ความรู ทักษะ และทัศนคติของผูรับการอบรม เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาผลจากการอบรม
กอใหเกิดการพัฒนาตอผูรับการอบรมและผูที่ไดรับบริการจากผูรับการอบรม โดยการใชแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9  รูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมในการทํางานของเคิรกแพทริค 
       ที่มา : http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/kirkpatrick.html  
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ภาพที ่ 2.10 รูปแบบการประเมินของเคิรกแพทริค 
         ที่มา : Kirkpatrick อางถึงใน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ 2545 : 92 
 
 ในรูปแบบการประเมินแตละรูปแบบไดกําหนดรายละเอียดของประเด็นที่จะประเมิน และ
แนวทางกําหนดตัวชี้วัด  ดังนั้นการเลือกใชรูปแบบการประเมินรูปแบบใดมาใชผูประเมินควรจะศึกษา
สภาพแวดลอม ความเปนมาและกรอบแนวคิดเพื่อที่จะไดไมเกิดความคลาดเคลื่อนใน การเลือก
รูปแบบการประเมินที่สอดคลองกับโครงการ   
 
5. แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
 
 การวิจัยและพัฒนา มาจากคําวา Research and Development เรียกยอวา R & D ซึ่ง
หมายถึง  การสรางผลิตภัณฑขึ้นมา  โดยอาศัยกระบวนการวิจัย  และดําเนินการประเมินผลผลิต
ภัณฑที่สรางขึ้น กอนทําการเผยแพรตอไป (ชุมพล เสมาขันธ 2552 : 97) 
 การพัฒนา (Development) คือ ขบวนการที่เปนขั้นตอนของความกาวหนา ขบวนการที่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน เปนความสําเร็จอยางมีขั้นตอนทีละเล็กทีละนอย 
 อนันต พันนึก (2554 : 28) กลาวสรุปไววา ความหมายของการวิจัยและพัฒนา มี 3 
ความหมาย คือ 1) หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยเฉพาะทางหรือการวิจัยหลายๆประเภท เพื่อ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนางานตางๆ ที่วงการประชาสังคมนั้นๆ เกี่ยวของโดยตรง 2) 
ชื่อของงานวิจัยใดๆ ก็ตามที่ผูวิจัยเรียกชื่อหรือระบุวาเปนงานวิจัยและพัฒนา โดยเจาะจงวาจะนํา
ผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาแกไขปญหาของงานที่กําลังดําเนินอยูเปนประจํา และ 3) กระบวนการหรือ
วิธีการแสวงหาองคความรูหรือ นวัตกรรมใหมอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหา และพัฒนาองคการ บุคคลหรือกลุมบุคคล 
 กระบวนการวิจัยและพัฒนา เปนการวิจัยที่ตองการคนควาและพัฒนาทําการทดสอบในสภาพ
จริงทําการประเมิน และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑหลายๆรอบจนไดผลการพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ (รุจโรจน แกวอุไร 2545 : 2) 
 สรุปการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยเพื่อแสวงหา องคความรูใหมอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อนํามาใชในการแกปญหา และพัฒนาองคการ บุคคลหรือกลุมบุคคล หรือการนําเอาองค
ความรูที่มีอยูเดิมไปสูผลผลิต หรือสิ่งประดิษฐ หรือ กระบวนการ หรือบริการ หรือระบบบริหาร
จัดการที่ใหมหรือดีกวาเดิม  

ประเมินปฏิกิรยิาตอบสนอง 

ประเมินผลลัพธ ประเมินการเรียนรู 

ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

โครงการการฝกอบรม 
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  ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา 

   การบริหารหรือการทํางานใดใด ที่มุงแกปญหาหรือพัฒนา ใหเกิดคุณภาพนั้น เมื่อ
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานคนพบปญหา และเกิดความตระหนักในปญหา ก็จะคิดคนรูปแบบสื่อ หรือ
รูปแบบการพัฒนา ที่มักเรียกวา "นวัตกรรม" เพื่อใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานดังกลาว โดยที่
รูปแบบสื่อหรือรูปแบบการพัฒนาที่คิดขึ้น จะตองมีเหตุผล หลักการ หรือทฤษฎีรองรับ ทั้งนี้อาจ
เลือกใชวิธีการปรับปรุงในสิ่งที่มีผูอื่นไดศึกษาหรือเคยใชไดผลในสถานการณที่เปนปญหา เชนเดียวกัน
มากอนหรืออาจคิดวิธีการขึ้นใหมก็ได แตการจะทําใหรูหรือมั่นใจไดวาวิธีการที่คิดคนขึ้นนั้นดี
หรือไม จึงจําเปนตองนํามาทดลองจริงมีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อพิสูจนวาสามารถแกปญหาหรือ
พัฒนางานได ถาไมประสบผลสําเร็จก็มีรองรอยใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จน
ไดผลดี และสามารถนําไปเผยแพรใหผูอื่นไดทราบหรือนําไปใชไดตอไป 

 ลักษณะการวิจัยและพัฒนา 
  โดยแนวคิดพื้นฐานแลวการวิจัยและพัฒนานั้นมีพัฒนาการมาจากความเชื่อที่วา

การสรรคสรางความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนั้นเปนการนําผลการวิจัยที่ไดมาศึกษาหาจุดเดน จุดดอย
ของ ผลิตภัณฑ เพื่อทําการแกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัยและพัฒนาไดดียิ่งขึ้น  จึงขอกลาวถึงลักษณะสําคัญของการวิจัย
และพัฒนาดังนี้ (ชุมพล เสมาขันธ 2552 : 97) 

1. เปนการวิจัยประยุกต  ที่มุงนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหรือแกปญหา 
2. เปนการวิจัยเชิงประจักษ  มุงพิจารณาขอมูลเชิงประจักษเปนหลัก 
3. มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
4. มีกระบวนการดําเนินที่ตอเนื่องกันในข้ันตอนตางๆ 
5. มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ เพื่อทําการสรางผลิตภัณฑ 
6. มีการตรวจสอบประเมินผลของผลิตภัณฑ รวมทั้งมีการเผยแพรหรือการนํา

ผลิตภัณฑไปใชในวงกวาง 
  ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยัและพัฒนา 
   นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2544 : 13) กลาววา ขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญแบงตามกระบวนการหลักเปน 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการวิจัย (R) และขั้นตอนการพัฒนา (D) ซึ่งอาจดําเนินการตามขั้นตอนทั้งสองซ้ําๆกัน
หลายรอบก็ได โดยทั่วไปการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
นักวิจัยดําเนินการขั้นตอนแรก เปนขั้นตอน 1 (R1) เพื่อแสวงหาความรูและแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑนํามาจัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ สอง เปนการพัฒนาตอน 1 (D1) ซึ่งนักวิจัย
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว ขั้นตอนที่สาม เปนขั้นตอนการวิจัยตอน 2 
(R2) เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น หาขอบกพรองและวิธีการ
ปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่สี่ เปนขั้นตอนพัฒนาตอนที่ 2 (D2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ  ทั้งนี้
นักวิจัยอาจดําเนินการตามขั้นตอนที่สามและขั้นตอนที่สี่ซ้ําๆ หลายรอบจนกวาจะไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากเอกสารการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายทั้งในและตางประเทศ ในหลากหลายรูปแบบการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปการศึกษาไดดัง
รายละเอียดในตาราง  
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สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

รวี เดือนดาว 
(2547 : 10) 

- ศึกษาความหมาย
สุขภาพตาม
ประสบการณผูดูแลใน
ครอบครัวผูปวยระยะ
สุดทาย 
- ศึกษาความตองการ
ดานสุขภาพของผูดูแล
ในครอบครัวผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 

วิธีวิจัย 
- เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพตามแนวคิด
ปรากฏการณวิทยาของ 
Husserl 
สถานที่ศึกษา 
- หอผูปวยสามัญและ
ระยะสุดทาย (Hospice 
ward) 
- การสัมภาษณไดใช
หองท่ีเปนสวนตัว ซึ่ง
สงบและไมมีบุคคลอื่น
รบกวน 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- เปนผูดูแลหลักใน
ครอบครัวผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 
- มีอายุระหวาง 18-59 ป 
ทั้งเพศหญิงและชาย 
- ใหการดูแลผูปวยที่
ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยวาเปนโรคมะเร็ง
ระยะสุดทายเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 
เดือน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In depth-
interview) เปนรายบุคคล 
การวิเคราะหขอมูล 
- วิเคราะหสรุปประเด็นตาม
ระเบียบวิธีวิจัยแนว
ปรากฏการณวิทยาของ  
Colaizzi  

- ผูดูแลใหความหมายสุขภาพไวเปน 3 
ประเด็น ไดแก 1) ความสมบูรณของ
รางกาย จิตใจ 2) การไมมีโรคภัย ไม
เจ็บปวย และ 3) เปนสิ่งที่ตองบํารุง 
ตองดูแล  
- ผูดูแลในครอบครัวผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายระบุถึงความตองการดาน
สุขภาพไว 6 ประเด็น ไดแก 1) มีเวลา
ขอหลับ 2) อยากมีคนชวย 3) กําลังใจ
คือสิ่งสําคัญ 4) อยากใกลชิดจนวินาที
สุดทาย 5) ปรารถนาที่จะคงไวซึ่ง
ความหวัง คือ หวังใหหาย และหวังให
จากไปอยางสงบ และ 6) อยากไปตรวจ
แตทิ้งผูปวยไมได/ อยากมีรางกาย
แข็งแรงเพื่อจะดูแลผูปวยไดนาน 

อภิรดี ลดาวรรษ  
วงจันทร เพชรพิเชฐเชยีร 
วันธนี วิรุฬหพานิช 
(2548 : 285-295) 

- เพื่อศึกษาอาการที่
พบบอยของผูปวย
โรคมะเร็งในแตละ
ระยะความรุนแรงของ
โรค (cancer staging) 

วิธีวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้ เปน
การวิจัยเชิงบรรยาย 
สถานที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลสงขลา

ลักษณะผูใหขอมูล 
- การเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง เปน
ผูปวยโรคมะเร็งที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบบันทึกขอมูลสวน
บุคคลของผูปวยมะเร็ง 
- แบบสอบถามอาการของ
ผูปวยมะเร็ง โดยสรางขึ้น

- พบวาอาการที่พบบอย 5 อันดับแรก 
ตามระยะความรุนแรงของโรคและ
ระยะการดําเนินของโรคมะเร็ง คือ  
1.อาการปวด/เจ็บ  
2.ริมฝปาก/คอ/น้ําลายแหง 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

และระยะการดําเนิน
ของโรคมะเร็ง 
(trajectory phasing) 

นครินทร และศูนย
มะเร็งสุราษฎรธานี 
 

สงขลานครินทรระหวาง
เดือน พ.ย. 2546 และ
ศูนยมะเร็ง สุราษฎรธานี 
จํานวน 354 ราย 
 

จากการทบทวน
วรรณกรรมและผลการวิจัย
ที่เก่ียวกับอาการผูปวย
มะเร็ง 
การวเิคราะหขอมูล 
- ใชสถิติบรรยายและสถิติ
อางอิง คือ Kruskal – 
Wallis One – Way 
Analysis of Variance ใน
การทดสอบความแตกตาง
ของอาการในแตละระยะ
ของความรุนแรงของโรค
และระยะการดําเนินของ
โรคมะเร็ง 

3.เพลีย/ไมมีแรง/เหนื่อยลา 
4.เบื่ออาหาร 
5.เบื่อหนาย/ทอแท/ไมมีกําลังใจ 
นอกจากนี้ยังพบอาการนอนไมหลับ
และกลืนอาหารลําบาก 
- ไมพบความถี่และความรุนแรงของ
อาการใน 5 อันดับแรก แตกลุมตัวอยาง
มีการจัดอาการดังกลาวรบกวนการ
ดําเนินชีวิตประจําวันสูงสุดใน 5 อันดับ
แรก 
 

ภารดี ปรีชาวิทยากุล 
(2549 : 71-84) 

- เพื่อบรรยายและ
อภิปรายปจจัยที่มี
ผลกระทบตอญาติใน
การดูแลผูปวยมะเร็ง
ศีรษะและคอท่ีไดรับ
รังสีรักษาที่พักอาศัยใน
อาคารเย็นศิระ 

วิธีการวิจัย 
- การศึกษาครั้งนีเ้ปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบปรากฏการณวิทยา 
(Phenomenological 
research) 
สถานที่ศึกษา 
- อาคารเย็นศิระ 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ญาติที่มาอยูดูแลผูปวย
มะเร็งศีรษะและคอที่
ไดรับรังสีรักษาและพัก
อาศัยในอาคารเย็นศิระ
ไมนอยกวา 1 สัปดาห 
- สามารถจดจํา และเลา
สถานการณตางๆ ได 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
-แบบติดตามสัมภาษณ
เจาะลึกญาติที่ดูแลผูปวย
มะเร็งศีรษะและคอที่ไดรับ
รังสีรักษาและพักอาศัยใน
อาคารเย็นศิระ เปนระยะๆ 
จนกวาผูปวยจะสิ้นสุดการ
ไดรับรังสีรักษาจนไดขอมูล

การศึกษาประสบการณของญาติที่ดูแล
ผูปวยมะเร็งศีรษะและคอที่ไดรับรังสี
รักษา 5 ประเด็น คือ 1) การบอก
ความหมายและวิธีการดูแลผูปวยตาม
การรับรูของญาติ พบวาเปนการ
ชวยเหลือใหผูปวยสุขสบายทั้งกายและ
ใจ และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําเอง
ไมได 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

(อาคารที่พักชั่วคราว
ของผูปวยและญาต)ิ 
บริเวณสํานักสงฆโคก
นาว จังหวัดสงขลา 

- สื่อภาษาไดเขาใจ 
โตตอบได 
- ยินดีที่จะใหขอมูล รวม
จํานวนทั้งสิ้น 13 ราย 

ที่อ่ิมตัว 
การวิเคราะหขอมูล 
- ผูวิจัยทําการวิเคราะหทั้ง
ในขณะที่เก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูล
รายวัน และเม่ือสิ้นสุดการ
วิจัย โดยใชวธิีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพแบบ
โคไลซซี่ 

 2) ประสบการณของญาติในการดูแล
ผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอท่ีไดรับการ
ฉายรังสีรักษา คือ  
- ตองปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 
- หัดเรียนรูการดูแลผูปวยจากหลาย
ทาง  
- อาศัยความหวังและกําลังใจจึงจะ
สามารถยืนหยัดดูแลผูปวยได  
3) ความรูสึกของญาติผูดูแล สะทอน
ความรูสึกออกมา 6 ลักษณะ  
- รูสึกถูกแยกจากครอบครัวและบุคคล
ใกลชิด 
- วิตกกังวลอาการของผูปวย 
- รูสึกเปนภาระ  
- เสมือนจนมุม ไมมีทางเลือก 
- ไมไดสมัครใจดูแล แตเพราะเปน
หนาที่ 
- รูสึกวาผูปวยไมปลอดภัยในการพักท่ี
เย็นศิระ 
4) ปญหา/อุปสรรคที่ญาติประสบใน
การดูแลผูปวย จําแนกเปน 11 ลักษณะ  
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

- เกิดความไมเขาใจและขัดแยงกับ
ผูปวย  
- ปญหาการสื่อสารเปนอุปสรรคตอ
ความเขาใจ  
- ปญหาการเงินและการงานบั่นทอน
จิตใจ 
- ผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉินระหวางพัก
อาศัย 
- รางกายของผูสูงอายุเปนปญหาตอ
การดแูลผูปวย 
- เจ็บปวยในระหวางดูแลผูปวย 
- ติดแฟนจนทอดท้ิงผูปวย 
- เครียดมากหลายเรื่อง 
- ภาษาเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
- ไมมีหมอทานอื่นดูแลแทน เมื่อหมอ
เจาของไขไมอยู 
- การเดินทางมาโรงพยาบาลสรางความ
ทุกขตอผูปวยที่อาการรุนแรง 
5) วิธีการปรับตัวและการเผชิญปญหา
ของญาติสามารถจําแนกได 8 ลักษณะ 
คือ  
- แสวงหาความรู 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

- อดทนเอาไว 
- พยายามเขาใจและยอมรับ 
- สรางความเขมแข็งดวยตนเอง 
- มีแรงสนับสนุนทางสังคมชวย 
- ยึดถือใหศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ 
- ปรับอารมณตนเอง 
- หางานทําอยาใหวาง 
จากการศึกษาไดมีการนํามาปรับการ
วางแผนในการใหบริการของ
โรงพยาบาล โดยดําเนินการดังนี้ 1) 
ปรับระบบบริการใหรองรับและ
เอื้ออํานวยตอการเขาพักในอาคารเย็น
ศิระ 2) หาแนวทางปฏิบัติที่ชวยสงเสริม
ความมั่นใจในการดูแลผูปวยของญาติ 
3) หาแนวทางและแหลงชวยเหลือเพ่ือ
บรรเทาปญหาตางแกญาติในระหวาง
การใหการดูแลผูปวย 4) อธิบายเหตุผล 
ความจําเปนของการใหผูปวยมาพักท่ี
อาคารเย็นศิระ 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ชลิยา วามะลุน  
และคณะ (2551 : 1) 

- เพื่อพัฒนารูปแบบ
งานบริการผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ในศูนย
มะเร็งอุบลราชธาน ี

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา โดย
ใชกระบวนการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม 
สถานที่ศึกษา 
- ศูนยมะเร็ง
อุบลราชธานี 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายที่นอนพักรักษา
ตัวในศูนยมะเร็ง
อุบลราชธานี ระหวาง
เดือนมีนาคม 2551 
จํานวน 9 ราย  
- ญาติผูดูแลผูปวย
จํานวน 9 ราย  
- บุคลากรทางการแพทย 
20 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แนวทางการสัมภาษณ
ผูปวย ญาติผูดูแล และ
บุคลากรทางการแพทยผูให
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดมสมอง เพื่อกําหนด
ระบบและแนวทางในการ
ดูแล 
การวิเคราะหขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยหาคารอยละ
และคาเฉลี่ย 
- ตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูลใชการตรวจสอบ
สามเสา ดานขอมูล โดยการ
วิเคราะหเนื้อหาและตีความ 
 

- จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ทําใหทราบสภาพปญหา/ความตองการ 
ในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทั้ง
ในสวนของผูปวย ญาติ/ผูดูแลและ
บุคลากรผูใหบริการ สงผลตอการ
พัฒนางานและปรับปรุงแนวทางการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
และบริบททางวัฒนธรรมของผูปวย 
เกิดการเรียนรูการใหกิจกรรมการ
บริการโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง ได
รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายแบบองครวมที่ครอบคลุมทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ มีแนวทางการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย กําหนดคานิยมของ
ผูปวยระยะสุดทาย บทบาทหนาที่ของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ มาตรฐานการ
พยาบาล และแผนการพยาบาลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย และแบบฟอรม
ตางๆ ที่ใชรวมกันในการดูแลผูปวย
ตอไป 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

สาวิตรี สารพล  
(2552 : 21) 

- เพื่อศึกษาวิธีการ
ชวยเหลือผูดูแล
ผูปวยโรคมะเร็ง และ
ผลลัพธของวิธีการ
ชวยเหลือผูปวย
โรคมะเร็ง 

- เปนการทบทวน
วรรณกรรมอยาง เปน
ระบบ จากรายงาน
วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการชวยเหลือ
ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
โดยคัดเลือกงานวิจัยที่
ศึกษาทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ
ที่มีรายงานตั้งแต 
พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 
2549 (ค.ศ. 1997 ถึง 
ค.ศ. 2006) 

ลักษณะผูใหขอมูล 
-  งานวิจัยที่ศึกษาใน
ผูดูแลผูปวย โรคมะเร็ง 
ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศที่รายงาน
การศึกษาเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ 
- เปนงานวิจัยที่มี
การศึกษาวิธีการ
ชวยเหลือผูดูแลผูปวย
โรคมะเร็งเปนตัวแปร
ตน 
-   เปนงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรผลลัพธ 
ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง (knowledge 
on cancer) ความพึง
พอใจในการดูแล
(satisfaction  with  
care) ภาระหนาที่
รับผิดชอบ(burden) 
ผลลัพธดานจิตสังคม

- คัดกรองงานวิจัย 
- ประเมินคุณภาพงานวิจัย

โดใชแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยเชิง
ทดลองท่ีพัฒนาโดย
สถาบันโจแอนนาบริกส  
- สกัดขอมูลโดยใชแบบ

สกัด  ขอมูลที่พัฒนาโดย
สถาบัน โจแอนนา บริกส 

- พบงานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิผลของ
วิธีการชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ทั้งหมด 25 เรื่อง ซึ่งผลการการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบครั้งนี้ให
หลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับวิธีการ
ชวยเหลือดานการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลผูปวย และ
วิธีการสงเสริมสุขภาพของผูดูแลผูปวย
โรคมะเร็ง  องคประกอบหลักของ
วิธีการชวยเหลือประกอบดวยการดูแล
ที่ครอบคลุมและเปนองครวม การเรียน
รูจากการปฏิบัติ และการติดตาม
สนับสนุนเปนระยะ การฝกการผอน
คลาย การนวดและกิจกรรมการ
สรางสรรคงานศิลปะสามารถใชเปน
วิธีการลดความเครียด ความวิตกกังวล 
ความเหนื่อยลา และความตึงเครียด
ดานอารมณในผูดูแล 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

(psychosocial 
outcome) สภาวะทาง
อารมณ(emotional 
state) ความวิตกกังวล
(anxiety and worry) 
คุณภาพชีวิต(quality of 
life) หรือผลลัพธอื่นๆ ที่    
เปนตัวแปรตามของ
งานวิจัย 
-  เปนงานวิจัยที่มี
รูปแบบเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง การวิจัยกึ่ง
ทดลองและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

สุวรรณา  มณีจํานงค 
จรรจา  สันตยากร และ
ชมนาด  วรรณพรศิริ 
(2552 : 105-116) 

- เพื่อศึกษาความหมาย
ประสบการณและ
ปจจัยเอื้อของการดูแล
แบบองครวมของผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายของชีวิต 

วิธีวิจัย 
- วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 
สถานที่ศึกษา 
- จังหวัดอุตรดิตถ 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- คัดเลือกแบบเจาะจง
ในผูที่มีประสบการณ 
เปนผูดูแลหลักในการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายทั้งที่บานและที่
โรงพยาบาล  
- เปนผูมีประสบการณ

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยกึ่งสัมภาษณแบบ
เจาะลึก บันทึกเสียงของ
สนทนาระหวางสัมภาษณ 
สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็น ตามความเปน
จริง 

-  ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ความหมายของการดูแลแบบองครวม 4 
ลักษณะ คือ 1) ดูแลทางกาย 2) สื่อ
ความรูสึก 3) รวมพลังญาติมิตร 4) 
ดูแลใกลชิดจนลมหายใจสุดทาย  
- ประสบการณการดูแลแบบองครวม
ของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) แสวงหา
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ในการดูแลผูปวย
ติดตอกันอยางนอย 3 
เดือน 
- เปนผูดูแลผูปวย
จนกระท่ังเสียชีวิตที่ผาน
มาในระยะไมนอยกวา 8 
เดือน ระยะเวลา
นับตั้งแต มกราคม 
2551 จนถึง ตุลาคม 
2551 จํานวน 10 ราย 

- การสัมภาษณแบบ
เจาะลึก ใชระยะเวลาในการ
สัมภาษณครั้งละ 50-90 
นาที จํานวนครั้งที่
สัมภาษณอยูระหวาง 1-2 
ครั้ง 
การวิเคราะหขอมูล 
- ขอมูลสวนบุคคลของผูให
ขอมูล วิเคราะหโดยการ
แจกแจงความถี่ 
- ขอมูลประสบการณการ
ดูแลแบบองครวมของผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ของชีวิต วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา โดย
ดัดแปลงตามการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาของโคไลซี่  

สะสมขอมูล ความรูและนํามาใชในการ
ดูแลผูปวย เพื่อการดูแลสงเสริมให
รางกายแข็งแรง ปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมและชวยสรางความสุขให
ผูปวย 2) ดูแลแบบเขาใจและเขาถึง
ความตองการ เพื่อบรรเทาอาการและ
ทําตามคําขอครั้งสุดทาย และ 3) 
เสริมสรางพลังแหงจิตวิญญาณของ
ผูปวยใกลตาย ประกอบดวย ความเชื่อ
ทางศาสนา ดูแลตามความเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณี ไสยศาสตร และ
ยอมรับการแสดงออกของความรูสึก 
- ปจจัยเอื้อตอการดูแลแบบองครวม
ของผูดูแลผูปวยมะเร็ง ประกอบดวย 1) 
การไดทดแทนบุญคุณ ตอบแทนคุณ
ความดี ดูแลไดดวยความหวังและไดรับ
การดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขและ
ชุมชน 2) ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก มีความ
พรอมในการดูแลและมีการจัดการ
ภายในครอบครัวที่ดี 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ดวงกมล วัตราดุลย และ
คณะ (2553 : 37-50) 

- เพื่อเปรียบเทียบการ
รับรูในบทบาทของ
ผูดูแลกอนและหลังการ
เขาโปรแกรมการ
เสริมสรางศักยภาพใน
การดูแลเด็กติดเชื้อเอช
ไอวี/เอดส 
- เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตของผูดูแล
กอนและหลังเขา
โปรแกรมเสริมสราง
ศักยภาพในการดูแล
เด็กติดเชื้อเอชไอว/ี
เอดส 
- ศึกษาการเสริมสราง
พลังอํานาจในกลุม
ผูดูแลเดก็ติดเชื้อเอชไอ
วี/เอดส ที่เขารวม
โปรแกรมเสริมสราง
ศักยภาพ 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยกึ่งทดลองแบบกลุม
เดี่ยววัดกอนและหลัง
การทดลอง 
สถานที่ศึกษา 
สถานพยาบาลในชุมชน
และศูนยวิจัยโรคเอดส
สภากาชาดไทย 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- การดําเนินการวิจัยมี
การสุมกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 120 
ราย ไดแก บิดาหรือ
มารดา 42 ราย ญาติ
ผูดูแล 27 ราย 
อาสาสมัครในชุมชน 20 
ราย และผูดูแลในสถาน
เลี้ยงเด็ก 31 ราย 
- เปนผูที่ใหการดูแลมา
อยางนอย 3 สัปดาห 
และทราบวาเด็กติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
ของผูดูแลเด็ก 
- แบบสอบถามการรับรู
บทบาทผูดูแลเด็ก 
- แบบวัดคุณภาพชีวิต
จํานวน 20 ขอ  
- แบบันทึกขอมูลเชิง
คุณภาพ ประกอบดวย
แบบฟอรมบันทึกการให
คําปรึกษา แบบบันทึก
ภาคสนามและแนวคําถาม
ปลายเปดกึ่งโครงสราง 
- โปรแกรมเสริมสราง
ศักยภาพผูดูแล 
ประกอบดวยหนังสือคูมือ
การเสริมสรางสุขภาพเด็กท่ี
มีภูมิตานทานต่ํา หนังสือ
และคูมือกระตุนพัฒนาการ
เด็ก และเอกสารขอมูลแผน
พับในการดูแลตนเอง
สําหรับผูดูแล การจัดอบรม

- การศึกษาพบวาผูดูแลมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรูในบทบาทของผูดูแลโดยรวม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ‹ 
0.05) และคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ‹ 
0.01) และพบวาผูดูแลสรางพลังอํานาจ
ในตนเอง สรางกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน
และสรางเครือขายผูดูแลในชุมชน 
สามารถแสวงหาแหลงชวยเหลือทาง
สังคมและการรักษาใหแกเด็กติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

จํานวน 2 วัน และติดตาม
เยี่ยมบานรายบุคคล/กลุม 
ครั้งที่ 1 และ 2 (3 เดือน
และ 12 เดือน) 
การวิเคราะหขอมูล 
- ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ 
Paired t-test 
- ขอมูลเชิงคุณภาพจากการ
ทํากระบวนการกลุมเยี่ยม
บานและการใหคําปรึกษา 
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา 

อวยพร ภัทรภักดีกุล 
และคณะ (2553 : 100-
101) 

- เพื่อศึกษาระดับการ
รับรูของพยาบาลใน
การดูแลผูปวยดานจิต
วิญญาณใน
โรงพยาบาล 
- เพื่อเปรียบเทียบการ
รับรูของผูปวยที่ไดรับ
การดูแลดานจิต
วิญญาณระหวาง
โรงพยาบาลทั่วไป

วิธีการวิจัย 
- เปนการศึกษาแบบ
บรรยาย 
สถานที่ศึกษา 
- หอผูปวยใน
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยในภาคใต
ของประเทศไทย 

ลักษณะผูใหขอมลู 
1.พยาบาล 
- พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลทั่วไป
จํานวน 137 คน 
- พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลศูนย 
จํานวน 175 คน  
- พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบสอบถาม
ประกอบดวย ขอมูลสวน
บุคคลและแบบสอบถาม
การรับรูการใหการดูแล
ดานจิตวิญญาณ 
การวิเคราะหขอมูล 
- ขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดย
ใชสถิติจํานวนรอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

- ระดับการรับรูการดูแลดานจิต
วิญญาณของพยาบาลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 
- เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางระดับการรับรูของผูปวยที่ไดรับ
การดูแลการดูแลดานจิตวิญญาณ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .001 
-การรับรูการใหการดูแลดานจิต
วิญญาณของพยาบาลมากกวาการรับรู
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

โรงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 
- เพื่อเปรียบเทียบการ
รับรูการใหการดูแล
ดานจิตวิญญาณของ
พยาบาลกับการรับรู
การดูแลดานจิต
วิญญาณที่ผูปวยไดรับ
จริง 

จํานวน 3 แหง มหาวิทยาลัย จํานวน 
218 คน 
2. ผูปวย 
- ผูปวยในโรงพยาบาล
ทั่วไปจํานวน 135 คน 
- ผูปวยในโรงพยาบาล
ศูนย จํานวน 150 คน  
- ผูปวยในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย จํานวน 
100 คน 
- คุณสมบัติของผูปวย
กลุมตัวอยาง คือ รูสึกตัว
ดี สามารถสื่อภาษาดวย
วาจาไดและนอนพัก
รักษาตัวในรพ.อยางนอย
เปนวันที่ 2 
 

มาตรฐาน 
- ระดับคะแนนการรับรูการ
ใหการดูแลดานจิตวิญญาณ
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแกคาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.เปรียบเทียบระดับคะแนน 
การไดรับการดูแลดานจิต
วิญญาณของผูปวยระหวาง 
รพ. โดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way 
Anova)  
4. เปรียบเทียบระดับ
คะแนนการดูแลดานจิต
วิญญาณและการไดรับการ
ดูแลดานจิตวิญญาณ
วิญญาณวิเคราะหโดยสถิติ
ทดสอบคาที 
(Independent t –test) 
 
 

การดูแลดานจิตวิญญาณที่ผูปวยไดรับ
จริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

สมพร  รุงเรืองกลกิจ 
และคณะ (2555 : 1-13) 

- เพื่อประเมินความรู
ของผูเขารับการอบรม
เกี่ยวกับระบบเพศ
สภาวะ 
- เพื่อประเมินความ
คิดเห็นจากผูเขารับการ
อบรมตอเนื้อหาและ
วิธีการอบรม 
- เพื่อประเมินความ
คิดเห็นจากผูเขารับการ
อบรมตอการนําความรู
ที่ไดไปใชในการทํางาน
และชีวิตประจําวัน 

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive 
research) 
สถานที่ศึกษา 
- ศูนยพึ่งได อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแกน 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- บุคลากรที่รับผิดชอบ
ศูนยพึ่งได อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแกน ที่
ยังไมเคยผานการอบรม
การปรึกษาเพื่อฟนฟู
อํานาจและศักยภาพ
ตามแนวสตรีนิยม แลว
เขารับการอบรม
หลักสูตรที่พัฒนา ขึ้น มี
ระยะเวลาในการอบรม 
5 วัน  จํานวน 24 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบสอบถามความรู
เกี่ยวกับเพศสภาวะ 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นตอการเขาอบรม / 
การนําความรูที่ไดจากการ
อบรมไปใช 
- การสนทนากลุม 
การวิเคราะหขอมูล 
   แบบประเมินความคิดเห็น
ตอการอบรม นําเสนอเปน
ความถี่และรอยละ ขอมูล
เชิงคุณภาพ ความคิดเห็น
ของผูเขารับการอบรมใน
การนําความรูที่ไดจากการ
อบรมไปใชในชีวิตประจําวัน
จริง ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) 

-  หลังสิ้นสุดการอบรมเกือบรอยละ 90 
ถึง 100 ของผูเขารับการอบรมมี
ความเห็นวาหลักสูตรที่เขารับการอบรม
รูปแบบนี้ชวยทําใหเขาใจในเนื้อหาไดดี 
กระบวนการสามารถถายทอดความรู
และความรูที่ไดมีประโยชนในการ
นําไปใชในระดับมาก ผูเขารับการอบรม
ทุกคน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอ
การอบรมในระดับมาก เมื่อติดตาม
ประเมินผลในระยะ 2 เดือนและ 4 
เดือนหลังการอบรม พบวา ผูเขารับการ
อบรม สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันกับตัวเอง ครอบครัวและ
ที่ทํางานได 

อรอนงค กูลณรงค  
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท 
และลัพณา กิจรุงโรจน 
(2555: 14-27) 

- เพื่อศึกษาระดับความ
พรอมในการดูแล ระดับ
ความสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและระดับ

วิธีการวิจัย 
- วิจัยครั้งนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงบรรยาย 
สถานที่ศึกษา 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง ผูดูแล
หลักท่ีทําหนาที่ใหการ

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ  
 - แบบสอบถามสวนบุคคล

การศึกษาพบวา  
1) ผูดูแลมีความพรอมในการดูแลผูใน
ระดับปานกลาง 2) สัมพนัธภาพใน
ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 3) 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ความเครียดในบทบาท
ผูดูแลผูปวยมุสลิมโรค
หลอดเลือดสมอง 

- โรงพยาบาลศูนยยะลา 
ระหวางเดือน ก.ค.-พ.ย. 
2553 

ดูแลผูปวยที่บานอยาง
ตอเนื่องเปนเวลา 2 
สัปดาห ถึง 6 เดือน 
จํานวน 100 ราย 

ของผูดูแลและผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองมุสลิม 
 - แบบสอบถาม
ประกอบดวย ขอมูลสวน
บุคคล แบบความพรอมใน
การดูแล แบบสอบถาม
สัมพันธภาพของครอบครัว 
และแบบสอบถาม
ความเครียดในบทบาท
ผูดูแล 
การวิเคราะหขอมูล 
- วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของผูดูแลและผูปวย โดย
การแจกแจงความถี่ รอยละ 
- ความพรอมในการดูแล 
สัมพันธภาพในครอบครัว
และความเครียดในบทบาท
ผูดูแลผูปวยมุสลิมโรคหลอด
เลือดสมอง วิเคราะหโดย
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ความเครียดในบทบาทผูดูแลอยูใน
ระดับปานกลาง และ 4) สัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบใน
ระดับต่ํากับความเครียดในบทบาท
ผูดูแล 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

เพ็ญศิริ มรกต และคณะ 
(2556 : 97) 
 
 
 
 
 

-เพื่อศึกษาการปรับตัว
ของญาติผูดูแลผูปวย
ระยะสุดทายที่เจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 

วิธีวิจัย 
- เปนการวิจัยกึ่ง

ทดลอง วัดผลกอน
การทดลอง (Pre-test 
design) 

สถานที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิแหงหนึ่งใน
จังหวัดสตูล 

 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- เปนผูดูแลหลักใน
ครอบครัวผูปวยระยะ
สุดทายที่เจ็บปวยดวย
โรคเรื้อรัง    
- มอีายุระหวาง 18 ปขึ้น
ไป และใหการดูแล
ผูปวยครั้งนี้ติดตอกัน ไม
นอยกวา 3 วัน ซึ่งไมเคย
มีประสบการณในการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย
มากอน 
- รับทราบจากแพทยวา
ผูปวยอยูในระยะสุดทาย
และใหการรักษาแบบ
ประคับประคอง 
- มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ และสามารถ
สื่อสาร ฟง อาน เขียน
ภาษาไทยได 

- ใหกลุมตัวอยางที่เขารวม
วิจัย จํานวน 50 คน ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
ของผูปวยและญาติผูดูแล 
และแบบประเมินการ
ปรับตัวของญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายที่
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 
- วิเคราะหขอมูลดวยการ
แจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 

- พบวาระดับคะแนนเฉลี่ยการปรับตัว
ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (M= 111.66,SD=8.76) 
และมีคะแนนเฉลี่ยรายดานอยูในระดับ
ปานกลางเชนกัน ไดแก ดานรางกาย 
(M= 28.36,SD=3.85) ดานความรูสึก
ตอตนเอง (M= 27.58,SD=3.18) ดาน
การแสดงบทบาทหนาที่ (M= 
26.10,SD=3.60) และดานการพึ่งพา
อาศัยผูอื่น (M= 29.62,SD=3.41) 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

วริสา ลุวีระ เดือนเพ็ญ  
ศรีขา และ ศรีเวียง  
ไพโรจนกุล (2556 : 
199-204) 

- เพื่อศึกษาการรับรู
ของ   อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน ใน
ชุมชนแหงหนึ่งใน
จังหวัดขอนแกน ตอ
การดูแลผูปวยระยะ
สุดทายในชุมชนโดย
อาสาสมัคร 

วิธีการวิจัย 
- วิจัยครั้งนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
สถานที่ศึกษา 
- ชุมชนสามเหลี่ยม 1 
ในจังหวัดขอนแกน 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- กลุมผูใหขอมูลหลัก
เปน อาสาสมัครประจํา
หมูบานของชุมชน
สามเหลี่ยม 1 ในจังหวัด
ขอนแกน จํานวน 27 
ราย  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- สัมภาษณเชิงลึกและ
สัมภาษณตามแนวทางการ
สนทนากลุม  
- การเก็บขอมูลใชวิธีการ
สัมภาษณโดยตรง การเขียน
บันทึก และการบันทึกเทป
เสียงประกอบการสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูล 
- ใชการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content 
analysis) มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล โดย
การตรวจสอบขอมูลสามเสา
ดานขอมูล การตรวจสอบ
และวิธีการรวบรวมขอมูล 

- การดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชน
โดยอาสาสมัคร แบงเปน 3 ประเด็น 
คือ 1) มุมมอง หมายถึงการเยี่ยมบาน 
เพื่อถามสารทุกขสุขดิบ ใหกําลังใจ ชวย
ดูแลผูปวยและแนะนําขอมูลในการ
ปฏิบัติตัวและดูแลผูปวย 2) อุปสรรค 
ไดแก ไมมีความรูผูปวยไมเชื่อถือ ผูปวย
หรือญาติแสดงความไมพอใจเมื่อ
อาสาสมัครประจําหมูบานเยี่ยมบาน 
และสาสมัครประจําหมูบานไมมีเวลา
ดูแลผูปวยที่บาน 3) ความตองการ
เพิ่มเติม ไดแก ตองการใหอาสาสมัคร
ประจําหมูบานมีความรูในการดูแล
ผูปวยและตองการใหบุคลากร
สาธารณสุขเยี่ยมบานรวมกับ
อาสาสมัครประจําหมูบาน 

รุงทิวา  จุลยามิตรพร 
บุญทิพย  สิริธรังศรี 
และวัลลภา บุญรอด 
(2556 : 41-50) 

- เพื่อศึกษา
สภาพการณการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาล

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพัฒนา 
(Research and 
Development) 
สถานที่ศึกษา  

ลักษณะผูใหขอมูล 
การเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง 
ประกอบดวย - พยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการ 
ที่มีประสบการณทํางาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ  
- แบบสอบถาม และแบบ
สนทนาเพื่อศึกษา
สภาพการณการตัดสินใจ

-  ผลการศึกษาสภาพการณการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมพบวา 1) การ
ประเมินสุขภาพรางกายผูปวยควร
ทํางานเปนทีม และประเมินครอบคลุม
ทั่วรางกาย จิตใจ จิตวิญาณและสังคม
ของผูปวย 2) การวางแผนการพยาบาล
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

พระมงกุฎเกลา 
- เพื่อพัฒนาโปรแกรม
การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายของ
พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา  
- เพื่อประเมินความพึง
พอใจโปรแกรมการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา  

หอผูปวยใน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา 

5 ปขึ้นไปและปฏิบัติงาน
ในหอผูปวยระยะสุดทาย 
ทั้ง 11 แผนก จํานวน 
30 คน 
- แพทยที่มี
ประสบการณตรงในการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย
เปนเวลา 5 ปขึ้นไป 
จํานวน 5 คน  
- ญาติผูดูแลผูปวยที่เปน
สามีภรรยาหรือบุตรที่มี
ประสบการณ การดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย 1 ป 
ขึ้นไป จํานวน 5 คน 

เชิงจริยธรรม 
- เครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรมการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายที่พัฒนามา
จากการศึกษาสภาพการณ 
ประกอบดวย แผนการสอน
ดานการดูแลแบบองครวม 
“การฝกทักษะจาก
กรณีศึกษาสถานการณ
จําลอง” 
- การประเมินความพึง
พอใจโปรแกรมการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมในการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย 
การวิเคราะหขอมูล 
- วิเคราะหสภาพการณใน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในการดูแลผูปวยระยะทาย 
จากแบบสอบถามและแบบ
สนทนา โดยใช คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ที่ครอบคลุมทั้งสภาพจิตใจ จิตวิญญาณ 
3) ขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล การ
พัฒนาดานกฎหมาย 4) ขั้นตอนการ
ประเมินการพัฒนาใหญาติมีสวนรวมใน
การประเมิน 
- ผลการพัฒนาเปนโปรแกรมตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมในการจัดการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ประกอบดวย 1) แผนการสอนที่มีการ
บรรยาย ชมภาพยนตร ทําสมาธิและ
การฝกทักษะ 2) คูมือการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจใน
โปรแกรมสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

จําแนกรายขอ รายดาน 
และโดยรวม  
- แบบสนทนาโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา 
-การประเมินความพึงพอใจ 
โดยใชรอยละ คาเฉล ี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สมพร ปานผดุง  
กิตติกร นิลมานัต
และลัพณา กิจรุงโรจน 
(2556 : 195-204) 

เพื่อศึกษาความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของ
ญาติผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ทางนรีเวชระยะลุกลาม
ในโรงพยาบาล  

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้ เปน
การวิจัยเชิงบรรยาย 
สถานที่ศึกษา 
หอผูปวยนรีเวช 
โรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิแหงในภาคใต 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ญาติผูดูแลหลักที่การ
ดูแลผูปวยมะเร็งทางนรี
เวชระยะลุกลาม ที่รับ
การรักษาในหอผูปวยนรี
เวชในโรงพยาบาล โดยมี
คุณสมบัติเปนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ทําหนาที่
หลักในการดูแลผูปวย
อยางนอย 1 เดือน 
จํานวน 45 ราย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคลของผูปวยและญาติ
ผูดูแล 
- แบบประเมินความผาสุก
ทางวิญญาณของญาติผูดูแล 
การวิเคราะหขอมูล 
- วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การศึกษา พบวา ญาติผูดูแลผูปวย
มะเร็งทางนรีเวชระยะลุกลามใน
โรงพยาบาลมีระดับคะแนนเฉลี่ยความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณอยูในระดับปาน
กลาง  แสดงวา ญาติผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ทางนรีเวชระยะลุกลามมีความตองการ
สงเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
เพื่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ญาตผิูดูแลและความสามารถในการ
ดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ศรีรัตน  มากมาย  
ฉัตรชัย สิรัชยานุกุล  
และ ธรานี สิรัชยานุกุล
(2556 : 132-145) 

- ศึกษาอาการที่พบ
บอยและความตองการ
ของผูปวยมะเร็งระยะ
ลุกลาม 

วิธีการวิจัย 
- เปนการศึกษาวิจัยเชิง
พรรณนา ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึ่ง (Cross-

ลักษณะผูใหขอมูล 
- เปนผูปวยมะเร็งใน
คลินิกประคับประคองที่
เขารับการรักษาในหอ

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- โดยใชแบบบันทึกขอมูล
สวนบุคคล แบบสอบถาม 
อาการรบกวน และ

- อาการที่พบบอย 5 อาการ ไดแก 
ออนเพลีย ปวด ไมสบายกายและใจ 
เบื่ออาหาร และวิตกกังวล นอกจากนี้
ยังมีปญหาซึมเศรารวมดวย 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

- ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางระยะการ
ดําเนินโรคและความ
ตองการของผูปวย
มะเร็งระยะลุกลาม
กอนไดรับการจําหนาย
จากโรงพยาบาล 
 

sectional descriptive 
study) 
สถานที่ศึกษา 
  คลินิกประคับ 
ประคองและหอผูปวย
ศัลยกรรม ใน
โรงพยาบาลแพร 

ผูปวยในศัลยกรรม 
- ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนมะเร็งระยะลุกลาม 
- คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ตั้งแตตน
เดือน เม.ย.-ก.ย. พ.ศ.
2556 

แบบสอบถามความตองการ
ของผูปวย 
การวิเคราะหขอมูล 
- ใชสถิติพรรณนาและหา
ความสัมพันธโดยวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว
(one – way ANOVA) 

- กลุมตัวอยางกอนจําหนายจาก
โรงพยาบาลมีความตองการโดยรวมอยู
ในระดับมากโดยเฉพาะตองการทุเลา
จากความทุกขทรมานที่เปนอยู การ
ไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพและ
บริการดูแลสุขภาพตอเนื่องที่บานจาก
ทีมสุขภาพ ไดยาไปใชที่บานปริมาณ
เพียงพอ / ทําบุญขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุมครอง 
- ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายตองการ
ผูรับฟงปญหาและระบายความรูสึกและ
ตองการใหพระมาเยี่ยม 

สิรินทร ศาสตรานุรักษ
และอวยพร ภัทรภักดี
กุล (2556 : 235-244) 

- เพื่อศึกษาระดับการ
รับรูของพยาบาลใน
การดูแลผูปวยระยะ
สุดทายแบบ
ประคับประคอง 
- เพื่อศึกษาระดับกา
รับรูของผูดูแลในการ
ไดรับการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง 

วิธีการศึกษา  
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงบรรยาย 
สถานที่ศึกษา 
โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- การศึกษาครั้งนี้ ศึกษา
ในประชากร 2 กลุม คือ  
1) กลุมพยาบาล
ประจําการที่ปฏิบัติงาน
ในทุกหอผูปวย ยกเวน 
หองผาตัด หองคลอด 
หองฉุกเฉิน หนวยผูปวย
นอกและหอผูปวยสังเกต
อาการ โดยการคัด

การเก็บขอมูล 
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กลุมพยาบาลและกลุม
ผูดูแลแตละกลุม คือ 
1) แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคลของพยาบาลและ
ผูดูแลผูปวย 
2) แบบสอบถามการรับรู
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคองของ

- จากการศึกษา พบวา การรับรูของ
พยาบาลโดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ
มาก การรับรูของผูดูแลดานรางกาย
และจิตใจอยูในระดับมาก ดานสังคม
และจิตวิญญาณอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อเปรียบเทียบการรับรูการดูแล
ระหวางพยาบาลกับผูดูแลพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

- เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู
การดูแลผูปวยะยะ
สุดทายแบบ
ประคับประคอง
ระหวางพยาบาลกับ
ผูดูแล 

เลือกใชวิธีการสุมอยาง
งายแบบไมคืนท่ี จํานวน 
274 คน 
2) กลุมผูดูแลผูปวย
ระยะสุดทายแบบ
ประคับประคองท่ีพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร โดยตอง
เปนผูดูแลประจําที่มา
ดูแลผูปวยครั้งนี้ไมนอย
กวา 3 วัน คัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 
114 คน 

พยาบาล และการรับรูการ
ไดรับการดูแลของผูดูแล 
การวิเคราะหขอมูล 
- วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบการรับรูการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง
ระหวางพยาบาลและผูดูแล
ผูปวย โดยใชสถิติ 
Independent t-test 
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ 
(2556 : 81-97) 

1. เพื่อศึกษา
สถานการณผูสูงอายุท่ี
ปวยเรื้อรังในตําบล
ดอนหวาน 
2. เพื่อศึกษาบทบาท 
ทักษะ ความรูในการ
ดูแลผูสูงอายุของหมอ
ชุมชนที่ผานมา 

วิธีการวิจัย 
- เปนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and 
Development) โดย
วิธีการใชแบบผสมผสาน
ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และประยุกตใชวิธีวิทยา

ลักษณะผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลประกอบดวย 
- กลุมเปาหมายหลักใน
การศึกษาและทดลอง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายหมอ
ชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรค

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
หลัก การสัมภาษณแบบมี
โครงสราง การสังเกตแบบมี
สวนรวม ในกิจกรรมการ
ประชุมระดมความคิดเห็น 
- การวิจัยเชิงปริมาณใช

1) สภาพปญหาของผูสูงอายุในชุมชน 
พบวามีปญหาเรื่องการขาดความรูความ
เขาใจในการดูแลตนเองและมี
ผลกระทบในสภาพเศรษฐกิจและเกิด
ความวิตกกังวลในการดูแลตนเอง
ตามมา สงผลใหการดูแลตนเองดอย
ประสิทธิภาพ 
2) บทบาท ทักษะ ความรูในการดูแล
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่เอื้อตอการ
ดูแลผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเรื้อรัง 
4. เพื่อสรางรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพ
หมอชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรค
เรื้อรัง บนฐานสังคม
และวัฒนธรรม 
 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของ 
(Participatory Action 
Research) 
สถานที่ศึกษา 
- ดําเนินการศึกษาใน
พื้นท่ี ของตําบลดอน
หวาน อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 9 หมูบาน 

เรื้อรัง คืออาสาสมัคร
ประจําหมูบาน (อสม.) 
รวมจํานวน 90 คน 
- กลุมเปาหมายรองใน
การทดลองปฏิบัติ คือ 
กลุมผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเรื้อรัง จํานวน 15 
คน 

แบบสํารวจและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
การวิเคราะหขอมูล 
- ดําเนินการโดยการบันทึกใน
รูปของเอกสาร 
(Documentation) และ
บันทึกวิดีโอ/ภาพถาย 
ความเคลื่อนไหวระหวาง
การจัดกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน เชนการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ติดตามประเมินผล การ
สรุปผลการทดลอง การ
ดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา 
และสังเคราะหขอมูลตาม
ประเด็นการวิจัยที่กําหนดไว 
จัดทําสรุปโดยการพรรณนา
ความ 

ผูสูงอายุของหมอชุมชน ที่ผานมาเนน
ตามบทบาทหนาที่ ซึ่งพบวาสวนใหญมี
ปญหาขาดทักษะความรู การให
คําแนะนําการใชยา การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การดูแลสุขภาพ 
3) สภาพสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
เอื้อตอการดูแลผูสูงอายุที่ปวยดวยโรค
เรื้อรัง 
4) ผลการสรางรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของหมอชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุดวยโรคเรื้อรัง ไดรูปแบบการ
ฝกอบรมภาคทฤษฎี 3 วันและฝก
ภาคปฏิบัติในชุมชน 2 วัน ซึ่งเปนที่
ตองการของชุมชน 
5) การทดลองปฏิบัติในชุมชนหลัง
ฝกอบรม 2 เดือน พบวารูปแบบการ
พัฒนาที่อยูบนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมนี้ สามารถสงเสริมการ
ตระหนักรูคุณคา ความเปนมนุษย และ
การมีสวนรวมในชุมชนและคนในชุมชน
ไดเปนอยางดี 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ดรรชนี สินธุวงศานนท 
(2558 : 21) 

เพื่อศึกษาผลลัพธที่เกิด
จากการใชรูปแบบการ 
บูรณาการการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายดวยการใชหลัก
พุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถร
วาท 

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental 
Research) 
สถานที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลปกธงชัย 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ผูปวยระยะสุดทาย
ที่มาเขากลุมกิจกรรม
มิตรภาพบําบัด 
โรงพยาบาลปกธงชัย 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2555-
2556 จํานวน 13 ราย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
และการสัมภาษณเชิงลึก 
พรอมกับจัดโปรแกรมการ
สอน เพื่อใหผูปวยไดมี
ความรู ความเขาใจพรอม
ฝกปฏิบัติ โดยการจัด
กิจกรรมคาย “กิจกรรมการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายดวยธรรมชาติบําบัด
และหลักพุทธธรรม” 
จํานวน 3 ครั้ง  
การวิเคราะหขอมูล 
- การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห 
ขอมูลสวนบุคคลใชสถิติเชิง
พรรณนา การแจกแจง
ความถี่ รอยละ  
- วิเคราะหคะแนนคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิต 
- วิเคราะหเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็ง

ผลการศึกษา พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูตอ
คุณภาพชีวิต ในภาพรวมหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001) ผูปวยมี
ความสงบ เปนสุขและมีความเข็มแข็ง
ในจิตใจ ยอมรับความจริงมีความหวง
และพึงพอใจในสิ่งที่เปนอยูของตนเอง 
มีการระลึกถึงพระพุทธศาสนาเปนที่พ่ึง 
ยอมรับวารางกายตนเองสามารถ
เจ็บปวยได เปนโรคมะเร็งได และใหใช
ชีวิตที่เหลืออยูอยางมีความสุข  
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ดาน รางกาย จิตใจ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดวยสถิติ
ทดสอบคาทีชนิด 2 กลุมที่
สัมพันธกัน (Relate 
sample test) ใช 
Wilcoxon Signed Ranks 
Test  

นภา ทวียรรยงกุล  
สุชิรา ชัยวิบูลยธรรม 
และบัวหลวง สําแดง
ฤทธิ์. (2558 : 82-95). 

- เพื่อศึกษา
ประสบการณอาการ
ของผูปวยมะเร็งระยะ
ลุกลามในแตละมิติและ
รายดาน 
- เพื่อศึกษาจัดการ
อาการของผูปวยมะเร็ง
ระยะลุกลามที่ไดรับ
การดูแลแบบ
ประคับประคองท้ัง
แบบใชยาและไมใชยา 
และสภาวะอาการหลัง
ไดรับการจัดการอาการ 
- เพื่อศึกษา

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive 
Research) 
สถานที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลมหาวชิรา
ลงกรณธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
การดูแลแบบ
ประคับประคองท่ีเขารับ
การรักษาใน 
โรงพยาบาลมหาวชิราลง
กรณธัญบุรี ในชวงเดือน
ธันวาคม 2556 ถึง 
กุมภาพันธ 2557 
จํานวน 83 ราย 
-ทําการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง คือ
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย 
และรับรูวาเปนมะเร็ง

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูลใช
เครื่องมือ 3 ชุด คือ  
   1) แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไปและขอมูลทาง
การแพทย  
   2) แบบสอบถาม
ประสบการณการมีอาการ
ของผูปวย   
   3) แบบสอบถามวิธีการ
จัดการอาการโดยไมไดใชยา
กับใชยา เปนแบบประเมิน
การดูแลแบบ
ประคับประคอง  

- ผลการวิจัยพบวาความชุก ความถี่
และความรุนแรงของการเกิดอาการ
สูงสุด ไดแก อาการนอนไมหลับ ความ
ทุกขทรมานของการเกิดอาการสูงสุด 
ไดแก อาการปวด การจัดการอาการ
แบบใชยาที่กลุมตัวอยางใชมากท่ีสุด 
คือ ยาบรรเทาอาการปวด และยาเสริม
ฤทธิ์ การจัดการอาการแบบไมใชยาที่
พบมากท่ีสุด ไดแก การพูดคุยให
กําลังใจจากบุคคลรอบขางเพื่อใหเกิด
ความสบายใจ  
- เมื่อวิเคราะหความสัมพันธ พบวา  
  1) ประสบการณอาการโดยรวม ดาน
รางกาย มิติของความถี่และความ
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ความสัมพันธระหวาง
ประสบการณอาการแต
ละมิติ และรายดานกับ
การจัดการอาการแบบ
ประคับประคองท้ัง
แบบใชยาและไมใชยา
ในแตละกลุม 

ระยะลุกลาม การวิเคราะหขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ
เชิงบรรยาย และหา
ความสัมพันธแตละ
ประสบการณการมีอาการ
ตางๆ กับการจัดการอาการ
แบบใชยาและไมใชยา โดย
ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน และสหสัมพันธส
เปยรแมน 

รุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับการ
จัดการอาการแบบใชยา  
  2) ประสบการณอาการโดยรวม มิติ
ของความถี่และความรุนแรงมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการ
อาการแบบไมใชยาในกลุมจิตใจและ
สังคม  
  3) ประสบการณอาการโดยรวมและ
มิติความทุกขทรมานมีความสัมพันธ
ทางลบกับการจัดการอาการแบบไมใช
ยาในกลุมดานกาย-จิตและจิตวิญญาณ    
  4) ประสบการณอาการโดยรวม ดาน
รางกาย ดานจิตใจ มิติความถี่ ความ
รุนแรงและความทุกขทรมานมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการ
อาการแบบไมใชยาในกลุมดานแพทย
แผนโบราณ สมุนไพร 

ศศิธร  ธนะภพ และ  
ระพีพร  ขวัญเชื้อ 
(2558 : 13-25) 

- เพื่อศึกษา
ประสบการณการ
ใหบริการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง
ของทีมสุขภาพที่

วิธีการวิจัย 
- เปนการศึกษาวิจัย เชิง
คุณภาพ 
สถานที่ศึกษา 
- โรงพยาบาลชุมชน 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- กลุมเปาหมาย คือ ผู
ใหบริการแบบ
ประคับประคองในชุมชน
คัดเลือก แพทยอายุรกรรม

การเก็บรวบรวมขอมูล 
- รวบรวมขอมูลโดยวิธี 
Snowball sampling กับ
ทีมสุขภาพจํานวน 10 คน 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก

- ทีมสุขภาพมีการปฏิบัติงานในบทบาท
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
ครบถวนตามหลักการเนนผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง การดูแลแบบ
องครวม เชื่อมประสานและตอเนื่อง แต
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ปฏิบัติงานในเครือขาย
บริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลชุมชน 
ตามกรอบแนวคิด 4 
Cs 
- เพื่อศึกษาความ
จําเปนทางสุขภาพของ
ผูปวยเรื้อรังระยะ
สุดทายตอการดูแล
แบบประคับประคอง 
โดยใชกรอบแนวคิด
ของ Stein-hauser KE 
(2005) 

ที่มีประสบการณดูแล
แบบประคับประคองใน
โรงพยาบาลชุมชน และ
ใหแนะนําบุคลากร
สุขภาพทานอื่นท่ี
เกี่ยวของ รวมเปน 10 
คน และกลุมผูดูแล
ผูปวยทําการสนทนาโดย
มีแนวสัมภาษณซึ่งเปน
คําถามปลายเปด 

และกลุมผูดูแลผูปวยทําการ
สนทนา 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหผลการ
สัมภาษณและการสนทนา
กลุมดวยการวิเคราะหแกน
สาระ (Thematic 
analysis) ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลดวย
การตรวจสอบสามเสา 
(Triangulation)  

ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานกับทีมสุขภาพของชุมชน 
การปฏิบัติงานของพยาบาลทําใหเขาถึง
ผูปวยไดดีและ อสม.สนับสนุนการดูแล
ที่บานแกทีมสุขภาพได 
- ดานความจําเปนทางสุขภาพ พบวา 
   1) ผูดูแลตองการความมั่นใจในการ
ดูแลภาวะวิกฤติที่บาน 
   2) การสนับสนุนการดูแลทางกาย จิต
สังคมกอนและภายหลังการสูญเสียจาก 
อสม. 
   3) การสื่อสารการพยากรณโรคเพ่ือ
วางแผนการดูแลของครอบครัวจาก
บุคลากรสุขภาพ 
   4) การสนับสนุนของทีมผูนําชุมชนใน
การเขาถึงบริการสุขภาพ 

Stezt (1987 : 2) ศึกษาความตองการ
ของคูสมรสที่ใหการ
ดูแลผูปวยมะเร็งใน
ระยะลุกลาม 

เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ 

คูสมรสที่ใหการดูแล
ผูปวยมะเร็งในระยะ
ลุกลาม จํานวน 65 คน 

โดยการสัมภาษณดวย
แบบสอบถามก่ึงโครงสราง
ในการใหการดูแลผูปวย
มะเร็งที่บาน 

ผูดูแลมีความตองการมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 69 ในเรื่องของการบริหาร
จัดการในการดูแลทางดานรางกายของ
ผูปวย กิจวัตรประจําวันของผูปวย และ
การใหการดูแลตามแผนการรักษา 
ตลอดจนการเผชิญกับปญหาการ
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ
ของผูปวย รองลงมามีจํานวนเทากันคือ
รอยละ 39 ไดแก ความตองการในการ
บริหารจัดการ เกี่ยวกับบานและการเงิน 
และความตองการในการสังเกตและเฝา
ระวังอาการของผูปวย  
นอกจากนี้ผูดูแลยังมีความตองการใน
ดานตางๆ อีก 6 ดาน คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงความผาสุกในชีวิต และ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูดูแล 2) 
การดูแลที่ตอเนื่องอยางคงที่ 3) การ
ไมไดรับขอมูลมากพอจากแหลงบริการ
สุขภาพ 4) ผลของโรคมะเร็งเปน
อุปสรรคในการขอมูลในครอบครัว 5) 
การไมทราบอนาคตวาจะมีอะไรเกิดขึ้น 
และ 6) สัมพันธภาพในชีวิตสมรส
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงเพศผูดูแล พบวา เพศหญิง
จะมีความตองการในการเฝาระวัง
ติดตามอาการของผูปวย สวนเพศชายมี
ความตองการในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับบานและการเงิน 
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

Taylor (2006 : 4) -   ศึกษาปจจัย
องคประกอบของ
ความตองการดาน
จิตวิญญาณของ
ผูปวยมะเร็งและ
ผูดูแล ในครอบครัว
ผูปวยมะเร็ง 

- ศึกษากลุมผูปวยมะเร็ง 
และครอบครัวผูดูแล
ผูปวยมะเร็ง  จากผูปวย
นอกศนูยรังสีรักษา และ
ผูปวยในหนวยมะเร็ง 
จากมหาวิทยาลัยแพทย
แหงหนึ่งในอเมริกา 

-ศึกษากลุมผูปวยมะเร็ง
จํานวน 156 คน และ
ครอบครัวผูดูแลผูปวย
มะเร็ง 68 คน  

-ใชแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการดานจิต
วิญญาณที่ Taylor สรางขึ้น 

- จํานวนครั้งในการเขารวมบริการทาง
ศาสนา มีความสัมพันธกับความ
ตองการดานจิตวิญญาณ ผูปวยที่พัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลมีความตองการ
ดานจิตวิญญาณมากกวาผูปวยที่อยูบาน  
- สวนเชื้อชาติและศาสนาในกลุม
ตัวอยาง มีความแตกตางกันนอยจึงไม
สามารถระบุความสัมพันธได  
- เพศหญิงมีความตองการดานจิต
วิญญาณสูงกวาเพศชาย  
- ชนิดของมะเร็งหรือการเจ็บปวยที่
รักษาไมหายมีความเกี่ยวของกับความ
ตองการดานจิตวิญญาณที่เพ่ิมขึ้น  
- การรับรูความรุนแรงของโรคมี
ความสัมพันธดานจิตวิญญาณ คือผูที่ไม
เห็นวาโรคมะเร็งเปนอันตรายตอชีวิต 
จะมีความตองการดานจิตวิญาณนอย 

Clayton and others. 
(2008 : 641 ) 

เพื่อวิเคราะหตรวจสอบ
การศึกษาเกี่ยวกับการ
ตรวจประเมิน
ความหวังในระหวาง
การพยากรณโรคและ

การทบทวนอยางเปน
ระบบ (Systematic 
review) 

คัดเลือกการศึกษาจาก
ฐานขอมูล 
(MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL, PsychINFO, 
Cochrane Central 

- คัดกรองงานวิจัย 
- ประเมินคุณภาพงานวิจัย  
- สกัดขอมูล 
- สรุปอภิปรายผล 

 

จากการศึกษาชี้ใหเห็นวาความหวังนั้น
เปนบริบทที่มีความซับซอน และถึงแม
จะมีความแตกตางทางดานความคิด
ของหนักวิจัยเกี่ยวกับการใหนิยามของ
ความหวัง แตผลการวิจัยไดแสดงถึงการ
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ปญหาในระยะสุดทาย
ของชีวิตในผูปวยระยะ
สุดทายและครอบครัว
ของผูปวยระยะสุดทาย 

Register of 
Controlled Trials) 
and handsearching, 
from 1985 to June 
2006, จํานวน 27 
การศึกษา 
 

สรางความสมดุลของความหวังดวย
ความซื่อสัตยบริสุทธิ์ใจซึ่งเปนทักษะท่ี
สําคัญสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ ผูปวยสวนมากสามารถรักษา
ความรูสึกของความหวังแมจะตอง
ยอมรับธรรมชาติของความเจ็บปวยของ
ตนเอง และจากการศึกษาพบวาผูปวย
และผูดูแลสวนใหญตองการขอมูลที่
เที่ยงตรงและถูกตอง ใหความเขาใจ 
เห็นอกเห็นใจ ซึ่งอาจจะชวยใหผูปวย
สามารถเผชิญกับการพยากรณโรคโดย
การสํารวจและการสนับสนุนใหเกิด
รูปแบบที่เปนจริงของความหวังที่มี
ความหมายสําหรับผูปวยและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวของ
ผูปวย 

Peter and others 
(2010 : 1 ) 

-เพื่อศึกษาการใช
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการสําหรับญาติ
ผูดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง (ทั้งใน
ระยะกอนและหลังการ

วิธีวิจัย 
- การทบทวนอยางเปน

ระบบ 
(systematic 
review) 

- ทบทวนวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษที่มีการ
ตีพิมพในวารสาร 
Journal ที่มี peer-
reviewed ระหวาง ป 
ค.ศ.1980 -2009 ใน

- Search strategy โดย
การ combination of 
the followingsearch 
terms:Palliative Care; 
Hospice; Terminal; 
End of life; AND 

- พบการศึกษาเกีย่วกับการบริหาร
จัดการสําหรับญาติผูดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง 14 เครื่องมือใน 67 
เครื่องมือ ที่มีเปาหมายเปนที่นาพึง
พอใจแกการใหบริการ และมีนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของรายงานการศึกษาที่ถูก
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

เสียชีวิต) ฐานขอมูลMedline, 
PyscINFO, CINAHL 
and PUBMED  

 

bereavement; 
Caregivers/ carer; 
family 
caregiver/carer; AND 
Instrument OR scale 
OR survey OR 
measure or 
inventory. 
- ประเมินคุณภาพงานวิจัย  
- สกัดขอมูล/ คัดแยกขอมูล 
- สรุปอภิปรายผล 

พัฒนาเฉพาะสําหรับบริบทการดูแล
แบบประคับประคอง และอีกรอยละ 
42 ที่รายงานความถูกตองของการวัด
ดานจิตวิทยา และจากผลการศึกษา
สรุปวามีความหลากหลายของเครื่องมือ
ที่ถูกใชในผูดูแลของครอบครัวผูปวย 
เชน caregiver assistance scale 
,Care giving impact scale, The 
relative stress scale Inventory 
เปนตน ดังนั้นในการนําไปใชควรมีการ
พิจารณาใหรอบครอบ และควรพัฒนา
เครื่องมือใหมใหเหมาะสมกับกลุม
ประชากร  

Laurel  
(2010 : 31) 

เพื่อวิเคราะหกิจกรรม
การดูแลครอบครัว
ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง  

Meta-Analysis of 
Randomized Trials 

คัดเลือกการศึกษาจาก
ฐานขอมูล 
Cumulative Index to 
Nursing and Allied 
Health Literature 
(CINAHL), Google 
Scholar, 
Intercollegiate 
Studies Institute (ISI) 

- คัดกรองงานวิจัย 
- ประเมินคุณภาพงานวิจัย  
- สกัดขอมูล 
- Data were 

synthesized using 
meta-analytic 
methods 
 

จากการศึกษาสรุปไดวา กิจกรรมการ
ดูแลครอบครัวผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
สามารถแบงไดเปนสามประเภท คือ
กิจกรรมสําหรับผูดูแล ไดแก สุขภาพจิต
ศึกษา การฝกอบรมทักษะ และการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา ซึ่ง
สวนใหญผูดูแลผูปวยเปนเพศหญิง  
รอยละ 64 เชื้อชาติ คอเคเชียน รอยละ 
84% และ อยูในชวง อายุ 18-92 ป    
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

Web of 
Knowledge, 
PsycINFO, and 
PubMed. จํานวน 29 
RCT ที่ตีพิมพตั้งแตป 
ค.ศ.1983 - 2009. 

(เฉลี่ยอายุ 55 ป ) และจากการ
วิเคราะห ชี้ใหเห็นวากิจกรรมมีผลใน
การลดภาระของผูดูแลอยางมีนัยสําคัญ 
และเพ่ิมศักยภาพ ความสามารถ ของ
ผูดูแล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ ชวยให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Wittenberg-Lyles 
(2012: 1114) 

เพื่ออธิบายปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความแปรปรวน
ของความเครียด
สําหรับผูดูแล เพื่อ
นําไปสูการพิสูจน
ทฤษฎี ACT 
(Assessing Caregiver 
for Team 
Intervention )  
 

- เก็บรวบรวมขอมูล
จากผูดูแลสถานดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย 
ในเมืองทางตะวันตก
ของสหรัฐอเมริกา
จํานวน 84 
intervention ใน 
ผูดูแลผูปวยระยะ
สุดทายจํานวน 81 
คน ระหวางเดือน 
กุมภาพันธ 2009- 
กุมภาพันธ 2010  

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ผูดูแลผูปวยที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ป ขึ้นไป 
- การศึกษาอยางนอยใน
ระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 
- สามารถสื่อสารทาง
โทรศัพทได 
- มีการรับฟงที่ดี 
- ไมมีความผิดปกติ
ทางการรับรูและการคิด 

used secondary 
interview data from a 
randomized controlled 
trial to analyze 
hospice caregiver 
discussions about 
concerns. 

- ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีผลตอ
ประเภทของความเครียด นั่นคือ 
กิจกรรมการดูแลที่ผูดูแลตองมี ไดแก 
ความรู ทักษะในการปรับเลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม เพื่อชวยในการเผชิญ
ปญหา บทบาทสมมติของสมาชิกใน
ครอบครัวซึ่งเปนผูดูแลหลักเม่ือมีการ
จากไปของบุคคลอันเปนที่รัก เปน
สิ่งจําเปนที่ผูใหบริการในหนวยบริการ
ผูปวยระยะสุดทายจะตองมีการ
ประเมินเปนประจํา 

Alan  
(2012 : 218) 

-เพื่อศึกษาผลของการ
นําหลักฐานเชิง
ประจักษดานผูดูแลสู
การปฏิบัติในระบบ

วิธีวิจัย 
- การวิจัยกึ่งทดลอง 
สถานที่ศึกษา 
Scott and white 

ลักษณะผูใหขอมูล 
- ผูดูแลผูปวยที่มี

คุณสมบัติตามกําหนด 
คือเปนผูดูแลผูปวย 

- โปรแกรมท่ีถูกนํามาใชใน 
การศึกษา คือ REACH 
(Resources for 
Enhancing Alzheimer's 

-ทําการศึกษาในระยะเวลา 6เดือน โดย
ประเด็นสําคัญของโปรแกรมคือ การ
สนับสนุนและฝกทักษะความตองการ
เฉพาะของผูดูแลผูปวยตามระดับความ
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การศึกษา วัตถุประสงค 
วิธีวิจัย/ 

สถานที่ศึกษา 
ผูใหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล/ 
การวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

สุขภาพของโปรแกรม 
Family Caregiver 
Program (FCP) 

family   Alzheimer จํานวน 
164 คน 
- มีความสมัครใจในการ

เขารวมโครงการวิจัย 

Caregiver Health)  
-ประเมินผลโดยใหอาสา 
สมัครตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ทุกขั้นตอนในการศึกษาผาน
การตรวจสอบของคณะ 
กรรมการในสถานบัน 
Scott 
& White Healthcare 

เสี่ยง ภาระของผูดูแล ปญหาดาน
พฤติกรรมของผูปวย ซึ่งจากการติดตาม
ประเมินผลพบวา คะแนนความเสี่ยง
โดยรวมลดลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึง
ความปลอดภัยของผูรับการดูแลเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ดั้งนั้น
ในการศึกษานี้จากการปรับรูปแบบ 
REACH ครั้งที่ 2 ใหผลที่เปนประโยชน
ตอการลดความเสี่ยงในการดูแลผูปวยที่
มีภาวะสมองเสื่อม 
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 บทสรุป 
   จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
โรคมะเร็งระยะสุดทาย พบวาในประเทศไทยมีการศึกษาคอนขางนอย และยังไมพบการศึกษารูปแบบ
ในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายแตอยางใด สวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 
ประเด็นความตองการดานสุขภาพของผูดูแลในครอบครัวผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายของ รวี เดือน
ดาว (2547: 10)  ซึ่งผลการศึกษาพบวาผูดูแลในครอบครัวผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายระบุถึงความ
ตองการดานสุขภาพไว 6 ประเด็น ไดแก 1) มีเวลาขอหลับ 2) อยากมีคนชวย 3) กําลังใจคือสิ่งสําคัญ 
4) อยากใกลชิดจนวินาทีสุดทาย 5) ปรารถนาที่จะคงไวซึ่งความหวัง คือ หวังใหหาย และหวังใหจาก
ไปอยางสงบ และ6) อยากไปตรวจแตทิ้งผูปวยไมได/ อยากมีรางกายแข็งแรงเพื่อจะดูแลผูปวยไดนาน 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิธีการชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง และผลลัพธของวิธีการชวยเหลือ
ผูปวยโรคมะเร็ง ดวยวิธีการทบทวนอยางเปนระบบ ของสาวิตรี สารพล (2552 : 3) โดยผลการศึกษา
ใหหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือดานการสงเสริมความสามารถในการดูแลผูปวย และ
วิธีการสงเสริมสุขภาพของผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง  องคประกอบหลักของวิธีการชวยเหลือประกอบดวย
การดูแลที่ครอบคลุมและเปนองครวม การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการติดตามสนับสนุนเปนระยะ 
การฝกการผอนคลาย การนวดและกิจกรรมการสรางสรรคงานศิลปะสามารถใชเปนวิธีการลด
ความเครียด ความวิตกกังวล ความเหนื่อยลา และความตึงเครียดดานอารมณในผูดูแล และยังมี
การศึกษาการปรับตัวของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (เพ็ญศิริ มรกต และ
คณะ 2556 : 97) 
  สวนงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใน
ตางประเทศพบวามีนักวิจัยใหความสนใจและใหความสําคัญกับผูดูแลผูปวยคอนขางมาก โดยจะเห็น
ไดจากความหลากหลายในการศึกษาทั้งการศึกษาในผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งและผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
อื่นๆ เชน 1) ศึกษาปจจัยองคประกอบของความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยมะเร็งและผูดูแล 
ในครอบครัวผูปวยมะเร็ง (Taylor 2006 : 4 ) 2) ศึกษาเกี่ยวกับความตองการของคูสมรสที่ใหการ
ดูแลผูปวยมะเร็งในระยะลุกลาม (Stezt 1987 : 2 ) 3) ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลครอบครัว
ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ในรูปแบบของ Meta analysis (Laurel L. Northouse 2010 : 31)  4) 
ศึกษาเก่ียวกับการตรวจประเมินความหวังในระหวางการพยากรณโรคและปญหาในระยะสุดทายของ
ชีวิตในผูปวยระยะสุดทายและครอบครัวของผูปวยระยะสุดทาย ดวยวิธีการทบทวนอยางเปนระบบ 
(Clayton and others 2008 : 641) 5) ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความแปรปรวนของความเครียด
สําหรับผูดูแล เพื่อนําไปสูการพิสูจนทฤษฎี ACT (Assessing Caregiver for Team Intervention ) 
(Wittenberg-Lyles E 2012 : 1114)  6) การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสําหรับญาติผูดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง (ทั้งในระยะกอนและหลังการเสียชีวิต) โดยการทบทวนอยางเปนระบบ 
(Peter L Hudson and others 2010 : 1 ) และ 7) การศึกษาผลของการนําหลักฐานเชิงประจักษ
ดานผูดูแลสูการปฏิบัติในระบบสุขภาพของโปรแกรม Family Caregiver Program (FCP) (Alan B 
Stevens 2012 : 218) 
  ผลการทบทวนงานวิจัยในครั้งนี้ทั้งในและตางประเทศยังไมพบความชัดเจนในรูปแบบ
การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย แตมีประเด็นที่คลายคลึงกันและแตกตางกันในผล
การศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวของได 4 ประเด็นดังนี้ 
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1. การปรับตัวของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งเพ็ญศิริ มรกต และคณะ 
(2556 : 90) กลาวอธิบายวาระดับคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยรายดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
ไดแก ดานรางกาย ดานความรูสึกตอตนเอง ดานการแสดงบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาอาศัย
ผูอื่น โดยจะเห็นวาการปรับตัวของผูดูแลเปนเรื่องที่ทีมบริการสุขภาพตองใหสําคัญ เนื่องจาก หาก
ผูดูแลมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไมเหมาะสม จะไมมีการสงเสริมบุคคลใหดีไดในดานใดดานตางๆ 
ดังกลาว ตองไดรับการแกไข เพราะการปรับตัวแตละดานตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย ไมสามารถ
แยกออกจากันไดโดยเด็ดขาด แตการปรับตัวใหมีความสมดุลในทุกๆ ดานนั้นมีปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปรับตัว ซึ่ง Wittenberg (2012: 1114) ไดอธิบายวาปจจัยที่มี
ผลตอความแปรปรวนของความเครียดในผูดูแล ไดแก ความรู ทักษะในการปรับเลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรม เพื่อชวยในการเผชิญปญหา เปนตน 

2. ความตองการการดานสุขภาพและความตองการดานจิตวิญญาณของ
ผูดูแลผูปวย ซึ่งผูดูแลไดใหความหมายสุขภาพไวเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) ความสมบูรณของรางกาย 
จิตใจ 2) การไมมีโรคภัย ไมเจ็บปวย และ3)เปนสิ่งที่ตองบํารุง ตองดูแล และผูดูแลในครอบครัวผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายระบุถึงความตองการความชวยเหลือของผูดูแล เริ่มตั้งแตเมื่อทราบวามีบุคคลใน
ครอบครัวปวยเปนโรคมะเร็งจนกระทั่งบุคคลนั้นเสียชีวิต (สาวิตรี สารพล 2552: 3) โดยความตองการ
ดานสุขภาพระบุไว 6 ประเด็น ไดแก 1) มีเวลาขอหลับ 2) อยากมีคนชวย 3) กําลังใจคือสิ่งสําคัญ 4) 
อยากใกลชิดจนวินาทีสุดทาย 5) ปรารถนาที่จะคงไวซึ่งความหวัง คือ หวังใหหาย และหวังใหจากไป
อยางสงบ และ6) อยากไปตรวจแตทิ้งผูปวยไมได/ อยากมีรางกายแข็งแรงเพื่อจะดูแลผูปวยไดนาน 7)
การบริหารจัดการในการดูแลทางดานรางกายของผูปวย กิจวัตรประจําวันของผูปวย 8) การใหการ
ดูแลตามแผนการรักษา 9) การเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจของผูปวย 
10)ความตองการในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับบานและการเงิน และ 11) ความตองการในการสังเกต
และเฝาระวังอาการของผูปวย (รวี เดือนดาว 2547 : 10, Stezt 1987 : 2 ) 
  นอกจากนี้ผูดูแลผูปวยยังมีความตองการดานจิตวิญญาณซึ่งจะเห็นวา ผูดูแลผูปวย
โรคมะเร็งจะเกิดความรูสึกหมดหนทางเหลือ สูญเสียและหมดความหวังในชีวิตเมื่อผูปวยอยูในระยะ
วิกฤติหรือการดําเนินของโรคเขาสูระยะสุดทาย จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต (Weaver & Flannelly 
2004 : 1210) โดยความตองการดานจิตวิญญาณ ที่มีในรายงานวิจัยพบวาผูปวยที่พักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมีความตองการดานจิตวิญญาณมากกวาผูปวยที่อยูบาน สวนเชื้อชาติและศาสนาในกลุม
ตัวอยางการความแตกตางกันนอยจึงไมสามารถระบุความสัมพันธได เพศหญิงมีความตองการดานจิต
วิญญาณสูงกวาเพศชาย ชนิดของมะเร็งหรือการเจ็บปวยที่รักษาไมหายมีความเกี่ยวของกับความ
ตองการดานจิตวิญญาณที่เพ่ิมขึ้น การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธดานจิตวิญญาณ คือผูที่
ไมเห็นวาโรคมะเร็งเปนอันตรายตอชีวิต จะมีความตองการดานจิตวิญาณนอย (Taylor 2006 : 4) 

3. วิธีการและกิจกรรมสําหรับชวยเหลือผูดูแลผูปวย  จากความตองการของ
ผูดูแลผูปวยขางตน ทําใหผูดูแลแสวงหาความรูและการสนับสนุนจากบุคลากรในทีมสุขภาพ  วิธีการ
ชวยเหลือผูดูแลจึงตองครอบคลุมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาวะของผูดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการใหบริการในรูปแบบตางๆเพื่อใหไดผลลัพธที่เปนคุณภาพ
ของการชวยเหลือผูดูแล ดังนั้นทีมสุขภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองแสวงหาความรู ที่เปน
หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อนํามาใหบริการแกผูดูแลอยางมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่เปนที่
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ยอมรับ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด กอใหเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา จึงทําใหมีผูที่
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวิธีการและกิจกรรมสําหรับ
ชวยเหลือผูดูแลผูปวย แบงไดเปน 2 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 เปนวิธีการที่มุงเนนการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลผูปวย และหมวดที่ 2 เปนวิธีการที่มุงเนนการสงเสริมสุขภาพของผูดูแล  
และองคประกอบหลักของวิธีการชวยเหลือประกอบดวย 1) การดูแลที่ครอบคลุมและเปนองครวม 2) 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการติดตามสนับสนุนเปนระยะ  3) การฝกการผอนคลาย การนวดและ 
4) กิจกรรมการสรางสรรคงานศิลปะสามารถใชเปนวิธีการลดความเครียด ความวิตกกังวล ความ
เหนื่อยลา รวมถึงการลด ความตึงเครียดดานอารมณในผูดูแล (สาวิตรี สารพล 2552 : 3) สวน 
Laurel L. Northouse  (2010: 317) สรุปวา กิจกรรมการดูแลครอบครัวผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
สามารถแบงไดเปนสามประเภท คือ กิจกรรมสําหรับผูดูแล ไดแก 1) สุขภาพจิตศึกษา  2) การ
ฝกอบรมทักษะ และ3) การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา และอธิบายผลการวิเคราะห วา
กิจกรรมมีผลในการลดภาระของผูดูแลอยางมีนัยสําคัญ และเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ของผูดูแล 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ ชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. เ ค รื่ อ งมื อ ในกา รบริ หา รจั ดก า รสํ าห รั บญาติ ผู ดู แ ลผู ป ว ยแบบ
ประคับประคอง  ซึ่ง Peter L.(2010: 1) กลาวถึงเครื่องมือที่ประเมินประสบการณ และประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการดูแลผูปวยสําหรับผูดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  ไดแก 1) Beck Hopelessness 
Scale (BHS) 2) Care satisfaction with palliative care 3) Families evaluation on 
management care and disclosure for terminal stage cancer patient  4) Family 
Perception of Care Scale (FPCS) 5) Family Assessment of Treatment End of Life (FATE) 
Survey เปนตน 
  จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน เพื่อใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่มีคุณ
ประสิทธิภาพโดยผูดูแลนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทักษะตางๆ แกผูดูแล ที่ครอบคลุม
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาวะของผูดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ให
เปนไปตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด กอใหเกิดผลลัพธที่พึง
ปรารถนาตอทั้งผูปวยและผูดูแลตอไป 
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บทสรุป 
 

 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดสรุปรายละเอียดความตองการของผูดูแลดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณในการปรับตัวของผูดูแล เพื่อมุงสูผลลัพธของการดูแล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตองการดาน 

รางกาย 

- มีสุขภาพรางกายแข็งแรง (ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ) 

- มีชวงเวลาพักผอน 

- มผีูดูแลมาสลับกัน 

จิตใจ 

- ไดรับกําลังใจ 

- ปรารถนาคงไวซึ่งความหวัง 

 หวังใหผูปวยหาย 

 หวังใหผูปวยจากไปอยางสงบ 

- การไดดูแลผูปวยอยางใกลชิด
จนกระทั่งผูปวยจากไป 

- การสื่อสารขอมูลการเจ็บปวยกับ
บุคคลในครอบครัว 

- การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล 

- กิจกรรมฝกผอนคลาย 

สังคม 

- การไดรับขอมูลมากพอจากแหลง
บริการสุขภาพ 

- การสนับสนุนการดูแลอยางตอเนื่อง 

- การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน
และการเงิน 

องคประกอบการเรียนรู 

-  ความรู 

 โปรแกรมทางการพัฒนาการ
ดูแล 

 คูมือ / เอกสาร 

-  ทักษะ 

 การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ 

 ทักษะการดูแล 

- กิจวัตรประจําวัน 

- การดูแลตามแผนการ
รักษา 

- อาการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายและจิตใจของ
ผูปวย 

- การสังเกตและเฝาระวัง
อาการของผูปวย 

- ทัศนคติ 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแล 

 การสื่อสาร 

การปรับตัวของผูดูแล 

- ดานรางกาย 

- ดานความรูสึกตอ
ตนเอง 

- ดานการแสดง
บทบาทหนาที ่
- ดานการพึ่งพา

อาศัยผูอื่น 
 

ผลลัพธ 

- ลดภาระของผูดูแล 

- ลดการ Burnout 

ของผูดูแล 

- ลดความเสีย่งของ
ผูปวยที่ไดรับการ
ดูแล 

- ลดปญหาขัดแยงใน
การดูแล 

 

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูปวยและ

ผูดูแล 

จิตวิญญาณ 

- การไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 

- การรับรูขอมูลที่ถูกตองและ
เที่ยงตรง เพื่อสามารถเผชิญกับการ
ดําเนินของโรคในผูปวย 

- การเผชิญกับวาระสุดทายเมื่อผูปวย
จากไป 

- ความผาสุกและรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตของผูปวย 



 

 
 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย การ
พัฒนารูปแบบ การประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยใชรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ในบท
นี้เปนการนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย พัฒนารูปแบบและประเมินผลดังนี้ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
1.  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงค ตามที่ผูวิจัยกําหนดไวขางตน จึงไดดําเนินการตามข้ันตอนวิจัยดังนี ้
 1.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงรางการวิจัย 
  ผูวิจัยเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีวิจัย (Research Design) โดย
เริ่มตนจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยการ
วิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิจัย ขอมูล
สารสนเทศ งานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดจัดทําโครงราง
การวิจัย และดําเนินการตามขั้นตอนตามลําดับ 
 1.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 
  ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จําเปนจะตองศึกษาสภาพการณ เพื่อใหเห็นถึงความ
ตองการในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งมีประชากรที่เกี่ยวของในการพัฒนา
รูปแบบหลายกลุม เพื่อใหมีความครอบคลุมในการศึกษาสภาพการณ ปญหา และความตองการในการ
พัฒนา โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 1) ผูดูแลที่ใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2) ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่รับการรักษาแบบ
ประคับประคองในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3) บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
  กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายคือ  
  1) ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เนื่องจากเปน
กลุมตัวอยางที่ไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ



 

 
 
 

การศึกษา ผูวิจัยจึงพิจารณากําหนดคุณสมบัติใหเหมาะสมกับการวิจัย แลวเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว จํานวน 30 คน ระหวางเดือนเมษายน - 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี ้
   เกณฑการคัดเลือกเขาเปนกลุมตัวอยาง (Inclusion Criteria) 

1. เปนผูดูแลหลักของผูปวยมะเร็งที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะ
กาวหนาของโรค ไมสามารถรักษาหายได มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา อาการทรุดไป
เรื่อย ๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 12 เดือน การรักษาทําไดเพียงดูแลแบบประคับประคอง 
เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จนกระทั่งเสียชีวิต 

2. เปนผูมีการรับรูและสติสัมปชัญญะด ี
3. สามารถติดตอสื่อสารดวยวิธีการเขียน พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดด ี
4. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

  2)   ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่
ไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา 
ผูวิจัยจึงพิจารณากําหนดคุณสมบัติใหเหมาะสมกับการวิจัยแลวเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว จํานวน 30 คน ระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี ้
   เกณฑการคัดเลือกเขาเปนกลุมตัวอยาง (Inclusion Criteria) 

1. เปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีภาวะ
กาวหนาของโรค ไมสามารถรักษาหายได มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา อาการทรุดไป
เรื่อย ๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 12เดือน การรักษาทําไดเพียงดูแลแบบประคับประคอง 
เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จนกระทั่งเสียชีวิต 

2. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
เกณฑการคัดออกจากการเปนตัวอยาง (Exclusion Criteria) 

1. ผูปวยที่แพทยวินิจฉัยอาการฉุกเฉินจากโรคมะเร็งที่ตองสงตอเพื่อรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลหรือแพทยเฉพาะทางอ่ืน ๆ  
    2. กรณีท่ีผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเสียชีวิต 
  3) บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ไดแก แพทย    
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลใหคําปรึกษา และนักโภชนาการ มีจํานวนประชากร 140 คน 
ผูวิจัยไดทําการสุมแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยการแบงประชากรที่จะศึกษาเปนกลุม
ตามคุณลักษณะที่ตองการ จากนั้นเรียงลําดับรายชื่อตามตัวอักษรในแตละกลุม แลวทําการสุมตัวเลข
เบื้องตน และสุมตอตามชวงที่จะใชในการสุมตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามขนาดที่กําหนด ใน
การศึกษานี้ผูวิจัยจะคํานวณตัวอยางจากสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan 1970 :  
607-610 , อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล  2543  : 21) 

� =
����(1 − �)

�� (� − 1) + ���(1 − �)
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  เมื่อ �=    ขนาดของกลุมตัวอยาง 

� =    ขนาดของประชากร 

� =    ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

�� =   คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%  (��=3.841)  

� =   สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด � = 0.5) 

และคํานวณหาชวงที่จะใชในการสุมตัวอยาง (Sampling Interval) จากอัตราสวนระหวาง 
จํานวนหนวยทั้งหมดในประชากรหารดวยขนาดตัวอยางที่ใช ดวยสูตร 

� =
�

�
 

 เมื่อ � = ชวงที่ใชในการสุมตัวอยาง 

  � = จํานวนหนวยทั้งหมดในประชากร 

  � = ขนาดตัวอยางที่ใช 

 
แทนคาจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยางและคํานวณหาชวงที่จะใชในการสุมตัวอยาง

(Sampling Interval) 
 

ตารางที่ 3.1 แทนคาจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง 

 

กลุมประชากร 
(คน) (N) 

แทนคาในสูตร ขนาดกลุม
ตัวอยาง 
(คน) (n) 

ชวงที่จะใชใน
การสุมตัวอยาง 

แพทย (12) � =
3.841�12�0.5�0.5

0.0025�(11) + 3.841�0.5�0.5)
 11.67 � =

12

12
 1 

เภสัชกร (5 ) � =
3.841�5�0.5�0.5

0.0025�(4) + 3.841�0.5�0.5)
 4.95 � =

5

5
 1 

พยาบาล
วิชาชีพ 

(121) � =
3.841�121�0.5�0.5

0.0025�(120) + 3.841�0.5�0.5)
 92.2 � =

121

92
 1.3 

พยาบาลให
คําปรึกษา 

(1) � =
3.841�1�0.5�0.5

0.0025�(0) + 3.841�0.5�0.5)
 1.0 � =

1

1
 1 

นักโภชนคลีนิก (1) � =
3.841�1�0.5�0.5

0.0025�(0) + 3.841�0.5�0.5)
 1.0 � =

1

1
 1 
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ดังนั้นในการศึกษานี้มีจํานวนกลุมตัวอยางของการวิจัยดังนี้ 
 



111 
 

ตารางที่ 3.2 จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

บุคลากรทางการแพทย 
ประชากร  

(N) 
ตัวอยาง  

(n) 
แพทย 12 12 
เภสัชกร 5 5 
พยาบาลวิชาชีพ 121 92 
พยาบาลใหคําปรึกษา 1 1 
นักโภชนาการ 1 1 

รวม 140 111 
 
 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
ผูวิจัยไดสราง และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยประกอบดวยความตรงและความเที่ยง
ของเครื่องมือตามลําดับดังนี้ 
 
 2.1 ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ลักษณะเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อสอบถามผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะหวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และหาคาความ
สอดคลอง IOC เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 1 ชุด แบง
ออกเปน 4 สวนคือ 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง เปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และการเติมคําในชองวาง จํานวน 10 ขอ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได โรคประจําตัว และ
ความสัมพันธกับผูปวย 
  สวนที่ 2  แบบสัมภาษณประสบการณของผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
เปนขอคําถามเกี่ยวกับ ประสบการณการดูแล ระยะเวลาที่ใหการดูแลผูปวย กิจกรรมในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  สวนที่ 3  แบบสอบถามทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง ตามแนวคิดทักษะความสามารถของ
ผูดูแลผูปวยของ Schumacher (Schumacher 2000 : 191-203) เปนขอคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 28 ขอ ประกอบดวย 1) การเฝาระวัง 2) การแปล
ความหมาย 3) การตัดสินใจ 4) การปฏิบัติการ 5) การปรับกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 6) 
การเขาถึงแหลงสนับสนุน 7) การใหการดูแล 8)ความรวมมือกับผูปวย และ 9) การเขาถึงระบบการ
ดูแลสุขภาพ 
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  สวนที่ 4  แบบสัมภาษณความรู ทัศนคติ และกิจกรรมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย ตามวิถีทางของโรคมะเร็ง (Trajectory of Cancer) ในระยะตาง ๆ ไดแก ระยะเฉียบพลัน 
ระยะเรื้อรัง ระยะสุดทาย และระยะหลังผูปวยเสียชีวิต 
  เกณฑการแปลความหมาย ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแปลความหมายดังนี้ 
    ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 3 เปนการประเมินทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง ตาม
แนวคิดทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยของ Schumacher (Schumacher 2000 : 191-203) 
ซึ่งเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
 ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น 
  5 จริงที่สุด   หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นจริงที่สุด  
  4 จริงมาก   หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นจริงมาก 
  3 คอนขางจริง  หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นคอนขางจริง 
  2 คอนขางไมจริง หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นคอนขางไมจริง 
  1 ไมจริงเลย  หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นไมจริงเลย 
 
 ผูวิจัยพิจารณาเกณฑในการแปลความหมายทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย รายขอวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนรายดานรวมแปลงขอมูลเปน 
100 เพื่อประเมินระดับ โดยใชหลักการของ Cox (1994) (Cox DR 1994 : 23-36) โดยคํานวณ 
คะแนน = (คะแนนรวมเฉลี่ยรายดาน – 1)  x 100  
                  พิสัยของมาตรวัด (5 – 1 = 4)  
โดยมีเกณฑการคะแนนดังตอไปนี้ 

ต่ํากวา 70  หมายความวา มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
  70 - 79.99  หมายความวา มีทักษะระดับพอใช 
  80 - 89.99  หมายความวา มีทักษะระดับด ี
  90 - 100  หมายความวา มีทักษะระดับดีมาก 
 

 2.2 ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

  ลักษณะเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อสอบถามผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 1 ชุด แบง
ออกเปน 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูปวย เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และแบบสอบถามปลายเปด สําหรับใหเติมคําในชองวาง จํานวน 14 ขอ ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน รายจายในการติดตาม
ผลการรักษาในแตละครั้ง สิทธิคารักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค ระยะเวลาการเจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็ง วิธีการรักษาที่ไดรับในปจจุบัน ผูดูแลหลักขณะเจ็บปวยและความสัมพันธกับผูปวย 
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  สวนที่ 2  แบบสอบถามประเมินอาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (Symptom 
Assessment) เปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แสดงอาการโรคมะเร็งที่พบใน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 26 อาการ และแบบสอบถามปลายเปดใหผูปวยตอบ และเติมคําในชองวาง 
  สวนที่ 3  แบบสัมภาษณผูปวย เปนขอคําถามเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และการดูแล
แบบองครวมไดแก ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จํานวน 26 ขอ 
  สวนที่ 4  แบบประเมินระดับความสามารถในการทํากิจกรรมของผูปวยที่ไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Performance Scale Adult Suandok : PPS V2) ซึ่งมีการ
ประเมินดานการเคลื่อนไหว การปฏิบัติกิจกรรม และการดําเนินของโรค การดูแลตนเอง การ
รับประทานอาหาร และระดับความรูสึกตัว มีระดับคะแนน 0 – 100% 
  การแปลผล PPS V2 
   คะแนน PPS V2 70 – 100% หมายถึง ระยะคงที่ (Stable) 
   คะแนน PPS V2 40 – 60% หมายถึง ระยะเปลี่ยนผาน (Transitional) 
   คะแนน PPS V2 10 – 30% หมายถึง ระยะสุดทาย (End-of-life) 
 2.3 บุคลากรทางการแพทย 

  ลักษณะเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณเพื่อสัมภาษณบุคลากรทางการแพทยผูใหการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการวิเคราะห
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของในแบบสัมภาษณบุคลากรทางการแพทย 1 ชุด ประกอบดวย 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทางการแพทย จํานวน 7 ขอ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพการ
สมรส ศาสนา ระดับการศึกษาประสบการณในการทํางานดานโรคมะเร็งและอาชีพ 
  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ไดแก ทักษะการดูแล ปญหาในการพัฒนาทักษะการดูแล การแกไขปญหา และ
รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสม 
 2.4 การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 

  2.4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสาร บทความ ทฤษฎี และรายงานการวิจัย  ตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนขอมูลในการกําหนดแนวคิด 
โครงสรางและเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
  2.4.2 ศึกษารูปแบบ เทคนิควิธีการสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการ แนวคิด เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายในการออกแบบและสรางเครื่องมือวิจัย 
  2.4.3 สรางแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือการวิจัย (ฉบับราง) ใหมีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดการวิจัยและครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย 
 2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.5.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ซึ่งเปนฉบับที่ผูวิจัยทําการพัฒนาขึ้น พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอการวิจัย ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพทเฉพาะ พรอมทั้ง
รายละเอียดขั้นตอน วิธีการดําเนินการวิจัยโดยยอ เสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญหรือผูมี
ประสบการณในการดําเนินการดานการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย  
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ตารางที่ 3.3  ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการดําเนินการดานการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

 
ลําดับ

ที ่
รายช่ือผูเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

1 แพทยหญิงชุติวรรณ  วิวัฒนาสิทธิพงศ รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร
นิวเคลียร 

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 

2 แพทยหญิงนิอร  โชติธนประสิทธิ เวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 

3 แพทยหญิงศรัญญา  ประทัยเทพ อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค 

4 นางสาวอรชร มาลาหอม 
 

พยาบาลเฉพาะทางดาน
การดูแลผูปวยวิกฤติ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค 

5 นายสมปอง  พะมุลิลา 
 

พยาบาลเฉพาะทางดาน
การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยดานความตรงของเนื้อหา ความครอบคลุม
ขอบเขตที่กําหนดไว และความเหมาะสมของคําถามเปนรายขอ กับองคประกอบที่มุงวัดดวยคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาและตรงกับนิยามปฏิบัติการ (Item Objective 
Congruence : IOC) ตามวิธีของ Rovineli and Hambleton (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 219-222 ) 
ผูเชี่ยวชาญประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 

คาคะแนน 1 หมายถึง มีความสอดคลอง 
คาคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง 
คาคะแนน -1 หมายถึง ไมมีความสอดคลอง 

  ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี IOC ระหวาง 0.6 - 1.00 ซึ่งถือวามีความสอดคลองกับ
นิยามปฏิบัติการอยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 219-222) ผลการ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน พบวาแบบสอบถามการวิจัย
ของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และบุคลากรทางการแพทย ซึ่งมีขอคําถาม ผานเกณฑที่กําหนด
ทุกขอ 
  ผูวิจัยไดปรับปรุงความเหมาะสมดานภาษา และการเรียงลําดับขอความในแตละขอ
คําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   1. การตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย ผูวิจัย
นําแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ที่ผานการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาและไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นกอนนําไปใชจริง โดยให
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้จํานวน 30 คน 
(โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี) และทดลองใชแบบสอบถาม (Try out) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
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ความเชื่อมั่นดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 233) ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการ
วิจัยของผูดูแล สวนที่มีขอคําถาม 28 ขอ คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไดเทากับ 0.89 
   2. นําผลการทดลองใชเครื่องมือมาพิจารณาแกไขปรับปรุงสํานวนภาษา เพื่อให
แบบสอบถามมีความชัดเจนมากขึ้น โดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดพิมพเปนชุดเครื่องมือ
วิจัยฉบับสมบูรณ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพการณการดูแล

ผูปวยระยะสุดทาย 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 

 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ถูกตองสมบูรณ นําไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
  3.1 ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย และบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิเคราะหสภาพการณ การดูแลผูปวย 

ระยะสุดทาย เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวทางและประเด็นในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของการสอบถาม

และการสัมภาษณ 

นําแบบสอบถามและสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความชัดเจน 

ถูกตองและเหมาะสม และนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณมาปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา จัดพิมพเปนชุดเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ 
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  3.2 เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ เก็บขอมูลดวย
ตนเอง 
  3.3 ผูวิจัยรวบรวมเอกสารแบบสอบถาม และสัมภาษณ มาวิเคราะหขอมูลวิธีทางสถิติ 
แลวนําผลการวิเคราะหมาประกอบการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ตอไป 
 

4. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบของขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดังนี้ 
  4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหา
คาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 

4.1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนการ
ประเมินอาการผูปวย ประเมินระดับความสามารถในการทํากิจกรรมของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคอง คํานวณคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอในรูปตารางประกอบ 

4.1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง (Descriptive Analysis) 
จากแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย และการแปลผลโดยการแปลงขอมูล
เปน 100 เพื่อประเมินระดับไดแก ทักษะระดับนอยตองปรับปรุง ทักษะระดับพอใช ทักษะระดับดี 
และทักษะระดับดีมาก 
  4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและ
ขอเสนอเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่เปนคําถามปลายเปด และใหเติมคําในชองวางเพิ่มเติมโดยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในกลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย และบุคลากรทางการแพทย 
 

5. การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

 
 การวิจัยครั้ งนี้ผานการพิจารณาใหการรับรองการอนุมัติ ใหดําเนินการศึกษาวิจัยจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขเรียบรอยแลว ตามเอกสารเลขที่ EC 005/2014 เพื่อการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
งานวิจัย ผูวิจัย ไดจัดทําคําชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบวัตถุประสงค แนวปฏิบัติในการตอบ
แบบสอบถาม และการสัมภาษณสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย ประโยชนที่จะไดรับ 
การเก็บรักษาความลับ สามารถเขารวมโครงการวิจัยไดตามความสมัครใจ และสามารถยกเลิกการเขา
รวมการวิจัยไดตลอดเวลาไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยไมมีผลกระทบตอการบริการ หรือการ
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รักษาพยาบาลที่ไดรับการรักษาตามปกติทั้งในปจจุบันและอนาคต ขอมูลจากการวิจัยนี้จะนําเสนอ
ผลงานวิจัยในภาพรวมเพ่ือใชประโยชนตอไป 
 

ตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยกําหนดการ
ดําเนินการดังนี้ 
   1. การสรางหรือพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัย
ไดมีขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย ทั้งในและตางประเทศ 
    1.2 ศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ของผูดูแล ผูปวย และ
บุคลากรทางการแพทยผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สรุปผลการศึกษาสภาพการณดูแล 
    1.3 จัดทํารูปแบบโดยนําผลการศึกษาในขอ 1.1 และ 1.2 มาวิเคราะหและ
สังเคราะห บูรณาการรวมกัน เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทกัษะความสามารถ

ของ Schumacher 

แนวคิดการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองของ World 

Health Organization 

แนวคิดการดูแลแบบองครวม

ของผูปวยมะเร็ง 

กระบวนการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

การรับรู การพัฒนา การเรียนรู การประเมินผล 

รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

- การเฝาระวัง 
- การแปลความหมาย 
- การตัดสินใจ  
- การปฏิบัติการ 
- การปรับกิจกรรมตางๆ 

ตามความเหมาะสม 
- การเขาถึงแหลงสนับสนุน 
- การใหการดแูล  
- ความรวมมอืกับผูปวย  
- การเขาถึงระบบการดูแล

สุขภาพ 

- รางกาย 
- จิตใจ 
- สังคม 
- จิตวิญญาณ 

- การควบคุมอาการ 
- การรักษาโรค 
- การดแูลดานจิตสังคม

และจิตวิญญาณ 

ผลการศกึษาสภาพการณใน

การดแูลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

- ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

- ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
- บุคลากรทางการ

พยาบาลผูใหการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
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   2. การจัดทํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ประกอบ

แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการนําไปใช และการประเมินผลรูปแบบ โดยมีผลของการ

จัดทํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
เปนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ครอบคลุมองครวมโดยรูปแบบการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ สวนใหญจะเนนการฝกอบรมแบบมีสวน
รวมและการฝกทักษะทั้งในสถานการณจริงและในสถานการณสมมติ ซึ่งวิทยากรจะเพิ่มเติมเนื้อหา
สาระทีข่าดหายไป เพ่ือเติมเต็มความรู ซึ่งมีกรอบเนื้อหาในหลักสูตร คือ 

1. บทนําเขาสูหลักสูตร 
2. ทัศนคติและการยอมรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
3. ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง  
4. แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
5. การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
6. การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 
7. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล  
8. เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ    
9. การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care)   
10. กฎหมายและจริยธรรม  

2.2 คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สําหรับผูดูแล 
1. คูมือการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง : สําหรับผูดูแล เพื่อเปน

แนวทางใหผูดูแลสามารถนําความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาทักษะจากการฝกอบรม ไป
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สมุดบันทึกการดูแลสุภาพผูปวยโรคมะเร็ง สําหรับผูดูแลในการลง
บันทึกขอมูลของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
    2.3  การประเมินผล 

   เพื่อใหทราบถึงคุณคาของหลักสูตรวามีประสิทธิภาพอยางไรเมื่อนําไปใช
แลวสามารถสนองตอบวัตถุประสงค ที่หลักสูตรนั้นตองการมากนอยเพียงใด จึงไดกําหนดการประเมิน
ประสิทธิผลตามแนวคิดของ Kirk Patrick ประกอบดวยการประเมิน 4 ระดับ คือ 1) การประเมิน
ปฏิกิริยาที่ตอบสนอง 2) การประเมินการเรียนรู 3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 4) การ
ประเมินผลลัพธประกอบดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.4  การประเมินประสิทธิผลตามแนวคิดของ Kirk Patrick 
 

ระดับ คําอธิบาย เครื่องมือ / 
แหลงขอมูล 

ระยะเวลาในการ
ประเมิน 

ระดับ 
1 

การ
ตอบสนอง 
(Reaction) 

การตอบสนองของผูเรียน
ที่มีตอหลักสูตร ชอบ
หลักสูตรที่ฝกอบรม
หรือไม 

แบบสอบถาม ความ
พึงพอใจ 

เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการ
ฝกอบรมในหลักสูตร 

ระดับ 
2 

การเรียนรู 
(Learning) 

ผูรับการอบรมไดเรียนรูใน
สิ่งที่เปนวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมหรือ
หลักสูตรหรือไม 

แบบสอบถามความรู
และทักษะ 

ประเมินกอน และ
หลังการอบรม 

ระดับ 
3 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

การเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ผูรับการ
อบรมไดประยุกต หรือนํา
สิ่งที่อบรมมาใชในการ
ปฏิบัติหรือไม 

แบบประเมินทักษะ 
การสังเกต 

ประเมินกอน  และ
หลังการอบรม 

ระดับ 
4 

ผลลัพธ 
(Results) 

การเชื่อมโยงการฝกอบรม
ไปสูสุขภาวะของผูปวย
และผูดูแล 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Records) 

ประเมินหลังการ
อบรม 1 สัปดาห 

 

 3. การตรวจสอบความตรงดานโครงสราง เนื้อหา ความสอดคลองและความเหมาะสมของ

ตนแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดุแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยผูทรงคุณวุฒิ 17 ทาน เพื่อให

การวิเคราะหวิจารณและใหขอเสนอแนะ นํามาซึ่งขอสรุปของรูปแบบการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม 

โดยจัดทําแบบประเมินความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบที่ประกอบดวย หลักสูตรการ

พัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 2) คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง 

“สําหรับผูดูแล” สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง และแบบประเมินรูปแบบการพัฒนา

ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยใชการวิเคราะห IOC (Item Objective Congruence 

Index : IOC) ตามวิธีของ Rovineli and Hambleton (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 219-222 ) 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 

 คาคะแนน 1  หมายถึง   มีความสอดคลอง 

 คาคะแนน 0  หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลอง 

   คาคะแนน -1 หมายถึง  ไมมีความสอดคลอง 
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แบบประเมินความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิที่มี ประกอบดวย ชื่อเรื่อง รายละเอียด คําชี้แจง นิยาม 

รายการ ผลการพิจารณาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข  

นิยาม รายการ ผลการพิจารณา ขอเสนอแนะ
เพ่ือการ
ปรับปรุง
แกไข 

เห็น
ดวย 
+1 

ไม
แนใจ 

0 

ไมเห็น
ดวย 
-1 

 หลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย เปนหลักสูตรทีเ่นน
การฝกอบรมแบบมสีวนรวม
และการฝกทักษะของผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
โดยมีวตัถุประสงค 

1. โครงสรางของหลักสูตร     

2. หนวยการเรียนรู     

3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม     

4. กิจกรรม     

5. เนื้อหา/สื่อ     

6. การประเมินผล     

 คูมือการดูแลผูปวย
มะเร็งแบบ
ประคับประคอง 
“สําหรับผูดูแล”  

1.   เนื้อหา     

2.   รูปเลมของคูมือ     

3.   ความเหมาะสมของคูมือ     

4.   ประโยชนในการนําไปใช     

 สมุดบันทึกการดูแล
สุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 

1. แบบบันทึกขอมูลผูปวย     

2. แบบบันทึกตารางนัดหมายแพทย     

3. แบบบันทึกตารางนัดหมายแพทย     

4. เนื้อหา ความรูเรื่องโรคมะเร็ง     

5. แบบบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพ
ผูปวยโรคมะเร็ง 

    

6. สอบถามขอมูลการใหบริการ     

7. ความเหมาะสมของสมุดบันทึก     

8. ประโยชนในการนําไปใช     

  
 ผูวิจัยเลือกประเด็นการตรวจสอบที่มีคาดัชนี IOC ระหวาง 0.6-1.00 ซึ่งถือวามีความสอดคลอง
กับนิยามอยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 219-222) ผลการพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 
17 ทาน พบวา หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คูมือการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคอง  “สําหรับผูดูแล” สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง แบบประเมิน
รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผานเกณฑที่กําหนดเกือบทุกขอ มีเพียง
ประเด็นหัวขอที่มีคา IOC 0.59 ไดแก หลักสูตรมีดังนี้ ระยะเวลาในการอบรม วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม หนวยการเรียนรูที่ 2 เนื้อหาใบความรูที่ 8 และกิจกรรมขอ 1 และ 2 สวนคูมือมี IOC 0.53 
ประเด็นรูปเลมของคูมือ และไดนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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ตารางที่ 3.5  ผูทรงคุณวุฒิ 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1 นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย กรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 

2 นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

3 นายแพทยสมเกียรติ โพธิสัตย ที่ปรึกษากรมการแพทย กรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 

4 นายแพทยอุกฤษฏ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 
 

5 แพทยหญิงปฐมพร ศิรประภาศิร ิ นายแพทยเชี่ยวชาญ กลุมงานรังสีรักษา  
โรงพยาบาลราชวิถ ี

6 แพทยหญิงฉันทนา หมอกเจริญพงศ หัวหนากลุมงานเวชศาสตร

ประคับประคอง 

กลุมงานเวชศาสตร
ประคับประคองสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ 

7 นายแพทยลัญฉนศักดิ์ อรรฆยากร แพทยประจําศูนยชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

8 รศ.ประคอง อินทรสมบัติ รองศาสตราจารย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

9 รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด รองศาสตราจารย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

10 ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผูชวยศาสตราจารย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี       
คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11 ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ คณะกรรมการบริหาร 
สภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาล 

12 รศ.ปญากรณ ชุตังกร รองศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช คณะ
พยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

13 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร นักวิชาการพยาบาลชํานาญ

การพิเศษ 

สํานักการพยาบาล สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

14 นางพรปวีณ อธิธัญชัยพงษ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน 

15 ดร.นิภาพร ลครวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลยโสธร 

16 นางสาวแมนมนา จิระจรัส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

17 นางสาววีรมลล จันทรดี นักสังคมสงเคราะห ฝายสวัสดิการสังคม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย 

 
 4.   นําผลการตรวจสอบตนแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่
ไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงแกไขรูปแบบใหมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม สามารถ
นําสูการปฏิบัติได 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 2 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบทักษะผูดูแลผูปวย
โรคมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี ้
  3.1 ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย เพื่อตรวจสอบและพิจารณาตนแบบรูปแบบการพัฒนารูปแบบการรักษาผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 
  3.2 รวบรวมและนําผลการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขตนแบบใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4.  การวิเคราะหขอมูล การพัฒนารูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  
  ในการวิเคราะหขอมูลของขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้ 
  4.1 การประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยใชใชคาเฉลี่ย (X̄)  
  4.2 การประเมินความสอดคลอง ใชการวิเคราะหหาคา IOC (Item Objective 
Congruence) ของตนแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  
  4.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรดานปฏิกิริยา
ตอบสนอง (ความพึงพอใจ) ของผูรับการอบรม โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ .98 
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ภาพที่  3.2 แผนภูมิ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 

ตอนที่ 3  การนํารูปแบบไปใช 

 
   เปนการนําเอารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใชในผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 30 คน โดยการใชวิธีการวิจัยเชิง
ทดลอง แบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนและหลังอบรม (One Group pretest-posttest 
design) 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 

              ผูวิจัยดําเนินการตอจากขั้นตอนที่ 2 นํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการเรียนรูโดย 

1. กลุมเปาหมายคือ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 30 ทาน 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูวิจัยและผู

รวมวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

เอง 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย รวมกับการวิเคราะห สังเคราะห งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปการศึกษาสภาพการณการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย กรอบแนวคิด Palliative Caregiver Development Skill Model ในการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

จัดทํารูปแบบการพฒันาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ประกอบดวย แนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค กระบวนการนําไปใช และการประเมนิผลรปูแบบ โดยมีผลของการจัดทาํรูปแบบการ
พัฒนาทักษะผูดูแล ดังนี ้

- หลักสูตรการพัฒนารปูแบบทกัษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

- คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง สําหรับผูดูแล 
- สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  

- แบบประเมนิ 

ตรวจสอบความตรงทางดานโครงสราง เนื้อหา ความเหมาะสมของตนแบบรปูแบบการพัฒนาทกัษะ

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยผูทรงคุณวฒุิ 17 ทาน และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําผลการตรวจสอบและคําแนะนําจากผูทรงคุณวฒุิมาปรับปรุง แกไข ใหมีความชัดเจน ถูกตอง 

เหมาะสม และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาจัดทาํเปนรปูแบบการพัฒนาฉบบัสมบูรณ 
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   การวิเคราะหขอมูล 

     นําไปวิเคราะหรวมกันในขั้นตอนการประเมินผล 

 
ตอนที่ 4  การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีขั้นตอนในการ
สรางเครื่องมือการประเมิน ดังนี้  
 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินผล ตามแนวคิดการประเมินประสิทธิผลของ Kirk Patrick และการวัดทัศนคติของลิเคิรท 
(Likert)  

2. จัดทําแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนคือ 

สวนที่ 1 ขอมูลดานบุคคลผูเขารับการพัฒนาทักษะผูดูแล 
สวนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาทักษะผูดูแลเปนแบบ 

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยสุด  ใหน้ําหนัก 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  ใหน้ําหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ใหน้ําหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  ใหน้ําหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ใหน้ําหนัก 5 คะแนน 

   โดยใชสูตรคํานวณตามแนวคิด เรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) หรือการวัดแบบ 
Likert’s Scale ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ําสุด

จํานวนชวง
=

5 − 1

5
= 0.80 

 

  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ยเรขาคณิต การแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ย ยึดตามคาทีไ่ดจากสูตรระดับชั้น = 0.80 ในการแปลความหมาย ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 1.00 -  1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 
  คาเฉลี่ย 1.81 -  2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.41 -  4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.21-  5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

    สวนที่ 3 แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม เปนแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบตามความ
คิดเห็น จํานวน 28 ขอตามแนวคิดทักษะความสามารถของผูดูแลผูปวยของ Schumacher 
(Schumacher 2000 : 191-203) ซึ่ งไดตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา/
จุดประสงค (Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตามวิธีของ 
Rovineli and Hambleton (วรรณี แกมเกตุ 2551 : 219-122) ไดคา IOC รายขออยูระหวาง 0.6-
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1.0 โดยแบบประเมินนี้ เปนเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ง
เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น 
  5 จริงที่สุด   หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นจริงที่สุด  
  4 จริงมาก   หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นจริงมาก 
  3 คอนขางจริง  หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นคอนขางจริง 
  2 คอนขางไมจริง หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นคอนขางไมจริง 
  1 ไมจริงเลย  หมายถึง  มีความคิดเห็นตามขอนั้นไมจริงเลย 
 
 ผูวิจัยพิจารณาเกณฑในการแปลความหมายทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย รายขอวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนรายดานรวมแปลงขอมูลเปน 
100 เพื่อประเมินระดับ โดยใชหลักการของ Cox (1994) (Cox DR 1994 : 23-36) โดยคํานวณ 
คะแนน = (คะแนนรวมเฉลี่ยรายดาน – 1)  x 100  
                  พิสัยของมาตรวัด (5 – 1 = 4)  
โดยมีเกณฑการคะแนนดังตอไปนี้ 

ต่ํากวา 70  หมายความวา มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
  70 - 79.99  หมายความวา มีทักษะระดับพอใช 
  80 - 89.99  หมายความวา มีทักษะระดับด ี
  90 - 100  หมายความวา มีทักษะระดับดีมาก 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของผูดูแลที่เขารวมในรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รวมกับผูชวยวิจัย 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินตาง ๆ นํามาวิเคราะห 
3. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
4. การประเมินผลดานประสิทธิผล ประเมินผลหลังการอบรม และประเมินตอเนื่อง 1 

สัปดาห 
 การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูดูแล คํานวณดวยการใชรอยละและคาเฉลี่ย 
2. การวิเคราะหผลความพึงพอใจของผูดูแล คํานวณดวยการใชรอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะหผลดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทาย ทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกอน
และหลังการอบรม โดยใชสถิติคาที ่(T-test) 

4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคมะเร็ง โดยผูดูแลและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใชสถิติการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 

 นําสูการสรุปขั้นตอนการวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้ 
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ขั้นตอนการ

ดําเนินการวิจัย 

1.วิเคราะห

สถานการณการ

ดูแลผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทาย 

Skills Model 

การดําเนินการวิจัย 

1. วิเคราะหสถานการณการดูแลผูปวย

มะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาล

มะเร็งอุบลราชธานี  

2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแล

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

3. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจาก

ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของทั้งใน

และตางประเทศ 

4. สรางรปูแบบการพัฒนาทักษะการ

ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทายจาก

การศึกษา เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

และสรุปสภาพการณการดูแลผูปวย

มะเร็งระยะสุดทาย 

ผลลัพธ 

องคความรูเพื่อนําไปพฒันาเปนรูปแบบ

การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทาย 

 

 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการวิจัย 

2. การพัฒนา

รูปแบบการ

พัฒนาทักษะ

ผูดูแลผูปวย

มะเร็งระยะ

สุดทาย 

การดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนา

รูปแบบการพฒันาทักษะผูดูแลผูปวย

มะเร็งระยะสุดทาย 

2. สรางหลักสตูรการพัฒนาทักษะ

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบ

ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะและคูมือประกอบการ

พัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

3. ตรวจสอบความตรงทางดาน

โครงสราง เนื้อหา ตามความเหมาะสม

ของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแล

ผูปวยมะเร็งโดยผูทรงคุณวฒุ ิ

4. ปรับปรุงแกไข 

ผลลัพธ 

รูปแบบการพฒันาทักษะผูดูแลผูปวย

มะเร็งระยะสุดทาย 

ตรวจสอบและประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 17 คน ที่มีความเชีย่วชาญ และ

ประสบการณการทํางานดานโรคมะเร็ง 
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ขั้นตอนการวิจัย 

3. การนํารปูแบบ

ไปใช 

การดําเนินการ 

- ทดลองใชรูปแบบการพฒันาทกัษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ณ 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
- รูปแบบประกอบดวย 
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” 
3. สมุดบนัทึกการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคมะเร็ง 
- พัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 30 คน 

 

ผลลัพธ 

รูปแบบการพฒันาทักษะผูดูแล 

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดผาน 

การทดลองใช 

ขั้นตอนการวิจัย 

4. การ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการ 

- ประเมินรปูแบบการพัฒนาทักษะ

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 4 ดาน 

1. ดานปฏิกิริยาของผูเรียนตอการ 

   พัฒนา 

2. ดานการเรียนรู 

3. ดานพฤติกรรม 

4. ดานผลลัพธ 

- ปรับปรุงแกไขรูปแบบการพฒันา

ทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

 

ผลลัพธ 

รูปแบบการพฒันาทักษะผูดูแลผูปวย

มะเร็งระยะสุดทายฉบบัสมบูรณ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายครั้งนี้ ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  ตอนท่ี  2  ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  ตอนท่ี  3  ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รายละเอียดดังนี้ 
 
  1.1 ทักษะการดูแลของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  สรุปผลการศึกษาดังนี ้
 
ตารางที่  4.1  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N = 30) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศ   
       หญิง 21 70 
       ชาย 9 30 
2.  อายุเฉลี่ย 47.1 ป    

21-30 ป 1 3.33 
31-40 ป - - 
41-50 ป 5 16.67 
51-60 ป 9 30.00 
61-70 ป 10 33.33 
มากกวา 71 ป 5 16.67 

3.  ความสัมพันธกับผูปวย   
       บิดา หรือมารดา 11 36.6 
       บุตร 5 16.6 
       ภรรยาหรือสาม ี 6 20 
       นองสาว 4 13.3 
       ญาติ 4 13.3 
4.  ประสบการณการดูแลผูปวย   
       เคย 4 13.3 
       ไมเคย 26 87.7 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5.  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอวันในการทําหนาที ่   
       6-8  ชั่วโมง 2 6.6 
       9-12  ชั่วโมง 4 13.3 
       > 12 ชั่วโมง 24 80 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวาขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70 
อายุเฉลี่ย 47.1 ป ความสัมพันธของผูดูแลกับผูปวยเปนบิดาหรือมารดา ภรรยาหรือสามี และบุตรคิด
เปนรอยละ 36.6 , 20 และ 16.6 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการดูแล
ผูปวยมากอนคิดเปนรอยละ 87.7 เวลาที่ใหการดูแลสวนใหญมากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 
80 
 
ตารางที่  4.2  แสดงทักษะรายขอของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (N = 30) 
 
ทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย x  SD 
การเฝาระวัง   
1. ทานสามารถติดตามอาการผิดปกติผูปวยได 3.83 0.74 
2. ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่ทานดูแล 3.83 0.79 
3. ทานคนหาปญหาความตองการของผูปวยไดรวดเร็ว ถูกตอง 3.43 0.81 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.70 0.49 
การแปลความหมาย   
4. ทานบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวยได 3.63 0.81 
5. ทานสามารถแยกลักษณะอาการที่ผิดปกติของผูปวยได 3.43 0.62 
6. ทานเขาใจ อธิบายและสรุปอาการที่เปลี่ยนแปลงของผูปวยได 3.40 0.77 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.48 0.52 
การตัดสินใจ   
7. ทานประเมินอาการเบื้องตนของผูปวยได 3.27 0.74 
8. ทานสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยได 3.60 0.77 
9. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวยไดตามลําดับ

ความสําคัญ 
3.57 0.93 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.47 0.64 
การปฏิบัติการ   
10. ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาที่เหมาะสมและเม่ือผูปวย

ตองการได 
3.70 0.70 

11. ทานดูแลผูปวยตามรูปแบบกิจกรรมประจําวันของผูปวย 3.87 0.82 
12. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวยได ตามลําดับ

ความสําคัญ 
3.17 0.95 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.57 0.57 
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ทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย x  SD 
การปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม    
13. ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรมในการดูแลที่เหมาะสมกับ

ผูปวยได 
3.30 0.75 

14. ทานสามารถนําวิธีการที่หลากหลายมาใชในการดูแลผูปวยเพื่อให
เกิดผลดี 

3.33 0.54 

15. ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมสําหรับผูปวย 3.70 0.87 
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.44 0.48 

การเขาถึงแหลงสนับสนุน    
16. ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการสุขภาพในชุมชน 4.17 0.74 
17. ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืมอุปกรณหรือเครื่องมือทาง

การแพทยที่จําเปนจากสถานบริการสุขภาพ 
3.70 0.87 

18. ทานไดรับการติดตามดูแลจากสถานบริการสุขภาพในชุมชน 3.53 1.10 
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.80 0.78 

การใหการดูแล   
19. ทานสามารถดูแลผูปวยตามขั้นตอนไดอยางปลอดภัย 3.47 0.57 
20. ทานสามารถดูแลผูปวยใหไดรับความสะดวกสบาย 3.67 0.71 
21. ทานไดรับเวลาในการดูแลผูปวยตามข้ันตอนอยางเหมาะสม 3.57 0.77 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.56 0.51 
ความรวมมือกับผูปวย   
22. ทานมีการเรียนรูคนควาศึกษาเพิ่มเติมในการดูแลผูปวย 3.53 0.77 
23. ทานวางแผนการดูแลรวมกันกับผูปวย 3.33 0.84 
24. ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการเปนผูดูแลไดอยางเหมาะสม 3.63 0.61 
25. ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการดูแลผูปวย 3.77 0.82 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.56 0.61 
การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ   
26. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับการดูแลจากระบบสุขภาพท่ีตอบสนองตอ

ความตองการ 
3.77 0.82 

27. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาในระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ 

4.40 0.85 

28. ทานสามารถเปนตัวแทนขอความชวยเหลือจากสถานบริการ
สุขภาพไดเมื่อจําเปน 

3.97 0.76 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.03 0.50 
  
  จากตารางที่ 4.2 ผลการสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตามกรอบแนวคิด 
A transactional modal of cancer family caregiving skill พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดคือ 
ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ ( x = 4.03 , SD = 0.50) และทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน  
( x = 3.80 , SD = 0.78) และทักษะการเฝาระวัง ( x = 3.70 , SD = 0.49) ตามลําดับ คะแนนเฉลี่ย
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ต่ําสุดคือทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ( x = 3.44 , SD = 0.48) รองลงมาคือ
ทักษะการตัดสินใจ ( x = 3.47 , SD = 0.64) 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงทักษะรายดานของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (N = 30) 
 
ทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย x  SD การแปลผล 
การเฝาระวังตรวจสอบอาการ 67.50 12.25 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การแปลความหมายของอาการ 62.22 13.08 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การตัดสินใจ 61.94 16.03 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การปฏิบัติการ 64.44 14.33 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 61.11 12.05 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การเขาถึงแหลงสนับสนุน 70.00 19.64 มีทักษะระดับพอใช  
การใหการดูแล 64.16 12.78 มีทักษะระดับนอย ตองปรับปรุง 
การรวมมือกับผูปวย 64.16 15.03 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 78.87 12.63 มีทักษะระดับพอใช 

คาเฉลี่ยรวม 65.70 9.39  
 
  จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหคะแนนรายดานรวมโดยแปลงขอมูล เปน 100 เพื่อ
ประเมินระดับวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดยรวมอยูในระดับ
นอยตองปรับปรุง ( x = 65.70 , SD = 9.39) เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 ดาน พบวา 7 ทักษะของผูดูแล
ที่มีระดับนอยตองปรับปรุงไดแก ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการดูแล ทักษะการปฏิบัติการ ทักษะการเฝาระวัง และ
ทักษะการรวมมือกับผูปวย สวน 2 ทักษะระดับพอใช ไดแก การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการ
เขาถึงแหลงสนับสนุน 
  ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลที่ไดรับการสัมภาษณผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยนําเสนอประเด็นตามระยะของวิถีทางการดําเนินของโรคมะเร็ง 
แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
  1. ระยะเฉียบพลัน 

  1.1 การรับรูของผูดูแลตออาการผิดปกติของผูปวย 
    1.1.1  จากการสังเกตอาการผิดปกติของผูปวย ( 1 ใน 30 คน) 
    1.1.2  จากคําบอกเลาอาการของผูปวยเอง ( 1 ใน 30 คน) 
    1.1.3  จากแพทยผูทําการรักษา ( 28 ใน 30 คน) 

     ซึ่งอาการผิดปกติของผูปวยมะเร็งแตละรายจะแตกตางกันไปขึ้นกับระยะและการ
แพรกระจายของโรค ผูดูแลควรจะตองมีสวนรวมในการรับรูเกี่ยวกับโรค อาการ การดูแลรักษา และ
การปฏิบัติตัวของผูปวย เพื่อสามารถใหการชวยเหลือดูแลผูปวยได 

  1.2 ความรูสึกของผูดูแลเมื่อรูวาผูปวยเปนมะเร็ง 
   1.2.1  ความรูสึกดานลบ ( 27 ใน 30 ) จะแสดงออกถึงความรูสึกดานลบถึงความ

เสียใจ กลัว เศราใจ และไมยอมรับความจริง ดังคําบอกเลาของผูดูแล 
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เสียใจ  : “เสียใจ ทําไมตองเกิดกับคนในครอบครัว” (ผูดูแล , 9) 
“เสียใจ ทอ แตก็จะสูไปพรอมกับผูปวย” (ผูดูแล , 4) 

กลัว : “กลัว เพิ่นหนีปา” (ภาษาอีสานแปลวากลัววาผูปวยจะ
เสียชีวิตจากไป) (ผูดูแล , 10) 
“กลัว ผูปวยรักษาไมหาย ตองตายจากไป” (ผูดูแล , 11) 
“กลัว สูญเสียซึ่งคนอื่นเปนที่รัก ทอแท หมดหวัง หดหู แต
ผูปวยเขมแข็งมาก” (ผูดูแล , 15) 

เศราใจ : “เศราใจ  ทอใจ แตก็ตองดูแลใหดีที่สุด”  (ผูดูแล , 8) 
หวงมากเวลาผูปวยปวด แตผูปวยยังตั้งสติได อาจเปนเพราะ
ปฏิบัติธรรมมาตลอด 40 ป”  (ผูดูแล , 27) 
“เศราใจ  คิดมาก ทอแท แตไมหมดหวังที่จะตอสูกับโรค
รายนี้” (ผูดูแล , 28) 

ไมยอมรับความจริง  : ยังรับความจริงไมไดในทันทีเมื่อรับรูวาผูปวยเปนมะเร็ง (19 
ใน 20 คน) ระยะตอมา จึงเริ่มทําใจยอมรับได (8 ใน 30 
คน)  

   ซึ่งจะเห็นไดจากการเอาใจใสการปฏิบัติตัวในการดูแลผูปวยมานั้น ตอสูรวมกับผูปวย ไม
ทอดทิ้งกัน และจะดูแลผูปวยตอไป 

    1.2.2 ความรูสึกดานบวก ทําใจยอมรับไดทันที (3 ใน 30 คน) 
      “ทําใจได คิดวาชีวิตคนเราจะยืนยาวขึ้นอยูกับการดูแลตนเอง” (ผูดูแล , 24) 
      “เตรียมใจไวและยอมรับได เพราะมีพี่สาวผูปวยเปนมะเร็งที่สมอง

เหมือนกัน ผาตัดแลว มีชีวิตอยูนานเปน 10 ป” (ผูดูแล , 26) 
     “เปนเรื่องปกติ เพราะทําใจได คิดวาชีวิตคนเราจะยืนยาวหรือไมขึ้นกับการ

ดูแลตนเอง” (ผูดูแล , 16) 
 2. ระยะเรื้อรัง 

 ระยะนี้เปนระยะที่ผูปวยตองมารับบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งบางครั้งตองนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล ผูดูแลจึงตองทราบถึงรายละเอียดตางๆ  

 2.1 การรับรูจุดมุงหมายของการรักษา 
  รู   :   ผูดูแลรับรูและเขาใจถึงจุดมุงหมายของการรักษาแบบประคับประคอง (20 

ใน 30 คน) โดย 
                   ทราบวาเปนการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ 
   “รักษาเพ่ือบรรเทาอาการ” (ผูดูแล , 4) 
   “รักษาประคับประคอง เพราะไมสามารถรักษาใหหายขาดได” (ผูดูแล , 9) 
   “รักษาเพ่ือยืดระยะเวลาของชีวิตไปบาง” (ผูดูแล , 10)  
   “โรคนี้รักษาไมหายขาดเพราะโรคแพรกระจายและลุกลามไป รักษาตาม

อาการ” (ผูดูแล , 19)  
   “ชวยลดความปวด และใหทรมานนอยที่สุด” (ผูดูแล , 27) 
  ไมรู :  “ไมรู เนื่องจากยังไมคุยกับแพทยชัดเจน” (ผูดูแล , 1) 
   “ไมรู แตขอใหหายจากโรค” (ผูดูแล , 2)  
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   “ไมรู แตคิดวาแพทยรักษาอยางเต็มความสามารถ” (ผูดูแล , 5) 
   “ไมรู ขอรักษาใหถึงท่ีสุด” (ผูดูแล , 16)   
 2.2   การดูแลผูปวยมะเร็ง  :  บทบาทของผูดูแล 
  ดานรางกาย :   ดูแลความสุขสบายและคอยชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน 

เชน การอาบน้ํา เช็ดตัว ลางหนา แปรงฟน การแตงกาย 
    :   ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การจัดหาอาหารที่ผูปวยชอบ ที่

ไมขัดตอแผนการรักษาของแพทย 
    :   ออกกําลังกายเบาๆ กระตุนการเคลื่อนไหว 
    :   ดูแลการนอนหลับพักผอน 
    :   การปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูปวย เชน พลัดตกหกลม 
    :   สังเกตอาการผิดปกติเพ่ือแจงแพทยและพยาบาล 
    :   นวดสัมผัสเบาๆ เพื่อผอนคลาย 
  ดานจิตใจ :   พูดคุยใหกําลังใจ ปลอบใจ “ทานไมไดเปนภาระ” (ผูดูแล , 29) 
    :   รับฟงสิ่งที่ผูปวยบอกเลา บอกความตองการ 
     “สอยทุกอยาง จนกวาเลาสิตาย บทิ้งไปไส” (ภาษาอีสาน แปลวา  

จะชวยดูและทุกอยาง จนกวาผูปวยจะเสียชีวิต ไมทิ้งผูปวยไป
ไหน) (ผูดูแล , 10) 

    :   อยูเปนเพ่ือน ดูแลอยางใกลชิด (ผูดูแล , 17) 
  ดานสังคม :   เปดวิทยุ โทรทัศน รายการที่ผูปวยชอบ 
    :   ญาติมาเยี่ยม และมาเฝา 
    :   การมีสวนรวมในการดูแลผูปวยกับทีมสุขภาพ และการไดรับการ 

ชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาในการดูแลผูปวย 
 ดานจิตวิญญาณ :   เปดเทป/ซีดีธรรมะ 
    :   รายการธรรมะ 
    :   อานหนังสือธรรมใหฟง 
    :   นิมนตพระมาเทศนใหฟง ตามความตองการของผูปวยเพื่อเพิ่ม

กําลังใจ 
    :   รวมทําบุญตักบาตร 
 2.3 การรักษาอื่นหรือทางเลือกเสริมในการดูแลผูปวย 
  วิธีทางเลือกเสริมทีผู่ดูแลนํามาใชในการดูแลผูปวยระยะสุดทายขณะนอนพักรักษา
ในโรงพยาบาล โดยไมเปนอันตรายและไมขัดตอแผนการรักษาของแพทยนั้น ไดแก 
อาการของผูปวยที่พบบอยขณะใหการดูแล 
   2.3.1  การนวดโดยแพทยอนุญาต :  สัมผัสเบาๆ เพื่อผอนคลาย 
     และไมเปนอันตรายตอผูปวย     

       :   ลู กหลานหรื อผู ดู แ ลบี บสั มผั ส  
    ใกลชิด ใหกําลังใจ 

     :   ลูบสัมผัสเบาๆ 
     :   การใชสมุนไพรทาขณะนวดสัมผัส 
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   2.3.2  สมุนไพร :  เมื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
จะตองรับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย สวนมากจะรับประทานน้ําผักสด 
   2.3.3  สุคนธบําบัด :   โดยใชกลิ่นสมุนไพรที่ผูปวยชอบ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 2.4 อาการของผูปวยที่พบบอยขณะใหการดูแล 
  จากการรวบรวมขอมูลจากผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
สังเกตอาการผิดปกติ/อาการรวบกวนผูปวย เพื่อดูแลผูปวยในเบื้องตน และแจงแพทย
พยาบาลตอไป สรุปอาการที่พบมี ดังนี้ กลืนลําบาก สําลักอาหาร คลื่นไส อาเจียน ปากแหง 
คอแหง รับประทานอาหารไดนอย ออนเพลีย น้ําหนักลด ทองอืด ทองผูก ปวด เวียนศีรษะ 
ตาพรามัว สับสน ซีด หายใจหอบ บางรายมีหลายอาการรวมกันตั้งแต 2 อาการขึ้นไป 
3. ระยะสุดทาย 
 อาการของผูปวยมีการเปลี่ยนแปลง การดูแลของผูดูแลตองปรับเปลี่ยนใหตรงกับสภาพ
ปญหาความตองการการดูแล ตลอดจนการดูแลตนเองของผูดูแลเพื่อใหมีความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจ 
  3.1 การชวยเหลือผูดูแลในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
   นอกจากการดูแลชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน และอาจมีกิจกรรมที่สามารถ
ชวยใหผูปวยระยะสุดทายผอนคลาย ซึ่งเปนกิจกรรมการดูแลที่เพิ่มเติมไดแก 

  สวดมนต :  “เชื่อวาเมื่อคนเราจะสิ้นใจ ถาจิตใจไปทางธรรมก็จะไป 
ในทางท่ีดี” (ผูดูแล , 27) 

   การนวด :  “อยากใหพอหายปวด” (ผูดูแล , 15) 
        “ตองนวดเวลาปวด ผูปวยรูสึกสุขสบายขึ้น” (ผูดูแล , 12) 

    การพูดคุย :  “อยากใหแพทย พยาบาล พูดคุยใหกําลังใจกับพอ พอจะได 
มีกําลังใจ” (ผูดูแล , 13) 

 3.2 การเผชิญตอการสูญเสียของผูดูแล 
   : โดยมีประสบการณการสูญเสีย (26 ใน 30 คน) ถึงแมวาจะมีประสบการณ 
เคยเผชิญตอการสูญเสียมาแลวก็ตามผูดูแลไดแตละคนมีความรูสึกที่แตกตางกัน 

    “ตกใจมากเม่ือเห็นทานจากไป แตบอกกับพี่ๆ นองๆ วา ตองมีสตินะเรายัง
มีงานตองทําอีกเยอะ” (ผูดูแล , 27) 

    “ตองทําใจ คิดวา นานๆ ไป คงทําใจไดเอง” (ผูดูแล , 10) 
    “ตองใชเวลาทําใจ คอยๆ ยอมรับทํากิจกรรมไมปลอยใหตัวเองวาง” 

(ผูดูแล , 3) 
      “ไมคิดมาก เพราะเตรียมใจไวแลว” (ผูดูแล , 22) 
      “คิดวาทุกอยางเปนไปตามกรรม” (ผูดูแล , 20) 
  : ไมเคยมีประสบการณสูญเสีย (4 ใน 30 คน) 
    “ไมแนใจวาจะทําอยางไร คงตองทําใจยอมรับ” (ผูดูแล , 13) 
    “ถาเจอกับตัวเองตองทําใจยอมรับความจริง เพราะความตายหามกันไมได” 

(ผูดูแล , 1) 
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    “ถาเจอกับตัวเองคงไดแตทําใจ เพราะมันเปนเรื่องที่เราไมสามารถจะ
จัดการหรือบีบบังคับได” (ผูดูแล , 24) 

    “ไมทราบวิธีการเผชิญกับความเครียดนั้น” (ผูดูแล , 12) 
 3.3 การจัดสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

   สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสมสําหรับผูปวย
ระยะสุดทาย เนื่องจากผูปวยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงและทรุดลง ความตองการของผูดูแลในดาน
สิ่งแวดลอมตอผูปวยดังนี้ 

   “ขอเปนสถานที่สงบ ใหผูปวยไดพักผอนมากท่ีสุด” (ผูดูแล, 1) 
   “สถานที่นาอยูเหมือนบาน ชวยทําใหผูปวยลดความวิตกกังวล” (ผูดูแล , 3) 
   “อยากใหสถานที่เปนสัดสวน เพื่อใหผูปวยพักผอน เพราะบางครั้งมีเสียง

รบกวนจากเตียงรอบขาง” (ผูดูแล , 7) 
   “สถานที่ควรโลงและสงบ คนไมพลุกพลาน” (ผูดูแล , 11) 
   “สถานที่ที่จัดแลวผูปวยมีความสุข” (ผูดูแล , 3) 
 3.4 ความวิตกกังวลและความกลัวของผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
   -  โรคที่กําลังดําเนินอยู และเขาสูระยะสุดทาย 
   -  ความทุกขทรมานของผูปวยในระยะสุดทาย 
   -  คาใชจายในการรักษาพยาบาลและอ่ืนๆ 
   -  การสูญเสีย / การจากไปของผูปวยที่จะมาถึง 
 3.5 ความตองการของผูดูแลผูปวยในระยะสุดทาย 
   -  ความรูเกี่ยวกับการดําเนินของโรคในระยะสุดทาย และการดูแลผูปวยใน

ระยะนี้ 
   -  การไดรับการดูแลตนเองของผูดูแลทั้งทางรางกายและจิตใจ เนื่องจาก

ระยะสุดทายเปนชวงเวลาที่ผูดูแลตองดูแลผูปวยอยางใกลชิดตลอดเวลา  
   -  ระยะเวลาในการดูแลที่เหมาะสม 

 4. การวางแผนการดูแลภายหลังผูปวยเสียชีวิต 
 สิ่งที่ผูดูแลไดดําเนินการหลังการจากไปของผูปวยมีดังนี้ 
  “กอนทานสิ้นและจากไป เราก็ขอขมาทาน และชวยกันอาบน้ําแตงตัวใหทาน” 

(ผูดูแล , 25) 
  “ชวยกันติดตอ เปนธุระเรื่องตางๆ ติดตอรับหีบศพ จะมีบริการทุกอยางครบ

วงจร” (ผูดูแล , 5) 
  “ติดตอวัด นํารางผูเสียชีวิตไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัด” (ผูดูแล , 27) 
  “ทําตามท่ีผูปวยสั่งเสียไวกอนเสียชีวิต” (ผูดูแล , 28) 
  “จัดงานพิธีใหดีที่สุดเทาทีเ่ราจะสามารถทําได” (ผูดูแล , 6) 
  “ปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา โดยนําศพเขาวัดเลย” (ผูดูแล , 9) 
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ผูดูแล 

1. การรับรูวาผูปวยเปน
โรคมะเร็ง 

2. ความกลัวและความ
วิตกกังวล 

3. การปรับตัวของ
ผูดูแล 

4. การรับรูจุดมุงหมาย
การรักษา 

5. การชวยเหลือของ
ผูดูแล 

6. การจัดการอาการของ
ผูดูแล 

7. การดูแลทางเลือก 

ความรูสึกทางบวก 

ความรูสึกทางลบ 

- ยอมรับ 
- เขาใจ 
- ทําใจได 
- เปนเรื่องปกติ 

- กลัว 
- ตกใจ 
- เสียใจ 
- ทอแท หดหู 
- หมดกําลังใจ 
- เศราใจ 
- วิตกกังวล 
- ซึมเศรา 

วิตกกังวล 

- คาใชจาย 
- โรคที่ผูปวยเปน 

กลัว 

- การสูญเสีย 
- ดูแลไมถูกวิธี 
- กลัวผูปวยไมหาย 
- กลัวมีโรคแทรกซอน 

ทราบ 

- รักษาตามอาการ 
- รักษาแบบประคับประคอง 

ไมทราบ 

- ไมไดพูดคุยกับแพทยชัดเจน 
- คิดวารักษาหายขาดได 
- ขอรักษาใหจนถึงที่สุด 

- ปากแหง คอแหง 
- กลืนลําบาก สําลักอาหาร 
- คลื่นไส อาเจียน 
- เบื่ออาหาร 
- น้ําหนักลด 
- รับประทานอาหารไดนอย 
- ทองผูก 
- ซีด 
- เกร็ดเลือดต่ํา 
- ปวดศีรษะ 
- สับสน 
- ปวด 
- หายใจหอบ 

- การนวดเบาๆ 
- สมุนไพร 
- อโรมา 

- อยูเปนเพื่อน 
- พูดคุยใหกําลังใจ ปลอบใจ 
- รับฟงสิ่งที่ผูปวยบอกเลา และความ

ตองการ 
- ใหคําแนะนํา 
- ดูแลความสุขสบาย และชวยเหลือ

ในการทํากิจวัตรประจําวัน 
- ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร 
- ดูแลเรื่องกายรับประทานยา 
- ออกกําลังกายเบาๆ 
- นวดเบาๆ 
- เปดรายการวิทยุ โทรทัศน 
- พาสวดมนต 
- เปด CD ธรรมมะ 
- อานหนังสือธรรมมะใหฟง 
- นิมนตพระมาเทศนใหฟง 

ระยะแรก : ยังรับไมได 

ระยะตอมา : เริ่มยอมรับได 

- เอาใจใส 
- ดูแลผูปวยมากขึ้น 
- ดูแลผูปวยใหดีที่สุด 
- ตอสูรวมกันกับผูปวย 
- ดูแลกันไปตลอด 
- เตรียมใจ ยอมรับได ดูแลกัน 

เชื่อศาสนา 
๏ บาปบุญคุณโทษ 
๏ การทําดี ยอมไดดี 
๏ การเขาวัด ฟงธรรม 
๏ การทําบุญ 
๏ การบนบาน 
๏ การขอพร 
๏ การทําสมาธิและสวดมนต 
๏ เรื่องภูตผีและไสยศาสตร 
    - การทําพิธีสะเดาะเคราะหตอชะตา 
    - การปลอยนก ปลอยปลา 
 

เชื่อในแผนการรักษาของแพทยเพียงอยาง
เดียว 

เชื่อในแผนการรักษาของแพทยและการทํา
พิธี สะเดาะเคราะหตอชะตา 

เชื่อศาสนา 

ไมเชื่อ 

ผูปวยไมเชื่อเรื่องพิธีกรรม 

8. ความเชื่อของผูดูแล 

- บิดา  มาดา 

- สาม ี ภรรยา 

- บุตร พี่สาว นองสาว 

- บุตรเขย 

- ญาติพี่นอง 
ฯลฯ 

- ดูแลคนเดียวตลอด 
24 ชม. 

- จัดเวรดูแล 

- แบงเวลากันดูแล 

- ผูที่มีเวลาวางมาดูแล 

- สลับกันดูแลตาม
ความเหมาะสม 

ประเภทผูดูแล ประเภทการดูแล 
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5.  ความตองการการดูแลของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สรุปผลการศึกษามีดังนี้  
  ขอมูลสวนบุคคล 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (n = 30 คน) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายุเฉลี่ย 58.5 ป   

21-30 ป 1 3.33 
31-40 ป - - 
41-50 ป 5 16.67 
51-60 ป 9 30.00 
61-70 ป 10 33.33 
มากกวา 71 ป 5 16.67 

เพศ   
          ชาย 12 40.00 
          หญิง 18 60.00 
ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 16 53.33 
          มัธยมศึกษา 8 26.66 
          ปริญญาตรี 5 16.67 
          ปริญญาโท 1 3.33 
ศาสนา   
           พุทธ 30 100.00 
สถานภาพสมรส   
           โสด 2 6.67 
           แตงงานและอยูกับคูสมรส 23 76.67 
           หมาย 5 16.67 
การประกอบอาชีพ   
           รับจาง 1 3.33 
           คาขาย 3 10.00 
           เกษตรกรรม 12 40.00 
           แมบาน 4 13.33 
           ขาราชการ 4 13.33 
           อื่น ๆ        
                        นักบวช 1 3.33 
                        ขาราชการบํานาญ 3 10.00 
                        ไมไดทํางาน 2 6.66 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
รายไดตอเดือนของครอบครัว   
           นอยกวา 5,000 บาท 12 40.00 
           5,000-10,000 4 13.33 
           10,001-20,000 2 6.67 
           มากกวา 20,001 12 40.00 
รายจายในการติดตามผลการรักษาในแตละครั้ง   
           นอยกวา 1,000 บาท 1 3.33 
           1,001-3,000 บาท 7 23.33 
           3,001-5,000 บาท 5 16.67 
           มากกวา5,001 บาท 17 56.67 
สิทธิการรักษา   
           เบิกได   

ตนสังกัด 13 44.83 
บัตรสุขภาพถวนหนา 17 88.35 

การวินิจฉัยโรค   
มะเร็งศีรษะและลําคอ 2 6.67 
มะเร็งตับและทอทางเดินน้ําด ี 2 6.67 
มะเร็งเตานม 4 13.33 
มะเร็งลําไสและทวารหนัก  2 6.67 
มะเร็งนรีเวช 3 10.00 
มะเร็งตอมน้ําเหลือง 2 6.67 
มะเร็งปอด 6 20.00 
มะเร็งตอมลูกหมาก 1 3.33 
มะเร็งทางเดินอาหาร 2 6.67 
มะเร็งสมอง 1 3.33 
มะเร็งตอมไธมัส  1 3.33 
มะเร็งทอแอมพิลลา 1 3.33 
มะเร็งเนื้อเยื่อไขมัน 1 3.33 
มะเร็งอื่น ๆ 2 6.67 

ระยะของโรค   
           ระยะที่ 3 6 20.00 
           ระยะที่ 4 24 80.00 
ระยะเวลาในการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง   
           นอยกวา 3 เดือน 3 10.00 
           3-6 เดือน 5 16.67 
           7-9 เดือน 2 6.67 
           10-12 เดือน 1 3.33 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
           มากกวา 12 เดือน 18 60.00 

ไมระบ ุ 1 3.33 
วิธีการรักษาที่ไดรับในปจจุบัน   
         ประคับประคอง 30 100.00 
ผูดูแลหลักขณะผูปวยเจ็บปวย   

สามี / ภรรยา 14 46.67 
บุตร 13 43.33 
นองสาว / พี่สาว 12 6.66 

          ลูกศิษยที่วัด 1 3.33 
 
  จากตารางที่ 4.4 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 
60 อายุเฉลี่ย 58.5 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 53.33 นับถือศาสนาพุทธ
ทั้งหมด สถานภาพสมรสคู รอยละ 76.67 การประกอบอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรรม รอยละ 40 
รายไดตอเดือนของครอบครัวสวนมากพบ >5,000 บาท และ <5,000 บาท คิดเปนรอยละ 40 
รายจายในการติดตามผลการรักษาในแตละครั้งมากกวา 5,001 บาท รอยละ 56.67 โดยมีสิทธิการ
รักษาดวยบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และตนสังกัด คิดเปนรอยละ 88.35 และ 44.83 ตามลําดับ 
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคพบในระยะที่ 4 และระยะที่ 3 รอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ การรักษาที่
ไดรับเปนการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมดทุกราย มีผูดูแลขณะเจ็บปวย คือ สามี/ภรรยา รอยละ 
46.67 รองลงมาคือ บุตรคิดเปนรอยละ 43.33  
 
ตารางที่ 4.5 แสดงขอมูลอาการในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (n= 30 ) 
 

อาการ จํานวน
(n) 

รอยละ 

ปวด 26 86.67 
หายใจลําบาก 12 40.00 
เบื่ออาหาร 20 66.67 
คลื่นไส 8 26.67 
อาเจียน 3 10.00 
ออนเพลีย                           25 83.33 
สับสน 9 30.00 
ปากแหง/แผลในปาก 10 33.33 
เคี้ยวอาหารลําบาก 7 23.33 
กลืนลําบาก 6 20.00 
ผอมแหง 14 46.67 
ทองผูก 10 33.33 
ทองเสีย 5 16.67 
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อาการ จํานวน
(n) 

รอยละ 

ถายดํา 6 20.00 
ปสสาวะเปนเลือด 1 3.33 
ทองอืด 11 36.67 
กลั้นปสสาวะไมได 7 23.33 
กลั้นอุจจาระไมได 6 20.00 
ไอ 11 36.67 
สะอึก 4 13.33 
บวม 6 20.00 
แผลถลอกที่ผิวหนัง 5 16.67 
บาดแผล 7 23.33 
กอน 4 13.33 
คัน 2 6.67 
อื่น ๆ 7 23.33 

 

  จากตารางที่  4.5 พบวาอาการของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจากการประเมิน 
(Symptom assessment) อาการที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ปวด ออนเพลีย เบื่ออาหาร 
ผอมแหง และหายใจลําบาก คิดเปนรอยละ 86.67 , 83.33 , 66.67 , 46.67 และ 40.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงระดับความสามารถในการทํากิจกรรมของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดยใชแบบ
ประเมิน PPS V2  
 

ระยะผูปวยตามระดับคะแนน PPS V2 จํานวน         รอยละ 
ระยะคงท่ี (70-100%) 0 0 
ระยะเปลี่ยนผาน (40-60 %) 7 23.33 
ระยะสุดทาย (0-30%) 23 76.67 

รวม 30 100 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบวาระดับความสามารถในการทํากิจกรรมของผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายโดยใชแบบประเมิน PPS V2 มีระดับคะแนนในระยะสุดทาย (0 - 30%) มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 76.67 รองลงมาคือ ระยะเปลี่ยนผาน (40 - 60%) รอยละ 23.33 
  ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยนําเสนอเปนหัวขอ 4 ประเด็น ดังนี้   
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   1. ดานความรูและทัศนคติ (Attitude and Knowledge)   
     สิ่งที่ผูปวยตองการในดานความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประกอบดวย อาการ
ผิดปกติ การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง สวนดาน
ทัศนคติ การรับรูและความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับโรคมะเร็งนั้น พบวา โรคมะเร็ง เปนโรครายแรงเมื่อเปน
แลวตองเสียชีวิต  ตองไดรับการรักษาตอเนื่อง รักษาไมหายขาดมีความทุกขทรมาน 
    2.  อาการทางคลินิก (Clinical) 
     อาการที่เกิดขึ้นกับผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่กอใหเกิดความไมสุขสบาย 
ไดแก อาการกลืนลําบาก รับประทานอาหารไมได มีแผล เหนื่อย ออนเพลีย น้ําหนักลด ปวด แขนขา
ออนแรง มีเลือดออก ถายอุจจาระเปนเลือด มีกอนตามอวัยวะตาง ๆ เปนตน จากอาการที่เกิดขึ้น
ความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คือ ตองการใหครอบครัวดูแลใกลชิดสม่ําเสมอ ให
กําลังใจ บุคลากรทางการแพทยบอกขอมูลและความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคและการรักษา รวมถึง
เสนอแนะใหทางโรงพยาบาล ไดออกไปใหความรูแกประชาชนในดานการปองกันและตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็ง 
   3.  ดานจิตสังคม (Psychosocial) 

ความรูสึกดานจิตสังคมของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีความรูสึก 2 ดาน คือ    
1) ความรูสึกดานลบ มีความกลัว กังวล ในเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องโรคที่

เปนอยู กลัวเปนภาระ กลัวเสียชีวิต  
2) สวนความรูสึกดานบวก โดยทําใจและยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ปลอย

วาง ไมคิดมาก อะไรเกิดขึ้นตองดําเนินตอไป และเขาใจในวัฏจักรของชีวิต โดยผูปวยมีวิธีในการเผชิญ
กับความเครียดดวยการพูดคุยกับบุตรหลาน ญาติมิตร เพื่อนที่มาเยี่ยม สวดมนต อานหนังสือธรรมะ
ทําใจใหยอมรับเขาใจกับธรรมชาติ และใชชีวิตกับปจจุบัน 
   4.  ดานจิตวิญญาณ (Spiritual) 
    ความตองการดานจิตวิญญาณเปนอีกดานหนึ่งที่ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมี
ความตองการที่เดนชัดคือ ความหวัง ที่มีคุณคาสําหรับผูปวยนั้น อาจหมายถึง บุคคลในครอบครัว 
ญาติ เพื่อน งาน เปนสิ่งที่มีความหมาย เชน ความสําเร็จของบุตรหลานหรือคนในครอบครัว มีหนาที่
การงาน สุขภาพที่ดี เปนตน นอกจากนี้ยังมีความหวังของตนเองในการรักษาตนเองใหอยูใหยาวนาน 
และสิ่งที่ผูปวยตองการอยากจะทําในสิ่งที่คางคาใจเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดี ไดแก การขอขมาลาโทษ 
การไดพบกับคนที่รักกอนจากไป ดานความเชื่อ ศรัทธา ความตองการดานศาสนาของผูปวยที่มีความ
ตองการดานจิตวิญญาณ ไดแก การไดไหวพระ สวดมนต ฟงธรรมะ บูชาดอกไม ถวายสังฆทาน 
ทําบุญตักบาตร หรือพิธีกรรมตามความเชื่อที่ตนนับถือ 
 จากการรวบรวมขอมูลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สรุปตามประเด็นของความคิดเห็นตอการ
เจ็บปวยดังนี้ 1) Attitude/Knowledge 2) Clinical 3) Psycho/social และ 4) Spiritual มี
รายละเอียดตอไปนี้ 
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๏ อาการที่เกิดขึ้นกับผูปวย กอใหเกิดความไม 

   สุขสบาย 
   - กลืนลําบาก 
   - รับประทานอาหารไมได 
   - มีแผล 
   - เหนื่อย ออนเพลีย 
   - น้ําหนักลด 
   - ปวด 
   - แขนขาออนแรง 
   - เลือดออกทางชองคลอด 
   - ถายเปนเลือดสด ๆ  
   - กอนตามอวัยวะตาง ๆ  
๏ ความตองการการดูแลของผูปวย 

   - ครอบครัว ดูแลใกลชิด สม่ําเสมอ ใหกําลังใจ 
   - บุคลากรทางการแพทย บอกขอมูล/ 
     ความรูเรื่องโรค 
   - โรงพยาบาล การออกไปใหความรูแก  
     ประชาชน การจัดกิจกรรมตักบาตรตอเนื่อง   
 

๏ ความรูสึกของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

   - ความรูสึกดานลบ กังวล กลัว 
   - ความรูสึกดานบวก 
๏ วิธีการเผชิญความเครียดของผูปวย 

   - ทําใจ/ยอมรับ/ปลง 
   - อานหนังสือธรรมะ/นวนิยาย 
   - สวดมนต 
   - พูดคุยกับบุตรหลาน/เพื่อน 
   - เขาใจกับธรรมชาติ และใชชีวิตกับปจจุบัน 
 
 

Attitude/Knowledge Clinical Psycho/social Spiritual 

สิ่งที่ผูปวยตองการรับทราบเกี่ยวกับ 
๏ ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 

   - อาการผิดปกติ 
   - การตรวจวินิจฉัย 
   - การรักษา 
   - การดูแตนเอง 
๏ การรับรู/ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

   - เปนโรครายแรง 
   - เปนแลวตองเสียชีวิต 
   - ตองรับการรักษาตอเนื่อง 
   - ทุกขทรมาน 
    - รักษาไมหาย  

๏ ความหวัง สิ่งที่มีคุณคาสําหรับผูปวย 

   - แหลงความหวังไดแกบุคคลในครอบครัว ญาติ  
     เพื่อน และงาน 
   - สิ่งที่มีความหมาย และคุณคาไดแกบุคคลใน 
     ครอบครัว ความสําเร็จของบุตรหลาน หนาที่การ 
     งาน และสุขภาพท่ีดี 
   - ความหวังอยากทําใหสําเร็จเกี่ยวกับ คนใน 
     ครอบครัว การรักษาตนเองใหอยูใหยาวนาน 
   - วิธีการชวยใหผูปวยมีกําลังใจไดแก  อยูกับ 
     ครอบครัว ทํากิจกรรมที่ชอบ สวดมนต ไปวัด  
     พิธีกรรม ฯลฯ 
๏ สิ่งที่คางคาใจท่ีผูปวยตองการทํา 

   - การขอขมาลาโทษ 
   - การไดพบกับคนท่ีรักกอนจากไป 
๏ ความเชื่อ ศรัทธา ความตองการดานศาสนาของ 

   ผูปวย 
   - การไดสวดมนต ไหวพระ บูชาดอกไม 
   - ฟงธรรมะ 
   - ทําบุญตักบาตร 
   - พิธีกรรมตามความเชื่อท่ีตนนับถือ 
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 6. ความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายของบุคลากรทางการแพทย สรุปผล
การศึกษา ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของบุคลากรทางการแพทยผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทาย (n=111) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายเุฉลี่ย 34.85 ป   
          20-29 ป 36 32.43 
          30-39 ป 44 39.64 
          40-49 ป 26 23.43 
          50-59 ป 5 4.50 
          > 60  - - 
เพศ   
           หญิง 97 87.39 
          ชาย 14 12.61 
สถานภาพสมรส   
           แตงงานและอยูกับคูสมรส 58 52.25 
           โสด 48 43.25 
           หยา 3 2.70 
           หมาย 1 0.90 
           แตงงานแตไมไดอยูกับคูสมรส 1 0.90 
ศาสนา   
           พุทธ 111 100 
ระดับการศึกษา   
          ปริญญาตรี 105 94.59 
          ปริญญาโท 6 5.41 
ประสบการณในการทํางานดานโรคมะเร็ง (คาเฉลี่ย 
8.81 ป) 

  

          1-2 ป (Novice ผูเริ่มตน) 25 22.52 
          3-4 ป (Advance Beginner ผูเรียนรู) 17 15.32 
          5-7 ป (Competent ผูปฏิบัติ) 17 15.32 
          8-10 ป(Proficient ผูชํานาญ) 5 4.50 
          มากกวา 10 ป (Expert ผูเชียวชาญ) 47 42.34 
อาชีพ   
          แพทย 12 10.89 
          เภสัชกร 5 4.50 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
          พยาบาลวิชาชีพ 92 82.89 
          พยาบาลใหคําปรึกษา 1 0.90 
          นักโภชนาการ 1 0.90 

 
  จากตารางที่ 4.7 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรทางการแพทยผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย อายุเฉลี่ย 34.85 ป สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 87.39 สถานภาพสมรส แตงงาน และ
โสด คิดเปนรอยละ 52.25 และ 43.25 ตามลําดับ ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญา
ตรี รอยละ 94.59 มีประสบการณในการทํางานดานโรคมะเร็งมากกวา 10 ป รอยละ 42.34 
รองลงมาคือประสบการณ 1-2 ป รอยละ 22.52 บุคลากรสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพรอยละ 82.89 
และแพทยรอยละ 10-89 ตามลําดับ 
  ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ
บุคลากรทางการแพทย ตอความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยนําเสนอเปน
ประเด็นตามหัวขอปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูผูปวยที่ควรมี ดังนี้ 
   1. ความพรอมของผูดูแล ไดแก 
    1.1 ความพรอมทางดานรางกาย ในเรื่องภาวะสุขภาพของผูดูแล 
เนื่องจากการดูแลผูปวยมะเร็งตองใหการดูแลอยางตอเนื่อง ผูดูแลที่มีอายุมากจะเกิดความความ
เหนื่อยลา ออนเพลียหรือมีปญหาสุขภาพอ่ืนๆ ตามมา 
    1.2 ความพรอมดานจิตใจ เปนสิ่งสําคัญทําใหผูดูแลสามารถเผชิญปญหา
ตางๆ ได สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและพบเห็นไดในผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ไดแก เกิดอาการเบื่อ
หนาย วิตกกังวล ไมมั่นใจในการดูแล กลัวการสูญหาย ไมมีความสุข หมดความอดทน ซึ่งหากผูดูแลไม
สามารถจะปรับตัวเองได หรือไดรับการดูแลโดยการหยุดเพื่อพักออกจากบทบาทผูดูแลบางจะทําให 
ผูดูแลเกิดอาการ Burn out ได 
    1.3 ความพรอมดานอื่นๆ ไดแก ดานเวลา ไมสามารถจัดสรรเวลาในการ
เปนผูดูแลไดอยางเต็มที่ เนื่องจากตองทํางานหารายไดเพ่ือเปนคาใชจาย และมีภาระอยางอื่นรวมดวย 
เชน การดูแลบุตร เปนตน 
   2. ความรู ความรูสําหรับผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนสิ่งที่สําคัญมาก 
จะทําใหผูดูแลเกิดความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง มีความมั่นใจในการดูแลผูปวย 
รวมทั้งการวางแผนการดูแล ไดแก 
    2.1 ความรูเรื่องโรคมะเร็ง การดําเนินของโรค อาการตางๆ 
    2.2 การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เชน การจัดการอาการตางๆ 
ความสุขสบายของรางกาย 
    2.3 การสื่อสาร 
    2.4 ความรูเรื่องอาหาร 
   3. ทัศนคติในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทัศนคติในการดูแลเปนปจจัยที่
สําคัญ หากมีทัศนคติเปนไปในทางลบ หรืออคติ จะทําใหไมสามารถดูแลผูปวยไดดี จากการสํารวจ
พบวา ทัศนคตใินการดุแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายของผูดูแลควรมีดังนี้ 
    3.1 ทัศนคติทางบวกในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 



145 

 

    3.2 การดูแลผูปวยดวยใจที่มุงมั่น และศรัทธาในการดูแลเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยใหพนจากความทุกขทรมาน 
    3.3 มีใจรักในการดูแลผูปวย 
    3.4 มีความใสใจและเสียสละในการเขามาดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   4. ทักษะการปฏิบัติ ผูดูแลสวนใหญขาดประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ซึ่งมีหลากหลายทักษะที่จะตองมี เพื่อนํามาใชในการดุแลผูปวย โดยมีความตองการ
ไดรับการสอน พัฒนาทักษะดานตางๆ ที่จําเปนทบทวนและฝกฝนอยางตอเนื่อง ทักษะที่ตองการ
ไดแก 
    4.1 การประเมินอาการความตองการของผูปวย 
    4.2 การสื่อสารกับผูปวย 
    4.3 การใหคําปรึกษา 
    4.4 การใหกําลังใจ 
    4.5 การดูแลดานรางกาย 
    4.6 การจัดการอาการรบกวน 
    4.7 การดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต 
  ดังนั้น จากปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาทักษะผูดูแล บุคลากรทางการแพทยได
นําเสนอขอสรุปถึงรูปแบบที่เหมาะสมที่ควรจะนําไปพัฒนาในการจัดทํารูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้ 
   1. คุณสมบัติผูดูแล ควรเปนคนในครอบครัว ญาติใกลชิดเปนลําดับแรกหาก
เปนบุคคลอื่นจําเปนตองมีความสมัครใจในการดูแล มีทัศนคติที่ดีตอการดูแล มีใจรัก ศรัทธาและ
มุงม่ันในการชวยเหลือดูแลผูปวย หากมีประสบการณในการดูแลมากอนรวมดวยจะดียิ่งข้ึน 
   2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแล ประกอบดวยความรูเรื่องโรคมะเร็ง การ
ดําเนินของโรค อาการและการจัดการอาการ การสื่อสาร การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนตน 
ในการอบรมโดยการสอน / สาธิต ใชอุปกรณสื่อตางๆ รวมประกอบ การนําเสนอเรื่องเลา เรื่องราวดีๆ 
เกี่ยวกับการดูแล การเตรียมความพรอมของผูดูแลดานรางกาย จิตใจ และการจัดสรรเวลาของผูดูแล 
ตลอดจนกิจกรรมการผอนคลาย และสรางเสริมจิตใจของผูดูแลโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
สนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   3. ฝกปฏิบัติ ผูดูแลควรไดรับการฝกปฏิบัติทักษะตางๆ ดังนี้ 
    3.1 ทักษะการดแูลดานรางกายและความสุขสบายของผูปวย 
    3.2 ทักษะการประเมินปญหา อาการและความตองการของผูปวย
เบื้องตน   
    3.3 ทักษะการสื่อสาร 
    3.4 ทักษะการตัดสินใจ 
    3.5 ฝกประสบการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   4. ประเมินผล หลังจากการอบรมโดยการเรียนรูและฝกปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว 
ตองมีการประเมินผลทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีองคประกอบของ
รูปแบบคือ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการนําไปใช และการประเมินผลรูปแบบ โดย
ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดของผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย ดังนี้ 
   1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   2. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” 
   3. สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
   4. แบบประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1. ผลการสรางรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  หลักสูตร  การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  วัตถุประสงค 

1). เพื่อใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจและอธิบายหลักการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทั้งในโรงพยาบาลและท่ีบานได 

2). เพื่อใหผูดูแลสามารถวิเคราะห ประเมินความตองการการดูแล
ของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดถูกตอง และมีสวนรวมกับ     
สหสาขาวิชาชีพทางการแพทยในการวางแผนดูแลไดอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

3). เพื่อใหผูดูแลใชทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 กลุมเปาหมาย ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  จํานวน 30 คน 
     เกณฑการคัดเลือกเขารับการพัฒนาทักษะ 

- เปนผูดูแลหลัก ที่ดูแลผูปวยสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
- มีความสมัครใจ 
- มีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ 
- สามารถเขารับการพัฒนาทักษะไดครบตามหลักสูตร 

 แนวคิดหลักสูตร 
   พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายใหครอบคลุมองครวม 
  แนวทางการพัฒนา 
   รูปแบบการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ สวนใหญจะเนนการฝกอบรมแบบมีสวนรวม
และการฝกทักษะทั้งในสถานการณจริงและสถานการณสมมติ ซึ่งวิทยากรจะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่
ขาดหายไป เพ่ือเติมเต็มความรู 
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  กรอบเนื้อหาและโครงสรางหลักสูตร 
 

ลําดับที่ หัวขอวิชา ชั่วโมง 
1 บทนําเขาสูหลักสูตร      

1.1 ความเปนมา 
1.2 วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร 
1.3 โครงสรางหลักสูตร 
1.4 ระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 
1.5 การประเมินผลการฝกอบรม 

1 

2 ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2.1 การประเมินและการปรับทัศนคต ิ 
2.2 การสรางทัศนคติท่ีดีตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2.3 การสื่อสารเพื่อการนําไปสูการยอมรับ 
2.4 ความคาดหวังและเปาหมายของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 
2.5 การวิเคราะหศักยภาพผูดูแลและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางสู

เปาหมาย 

2 

3 ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง  
3.1 ความเขาใจภาวะความเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย 
3.2 การประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางเปนองครวม 

- ความสําคัญของการประเมิน 
- สิ่งที่ตองประเมิน/ระยะเวลาที่ทําการประเมิน 
- วิธีการประเมิน/แบบประเมินที่เก่ียวของตางๆ 

2 

4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
4.1 ความหมายของกิจวัตรประจําวัน 
4.2 การประเมินความสามารถการทํากิจวัตรประจําวัน 
4.3 การดูแลสุขอนามัยสวนตัว (Hygiene) 
4.4 การแตงกาย (Dressing) 
4.5 การรับประทานอาหารและน้ําดื่ม 
4.6 การดูแลการขับถาย 
4.7 การเคลื่อนยายและการพลิกตะแคงตัว 
4.8 การฝกทักษะกิจวัตรประจําวัน และการใชอุปกรณ ชวยในการทํา

กิจวัตรประจําวัน 
4.9 การดูแลผูปวยระยะสุดทายในชวงเวลาที่ใกลจะเสียชีวิต (Last 

hours) 

2 

5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย 
5.1 ปญหาความปวด (Pain) 
5.2 ปญหาเรื่องหายใจลําบาก (Dyspnea) 

2 
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ลําดับที่ หัวขอวิชา ชั่วโมง 
5.3 ปญหาความออนลา(Fatigue) 
5.4 ปญหาทองผูก (Constipation) 
5.5 ปญหาคลื่นไสอาเจียน (Nausea and Vomiting) 
5.6 ปญหาผิวหนังและแผลกดทับ (Skin and pressure sore) 

6 การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 3 
7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 

7.1 การดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิต(care of the dying patients) 
7.2 การเสริมสรางพลังสุขภาพจิตของผูปวยและผูดูแล 

2 

8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
8.1 การจัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือขาย 
8.2 การประสานความรวมมือ 

1 

9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
9.1 การวางแผนการดูแลหลังความตาย 
9.2 แนวทางการชวยเหลือญาติและครอบครัว 

2 

10 กฎหมายและจริยธรรม 
10.1 บริบทของจริยธรรมและกฎหมายกับการดูแลผูปวยระยะ  

  สุดทาย 
10.2 สิทธิผูปวย ( Patients Bill of right) 
10.3 การแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล  เมื่อตนเอง

อยู ใ นภาวะที่ ตั ดสิ น ใจ ไม ได แล ว ในอนาคต  (Advance 
Directives) 

2 

 
 การฝกอบรมหรือพัฒนา 
 กระบวนการฝกอบรมถายทอดดวยวิธีการบรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ รวมถึงการ
ซักถามและการอภิปรายทั่วๆ ไป เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูที่หลากหลาย ครอบคลุม 
และสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนได 
  การวัดและการประเมินผล 
   เพื่อใหทราบถึงระดับของการพัฒนาผู เขารับการฝกอบรมวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม จึงไดกําหนดการประเมินผลตามรูปแบบของ The Kirkpatrick 
Approach ซึ่งใชการวัดผล 4 ระดับเพื่อประเมินคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการฝกอบรม ไดแก 
การตอบสนอง (Reaction) การเรียนรู (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ (Results) 
โดยประเมินการฝกอบรมอยางเปนระบบ มีความครอบคลุมในประเด็นที่ประเมิน ทั้งปจจัยนําเขาของ
การฝกอบรม (Inputs) กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process) และผลจากการฝกอบรม 
(Outputs) ซึ่งแสดงไดดังแผนภูมิขางลางนี้ 
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ระดับ เครื่องมือ / แหลงขอมูล 
ระดับ 1 การตอบสนอง แบบสอบถาม ความพึงพอใจ  
ระดับ 2 การเรียนรู แบบสอบถามความรูและทักษะ 
ระดับ 3 พฤติกรรม การสังเกต 
ระดับ 4 ผลลัพธ สมุดบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Performance record) 
 
 2. ผลการจัดทําคูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” ดังนี้ 
  1.1 ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 
  1.2 การดูแลผูปวยมะเร็งและเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน 
  1.3 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การดูแลความสะอาดผม การสระผมผูปวยบน
เตียง การดูแลชองปาก สงเสริมการขับถาย การจัดทานอน และการดูแลผิวหนัง 
  2.4 อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง เชน ไข วิธีเช็ดตัวเพื่อลดไข 
ปากแหง คอแหง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ออนเพลีย หายใจลําบาก ปวด ทองเสีย ทองผูก วิตก
กังวล และกลัว 
  2.5 การนอนไมหลับ 
  2.6 กิจกรรมผอนคลาย 
  2.7 การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง (แบบองครวม) 
  2.8 ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต 
  2.9 อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต 
  2.10 การดูแลผูปวยตามหลักศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
  2.11 การดูแลภายหลังเสียชีวิต 
  2.12 การเยียวยาความเศราหลังผูปวยจากไป 
  2.13 ภาวะเหนื่อยลาของผูดูแล 
  2.14 การเสริมสรางกําลังใจสําหรับผูดูแล 
 3. ผลการจัดทําสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยมะเร็ง ดังนี้ 
  สมุดบันทึกเปนเครื่องมือใหผู ดูแลใช ในการลงบันทึกขอมูลสุขภาพของผูปวย 
ประกอบดวย การนัดหมาย การตรวจติดตาม บันทึกปญหาความตองการการดูแลของผูปวยตลอดจน
กิจกรรมของผูดูแลขณะใหการชวยเหลือดูแลผูปวย และสื่อสารขอมูลกับทีมสุขภาพในการวางแผน
ดูแลใหการรักษาอยางตอเนื่อง 
 4. แบบประเมิน ประกอบดวย 
  4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  4.2 แบบประเมินผลทักษะผูดูแลผูปวย 
 5. แบบบันทึกการประเมินผลการดูแลจากการบันทึกในสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคมะเร็ง 
 สรุปผลรูปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เพื่อใหไดรายละเอียด 
หลักสูตร คูมือ สมุดบันทึก และแบบประเมินผล เพื่อนําไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบให
ขอเสนอแนะ จํานวน 17 ทาน 
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ตารางที่ 4.8 รายละเอียดผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญเพื่อปรับปรุงแกไขและผลการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฯ จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

1. โครงสรางของหลักสูตร ขอเสนอแนะเพื่ อปรับปรุ ง
แกไข ดังนี้ 
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่อง “การดูแล

ผูดูแล” 
2. เนนการเรียนรูโดยผูเรียน

เปนศูนยกลางและการใช
กระบวนการมีสวนรวมใน
การอบรม 

3. ระบกุลุมเปาหมายให
ชัดเจน 

4. ตารางอบรมควรระบุถึง
การฝกปฏิบัติการดูแล 

5. ควรเพิ่มเวลาในหัวขอ
ทักษะการจัดการอาการ 

6. รายละเอียดในบางหัวขอ
ไมตองลงรายละเอียดมาก 
สามารถอานเพิ่มเติมได 
เนื่องจากปญหาของแตละ
บุคคลไมเหมือนกัน จึงไม
จําเปนตองมีทั้งหมด 

7. ระยะเวลา 3 วัน อาจจะ
หนักไปในแงการบริหาร
จัดการเขามารับการอบรม
ของผูดูแล 

8. ควรเปลี่ยนหัวขอหนวย
การเรียนที่ 6 จากการให
การปรึกษาและการสื่อสาร
สําหรับผูปวยระยะสุดทาย 
เปนการสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทาย 
เนื่องจากการใหคําปรึกษา
เพียงใชในการอบรมบาง

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ชื่อของหนวยการเรียนรูที่ 6 

เปน “การสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทาย” 

- เพิ่มเนื้อหา เกี่ยวกับการดูแล
ผูปวย หนวยการเรียนรูที่ 7 

- นําเอาเทคนิคการเรียนรูโดย
ผูเรียนรวมคิดแสดงออกและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู เชน 
เทคนิคการใชบัตรคํา เกมส 
กิจกรรมกลุม การฝก
ปฏิบัติการสื่อสาร การฝก
แลกเปลี่ยนประสบการณใน
การดแูลผูปวย การ
ปฏิบัติการดูแลผูปวย เปน
ตน 

- เพิ่มเติมรายละเอียดให
ครบถวนไดแก 
กลุมเปาหมาย ตารางการ
อบรม ระยะเวลาในการ
อบรมและการประเมินผล 

- จัดวิทยากรในการอบรมให
เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ
การอบรมเพื่อสามารถสังเกต
และประเมินผลไดอยาง
ครอบคลุม 

- วิธีการประเมินผล นํามา
ปรับเพิ่มเติมตามบริบทของผู
เขาอบรม ที่สามารถสะทอน
ถึงความรูกอนและหลัง เชน 
การใชบัตรคําในการติด
บอรดในหัวขอท่ีถูกตอง โดย
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

กลุมและไมจําเปนที่ผูดูแล
ตองทําเปน ควรสามารถ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็
นับวาเพียงพอ 

9. ควรเพิ่มวิธีการประเมินผล
สวนใหญใชวิธีสังเกต 

10. หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นักศึกษา/ผูเรียนที่มีความรู
อานออกเขียนได เพราะ
เปนกิจกรรมอาน ฟงและ
เขียนเปนสวนใหญ ผูดูแล
เปนกลุมบุคคลที่มีพื้นฐาน
ที่แตกตางกันจึงควรปรับ
ใหเหมาะสม 

11. วิธีการนําเสนอตอง
นําเสนอดวยเทคนิคที่
นาสนใจไมใหใชการเขียน
และการบรรยาย การหาวิธี
นําเสนอใหนาสนใจ เปนสิ่ง
ที่ทาทาย 

12. การประเมินผลโดยการ
เขียนอาจเปนสิ่งที่ไม
เหมาะสมกับกลุมนี้อาจ
ตองหาวิธีการอื่นๆที่
สะดวกและเปนไปได 

สมาชิกกลุมเปนชวยกัน
พิจารณาเปนกิจกรรม
ทดสอบความรูกอน - หลัง
การอบรมหรือการถาม - 
ตอบ นอกจากนี้การประเมิน 
โดยการปฏิบัติ เชนการฝก
ปฏิบัติการสื่อสารใหฝกเปนผู
เลาและผูฟง การฝกทักษะ
การดูแลผูปวย เชน การสระ
ผมที่เตียง การเช็ดตัวลดไข 
การใหอาหารทางสายยาง
เปนตน 

2.หนวยการเรียนรู 
2.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 
บทนําเขาสูหลักสูตร 

ขอเสนอแนะเพื่ อปรับปรุ ง
แกไข หนวยการเรียนรูที่ 1”
บทนําเขาสูหลักสูตร 
1. ควรปรับวัตถุประสงคให

ตรงและมีความสอดคลอง 
2. เพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับการ

ดูแลระยะสุดทาย 
ความสําคัญของผูดูแลตอ
การดูแลตอผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคทั่วไปและ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ของหนวยการเรียนรูที่ 1 

- เพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม
ในหัวขอวิทยากรใหผูเขา
อบรมแสดงความคิดเห็นถึง
ความตองการและความอึด
ฮึด สู ในการดูแล 

- ปรับเปลี่ยนชื่อในความรูที่ 1 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

3. กิจกรรมการสอน ควร
สรางบรรยากาศที่อบอุน
เปนกันเอง ตองคํานึงถึง
ความเครียดของผูดูแลเปน
สําคัญ 

4. เนื้อหาใบความรูที่ 1 อาจ
ยากไป ควรปรับเนื้อหาได
งายขึ้น 

5. หัวขอโครงสรางหลักสูตร 
เพิ่มรายละเอียดของการ
อบรม 

6. ชวงของการพูดคุย
แลกเปลี่ยน ควรพูดคุยวา
ผูดูแลมีความตองการหรือ
ความอึดอัดในการดูแล
ผูปวยอยางไร 

7. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ 1-2 
ใหสื่อถึงการสรางเนน
ทัศนคติใหผูดูแลเห็น
ความสําคัญของตนเองใน
การชวยใหผูปวยไดรบั
ความสุขในบั้นปลายชีวิต 

8. การประเมินผล จากการ
สังเกตการณแสดงความ
คิดเห็นตองมีจํานวน
วิทยากรตอผูเขาอบรมที่
เหมาะสม ถาเปนการ
บรรยายโอกาสที่ผูเรียนจะ
แสดงความคิดเห็นนอย 

 

เปน “การสรางเสริมสุข
ภาวะในระยะทายของชีวิต” 

- ปรับเนื้อหาในความรูที่ 1ให
อานงายข้ึนและเชื่อมโยง 

- ความเปนมาของหลักสูตรถึง
ความสําคัญของผูดูแล 

2.2 หนวยการเรียนรูที่ 2  
“ทัศนคติ และการยอมรับ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที 2 “ทัศนคติและ
การยอมรับผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 
1. ควรปรับการเขียน

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคของหนวย

การเรียนรูที่ 2 
- ปรับกิจกรรมโดยเพิ่ม

รายละเอียดใหชัดเจนและ
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

วัตถุประสงคทั่วไปใหม 
2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ขอ 1 ควรปรับคําวา
ยอมรับ อาจไมเหมาะสมที่
จะใชในกรณีที่ผูดูแลเปน
ญาติสนิทกับผูปวย 

3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ขอที่ 2 ไมควรเปนความ
รวมมือแตเปนการมีสวน
รวม  

4. ใบกิจกรรมที่ 2.1 ควรแนบ
เนื้อหาที่มีของวีดีทัศน 
และควรดึงบทบาทใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพให
ชัดเจนและควรสรุป 

5. ใบกิจกรรมที่ 2.2 ควรทํา
เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ในกลุมยอย 

6. แบบประเมิน RQ ประเมิน
แลวนําผลมาทําอะไรมี 
Feed back และพัฒนา
ไหม 

7. การประเมินผลควรมี
จํานวนวิทยากรใหเพียงพอ 

 

เชื่อมโยงกัน 
- เพิ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 เนื้อหา

วิดิทัศน “การดูแลผูปวย
ระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง” 

- เพิ่มใบกิจกรรมที่ 2.2 ใหเปน
กระบวนการกิจกรรมกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุมยอยและนําเสนอ
แลกเปลี่ยนในกลุมใหญ 

- เพิ่มใบกิจกรรมที่ 2.3 การ
ทําแบบประเมินพลัง
สุขภาพจิตหรือประเมินพลัง
อึด ฮดึ สูของผูดูแลและนํา
เชื่อมโยงสูหนวยการเรียนรูที่ 
7 และวางแผนในการดูแล
ผูปวยตอไป 

2.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 
“ความรูเรื่องโรคมะเร็ง” 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่  3 “ความรู เรื่อง
โรคมะเร็ง” 
1. เนื้อหามากเกินไป บาง

เรื่องผูดูแลผานระยะนั้น
มาแลว 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ใหสรุปแนวคิดเก่ียวกับ
โรคมะเร็งไดควรตัดออก 
ผูเรียนไมจําเปนตองสรุป

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมขอ 1และ 3 
- กิจกรรมท่ี 3.1 ใชเทคนิค

การมีสวนรวมในการตอบ
คําถามและกิจกรรมบัตรคํา
เพื่อทดสอบความรูกอนและ
หลังการบรรยายความรูเรื่อง
โรคมะเร็ง 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสม
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

แนวคิดได 
3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ไมมีเนื้อหาและความ
ตองการของผูปวย 

4. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ขอที่ 3 นี้ เหมาะสมและ
เชื่อมโยงกับหนวยเรียนรูที่ 
4 ซึ่งตอเนื่องตามมา 

5. กิจกรรมท่ี 3.1 วิทยากร
บรรยาย ระมัดระวังเรื่อง
ขอมูลมากเกินไป ควรใช
เวลาบรรยายประมาณสอง
ชั่วโมง เพื่อเพ่ิมในหนวย
เรียนรูที่ 4 

6. กิจกรรมท่ี 3.2 ไมมีเนื้อหา
การประเมิน เนื้อหายากไป 

 

และเพ่ิมเนื้อหาที่สําคัญ เชน 
การรักษาดวยวิธีตางๆ 
ตลอดจนการดําเนินของ
โรคมะเร็งในระยะสุดทาย 

- เพิ่มใบกิจกรรมที่ 3.1 การ
ฝกปฏิบัติการใชแบบ
ประเมินระดับการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (PPS 
V2) โดยมีกรณีศึกษา 4 
ตัวอยาง 

- เพิ่มใบกิจกรรมที่ 3.2 การ
ฝกปฏิบัติการใชแบบวัด
ภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศรา 

- มวีิทยากรประจํากลุมในการ
เปนพี่เลี้ยงขณะฝกปฏิบัติ 
และอธิบายตอบปญหาขอ
สงสัยตางๆ และใหผูเขา
อบรมฝกปฏิบัติดวยตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

2.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 
“แนวทางการดูแลกิจวัตร
ประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย” 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่ 4 
“แนวทา งการดู แลกิ จ วั ต ร
ประจําวันผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย”ดังนี้ 
1. วัตถุประสงคทั่วไปไมแนใจ

วาจะเกิดทักษะจาก
บทเรียนนี้  

2. ควรมีกิจกรรมสาธิตและ
การฝกปฏิบัติจะทําให
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. กิจกรรม Oral care เปน
เรื่องสําคัญควรเนนและ

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคทั่วไป 
- กิจกรรมท่ี 4.1 ไดมีการเพ่ิม

ใบกิจกรรมที่ 4.1 “การดูแล
กิจวัตรประจําวันในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย” ซึ่งสืบ
เนื่องจากหนวยการเรียนรูที่ 
3 ไดมีการฝกปฏิบัติการ
ประเมินระดับการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (PPS 
V2) จากกรณีศึกษาพบ
คะแนน 10 คะแนน สงผล
ตอหนวยการเรียนรูที่ 4 ใน
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

เพิ่มเติมเนื้อหา เนื่องจากมี
ผลกอใหเกิดความสุขสบาย
ความสะอาดและความ
อยากอาหาร 

4. เลือกกรณีศึกษาที่เหมาะ
กับกลุมผูเรียน เนื่องจากมี
ความสําคัญ ตองเหมาะสม
กับบริบทและ วัฒนธรรม 

5. หนวยเรียนรูที่ 3 และ4 มี
การใชแบบประเมินซ้ํากัน 

6. ใบกิจกรรมและกรณีศึกษา
ไมมีขอมูลแสดง 

7. กิจกรรมกลุมยอยมีความ
เหมาะสม 

 

การสรุปปญหาความตองการ
ดูแลกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวยรายนี้ ตอไป เพื่อนําไป
ดูแลผูปวย 

- จัดใหมีการสอนสาธิตและฝก
ปฏิบัติจริงตามตารางอบรม 

- เพิ่มวิธีการประเมินผล 
 

2.5 หนวยการเรียนรูที่ 5 
“การดูแลและจัดการอาการที่
พบบอยในมะเร็งระยะสุดทาย” 

ขอ เสนอแนะ เ กี่ ย วกับการ
เรียนรูที่  “5 การดูแลและการ
จัดการอาการที่พบบอยใน
ผูป วยมะเร็ งระยะสุดทาย” 
ดังนี้ 
1. เนื้อหาบางหัวขอไม

สอดคลองกับคูมือ เชน 
แผลกดทับ 

2. ควรบรรยายเพิ่มประเมิน
ปญหาการดูแลที่ผูเขา
อบรมรูสึกหนักใจ 

3. กระตุนใหแลกเปลี่ยน
วิธีการดูแลและความเชื่อ
เกี่ยวกับวิธีการดูแล  

4. ทกัษะในการประเมิน
อาการตองการการฝกฝน 
การฟงบรรยายสรางทักษะ
ไดยาก และควรเพิ่มเนื้อหา
การจัดอาการ 

5. กิจกรรมท่ี 5.1 ควรเพิ่ม

ผลการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
- กิจกรรมท่ี 5.1 เพิ่มเติม

หัวขอในการสุมสอบถาม
ประสบการณการดูแลและ
การจัดอาการที่คุกคาม
คุณภาพชีวิตของผูปวย เชน 

 ปญหาการดูแลผูปวยที่ผู
เขารับการอบรมรูสึก
หนักใจ 

 แลกเปลี่ยนวิธีการดูแล
ผูปวย 

 ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการ
ดูแล 

- เพิ่มเติมเนื้อหาใหสอดคลอง
กับคูมือ เชน แผลกดทับ 

- เพิ่มการฝกทักษะการ
ประเมินและรูปภาพการ
ประเมินความปวด และ
เนื้อหาการจัดการอาการ 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณสอบถามการ
ประเมินอาการ 

6. ควรมี Reference และให
สอดคลองกับคูมือ 

- เพิ่ม reference ในแตละ
หนวยการเรียนรูและ
สอดคลองกับคูมือ 

2.6 หนวยการเรียนรูที่ 6 
“การใหคําปรึกษาและสื่อสาร
สําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
ก า ร เ รี ย น รู ที่  6  “ ก า ร ใ ห
คําปรึกษาและสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทาย” ดังนี้ 
1. หัวขอควรเปนการสื่อสาร

อยางเดียว 
2. ควรเปนเรื่องความรูทักษะ

การสื่อสาร การประเมิน
การวัดความสามารถของ
การสื่อสาร 

3. กิจกรรมท่ี 6.1 ควรเปน
กิจกรรมการทดลองฝกการ
สื่อสารกับผูปวยในกรณี
ตางๆ เชน หากผูปวยถาม
เรื่องความตาย 

4. กิจกรรมท่ี 6.2 อาจมี
กิจกรรมสมมุตริูปแบบการ
สื่อสารที่จําเปนหรือหาก
จัดกิจกรรม Role Play ได
จะดีมาก และควร
ยกตัวอยางประสบการณที่
ผานมาทั้งดีและไม
เหมาะสม หรือหากมี
วิดีทัศนแสดงตัวอยางของ
แตละระยะจะชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. เพิ่มเนื้อหาเชื่อมโยงถึง 
Advance care plan 
(การวางแผนการดูแล
ลวงหนา) 

 

ผลการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
- ปรับชื่อหนวยการเรียนรูที่ 6 

เปน”การสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทาย” 

- ปรับวัตถุประสงคใหตรงกับ
หนวยการเรียนรู 

- กิจกรรมท่ี 6.1 ประเมินการ
ทดลองฝกปฏิบัติการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณของผูเขาอบรม
โดยเพิ่มใบกิจกรรมที่ 6.1 
“การสื่อสารสําหรับผูปวย
ระยะสุดทาย” 

- กิจกรรมท่ี 6.2 วิทยากร
อบรมตามใบความรูที่ 6 
เรื่องการสื่อสารสําหรับผูปวย
ระยะสุดทาย พรอมเปด
โอกาสใหผูเขารับการอบรม
ซักถามรวมแสดงความ
คิดเห็น ยกตัวอยาง
ประสบการณสื่อสารที่ผาน
มา สิ่งที่ดีและไมเหมาะสม 

- เพิ่มเนื้อหาเชื่อมโยงใหเห็น
ถึงการวางแผนการดูแล
ลวงหนา (Advance care 
plan) 

- เพิ่มเนื้อหาแนวทางสื่อสารที่
ควรสงเสริม 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

2.7 หนวยการเรียนรูที่ 7 
 “การส ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในผูปวยและ
ผูดูแล 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่ 7 “การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชี วิ ต ใน
ผูปวยและผูดูแล 
1. หนวยการเรียนรูที่ 7 ควร

เปนดานความรูและทักษะ 
2. เพิ่มเนื้อหาผูดูแลและให

สะทอนความเขาใจการ
ชวยเหลือผูดูแลใหดูแล
ตนเอง 

3. แสดงรายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี 7.1 ใหชัดเจน 

4. เนื้อหา/สื่อ ควรเปนการฝก
วางแผนจะทําใหเห็นภาพ
และนําไปปรับใชได
มากกวา 

5. ใบความรูที่ 7 ควรเปน
กิจกรรมกลุมที่ทําใหผูเรียน
ไดวางแผนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ของตนเอง โดยวิทยากร
เปนผูเสนอแนะให
ความเห็น และควรเพิ่ม
การจัดการสิ่งคางคาใจและ
สิทธิตางๆ 

ผลการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคทั่วไป เนน

ความรูความเขาใจ  
- เพิ่มการทํากิจกรรมกลุมตาม

ใบกิจกรรมที7่.1 ฮึด ฮึด สู 
- เนื้อหาและสื่อปรับใหงายตอ

การรวมกิจกรรมและ
เชื่อมโยงสรุปสูเนื้อหาและ
แนวคิดในการนําไปใชของ
ผูดูแลในการดูแลตนเอง 

- ใบความรูที่ 7 เพิ่มเนื้อหา
การสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
การเตรียมความพรอมของ
ผูดูแล 

2.8 หนวยการเรียนรูที่8 
“เครือขายและแหลงบริการ
สุขภาพ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่ 8 “เครือขายและ
แหลงบริการสุขภาพ” 
1. ควรมีขอมูลแหลง

ประโยชนอื่นๆเพ่ิมเติม 
2. ควรปรับแกไขวัตถุประสงค

เพื่อใหเขาใจไดงาย 
3. ขอมูลบริการสุขภาพระดับ

ตางๆ ดูเปนทางการควร
ปรับใหผูดูแลสามารถรูได

ผลการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 
- ปรับลดเวลาการบรรยาย

เหลือ 1 ชั่วโมง 
- ปรับเนื้อหาในใบความรูที่ 8 

นําเสนอเปนรูปภาพแผนที่
แสดงเครือขายบริการ
สุขภาพ และตาราง 

- นําเสนอหนวยที่ใหบริการ
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

วาจะขอความชวยเหลือ
จากแหลงใด 

4. เครือขายบริการของเขต
สุขภาพควรเนนแหลง
ความรูและบริการเฉพาะที่
เกี่ยวของจริงๆและ
ศักยภาพที่เก่ียวของชัดๆ
กับการดูแลรักษาผูปวย
มะเร็ง 

5. การใชเวลาในการอบรม 2 
ชั่วโมง นานเกินไปสําหรับ
ขอนี้ซึ่งสามารถลดทอน 
รายละเอียดได 

6. ควรจัดตารางแจกแจงเปน
เขต 

7. ใบความรูที่ 8 ขอให
เพิ่มเติมชองภาคสวนอื่นๆ
พอสังเขปเพ่ือเปนตัวอยาง
เปดกรอบความคิดและ
ปรับเนื้อหา 

โรคมะเร็งในเขตสุขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และภายนอกสังกัดที่ผู
บริการสามารถเขาถึงได
สะดวกตามพื้นท่ีตางๆ 

- เพิ่มเติมบริการของเครือขาย
และแหลงบริการสุขภาพใน
การสนับสนุนผูดูแลในการให
คําปรึกษาใหคําแนะนําและ
ขอมูลขาวสารเปนตน 

- เพิ่มขอมูลเครือขายดาน
สังคมที่ผูดูแลสามารถติดตอ
ขอรับการสนับสนุน
ชวยเหลือในดานตางๆ 

2.9 หนวยการเรียนรูที่ 9 
“การดูแลหลังการเสียชีวิต
(Bereavement care) 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่ 9 “การดูแลหลัง
การเสียชีวิต” ดังนี้ 
1. ควรเพิ่มเวลาใหมากกวา 1 

ชั่วโมง 
2. พัฒนาทักษะผูดูแล มี

บริการอะไรบาง 
3. บอกวิธีการชวยเหลือ

ครอบครัวเบื้องตนเกี่ยวกับ
การปรับตัวภายหลังการ
สูญเสีย 

4. ควรมีประเด็นการจัดการ
ความรูสึกผิด 

ผลการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
- เพิ่มเวลาของหนวยการ

เรียนรูที่ 9 เปนเวลา 2 
ชั่วโมง 

- เพิ่มกิจกรรมที่ 9.1 “การ
ดูแลหลังการเสียชีวิต” เปน
กิจกรรมกลุมยอยและ
แลกเปลี่ยนในประเด็น   

 ประสบการณหลังการ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่
รักมี 

- เหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง 
และมีความรูสึกอยางไร 

- เมื่อเลิกภาวะโศกเศราหลัง
การสูญเสียแลวอยางไรบาง 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

- เพิ่มเนื้อหาวิธกีารชวยเหลือ
ผูดูแลและครอบครัวของผูปวย
หลังการเสียชีวิตและขอแนะนํา 
การปฏิบัติเพื่อเยียวยา
ความรูสึกของผูดูแลครอบครัว 

2.10 หนวยการเรียนรูที่ 10 
“กฎหมายและจริยธรรม” 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวย
การเรียนรูที่  10 “กฎหมาย
และจริยธรรม” ดังนี้ 
1. ปรับวัตถุประสงคใหตรง

กับเนื้อหาการสอน 
2. กิจกรรมเพิ่มเติม วิทยากร

อาจจะใหผูอบรมฝกทํา 
Living will ของตนเอง จะ
ทําใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น
และควรเนนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ตลอดจนควรระบุดวยวา
เปนประเด็นใด 

3. วิทยากรบรรยายเรื่อง
กฎหมาย เนื้อหาควรปรับ
ใหเหมาะสมกับระดับของ
ผูดูแล 

4. ใบกิจกรรมที่ 10 คําถาม
การวิเคราะหมากเกินไป 

ผลการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
- ปรับวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 
- เพิ่มเติมกิจกรรมที่ 10.1 โดย

มีใบกิจกรรมที่ 10.1 ถาม
ความคิดเห็นเปนอยางไรใน
ประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรม  โดยมีประเด็น
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 

 การรับรูถึงหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรบั
การบริการทางสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาต ิป 
2552 

 ความคิดเห็นตอการใช
สิทธิปฏิเสธการรักษาใน
การยื้อชีวิตผูปวยระยะ
สุดทาย ทําไดหรือไม 

 กรณีผูปวยระยะสุดทาย
ไดทําหนังสือแสดง
เจตนา โดยระบุหามใส
ทอชวยหายใจ มีอาการ
พูดไมรูสึกตัว ลูกสาว
ผูปวยตองการใหแพทย
ใสทอชวยหายใจทําได
หรือไม 

- เพิ่มกิจกรรมที่ 10.2 ทดลอง
เขียน Living will ของ
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

ขอเสนอแนะหรือการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

ตนเอง 
- ปรับเนื้อหาใหเขาใจงายขึ้น

ถึงกฎหมายและจริยธรรม
และความหมายของการตาย
ดีหรือตายอยางสงบ 

 
ตารางที่ 4.9 รายละเอียดผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญเพื่อการปรับปรุงแกไขคูมือการดูแลผูปวย
มะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแลจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ” 

 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ

ประคับประคอง 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แกไข 
ผลการปรับปรุงแกไข 

1. เนื้อหา 1. ควรมีการจัดลําดับเนื้อหา
ใหม เพราะ การจัดเรียบ
แบบ ก-ฮ มีหัวขอไมมาก
พอ ควรจัดเรียง ดังนี้ 1) 
สวนของหลักการ 2) สวน
ของเปาหมายในการดูและ
วิธีการดูแล 3) สวนของ
การจัดการอาการ 4) สวน
ของการจัดการเรื่องอื่นๆ 
5) สวนของผูดูแล 6) อื่นๆ  

2. เพิ่มกิจกรรมดานศาสนา
อื่นๆ ทั้งพุทธศาสนา คริสต 
อิสลาม 

3. ศัพทกิจกรรมเบี่ยงเบนการ
เปลี่ยนเปนกิจกรรมผอน
คลาย 

4. กิจกรรมท่ีจะชวยใหผูปวย
ปลดล็อคสิ่งที่คางคาใจ 

5. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาการเฝา
ระวังโรคเมื่อปวยเปน
มะเร็ง หรือภาวะฉุกเฉิน
ทางมะเร็ง 

6. เนื้อหาประเด็นที่สําคัญควร
เนนย้ําเปนพิเศษ เชน ใช

1. ดําเนินการปรับเรียงลําดับ
เนื้อหาใหมีความเหมาะสม 
โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 

 สวนของหลักการ 

 สวนของวิธีการดูแล
ผูปวย 

 สวนของการจัดการ
อาการ 

 สวนของการจัดการ
เรื่องอ่ืนๆ 

 สวนของผูดูแลผูปวย
มะเร็ง 

2. กิจกรรมศาสนาเพิ่มเติมใน
หนา 60-64  

3. ปรับเปลี่ยนจากกิจกรรม
เบี่ยงเบน เปนกิจกรรมผอน
คลาย 

4. เพิ่มเติมเนื้อหาอยูในสวน
ของการดูแลในเรื่อง “การ
ชวยใหผูปวยยอมรับความ
ตายที่จะมาถึง (แบบองค
รวม)” ไมไดแยกออกมา
เปนอีกประเด็นหนึ่ง เพราะ
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไข 

ผลการปรับปรุงแกไข 

ตัวหนาสีแดง / ขีดเสน จะเปนการซ้ําซอนของ
เนื้อหามากเกินไป 

5. เพิ่มเติมเนื้อหาการเฝาระวัง
และการดูแลในภาวะฉุกเฉิน
ทางมะเร็ง หนา 5-10 

6. ปรับขอความโดยใชตัวหนา
และตัวเอียงในขอความที่
ตองการเนน 

2. รูปเลมของคูมือ 1. การปรับรูปแบบความ
เหมาะสมของคูมือ ตองทํา
ใหเนื้อหาและรูปเลม
นาสนใจ ขนาดรูปเลมเปน 
A5 หรือเล็กกวาหรือเปน 
Pocket book  

2. ตัวอักษรควรปรับไมใหดู
เปนทางการมากเกินไป
เพราะจะกลายเปนหนังสือ
วิชาการ ปรับรูปเลมใหมี
สีสัน และใสรูปภาพใหชวน
อาน 

1. ไดดําเนินการปรับปรุง
ตัวหนังสือ แตใสรูปภาพให
ดึงดูดความสนใจ และนา
อานข้ึน 

2. ปรับลดขนาดคูมือจาก A4 
เปนขนาด A5 

 

3. ความเหมาะสมของคูมือ 1. เนื้อหาควรกระชับและเนน
เรื่องสําคัญและจําเปน
สําหรับผูดูแล 

2. ควรเพิ่มเติมเอกสาร
ตัวอยาง Living will ที่เปน
มาตรฐาน 

3. แบบประเมินความปวด
ควรทํารูปประกอบเพื่อ
ความชัดเจนนาสนใจ 

1. ปรับรูปประโยค และเนื้อหา
ใหมีความกระชับมากข้ึน 

2. เพิ่มเติมตัวอยางหนังสือ
แสดงเจตนา หนา 56-57 

3. เพิ่มแบบประเมินความปวด
จากการใชรูปสีหนาแสดงถึง
อารมณ 

4. ประโยชนการนําไปใช ค ว ร ร ะ บุ ว า จ ะ ใ ช เ ฉ พ า ะ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
หรื อกับ โ ร งพยาบาลทั่ ว ไป
เพราะเนื้ อหาในแตบริบทมี
ความตางกัน 

มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหสามารถ
ใชในการดูแลผูปวยมะเร็งให
ครอบคลุม ทุกภูมิภาค 
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ตารางที่ 4.10 รายละเอียดผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญเพื่อการปรับปรุงแกไขและผลการปรับปรุง
แกไขสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
 
สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพ

ผูปวยโรคมะเร็ง 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แกไข 
ผลการปรับปรุงแกไข 

1. แบบบันทึกขอมูล ควรเพิ่มชองวางใหมีขนาดกวาง
ขึ้นเพื่อใหสะดวกตอการบันทึก 
และผูป วย 1 คน อาจมีการ
รักษากับแพทยมากกวา 1 ทาน  
 

ปรับขนาดและจํานวนชอง ใน
หนาที่  2  ในส วนของขอมูล
ผูปวย 

2. แบบบันทึกตารางนัดหมาย
ของแพทย 

ควรเพิ่มขนาดบรรทัด ปรับขนาดบรรทัด ในหนา 3-4 
ใหกวางขึ้น 

3. เนื้อหา ความรูเรื่อง  
 

1. แยกสมุดบันทึกออกมาจาก
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคอง 
“ผูดูแล” อีก 1 เลม 

2. สมุดบันทึกไมควรมีเนื้อหา
ความรูเรื่องโรคมะเร็งอีก
เปนการเพิ่มพ้ืนที่หนา 

1. ปรับแยกเลมออกมาเปนอีก
เลมตางหาก โดยจัดทําเปน
ขนาด Pocket book 
เพื่อใหสะดวกตอการพกพา 

2. ตัดสวนของเนื้อหาความรู
เรื่องโรคมะเร็งใหอยูเฉพาะ
ในสวนของคูมือเทานั้น  

4. แบบบันทึกการประเมิน
ภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 

1. ควรหาแบบประเมินที่งาย
ตอการบันทึกและผูดูแลที่
อานหนังสือไมออกสามารถ
ใชงานได 

2. ควรมีการระบุดวยวาผูใด
เปนผูลงบันทึกในสมุดเลมนี้ 

1. ปรับเพิ่มแบบประเมิน
ความปวด ใหมีแบบ
ประเมินแสดงอารมณ และ
เพิ่มวิธีการอานและการใช
แบบประเมินใหละเอียดข้ึน 

2. ระบุขอมูลผูดูแล (ผูบันทึก
ขอมูล) ใหชัดเจนมากขึ้น 
(หนา 1) 

5. สอบถามขอมูลการ
ใหบริการ 

1. การเพ่ิมบริการทางสังคม 
เชน รถพยาบาลฉุกเฉิน 
อุปกรณการแพทยที่รักษา
ไดจากชุมชน  

2. เบอรโทรศัพทขององคกร
ทางสังคมอื่นๆ ที่จะสามารถ
ชวยเหลือได 

มีการระบุเบอรโทรศัพทของ
องคกรทางสังคมในหนา 15 

6. ความเหมาะสมของสมุด
บันทึก 

1. การปรับปรุงเปนขนาด A5 
และพกพาสะดวก 

2. การปรับปรุงใหมีขนาด
กะทัดรัด 

ปรับรูปเลมเปนขนาด Pocket 
book 
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 จากตารางที่ 4.8 , 4.9 และ 4.10 แสดงผลจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 
ทาน ที่ไดนํามาปรับปรุงแกไข หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คูมือการดูแล
ผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” และสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยมะเร็ง 
 ผลการตรวจสอบความสอดคลอง 
  องคประกอบตางๆ ของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คูมือ
การดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยมะเร็ง 
แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจสอบ IOC หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
โครงสรางของหลักสูตร  

1.1 หัวขอวิชา 0.76 
1.2 กรอบเนื้อหา 0.71 
1.3 ขอบเขตเนื้อหา 0.76 
1.4 ตารางการฝกอบรม 0.71 
1.5 ระยะเวลา 0.59 
1.6 การประเมินผล 0.71 

หนวยการเรียนรู  
หนวยการเรียนรูที่ 1 บทนําเขาสูหลักสูตร  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจถึงที่มาและ
ความสําคัญของการจัดฝกอบรม 

0.88 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญใน
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางถูกตอง 

0.82 

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปใชประโยชนในการดูแลผูปวยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

0.82 

4. เพื่อเปนการนําแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางเปน
ระบบ สูการปฏิบัติอยางแทจริง 

0.82 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. สามารถอธิบายถึงความสําคัญของกระบวนการฝกอบรม 0.71 
2. มีความตระหนักและเห็นคุณคาในการฝกอบรม ตลอดจนการมีสวน
รวมในกิจกรรมของการฝกอบรมในประเด็นตางๆอยางครบถวน 
 

0.71 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  

กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 0.88 
กิจกรรมที่ 1.2 บรรยายตามใบความรูที่ 1 แผนยุทธศาสตรระดับชาติวา
ดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต 

0.71 

1. ความเปนมา 0.88 
2. วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร 0.82 
3. โครงสรางหลักสูตร 0.88 
4. ระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 0.82 
5. การประเมินผลการฝกอบรม 0.82 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.76 
2. ใบความรูที่ 1 แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุข
ภาวะในระยะทายของชีวิต 

0.71 

การประเมินผล  
1. สังเกตการแสดงความเห็นของผูเรียน 0.76 

หนวยการเรียนรูที่ 2  ทัศนคติและการยอมรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อสงเสริมทัศคติที่ดี หรือสรางความคิดเชิงบวก (Positive 
thinking) ตอการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความสําเร็จและประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยตอไป 

0.88 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ยอมรับ และมีทัศติที่ดีในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.82 

2. ผูดูแลใหความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

0.59 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมที่  2.1 ดู วี ดิ โอ  เ รื่ อง“การดูแลผู ป วยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง 

0.71 

กิจกรรมที่ 2.2 ตอบแบบสอบถามในใบกิจกรรมที่ 1 และทําแบบประเมิน 
RQ 

0.82 

กิจกรรมท่ี 2.3 แสดงความคิดเห็นตามใบกิจกรรมที่ 1 0.82 
เนื้อหา/สื่อ  

1. วีดิโอเรื่อง “การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง 0.82 
2. Power point ประกอบการบรรยาย 0.88 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
3. ใบกิจกรรมที่ 1 ทัศนคติตอผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 0.71 
4. แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ : Resilience Quotient) 0.88 

การประเมินผล  
1. การมีสวนรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปรายจากขอสรุป
ของกลุม 

0.88 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ความรูเรื่องโรคมะเร็ง  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การ
รักษาประเภทตางๆ รวมถึงการดําเนินของโรคมะเร็งในระยะสุดทาย 
ตลอดจนการมีทักษะในการประเมินสภาพผูปวยไดถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพความเจ็บปวย 

0.76 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. สรุปแนวคิดเก่ียวกับโรคมะเร็งได 0.88 
2. สามารถประเมินสภาพและความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งใน
ระยะสุดทายได 

0.88 

3. นําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายไดอยางเหมาะสม 

0.76 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมที่ 3.1 วิทยากรบรรยายความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการ
รักษา 

0.82 

กิจกรรมท่ี 3.2 วิทยากรบรรยายหลักการและวิธีการประเมินสภาพผูปวยที่
ถูกตอง 

0.88 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.94 
2. ใบความรูที ่2 ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 0.94 
3. ใบความรูที่ 3 การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

0.88 

4. แบบประเมิน PPS V2 0.82 
5. แบบประเมิน Thai-HAD 0.82 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.94 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.94 

หนวยการเรียนรูที่ 4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจการดําเนินของโรค และมีความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือกิจวัตรประจําวันของผูปวยที่เหมาะสม 

0.88 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
2. นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดูแลกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม 

0.88 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมที่ 4.1 วิทยากรนําเขาสูบทเรียนดวยตัวอยางกรณีศึกษา แลวให
ผูเขารวมอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลกิจวัตร
ประจําวัน 

0.94 

กิจกรรมที่ 4.2 วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 4 แนวทางการดูแล
กิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.94 

กิจกรรมที่ 4.3 สรุปแนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันผูปวยระยะสุดทาย
ของกรณีศึกษา 

 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.94 
2. ใบความรูที่ 4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

0.88 

3. ใบกิจกรรมและกรณีศึกษา 0.82 
การประเมินผล  

1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.88 

หนวยการเรียนรูที่ 5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 

 

วัตถุประสงคทั่วไป  
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในอาการที่พบบอย
ในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.88 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการประเมินอาการที่เกิดขึ้นใน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.76 

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการใหการดูแลที่ตอบสองความ
ตองการและคงไวซึ่งคุณภาพชีวิตผูปวยของผูปวยได 

0.82 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. สามารถอธิบายถึงหลักการ และทักษะในการดูแลและการจัด
อาการในผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 

0.82 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
2. ประยุกตความรูไปใชในการดูแลและการจัดอาการในผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายในความรับผิดชอบได 

0.82 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมท่ี 5.1 วิทยากรสุมสอบถามประสบการณการดูแลและการจัดการ
อาการที่คุกคามคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.88 

กิจกรรมที่ 5.2 วิทยากรสรุปประเด็นและเชื่อมโยงสูความสําคัญของการ
ดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามใบความรูที่ 5 

0.94 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.94 
2. ใบความรูที่ 5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 

0.88 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.88 

หนวยการเรียนรูที่ 6 การใหการปรึกษาและสื่อสารสําหรับผูปวยระยะ
สุดทาย 

 

วัตถุประสงคทั่วไป  
1. เพื่อใหผูดูแลมีทักษะในการใหการปรึกษาและการสื่อสารในผูปวย
ระยะสุดทายสามารถตัดสินใจรับการรักษาไดทันทวงทีและเหมาะสม
กับสภาวะผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.82 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. บอกความสําคัญของการใหการปรึกษาและการสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทายได 

0.76 

2. สามารถบอกทักษะของการใหการปรึกษาและการสื่อสารที่
เหมาะสมได 

0.76 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมที่ 6.1 บรรยายตามใบความรูที่ 6 การใหการปรึกษาและการ
สื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

0.82 

กิจกรรมที่ 6.2 เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมซักถาม และรวมแสดง
ความคิดเห็น 

0.76 

กิจกรรมท่ี 6.3 วิทยากรสรุปเนื้อหาและประเด็นความคิดเห็น 0.88 
เนื้อหา/สื่อ  

1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.88 
2. ใบความรูที่ 6 การใหการปรึกษาและการสื่อสารในผูปวยระยะ 0.76 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
สุดทาย 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.82 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.82 

หนวยการเรียนรูที่ 7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและ
ผูดูแล 

 

วัตถุประสงคทั่วไป  
1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแลใหดียิ่งขึ้นทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ 

0.88 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. สามารถบอกแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตผูปวยและผูดูแลได 0.88 

กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมท่ี 7.1 วิทยากรทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ ตามใบกิจกรรมที่ 2 0.82 
กิจกรรมที่ 7.2 วิทยากรสรุปกิจกรรมและเชื่อมโยง ใบความรูที่ 7 การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 

0.88 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.88 
2. ใบกิจกรรมที่ 7 การเสริมสรางพลัง อึด ฮึด สู 0.82 
3. ใบความรูที่ 7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและ
ผูดูแล 

0.82 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.82 

หนวยการเรียนรูที่ 8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจการเชื่อมโยงระบบเครือขายและ
แหลงบริการสุขภาพตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายใน
ความรับผิดชอบ รวมถึงการสงเสริมใหครอบครัวและผูดูแลมีสวนรวม
ในการวางแผนรูปแบบการดูแลและการเขาถึงแหลงบริการแกผูปวย
ระยะสุดทายได 

0.88 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. ความรวมในเครือขาย 0.76 
2. การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพในทุกระดับ 0.76 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  

1. วิทยากรบรรยาย นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในหัวประเด็นการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพไดทุกระดับ อยางครอบคลุม 

0.59 

2. วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 8 เครือขายและแหลงบริการ
สุขภาพ 

0.59 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.71 
2. ใบความรูที ่8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 0.65 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.88 

หนวยการเรียนรูที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care)  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจและยอมรับตอปฏิกิริยาของ
ครอบครัวที่แสดงออกตอการสูญเสีย 

0.76 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย  
กิจกรรมที่ 9.1 สอบถามประสบการณตอการสูญเสียและการแสดงออก
ของสมาชิกในครอบครัว 

0.94 

กิจกรรมที่ 9.2 บรรยายตามใบความรูที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต 
(Bereavement Care) 

0.94 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.94 
2. ใบความรูที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 0.94 

การประเมิลผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.88 

หนวยการเรียนรูที่ 10 กฎหมายและจริยธรรม  
วัตถุประสงคทั่วไป  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายและจริยธรรมในเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

0.88 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
1. อธิบายกฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 0.82 
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ประเด็นการตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
กิจกรรม  

1. วิทยากรสุมถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

0.88 

2. วิทยากรบรรยายประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรมใน
เรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

0.82 

เนื้อหา/สื่อ  
1. Power point ประกอบการบรรยาย 0.88 
2. ใบความรูที ่10 กฎหมายและจริยธรรม 0.82 

การประเมินผล  
1. การสังเกตความสนใจของผูเรียน 0.88 
2. การตอบคําถามของผูเรียน 0.88 
3. ความเหมาะสมของสมุดบันทึก 0.76 
4. ประโยชนในการนําไปใช 0.82 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบวาผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีคา IOC สูงเกินกวา 0.60 เกือบทุกประเด็น มีคาตั้งแต 0.71-
0.94 ยกเวนประเด็นการตรวจสอบในหัวขอที่มีคา IOC 0.59 ไดแก ระยะเวลาในการอบรม 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขอ 2 (หนวยการเรียนรูที ่2) กิจกรรมขอท่ี 1 และ 2 (หนวยการเรียนรูที่ 8) 
และเนื้อหาใบความรูที่ 8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ (หนวยการเรียนรูที่ 8) ซึ่งไดมีการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  
 
ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจสอบ IOC คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” 
 

ประเด็นการตรวจสอบคูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง 
“สําหรับผูดูแล” 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
เนื้อหา  

1. กิจกรรมเบี่ยงเบน(ผอนคลาย) 0.88 
2. การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง 0.82 
3. ขอสังเกตอาการผูปวยในชวงทายของชีวิต 0.94 
4. ไข 0.94 
5. คลื่นไส อาเจียน 0.94 
6. ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 0.76 
7. ทองผูก 0.94 
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ประเด็นการตรวจสอบคูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง 
“สําหรับผูดูแล” 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
8. ทองเสีย 0.94 
9. เบื่ออาหาร 0.94 
10. ปวด 0.94 
11. ปากแหง คอแหง 0.94 
12. ภายหลังผูปวยเสียชีวิต 0.94 
13. ภาวะเหนื่อยลาของผูดูแล 0.94 
14. วิตกกังวลและกลัว 0.94 
15. หายใจลําบาก 0.94 
16. ออนเพลีย 0.94 

รูปเลมของคูมือ 0.53 
ความเหมาะสมของคูมือ 0.71 
ประโยชนในการนําไปใช 1.00 
เนื้อหา ความรูเรื่องโรคมะเร็ง  

1. โรคมะเร็งคืออะไร 0.76 
2. กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง 0.76 
3. อาการโรคมะเร็ง 0.71 
4. 7 สัญญาณที่สงสัยวาอาจเปนมะเร็ง 0.71 
5. ปจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 0.71 
6. การรักษาโรคมะเร็ง 0.71 
7. ขอควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคมะเร็ง 0.71 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบวาผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคูมือการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” มีคา IOC สูงเกินกวา 0.60 เกือบทุกประเด็น มีคาตั้งแต 0.71-1.00 
ยกเวนประเด็นรูปเลมคูมือ มีคา IOC 0.53 และไดนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการตรวจสอบ IOC สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
 

ประเด็นการตรวจสอบสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
แบบบันทึกขอมูลผูปวย  

1. ชื่อ – นามสกุล 1.00 
2. ที่อยู 1.00 
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ประเด็นการตรวจสอบสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
3. หมายเลขโทรศัพท 1.00 
4. แพทยผูรักษา 1.00 
5. โรงพยาบาล 1.00 
6. เลขที่เวชระเบียน 1.00 
7. ประวัติการแพยา 1.00 
8. โรคประจําตัว 1.00 
9. ขอมูลผูดูแล 1.00 

วันนัดพบแพทย 1.00 
รายละเอียดการนัดหมาย/ปญหาที่มาพบแพทย 1.00 
แบบประเมิน  

1. แบบประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ดวย
แบบประเมิน (PPS V2) 

0.88 

2. แบบประเมินอาการปวด 0.94 
แบบบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 0.88 
สอบถามขอมูลการใหบริการ 1.00 

1. รายชื่อหนวยงานของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 1.00 
2. เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานอื่นๆ 1.00 

ความเหมาะสมของสมุดบันทึก 0.82 
การนําไปใชประโยชน 0.94 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบวาผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของสมุดบันทึกการดูแล
สุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง มีคาตั้งแต 0.82-1.00 โดยมีคา IOC สูงกวา 0.60 ทุกประเด็น 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจสอบ IOC แบบประเมินสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ประเด็นการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล 
ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
เพศ 0.94 
ปจจุบันทานอาย ุ 0.94 
ทานนับถือศาสนาอะไร 0.94 
ทานจบการศึกษาสูงสุดชั้นใด 0.88 
ความสัมพันธกับผูปวย 0.94 
ทานมีประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหรือไม 0.82 
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  จากตารางที่ 4.14 พบวาการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินสวนที่ 1 
ขอมูลสวนบุคคล มีคาตั้งแต 0.82 – 0.94 โดยมีคา IOC สูงกวา 0.60 ทุกประเด็น  

 
ตารางที่ 4.15 ผลการตรวจสอบแบบประเมินสวนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผู 

     เขารับการอบรม 
 

ประเด็นตรวจสอบแบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
การฝกอบรม  

1. วิทยากรมีความรูและประสบการณดานทักษะการดูแลผูปวย
โรคมะเร็งระยะสุดทาย 

0.82 

2. สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม 0.82 
3. สื่อและอุปกรณมีความเหมาะสม 0.94 
4. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 0.82 
5. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม 0.94 

ดานหลักสูตรฝกอบรม  
1. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม 0.88 
2. เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 0.88 
3. การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรมีความเหมาะสม 0.88 
4. โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม 0.82 
5. เนื้อหาของหลักสูตรทําใหมีมีความรู ความเขาใจในหลักการ การ

วิเคราะหและประเมินความตองการของผูปวยรวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางครบถวน 

0.82 

6. หลักสูตรการฝกอบรมทําใหผูเขารับการอบรม 0.94 
7. หลักสูตรฝกอบรมนี้มีประโยชน  

ดานรูปแบบการฝกอบรม  
1. นําหลักและแนวคิดทฤษฎีการฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม 0.76 
2. ความเหมาะสมของการใชเครื่องมือประกอบการฝกอบรม 0.88 
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝกอบรม 0.88 
4. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมกับวิทยากรใน

การฝกอบรม 
0.88 

5. รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจ สามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

0.88 

การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม  
1. การประเมินผลการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 0.82 
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ประเด็นตรวจสอบแบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม 

ผลการตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 
หลักสูตรการฝกอบรม 

2. การประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม 0.88 
3. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรม 0.88 
4. การประเมินผลทายหนวยงานการเรียนรูมีความเหมาะสม 0.82 
5. รูปแบบการประเมินผล สงผลใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูและ

ประสบการณไปใช เชน การประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย การ
วางแผนการดูแลและการจัดการอาการที่พบในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
เปนตน 

0.82 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบวาผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินสวนที่ 2 
แบบประเมินประสิทธิผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม มีคา IOC ตั้งแต 0.82 – 0.94 โดยมีคา 
IOC สูงกวา 0.60 ทุกประเด็น 
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   
  การรายงานผลการนํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจํานวน 30 คน โดยนําหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ลงสูการปฏิบัติจริง ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลักษณะ
การบรรยายความเรียง ประมวลผลขอมูล และรูปภาพประกอบการนําเสนอแบงไดดังนี้   
    1) การนําเสนอการทดลองนําโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปใช          
    2) การนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และมีเครื่องมือประเมิน ตามลําดับ ดังนี้ 
  3.1 การทดลองนําโครงการรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
    ผูวิจัยไดจัดทําโครงการรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
เพื่อขออนุญาตตอผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อจัดประชุมในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 
2559 วัตถุประสงคของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เพื่อ    
    1) ใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจ และอธิบายหลักการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายทั้งในโรงพยาบาล และที่บานได        
    2)  เพื่อใหผูดูแลสามารถวิเคราะห ประเมินความตองการการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายไดถูกตองและมีสวนรวมกับสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย ในการวางแผนการดูแลได
อยางเหมาะสม และสองดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว     
    3)  เพื่อใหผูดูแลใชทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  
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    โดยเชิญกลุมเปาหมาย คือ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 30 คน เขารับ
การอบรม ตามหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เอกสารประกอบการอบรมไดแก คูมือการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคอง  “สําหรับผูดูแล” และสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง การอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนี้ กําหนดระยะเวลา 3 วัน ลักษณะการ
อบรมประกอบดวยการบรรยาย การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุม การฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเขาอบรม
ไดรับความรู ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายดานวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง 
เปนการผสมผสานรูปแบบการพัฒนาหลายรูปแบบรวมกันโดยไดรับความรวมมือจากทีมพยาบาล
เฉพาะทางดานโรคมะเร็ง พยาบาลเฉพาะทางดานการดูแลแบบประคับประคองและพยาบาลเฉพาะ
ทางดานจิตเวช ของกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทําหนาที่เปน
วิทยากรและทีมพี่เลี้ยงใหกับกลุมตัวอยางคือผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ในระหวางการอบรมดัง
รูปที ่1 – 4 
 

  
 

รูปที่ 4.1 การฝกปฏิบัติเพิ่มทักษะการเรียนรูการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดยกระบวนการมีสวน
รวมการทํากิจกรรมรวมกัน 

 

   
 

รูปที ่4.2 กิจกรรมประเมินทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย การฝกทักษะการสื่อสาร 
  

   
  

รูปที่ 4.3 กิจกรรมฝกทักษะเสริมสรางประสบการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย                            
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 ISBN  : 978-616-11-2545-5                               
 

รูปที่ 4.4 หนาปกหลักสูตร หนาปกคูมือ และหนาปกสมุดบันทึก 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดังนี้  
 
 จากการนําหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ลงสูการปฏิบัติ ผูวิจัยได
จัดทําแบบสอบถามเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งแบงเปน 3 สวน 
คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม และสวนที่ 
3 แบบสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง โดยมีจํานวนผูดูแลผูปวยมะเร็ง 30 คน ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูดูแล (n = 30) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
อายเุฉลี่ย 47.1 ป   
     31 - 40 ป 4 13.33 
     41 - 50 ป 16 53.33 
     51 - 60 ป 4 13.33 
     61 - 70 ป 6 20.00 
เพศ   
     ชาย 8 26.67 
     หญิง 22 73.33 
สถานภาพสมรส   
     โสด 2 6.67 
     แตงงานและอยูกับคูสมรส 25 83.33 
     หมาย 1 3.33 
     แตงงาน แตไมไดอยูกับคูสมรส 1 3.33 
     หยา 1 3.33 
ศาสนา   
     พุทธ 30 100.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 20 66.66 
     มัธยมศึกษาตอนตน 7 23.33 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 6.67 

     ปวส. 1 3.33 
การประกอบอาชีพ   
     ไมทํางาน 6 20.00 
     ทํางาน โดยประกอบอาชีพ    
        งานเอกชน 1 3.33 
        ขาราชการ 2 6.66 
        แมบาน 1 3.33 
        เกษตรกรรม 12 40.00 
        คาขาย 4 13.33 
        รับจางทั่วไป 4 13.33 
รายไดตอเดือน   
     ไมมีรายได 6 20.00 
     มีรายได < 1,000 1 3.33 
     มีรายได 1,001 - 5,000 6 20.00 
     มีรายได 5,001 - 10,000 10 33.33 
     มีรายได 10,001 – 15,000 3 10.00 
     มีรายได > 15,001 4 13.33 
แหลงที่มาของรายได   
     การเกษตร 11 36.67 
     รับจางทั่วไป 3 10.00 
     คาขาย 2 6.67 
     ธุรกิจสวนตัว 3 10.00 
     เงินเดือนผูสูงอาย ุ 1 3.33 
     หนวยงานรัฐบาล 2 6.67 
     บริษัทเอกชน 1 3.33 
โรคประจําตัว   
     ไมม ี 28 93.33 
     มี ระบุโรค ไดแก ความดันโลหิตสูง, ไขมันใน   

 เสนเลือด 
1 3.33 

     ภูมิแพ 1 3.33 
ความสัมพันธกับผูปวย   
     บิดา/มารดา 3 10.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
     บุตร 4 13.33 

สาม/ีภรรยา 17 56.67 
พี่สาว/นองสาว 5 16.67 

          หลานสาว 2 6.67 
ระยะเวลาในการดูแลผูปวยจนถึงปจจุบัน   
     1 – 3 เดือน 6 20.00 
     4 – 6 เดือน 9 30.00 
     7 – 9 เดือน 8 26.67 
     10 – 12 เดือน 4 13.33 
     มากกวา 12 เดือน 3 10.00 
ประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็ง   
     เคย ระยะไดรับการวินิจฉัย 1 3.33 
           ระยะรับการรักษา 8 26.67 
           ระยะสุดทาย 1 3.33 
     ไมเคย 20 66.67 
จํานวนชั่วโมงการดูแลผูปวยตอวัน   
     ≤ 12 ชั่วโมง 11 36.67 
     13 – 24 ชั่วโมง 19 63.33 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบวาขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.33 
มอีายุเฉลี่ย 47.1 ป สถานภาพสมรสสวนใหญแตงงาน และอยูกับคูสมรส รอยละ 83.33 ทุกคน นับ
ถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาของผูดูแล รอยละ 66.66 เปนประถมศึกษา รองลงมารอยละ 23.33 
เปนมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกอบอาชีพเปนเกษตรกรรมรอยละ 40.00 และไมไดทํางานรอยละ 
20.00 รายไดของผูดูแลตอเดือนอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 33.33 และมีรายได 1,001-
5,000 บาท กับไมมีรายได คิดเปนรอยละ 20.00 เทากัน พบไมมีโรคประจําตัวรอยละ 93.33 โรค
ประจําตัวที่พบรอยละ 6.66 ไดแก ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด และภูมิแพ ความสัมพันธกับ
ผูปวยพบเปน สามี/ภรรยา พี่สาว/นองสาว บุตร และบิดา/มารดา คิดเปนรอยละ 56.67 , 16.67 , 
13.33 และ 10.00 ตามลําดับ 7-9 เดือน คิดเปนรอยละ 30.00 และ 26.67 ไมเคยมีประสบการณใน
การดูแลผูปวยมะเร็งรอยละ 66.67 จํานวนชั่วโมงในการดูแลตอวันสวนใหญมากกวา 12 ชั่วโมง รอย
ละ 63.33  
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ตารางที่ 4.17  ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม “การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ      
               สุดทาย” (N = 30) 
 

ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม X̄  SD 
การจัดฝกอบรม   
   1. วิทยากรสามารถถายทอดความรูและประสบการณการ  
      ดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย 

4.03 0.76 

   2. สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.20 0.66 
   3. สื่อและอุปกรณมีความเหมาะสม 4.13 0.57 
   4. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.93 0.78 
   5. เอกสารประกอบการฝกอบรม 4.13 0.78 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.09 0.63 
ดานหลักสูตรฝกอบรม   
   1. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.30 0.70 
   2. เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
4.27 0.91 

   3. การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.27 0.74 

   4. โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.27 0.64 
   5. เนื้อหาของหลักสูตรทําใหมีความรู ความเขาใจใน 
      หลักการการวิเคราะหและประเมินความตองการของ

ผูปวยรวมถึงการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายอยางครบถวน 

4.33 0.71 

   6. หลักสูตรการฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรม  
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายได  

4.40 0.62 

   7. หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน 4.30 0.70 
คะแนนรวมเฉลี่ย 4.30 0.60 

ดานรูปแบบการฝกอบรม   
   1. กระบวนการอบรมเหมาะสม 4.20 0.55 
   2. สื่อการสอนเหมาะสม 4.23 0.68 
   3. กิจกรรมในการฝกอบรมเหมาะสม 4.23 0.57 
   4. ผูรับการฝกอบรมไดมีสวนรวมในการอบรม 4.27 0.64 

5. รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูของผูดูแลใน
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย       

4.23 0.82 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.23 0.60 
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ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม X̄  SD 
การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
   1. วิธีการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตรการฝกอบรม 
   2. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร 
   3. การประเมินผลมีความเหมาะสม 

4.20 
 

4.10 
4.20 

0.66 
 

0.76 
0.85 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.17 0.73 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 0.59 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.21, SD = 0.59) เมื่อพิจารณารายดานความ
พึงพอใจระดับดีมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานหลักสูตรการอบรม (X̄ = 4.30, SD = 0.60) และดาน
รูปแบบการฝกอบรม (X̄ = 4.23, SD = 0.60) ตามลําดับ และความพึงพอใจระดับดี 2 ดาน คือ การ
วัดและประเมินผลการฝกอบรม (X̄ = 4.17, SD = 0.73) และดานการจัดฝกอบรม (X̄ = 4.09, SD = 
0.63) และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังคํากลาวของผูดูแล ดังนี้ 

“คุณพยาบาลพูดดี ใหกําลังใจ อยากใหมีการจัดอบรมแบบนี้อีกบอย ๆ ให
ครอบคลุมญาติคนไข คนอื่น ๆ ดวย อยากใหอบรมใหเจาหนาที่สาธารณสุขหนวยงานอื่นๆ ดวย” 
(ผูดูแล , 8)     

“เปนโครงการที่ดี มีประโยชน ใหความรู สามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง หวังอยางยิ่ง
วาจะมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก” (ผูดูแล , 17)      
  “ควรจัดฝกอบรมปละครั้งจะไดรับความรู ความเขาใจกับผูดูแลผูปวยดีมาก” (ผูดูแล
, 26) 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงทักษะรายขอของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอนและหลังการอบรม (N = 
30) 
 
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอน

และหลังการ 
กอน หลัง t p 

อบรม X̄  SD X̄  SD   
ทักษะการเฝาระวัง       
1. ทานสามารถบอกอาการผิดปกติที่เกิด

ขึ้นกับผูปวยได   
3.83 0.91 4.07 0.78 1.00  

2. ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่
ทานดูแล 

3.67 1.21 4.17 0.65 1.98  

3. ทานคนหาปญหาหรือความตองการของ
ผูปวยไดรวดเร็ว 

    และถูกตอง 

3.67 0.96 3.83 0.65 0.76  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.72 0.78 4.02 0.55 1.63 0.11 
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ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอน
และหลังการ 

กอน หลัง t p 

อบรม X̄  SD X̄  SD   
ทักษะการแปลความหมาย 
4. ทานบอกเลาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ

ผูปวยและ 
    สามารถอธิบายผูปวยใหเขาใจได 

3.63 0.81 4.07 0.58 2.44  

5. ทานสามารถแยกลักษณะอาการผิดปกติ
ของผูปวยได 

3.37 1.10 3.90 0.66 2.24  

6. ทานเขาใจ และสามารถอธิบายและสรุป
อาการที่เปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

3.43 1.07 4.00 0.53 2.54  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.48 0.83 3.99 0.44 3.24 .003* 

ทักษะการตัดสินใจ       

7. ทานใชเกณฑการประเมินผูปวยเบื้องตนใน 
    การประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย

ได 

3.27 0.98 3.83 0.70 2.60  

8. ทานสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลง
ของผูปวยได 

3.60 0.89 4.03 0.81 1.99  

9. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือ 
    ผูปวยไดตามลําดับความสําคัญของปญหาที่

พบ 

3.70 0.79 3.97 0.85 1.28  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.52 0.65 3.94 0.68 2.52 .018* 

ทักษะการปฏิบัติการ       

10. ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาที่  
     เหมาะสมและเมื่อ ผูปวย ตองการได 

4.10 0.84 4.20 0.61 0.53  

11. ทานดูแลผูปวยตามรูปแบบกิจกรรม 
     ประจําวันของผูปวย 

4.10 0.84 4.30 0.65 0.88  

12. ทานสามารถพัฒนาการดูแลอาการที่ 
     หลากหลายและซับซอนของผูปวยได 

3.63 0.81 3.83 0.65 0.97  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.94 0.58 4.11 0.54 0.98 .336 

ทักษะการปรับกิจกรรมตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

      

13. ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรม 3.83 1.05 4.00 0.59 0.72  

14. ทานสามารถนําวิธีการที่หลากหลายมาใช 
     ในการดูแลผูปวยเพื่อใหเกิดผลดีตอการดู 

3.93 0.98 4.13 0.57 1.00  

15. ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
สําหรับผูปวย 

3.33 1.12 4.20 0.85 3.31  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.70 0.77 4.11 0.55 2.26 .032* 
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ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอน
และหลังการ 

กอน หลัง t p 

อบรม X̄  SD X̄  SD   
ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน 
16. ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการ

สุขภาพในชุมชน 
3.83 1.23 4.53 0.63 3.10  

17. ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืม 
     อุปกรณหรือเครื่องมือทางการแพทยที่ 

จําเปนจากสถานบริการสุขภาพ 

3.73 1.26 4.47 0.63 2.89  

18. ทานไดรับการติดตามดูแลจากสถาน 
บริการสุขภาพในชุมชน 

3.43 1.45 4.30 0.65 3.11  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.67 0.99 4.43 0.52 4.16 .000* 

ทักษะการใหการดูแล       

19. ทานสามารถดูแลผูปวยตามขั้นตอนได
อยางปลอดภัย 

3.77 0.82 4.37 0.67 3.28  

20. ทานสามารถดูแลผูปวยใหไดรับความ
สะดวกสบาย 

4.03 0.56 4.23 0.68 1.29  

21. ทานมีเวลาในการดูแลผูปวยตามขั้นตอน 
อยางเหมาะสม 

3.83 0.87 4.13 0.57 1.87  

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.88 0.56 4.24 0.55 2.93 .007* 

ทักษะความรวมมือกับผูปวย       

22. ทานมีการเรียนรูคนควาศึกษาเพิ่มเติมใน
การดูแลผูปวย 

3.83 1.02 4.10 0.61 1.49  

23. ในบางสถานการณทานมีการวางแผนการ 
     ดูแลรวมกันกับผูปวย 

4.07 0.69 4.13 0.57 0.40  

24. ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการ 
     เปนผูดูแลไดอยางเหมาะสม 

4.27 0.69 4.20 0.48 -0.47  

25. ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการ
ดูแลผูปวย 

4.13 0.90 3.97 0.67 -1.00  

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.08 0.63 4.10 0.48 0.22 .825 

ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ       

26. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับการดแูลที่ 
ตอบสนองตอความตองการ 

3.83 0.91 4.10 0.55 1.28  

27. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาใน 
     ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

4.57 0.57 4.33 0.55 2.25  

28. ทานสามารถเปนตัวแทนขอความ  
     ชวยเหลือจากสถาน บริการสุขภาพไดเมื่อ

จําเปน 

4.50 0.57 4.33 0.55 -1.31  

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.30 0.48 4.26 0.43 -0.43 .670 

P < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.18 พบวา ผลการสํารวจทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตามกรอบ
แนวคิด A Transactional model of cancer family caregiving skill พบวาทักษะกอนเขารับการ
อบรมคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ทักษะการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข (X̄ = 4.30, SD = 0.48) 
รองลงมาคือ ทักษะความรวมมือกับผูปวย (X̄ = 4.08, SD = 0.63) และทักษะการลงมือปฏิบัติ (X̄ = 
3.94, SD = 0.58) คะแนนเฉลี่ยรวมต่ําสุด คือ ทักษะการแปลความหมาย (X̄ = 3.48, SD = 0.83) 
สวนทักษะการเขารับการอบรม คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดคือ ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน (X̄ = 
4.43, SD = 0.52) รองลงมาคือ ทักษะการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข (X̄ = 4.26, SD = 0.43) 
และทักษะการใหการดูแล (X̄ = 4.24, SD = 0.55) คะแนนเฉลี่ยรวมต่ําสุดคือ ทักษะการตัดสินใจ (X̄ 
= 3.94, SD = 0.68)  
 จากการเปรียบเทียบผลผูดูแลที่เขารวมพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอน 
และหลังการพัฒนามีทักษะรายดานแตกตางกันคือ ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน และทักษะการให
การดูแล โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนทักษะการเฝาระวัง ทักษะการลง
มือปฏิบัติ ทักษะความรวมมือกับผูปวย และทักษะการเขาถึงระบบบริการสุขภาพไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงทักษะรายดานของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกอนเขารับการอบรม 
 

ทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายกอนการอบรม 

X̄  SD การแปลผล 

1. ทักษะการเฝาระวัง 68.06 19.58 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
2. ทักษะการแปลความหมาย 61.94 20.72 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
3. ทักษะการตัดสินใจ 63.06 16.33 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
4. ทักษะการปฏิบัติการ 73.61 14.53 มีทักษะระดับพอใช 
5. ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความ

เหมาะสม  
67.50 19.37 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 

6. ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน 66.67 24.86 มีทักษะระดับนอยตองปรับปรุง 
7. ทักษะการใหการดูแล 71.94 14.10 มีทักษะระดับพอใช 
8. ทักษะความรวมมือกับผูปวย 76.88 15.76 มีทักษะระดับพอใช 
9. ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 82.50 12.06 มีทักษะระดับดี 

คาเฉลี่ยรวม 70.24 11.62  
 

 จากตารางที่ 4.19 ผลแสดงการวิเคราะหคะแนนทักษะรายดานของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายกอนเขารับการอบรม พบวาคะแนนรวมรายดานโดยแปลงขอมูลเปน 100 เพื่อประเมินระดับ
ทักษะผูดูแล โดยรวมอยูในระดับพอใช (X̄ = 70.24, SD = 11.62) เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 ดาน พบ 
5 ทักษะของผูดูแลที่มีระดับนอยตองปรับปรุง คือ ทักษะการเฝาระวัง ทักษะการแปลความหมาย 
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม และทักษะการเขาถึงแหลง
สนับสนุน สวน 3 ทักษะระดับพอใช คือ ทักษะการลงมือปฏิบัติ ทักษะการใหการดูแล และทักษะ
ความรวมมือกับผูปวยและ 1 ทักษะอยูในระดับดี ไดแก ทักษะการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงทักษะรายดานของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหลังเขารับการอบรม 
 

ทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหลัง
การอบรม 

X̄  SD การแปลผล 

1. ทักษะการเฝาระวัง 75.56 13.66 มีทักษะระดับพอใช 
2. ทักษะการแปลความหมาย 74.72 11.05 มีทักษะระดับพอใช 
3. ทักษะการตัดสินใจ 73.61 17.10 มีทักษะระดับพอใช 
4. ทักษะการปฏิบัติการ 77.78 13.55 มีทักษะระดับพอใช 
5. ทักษะการปรับกิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  77.78 13.73 มีทักษะระดับพอใช 
6. ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน 85.83 12.97 มีทักษะระดับดี 
7. ทักษะการใหการดูแล 81.11 13.83 มีทักษะระดับดี 
8. ทักษะความรวมมือกับผูปวย 77.50 12.02 มีทักษะระดับพอใช 
9. ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 81.39 10.87 มีทักษะระดับดี 

คาเฉลี่ยรวม 78.36 10.19  
 

 จากตารางที่ 4.20 ผลการแสดงวิเคราะหคะแนนทักษะรายดานของผูดูแล ผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย หลังเขารับการอบรมพบวาคะแนนรายดานโดยแปลงขอมูลเปน 100 เพื่อประเมินระดับ
ทักษะผูดูแลโดยรวมอยูในระดับพอใช (X̄ = 78.36, SD = 10.19) เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 ดาน พบ 6 
ทักษะของผูดูแลอยูในระดับพอใช คือทักษะการเฝาระวัง ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการลงมือปฏิบัติ ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม และทักษะความ
รวมมือกับผูปวย สวน 3 ทักษะระดับดี คือ ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน ทักษะการใหการดูแล 
และทักษะการเขาถึงระบบริการสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะผูดูแลโดยรวม (n = 30) 
 

ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย กอน หลัง t p 
X̄  SD X̄  SD 

1. ทักษะการเฝาระวัง 68.06 19.58 75.56 13.66   
2. ทักษะการแปลความหมาย 61.94 20.72 74.72 11.05   
3. ทักษะการตัดสินใจ 63.06 16.33 73.61 17.10   
4. ทักษะการปฏิบัติการ 73.61 14.53 77.78 13.55   
5. ทักษะการปรับกิจกรรมตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม  
67.50 19.37 77.78 13.73   

6. ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน 66.67 24.86 85.83 12.97   
7. ทักษะการใหการดูแล 71.94 14.10 81.11 13.83   
8. ทักษะความรวมมือกับผูปวย 76.88 15.76 77.50 12.02   
9. ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 82.50 12.06 81.39 10.87   

คาเฉลี่ยรวม 70.24 11.62 78.36 10.19 3.15 .004* 
P < 0.05 
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 จากตารางที่ 4.21 ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดยรวมเพิ่มขึ้น หลังจากการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วาการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทําใหการดูแลมีทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายเพิ่มข้ึน 
 
ผลการประเมินระดับผลลัพธ 
 
 โดยการวิเคราะหผลจากสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งของผูดูแลจํานวน 30 คน 
ซึ่งผูดูแลไดนําไปบันทึกการดูแลผูปวยที่ตนเองรับผิดชอบใหการดูแลภายหลังไดรับการอบรม 7 วัน 
พบวามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. การบันทึกขอมูล (30 ใน 30 คน) ในสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
ผูดูแลสามารถบันทึกรายละเอียดไดตามหัวขอที่กําหนดไว ไดแก ขอมูลผูปวย ตารางการนัดหมายของ
แพทย และแบบบันทึกการประเมินสุขภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็ง สวนหัวขอสอบถามขอมูล
การใหบริการยังไมพบการเพ่ิมขอมูลหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการติดตอเพิ่มเติม 
  2. การประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็ง (30 ใน 30 คน) โดยการใชแบบ
ประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย (PPS V2) และการประเมินระดับความปวด 
พบวาผูดูแล 30 คน ไดมีการประเมินและลงบันทึกคะแนนของ PPS V2 ไดครบ (30 ใน 30 คน) และ
คาคะแนนระดับความเจ็บปวดมีการประเมินที่เห็นคาการเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับการดูแลในผูปวยที่มี
ความปวด (13 ใน 30 คน) 
  3. การประเมินในปญหาที่พบในผูปวย (30 ใน 30 คน) ไดแก อาการเบื่ออาหาร 
กลืนลําบาก อาเจียน รับประทานอาหารไดนอย ใสสายยางใหอาหารทางจมูก มีกลิ่นปาก ทองผูก 
ปวด สับสน เวียนศีรษะ ออนเพลีย นอนไมหลับ ซีด แขนขาออนแรง ชวยเหลือตนเองไดนอย อาการ
ไอมีเสมหะรวมดวย และมีเลือดออกทางชองคลอด 
  4. การดูแลชวยเหลือผูปวย (30 ใน 30 คน) ประกอบดวย การดูแลชวยเหลือใน
กิจวัตรประจําวันดูแลเปนสวนหรือท้ังหมดโดยเฉพาะความสะอาดของรางกาย การเปลี่ยนผาออมหรือ
ผาอนามัยสําเร็จรูป การดูแลชองปากเนื่องจากมีกลิ่นทําใหไมสุขสบาย ดูแลเรื่องการรับประทาน
อาหารออน ยอยงายใหรับประทานนอยๆ แตบอยครั้ง หรือเตรียมอาหารที่ผูปวยชอบใหรับประทาน 
การนวดผอนคลายเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูดูแลใหการดูแลกับผูปวยและคอยดูแลอยางใกลชิด ดูแลให
ผูปวยไดนอนพัก ในกรณีผูปวยมีความปวดผูดูแลขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทยหรือ
ขอรับยาแกปวดใหผูปวยตามแผนการรักษา นอกจากนี้ในผูปวยบางรายผูดูแลใหการดูแลทําความ
สะอาดทอเจาะคอ ซึ่งผูดูแลจะตองไดรับการสอนสาธิต และฝกปฏิบัติในการทํามากอน รวมทั้งการให
อาหารทางสายยางทางจมูก ทางหนาทอง เปนตน 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใชวิธีวิทยา
วิจัยแบบผสมผสาน (Research Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนา
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ดังนี ้
 1. ศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  1) ศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ 1) 
กลุมผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย 47.1 ป ความสัมพันธกับผูปวยเปน บิดาหรือมาดา ภรรยาหรือสามีและบุตร สวนใหญไมมี
ประสบการณในการดูแลผูปวยมากอนและใชเวลาในการดูแลมากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน ผลการ
ประเมินทักษะของผูดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยรวมอยูในระดับนอยตอง เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 
ดาน พบวา 7 ทักษะมีระดับนอยตองปรับปรุง ไดแก ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการดูแล ทักษะการปฏิบัติการ ทักษะ
การเฝาระวัง และทักษะการรวมมือกับผูปวย สวนอีก 2 ทักษะระดับพอใช ไดแก การเขาถึงระบบการ
ดูแลสุขภาพ และการเขาถึงแหลงสนับสนุน ผลการวิเคราะหเนื้อหาผูวิจัยไดสรุปตามระยะวิถีทางของ
การดําเนินของโรคมะเร็ง ไดแก 1) ระยะเฉียบพลัน ผูดูแลมีการรับรูตออาการผิดปกติของผูปวยและมี
ความรูสึกตอความเจ็บปวยทั้งดานบวกและลบ 2) ระยะเรื้อรัง ผูดูแลรับรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการ
รักษาแบบประคับประคองบทบาทของผูดูแลที่ตองดูแลผูปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 
และรับรูถึงอาการผูปวยที่พบบอยไดบอย ไดแก กลืนลําบาก สําลักอาหาร คลื่นไส อาเจียน ปากแหง 
ปวด บางรายมีหลายอาการรวมกันมากกวา 2 อาการขึ้นไป 3) ระยะสุดทาย ผูดูแลตองเตรียม
กิจกรรมการดูแลเพิ่มเติม การเผชิญตอการสูญเสีย การจัดการสิ่งแวดลอมเปนตน 4) ระยะหลังผูปวย
เสียชีวิต ผูดูแลตองวางแผนดําเนินการภายหลังการเสียชีวิตของผูปวย  
  2) กลุมผูปวยมะเร็งระยะสุดทายผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย 58.5 ป การรักษาที่ไดรับรอยละ 100 เปนการรักษาแบบประคับประคอง อาการที่พบมากที่สุด 
5 อันดับแรกไดแก ปวด ออนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมแหง และหายใจลําบาก ซึ่งอาการของผูปวยแตละ
รายอาจมีมากกวาสองอาการขึ้นไป ผลการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยไดสรุปความตองการการดูแลของ
ผูปวยเปน 4 หัวขอ คือ 1) ความตองการดานความรูและทัศนคติ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา การ
ปฏิบัติตนเองเมื่อเปนโรคมะเร็ง และตองทําการรักษาอยางตอเนื่อง หากเปนระยะลุกลาม รักษาไม
หายขาด 2)  ตองการการดูแลจัดการอาการที่กอใหเกิดความไมสุขสบาย จากบุคลากรทางการแพทย
และครอบครัว 3) การดูแลดานจิตสังคม เนื่องจากความรูสึกดานลบ วิตกกังวล กลัวเสียชีวิต 4) ดาน
จิตวิญญาณ ความตองการที่ชัดเจน ดวยความหวังอยากมีชีวิตยืนยาว อยากทําใหสิ่งที่คางคาใจ เชน 
การขอขมาลาโทษ การไดทําตามความเชื่อและศรัทธา ไดแก ไหวพระ ฟงธรรม ทําบุญตักบาตร 
  3) กลุมบุคลากรทางการแพทยผูใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย สวนใหญเปนเพศ
หญิงรอยละ 87.39 อายุเฉลี่ย 34.85 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดาน
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โรคมะเร็งมากกวา 10 ป สวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพรอยละ 82.89 แพทยรอยละ 10.89 และ 
เภสัชกรรอยละ 4.50 ผลจากการวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยสรุปถึงประเด็นความตองการในการดูแลของ
บุคลากรทางการแพทยดังนี้  1) ความพรอมของผูดูแล ทางดานสุขภาพรางกาย จิตและอื่นๆ           
2) ความรูของผูดูแลเรื่องโรคมะเร็งการดําเนินของโรค อาการและการจัดการอาการตางๆ 3) ทัศนคติ
ในการดูแลผูปวยทางบวก มีความมุงมั่น ศรัทธา ใสใจ และเสียสละ 4) ทักษะของผูดูแลควรมีหลาย
หลาย ไดแก การประเมินตามความตองการของผูปวย การสื่อสาร การใหคําปรึกษาและใหกําลังใจ
การดูแลดานรางกาย การจัดการอาการรบกวนและการดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต และไดสรุป
ขอเสนอของบุคลากรทางการแพทยตอการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายประกอบดวย 1) คุณสมบัติของผูดูแล 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 3) การฝกปฏิบัติ 4) การประเมินผลหลังการอบรม  
  2. พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  ผลการพัฒนารูปแบบทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีองคประกอบของ
รูปแบบคือ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการนําไปใช และการประเมินรูปแบบ ไดรูปแบบ
การพัฒนาประกอบดวย 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 2) คูมือการ
ดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” 3) สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
และ 4) แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 3. ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  กลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่เขารับการพัฒนาทักษะ จํานวน 30 คน 
ผลการประเมินพบวา ความพึงพอใจในภาพรวมตอการอบรมอยูในระดับดีมาก (X̄ = 4.21 , SD = 
0.59) พิจารณารายดานพบความพึงพอใจระดับดีมาก 2 ดานคือ หลักสูตรการอบรมและรูปแบบการ
อบรม ผลการวิเคราะหประเมินระดับทักษะผูดูแลกอนการอบรมโดยรวมอยูในระดับพอใช (X̄ = 70.24 
, SD = 11.62) เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 ดาน พบ 5 ทักษะที่อยูในระดับนอยตองปรับปรุงคือ ทักษะ
การเฝาระวัง ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสม และทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน และผลการวิเคราะหประเมินระดับทักษะผูดูแลหลัง
การอบรมโดยรวมอยูในระดับพอใช (X̄ = 78.36 , SD = 10.19) เมื่อวิเคราะหรายดาน 9 ดานพบ 6 
ทักษะอยูในระดับพอใช คือ การเฝาระวัง ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ลงมือปฏิบัติ ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม และทักษะความรวมมือกับผูปวย สวน 
3 ทักษะระดับดี คือ ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุน ทักษะการใหการดูแลและทักษะการเขาถึง
ระบบบริการสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายโดยรวมเพิ่มขึ้นหลังจาก
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงวาการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยระยะสุดทายทําใหการดูแลมีทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายเพิ่มข้ึน  
  การประเมินผลลัพธโดยการวิเคราะหผลจากการลงบันทึกการดูแลและปฏิบัติกิจกรรม 
ของผูดูแลหลังการพัฒนาทักษะ 7 วัน พบวาผูดูแล (30 ใน 30) สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดตาม
หัวขอที่กําหนด ประเมินภาวะสุขภาพดวยแบบประเมิน PPS V2 ประเมินปญหาและอาการที่พบใน
ผูปวย และใหการดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันได ผูปวย (13 ใน 30) ที่มีอาการปวด 
ไดรับการประเมินความปวด มีการบันทึกพรอมประเมินคาที่เปลี่ยนแปลงหลังไดรับการดูแลและไดรับ
ยาตามแผนการรักษาของแพทย 
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อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอ
คนพบตามลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตามผูใหขอมูลคือ ผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายและบุคลากรทางการแพทยผูที่ใหการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี ้
   1.1 ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตามกรอบแนวคิด A transactional 
model of cancer family caregiving skill ของ Schumacher (Schumacher et al., 2006) 
จํานวน 9 ดาน นั้น ผลของการวิจัยโดยทางปฏิบัติทั่วไป คะแนนทักษะที่ยอมรับไดพิจารณาที่รอยละ 
80 (Schumacher, Stewart, Archbold, Dodd, & Dibble, 2000 : 191-203) ผลสะทอนใหเห็นถึง
ความตองการพัฒนาทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ทั้งนี้ระดับทักษะของผูดูแลอยูในระดับ
นอยตองปรับปรุง 7 ดานเรียงตามลําดับคือ 1) ทักษะการปรับกิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม2)
ทักษะการตัดสินใจ3) ทักษะการแปลความหมาย4) ทักษะการดูแล5) ทักษะการปฏิบัติการ6) ทักษะ
การเฝาระวังตรวจสอบอาการ และ 7) ทักษะการรวมมือกับผูปวย และ 2 ดานที่อยูในระดับพอใช 
ไดแก 1) ทักษะการเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพและ 2) ทักษะการเขาถึงแหลงสนับสนุนสอดคลองกับ
การศึกษาที่ผานมา (Costa-Requena, Espinosa Val, & Cristofol, 2015: 583 - 589; J Cui and 
others 2014: 893 - 902; Stajduhar, Funk, & Outcalt, 2013 : 657-664) ทั้งนี้การกรอบแนวคิด
นี้เนนเกี่ยวกับทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็ง ประกอบดวยทักษะหลายดานเพื่อใหการดูแลอาการของ
ผูปวยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาการของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจะมีอาการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดการอาการจึงตองมีทักษะดังกลาว อีกทั้งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ โดยสวน
ใหญไมมีประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็ง การศึกษาสวนใหญประถมศึกษา ทําใหการเขาถึง
ความรูของการดูแลอาการผูปวยมะเร็งไมเพียงพอจึงทําใหไมเขาใจอาการของผูปวยมะเร็งที่อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากความกาวหนาของโรคมะเร็ง หรือการรักษาเพื่อจัดการอาการ ทักษะดังกลาวจึง
อยูในระดับที่ตองปรับปรุง 
  ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลของผูดูแลที่รับรูตอการดูแลผูปวยตามวิถีทางการ
ดําเนินของโรคมะเร็ง (Trajectory of cancer) ไดสรุปแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะเฉียบพลันเปน
การรับรูของผูดูแลวาผูปวยเปนโรคมะเร็งจากอาการของผูปวย ผูปวยบอก หลังแพทยเปนผูบอก 2) 
ระยะเรื้อรัง เปนระยะที่ผูดูแลรับรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการรักษาวาเปนการรักษาเพื่อหายขาด 
หรือการรักษาแบบประคับประคอง บทบาทของผูดูแลนั้นเปนการดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
และจิตวิญญาณ นอกจากนี้อาจมีการรักษาอื่นหลังทางเลือกเสริมที่ไมขัดตอแผนการรักษา เชน การ
นวดผอนคลาย ใชสมุนไพรทา หรือสุคนธบําบัด 3) ระยะสุดทายผูปวยจะมีอาการทรุดลง ผูดูแลตองมี
การเตรียมกิจกรรมการดูแลเพิ่มเติม การเตรียมการเผชิญตอการสูญเสีย การจัดการกับสิ่งแวดลอมใน
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย และการจัดการความวิตกกังวลและความกลัวของผูดูแล 4) ระยะหลัง
ผูปวยเสียชีวิต ผูดูแลวางแผนดําเนินการดูแลผูเสียชีวิต และติดตอแจงเรื่องการเสียชีวิต การจัดพิธีตาม
ความเชื่อทางศาสนา สอดคลองกับแนวคิดของ Murray and others (2005 : 1007) ที่ไดแบงวิถีทาง
การดําเนินโรคเปน 3 ลักษณะและจัดใหโรคมะเร็งอยูในกลุมของโรคที่มีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 
(Chronic illness) และการเจ็บปวยดวยระยะสุดทาย (Terminal illness) รวมเรียกวิถีทางของ
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โรคมะเร็ง (Trajectory of Cancer) มีลักษณะการดําเนินของโรคตามวิถีทางของโรคมะเร็ง ที่สัมพันธ
กับความตองการการดูแล ทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (Lunney and others 2003 : 
2381-2392) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวงจันทร เพชรพิเชฐเชียร (2554 : 9) ไดแบงวิถีทางการ
ดําเนินของโรคมะเร็งเปน 6 ระยะ คือ 1) ระยะกอนวินิจฉัย 2) ระยะการตรวจวินิจฉัยโรค 3) ระยะรอ
ฟงผล 4) ระยะรับการรักษา 5) ระยะกลับเปนซ้ํา และ 6) ระยะสุดทาย - ใกลตาย - เสียชีวิต ซึ่งเปน
การอธิบายรายละเอียดในแตระยะเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่ง ปกรณ ทองวิไล (2553 : 13-14) ไดมีการ
นําเสนอชวงเวลาในการดูแลผูปวยระยะสุดทายเพิ่ม คือ ระยะหลังผูปวยเสียชีวิต (bereavement) 
ทําใหครอบคลุมและสมบูรณของชวงเวลาในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  โดยสรุปทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนสิ่งจําเปนเพื่อตระหนักถึงความสําคัญ
ของผูดูแลจะตองไดรับการชวยเหลือ และเปนการเตรียมความพรอมของผูดูแล ในการมีสวนรวมดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายกับผูปวยและทีมสหสาขาวิชาชีพ เปาหมายของการดูแลเพื่อลดความทุกข
ทรมานในและดูแลอาการรบกวนตางๆ ที่เกิดข้ึนกับผูปวย การดูแลจึงตองมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
ตอการดูแล ทําใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดี  มีคุณภาพ ผูปวยมะเร็ งจะไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคอง ซึ่งบทบาทของผูดูแลจะเปลี่ยนไปตามความตองการของผูปวยที่อยูระหวางและหลัง
การรักษา ระยะสุดทายเปนชวงเวลาที่ผูดูแลตองดูแลผูปวยใกลชิดตลอดเวลา ผูดูแลตองการทราบถึง
กระบวนการดําเนินของโรคตามระยะการเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงออกของโรค การรักษา 
และผลขางเคียงสงผลตอผูดูแลในการการเรียนรูทักษะการดูแลผูปวยตอไปได รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูดูแล 
  1.2 ความตองการการดูแลของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
   ผลจากการศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลความตองการการดูแลของ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ประเด็น คือ 1) ดานความรูและทัศนคติ พบวาดาน
ความรูที่ผูปวยตองการ คือความรูเรื่องโรคมะเร็ง การรักษา การปฏิบัติตนเอง สวนดานทัศนคติไดแก 
การรับรูเมื่อเปนโรคมะเร็งตองรับการรักษาอยางตอเนื่อง หากรักษาไดหายขาดมีความทุกขทรมาน
และตองเสียชีวิตอาการทางคลินิกของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนอาการที่กอใหเกิดความไมสุข
สบาย มีหลายอาการตามชนิดของโรคมะเร็ง ไดแก กลืนลําบาก มีแผล เหนื่อย ออนเพลีย น้ําหนักลด 
มีเลือดออก มีกอน เปนตน สอดคลองกับรายงานอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทายทั้งในเพศชาย
และหลังพบอาการ 5 อันดับแรก คือ ปวด น้ําหนักลด เบื่ออาหาร ไอ และหายใจลําบาก (Maddocks 
1997 : 6) ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีรัตน มากมาย และคณะ (2556 : 132-145) พบวา
อาการที่พบบอยในผูปวยทะเร็งระยะลุกลาม 5 อาการ ไดแก ออนเพลีย ปวด ไมสบายกายและใจ 
เบื่ออาหาร และวิตกกังวล และจากการศึกษาของชลิยา วามะลุน และคณะ (2547 : 62) พบวา
อาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่พบบอย ไดแก ปวด ออนเพลีย นอนไมหลับ วิตกกังวล และเบื่อ
อาหาร จากการประเมินอาการของผูปวยจะเห็นไดวาอาการที่ผูปวยพบไดบอยคือ อาการปวด เบื่อ
อาหาร ออนเพลีย หายใจลําบาก และยังมีอาการทางดานมิติ จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
รวมดวย ดานจิตสังคม ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีความรูสึก 2 ดาน คือ 1) ดานลบเปนความกลัว 
วิตกกังวลตอการเปนภาระและตองเสียชีวิต 2) ดานบวก ทําใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาใจวัฎจักรของ
ชีวิต มีวิธีการเผชิญความเครียด เชน สวดมนต อานหนังสือธรรมะ และมีเพื่อนมาเยี่ยม มีการศึกษา
เกี่ยวกับความตองการดานจิตแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของผูปวยมะเร็งที่เกิดขึ้น ที่ผูดูแลจะตอง
ประเมินใหไดถึงปญหาหรือวางแผนการดูแล และขอความชวยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูปวยที่
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ไดรับการรักษาในโรงพยาบาล หากไดรับการประเมินพบปญหา จะไดรับการวางแผนการดูแล
ชวยเหลือในรูปแบบของการใหคําปรึกษา การประชุมครอบครัว (Family meeting) ในการแกไข
ปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย ดานจิตวิญญาณ เปนความตองการอีกดานที่เห็นได
เดนชัดของผูปวยระยะสุดทาย ไดแก ความหวัง หวังที่จะใหตนเองมีชีวิตอยูไดนานที่สุด หวังที่อยากจะ
ใหบุคคลที่ตนรัก งานหรือกิจการที่ดําเนินการอยูมีความสําเร็จ หากตองจากไปผูปวยอยากจะทําในสิ่ง
ที่คางคาใจ เชน การขอขมาลาโทษ การไดพบคนที่รักกอนจากไป การไดทําตามความเชื่อและศรัทธา
ในศาสนาที่ตนนับถือ เชน ไหวพระ สวดมนต ฟงธรรม บูชาดอกไม ถวายสังฆทาน ทําบุญตักบาตร 
เปนตน ซึ่งจากการศึกษาของ อวยพร ภัทรภักดีกุล และคณะ (2553 : 100-111) พบวาผูปวยเรื้อรังที่
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ที่นับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติศาสนกิจ เชน ไปวัดในวันพระหรือตาม
เทศกาล สวดมนตทุกวัน สวนผูปวยที่นับถือศาสนาอิสลามมีการละหมาดทุกวันและไปมัสยิดตาม
ขอกําหนดศาสนา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ กรรณิกา ปญญาวงศ (2555 : 10) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการดูแลผูปวยแบบองครวมที่ระบุสุขภาพไว 5 มิติ คือ 1) มิติทางกาย 2 มิติทาง
จิตใจ 3) มิติทางสังคม 4) มิติทางจิตวิญญาณ และ 5) มิติทางปญญา จะเห็นไดวาในการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายความตองการการดูแลของผูปวยมีความตองการทุกดานขององครวม เพื่อไดรับการ
ดูแลที่มีความสมดุล และกลมกลืน คํานึงถึงความเปนมนุษยมุงเนนการดูแลทั้งหมดมิใชการดูแลเฉพาะ
สวน 
  1.3 ความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายของบุคลากรทางการแพทย 
   ผลการศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลการสัมภาษณบุคลากรทางการ
แพทย พบวาปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตามความตองการของ
บุคลากรทางการแพทยมี 4 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ความพรอมของผูดูแลทั้งดานรางกายและจิตใจ 
รวมทั้งดานอื่นๆ เชน เวลา คาใชจาย กิจกรรมและภารกิจของผูดูแล 2) ความรูที่ผูดูแลควรไดรับ 
ไดแก ความรูเรื่องโรคมะเร็ง การดําเนินของโรค อาการและการจัดการอาการ การใหการดูแล การ
สื่อสาร เปนตน 3) ทัศนคติในการดูแลผูปวยระยะทายควรเปนทัศนคติในทางบวก มีความมุงมั่น ใสใจ
ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 4) ทักษะการปฏิบัติ ที่ผูดูแลควรจะตองมี ไดแก การประเมินอาการ 
ประเมินความตองการของผูปวย การสื่อสารกับผูปวย การใหกําลังใจ การดูแลดานรางกาย การ
จัดการอาการรบกวน และการดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต สอดคลองกับแนวคิดของ จอนผะจง  
เพ็งจาด (2556 : 25) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของการดูแล ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 
1)ทัศนคติในการดูแลของผูดูแลมีการรับรู และไวตอความรูสึกของผูอื่น สนใจ และเสียสละอุทิศตนให
การยอมรับและนับถือผูอื่น 2)การใหการดูแล ที่ครอบคลุมการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งยัง
สอดคลองกับ วริสรา ลุวีระ (2556 : 266) ไดสรุปความตองการในการเตรียมความพรอมผูดูแลผูปวย
ในดานตางๆ ดังนี้ 1) ความรู เชน ความรูเรื่องโรค วิธีการดูแล 2) การสนับสนุนทางจิตใจ 3)การ
สนับสนุนทางสังคม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Schumacher KL and others (2000 
: 191) ที่ใหความสําคัญกับทักษะการดูแลตามกระบวรการการดูแล (Cargiving process)     9 ดาน 
ไดแก ทักษะการเฝาระวัง การแปลความหมาย การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ การปรับกิจกรรมตางๆ 
ตามความเหมาะสม การเขาถึงแหลงสนับสนุน การใหการดูแล ความรวมมือกับผูปวยและการเขาถึง
ระบบการดูแลสุขภาพ จะเห็นไดวาความตองการของบุคลากรทางการแพทยมีความตองการในการ
เตรียมความพรอมของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในดานความพรอมของผูดูแลความรู ทัศนคติ 
และทักษะ เพื่อการดูแลที่สมบูรณครบถวนของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
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  นอกจากนี้ผลงานวิจัยพบวา ขอเสนอแนะของบุคลากรทางการแพทยตอการพัฒนา
ทักษะผูดูแลดานผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ประกอบดวย 1) คุณสมบัติของผูดูแล ควรเปนบุคคลใน
ครอบครัว/ญาติใกลชิดเปนอันดับแรก หากเปนบุคคลอื่นตองมีความสมัครใจ และมีทัศนคติที่ดี หากมี
ประสบการณรวมดวยจะดียิ่งขึ้น 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ควร
ประกอบดวยความรูเรื่องโรคมะเร็ง การดําเนินของโรค อาการและการจัดการ การสื่อสาร การดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย ในการอบรมควรใชเทคนิคการสอนสาธิต การใชอุปกรณสื่อตางๆ การนําเสนอ
ดวยเรื่องเลา โดยการใชกระบวนการมีสวนรวม 3) ฝกปฏิบัติ ผูดูแลควรไดรับการฝกปฏิบัติในทักษะ
ตางๆ เชน ทักษะการดูแลดานรางกาย การประเมินปญหา อาการ และความตองการของผูปวย การ
สื่อสาร การตัดสินใจ และฝกประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 4) ประเมินผล หลังการอบรม
พัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย เพื่อประเมินการเรียนรู การฝกทักษะ สอดคลองกับการศึกษา
ของผดุงศิษฎ ชํานาญบริรักษ (2555 : 81-97) เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุที่ชวยดานโรคเรื้อรังในชุมชนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ 3 ดาน คือ 1) ดานความรู                   
2) ดานทักษะการดูแล 3) ดานจิตอาสา โดยเนนองคประกอบ 3 ดานเขาดวยกัน ในการเพิ่มพูนความรู            
ทักษะ กระบวนการใหบริการ แนวทางการประเมิน การออกไปเยี่ยมบาน 
 ขอมูลเชิงคุณภาพสะทอนใหเห็นชัดวากลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีความตองการตามมุมมองที่
สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการการดูแลที่ตอบสนองตอผูปวยอยางแทจริง ทําใหสามารถนําสิ่งที่
คนพบจากการวิจัย นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะผูดูแลจะทําใหไดรับความรู ทัศนคติที่ดีในทางบวก และฝกทักษะที่
จําเปน ตองการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูดูแลไมเกิดภาวะวิตก
กังวล หรือรูสึกเปนภาระ (Burn out) และดูแลผูปวยไดอยางมีความสุข ดวยคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เตรียมพรอมที่จะเผชิญปญหาและการจากไปของผูปวยได 
 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  มีประเด็นในการอภิปรายจากขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมี
องคประกอบรูปแบบไดแก แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการนําไปใช และการประเมินผล
รูปแบบ ประกอบไปดวย หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย คูมือการดูแล
ผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล” สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง และ
แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งมิไดเปนเพียงแนวคิดอยาง
เดียวเทานั้น แตมุงเนนในการนําสูการปฏิบัติจริง จะเห็นไดจากการพัฒนารูปแบบขึ้นมาอยางมี
ขั้นตอนและเปนระบบที่เชื่อมประสานบูรณาการกันใหมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง สามารถนําไป
ประยุกตไดทันท ี
       2.2 ในการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่
เกี่ยวของมาสังเคราะหรวมกับ กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งแนวคิดการประเมินของ Kirk 
Patrik เปนรูปแบบที่เนนจุดมุงหมายและเปนกระบวนการตอเนื่องอยางเปนระบบ (Kirk patrik 
2011:5 – 6) สงผลใหรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งไดผานการพิจารณา
การตรวจสอบความตรงทางดานเนื้อหาความครอบคลุม สาระสําคัญ โดยผูทรงคุณวุฒิ 17 ทาน ไดให
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพิ่มเติม เปนประโยชนตอผูวิจัยที่จะนําไปปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชกับผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดจริง ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะใหแยกสมุดบันทึกการดูสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งออกจากคูมือ
การดูแล เพื่อความสะดวก และงายตอการนํามาใชในการบันทึกของผูดูแล และใชในการสื่อสารขอมูล
กับบุคลากรทางการแพทย ณ สถานบริการสุขภาพตางๆ ที่ผูปวยเขาไปรับบริการตอเนื่อง สวนผลการ
ตรวจสอบคาความสอดคลอง (IOC) ของหลักสูตร คูมือ สมุดบันทึก และแบบประเมินพบวา IOC สวน
ใหญสูงกวา 0.60 ทําใหสามารถนํามาใชในการอบรมพัฒนาทักษะผูดูแลได ยังมีบางหัวขอที่คา IOC 
เทากับ 0.59 จํานวน 3 หัวขอ ไดแก 1)ระยะเวลาการอบรม อาจเนื่องมาจากผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
เกรงวาไมสามารถจะเขารับการอบรมไดครบตามระยะเวลา ซึ่งระยะนี้ผูปวยตองการใหผูดูแลอยาง
ใกลชิดตลอดเวลา จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวาผูดูแลสวนใหญใชเวลาในการดูแลผูปวยมากกวา 12 
ชั่วโมง/วัน ทําใหมีความเหน็ดเหนื่อยและไมมีเวลาวางตองพักผอน ในประเด็นนี้ควรมีผูดูแลรองในการ
ชวยดูแลผูปวยแทนระหวางผูดูแลหลักตองเขารับการอบรมพัฒนาทักษะดังกลาว ทําใหสอดคลองกับ 
วงจันทร เพชรพิเชษฐเชียร (2556 : 15) แบงผูดูแลเปน ๒ ประเภทคือ 1) ผูดูแลหลัก เปนผูที่ดูแล
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 2) ผูดูแลรอง เปนบุคคลอื่นๆ ที่อาจชวยทํากิจกรรมบางอยางแตไมไดทํา
สม่ําเสมอ  ผูปวยและผูดูแลหลักลดความวิตกกังวลลงได ทําใหสามารถเขารับการอบรมไดครบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนด 2) หัวขอวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหนวยการเรียนรูที่ 2 
“ทัศนคติและการยอมรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยปรับปรุงแกไขใหวัตถุประสงคมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและสามารถนําไปสูการถายทอดได สงถึงการเชื่อมโยงกับหนวยการเรียนรูในบท
ตอๆ ไป 3) กิจกรรมการบรรยายในหนวยการเรียนรูที่ 8 “เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ” ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อใหมีความสอดคลอง และเขาใจงาย โดยนํารูปแบบการ
นําเสนอเปนแผนที่ ตาราง แสดงถึงหนวยบริการที่ใหบริการดูแลรักษาโรคมะเร็งในเขตสุขภาพทั่ว
ประเทศไทย ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายกัน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะให
ประชาชนไดรับบริการรวมทั้งเพิ่มเติมขอมูลเครือขายทางสังคมและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้ง
ของภาครัฐ และเอกชน สวนหัวขอรูปเลมของคูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคองมีคา IOC 
เทา 0.53 จะเห็นไดวาจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิใหมีการปรับปรุงรูปเลมของคูมือ ใหมีขนาด
เหมาะสม สะดวกตอการใชงาน และอานงาย รวมทั้งควรเพิ่มการนําเสนอดวยภาพ สีสันที่ดึงดูดความ
สนใจ ตัวหนังสือลักษณะนาอาน และอานงาย สอดคลองกับ แนวคิดของ Keeves (1988 : 561) ได
นําเสนอรูปแบบ Semantic Model เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายอธิบายปรากฎการณ
ที่ศึกษาดวย ภาษา แผนภูมิและรูปแบบ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิดและองคประกอบ 
เนื่องจากคูมือเปนเอกสารในการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเรื่องโรค การพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย 
การเสริมสรางทัศนคติตอการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ทําใหผูดูแลสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได รวมทั้งการใหความรู ขอมูลตางๆกับ
ครอบครัวของผูปวย  
  ดังนั้นจากผลการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาผูทรงคุณวุฒิ และคาดัชนีความ
สอดคลอง ไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ รวมทั้งพัฒนาเพิ่มเติมใหมีความครบถวน 
ครอบคลุมและสมบูรณ จึงไดรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่สามารถ
นําไปใชไดจริงตอไป จะเห็นไดวาการพัฒนารูปแบบที่ประกอบดวยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ 1) การ
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สรางรูปแบบ 2) การหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 3 ; Willer 1986 : 83) 
ทําใหการพัฒนารูปแบบเปนไปอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
  2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอตัวอยางโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ที่มีความเหมาะสม มีความหลากหลายและยืดหยุนในการพัฒนา
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ทั้งนี้ผูวิจัยไดยึดหลักกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา และ
รูปแบบการพัฒนาที่มีหลากหลายวิธีการในการอบรม ไดแก การสอนการทํากิจกรรมกลุมใหญ และ
กลุมยอย การฝกบทบาทการนําเสนอผานเรื่องเลา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติ มีการประเมินผลการเรียนรู
ระหวางการดําเนินงานเปนระยะ โดยอาจารยพี่เลี้ยงที่คอยชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูดูแลไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางอิสระ  
  2.4 ในการดําเนินการพัฒนารูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จะเห็นได
วา รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ความสําคัญตอการพัฒนาทักษะผูดูแลให
ไดรับความรู ทักษะการดูแล และทัศนคติที่ดี โดยการบูรณาการองคความรูดานการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบองครวม (Holistic care) ประกอบดวยดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมกับ
แนวคิดการดูแลแบบประคับประคองที่มีจุดมุงหมายในการดูแลตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 
(WHO 2002 : 83) ที่มีจุดมุงหมายในการดูแลเพื่อ 1) ควบคุมอาการ 2) การรักษาโรค 3) การดูแล
ดานจิตสังคมและจิตวิญญาณและสวนที่สําคัญคือ ทักษะการดูแลของผูดูแลของ Schumacher 9 
ดาน (Schumacher and others 2000 : 191) โดยการนําเอากิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูดูแล ชวยในการเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางตอเนื่อง และผูดูแล
สามารถปรับตนเองและเผชิญกับความสูญเสียได หลังจากผูปวยเสียชีวิต สอดคลองกับแนวคิดพลัง
สุขภาพ (Rasilience) คือความสามารถในการปรับตัว ปรับใจ เมื่อตองเผชิญกับสถานการณวิกฤติ 
และสามารถฟนตัวกลับมาดําเนินชีวิตตอไปได ประกอบดวยกิจกรรม อึด ฮึด สู (กรมสุขภาพจิต 2552 
: 5) ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการปรับปรุงแกไข และพัฒนา
เพิ่มเติมจึงนําสูขั้นตอนการนําไปใช เพื่อสูจุดมุงหมายตอไป 
 
 3. ผลการประเมินรูปแบบทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  ผูวิจัยจะนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลดังนี้ 
  3.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตอรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย เพื่อประเมินผูดูแลในกลุมตัวอยางที่เขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
ระยะสุดทายวามีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาฯ มากนอยเพียงใด จาก
ผลการวิจัยพบวาผูดูแล ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาฯโดยภาพ
รวมอยูในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมพร รุงเรืองกลกิจ และคณะ (2558 : 6- 
7) เกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตรการใหคําปรึกษาเพื่อฟนฟู อํานาจและศักยภาพตามแนว
สตรีนิยม พบวาผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเกือบรอยละ 90 ถึง 100 ของผูเขารับการ
อบรมมีความเห็นวาการอบรมชวยใหมีความเขาใจหรือเนื้อหาความสามารถของกระบวนกรในการ
ถายทอดความรูและเนื้อหาจากหลักสูตรสามารถนําไปใชไดในระดับมาก ผูเขารับการอบรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอการอบรมในระดับมาก แสดงใหเห็นวารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากการประเมินที่ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 
ดานการฝกอบรม หลักสูตรการอบรม รูปแบบการอบรม และการวัดและประเมินผล รวมทั้งรูปแบบ
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การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดมีการยกราง ออกแบบและพัฒนาจากสภาพการณ
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย บูรณาการรวมกับหลักการ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ รูปแบบดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอ
แนวทางแกไขเพื่อปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมใหรูปแบบฯ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทําใหรูปแบบฯมี
ความสอดคลองตรงกับบริบทและความตองการของผูดูแลในการพัฒนาทักษะเพื่อใชในการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย สงผลใหผูดูแลไดรับประโยชนสูงสุดจากรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายตอไป  
  3.2 ผลของการวิจัยสะทอนใหเห็นผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย เนื่องจากหลังการเขารวมอบรมในหลักสูตรการการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายผูดูแลมีระดับทักษะโดยรวมอยูในระดับพอใช โดยเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม ซึ่งระดับทักษะ
โดยรวมอยูในระดับนอยตองปรับปรุง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของ
ทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปรียบเทียบกอนและหลังการอบรมอยางชัดเจน เนื่องจากผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทักษะผูดูแลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากผูดูแลไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในเรื่องโรคมะเร็งและเรื่องที่
เกี่ยวของ และพัฒนาทักษะดวยการฝกปฏิบัติทั้งจากสถานการณจําลองและสถานการณจริง ทําให
สามารถนําทักษะการดูแลดานตางๆไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางมีความ
เชื่อมั่นและมั่นใจยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเกิดทัศนคติที่ดี มีความรูสึกทางบวกตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย สงผลใหผูดูแลไดตระหนักถึงบทบาทของตนเอง เขาใจหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รวมทั้งคุณสมบัติของผูดูแลที่ตองมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีตอการดูแล 
สอดคลองกับการศึกษาของดวงกมล วัตราดุลย และคณะ (2553 : 45) เกี่ยวกับผลของโปรแกรมการ
เสริมสรางศักยภาพในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอสไอวี/ เอดส พบวาผูดูแลมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในการ
รับรูบทบาทของผูดูแลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบวาคะแนนเฉลี่ยดาน
ความรู เจตคติ และทักษะในการดูแลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนทักษะการ
เขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ พบวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมกอนการอบรมมีคาสูงกวาหลังการอบรม
เล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากผูดูแลเขาใจความหมายของทักษะการเขาถึงระบบ
บริการสุขภาพในแงมุมของการคมนาคมและระยะทาง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระยะทางหางไกล ตองใช
ระยะเวลาในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
  3.3 นอกจากนี้การติดตามเยี่ยมและการใหการปรึกษาสนับสนุนชวยเหลือผูดูแลอยาง
ตอเนื่อง โดยการเยี่ยม การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท และการติดตามผลการดูแลจากการบันทึกของ
ผูดูแลในสมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 7 วัน ขอมูลเชิง
คุณภาพสะทอนใหเห็นชัดเจนวาผูดูแลมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มทักษะการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะทักษะของการดูแล 9 ดาน ของ Schumacher ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช
ในการดูแลผูปวยรวมกับการใชแบบประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเอง (Performance 
Scale Version2 : PPS V2) ที่แปลเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (คณะกรรมการการดูแลแบบประคบัประคอง โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม 2551 : 6) และแบบประเมินความเจ็บปวด เปนเครื่องที่ชวยในการประเมินระดับความ
ปวดของผูปวย และเมื่อมีการจัดการกับความปวดโดยไมใชยา เชน การนวดผอนคลาย การทําสมาธิ 
การสวดมนต การฟงธรรมะ เปนตน และมีการประเมินความปวดหลังการจัดการอาการ เพื่อ
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เปรียบเทียบผลการดูแล ผลจากการวิจัยพบวาผูปวยไดรับการประเมินปญหา ทําใหผูปวยที่มีอาการ
ปวด เมื่อไดรับการดูแล มีอาการปวดลดลง โดยมีการบันทึกไวในสมุดบันทึกการดูแลฯ ผูดูแลสามารถ
ใหการประเมินและบันทึกอยางถูกตองครบถวน สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงกมล วัตราดุลย และ
คณะ (2553 : 47) ที่ไดมีการติดตามและเสริมศักยภาพผูดูแลอยางตอเนื่อง โดยการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพทการเยี่ยมบาน และการใหเวลากับกลุมตัวอยางในการปรึกษา นอกจากนี้ยังชวยกัน
ประสานงานหาเครือขายในชุมชนใหความชวยเหลือและสงเสริมการเขาถึงแหลงประโยชนในชุมชน
และบริการสุขภาพ และจากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวากลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส สามารถพัฒนาตนเองใหเกิดความมั่นใจและตัดสินใจในการดูแล
สุขภาพตนเองและดูแลเด็กท่ีปวย (ดวงกมล วัตราดุลย และคณะ 2553 : 47) 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอ         
เสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัย พบวารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะผูดูแลใหมีทักษะการดูแลดานตางๆในการดูแล
ผูปวยเพิ่มขึ้น สงผลใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นจึงควรนํารูปแบบการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในรูปแบบของขอเสนอเชิงนโยบาย เสนอตอผูบริหารของกรมการ
แพทย เพื่อนํารูปแบบฯไปใชในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในสถานบริการของ
กรมการแพทย และนําสูการจัดทํา Policy Brief เสนอตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ตอไป 
  1.2 โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคในสังกัดกรมการแพทย และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ใหการ
ดูแลรักษาโรคมะเร็งทั้งภาครัฐและเอกชน ควรนํารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยระยะสุดทายไป
ประยุกตใช หรือบูรณาการในการพัฒนาทักษะผูดูแลตามบริบท วัฒนธรรม ประเพณีของแตละแหง 
เพื่อใหผูดูแลไดรับประโยชนจากการพัฒนาทักษะตามรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายอยางแทจริง 
  1.3 ควรมีการประยุกตหลักสูตรการอบรมในดานเวลา โดยการแบงเปนชั่วโมงของการ
อบรมเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม จํานวน ชั่วโมง/สัปดาห ใหครบตามจํานวนชั่วโมงการอบรมของ
หลกัสูตร เพื่อใหผูดูแลสามารถเขารับการพัฒนาทักษะไดครบถวนตามหลักสูตร และนําความรูทักษะ
ที่ไดรับไปใชในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งตามระยะ
วิถีทางการดําเนินของโรคมะเร็ง (Trajectory of cancer) เพื่อใหผูดูแลมีความรู ทักษะในการดูแล
ผูปวยมะเร็งไดทุกระยะ ตั้งแตระยะเริ่มตนไดรับการวินิจฉัย ระยะเรื้อรัง ระยะสุดทาย และระยะหลัง
ผูปวยเสียชีวิต 
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  2.2 การประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ควรมีการประเมิน
ติดตามตอเนื่องมากกวา 1 ครั้ง โดยเพิ่มจํานวนครั้งการประเมินหลังการพัฒนาทักษะฯ ในอาทิตยที่ 
1, 2, 3 และ 4 
  2.3 ควรมีการทําวิจัยและพัฒนารูปแบบทักษะการพัฒนาทักษะผูดูแลในผูปวยที่เปน
โรคเรื้อรังกลุมอ่ืนๆ เชน กลุมการเจ็บปวยเรื้อรังที่อวัยวะสําคัญและระบบของรางกายทํางานลมเหลว 
(Organ Failure) และกลุมที่มีความออนแอทางภาวะสุขภาพในผูสูงอายุหรือสมองเสื่อม (Frail 
elderly or dementia)  
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รายนามผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการดําเนินการดานการดูแล 

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
 

1. แพทยหญิงชุติวรรณ  วิวัฒนาสิทธิพงศ รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

2. แพทยหญิงนิอร  โชติธนประสิทธิ เวชศาสตรครอบครัวโรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธาน ี

3. แพทยหญิงศรัญญา  ประทัยเทพ อายุรศาสตรมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 

4. นางสาวอรชร มาลาหอม 
 

พยาบาลเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยวิกฤติ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

5. นายสมปอง  พะมุลิลา 
 

พยาบาลเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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รายนามผูทรงคุณวุฒติรวจสอบความตรงดานโครงสราง เนื้อหา ความเหมาะสมของตนแบบรูปแบบการ

พัฒนาทักษะ ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

1. นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทยกรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 

2. นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทยกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. นายแพทยสมเกียรติ โพธิสัตย ที่ปรึกษากรมการแพทยกรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 

4. นายแพทยอุกฤษฏ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

5. แพทยหญิงปฐมพร ศิรประภาศิร ิ นายแพทยเชี่ยวชาญกลุมงานรังสีรักษา  
โรงพยาบาลราชวิถ ี

6. แพทยหญิงฉันทนา หมอกเจริญ
พงศ 

หัวหนากลุมงานเวชศาสตรประคับประคองกลุมงาน
เวชศาสตรประคับประคองสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

7. นายแพทยลัญฉนศักดิ์ อรรฆยากร แพทยประจําศูนยชีวาภิบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
8. รศ.ประคอง อินทรสมบัติ รองศาสตราจารยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
9. รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด รองศาสตราจารยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
10. ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผูชวยศาสตราจารยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี       

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
11. ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ คณะกรรมการบริหาร 

สภาการพยาบาลสภาการพยาบาล 
12. รศ.ปญากรณ ชุตังกร รองศาสตราจารยสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

13. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษสํานักการ
พยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

14. นางพรปวีณ อธิธัญชัยพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษสํานัก
ยุทธศาสตรการแพทย 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

15. ดร.นิภาพร ลครวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลยโสธร 
16. นางสาวแมนมนา จิระจรัส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
17. นางสาววีรมลล จันทรดี นักสังคมสงเคราะหฝายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
สรุปผลการตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นคําถามทักษะการดูแลของผูดูแล

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย   
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สรุปผลการตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นคําถามทักษะการดูแลของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย   
 

ประเด็นคําถามทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการพิจารณา 

คา IOC 
การ

แปลผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1) ทานสามารถบอกไดวาผูปวยมีอาการผิดปกติ 1 1 1 1 1 1 ใชได 
2) ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่ทาน
ดูแล  

1 1 1 1 1 1 ใชได 

3) ทานคนหาปญหาความตองการของผูปวยได
รวดเร็ว ถูกตอง 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

4) ทานบอกเลาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวย 
และแปลความหมายของขอมูลได 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5) ทานจําแนกประเภท ลักษณะอาการที่ผิดปกติ
ของผูปวยได 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

6) ทานเขาใจ แปลความหมายและสรุปอาการที่
เปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

7) ทานสามารถประเมินอาการที่เปลี่ยนแปลง
ของผูปวยได 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8) ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของการ
ดูแล กอน - หลัง ไดอยางรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9) ทานใชเกณฑการประเมินผูปวยเบื้องตนใน
การประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

0 1 1 1 0 0.6 ใชได 

10) ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชได 
11) ทานดูแลผูปวยไดอยางถูกตองตาม
กระบวนการดูแลผูปวยเบื้องตน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

12) ทานสามารถดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย
ได 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

13) ทานสามารถประเมินสภาพผูปวยกอนการให
การดูแลที่ตรงกับปญหาความตองการของผูปวย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

14) ทานสามารถปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผูปวย
ได  

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

15) ทานสามารถดูแลผูปวยดานความสุขสบาย 
และความปลอดภัย 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

16) ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรมที่ 1 1 1 1 1 1 ใชได 
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ประเด็นคําถามทักษะของผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

ผลการพิจารณา 

คา IOC 
การ

แปลผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

เหมาะสมกับผูปวย 
17) ทานนํากิจกรรมหลากหลายวิธีการในการ
ดูแลผูปวยเพื่อใหเกิดผลดีตอการดูแล 

0 0 1 1 1 0.6 ใชได 

18) ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
สําหรับผูปวย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

19) ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการสุขภาพ
ในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

20) ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืม
อุปกรณหรือเครื่องมือที่จําเปนจากสถานบริการ
สุขภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

21) ทานไดรับการเยี่ยมบานจากสถานบริการ
สุขภาพในชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

22) ทานมีการเรียนรูศึกษาเพิ่มเติมในการดูแล
ผูปวย 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

23) ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการ
ดูแลผูปวย 

1 0 1 1 1 0.8 ใชได 

24) ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการเปน
ผูดูแลไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

25) ผูปวยทีท่านดูแลไดรับการดูแลที่ตอบสนอง
ตอความตองการ 

0 0 1 1 1 0.6 ใชได 

26) ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชได 

27) ทานใหการดูแลผูปวยไดเปนอยางดี 1 0 1 1 1 0.8 ปรับปรุง 
รวม 18 22 27 27 26 0.89 ใชได 
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สรุปผลการตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นคําถาม แบบประเมินอาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
(Symptom  Assessment) 

 

อาการ ผลการพิจารณา คา 
IOC 

การ
แปล
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1.  ปวด  (pain) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.  หายใจลําบาก  (dyspnea) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

3.  เบื่ออาหาร  (anorexia) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

4.  คลื่นไส  (nausea) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

5.  อาเจียน  (vomiting) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

6.  ออนเพลีย  (fatigue) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

7.  สับสน  (delirium) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

8.  ปากแหง /แผลในปาก (dry mouth /mouth  
lesions) 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9.  เคี้ยวอาหารลําบาก (difficulty chewing) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

10. กลืนลําบาก (dysphagia) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

11. ผอมแหง (cachexia) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

12. ทองผูก  (constipation) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

13. ทองเสีย (diarrhea) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

14. ถายดํา (melena) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

15. ปสสาวะเปนเลือด  (hematuria) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

16. ทองอืด (abdominal distession) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

17. กลั้นปสสาวะไมได (incontinent  urine) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

18. กลั้นอุจจาระไมได (incontinent  faeces) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

19. ไอ (cough) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

20. สะอึก  (hiccups) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

21. บวม (edema) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

22. แผลถลอกที่ผิวหนัง  (skin  tears) 1 -1 1 1 1 0.6 ใชได 
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อาการ ผลการพิจารณา คา 
IOC 

การ
แปล
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

23. บาดแผล (wound) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

24. กอน (mass) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

25. คัน (itching) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

26. อื่นๆ (other) 1 1 1 1 1 1 ใชได 

รวม 26 24 26 26 26 0.98 ใชได 
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สรุปผลการตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นคําถาม ความรูและทัศนคติในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 

ขอความ ผลการพิจารณา คา 
IOC 

การ
แปล
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

ระยะที่ 1  ระยะเฉียบพลัน               

1. อาการผิดปกติที่ทานพบเห็นครั้งแรกคืออะไร 
ตรวจพบไดอยางไร 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชได 

2. ทานทราบหรือไมวาผูปวยเจ็บปวยเปนโรค
อะไร/รูไดอยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

3. ผูปวยรูหรือไมวาเปนมะเร็ง รูไดอยางไร 1 1 1 1 1 1 ใชได 

4. เมื่อรูวาผูปวยเปนมะเร็ง ผูดูแล/ผูปวยรูสึก
อยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ระยะที่ 2  ระยะเรื้อรัง               

5. ผูปวยตองเขา-ออกโรงพยาบาลบอยแคไหน 
ใครดูแล และแบงการดูแลอยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

6. ทานทราบหรือไมวาจุดมุงหมายของการรักษา
ผูปวยเปนอยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

7. ผูปวยมีภาวะทางจิตใจอยางไร ทานใหการ
ชวยเหลืออยางไรบาง และชวยใหผูปวยผอน
คลายความเครียดไดหรือไม อยางไร 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

8. ความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับความตายของ
ผูปวย/ผูดูแลเปนอยางไร มีความเชื่อเรื่องภูตผี 
ไสยศาสตร การสะเดาะเคราะหตอชะตา และ
ความเชื่อดานอื่นๆหรือไม ปฏิบัติอยางไรบาง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9. มีภาวะแทรกซอนจากการรักษาหรือไม ทาน
ดูแลอยางไร 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

10. ความเชื่อเรื่องศาสนาของผูปวย/ผูดูแลเปน
อยางไร ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา
หรือไมอยางไร 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

11. มีการรักษาทางอื่นเพื่อใหผูปวยสุขสบาย
หรือไม (เชน การนวด การใชอโรมา ดนตรีบําบัด 
การใชสมุนไพร)ปฏิบัติอยางไรบาง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

12. ทานคิด/ คาดหวังอยางไรในการ
รักษาพยาบาล 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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ขอความ ผลการพิจารณา คา 
IOC 

การ
แปล
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

13. ทานมีสวนชวยเหลืออยางไรบาง 1 1 1 1 1 1 ใชได 

14. ทานตองการ/ อยากไดรับการชวยเหลือและ
ดูแลผูปวยจาก 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

[  ]   แพทย    [  ]   พยาบาล    [  ]   เจาหนาที่       
[  ]   อื่นๆ………………………………………... 

            ใชได 

ระยะที่ 3  ระยะสุดทาย               

15. โปรดอธิบายวาในแตละวันทานทําอะไรให
ผูปวยบาง และทานทําอยางไร เพื่ออะไร เพราะ
อะไรจึงทําเชนนั้น 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

16. ในการชวยเหลือกิจวัตรประจําวันผูปวย ทาน
ตองการดูแลอะไรเปนพิเศษหรือไม เชน การ
พูดคุย การนวด การสวดมนต เปนตน เพราะ
อะไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

17. ทานมีความ กลัว/ กังวล หรือไมในการดูแล
ผูปวย 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

18. เมื่อทานรูสึกกลัวหรือตองการกําลังใจ 
วิธีการใดท่ีจะชวยทานไดมากที่สุด 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

19. ทานคิดวาในการชวยเหลือดูแลผูปวย อะไรที่
ทําใหทานยุงยากลําบากใจมากท่ีสุด เพราะอะไร 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

20. ปญหาสวนใหญในการดูแลผูปวยที่พบมี
อะไรบาง และเมื่อเกิดปญหาขึ้นทานทําอยางไร 
เพราะเหตุใด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

21. มีอะไรที่ทานอยากดูแลและทําใหกับผูปวย
ในขณะนี้ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

22. ทานสื่อสารกับผูปวยอยางไร มีอุปสรรค
หรือไม แกไขอยางไร 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

23. ทานเคยมีประสบการณสูญเสียคนรัก/ ญาต/ิ 
พี่นองหรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

24. ทานปฏิบัติตนอยางไรในการเผชิญกับ
ความเครียด/ ความสูญเสีย นั้น 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

25. เมื่อทานมีปญหา/ ตองการความชวยเหลือใน
การดูแลผูปวยทาน นึกถึง/ ปรึกษาใคร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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ขอความ ผลการพิจารณา คา 
IOC 

การ
แปล
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

26. ทานตองการการปฏิบัติพิธีทางศาสนาหรือ
ตองการเครื่องยึดเหนียวจิตใจสําหรับผูปวย
หรือไม 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 

27. ทานตองการการจัดสิ่งแวดลอมในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางไร เพราะเหตุใด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

28. ผูปวยมีอาการผิดปกติทางรางกายของผูปวย 
เชน อาการเจ็บปวด อาการหายใจเหนื่อยหอบ
ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน นอนไม
หลับ ทองผูก/ทองเสียอะไรบาง และทานได
จัดการกับอาการเหลานนั้นอยางไร 

1 1 1 1 1 1 

ใชได 

29.  มีการเตรียมตัวตาย เตรียมพินัยกรรม
หรือไมอยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

ระยะที่ 4  การวางแผนการดูแลหลังเสียชีวิต         

30. เมื่อผูปวยเสียชีวิต ทานตองการการดูแล
ผูปวยอยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

31. การดูแลทางกฎหมาย ทานตองการการ
ชวยเหลืออยางไร 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

รวม 19 31 31 31 31 0.92 ใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/๐๖๑๙           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลอง            จํานวน  ๑   ชุด 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการนําเครื่องมือเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให นางสาวอรชร มาลาหอม ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไข
เครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน นางสาวอรชร มาลาหอม 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 
 
 
 
 



 - ๒ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/๐๖๒๑           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอบุลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  อาจารยสมปอง  พะมุลิลา 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลอง            จํานวน  ๑   ชุด 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการนําเครื่องมือเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้ ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและ
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาได
แกไขเครื่องมือวจิัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/๐๖๑๗           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลอง            จํานวน  ๑   ชุด 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการนําเครื่องมือเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให แพทยหญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ
ตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไข
เครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน แพทยหญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/๐๖๑๖           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลอง            จํานวน  ๑   ชุด 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการนําเครื่องมือเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให แพทยหญิงนิอร โชติธนประสิทธิ์ ตําแหนง 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความ
สอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือ
วิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน แพทยหญิงนิอร  โชตธินประสิทธ์ิ 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/๐๖๑๘           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบประเมินความสอดคลอง            จํานวน  ๑   ชุด 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการนําเครื่องมือเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหใหแพทยหญิงศรัญญา  ประทัยเทพ ตําแหนง 
นายแพทยชํานาญการ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความ
สอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือ
วิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 
สําเนาเรียน แพทยหญิงศรัญญา ประทัยเทพ 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 



ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย 

สิง่ท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง            จํานวน  ๔   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย             จํานวน  ๔   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”            จํานวน  ๔   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ            จํานวน  ๔   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน และบุคลากรภายในหนวยงานของทาน 
ดังรายนามตอไปนี้ 

๑. นายแพทยประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล ตําแหนง  รองอธิบดีกรมการแพทย 
๒. นายแพทยสมเกียรติ โพธิสัตย ตําแหนง  ที่ปรึกษากรมการแพทย  
๓. นางพรปวีณ  อธิธัญชัยพงษ   ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  นายแพทยอุกฤษฏ  มิลินทางกูร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 

    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือ
วิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให แพทยหญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ตําแหนง 
นายแพทยเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลอง
ของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความ
สมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน แพทยหญิงปฐมพร ศริประภาศิร ิ
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให แพทยหญิงฉันทนา หมอกเจริญพงศตําแหนง 
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรประคับประคอง ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและ
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไข
เครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
สําเนาเรียน แพทยหญิงฉันทนา หมอกเจรญิพงศ 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

       ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง            จํานวน  ๒   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย             จํานวน  ๒   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”            จํานวน  ๒   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลกัสูตรการพัฒนาทักษะ            จํานวน  ๒   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี ้ ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหใหบุคลากรภายในหนวยงานของทาน ดังรายนาม
ตอไปนี้ 

๑. นายแพทยลัญฉนศักดิ์ อรรฆยากร ตําแหนง  แพทยประจําศูนยชีวาภิบาล 
๒. นางสาววีรมลล จันทรดี  ตําแหนง  ผูชํานาญการพิเศษนักสังคมสงเคราะห  

ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
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ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให รองศาสตราจารย ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ซึ่ง
เปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา 
ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไป
ทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
สําเนาเรียน รองศาสตราจารย ดร.จอนผะจง เพ็งจาด 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 
 



 - ๗ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอบุลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง            จํานวน  ๓   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย             จํานวน  ๓   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”            จํานวน  ๓   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ            จํานวน  ๓   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหใหบุคลากรภายในหนวยงานของทาน ดังรายนาม
ตอไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย ประคอง อินทรสมบัติ  ตําแหนง  รองศาสตราจารย  
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรณู พุกบุญม ี   ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 
๓. นางสาวแมนมนา จิระจรัส    ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 



 - ๘ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  รองศาสตราจารยปญากรณ  ชุตังกร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 

    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือ
วิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 
 



 - ๙ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักการพยาบาล 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ตําแหนง นักวิชาการ
พยาบาลชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความ
สอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยให
เกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน ดร.ธีรพร สถิรอังกูร 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 



 - ๑๐ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลยโสธร 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 
    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหให ดร.นิภาพร ลครวงศ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา 
สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพ่ือใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือวิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
กอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
สําเนาเรียน ดร.นิภาพร ลครวงศ 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 



 - ๑๑ -

ที ่สธ ๐๕๔๗.๐๕/ว ๘๐๑๕          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี    
ถนนราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

      ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ดร.ยุวดี  เกตุสัมพันธ 
สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. เคาโครงวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง       จํานวน  ๑   ชุด 

    ระยะสุดทาย”  
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย        จํานวน  ๑   ชุด 
๓. คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง “สําหรับผูดูแล”       จํานวน  ๑   ชุด 
๔. แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรการพัฒนาทักษะ       จํานวน  ๑   ชุด 
    ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ดวย นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา และ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ในการนี้  ทางสาขาฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดพิจารณาใหความเห็นและตรวจสอบ
ความสอดคลองของเนื้อหา สํานวนภาษา ขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดแกไขเครื่องมือ
วิจัยใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปทดลองใชและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี    
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(อาจารยสุเชาวน  มีหนองหวา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค 
โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ตอ ๓๐๐๗ , ๐๘๗-๙๕๙๔๗๒๕  
โทรสาร ๐-๔๕๓๕-๒๑๒๐ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําชี้แจงและการพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมวิจัย 
 

ขอมูลและคําแนะนําสําหรับผูปวยหรืออาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 ดิฉัน นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กําลังศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย ใครขอเชิญทานเขาเปนอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย  ทานจะไดมีโอกาสและเวลาอานขอมูล
กอน หากทานมีขอของใจใดๆ เกี่ยวกับการศึกษานี้และเปนสิทธิ์ของทาน กรุณาซักถามจากผูทําการศึกษา ซึ่ง
เปนผูที่สามารถใหความกระจางแกทานได และนอกจากทานจะไดรับเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัคร
ผูเขารวมโครงการวิจัยฉบับนี้ หากทานตัดสินใจเขารวมการศึกษา ทานจะไดรับสําเนาใบยินยอมที่ทานลง
ลายมือชื่อกํากับไว 1 ฉบับ เรารูสึกยินดีที่ทานไดสละเวลาอาน ขอมูลดังตอไปนี้ 

การศึกษานี้เกี่ยวกับอะไร 
การศึกษานี้เปนการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งเพื่อใหการดูแล

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีประสิทธิภาพ ผูดูแลจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูปวย
แบบองครวม ซึ่งหมายถึงการดูแลรักษาที่ครอบคลุมครบทุกมิติของการเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว ไดแก 
มิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและจิตวิญญาณ ดูแลดวยแบบองครวมดานความใสใจและเอื้ออาทร ผูดูแล
จําเปนจะตองไดรับการสรางเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลใหมีศักยภาพในการดูแลอยางถูกตองและ
เหมาะสม ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากผูปวย ญาติและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของเขตสถานบริการนั้นๆ 
เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลที่ตอเนื่องของระบบสุขภาพที่มอียู 

ทานจะไดประโยชนอะไรจากการศึกษานี้ 
ในการศึกษานี้ทานไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทานสามารถทบทวนการดูแลผูปวยที่ผานมาพรอมทั้ง

สอบถามขอสงสัยเพิ่มเติมจากผูศึกษาได ผลสรุปจากการศึกษานี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายของผูดูแล ใหมีความพรอมที่จะตอบสนองความตองการของผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายตอไป 

ทานจะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
 ทานจะถูกขอใหลงลายมือชื่อในใบยินยอม ซึ่งแสดงวาทานตกลงโดยความสมัครใจที่จะเขารวมใน
การศึกษาครั้งนี้ หลังจากทานยินยอมเขารวมการศึกษาแลว ทานจะไดรับการสัมภาษณความคิดเห็น ทัศนคติ 
ตลอดจนประสบการณในการดูแลผูปวย 
 
อาการไมพึงประสงค 
 การศึกษานี้ไมมีอาการไมพึงประสงคแตอยางใด เนื่องจากไมไดมีการใชยาหรือใชเครื่องมือที่เปน
อันตรายตางรางกายทาน  

ทานจะทําอยางไรหากทานไมตองการเขารวมการศึกษา หรือหากทานเปลี่ยนใจระหวางเขารวมการศึกษา 
 ทานไมจําเปนตองเขารวมการศึกษานี้ หากทานไมสมัครใจจะเขารวมการศึกษา และทานสามารถถอน
ตัวไดตลอดเวลา การตัดสินใจของทานไมมีผลตอการดูแลสุขภาพของทานในอนาคต หรือการดูแลอื่นๆ แต
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อยางใด  หากทานไมตองการเขารวมการศึกษา หรือตองการหยุดการศึกษา ณ เวลาใดก็ตาม ผูศึกษาจะเก็บ
ขอมูลที่ทานไดใหกับผูศึกษาไวเปนความลับตอไป  

ใครจะรูบางวาทานเขารวมการศึกษานี ้
 ขอมูลของทานที่ไดรับจากการศึกษา ผูวิจัยจะเก็บขอมูลสวนตัวของทาน และการใหคํายินยอมที่เปน
ลายลักษณอักษรของทานไวเปนความลับ จะนําเสนอเฉพาะสวนขอมูลจากการศึกษาที่ทานตกลงใหมีการ
เปดเผยในครั้งนี้ และเพ่ือการศึกษาตอไปในอนาคตเก่ียวกับการศึกษานี้เทานั้น 

การปกปองรักษาขอมูล 
 ขอมูลสวนตัวของทานที่ไมตองการเปดเผย จะถูกรวบรวมไวและนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการวิจัย
ทางการแพทยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ขอมูลดังกลาวจะถูกสงตอและนําไปใชในการพัฒนา
ทักษะการดูแลผูปวยระยะสุดทาย จะไมมีการอางถึงชื่อทานในรายงานหรือวารสารใดๆ หากทานตกลงในเขา
รวมการศึกษา ทานยินยอมที่จะไมจํากัดการใหขอมูลเปนสวนตัว ยกเวนในกรณีที่ขัดตอสิทธิสวนบุคคลภายใต
กฎหมายคุมครองสิทธิ์สวนบุคคล 

หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการศึกษานี้ทานสามารถติดตอใครไดบาง 
 หากทานมีคําถามหรือขอสงสัยในการเขารวมศึกษาวิจัย ทานสามารถติดตอสอบถามผูวิจัยไดทุกครั้งที่
พบกับผูวิจัย หรือติดตอไดที่  นางชลิยา วามะลุน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  หมายเลขโทรศัพท 081-8772436  
 
 ดิฉันขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานใหความรวมมือและเสียสละในการเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 

นางชลิยา วามะลุน 
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แบบสอบถาม  (ผูดูแล) 
 
 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
แบบสอบถามนี้  ประกอบดวย  4  สวน  ไดแก 

 

สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 

สวนที่  2  ประสบการณของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

สวนที่  3  ทักษะผูดูแลผูปวยมะเรง็ระยะสุดทาย 

สวนที่  4  ความรูและทศันคติในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามผูดูแล 
  วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย” 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. อาย.ุ...................ป 
2. เพศ      ชาย       หญิง 
3. สถานภาพสมรส  

  โสด     แตงงานและอยูกับคูสมรส 
  หมาย     หยา 

  แยกกันอยู     แตงงาน แตไมไดอยูกับคูสมรส  

4. ศาสนา   พุทธ   คริสต   อิสลาม   อื่นๆ ............... 
5. ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวาประถมศึกษา    ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโท    อื่นๆ................ 
 

6. ทานทํางานหรือไม 
 ไมทํางาน    ทํางาน  ระบ.ุ............... 

7. ทานมีรายไดตอเดือน ประมาณเทาไหร 
 ไมมีรายได    มีรายได ประมาณ...................บาท/เดือน  

8. แหลงที่มาของรายได..................................... 
9. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม   ไมม ี   มี  ระบุโรค.............................  
10. ความสัมพันธกับผูปวย    

 บิดา    มารดา   บุตร 

 ญาติ    ผูดูแล   อื่นๆ  ระบุ........................... 

 
สวนที่ 2 ประสบการณของผูดูแล     
 

11. ทานมีประสบการณการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหรือไม   
 เคย  ไมเคย 

12. หากทานเคยดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทานใหการดูแลอยางไร 
13. การดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิตเปนอยางไร 
14. ระยะเวลาที่ทานใหการดูแลผูปวยในปจจุบันเปนเวลา.........................ชั่วโมง / วัน 
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แบบสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

สวนที่ 2  แบบสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ตองการทราบความคิดเห็นของทานในระหวางดูแลผูปวยมะเร็ง โดยในแตละขอไมมี
คําตอบใดที่ถูกหรือผิด ขอใหทานอานขอความในแตละขออยางรอบคอบและขอใหทานตอบดวยความสบายใจ
ตามความคิดเห็นของทาน โดยใสเครื่องหมาย () ลงในชองระดับความคิดเห็น  
  จริงที่สุด  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมากที่สุด 
  จริงมาก  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมาก 
  คอนขางจริง หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงปานกลาง 
  คอนขางไมจริง หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอย 
  ไมจริงเลย หมายถึง  ทานมคีวามคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอยที่สุด 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

จริง
ที่สุด 

จริง
มาก 

คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

1. ทานสามารถติดตามอาการผิดปกติผูปวยได       
2. ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่ทาน

ดูแล 
      

3. ทานคนหาปญหาความตองการของผูปวยได
รวดเร็ว ถูกตอง 

      

4. ทานบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวยได       
5. ทานสามารถแยกลักษณะอาการที่ผิดปกติของ

ผูปวยได 
      

6. ทานเขาใจ อธิบายและสรุปอาการที่
เปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

      

7. ทานประเมินอาการเบื้องตนของผูปวยได       
8. ทานสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของ

ผูปวยได 
      

9. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวย
ไดตามลําดับความสําคัญ 

      

10. ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาที่เหมาะสม
และเมื่อผูปวยตองการได 

      

11. ทานดูแลผูปวยตามรูปแบบกิจกรรมประจําวัน
ของผูปวย 

      

12. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวย
ได ตามลําดับความสําคัญ 

      

13. ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรมในการ       
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

จริง
ที่สุด 

จริง
มาก 

คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

ดูแลที่เหมาะสมกับผูปวยได 
14. ทานสามารถนําวิธีการที่หลากหลายมาใชใน

การดูแลผูปวยเพื่อใหเกิดผลดี 
      

15. ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
สําหรับผูปวย 

      

16. ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการสุขภาพใน
ชุมชน 

      

17. ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืม
อุปกรณหรือเครื่องมือทางการแพทยที่จําเปน
จากสถานบริการสุขภาพ 

      

18. ทานไดรับการติดตามดูแลจากสถานบริการ
สุขภาพในชุมชน 

      

19. ทานสามารถดูแลผูปวยตามขั้นตอนไดอยาง
ปลอดภัย 

      

20. ทานสามารถดูแลผูปวยใหไดรับความ
สะดวกสบาย 

      

21. ทานไดรับเวลาในการดูแลผูปวยตามข้ันตอน
อยางเหมาะสม 

      

22. ทานมีการเรียนรูคนควาศึกษาเพิ่มเติมในการ
ดูแลผูปวย 

      

23. ทานวางแผนการดูแลรวมกันกับผูปวย       
24. ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการเปน

ผูดูแลไดอยางเหมาะสม 
      

25. ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการดูแล
ผูปวย 

      

26. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับการดูแลจากระบบ
สุขภาพท่ีตอบสนองตอความตองการ 

      

27. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ 

      

28. ทานสามารถเปนตัวแทนขอความชวยเหลือ
จากสถานบริการสุขภาพไดเม่ือจําเปน 
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สวนที่ 2 แนวคําถามการสัมภาษณความรูและทัศนคติในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
โดยแบงการดูแลผูปวยมะเร็งเปน 4 ระยะ ซึ่งมีแนวคําถามดังนี ้
ระยะที่ 1  ระยะเฉียบพลัน 

1. อาการผิดปกติท่ีทานพบเห็นครั้งแรกคืออะไร ตรวจพบไดอยางไร 
2. ทานทราบหรือไมวาผูปวยเจ็บปวยเปนโรคอะไร/รูไดอยางไร 
3. ผูปวยรูหรือไมวาเปนมะเร็ง รูไดอยางไร 
4. เมื่อรูวาผูปวยเปนมะเร็ง ผูดูแล/ผูปวยรูสึกอยางไร 

ระยะที่ 2  ระยะเรื้อรัง 
5. ผูปวยตองเขา-ออกโรงพยาบาลบอยแคไหน ใครดูแล และแบงการดูแลอยางไร 
6. ทานทราบหรือไมวาจุดมุงหมายของการรักษาผูปวยเปนอยางไร 
7. ผูปวยมีภาวะทางจิตใจอยางไร ทานใหการชวยเหลืออยางไรบาง และชวยใหผูปวยผอนคลาย

ความเครียดไดหรือไม อยางไร 
8. ความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับความตายของผูปวย/ผูดูแลเปนอยางไร มีความเชื่อเรื่องภูตผี ไสยศาสตร 

การสะเดาะเคราะหตอชะตา และความเชื่อดานอื่นๆหรือไม ปฏิบัติอยางไรบาง 
9. มีภาวะแทรกซอนจากการรักษาหรือไม ทานดูแลอยางไร 
10.  ความเชื่อเรื่องศาสนาของผูปวย/ผูดูแลเปนอยางไร ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเปนประจําหรือไม

อยางไร 
11. มีการรักษาทางอื่นเพื่อใหผูปวยสุขสบายหรือไม (เชน การนวด การใชอโรมา ดนตรีบําบัด การใช

สมุนไพร)ปฏิบัติอยางไรบาง 
12. ทานคิด/ คาดหวังอยางไรในการรักษาพยาบาล 
13. ทานมีสวนชวยเหลืออยางไรบาง 
14. ทานตองการ/ อยากไดรับการชวยเหลือและดูแลผูปวยจาก 

[  ] แพทย 
[  ] พยาบาล 
[  ] เจาหนาที่ 
[  ] อื่นๆ………………………………………... 

 
ระยะที่ 3  ระยะสุดทาย 

15. โปรดอธิบายวาในแตละวันทานทําอะไรใหผูปวยบาง และทานทําอยางไร เพื่ออะไร เพราะอะไรจึงทํา
เชนนั้น 

16. ในการชวยเหลือกิจวัตรประจําวันผูปวย ทานตองการดูแลอะไรเปนพิเศษหรือไม เชน การพูดคุย การ
นวด การสวดมนต เปนตน เพราะอะไร 

17. ทานมีความ กลัว/ กังวล หรือไมในการดูแลผูปวย 
18. เมื่อทานรูสึกกลัวหรือตองการกําลังใจ วิธีการใดที่จะชวยทานไดมากที่สุด 
19. ทานคิดวาในการชวยเหลือดูแลผูปวย อะไรที่ทําใหทานยุงยากลําบากใจมากท่ีสุด เพราะอะไร 
20. ปญหาสวนใหญในการดูแลผูปวยที่พบมีอะไรบาง และเม่ือเกิดปญหาขึ้นทานทําอยางไร เพราะเหตุใด 
21. มีอะไรที่ทานอยากดูแลและทําใหกับผูปวยในขณะนี้ 
22. ทานสื่อสารกับผูปวยอยางไร มีอุปสรรคหรือไม แกไขอยางไร 
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23. ทานเคยมีประสบการณสูญเสียคนรัก/ ญาต/ิ พี่นองหรือไม 
24. ทานปฏิบัติตนอยางไรในการเผชิญกับความเครียด/ ความสูญเสีย นั้น 
25. เมื่อทานมีปญหา/ ตองการความชวยเหลือในการดูแลผูปวยทาน นึกถึง/ ปรึกษาใคร 
26. ทานตองการการปฏิบัติพิธีทางศาสนาหรือตองการเครื่องยึดเหนียวจิตใจสําหรับผูปวยหรือไม 
27. ทานตองการการจัดสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางไร เพราะเหตุใด 
28. ผูปวยมีอาการผิดปกติทางรางกายของผูปวย เชน อาการเจ็บปวด อาการหายใจเหนื่อยหอบออนเพลีย 

เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน นอนไมหลับ ทองผูก/ทองเสียอะไรบาง และทานไดจัดการกับอาการเหลา
นนั้นอยางไร 

29. มีการเตรียมตัวตาย เตรียมพินัยกรรมหรือไมอยางไร 
 
ระยะที่ 4  การวางแผนการดูแลหลังเสียชีวิต 

30. เมื่อผูปวยเสียชีวิต ทานตองการการดูแลผูปวยอยางไร 
31. การดูแลทางกฎหมาย ทานตองการการชวยเหลืออยางไร 

 
 
 

  ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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แบบสัมภาษณผูปวย 

  โครงการวิจัย  “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย” 

 
สวนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย 

         ชองสําหรับนักวิจัย 

1. เพศ    [  ] หญิง       � 
2. อายุ   ..................... ป       � 
3. ระดับการศึกษา  [  ] ประถมศึกษา  [  ] มัธยมศึกษาตอนตน  � 

    [  ] มัธยมศึกษาตอนปลาย [  ] อนุปริญญา 

    [  ] ปริญญาตรี   [  ] ปริญญาโท 

    [  ] ปริญญาเอก   [  ] อื่นๆ.............................. 
4. ศาสนา   [  ] พุทธ  [  ] คริสต  [  ] อิสลาม   � 

  [  ] อื่นๆ.............................. 
5. สถานภาพสมรส    [  ] โสด    [  ] คู   � 
    [  ] หมาย   [  ] หยาราง 

    [  ] แยกกันอยู 
6. อาชีพ [  ] รับจาง   [  ] คาขาย   � 

 [  ] เกษตรกรรม   [  ] แมบาน 

 [  ] พนักงานบริษัท  [  ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 [  ] ขาราชการ   [  ] อื่นๆ......................................   

7. รายไดของครอบครัวตอเดือน        � 

   [  ] นอยกวา 5,000 บาท  [  ] 5,000-10,000 บาท 

 [  ] 1,001- 20,000 บาท  [  ] มากกวา 20,000 บาท 
8. รายจายในการติดตามผลการรักษาในแตละครั้ง      � 

    [  ] นอยกวา 1,000 บาท  [  ] 1,001-3,000 บาท 

    [  ] 3,001-5,000 บาท  [  ] มากกวา 5,001 บาท 
9. การเบิกจายคารักษาพยาบาล        � 

   [  ] เบิกได   [  ] ตนสังกัด 

       [  ] บัตรสุขภาพถวนหนา 

       [  ] ประกันสังคม 

       [  ] ในพระบรมฯ 

       [  ] อื่นๆ ระบ.ุ............................... 
   [  ] เบิกไมได  โดย [  ] จายเองทั้งหมด 

       [  ] สังคมสงเคราะหทั้งหมด 

       [  ] จายเองบางสวนและขอสังคมสงเคราะห 
10. การวินิจฉัย  ………………………………………………………………    � 

11. ระยะของโรค  [  ] ระยะที่ 2   [  ] ระยะที่ 3   � 
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12. ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง        � 

   [  ] นอยกวา 3 เดือน  [  ] 3-6 เดือน 

   [  ] 7-9 เดือน   [  ] 10-12 เดือน 

   [  ] มากกวา 12 เดือน 
13. วิธีการรักษาที่ไดรับในปจจุบัน         � 

   [  ] ประคับประคอง   [  ] อื่นๆ................................. 
14. ผูดูแลหลักขณะเจ็บปวยผูปวยดวยโรคมะเร็ง คือ.............................................................................. � 

      ความสัมพันธกับผูปวย..................................................................................  
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สวนที่ 2 แบบประเมินอาการผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (Symptom  Assessment) 
 

Symptom Assessment Remark 

Yes No 

1.  ปวด  (pain)    

2.  หายใจลําบาก  (dyspnea)    

3.  เบื่ออาหาร  (anorexia)    

4.  คลื่นไส  (nausea)    

5.  อาเจียน  (vomiting)    

6.  ออนเพลีย  (fatigue)    

7.  สับสน  (delirium)    

8.  ปากแหง / แผลในปาก  (dry mouth / mouth  lesions)    

9.  เคี้ยวอาหารลําบาก (difficulty  chewing)    

10.  กลืนลําบาก (dysphagia)    

11.  ผอมแหง (cachexia)    

12.  ทองผูก  (constipation)    

13.  ทองเสีย (diarrhea)    

14.  ถายดํา (melena)    

15.  ปสสาวะเปนเลือด  (hematuria)    

16.  ทองอืด (abdominal distession)    

17.  กลั้นปสสาวะไมได (incontinent  urine)    

18.  กลั้นอุจจาระไมได (incontinent  faeces)    

19.  ไอ (cough)    

20.  สะอึก  (hiccups)    

21.  บวม (edema)    

22.  แผลถลอกที่ผิวหนัง  (skin  tears)    

23.  บาดแผล (wound)    

24.  กอน (mass)    

25.  คัน (itching)    

26.  อื่นๆ (other)    
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

เนื้อหา แนวคําถามที่ใช 

Attitude  and  Knowledge - อยากใหทานเลาประสบการณชีวิตตั้งแตเริ่มเจ็บปวยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบาง 
- ทานทราบหรือไมวาเปนโรคอะไร 
- ทานคิดและรูสึกอยางไรกับโรค / การเจ็บปวยท่ีเปนในขณะนี ้
- ทานทราบหรือไมวาจุดมุงหมายของการดูแลรักษาครั้งนีเ้ปนอยางไร 
- ทานคิดและคาดหวังอยางไรตอการรักษาพยาบาล 

Clinical - อาการที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง 
- ทานมีวิธีจัดการกับอาการเหลานั้นอยางไร 
- ผลจากการจัดการอาการเปนอยางไรบาง 
- ทานตองการ / อยากไดรับการดูแลจาก 

     ญาติ.......................................... 

      พยาบาล.................................... 

      แพทย....................................... 

      เจาหนาที่อื่นๆ.......................... 

      อยางไรบาง 

Psycho / Social - ทานรูสึก / คดิอยางไรกับชีวิตในขณะนี ้
- ขณะนี้ทานรูสึกกังวลใจ / กลัวหรอืไม....................... 
- เกี่ยวกับเรื่องใด.......................................................... 
- ทานปฏิบัติอยางไรในการเผชิญกับความเครยีด /  ความสูญเสยี 
- เมื่อทานมีปญหา / ตองการความชวยเหลือ  ทานนึกถึง / ปรึกษาใคร................... 
- มีใครบางท่ีมาเยีย่ม / ใหการดูแลทานขณะอยูที่โรงพยาบาล 
- มีใครบางท่ีมาเยีย่ม / ใหการดูแลทานขณะอยูที่บาน 
- ญาติทานรูสึกอยางไรกับการเจ็บปวยครั้งนี ้

Spiritual 

 

- อะไรคือแหลงของความหวัง / กําลังใจของทาน 
- ทานคาดหวังอะไร / อยากจะทําอะไรใหสําเร็จ 
- อะไรที่มีความหมาย / มีคณุคามากที่สุดสําหรับทานในขณะนี ้
- เมื่อทานรูสึกกลัวหรือตองการกําลงัใจ  อะไร / วิธีการใดที่จะชวยทานไดมากทีสุ่ด 
- อะไรบางท่ีชวยใหทานรูสึกมีความสุขและสบายใจ 
- มีอะไรคางคาในใจ  ท่ีทานตองการขออภัยหรือใหอภยัใครหรือไม 
- ทานตองการพูดคุยกับใครเปนกรณีพิเศษหรือไม 
- ทานคิดวาการเจ็บปวยครั้งนี้เกดิจากอะไร 
- การเจ็บปวยครั้งนี้มีผลทําใหความเชื่อและศรัทธาทานเปลี่ยนแปลงหรือไม 
- ทานตองการปฏิบัติวิธีทางศาสนาหรือตองการเครื่องยึดเหนีย่วจิตใจหรือไม  

ขณะที่อยูโรงพยาบาล (บุคคล / สิง่ของ / สัญลักษณศาสนา) 
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
 

ระดับ 
PPS 

การเคลื่อนไหว การปฏิบัติกิจกรรม  
และการดําเนินโรค 

การดูแล
ตนเอง 

การรับประทาน
อาหาร 

ระดับความ
รูสึกตัว 

100% การเคลื่อนไหวปกต ิ ทํากิจกรรมและทํางานได
ตามปกติ  

ไมมีอาการของโรค 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวด ี

90% การเคลื่อนไหวปกต ิ ทํากิจกรรมและทํางานได
ตามปกติ  

มีอาการของโรคบางอาการ 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวด ี

80% การเคลื่อนไหวปกต ิ ตองออกแรงอยางมากในการ
กิจกรรมตามปกต ิ

มีอาการของโรคบางอาการ 

ทําไดเอง ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี

70% ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวลดลง 

ไมสามารถทํางานไดตามปกต ิ
มีอาการของโรคอยางมาก 

ทําไดเอง ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี

60% ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวลดลง 

ไมสามารถทํางานอดเิรก/งาน
บานได 

มีอาการของโรคอยางมาก 

ตองการความ
ชวยเหลือ 

เปนครั้งคราว 

ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี
หรือสับสน 

50% นัง่/นอนเปนสวน
ใหญ 

ไมสามารถทํางานไดเลย 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ
ชวยเหลือ 

ในการปฏิบัติ
กิจกรรม
บางอยาง 

ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี
หรือสับสน 

40% นอนอยูบนเตียงเปน
สวนใหญ 

ทํากิจกรรมไดนอยมาก 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ
ชวยเหลือ 

เปนสวนใหญ 

ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี
หรืองวง

ซึม+/-สับสน 
30% อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 
ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 
ตองการการ
ดูแลทั้งหมด 

ปกติ หรือลดลง รูสึกตัวด ี
หรืองวง

ซึม+/-สับสน 
20% อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 
ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 
ตองการการ
ดูแลทั้งหมด 

จิบน้ําไดเล็กนอย รูสึกตัวด ี
หรืองวง

ซึม+/-สับสน 
10% อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 
ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 
ตองการการ
ดูแลทั้งหมด 

รับประทานไมได 
(บวนปากได

เทานั้น) 

งวงซึม 
หรือไม

รูสึกตัว +/-
สับสน 

0% เสียชีวิต - - - - 

หมายเหตุ+/- หมายถึง อาจมี หรือไมมีอาการ 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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แบบสัมภาษณบุคลากรทางการแพทย 
  โครงการวิจัย  “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย” 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

2. อาย.ุ................... 
3. เพศ      ชาย       หญิง 
4. สถานภาพสมรส  

  โสด     คู 
  หมาย     หยาราง 

  แยกกันอยู     อื่นๆ  

5. ศาสนา   พุทธ   คริสต   อิสลาม   อื่นๆ ............... 
6. ระดับการศึกษา 

  ต่ํากวาประถมศึกษา    ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโท    อื่นๆ................ 

7. ประสบการณในการทํางานดานโรคมะเร็ง…………….ป 
8. อาชีพ 

  แพทย      เภสัชกร 
  พยาบาลวิชาชีพ     นักโภชนคลีนิก   
  พยาบาลใหคําปรึกษา    อื่นๆ   

9. ทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….........................................................………… 

10. ทานคิดวาปจจัยที่เปนปญหาในการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเกิดจากปจจัยเรื่อง
ใด  เพราะเหตุใด……………………………………………………………………………............……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...........................…………………… 
11. สภาพปญหาดานทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในขอ 2 ทานคิดวาจะแกไขไดหรือไม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................................… 

12. ทานคิดวารูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่เหมาะสมควรเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................................… 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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แบบบันทึกการสังเกต (Field note) ผูใหขอมูลขณะสัมภาษณเชิงลึก 
 
ผูใหขอมูลลําดับที.่...................................................................... 
สถานที.่.......................................วันที.่..........................................เวลา........................................... 
วัตถุประสงคการสังเกต เพื่อบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นโดยตรง ลักษณะกิริยาทาทางการแสดงออกขณะท่ีให
สัมภาษณ สังเกตปฏิกิริยา สีหนาและแววตา  รวมถึงการแสดงออกทางอวัจนะภาษาตางๆของผูใหขอมูล 
 
บันทึกการสังเกต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินประสิทธผิลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

“การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 
“การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” 

 
คําชี้แจง : แบบประเมินนี้เปนเครื่องมือการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย      

โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน 
สวนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในหลักสูตร โดย

วิเคราะหดัชนีความเหมาะสมในมาตราประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert 
scale) 

สวนที่ 3  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมโดย
แบบทดสอบ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน 
 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย () ใน  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ของผูตอบแบบสอบถาม 

  สําหรับเจาหนาที ่

1. เพศ   Sex  
 1. ชาย    2. หญิง   

2. ปจจุบันทานอาย.ุ..................ป  Age  
3. ทานนับถือศาสนาอะไร  Religion  
     1. พุทธ       3. คริสต   
     2. อิสลาม       4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   
4. ทานจบการศึกษาสูงสุดชั้นใด  Education  
     1. ประถมศึกษา       4. ปริญญาตรี   

     2. มัธยมศึกษาตอนตน       5. สูงกวาปริญญาตรี   

     3. มัธยมศึกษาตอนปลาย       6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   

     4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา        

5. ความสัมพันธกับผูปวย  Relation  

     1. บิดา       4. มารดา   

     2. บุตร      5. ญาติ   

     3. ผูดูแล       6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   

6. ทานมีประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหรือไม Experiences  

 1. เคย    2. ไมเคย   
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สวนที่ 2  แบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดานการจัดฝกอบรม ดานหลักสูตรฝกอบรม รูปแบบการฝกอบรม วัดและ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 

คําชี้แจง : โปรดประเมินคาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยทําเครื่องหมาย () ในชองประเมินที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน ซึ่งกําหนดเกณฑการประเมินดังนี ้

  คะแนน  5 หมายถึง  เหมาะสมที่สุด 
  คะแนน  4 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
  คะแนน  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน  2 หมายถึง  เหมาะสมนอย 
  คะแนน  1 หมายถงึ  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 
 

ประเด็นที่ประเมิน คําถาม 

ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 5  

1. การจัดฝกอบรม 1. วิทยากรมีความรูและประสบการณดานทักษะการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

      

2. สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม       
3. สื่อและอุปกรณมีความความเหมาะสม       
4. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม       
5. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม       

2. ดานหลักสูตร
ฝกอบรม 

1. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม       
2. เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสตูร       
3. การเรยีงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
4. โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
5. เนื้อหาของหลักสตูรมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ การวิเคราะหและ

ประเมินความตองการของผูปวย รวมถึงการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายอยางครบถวน 

      

6. หลักสูตรการฝกอบรมทําใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 

      

7. หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน       
3. ดานรูปแบบการ

ฝกอบรม 
1. นําหลักและแนวคิดทฤษฎีการฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม       
2. ความเหมาะสมของการใชเครื่องมอืประมือประกอบการฝกอบรม       
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝกอบรม       
4. ผูรับการฝกอบรมไดรับการสงเสรมิใหมีสวนรวมกับวิทยากรในการ

ฝกอบรม 
      

5. รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจ สามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
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ประเด็นที่ประเมิน คําถาม 

ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 5  

4. การวัดและ
ประเมินผลการ
ฝกอบรม 

1. การประเมินผลการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสตูรการฝกอบรม 

      

2. การประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม       
3. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับหลักสตูรการฝกอบรม       
4. การประเมินผลทายหนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม       
5. รูปแบบการประเมินผลสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูและ

ประสบการณไปใช เชน การประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
การวางแผนการดูแลและการจัดการอาการที่พบในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย เปนตน 

      

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามผูดูแล 
  วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย” 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย ()  ใน   หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูดูแล ชองสําหรับนักวิจัย 
1.  อาย.ุ...................ป Sex  
2.  เพศ      ชาย       หญิง Age  
3. สถานภาพสมรส  

  โสด     แตงงานและอยูกับคูสมรส 

  หมาย     แตงงาน แตไมไดอยูกับคูสมรส 

  แยกกันอยู    หยา 

Status  

4. ศาสนา   พุทธ   คริสต   อิสลาม   อื่นๆ ............... Religion  
5. ระดับการศึกษา 

  ต่ํากวาประถมศึกษา    ประถมศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ปริญญาตรี    ปริญญาโท    อื่นๆ................ 

Education  

6. ทานทํางานหรือไม 

 ไมทํางาน    ทํางาน  ระบ.ุ............... 
Work  

7. ทานมีรายไดตอเดือน ประมาณเทาไหร 

 ไมมีรายได    มีรายได ประมาณ...................บาท/เดือน 
Income  

8. แหลงที่มาของรายได..................................... The 
revenue 

 

9. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม   ไมมี     มี  ระบุโรค............................. Disease  
10. ความสัมพันธกับผูปวย    

 บิดา    มารดา   บุตร 

 เขย / สะใภ   ญาติ ระบุ..............  อื่นๆ ระบ.ุ..................... 

Relation  

11. ทานดูแลผูปวยมาเปนระยะเวลา.................................เดือน / ป Period  
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ผูดูแล 

ประสบการณของผูดูแล 

ชองสําหรับนักวิจัย 

12. ทานมีประสบการณการดูแลผูปวยมะเร็งหรือไม   

 เคย  มีประสบการณ 

 ระยะไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง 

 ระยะรับการรักษา 

 ระยะสุดทาย 

 ไมเคย 

Experiences  

13. หากทานเคยดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทานใหการดูแลอยางไร   
14. การดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิตเปนอยางไร   
15. ระยะเวลาที่ทานใหการดูแลผูปวยในปจจุบันเปนเวลา.........................ชั่วโมง / วัน   
1.  เพศ      ชาย       หญิง Sex  
2.  อาย.ุ................... ป  ..........................เดือน Age  
3.  สถานภาพสมรส  

  โสด     แตงงานและอยูกับคูสมรส 

  หมาย    แตงงาน แตไมไดอยูกับคูสมรส 

  แยกกันอยู    หยา 

Status  

4. ศาสนา  พุทธ  คริสต   อิสลาม   อื่นๆ ............... Religion  
5. ระดับการศึกษา 

  ต่ํากวาประถมศึกษา    ประถมศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ปริญญาตรี     ปริญญาโท    อื่นๆ................ 

Education  

6. อาชีพ  

  รับจาง       คาขาย       เกษตรกรรม        แมบาน 

  พนักงานบริษัท      พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ขาราชการ  

  อื่นๆ......................................  

Work  

   
7. การวินิจฉยัโรค..................................... Diagnose  
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ผูดูแล 

 

ชองสําหรับนักวิจัย 

8. ระยะของโรค 

  ระยะที่ 1       ระยะที่ 2   ระยะที่ 3  

  ระยะที่ 4       ไมทราบระยะ........................................  

Phase  

9.   ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง       

  นอยกวา 3 เดือน   3-6 เดือน 

  7-9 เดือน    10-12 เดือน 

  มากกวา 12 เดือน 

Time  

10.  การรักษาที่ไดรับในปจจุบัน 

  การผาตัด             รังสีรักษา 

  เคมีบําบัด             การรักษาแบบประคับประคอง 

  การรักษาอื่นๆ (ระบ)ุ............................................. 

 

Treat  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 



 
 

แบบสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

สวนที่ 2  แบบสํารวจทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ตองการทราบความคิดเห็นของทานในระหวางดูแลผูปวยมะเร็ง โดยในแตละขอไมมี
คําตอบใดที่ถูกหรือผิด ขอใหทานอานขอความในแตละขออยางรอบคอบและขอใหทานตอบดวยความสบายใจ
ตามความคิดเห็นของทาน โดยใสเครื่องหมาย () ลงในชองระดับความคิดเห็น  
  จริงที่สุด  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมากที่สุด 
  จริงมาก  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมาก 
  คอนขางจริง หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงปานกลาง 
  คอนขางไมจรงิ หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอย 
  ไมจริงเลย หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอยที่สุด 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ ชอง

สําหรับ
นักวิจัย จริง

ที่สุด 

จริง
มาก 

คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

1. ทานสามารถติดตามอาการผิดปกติผูปวยได        

2. ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่ทาน
ดูแล 

       

3. ทานคนหาปญหาความตองการของผูปวยได
รวดเร็ว ถูกตอง 

       

4. ทานบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวยได        

5. ทานสามารถแยกลักษณะอาการที่ผิดปกติของ
ผูปวยได 

       

6. ทานเขาใจ อธิบายและสรุปอาการที่
เปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

       

7. ทานประเมินอาการเบื้องตนของผูปวยได        

8. ทานสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของ
ผูปวยได 

       

9. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวย
ไดตามลําดับความสําคัญ 

       

10. ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาที่เหมาะสม
และเมื่อผูปวยตองการได 

       

11. ทานดูแลผูปวยตามรูปแบบกิจกรรมประจําวัน
ของผูปวย 
 

       

T / P  :   
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ ชอง

สําหรับ
นักวิจัย จริง

ที่สุด 

จริง
มาก 

คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

12. ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวย
ได ตามลําดับความสําคัญ 

       

13. ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรมในการ
ดูแลที่เหมาะสมกับผูปวยได 

       

14. ทานสามารถนําวิธีการที่หลากหลายมาใชใน
การดูแลผูปวยเพื่อใหเกิดผลดี 

       

15. ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
สําหรับผูปวย 

       

16. ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการสุขภาพใน
ชุมชน 

       

17. ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืม
อุปกรณหรือเครื่องมือทางการแพทยที่จําเปน
จากสถานบริการสุขภาพ 

       

18. ทานไดรับการติดตามดูแลจากสถานบริการ
สุขภาพในชุมชน 

       

19. ทานสามารถดูแลผูปวยตามขั้นตอนไดอยาง
ปลอดภัย 

       

20. ทานสามารถดูแลผูปวยใหไดรับความ
สะดวกสบาย 

       

21. ทานไดรับเวลาในการดูแลผูปวยตามข้ันตอน
อยางเหมาะสม 

       

22. ทานมีการเรียนรูคนควาศึกษาเพิ่มเติมในการ
ดูแลผูปวย 

       

23. ทานวางแผนการดูแลรวมกันกับผูปวย        

24. ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการเปน
ผูดูแลไดอยางเหมาะสม 

       

25. ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการดูแล
ผูปวย 

       

26. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับการดูแลจากระบบ
สุขภาพท่ีตอบสนองตอความตองการ 

       

27. ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ 

       

28. ทานสามารถเปนตัวแทนขอความชวยเหลือ
จากสถานบริการสุขภาพไดเม่ือจําเปน 
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โครงการอบรมพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  :       อบรมพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ  :    กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธาน ี

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ:  
๑. นางชลิยา วามะลุน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หัวหนาโครงการ 
๒. นางเพชรไทย  นิรมานสกลุพงศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รองหัวหนาโครงการ 
๓. นางโสภิต  ทับทิมหิน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูรวมโครงการ 
๔. นางสุกัญญา  พานิช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูรวมโครงการ 
๕. นางสาวพิมพพิศา  มรกตเขียว  พยาบาลวิชาชีพ  ผูรวมโครงการ 
๖. นายธรรมนูญ  จันทาป   พนักงานธุรการ ส๑  เลขานุการโครงการ 

 

๔.  หลักการและเหตุผล  : 
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา ญาติพี่นอง หรือ

บุคคลอื่นใดที่รับดูแลผูปวย โดยสามารถแบงไดเปนสองลักษณะใหญๆ ประกอบดวย ผูดูแลหลักและ
ผูดูแลรอง ที่ไดรับมอบหมายในการดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาล และเมื่อกลับสูบาน  ซึ่งการดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งในระยะสุดทายนั้นมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิธีการดูแลเปนขั้นตอนที่แตกตางจาก
การดูแลรักษาในภาวะปกติธรรมดา เนื่องจากเปนผูปวยที่มีโรคแพรกระจายไปตามอวัยวะตางๆ ไม
สามารถรักษาใหหาย เปาหมายการรักษาที่ไดรับเปนเพียงการรักษาเพื่อประคับประคองไมใชเพื่อให
หายขาด ผูปวยเหลานี้ตองเผชิญกับอาการตางๆ ที่มารบกวนและสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย 
ผูดูแลจึงควรใหความสําคัญและใสใจกับการดูแลจัดการอาการที่เกิดขึ้นเพื่อชวยบรรเทาความทุกข
ทรมานในระยะสุดทายของชีวิต 

ดังนั้นเพื่อใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีประสิทธิภาพ ผูดูแลจําเปนจะตองมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูปวยแบบองครวม ซึ่งหมายถึงการดูแลรักษาที่ครอบคลุมครบทุกมิติ
ของการเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว ไดแก มิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและจิตวิญญาณ ดูแล
แบบองครวมดวยความใสใจและเอื้ออาทร ผูดูแลจําเปนจะตองไดรับการสรางเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะ
ของผูดูแลใหมีศักยภาพในการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม ไดรับการยอมรับและความเช่ือถือจาก
ผูปวย ญาติและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ   เขตบริการสุขภาพนั้นๆ ตอไป 

 

๕.  วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจและอธิบายหลักการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทั้งใน

โรงพยาบาลและที่บานได 



2. เพื่อใหผูดูแลสามารถวิเคราะห ประเมินความตองการการดูแลของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ไดถูกตอง และมีสวนรวมกับสหสาขาวิชาชีพทางการแพทยในการวางแผนการดูแลไดอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

3. เพื่อใหผูดูแลใชทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
๖.  สถานที่ดําเนินการ 
 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
 
๗.  การวัดและการประเมินผล 

 เพื่อใหทราบถึงระดับของการพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวหรือไม จึงไดกําหนดการประเมินผลตามรูปแบบของ The Kirkpatrick Approach ซึ่งใชการวัดผล 
4 ระดับเพื่อประเมินคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการฝกอบรม  ไดแก การตอบสนอง (Reaction) 
การเรียนรู (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ (Results) โดยประเมินการฝกอบรม
อยางเปนระบบ มีความครอบคลุมในประเด็นที่ประเมิน ทั้งปจจัยนําเขาของการฝกอบรม (Inputs) 
กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process) และ  ผลจากการฝกอบรม (Outputs)  
 
๘.  กลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย 

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน  30 คน ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
 
๙.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
๑๐. แผนดําเนินการและกจิกรรม 

๑๐.๑ การเตรียมงาน 
๑๐.๑.๑ จัดเตรียมหลักสูตรและขออนุมัติโครงการ 
๑๐.๑.๒ ประสานงาน/ติดตอวิทยากร 
๑๐.๑.๓ ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

    ๑๐.๒ การเริ่มงาน 
  ๑๐.๒.๑ จัดเตรียมสถานที ่
  ๑๐.๒.๒ จัดเตรียมอุปกรณและเอกสารการอบรม 
     ๑๐.๓ ปฏิบัติการ 
  จัดอบรมพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย      

๑๐.๔ ประเมินผลและจัดทํารายงาน 



๑๒.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    ๑. ผูเขารับการอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับ ไปใชในการปฏิบัติงาน 

๒. มีการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณดานศูนยสงเสริมมิตรภาพบําบัด 
    ไดนวัตกรรมรูปแบบการดําเนินการของเครือขายดูแลผูปวยโรคมะเร็งอยางตอเนื่อง 
๓. เกิดเครือขายมิตรภาพบําบัดสูชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

 
 

 ลงชื่อ ..............................................ผูเสนอโครงการ 
            (นางชลิยา วามะลุน) 
      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
      รองผูอํานวยการดานการพยาบาล 
 
 

 ลงชื่อ .............................................ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายพงศธร  ศุภอรรถกร) 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  

กระบวนการฝกอบรม เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ และความชํานาญ โดยการผนวกเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และดําเนินการ
ถายทอดดวยวิธีการบรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ รวมถึงการซักถามและการอภิปรายทั่วๆ ไป เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูที่หลากหลาย ครอบคลุม และสามารถนําไปประยุกตใหใหเกิดประโยชนได ดังรายละเอียด
การฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาตามกําหนดการ ดังนี้ 

 
ตารางการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

 
วัน/เวลา กิจกรรมการฝกอบรม 
วันที่ 1  

08.00 น.- 09.00 น. - ลงทะเบียนและพิธีเปด 
09.00 น.- 10.00 น. - บทนําเขาสูหลักสูตร 
10.00 น.- 12.00 น. - ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 16.00 น. - ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็งและการประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

วันที่ 2  
08.00 น.- 10.00 น. - แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลและการจัดการอาการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย  
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 15.00 น. - การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

วันที่ 3  
08.00 น.- 10.00 น. - การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 14.00 น. - เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
14.00 น.- 16.00 น. - กฎหมายและจริยธรรม 
16.00 น.- 16.30 น. - สรุปและประเมินผล 
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คํานํา 
 
 
 
  ผูดูแลผูปวยเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการดูแล โดยเฉพาะผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่มีภาวะของ
โรคแพรกระจายไป ไมสามารถรักษาใหหายขาดได การรักษาจึงเปนการดูแลแบบประคับประคอง ที่ครอบคลุมทุก
มิติขององครวมประกอบดวยดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูดูแล
จึงตองมีความรู ทัศนคติและทักษะในการดูแล เพื่อสามารถใหการดูแลไดอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการดูแล ท่ีควร
จะตองไดรับการเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยใหมีศักยภาพในการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม ผูจัดทําจึง
ไดจัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู    
ในการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอไป 
  ผูจัดทําหวังวาหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายน้ี จะเปนประโยชน
สําหรับผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย โดยมีเปาหมายรวมกันในการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงเวลาท่ี
เหลืออยู และจากไปอยางสงบ สมศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย 
 
 
 
 
 

     ชลิยา  วามะลุน 



 

ข 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
 

สารบัญ 
 

  หนา 

คํานํา  ก 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 1 

 หนวยการเรียนรูท่ี  1    บทนําเขาสูหลักสูตร 12 

 หนวยการเรียนรูท่ี  2    ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 24 

 หนวยการเรียนรูท่ี  3    ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 32 

 หนวยการเรียนรูท่ี  4    แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย                            48 

 หนวยการเรียนรูท่ี  5    การดูแลและการจัดการอาการท่ีพบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย                     55 

 หนวยการเรียนรูที่  6    การส่ือสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย                         63 

 หนวยการเรียนรูท่ี  7    การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล                             70 

 หนวยการเรียนรูท่ี  8    เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 81 

 หนวยการเรียนรูท่ี  9    การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 87 

 หนวยการเรียนรูท่ี  10  กฎหมายและจริยธรรม 93 

   

   

   

 



1 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
 

 
บทนํา  
 

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลผูปวย โดยสามารถแบงไดเปนสองลักษณะใหญๆ ประกอบดวย ผูดูแลหลักและผูดูแลรอง ที่ไดรับ
มอบหมายในการดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาล และเมื่อกลับสูบาน  ซึ่งการดูแลผูปวยโรคมะเร็งในระยะสุดทาย
นั้นมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิธีการดูแลเปนขั้นตอนที่แตกตางจากการดูแลรักษาในภาวะปกติธรรมดา 
เนื่องจากเปนผูปวยที่มีโรคแพรกระจายไปตามอวัยวะตางๆ ไมสามารถรักษาใหหาย เปาหมายการรักษาที่ไดรับ
เปนเพียงการรักษาเพื่อประคับประคองไมใชเพื่อใหหายขาด ผูปวยเหลานี้ตองเผชิญกับอาการตางๆ ที่มา
รบกวนและสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ผูดูแลจึงควรใหความสําคัญและใสใจกับการดูแลจัดการอาการที่
เกิดข้ึนเพื่อชวยบรรเทาความทุกขทรมานในระยะสุดทายของชีวิต 

ดังนั้นเพื่อใหการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีประสิทธิภาพ ผูดูแลจําเปนจะตองมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูปวยแบบองครวม ซึ่งหมายถึงการดูแลรักษาที่ครอบคลุมครบทุกมิติของการเจ็บปวย
ของผูปวยและครอบครัว ไดแก มิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและจิตวิญญาณ ดูแลแบบองครวมดวยความใสใจ
และเอ้ืออาทร ผูดูแลจําเปนจะตองไดรับการสรางเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลใหมีศักยภาพในการดูแล
อยางถูกตองและเหมาะสม ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากผูปวย ญาติและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ   
เขตบริการสุขภาพนั้นๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพื่อใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจและอธิบายหลักการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายทั้งในโรงพยาบาล

และที่บานได 
2. เพื่อใหผูดูแลสามารถวิเคราะห ประเมินความตองการการดูแลของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดถูกตอง 

และมีสวนรวมกับสหสาขาวิชาชีพทางการแพทยในการวางแผนการดูแลไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

3. เพื่อใหผูดูแลใชทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

กลุมเปาหมาย 
 ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จํานวน  30 คน 
 

แนวคิดหลักของหลักสูตร 
พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใหครอบคลุม 

องครวม 
 

แนวทางและการพัฒนาของหลักสูตร 
 รูปแบบการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้ สวนใหญจะเนนการฝกอบรมแบบมีสวนรวมและการฝกทักษะทั้ง
ในสถานการณจริงและในสถานการณสมมติ ซึ่งวิทยากรจะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่ขาดหายไป เพื่อเติมเต็ม
ความรู ดังรายละเอียดในโครงสรางหลักสูตร คือ 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

ลําดับที่ หัวขอวิชา ชั่วโมง 
1 บทนําเขาสูหลักสูตร        

1.1 ความเปนมา 
1.2 วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร 
1.3 โครงสรางหลักสูตร 
1.4 ระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 
1.5 การประเมินผลการฝกอบรม 

1 

2 ทัศนคตติอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2.1 การประเมินและการปรับทัศนคต ิ 
2.2 การสรางทัศนคติท่ีดีตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2.3 การสื่อสารเพื่อการนําไปสูการยอมรับ 
2.4 ความคาดหวังและเปาหมายของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2.5 การวิเคราะหศักยภาพผูดูแลและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางสูเปาหมาย 

2 

3 ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง  
3.1 ความเขาใจภาวะความเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย 
3.2 การประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางเปนองครวม 

- ความสําคัญของการประเมิน 
- สิ่งที่ตองประเมิน/ระยะเวลาที่ทําการประเมิน 
- วิธีการประเมิน/แบบประเมินที่เก่ียวของตางๆ 

2 

4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
4.1 ความหมายของกิจวัตรประจําวัน 
4.2 การประเมินความสามารถการทํากิจวัตรประจําวัน 
4.3 การดูแลสุขอนามัยสวนตัว (Hygiene) 
4.4 การแตงกาย (Dressing) 
4.5 การรับประทานอาหารและน้ําดื่ม 
4.6 การดูแลการขับถาย 
4.7 การเคลื่อนยายและการพลิกตะแคงตัว 
4.8 การฝกทักษะกิจวัตรประจําวัน และการใชอุปกรณ ชวยในการทํากิจวัตรประจําวัน 
4.9 การดูแลผูปวยระยะสุดทายในชวงเวลาที่ใกลจะเสียชีวิต (Last hours) 

2 

5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย 
5.1 ปญหาความปวด (Pain) 
5.2 ปญหาเรื่องหายใจลําบาก (Dyspnea) 
5.3 ปญหาความออนลา(Fatigue) 
5.4 ปญหาทองผูก (Constipation) 
5.5 ปญหาคลื่นไสอาเจียน (Nausea and Vomiting) 
5.6 ปญหาผิวหนังและแผลกดทับ (Skin and pressure sore) 

2 
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ลําดับที่ หัวขอวิชา ชั่วโมง 
6 การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 3 
7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 

7.1 การดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิต(care of the dying patients) 
7.2 การเสริมสรางพลังสุขภาพจิตของผูปวยและผูดูแล 

2 

8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
8.1 การจัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือขาย 
8.2 การประสานความรวมมือ 

1 

9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
9.1 การวางแผนการดูแลหลังความตาย 
9.2 แนวทางการชวยเหลือญาติและครอบครัว 

2 

10 กฎหมายและจริยธรรม 
10.1 บริบทของจริยธรรมและกฎหมายกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
10.2 สิทธิผูปวย ( Patients Bill of right) 
10.3 การแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล  เมื่อตนเองอยูในภาวะที่

ตัดสินใจไมไดแลวในอนาคต (Advance Directives) 

2 

 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบดวย 

1. บทนําเขาสูหลักสูตร        1 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย     2 ชั่วโมง  
3. ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง       2 ชั่วโมง 
4. แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย   2 ชั่วโมง 
5. การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย   2 ชั่วโมง 
6. การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย      3 ชั่วโมง 
7. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวย และผูดูแล    2 ชั่วโมง 
8. เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ       1 ชั่วโมง 
9. การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care)     2 ชั่วโมง 
10. กฎหมายและจริยธรรม        2 ชั่วโมง 

 
การวัดและการประเมินผล 
 เพื่อใหทราบถึงระดับของการพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม จึงไดกําหนดการประเมินผลตามรูปแบบของ The Kirkpatrick Approach ซึ่งใชการวัดผล 4 ระดับ
เพื่อประเมินคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการฝกอบรม  ไดแก การตอบสนอง (Reaction) การเรียนรู 
(Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ (Results) โดยประเมินการฝกอบรมอยางเปนระบบ มีความ
ครอบคลุมในประเด็นที่ประเมิน ทั้งปจจัยนําเขาของการฝกอบรม (Inputs) กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 
(Process) และ  ผลจากการฝกอบรม (Outputs) ซึ่งแสดงไดดังแผนภูมิขางลางนี้ 
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ระดับ เครื่องมือ / แหลงขอมูล 
ระดับ 1 การตอบสนอง แบบสอบถาม ความพึงพอใจ  
ระดับ 2 การเรียนรู แบบสอบถามความรูและทักษะ 
ระดับ 3 พฤติกรรม การสังเกต 
ระดับ 4 ผลลัพธ สมุดบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Performance record) 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตเนื้อหาในรายละเอียด 
 

หัวขอที ่1 บทนําเขาสูหลักสูตร 
หัวขอที่ 2 ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
หัวขอที่ 3 ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง  
หัวขอที่ 4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
หัวขอที่ 5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย  
หัวขอที่ 6 การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 
หัวขอที่ 7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 
หัวขอที่ 8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
หัวขอที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
หัวขอที่ 10 กฎหมายและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 

Inputs Process Output 

- วิเคราะหหาความจาํเปนใน
การฝกอบรม 

- วัตถุประสงคของโครงการ 
- หลักสตูรและวิธีการฝกอบรม 
- โครงการและกําหนดการ

ฝกอบรม 
- การบริหารโครงการกอนการ

ฝกอบรม 
- การคัดเลือกผูเขารวมอบรม 
- งบประมาณ 

- วิทยากร 
- ผูเขาอบรม 
- เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- การดําเนินงานของเจาหนาที ่
- สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย 

ความสะดวกตางๆ 

- การตอบสนอง (Reaction)  
- การเรยีนรู (Learning) 
- พฤติกรรม (Behavior)  
- ผลลัพธ (Results) 

Feedback 
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ขอบเขตเนื้อหาในรายละเอียด 
หนวยการเรียน องคประกอบ/ 

กลุม/เวลา 
วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

1. บทนําเขาสูหลักสูตร กลุมใหญ 
เวลา 1 ชั่วโมง 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจถึง
ที่มาและความสําคัญของ
การจัดฝกอบรม 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดมีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ได 

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
นําทักษะการดูแลท่ี
จําเปนและทัศนคติที่ดีตอ
การดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายไปใช
ประโยชนในการดูแล
ผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

1. บอกขอบเขต เนื้อหาของ
หลักสูตรได 

2. สามารถอธิบายถึง
ความสําคัญของการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม “นับเลข” 
กิจกรรมที่ 1.2 บรรยายตามใบความรูที่    1 การสราง
เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต 
             - ความเปนมา 
             - วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร 
             - โครงสรางหลักสูตร 
             - ระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 
             - การประเมินผลการฝกอบรม 

 วิทยากรใหผูเขาอบรมแสดงความคิดเห็นถึง
ความตองการและความอึดอัดในการดูแล
ผูปวยเปนอยางไร 

 สรุปความคิดเห็นภาพรวม 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 1.1 “นับ
เลข” 

- ใบความรูที่ 1 การ
เสริมสรางสุขภาพในระยะ
ทายของชีวิต 

สังเกตการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 



6 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

หนวยการเรียน องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

2. ทัศนคติตอการดูแลการ
ยอมรับผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

เพื่อสรางเสริมความคิดเห็น
เชิงบวก (Positive 
thinking) ตอการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย 

1. มีทัศนคติที่ดีในการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

2. บอกบทบาทผูดูแลในการ
ทํ า ง านกั บที มสหสาข า
วิชาชีพในการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายได 

 

กิจกรรมที่ 2.1 
         - ดูวีดีทัศน เรื่อง “การดูแลผูปวยระยะสุดทาย

แบบประคับประคอง” 
         - วิทยากรสรุปสาระสําคัญของวีดีโอ 
กิจกรรมที่ 2.2 
         - แบงกลุมยอยเปน 3 กลุม 
         - พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ 
           ตอการดูแลผูป วยมะเร็ งระยะสุดทาย “ใบ

กิจกรรมที่ 2.2” 
         - นําเสนอผลงานทีละกลุม 
         - วิทยากรสรุปและเชื่อมโยงถึงทัศนคติในการดูแล

นําไปสูกิจกรรมที่ 2.3 
กิจกรรมที่ 2.3 
         - ทําแบบประเมินพลังสุขภาพจิต  

(RQ : Resilience Quotient ) 
         - วิทยากรสรุปและบรรยายเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วีดีทัศนเรื่อง “การดูแล
ผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง” 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 

ทัศนคติตอผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 
- Power point ประกอบ 

การบรรยาย 
- แบบประเมินพลังสุขภาพ

สุขภาพจิต (RQ : 
Resilience Quotient) 

การมีสวนรวมในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนและ
ขอสรุปของกลุม 



7 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

หนวยการเรียน องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

3. ความรูเรื่องโรคมะเร็ง กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู เบื้ อ งตน เกี่ ย วกั บ
โ ร ค ม ะ เ ร็ ง  ก า ร รั ก ษ า
ประเภทตางๆ รวมถึงการ
ดํา เนินของ โรคมะ เร็ ง ใน
ระยะสุดทาย ตลอดจนการมี
ทักษะในการประเมินสภาพ
ผู ป ว ย ไ ด ถู ก ต อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับสภาพความ
เจ็บปวย 

1. อธิบายปญหาสุขภาพที่เกิด
จากโรคมะเร็ งและการ
รักษาได 

2. สามารถประเมินสภาพ
และความตองการการดูแล
ผู ป ว ย ม ะ เ ร็ ง ใ น ร ะ ย ะ
สุดทายได 

3. นําความรูที่ ไดรับไปเปน
แนวทางในการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายไดอยาง
เหมาะสม 

- กิจกรรมที ่3.1  วิทยากรบรรยายความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งและการรักษา พรอมกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการตอบคําถามระหวางการอบรม 

- กิจกรรมที่ 3.2  วิทยากรบรรยายหลักการและวิธีการ
ประเมนิสภาพผูปวยที่ถูกตองพรอมฝกปฏิบัต ิ

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบความรูที่ 2 ความรู
เรื่องโรคมะเร็ง 

- ใบความรูที่ 3 การดูแล
แบบประคับประคองใน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 ใบกิจกรรมที่ 3.1 การ
ฝกปฏิบัติการใชแบบ
ประเมินระดับการ
ดูแลผูปวยแบบ   
ประคับประคอง 
(Palliative 
Performance Scale 
version 2 : PPS V2) 

 ใบกิจกรรมที่ 3.2 การ
ฝกปฏิบัติการใชแบบ
วัดภาวะวิตกกังวลและ
ภาวะซึมเศรา (Thai 
HADS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ความสนใจของผู
อบรม 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามของผู
อบรม 



8 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

หนวยการเรียน องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

4. แนวทางการดูแล
กิจวัตรประจําวันในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผู เขารับการอบรม
เขาใจและมีความรูทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือ
กิจวัตรประจําวันของผูปวย
ที่เหมาะสม 

นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช 
บอกการดูแลกิจวัตรประจําวัน
ของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ได 

กิจกรรมที่ 4.1 วิทยากรนําเขาสูบทเรียนดวยตัวอยาง
กรณีศึกษา แลวใหผูเขารวมอบรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวัน
ตามใบกิจกรรมที่ 4.1 “การดูแลกิจวัตรประจําวันใน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” สรุปแนวทางการดูแล
กิจวัตรประจําวันผูปวยระยะสุดทายของกรณีศึกษา 

กิจกรรมที่ 4.2  วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 4 แนว
ทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 4.1 “การ
ดูแลกิจวัตรประจําวันใน
ผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย” 

- ใบความรูที่ 4 แนว
ทางการดูแลกิจวัตร
ประจําวันในผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

- การสังเกตความ
สนใจของอบรม 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามของผู
อบรม 
การสังเกตจากการ
ฝกปฏิบัติ 

5. การดูแลและจัดการ
อาการที่พบบอยในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

1. เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร
อบรมมีความรู  ความ
เขาใจ ในอาการที่พบ
บ อย ในผู ป ว ยมะ เ ร็ ง
ระยะสุดทาย 

2. เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร
อบรมมีทักษะในการ
ประเมินอาการที่เกิดขึ้น
ในผูป วยมะเร็ งระยะ
สุดทาย 

3. เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร
อบรมมีทักษะในการให
ก า ร ดู แ ล ที่ ต อ บ ส อ ง
ความตองการและคงไว
ซึ่งคุณภาพชีวิตผูปวย
ของผูปวยได 

 

1. สามารถอธิบายถึงหลักการ 
และวิธีการดูแลและการจัด
อาการในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายได 

2. ประยุกตความรู ไปใชใน
การดูแลและการจัดอาการ
ใ น ผู ป ว ย ม ะ เ ร็ ง ร ะ ย ะ
สุดทายในความรับผิดชอบ
ได 

กิจกรรมที่ 5.1 วิทยากรสุมสอบถามประสบการณการดูแล
และการจัดการอาการที่คุกคามคุณภาพชีวิตผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายถึง 

 ปญหาการดูแลผูปวยที่ผูเขารับการอบรมรูสึก
หนักใจ 

 แลกเปลี่ยนวิธีการดูแลผูปวย 

 ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการดูแล เชน เรื่องยา
มอรฟน การรับประทานอาหาร เปนตน 

กิจกรรมที่  5.2 วิทยากรสรุปประเด็นและเชื่อมโยงสู
ความสําคัญของการดูแลผูปวยที่เหมาะสม ตามใบ
ความรูท่ี 5 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบความรูที่ 5 การดูแล
และการจัดการอาการที่
พบบอยในผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

- ความสนใจของผู
อบรม 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามของผู
อบรม 



9 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

หนวยการเรียน องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

6. การสื่อสารสําหรับ
ผูปวยระยะสุดทาย 

กลุมใหญ  
(เวลา 3 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผูดูแลเขาใจหลักการ
สื่อสารในผูปวยระยะสดุทาย 

1. บอกความสําคัญของการ
สื่อสารสําหรับผูปวยระยะ
สุดทายได 

2. สามารถบอกวิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะสมได 

กิจกรรมที่ 6.1 ทดลองฝกการสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ประสบการณของผูเขาอบรมตาม ใบกิจกรรมที่ 6.1 
“การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย” 

กิจกรรมที่ 6.2 วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 6 เรื่อง
การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย เปดโอกาสให
ผู เขารับการอบรมซักถามและรวมแสดงความ
คิดเห็น ยกตัวอยางประสบการณการสื่อสารที่ผาน
มา สิ่งที่ดีและไมเหมาะสม 

       วิทยากรสรุปเนื้อหาและประเด็นความคิดเห็น 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกจิกรรมที่ 6.1 การ
สื่อสารสําหรับผูปวย
ระยะสุดทาย 
ใบความรูที่ 6 การสื่อสาร
สําหรับผูปวยระยะ
สุดทาย 

- ความสนใจของผู
อบรม 

- การตอบคําถามของ
ผูอบรม การมีสวน
รวมในการตอบ
คําถาม 

7. การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในผูปวยและ
ผูดูแล 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ก า รส ง เ ส ริ ม และพัฒน า
คุณภาพชีวิตในผูปวยและ
ผูดูแลใหดียิ่งขึ้นทั้งทางดาน
ร า ง กาย  จิ ต ใจ  อา รมณ 
สังคมและจิตวิญญาณ 

สามารถบอกแนวทางการดูแล
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยและ
ผูดูแลได 

กิจกรรมที่ 7.1 รวมทํากิจกรรมการเสริมสรางพลังอึด ฮึด 
สู ใบกิจกรรมที่ 7.1 

กิจกรรมที่ 7.2 วิทยากรสรุปกิจกรรมและเชื่อมโยงนําไปสู
ใบความรูที่ 7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในผูปวยและผูดูแล 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 7.1 การ
เสริมสรางพลัง อึด ฮึด สู
ใบความรูที่ 7 การ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในผูปวย
และผูดูแล 

- ความสนใจของผู
อบรม 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามของผู
อบรม 

8. เครือขายและแหลง
บริการสุขภาพ 

กลุมใหญ  
(เวลา 1 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผู เขารับการอบรม
เขาใจการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายและแหลงบริการ
สุขภาพตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายใน
ความรับผิดชอบ รวมถึงการ
สง เสริมใหครอบครัวและ
ผู ดู แ ลมี ส ว น ร ว ม ใ นก า ร
วางแผนรูปแบบการดูแล
และการเขาถึงแหลงบริการ
แกผูปวยระยะสุดทายได 

1. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชเครือขาย
สุขภาพ 

2. บอกแหลงบริการสุขภาพที่
ใหบริการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทายได 

1. วิทยากรบรรยาย ประเด็นการปฏิรูประบบสุขภาพ 
เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพไดทุกระดับ อยางครอบคลุม 

2. วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 8 เครือขายและ
แหลงบริการสุขภาพ 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบความรูที่ 8 เครือขาย
และแหลงบริการสุขภาพ 

- ความสนใจของผู
อบรม 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามของผู
อบรม 

- มีเครือขายสุขภาพ
รวมในการดูแลผูปวย 

- ผูเขาอบรมบอกถึง
แหลงบริการสุขภาพ
ที่ใหบริการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายได 
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หนวยการเรียน องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรม เนื้อหา/สื่อ การประเมิลผล 

9. การดูแลหลังการ
เสียชีวิต (Bereavement 
Care) 
 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

1. เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมมีความเขาใจ
เกี่ยวกับความรูสึก
สูญเสียและการ
แสดงออก 

2. บอกวิธีการชวยเหลือ
ครอบครัวเบื้องตน
เกี่ยวกับการปรับตัว
ภายหลังการสูญเสีย 

สามารถบอกแนวทางการ
ชวยเหลือญาติและครอบครัว
ของผูปวยได 

กิจกรรมที่ 9.1   
- แบงกลุมยอย 3 กลุมๆ ละ 10 คน พูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นในใบ
กิจกรรมที่ 9.1 “การดูแลหลังการเสียชีวิต” 

- นําเสนอทีละกลุม 
- วิทยากรสรุปนําสูกิจกรรมที่ 9.2 

กิจกรรมที่ 9.2 วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 9 การ   
ดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 9.1 การ
ดูแลหลังเสียชีวิต 

- ใบความรูที่ 9 การดูแล
หลังการเสียชีวิต 
(Bereavement Care) 

- สังเกตการมีสวนรวม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 

10. กฎหมายและ
จริยธรรม 

กลุมใหญ  
(เวลา 2 ชั่วโมง) 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายและจริยธรรมใน
เรื่องการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย 

1. อธิบาย เกี่ ย วกับการทํ า
หนั งสื อแสดง เจตนาไม
ประสงคจะรับการบริการ
ดานสาธารณสุขได 

2. เ ข า ใ จถึ ง สิ ทธิ และก า ร
ตอบสนองความตองการ
ของผูปวยระยะสุดทายที่
อยูในขอบเขตกฎหมาย 

กิจกรรมที่ 10.1 วิทยากรสุมถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย 

กิจกรรมที่ 10.2 วิทยากรบรรยายประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายและจริยธรรมในเรื่องการทดลองเขียน 
Living will ของตนเอง 

- Power point 
ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 10 ความ
คิดเห็นเปนอยางไร ใน
ประเด็นในกฎหมายและ
จริยธรรม 

- ใบความรูที่ 10 กฎหมาย
และจริยธรรม 

- สังเกตการมีสวนรวม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

- การมีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม 
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การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
  

กระบวนการฝกอบรม เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ และความชํานาญ โดยการผนวกเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และดําเนินการ
ถายทอดดวยวิธีการบรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ รวมถึงการซักถามและการอภิปรายทั่วๆ ไป เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูที่หลากหลาย ครอบคลุม และสามารถนําไปประยุกตใหใหเกิดประโยชนได ดังรายละเอียด
การฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาตามกําหนดการ ดังนี้ 

 

ตารางการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

 

วัน/เวลา กิจกรรมการฝกอบรม 
วันที่ 1  

08.00 น.- 09.00 น. - ลงทะเบียนและพิธีเปด 
09.00 น.- 10.00 น. - บทนําเขาสูหลักสูตร 
10.00 น.- 12.00 น. - ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 16.00 น. - ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็งและการประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

วันที่ 2  
08.00 น.- 10.00 น. - แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลและการจัดการอาการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย  
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 15.00 น. - การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

วันที่ 3  
08.00 น.- 10.00 น. - การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 14.00 น. - เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
14.00 น.- 16.00 น. - กฎหมายและจริยธรรม 
16.00 น.- 16.30 น. - สรุปและประเมินผล 
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หนวยการเรียนที่ 1 
บทนําเขาสูหลักสตูร 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 1 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจถึงท่ีมาและความสําคัญของการ 
   จัดฝกอบรม 
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ   
    ของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม นําทักษะการดูแลที่จําเปนและทัศนคติที่ดีตอการดูแล 
    ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไปใชประโยชนในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. บอกขอบเขต เนื้อหาของหลักสูตรได 
2. สามารถอธิบายถึงความสําคัญของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม “นับเลข” 
กิจกรรมท่ี 1.2 บรรยายตามใบความรูที่ 1 การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต 
                       - ความเปนมา 
                       - วัตถุประสงคการจัดอบรมตามหลักสูตร 
                       - โครงสรางหลักสูตร 
                       - ระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 
                       - การประเมินผลการฝกอบรม 

 วิทยากรใหผูเขาอบรมแสดงความคิดเห็นถึงความตองการและ 
                   ความอึดอัดในการดูแลผูปวยเปนอยางไร 

 สรุปความคิดเห็นภาพรวม 
เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 1.1 “นับเลข” 
- ใบความรูที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพวะในระยะทายของชีวิต 

การประเมินผล - สังเกตการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 

สาระสําคัญ 
 

โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ การรักษาผูปวยโรคมะเร็งในปจจุบันมีหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดและระยะของมะเร็ง ตําแหนงของมะเร็ง 
และความกวางที่มะเร็งลุกลามไป ไดแก การผาตัด  การฉายรังสี เคมีบําบัด การรักษาดวยฮอรโมน การใช
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สารชีวภาพหรือวิธีกระตุนภูมิคุมกัน หรือการใชหลายวิธี ซึ่งการรักษาไมเพียงแคกําจัดเซลลมะเร็งใหหมดไป
จากรางกายเทานั้น แตผลของการรักษาอาจทําใหเซลลปกติถูกทําลาย ผูปวยสวนใหญจึงมักมีอาการขางเคียง
จากการรักษาได ภาวะความเจ็บปวยจากโรคมะเร็งรวมกับอาการขางเคียงจากการรักษาที่เกิดขึ้น จะสงผลให
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยลดลง ผูปวยตองพึ่งพาผูอื่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรักษา
โรคมะเร็งจึงตองอาศัยการดูแลที่ตอเนื่อง จนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งการรักษาเหลานี้ตองควบคูไปกับการดูแล
ตนเองของผูปวยรวมกับการดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลในขณะที่อยูที่บาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
ตระหนักในบทบาทหนาที่ของผูดูแล ผูอบรมจําเปนตองมีความรู ความเขาใจถึงที่มาและความสําคัญของการ
จัดฝกอบรม อันจะนําไปสูความตระหนักและเห็นคุณคาในการฝกอบรม ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของการฝกอบรมในประเด็นตางๆ อยางเปนรูปธรรม  
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 

“นับเลข” 
(กิจกรรมละลายพฤติกรรม) 

 
วัตถุประสงค  :  เพื่อ 

1. เตรียมความพรอม 
2. ฝกสมาธ ิ
3. เพื่อความสนุกสนานเปนกันเอง 

 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม    ไมจํากัด 
อุปกรณ    ไมมี 
ระยะเวลา   10-15 นาที 
วิธีดําเนินการ 

1. วิทยากรแจงใหผูอบรมทราบวาตอไปนี้ จะทดสอบสมาธิแตละทานโดยใหนับเลข ซึ่งเริ่มจาก 1-2-3-4-
5-6-7...นับเรียงตอกันไปเรื่อยๆ แต ถาคนใดที่ตองนับตัวเลขที่เปนตัวคูณของ 5 (5,10,15,20,25 ...) 
จะตองไมนับออกเสียง แต ใหใชวิธีการปรบมือ 2 ครั้งแทน และคนถัดไปใหนับเลขตอไปเรื่อยๆ เชน 
1- 2 - 3 - 4 - ปรบมือ 2 ครั้ง - 6 - 7 - 8 - 9 - ปรบมือ 2 ครัง้ - 11 - 12 ........ 

2. คนไหนที่นับชา นับผิด ถือวาผิดกติกา 
3. คนที่ทําผิดกติกา ใหเชิญออกมาหนาหอง โดยการพูดใหเกียรติผูเลนวา เชิญออกมาเปนผูชวยวิทยากร

ในการตรวจสอบความพรอมของผูเลนคนอื่น 
4. เมื่อนับเลขจนหมดแลวจะทําใหวิทยากรทราบวามีผูเขาอบรมทั้งหมดก่ีคน เพื่อจะไดวางแผนถูกในการ

ทํากิจกรรมอื่นๆ ในการจัดอบรมไดอยางเหมาะสม สวนผูที่ทําผิดกติกาควรใหแนะนําตัวเพื่อใหผูอื่นได
รูจักมากยิ่งขึ้น หรือสัมภาษณเรื่องอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 
 
เทคนิค 
 กอนทํากิจกรรมเกริ่นนํากอนวาการเรียนรูที่ไดผลมากที่สุดนั้น ผูเรียนรูจะตองมีสมาธิดี และมีความ
พรอมในการเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว ดังนั้นเพื่อทดสอบวาผูเรียนมี
ความพรอมแคไหน จึงตองมีการทดสอบความพรอมของทุกคนกอน โดยการใหทุกคนปรบมือพรอมๆกัน ตาม
จํานวนที่บอก เชน ปรบมือพอมกัน 1 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 5 ครั้ง เปนตน เมื่อปรบมือพรอมเพียงกันแลวคอย
ทดสอบการนับเลข 

ในการนับเลข อาจเริ่มจากซายมือกอน ขวามือกอน หรือดานหลังกอนก็ได เพื่อเปนการหักมุมการคิด
ลวงหนาของผูเลน เพื่อสรางความตืน่ตัวของผูเลน 
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ใบความรูที่ 1 
“การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต” 

 
 

ปจจุบันมีแนวโนมการเกิดโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยพบอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น
เปนอันดับหนึ่งของประเทศตั้งแตป 2542 จนกระทั่งปจจุบัน ถึงแมวิทยาการทางการแพทยจะกาวหนาไปมาก
ก็ตาม การรักษาโรคมะเร็งมีจุดมุงหมายเพื่อกําจัดเซลลมะเร็งใหหมดจากรางกาย ผลขางเคียงจากการรักษา 
ผูปวยที่มีอาการขางเคียงที่สงผลตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยลดลง ผูปวยตอง
พึ่งพาผูอ่ืนมากข้ึน ในระยะที่โรคมะเร็งกลับมาเปนซ้ํา หรือมีการแพรกระจายการรักษาโรคมะเร็งตองดําเนินไป
อยางตอเนื่อง ไมสามารถรักษาใหหายขาดได เปาหมายการรักษาจึงเปนการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเปน
การดูแลแบบองครวมครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและจิตวิญญาณ นับเปนทางเลือกใหม
ของการดูแลรักษาที่ไมไดมุงเนนการยื้อชีวิต และชวยในการจัดการอาการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมาน 
ความไมสุขสบายตางๆ ชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเวลาที่เหลืออยู และใชชีวิตอยางมีคุณคา สมศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ตลอดจนเตรียมความพรอมในการจากไปอยางสงบ การรักษาแบบประคับประคองนี้
ควบคูไปกับการดูแลตนเองของผูปวย ครอบครัว และผูดูแลขณะอยูโรงพยาบาล หรือเมื่อกลับไปอยูที่บาน 
ผูดูแล (Caregiver) จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเขามามีสวนชวยเหลือดูแลผูปวยทุกๆ ดาน โดยรวมกันกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูดูแลจึงตองมีทัศนคติทางบวกตอการดูแลผูปวยจะทําใหมีสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสารที่
เขาใจกันสงผลตอการรวมมือในการปฏิบัติตนตามแผนการรักษา ผูปวยไดรับการดูแลที่ตอบสนองตอปญหา
และความตองการอยางเหมาะสม นับเปนชวงจังหวะเวลาที่ดี การดูแลผูปวยแบบประคับประคองไดถูก
นําเสนอเปนนโยบายระดับชาติ โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ คือ แนวคิดยุทธศาสตรระดับชาติ วาดวย
การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ.2557-2559 ที่ตองการจะทําใหทุกคนบนผืนแผนดินไทยมีสุข
ภาวะในระยะทายของชีวิตและตายดี (Good death) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1   แสดงแผนยุทธศาสตรระดับชาติว าดวยการเสริมสรางสุขภาวะ ในระยะทายของชีวิต              
พ.ศ. 2557 -2559และขับเคลื่อนการทํางานตามยุทธศาสตรเพื่อมุงสูเปาหมาย 

ตาย 
ดี 

Medical 
Palliative 

Care 

Non-Medical 
Palliative 

Care 
Social Norm 
to Death and 

Dying 

ระบบการดูแล 
ในระยะทายของชีวิต 

สุขภาวะ 

แนวคิดของยุทธศาสตร 

Palliative Care 
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และกระทรวงสาธารณสุขไดมอบนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองและระยะ
ทาย เพื่อใหผูปวยตลอดจนครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชวงชีวิตจนกระทั่งระยะทายของชีวิต โดย
โรงพยาบาลทุกแหงไดจัดใหมีรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองแบบองครวม รวมถึงการจัดบริการให
คําปรึกษา และประสานการสงตอผูปวยใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง ทําใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายไดมี
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวางแผน การดูแล การสงตออยางเปนระบบ นอกจากนี้คณะกรรมการ
จัดทําแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทํา
ยุทธศาสตรดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1. เพื่อใหผูปวยโรคมะเร็งสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่อใหผูปวยโรคมะเร็งและครอบครัวสามารถมีสวนรวมในการดูแลแบบประคับประคองอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหผูปวยโรคมะเร็งในระยะสุดทาย เสียชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
4. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง และเครือขายอยางครอบคลุมครบวงจร 
5. เพื่อใหสถานพยาบาลสามารถจัดตั้งการดูแลแบบประคับประคองได 

   ในการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคองนั้น สิ่งสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรผูดูแล ตลอดจน
ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะของผูดูแล และใหสังคมมีความตระหนัก และเขาใจในการมี
สวนรวมในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  

จะเห็นไดวาผูดูแลเขามามีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย ผูดูแลจึงตองไดรับการเตรียมความพรอมใน
ทุกๆ ดาน ทั้งดานความรู ทักษะ ทัศนคติทางบวก เพื่อใหเกิดความมั่นใจ สามารถใหการดูแลผูปวยไดอยาง
ตอเนื่อง โดยไมมีความรูสึกวาเปนงานที่เปนภาระ หรือยุงยาก จนทําใหเกิดภาวะหมดไฟ (Burn-out) การ
เตรียมความพรอมผูดูแลจึงตองเตรียมทั้งรางกาย จิตใจ เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยไดดวยความเอาใจใส เอื้อ
อาทร ดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ จากความสําคัญดังกลาวจึงนําสูหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

ทุกคนบนผืนแผนดินไทยมีสุขภาวะในระยะทายของชีวิตและตายด ี

ประชาชนไทยมีทัศนคติที่ดี มีความรู ความเขาใจ 
ยอมรับวาความตายเปนปกติของทุกชีวิต มีสิทธิใน
การแสดงความตองการของตนเองและไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและการจัดการความรู 
การสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวและ
ชุมชน 

ระบบบริการการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย
ของชีวิตที่ครอบคลุมเพียงพอ  มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาระบบบริการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุน (ระบบ
กําลังคนดานสุขภาพ ระบบขอมูลขาวสาร ระบบ
การเงินการคลัง)ฯลฯ 
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หลักสูตร 
 

“การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย” 
 
 
วัตถุประสงค 
 
 

1. เพ่ือใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจและอธิบายหลักการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
ท้ังในโรงพยาบาลและท่ีบานได 

2. เพ่ือใหผูดูแลสามารถวิเคราะห ประเมินความตองการการดูแลของผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายไดถูกตอง และมีสวนรวมกับสหสาขาวิชาชีพทางการแพทยในการวาง
แผนการดูแลไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

3. เพื่อใหผูดูแลใชทักษะในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
กลุมเปาหมาย 
 
 

ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  จํานวน  30 คน 
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ผังมโนทัศน 

 
 
 

 
กรอบเนื้อหา/โครงสราง
หลักสูตร 

1. บทนําเขาสูหลักสูตร 1 ชั่วโมง 
2. ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 2 ชั่วโมง  
3. ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็งและการประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 3 ชั่วโมง 
4. แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย2 ชั่วโมง 
5. การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย 2 ชั่วโมง 
6. การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 2 ชั่วโมง 
7. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 2 ชั่วโมง 
8. เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 1 ชั่วโมง 
9. การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 2 ชั่วโมง 
10. ดานกฎหมายและจริยธรรม 2 ชั่วโมง 
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วัน/เวลา กิจกรรมการฝกอบรม 
วันที่ 1  

08.00 น.- 09.00 น. - ลงทะเบียนและพิธีเปด 
09.00 น.- 10.00 น. - บทนําเขาสูหลักสูตร 
10.00 น.- 12.00 น. - ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 16.00 น. - ความรูความเขาใจเรื่องโรคมะเร็งและการประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

วันที่ 2  
08.00 น.- 10.00 น. - แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลและการจัดการอาการอาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย  
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 15.00 น. - การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

วันที่ 3  
08.00 น.- 10.00 น. - การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 
10.00 น.- 12.00 น. - การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
12.00 น.- 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 14.00 น. - เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 
14.00 น.- 16.00 น. - กฎหมายและจริยธรรม 
16.00 น.- 16.30 น. - สรุปและประเมินผล 

  
การประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหทราบถึงระดับของการพัฒนาผู เขารับการฝกอบรมวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม จึงไดกําหนดการประเมินผลตามรูปแบบของ The 
Kirkpatrick Approach ซึ่งใชการวัดผล 4 ระดับเพื่อประเมินคุณภาพ หรือ
ประสิทธิผลของการฝกอบรม  ไดแก การตอบสนอง (Reaction) การเรียนรู 
(Learning) พฤติกรรม (Behavior) และ ผลลัพธ (Results) โดยประเมินการ
ฝกอบรมอยางเปนระบบ มีความครอบคลุมในประเด็นที่ประเมิน ทั้งปจจัยนําเขา
ของการฝกอบรม (Inputs) กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process) และ  ผล
จากการฝกอบรม (Outputs) 
 
 

 
 

ตารางอบรม 
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ผูดูแล (Caregiver) 
 

 
ความหมาย   
ผูดูแล : ผูที่ใหการชวยเหลือทุกเรื่อง และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําเองไมได ใหมี
ความสุขสบายทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทําใหผูปวยลดความ
ทุกขทรมาน สามารถดําเนินชีวิตในระยะเวลาที่เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย : ผูปวยมะเร็งที่มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการ
รักษา อาการทรุดลงไปเรื่อย ๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 12 เดือน 
การรักษาทําไดเพียงการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาความทุกขทรมาน
ทางดานรางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ จนกระท่ังเสียชีวิต 
 

  บทบาทของผูดูแล 
   ผูดูแลมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวย เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูปวย และดูแลประคับประคอง
อยางตอเนื่อง ผูดูแลสามารถแบงไดตามทักษะการดูแลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูดูแล 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 

ผูดูแลแบบเปนทางการ ผูดูแลแบบไมเปนทางการ ผูดูแลหลัก ผูดูแลรอง 

หมายถึง กลุมผูดูแลที่เปน
ทีมสุขภาพหรือองคกรที่
ผานการอบรม 

หมายถึง กลุมที่ใหการ
ชวยเหลือในกิจวัตร
ประจําวัน โดยไมไดรับเงิน
เปนคาตอบแทน เชน 
ญาติ เพื่อน 

ผูที่ทําหนาท่ีหลักในการ
ปฏิบัติกิจกรรมดูแลผูปวย
โดยตรง เพื่อตอบสนอง
ความตองการการดูแล
ดานรางกาย กิจวัตร
ประจําวัน มเีวลาดแูล
สม่ําเสมอ และตอเนื่อง
มากกวาคนอ่ืน ๆ  

บุคคลอื่นที่ใหการดูแล
ดานอื่น ๆ ที่ไมไดกระทํา
ตอผูปวยโดยตรง เชน 
ดูแลคาเดินทาง คารักษา 
หรือปฏิบัติกจิกรรมการ
ดูแลโดยตรงเปนครั้งคราว 
เมื่อผูดูแลหลักไมสามารถ
ทําหนาท่ีได  
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ทักษะที่จําเปนของผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
 แนวคิดทักษะการดูแลผูปวยโรคมะเร็งของ Schumacher KL เนนทักษะการดูแลตามกระบวนการ
การดูแล (Caregiving Process) เนนทักษะความสามารถของผูดูแลที่แสดงถึงทักษะที่จําเปนของการดูแล 9 
ดาน ดังนี้ 

1. การเฝาระวัง (Monitoring) หมายถึงการที่ผูดูแลเฝาสังเกตอาการไดอยางถูกตองและบอกไดวามี
ความผิดปกติเกิดขึ้น เชน การสังเกตอาการไข โดยใชปรอทวัดและลงบันทึก แทนการใชมืออัง
บริเวณหนาผาก ทักษะการเฝาระวัง จะทําใหไดรายละเอียดขอมูล ชวยในการคนหาปญหาของ
ผูปวยไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

2. การแปลความหมาย (Interpretation) เปนกระบวนการที่ผูดูแลพยายามอธิบายปรากฏการณที่
สังเกตไดอยางมีความหมาย เชน ผูปวยมะเร็งที่มีไข ปากแหง และดื่มน้ํานอย ผูดูแลสังเกต และ
นําไปสูการคิดเชื่อมโยง แปลความถึงผูปวยอาจขาดน้ํา หรือบอกไดวาผูปวยรับประทานอาหารได
นอยลง 

3. การตัดสินใจ (Dicision making) เปนทักษะสําคัญที่ผูดูแลนําขอมูลที่พบจากการเฝาระวัง และ
ผานกระบวนการแปลความหมายไปสูการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เปนกิจกรรมที่
ตองทําเปนประจําแทบทุกวัน ไมเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาเทานั้น จึงตองจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการตัดสินใจดําเนินการเพื่อใหผูปวยมีความเสี่ยงอันตราย
ต่ําสุด 

4. การปฏิบัติ (Taking action) เปนการดําเนินการตามสิ่งที่ไดตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ในดานเวลา วิธีการ และการจัดการ 

5. การปรับกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม (Making adjustment) เมื่อปฏิบัติการดูแลไป
ชวงเวลาหนึ่ง ๆ ผูดูแลพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมสามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเกิดผลดีที่สุดสําหรับผูปวย 

6. การเขาถึงแหลงสนับสนุน (Accessing resources) เปนทักษะที่ผูดูแลพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูล อุปกรณ/เครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนและแหลงชวยเหลือภายในชุมชน 

7. การใหการดูแล (Hands-on care) ผูดูแลตองเปนผูปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล/การแพทย 
เมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บาน เชน การใหอาหารทางสายยางในผูปวยที่รับประทานอาหารทางปาก
ไมได ผูดูแลตองปฏิบัติเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสุขสบายของผูปวย 

8. ความรวมมือกับผูปวย (Working together with the care receiver) เปนกระบวนการที่เกิด
อยางตอเนื่อง ที่ผูดูแลเรียนรูและพัฒนาตนเองใหสามารถปรับตัวและยอมรับการเปนผูดูแลได
อยางเหมาะสม เปนทักษะที่จําเปนเนื่องจากผูปวยและผูดูแลตองการกําลังใจจากกันและกัน 

9. การเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ (Negotiating the health care system) เปนทักษะที่ผูดูแล
พัฒนาเพ่ือใหมั่นใจวาผูปวยจะไดรับการดูแลเพื่อตอบสนองตอความตองการโดยการตอรองใหเกิด
การดูแลที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยเสมอ เชน การพูดคุยกับแพทยหรือพยาบาล เพื่อไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาอาการปวด 
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การเตรียมความพรอมของผูดูแล 
 

1. รับประทานอาหาร และพักผอนใหเพียงพอ 
2. ออกกําลังกายอยางเหมาะสม 
3. ดูแลความเครียด และจัดการผอนคลายความเครียด โดยหาโอกาสผอนคลายทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่

ไมเกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
4. การชวยหาผูดูแลสํารองมาผลัดเปลี่ยนใหการดูแล เพื่อใหผูดูแลหลักไดผอนภาระการดูแลลงบาง 

ชวยลดความเครียดและความวิตกกังวล 
5. จัดหาความรูในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รูถึงอาการที่มักเกิดขึ้นหรือสามารถดูแลให

ผูปวย ลดความไมสุขสบาย สามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจของ
ผูดูแลในการดูแลผูปวย 

 

บทสรุป 
 
 การดูแลแบบประคับประคองผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนการดูแลที่มีหลักการคิดคือ การไมยืดชีวิต 
และไมเรงความตาย ทําใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะสุดทาย
ของชีวิต ที่จะทําใหผูปวยพบกับการตายดี จึงไดมียุทธศาสตรดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ในการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวย โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จําเปนจะตองมีผูดูแลที่ชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจใหผูปวยพนจากความ
ทุกขทรมานไปได ผูดูแลจึงมีความสําคัญเนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิด ตลอดเวลาดวยภาระงานที่หนัก ผูดูแลจึง
ตองมีการเตรียมความพรอมของตนเองทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ตลอดจนความรูเรื่องโรคมะเร็ง และ
ทักษะในการดูแลที่สําคัญ 9 ประการ จะทําใหการดูแลเปนไปอยางตอเนือ่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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หนวยการเรียนที่ 2 
ทัศนคตติอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 2 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อสรางเสริมความคิดเห็นเชิงบวก (Positive thinking) ตอการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. มีทัศนคติทีด่ีในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
2. บอกบทบาทผูดูแลในการทํางานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยมะเร็ง 
    ระยะสุดทายได 

กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2.1 
         - ดูวีดีทัศน เรื่อง “การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” 
         - วิทยากรสรุปสาระสําคัญของวีดีโอ 
กิจกรรมท่ี 2.2 
         - แบงกลุมยอยเปน 3 กลุม 
         - พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคตติอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะ 
           สุดทาย “ใบกิจกรรมท่ี 2.2” 
         - นําเสนอผลงานทีละกลุม 
         - วิทยากรสรุปและเชื่อมโยงถึงทัศนคติในการดูแลนําไปสูกิจกรรมที่ 2.3 
กิจกรรมท่ี 2.3 
         - ทําแบบประเมินพลังสุขภาพจิต ( RQ : Resilience Quotient ) 
         - วิทยากรสรุปและบรรยายเพิ่มเติม 
 

เนื้อหา/สื่อ -วีดีทัศนเรื่อง “การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” 
-ใบกิจกรรมที่ 2.2 ทัศนคติตอผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
-Power point ประกอบการบรรยาย 
-แบบประเมินพลังสุขภาพสุขภาพจิต (RQ : Resilience Quotient) 

การประเมินผล -การมีสวนรวมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและขอสรุปของกลุม 

 
สาระสําคัญ 
 

 ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนั้น มีความทุกขทรมานทั้งดานรางกาย และจิตใจ ตองการการดูแลอยาง
ใกลชิด ทั้งจากทีมสุขภาพและผูดูแลในครอบครัว ซึ่งการดูแลผูปวยในระยะนี้เปนเรื่องที่ละเอียดออน และมี
ปญหาซับซอน ผูดูแลจะตองที่ทัศนคติที่ดี หรือมีทัศนคติทางบวกตอความตาย ตองเขาใจวาความตาย คือ 
กระบวนการธรรมชาติของชีวิต รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับในพฤติกรรมที่แสดงออกของผูปวย เขาใจหลัก
จริยธรรมพื้นฐานและหลักคุณธรรม เมื่อตองเผชิญกับปญหาตางๆ 



25 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 2.1  
 “วีดิทัศนการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” 

 
 

คําชี้แจง  : 1.   ใหผูเขารับการอบรมดูวีดิทัศน “การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” ซึ่ง
จัดทําโดย โรงพยาบาลหาดใหญ 

 2. ใหผูเขารวมอบรมรวมแสดงความคิดเห็นหลังจากดูวีดิทัศนจบ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 3. วิทยากรสรุปสาระสําคัญ 
 
เนื้อหา  : วีดิทัศน “การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” โรงพยาบาลหาดใหญ 

มหัศจรรยอยางอยางหนึ่งของชีวิต คือ เราไมอาจรูลวงหนาไดวาชีวิตของเราจะเจออะไรบาง ระหวาง
ทางเราอาจจะตองเจอเรื่องที่ไมคาดฝน เวลาแหงความสุขอาจถูกทําใหสั้นลง แมการจากไปของคนที่รักจะเปน
การสูญเสียที่ยิ่งใหญที่ไมอาจหาใดเปยม แตความปวดราวเราไมสามารถใชเวลาชวงสุดทายของชีวิตอยูรวมกัน
อยางมีคุณคานาจดจํา  
 อาจเปนเรื่องนาเสียใจ กัดกรอนหัวใจ เพราะโอกาสนั้นผานไปแลวไมหวนคืน ถาเราตระหนักไดวาการ
พบกันครั้งนี้ อาจเปนครั้งสุดทาย กอนที่ใครคนหนึ่งจะหมดลมหายใจ เราอาจจะพูดคุยกันอยางออนโยนขึ้น 
คืนดีกัน ใหอภัย อโหสิกรรม บอกกลาวและแสดงออกถึงความผูกพันในหัวใจ และใชเวลาชวงสุดทายนี้ใหคุมคา
ที่สุด 
 การดูแลผูปวยระยะสุดทายก็เชนเดียวกัน หากเรารูวายังเหลือเวลาอีกไมนาน ทั้งผูปวยและญาติก็ควร
ใชชีวิตที่เหลืออยูรวมกันใหมีความสุขที่สุด การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง หรือ Palliative 
Care เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขสบายทั้งใจ กาย อบอุนหัวใจ อยูกลางหมูญาติมิตร
ในชวงเวลาสุดทาย จากไปอยางสงบและสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ผูที่เขาสูกระบวนการรักษานี้ คือ 
ผูปวยระยะสุดทายที่แพทยใหการวินิจฉัย ระยะของโรคลุกลามมีขอบงชี้วาอยูในระยะทายของโรค รางกายไม
ตอบสนองตอการรักษาหรือกระบวนการทางการแพทยไมสามารถรักษาใหหายขาดได เปนการทํางานรวมกัน
ของแพทย พยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุข โดยอาศัยความรวมมือจากผูปวยและญาติมิตรเปนหลัก โดย
การวางแผนการดูแลลวงหนาที่เรียกวา Advance care plan ใหตรงกับความตองการของผูปวยมากที่สุด โดย
เปลี่ยนเปาหมายจากที่มุงใหหายขาดจากโรค เปนการดูแลรักษาผูปวยใหรูสึกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
ควบคุมอาการรบกวน เชน อาการปวด เหนื่อย หอบ หายใจลําบาก ทองผูก แผลกดทับ คลื่นไส เบื่ออาหาร 
หรืออาการอื่น ตามลักษณะของโรค ซึ่งแพทยจะเลือกทําหัตถการเฉพาะที่จําเปน หรือทําใหสบายผอนคลาย 
เพื่อใหผูปวยใชชีวิตที่เหลืออยูอยางนี้มีความสุข โดยไมยื้อหรือเรงเวลา 
 เมื่อผูปวยและญาติรวมกันกับทีมแพทยและพยาบาล รวมกันตัดสินใจเพื่อรักษาผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง แพทยจะชี้แจงขอมูลที่จําเปน ไดแก ลักษณะอาการของโรค แนวทางการรักษา การ
ตอบสนองตออาการของโรค ขอดี – ขอเสียของแตละวิธีแนวทางการรักษา เปนตน เปนขอมูลเริ่มตนวาง
แผนการรักษารวมกัน โดยผูปวยอาจเริ่มรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งมีทีมที่ทําใหการรักษาแบบประคับประคองอยู
หรือจะกลับไปรักษาตอที่บานก็ไดตามความประสงค หากตองการกลับบานผูปวยและญาติจะไดรับขอมูล
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เกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะสุดทายจนกระทั่งเสียชีวิต เชน วิธีสังเกตอาการ วิธีใชอุปกรณ และการจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม ซึ่งผูปวยยังคงไดรับยา และนัดตรวจดูติดตามอาการและลักษณะโรค (พบแพทย
ตามนัด) พรอมกับทีมเยี่ยมบานติดตามอาการและใหคําแนะนําเปนระยะ เมื่อใดที่ครอบครัวรูสึกกังวลก็
สามารถโทรปรึกษาทีมเยี่ยมบานไดทันที และยังมีสิทธิที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลไดเสมอ หากผูปวยตองการ 
 แมแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง จะไมไดหวังใหผูปวยหายจากการเจ็บปวย แตก็ไมใชเพียง
การอยูรอใหความตายเคลื่อนเขามาถึง เพราะความหวังสูงสุดของการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคองคือ การใชทุกนาทีรวมกันอยางมีความหมาย ปลดทุกขหวงในหัวใจใหทุกคนเผชิญหนาการจาก
ไปอยางมีศักดิ์ศรี และจดจําชวงเวลาที่ดีงามนี้ตลอดไป    
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 

 “ทัศนคติตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” 
 

 

 

 

คําชี้แจง  :  
 
 1. ใหแบงกลุมผูเขาอบรมกลุมละ 10  คน 
 2. ใหแตละกลุมพูดคุยในประเด็นที่กําหนดให ใชเวลา 10 นาที 
 3. ใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอ 
 
 
ประเด็น  :  
 
 1. ความรูสึกท่ีมีตอผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 2. ทานมีความคาดหวังตอเปาหมายของการดูแลอยางไร 
 3. ในฐานะท่ีทานมีบทบาทในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ทานจะ

ดําเนินการอยางไร 
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 
 “การประเมินหลักสูตรสขุภาพจิต RQ” 

 
 

แบบประเมินอารคิว (RQ) สําหรับผูใหญ (อาย ุ25-60 ป) 
 

 

คําชี้แจง : กรุณาเลือกคําตอบที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด คําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 
เดือนที่ผานมา ใหทานสํารวจตัว ทานเองและประเมินเหตุการณ อาการหรือความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยู
ในระดับใด และตอบลง ในชองคําตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ  

ไมเลย    หมายถึง  ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเร่ืองนั้นๆ  
เล็กนอย   หมายถึง  เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กนอยหรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กนอย  
มาก   หมายถึง  เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้น ๆ มาก  
มากที่สุด  หมายถึง  เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด  

 

หัวขอเรื่อง ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง จริงมาก 

1. เรื่องไมสบายใจเล็กนอยทําใหฉันวาวุนใจนั่งไมติด      

2. ฉันไมใสใจคนท่ีหัวเราะเยาะฉัน      

3. เมื่อฉันทําผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือผลที่ตามมา      

4. ฉันเคยยอมทนลําบากเพื่ออนาคตท่ีดีขึ้น      

5. เวลาทุกขใจมากๆ ฉันเจ็บปวย ไมสบาย      

6. ฉันสอนและเตือนตัวเอง      

7. ความยากลําบากทําใหฉันแกรงขึ้น      

8. ฉันไมจดจําเรื่องเลวรายในอดีต      

9. ถึงแมปญหาจะหนักหนาเพียงใด ชีวิตฉันไมเลวรายไปหมด      

10. เมื่อมีเรื่องหนักใจ ฉันมีคนปรับทุกขดวย      

11. จากประสบการณที่ผานมาทําใหฉันม่ันใจวาจะแกปญหาตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตได      

12. ฉันมีครอบครัวและคนใกลชิดเปนกําลังใจ      

13. ฉันมีแผนการที่จะทําใหชีวิตกาวไปขางหนา      

14. เมื่อมีปญหาวิกฤตเกิดขึ้น ฉันรูสึกวาตัวเองไรความสามารถ      

15. เปนเรื่องยากสําหรับฉันท่ีจะทําใหชีวิตดีขึ้น      

16. ฉันอยากหนีไปใหพน หากมีปญหาหนักหนาตองรับผิดชอบ      

17. การแกไขปญหาทําใหฉันมีประสบการณมากขึ้น      

18. ในการพูดคุย ฉันหาเหตุผลท่ีทุกคนยอมรับหรือเห็นดวยกับฉันได      

19. ฉันเตรียมหาทางออกไว หากปญหารายแรกกวาท่ีคิด      

20. ฉันชอบฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางจากฉัน      

 อางอิง  : คูมือการใหคําปรึกษาเพื่อเสริมสรางสุขภาพจิต (2552). 
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แบบประเมินอารคิว (RQ) สําหรับผูใหญ (อายุ 25-60 ป) 
 

RQ เปนความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณวิกฤตหรือสถานการณที่
กอใหเกิดความยากลําบาก เปนคุณสมบัติหนึ่งที่ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  

แบบประเมิน RQ เปนเครื่องมือเพื่อใชประเมินความสามารถของบุคคล 3 ดาน คือ ความมั่นคงทางอารมณ 
กําลังใจ และการจัดการกับปญหา หากประเมินแลวพบวามีองคประกอบในดานใดต่ํากวาเกณฑ ทานสามารถพัฒนา
ตนในดานนั้นๆใหมากขึ้นได  

ขอคําถามมีจํานวน 20 ขอ สอบถามถึงความคิดความรูสึกและพฤติกรรมทานในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ขอให
ทานทําเครื่องหมายถูก ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตัว
ทานเอง  

 การใหคะแนนแบงเปน 2 กลุม  
กลุมที่ 1 ไดแกขอ  2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20  
กลุมที่ 2 ไดแกขอ   1 5 14 15 16  
การใหคะแนน  

ขอคําถามกลุมที่ 1 ดังนี ้   ขอคําถามกลุมที่ 2 ดังนี ้ 
ไมจริง   1 คะแนน   ไมจริง   4 คะแนน  
จริงบางครั้ง  2 คะแนน   จริงบางครั้ง  3 คะแนน  
คอนขางจริง  3 คะแนน   คอนขางจริง  2 คะแนน  
จริงมาก   4 คะแนน   จริงมาก   1 คะแนน 

 

การแปลผล  
ดานความม่ันคงทางอารมณ หมายถึง การมีจิตใจที่ไมออนไหวงาย อดทนตอความกดดันและมีวิธีจัดการกับอารมณ
ได (ขอ1-10) 

ต่ํากวาปกต ิ <27  
ปกติ   27-34  
สูงกวาปกต ิ  >34  

ดานกําลังใจ หมายถึง มีความมุงมั่น ไมทอถอย (ขอ11-15) 
ต่ํากวาปกต ิ <14  
ปกติ   14-19  
สูงกวาปกต ิ >19  

ดานการจัดการกับปญหา หมายถึง การมีมุมมองทางบวกตอปญหา และมีแนวทางในการแกไขปญหา (ขอ16-20) 
ต่ํากวาปกต ิ  <13  
ปกติ   13-18  
สูงกวาปกต ิ >18  

รวมทุกดาน  
ต่ํากวาปกติ  <55  
ปกติ   55-69  
สูงกวาปกติ  >69  
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บทสรุป 

 
 
 การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนเรื่องละเอียดออน และออนไหวทั้งผูปวยและผูดูแล ผูดูแลจึงมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู เขาใจความรูสึกนึกคิด พฤติกรรมของผูปวยตลอดจน ความรูสึกดานบวกของผูดูแล
ที่มีตอการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จะสงผลทําใหการดูแลไดรับความรวมมือกันทั้งจากผูปวยและทีม
สุขภาพ ในการมีสวนรวมรับรูเรื่องของโรค การรักษาพยาบาล การพยากรณโรค และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
บทบาทของผูดูแลที่จะตองมีทักษะในการดูแลเพื่อใหเกิดความมั่นใจ และลดความวิตกกังวล การประเมินพลัง
สุขภาพจิตจึงเปนเครื่องมือชวยทําใหรับรูถึงจุดแข็งและจุดออนของผูดูแลดานความพรอมที่จะรับกับ
สภาพการณปญหาหรือสิ่งตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได และสามารถที่จะวางแผนพัฒนาพลังสุขภาพจิตในดาน
ตางๆ ของผูดูแลใหมีความพรอมสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยและผูดูแลตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
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อางอิง 
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  หนวยการเรียนที่ 3 
ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 2 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษาประเภทตางๆ 
รวมถึงการดําเนินของโรคมะเร็งในระยะสุดทาย ตลอดจนการมีทักษะในการประเมิน
สภาพผูปวยไดถูกตองและเหมาะสมกับสภาพความเจ็บปวย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. อธิบายปญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคมะเร็งและการรักษาได 
2. สามารถประเมินสภาพและความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งในระยะสุดทายได 
3. นําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยาง

เหมาะสม 
กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 3.1  วิทยากรบรรยายความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษา พรอม
กิจกรรมการมีสวนรวมในการตอบคําถามระหวางการอบรม 
กิจกรรมที่ 3.2  วิทยากรบรรยายหลักการและวิธีการประเมินสภาพผูปวยที่ถูกตอง
พรอมฝกปฏิบัติ 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบความรูที่ 2 ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 
- ใบความรูที่ 3 การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 ใบกิจกรรมที่ 3.1 การฝกปฏิบัติการใชแบบประเมินระดับการดูแลผูปวยแบบ   
ประคับประคอง (Palliative Performance Scale version 2 : PPS V2) 

 ใบกิจกรรมที่ 3.2 การฝกปฏิบัติการใชแบบวัดภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศรา (Thai HADS) 

 
การประเมินผล - ความสนใจของผูอบรม 

- การมีสวนรวมในการตอบคําถามของผูอบรม 
 
สาระสําคัญ 
 
 

 มะเร็งเปนโรคเรื้อรังที่ตองใชระยะเวลาในการรักษาและติดตามผลการรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน 
ประกอบกับพยาธิสภาพของโรคและกระบวนการรักษาตาง ๆ ลวนทําใหผูปวยเกิดความไมสุขสบายและมี
ความทุกขทรมานมาก ทั้งนี้การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งไมเพียงสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของผูปวย
เทานั้น ยังสงผลกระทบครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นผูดูแลตองตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาองคความรู และพัฒนาทักษะตางๆในการดูแล เพื่อใหการชวยเหลือปญหาสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งที่ดีในผูปวย โดยเนนการดูแลรักษาแบบองครวมกลาวคือ ใหการ
ดูแลผูปวยมะเร็งทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลรักษา การดําเนินของ
โรคมะเร็งในระยะสุดทาย 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 

สาระสําคัญ 
 
 โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประชากรเกือบทุกประเทศ เนื่องจากเปนโรคที่มีอัตรา
การตายสูงและคุกคามตอชีวิตผูปวย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกผูปวยทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ มีการกระจายของโรคไปยังอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายไดหลายแหง จึงยากตอการรักษาให
หายขาด หรือลดความทุกขทรมานจากโรคไดโดยการรักษาวิธีเดียว ในขณะเดียวกันผูปวยตองเผชิญกับอาการ
ตาง ๆ ที่เกิดควบคูจากผลการรักษา ผูดูแลผูปวยมะเร็งจึงควรมีความรูเรื่องโรคมะเร็ง การรักษาและสามารถ
ประเมินสภาพอาการผูปวย รวมทั้งการจัดการอาการที่เกิดขึ้นกับผูปวย เพื่อลดความทุกขทรมานใหผูปวยไดรับ
ความสุขสบายขณะเจ็บปวยได   
 
เนื้อหา 
 
 โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลลในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมของเซลล กอใหเปนเซลลมะเร็งที่มีการเจริญเติบโตโดยไมอยูภายใตการควบคุมท่ีเหมาะสม 
กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง 
 เมื่อเซลลของรางกายไดรับการกระตุนจากสารกอมะเร็งใหเกิดการกลายพันธุเชน สารเคมีบางอยาง 
ควันบุหรี่ เชื้อไวรัสบางชนิด ถาระบบภูมิตานทางของรางกายไมสามารถทําลายเซลลนั้นได เซลลผิดปกติจะ
กําเนิดเปนเซลลมะเร็งและแบงตัวอยางรวดเร็วตอไป 
   มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่ตางกันจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดานลักษณะของเซลล การเจริญเติบโต 
การแพรกระจายและการตอบสนองตอการรักษา 
   มะเร็งมีการแพรกระจาย โดยเซลลมะเร็งมีการเจริญเติบโตมากพอ เซลลมะเร็งมีการแทรกซึมเขา
กระแสเลือดหรือทางเดินน้ําเหลือง ทําใหไปสูอวัยวะอ่ืน ๆ ที่เปนเปาหมายในการแพรกระจายไป 
   อาการโรคมะเร็ง : โรคมะเร็งสามารถทําใหเกิดอาการหรือความรูสึกผิดปกติตอผูปวย และมีอาการ
แสดงออกมา สามารถตรวจพบไดโดยแพทย อาการและสิ่งที่ตรวจพบเปนผลมาจากการที่มะเร็งลุกลาม หรือ
ผลจากการแพรกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป มะเร็งบางชนิดอาจหลั่งสารบางอยาง ทําใหเกิดผล

ใบความรูที่ 2 
ความรูเรื่องโรคมะเร็ง 
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ตอการทํางานระบบอ่ืน ๆ ในรางกายไดอีกดวยเชน เกิดอาการไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร หรือเกิดความผิดปกติ
ของสมดุลเกลือแรในรางกายของผูปวย 
 อาการผูปวยโรคมะเร็งในบางรายอาจไมรูตัวหรือไมมีอาการเตือนลวงหนา แลวพบวาเกิดเปนมะเร็งใน
ระยะแพรกระจายออกไปแลว มะเร็งบางชนิดมีความรุนแรงสูง แพรกระจายรวดเร็ว ประกอบกับอวัยวะที่เกิด
โรคมะเร็งเปนอวัยวะที่อยูในที่ตรวจไดยาก เชน ในชองทอง เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญ อาจใชเวลานานกวาจะ
เกิดกอนมะเร็งท่ีทําใหเกิดอาการเชน ปอด เปนตน 
 

7 สัญญาณที่สงสัยวาอาจเปนมะเร็ง 
  1. มีเลือดออกหรือสิ่งขับออกจากรางกายผิดปกติ เชน ตกขาวมากเกินไป 
  2. มีกอนเนื้อหรือตุมเกิดขึ้นที่ใดทีห่นึ่งของรางกายและกอนนั้นโตเร็ว 
  3. มีแผลเรื้อรังรักษาหายยาก 
  4. ถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติ 
  5. เสียงแหบ หรือไอเรื้อรัง 
  6. กลืนอาหารลําบาก อาหารไมยอย 
  7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ 

 
ปจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 
  “ปจจัยเสี่ยง” คือ ลักษณะบางประการที่อาจเพิ่มหรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็ง ปจจัยเสี่ยงอาจ
แบงออกเปน ดังนี ้

1) ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย 
- สารเคมีบางชนิด ไดแก สารเคมีในควันบุหรี่ เขมารถยนต สียอมผา ฯลฯ  
- สารพิษจากเชื้อรา 
- สารพิษที่เกิดจากการปงยาง รมควัน เนื้อสัตว การทอดอาหารไหมเกรียม 
- รังสีตาง ๆ รวมทั้งรังสีจากแสงแดดจา 
- ไวรัสตาง ๆ ไดแก ไวรัสตับอักเสบ ฮิวแมน แพพิลโลมาไวรัส (Human Papilloma Virus)  
  มีความสัมพันธกับมะเร็งปากมดลูก และเอบสไตนบาร ไวรัส (Ebstein Barr Virus)           
  มีความสมัพันธกับมะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งหลังโพรงจมูก 
- พยาธิเชน พยาธิใบไมในตับ มีความสัมพันธกับมะเร็งตับและทอทางเดินน้ําด ี

2)  ปจจัยเสี่ยงจากภายในรางกาย 
- กรรมพันธุที่ผิดปกต ิ
- ความไมสมดุลของฮอรโมน 
- ภาวะโภชนาการ 
- ภูมิคุมกันที่บกพรอง 

 
การรักษา : แมวาโรคมะเร็งที่แพรกระจายไปแลว และเกือบทั้งหมดจะไมมีทางรักษาใหหายขาดได แต
โรคมะเร็งระยะเริ่มตนสวนมาก สามารถที่จะรักษาใหหายขาดได การเขาถึงการรักษาที่เหมาะสมเปนปจจัยที่
สําคัญ การดูแลชวยเหลือของครอบครัว รวมกับทีมแพทยผูรักษาจะชวยใหการรักษาบรรลุเปาหมายได การ
ตรวจคนพบโรคมะเร็งไดตั้งแตระยะเริ่มตนยอมเปนผลดีตอการรักษา วิธีการรักษามีหลายวิธี ดังนี้ 
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1. การผาตัด เปนการตัดเอาชิ้นเนื้อที่เปนมะเร็งออกไป เพื่อการวินิจฉัย หรือตัดเอากอนมะเร็งออก
จากรางกาย เปนการรักษาใหหายขาด หรือเพ่ือการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งการรักษาดวย
การผาตัดอาจสงผลตอภาพลักษณของผูปวย 

2. รังสีรักษา เปนการใหรังสีกําลังสูง เพื่อฆาเซลลมะเร็งซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการ
ฉายรังสี สามารถปรากฏใหเปนระยะสั้น ในชวงเวลาหลังการฉายรังสีภายในไมกี่วันหรือสัปดาห 
ระยะกลางพบในชวงเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือนหลังจากการรักษาและระยะยาว เกิดขึ้น
ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นไปแลวเปนปหรือหลายป ภาวะผลกระทบจากการรับการรักษาดวย
รังสีจะมีผลตอในแตละอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายในระยะเวลาของการเกิดอาการ
ขางเคียงที่แตกตางกันไปขึ้นกับตัวผูปวยเอง อวัยวะ/บริเวณโรคที่เปน จํานวนครั้งและปริมาณ
ของรังสีที่ไดรับ ระยะเวลาเปนตน อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น คลื่นไส เบื่ออาหาร ออนเพลีย 
ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีเปนแผล ความตานทานโรคต่ํา ซีด และเลือดออกงาย นอกจากนี้อาการ
ที่เกิดจากอวัยวะตรงตําแหนงทีไ่ดรับรังสี เชน การฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ พบอาการเยื่อบุ
ชองปากอักเสบ ปากคอแหง ปากแคบ เปนตน 

3. เคมีบําบัด เปนการใหยา (สารเคมี) เพื่อฆาเซลลมะเร็ง โดยมีเปาหมายในการกําจัดเซลลมะเร็ง
ทั้งหมดออกจากรางกายผูปวย ผลกระทบหรือผลขางเคียงจากการรักษาที่เกิดขึ้นอาจ
เนื่องมาจากความสามารถในการทนตอฤทธิ์ขางเคียงของยาเคมีบําบัด และองคประกอบอื่นๆ 
เชน การเลือกชนิดของยา ปริมาณยาท่ีใช ความเขมขนของยา ตารางการใหยา รูปแบบการใหยา 
และผูปวยไดรับการบริหารจัดการยาเคมีอยางปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการรักษา 
อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เชน ไข หนาวสั่น ซีด ออนเพลีย คลื่นไสอาเจียน เจ็บปากเจ็บคอ มี
จุดจ้ําเลือดตามตัว ทองเสีย ผมรวง ผิวหนังหรือเล็บเปลี่ยนสี และชาบริเวณปลายมือปลายเทา
เปนตน 

4. ฮอรโมนบําบัด เปนการใชฮอรโมนเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง วิธีการรักษาดวย
ฮอรโมนในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาเปนการรักษาที่เปนมาตรฐานอยางหนึ่งของการรักษา
โรคมะเร็งในระยะเริ่มตน และระยะลุกลามแมกระทั่งในระยะที่โรคลุกลามแพรกระจายไปแลว 
โดยฮอรโมนทําใหมีการยับยั้งของฮอรโมนที่รางกายหลั่งออกมา หรือการนําสารที่เปนฮอรโมน
หรือยาตานฮอรโมนจากภายนอกรางกายเขาไปตอตานหรือยับยั้งฮอรโมนปกติ ทําใหมีผลยับยั้ง
การเจริญเติมโตของเซลลมะเร็งได  

5. Targeted Therapy เปนยาตานมะเร็งแบบพุงเปา โดยมียาหลายตัวในกลุมนี้มีที่ใชในการรักษา
โรคมะเร็งหลากหลายชนิดแลวก็ตาม มักใหรวมกับยาเคมีบําบัด จึงตองพยายามที่จะกําจัด
เซลลมะเร็งออกจากรางกายโดยไมกอใหเกิดตามเปนพิษตอเนื้อเยื่อของรางกาย โดยไมกอใหเกิด
ความเปนพิษในเนื้อเยื่อที่เจริญแลว 

6. การรักษาแบบผสมผสาน เปนการรักษารวมกับหลายวิธี เพื่อผลลัพธการรักษาท่ีดี 
7. การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) เปนการดูแลจัดการอาการตางๆ ที่

กอใหเกิดความไมสุขสบายโดยเฉพาะความปวดเพื่อลดความทุกขทรมาน และดูแลผูปวยแบบ
องครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาขึ้นอยางมากทุก ๆ ดาน บุคลากรทางการแพทยมีความรู
ความชํานาญ พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมืออุปกรณดานรังสีในการรักษาที่ทันสมัยมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลขางเคียงจากการรักษา มีการคิดคนพัฒนายาเคมีบําบัด และยาตานมะเร็งใหม ๆ 
ออกมา ทําใหมีการเลือกใชยาที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคองที่ตองดูแลตั้งแตผูปวยไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ดูแลตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยหายจากโรคหรือจากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
ขอควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคมะเร็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป 
 
   โรคมะเร็งในปจจุบันเปนปญหาสําคัญดานสุขภาพของประชาชน แนวโนมในการเกิดโรคมะเร็งยังไม
ลดลง การควบคุมปองกัน การคัดกรอง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการที่จะชวยลดอัตราเกิดโรคหรือทําใหประชาชน 
ไดรับการตรวจคนหาพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก จะทําใหไดรับการรักษาที่รวดเร็ว หายขาดจากโรคได ผูดูแล
ผูปวยนับเปนบุคคลที่สําคัญในการดูแลผูปวยรวมกัน ทีมบุคลากรทางการแพทย จึงตองมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความรูเรื่องโรคมะเร็งในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง และบุคลากรรอบขาง รวมทั้งการถายทอด
องคความรูแกประชาชนใหไดมีความตระหนัก และการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูปวยและผูดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ทํา 
 

1. ออกกําลังกายเปนประจํา 
2. ทําจิตแจมใส 
3. กินผักผลไมสดใหไดวันละครึ่งกิโลกรัม 
4. กินอาหารใหหลากหลาย ไมซ้ําซาก จําเจ 
5. ตรวจรางกายเปนประจํา 

5 ไม 
 

1. ไมสูบบุหรี่ 
2. ไมดื่มเหลา 
3. ไมกินปลาน้ําจืดทีม่ีเกล็ด ดิบ ๆ  
4. ไมมั่วเซ็กซ ไมเปลี่ยนคูนอน 
5. ไมตากแดดจา 
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ใบความรูที่ 3 

การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 
 

การดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองไดอยาง
เหมาะสม 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถประเมินระดับความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
แบบประคับประคองไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพความเจ็บปวย 

 
สาระสําคัญ 
 
 ปจจุบันการดูแลแบบประคับประคองสําหรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนับเปนการดูแลที่มีความสําคัญ
ในการตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวยอยางแทจริง เปนการสงเสริมสุขภาวะในระยะสุดทาย
ของชีวิต ใหผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดรับการดูแลที่มีลักษณะเฉพาะที่ จัดเตรียมไวสําหรับผูปวย โดยการให
การดูแลเพื่อปองกันและบรรเทาความทุกขทรมาน ความไมสุขสบายตาง ๆ และใหผูปวยจากไปอยางสงบ ซึ่ง
ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจึงตองมีความรู ความเขาใจ ถึงความตองการและความคาดหวังของผูปวย และ
สามารถที่จะประเมินระดับความตองการการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และการดูแลตลอดตอเนื่องตามกระบวนการของการดําเนินของโรคจนกระทั่งจากไป   
 
เนื้อหา 
 
 การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลเพื่อมุงหวังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยและครอบครัวใน
การเผชิญปญหากับโรคที่ถูกคุกคามตอชีวิต เปนการดูแลดานการปองกันและลดความทุกขทรมานจากความ
ปวดและความไมสขุสบายทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย : ผูปวยมะเร็งที่มีอาการของโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา อาการทรุดลง
ไปเรื่อย ๆ รวมกับภาวะที่อาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 12 เดือน การรักษาทําไดเพียงการดูแลแบบประคับประคอง 
เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานทางดานรางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ จนกระท่ังเสียชีวิต 
   ผูดูแล : ผูที่ใหการชวยเหลือทุกเรื่อง และชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําเองไมได ใหมีความสุขสบายทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทําใหผูปวยลดความทุกขทรมาน สามารถดําเนินชีวิตในระยะเวลาที่
เหลืออยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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หลักการทั่วไปของการดูแลแบบประคับประคอง 
 

1. ยอมรับ “การเสียชีวิต” วาเปนกระบวนการธรรมชาติของชีวิต 
2. ใหความสําคัญกับการดูแลทางดานจิตใจผูปวยควบคูไปกับการดูแลอาการทางกายเสมอ 
3. ใหความเคารพสิทธิผูปวย และครอบครัวในการรับทราบขอมูลการเจ็บปวย และการมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเรื่องแนวทางและเปาหมายของการดูแล 
4. การดูแลใหความสําคัญตอคานิยม ความเชื่อและศาสนาของผูปวยและครอบครัว 
5. มีระบบการดูแลที่ชวยบรรเทาความทุกขทรมานของผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง

ผูปวยเสียชีวติ ตลอดจนใหการดูแลภาวะโศกเศราของครอบครัวภายหลังผูปวยไดเสียชีวิตแลว 
6. การดูแลควรทําในลักษณะของคณะสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสามารถดูแลปญหาสุขภาพดานตาง ๆ 

ไดอยางครอบคลุม 
7. การดูแลแบบประคับประคอง สามารถทําควบคูไปกับการรักษาอื่น ๆ ตั้งแตระยะเริ่มแรกที่ผูปวย

ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็ง เพื่อลดความทุกขทรมานของผูปวย ทําใหผูปวยและครอบครัว
สามารถเผชิญหนากับความเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งได 

 
การดูแลแบบประคับประคอง : วิถีทางของโรคมะเร็ง 
 
   กระบวนการเกิดโรคมะเร็งและการดําเนินการของโรคมีความตอเนื่องและเปนลักษณะโรคมะเร็งที่
แตกตางจากโรคเรื้อรังอื่น ๆ เชน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อมเปนตน และจะมีอาการทรุดลงในระยะทายทําให
ทราบถึงความตองการการดูแลของผูปวยอยางชัดเจน ดังรูป 
 

 
 
 จากวิถีทางของโรคมะเร็ง ทําใหผูดูแลสามารถวางแผนการดูแลรวมกับผูปวย ครอบครัว และทีม    
สหสาขาวิชาชีพไดอยางครอบคลุม จะเห็นไดวาการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยมะเร็งจะตองเริ่มตน
ตั้งแตเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง และจะดําเนินไปตามชวงระยะเวลาระยะรับการรักษา ระยะสุดทาย 
และผูปวยจากไปรวมถึงการดูแลหลังเสียชีวิต ดังรูป 
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ภาพ  ชวงเวลาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

 
ที่มา :  ปกรณ ทองวิไล. (2553). การดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ทางการแพทย) “ชวยใหเกิดการตายอยางมีศักดิ์ศรี 
เมื่อวาระสุดทายมาถึง”. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว.Vol.2. No.5 August-October 2010  
นครปฐม : สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.  
 
 ปญหาและความตองการการดูแลของผูปวยในแตละระยะจะไมเหมือนกัน แตการดูแลแบบ
ประคับประคองจะเริ่มการดูแลไปพรอมๆกับการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยมีความสุขสบาย ลดอาการ
ทุกขทรมานที่สงผลตอคุภาพชีวิตของผูปวย ดังนั้นผูดูแลจึงตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีตอ
การดูแล สามารถที่จะประเมินระดับความตองการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดยใชแบบวัดระดับ
ของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Performance Scale Version2: PPS v2) แบบ
ประเมิน PPS v2 นี้ ไดรับการแปลเปนภาษไทย โดยคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ประเมินความตองการการดูแลจากระดับความสามารถในการดูแลตัวเองใน
ชีวิตประจําวัน 5 ดาน และแบงเปนระดับความสามารถเปน 11 ระดับ 

 ระยะคงที่ (Stable)      คะแนน PPS v2 70 – 100% 

 ระยะเปลี่ยนผาน (Transitional)     คะแนน PPS v2  40 - 60% 

 ระยะสุดทาย (end- of -life)   คะแนน PPS v2  10% - 30% 
วิธีแยกการชวยเหลือตัวเองของระดับ 40-60% มีดังนี ้

 60%  ผูปวยเดินไปหองน้ําได แตตองการการชวยเหลือเปนบางครั้ง 

 50%  พาผูปวยไปหองน้ํา แตผูปวยสามารถแปรงฟนได 

 40%  ตองพาผูปวยไปหองน้ําและตองอาบน้ําแปรงฟนใหผูปวย 

 ระยะสุดทาย (End - of - life) คะแนน PPS V2 10-30% 
   เมื่อผูปวยมีอาการเขาสูระยะสุดทาย (End - of - life) บอกวาอาการชวงสุดทาย
ของชีวิตที่จะเปนสัญญาณใหผูดูแลและครอบครัวไดมีการเตรียมตัวในการดูแลในระยะนี้ ดังนี้  
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อาการชวงสุดทายของชีวิต 
 อาการชวงสุดทายของชีวิตที่พบบอย เพื่อใหผูดูแลไดรับทราบถึงอาการผิดปกติของรางกายที่จะ
เกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงกอนเสียชีวิต อาการที่พบบอยมีดังนี ้
  1.  ออนเพลีย งวงซึม เกิดจากอวัยวะตางๆ ในรางกายที่เสื่อมลง ความไมสมดุลของกรด – 
ดาง ในรางกาย ผูปวยจะใชพลังงานนอยลง และนอนหลับเปนสวนใหญ ถึงแมวาผูปวยจะไมคอยตื่น แตจะรับ
ความรูสึกได ควรใหผูปวยนอนหลับไมควรพยายามปลุกใหตื่น 
  2.  กินหรือดื่มไดนอยลง เกิดจากการที่รางกายไมสามารถยอยอาหารหรือดูดซึมได
เหมือนเดิม การพยายามเพิ่มปริมาณอาหารใหผูปวยอาจทําใหผูปวยทุกขทรมาน อาหารไมยอย เกิดอาการ
ทองอืดได ควรใหในปริมาณที่พอควร หากไมรับประทานก็เปนอาหารไมยอย เกิดอาการทองอืดได การใหใน
ปริมาณที่พอควรหากไมรับประทานก็เปนเพราะรางกายไมสามารถรับไดแลว ภาวะขาดน้ําที่เกิดขึ้นเมื่อใกลตาย
ไมทําใหผูปวยทุกขทรมานมากขึ้น ตรงกันขามกลับกระตุนใหมีการหลั่งสาร Endorphin ทําใหผูปวยรูสึกสบาย
ขึ้น 
  3.  ปากและนัยนตาแหง เกิดจากผูปวยเริ่มอาปากหายใจนัยนตามักจะหลับไมสนิท ผูดูแล
ควรชวยหยดน้ําหรือเช็ดในปากใหพอชุมชื้น ปากควรทาลิปมันหรือวาสลีนไมใหแตกแหง ตาควรปดพอควรหรือ
หยดน้ําตาเทียมบาง 
  4.  ความรูสึกเจ็บปวดลดลง เกิดจากกระบวนการของรางกายเสื่อมสภาพ การรับสัมผัสและ
สารสื่อประสาทจึงลดลง ยาแกปวดประสิทธิภาพสูงอยางมอรฟนอาจเปนพิษไดงาย แพทยผูรักษาอาจพิจารณา
ปรับลดขนาดยาลงใหเหมาะสม การสังเกตอาการปวดควรสังเกตที่สีหนา หากสีหนาแสดงความเจ็บปวด 
หนาผากยน แสดงวาปวดจริง หากสีหนาไมบงบอกแตสงเสียงรองครวญคราง แสดงวาไมใชอาการเจ็บปวด 
  5.  กระสับกระสายและประสาทหลอน ผูปวยหลายรายมีอาการเพื่อเรื่องที่อยูใตจิตสํานึก 
เห็นภาพตางๆ ซึ่งแพทยจะประเมินวาเกิดจากผลขางเคียงของยาที่หมดหรือไม พิจารณาในการปรับลดยา หรือ
อาการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง ควรทําความเขาใจกับญาติ ซึ่งแพทยสามารถพิจารณาใหยาระงับ
อาการเหลานี้ได ในระยะนี้ผูดูแลควรอยูใกลชิด ควรพูดคุยปลอบโยนหรือสัมผัสอยางออนโยน 
  6.  หายใจไมเปนจังหวะ มีอาการหายใจสะดุด ติดขัด ถี่หางเปนชวงๆ หรือชุดๆ ไดเพราะ
ความผิดปกติของกรด - ดาง 
  7.  สงเสียงคลายสําลักในคอ จากกลองเสียงและหลอดอาหารของผูปวยเริ่มไมทํางาน ไมบีบ
ตัวตามระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมลงดวย การกลืนจึงไมสมบูรณทั้งที่ตอมน้ําลาย น้ําเมือกยังทํางานอยู ไม
ควรใชเครื่องดูดเสมหะบอยเพราะจะทําใหเจ็บคอ ผูดูแลชวยโดยตะแคงหนาผูปวย เพื่อใหน้ําลายไหลออกมา 
หากเสมหะมากเลือกใชวิธีที่รบกวนผูปวยนอยที่สุด เชน การใชยาลดเสมหะแทน 
  8.  มือเทาเย็น ผิวเปนจ้ํา การสูบโลหิตนอยจากสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลง หลอดเลือดที่
ไหลเวียนไปตามสวนปลายของรางกายเริ่มไมทํางาน ผิวหนา แขน ขา จึงมีลักษณะเปนจ้ําๆ 
  9.  ตาเบิ่งไรแวว ผูปวยสวนใหญมักไมรูสึกตัว สายตาเลื่อนลอยไรแวว ไมคอยตอบสนองสิ่ง
กระตุน บางรายที่มีอาการทรุดมาตลอด แลวกลับมีอาการดีขึ้น เชื่อกันวาเปนพลังชีวิตเฮือกสุดทาย ครอบครัว
อาจใชโอกาสนี้ในการดูแลกันอยางใกลชิด ล่ําลากัน หรือสวดมนตใหสติกันและกัน 
  ผูปวยที่มีอาการชวงสุดทายของชีวิตนี้ เปนสัญญาณในการบอกครอบครัวและผูดูแลไดมีการ
เตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยอยางใกลชิด และอยูเคียงขางของผูปวย ใหผูปวยไมเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว 
และจากไปอยางสงบ โดยไมเหนี่ยวรั้ง ยื้อชีวิตผูปวย ไมมีความทุกขทรมาน 
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นอกจากนี้ผูดูแลตองประเมินปญหาทางดานจิตใจ โดยเฉพาะความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราใน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยางตอเนื่อง ชวยระยะทายของชีวิตปญหาดานตาง ๆ ที่รุมเราเขามา มิใชปญหา
เฉพาะเรื่องโรคหรือทางรางกายเพียงอยางเดียว ปญหาทางดานอารมณและจิตใจจะตองไดรับการดูแล และให
การชวยเหลือผูปวย ใหสามารถเผชิญปญหา หรือจัดการกับสภาพปญหาที่มากระทบ สาเหตุสําคัญในระยะ
สุดทายที่เปนปญหาทางดานจิตใจคือ การกลัวความตาย ดังนั้นจึงนําแบบประเมิน แบบวัดภาวะวิตกกังวลและ
ภาวะซึมเศรา Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับ ภาษาไทย (Thai HADS) ไดรับการแปลเปน
ภาษาไทย โดย ธนา นิลชัยโกวิทย และคณะ แบบประเมินแบงการประเมินในเรื่องความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศรา  

 
ใบกิจกรรมที่ 3.1  

“ทักษะการประเมินระดับการดแูลผูปวยแบบประคับประคอง PPP V2” 
 

 
คําชี้แจง  : 1. ใหแบงกลุมผูเขาอบรมกลุมละ 10 คน 
 2. ใหแตละกลุมระดมความคิดเห็นและประเมินระดับความตองการการดูแลของผูปวยที่

ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
 3. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการประเมิน 
 
กรณีศึกษา  :  

ผูปวยรายที่  1 
ผูปวยหญิงไทย  อายุ 70 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งปอด  ระยะที่ 4 มีการ
กระจายของมะเร็งไปที่ปอดอีกขาง ผูปวยรูสึกตัวดี มีอาการหายใจเหนื่อยมาก  
หายใจลําบากเมื่ออยูที่บาน จนไมสามารถทํางานบานอยางที่เคยทําได   ญาติจึงพา
มาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  วันที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูปวย
ตองนั่งรถเข็น  เนื่องจากหายใจเหนื่อยมากเวลาเดิน แพทยใหการรักษาแบบ
ประคับประคอง โดยให on oxygen canular 4 ลิตร/นาที  ตลอดเวลา อัตราการ
หายใจ 28 ครั้งตอนาที oxygen saturation ชวง 95 – 97  %  ผูปวยไมสามารถ
ลุกเดินไปเขาหองน้ําไดเอง ตองใหเจาหนาที่ชวยพาไปหองน้ําในเวลาที่ตองการ    
ผูปวยถายอุจจาระเปนประจําวันละ 1 ครั้ง นอกนั้นผูปวยนั่งและนอนอยูบนเตียง
เปนสวนใหญ  ผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดเอง แตตองใหญาติชวยเหลือใน
การเช็ดตัวและชวยเหลือในการใสเสื้อผา เพราะวา ถาผูปวยเช็ดตัวหรือใสเสื้อผาเอง 
จะมีอาการหายใจลําบากมากข้ึน  

เฉลย   ผูปวยรายนี้มีระดับ PPS รอยละ 50 เนื่องจากผูปวยนั่งและนอนอยูบนเตียงเปนสวน
ใหญ ผูปวยมีอาการหายใจลําบากตั้งแตอยูบานจนไมสามารถทานบานไดอยางที่เคย
ทําได จึงถือวาไมสามารถทํางานไดเลย ผูปวยตองการความชวยเหลือเปนประจําทุก
วัน ตองการความชวยเหลือมากขึ้น และผูปวยมีอาการหายใจเหนื่อยตอง on 
oxygen canular ตลอดเวลา จึงถือวามีการลุกลามของโรค 
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ผูปวยรายที่  2 

ผูปวยชายไทย วัย 65 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งตับ  นอนโรงพยาบาลใน
หองอภิบาลคุณภาพชีวิต  มีการแพรกระจายของโรค มีอาการทองบวม เทาบวม  
ผูปวยมีภาวะสับสน นอนรองคราง ไมสามารถทําตามคําสั่งได  ผูปวยนอนบนเตียง
ตลอดเวลา on oxygen mask  10 ลิตร/นาที  ผูปวยไมดื่มหรือรับประทานอาหาร
เลย   ไมสามารถทํากิจวัตรไดเอง   

เฉลย   ผูปวยรายนี้มีระดับ PPS รอยละ 10 เนื่องจากผูปวย นอนบนเตียงตลอดเวลา ไม
สามารถทํากิจวัตรไดเองตองการความชวยเหลือทั้งหมด มีอาการทองบวม เทาบวม
เปนการลุกลามของโรคอยางมาก ไมดื่มหรือรับประทานอาหารเลย   มีภาวะสับสน  

 
ผูปวยรายท่ี  3 

ผูปวยชาย  อายุ 45 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่มีการ
ลุกลามไปที่ตับ แพทยใหการรักษาโดยการผาตัด Sub-total gastrectomy กอน
ผาตัด ผูปวยสามารถกลืนไดปกติ หลังผาตัดวันแรกคาสาย jejunostomy tube 
ตอลงถุง และใส NG tube ตอลงขวดและเครื่อง suction แพทยใหงดน้ําและ
อาหารทางปาก ผูปวยรูสึกตัวดี นอนบนเตียงตลอดเวลา ผูปวยสามารถพลิกตะแคง
ตัวไดเอง แตลุกนั่งเองไมไหว ตองชวยพยุงใหนั่งและชวยเหลือเช็ดตัวใหผูปวย โดย
ผูปวยสามารถแปรงฟนไดเอง และเจาหนาที่ชวยผูปวยใสเสื้อผา ตามลําดับ 

เฉลย   ผูปวยรายนี้มีระดับ PPS รอยละ 40 เนื่องจาก ผูปวยนอนบนเตียงตลอดเวลา ทํา
กิจวัตรไดบางอยาง ตองการความชวยเหลือเปนสวนใหญ สวนการรับประทาน
อาหาร กรณี ใส NG นั้นใหใชความสามารถของผูปวยในการกินอาการกอนใส NG 
tube ผูปวยสามารถกลืนไดปกติไม จึงไมถือวาผูปวยมีความสามารถในการ
รับประทานอาหารลดลง 

ผูปวยรายที่  4 
ผูปวยหญิง อายุ 78 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งทอน้ําดี  ผูปวยรูสึกตัวดี มี
อาการปวดหลังราวมาหนาอกดานขวา  pain scale  7  แพทยใหยาแกปวด เปน 
Mo 3 mg vein prn q 4 hr  หลังฉีดยาแกปวด อาการปวดทุเลา  pain scale  4  
พักไดมากขึ้น ผูปวยนั่งและนอนบนเตียงเปนสวนใหญ on oxygen canular 4 
ลิตร/นาที  ตลอดเวลา อัตราการหายใจ 22 ครั้งตอนาที oxygen saturation ชวง 
95 – 97%    ญาติตองชวยเหลือทํากิจวัตรบนเตียง  ไมมีอาการบวมตามปลายมือ
ปลายเทา  ผูปวยสามารถยกแขนและขาไดเอง   รับประทานอาหารไดเองแตรับได
ลดลง     

เฉลย   ผูปวยรายนี้มีระดับ PPS รอยละ 50 เนื่องจาก ผูปวยนั่งและนอนบนเตียงเปนสวน
ใหญ ยังรูสึกตัวดี มีอาการปวดซึ่งเปนการลุกลามของโรคมากขึ้น ตองการความ
ชวยเหลือบางอยาง รับประทานอาหารไดลดลง 
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Palliative Performance scale version 2  (PPS v2) ฉบับภาษาไทย 
 

ระดับ
PPS 

การเคล่ือนไหว การปฏิบัติกิจกรรมและ 
การดําเนินโรค 

การดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร ระดับความรูสึกตัว 

100% เคลื่อนไหวปกติ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ 
ไมมีอาการของโรค 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวดี 

90% เคลื่อนไหวปกติ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ 
มีอาการของโรคบางอาการ 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวดี 

80% เคลื่อนไหวปกติ ตองออกแรงอยางมากในการทํากิจกรรม
ตามปกติมีอาการของโรคบางอาการ 

ทําไดเอง ปกติหรือลดลง รูสึกตัวดี 

70% ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ลดลง 

ไมสามารถทํางานไดตามปกติ 
มีอาการของโรคอยางมาก 

ทําไดเอง ปกติหรือ  ลดลง รูสึกตัวดี 

60% ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ลดลง 

ไมสามารถทํางานอดิเรก/งานบานไดมี
อาการของโรคอยางมาก 

ตองการความชวยเหลือเปนครั้ง
คราว 

ปกติหรือ  ลดลง รูสึกตัวดี 
หรือสับสน 

50% นั่ง/นอน เปนสวนใหญ ไมสามารถทํางานไดเลย 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความชวยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง 

ปกติหรือ  ลดลง รูสึกตัวดี 
หรือสับสน 

40% นอนอยูบนเตียงเปนสวนใหญ ทํากิจกรรมไดนอยมาก 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความชวยเหลือเปน 
สวนใหญ 

ปกติหรือ  ลดลง รูสึกตัวดี หรืองวง
ซึม+/- สับสน 

30% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแลทั้งหมด ปกติหรือ  ลดลง รูสึกตัวดี หรืองวง
ซึม+/-สับสน 

20% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแลทั้งหมด จิบน้ําไดเล็กนอย รูสึกตัวดี หรือ งวง
ซึม+/- สับสน 

10% อยูบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 
มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการดูแลทั้งหมด ไมด่ืมหรือกินเลย งวงซึมหรือ 
ไมรูสึกตัว 
+/- สับสน 

0 % เสยีชีวิต - - - - 

 ที่มา : Chewaskulyong et al., 2011.  ( ฉบับสวนดอก (PPS Adult Suandok ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ วิธีแยกการชวยเหลือตัวเองของระดับ 40-60% เปนดังตอไปนี้ 
 

 60 %  ผูปวยเดินไปหองน้ําได แตตองการการชวยเหลือเปนบางครั้ง 
 50%  พาผูปวยไปหองน้ํา แตผูปวยสามารถแปรงฟนได 
 40%  ตองพาผูปวยไปหองน้ําและตองอาบน้ําแปรงฟนใหผูปวย 

กรณีผูปวยใส สายใหอาหารทางสายยาง (NG Tube) ใหใชความสามารถของผูปวยในการกินอาหารกอนใสสายให
อาหารทาง  สายยาง ในการใหคะแนน 

วิธีการให คะแนน ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย (PPS v2) 
 ประเมินสภาวะผูปวยในขณะนั้นตามความเปนจริง ใหเริ่มโดยอานตารางในแนวขวาง ไลจากซายไปขวา โดยยึด

คอลัมนทางซายเปนหลัก หากคอลัมนทางขวาไดคะแนนมากกวาทางซาย ใหคะแนนตามคอลัมนซาย 
 ไมสามารถใหคะแนนระหวางกลางเชน 65% ได ผูประเมินตองเลือกวาจะใหคะแนน 60% หรือ 70% ขึ้นกับวา

คะแนนใดใกลเคียงกับความสามารถผูปวยในเวลาที่ประเมินมากที่สุด 
 สามารถใชประเมินไดในหลายๆที่ ทั้งที่บานและโรงพยาบาล 

 
 

การแปลผล 
ระยะคงที่ (Stable)      คะแนน PPS v2 70 – 100% 
ระยะเปลี่ยนผาน (Transitional)     คะแนน PPS v2  40 - 60% 
ระยะสุดทาย (end- of -life)   คะแนน PPS v2  10% - 30% 
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ใบกิจกรรมท่ี 3.2 
“การประเมินภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา” Thai HADS 

 
คําชี้แจง  : ใหผูเขาอบรมทุกคนประเมินตนเองโดยใชแบบวัดภาวะวิตกกังวลและซึมเศรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบวัดภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับ ภาษาไทย (Thai HADS) 
 

คะแนนรวมขอคี่ =……………คะแนน คะแนนรวมขอคู =……………คะแนน 
 

            แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูดูแลรักษาทาน เขาใจอารมณความรูสึกของทานในขณะเจ็บปวยไดดีขึ้น  กรุณา
อานขอความแตละขอ และทําเครื่องหมายถูก [✓] ในชองคําตอบที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานในชวง 1 สัปดาหที่ผานมามากที่สุด       
และกรุณาตอบทกุขอ 
 

1. ฉันรูสึกตึงเครียด 
     [3] เปนสวนใหญ  [2] บอยครั้ง 
 [1] เปนบางครั้ง  [0] ไมเปนเลย 
3. ฉันมีความรูสึกกลัว คลายกับวากําลังจะมีเร่ืองไมดี เกิดขึ้น 
 [3] มี และคอนขางรุนแรงดวย 
 [2] มี แตไมมากนัก 
 [1] มีเพียงเล็กนอย และไมทําใหกังวลใจ 
 [0] ไมมีเลย 
5. ฉันมีความคิดวิตกกังวล 
 [3] เปนสวนใหญ  [2] บอยมาก 
 [1] เปนบางครั้งแตไมบอย [0] ไมเปนเลย 
7. ฉันสามารถทําตัวตามสบาย 
 [0] เหมือนเดิม  [1] ไดโดยทั่วไป 
 [2] ไมบอยนัก  [3] ไมมีเลย 
9. ฉันรูสึกไมสบายใจจนทําใหปนปวนในทอง 

[0] ไมเปนเลย   
[1] เปนบางครั้ง 

 [2] คอนขางบอย   
[3] บอยมาก 

11. ฉันรูสึกกระสับกระสาย เหมือนกับจะอยูนิ่งๆ ไมได 
 [3] เปนมากทีเดียว   

[2] คอนขางมาก 
 [1] ไมมากนัก   

[0] ไมเปนเลย 
13. ฉันรูสึกผวาหรือตกใจขึ้นมากะทันหัน 
 [3] บอยมาก  [2] คอนขางบอย 
 [1] ไมบอยนัก  [0] ไมมีเลย 
 

2. ฉันรูสึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งตางๆ ที่ฉันเคยชอบได 
 [0] เหมือนเดิม  [1] ไมมากเทาแตกอน 
 [2] มีเพียงเล็กนอย  [3] เกือบไมมีเลย 
4. ฉันสามารถหัวเราะและมีอารมณขันในเร่ืองตางๆได 
 [0] เหมือนเดิม   

[1] ไมมากนัก 
 [2] มีนอย    

[3] ไมไดเลย 
6. ฉันรูสึกแจมใสเบิกบาน 

[3] ไมมีเลย  [2] ไมบอยนัก 
 [1] เปนบางครั้ง  [0] เปนสวนใหญ 
8. ฉันรูสึกวาตัวเองคิดอะไร ทําอะไรเชื่องชาลงกวาเดิม 

[3] เกือบตลอดเวลา  [2] บอยครั้ง 
 [1] เปนบางครั้ง  [0] ไมเปนเลย 
10. ฉันปลอยเนื้อปลอยตัวไมสนใจตนเอง 
 [3] ใช 
 [2] ไมคอยใสใจเทาท่ีควร 
 [1] ใสใจนอยกวาแตกอน 
 [0] ยังใสใจตนเองเหมือนเดิม 
12. ฉันมองสิ่งตางๆในอนาคต ดวยความเบิกบานใจ 
 [0] มากเทาที่เคยเปน 
 [1] คอนขางนอยกวาที่เคยเปน 

[2] นอยกวาที่เคยเปน 
 [3] เกือบจะไมมีเลย 

14. ฉันรูสึกเพลิดเพลินใจไปกับการอานหนังสือ ฟงวิทยุ หรือ
ดูโทรทัศน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เคยเพลิดเพลินได 
 [0] เปนสวนใหญ  [1] เปนบางครั้ง 
 [2] ไมบอยนัก  [3] นอยมาก 
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 2.  การคิดคะแนนและรวมคะแนน 
  คะแนนรวมขอคี่ทั้งหมด (1, 3, 5, 7, 9, 11 และ 13 ) เทากับ.....คะแนน 
  คะแนนรวมขอคูทั้งหมด (2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ) เทากับ.....คะแนน 
 3.  การแปลผลแบงเปน 3 ระดับ 
  0-7 คะแนน  เปนกลุมไมมีอาการผิดปกติทางจิตเวช 
  8-10 คะแนน  เปนกลุมที่มีอาการวิตกกังวลหรืออาการซึมเศราสูง แตยังไมผิดปกติชัดเจน 

12-21 คะแนน  เปนกลุมที่มีอาการวิตกกังวลหรืออาการซึมเศราสูง ในขั้นที่ถือวาเปน    
           ความผิดปกติทางจิตเวช 

 
 

บทสรุป 
 

 
   เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง เปนการเริ่มตนของการกาวเขาสูวิถีทางของโรคมะเร็งซึ่ง
จะแบงใหเห็นเปนชวงเวลาของผูปวยมีชีวิตดังนี้ 1) ระยะไดรับการวินิจฉัย 2) ระยะรับการรักษา 3) ระยะ
สุดทาย และ 4) ระยะหลังเสียชีวิต ทําใหเห็นกระบวนการของการดูแลผูปวยรวมกันของผูปวย ครอบครัว 
ผูดูแล และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลที่จะชวยใหผูปวยไดรับการดูแลที่ครอบคลุมครบทุกดาน 
และตอเนื่อง โดยนําแนวคิดการดูแลผูปวยแบบองครวม (Holistic care) ประกอบดวยดานรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญาณ และการดูแลแบบประคอบประคอง (Palliative care) ที่มุงเนนใหผูปวยลดความทุกข
ทรมาน ความไมสุขสบายจากอาการรบกวนและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 ดังนั้นเมื่อทราบถึงวิถีทางของโรคมะเร็ง การทําความตกลงเรื่องแผนการดูแลลวงหนา (Advance 
care plan) จึงเขามามีสวนชวยใหการดูแลผูปวยไดตรงกับสภาพปญหาและความตองการของผูปวยที่เกิดขึ้น
ตามชวงเวลาในแตละระยะของผูปวยอยางแทจริง ทําใหสนองตอบความตองการของผูปวยและผูดูแลไดอยาง
ตรงเปาหมาย และผูปวยจากไปอยางสงบสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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หนวยการเรียนที่ 4 
แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 

 
 

องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 2 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจและมีความรูทักษะเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือกิจวัตร
ประจําวันของผูปวยที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช บอกการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมที่ 4.1 วิทยากรนําเขาสูบทเรียนดวยตัวอยางกรณีศึกษา แลวใหผูเขารวม

อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลกิจวัตร
ประจําวันตามใบกิจกรรมที่ 4.1 “การดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย” สรุปแนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันผูปวย
ระยะสุดทายของกรณีศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4.2  วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวัน
ในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบกิจกรรมที่ 4.1 “การดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” 
- ใบความรูที่ 4 แนวทางการดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

การประเมินผล - การสังเกตความสนใจของอบรม 
- การมีสวนรวมในการตอบคําถามของผูอบรม 
- การสังเกตจากการฝกปฏิบัติ 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 ผูปวยดวยโรคมะเร็งที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และอยูในระยะสุดทาย จะตองเผชิญกับอาการ
ตางๆ ที่กอใหเกิดความไมสุขสบาย สมรรถนะของรางกายจะถดถอยลง จนอยูในสภาวะที่ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได จึงตองมีผูดูแลชวยในกิจวัตรประจําวันตางๆ ดังนั้นผูปวยระยะสุดทายจึงจําเปนตองพึ่งพิงผูดูแลที่มี
ความเขาใจในการดูแลผูปวยระยะสุดทายใหสุขสบาย ซึ่งจะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถจากไป
อยางสงบ ไมทุกขทรมาน 
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ใบความรูที่ 4 
การดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 
  
 

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักประสบปญหาในการดูแลตัวเอง เนื่องจากความพรองในการทํากิจวัตร
ประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร การดูแลสุขวิทยาของรางกาย การนอนหลับพักผอน การขับถาย การ
ออกกําลั งกาย เปนตน ผูดูแลจึงตองประเมินระดับความตองการของผูปวยที่ ไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะสุดทาย ซึ่งอยูในแบบประเมิน PPS v2 (Palliative Performance Scale) ซึ่งเปนการ
วัดความสามารถของผูปวยในการดําเนินชีวิต เพื่อใหการชวยเหลือดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม   
 
เนื้อหา 
  

กิจวัตรประจําวันของผูปวย ประกอบดวยการดูแลตนเองในดานรางกาย การทําความสะอาดรางกาย 
การเคลื่อนไหวของรางกาย การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การขับถาย การนอนหลับพักผอน 
ตลอดจนความสามารถในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ดานการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การเขาสังคม      
เปนตน  
 เมื่อผูปวยมะเร็งเขาสูระยะสุดทายของชีวิต ความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง ผูดูแลจึงตอง
ประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตของผูปวย ดวยแบบประเมิน PPS v2 ประกอบดวย เกณฑการวัด 5 
ดาน ของผูปวยคือ 1) ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2) การปฏิบัติกิจกรรมและความรุนแรงของโรค          
3) การทํากิจวัตรประจําวัน: การดูแลตนเอง 4) การรับประทานอาหาร และ 5) ระดับความรูสึกตัว สามารถใช
ประเมินไดหลายที่ ทั้งในบานและโรงพยาบาล ผูประเมินจึงตองทําความเขาใจและเรียนรูวิธีการใน PPS v2 
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ใบกิจกรรมที่ 4.1 

“การดูแลกิจวัตรประจําวันในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย”  
 

 
คําชี้แจง  : 1. ใหผูเขาอบรมแบงกลุมๆ ละ 10 คน 
 2. อานกรณีศึกษา และประเมินความตองการการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูปวย 
 3. สรุปความตองการการดูแล และวิธีการดูแลสําหรับกรณีศึกษารายนี้ 
 4. นําเสนอผลการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
 
กรณีศึกษา 

ผูปวยชายไทย วัย 65 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งตับ  นอนโรงพยาบาลในหองอภิบาล
คุณภาพชีวิต  มีการแพรกระจายของโรค มีอาการทองบวม เทาบวม  ผูปวยมีภาวะสับสน นอนรองคราง ไม
สามารถทําตามคําสั่งได  ผูปวยนอนบนเตียงตลอดเวลา on oxygen mask  10 ลิตร/นาที  ผูปวยไมดื่มหรือ
รับประทานอาหารเลย   ไมสามารถทํากิจวัตรไดเอง   
 
ผลคะแนน PPS V2  ของผูปวยรายนี ้คือ รอยละ 10  คะแนน 
 
สรุปปญหาความตองการการดูแล  คือ ผูปวยนอนบนเตียงตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจวัตรไดเองตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด มีอาการทองบวม เทาบวมเปนการลุกลามของโรคอยางมาก ไมดื่มหรือรับประทาน
อาหารเลย มีภาวะสับสน เพื่อนําสูการดูแลตอไป 
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กิจวัตรประจําวันพื้นฐานดานรางกายของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
   1. การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล เปนการดูแลพื้นฐานดานรางกายในการดูแลความสะอาดรางกาย 
ไดแก 
     - การทําความสะอาดรางกาย ชวยทําใหรางกายสดชื่น รูสึกสุขสบาย จิตใจแจมใส ผูดูแลเปน 
      ผูคอยกระตุน หรือชวยในรายที่ไมสามารถทําได ผูปวยไดรับการดูแลดานรางกาย ทําใหรูสึก 
      มีภาพลักษณทีด่ีและมีคุณคาในตนเอง 

   - การดูแลและทําความสะอาดปากและฟน เชนเดียวกันกับคนปกติ และผูปวยระยะสุดทาย 
ถาผูปวยยังรับประทานอาหารได การชวยทําใหผูปวยทําความสะอาดปากและฟน จะมี
ความรูสึกสุขสบายยิ่งขึ้น การทําความสะอาดชองปากควรใชการแปรงฟน ที่มีขนแปรง
ออนนุม เวลาในการทําความสะอาดปากและฟนกอนรับประทานอาหารเชา ภายหลัง
รับประทานอาหารทุกครั้งและกอนเขานอน แตสําหรับผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ได หรือในผูปวยที่ไมรูสึกตัวยิ่งตองมีการดูแลเปนพิเศษ โดยตองทําความสะอาดชองปากให
ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือบอยกวาปกติ เพื่อใหปากสะอาด สดชื่น ปราศจากกลิ่นและชุมชื้น ควร
ใชไมพันสําลีชุบน้ํายาบวนปากชนิดออน หรือน้ําเกลือ 0.9% เช็ดทําความสะอาดเช็ดพัน 
และเหงือกอยางเบามือเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีเลือดออก ผูดูแลควรทาวาสลีนหรือ
ปโตรเลียมเจลบริเวณริมฝปาก เพื่อใหความชุมชื้น ปองกันรีมฝปากแหงแตก ดูแลใหผูปวย
ไดรับน้ําอยางเพียงพอในปริมาณที่เหมาะสม การจิบน้ําบอยๆ จะทําใหบริเวณภายในชอง
ปาก ริมฝปากชุมชื้น 

  - การดูแลความสะอาดผิวหนัง ควรดูแลอาบน้ําหรือเช็ดตัวในระยะที่ชวยเหลือตนเองไมได  
      อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น การเช็ดตัวควรคํานึงถึงความเปนสวนตัว ปกปดรางกาย 
      เปดเฉพาะบริเวณที่จะเช็ด เช็ดตัวใหผูปวยดวยความนุมนวล เมื่อเสร็จแลวจัดใหผูปวยนอน 
      ในที่นอนที่แหงสะอาด สวมใสเสื้อผาที่แหงเพื่อความสุขสบาย 
    - การดูแลความสะอาดเล็บ ควรตัดเล็บใหสั้นและสะอาดอยูเสมอ ตัดโคงมนไปตามรูปนิ้ว ไม 
      ควรตัดสั้นจนเกินไป กอนตัดเล็บควรแชมือและเทาของผูปวยในน้ําอุน เพื่อใหเล็บออน 
      สามารถตัดไดงาย หลังตัดควรนวดดวยโลชั่นหรือครีมเบา ๆ  
  - การดูแลความสะอาดผม ควรสระผมใหผูปวยอยางนอยสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง ผูปวยมะเร็ง 
      ระยะสุดทายควรสระผมใหบนเตียง ซึ่งตองสระผมใหดวยความระมัดระวัง และเบามือ ลาง 
      ผมใหสะอาด เช็ดใหแหง ผูปวยจะรูสึกสุขสบายและผอนคลาย 
     - การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ และทวารหนัก เปนเรื่องสําคัญปองกันการหมักหมม 
      และเปนแหลงสะสมแพรกระจายของเชื้อโรค จะนําไปสูการติดเชื้อทางระบบทางเดิน 
      ปสสาวะได ควรทําความสะอาดพรอมกับการเช็ดตัวทําความสะอาดรางกาย และหลังการ 
      ขับถายอุจจาระหรือปสสาวะทุกครั้ง ควรดูแลใหสะอาด และแหงอยูเสมอ 
 2. การดูแลดานอาหารและน้ํา 
        ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักมีอาการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําไมได ซึ่งอาจเกิดจาก
โรคที่ลุกลาม หรือวาระทายชีวิตที่การทํางานของระบบทางเดินอาหารลดลง ผูปวยไมสามารถกลืนไดเอง ผูดูแล
จึงตองเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับสภาพของผูปวย ดูแลเอาใจใสและประเมินปญหาอยางตอเนื่อง ไมควร
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บังคับผูปวยรับประทานมาก เพราะทําใหผูปวยไมสุขสบายมีอาการทองอืดได ผูปวยบางรายไดรับอาหารและ
น้ําทางสายใหอาหาร ผูดูแลที่ไดรับการสอนในการใหอาหารและน้ําทางสายใหอาหาร ตองทําตามแนวทาง
อยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและควรอธิบายใหญาติเขาใจ เมื่อผูปวยเขาสูวาระทายของชีวิตไม
ควรจะรบเราใหผูปวยรับประทานอาหารและน้ํา ควรดูแลความสะอาดและความชุมชื้นของชองปากใหผูปวย
เพื่อความสุขสบาย 
 3. การดูแลดานการขับถาย 
       ความผิดปกติของการขับถายที่มักเกิดในผูปวยมะเร็งระยะสุดทายคือ อาการทองผูก เนื่องจาก
รับประทานอาหาร และดื่มน้ําไดนอยลง ผูปวยควรมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนอยลงจากการที่ผูปวยชวยเหลือ
ตนเองไมได อีกประการหนึ่งคือ ผลขางเคียงของยาแกปวดประเภทมอรฟน ทําใหมีอาการทองผูก ควรจัดหา
อาหารที่มีกากหรือเสนใยเชน ผัก ผลไม ธัญพืช และใหไดรับน้ําที่เพียงพอ กระตุนการเคลื่อนไหวของรางกาย
กระตุนการทํางานของลําไส ใหมีการขับถายอุจจาระเปนเวลา ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมการขับถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะได ตองดูแลทําความสะอาดตลอดเวลา อยาใหหมักหมม เพราะจะเกิดอาการระคายเคืองของ
ผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุและทวารหนัก มีการติดเชื้อได 
 4. การดูแลดานเคลื่อนไหว 
        ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักมีพยาธิสภาพของโรคลุกลาม มีความเจ็บปวด ทําใหความสามารถใน
การเคลื่อนไหวลดลง นอนอยูบนเตียงเปนสวนใหญ ออนเพลียไมมีแรงผูดูแลตองใหการชวยเหลือผูปวย เพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นเชน การเกิดแผลกดทับหรือการเกิดขอยึดติด จากการนอนทาเดียวนาน ๆ 
นอกจากนี้ทําใหกลามเนื้อออนแรง รูสึกเมื่อยลา ไมสุขสบายโดยการชวยพลิกตะแคงตัว ปองกันการเกิดแผลกด
ทับจากการนอนบนเตียงนาน ๆ การดูแลผิวหนังบริเวณที่เปนปุมกระดูกเชน บริเวณกนกบ ตาตุม สนเทา 
หัวไหล สะบัก เปนตน ที่มักจะเกิดแผลกดทับได โดยใชครีมหรือโลชันทาบาง ๆ นวดเบา ๆ กระตุนการ
ไหลเวียน และพลิกตะแคงตัวผูปวย สลับขางซาย ขวา ทุก 2 ชั่วโมง 
 
การจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
   สภาพแวดลอมมีความสําคัญสําหรับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เนื่องจากผูปวยมีอาการในระยะลุกลาม 
และอาการเปนมากแลว สภาพรางกายออนเพลีย ทรุดโทรม ภูมิตานทานโรคต่ํา ดานสภาพจิตใจมีความ
ออนไหว และออนแอ จึงตองการบรรยากาศสภาพสิ่งแวดลอมที่สงบ ปลอดโปรง อากาศถายเทสะดวก และมี
ความเปนสวนตัว ดังนั้นสภาพแวดลอมของผูปวยระยะสุดทายจึงควรเปนดังนี้ 

1. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ แสงสวางเพียงพอ การระบายถายเทอากาศดี จะชวยสงผลตอ
คุณภาพชีวิตที่ดีในเวลาที่เหลืออยูของผูปวย 

2. มีความสุขสบาย เงียบสงบ ไมมีเสียงรบกวน หรือพลุกพลาน จัดบรรยากาศสบาย ๆ คลายบาน 
เพื่อทําใหผูปวยรูสึกสดชื่น จิตใจสงบและผอนคลายได 

3. มีความปลอดภัย การจัดวางอุปกรณและบริเวณหอง เนนดานความปลอดภัยของผูปวย ปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบเรียกเชน กริ่งสัญญาณไวใกลตัวผูปวย 
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บทสรุป 
 
   ในผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักพบวาการทํากิจวัตรประจําวันของผูปวยลดลง ซึ่งผูดูแลตองใหความ
ดูแลชวยเหลือผูปวย และสามารถประเมินความตองการความชวยเหลือของผูปวยไดจากแบบประเมิน PPS V2 
ที่จะบงบอกถึงความตองการในดานการดูแล โดยเฉพาะการทํากิจวัตรประจําวัน: การดูแลตนเอง ดังนั้นผูดูแล
สามารถวางแผนกิจกรรมในการชวยเหลือผูปวยไดตามความเหมาะสม เชน การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล ดาน
อาหารและน้ํา การขับถาย และการเคลื่อนไหวเปนตน เพื่อใหผูปวยรูสึกสุขสบายทั้งรางกายและจิตใจ ลดความ
วิตกกังวลและความทุกขทรมาน ยังสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงเวลาที่เหลืออยูของผูปวยได 
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หนวยการเรียนที่ 5 
การดูแลและการจดัการอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 
 

องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 2 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย 

2. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมมีทักษะในการประเมินอาการที่เกิดขึ้นในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการใหการดูแลที่ตอบสองความตองการและคงไวซึ่ง
คุณภาพชีวิตผูปวยของผูปวยได 

วัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 1. สามารถอธิบายถึงหลักการ และวิธีการดูแลและการจัดอาการในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายได 

2. ประยุกตความรูไปใชในการดูแลและการจัดอาการในผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในความ
รับผิดชอบได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมที่ 5.1  วิทยากรสุมสอบถามประสบการณการดูแลและการจัดการอาการที่

คุกคามคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งระยะสุดทายถึง 
 ปญหาการดูแลผูปวยที่ผูเขารับการอบรมรูสึกหนักใจ 

 แลกเปลี่ยนวิธีการดูแลผูปวย 

 ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการดูแล เชน เรื่องยามอรฟน การ
รับประทานอาหาร เปนตน 

กิจกรรมที่ 5.2    วิทยากรสรุปประเด็นและเชื่อมโยงสูความสําคัญของการดูแลผูปวยที่
เหมาะสม ตามใบความรูที่ 5 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบความรูที ่5 การดูแลและการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

การประเมินผล - ความสนใจของผูอบรม 
- การมีสวนรวมในการตอบคาํถามของผูอบรม 

 
สาระสําคัญ 
 

ผูปวยระยะสุดทายเปนผูปวยที่มีการดําเนินของโรคเขาสูระยะสุดทายของชีวิต ซึ่งเปนระยะที่ไมสามารถรักษาใหหาย
ได พบวาการทํางานของอวัยวะสําคัญในการดํารงชีวิตจะทรุดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรางกายไมสามารถกลับเขาสูสภาพปกติได 
และเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย จะพบอาการตาง ๆ ที่ทําใหผูปวยมีความทุกขทรมานและความไมสุขสบาย 
อาการที่พบมีทั้งดานรางกายและจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผูปวยจึงควรไดรับการประเมินอาการตาง ๆ อยางครอบคลุม 
ผูดูแลจึงเปนผูที่ใหการประเมินอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ใหการดูแลจัดการอาการที่เกิดขึ้นและชวยเหลือ
ผูปวยในเบื้องตนได  
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ใบความรูที่ 5 
การดูแลและการจดัการอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

  
 
กลุมอาการเจ็บปวยของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มีหลากหลายอาการมารวมกัน กอใหเกิดความไมสุข

สบาย และความทุกขทรมานกับผูปวยเปนอยางมาก อาการที่พบมักจะมีความเชื่อมโยงกัน การดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทาย ผูดูแลจึงตองใหการดูแลแบบองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม  และจิตวิญญาณ โดย
ตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวยอยางแทจริง อาการที่พบบอยในผูปวยระยะสุดทาย มีดังนี ้

1. ปวด เปนอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนความรูสึกดานลบที่รบกวนการ
ดํารงชีวิตของผูปวย อาการปวดมีความสัมพันธกันทั้งรางกายและจิตใจ อาการปวดจะรุนแรง
แตกตางกันไปตามประสบการณของแตละบุคคล ที่มีความซับซอนเปนองคประกอบ เชน ความ
ทนตอความปวดที่แตกตางกันตามสภาพปญหาหรือตําแหนงอวัยวะที่มีเสนประสาทมาเลี้ยง ชนิด
ของโรค และการดําเนินของโรค เปนตน อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อโรคมีการแพรกระจาย
และรุนแรงเพิ่มขึ้น ผูดูแลจึงตองมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการประเมินความปวด และ
ดูแลจัดการอาการในเบื้องตน ดวยยาหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

การประเมินความปวดยังไมมีเครื่องมือวัดความปวดโดยตรง จึงตองมาจากคําบอกเลาของผูปวยหรือ
แสดงออกทางสีหนาทาทาง เพื่อเทียบกับแบบวัดความปวด ที่นิยมใชกัน ไดแก บอกเปนตัวเลข กากบาทลงบน
เสนตรงเพ่ือบอกระดับความปวด และเลือกรูปใบหนาที่แสดงความปวดเปนตน  
 
แบบที่ 1 

 การใหคะแนนระดับความปวด โดยใหผูปวยตอบคําถาม “ผูปวย (คุณ/ตา/ยาย/ปู/ยา/พอ/แม) มี
ความปวดมากขนาดไหน?” จาก 0 คือไมปวดเลย ถึง10 คือปวดมากที่สุด ที่คิดไดหรือเขียนตัวเลข
หรือใหวงกลมตัวเลขที่บอกถึงระดับความปวดของผูปวย 

 
 
 

 การใหคะแนนความปวดจากการคาดประมาณดวยสายตา โดยการใหผูปวยกากบาทลงบนเสนตรงที่
ยาว 10 ซ.ม.เพื่อบอกถึงระดับความปวด การวัดระดับความปวดของผูปวยโดยใชไมบรรทัดใหวัดระยะ
จากจุดเริ่มตนที่ไมปวดถึงเครื่องหมายกากบาทเปนเซนติเมตร 

 
แบบที่ 2  การใหคะแนนความปวดโดยผูปวยบอกวามีระดับความรุนแรงของอาการปวดอยูในระดับใด 
ระหวาง 0 - 10 

 
คําอธิบาย  ระดับความเจ็บปวด  (คะแนน 0 - 10)  

0 10 
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แบบที่ 3   

 การใหคะแนนความเจ็บปวดจากการใชรูปสีหนาแสดงอารมณ สเกลนี้เหมาะสําหรับประเมินความ
ปวดในเด็กอายุ ตั้งแต 3 ป ขึ้นไป หรือผูที่ไมสามารถใชวิธีการประเมินแบบอื่นๆ ที่กลาวมาขางตนได 
วิธีการ คือ ชี้ใหผูปวยเลือกรูปหนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึก ตัวเลขที่ความหมายตรงกันกับ
รูปหนานั้น 

 
 
 
 
 
 

 ใหผูปวยดูรูปภาพและชี้ / บอกใหทราบวาขณะนี้รูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด 

 หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย 

 0  หมายถึง  ไมมีอาการปวด 

 2  หมายถึง  ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมีความรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด 

 4  หมายถึง  ปวดเล็กนอย แตเริ่มรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร 

 6  หมายถึง  ปวดปานกลง  รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความกังวลมากขึ้น พักผอน
ไดไมเพียงพอ เริ่มมีความรูสึกวาไมสามารถทนได 

 8  หมายถึง  ปวดมากรูสึกทุกขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตกกังวลมากและไม
สามารถนอนหลับพักผอนได 

 10  หมายถึง  ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได 
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การระบุตําแหนงที่ปวด 
 ใหผูปวยระบุหรือชี้ตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใชเครื่องหมาย
กากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลผูปวยท่ีมีอาการปวด 

1.1 การใหยาบรรเทาอาการปวด ตามแผนการรักษาของแพทย ผูดูแลสามารถประเมินความ
ปวดของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดเบื้องตน หากความปวดไมทุเลา และเพิ่มมากขึ้น 
ผูดูแลจะตองติดตอประสานกับแพทยหรือพยาบาล หรือเครือขายสุขภาพเพื่อการดูแล
ตอไป 

1.2 การบรรเทาอาการปวดโดยไมใชยา เพื่อชวยใหผูปวยไดมีทางเลือกในการควบคุมอาการ
ปวด เชน การใชเทคนิคการผอนคลาย การกําหนดลมหายใจเขา – ออก การทําสมาธิ การ
เบี่ยงเบนความสนใจ การใชดนตรีบําบัดสุคนธบําบัด การนวดเบา ๆ เปนตน 

2. เบื่ออาหารและออนเพลีย ผูปวยมีความอยากอาหารลดลง รับประทานไดนอยลงจากในเวลา
ปกติ ไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะเริ่มตนดวยน้ําหนักลด ซึ่ง
เกิดไดจากสาเหตุตาง ๆ เชน ปวด แผลในปาก บวม วิตกกังวล ซึมเศรา ทองผูก คลื่นไสอาเจียน 
การรับรสหรือกลิ่นเปลี่ยนแปลง มีอาการหมดแรง เหนื่อยลาทั้งทางรางกายและจิตใจ ขอปฏิบัติ
ในการดูแลผูปวย สอบถามความตองการความอยากรับประทานอาหาร ผูดูแลจัดหาใหเปน
อาหารที่ผูปวยชอบ พยายามใหรับประทานเปนอาหารมื้อเล็ก ๆ วันละ 6 – 8 มื้อ และมีอาหาร
วางในระหวางวัน ควรเปนอาหารที่ยอยงาย เพิ่มอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนในรูปของอาหาร
หรือเครื่องดื่ม เชน ไข เนื้อสัตว ถั่ว นม นมถั่วเหลือง ไอศกรีม คัสตารด และผลไม การจัด
สิ่งแวดลอม และจัดทาใหผูปวยอยูในทาที่รูสึกสุขสบายและผอนคลายขณะรับประทานอาหาร 
ตลอดจนการดูแลเรื่องความสะอาดของปากและฟน เพื่อใหผูปวยสามารถรับรูรสอาหารไดดียิ่งขึ้น 
กรณีผูปวยใสสายยางผานทางชองจมูกหรือชองทอง ผูดูแลควรเตรียมอาหารตามสูตรและปริมาณ
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ตามแผนการรักษาของแพทย ใหอาหารตรงตามเวลาอยางถูกวิธี และดูแลความสะอาดและ
ตําแหนงบริเวณที่สอดสายยาง ตัวสายยาง ดานกระบอกอาหารและอุปกรณการลางทําความ
สะอาดผึ่งใหแหงและเก็บไวในภาชนะท่ีฝาปดมิดชิด 

3. คลื่นไสอาเจียน เกิดจากการรูสึกแนนอึดอัดในกระเพาะอาหาร และมีการอาเจียนอาหารหรือน้ํา
ออกมาจากกระเพาะอาหาร รูสึกไมสุขสบาย กอใหเกิดความทุกขทรมาน หากไมไดรับการดูแลที่
เหมาะสมจะกอใหเกิดโรคปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง 
ผูปวยออนเพลียไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไสอาเจียนอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการ
ทองผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคายเคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร เปนตน ขอปฏิบัติ
สําหรับการดูแลผูปวย ดูแลใหผูปวยไดดื่มน้ําสะอาดมาก ๆ เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไป หรือจัดหา
น้ําขิง/เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ําสม น้ํามะนาว ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารทีละนอย ๆ 
แตบอยครั้ง โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุน ลดอาหารมันหรือทอด อาหารที่มีกลิ่นแรง รวมทั้ง
อาหารที่รอนจัด หวานจัด เย็นจัดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ภายหลังรับประทานอาหารควร
ใหผูปวยนั่งพักผอนอยางนอย 1 ชั่วโมง ไมควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารเนนการดูแล
ความสะอาดชองปากและฟน ควรจัดสถานที่และจัดแตงอาหารใหสะอาด นารับประทาน รวมทั้ง
การหลีกเลี่ยงการพูดจาในเรื่องที่ผูปวยวิตกกังวล ดูแลใหไดรับยาแกอาเจียนตามแผนการรักษา
ของแพทย นอกจากนี้อาจใชวิธีเบี่ยงเบนความสนใจรวมดวย ใหผูปวยฟงเพลงเบา ๆ ดูโทรทัศน    
อานหนังสือ หรือใชเทคนิคผอนคลายรวมดวย 

4. เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก เปนอาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ซึ่งเกิดจากพยาธิ
สภาพของโรคและการดําเนินโรคที่รุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอการทําหนาที่ของรางกาย และ
ไมสามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันได จึงทําใหรูสึกวาอาการนั้นมีความรุนแรงกวาปกติ รูสึก
ทรมาน เครียด วิตกกังวล อาการเหนื่อยหอบ หายใจลําบาก จึงเปนภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวิตที่
ผูดูแลตองประเมินผูปวยอยางรอบดาน และใหการดูแลครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อใหการชวยเหลือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอควรปฏิบัติในการ
ดูแลผูปวย โดยการชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีอากาศถายเท เชน เปดพัดลมเปาเบา ๆ ใหเย็น จัดทา
นอนใหผูปวยรูสึกสุขสบายในทานอนศีรษะสูง นอนตะแคง เพื่อใหเสมหะไหลออกจากชองปากได
งาย เปลี่ยนทาทุก 2 ชั่วโมง อยูเปนเพื่อนกับผูปวย ชวยปลอบโยนใหผูปวยผอนคลายความวิตก
กังวล โดยใชกิจกรรมทางเลือกเชน การทําสมาธิ การนับลมหายใจเขา – ออก การใชจินตนาการ
บําบัด เพื่อใหผูปวยผอนคลายและรางกายไดรับออกซิเจนที่เพียงพอ ดูแลความสะอาดชองปาก 
เพราะอาการเหนื่อยหอบจะทําใหผูปวยปากแหงได ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาของแพทย 
การสื่อสารกับผูปวยเปนเรื่องที่จําเปน ผูดูแลควรสื่อสารกับผูปวยดวยคําถามปลายปด และใช
คําพูดสั้น ๆ เพียง 1 – 2 คํา เพื่อใหผูปวยสามารถตอบคําถามโดยการพยักหนา หรือใหผูปวย
เขียนบนกระดาษใหดูหรือดูภาพกิจกรรมเพื่อสื่อความหมายในอาการนั้น กรณีไดรับออกซิเจน
ตามแผนการรักษาของแพทย ดูแลใหผูปวยไดรับอยางถูกตองและตอเนื่อง 
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5. ทองผูกเปนอาการที่สามารถพบไดในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย สาเหตุจากพยาธิสภาพของโรค 
ภาวะทางดานจิตใจ และผลขางเคียงจากยาที่ไดรับ รวมทั้งผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมีกิจกรรม
การเคลื่อนไหวลดลง รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําลดลง ผูปวยจะมีอาการถายอุจจาระนอยกวา 
3 ครั้งตอสัปดาห ถายอุจจาระลําบาก ตองใชแรงเบงมาก อุจจาระเปนกอนแข็ง ผูปวยรูสึกไมสุข
สบาย แนนอึดอัดทอง ในรายที่มีอาการทองผูกมากๆ จะบนรูสึกคลื่นไสหรืออาเจียน อาการ
ทองผูกจึงควรไดรับการดูแลโดยใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดมากๆ ในกรณีที่ผูปวยไมมีขอจํากัดของโรค 
ดื่มน้ําผลไม น้ําลูกพรุน หรือน้ําอุน ผสมน้ํามะนาว เพื่อกระตุนการไหลเวียนของลําไส ดื่มน้ําอุน
หรือน้ํารอนในชวงเขาภายใน 2 ชั่วโมงหลังตื่นนอน รับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารในแตละ
มื้อ หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะเพิ่มปริมาณแกส เชน กะหล่ําปลี หรือน้ําอัดลม รวมทั้ง
กระตุนใหผูปวยออกกําลังกาย มีการเคลื่อนไหวกรณีที่สามารถทําได สวนผูที่ชวยเหลือตนเอง
ไมได การชวยเหลือพลิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงและกระตุนใหเคลื่อนไหวรางกาย การใชยา
ระบายควรปรึกษาแพทยทุกครั้ง ผูดูแลควรสังเกตและบันทึกการขับถาย เพื่อประเมินอาการ
ทองผูก เมื่อเกิดปญหาจะชวยใหสามารถชวยเหลือไดเร็วขึน้  

6. อาการบวม เกิดจากการคั่งของของเหลวในระหวางเซลลรางกาย ทําใหมีน้ําและเกลือแรคั่งใน
รางกายมากเกินไป เกิดการอุดตันของเสนเลือดและระบบน้ําเหลือง ทําใหเกิดน้ําในชองทอง    
ทองโตขึ้นหรือใหญขึ้น เทาและขาชวงลางจะใหญขึ้น กํามือจะรูสึกมือแนนผิดปกติ มีปญหาการ
หายใจเมื่อนอนราบ ผูดูแลจะสามารถสังเกตอาการบวมของผูปวยได และควรดูแลเรื่องอาหาร
หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด รับประทานอาหารและยาตามแผนการรักษาของแพทย ดูแลใหผูปวย
นอนยกขาสูง โดยใชหมอน 2 ใบ รองใตขา หากมีอาการผิดปกติรับประทานอาหารไมได 1 วัน 
หรือมากกวา ปสสาวะออกนอยกวา 1 วัน หรือมากกวา บวมกดบุม ควรปรึกษาแพทย พยาบาล 
และทีมสุขภาพ 

7. แผลกดทับ ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักจะชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันและ
กิจกรรมตางๆ ไดนอยลง ผิวหนังจึงเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับไดงาย โดยเฉพาะบริเวณบุมที่มี
กระดูก เชน กนกบ สะโพก ตาตุม สนเทา หัวไหล สะบักใบหู เปนตน ผูดูแลตองสนใจและเอาใจ
ใสในการเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผาใหผูปวย การดูแลผิวหนังใหชุมชื้นโดยการทาโลชั่นทุกครั้งหลังทํา
ความสะอาดรางกาย และนวดกระตุนระบบการไหลเวียนของเลือดในรางกาย โดยเฉพาะตําแหนง
ทีก่ลาวมาแลวในเบื้องตน การพลิกตะแคงตัวใหผูปวยเปลี่ยนทานอนทุก 2 ชั่วโมง หรือตามสภาพ
ของผูปวย โดยใชความระมัดระวังปองกันการเกิดแผลถลอกของผิวหนัง การจัดผาผูที่นอน ผูปู
ควรสะอาดนุมและเรียบตึง เสื้อผาของผูปวยควรมีลักษณะออนนุม และปองกันการเสียดสี หรือ
ในผูปวยบางรายจําเปนตองใชที่นอนลมในการชวยปองกันการเกิดแผลกดทับ 
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บทสรุป 
 
   ผูปวยเมื่อถูกวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง และไดรับการรักษา หากเมื่อตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง
ในระยะสุดทายของชีวิต อาการที่พบบอยที่เกิดข้ึนผูดูแลจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการ
ดูแลผูปวยในระยะนี้ ตองสามารถที่จะประเมินอาการเบื้องตน และใหการชวยเหลือในบทบาทของผูดูแลที่
สามารถจะทําได สามารถสงตอขอมูลเพื่อขอรับการชวยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือสถานบริการ
สาธารณสุขตางๆ บทบาทผูดูแลในการจัดการอาการตางๆ กัน จึงตองมีการฝกทักษะในการดูแลควบคูกับการ
เรียนรู เพื่อชวยในการคนหาปญหา วิธีการที่จะคนพบอาการเหลานั้น เพื่อแกไขและใหการดูแลไดทันทวงที 
และสื่อสารกันระหวางผูปวย ผูดูแลตลอดจนทีมสหสาขาวิชาชีพชวยลดความกดดันใหกับผูดูแลและผูปวยหาย
หรือบรรเทาจากอาการความทุกขทรมานดังกลาวได 
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หนวยการเรียนที่ 6 
การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูดูแลเขาใจหลักการสื่อสารในผูปวยระยะสุดทาย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. บอกความสําคัญของการสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทายได 
2. สามารถบอกวิธกีารสื่อสารที่เหมาะสมได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมท่ี 6.1  ทดลองฝกการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขาอบรม

ตาม ใบกิจกรรมที่ 6.1 “การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย” 
กิจกรรมท่ี 6.2  วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 6 เรื่องการสื่อสารสําหรับผูปวย

ระยะสุดทาย เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมซักถามและรวมแสดง
ความคิดเห็น ยกตัวอยางประสบการณการสื่อสารที่ผานมา สิ่งที่ดีและ
ไมเหมาะสม 
วิทยากรสรุปเนื้อหาและประเด็นความคิดเห็น 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบกิจกรรมที่ 6.1 การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 
- ใบความรูที่ 6 การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

การประเมินผล - ความสนใจของผูอบรม 
- การตอบคําถามของผูอบรม การมีสวนรวมในการตอบคําถาม 

 
สาระสําคัญ 

ผูปวยระยะสุดทายเปนผูปวยที่ตองเผชิญกับความเครียด มีความวิตกกังวลจากการความกลัวตาย การ
หวงคนที่อยูเบื้องหลัง มีความเปราะบางทางดานจิตใจ และพบวาระดับความรุนแรงของความเจ็บปวยเปนสิ่ง
เราที่มีผลกระทบตอองครวมของผูปวย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังเปนภาวะที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดดานจิต
วิญญาณ และผูปวยจะมีการแสดงออกในระดับที่แตกตางกัน ผูดูแลจึงตองมีความมั่นคงทางอารมณ มีความ
เมตตา กรุณา เสียสละ เขาใจและเห็นใจผูอื่น ตลอดจนการมีความออนโยน สามารถสื่อสารกับผูปวยหรือญาติ
ใหมีความเขาใจ เพื่อใหกาวผานความรูสึกเสียใจและกังวล ซึ่งนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งและเปนเรื่องยาก 
ตองอาศัยความรวมมือทั้งจากญาติของผูปวย เพื่อนผูปวย และทีมรักษาพยาบาล 
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ใบกิจกรรมที่ 6.1  
 “การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย” 

 
 
 

คําชี้แจง    : ใหผูเขาอบรมจับคู 2 คน กําหนดเปน ก และ ข 
 
ขั้นตอนกิจกรรม  : รอบแรก  :  ให ก. เปนผูพูด โดยกําหนดใหเลาเรื่องราวเหตุการณท่ีเคยประสบ

กับการสูญเสียในอดีต เลาประมาณ 5 นาที และให ข. เปนผูฟง โดยฟงดวย
ความใสใจ ตั้งใจฟงในเรื่องที่ ก. เลา และสามารถแสดงออกและใหความ
ชวยเหลือ ก. ได 
 
รอบสอง  :  สลับบทบาทโดยเปลี่ยนให ข. เปนผูพูด และ ก. เปนผูฟง โดย

ดําเนินการเหมือนรอบแรก (เวลา 5 นาท)ี 
 
วิทยากร  :  ใหผูเขารับการอบรมทุกคนมารวมกลุม และสุมถามถึงความรูสึก

ขณะทีแ่สดงบทบาทผูพูดและผูฟง สรุปสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม
นี้นําสูเรื่องการสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย   
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ใบความรูที ่6 
การสื่อสารสําหรับผูปวยระยะสุดทาย 

 
 

 ปญหาทางจิตใจของผูปวยในภาวะใกลตายจะมีการตอบสนองทางจิตที่สามารถจําแนกไดเปน 5 ระยะ 
คือ ระยะปฏิเสธและแยกตัว ระยะของความโกรธ ระยะของการตอรอง ระยะของความซึมเศรา และระยะของ
การยอมรับ ซึ่งในผูปวยแตละรายไมจําเปนตองดําเนินไปตามขั้นตอนตามลําดับ ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางรางกาย 
จิตสังคม จิตวิญญาณ ของผูปวยแตละบุคคล ดังนั้นผูดูแลในทีมจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผูปวย พรอมทั้งวางแผนแนวทางการดูแลที่เหมาะสม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ระยะช็อก ปฏิเสธและแยกตัว  
 

เมื่อไดรับการวนิิจฉัยวาเปนโรคที่รักษาไมหาย ผูปวยตองเผชิญตอการรับรูหรือทราบวาตนเองตอง
ตาย  จะเริ่มเรียนรูถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น แตยังไมสามารถเผชิญตอเหตุการณได จึงมักนํากลไกการปองกัน
ตนเองมาใช มักมีการแสดงออกทางคําพูด เชน “ไมใชฉัน” “ไมเปนความจริง” ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนกลไกการ
ปองกันตัว หรือเปนการแกตัวตอตนเอง กลไกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อทําใหบุคคลสามารถซึมซับความจริง
วาตนเปนผูปวยระยะสุดทาย และเพ่ือใหความกลัวตายของตนเองลดลง   

บุคคลจะปฏิเสธความจริงวาตนกําลังจะตายไปไดพักหนึ่ง ความไมเชื่อหรือการปฏิเสธตอความ
ตายนี้ ทําใหบุคคลเมื่อทราบขาวขอกลับบานทันที และพยายามไปพบแพทยหลายๆ คนเพื่อพิสูจนวาตนเอง
กําลังปวยดวยโรคที่สามารถรักษาหายได กลไกในการปรับตัวนี้เปนพฤติกรรมปกติ แตหากการปฏิเสธความ
ตายไมไดผล บุคคลจะพยายามจัดการกับความตายโดยแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน ขัดขืน ไมใหความ
รวมมือในการรักษา 

แนวทางการดูแล : รับฟงสิ่งที่ผูปวยพูดออกมาดวยทาทีที่สงบ ไมแสดงคําพูดหรือพฤติกรรมที่
เปนการสนับสนุน หรือแสดงความเห็นดวย สอดคลองไปกับคําพูดของผูปวย หรือพูดขัดแยงกับผูปวย โดย
แพทยผูรักษาจะใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวโรค การพยากรณโรค รวมทั้งแนวทางการดูแลผูปวยตอไป อยาง
ตรงไปตรงมา ผูดูแลควรยอมรับในพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณของผูปวย และยืนยันกับผูปวยวาจะไมถูก
ทอดทิ้ง 

 
2. ระยะของความโกรธ  

 
ผูปวยเริ่มเกิดความกระวนกระวาย มีอาการหงุดหงิด และโกรธสิ่งตางๆ และคําถามที่มักไดยิน

จากผูปวยบอยๆไดแก “ทําไมตองเปนฉันดวย” ผูปวยจะมีความโกรธในทุกๆอยาง เชน ญาติใกลชิด สิ่งตางๆ
รอบตัว อาจโกรธพระเจาหรือโชคชะตา รวมทั้งแพทยผูรักษาและทีมผูดูแล  

แนวทางการดูแล : ผูดูแลควรตระหนักวา อารมณโกรธที่ผูปวยแสดงออกมานั้น อาจบงบอกถึง
ความตองการของผูปวยที่จะควบคุมในสถานการณที่ผูปวยรูสึกวาตนเองควบคุมไมไดอยางสิ้นเชิง ดังนั้นผูดูแล
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ตองเขาใจไมแสดงอาการโกรธตอบ พยายามหาทางใหระบาย การใหอภัยเห็นอกเห็นใจการพยาบาลที่สุภาพ
ละมุนละไม และการแสดงความรัก ความหวงใยของญาติ ครอบครัว ชวยเหลือใหผูปวยคลายความขุนมัว 
หงุดหงิดได  

 
3. ระยะของการตอรอง  

 
ระยะของความโกรธจะคงอยูไดไมนานจะเริ่มกลายเปนระยะของการตอรอง เพื่อชวยเอาชนะสิ่งที่

ไมสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นได คือ ความตาย การตอรองเปนธรรมชาติของมนุษยเกิดขึ้นเมื่อตัวเองไม
สามารถจะเผชิญกับความจริงของตนเองได เปนการตอรองดวยความหวัง ระยะนี้บุคคลมักรูสึกผิดหรือเสียใจ
ตอพฤติกรรมที่ผานมาของตนที่ทําใหไมสามารถ  มีชีวิตอยูได มักเริ่มตนดวยคําพูดที่วา “ถาคุณทําใหฉันรอด
ฉันก็จะ....” อาจตอรองกับแพทย ครอบครัว หรือพระเจา บุคคลเหลานี้กระทําราวกับวาพฤติกรรมที่ดีงามจะ
สามารถซื้อเวลาใหมีชีวิตอยูไดยาวนานขึ้น บุคคลในภาวะใกลตายมักตองการใครสักคนเพื่อรับฟงการ
แสดงออกซึ่งความเสียใจเหลานั้น 

แนวทางการดูแล : ยอมรับ เขาใจพฤติกรรมและคําพูดตางๆ ของผูปวย ใหโอกาสไดพบพระ 
ทําบุญ และใหผูปวยทําสิ่งที่เขาประสงคในทางท่ีควร 

 
4. ระยะของความซึมเศรา  

 
เมื่อไมสามารถปฏิเสธความจริงไดอีกตอไป บุคคลจะรูสึกเหมือนชีวิตของตนไดสูญเสียทุกสิ่งทุก

อยางไปพรอมกับความเจ็บปวดและการบําบัดรักษา เชน รางกาย รูปลักษณภายนอก เวลา เงินทอง สถานะ
ทางสังคมและอื่นๆ เปนตน ความซึมเศราเปนการตอบสนองทางธรรมชาติที่มีตอการสูญเสีย บุคคลจะเกิด
ความรูสึกหอเหี่ยว ซึมเศรา เบื่อหนาย และเสียใจอยางรุนแรง เงียบขรึม ในชวงนี้บุคคลขอเพียงไดสัมผัสมือที่
สื่อสารความเขาใจและความเห็นใจยอมมีความหมายมากกวาคําพูด 

แนวทางการดูแล : การชวนคุยหรือเบนความสนใจมักไมไดผลในระยะนี้ เพราะไมอยูในระยะที่
ยอมรับได ควรนั่งเปนเพื่อนเงียบๆ สัมผัสมือเบาๆ เพื่อใหผูปวยรูสึกวายังมีคนที่คอยหวงใย ไมทอดท้ิง ควรให
การดูเอาใจใสอยางสุภาพออนโยน  

 

5. ระยะของการยอมรับ  
 
เมื่อผูปวยผานระยะตางๆแลว ระยะตอมาผูปวยจะยอมรับความจริงที่ตนหลีกเลี่ยงไมได อาการ

เศราจะลดลง มีการซักถามถึงรายละเอียดของโรคที่เปนและวิธีรักษา แตในบางรายอาจเฉยๆ และแสดงความ
ไมสนใจ ปลอยใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของแพทยและญาติในเรื่องการรักษา ตอจากนี้ผูปวยก็เริ่ม
ปรับตัวตอการรักษาและการดําเนินชีวิตตอไป ผูปวยเริ่มรับฟงคําแนะนําของแพทย ใหความรวมมือในการักษา
และรวมรับผิดชอบตนเองมากขึ้น พยายามหาวิธีและแนวทางในการดําเนินชีวิต การปรับตัวตอครอบครัวและ
ผูรวมงาน ตลอดจนการติดตอกับแพทยและพยาบาลผูใหการรักษาเตรียมตัวเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทาง
กายและทางใจ และเผชิญกับตายในที่สุด 
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แนวทางการดูแล : ระยะนี้เปนระยะที่ผูปวยตองการพักผอนเงียบๆ เปนครั้งสุดทายกับผูที่เขารัก
ตามลําพัง ควรใหการดูแลสัมผัสอยางแผวเบาและออนโยนมากกวาการใชคําพูด 

นอกจากผูดูแลจะมีความรูความเขาใจในพฤติกรรมที่แสดงออกของผูปวยในระยะตางๆ แลว ผูดูแลที่
ทําหนาที่สื่อสารควรมีความเขาใจในกระบวนการสื่อสารและวิธีการสื่อสารใหถองแทเพื่อใหการสื่อสารกับผูที่
อยูตรงหนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ใหความสําคัญกับผูที่อยูตรงหนา 
2. เลือกวิธีการสื่อสารใหเหมาะสม 
3. เก็บคุณลักษณะท่ีดีของผูสื่อสารไว 
4. ใหความสําคัญของการสรางสัมพันธภาพ 
5. เปลี่ยนจากการเปนผูพูดมาเปนผูฟงที่ดี 
6. เลือกใชทักษะในการสื่อสารใหเหมาะสม 
7. ใหความสําคัญของความรูสึกและอารมณ 
8. ทําความเขาใจกับปญหาและความรูสึก 
9. หลีกเลี่ยงการใหขอมูลที่มากจนเกินไป 

 
ผูดูแลหลายๆ คน ที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยไมวาจะเปนการเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป หรือโรค

เรื้อรังก็ตาม จะพบวามีความรูสึกอึดอัดในการที่จะบอกเกี่ยวกันกับเรื่องโรค และแนวทางการรักษา โดยเฉพาะ
สิ่งที่จะตองเกิดขึ้นกับผูปวยในอนาคต ผูดูแลมีความรูสึกยากลําบากในการที่ตอบคําถามผูปวย เปนสิ่งที่ผูดูแล
วิตกกังวลและเปนทุกข  ผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายนับเปนเรื่องยากที่จะสื่อสารกับผูปวยได จากการ
เรียนรูและเขาใจในปฏิกิริยาการตอบสนองทางจิตใจ 5 ระยะ นั้น จึงมีสวนชวยเปนอยางมาก ทําใหผูดูแลได
ทราบถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูปวย วิธีการสื่อสารนั้นจึงเปลี่ยนไปตามระยะของปฏิกิริยาการ
ตอบสนองทางจิตใจของผูปวย รวมทั้งขึ้นกับบริบทและสถานการณในชวงเวลานั้น ดังนั้นผูปวย ผูดูแล และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงตองมีการพูดคุยรวมกัน เพื่อสื่อสารขอมูลใหเขาใจตรงกัน วางแผนลวงหนาในการดูแล
รักษารวมกัน เกิดการดูแลตอเนื่องที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนในระยะทายของชีวิต แนวทางการสื่อสารที่ควร
สงเสริมใหเกิดข้ึนในระยะนี้คือ 

 1.  บอกรัก แสดงออกถึงความรักความเขาใจ คอยอยูเคียงขางใหกําลังใจกัน การชวยให
คลายกังวลเกี่ยวกับลูกหลานใหมาเยี่ยมเยียน รวมทั้งครอบครัวและเพื่อนๆ การสัมผัสผูปวยดวยความออนโยน 
ชวยใหผูปวยรับรูถึงความรักและหวงใย ใหกําลังใจผูปวยสม่ําเสมอ เพื่อใหผูปวยเผชิญความทุกขได 

 2.  ขอบคุณ ชวยใหผูปวยมีจิตใจสงบนึกถึงสิ่งที่ดีงาม การนึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เคยทํามาในอดีต 
ความภาคภูมิใจในความดีที่ตนเคยไดกระทํา เชน การเลี้ยงดูบิดา มารดา การเลี้ยงดูลูกๆ ใหเปนคนด ี

 3.  ขอโทษ ในกรณีท่ีผูปวยตองการชวยเหลือเพื่อปลดเปลื้องสิ่งคางคาในใจ เพราะทําใหเกิด
ความทุกขแกจิตใจ หากจากไปไมอาจตายอยางสงบได เชน ความรูสึกผิดบางอยางที่เกาะกุมจิตใจมานาน มี
ความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเปนครั้งสุดทาย หรืออยากขออโหสิกรรมจากคนที่ตนรัก ขอโทษที่เคยทําผิด
ตอกันและขอขมา เปนตน ผูดูแลควรมีความละเอียดออนใสใจในผูปวย พรอมทั้งหาทางชวยเหลือผูปวยเพื่อให
ปลดเปลื้องสิ่งนั้น 
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 4.  ใหอภัย การใหอภัยนั้นไมใชเรื่องงาย หากตองการชวยใหผูปวยปลดเปลื้องความรูสึกนั้น
ออกไป ตองชวยใหผูปวยเปดใจและรูสึกปลอดภัยที่จะยอมรับคําขอโทษ และใหอภัยตอกัน หากผูปวยที่ยังมี
เรื่องติดคางคาใจกัน ยังไมไดรับการอภัยจากเรื่องราวที่ผานมา ผูปวยจะยังคงรูสึกผิด แตเมื่อไดกลาวคําขอโทษ 
และการใหอภัยกันแลว ก็สามารถจากไปโดยไมมีสิ่งใดคางคาใจตอไป 

 5.  สัญญา การสรางบรรยากาศที่เย็นสงบ จะชวยใหผูปวยปลอยวาง เพราะบรรยากาศจะ
สงผลตอจิตใจของผูปวย ผูปวยหลายรายที่มักจะมีความหวง และวิตกกังวลในหลายสิ่งหลายอยางท่ียังทําไม
สําเร็จ การที่ครอบครัวหรือผูใกลชิดไดรับปากและสัญญาวาจะสานตอ และดูแลสิ่งนั้นให เชน สัญญาวาจะดูแล
แมและนองๆ แทนพอ สัญญาวาจะตั้งใจเรียน เปนตน ทําใหผูปวยหมดความเปนหวง และสามารถเผชิญความ
ตายไดดวยใจที่สงบ 
 
 
  
สรุป 
 
 การสื่อสารกับผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ในบทบาทของผูดูแลนับเปนเรื่องที่ยากและทาทาย การ
พูดคุยกับผูปวยตองคํานึงถึงปฏิกิริยาสนองตอบทางดานอารมณของผูปวยที่มีแตกตางกัน ซึ่งตองมีความเขาใจ
และไวตอความรูสึกของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยระยะสุดทาย หากผูปวยและครอบครัวไดรับการ
เตรียมความพรอมและมีการวางแผนการรักษาสวนหนึ่งรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผูดูแล จะทําใหผูปวย
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง ผูดูแลไดรูและเขาใจตามแผนการดูแลรักษา การพูดคุยสื่อสารเปาหมายของการ
ดูแลรักษา จึงมีความเขาใจตรงกัน ในระยะทายของชีวิตควรเปดโอกาสใหผูปวยไดพูดหรือระบาย ดังนั้นจึงควร
สงเสริมแนวทางการสื่อสารใหในผูปวยระยะสุดทายไดมีโอกาสเขาใจสิ่งตอไปนี้ไดแก การบอกรัก ขอบคุณ   
ขอโทษ ใหอภัยและสัญญา เปนการปลดเปลื้องสิ่งคางคาใจ ใหผูปวยไดรูสึกปลดปลอย และจิตใจสงบจากไป
ดวยดี  
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หนวยการเรียนที่ 7 
การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดแูล 

 
 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ  เวลา 2 ชั่วโมง 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในผูปวยและผูดูแลใหดียิ่งขึ้นทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิต
วิญญาณ 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สามารถบอกแนวทางการดูแลสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยและผูดูแลได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมท่ี 7.1 รวมทํากิจกรรมการเสริมสรางพลังอึด ฮึด สู ใบกิจกรรมที่ 7.1 
กิจกรรมที่ 7.2 วิทยากรสรุปกิจกรรมและเชื่อมโยงนําไปสูใบความรูที่ 7 การสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบกิจกรรมที่ 7.1 การเสริมสรางพลัง อึด ฮึด สู 

ใบความรูที่ 7 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล 
การประเมนิผล - ความสนใจของผูอบรม 

- การมีสวนรวมในการตอบคําถามของผูอบรม 
 
 
สาระสําคัญ 
 
 ผูปวยมะเร็งตองประสบกับปญหาความทุกขทรมานทั้งดานรางกาย และจิตใจ ที่มาจากภาวะคุกความ
ของโรค ผลขางเคียงจากการรักษา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนอยางมาก ผูปวยสวนมากใชเวลาอยู
โรงพยาบาลมากกวาอยูบาน ไมสามารถดําเนินชีวิตไดเองไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร 
การพักผอน การขับถาย การมีกิจกรรมสวนตัว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยเฉพาะในผูปวยระยะสุดทาย  
ความหดหู ทอแทสิ้นหวัง ความรูสึกหมดหนทางในการรักษา ผูปวยจะมีความรูสึกซึมเศรา รูสึกไรคา ไมมี
กําลังใจในการรักษาตอไป และรอคอยความตายที่ใกลเขามาอยางเปนทุกข ไมมีความรูสึกอยากชวยเหลือ
ตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดต่ําลง ดังนั้นการดูแลสงเสริมใหผูปวยระยะสุดทายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพที่เปนอยู จึงเปนบทบาทที่สําคัญของผูดูแลที่จะตองตระหนัก เพื่อใหการดูแล
ผูปวยมีประสิทธิภาพตอไป 
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ใบกิจกรรมที่ 7.1  
 “การเสริมสรางพลัง อึด ฮึด สู” 

 
 

กิจกรรมเพิ่มพลังอึด 
 ประเด็นสําคัญ พลังอึด หมายถึง การทนได ยอมรับได สามารถอยูในสถานการณที่กดดัน สามารถ
จัดการกับอารมณความรูสึกทุกขของตนเองไดอยางเหมาะสม เชน เมื่อตองถูกตักเตือน หรือเปลี่ยนงานจาก
ความเจ็บปวย คาใชจายในการรักษาตางๆ ฯลฯ ผูปวยและญาติสามารถเพิ่มพลังอึดไดดวยการยอมรับความ
จริง และพยายามแสวงหาขอมูล แสดงอารมณไดอยางเปดเผยทั้งบวกและลบ และสามารถทนตอภาวะคับของ
ใจ มีความยืดหยุนและมองโลกในแงดีได 
 เปรียบไดกับการงมหาเงินแบงคหารอยบาท ซึ่งเปนสถานการณที่ทําใหเราผิดหวัง การที่เราจะจัดการ
กับความรูสึกไมพอใจ โกรธได เราตองตระหนักและยอมรับกับความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้น หาทางระบายออกได
อยางเหมาะสม และมองสิ่งที่เกิดข้ึนในแงบวก 

อุปกรณ 
1. ถังบรรจุเม็ดโฟม/โดยทําปายกระดาษติดที่ถังวา “งมแบงค 500 บาท ใน 30 วินาท”ี จํานวน 3 ถัง 
2. ลูกปงปองถังละ 3 ลูก 
3. ตัดกระดาษแผนขนาดเทาเงินแบงค 500 บาท ถังละ 5 ใบ 
4. บรรจุแบงคยี่สิบบาทลงในถัง ถังละ 2 ใบ 

เวลา 10 นาท ี
 ขั้นตอนกิจกรรม 

1. วิทยากรเลือกตัวแทนผูเขาอบรม จํานวน 3 คน พูดชี้แจงใหงมหาแบงคหารอยในถังโฟมที่ 
ติดปายไวโดยใหเวลาในการงม 30 วินาทีระหวางนั้นวิทยากรพูดกระตุนใหผูเลนพยายามงม
ไปเรือ่ยๆ 

2. วิทยากรสอบถามตัวแทนผูเขาอบรมแตละคนวาพบอะไรจากการงมถัง รูสึกอยางไร และ
เฉลยวาในถังไมมีเงิน 

3. วิทยากรสรุปสาระสําคัญที่ไดจากกิจกรรมเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การทํางาน เมื่อเกิดการเจ็บปวยรุนแรงและเรื้อรังของบุคคลในครอบครัว 

กิจกรรมเพิ่มพลังฮึด ( บัตรคําล้ําคา ) 
ประเด็นสําคัญ พลังฮึด หมายถึง การมีกําลังใจ พลังใจ รวมถึงแรงใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป

ภายใตสถานการณท่ีกดดัน ผิดหวัง หรือลมเหลว โดยมีแหลงที่กอใหเกิดพลังฮึดจาก 3 แหลง ดังนี้ 
1. พลังใจที่สรางขึ้นมาไดดวยตนเองมีความหวังอยูเสมอ คิดทางบวก ความศรัทธาตอ

ศาสนา หรือสิ่งที่ดีงามตางๆ ทําใหจิตใจสงบสุข มองตัวอยางดีๆของตนเองและผูอ่ืน 
2. กําลังใจจากคนรอบขางเชน บิดา มารดา ลูก สามี ภรรยา หรือจากคนที่เผชิญเหตุการณ

ที่เลวรายกวาเรา 
3. ปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด มองปญหาเปนความทาทาย ฝกมองประโยชนจากผูดูแล 
4. เชื่อวาคุณเปนคนที่มีคุณคาและมีความหมาย สามารถที่จะคิด เขาใจ ตัดสินใจ แกไข 

และเผชิญหนาถึงความทายทายหรือปญหาตางๆได 
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อุปกรณ 
1. ตัดกระดาษทําบัตรคําจํานวน 20 ใบ โดยในแผนกระดาษแตละใบเขียนคําหนึ่งคําไว ซึ่ง

เปนคําที่สื่อ ถึงการเพิ่มพลังใจที่ไมซ้ํากัน เชน รัก สราง อยา เปนตน 
2. วิทยากรเขียนประโยคขอความไวแผนหลังบัตรคําที่มีความหมายถึงกําลังใจใหเหมาะสม

กับสถานการณ เชน 
รัก  = หากทานรักครอบครัว จงรักตัวเอง และดูแลตนเองใหมาก 
สราง = สรางรอยยิ้มใหกับตัวเองวันละนิด จิตแจมใส 
อยา  = อยาเครียด อยากังวล ดูแลสุขภาพใหด ี

เวลา 10 นาท ี
 ขั้นตอนกิจกรรม 

1. วิทยากรใหผูเขาอบรมสุมหยิบบัตรคําขึ้นมาหนึ่งบัตร 
2. วิทยากรใหผูเขาอบรมอานขอความในบัตรคําดานหลัง 
3. วิทยากรสรุปสาระสําคัญที่ไดจากกิจกรรมเชื่อมโยงกับการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งและ

ผลกระทบตางๆที่เกิดข้ึน พรอมทั้งสรุปแนวทางการเพิ่มพลังฮึดท่ีเหมาะสมแกผูปวยและ
ผูดูแล 

กิจกรรมเพิ่มพลังสู ( เพิ่มพลังใจใหเกินรอย ) 
 ประเด็นสําคัญ พลังสู หมายถึง การมีทักษะที่พรอมในการเอาชนะปญหาหรืออุปสรรค และสามารถ
จัดการกับปญหาได โดยการประเมินความสามารถของตนเองกอนวา อะไรที่ทําได อะไรที่ทําไมได อาจตองหา
ความรูเพิ่มเติม หรือหาแหลงชวยเหลือท่ีเชื่อถือได ขอใหสู ใหหายจากความออนแอ และเชื่อมั่นในตนเองวาจะ
ผานไปได 
 อุปกรณ 
  1. ตัดกระดาษเปนรูปหัวใจ 
  2. ปากกาเมจิก 
  3. เทปกาว 
 ขั้นตอนกิจกรรม 

1. วิทยากรแจกกระดาษรูปหัวใจใหผูเขาอบรมคนละ 2 ใบ 
2. ใหผูเขาอบรมนึกถึงเหตุการณวิกฤตในชีวิตและถามคําถามวา 

- เหตุการณวิกฤตหรือปญหาที่เกิดข้ึนนั้นเปนอยางไร 
- ทานแกไขและผานเหตุการณวิกฤตนั้นอยางไร 
- หากทานพบวิกฤตในครั้งนี้อีก ทานจะมีคําพูดหรือบอกกับตนเองอยางไรที่จะชวยให

ผานพนปญหาอุปสรรคครั้งนี้ โดยใหเขียนคําพูดเหลานั้นลงในกระดาษรูปหัวใจใบ
แรก 

3. เมื่อผูเขาอบรมเขียนขอความลงในกระดาษรูปหัวใจใบแรกเสร็จ คอยใหเขียนขอความที่
จะใหกําลังใจเพื่ออีก 1 คน ลงในกระดาษหัวใจใบที่ 2 เมื่อเขียนเสร็จแลวใหมอบใหกับ
เพื่อน สวนใบแรกเก็บไวใชกับตัวเอง 

4. วิทยากรสรุปสาระสําคัญที่ไดจากกิจกรรม 
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ใบความรูที่ 7 

“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผูปวยและผูดูแล” 
 
 

ในภาวะวิกฤตทางดานจิตใจนั้น มุมมองของผูดูแลดานสุขภาพจิตไดใหความหมายถึงสถานการณที่
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอความสมดุลทางอารมณและจิตใจ ทําใหเกิดความวาวุน สับสน โดยเฉพาะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ยอมมีโอกาสเกิดภาวะดังกลาว ทําใหตองเตรียมความพรอมในการที่จะเตรียมรับกับ
สถานการณที่จะสงผลกระทบตอจิตใจ และสามารถเผชิญกับปญหานั้นๆได โดยสามารถแกไขปญหา ผอน
คลาย หรือตอบสนองตอปญหาได จะทําใหผูดูแลไดรับการจัดการทางอารมณที่เหมาะสม ฟนฟูตนเองดาน
จิตใจ มีความเขมแข็ง และภูมิตานทานที่ดี สามารถใหการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พลังสุขภาพจิต ( Resilience ) คือ ความสามารถในการปรับตัว ปรับใจ เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
วิกฤติ และสามารถฟนตัวกลับมาดําเนินชีวิตตอไปได 
 เหตุการณวิกฤติในชีวิต เชน เมื่อทราบขาววาบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งและเขาสูระยะ
สุดทาย ผูดูแลที่มีพลังสุขภาพจิต จะมีความสามารถท่ีจะอึด ฮึด สู 
 

พลังสุขภาพจิต ความหมาย วิธีการ 
อึด 

หรือดานความมั่นคงทาง
อารมณ 

คือ ความสามารถท่ีจะ
ควบคุมอารมณ ไมให
ออนไหวงาย อดทน ภายใต
ความกดดันได 

การมีแนวทางในการควบคุมอารมณตนเอง ดังนี้ 
1. รูเทาทันอารมณตนเอง รูวาอารมณ

ขณะนั้นเปนอยางไร รูสึกอยางไร 
2. ยอมรับอารมณของตนเองตามที่เปนจริง 

เชน มีความกลัวเศราโศกเสียใจ ไมโทษ
วาเปนเพราะสิ่งอื่น 

3. ใหทํากิจวัตรประจําวันที่คุนเคย เพราะ
ทําใหรูสึกวายังสามารถควบคุมตนเองให
ทําสิ่งตางๆได 

4. ควบคุมอารมณโดยใชเทคนิคตางๆ เชน 
การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การฝกการ
หายใจ หรือใหอารมณผอนคลายลง 

ฮึด 
หรือดานกําลังใจ 

คือ ความสามารถในการ
สรางความหวังและกําลังใจ 
ทําใหมีแรงที่จะดําเนินชีวิต
ตอไป ภายใตสถานการณที่
กดดัน 

วิธีการ 
1. เติมความศรัทธา เปนการเพิ่มความหวังใหกับ
ชีวิต ทําไดโดย 
- เชื่อวาปญหาจะผานพนไปได ฝกการมอง

ตามความเปนจริงและมองดานบวก 
- คิดถึงตัวอยางดีๆของตนเองและผูอื่น 
- พูดกับตนเองในแงบวก เชน พูดคําวา 



 

74 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

พลังสุขภาพจิต ความหมาย วิธีการ 
“โชคด”ี “ขอบคุณ” บอยๆ 

- สรางความสุขสงบทางใจ 
- กําจัดความโลภ โกรธ หลง 

2. เติมมิตร คือการสรางความสัมพันธกับบุคลอื่น 
ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน ครู คนที่เรารัก 
แหลงสนับสนุนตางๆ 
3. เติมจิต 
- เปนการปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด หา

มุมมองที่ดีในเรื่องที่ไมพอใจ มองปญหา
เปนการทาทาย 

- ลดความสมบูรณแบบ ตองทําใจยอมรับ
วาสิ่งที่เราตั้งใจไวอาจมีความผิดพลาดได 

4. เติมการนับถือตนเองวาตนเองเปนคนที่มีคุณคา 
และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน 

สู 
หรือดานการจัดการกับ

ปญหา 

คือ ความสามารถท่ีจะตอสู 
เอาชนะปญหาหรืออุปสรรค 
มั่นใจและพรอมที่จะเผชิญ
กับปญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน 

การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเพ่ิมพลังสู ตองมีสติ
รูตัวเอง ไมแกปญหาดวยอารมณ ใหเหตุและผลมี
ระบบประกอบดวยขั้นตอน 

1. ระบุปญหาคืออะไร เลือกปญหาที่จําเปน
เรงดวน 

2. คนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง 
3. พิจารณาทางเลือกท่ีสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวัน ทําไดจริงและสรางสุข 
4. ลงมือปฏิบัติดวยการมาดูแผนแกไขตาม

ทางเลือกท่ีพิจารณา 
5. ประเมินผลการแกไขปญหา 

 
 ดังนั้นเมื่อผูดูแลไดรับการเพิ่มพลังสุขภาพจิตแลวทําใหเกิดความสามารถในการเผชิญกับปญหาตางๆ 
และปรับตัวปรับใจได สงผลที่ดีตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลและผูปวยตอไป  

ไดมีนักวิชาการที่ไดศึกษาคนควา และสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไวในประเด็นตางๆ ที่สามารถ
สรุปวาคุณภาพชีวิต ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ คุณภาพชีวิต กับคุณภาพ คุณภาพหมายถึงลักษณะของความดี 
ลักษณะประจําบุคคลหรือสิ่งของ ชีวิตหมายถึงความเปนอยู ดังนั้นคุณภาพชีวิตหมายถึงลักษณะความเปนอยูที่
ดีของบุคคล นอกจากนี้ ยังหมายถึงความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของแตละบุคคลตามสภาพที่ตนดํารงอยู ซึ่งเปน
การตัดสินใจโดยบุคคลนั้นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางของการดําเนินชีวิต 
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ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย 
 
 ผูดูแลจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต เพื่อวางแผนการดูแลผูปวยที่
เหมาะสม ตรงกับความจําเปนและความตองการของผูปวย ซึ่ง วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร (2554) ไดจัด
หมวดหมูปจจัยหลักๆ 2 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคและการรักษา โดยมี
รายละเอียด คือ 

1. ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 
1.1 อายุ พบวาผูปวยวัยหนุมสาวที่เปนโรคมะเร็ง รับรูคุณภาพชีวิตต่ํากวาผูสูงอายุ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอารมณ อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุมีความสามารถในการ
ปรับตัวดีกวา อยางไรก็ตามถึงแมวาผูสูงอายุจะรับรูคุณภาพชีวิตในทางบวก แตก็มี
การเปลี่ยนแปลงลดลงไปบาง โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจและจิต
วิญญาณ 

1.2 เพศ มีรายงานวาผูปวยหญิงรับรูวามีคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตสังคมต่ํากวา
ผูชาย 

1.3 การรับรูคุณคาแหงตน พบวาในผูปวยที่มีการรับรูตนเองในทางบวกจะมีคุณภาพ
ชีวิตดีกวาผูที่รับรูวาตนเองไมมีคุณคา 

1.4 ความเชื่อและการใหความหมาย ผูปวยที่เชื่อวาอาการที่เกิดขึ้นกับตนเปนผลมา
จากโรคที่รุนแรงขึ้นหรือมีอันตราย จะมีการรับรูคุณภาพชีวิตตนเองลดต่ําลง 

1.5 ความวิตกกังวล พบวาผูปวยโรคมะเร็งที่มีบุคลิกวิตกกังวลสูง จะมีความวิตกกังวล
ขณะเผชิญกับภาวะเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งสูง และความวิตกกังวลมีความสัมพันธ
ทางลบกับคุณภาพชีวิต กลาวคือ ผูที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีการรับรูคุณภาพ
ชีวิตต่ํา 

1.6 การสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว พบวาผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม โดยเฉพาะจากครอบครัวที่ดี จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

2. ปจจัยดานโรคและการรักษา หมายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปนโรคมะเร็ง การรักษา
โรคมะเร็ง รวมถึงความเจ็บปวยที่อาจมีมากอน 

2.1 ระยะเวลาที่เจ็บปวยเปนโรคมะเร็ง พบวา ผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคมะเร็งมาเปน
เวลานาน จะมีการปรับตัวกับโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.2 ความรุนแรงของโรค พบวาผูปวยโรคมะเร็งระยะตนๆ รับรูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
ผูปวยโรคมะเร็งที่มีการดําเนินของโรครุนแรงหรืออยูในระยะทายๆ 

2.3 ชนิดของการรักษาที่ไดรับ พบวา ผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบผสมผสานมากกวา 
1 วิธี มีคุณภาพชีวิตต่ํากวาผูที่ไดรับการรักษาวิธีเดียว 

2.4 อาการ พบวาความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดอาการมีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคมะเร็ง 

ความเจ็บปวยอื่นๆ โดยเฉพาะการเจ็บปวยทางจิต พบวามีสวนเกี่ยวของกับการรับรูคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง 
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กลวิธีในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 

1. ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานรางกายและจิตใจ  รวมถึงการใหความเคารพผูปวยดวย 
เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูปวยและครอบครัว  

2. ใหความสําคัญกับผูปวย โดยการใหผูปวยไดมีสวนรวมในการวางแผนดูแลตนเอง ไมควรแสดงกริยา
ทาทางหรือแววตาที่ทําใหผูปวยรูสึกวาไมมีคุณคาตอครอบครัว 

3. สงเสริมใหผูปวยเขากิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง (Self help group) ซึ่งในผูปวยที่มีอาการดี 
สามารถเขากลุมชวยเหลือตนเองได โดยผูดูแลคอยประสานและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ   
ซึ่งวิธีนี้เชื่อวาจะชวยใหผูปวยเรียนรูวิธีแกปญหา รูสึกมีคุณคาในตนเอง 

4. จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูปวย ในการชวยเหลือผูปวยใหเผชิญกับปญหาไดดีขึ้น 
5. ใหขอมูลแกผูปวยเกี่ยวกับโรค และการรักษาที่จําเปน รวมถึงการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันภาวะแทรกซอนและอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
6. การสนับสนุนใหกําลังใจ 
7. การใหการปรึกษาที่เหมาะสม 
8. ดูแลโดยตรง ในดานกิจวัตรประจําวันตางๆ เชน การเตรียมอาหาร,การอาบน้ําทําความสะอาดรางกาย

การเขาหองน้ํา ขับถาย การแตงตัว การเคลือ่นยายผูปวย เปนตน 
9. ดูแลกิจกรรมตามแผนการรักษาอาการตางๆ ของโรค เชน การใหยา การทําแผล เปนตน 
10. ผูดูแลควรแสดงความรับผิดชอบดวยความสมัครใจในการทํางานทั้งภายในและภายนอกบาน จัดการ

เกี่ยวกับภาระคารักษาพยาบาล และคาใชจายในครอบครัว เพื่อชวยใหผูปวยรูสึกสบายใจ และลด
ความวิตกกังวลในผูปวย 

 
 
กลวิธีในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
 
  

เมื่อสมาชิกในครอบครัวตองรับบทบาทเปนผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย ผูดูแลจะทําหนาที่ดูแล
สุขภาพและชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การขับถาย การอาบน้ํา 
การแตงตัว และการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน ซึ่งบางครั้งผูดูแลตองใชเวลาอยูกับผูปวยตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองความตองการที่เรงดวนของผูปวย เชน การทําความสะอาดเมื่อผูปวยอาเจียน บางครั้งอาจตองเผชิญ
กับภาวะกดดันทางอารมณของผูปวยอยางหลีกเลี่ยงไมได และนอกเหนือจากภาระในการดูแลผูปวยแลว ผูดูแล
ยังมีภาระอ่ืนๆ เชน งานตางๆ สวนตัวในความรับผิดชอบ งานบาน ภาระทางการเงิน รวมถึงการประสานงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวย สิ่งเหลานี้ลวนเปนภาระที่ผูดูแลตองเผชิญทั้งสิ้น เมื่อตองรับภาระในการ
ดูแลผูปวย ผูดูแลตองใชเวลา แรงงาน ความคิด เพื่อจัดการกับปญหาที่เพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบคุณภาพชีวิต
ผูดูแลในหลายดาน เชนทางรางกายพบวาผูดูแลมีความเหนื่อยลา น้ําหนักลด นอนหลับพักผอนไดนอย อาจมี
ปญหาทางสุขภาพ เชน ไข ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง เปนตน สวนดานจิตใจ ผูดูแล
จะเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งเมื่อรุนแรงขึ้นอาจนําไปสูการเจ็บปวยทางจิตได ดานสังคมพบวาผูดูแล
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จะมีบทบาททางสังคมลดลง บางรายอาจตองลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผูปวย ทําใหสูญเสียรายได สงผลตอ
ปญหาทางเศรษฐกิจ ดานจิตวิญญาณ พบวา ผูดูแลผูปวยมะเร็งเกิดความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือ รูสึกถึง
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในไมชาหมดความหวังในชีวิต 
 ดวยสภาพปญหาดังกลาวผูดูแลจึงจําเปนตองไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุขหรือมีความทุกขนอยที่สุด โดยมีวิธีการตางๆ ดังนี ้

1. สงเสริมความสามารถในการดูแลผูปวยดวยโดยการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ
ในการดูแลผูปวยดวยวิธีศึกษาหาความรู เชน ความรูเรื่องโรค วิธีการดูแล การใหยา (ชนิด 
ปริมาณ เวลา อาการขางเคียง) การจัดการอาการตางๆ เปนตน รวมทั้งไดรับการฝกทักษะ
เบื้องตนในการดูแลผูปวยขณะอยูที่โรงพยาบาล และเมื่อกลับไปอยูที่บาน เมื่อผูดูแลผูปวย
ไดรับความรู และฝกทักษะจะชวยทําใหมีความมั่นใจ ลดความกลัวและความวิตกกังวลได 

2. สงเสริมสุขภาพดานรางกายของผูดูแล ควรมีการประเมินความพรอมของผูดูแลทางดาน
รางกาย เพื่อใหมีความพรอมและสามารถดูแลผูปวยได โดยไมเกิดปญหาสุขภาพของผูดูแล
ที่จะเปนอุปสรรคตอการดูแลผูปวย 

- การรับประทานอาหารที่มีประโยชนมีคุณคาครบ 5 หมู หลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรค และไมมีประโยชนตอรางกาย ควรรับประทาน
อาหารครบทุกมื้อและตรงเวลา หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําชา กาแฟ เหลา เบียร 

- การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหรางกายแข็งแรง การทํางานของ
ระบบตางๆของรางกายดีขึ้น ชวยลดความเครียดและความวิตกกังวล การออก
กําลังกายอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห ออกกําลังกายในแตละวันๆ ละ 30 - 45 
นาท ีไมควรหักโหมจนเกินไป  

- การพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ โดยวิธีการควบคุมสิ่งเราที่รบกวนคุณภาพ
การนอน เชน แสง เสียงตางๆ จัดสรรเวลาในการดูแลผูปวย เวลาพักผอน และ
เวลานอนใหเหมาะสม 

- การตรวจสุขภาพ และการดูแลรักษาโรคประจําตัว (ถามี) อยางตอเนื่อง ผูดูแล
ควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ สวนผูดูแลที่มีโรคประจําตัว ตองมาตรวจติดตามนัดทุกครั้ง เพื่อไดรับ
การรักษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูดูแลควรคนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ความเจ็บปวย และแหลงประโยชนหรือสถานบริการในการ
ดูแลสุขภาพ 

3. สนับสนุนทางดานจิตใจของผูดูแล เพื่อใหสามารถรับกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงที่สงผลให
ผูดูแลมีอาการเครียดได ผูดูแลควรหาวิธีการผอนคลายความเครียดตามที่ตนเองสนใจและ
เหมาะสมกับการนํามาปฏิบัติในการจัดการความเครียดไดแก การหางานอดิเรกที่ชอบ การ
มีอารมณขัน ทํากิจกรรมเพื่อผอนคลาย เรียนรูแหลงประโยชนตางๆ และสามารถขอรับ
การชวยเหลือได สนับสนุนทางสังคม เชนการมีเครือขายสังคมที่เขมแข็งเขามาชวยเหลือ
หรือมีเพ่ือนมาเยี่ยมเยือนจะทําใหความเหนื่อยลาจากการดูแลผูปวยลดลง 

4. เสริมสรางความสามารถในการยืนหยัดเผชิญภาวะวิกฤต ิดวยวิธีการดังนี ้
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- ฝกควบคุมอารมณตนเองใหมีสติและสงบ โดยเริ่มตนจากการควบคุมอารมณเมื่อ
เผชิญกับสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด ความผิดหวัง ฝกหายใจเขาออกชาๆ 
ลึกๆ และคิดถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจ 

- ปรับอารมณ ใชสติ ไมใชอารมณ และรูจักใหอภัย 
- ฝกพัฒนาศักยภาพในการแกปญหา โดยฝกหาทางออกหาขอดีขอเสียในแตละ

วิธีการ เลือกวิธีการที่ดีที่สุด และคิดหาวิธีการสํารองไวเผื่อวิธีที่เลือกใชไมไดผล 
การแกไขปญหาไดสําเร็จจะชวยใหผูดูแลเห็นวาการแกไขปญหาไมใชเรื่องยาก 
และมีทักษะท่ีดีในการแกปญหาได 

- ยอมรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได มีความยืดหยุน ไมยึดมั่นกับเรื่อง
เล็กๆ นอยๆ จนเกินไป เพราะจะทําใหความเครียดและความวิตกกังวลในตนเอง
เพิ่มมากขึ้น 

- ปรับความคิด มองในดานดี คิดบวก ไมทอแทสิ้นหวัง และควรมีความสุขอยาง
พอเพียง 

- สรางความศรัทธาและเชื่อม่ัน วาปญหาทุกอยางตองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น 

- ปรึกษาคนที่ไวใจ เพื่อรับฟงปญหา การระบายและชวยหาทางออกของปญหา 
 

จะเห็นไดวาสิ่งที่จะชวยใหผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น มีขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอม
สําหรับผูดูแลดังนี ้

1. มีความคิดในทางบวกตอการดูแลผูปวย 
2. ตั้งเปาหมายในการดูและท่ีสามารถทําได แลวจึงคอยๆ ขยับเปาหมายตอไป 
3. มองอนาคตในการดูแล เพื่อวางแผนการดูแลผูปวย 
4. วางแผนการทํากิจกรรมการดูแลในแตละวัน เพื่อจัดสรรเวลาพักผอน กิจกรรมการดูแล

หลายกิจกรรมสามารถทําพรอมๆ กันได 
5. ยอมรับในการชวยเหลือจากคนอ่ืน สิ่งใดที่เกินกําลังตองใหผูปวยชวย 
6. คํานึงถึงสุขภาพของตนเองในเบื้องตน 
7. ใหเวลากับตัวเองบาง มีเวลาในการทําเรื่องสวนตัว 
8. รับประทานอาหารและนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
9. การใหกําลังใจกับตนเอง ปรับตนเปนคนที่ยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ 
10. บอกหรือระบายความรูสึก ขอรับคําปรึกษาจากครอบครัว เพื่อนหรือบุคลากรสุขภาพ 
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สรุป 
 
 การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนภาระที่หนักตองใชความพยายาม และความอดทนสูงตอการ
ปรับตนเองใหทําบทบาทของผูดูแล เนื่องจากผูดูแลหลายคนยังไมเคยมีประสบการณในการดูแลผูปวยมากอน 
ยังไมมีความพรอมในการดูแล ยังขาดความรู ทักษะการดูแลตางๆ นอกจากนี้ยังมีภาระอื่นๆ รวมดวย เชน 
การเงิน การงาน เปนตน จากประเด็นดังกลาวจึงสงผลกระทบตอผูดูแลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและผูดูแล ดังนั้นผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายจึงจําเปนจะตอง
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น โดยการนําเอากิจกรรมการเสริมสรางพลังอึด ฮึด สู เปน
การเตรียมความพรอมของผูดูแลใหสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได มีความรูสึกที่ดีในการดูแล
ผูปวย และสามารถที่จะดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่องโดยไมเกิดภาวะเหนื่อยลา (Burn-out) ซึ่งหากผูดูแล
สามารถปรับตัวเองไดใหเกิดความสงบในจิตใจ และมีความพรอมในการดูแล ผูปวยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี การ
ที่จะชวยใหผูดูแลสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จึงควรมีการสนับสนุนในการสราง
เสริมสุขภาพผูดูแลในดานความรู ความสามารถ และทักษะการดูแล การสงเสริมสุขภาพรางกายของผูดูแล 
การสนับสนุนทางดานจิตใจ และเสริมสรางความสามารถในการยืนหยัดเผชิญกับภาวะวิกฤติได นําไปสูการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ดีตอไป 
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หนวยการเรียนที่ 8 
เครือขายและแหลงบรกิารสุขภาพ 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ เวลา 1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจการเชื่อมโยงระบบเครือขายและแหลงบริการสุขภาพ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายในความรับผิดชอบ รวมถึงการสงเสริมให
ครอบครัวและผูดูแลมีสวนรวมในการวางแผนรูปแบบการดูแลและการเขาถึงแหลง
บริการแกผูปวยระยะสุดทายได 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชเครือขายสุขภาพ 
2. บอกแหลงบริการสุขภาพท่ีใหบริการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
1. วิทยากรบรรยาย ประเด็นการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ

การรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดทุกระดับ อยางครอบคลุม 
2. วิทยากรบรรยายตามใบความรูที ่8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบความรูที่ 8 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 

การประเมินผล - ความสนใจของผูอบรม 
- การมีสวนรวมในการตอบคําถามของผูอบรม 
- มีเครือขายสุขภาพรวมในการดูแลผูปวย 
- ผูเขาอบรมบอกถึงแหลงบริการสุขภาพที่ใหบริการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 

 
สาระสําคัญ 
 
 ระบบของการดูแลรักษาพยาบาลภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ นั้น ระบบการ
บริการมีทั้งระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) 
ซึ่งในแตละระดับมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน แตมีการเชื่อมโยงในการสงตอกันอยางแนบแนนเปน
ระบบชัดเจน และตอเนื่องโดยระบบการสงตอ (Referral system) ทําใหสามารถจัดบริการสุขภาพที่ดี และมี
คุณภาพแกประชาชน การบริหารจัดการการดูแล จึงตองตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูชุมชนและบาน และเมื่อ
ผูปวยกลับไปอยูที่บาน ผูดูแลสามารถจะไดรับการดูแลหรือการชวยเหลือจากเครือขาย และแหลงบริการ
สุขภาพไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย และครอบครัวรวมทั้งลดภาระ ความกดดัน และความเครียดใน
การดูแล กอใหเกดิสัมพันธภาพท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา 
 



 
 

 

82 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดแูลผูปวยมะเร็งระยะสดุทาย 
 

 

ใบความรูที่ 8 
เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ 

 
 
 ระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายและไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอยางตอเนื่องนั้น เริ่ม
ตั้งแตผูปวยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล จนกระท่ังจําหนายกลับไปอยูที่บาน การเตรียมความพรอมของผูปวย
และผูดูแลตลอดจนครอบครัวจึงเปนเรื่องที่สําคัญ สิ่งที่ตองวางแผนรวมกันคือ รับรูขอมูลและการประสาน
เครือขาย แหลงบริการสุขภาพเพื่อสามารถชวยเหลือสนับสนุนการดูแลผูปวยของผูดูแลได กระทรวง
สาธารณสุขไดมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ภายใตหลักการ “เครือขายบริการไรรอยตอ” 
ในการเชื่อมโยงเครือขายและสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกัน มี
จุดมุงหมายใหประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐานทั่วถึง และเปนธรรม ดังภาพที่ 1 
 

 
รูป แสดงเครือขายบริการสุขภาพ 12 เครือขาย 
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นอกจากนี้ไดมีหนวยบริการสุขภาพที่ใหบริการในการดูแลรักษาโรคมะเร็งในเขตสุขภาพซึ่งเปน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทยของคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงหนวยที่ใหบริการโรคมะเร็งในเขตสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภายนอกสังกัด 
 

เขต 
สุขภาพ 

กรมการแพทย สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

รพ.ในมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนแพทยของ

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลเอกชน 
และอื่นๆ 

1 รพ.มะเร็งลําปาง - รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห 

- รพ.ลําปาง 

- รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม 

 

 

2  - รพ.อุตรดติถ 
- รพ.พุทธชินราช 

- รพ.มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 

 

3  รพ.สวรรคประชารักษ   
4 - รพ.มหาวชิราลงกรณ

ธัญบุร ี
- รพ.มะเร็งลพบุร ี

รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 

 

5  - รพ.นครปฐม 
- รพ.ราชบุร ี
- รพ.เจาพระยายมราช 

  

6 รพ.มะเร็งชลบุร ี - รพ.ชลบุร ี
- รพ.เจาพระยาอภยั

ภูเบศร 
- รพ.พระปกเกลา 
- รพ.ระยอง 
- รพ.สระบุร ี

  

7  รพ.ขอนแกน รพ.ศรีนครินทร  
8 รพ.มะเร็งอุดรธาน ี รพ.อุดรธาน ี   
9  - รพ.สุรินทร 

- รพ.บุรีรมัย 
- รพ.มหาราช

นครราชสมีา 

  

10 รพ.มะเร็งอุบลราชธาน ี รพ.สรรพสิทธิประสงค   
11 รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี - รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช 
- รพ.สุราษฎรธาน ี
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เขต 
สุขภาพ 

กรมการแพทย สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

รพ.ในมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนแพทยของ

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลเอกชน 
และอื่นๆ 

12  - รพ.หาดใหญ 
- รพ.ตรัง 
- รพ.ยะลา 

รพ.สงขลานครินทร  

13 - สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
- รพ.ราชวิถี 
- รพ.เลดิสิน 
 

 - รพ.ศิริราช 
- รพ.จุฬาลงกรณ 
- รพ.พระมงกุฎเกลา 
- รพ.รามาธิบด ี
- ศูนยการแพทยสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

- รพ.วชิรพยาบาล 
 

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ 
- รพ.ศิริราช ปยมหา

การุณย 
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
- รพ.กรุงเทพ 
- รพ.บํารุงราษฎร 
- รพ.พญาไท 
- รพ.สมติิเวช  
- รพ.กรุงเทพครสิเตยีน 
- รพ.เปาโลเมโมเรียล 

นวมินทร 
- รพ.ปยะเวท 
- รพ.วัฒโนสถ 
- รพ.นครธน 
- รพ.บางปะกอก 9 

อินเตอรเนชั่นแนล 
- รพ.พระราม 9 
- รพ.เกษมราฎร 

  
 

 เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ มีสวนชวยในการสนับสนุนผูดูแลในดานการใหคําปรึกษา ให
คําแนะนํา และขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชน ใหคําปรึกษาแกผูดูแล เพื่อลดความวิตกกังวล ไมรูสึกโดด
เดี่ยว สามารถดูแลผูปวยดวยความมั่นใจ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณสิ่งของที่จําเปน นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ระบบบริการการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Hotline) ผูดูแลสามารถโทรศัพทปรึกษา และจัดกลุมสนับสนุน
ผูดูแล (Support group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลระหวางผูดูแลดวยกัน รวมทั้งการออกเยี่ยม
ติดตามของทีมสหสาขาวิชาชีพจากหนวยบริการสุขภาพ ในการติดตามประเมินปญหาสุขภาพของผูปวยและ
ประเมินผูดูแลในการเผชิญกับปญหาทางดานรางกายจิตใจ และการดูแลใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางมั่นใจ 
ถูกตองและเหมาะสม และสงมอบขอมูลขาวสารการดูแลใหมๆ เพิ่มเติม และประสานเครือขายการดูแลใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยรวมกัน นอกจากนี้แลวเครือขายที่เขามามีบทบาทในการดูแลผูปวย
รวมกับผูดูแล ไดแก 
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 เครือขายดานสังคม ประกอบดวย 
- องคการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ

บริหารสวนตําบล) 
- พัฒนาสังคมจังหวัด 
- กองทุน / สมาคม / ชมรม / มูลนิธิตางๆ 
- กลุมจิตอาสา 
- หนวยงานเอกชน 
- ชุมชน 
- วัด 
- โรงเรียน 
- Website ตางๆ 
- ศูนยบริการผูดูแล (Nursing Care)  

เปนตน 
 
 

สรุป 
 
 
 ในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคอง เครือขายและแหลงบริการสุขภาพ เปน
สิ่งจําเปนและสําคัญที่ผูดูแลตองรูจักและสามารถติดตอเพื่อรับการชวยเหลือและสนับสนุนในการดูแลผูปวย
ยามตองการ เครือขายบริการนั้นมีทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองคกร หนวยงานหรือบุคคลที่
ไมหวังผลประโยชนหรือกําไรจากการใหบริการ ทําใหเกิดการขยายการชวยเหลือผูปวยไดอยางกวางขวาง และ
ครอบคลุม ระบบบริการสุขภาพไดแสดงใหเห็นชัดเจนถึงการสามารถเขาถึงบริการของผูปวยได และมี การ
เตรียมความพรอมการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่ใหทุกภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการดูแลในประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวของ ผูปวยไดรับการดูแลและสงตอที่เหมาะสม โดยผูดูแลไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ
ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนดวยการติดตามเยี่ยมจากทีมสหสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความ
มั่นใจ และใหการดูแลผูปวยดวยความมุงมั่นไมมีภาวะของการรูสึกเปนภาระ (Burn out) สงผลตอการดูแลที่มี
คุณภาพผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่องจนกระท่ังจากไป  
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หนวยการเรียนที่ 9 
การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 

 
องคประกอบ/กลุม/เวลา กลุมใหญ (เวลา 2 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคทั่วไป 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกสูญเสียและการแสดงออก 
2.บอกวิธีการชวยเหลือครอบครัวเบื้องตนเกี่ยวกับการปรับตัวภายหลังการสูญเสีย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สามารถบอกแนวทางการชวยเหลือญาติและครอบครัวของผูปวยได 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
กิจกรรมท่ี 9.1   

- แบงกลุมยอย 3 กลุมๆ ละ 10 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
ประเด็นในใบกิจกรรมที่ 9.1 “การดูแลหลังการเสียชีวิต” 

- นําเสนอทีละกลุม 
- วิทยากรสรุปนําสูกิจกรรมท่ี 9.2 

กิจกรรมท่ี 9.2 วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต 
(Bereavement Care) 

เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 
- ใบความรูที่ 9 การดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) 
- ใบกิจกรรม ที่ 9.1 “การดูแลหลังการเสียชีวิต” 

การประเมนิผล - สังเกตการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
- การมีสวนรวมในการตอบคําถาม 

 

 
สาระสําคัญ 
 
 ปจจุบันถึงแมวาความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยจะสามารถยืดอายุคนใหยาวนานขึ้น แตในที่สุดก็
ไมสามารถยื้อชีวิตคนไวได ซึ่งผูปวยในกลุมนี้จะมีปญหาสุขภาพจิตควบคูไปกับปญหาสุขภาพทางกายเสมอ เมื่อ
การดําเนินของโรคดําเนินไปถึงระยะสุดทายผูปวยจะมีความทุกขทรมานเพิ่มขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ ญาติ
หรือผูดูแลตองเผชิญกับความสิ้นหวัง และความเศราโศกเมื่อตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก โดยเฉพาะบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งมีบทบาทที่ตองดูแลปรนนิบัติผูปวยในชวงระยะเวลาที่อาการทรุดหนักลงจนไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได สภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัวจึงตกอยูในภาวะที่ถูกบีบคั้นอยางยิ่ง ทั้งยังมีความเหน็ดเหนื่อย 
ออนลาจากการปฏิบัติดูแลผูปวย ดังนั้นการดูแลครอบครัวจึงมีความสําคัญตั้งแตระยะเจ็บปวยไปจนถึงระยะ
ภายหลังการเสียชีวิต 
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ใบกิจกรรมที่ 9.1 
“การดูแลหลังการเสียชีวิต” 

 
 
คําชี้แจง   

 
 

 
ใหผูอบรมแบงกลุมๆละ 10 คน แตละกลุมพูดคุยตามประเด็นที่กําหนด และเตรียมตัวแทน 

นําเสนอผลการอภิปรายในกลุมใหญ 
 
 
ขั้นตอนกิจกรรม  
 
 
 

1. ใหผูเขาอบรมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น ดังนี ้
- ประสบการณหลังการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น     

อยางไรบาง และทานมีความรูสึกอยางไร 
- เมื่อเกิดภาวะโศกเศราหลังจากสูญเสียแลว ทานทําอยางไรบาง 

2. ตัวแทนกลุมนําเสนอ 
3. วิทยากรสรุปและเชื่อมโยงสูใบความรูท่ี 9  
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ใบความรูที่ 9 
“การดูแลหลังการเสียชีวิต” 

 
การเสียชีวิตและจากไปของบุคคลอันเปนที่รัก สงผลใหครอบครัวและผูดูแลผูปวยตองมีอาการ

โศกเศรา (Grief) การสูญเสียดังกลาวเปนประสบการณที่สรางความเจ็บปวดใหกับผูที่ยังคงดํารงอยู ถึงแม
ผูดูแลจะคาดวาจะตองมีการสูญเสียแลวก็ตาม อาการโศกเศราสงผลกระทบตอผูดูแล ครอบครัวผูใกลชิดทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต การเรียนรูและ
ศึกษาเพื่อทําความเขาใจการดูแลหลังการเสียชีวิต ซึ่งเปนเรื่องสําคัญเปนอยางมาก เพื่อใหสามารถผานพน
ระยะตางๆของปฏิกิริยาการสูญเสียนั้นได จนกลับเขาสูการดําเนินชีวิตตามกิจวัตรประจําวันตามเดิม 
 Elizabeth Kubler-Ross ไดกลาววาการรับมือของคนเรากับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น แบงเปนระยะที่
ตอเนื่องกัน 5 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะปฏิเสธ (Denial) ไมยอมรับความจริง การปฏิเสธเปนกลไกในการปองกันตนเองของ
คนเราตามธรรมชาติ ทั้งที่จริงแลวการตายเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อาการปฏิเสธนี้อาจเกิดขึ้นได
ถึงแมวาจะเปนสิ่งที่คาดการณไวลวงหนาก็ตาม 

2. ระยะโกรธ (Angry) การไมยอมรับความจริงแลวจะทําใหมีอารมณโกรธเขามาแทนที่ อาจโกรธ
ตนเองหรือโกรธผูอื่น จะมีอาการวาวุน และคิดถึงผูที่จากไป แมทราบวาไมสามารถทําอะไรได 

3. ระยะตอรอง (Bargaining) การตอรองนี้มักจะไมทําใหเกิดผลดีที่ยาวนาน เนื่องจากเปน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการจากไปหรือการตาย 

4. ระยะเศรา (Depression) เปนเรื่องปกติที่คนเราจะรูสึกเศรา เสียใจ กลัว หรือรูสึกไมมีอะไร
แนนอน บางครั้งครุนคิดถึงเรื่องราวที่ผานมา ความทรงจําเดิมที่เคยอยูรวมกัน นึกทบทวนถึงสิ่งตางๆที่ยังคง
สรางความผูกพัน ระยะนี้จะเริ่มเขาสูการยอมรับความจริง 

5. ระยะยอมรับ (Aceptance) อารมณความรูสึกตางๆดีขึ้น ความรูสึกผูกพัน สูญเสียลดลง เริ่ม
มองสิ่งรอบขางตนเอง และมุงหวังในการตั้งตนดําเนินชีวิตใหมตอไป มองอนาคตไปขางหนา ความโศกเศรา
หายไป 

การบรรเทาความรูสึกกับปฏิกิริยาของการเศราโศก สูญเสียนั้นขึ้นอยูกับบริบทของแตละบุคคล 
ประสบการณของตนเองตอการสูญเสีย การเผชิญตอสภาวะการสูญเสีย ประเพณีและวัฒนธรรมที่จะสงผลถึง
การแสดงออก ทั้งนี้ผูดูแลจึงตองเรียนรูและทําความเขาใจถึงอาการโศกเศรา เพื่อใหสามารถผานระยะตางๆ
ของความเศราโศกไดเร็วขึ้น และสามารถกลับเขาสูภาวะปกติของการดํารงชีวิต 

 
การดูแลชวยเหลือผูดูแลและครอบครัวของผูปวยหลังการเสียชีวิต 

 
 
การดูแลหลังการสูญเสีย จึงตองดูแลความเกี่ยวไปถึงกอนผูปวยจะเสียชีวิตดวย หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

การดูแลหลังการเสียชีวิตจะตองเริ่มไปพรอมๆกับการดูแลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพที่
ดีตอกันของผูปวย ครอบครัว ผูดูแล และทีมสหสาขาวิชาชีพ การไดคลี่คลายปมในใจของผูปวย การดําเนินการ
กอนผูปวยจะเสียชีวิต หรือมิใหเกิดความรูสึกที่ติดคางในใจตอกัน ซึ่งนอกจะทําใหผูปวยจากไปอยางสงบแลว
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ผูดูแลและครอบครัวไมไดรับผลกระทบตอการจากไป ที่ทําใหมีผลกระทบตอภาวะสุขภาพทางกาย และทาง
จิตใจได 

 
ขอแนะนําในการปฏิบัติเพื่อเยียวยา 

 
 

การปฏิบัติตนเองหลังผูปวยเสียชีวิตของผูดูแลและครอบครัวเพื่อบรรเทาความทุกขใจ โศกเศรา 
และสามารถดําเนินชีวิตตอไปได โดยนําหลักคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ นํามาปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
และใหเวลาในการทําความเขาใจกับหลักความจริงของชีวิต ซึ่งนําเสนอ การปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ 
ไดแก การทําบุญตักบาตรอุทิศสวนกุศล ตามหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะในเรื่องราวของ
กฎแหงกรรม เปนแงคิดในการดําเนินชีวิต สวดมนตและนั่งสมาธิ เพื่อทําใหจิตใจสงบ ไมฟุงซาน การสวดมนต
ทําใหชวยมีสมาธิและลดความโศกเศรา ใชเวลาในการทําความเขาใจความจริงของชีวิตวาเปนไปตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ เพื่อเตรียมใจยอมรับกับการเจ็บปวยและการจากไปได 

 
การดูแลภายหลังผูปวยเสียชีวิต 

 
 

1. เมื่อผูปวยเสียชีวิตแลว ผูดูแลมีสวนรวมในการชวยเหลือ ดําเนินการปฏิบัติตอรางผูจากไป 
โดยการทําสิ่งตางๆดวยความนุมนวล ใหความเคารพ เชนเดียวกับเมื่อยังมีชีวิตอยู 

2. ดําเนินการจัดการเรื่องราวการติดตอ เอกสารตางๆ 
3. หากผูเสียชีวิตเคยแสดงความจํานงหรือบริจาคอวัยวะไว ควรติดตอศูนยรับอวัยวะโดยเร็ว 

โทรศัพทหมายเลข 1666 ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง กรณีบริจาคดวงตาควรติดตอภายใน 6 ชั่วโมง 
4. การแจงเสียชีวิตและขอหนังสือรับรองการเสียชีวิต ญาติจะตองไปยื่นคําขอที่นายทะเบียน

เขต/อําเภอ ที่โรงพยาบาลตั้งอยูโดยเตรียมเอกสารในการยื่นประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 
การดูแลผูปวยและญาติ/ครอบครัวภายหลังผูปวยเสียชีวิต          

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือสําคัญบุคคลตาง
ดาวของผูปวยที่เสียชีวิต และผูที่จะไปติดตอขอรับใบมรณะบัตรพรอมสําเนา 1 ชุด สําเนาทะเบียนบานของ
ผูปวยทีเ่สียชีวิต พรอมสําเนา 1 ชุด 

หนังสือรับรองการตาย ใบรับแจงการตายและหนังสือมอบหมายขอใหญาติติดตอ
ขอรับไดทีห่นวยงานที่ผูปวยเสียชีวิต เมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบรอยแลวขอใหญาติไปติดตอขอรับใบมรณะบัตร
กับนายทะเบียนเขต/อําเภอ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว จะออกใบมรณะบัตรเพื่อใหญาติ
นําไปแสดงกับทางวัด และแจงตอนายทะเบียนทองถ่ินที่ผูตายอาศัยอยู 

การขอรับศพออกจากโรงพยาบาล การติดตอขอรับศพออกจากโรงพยาบาล ญาติ
จะตองแสดงใบมรณะบัตรที่ไดรับจากเขต/อําเภอ ใหกับเจาหนาที่หองศพกอน 

5. ติดตอการจัดงานตามศาสนาและพิธีกรรมความเชื่อ 
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สรุป 
 

การดูแลภายหลังเสียชีวิตเปนเรื่องที่ยากและมีผลกระทบตอผูดูแลและครอบครัวผูปวยที่ยังมีชีวิตอยู
เปนอยางมาก ผูดูแลที่ดูแลผูปวยตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน ยอมจะมีความรักความผูกพัน ทําใหไม
สามารถทําใจไดทันทีเมื่อผูปวยจากไป ปฏิกิริยาทางจิตใจของผูดูแลที่มีอาการโศกเศราตามระยะจะแสดงออก
ใหเห็นถึงพฤติกรรม ความคิด ความรูสึกนึกคิดของผูดูแล ตั้งแตระยะปฏิเสธไมยอมรับความจริงตอการจากไป 
ระยะโกรธ ระยะตอรอง ระยะเศรา และเขาสูระยะยอมรับในที่สุด หากผูดูแลไมสามารถปรับเปลี่ยนและกาว
ขามระยะตางๆนี้ไดจะกอใหเกิดปญหาทั้งทางรางกายที่กระทบตอระบบตางๆในการทํางานของรางกาย มี
อาการผิดปกติ เชน ปวด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด คลื่นไสอาเจียน ออนเพลีย เวียนศีรษะ นอนไมหลับ เปนตน 
อาการดานจิตใจ มีความรูสึกเศรา เสียใจ รูสึกผิด หงุดหงิด ตึงเครียด เปนตน เปนภาวะสุขภาพที่จะตองไดรับ
การดูแลรักษา ดังนั้นจึงตองมีการรวมมือกันในการดูแล ผูดูแล ครอบครัว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ยังคง
ติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ หรือเปดโอกาสใหผูดูแลและครอบครัวที่มีปฏิกิริยาตอการสูญเสีย ไดแสดงออก
และปรึกษา จะชวยใหผูดูแลและครอบครัวสามารถผานพนความเศราโศก กลับมาสูการดําเนินชีวิตตามปกติได 
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หนวยการเรียนที่ 10 
กฎหมายและจริยธรรม 

 
 
 

องคประกอบ/ 
กลุม/เวลา 

กลุมใหญ 
เวลา 2 ชั่วโมง 

วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายและ
จริยธรรมในเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. อธิบายเกี่ยวกับการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับการบริการดาน
สาธารณสุขได 

2. เขาใจถึงสิทธิและการตอบสนองความตองการของผูปวยระยะสุดทายที่อยูใน
ขอบเขตกฎหมาย 

กิจกรรม กิจกรรมในหนวยการเรียนนี้ประกอบดวย 
   กิจกรรมที่ 10.1 วิทยากรสุมถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายและ

จริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในใบกิจกรรมที่ 10.1 
   กิจกรรมที่ 10.2 วิทยากรบรรยายประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรมใน

เรื่องการทดลองเขียน living will ของตนเอง 
เนื้อหา/สื่อ - Power point ประกอบการบรรยาย 

- ใบกิจกรรมที่ 10.1 ความคิดเห็นเปนอยางไร ในประเด็นในกฎหมายและจริยธรรม 
- ใบความรูที่ 10 กฎหมายและจริยธรรม 

การประเมนิผล - สังเกตการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
- การมีสวนรวมในการตอบคําถาม 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 

ปจจุบันความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ  
โดยเฉพาะในผูปวยระยะสุดทายการชวยชีวิตมุงไปที่การรักษาชีพ บรรเทาความทรมาน ลดความทุพพลภาพ 
และชวยฟนคืนชีพคนที่หมดสติและหัวใจหยุดเตนไปแลว โดยตองรีบตัดสินใจในเวลาอันสั้นที่นับกันเปนวินาที 
ทําใหมีบอยครั้งที่ผูปฏิบัติการชวยชีวิตลงมือชวยชีวิตไปโดยไมไดทราบเจตนารมณของผูปวยที่ไดเขียนหรือได
แสดงไวกอนหนานั้น จึงกลายเปนความหวังดีที่ขัดแยงกับประโยชนสูงสุดที่ผูปวยพึงไดรับ เพื่อใหการปฏิบัติใน
การดูแลผูปวยระยะสุดทายไดอยางเหมาะสม ผูดูแลจําเปนตองมีความรูความเขาใจตอแนวปฏิบัติของผู
ปฏิบัติการชวยชีวิตวากรณีไหนควรชวยหรือกรณีไหนควรงดเวนหรือควรหยุดการชวยชีวิต ซึ่งในการจะเริ่มหรือ
จะเลิกปฏิบัติการชวยชีวิต ตองนําประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และวัฒนธรรมมาพิจารณาควบคูดวยเสมอ 
แมวาโดยกฎหมายแพทยจะมีหนาที่โดยตรงในการตัดสินใจ แตแพทยก็ตองตัดสินใจโดยพิจารณาขอมูล
หลักฐานเชิงวิทยาศาสตรควบคูกับความประสงค (Preferences) ของผูปวยดวยเสมอ 
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ใบกิจกรรมที่ 10.1 

 “ความคิดเห็นเปนอยางไรในประเด็นกฎหมายและจริยธรรม” 

 
 

คําชี้แจง   
 
 

ผูเขารวมอบรมรวมกันแสดงออกความคิดเห็นในประเด็นขอคําถาม ดังนี้ 
 
 
ประเด็นแลกเปลี่ยน        
 
 

1. ทานทราบเกี่ยวกับการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ป 2552 หรือไม 

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใชสิทธิปฏิเสธการรักษา ในการยื้อชีวิตผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย สามารถทําไดหรือไม 

3. กรณีผูปวยมะเร็งระยะสุดทายไดทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุข โดยระบุในหนังสือหามใสทอชวยหายใจ แตเมื่อมีอาการทรุดลง ผูปวยไม
รูสึกตัว ลูกสาวของผูปวยตองการใหแพทยผูรักษาใสทอชวยหายใจ การกระทําของลูก
สาวสามารถกระทําไดหรือไม หากทานเปนแพทยจะทําอยางไร ปฏิเสธหรือทําตามโดย
ใสทอชวยหายใจตามท่ีญาติตองการ 
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ใบความรูที่ 10 

 “กฎหมายและจริยธรรมในเร่ืองการดูแลผูปวยระยะสุดทาย” 

 
 

 การดแูลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย มักมีสถานการณและปจจัยหลายๆ ดานเขามาเกี่ยวของทําใหเกิด
ความไมเขาใจกนั โดยเฉพาะเปาหมายของการรักษาในระยะสุดทาย ผูปวยในระยะนี้มักจะมีความกลัว เชน 
กลัวการถูกทอดทิ้งใหอยูโดดเดี่ยว สิ่งที่ผูปวยตองการอาจจะแตกตางกันออกไปทั้งดานความรูสึกและความ
ตองการ ผูดูแลที่เปนผูใกลชิดกับผูปวยควรเปดโอกาสใหผูปวยไดแสดงออกถงึความรูสึกตองการนั้น โดยเปน
ผูรับฟงท่ีดี และปฏิบัติตามความตองการของผูปวยในระยะสุดทาย ที่เรียกวาความปรารถนาครั้งสุดทายของ
ชีวิต (The Last wish) รวมทั้งผูปวยมีสิทธิโดยอิสระในการเลือกวิธีรักษาตนเอง ซึ่งหากแพทยผูทําการรักษา
ตองตัดสินใจตองนําขอมูลหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร ประเด็นจริยธรรมและวัฒนธรรมมาพิจารณาควบคูไปกับ
ความประสงคของผูปวยดวยเสมอ เพื่อปองกันการเกิดปญหาคับของใจหรือขัดแยงตอกันในการเลือกสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในการดูแลรักษาที่จะกอใหเกิดประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมได 

 
ประเด็นที่เกี่ยวของกบักฎหมายและจริยธรรมในเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทายประกอบดวย 

1. หลักเวชจริยศาสตร (Biomedical ethics) ที่เกี่ยวของ : หลักพื้นฐานทางเวชจริยศาสตรที่แพทยใช
เปนแนวทางกําหนดแผนการรักษาสาหรับผูปวยมีอยู 4 ขอ ไดแก 

1.1 หลักการเกิดประโยชน (Beneficence) 
1.2 หลักการหลกีเลี่ยงอันตรายอันพึงเกิดกับผูปวย (Nonmaleficence) 
1.3 หลักการแหงเสรีภาพสวนบุคคล (Autonomy) 
1.4 หลักการแหงความยุติธรรม (Justice) 

2. สิทธิผูปวย (Patients Bill of right) : เพื่อใหความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
กับผูปวย ตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจอันดี และเปนที่ไววางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงไดรวมกัน
ออกประกาศรับรองสิทธิของผูปวยไว (สิทธิผูปวย 10 ประการ)  

3. การแสดงความยินยอมหลังการบอกกลาว (Informed Consent) : การขอใหผูปวยแสดงความ
ยินยอมภายหลังการไดรับการบอกกลาวอธิบายจากแพทยจนเขาใจแลว มีองคประกอบสําคัญ
ดังตอไปนี ้

3.1 ความสามารถในการตัดสินใจ 
3.2 การตัดสินใจโดยปราศจากการกดดัน 
3.3 เนื้อหาและความครอบคลุมของขอมูล 

ความยินยอมอาจทําไดหลายวิธี เพราะกฎหมายไมไดกําหนดแบบของการใหการยินยอมทางการ
แพทยไวเฉพาะ ในทางปฏิบัติจึงมีการขอและใหการยินยอมหลายรูปแบบไดแก 

- การยินยอมดวยวาจา : ซึ่งการยินยอมนี้แพทยควรบันทึกลงในเวชระเบียนและใหมีพยาน เชน 
พยาบาลที่อยูใกลเคียงและรวมรับฟง ลงลายมือชื่อเปนพยานดวย 
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- การยินยอมดวยการแสดงออก 
- การยินยอมเปนลายลักษณอักษร 
การขอใหผูปวยหรือญาติลงลายมือชื่อในเอกสารใบยินยอมหรือปฏิเสธการรักษา (Informed 

Consent) ควรเนนที่กระบวนการ กลาวคือ ใหขอมูลที่จําเปนอยางครบถวนสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงผลด ี
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น และผลที่ตามมา (โดยเฉพาะกรณีการปฏิเสธการรักษา) 

4. การแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล เมื่อตนเองอยูในภาวะที่ตัดสินใจไมไดแลวใน
อนาคต (Advance Directives) : โดยใชหลักการแหงเสรีภาพสวนบุคคล ซึ่งใหความสําคัญกับการเคารพใน
เสรีภาพและศักดิ์ศรีของผูปวย โดยเสรีภาพในที่นี้หมายถึงเสรีภาพในการตัดสินใจ และเสรีภาพในการกระทํา
ตามความประสงคหรือความตั้งใจของผูปวย โดยใหความสําคัญแกสิทธิของผูปวย แตผูปวยตองมีความสามารถ
พอในการที่จะตัดสินใจ นั่นคือ 

- ไมมีความเจ็บปวดและอาการทางกายอื่นๆท่ีมากจนทําใหผูปวยอยากตาย 
- ไมมีโรคซึมเศรา 
- ไมอยูในภาวะฉุกเฉิน 
- ไมอยูในภาวะ Delirium , Dementia , Coma หรือภาวะอ่ืนที่ไมสามารถใหการตัดสินใจได 
- ไมถูกบังคับ เชน จากญาติพ่ีนอง 
ดังนั้นจึงการกําหนด “Advance directives”หรือ “การแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับแผนการ

รักษาพยาบาล เมื่อตนเองอยูในภาวะที่ตัดสินใจไมไดแลวในอนาคต” โดยมีรูปแบบตางๆ ไดแก 
4.1 Living will : คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทยไวลวงหนา ซึ่งในหลายประเทศมี

กฎหมายรับรองในเรื่องนี ้สาหรับประเทศไทยไดบัญญัติเรื่องดังกลาวในราง พรบ. สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550 โดยในมาตรา 12 ไดบัญญัติวา 

“บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได” 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการ
กระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง 

ดังนั้น Living will จึงเปนการใหผูปวยไดเขียนแสดงความตองการวาเขาเลือกท่ีจะรับหรือปฏิเสธการ
รักษา การผาตัดหรือหัตถการตางๆโดยสามารถให pain medicationแมวามันจะทําใหชีวิตสั้นลงก็ตาม 

4.2 Durable power of attorney (DPA) for health care : เปนการใหผูปวยระบุบุคคลที่
ใหชวยตัดสินใจเกี่ยวกับดานการรักษา เมื่อผูปวยอยูในภาวะที่ไมสามารถตัดสินใจไดบน
พื้นฐานของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตอผูปวย 

4.3 Conversation : บทสนทนาที่ผูปวยพูดคุยกับญาติพี่นอง เพื่อน แพทยที่ดูแลเกี่ยวกับ
แผนการรักษาที่ผูปวยตองการ เมื่อตนเองอยูในภาวะที่ตัดสินใจไมไดแลวในอนาคต เปน
รูปแบบของ Advance Directives ที่ใชกันบอยที่สุด 

4.4 Written directives : เปนการระบุจุดยืนของตัวผูปวยเอง โดยอาจไมไดกลาวถึงแผนการ
รักษาจําเพาะที่ผูปวยตองการหรือมีความประสงคใหกระทําตอตนเอง 
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ผูปวยที่ไดแสดงเจตนาอยางชัดแจงวาตองการตายอยางมีศักดิ์ศรีและขอปฏิเสธการรักษาดวยเทคโนโลยีที่
ซับซอน ซึ่งไมสามารถชวยใหผูปวยหายจากโรคได (แตอาจกอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมาน) ทั้งนี้รวมถึง
การชวยฟนคืนชีพ การใสทอหลอดลมคอ และการใชเครื่องชวยหายใจ ในกรณีเชนนี้หากแพทยพิจารณาแลว
เห็นวามีความถูกตองและความเหมาะสมตามหลักเวชจริยศาสตรพื้นฐานทั้ง 4 ประการแลว จะตองอธิบายให
ครอบครัวและญาติของผูปวยไดทราบถึงผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเสียกอน จากนั้นหากครอบครัวและญาติ
ยังยืนยันที่จะปฏิเสธการรักษาดังกลาว แพทยควรถือปฏิบัติดังนี้ 

ก) มีหลักฐานที่สามารถใหความเห็นไดวาผูปวยหมดโอกาสฟนอีก 
ข) มีญาติใกลชิดกับผูปวยที่สามารถเขาใจความตองการของผูปวยได วาไมตองการอยูในสภาพ

เชนนั้น 
ค) หากญาติในขอ ข) ประสงคจะรับผูปวยกลับ หรือประสงคจะใหถอดเครื่องชวยหายใจโดย

เขียนหนังสือเปนหลักฐานไว 
การปฏิบัติของแพทยเพื่อใหผูปวยถึงแกความตายดวยความสงบนี้ถือปฏิบัติไดก็ตอเมื่อทั้งแพทยผูปวย 

ครอบครัวและญาติ มีความเขาใจตรงกันวาการตายของผูปวยเปนไปตามธรรมชาติและตัดสินใจรวมกันวาจะใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในขอบเขตเพียงใด แตกตางจากกรณีที่แพทยฉีดยาหรือใหยา เพื่อใหผูปวยตายโดยไมมี
ความเจ็บปวด หรือที่เรียกวา การุณยฆาต (mercy killing) ซึ่งเปนประเด็นที่ถือวาเปนเรื่องที่มิอาจกระทําได 
แมวาในบางประเทศจะมีกฎหมายอนุญาตโดยเฉพาะก็ตาม 

ดังนั้น เพื่อใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายลดความทุกขทรมานในชวงสุดทายของชีวิต ผูปวย ญาติ 
และผูดูแลควรมีเวลาเตรียมความพรอมในการเผชิญสถานการณของการพลัดพราก ตองใหผูดูแลเขาใจถึง
ความหมายและสถานการณที่บงบอกถึงการตายดี ซึ่งการตายดีหรือการตายอยางสงบนั้น สุวภรณ แนวจําปา 
(2555) ไดกลาววาการตายดี หมายถึงผูปวยตองไมทุกขทรมานทางกาย และทางใจมากเกินไป แตผูปวยก็
สามารถเผชิญหนากับอาการทุกขทรมานไดอยางมีความสงบ อบอุนใจ ไมทุรนทุราย ประกอบดวย 4 มิต ิ
 1. มิติทางกาย   : ผูปวยจากไปอยางสงบ ไมทุรนทุราย ไมเจ็บปวด 
 2. มิตสิิ่งแวดลอม  : ผูปวยจากไปทามกลางธรรมชาติ อากาศดี ทามกลางญาติมิตรสหาย  

                               ครอบครัวบุคคลอันเปนที่รัก 
3. มิติทางสังคม  : ผูปวยจากไปทามกลางบรรยากาศที่มีสมาชิกในครอบครัวและผูใกลชิดมา   

  กลาวคําร่ําลา 
4. มิติทางจิต  : ผูปวยจากไปดวยจิตใจสงบ ปลอยวาง สิ้นภาระและปลอยวางอยางสิ้นเชิง    

  และจากไปดวยจิตผองแผว 
การที่ผูปวยจะมีโอกาสตายดี (Good death) ไดนั้น ตองไดรับการเตรียมตัวและวางแผนการดูแล 

รวมกันกับครอบครัว ผูดูแลและทีมสหสาขาวิชาชีพเปนอยางดี วางแผนลวงหนาขณะที่ผูปวยยังมีชีวิตอยู 
เพื่อใหผูปวยเรียนรู เขาใจและเขาถึงกระบวนการดําเนินของโรคและเขาสูระยะสุดทาย โดยสามารถเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดข้ึนในวาระสุดทายของชีวิตไดดวยจิตที่สงบ 
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- ตัวอยางหนังสอืแสดงเจตนา (Living will)-  

หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 
        วันที.่......................................... 
ขาพเจา (ชื่อ - นามสกุล).................................................................................... อาย.ุ........................ป 

บัตรประชาชนเลขที่.........................................................ที่อยูที่ติดตอได............................................................ 
เบอรโทรศัพท................................................................. เบอรที่ทํางาน............................................................ 
 ขณะทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาที่จะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆกับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลรักษาตามอาการ 

o เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต หรือ 
o เมื่อขาพเจาไดรับความทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได ขาพเจาขอ

ปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นชื่อกํากับหนาขอท่ีทานเลือก)  
o 1. การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 
o 2. การใชเครื่องชวยหายใจ 
o 3. การใหสารอาหารและน้ําทางสายยาง 
o 4. การเขารักษาในหองไอ.ซ.ียู (I.C.U.) 
o 5. การกระตุนระบบไหลเวียน 
o 6. กระบวนการฟนชีพเม่ือหัวใจหยุด 

ในกรณีท่ีผูประกอบวิชชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความใน 
หนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้หรือไมทราบความประสงคท่ีแทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูนั้น  
กรุณาหยุดบริการ ตอไปนี้ดวยไดแก  

o การใชเครื่องชวยหายใจ 
o การใหสารอาหารและน้ําทางสายยางง 
o ....................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอบมอบให (ชื่อ - นามสกุล)............................................................................................ 
ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจาหรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 

ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิด และ 
พยานเก็บรักษาไวเพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาล 

 
      ผูแสดงเจตนา..........................................ลงชื่อ 
      บุคคลใกลชิด...........................................ลงชื่อ 
      พยาน.......................................................ลงชื่อ 
      พยาน.......................................................ลงชื่อ 
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                                                    10  กันยายน  2550

เรียน                                                                               

คุณหมอ และญาติพี่นองที่เคารพ       

 ขาพเจา นางอมรา สงวนสุข พรอมที่จะตายอยางธรรมชาติ กรุณาอยาใสเครื่อง

เทคโนโลยีทั้งหลาย ขาพเจาอยากจะไปอยางคนธรรมดา ไมตองเปนภาระลูกหลานคะ

 ดวยความขอบพระคุณลวงหนา       

                                                               อมรา  สงวนสุข

 ขณะที่เขียนขาพเจามีสติสมบูรณทุกประการคะ อมรา                                     
 อุษณีย ฟองศรี          

     พยาน 

        

 

       10  กันยายน  2550 

นิด เบิ้ม ลูกรัก          

 แมเขียนคําขอรองไวเพื่อลูกทั้งสองจะไดรูวา เวลาแมเจ็บปวยสิ้นสติไปก็ปลอยให

ตายไปตามธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี ไมตองใสเครื่องชวยทุกอยาง แมพรอมแลวที่จะตาย 

              รักลูก และหลาน ๆ 

ชวยนําแมไปวัดตรีทศเทพ ตามที่พอเคยอยูนะ   
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สรุป 

 
  

จะเห็นไดวาการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายควรมุงเนนในเรื่องของประเด็นกฎหมายและจริยธรรม 
โดยคํานึงถึงสิทธิของผูปวย และเนนทักษะในดานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผูดูแลตองเขาใจและอยูเคียง
ขาง เปนกําลังใจใหผูปวย เพื่อมุงเนนในการจัดการกับประเด็นดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่
เกี่ยวของกับปญหาดานกฎหมายและจริยธรรม ใหผูปวยสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ในการที่จะแสดงความ
ยินยอมหลังการบอกกลาวและอธิบายจากแพทยผูทําการรักษาจนเขาใจแลว และเขียนหนังสือแสดงเจตนาไม
ประสงคจะรับบริการสาธารณสุข เปนการแสดงเจตนาอยางชัดเจนของผูปวยที่ผูดูแลครอบครัว ทีมสหสาขา
วิชาชีพรับทราบและยอมรับ ทั้งนีเ้พื่อจุดมุงหมายใหผูปวยจากไปดวยดี ไมมีอาการทุกขทรมาน และจากไปดวย
ความสงบและสมศักดิ์ศรีของมนุษย 
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อางอิง 



คูมือและสมุดบันทึก สาํหรับผูดูแลผูปวยมะเรง็ระยะสุดทาย 
 

    
 

 



แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 
“การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย” 

 
คําชี้แจง : แบบประเมินนี้เปนเครื่องมือการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย      

โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน 
สวนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในหลักสูตร โดย

วิเคราะหดัชนีความเหมาะสมในมาตราประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert 
scale) 

สวนที่ 3  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรดานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรมโดย
แบบทดสอบ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน 
 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย () ใน  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ของผูตอบแบบสอบถาม 

  สําหรับเจาหนาที ่
1. เพศ   Sex  
 1. ชาย    2. หญิง   

2. ปจจุบันทานอาย.ุ..................ป  Age  
3. ทานนับถือศาสนาอะไร  Religion  
     1. พุทธ       3. คริสต   
     2. อิสลาม       4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   
4. ทานจบการศึกษาสูงสุดชั้นใด  Education  

     1. ประถมศึกษา       4. ปริญญาตรี   

     2. มัธยมศึกษาตอนตน       5. สูงกวาปริญญาตรี   

     3. มัธยมศึกษาตอนปลาย       6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   

     4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา        

5. ความสัมพันธกับผูปวย  Relation  

     1. บิดา       4. มารดา   

     2. บุตร      5. ญาติ   

     3. ผูดูแล       6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................   

6. ทานมีประสบการณในการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายหรือไม Experiences  

 1. เคย    2. ไมเคย   

 
 
 



สวนที่ 2  แบบประเมินประสิทธิผล ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดานการจัดฝกอบรม ดานหลักสูตรฝกอบรม รูปแบบการฝกอบรม วัดและ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 

คําชี้แจง : โปรดประเมินคาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยทําเครื่องหมาย () ในชองประเมินที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน ซึ่งกําหนดเกณฑการประเมินดังนี้ 

  คะแนน  5 หมายถึง  เหมาะสมที่สุด 
  คะแนน  4 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
  คะแนน  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน  2 หมายถึง  เหมาะสมนอย 
  คะแนน  1 หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

ประเด็นที่ประเมิน คําถาม 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  
1. การจัดฝกอบรม 1. วิทยากรมีความรูและประสบการณดานทักษะการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง

ระยะสุดทาย 
      

2. สถานที่ของการฝกอบรมมีความเหมาะสม       
3. สื่อและอุปกรณมีความความเหมาะสม       
4. ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม       
5. เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม       

2. ดานหลักสูตร
ฝกอบรม 

1. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม       
2. เนื้อหาการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสตูร       
3. การเรยีงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
4. โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
5. เนื้อหาของหลักสตูรมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ การวิเคราะหและ

ประเมินความตองการของผูปวย รวมถึงการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายอยางครบถวน 

      

6. หลักสูตรการฝกอบรมทําใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายได 

      

7. หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน       
3. ดานรูปแบบการ

ฝกอบรม 
1. นําหลักและแนวคิดทฤษฎีการฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม       
2. ความเหมาะสมของการใชเครื่องมอืประมือประกอบการฝกอบรม       
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝกอบรม       
4. ผูรับการฝกอบรมไดรับการสงเสรมิใหมีสวนรวมกับวิทยากรในการ

ฝกอบรม 
      

5. รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจ สามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผูดูแลในการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 

      

 
 
 



ประเด็นที่ประเมิน คําถาม 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  
4. การวัดและ

ประเมินผลการ
ฝกอบรม 

1. การประเมินผลการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสตูรการฝกอบรม 

      

2. การประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม       
3. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับหลักสตูรการฝกอบรม       
4. การประเมินผลทายหนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม       
5. รูปแบบการประเมินผลสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูและ

ประสบการณไปใช เชน การประเมินสภาพผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 
การวางแผนการดูแลและการจัดการอาการที่พบในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย เปนตน 

      

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ดาน 
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 28 ขอ 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ตองการทราบความคิดเห็นของทานในระหวางดูแลผูปวยมะเร็ง โดยในแตละขอไมมี
คําตอบใดที่ถูกหรือผิด ขอใหทานอานขอความในแตละขออยางรอบคอบและขอใหทานตอบดวย
ความสบายใจตามความคิดเห็นของทาน โดยใสเครื่องหมาย () ลงในชองระดับความคิดเห็น  

  จริงที่สุด  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมากที่สุด 
  จริงมาก  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงมาก 
  คอนขางจริง หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงปานกลาง 
  คอนขางไมจรงิ หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอย 
  ไมจริงเลย หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตามขอความนั้นจริงนอยที่สุด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

จริง
ที่สุด 

จริงมาก คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

1) ทานสามารถบอกไดผูปวยมีอาการผิดปกต ิ       
2) ทานทราบขอมูลรายละเอียดของผูปวยที่ทานดูแล        
3) ทานคนหาปญหาความตองการของผูปวยไดรวดเร็ว

ถูกตอง 
      

4) ทานบอกเลาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกบัผูปวย และ
สามารถอธิบายใหผูปวยเขาใจได 

      

5) ทานสามารถแยกลกัษณะอาการที่ผิดปกติของผูปวยได       

6) ทานเขาใจ อธิบายและสรุปอาการท่ีเปลี่ยนแปลงของ  
ผูปวยได 

      

7) ทานใชเกณฑการประเมินผูปวยเบื้องตนในการประเมิน
อาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยได 

      

8) ทานสามารถประเมินอาการเปลีย่นแปลงของผูปวยได       

9) ทานสามารถตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวยได
ตามลําดับความสําคัญของปญหาท่ีพบ 

      

10)  ทานสามารถดูแลผูปวยไดในเวลาท่ีเหมาะสมและเมื่อ
ผูปวยตองการได 

      

11) ทานดูแลผูปวยตามรูปแบบกิจกรรมประจําวันของผูปวย       

12) ทานสามารถพัฒนาการดูแลอาการที่หลากหลายและ
ซับซอนของผูปวยได 

      

13) ทานสามารถจัดตารางการทํากิจกรรมในการดูแลที่
เหมาะสมกับผูปวยได 

      

14) ทานสามารถนําวิธีการท่ีหลากหลายมาใชในการดูแล
ผูปวยเพ่ือใหเกิดผลดีตอการดูแล 

      

15) ทานมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมสําหรับผูปวย       

16) ทานรูจักแหลงเครือขายสถานบริการสุขภาพในชมุชน       
17) ทานสามารถขอความชวยเหลือในการยืมอุปกรณหรือ

เคร่ืองมือทางการแพทยที่จําเปนจากสถานบริการ
สุขภาพ 

      



ขอความ 
ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

จริง
ที่สุด 

จริงมาก คอนขาง
จริง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

18) ทานไดรับการติดตามดูแลจากสถานบริการสุขภาพ 
ในชุมชน 

      

19) ทานสามารถดูแลผูปวยตามขั้นตอนไดอยางปลอดภัย       

20) ทานสามารถดูแลผูปวยใหไดรับความสะดวกสบาย        
21) ทานไดรับเวลาในการดูแลผูปวยตามขั้นตอนอยาง 

เหมาะสม 
      

22) ทานมีการเรียนรูคนควาศึกษาเพิ่มเติมในการดูแลผูปวย       

23) ในบางสถานการณทานมีการวางแผนการดูแลรวมกัน
กับผูปวย 

      

24) ทานสามารถปรับตัวและยอมรับในการเปนผูดูแลได
อยางเหมาะสม 

      

25) ทานสนใจ คนควาขอมูลขาวสารดานการดูแลผูปวย       

26) ผูปวยที่ทานดูแลไดรับการดูแลที่ตอบสนองตอความ
ตองการ 

      

27) ผูปวยที่ทานดูแลไดรับสิทธิการรักษาในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ 

      

28) ทานสามารถเปนตัวแทนขอความชวยเหลือจากสถาน
บริการสุขภาพไดเมื่อจําเปน 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประชากรเกือบทุกประเทศ 

เนื่องจากเปนโรคที่ มี อัตราการตายสูงและคุกคามตอชีวิตผูปวย ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแกผูปวยทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการกระจายของ

โรคไปยังอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายไดหลายแหง จึงยากตอการรักษาให

หายขาด หรือลดความทุกขทรมานจากโรคไดโดยการรักษาวิธีเดียว ในขณะเดียวกัน

ผูปวยตองเผชิญกับอาการตาง ๆ ที่เกิดควบคูจากผลการรักษา ผูดูแลผูปวยมะเร็งจึงควร

มีความรูเร่ืองโรคมะเร็ง การรักษาและสามารถประเมินสภาพอาการผูปวย รวมทั้งการ

จัดการอาการที่เกิดข้ึนกับผูปวย เพ่ือลดความทุกขทรมานใหผูปวยไดรับความสุขสบาย

ขณะเจ็บปวยได   

 

ความหมาย 

 

 โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลลในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดย

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล กอใหเปนเซลลมะเร็งที่มีการเจริญเติบโต

โดยไมอยูภายใตการควบคุมที่เหมาะสม 

 

กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง 

 เม่ือเซลลของรางกายไดรับการกระตุนจากสารกอมะเร็งใหเกิดการกลายพันธุ 

อาทิเชน สารเคมีบางอยาง ควันบุหร่ี เช้ือไวรัสบางชนิด เปนตน และระบบภูมิตานทาน

ของรางกายไมสามารถทําลายเซลลน้ันได จะเกิดความผิดปกติของเซลลจนกําเนิดเปน

เซลลมะเร็งและแบงตัวอยางรวดเร็วตอไป 

   มะเร็งที่เกิดข้ึนในอวัยวะที่ตางกันจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดานลักษณะของ

เซลล การเจริญเติบโต การแพรกระจายและการตอบสนองตอการรักษา 

   การแพรกระจายของเซลลมะเร็งจะเกิดเม่ือมีการเจริญเติบโตมากพอจน

เซลลมะเร็งมีการแทรกซึมเขาสูกระแสเลือดหรือทางเดินน้ําเหลือง และแพรไปสูอวัยวะ

อ่ืน ๆ ที่เปนเปาหมายในการแพรกระจายไป 

 

 

 

ความรูเร่ืองโรคมะเร็ง 
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ที่มา: www.samuisnakefarm/article/มะเร็ง 

   อาการโรคมะเร็ง : โรคมะเร็งสามารถทําใหเกิดอาการหรือความรูสึกผิดปกติตอ

ผูปวย และมีอาการแสดงออกมา สามารถตรวจพบไดโดยแพทย อาการและสิ่งที่ตรวจ

พบเปนผลมาจากการที่มะเร็งลุกลาม หรือผลจากการแพรกระจายของมะเร็งไปยัง

อวัยวะที่ไกลออกไป มะเร็งบางชนิดอาจหลั่งสารบางอยาง ทําใหเกิดผลตอการทํางาน

ระบบอ่ืน ๆ ในรางกายไดอีกดวยเชน เกิดอาการไข ออนเพลีย เบ่ืออาหาร หรือเกิด

ความผิดปกติของสมดุลเกลือแรในรางกายของผูปวย 

 อาการผูปวยโรคมะเร็งในบางรายอาจไมรูตัวหรือไมมีอาการเตือนลวงหนา แลว

พบวาเกิดเปนมะเร็งในระยะแพรกระจายออกไปแลว มะเร็งบางชนิดมีความรุนแรงสูง 

แพรกระจายรวดเร็ว ประกอบกับอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็งเปนอวัยวะที่อยูในที่ตรวจได

ยาก เชน ในชองทอง เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญ อาจใชเวลานานกวาจะเกิดกอนมะเร็งที่

ทําใหเกิดอาการที่ปอด เปนตน 

7 สัญญาณที่สงสัยวาอาจเปนมะเร็ง 

  1. มีเลือดออกหรือสารคัดหลั่งออกจากรางกายผิดปกติ เชน มีตกขาวออกมาก 

  2. มีกอนเนื้อหรือตุมเกิดข้ึนที่ใดทีห่นึ่งของรางกายและกอนนั้นโตเร็ว 

  3. มีแผลเร้ือรังรักษาหายยาก 

  4. ถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติ 

  5. เสยีงแหบ หรือไอเร้ือรัง 

  6. กลืนอาหารลําบาก อาหารไมยอย 

  7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ 

ที่มา: www.jomgan.com/โรคมะเร็งเตานม.html 
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ที่มา: www. Clinicherbs.com/colorectal-cancer/ 

 : www.siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/อาการโรคมะเร็ง.html#.VrxOkIJW_c8 
ปจจัยเส่ียงที่มีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 

  “ปจจัยเสี่ยง” คือ ลักษณะบางประการที่อาจเพ่ิมหรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็ง 

ปจจัยเสี่ยงสามารถแบงออกเปน  

1) ปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมภายนอกรางกาย 

- สารเคมีบางชนิด ไดแก สารเคมีในควันบุหร่ี เขมารถยนต สียอมผา ฯลฯ  

- สารพิษจากเช้ือรา 

- สารพิษที่เกิดจากการปงยาง รมควัน เนื้อสัตว การทอดอาหารไหมเกรียม 

- รังสีตาง ๆ รวมทั้งรังสีจากแสงแดดจา 

- ไวรัสตาง ๆ ไดแก ไวรัสตับอักเสบ มีความสัมพันธกับมะเร็งตับ ฮิวแมน 

แพพิลโลมาไวรัส (Human Papilloma Virus) มีความสัมพันธกับมะเร็งปาก

มดลูก และเอบสไตนบารไวรัส (Ebstein Barr Virus) มีความสัมพันธกับ

มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งหลังโพรงจมูก 

- พยาธิ เชน พยาธิใบไมในตับ มีความสัมพันธกับมะเร็งตับและทอทางเดิน

น้ําดี 

2)  ปจจัยเส่ียงจากภายในรางกาย 

- กรรมพันธุที่ผิดปกติ 

- ความไมสมดุลของฮอรโมน 

- ภาวะโภชนาการ 

- ภูมิคุมกันที่บกพรอง 
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การรักษา  

แมวาโรคมะเร็งที่แพรกระจายไปแลว และเกือบทั้งหมดจะไมมีทางรักษาให

หายขาดได แตโรคมะเร็งระยะเร่ิมตนสวนมาก สามารถที่จะรักษาใหหายขาดได การ

เขาถึงการรักษาที่เหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญ การดูแลชวยเหลือของครอบครัว รวมกับ

ทีมแพทยผูรักษาจะชวยใหการรักษาบรรลุเปาหมายได การตรวจคนพบโรคมะเร็งได

ต้ังแตระยะเร่ิมตนยอมเปนผลดตีอการรักษา วิธีการรักษามีหลายวิธี ดังนี้ 

1. การผาตัด เปนการตัดเอากอนที่เปนมะเร็งออกไป 

2. รังสีรักษา เปนการใหรังสีกําลังสูง เพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 

3. เคมีบําบัด เปนการใหยา (สารเคมี) เพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 

4. ฮอร โมนบําบัด เปนการใชฮอร โมนเพ่ือหยุดการเจริญเติบโตของ

เซลลมะเร็ง 

5. Targeted Therapy เปนยาตานมะเร็งแบบพุงเปา ซ่ึงมักใหรวมกับยาเคมี

บําบัด 

6. การรักษาแบบผสมผสาน เปนการรักษารวมกับหลายวิธี เพ่ือผลลัพธการ

รักษาที่ดี 

7. การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาข้ึนอยางมาก บุคลากรทางการแพทย

มีความรูความชํานาญ พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ เคร่ืองมืออุปกรณดาน

รังสีในการรักษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดผลขางเคียงจากการ

รักษา นอกจากนั้นมีการคิดคนพัฒนายาเคมีบําบัด และยาตานมะเร็งใหม ๆ ออกมา ทํา

ใหมีการเลือกใชยาที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคองที่ตองดูแลต้ังแต

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ดูแลตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยหายจากโรคหรือ

จากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

ขอควรปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงการเปนโรคมะเร็ง 

 

 

 

 

 

 

 

5 ทํา 
 

1. ออกกําลังกายเปนประจํา 

2. ทําจิตแจมใส 

3. กินผักผลไมสดใหไดวันละคร่ึงกิโลกรัม 

4. กนิอาหารใหหลากหลาย ไมซ้าํซาก จําเจ 

5. ตรวจรางกายเปนประจํา 

5 ไม 
 

1. ไมสูบบุหร่ี 

2. ไมดื่มเหลา 

3. ไมกินปลาน้ําจืดที่มีเกลด็ ดิบ ๆ  

4. ไมม่ัวเซก็ซ ไมเปลี่ยนคูนอน 

5. ไมตากแดดจา 
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ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งที่พบบอย เปนภาวะที่กอใหความพิการหรือเสียชีวิตแก

ผูปวยโรคมะเร็งไดอยางมาก ถาผูปวยไดรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ลาชา ดังนั้น 

การตระหนักถึงภาวะเหลานี้และการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว จึงเปนสิ่งที่สําคัญ รวมทั้งตอง

ไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งภาวะฉุกเฉินนี้สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. โครงสรางหรือภาวะอุดตันที่เกิดจากกอนมะเร็ง ไดแก  

 ภาวะอุดตันหลอดเลือดดําใหญ (Superior Vena Cava: SVCS) เกิดการ

อุดตันบางสวนหรือทั้งหมดของทางเดินของเลือดเขาสูหัวใจหองบนขวา ทํา

ใหเกิดการลดลงของการไหลกลับของหลอดเลือดดําบริเวณศีรษะและคอ 

บริเวณแขนทั้งสองขางและหนาอก โรคมะเร็งเปนสาเหตุของ SVCS มาก

ที่สุด โดยพบมากถึงรอยละ 90 โรคมะเร็งที่พบไดบอยไดแก มะเร็งปอด

และมะเร็งตอมน้ําเหลือง 

อาการและอาการแสดงของผูปวยที่มีภาวะ SVCS มีหลากหลาย ไดแก 

บวมที่บริเวณใบหนาและคอโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา อาการหายใจ

ลําบาก และไอ ผูปวยจะรูสึกแนนๆ ตึงๆ บริเวณศีรษะ เสียงแหบ ปวดศีรษะ 

ภาวะค่ังจมูก เลือดกําเดาไหล ไอเปนเลือด เวียนศีรษะ กลืนลําบาก เปนลม

และหมดสติ อาการของ SVCS จะแยลง เม่ือผูปวยนั่งกมตัวไปขางหนาหรือ

นอนหงาย  

การดูแลเบ้ืองตนเพ่ือลดอาการของ SVCS ไดแก การรักษาดวย

ออกซิเจน การใหยาขับปสสาวะ การนอนยกศีรษะสูง และควรไดรับการ

รักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.online-station.net/feature/feature/15480 

 

การดูแลผูปวยมะเร็งและเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน
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  ภาวะบีบรัดเยื่อหุมหัวใจ เปนภาวะที่มีการสะสมน้ําในชองเยื่อหุม

หัวใจ ทําใหเกิดภาวะไมคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต ในผูปวยโรคมะเร็ง

สองในสามของผูปวยไมมีอาการ ในกรณีที่มีอาการพบอาการหายใจ

ลําบาก เจ็บหนาอก นอนราบลําบาก อาการหมดแรงทั่วไป เปนอาการที่

พบไดบอย จนถึงตรวจพบภาวะระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ไดแก หัว

ใจเตนเร็ว ภาวะความดันตํ่าและบวม เปนการตรวจพบที่บงบอกถึงการอุด

ตันที่เกิดจากนํ้าในเยื่อหุมหัวใจและบงบอกถึงปริมาณเลือดที่ถูกบีบออก

จากหองหัวใจลดลง 

การรักษาภาวะบีบรัดเยื่อหุมหัวใจเฉียบพลัน ซึ่งสวนมากสงผลตอ

ระบบไหลเวียนโลหิต จึงตองเขารับการรักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด เพราะมี

ความจําเปนตองไดรับการเจาะระบายน้ํา นอกจากนี้ในบางรายพิจารณาการ

ใสสารกอใหเกิดการอักเสบของเยื่อหุมหัวใจเพ่ือไมใหเกิดพ้ืนที่สะสมน้ําและ

การทํา Complete pericardial strippingเปนการรักษาภาวะบีบรัดเยื่อหุม

หัวใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกดเบียดไขสันหลัง เปนภาวะที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา

อยางเรงดวน มิฉะนั้นกอใหเกิดความพิการของผูปวยโดยเฉพาะอาการขา

ออนแรงทําใหไมสามารถเดินได สาเหตุสวนมากเกิดจากการแพรกระจาย

ของโรคมะเร็ง 

อาการและอาการแสดงเกิดอาการปวดหลังและตรวจพบจุดกดเจ็บ

เฉพาะที่ อาการดังกลาวเปนอาการที่พบไดบอยและเปนอาการเร่ิมแรกสุด

ของการกดเบียดไขสันหลัง อาการปวดจากภาวะนี้จะมีอาการปวดมากข้ึน

เวลากลางคืน ไมสามารถบรรเทาดวยยาแกปวดทั่วไป และอาการอาจแย
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ลงเม่ือนอนหงาย หรือ ทาทางที่ทําใหเพ่ิมแรงดันในชองเยื่อหุมไขสันหลัง

ช้ันนอก ไดแก ไอ จาม หรือเบง  

 ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสมองสูง มีสาเหตุจากการกระจายของ

กอนมะเร็งมาที่สมอง โดยพบวา มะเร็งปอด มะเร็งเตานมและมะเร็ง

ผิวหนัง Melanoma เปนมะเร็งที่เปนสาเหตุกระจายสูสมองไดบอย  

อาการแสดงของภาวะนี้ ไดแก ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ชัก 

พฤติกรรมเปลี่ยนและอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองเฉพาะที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอุดตันทางเดินปสสาวะ สามารถพบไดในผูปวยที่มีกอนในบริเวณอุง

เชิงกราน ไดแก กอนในระบบอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง กอนในระบบ

ทางเดินปสสาวะเอง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตอมลูกหมาก 

หรือเกิดจากโรคมะเร็งแพรกระจายสูอุงเชิงกรานทําใหเกิดภาวะบวมน้ําใน

ไตทั้งสองขางและเกิดภาวะไตวายในที่สุด ผูปวยที่มีอาการปวดบริเวณ

สีขางรวมกับปสสาวะไมออกทันที หรือมีปริมาณปสสาวะนอยกวา 100

มิลลิลิตรตอวัน หรือมีอาการปสสาวะบอยรวมกับระดับคา creatinine ใน

เลือดสูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหสงสัยวาจะมีภาวะอุดตันทางเดินปสสาวะ 

 ไอเปนเลือด คือ ปริมาตรของเลือดที่ไอออกมามากกวา100 มิลลิลิตรตอ

คร้ัง จนถึง มากกวา 600 มิลลิลิตรของเลือดที่ออกภายใน 24-48 ช่ัวโมง 

แตเม่ือผูปวยมีอาการหายใจลําบากจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เพราะเลือดที่ออกทางเดินหายใจสามารถทําใหเกิดการอุดตันทางเดิน

หายใจและการขาดอากาศ สงผลตอการเสียชีวิตได นอกจากนี้ การสําลัก 

ซีด มีภาวะไอเปนเลือดปริมาณมาก ภาวะเลือดออกจนทําใหผูปวยเสียชีวิต
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ได มะเร็งปอดเปนสาเหตุของอาการไอเปนเลือดในสัดสวนที่มากและ

สามารถพบไดในโรคมะเร็งที่กระจายมาสูภายในหลอดลมคอ อาการไอ

เปนเลือดในผูปวยโรคมะเร็งสามารถเกิดจากสาเหตุอ่ืนได เชนการติดเช้ือ

รา เกร็ดเลือดตํ่า หรือการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอุดตันทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน เปนภาวะที่ มีการอุดตัน

ทางเดินหายใจโดยเฉพาะทางเดินหายใจสวนบน สาเหตุจากกอนมะเร็งโต

ในทางเดินหายใจหรือมีการกดเบียดทางเดินหายใจจากภายนอก ซึ่งสวน

ใหญ เกิดจากมะเร็งบริเวณศีรษะและคอและมะเร็งปอด 

อาการหายใจลําบากเปนอาการที่พบไดต้ังแตเร่ิมแรกของการอุดตัน

ทางเดินหายใจ โดยพบวาหากผูปวยมีอาการเหนื่อยหอบขณะทํางาน 

แสดงวาขนาดทางเดินหายใจลดลงเหลือ 8 มิลลิเมตร ในขณะที่ผูปวยที่มี

อาการดังกลาวในขณะพักแสดงวาทอทางเดินหายใจมีขนาดนอยกวา 5 

มิลลิเมตร และผูปวยที่มีปญหาทางเดินหายใจอุดตันสวนบน ควรไดรับ

การตรวจรักษาทันที เพ่ือการทําการผาตัดเปดหลอดลมซ่ึงจะสามารถ

ชวยชีวิตผูปวยไดในภาวะนี้  
 

2. ภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและฮอรโมน ไดแก  

 ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเปนกลุมอาการที่เกิดจากภายนอกกอนมะเร็ง 

พบไดบอยที่สุด และเปนภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง เนื่องจากทําใหเกิดความ

พิการและเสียชีวิตได โดยโรคมะเร็งที่พบอาการเหลานั้นบอย ไดแก มะเร็ง

ปอด มะเร็งเตานม มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งไต มะเร็งตอมน้ําเหลืองและ
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มะเร็ง myeloma ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเกิดจากการแพรกระจายของ

กอนมะเร็งสูกระดูก ทําใหเกิดการหลั่งของแคลเซียมออกจากกระดูกได 

อาการและอาการแสดงทางคลินิกของผูปวย จะพบเม่ือมีระดับแคลเซียมที่

มากกวา 10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (2.6 mmol/L) ทําใหเกิดอาการเปลี้ยไมมี

แรง คร่ันเนื้อคร่ันตัว เบ่ืออาหาร อาเจียน สับสน ปวดกระดูก กระหายน้ํา

บอย ปสสาวะบอย ทองผูกและอาการกลามเนื้อออนแรง แตหากระดับ

ของแคลเซียมสูงเกิน 14 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (3.5 mmol/L) สามารถ

ตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาทได อาการที่พบบอยไดแก ภาวะ

สับสน อาการนอนเยอะและหมดสติโคมา ทําใหเสียชีวิตได ภาวะขาดน้ํา 

(dehydration) เปนอาการแสดงที่พบไดบอย ซึ่งเกิดไดจากหลายปจจัย 

ไดแก การเสียน้ําจากการสูญเสียความสามารถของทอไตในการทําให

ปสสาวะขนอันเกิดจากการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ รวมทั้งอาการ

อาเจียนและการลดปริมาณสารน้ําที่ดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การหลั่งของฮอรโมน (anti diuretic) ไม เหมาะสม เกิดจากการ

เซลลมะเร็งมีการสรางฮอรโมน Arginine vasopressin มากข้ึน สําหรับ

ผูปวยที่มีอาการพบวาอาการที่ผูปวยแสดงจะสัมพันธกับระดับความ

รุนแรงของภาวะโซเดียมตํ่าในเลือด อาการเร่ิมตนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไดแก เบ่ืออาหาร ภาวะซึมเศรา การตอบสนองตอสิ่งเราไดงาย เซื่องซึม/

เฉ่ือยชา เปลี้ยออนแรง ตะคริว พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
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3. ผลจากการรักษา ไดแก  

 tumor lysis syndrome เปนกลุมอาการอันเปนผลจากการทําลายของ

เซลลมะเร็งที่มีการแบงตัวอยางรวดเร็ว สวนมากพบหลังการไดรับยาเคมี

บําบัด โดยพบวาผูปวยมีความผิดปกติของเกลือแรในเลือดหลายอยาง ทํา

ใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมา 

อาการและอาการแสดง ที่พบสวนใหญ ไมจําเพาะ ไดแก คลื่นไส 

อาเจียน เปลี้ยหมดแรง ออนแรง ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ปสสาวะสีดําเขม 

สําหรับในรายที่มีความผิดปกติของเกลือแรตางๆในระดับที่มากข้ึน สามารถ

พบอาการดังตอไปนี้ ไดแก กลามเนื้อออนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ ชัก และ

เสียชีวิตกะทันหันได 

 ปฏิกิริยาภูมิแพอยางเฉียบพลันจากการไดรับเคมีบําบัดหรือการรักษา

ตรงเปา ทําใหเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน อาการ

แสดงไดแก ปวดทอง แนนหนาอก การอุดตันทางเดินหายใจสวนบน การ

ตีบของหลอดลมและความดันโลหิตตํ่า ซึ่งภาวะกลองเสียงบวมและความ

ดันโลหิตตํ่าเปนสาเหตุการเสียชีวิตในภาวะนี้ได  

 กระเพาะปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออก เปนภาวะที่เกิดจากการไดรับ

ยาขนาดสูงหรือการบริหารยาซึ่งเปนสารเคมีที่ขับออกทางไตเปนเวลานาน 

จึงทําใหเกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะปสสาวะได 

อาการที่พบบอยไดแก ปสสาวะลําบาก เจ็บเวลาปสสาวะ ปสสาวะบอย 

รูสึกออกรอนเวลาปสสาวะ ปสสาวะเปนเลือดและปสสาวะเล็ดได การ

ปองกันเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการการดื่มน้ํามากๆ ไมวาจะเปนในรูปของการ

รับประทานหรือการดื่มน้ํา เพ่ือเพ่ิมการไหลของปสสาวะและลดการสัมผัส

ของสารยาเคมีกับเยื่อบุผิวกระเพาะปสสาวะและปองกันการเกิดกระเพาะ

ปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออกได 
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 ผมมีผลตอภาพลักษณของคนเราและมีหนาทีท่ําใหอุณหภูมิอยูคงที่ เปนตัวรับการ

สัมผัส ทั้งนี้ในผูปวยมะเร็งที่นอนอยูบนเตียงนานๆ การสระผมอาจทําใหรูสึกดีข้ึน 

เพราะผูปวยที่นอนบนเตียงมีเหง่ือออกมากหรือไดรับการรักษาที่มีเลือดหรือนํ้ายาถูก

เสนผม โดยควรดูแลผม ดังนี้ 

 ในผูปวยหญิงควรขอรองใหตัดผมสั้น เพ่ือไมใหลําบากในการหวีหรือแปรง

ผมเวลานอน ศีรษะที่ถูกับที่นอนทําใหผมขมวดกันหรือเปนสังกะตัง ทําให

หวีลําบาก  

 ในกรณีที่ผูปวยไมยอมตัดส้ัน ผูปวยหรือญาติควรรัดผมเปนผมแกะหรือ

ถักเปย 2 ขางเพ่ือไมใหเจ็บเวลาหนุนหมอน หรืออาจถักเปยเดียวหรือรวบ

ทําเปนเกลียวไปขางใดขางหนึ่ง การถักเปยไมควรจะแนนหรือตึงเพราะจะ

ทําใหเจ็บและผมรวงได  

 ถาผมเปนสังกะตังตองใสน้ํามันมะกอกแลวใชหวีซี่ใหญสาง 

 ถาผมเปอนเลือดแลวเกาะกันเปนกอน ใหใชไฮโดรเยนเบอรออกไซด ลาง

กอนเลือดแลวลางดวยน้ําเกลือกอนจึงสระผม 

 สําหรับผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด จะทําใหผมรวงหรือ

ศีรษะลาน เม่ือหวีหรือแปรงผมอาจทําใหผมรวงได ควรใหกําลังใจผูปวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติกจิวัตรประจาํวัน 

การดูแลความสะอาดผม 
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การสระผมผูปวยบนเตียง 

 สําหรับผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได หรือผูปวยที่ตองใหพักผอนบนเตียง ทั้งนี้

การสระผมน้ันมีขบวนการที่ยาวนาน อาจทําใหผูปวยเหนื่อย ดังนั้น จึงควรใหผูปวย

พักผอนเต็มที่แลวจึงสระผมและควรใหพักหลังสระผมอีกระยะหนึ่งดวย โดยผูปวยที่

ออนแอใหสระผมในทานอนหงาย สวนผูปวยที่หอบ หายใจลําบาก ควรใหอยูในทานั่ง ซึ่ง

กอนสระผมจะตองหวีผมหรือแปรงผมกอนเพ่ือใหรังแค ผมที่รวง สิ่งสกปรกหรือเศษผง

หลุดและยังกระตุนหนังศีรษะ พรอมทั้งคลายผมที่พันกันออกดวย หลังสระผมแลวทําให

ผมแหง โดยใชผาเช็ดผมใหแหงหรือเคร่ืองเปาผมไฟฟา 

อุปกรณและเครื่องใช 

1. น้ําอุนใสถังและเหยือกสําหรับตักน้ํา 

2. ผายาง  1  ผืน 

3. ผาเช็ดตัว  2  ผืน 

4. ผาถูตัว  1 ผืน 

5. น้ํายาสระผม(แบบออนโยน/แชมพูสําหรับสระผมเด็ก)  

6. หวีหรือแปรง 

7. สําลี  2-3  กอน  

8. กระดาษแข็งหรือกระดาษหนังสือพิมพมวนเปนแทงกลมยาวๆ 2 อัน เหลก็

หนีบกระดาษ 4 อันหรือมากกวา 

9. ถังสูง 1 ใบ เหยือกน้าํ 2,000 มิลลิลิตร พรอมน้าํเย็น 1 ใบ ในกรณีที่มีอาง

สําหรับสระผม ตองดูถังทีจ่ะรองรับน้ําวาวางไดพอดีดวย 

ขั้นตอนการสระผม 

1. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมและอยูในบริเวณใกลมือ สะดวกตอการหยิบใชงาน 

2. จัดใหผูปวยนอนในทานอนทแยงกับเตียงเล็กนอย ศีรษะใหอยูริมเตียงและไมหนุน

หมอน 

3. พับผาเช็ดตัวเปน 4 ทบ รองตนคอผูปวย ปูผายางบนผาเช็ดตัว โดยใหชายผาโอบ

มาทางดานหนาอก 

4. หลังจากวางผายางแลวใชกระดาษแข็งหรือกระดาษหนังสือพิมพ พับเปนไส
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5. ใชสําลีอุดหูทั้งสองขาง 

6. คลี่ผาหมคลุมตัวผูปวยไว 

7. นําผาเช็ดตัวอีกผืนมาคลุมบนหนาอกใหปดถึงไหล 

8. ใชหวีหรือแปรงสางผมใหทั่วศีรษะ 

9. ใชผาถูตัวซุปน้ําอุนบิดหมาดๆ ใหผูปวยหลับตาแลววางผาปดตาผูปวย 

10. ลงมือสระผม โดยเทน้ําลงที่ขอมือดานในกอน ถาอุณหภูมิพอเหมาะ จึงเทน้ําเล็ก

นอยลงที่ผมผูปวย แลวเทน้ําจากดานหนาไปดานหลัง ใหผมเปยกทั่วศีรษะ ระวัง

น้ําไหลเขาหนาผูปวย เทแชมพูใสฝามือแลวใสบนผม เติมน้ําเล็กนอย ใชปลายนิ้ว

นวดศีรษะแบบเปนวงกลมใหทั่ว แลวลางผมดวยน้ําใหสะอาด ทําเชนน้ีอีก 2-3 

คร้ัง คร้ังสุดทายใชนิ้วมือนวดเปนวงกลมเบาๆ ตรงบริเวณรอยตอโคนผมกับ

ผิวหนังใหรอบศีรษะ แลวลางผมจนน้ําที่ไหลออกมาสะอาด คร้ังสุดทายใชน้ําเย็น

ในเหยือกราดผมใหทั่ว หยิบสําลีที่หูและผาปดตาออก ใชผาเช็ดตัวที่ปดหนาอก

เช็ดผมใหแหง ปลดผายางลงไปในถงัที่รองน้ํา  

11. เก็บเหล็กหนีบเอาไว แลวดึงผาเช็ดตัวที่รองตนคอออกปูบนหมอน และจัดใหนอน

ในทาที่สบาย 

12. หวีหรือสางผมใหเรียบรอย ทาแปงที่หนาให ถาผมยังไมแหงดี ไมควรเก็บ

ผาเช็ดตัวไป 

13. เก็บเคร่ืองมือไปทําความสะอาด แลวเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย ลางมือ 

ขอพึงระลึกถึง 

1. ระหวางสระผม ถาผูปวยออนเพลียมากและหนาว ใหลางผมดวยน้ําเร็วๆ 

แลวหยุดทําทันที จัดการหาผาหมอีกผืนมาหมให 

2. ถาผูปวยนอนราบไมได ใหหนุนหมอนได 
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3. การสระผมอาจมีขอหาม สําหรับผูปวยบางราย เชน ผูปวยที่มีแรงดันน้ําไขสัน

หลังเพ่ิม มีแผลเปดที่หนาศีรษะหรือคอ มีบาดเจ็บขอกระดูกคอ หายใจลําบาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 15

15 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 การดูแลชองปากและฟนเปนสิ่งสําคัญ เชนเดียวกับการอาบน้ําทั้งคนปกติและ

ผูปวยหนัก ถาผูปวยยังรับประทานอาหารได ควรทําความสะอาดชองปากเหมือนคน

ปกติ แตสําหรับผูปวยที่ไมรูสึกตัวยิ่งตองมีการดูแลเปนพิเศษ โดยตองทําความสะอาด

ชองปากใหทุก 2 ช่ัวโมงหรือบอยกวาปกติ เพ่ือใหปากสะอาด สดช่ืน ปราศจากกลิ่น และ

ชุมช้ืน พรอมทั้งใหเนื้อเยื่อรอบๆ ปากมีสุขภาพที่ดี เพราะผูปวยมักจะมีอาการปากและ

ลิ้นแหง รวมทั้งน้ําเมือกที่ผูปวยไมสามารถกลืนหรือบวนออกมาจากปาก อาจเขาไปใน

หลอดลม จนทําใหผูปวยสําลัก จึงควรเช็ดออกใหเปนระยะและจัดใหผูปวยนอนในทา

นอนตะแคง พรอมทั้งทาวาสลีนหรือปโตรเลียมเจลที่ริมฝปากเพ่ือใหผูปวยรูสึกสุขสบายข้ึน  

 การทําความสะอาดชองปากควรใชแปรงสีฟนที่มีขนแปรงออนนุมหรือใชไมพัน

สําลี รวมกับยาสีฟนหรือน้ํายาฆาเช้ือชนิดออนโยน เช็ดฟนและเหงือกอยางเบามือเพ่ือ

ลดความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกแลวบวนปากดวยน้ําเปลาเพ่ือลดการเจริญและการสะสม

ของเช้ือจุลินทรีย 

 เวลาที่ทํา 

1. กอนรับประทานอาหารเชา 

2. ภายหลังรับประทานอาหารทุกคร้ัง 

3. กอนเขานอน 

4. เม่ือแพทยสั่งพิเศษ 

 

ตัวอยางน้ํายาที่สามารถเลือกใชในการทาํความสะอาดชองปาก  

1. น้ํายาโซเดียมไบคารบอเนตกับโซเดียมคลอไรดอยางละเทาๆกัน ในน้ํา 1 แกว 

ใชเช็ดสารคัดหลั่งและปองกันกลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจดวย 

2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 1 ชอนโตะ ตอนํ้าคร่ึงแกว แตถามีเมือกในปากมากๆ 

ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดผสมน้ําอัตราสวน 1:1 

3. น้ํายาโดเบล (Dobell ‘s solution) ผสมน้ําอัตราสวน 1:3 

4. น้ํายาบวนปากพิเศษ (special mouth wash) 

5. น้ําเกลือ 

 

 

 

การดูแลชองปาก 
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 ผูปวยบางคนอาจกลั้นปสสาวะไมอยู ขณะที่ผูปวยบางคนอาจไมขับถายปสสาวะ

หรืออุจจาระ ซึ่งทําใหผูปวยไมสุขสบาย ผูดูแลสามารถสวนลางอุจาระใหผูปวยได แต

ตองคํานึงเสมอวาการที่ผูปวยไมถายอุจจาระอาจมีสาเหตุจากผูปวยรับประทานอาหารได

นอย การสวนปสสาวะหรือการสวนสายยางอาจจําเปนสําหรับผูปวยบางคนเทานั้น 

ผูดูแลจึงควรขอคําแนะนําจากแพทยเจาของไขหรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยกอน  

 ถาผูปวยกลั้นปสสาวะหรืออุจาระไมอยู ตองดูแลความสะอาดผิวหนังมากข้ึน เพ่ือ

ความสุขสบายของผูปวย ปองกันกลิ่นและแผลกดทับ นอกจากนี้อาจใชผาออมผูใหญนุง

ใหผูปวย ซึ่งตองทําการเปลี่ยนผาออมใหผูปวยทุก 4 ช่ัวโมง เพ่ือปองกันไมใหผูปวยเกิด

การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะได พรอมทั้งควรปูเตียงดวยผายางและผาขวางเตียง 

เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนผา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ถาผูปวยลุกจากที่นอนได ควรใหผูปวยออกจากที่นอนเปนคร้ังคราว เม่ือผูปวยจะ

ลุกข้ึนนั่งใหต้ังขาข้ึนกอน เพ่ือปองกันการกองของเลือด สําหรับผูที่ลุกข้ึนไมได ผูดูแลควร

เปลี่ยนทานอนใหผูปวยบอยๆ จัดผูปวยนอนในทาที่สุขสบาย ถึงแมวาผูปวยจะไมรูสึกตัว

เพราะการนอนในทาที่ไมดีจะทําใหเหน็ดเหนื่อยและไมสุขสบาย ซึ่งสามารถสังเกตไดวา

บางคร้ังผูปวยอาจบนวานอนทานั้นแลวเจ็บ ผูดูแลควรหาสาเหตุวามีตําแหนงไหนของ

รางกายผูปวยที่มีการกดทับหรือกดการไหลเวียนและมีแผลบางหรือไม 

 

 

 

 

สงเสริมการขับถาย 

การจัดทานอน 
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ลุกข้ึนนั่งใหต้ังขาข้ึนกอน เพ่ือปองกันการกองของเลือด สําหรับผูที่ลุกข้ึนไมได ผูดูแลควร

เปลี่ยนทานอนใหผูปวยบอยๆ จัดผูปวยนอนในทาที่สุขสบาย ถึงแมวาผูปวยจะไมรูสึกตัว

เพราะการนอนในทาที่ไมดีจะทําใหเหน็ดเหนื่อยและไมสุขสบาย ซึ่งสามารถสังเกตไดวา

บางคร้ังผูปวยอาจบนวานอนทานั้นแลวเจ็บ ผูดูแลควรหาสาเหตุวามีตําแหนงไหนของ

รางกายผูปวยที่มีการกดทับหรือกดการไหลเวียนและมีแผลบางหรือไม 

 

 

 

 

สงเสริมการขับถาย 

การจัดทานอน 
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 ผูปวยในระยะการดูแลแบบประคับประคองมักจะมีไข แตการไหลเวียนเลือดจะ

ลดลง จึงทําใหผิวหนังมีเหง่ือออก ผูดูแลควรตองรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเส้ือผาใหผูปวยหรือ

อาจตองเปลี่ยนผาปูที่นอน นอกจากนี้ผูปวยมักจะมีอาการกระสับกระสาย ผูปวยอาจจะ

มีการถอดเส้ือผาทิ้งเพราะรูสึกรอน จึงควรเช็ดตัวและเปลี่ยนเส้ือผาใหผูปวยบอยๆ    

จะเปนการชวยใหผูปวยรูสึกสุขสบายและสามารถนอนหลับพักผอนไดมากข้ึน ถาผูปวยมี

ผิวหนังแหงควรทาครีมใหผูปวยดวย 

 นอกจากนี้ ควรมีการพลิกตะแคงตัวใหผูปวยทุก 2 ช่ัวโมงและนวดบริเวณปุมกด

กระดูกเพ่ือกระตุนระบบการไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะในตําแหนงที่มีการลงน้ําหนัก

มากๆ (ดังรูป) เพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.pillow100year.com/newproducts_th2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลผิวหนัง 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งแบบ

ประคบัประคอง 
 
 

 

  

 

 

 ไข หรืออาการตัวรอน เปนการเพ่ิมของอุณหภูมิรางกายสูงกวาคาปกติ คือ 36.5 

-37.5 องศาเซลเซียส (98-100 องศาฟาเรนไฮด) อันเปนผลจากการปรับสูงข้ึนของ

อุณหภูมิเปาหมายที่รางกายพยายามรักษาใหคงที่ ในระยะเวลาหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง

คร้ังในหนึ่งวัน อาการไขมักจะเกิดจากการติดเช้ือ สาเหตุของการติดเช้ือ เกิดไดจากเช้ือ

ไวรัส เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา หรือเกิดจากเจ็บปวยหรือการอักเสบ ปฏิกิริยาของยา และ

การเจริญเติบโตของเนื้องอก ซึ่งในบางคร้ังการมีไขอาจเกิดข้ึนไดโดยไมทราบสาเหตุ 

 ทั้งนี้ผูปวยที่กําลังรับการรักษาดวยเคมีบําบัด สวนใหญจะติดเช้ือไดงายเพราะมี

ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่จะใชในการตอสูกับเช้ือโรคนอย จึงจะเปนการดีถาหากมีปรอทวัด

ไขชนิดที่อานไดงาย สามารถใชงานไดสะดวก เพ่ือใชในการตรวจสอบอุณหภูมิรางกาย 

ผูปวยที่มีไขเม่ือสัมผัสผิวจะรูสึกวาผูปวยตัวรอน และผูปวยอาจมีอาการปวดเม่ือยเนื้อตัว 

บางคร้ังอาจมีการหนาวสั่น อาการที่อาจเกิดรวมกับการมีไข เชน ผ่ืน ปวดศีรษะ 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีไข  

 

 

   

 

 

 

ไข้
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิรางกายผูปวย เม่ือ

ผูปวยมีอาการไข หนาวสั่น 

2. เ ช็ด ตัวลดไข ให ผู ป วยและวัด อุณหภู มิ

ร า งกาย ผู ป ว ยภายหลั ง เ ช็ ด ตั วลดไข

ประมาณ 15 นาที 

3. จัดใหอยูในสถานที่อากาศถายเทไดสะดวก 

ไมรอนจนเกินไป ไมมีลมโกรกมากเกินไป 

และไมควรอนุญาตใหผูที่มีไขหรือปวยดวย

โรคติดตอเขาเยี่ยมผูปวย 

4. กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดปริมาณมากๆ 

(น้ําเปลา น้ําผลไม น้ําแข็ง และน้ําซุป) 

5. ดูแลใหนอนพักผอนใหเพียงพอ ไมควรสวม

ใสเสื้อผาหรือหมผาที่หนาเกินไป 

6. ดูแลและจัดหาอาหารใหผูปวยรับประทาน

ใหเพียงพอแกความตองการของรางกาย 

7. ดูแลใหผูปวยรับประทานยาลดไข ยากันชัก 

(ถามี) ตามแผนการรักษาของแพทย 

1. ผู ป ว ย มี ไ ข สู ง มากกว า  38 .5  องศา

เซลเซียส (วัดอุณหภูมิทางปาก) 

2. มีไขหนาวสั่น 

3. ไมสามารถดื่มน้ําได 

4. สับสน ไมสามารถบอกวัน เวลา สถานที่

ได 

5. จําอะไรไมได 

6. มีอาการไขรวมกับอาการแสดงของการ

ติดเช้ือตอไปนี้ ต้ังแต 2 อาการข้ึนไป 

- มีผ่ืนบวมแดง 

- ไอ หรือหอบ 

- ปวดทอง 

- เจ็บคอ เสียงแหบ 

- เจ็บทองนอยรวมกับมีอาการ

ผิดปกติของปสสาวะ 

- มีตุมหนองข้ึนตามรางกาย 
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วิธีเช็ดตัวเพ่ือลดไข 
 

 

 เม่ือผูปวยมีไข การเช็ดตัวจะชวยลดอุณหภูมิของรางกายลง โดยมีน้ําเปนตัวพา

ความรอนออกจากรางกาย จะชวยใหผูปวยสุขสบายมากข้ึน และทําใหรูสึกตัวสะอาดข้ึนดวย 

อุปกรณที่ใชในการเช็ดตัวลดไข 

1. กะละมังเช็ดตัว   1  ใบ 

(ใสน้ําอุณหภูมิหอง ½ ของกะละมัง 

 ในกรณีผูปวยมีอาการหนาวสั่นใหเปลี่ยนเปนเช็ดน้ําอุน) 

2. ผาขนหนูผืนเล็ก   2 - 4  ผืน 

3. ผาเช็ดตัวผืนใหญ   1 ผืน 

4. ปรอทวัดไข   1 ดาม 

ขั้นตอนการเช็ดตัว 

1. จัดเตรียมสถานที่เช็ดตัว ใหมีความเปนสวนตัวและปดแอรหรือพัดลม 

2. ถอดชุดผูปวยและใชผาหมคลุมในสวนที่ยังไมเช็ดเพ่ือไมเปดเผยความเปน

สวนตัวของผูปวย 

3. ปูผาเช็ดตัวรองในสวนที่จะทําการเช็ดตัว เพ่ือปองกันน้ําเปยกที่นอน 

4. ใชผาขนหนูชุบน้ําบิดหมาด เช็ดตัวผูปวย โดยเร่ิมเช็ดจากบริเวณใบหนา และ

พักไวที่หนาผากและซอกคอ ทําซ้ํา 3-4 คร้ัง 

5. ใชผาขนหนูเช็ดบริเวณหนาอกและลําตัว 

6. เช็ดแขนดานไกลตัว จากปลายแขนเขาหาตนแขน และรักแร ทําซํ้า 3-4 คร้ัง 

และพักผาไวบริเวณขอพับแขนหรือรักแร 

7. เช็ดดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกับขอ 6  

8. เช็ดขาดานไกลตัว จากปลายขาเขาหาตนขาและขาหนีบ ทําซ้ํา 3-4 คร้ัง และ

พักผาไวบริเวณใตเขาหรือขาหนีบ 

9. เช็ดขาดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกัน 

10. นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลัง ต้ังแตกนกบข้ึนบริเวณคอ ทําซ้ํา 3-4 รอบ 

11. เช็ดตัวใหแหงแลวใสเสื้อผาใหเรียบรอย 

12. หลังเช็ดตัวเพ่ือลดไขประมาณ 15 นาที ควรวัดอุณหภูมิรางกายของผูปวยซ้ํา 

ถาอุณหภูมิไมลดควรเช็ดตัวลดไขใหผูปวยซ้ํา 

หมายเหตุ 

 การเช็ดตัวลดไขควรทํานานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความเหมาะสม และ

ควรเปลี่ยนน้ําในกะละมังบอยๆ เพ่ือรักษาอุณหภูมิของน้ําใหคงที่ตลอดเวลา 
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 อาการปากแหงจะปรากฏข้ึนเม่ือมีน้ําลายในชองปากไมเพียงพอ สาเหตุอาจ

เกิดข้ึนไดจากการหายใจทางปาก หรืออาการขางเคียงจากการไดรับยา ไดรับการรักษา

ดวยรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ หรือเกิดจากภาวะรางกายขาดน้ํา สงผลใหผูปวยขาด

ความชุมช่ืนในชองปาก เกิดความไมสุขสบาย ขาดน้ําลายในการคลุกเคลาอาหาร ผูปวย

จึงมีอาการเค้ียวและกลืนอาหารลําบาก การรับรสผิดปกติ บางรายอาจมีการปวดแสบ

ปวดรอนในปาก โดยเฉพาะลิ้น จึงทําใหมีความยากลําบากในการใสฟนปลอม และยัง

รบกวนการนอนหลับจากปญหาการขาดน้ําลายหลอลื่นภายในชองปาก ผลที่ตามมาจาก

ภาวะปากแหงหรือคอแหง ผูปวยเกิดความเสี่ยงตอการติดเช้ือในชองปากและฟนผุ

เนื่องจากการขาดสารตานเช้ือโรคที่มีอยูในน้ําลาย 

 

 

 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําวันละ 2,000-3,000 ซีซ ี

2. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารคร้ังละนอย 

เปนอาหารออน ยอยงาย และจัดหาน้ําซุป

หรือน้ําแกงใหผูปวยในระหวางรับประทาน

อาหารดวย 

3. กระตุนใหผูปวยบวนปากทุก 2 ช่ัวโมง ดวยน้ํา

ผสมเกลือและผงฟู (เกลือ 1 ชอนโตะ และผง

ฟู 1 ชอนชา ผสมกับน้ําอุน 1,000 ซีซี) ซึ่งตอง

เขยากอนใชทุกคร้ัง และหามกลืนน้ําผสม

สําหรับบวนปาก 

4. จัดเตรียมไอศกรีม เจลาติน น้ําแข็ง และน้ําดื่ม

เย็นๆใหผูปวย 

5. ใชลิปมัน เจลปโตเลียม (วาสลีน) ข้ีผ้ึง เพ่ือชวย

1. ปากแหง เยื่อบุชองปากบวมแดง 

ปวดหรือมีแผลในชองปาก 

2. รับประทานอาหารเหลวหรือนํ้าได 

แตไมสามารถกลืนยาเม็ดเล็กๆได 

ปากแหง คอแหง 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะปาก คอแหง ข้อควรปฏิบัติในก�รดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภ�วะป�ก	คอแห้ง
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

ใหริม-ฝปากชุมช้ืนข้ึน 

6. ใชน้ําลายเทียมเพ่ือชวยใหชองปากชุมช้ืนข้ึน 

7. หลีกเลี่ยงการจัดหาอาหารที่ มีรสเผ็ดรอน 

หรืออาหารทีมีความเปนกรดหรือมีรสเปร้ียว 

ลูกอมที่ตองเค้ียว เน้ือสัตวที่ยอยยาก ผลไม

แหงหรือผัก ใหผูปวยรับประทาน 

8. หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาบวนปากที่มีสวนผสม

ของแอลกอฮอลในผูปวย 

9. การทําความสะอาดภายในชองปาก ผูปวยควร

ใชแปรงขนนุม และยาสีฟนที่มีสวนผสมของ

ฟลูออไรด/เจลเคลือบฟน 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

คล่ืนไสอาเจียน 

 

 อาการคลื่นไส พบไดบอยในการรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบําบัด หรืออาจเกิดจาก

ความรูสึกแนนอึดอัดในกระเพาะอาหาร และมีการอาเจียนอาหารหรือน้ําออกมาจาก

กระเพาะอาหาร รูสึกไมสบายทอง มีนํ้าลายมาก วิงเวียนศีรษะ หนามืด กลืนอาหาร

ลําบาก ซึ่งหากไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา เชน 

ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง ผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไส

อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการทองผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย

เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ

รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ

อาจมีการติดเช้ือ เชน การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน 

 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยไดดื่มน้ําสะอาดมากๆ เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไป 

2. ดูแลจัดหาน้ําขิงหรือเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ําสม น้ํา

มะนาว มาไวใกลมือผูปวย 

3. ควรจัดสถานที่และจัดแตงอาหารใหนารับประทาน หลีกเลี่ยง

การพูดคุยในสิ่งที่จะไปกระตุนใหผูปวยรูสึกวิตกกังวล 

4. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารครั้งละนอยๆแตบอยครั้งโดย

จัดอาหารที่ไมมีกลิ่นฉุนใหผูปวย และหลีกเลี่ยงอาหารที่รอน

จัด เย็นจัด หวานจัด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5. ภายหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร ควรใหผูปวยนั่ง

พักผอนอยางนอย 1 ช่ัวโมง (ไมควรนอนทันทีหลังรับประทาน

อาหารเสร็จ) 

6. ดูแลใหรับประทานยาแกอาเจียนอยางตอเนื่อง หลังไดรับยา

เคมีบําบัด ในแตละครั้ง โดยแนะนําใหรับประทานยากอน

อาหาร 15-30 นาที หรือตามแผนการรักษาของแพทย 

7. ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน

ทอง 

1. อา เ จี ยน เป น เ ลื อด  ห รื อ

อาเจียนเปนสีน้ําตาล 

2. ปวดทองรุนแรงหรือปวด

ศีรษะ 

3. ออนเพลีย วิง เวียนศีรษะ 

ห น า มื ด  ไ ม รู สึ ก ตั ว  ไ ม

ตอบสนองตอการกระตุน 

4. ผูปวยมีอาการขาดน้ํา 

5. ผูปวยไมรับประทานน้ําและ

อาหารนาน 24 ช่ัวโมง 

6. ภายหลังจากผูปวยไดรับการ

เปลี่ยนการรักษาแลวไมไดผล 

ภายใน 6 ช่ัวโมง 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่ มีภาวะคลื่นไส

อาเจียน 
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อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการทองผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย

เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ

รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ

อาจมีการติดเช้ือ เชน การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน 

 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยไดดื่มน้ําสะอาดมากๆ เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไป 

2. ดูแลจัดหาน้ําขิงหรือเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ําสม น้ํา
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3. ควรจัดสถานที่และจัดแตงอาหารใหนารับประทาน หลีกเลี่ยง

การพูดคุยในสิ่งที่จะไปกระตุนใหผูปวยรูสึกวิตกกังวล 

4. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารครั้งละนอยๆแตบอยครั้งโดย

จัดอาหารที่ไมมีกลิ่นฉุนใหผูปวย และหลีกเลี่ยงอาหารที่รอน

จัด เย็นจัด หวานจัด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5. ภายหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร ควรใหผูปวยนั่ง
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เคมีบําบัด ในแตละครั้ง โดยแนะนําใหรับประทานยากอน

อาหาร 15-30 นาที หรือตามแผนการรักษาของแพทย 

7. ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน

ทอง 

1. อา เ จี ยน เป น เ ลื อด  ห รื อ

อาเจียนเปนสีน้ําตาล 

2. ปวดทองรุนแรงหรือปวด

ศีรษะ 

3. ออนเพลีย วิง เวียนศีรษะ 

ห น า มื ด  ไ ม รู สึ ก ตั ว  ไ ม

ตอบสนองตอการกระตุน 
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6. ภายหลังจากผูปวยไดรับการ

เปลี่ยนการรักษาแลวไมไดผล 
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ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่ มีภาวะคลื่นไส

อาเจียน 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

8. ชวยสังเกตอาการขาดน้ําของผูปวย (ปสสาวะลดลง มีไข ปาก

แหง ออนเพลีย วิงเวียนศีรษะ หนามืด สับสน) และบันทึก

อาการอาเจียนของผูปวย วามีลักษณะอยางไรเชน สังเกตสี 

ความรุนแรง ปริมาณ ความถี่ของการคลื่นไสอาเจียนและ

ตัดสินใจนําตัวผูปวยสงโรงพยาบาล หากผูปวยมีอาการไมดขีึน้ 

9. เลือกใชวิธีเบ่ียงเบนความสนใจผูปวยดวยการใหผูปวยฟงเพลง

ที่ชอบเบาๆ อานหนังสือ ดูทีวี หรือใชเทคนิคผอนคลาย โดย

การกําหนดลมหายใจเขา-ออก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

ผูปวยที่มีความอยากอาหารลดลง หรือไมอยากอาหาร มักจะรับประทานอาหาร

ไดลดลงจากที่ผูปวยเคยรับประทานอาหารไดในเวลาปกติ หรืออาจจะกินไดไมทั้งหมด 

ผูปวยอาจจะไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ผูปวยชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะ

เร่ิมตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

ปญหาบวม วิตกกังวล ซึมเศรา ปวด คล่ืนไสอาเจียน การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลง

ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตข้ึน รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ

ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. สอบถามผูปวยวาอยากรับประทานอะไร ซึ่งจะชวยใหผูปวย

ไดรับประทานส่ิงที่ตองการและรูสึกจริงๆ จะชวยใหผูปวย

รับประทานอาหารไดมากข้ึนเพราะไดเลือกเอง 

2. การเลือกชนิดอาหารใหผูปวย ควรเลือกจากการทบทวน

อาหารที่ผูปวยเคยชอบในอดีต 

3. พยายามใหผูปวยรับประทานอาหารม้ือเล็กๆ วันละ 6-8 

ม้ือ และมีอาหารวางในระหวางวัน 

4. เพ่ิมอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนสูง 3 - 4 สวน ในรูปของ

อาหารหรือเคร่ืองดื่ม เชน ไข เนื้อสัตว ถั่ว นม เคร่ืองดื่ม 

ถั่วเหลือง ไอศกรีม ขนมอบกรอบ คัสตารด และผลไม  

5. จัดเคร่ืองดื่มเย็นๆ และน้ําผลไมไวใหใกลมือผูปวย ผูปวย

สามารถหยิบดื่มไดงาย  

6. การรับประทานผลไม ควรเลือกผลไมมาปอกรับประทาน

เอง ไมควรซื้อผลไมตัดแตง หรือปอกขายตามรถเข็นหรือ

ต านค า  เพราะไมสะอาดพอสํ าห รับ ผู ป วย  ไม คว ร

รับประทานผลไมทั้งเปลือก หากจะปนหรือค้ันน้ําผลไม

รับประทาน ควรเลือกผลไม ลางผลไมใหสะอาดและดูแล

1. คลื่ น ไส แล ะ ไ ม ส าม ารถ

รับประทานอาหารไดเลย

ตลอดทั้งวันหรือมากกวา

นั้น 

2. น้ําหนักลดมากกวา 2.5 

กิโลกรัม 

3. เ ม่ื อ ผู ป ว ย รั บป ร ะท า น

อาหารแลวรูสึกปวด 

4. ผูปวยไมปสสาวะตลอดทั้ง

วันหรือมากกวา หรือ ลําไส

ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหว

มากกวา 2 วัน 

5. ผูป วยปสสาวะออกนอย 

ปสสาวะมีกลิ่น ฉุน หรือ

ปสสาวะเปนสีเขม 

6. อาเจียนมากกวา 24 ช่ัวโมง 

7. ผูปวยไมสามารถดื่มน้ําได 

เบื่ออาหาร  
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เร่ิมตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 
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ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตข้ึน รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ

ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. สอบถามผูปวยวาอยากรับประทานอะไร ซึ่งจะชวยใหผูปวย

ไดรับประทานส่ิงที่ตองการและรูสึกจริงๆ จะชวยใหผูปวย

รับประทานอาหารไดมากข้ึนเพราะไดเลือกเอง 

2. การเลือกชนิดอาหารใหผูปวย ควรเลือกจากการทบทวน

อาหารที่ผูปวยเคยชอบในอดีต 

3. พยายามใหผูปวยรับประทานอาหารม้ือเล็กๆ วันละ 6-8 

ม้ือ และมีอาหารวางในระหวางวัน 

4. เพ่ิมอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนสูง 3 - 4 สวน ในรูปของ

อาหารหรือเคร่ืองดื่ม เชน ไข เนื้อสัตว ถั่ว นม เคร่ืองดื่ม 

ถั่วเหลือง ไอศกรีม ขนมอบกรอบ คัสตารด และผลไม  

5. จัดเคร่ืองดื่มเย็นๆ และน้ําผลไมไวใหใกลมือผูปวย ผูปวย

สามารถหยิบดื่มไดงาย  

6. การรับประทานผลไม ควรเลือกผลไมมาปอกรับประทาน

เอง ไมควรซ้ือผลไมตัดแตง หรือปอกขายตามรถเข็นหรือ

ต านค า  เพราะไมสะอาดพอสํ าห รับ ผู ป วย  ไม คว ร

รับประทานผลไมทั้งเปลือก หากจะปนหรือค้ันน้ําผลไม

รับประทาน ควรเลือกผลไม ลางผลไมใหสะอาดและดูแล

1. คลื่ น ไส แล ะ ไ ม ส าม ารถ

รับประทานอาหารไดเลย

ตลอดทั้งวันหรือมากกวา

นั้น 

2. น้ําหนักลดมากกวา 2.5 

กิโลกรัม 

3. เ ม่ื อ ผู ป ว ย รั บป ร ะท า น

อาหารแลวรูสึกปวด 

4. ผูปวยไมปสสาวะตลอดทั้ง

วันหรือมากกวา หรือ ลําไส

ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหว

มากกวา 2 วัน 

5. ผูป วยปสสาวะออกนอย 

ปสสาวะมีก ล่ินฉุน หรือ

ปสสาวะเปนสีเขม 

6. อาเจียนมากกวา 24 ช่ัวโมง 

7. ผูปวยไมสามารถดื่มน้ําได 

เบื่ออาหาร  
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

ความสะอาดของเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ดวย 

7. กรณีที่กลิ่นของอาหารรบกวนผูปวย ควรติดต้ังพัดลมดูด

อากาศ หรือเปนพัดลมระบายอากาศ เพ่ือลดกลิ่นรบกวน 

8. ควรกําจัดกลิ่นไมพึงประสงคของอาหารกอนนํามาใหผูปวย

โดยเลือกอาหารที่เย็นหรืออาหารที่อุณหภูมิหอง จะเปนการ

ชวยลดกลิ่นอาหารรบกวนผูปวยได 

9. เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร อาจเปนที่บาน

เหมือนเดิม แตเปลี่ยนหอง เปลี่ยนมุมที่นั่ง จัดแตงอาหารให

นารับประทานและรับประทานอาหารเปนเพ่ือนผูปวย 

พูดคุยเลาเร่ืองสนุกสนานหรือออกไปรับประทานอาหาร

นอกบาน ถา ผูป วยมีสภาพรางกายพรอม โดยการ

รับประทานอาหารนอกบานตองหลีกเลี่ยงการรับประทาน

สิ่งที่ไมแนใจในความสะอาด เชน ผักสด ผลไมสด น้ําแข็ง 

น้ําปน ความสะอาดของภาชนะ เปนตน 

10. จดบันทึกความอรอย โดยจดแยกเปนอาหารคาว อาหาร

หวาน และสถานที่ซื้อไวดวย เม่ือเวลาผานไป เมนูที่ไมได

รับประทานนานแลว ก็อาจกลับมาอรอยอีกคร้ัง  

11. อยากลาว โทษตัวเอง เ ม่ือผูปวยปฏิเสธอาหาร หรือ

รับประทานอาหารไมได 

12. ถาผูปวยไมรับประทานอาหาร อาจใชกิจกรรมผอนคลาย

เปน นวดหลังหรือนวดเทาใหผูปวย อานหนังสือใหผูปวยฟง 

หรือนั่งอยูเปนเพ่ือนผูปวย 

13. ดูแลใหผูปวยไดรับยาแกปวดตรงเวลา ตามที่แพทยสั่ง เพ่ือ

ปองกันการเกิดอาการปวดในเวลารับประทานอาหาร 

14. ควรดูแลจัดทาผูปวยใหอยูในทาที่สุขสบายขณะรับประทาน

อาหาร 

15. ดูแลเร่ืองปากและฟนใหสะอาด เพ่ือใหผูปวยสามารถรับรู

รสอาหารไดดีข้ึน 

16.ในกรณีที่ผูปวยตองรับประทานอาหารทางสายยางผานชอง

จมูกหรือชองทอง ญาติควรเตรียมอาหาร ตามสูตรและ

ปริมาณที่ไดรับคําแนะนําจากแพทย 

ร า ง ก า ย มีภ าว ะขาดน้ํ า 

สูญเสียความยืดหยุนของ

ผิวหนั ง  ส วนปลายของ

รา งกาย เย็น  ซีด  ผู ป วย

ออนเพลีย ไมสามารถลุก

ยืน ได  อุณหภู มิร า งกาย

ลดลง และชีพจรเตนเบา 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

17. กรณีที่ใหอาหารทางสายยาง  

 ควรใหอาหารตามเวลา 

 ดูแลความสะอาดและตําแหนงของบริเวณที่สอดสาย

ยาง ตัวสายยาง สวนกระบอกใหอาหารควรทําการลาง

ทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด จากนั้นผ่ึงใหแหงและ

เก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด 
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 ออนเพลยี เหนื่อยลา ออนลา เปนอาการหรือความรูสึก ไมใชโรค แตเปนการที่

บุคคลรับรูวาเกิดภาวะผิดปกติ หรือรางกายไมมีแรง รูสึกเหน่ือย ไมมีกําลังใจในการทํา

กิจกรรมใดๆ ทั้งนี้อาการออนเพลียมักพบวาเปนผลขางเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่ง

จะไมสามารถบรรเทาอาการออนเพลียไดดวยการนอนพักผอน และจะแสดงอาการ

ออนเพลีย ภายใน 1 เดือนแรกหลังเสร็จสิ้นการรักษา 

 ทั้งนี้ไมควรละเลยสาเหตุของอาการเหนื่อย ออนเพลีย อ่ืนๆ เชน ภาวะขาดน้ํา 

โลหิตจาง ปวด นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ หรือเกิดการติดเช้ือ 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการออนเพลีย 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. กําหนดตารางการชวยเหลือ การอยู เปนเพ่ือน

ผูปวย และสมาชิกครอบครัวในการเตรียมอาหาร 

ทําความสะอาดบาน ทํางานบาน หรือทําธุระ

สําหรับผูปวย 

2. ควรรักษาสมดุลของการนอนหลับพักผอนและการ

ทํากิจกรรมของผูปวย โดยนอนพักผอนวันละ 6-8 

ช่ัวโมง และปรับกิจกรรมใหมีการพักผอนเพ่ิมใน

เวลากลางวัน วันละ 2-3 ช่ัวโมง 

3. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารออน ยอยงาย 

บอยคร้ัง และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา 

โปรตีน พลังงาน วิตามิน และแรธาตุเหล็กสูง เชน 

ปลา ตับ ไข และผักใบเขียว ถาผูปวยรับประทาน

อาหารไมได ควรจัดใหดื่มน้ําเกลือแรเพ่ือลดอาการ

ออนเพลีย 

4. กระตุนใหผูปวยลุกนั่งบาง เพ่ือลดอาการออนลา

ของกลามเนื้อ แต ไมควรผลักดันให ผูป วยทํา

มากกวาที่ผูปวยสามารถทําได 

5. สงเสริมการทํากิจกรรมเพ่ือผอนคลาย เชน เลน

เกมส ฟงดนตรี อานหนังสือ หรือจัดการกับ

ความเครียดดวยเทคนิคการผอนคลาย เชน ดนตรี

1. วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย ออนลา  

2. กลามเนื้อไมมีแรง ลุกนั่งไมได 

3. หัวใจเตนเร็ว เจ็บแนนหนาอก 

4. สับสนหรือไมสามารถคิดไดอยาง

ชัดเจน 

5. มีเลือดออก/สูญเสียเลือดมาก 

6. มีปญหาเร่ืองการนอนหลับตลอด

ทั้งคืน 

7. หายใจสั้นและหอบถี่ 

 

 

ออนเพลีย  
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

บําบัด การนวด 

6. ชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวัน 

7. พยายามสงวนรักษาพลังงานและใชพลังงานผูปวย

อยางเหมาะสม คือ ในการทํากิจกรรมใหกับผูปวย

ควรจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและไม

รบกวนผูปวยเกินความจําเปน 
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อาการหายใจลําบากเปนประสบการณทางความรูสึกของแตละบุคคล จึงทําให

บุคคลบอกเลาหรืออธิบายความรูสึก และความรุนแรงตอการหายใจลําบากแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับผลกระทบตอการทําหนาที่ของรางกาย หากอาการหายใจลําบาก สงผลตอ

บุคคลใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ก็จะทําใหรูสึกวาอาการนั้นรุนแรงกวา

ปกติ รูสึกทุกขทรมาน เครียด วิตกกังวล อาการหายใจลําบากเกิดไดจากความเจ็บปวย

ดวยโรคตางๆ ทั้งดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเฉียบพลัน เร้ือรัง หรือระยะ

สุดทายของโรค ซึ่งเปนภาวะวิกฤติที่คุกคามชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือใหการชวยเหลือใหผูปวยมี

คุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีขอควรปฏิบัติดังนี ้

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะหายใจลําบาก 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีอากาศถายเท เชน การ

เปดพัดลมเปาเบาๆใหเย็น 

2. สงเสริมใหผูปวยทําจิตใจใหผอนคลาย โดยอาจ

เลือกใชกิจกรรมทางเลือก เชน การทําสมาธิ 

การฝกการหายใจ การใชจินตนาการบําบัด 

เพ่ือใหผูปวยรูสึกผอนคลาย รวมกับการรับ

ออกซิเจนไดเพียงพอ 

3. ชวยเหลือจัดทานอนผูปวยใหรูสึกสุขสบาย เชน 

จัดให ผูปวยนอนในทานอนศีรษะสูง นอน

ตะแคง เพ่ือใหเสมหะไหลออกมาจากชองปากได

งายและเปลี่ยนทาใหผูปวยทุก 2 ช่ัวโมง 

4. ดูแลความสะอาดภายในชองปากใหกับผูปวย 

เพราะอาการเหน่ือยหอบ จะทําใหปากแหงและ

อาจเกิดการติดเช้ือได 

5. ดูแลใหผูปวยไดรับยาตามคําแนะนําของแพทย 

เพราะจะชวยให ผูปวยสงบ และลดอาการ

1. ผูปวยมีอาการหายใจลําบากและมี

เสียงครืดคราด ซึ่งเกิดจากมีเสมหะ

ในทางเดินหายใจและปอด พบใน

ผูปวยระยะสุดทายที่มีระดับความ

รูสึกตัวลดลงหรือไมรูสึกตัว ผูปวย

จะไมสามารถขับเสมหะได ทั้งนี้จะ

พบในผูปวยระยะสุดทายจนกระทัง่

เสียชีวิตนานประมาณ 48 ช่ัวโมง 

2. ผูปวยจะมีอาการเหนื่อยเปนตัว

พยากรณโรคที่ ไมดีและมีโอกาส

เสียชีวิตไดสูง โดยอาการเหนื่อยจะ

เปนสาเหตุของความทุกข ทรมาน 

เพราะจะทํา ให ผูป วย รูสึกกลั ว 

กังวล ญาติและผูดูแลจึงควรดูแล

และใหกําลังใจอยางใกลชิด 

หายใจลําบาก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

กระวนกระวายได 

6. พยายามสื่อสารกับผูปวยดวยคําถามปลายปด 

และใชคําพูดส้ันๆ เพียง 1-2 คํา เพ่ือใหผูปวย

สามารถตอบคําถามไดโดยการพยักหนา สาย

หนา หรือใหผูปวยเขียนบนกระดาษหรือดู

รูปภาพกิจกรรมเพ่ือสื่อความหมายในอาการนั้น 

เพ่ือใหสามารถตอบคําถามไดทันที 

7. ในขณะที่ผูปวยหายใจลําบากผูปวยอาจกลัวและ

วิตกกังวลมากข้ึน ญาติควรใหกําลังใจ สัมผัสลูบ

หลังเบาๆ และกระตุนใหผูปวยใชเทคนิคการ

ผอนคลาย เพ่ือลดความตึงตัวของกลามเน้ือ 

และลดความวิตกกังวล เชน การฝกการหายใจ 

ทําสมาธิ 

8. ควรประเมินความรุนแรงของอาการหายใจ

ลําบาก ตามแบบประเมินสมํ่าเสมอ 

9. ในกรณีที่ ผูปวยตองไดรับออกซิเจน ควรให

ออกซิเจนทางจมูก (Nasal cannula) เพราะการ

ใหออกซิเจนแบบหนากาก (Mask) จะทําให

ผูปวยไมสุขสบาย พูดคุยไมสะดวก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

แบบวัดการหายใจลําบาก 

แบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบวัดอาการหายใจลําบากประมาณคาเชิงเสนตรง  

 

 ประเมินความรูสึกหายใจลําบาก ขณะที่ผูปวยไมไดทํากิจกรรม โดยใชแบบวัด

อาการหายใจลําบาก ประมาณคาเชิงเสน มีคะแนนต้ังแต 0-100 คะแนน ผูปวยจะเปนผู

กําหนดตําแหนงบนเสนตรง แลวอานคาตัวเลขแทนคาอาการหายใจลําบากในขณะนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2  

 2.2 ประเมินระดับความรุนแรงของภาวะหายใจลําบากในขณะที่ผูปวยทํากิจกรรม 

5 ระดับ  

 ระดับ 0 ปกติ ไมมีเหนื่อยงาย 

 ระดับ 1 มีอาการเหนื่อยงาย เม่ือเดินเร็วๆข้ึนทางชัน  

ระดับ 2 เดินในพ้ืนราบไมทันเพ่ือนที่อยูในวัยเดียวกัน เพราะเหนื่อยหรือ   

  ตองหยุดเดินเปนพักๆ 

 ระดับ 3 เดินไดนอยกวา 100 เมตร 

ระดับ 4 เหนื่อยงายเวลาทํากิจวัตรประจําวัน เชน ใสเสื้อผา อาบน้ํา  

  แตงตัว จนไมสามารถออกนอกบานได 

แบบที่ 1
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 เม่ือผูปวยรูสึกปวด แสดงวาจะตองมีตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งของรางกายผูปวยที่

ทําใหเกิดอาการปวด ซึ่งอาการปวดเปนความรูสึกไมพึงประสงคที่เกิดข้ึน มีความสัมพันธ

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูปวยสวนใหญจะมีอาการปวดรุนแรง แตกตางกันไป เพราะ

ความปวดเปนประสบการณของแตละบุคคล ที่มีความซับซอนเปนองคประกอบ ในแตละ

บุคคลมีความทนตอความปวดที่แตกตางกันตามสภาพปญหาหรือตําแหนงอวัยวะเนื้อเยื่อ

ที่มีเสนประสาทมาเลี้ยง ชนิดของโรค ระยะการดําเนินของโรค ซึ่งผูปวยมะเร็งรอยละ 

90 สามารถควบคุมความปวดนี้ไดดวยยาหรือวิธีการอ่ืนๆที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการปวด 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ยอมรับคําบอกเลาของผูปวย และการประเมิน

ความปวดในทุกๆดานที่เกี่ยวของ เพราะในปจจุบัน

ยังไมมีเคร่ืองมือวัดความปวดโดยตรง การประเมิน

จึงตองมาจากการบอกเลาของผูปวย 

2. ควรแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบเกี่ยวกับ

รายละเอียดของอาการปวด เชน ปวดที่ตําแหนง

ไหน เร่ิมปวดเม่ือไหร ปวดคร้ังสุดทายเม่ือไหร เวลา

ปวดรูสึกเหมือนอะไร อะไรที่ทําใหรูสึกดีข้ึน อะไรที่

ทําใหอาการปวดแยลง และสงผลตอการดําเนิน

ชีวิตอยางไร 

3. ดูแลใหผูปวยรับประทานยาระงับปวดอยางตอเนื่อง

ตามที่แพทยไดกําหนด อยารอใหมีอาการปวด

รุนแรงกอนแลวจึงคอยรับประทานยา 

4. สังเกตอาการและอาการแสดงของผูปวยที่มีตอ

ความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. ในกรณียาบรรเทาปวด ไมสามารถระงับอาการ

ปวดไดควรแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบ 

6. หลีกเลี่ยงการหยุดยาบรรเทาปวดเอง ควรปรึกษา

แพทย พยาบาลหรือเภสัชกร 

1. อาการปวดระดับรุนแรงคือ ระดับ

ความปวดต้ังแต 7-10 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

2. ดิ้นทุรนทุราย เหง่ือออก ซึม ตัว

เย็น ออนเพลีย 

3. ผูปวยสับสน คิดอะไรไมออก 

4. กัดฟน นอนคราง เมมปาก น้ําตา

ไหล 

5. นอนห ลั บย า กห รื อ ต่ื น ข้ึ นม า

กลางดึก หรือต่ืนกอนเวลาต่ืนจริง 

30-90 นาที 

 

ปวด 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

7. เปดโอกาสและสงเสริมใหผูปวยไดพูดระบายถึง

ความเจ็บปวด 

8. ชวยผูปวยทําการจดบันทึกเวลาใชยาระงับปวด 

ตามการใชจริง 

9. ผูปวยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส ภายหลังไดรับ

ยาบรรเทาปวด ควรแจงแพทย 

10. ควรประเมินความปวดกอนรับประทานยาระงับ

ปวดยา หลังรับประทานยา 1 ช่ัวโมง 

11. เสนอกิจกรรมทางเลือกที่สามารถใชบําบัดความ

ปวดโดยไมใชยา เชน แผนประคบรอน/เย็น การ

นวดหรือการรักษาทางจิตวิทยา รวมทั้งวิธีการอ่ืนๆ 

เชน กิจกรรมผอนคลายรูปแบบตางๆ 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

แบบวัดความปวด 

การประเมินระดับความปวด 

 การประเมินสวนใหญเปนนามธรรม ตองอาศัยผูปวยบอกและผูประเมินตองเช่ือ 

การประเมินระดับความรุนแรงของความปวดมีประโยชนในการดูแนวโนมของ

ผลการรักษา ซึ่งการประเมินสามารถทําได หลายวิธี ดังนี้ 

แบบที่ 1 

 การใหคะแนนระดับความปวด โดยใหผูปวยตอบคําถาม “ผูปวย (คุณ/ตา/ยาย/ปู/

ยา/พอ/แม) มีความปวดมากขนาดไหน?” จาก 0 คือไมปวดเลย ถึง10 คือปวด

มากที่สุด ที่คิดไดหรือเขียนตัวเลขหรือใหวงกลมตัวเลขที่บอกถึงระดับความปวด

ของผูปวย 

 

 

 

 การใหคะแนนความปวดจากการคาดประมาณดวยสายตา โดยการใหผูปวย

กากบาทลงบนเสนตรงที่ยาว10 ซ.ม.เพ่ือบอกถึงระดับความปวด การวัดระดับ

ความปวดของผูปวยโดยใชไมบรรทัดใหวัดระยะจากจุดเร่ิมตนที่ ไมปวดถึง

เคร่ืองหมายกากบาทเปนเซนติเมตร 

 

แบบที่ 2  การใหคะแนนความปวดโดยผูปวยบอกวามีระดับความรุนแรงของอาการปวด

อยูในระดับใด ระหวาง 0 - 10 

 

 

 

 

คําอธิบาย  ระดับความเจ็บปวด  (คะแนน 0 - 10)  

 

 

 

 

 

0 10 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

แบบที่ 3   

 การใหคะแนนความเจ็บปวดจากการใชรูปสีหนาแสดงอารมณ สเกลนี้เหมาะ

สําหรับประเมินความปวดในเด็กอายุ ต้ังแต 3 ป ข้ึนไป หรือผูที่ไมสามารถใช

วิธีการประเมินแบบอ่ืนๆ ที่กลาวมาขางตนได วิธีการ คือ ช้ีใหผูปวยเลือกรูป

หนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึก ตัวเลขที่ความหมายตรงกันกับรูปหนานัน้ 

 

 

 

 

 ใหผูปวยดูรูปภาพและช้ี / บอกใหทราบวาขณะน้ีรูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด 

 หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย 

 0  หมายถึง  ไมมีอาการปวด 

 2  หมายถึง  ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมีความรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด 

 4  หมายถึง  ปวดเล็กนอย แตเร่ิมรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร 

 6  หมายถึง  ปวดปานกลง  รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความกังวลมากข้ึน 

พักผอนไดไมเพียงพอ เร่ิมมีความรูสึกวาไมสามารถทนได 

 8  หมายถึง  ปวดมากรูสึกทุกขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตกกังวลมากและ

ไมสามารถนอนหลับพักผอนได 

 10  หมายถึง  ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได 

 

การระบุตําแหนงที่ปวด 

 ใหผูปวยระบุหรือช้ีตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใช

เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart) 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

ทองเสีย คือ การขับถายอุจจาระเหลวหรือมีนํ้ามากกวา 3 คร้ัง ข้ึนไป หรือถาย

เปนน้ํา 1 คร้ัง หรือ ถายมีมูกเลือด 1 คร้ัง ใน 1 วัน อาการทองเสียทําใหรางกายไม

สามารถดูดซึมน้ํากลับเขาสูรางกายได นอกจากความรูสึกไมสุขสบาย อาการทองเสียยัง

สงผลทําใหผูปวยน้ําหนักตัวลดลง รางกายขาดน้ํา เบ่ืออาหาร และเหนื่อยออนเพลีย 

ทั้งนี้อาการทองเสียเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน การติดเช้ือ การผาตัด ความวิตก

กังวล อาการขางเคียงจากการไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด การใหรังสีรักษาบริเวณ

ชองทอง หรือยาบางชนิด การใหอาหารเสริมทางสายยางที่มีปริมาณของวิตามิน เกลือ

แร น้ําตาลและอิเล็กโตรไลทมากเกินไป และเกิดจากการที่กอนเนื้องอกมีการ

เจริญเติบโต ทั้งนี้อาการทองเสียจากการไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือรังสีรักษา 

อาจเปนไดนานถึง 3 สัปดาหหลังสิ้นสุดการรักษา 

 

 

 

 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดประมาณ 3,000 ซีซีตอวัน 

(ในกรณีที่ไมมีขอจํากัดของโรค) 

2. จัดอาหารสําหรับใหผูปวยรับประทาน ซึ่งควรเปน

อาหารเหลวที่สะอาด (รวมทั้งน้ํา ชาออนๆ(ชาชงเจือ

จาง) น้ําหวาน น้ําซุปใส) และควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทานเคร่ืองดื่มที่ มีความเปนกรด เชน น้ํา

มะเขือเทศ น้ําสม และน้ําอัดลม โดยรับประทาน

อาหารคร้ังละนอย และบอยคร้ัง โดยไมรับประทาน

อาหารที่มีรสเผ็ดรอน 

3. ดูแลจัดเตรียมเคร่ืองดื่มเกลือแรตามคําสั่งแพทยให

อยูใกลมือผูปวย หรือ ผสมเกลือแรเองในอัตราสวน 

  - น้ําตมสุก 1 ขวด ขนาดบรรจุ 750 ซีซี 

  - น้ําตาลทราย  2  ชอนโตะ 

  - เกลือปน  ½   ชอนชา 

1. ถายอุจาระเหลวมากกวา

หรือเทากับ 6 คร้ัง/วัน 

และอาการไมดีข้ึนภายใน 2 

วัน 

2. มี เ ลื อ ด ป นอ อก ม า กั บ

อุจจาระหรือถายเปนมูก

เลือด 

3. มีไข > 38 องศาเซลเซียส

รวมกับอาการทองเสีย 

4. มีอาการปวดบิดภายในชอง

ทองมาก 

5. เ ม่ือผู ป วย มีอาการและ

อาการแสดงของภาวะขาด

น้ํา เชน ปากแหง ตาแหง 

ทองเสีย 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการทองเสีย 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”38
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

4. หลีกเลี่ยงการจัดอาหารมัน รําขาว ผลไมและผักดิบ 

เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีน 

5. ดูแลใหอากาศภายในที่พักถายเทสะดวกเพ่ือลดกลิ่น

อุจาระรบกวนผูปวย 

6. ดูแลความเปนสวนตัวในขณะที่ผูปวยทําการขับถาย

อุจจาระ 

7. ควรปูผายางกั้นเปอนรองบริเวณกนผูปวยทั้งบน

เตียงและเกาอ้ีที่ผูปวยนั่ง 

8. หลีกเลี่ยงการจัดนมและผลิตภัณฑที่ทําจากนมให

ผูปวยรับประทานเพราะจะทําใหอาการทองเสียมาก

ข้ึน 

9. ชวยเหลอืผูปวยในการจดบันทึกอาการทองเสียและ

ตัดสินใจในการนําผูปวยสงโรงพยาบาลหากอาการไม

ดีข้ึน 

10. ภายหลังขับถายอุจจาระควรทําความสะอาดดวยน้ํา

สบูออนๆและน้ําอุน จากนั้นซับใหแหง ซึ่งจะทําให

ผูปวยรูสึกสุขสบายข้ึน และใชครีมทาเพ่ือลดความ

อับช้ืนของผิวหนังรอบทวารหนัก เชน เจลปโตเลี่ยม 

(วาสลีน) 

11. ชวยเหลือผูปวยในการตรวจประเมินผิวหนังรอบๆรู

ทวาร วาผิวหนังมีผ่ืนแดง เปนสะเก็ด มีรอยแตก 

หรือไม ซึ่งถามีอาการเหลานี้ ควรแจงใหแพทยทราบ 

12. สังเกตอาการทองเสียและจดบันทึกขอมูล โดย

ติดตามสงัเกตอาการตอไปนี ้

- จํานวนคร้ังของการขับถายอุจจาระ 

- ลักษณะและปริมาณอุจจาระภายใน 24 ช่ัวโมงที่

ผานมา 

- ระยะที่เร่ิมมีอาการ 

- อาการรวมอ่ืนๆ เชน คลื่นไส อาเจียน กระหายน้ํา 

ปากแหง มีไข  

- ความผิดปกติของบริเวณผิวหนังรอบทวารหนัก

ลูกตาจมลึก ปริมาณน้ํา

ป ส ส า ว ะ อ อ ก ล ด ล ง 

นํ้ าห นัก ตัวลดลงอย า ง

ชัด เจน ส วนปลายของ

รางกายเย็น ซีด อุณหภูมิ

รางกายลดลง ชีพจรเตน

เบา ไมสามารถลุกยืนได 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

หรือรูทวารหนัก 

13. หากมีอาการผิดปกติ ควรแจงใหแพทยทราบ เพ่ือ

พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”40

40 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 ทองผูกเปนอาการที่สามารถพบไดในผูปวยมะเร็ง โดยผูปวยจะมีอาการถาย

อุจจาระนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห ถายอุจจาระลําบาก ตองใชแรงเบงมาก อุจจาระเปน

กอนแข็ง รูสึกไมสุขสบายหรือเหมือนถายอุจจาระไมหมด ทองผูกมีสาเหตุจากการดื่มน้ํา

นอย หรือลําไสมีการเคลื่อนไหวไมเพียงพอ ซึ่งสืบเนื่องจากการขาดการออกกําลังกาย 

ความออนเพลีย การใชยาลดปวดหรือรับประทานอาหารนอย ผูปวยที่มีอาการทองผูก

เล็กนอยจะรูสึกปวดทอง ไมสุขสบาย แนนอึดอัด ผายลมบอย สวนในผูที่มีอาการ

ทองผูกมากๆจะบนรูสึกคลื่นไส หรืออาเจียน สังเกตเห็นทองบวมข้ึนหรืออาจมีอาการ

ถายเหลวคลายทองเสียได 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหดื่มน้ําสะอาดมากๆ ในกรณีที่ผูปวยไมมี

ขอจํากัดของโรคและดื่มน้ําผลไมที่ผานกรรมวิธี 

พาสเจอไรซ น้ําอุน หรือน้ํารอน ในชวงเชาภายใน 

2 ช่ัวโมงหลังตื่นนอน 

2. ดูแลใหผูปวยดืม่น้ําพรุนหรือน้ําอุนผสมน้ํามะนาว 

เพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส 

3. ดูแลใหรับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารในแต

ละ ม้ือ เชน ข าวไมขัดสี  ถั่ วลิสง  เ ผือก มัน 

ขาวโพด ผักหรือผลไม 

4. หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะเพิ่มปริมาณ

แกส เชน กะหล่ําปลี บรอคโคลี่ หรือน้ําอัดลม 

5. กระตุนใหผูปวยออกกําลังกาย หรือพยายามให

ลุกเดินเขาหองน้ําเอง ถาสามารถทําได แตใน

กรณีที่ผูปวยชวยเหลือตนเองไมได ผูดูแลควรชวย

พลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมงและกระตุนใหมีการ

เคลื่อนไหวของรางกาย 

 

1. ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหวของลําไส

ภายในเวลา 48 ช่ัวโมง 

2. มีเลือดออกในอุจาระหรือบริเวณ

รอบๆทวาร 

3. ภายหลังรับประทานยาระบาย 1-2 

วัน ลําไสไมสามารถเคลื่อนไหวได 

4. เม่ือมีอาการปวดทองหรืออาเจียน

ไมหยุด 

5. ทองผูกติดตอกันหลายวัน ตอมามี

อาการทองเสียหรือถายเหลว 

ทองผูก 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการทองผูก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

6. ไมควรใชยาสวนอุจาระหรือยาเหน็บเพื่อใหอุจาระ

นิ่มหรือระบาย ยกเวนกรณีที่ผูปวยตองการใชยา

ระบาย ควรปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง 

7. ชวยผูปวยจดบันทึกการขับถายอุจาระและการ

เคลื่อนไหวของลําไส เม่ือเกิดปญหาจะชวยให

สามารถตรวจพบไดเร็วขึ้น 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

วิตกกังวลหรือกลัวเปนความรูสึกไมสบายใจ ซึ่งเปนความรูสึกทั่วไปที่ผูปวยและ

ครอบครัวสามารถเกดิไดเม่ือตองรับมือกับโรคมะเร็ง เปนการตอบสนองดานความรูสึก

ตอความเครียด จากภาวะเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งและในชวง 1-2 สัปดาหหลังไดรับการ

วินิจฉัยวาเปนโคมะเร็ง ทั้งนี้ความรูสึกวิตกกังวลหรือกลัวสามารถปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ อาทิเชน เม่ือสูญเสียบทบาทหนาที่ภายในครอบครัว สูญเสียภาพลักษณ 

หรืออยูในระยะปฏิเสธการวินิจฉัย ความรูสึกนี้ยังอาจเกิดจากความไมแนนอนเกี่ยวกับ

อนาคต ความทุกข ความเจ็บปวด ความกลัวจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและรูสึก

วาตนเองเปนภาระของครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่สลับซับซอน เปนตน 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งมีความวิตกกังวลหรือกลัว 

 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ผูดูแลควรพยายามชักชวนใหผูปวยระบาย 

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ผูปวยรูสึกกลัวหรือวิตก

กังวล ในขณะเดียวกันผูดูแลตองไมบีบ

บังคับใหผูปวยพูดคุยโดยที่ตัวผูปวยไมมี

ความรูสึกพรอม 

2. ผู ดู แ ล ค ว ร รั บ ฟ ง ผู ป ว ย ด ว ย ค ว า ม

ระมัดระวัง โดยไมตัดสินใจความรูสึกของ

ผูปวยหรือตนเอง 

3. ผูดูแลและผูปวยควรตัดสินใจรวมกัน วา

สามารถชวยเหลือผูปวยอยางไรไดบาง 

4. หลีกเลี่ยงการกลาวโทษผูปวย เพราะจะ

เปนการเพ่ิมความเครียดความวิตกกังวลใน

ผูปวยมากข้ึน 

1. เม่ือผูปวยมีอาการหายใจลําบาก เหง่ือ

ออกมาก และมีการเตนของหัวใจเร็วข้ึน

หรือมีอาการกระสับกระสายมากกวา

ปกติ 

2. บันทึก (Note) ยาที่ผูปวยใชหรืออาหาร

เสริม หรือสิ่งที่ทําใหอาการวิตกกังวล

แยลง ในกรณีผูปวยมีอาการวิตกกังวล

หลังไดรับการรักษาดวยยาตัวใหม ควร

แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้อยางละเอียด 

 

 

 

วิตกกังวลหรือกลัว 
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

5. ในกรณีที่ผูปวยมีความวิตกกังวลมากๆ การ

ใชเหตุผลกับผูปวยมักไมไดประโยชน ควร

แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับอาการ

และปญหาที่เกิดข้ึน โดยควรแจงนัดหมาย

แพทยใหทราบลวงหนา 

6. สงเสริมใหผูปวยใชวิธีการสวดมนต การทํา

สมาธิ หรือวิธีการอ่ืนทางดานความเช่ือ

หรือจิตวิญญาณเขารวมดวย 

7. ผูดูแลอาจใชการเขากลุมสนับสนุนหรือการ

รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ส ว น บุ ค ค ล  เ พ่ื อ ล ด

ความเครียด จากการดูแลผูปวยได 

8. สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยพยายามสูด

หายใจลึกๆ และออกกําลังกายเพ่ือผอน

คลายวันละหลายๆคร้ัง เชน การหลับตา 

แลวสูดหายใจเขาลึกๆ สํารวมความคิดอยู

รางกาย ผอนคลายความรูสึก กําหนดจิต

จากปลายเทาแลวไลระดับมาที่ศีรษะ เม่ือ

ผูปวยรูสึกผอนคลาย ใหจินตนาการวาอยู

บนชายหาดที่อบอุนดวยแสงอาทิตย หรือ

ทุงหญาที่เงียบสงบ เปนตน 

9. งดเคร่ืองดื่มที่ มีสวนผสมของคาเฟอีน 

เพราะคาเฟอีนสามารถทําใหเกิดความวิตก

กังวลมากข้ึน 

10. แจงใหแพทยเจาของไขทราบ เม่ือผูปวย

ตองการใชยาลดความวิตกกังวล 
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 การนอนไมหลับ เปนภาวะนอนหลับยาก หลับๆ ต่ืนๆ หรือสะดุงต่ืนข้ึนมาแลว

นอนหลับตอไมได ทําใหพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน อาหาร รูปแบบ

การใชชีวิต ความเจ็บปวย การใชยา ความเครียด ความกังวล เปนตน ซึ่งหากปลอยเอาไว

นาน จะกลายเปนอาการเร้ือรัง และสงผลตออารมณ ความจํา การต่ืนตัว ทําใหรูสึก

ออนเพลียตลอดเวลา และไมมีเ ร่ียวแรง ในรายที่รายแรงอาจสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธกับคนรอบขาง บางคร้ังกลายเปนโรคซึมเศราได 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทราบไดอยางไรวา...นอนพักผอนไมเพียงพอ 

 การสังเกตอาการวาผูปวยนอนไมหลับ โดยดูไดจากผูปวยมีอาการหาวนอนบอยๆ 

งวงนอนหรือตาจะหลับตลอดเวลา สายตาพรา บางคนเซื่องซึม บางคนหงุดหงิดงาย 

กระวนกระวาย ผูดูแลจึงควรดูแลและใหการชวยเหลือผูปวยใหนอนหลับไดดีข้ึน  

 การชวยใหผูปวยนอนหลับดีข้ึน ผูดูแลควรจัดกิจกรรมตางๆ ในเวลากลางวันให

มากกวากลางคืน ถาเปนไปไดควรใหผูปวยงีบหลับในชวงเชา เพ่ือใหผูปวยต่ืนข้ึนมาดวย

ความสดช่ืน พรอมทั้งจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการพักผอน หรือจัดชาสมุนไพร นม

อุนๆใหรับประทานกอนนอน 

 

 

 

 

 

 

การนอนไมหลับ 
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5 กลุมอาหารที่ชวยในการนอนหลับ 

 กินอาหารประเภทขาวกลอง ขนมปงโฮลวีท มัน เผือก กลวย และอินทผลัม 

เพราะสารอาหารเหลานี้ จะชวยใหสมองสามารถนําทริปโตเฟนไปใชประโยชนใน

การสรางสารที่ชวยใหนอนหลับได 

 กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง จําพวกถั่วชนดิตางๆ ผักใบเขียวเขม และผลไมแหง จะ

ชวยใหหลับงายข้ึน 

 ไมควรเขานอนเม่ือยังหิวหรืออ่ิมเกินไป นอกจากนี้การกินอาหารมันๆ หรือเผ็ด

รอนมากเกินไปก็อาจสงผลตอการนอนหลับเชนเดียวกัน 

 ชงน้ําผ้ึงเล็กนอยผสมในน้ําอุน หรือชาสมุนไพร เพราะสมัยโบราณใชน้ําผ้ึงเปนยา

ระงับประสาทออนๆ 

 งดเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีนกอนนอน เชน ชา กาแฟ และน้ําอัดลม 

รวมถึงขนมหวานทุกชนิด เพราะน้ําตาลจะกระตุนใหรูสึกต่ืนตัว 
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6 สูตรสมุนไพรชวยใหนอนหลับ 

 ตม ดอกไมจีนแหง 15 กรัมในน้ํา 1 ถวย เติมน้ําตาลกรวด ดื่มเปนชากอนนอน 

 ใบขี้เหล็ก นําใบข้ีเหล็กประมาณ 30-50 กรัม ตมเอาน้ํา ดื่มกอนนอน เพราะมี

สารแอนไฮโดรบาราคอลชวยใหนอนหลับ 

 นํา ผลมะตูมออน เหงาขม้ินออย เถาบอระเพ็ดและพริกไทยในปริมาณเทาๆ 

กัน ตมเอาน้ํา ดื่มกอนอาหารเชาและเย็น คร้ังละ 1 ถวยชา 

 นํา ราก ลําตนและใบของตะไคร ตนขาตาแดงและเหงาขิงสด อยางละ 5 ตน 

ลางใหสะอาด สับเปนทอน ตมใหเดือด 15 นาที ดื่มคร้ังละ 1 ถวยชา วันละ 3 

เวลา 

 ดื่มน้ําสมุนไพรคาโมไมล ดอกเสาวรสหรือชาวาลิเรียนกอนนอน จะชวยใหหลับสบาย 

 ดื่มชาที่ทําจาก เมล็ดเซเลอร ี1 ถวยกอนนอน โดยใชเมล็ดที่บดแลว 2 ชอนชาแช

ในน้ําเดือด 1 ถวย 
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กิจกรรมผอนคลาย 
 

 ผูปวยแตละรายมีภาวะของโรคที่แตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือความเบ่ือหนาย

ตอสภาวะของรางกายที่ไมสมบูรณดั่งใจ เจ็บปวดทรมานจากอาการของโรค ทําใหเปน

ทุกข หงุดหงิด เศราหมอง ฉะน้ันการชวยใหผูปวยไดมีกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึง

เครียด จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยประคับประคองอารมณ จิตใจ ความรูสึกของผูปวยให

สงบ และเปนการชักจูงใหผูปวยออกจากความเจ็บปวดและความทุกขทรมานได 

 การเลือกกิจกรรมสําหรับผูปวยข้ึนอยูกับความพรอมและความพึงพอใจของผูปวย

เปนหลักและเหมาะสมกับปจจัยดาน อายุ เพศ ความสนใจ การรับรู ขอจํากัดทางการ

รักษา ขอจํากัดทางความเช่ือ ลัทธิ ศาสนา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ 

และขอจํากัดของครอบครัวของผูปวยดวย และสิ่งสําคัญคือตองไมยัดเยียดวิธีการความ

เช่ือของเราเปนบรรทัดฐาน ควรทําเพียงแนะนําและใหผูปวยเปนผูตัดสินใจเลือก

กิจกรรมตางๆ เชน 

 ดนตรีบําบัด ควรเปดดนตรีในแนวที่ผูปวยชอบ ระหวางการฟงอาจรองเพลง

คลอไปดวย หรืออาจชวนเพ่ือนๆ ญาติๆ มารองเพลงรวมกัน ก็จะเปนการสราง

บรรยากาศที่อบอุน สนุกสนาน 

 หากผูปวยไมมีเพลงที่ชอบเปนพิเศษ อาจใชดนตรีบรรเลง ดนตรีคลาสสิก หรือ

ดนตรีที่เปนเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก 

 การนวดและสัมผัส การสัมผัส เปนการสื่อสารความรูสึกที่ไรคําพูด หากเรา

สัมผัสมือหรือลูบแขนผูปวยอยางออนโยน การกอด อุม นวด ลูบสัมผัสดวยความรัก

และความออนโยน จะชวยใหผูปวยรูสึกสบายผอนคลาย นอกจากนี้การนวดยังชวยให

กลามเนื้อที่ยึดเกร็งไดคลาย เม่ือกลามเนื้อคลาย ความเจ็บปวดจะบรรเทา เพียงแตตอง

ระวังไมนวดบริเวณที่ปวด 

 การทํางานอดิเรก งานอดิเรกที่ผูปวยช่ืนชอบตองเปนกิจกรรมที่ออกแรงไมมาก 

จะชวยสรางความเพลิดเพลิน เวนจากการคิดฟุงซาน รวมทั้งการเปลี่ยนบรรยากาศ โดย

การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี 
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กิจกรรมผอนคลาย 
 

 ผูปวยแตละรายมีภาวะของโรคที่แตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือความเบ่ือหนาย

ตอสภาวะของรางกายที่ไมสมบูรณดั่งใจ เจ็บปวดทรมานจากอาการของโรค ทําใหเปน

ทุกข หงุดหงิด เศราหมอง ฉะน้ันการชวยใหผูปวยไดมีกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึง

เครียด จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยประคับประคองอารมณ จิตใจ ความรูสึกของผูปวยให

สงบ และเปนการชักจูงใหผูปวยออกจากความเจ็บปวดและความทุกขทรมานได 

 การเลือกกิจกรรมสําหรับผูปวยข้ึนอยูกับความพรอมและความพึงพอใจของผูปวย

เปนหลักและเหมาะสมกับปจจัยดาน อายุ เพศ ความสนใจ การรับรู ขอจํากัดทางการ

รักษา ขอจํากัดทางความเช่ือ ลัทธิ ศาสนา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ 

และขอจํากัดของครอบครัวของผูปวยดวย และสิ่งสําคัญคือตองไมยัดเยียดวิธีการความ

เช่ือของเราเปนบรรทัดฐาน ควรทําเพียงแนะนําและใหผูปวยเปนผูตัดสินใจเลือก

กิจกรรมตางๆ เชน 

 ดนตรีบําบัด ควรเปดดนตรีในแนวที่ผูปวยชอบ ระหวางการฟงอาจรองเพลง

คลอไปดวย หรืออาจชวนเพ่ือนๆ ญาติๆ มารองเพลงรวมกัน ก็จะเปนการสราง

บรรยากาศที่อบอุน สนุกสนาน 

 หากผูปวยไมมีเพลงที่ชอบเปนพิเศษ อาจใชดนตรีบรรเลง ดนตรีคลาสสิก หรือ

ดนตรีที่เปนเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก 

 การนวดและสัมผัส การสัมผัส เปนการสื่อสารความรูสึกที่ไรคําพูด หากเรา

สัมผัสมือหรือลูบแขนผูปวยอยางออนโยน การกอด อุม นวด ลูบสัมผัสดวยความรัก

และความออนโยน จะชวยใหผูปวยรูสึกสบายผอนคลาย นอกจากนี้การนวดยังชวยให

กลามเนื้อที่ยึดเกร็งไดคลาย เม่ือกลามเนื้อคลาย ความเจ็บปวดจะบรรเทา เพียงแตตอง

ระวังไมนวดบริเวณที่ปวด 

 การทํางานอดิเรก งานอดิเรกที่ผูปวยช่ืนชอบตองเปนกิจกรรมที่ออกแรงไมมาก 

จะชวยสรางความเพลิดเพลิน เวนจากการคิดฟุงซาน รวมทั้งการเปลี่ยนบรรยากาศ โดย

การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี 
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 กรทํางานศิลปะ การวาดรูป ระบายสี ปนดิน ทําใหผูปวยเพลิดเพลิน ทั้งยังได

ระบายความรูสึกตางๆออกมาดวย ชวยใหผูปวยเขาใจตนเอง ระหวางการทํางานศิลปะ 

อาจกระตุนใหผูปวยมีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ประสบการณ รับฟงทั้งปญหา ขอคิด 

ทั้งเร่ืองศิลปะและเร่ืองอ่ืนๆดวยใจที่เปดกวาง 

 การชมภาพยนตร เร่ืองราวที่สนุกสนานและนาสนใจในภาพยนตร สามารถชวย

หันเหความสนใจของผูปวยจากความทรมานทางกาย หรือความทุกขทางใจบางอยางได 

ภาพยนตรที่ชมควรสรางความจรรโลงใจหรือมีเนื้อหาสนุกสนาน 

 การอานและเขียนหนังสือ การอานจะชวยหันเหความสนใจจากความเจ็บปวด

ไปไดบาง ขณะเดียวกันการเขียน ชวยถายทอดและระบายความรูสึกในใจออกมา ชวยให

ผูปวยปลดเปลื้องความทุกขบางอยางได และอาจทําใหมองเห็นสิ่งตางๆชัดเจนข้ึน ผูปวย

หลายคนไดใชเวลาชวงปวยเขียนถึงเร่ืองราวชีวิตของตนเอง จนเปนที่รูจัก 

 การหัวเราะและอารมณขัน หากไมรูวาจะสรางอารมณขันข้ึนไดอยางไร อาจหา

หนังตลกมาชมหรืออานหนังสือที่ตลกๆ นึกถึงหรือคุยเร่ืองขําๆ ซึ่งการหัวเราะนาน 5-10 

นาที ติดตอกัน รางกายจะไดขยับเปนการบริหารอวัยวะภายใน กลามเนื้อใบหนา จิตใจ

จะโปรงเบาจากสิ่งที่เครียดอยู 

 การออกกําลังกาย ที่ เหมาะสมกับผูปวยระยะทาย หากผูปวยสามารถ

เคลื่อนไหวได ควรกระตุนใหผูปวยออกกําลังกายเบาๆ เชน การทําโยคะ การรําช่ีกง การ

บริหารรางกายที่ทําใหเกิดการยืดเหยียดขอตางๆของรางกาย ทั้งนี้ตองพิจารณาการออก

กําลังกายที่ไมหักโหมจนเกินไป จนเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปวย 
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 การสวดมนต สวดออนวอนถึงพระเจา หรือรองเพลงสวด การสวดมนตชวย

ใหใจจดจอกับสิ่งดีงามและยังชวยใหเพลิดเพลินกับทวงทํานองของบทสวด เราอาจเปด

เทปสวดมนต หรืออานพระคัมภีร เพ่ือใหผูปวยระลึกตามในใจ หรือหากผูปวยยังสวด

มนตไดและปรารถนาที่จะทําก็ชวนใหสวดมนตรวมกัน สําหรับผูที่ไมคุนเคยกับการสวด

อาจแนะนําใหสวดบทสั้นๆ หรือเปนคําๆ ที่โนมนาวใจใหเขาหาสิ่งที่ดีงาม 

 การนอมใจใหผูปวยไดระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหผูปวยสงบลงได แต

หากผูปวยไมไดผูกพันกับความเช่ือหรือศาสนาใด สามารถนอมใหระลึกถึงความดีงามที่

เคยทํามา หรือสิ่งดีๆที่ภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยใหผูปวยสามารถเขาสูความสงบพรอม อ่ิมใจ

ในความดีของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”50

50 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง (แบบองครวม) 

 

 ผูปวยที่ไมยอมรับวาตนเองกําลังตาย จะพยายามปฏิเสธที่จะรับรู ผูปวยจึงรูสึก

ทุรนทุราย ดิ้นรนขัดขืน จึงเปนการยากที่ผูปวยจะสามารถเผชิญกับความตายไดอยาง

สงบ สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแล จึงควรดูแลและใหกําลังใจผูปวยดวยวิธีการ

ดังตอไปนี ้

 อดทนและพรอมรับฟงความในใจของผูปวย ถึงสาเหตุที่ผูปวยไมพรอม

เผชิญหรือยอมรับความตายนั้น อาจเปนเพราะมีบางสิ่งบางอยางที่ยังค่ัง

คางหรือมีเร่ืองกังวลใจบางเร่ือง 

 สรางความม่ันใจวามีคนที่พรอมจะเขาใจ ใหผูปวยรูสึกปลอดภัยที่จะเผย

ความในใจออกมา การซักถามอยางเหมาะสมอาจชวยใหเขาระลึกไดวา

ความตายเปนสิ่งที่ทุกคนไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 การชวยใหคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน หรือคนที่เขารัก อาจชวยให

ผูปวยทําใจยอมรับความตายไดมากข้ึน 

 การชวยใหผูปวยจิตจดจอกับสิ่งดีงาม ดวยการนึกถึงสิ่งดีงามชวยใหจิตใจ

เปนกุศล ผูปวยเกิดความสงบ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได สามารถ

นอมนําใหผูปวยนึกถึงสิ่งดีงามไดหลายวิธี เชน 

1. นําเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือต้ังไวในหอง

หรือโตะขางเตียง เพ่ือเปนเคร่ืองระลึกถึง 

2. ชักชวนผูปวยทําวัตรสวดมนตรวมกัน การเปดเทปธรรมะหรือพระ

สวดมนตเปนการนอมจิตของผูปวยใหบังเกิดความสงบ 
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 การดูแลดานจิตใจอารมณ และสังคม ดวยการแสดงออกถึงความรักและ

ความเห็นอกเห็นใจที่สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลมีตอผูปวย เพราะ

ผูปวยระยะสุดทายไมเพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเราแตยังถูก

รบกวนดวยความกลัวตาย กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวตายอยางโดดเดี่ยว จึง

สรางความทุกขใหแกผูปวยมาก ดังนั้นสิ่งที่ผูปวยใกลตายตองการคือใคร

สักคนที่เขาใจและพ่ึงพาไดอยูขางๆ เพียงแคการสัมผัสดวยความออนโยน 

ชวยใหผูปวยรับรูถึงความรัก ทําใหผูปวยมีกําลังใจเผชิญกับความทุกขได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บางคร้ังผูปวยอาจแสดงความหงุดหงิด กราดเกร้ียว ออกมาไดงาย ผูดูแลและ

สมาชิกในครอบครัวควรเขาใจ และใหการชวยเหลือผูปวยดวยความอดทนอดกลั้น เห็น

อกเห็นใจ ออนโยน และใหอภัย ทั้งนี้แมในบางเวลาที่ไมรูวาจะพูดอะไร หรือใหกําลังใจ

อยางไร การสัมผัสมือ จับแขน ขา บีบนวดเบาๆ น่ังอยูขางๆเตียงก็เปนการสื่อความรัก

และความหวงใยที่ดีใหผูปวยมีความรูสึกไมถูกทอดทิ้ง 

 การขออโหสิกรรม หรือการใหอภัย ผูดูแลควรเปดใจและไวกับเร่ือง

ดังกลาว บางคร้ังผูปวยไมพูดตรงๆ เราจึงควรมีความละเอียดออน 

สอบถามดวยความใสใจ และหากผูปวยตองการพบใคร พยายามตามหาให

ไดพบกับผูปวย หรือหากผูปวยรูสึกฝงใจโกรธแคนใครอยู แนะนําใหผูปวย

ใหอภัย  

 ในกรณีที่มีความรูสึกผิดคางคาใจ ผูดูแลควรชวยใหผูปวยเปดใจและ

ไดกลาวขอโทษ หรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนควรไดรับการปลดเปลื้อง

อยางเรงดวน ถาผูปวยไมไดรับการชวยเหลือ อาจทําใหผูปวยทุรนทุราย 

พยายามปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอยางไมสงบ ในทางพุทธศาสนา

เช่ือวาจะสงผลใหผูตายไปสูทุคติ แทนที่จะเปนสุคติ หากรูสึกวาเกิน
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ความสามารถของตนเองสามารถขอความชวยเหลือจากคนที่ผูปวยรูสึก

เคารพนับถือ หรือไววางใจมาชวยพูดคุยกับผูปวยแทนได 

 สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอความสงบใจ เพราะความสงบใจและความปลอย

วางสิ่งคางคาติดยึดในใจผูปวย จะตองมีบรรยากาศรอบตัวเอ้ืออํานวย งด

เวนการพูดคุยที่รบกวนผูปวย งดการถกเถียงในหมูญาติพ่ีนอง หรือรอง

หมรองไห ซึ่งจะเพ่ิมความวิตกกังวลและความขุนเคืองใจแกผูปวย ในการ

สรางบรรยากาศที่เหมาะสมสามารถทําไดหลายวิธี อาทิเชน  

1. ชักชวนผูปวยทําสมาธิภาวนา ทําการเจริญสติ ดวยการกําหนดลม

หายใจ หายใจเขาใหนึกในใจวา “พุทธ” หายใจออกนึกในใจวา “โธ” 

2. การทําวัตรสวดมนตรวมกัน จัดหองใหสงบมีพระพุทธรูปหรือสิ่ง

เคารพสักการะติดไวในหอง หรือหัวเตียง 

3. เปดเทปธรรมะ เพลงบรรเลงเบาๆ หรือเพลงที่ผูปวยชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การชวยใหจิตจดจอกับสิ่งดีงาม เชน การชักชวนใหทําบุญถวายสังฆทาน 

หรือ-ชวนใหผูปวยระลึกถึงความดีที่ไดทําในอดีต เชน การเลี้ยงดูลูกๆให

เปนคนดี การดูแลพอแมดวยความกตัญู 

 การชวยเหลือดานจิตวิญญาณ คือ การแสวงหาความหมายของตัวตน

ภายในของบุคคล เปนเร่ืองของพลังใจ ความหวัง ความผูกพันระหวาง

บุคคลกับบางสิ่งบางอยาง ที่ทําใหเกิดภาวะของความสงบสุข และความ

พรอมที่จะเผชิญกับวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี การปฏิบัติตาม

ความเช่ือ/ศาสนา ดังนั้นผูดูแลและสมาชิกในครอบครัวจึงเปนผูชวยสําคัญ

ในการจัดสิ่งแวดลอมใหสงบและเปนสวนตัว เพ่ือใหผูปวยและญาติได

ปฏิบัติกิจกรรมตามความเช่ือรวมกัน เพ่ือเปนการแสดงถึงความเคารพ 

และใหเกียรติแกผูปวย  



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 53

53 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากลาวขอขมาบิดา-มารดา(ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู) 

นโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะหะโต สัมมา สัมพุทธะสะ (ต้ังนโม 3 จบ) 

 สัมเพปะมาเทนะ  ทวารัตเย  รักกะตัง  สัพพัง  อับปะราธัง  ขะมะถะเมพันเต  

มัยหัง  มาตาปตุนัง วะปะเทวันเทมิ  สาทะรัง 

 ลูกขอกราบไหวบูชา(บิดา-มารดา) ผูมีพระคุณ หากลูกทั้งหลายไดพลาดพลั้ง 

ลวงเกินทั้งตอหนาหรือลับหลังก็ดี ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาก็ดี 

 กาเยนะ  วาจายะวะเจ  ตะสาวา  มาตาปตุคุณัง  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง  

มาตาปตุ  กุกัมมะ  อัตจะยันตัง  การันตะเร  สังวะริตุง  มาตาปตะเร 

 หากลูกกระทําลวงเกินดวยกายก็ดี วาจาก็ดี ดวยใจก็ดี บัดนี้ ลูกไดนําดอกไม ธูป

เทียนเพ่ือบูชากราบขอขมากรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ไดกลาวลวงเกินหรือกระทําไปแลวนัน้ 

อดีตจนถงึปจจุบัน ขอบิดา มารดา ผูมีพระคุณโปรดเมตตา งดโทษที่ไดกระทําลวงเกิน

อันนั้น ขอบิดา มารดา ไดเปนรมโพธิ์ รมไทร และเปนเนื้อนาบุญของลูกทั้งหลาย 

ตลอดไปเทอญ 

กราบ 3 คร้ัง ประเคนดอกไม 

 หมายเหตุ: พานดอกไมประกอบดวย 1) ดอกไม 5 คู   2) เทียน 5 คู    

3) ธูป 3 ดอก 
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ความตองการคร้ังสุดทายของชีวิต 
 

 

 “การเรียนรูชีวิตใกลตาย ทําใหมีปญญาที่สมบูรณข้ึน เราจะศึกษาความเจ็บ ความ

ตาย ความทุกขใหมันชัดเจน ไมสบายทุกทีก็ฉลาดข้ึนทุกทีเหมือนกัน 

 การตายเปนหนาที่ของสังขารอยางไมมีทางเปลี่ยนแปลงแกไข นอกจากการ

ตอนรับใหถูกวิธี” 

      พุทธทาสภิกข ุ

จากหนังสือปจฉิมอาพาธ ทานพุทธทาสมหาเถระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนในการทําหนังสือแสดงเจตนาในดานผูปวย ญาติ และคน

ใกลชิด  

 1. ทําใหผูทําหนังสือ (ผูปวย) สามารถแจงความประสงคของตนใหแพทย ญาติ 

คนใกลชิดทราบและชวยลดขอขัดแยง ระหวางแพทยและในหมูญาติในการวางแผนการ

รักษาผูปวย เม่ือผูปวยไมสามารถแสดงเจตนาไดดวยตนเอง 

 2.ทําใหผูปวยระยะสุดทายไมตองทุกขทรมานจากการใชเคร่ืองกูชีพตางๆ เชน การ

เจาะคอ การใสทอชวยหายใจ การปมหัวใจ หรือใชอุปกรณตางๆ ที่ชวยยืดการตาย

ออกไป ซึ่งไมเกิดประโยชนหรือไมทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึน 

 3.ทําใหผูปวย ญาติ คนในครอบครัว ไมตองเสียคาใชจายที่สูงมากในการรักษาที่

ไมจําเปน จนทําใหผูปวยหรือญาติผูปวยบางรายถึงข้ันหมดเนื้อหมดตัว ตองขาย

ทรัพยสินเงินทองมาเปนคารักษา 
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 4.ทําใหผูปวยมีโอกาสสื่อสาร รํ่าลาคนในครอบครัว ญาติมิตรไดในขณะมี

สติสัมปชัญญะ ไดรับการเยี่ยวยาชวยเหลือทางจิตใจแกผูใกลตาย 

การขอทําหนังสือแสดงเจตนา(Living will) 

 ถาผูปวยสนใจที่จะทําหนังสือแสดงเจตนา ควรแจงใหทางโรงพยาบาลและแพทย

เจาของไขทราบ เพ่ือขอทราบภาวะความเจ็บปวยและคําแนะนําในการทําหนังสือแสดง

เจตนา 

 เม่ือมีการทําหนังสือเจตนาไวแลว ผูทําหนังสือแสดงเจตนา(ผูปวย) ควรเก็บรักษา

หนังสือไวเอง รวมถึงมอบสําเนาหนังสือดังกลาวที่รับรองความถูกตองแลวใหแกแพทย

เจาของไข คนในครอบคัว หรือญาติใกลชิด พยาน และบุคคลใกลชิดที่ไวใจ 

 เม่ือผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข ผูที่

เก็บรักษาหนังสือหรือสําเนาหนังสือไว ควรมอบเอกสารดังกลาวใหแกแพทย พยาบาล

หรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของในทันที  
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- ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนา (Living will)  

หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบรกิารสาธารณสุข 
        วันที่.......................................... 
ขาพเจา (ช่ือ - นามสกุล).................................................................................... อายุ.........................ป 

บัตรประชาชนเลขที.่........................................................ที่อยูที่ติดตอได............................................................ 
เบอรโทรศัพท................................................................. เบอรที่ทํางาน............................................................ 
 ขณะทําหนังสือฉบบัน้ี ขาพเจามสีติสัมปชัญญะบรบิูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาทีจ่ะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมกีารใชเครื่องมือใดๆกับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสญูเปลา แตขาพเจายังคงไดรบัการดูแลรักษาตามอาการ 

o เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต หรือ 
o เมื่อขาพเจาไดรบัความทุกขทรมานจากการบาดเจบ็หรอืโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได ขาพเจาขอ

ปฏิเสธการรักษาดังตอไปน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นช่ือกํากับหนาขอที่ทานเลอืก)  
o 1. การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 
o 2. การใชเครื่องชวยหายใจ 
o 3. การใหสารอาหารและนํ้าทางสายยาง 
o 4. การเขารักษาในหองไอ.ซี.ยู (I.C.U.) 
o 5. การกระตุนระบบไหลเวียน 
o 6. กระบวนการฟนชีพเมือ่หัวใจหยุด 

ในกรณีที่ผูประกอบวิชชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบรกิารดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความใน 
หนังสือแสดงเจตนาฉบับน้ีหรอืไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูน้ัน  
กรุณาหยดุบริการ ตอไปน้ีดวยไดแก  

o การใชเครื่องชวยหายใจ 
o การใหสารอาหารและนํ้าทางสายยางง 
o ....................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอบมอบให (ช่ือ - นามสกุล)............................................................................................ 
ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถาม)ี เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกบัผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาทีอ่ธิบายความประสงคที่แทจรงิของขาพเจาหรือปรกึษาหารอืกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 

ขาพเจาไดทําหนังสอืแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิด และ 
พยานเก็บรักษาไวเพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารบัการรักษาใน
สถานพยาบาล 

 
      ผูแสดงเจตนา..........................................ลงช่ือ 
      บุคคลใกลชิด...........................................ลงช่ือ 
      พยาน.......................................................ลงช่ือ 
      พยาน.......................................................ลงช่ือ 
 

ตัวอย่�งหนังสือแสดงเจตน�	(Living	will)
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                                                    10  กันยายน  2550

เรียน                                                                               

คุณหมอ และญาติพ่ีนองที่เคารพ       

 ขาพเจา นางอมรา สงวนสุข พรอมที่จะตายอยางธรรมชาติ กรุณาอยาใสเคร่ือง

เทคโนโลยีทั้งหลาย ขาพเจาอยากจะไปอยางคนธรรมดา ไมตองเปนภาระลูกหลานคะ

 ดวยความขอบพระคุณลวงหนา       

                                                               อมรา  สงวนสขุ

 ขณะที่เขียนขาพเจามีสติสมบูรณทุกประการคะ อมรา                                     

 

อุษณีย ฟองศรี          

     พยาน 

        

 

       10  กันยายน  2550 

นิด เบ้ิม ลูกรัก          

 แมเขียนคําขอรองไวเพ่ือลูกทั้งสองจะไดรูวา เวลาแมเจ็บปวยสิน้สติไปก็ปลอยให

ตายไปตามธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี ไมตองใสเคร่ืองชวยทุกอยาง แมพรอมแลวที่จะตาย 

              รักลูก และหลาน ๆ 

ชวยนําแมไปวัดตรีทศเทพ ตามที่พอเคยอยูนะ   
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อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต 
 

 ในชวง 1-3 เดือน มักมีอาการทรงๆทรุดๆ สลับกันไป และเม่ืออวัยวะในรางกาย

คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเร่ือยๆ 

 ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเร่ิมเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง 

ทําใหมือเทาเย็น ผิวหนังเปลี่ยนสี คือ มีสีคล้ําข้ึน เปนจ้ํา หายใจเร่ิมผิดปกติ ไมเร็วข้ึน ก็

ชาลง หรือหายใจขาดเปนหวงๆ มีเสมหะออกมาก กลามเนื้อหยอนยานควบคุมไมได การ

รับรูแยลง บางรายอาจเพอเร่ืองที่อยูใตสํานึก รับประทานนอยลงหรือรับประทานไมได

แมใหอาหารทางสายยาง อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก 

 ในชวงวันทายๆของชีวิต จะมีอาการตางๆ เชน รับประทานและดื่มนอยลง จึงไม

ควรคะยั้นคะยอใหรับประทานอาหาร หรือใหน้ําเกลือและสอดสายใหอาหาร เพราะจะ

ทําใหทรมานมากข้ึน ผูปวยมักจะมีอาการออนเพลีย งวง ซึม ดังนั้นควรใหพักผอนให

เต็มที่ ไมพยายามปลุกใหต่ืน ลดการรบกวนตางๆ เชน การพลิกตัว วัดความดัน ใสสาย

สวนปสสาวะ สอดทอในคอ ฯลฯ หากผูปวยมีเสมหะมาก ควรเลือกวิธีการดูแลที่รบกวน

ผูปวยนอยที่สุด เชน การใชยาลดเสมหะดีกวาใชวิธีการดูดเสมหะ เพราะทําใหผูปวย

ทรมาน เม่ือถึงชวงนี้ความเจ็บปวดตางๆจะลดลง เพราะระบบประสาททํางานไมดี การ

รับรูและความเจ็บปวดจะนอยลงจนไมรูสึกตัว จึงอาจไมจําเปนตองใชยาแกปวดอีกตอไป 

 เม่ือผูปวยมีอาการปากและตาแหง ญาติอาจจะชวยหยอดน้ําลงในปากหรือใชผา

เปยกซับที่ริมฝปาก ทาลิปมัน หรือครีมรักษาความชุมช้ืนที่ริมฝปาก หยอดน้ําตาเทียม 

หากผูปวยมีอาการหายใจไมสะดวก ไมเปนจังหวะ ควรชวยจัดทานอนใหศีรษะสูง นอน

ตะแคง และเปลี่ยนทาผูปวยบอยๆ 

 ในระยะน้ีผูปวยตองการใหคนอยูใกล ญาติจึงควรอยูเปนเพ่ือนเสมอ บางคร้ัง

ผูปวยอาจรองไห มีอาการรองคราง ญาติก็ควรพูดคุยปลอบโยน กอด หรือสัมผัสอยาง

ออนโยน ใหคลายความทุกขกังวล 
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อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต 
 

 ในชวง 1-3 เดือน มักมีอาการทรงๆทรุดๆ สลับกันไป และเม่ืออวัยวะในรางกาย

คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเร่ือยๆ 

 ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเร่ิมเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง 

ทําใหมือเทาเย็น ผิวหนังเปลี่ยนสี คือ มีสีคล้ําข้ึน เปนจ้ํา หายใจเร่ิมผิดปกติ ไมเร็วข้ึน ก็

ชาลง หรือหายใจขาดเปนหวงๆ มีเสมหะออกมาก กลามเนื้อหยอนยานควบคุมไมได การ

รับรูแยลง บางรายอาจเพอเร่ืองที่อยูใตสํานึก รับประทานนอยลงหรือรับประทานไมได

แมใหอาหารทางสายยาง อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก 

 ในชวงวันทายๆของชีวิต จะมีอาการตางๆ เชน รับประทานและดื่มนอยลง จึงไม

ควรคะยั้นคะยอใหรับประทานอาหาร หรือใหน้ําเกลือและสอดสายใหอาหาร เพราะจะ

ทําใหทรมานมากข้ึน ผูปวยมักจะมีอาการออนเพลีย งวง ซึม ดังนั้นควรใหพักผอนให

เต็มที่ ไมพยายามปลุกใหต่ืน ลดการรบกวนตางๆ เชน การพลิกตัว วัดความดัน ใสสาย

สวนปสสาวะ สอดทอในคอ ฯลฯ หากผูปวยมีเสมหะมาก ควรเลือกวิธีการดูแลที่รบกวน

ผูปวยนอยที่สุด เชน การใชยาลดเสมหะดีกวาใชวิธีการดูดเสมหะ เพราะทําใหผูปวย

ทรมาน เม่ือถงึชวงน้ีความเจ็บปวดตางๆจะลดลง เพราะระบบประสาททํางานไมดี การ

รับรูและความเจ็บปวดจะนอยลงจนไมรูสึกตัว จึงอาจไมจําเปนตองใชยาแกปวดอีกตอไป 

 เม่ือผูปวยมีอาการปากและตาแหง ญาติอาจจะชวยหยอดน้ําลงในปากหรือใชผา

เปยกซับที่ริมฝปาก ทาลิปมัน หรือครีมรักษาความชุมช้ืนที่ริมฝปาก หยอดน้ําตาเทียม 

หากผูปวยมีอาการหายใจไมสะดวก ไมเปนจังหวะ ควรชวยจัดทานอนใหศีรษะสูง นอน

ตะแคง และเปลี่ยนทาผูปวยบอยๆ 

 ในระยะนี้ผูปวยตองการใหคนอยูใกล ญาติจึงควรอยูเปนเพ่ือนเสมอ บางคร้ัง

ผูปวยอาจรองไห มีอาการรองคราง ญาติก็ควรพูดคุยปลอบโยน กอด หรือสัมผัสอยาง

ออนโยน ใหคลายความทุกขกังวล 
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 ผูปวยบางรายที่อาการทรุดมาตลอด เชน หลับตาตลอดเวลา ไมมีการตอบสนอง

แลวกลับมีอาการดีข้ึน เชน รับประทานขาวได พูดจาได รางกายดีข้ึนอยางอัศจรรย 

ในชวง 1-2 วัน ซึ่งคนโบราณบอกวา เปนพลังชีวิตเฮือกสุดทาย ครอบครัวอาจใชโอกาสนี้

ในการล่ําลากัน หรือสวดมนตใหสติกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 อาการของผูปวยกอนตายนี้ เปนสัญญาณใหญาติปรับการดูแลชวยเหลือใหผูปวย

สุขสบาย เพ่ือใหผูปวยไดจากไปอยางสงบตามธรรมชาติ ไมพยายามเหน่ียวร้ัง ยื้อชีวิต 

ดวยการรักษาตางๆ ที่จะไปกระตุนใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน จนผูปวยไมอาจต้ังสติให

อยูในความสงบนิ่งได 
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 ศาสนาเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งแตละศาสนามีแนวทางหรือคําสั่งสอนที่

แตกตางกัน ถึงกระนั้นศาสนาสวนใหญเช่ือวา การตายดีหรือการตายอยางสงบและมีสติ 

เปนเร่ืองสําคัญ โดยญาติสามารถสงเสริมสภาพจิตใจและสภาพแวดลอมใหเขาถึงภาวะ

นั้นไดดวยการใชแนวทางของศาสนา  

 

 

 

 

 คนที่จะดูแลเราไดไมมีใครนอกจากตัวเอง เพราะฉะนั้นบุญจึงทําแทนกันไมได บุญ

บาปเปนของที่ติดตามตัวเราและจะเดินทางไปกับเรา ไมวาคนนั้นจะยาก ดี มีหรือจน ทุก

คนลวนเดินทางไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ “ไปสูความตาย” เม่ือความตายเปนจุดหมาย

ปลายทางของเราทุกคน เราจึงไมควรกลัวความตาย แตควรคิดวา การจะไปถึงตรงนั้น

เราควรปฏิบัติตัวอยางไร เพ่ือเตรียมความพรอมสูความตาย จริงๆพุทธศาสนาสอนใหเรา

เตรียมความพรอมเกี่ยวกับเร่ืองความตาย คือ งานศพ งานสวดพระอภิธรรม ที่จัดให

ผูตาย เพ่ือใหผูเปนไดเรียนรูวาเราหนีไมพน ดังนั้นจึงไมควรประมาท เม่ือถึงเวลาตอง

เตรียมตัวไวตองมีความรูจากตรงนั้น เพ่ือที่เม่ือเราเดินทางไปถึง ณ จุดนั้น เราจะไดไม

กลัวความตาย 

 

 

 

 ในทางพุทธศาสนามีความเช่ือวา คนเราตายแลวเกิดเปนภพชาติกัน หรือที่เรียกวา 

“สังสารวัฏ” เปนการเวียนวายตายเกิด จึงเช่ือกันวาการไดเกิดเปนมนุษยนั้นไมใชเร่ือง

งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความตาย ชาวพุทธเช่ืออยางยิ่งเลยวาตายแลวจะตอง

เดินไปสู บุญ บาป ดังนั้นคนเราเกิดมาเพ่ือทําบุญ บุญนั้นเปนเสบียงบุญและเปนสะพาน

ที่นําเราเดินทางไปสูภพชาติอ่ืน ชีวิตมนุษยทุกคนเกิดมาดวยบุญ อยูก็อยูดวยบุญและ

จากไปก็จากไปดวยบุญ จากไปก็เอาอะไรไปดวยไมไดนอกจากบุญ หากเราทําบุญไว

การดูแลผูปวยตามหลักศาสนา 

คําสอนศาสนาพุทธในการเตรียมความพรอมกับจุดหมายปลายทาง 

การดูแลตามหลักศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธ 
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ตลอดใจก็จะสบายจนกระทั่งถึงวันเดินทาง ก็จากไปอยางไรกังวล เม่ือไมกังวลก็จะทําให

ใจนั้นเดินทางไปสูภพภูมิที่ดี  

 โดยหลักสําคัญของพุทธศาสนา คือ การทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจให

ผองใสและเห็นวา การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนทุกข โดยเราควรนําหลักคํา

สอนมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยูรอบตัว

ผูปวยใหเปนมงคล เชน การพยายามทาํความหวัง ความปรารถนาตางๆ ของผูปวยที่เปน

สิ่งดีงามใหสําเร็จกอนที่ผูปวยจะเสียชีวิต หรือการใหผูปวยไดอโหสิกรรม คืนดีกับญาติที่

เคยโกรธเคืองกัน หรือการเปนกัลยาณมิตรที่ดีแกผูปวย โดยการเฝาดูแลผูปวยใหมี

ความสุข สบายกาย สบายใจ รวมทั้งการชวยใหผูปวยไดทําความเขาใจถึงกฎของ

ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

 

 

 

 ในทางพระพุทธศาสนาไมมีพิธีกรรมหรือกําหนดขอปฏิบัติอะไรเปนพิเศษ แตทั้งนี้

ไดมีผูศึกษาการดูแลผูปวยระยะทายสุดทายตามวิถีเชิงพุทธ ไววา 

 การดูแลสุขภาพกาย โดยเนนเร่ืองปจจัยที่จําเปนพ้ืนฐาน คือ อาหาร ยา 

เสื้อผา เคร่ืองนุงหมและที่พักอาศัย ให มีความสะอาด สงบ มีความ

เหมาะสมกับสภาพรางกายและเปนไปในทิศทางที่เปนกุศล 

 การดูแลในมิติทางศีล คือ มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เขาใจ

ตอกันระหวางผูปวย ญาติ และผูดูแล เพราะความสัมพันธที่ดีจากญาติจะ

เปนกําลังใจที่ดีของผูปวย 

 การดูแลในมิติดานจิตใจ โดยสงเสริมใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรม มี

สุขภาพจิตที่ดี ไมเครียด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ และคุณงามความดีที่ไดกระทํามา 

 การดูแลในมิติทางปญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก

แพทย แลวใครครวญอยางมีสติ เขาใจชีวิตและอาการของโรคตามความ

เปนจริง มีกําลังใจที่จะดูแลตนเองใหดี 

 

 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีพุทธ 

61 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ตลอดใจก็จะสบายจนกระทั่งถึงวันเดินทาง ก็จากไปอยางไรกังวล เม่ือไมกังวลก็จะทําให

ใจนั้นเดินทางไปสูภพภูมิที่ดี  

 โดยหลักสําคัญของพุทธศาสนา คือ การทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจให

ผองใสและเห็นวา การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนทุกข โดยเราควรนําหลักคํา

สอนมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยูรอบตัว

ผูปวยใหเปนมงคล เชน การพยายามทาํความหวัง ความปรารถนาตางๆ ของผูปวยที่เปน

สิ่งดีงามใหสําเร็จกอนที่ผูปวยจะเสียชีวิต หรือการใหผูปวยไดอโหสิกรรม คืนดีกับญาติที่

เคยโกรธเคืองกัน หรือการเปนกัลยาณมิตรที่ดีแกผูปวย โดยการเฝาดูแลผูปวยใหมี

ความสุข สบายกาย สบายใจ รวมทั้งการชวยใหผูปวยไดทําความเขาใจถึงกฎของ

ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

 

 

 

 ในทางพระพุทธศาสนาไมมีพิธีกรรมหรือกําหนดขอปฏิบัติอะไรเปนพิเศษ แตทั้งนี้

ไดมีผูศึกษาการดูแลผูปวยระยะทายสุดทายตามวิถีเชิงพุทธ ไววา 

 การดูแลสุขภาพกาย โดยเนนเร่ืองปจจัยที่จําเปนพ้ืนฐาน คือ อาหาร ยา 

เสื้อผา เคร่ืองนุงหมและที่พักอาศัย ให มีความสะอาด สงบ มีความ

เหมาะสมกับสภาพรางกายและเปนไปในทิศทางที่เปนกุศล 

 การดูแลในมิติทางศีล คือ มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เขาใจ

ตอกันระหวางผูปวย ญาติ และผูดูแล เพราะความสัมพันธที่ดีจากญาติจะ

เปนกําลังใจที่ดีของผูปวย 

 การดูแลในมิติดานจิตใจ โดยสงเสริมใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรม มี

สุขภาพจิตที่ดี ไมเครียด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ และคุณงามความดีที่ไดกระทํามา 

 การดูแลในมิติทางปญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก

แพทย แลวใครครวญอยางมีสติ เขาใจชีวิตและอาการของโรคตามความ

เปนจริง มีกําลังใจที่จะดูแลตนเองใหดี 

 

 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีพุทธ 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”62

62 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 

 

 

 ศาสนาคริสต เช่ือวาพระเจาเปนของทั้งผูเปนและผูตาย ทุกคําสอนในศาสนา

คริสต จึงเปนเร่ืองการเปนอยู การสงเสริมการมีชีวิต สงเสริมการยอมรับ กระตุนในการ

ดําเนินชีวิตอยูบนฐานของความรัก การรับใชและการปฏิบัติเพ่ือใหทุกคนไดสัมผัสกับ

จุดหมายของชีวิต 

 พระเจาประทานชีวิตและกําหนดความตายไวแลว เพ่ือใหมนุษยไดกลับไปหา

พระองคและไปอยูในที่ที่ดีกวา ดังนั้นความตายจึงไมใชการสิ้นสุดเพราะการตายเปนการ

แยกจิตวิญญาณออกจากรางกายเพ่ือกลับไปอยูกับพระเจาตลอดกาล 

 

 

 

 

 

 การดูแลผูปวยตามวิถีคริสต จึงควรเสริมการแจงใหผูปวยทราบวาเขาอยูในระยะ

ใด ใหขอมูลหรือตอบคําถามอยางซื่อสัตย รักษาอาการโดยใหผูปวยมีสวนรวมและ

ตระหนักเสมอวาผูปวยมีจิตวิญญาณ โดยใชหลักพ้ืนฐานงายๆ แตสงบสุข เชน ทําให

ผูปวยรูสึกวามีเพ่ือน มีคนอยูเคียงขาง ไมไดเปนผูนารังเกียจ พูดคุยถามไถอาการ ผอน

คลายอิริยาบถและดูแลอาการตางๆใหผูปวยรูสึกสุขสบาย โดยในดานการรักษาอาการ

ของโรค อาจเนนที่บทบาทของแพทยที่สําคัญ สวนการดูแลทางดานจิตวิญญาณ ควร

สงเสริมใหคิดถึงสิ่งดีงามตามความเช่ือศาสนาคริสต และระลึกถึงพระเจา 

 

 

คําสอนศาสนาคริสตในการเตรียมความพรอมกับจุดหมาย

ศาสนาคริสต 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถคีริสต 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 63

63 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 สามารถใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปนสัญลักษณของพระเจา ไดแก  

 พิธีศีลมหาสนิท 

 การปลดปลอยและการรักษาอดีตที่เจ็บปวด 

 การสรรเสริญและการนมัสการ 

 คําสอนพระเจา 

 การเจิม 

 การวางมือ คือ เช่ือมผูที่ทนทุกขกับฤทธิ์เดชแหงการรักษาของพระคริสต 

 การใหอภัย 

แมผูปวยจะไมรูสึกตัว แตผูดูแลควรใชถอยคําที่ดีหรือพูดคุยกับผูมาเยี่ยมในเร่ืองที่ 

ทําใหผูปวยสบายใจ ไมกังวล หรือสวดอธิษฐาน หรือรองเพลงใหฟง หรืออานคําพระ 

คําพูดที่หนุนใจ คําพูดที่นําไปสูการใหอภัย เพราะคําพูดที่นําการรักษาสูจิตวิญญาณเปน

สิ่งสําคัญมากดวยเชนกัน 

 นอกจากนี้ บาทหลวงมีบทบาทมากในการนําทางใหชาวคริสตเขาสูความสงบกอน

การเดินทางไปพบพระเจา ดังน้ัน ผูปวยที่เปนชาวคริสต นิกายคาทอลิกที่มีความเช่ือ

เชนนี้ ญาติจึงควรเชิญบาทหลวงมาเยี่ยมผูปวย เพ่ือ 

 พูดคุยถามไถอาการและสวดมนตให ซึ่งจะทําใหผูปวยมีกําลังใจดีข้ึน

อยางมาก แตการจะมีโอกาสเชนนั้นได ผูปวยและญาติตองไปโบสถเปน

ประจํา รูจักและเขาสังคมคาทอลิกพอสมควร 

 ชวยอภัยบาปในนามของพระเจาแกผูปวย ซึ่งมักนึกถึงความผิดบาป

ของตนเองในชีวิตที่ผานมา รวมทั้งโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ขอพรของพระเจา

ลงมาใหกําลังกายและกําลังวิญญาณแกผูปวย เพ่ือชวยใหผูปวยคลาย

จากความทุกขทรมาน 

 หากอาการของโรคถึงระยะสุดทาย บาทหลวงจะเจิมศีลสุดทายเพ่ือสง

วิญญาณของผูปวยออกจากรางไปดวยดี 

 

วิธีการระลึกถึงพระเจา 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”64

64 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

  

 

 

 

 กวา 1400 ปที่ผานมา ศาสนาอิสลามไดถือกําเนิดข้ึน โดยพระผูเปนเจานามวา 

“อัลลอฮ” พระองคทรงมอบหมายใหศาสนทูต นําคําสอนของพระองคมาบอกกลาวกับ

ศาสดา “นบีมูฮามัด” โดยคําสอนของพระองคเรียกวา “คัมภีรอัลกุรอาน” เปนคัมภีรที่

เปรียบเสมือนแนวทางในการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม โดยคัมภีรอัลกุรอานไดรวบรวม

คําสอนทั้งในเร่ืองทางโลกและเร่ืองทางธรรม อันมาจากวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา 

ดังนั้น จึงไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลงขอความในคัมภีรไดไมวากรณีใดๆ 

 

 

 สําหรับเร่ืองความตายเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนไดกับมนุษยทุกคน มนุษยไมสามารถ

ปฏิเสธหรือหลีกหนีจากความตายได ในศาสนาอิสลามนั้นไดกลาวถึงเร่ืองของการเวียน

วายตายเกิด เปนวงจรชีวิตของมนุษยมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 การตายคร้ังแรก คือ การที่เรายังคงเปนวิญญาณที่ลองลอยและยังไม

เกิดเปนมนุษย 

 การเกิดคร้ังแรก คือ การที่เราถูกลิขิตโดยพระผูเปนเจาใหเราเกิดเปน

มนุษย 

 การตายอีกคร้ัง คือ การที่เราหมดลมหายใจจากโลกนี้ 

 การเกิดอีกคร้ังหนึ่ง คือ การที่เราฟนคืนชีพเพ่ือเดินทางไปหาพระผู

เปนเจา 

 

 

 

 

คําสอนศาสนาอิสลามในการเตรียมความพรอมกับจดุหมาย

ศาสนาอิสลาม 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 65

65 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 เม่ือครบทั้ง 4 ข้ันตอน ชีวิตมนุษยก็ถือเปนการสิ้นสุดชีวิต ในศาสนาอิสลามนั้นไม

มีการเวียนวายตายเกิด หรือไมมีภพชาติ โดยความตายถูกใหความหมายวา “ความจริง” 

มนุษยที่กลัวความตายนั้นจึงเปนมนุษยที่กลัวความจริง เพราะไมวาอยางไรคนเราทุกคน

จะตองพบเจอกับความตายที่รอเราอยู  

 

 

 

 

 ชาวมุสลิม เช่ือวา ความเจ็บปวย คือ การทดสอบของพระเจา ดังนั้น ศาสนา

อิสลามจึงมีบทบัญญัติที่วาไวซึ่งแนวทางการดูแลและการจัดการการตายไวอยางชัดเจน 

ดังนั้นชาวมุสลิมจึงทราบในขอปฏิบัตินั้นเปนอยางดีอยูแลว 

 สิ่งที่ญาติควรคํานึงถึงในการดูแลผูปวยชาวมุสลิม ไดแก 

 ความตองการทางดานรางกาย คือ การทําใหผูปวยมีความสบายกาย 

บรรเทาความปวด ไดรับการดูแลข้ันพ้ืนฐาน เชน การไดรับอาหาร น้ํา 

และยา ความสะอาดของรางกาย ที่อยูอาศัย  

 ความตองการการสนับสนุนทางดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยไม

ทําใหผูปวยรูสึกวาถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว และควรชวยใหผูปวยไดทําตาม

ความเช่ือของผูปวย 

 

 

 แมจะเปนผูปวยระยะสุดทาย แตชาวมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ 

ในการดําเนินชีวิต ซึ่งผูดูแลตองเขาใจและชวยเหลือใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ

ปฏิบัติศาสนกิจของผูปวยตองอยูบนความสะดวกสบายและมีการผอนผันอนุโลมใหทํา

ตามความสามารถ ดังนี้ 

1. การปฏิญาณตน คือ การกลาวปฏิญาณตนวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮ และนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระองค” 

2. การละหมาด โดยมุสลิมทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะและบรรลุศาสนภาวะ 

ตองทําละหมาดเปนกิจวัตรประจําวัน วันละ 5 เวลา ในชวงเวลาตางๆ

ที่ศาสนากําหนด ซึ่งในกรณีที่เจ็บปวยสามารถทําไดดังนี้ 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีอิสลาม 

หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของชาวมุสลิม 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 ในกรณีที่ไมสามารถจะยืนละหมาดได อนุญาตใหผูปวยนั่ง

ละหมาด 

 หากไมสามารถนั่งได ใหนอนตะแคงขวาและหันหนาไปทางทิศ

กิบละฮ (ทิศทางที่มุสลิมหันไปเม่ือเวลาละหมาด คือ มักกะฮ) 

 ถาไมสามารถนอนตะแคงใหนอนหงาย โดยเหยียดเทาทั้งสองไป

ทางกิบละฮ ถาทําไมไดก็ทําเทาที่สามารถทําได 

 ผูปวยที่ไมสามารถขยับเขยื้อนศีรษะหรือรางกายได ใหกระพริบ

ตาแทน 

 ผูปวยที่ไมสามารถแมกระพริบตา ก็ใหต้ังเจตนาละหมาดในใจ 

3. การบริจาคทานตามกําหนด เพ่ือลดความหวงแหนในทรัพยสินของผู

บริจาคและเติมความตองการของคนจน 

4. การถือศีลอด คือ การบังคับตนเองใหงดรับประทาน งดดื่ม งดความ

ตองการทางเพศ พยายามทําจิตใหบริสุทธิ์ ในชวงเวลาต้ังแตรุงเชา จน

ตะวันลับขอบฟา ในทุกๆวัน มีกําหนด 1 เดือนของเดือนรอมฎอน ถา

ผูปวยไมสามารถถือศีลอดในชวงเวลานั้นไดก็ใหถือศีลอดชดเชย

ภายหลัง แตถาปะสบความยากลําบากก็ใหชดเชยดวยการจายอาหาร

แกคนยากจนแทน 

5. การประกอบพิธีฮัจญ 1 คร้ังในชีวิต 

 

 

 

 หนาที่ประการหนึ่งของชาวมุสลิมที่พึงปฏิบัติตอกัน คือ การเยี่ยมผูปวย โดยสิ่งที่

ผูเยี่ยมควรกระทําคือ การเตือนผูปวยใหตระหนักถึงการขอลุแกโทษตออัลลอฮ เตือน

ผูปวยใหสํานึกผิดและมีคําสั่งเสียแกลูกหลาน ผูที่เกี่ยวของ ใหเขาใชเวลาดวยการระลึก

ถึงอัลลอฮอยางเต็มที่ 

 มารยาทในการเขาเยี่ยมผูปวย 

 ไมควรยืนตรงประตูขณะขออนุญาตเขาหองผูปวย ควรเคาะประตูเบาๆ 

 ไมควรแนะนําตัวเองแบบกํากวม เชน พูดวา “ฉันเอง” เปนตน 

การเย่ียมผูปวย 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 ไมควรเยี่ยมผูปวยในเวลาที่ไมเหมาะสม เชน เวลารับประทานอาหาร เวลาชวงทํา

ความสะอาดรางกายหรือเวลาพักผอน 

 ใหผูมาเยี่ยมนั่งใกลบริเวณศีรษะ 

 ถามอาการผูปวยพอสมควร แสดงความเห็นอกเห็นใจผูปวย ควรพูดใหความหวัง

แกผูปวย เพ่ือสรางกําลังใจใหแกผูปวย ควรปลอบโยนใหผูปวยมีความอดทน

เพราะการอดทนนํามาซึ่งอานิสงคยิ่งใหญ 

 ควรขออาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย 

 ไมควรเยี่ยมผูปวยนานเกินไป 

 หากมีเพศตรงขาม ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยูในหองดวย ผูเยี่ยมควรมองตํ่า 

ส่ิงที่ญาติตองเตือนใหผูปวยทําเสมอ  ไดแก 

 ใหผูปวยมีความพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ 

 ใหผูปวยมีความอดทนตอการกําหนดของอัลลอฮ 

 ใหผูปวยมีความคิดแตสิ่งดีๆ เกี่ยวกับอัลลอฮ 

 ไมควรขอใหผูปวยดูอาอฺ(ขอพร)ใหตาย 

เพ่ือจะไดพนจากความทรมานจากความเจ็บปวย 

 ใหผูปวยกลาวขออภัยตออัลลอฮในความผิดที่ผานมา 

ส่ิงที่ญาติตองทําอยูเสมอ ไดแก 

 สอนใหผูปวยกลาวชะฮาดําฮฺ(ปฏิญาณ)อยางสมํ่าเสมอ 

 กลาวดูอาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย 

 อานคัมภีรอันกุรอานใหผูปวยฟง เพ่ือใหรําลึกถึงพระเจา 

 พูดเฉพาะสิ่งดีๆ ตอหนาผูปวย 

 ใหผูปวยทําละหมาด วันละ 5 เวลา โดยทําเทาที่สภาพรางกายจะทําได โดย

เตรียมน้ําสะอาดสําหรับทําน้ําละหมาด กรณีสัมผัสน้ําไมได ใหเตรียมดินสะอาด

เพ่ือทําตะยุมมุม(การลูบใบหนาและมือทั้งสองจนถึงศอกดวยฝุนดินที่สะอาด เพ่ือ

แทนการอาบน้ําละหมาด) 

 ใหญาติไดอยูกันพรอมหนาเพ่ือสั่งเสีย และได “มาอัฟ” (ขอโทษ)ซึ่งกันและกัน 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 ใหผูปวยได “เตาบัด” หรือลุแกโทษตออัลลอฮในความผิดบาปที่ผานมา 

 

 

ญาติควรจัดทาใหผูปวยนอนหันหนาไปทางกิบละฮ โดยตะแคงดานขวาหรือนอน 

หงายศีรษะสูงหันหนาไปทางกิบละฮก็ได ใหคนที่ผูปวยรักและไววางใจที่สุดเตือนใหผูปวย

กลาว “ลาอิลา ฮะอิลลัส ออฮฺ” ซึ่งมีความหมายวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใด ที่ฉันเคารพ นอก

จากอัลลอฮ” 

 ในกรณีที่ผูดูแลเปนคนตางศาสนา อาจเตือนสติผูปวยใหระลึกถึงอัลลอฮ ซึ่ง

มุสลิมโดยทั่วไป ก็จะทาบวาตองทําอยางไร 

 

 

 

 

 ใหปฏิบัติตอศพอยางนิ่มนวลเปรียบเสมือนยังมีชีวิต โดยจะตองปดเปลือกตาทั้ง

สองของผูตายใหสนิท 

 ใหผาคาดบริเวณใตคางและผูกเขากับศีรษะ เพ่ือปองกันไมใหปากของผูตายเปดอา 

ควรดูแลขอตอสวนตางๆ ในรางกายใหคงยืดหยุนได เพ่ือชําระลางทําความสะอาด

ศพไดสะดวก ควรถอดเสื้อผาผูปวยออกเพ่ือมิใหเกิดการหมักหมมของรางกาย ใช

ผาบางๆ คลุมรางผูตายใหมิดชิด หอศพดวยผาขาว ใชวัตถุที่เหมาะสมวางบนทอง

ของผูตาย เพ่ือปองกันไมใหศพบวมฉุ 

 อนุญาตใหนําศพออกจากโรงพยาบาลอยางเร็วที่สุด เพ่ือไปทําพิธีทางศาสนา โดย

ปกติตองทําใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงหลังกายตาย ไมอนุญาตใหผาศพหรือ

กระทําการใดๆ อันเกิดความเสียหายตอศพ 

 เม่ือไดรับขาวการตายของพ่ีนองมุสลิม มุสลิมจะกลาววา “อินนาลิล ลาฮิ วะอิน

นา อิลัยฮิรอญิอูน” ซึ่งแปลวา “แทจริงเราเปนของอัลลอฮและยังพระองคที่เรา

ตองคืนกลับ” หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติของผูตายและรวมนมาซ

(ละหมาด) ศพ ตลอดจนไปสงศพที่สุสานและทําการฝงอยางทะนุถนอม 

 

กอนลมหายใจสุดทาย 

การปฏิบัติเมื่อผูปวยเสียชีวิต 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 เม่ือผูปวยเสียชีวิตยังมีสิ่งที่ตองทําคือ ดําเนินการจัดเก็บศพและจัดการธุระตางๆ เชน 

1. จัดตั้งศพอยูในที่มีความสงบ 

2. หากผูเสียชีวิตเคยแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว ควรติดตอศูนยรับอวัยวะ

โทรศัพทหมายเลข 1666 ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้หากเปนความจํานงบริจาค

ดวงตาไวควรติดตอภายใน 6 ช่ัวโมงหลังการตาย 

3. แจงการตายและขอหนังสือรับรองการตาย ที่ฝายทะเบียนสํานักเขตทองที่

ภายใน 24 ช่ัวโมง โดย 

- ในกรณีเสียชีวิตที่บาน ญาติควรติดตอกับโรงพยาบาลใหออกหนังสือ

รับรองการตายให โดยใชใบรับรองแพทยที่บงช้ีถึงโรคที่เปนสาเหตุการ

เสียชีวิตจากโรงพยาบาลประกอบในการแจงหรือยื่นแกผูใหญบาน เพื่อ

ออกหนังสือรับรองการตายให 

- สวนการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการ

ตาย ซ่ึงสามารถนําไปใชแจงตายที่สํานักงานเขตตอไป 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการแจงตาย ประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแจง ทะเบียนบานฉบับเจาของบานที่คนตายมีช่ืออยู (ถามี) หนังสือรับรองการตาย(ถามี) 

บันทึกประจําวันแจงความคนตาย(กรณีไมมีหลักฐานรับรองการตาย) 

4. ติดตอจัดการงานศพและพิธีกรรมอ่ืนๆตามความเช่ือ 

 นอกจากการดูแลทางรางกายแลว การชวยดูแลสภาพจิต อารมณ ความรูสึกของกัน

และกันระหวางผูปวยและญาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถรวมกันผานพนชวงเวลาของ

ความทุกขไดอยางสงบและมีสติ ในชวงเวลายากลําบากของชีวิต เรามีวิธีการจัดการกับความ

ทุกขตางๆกันไป แตคนสวนใหญมักจะใชหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่ตนศรัทธาเปนหลักยึด

สําคัญในการดูแลอารมณ ความรูสึก และเพ่ือสรางพลังใจที่ เขมแข็ง ซ่ึงจะกลาวถึงในตอน

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลภายหลังผูปวยเสียชีวิต 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  กรรมอันใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดลวงเกินตอ

ทาน ดวยกายก็ตาม ดวยวาจาก็ตาม  ดวยใจก็ตาม ขอทานจงไดอโหสิกรรมใหแกขาพเจา

ทั้งหลาย อยาไดเปนเวร เปนบาปกรรม  แกกันและกันเลย  

 กรรมอันใดที่ทานอาจจะเคยลวงเกินขาพเจา ขาพเจาขออโหสิกรรมนั้น เพ่ือจะ

ไมใหเปนเวรกรรมตอกัน ดวยบุญกุศลที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดรวมกันกระทําในคร้ังนี้ ขอ

จงเปนพลวปจจัย (พะ-ละ-วะ-ปด-ใจ) สงเสริมใหขาพเจาทั้งหลาย มีความสุข ความ

เจริญ และขอใหทานผูวายชนมไดรับผลแหงบุญ มีสันติสุข ในสัมปรายภพ (สํา-ปะ-รา-

ยะ-พบ) ขางหนาเทอญ 

 

: เคร่ืองขอขมาศพ  1) ธูป 1 ดอก 

   2) ดอกไมตามที่จัดหาได 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากลาวขอขมาผูวายชนม 

หมายเหตุ 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 ความทุกข ความเศราที่เกิดจากการสูญเสียผูปวยนั้นเปนเรื่องธรรมดา เราจึงสามารถที่

จะแสดงออกถึงความเศราโศกไดอยางเหมาะสม และสามารถบรรเทาความเศรานั้นไดหลายวธิ ี

อาทิ เชน  

1. การบอกขาวการตายแกญาติอยางคอยเปนคอยไป รวมทั้งการเตรียมรับ

สถานการณ เชน การเปนลม หรืออาการช็อก ซ่ึงเปนสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได 

2. อยาบังคับ หรือรบเราใหยอมรับความตายหรือการจากไปของผูปวย แตควรอยูเปน

เพื่อน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และคอยรับฟงความรูสึกอยางสงบ 

3. เม่ือรับรูถึงความรูสึกเจ็บปวด ความรูสึกเศราที่เกิดขึ้น ใหยอมรับความรูสึกนั้น และ

บอกวาเปนเรื่องธรรมดา อยาปฏิเสธความรูสึกหรือขมกลั้นไว 

4. เปดโอกาสใหมีการพูดคุยถึงความตายหรือกลาวถึงผูตาย ทั้งนี้การรองไหเปนการ

ระบายและสามารถเยียวยาความเศราได 

5. หลายคนอาจรูสึกผิดที่ยังไมไดทําสิ่งตางๆใหกับผูปวย ใหคิดวาเราสามารถทําสิ่งที่ดีๆ

เกี่ยวเนื่องกับผูตาย เพื่อเปนบุญแกผูตายได 

6. เปลี่ยนความทุกข ความโศกเศรา เปนโอกาสในการทําความดีเพื่อสงบุญถึงผูตาย 

7. พิธีกรรมตางๆไมวาจะเปนการทําบุญหรือการสวด เปนกําลังใจสําคัญในการเยยีวยา

ความทุกขได  

8. ความเช่ือทางศาสนาเปนสิ่งที่ชวยคลายความทุกขได เชน ศาสนาคริสตและอิสลาม 

เช่ือวา ผูตายจะไดไปอยูกับพระเจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเยียวยาความเศราหลังผูปวยจากไป 
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ปจจุบัน ความเจริญดานการแพทย และเทคโนโลยี ทําใหมนุษยเราอายุยืนมากข้ึน 

มีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการปวยดวยโรคเร้ือรังที่เพ่ิมข้ึนนํามาซ่ึงจํานวนผูปวย

สูงอายุที่ทุพพลภาพและตองการการดูแลมากข้ึน หนาที่ของการดูแลผูปวยเหลานี้  

สวนใหญมักตกหนักที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยเอง ซึ่งมักจะเปนบทบาททางสังคม

ของผูหญิง คนสูงอายุ หรือคนโสด ที่สมาชิกคนอ่ืนมักจะมอบหมายภาระนี้ให 

ภาระการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยโรคเร้ือรังที่ตองพ่ึงพาผูดูแลตลอดเวลานั้น เปน

งานที่เหน็ดเหนื่อย ใชเวลามาก และกอใหเกิดความตึงเครียดสูง อีกทั้งตัวผูดูแลเองก็อาจ

มีปญหาของตนเองในหลายๆดาน ไมวาจะเปนปญหาสุขภาพ ชีวิตความเปนอยู ฐานะ

การเงิน และชีวิตสวนตัวของตนเอง เม่ือเวลาผานไป ถาผูดูแลปราศจากความชวยเหลือ

จากสมาชิกคนอ่ืนๆแลว ก็จะเกิดความเหนื่อยลา(Caregiver burden) หรือถึงกับ  

หมดไฟในการดูแลไปเลย (Caregiver burnout) เม่ือเกิดภาวะดังกลาว ผูปวยอาจ

เสี่ยงตอการถูกทําราย หรือทอดทิ้งไดโดยไมไดต้ังใจ ซึ่งถาบุคคลากรทางการแพทยไม

เขาใจเร่ืองราวโดยตลอด ก็มักจะกลาวโทษผูดูแลวา ‘ดูแลไมดีไมกตัญู ใจราย ทําคน

ปวยไดลงคอ’ ซึ่งก็ยิ่งเปนการซ้ําเติมความรูสึกผิด และความรูสึกเปนภาระใหกับผูดูแลมาก

ข้ึนไปอีก 

รูไดอยางไรวาผูดูแลกําลังจะหมดไฟ 

เปนธรรมดาของผูดูแลหลักสําหรับผูปวยโรคเร้ือรังหรือผูสูงอายุทุพพลภาพ ที่

อาจจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย เบ่ือหนายไดในบางเวลา แตถามีความรูสึกดังกลาวติดตอกัน

เปนเวลานานหรือตลอดเวลา อาจเปนสัญญาณเตือนวา ผูดูแลคนนั้นกําลังตองการ

ความชวยเหลือ ซึ่งไดแกสัญญาณตอไปนี้ 

 อยากจะหนีไปใหพนความรับผิดชอบที่ดูเหมือนทับถมกันมากข้ึนทุกที 

 รูสึกเหมือนกําลังรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยางอยูเพียงคนเดียว 

 กิจวัตรประจําวันดูชางยุงเหยิง และวุนวายสับสนไปหมด 

 ไมมีเวลาไดออกไปขางนอก เขาสังคม หรือทําธุระสวนตัว 

 การกิน อยู หลับนอน ของผูดูแลเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

 น้ําหนักลด เบ่ืออาหาร เบ่ือหนายไปหมด 

 หงุดหงิด โกรธงายแมกับสาเหตุเพียงเล็กนอย 

 ไมมีสมาธิจดจําสิ่งตางๆ หลงลืมแมแตสิ่งสําคัญ 

 ใชยาหรือสารเสพติดมากกวาเดิม เชน ยานอนหลับ เหลา บุหร่ี 

ภาวะเหนือ่ยลาของผูดูแล  
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แนวทางสําหรับผูดูแลที่กําลังจะเหนื่อยลา 

1. วางแผนการดูแลใหดี อยาใหเปนภาระตกหนักที่ใครเพียงคนเดียวตลอดเวลา 

2. ถาเปนไปได อาจจางผูอ่ืนใหมาทําหนาที่ดูแลช่ัวคราวเปนคร้ังๆ เพ่ือใหผูดูแลหลักมี

เวลาพักผอนหรือทําธุระสวนตัวบาง 

3. แบงหนาที่ดานตางๆใหญาติพ่ีนองคนอ่ืนไดมีสวนรับผิดชอบรวมกันบาง เชนภาระ

คาใชจายในบาน การทําความสะอาดบาน หรือหนาที่พาผูปวยมาโรงพยาบาล 

4. หาเวลาพักผอนไปทํากิจกรรมที่ตนเองชอบบางเพ่ือผอนคลายความเครียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พูดคุยพบปะสังสรรค เขาสังคมบาง นอกจากบรรเทาความเครียดแลวอาจไดรับ

คําแนะนําในการแกปญหาของตนเองได 

6. ดูแลรักษาสุขภาพกายของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ 

7. รูจักปลอยวางเสียบาง อยาคาดหวังกับสิ่งรอบตัวสูงจนเกินไป เชน อยากใหผูปวย

หายขาดจนลุกมาเดินได กินเองได อยากใหญาติทุกคนมาชวยดูแลกันพรอมหนา

ตลอดเวลา 

8. แบงเวลาใหกับบุคคลอันเปนที่รักและบุคคลในครอบครัวของตนเองบาง แทนที่จะ

ทุมเทเวลาทั้งหมดใหผูปวยคนเดียว 

9. สําหรับบางกรณี อาจจําเปนตองไปฝากผูปวยไวในสถานพยาบาลบาง หากผูดูแล

ติดธุระหรือรูสึกเกินกําลังแลว 

 

การเสริมสรางกําลังใจ 

สําหรับผูดูแล 
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สุดทาย...กําลังใจสําหรับผูดูแล 

จริงอยูที่งานดูแลผูปวยโรคเร้ือรังเปนงานที่ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจ  

และเปนงานที่ยากที่สุดสําหรับสมาชิกในครอบครัว แตก็ใชวาจะมีแตขอเสียเทานั้น จริงๆ

แลวความสุขใจจากหนาที่นี้ก็มีอยู การที่สมาชิกในครอบครัวไดดูแลบุคคลในครอบครัว 

นอกจากจะเปนการแสดงความรักและความกตัญูตอกัน เม่ือบุคคลอันเปนที่รักจากไป 

ผูดูแลเองจะไดไมจมอยูกับความรูสึกผิด เพราะไดใชเวลาอยูกับผูปวยอยางคุมคาและทําดี

ที่สุดแลวในขณะที่ผูปวยยังมีชีวิตอยู 

ในกรณีที่ผูปวยและผูดูแลไมไดมีความรัก ความผูกพันกันมากอน อาจถือวาเปน

ชวงเวลาที่จะอโหสิกรรมและใหอภัยตอกันในความผิดบาปในอดีต ความโกรธจะไดไมติด

ตัวผูดูแลตอไปเม่ือผูปวยจากไปแลว การใหโอกาสไดดูแลกันในชวงสุดทายของชีวิตถือ

เปนบุญที่เขามอบใหเรากอนจากกัน และการทําบุญใหญก็ยอมจะเหนื่อยเปนธรรมดา. 
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 (แบบท่ี 1 ) 
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

เขียนที่.................................................... 
วันที่........................................................ 

ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล).....................................................................................................อายุ.........................ป 
หมายเลขบัตรประชาชน...................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอได..................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท............................................................เบอรที่ทํางาน................................................................... 
 ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับน้ี ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ขาพเจาประสงคจะใหผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ดูแลขาพเจา รักษาโดยใหขาพเจายังมีคุณภาพชีวิตที่ขาพเจายอมรับได 
 ในกรณีที่ขาพเจาตกอยูในสภาวะใดสภาวะหน่ึงตอไปน้ี ใหถือวาเปนวาระสุดทายในชีวิตของขาพเจา 
ขาพเจาไมตองการตกอยูในสภาพเชนน้ัน (ปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานตองการบางขอหรือทั้งหมด พรอม
ลงช่ือกํากับในขอน้ัน 
 
ไมรูสึกตัวอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจรูไดวารอบตัวขาพเจามีใครหรือสิ่งใดอยูเลย และมีโอกาส
นอยมากที่จะกลับฟนข้ึนมาจากการสลบน้ัน 
 
มีอาการสับสนอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจจดจํา เขาใจหรือตัดสินใจเรื่องใดๆ ได ขาพเจาไมอาจ
จําคนที่ขาพเจารักได หรือไมสามารถสนทนากับเขาได อยางแจมแจง 
 
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันตามปกติไดอยางอิสระ ซึ่งไดแก ไมอาจพูดไดยาวๆ อยางชัดเจน หรือเคลื่อนไหว
รางกายไมได ตองใหผูอื่นชวยทําสิ่งตอไปน้ีให คือ ปอนอาหาร อาบนํ้า แตงตัว เดินไมไดเอง การฟนฟูสภาพ
หรือการรักษาที่ชวยฟนฟูใดๆ จะไมทําใหอาการดังกลาวกระเต้ืองข้ึน 
 
อยูในวาระสุดทายของการเจ็บปวย หมายความวา โรคที่ขาพเจาเปนอยูมาถึงระยะสุดทายแลว แมไดรับการ
รักษาเต็มที่แลวก็ตาม เชน มะเร็งไดแพรกระจายไปทั่วโดยไมตอบสนองตอการรักษาใดๆ ตอไปอีก หัวใจและ
ปอดๆ ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายเรื้อรัง จนกระทั่งมีความรูสึกวาขาดอากาศอยูตลอดเวลา 
 
 โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปน้ี (โปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานยอมรับ
หรือไมยอมรับ พรอมลงช่ือกํากับในขอน้ันดวย) 
 
1.การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ ไดแก การกระตุนใหหัวใจกลับเตนข้ึนใหม              ยอมรับ 
หรือทําใหกลับหายใจไดใหมภายหลังจากที่หัวใจหรือการหายใจหยุดทํางานแลว ซึ่งไดแก              ไมยอมรับ 
การใชเครื่องมือไฟฟากระตุน กด กระแทกทรวงอกและใชเครื่องชวยหายใจ 
 
2.การพยุงชีวิต คือ การใชเครื่องชวยหายใจติดตอกนัไปตลอดเวลา การใหสารนํ้าและ              ยอมรับ 
ยาทางหลอกเลือดดํา รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหปอด หัวใจ                               ไมยอมรับ 
ไตและอวัยวะอื่นๆทํางานตอไปได 
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3.การรักษาภาวะท่ีเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม เชน การผาตัด การถายเลือด การใหยา            ยอมรับ 
ปฏิชีวนะ ซึ่งเปนการรักษาภาวะแทรกซอนดังกลาว แตไมไดรักษาโรคที่เปนอยูเดิม                   ไมยอมรับ 
 
4.การใหอาหารทางทอ หมายถึง การใหอาหารและนํ้าเขาไปในกระเพาะอาหารของผูปวย            ยอมรับ 
หรือการใหของเหลวเขาทางหลอดเลือดดําหรือรวมทั้งการใหอาหารหรือนํ้าทาง                         ไมยอมรับ 
หลอดเลือดแดงดวย 
 
 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการไปแลว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับน้ีหรือไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองให ยุติการบริการ 
(withdraw) ในสิ่งที่ขาพเจาไมยอมรับดวย 
 ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
        ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน 
        การเยียวยาทางจิตใจอืน่ๆ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช เปนตน) 
               ................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
  
 ขาพเจาขอมอบให (ช่ือ-สกุล).............................................................................ในฐานะบุคคลใกลชิด 
(ถาม)ี เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดตามปกติ เพื่อทําหนาที่
อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 
 ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยานเกบ็
รักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 

       ลงช่ือผูทําหนังสือแสดงเจตนา......................................................... 

       ลงช่ือบุคคลใกลชิด.......................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 

       ลงช่ือผูเขียน/ผูพิมพ........................................................................ 
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ผูใกลชิด(ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววงใจกัน) 

ช่ือ-นามสกุล....................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

พยานคนท่ี 1 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

พยานคนท่ี 2 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือน้ีแทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 
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(แบบท่ี 2 ) 
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

           วันที่......................................... 
ขาพเจา (ช่ือ-สกุล)..................................................................................................................อายุ.....................ป 
บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอได...................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................................................เบอรโทรที่ทํางาน................................................. 
 ขณะทําหนังสือฉบับน้ี ขาพเจามีสติสมัปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาที่จะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆ กับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลรักษาตามอาการ  
  เมื่ออาการขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายขิงชีวิต หรือ 
  เมื่อขาพเจาไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได 
 
 ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นช่ือกํากับหนาขอที่ทานเลือก) 
  เจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 
  การใชเครื่องชวยหายใจ 
  การใหสารอาหารและสารนํ้าทางสายยาง 
  การเขารักษาในหอผูปวยหนัก ไอ ซี ยู(I.C.U.) 
  การกระตุนระบบไหลเวียน 
  กระบวนการฟนชีพเมื่อหัวใจหยุด 
  การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใด 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 
 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับน้ีหรือไมทราบความประสงคแทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูน้ันกรุณาหยุดการบริการ 
(withdraw) ตอไปน้ีดวย ไดแก 
  การใชเครื่องชวยหายใจ 
  การใหสารอาหารและสารนํ้าทางสายยาง 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข อํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
  ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน 
  การเย่ียวยาทางจิตใจ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช) 
  ........................................................................................................................................................ 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”82

81 
 
 

คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

   
 ขาพเจาขอมอบหมายให (ช่ือ-สกุล) ....................................................................................................ใน
ฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 
 ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยาน
เก็บรักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่สถานพยาบาลเพื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 

       ลงช่ือผูแสดงเจตนา........................................................................ 

       ลงช่ือบุคคลใกลชิด.......................................................................... 
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โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1

คํานํา 

 

 สมุดบันทึกนี้ใชสําหรับเปนเคร่ืองมือใหผูดูแลใชในการลงบันทึก

ขอมูลสุขภาพของผูปวยเก่ียวกับการนัดหมาย การตรวจติดตาม บันทึก

ปญหาความตองการการดูแลของผูปวย ตลอดจนกิจกรรมของผูดูแล

ขณะใหการชวยเหลือดูแลผูปวย และสื่อสารขอมูลใหกับทีมสุขภาพใน

การวางแผนดูแลใหการรักษาอยางตอเนื่อง 

 

 

ดวยความปรารถนาดี 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี



สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง2

 
 

ขอมูลผูปวย 

ขอมูลติดตอผูปวย 

ช่ือ.....................................................นามสกุล........................................ 

ที่อยู.......................................................................................... ......................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ  

บาน.....................................ที่ทํางาน..................................มือถือ..................................... 

ขอมูลการรกัษา 

แพทยผูรักษา 

1.........................................................โรงพยาบาล........................................................... 

2........................................................โรงพยาบาล........................................................... 

3........................................................โรงพยาบาล.......................................................... 

เลขที่เวชระเบียน 

1.........................................................โรงพยาบาล........................................................... 

2........................................................โรงพยาบาล........................................................... 

3........................................................โรงพยาบาล.......................................................... 

ประวัติการแพยา 

1.ช่ือยา........................................................อาการแพ........................................................ 

2.ช่ือยา........................................................อาการแพ..................................................... 

3.ช่ือยา........................................................อาการแพ....................................................... 

โรคประจําตัว..................................................................................................................... 

รับการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาล.................................................................................... 

ขอมูลผูดูแล(ผูบันทึกขอมูล) 

ช่ือ-สกุล บุคคลที่ติดตอในกรณีฉุกเฉิน.......................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท............................................................................................................. 

หนา  1 



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

ตารางการนดัหมายแพทย 

 กรุณานําสมุดบันทึกเลมนี้ติดตัวไปพบแพทยดวยทุกคร้ังเพ่ือขอรับ

คําแนะนําจากแพทย 

 

วันนัดพบ

แพทย 

รายละเอียดการนัดหมาย/ปญหาที่มาพบ

แพทย 
หมายเหต ุ
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สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง4สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

ตารางการนัดหมายแพทย 

 กรุณานําสมุดบันทึกเลมนี้ติดตัวไปพบแพทยดวยทุกคร้ังเพ่ือขอรับ

คําแนะนําจากแพทย 

 

วันนัดพบ

แพทย 

รายละเอียดการนัดหมาย/ปญหาที่มาพบ

แพทย 
หมายเหต ุ
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โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 5

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

 

 

 

ระดับ

PPS 
การเคล่ือนไหว 

การปฏิบัติกิจกรรมและ 

การดําเนินโรค 

การดูแล

ตนเอง 

การ

รับประทาน

อาหาร 

ระดับความ

รูสึกตัว 

100 % เคลื่อนไหวปกติ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ 

ไมมีอาการของโรค 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวดี 

90 % เคลื่อนไหวปกติ ทํากิจกรรมและทํางานไดตามปกติ 

มีอาการของโรคบางอาการ 

ทําไดเอง ปกติ รูสึกตัวดี 

80% เคลื่อนไหวปกติ ตองออกแรงอยางมากในการทํา

กิจกรรมตามปกติมีอาการของโรค

บางอาการ 

ทําไดเอง ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

70 % ความสามารถใน

การเคลื่อนไหว

ลดลง 

ไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

มีอาการของโรคอยางมาก 

ทําไดเอง ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

60 % ความสามารถใน

การเคลื่อนไหว

ลดลง 

ไมสามารถทํางานอดิเรก/งานบานได 

มีอาการของโรคอยางมาก 

ตองการความ

ชวยเหลือเปน

ครั้งคราว 

ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

หรือ 

สับสน 

50  % นั่ง/นอน เปน

สวนใหญ 

ไมสามารถทํางานไดเลย 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ

ชวยเหลือใน

การปฏิบัติ

กิจกรรม

บางอยาง 

ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

หรือ 

สับสน 

40  % นอนอยูบนเตียง

เปนสวนใหญ 

ทํากิจกรรมไดนอยมาก 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการความ

ชวยเหลือเปน 

สวนใหญ 

ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

หรือ งวงซึม 

+/- สับสน 

30  % อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการ

ดูแลทั้งหมด 

ปกติ   หรือ  

ลดลง 

รูสึกตัวดี 

หรือ งวงซึม 

+/- สับสน 

20  % อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการ

ดูแลทั้งหมด 

จิบน้ําไดเล็กนอย รูสึกตัวดี 

หรือ งวงซึม 

+/- สับสน 

10  % อยูบนเตียง

ตลอดเวลา 

ไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ 

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น 

ตองการการ

ดูแลทั้งหมด 

รับประทานไมได งวงซึมหรือ 

ไมรูสึกตัว 

+/- สับสน 

0 % เสียชีวิต - - - - 

 

แบบประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย 

ดวยแบบประเมิน Palliative Performance Scale Version2: PPS v2 

หนา  4 



สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง6

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

หมายเหตุ วิธีแยกการชวยเหลือตัวเองของระดับ 40-60% เปนดังตอไปนี ้

 

 60 %  ผูปวยเดินไปหองน้ําได แตตองการการชวยเหลือเปนบางคร้ัง 

 50%  พาผูปวยไปหองน้ํา แตผูปวยสามารถแปรงฟนได 

 40%  ตองพาผูปวยไปหองน้ําและตองอาบน้ําแปรงฟนใหผูปวย 

กรณี ผู ป วย ใส  สาย ใหอ าหารทางสายยาง  ( NG Tube)  ให ใ ช

ความสามารถของผูปวยในการกินอาหารกอนใสสายใหอาหารทาง  

สายยาง ในการใหคะแนน 

วิธีการให คะแนน ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของ 

ผูปวย(PPS) 

 ประเมินสภาวะผูปวยในขณะนั้นตามความเปนจริง ใหเร่ิมโดยอานตาราง

ในแนวขวาง ไลจากซายไปขวา โดยยึดคอลัมนทางซายเปนหลัก หาก

คอลัมนทางขวาไดคะแนนมากกวาทางซาย ใหคะแนนตามคอลัมนซาย 

 ไมสามารถใหคะแนนระหวางกลางเชน 65% ได ผูประเมินตองเลือกวาจะ

ใหคะแนน 60 % หรือ 70% ข้ึนกับวาคะแนนใดใกลเคียงกับความสามารถ

ผูปวยในเวลาที่ประเมินมากที่สุด 

 สามารถใชประเมินไดในหลายๆที่ ทั้งที่บานและโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 7
สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

 

 

คําช้ีแจง : โปรดระบุระดับความปวดของผูปวยตามความเปนจริง โดยทานสามารถเลือก

แบบประเมินความปวดไดตามความเหมาะสม 

แบบที่ 1  

 

 

 

 

 ลักษณะเปนเสนตรงที่มีความยาว 10 เซนติเมตร ไมมีขัดแยงแตอยางใด 

 ปลายสุดซายมือระบุไมปวด ปลายสุดขวามือระบุปวดมากที่สุด 

 ช้ีแจงใหผูปวยเขาใจกอนใหผูปวยกาเคร่ืองหมายในเสนตรง หลังจากนั้นใช        

ไมบรรทัดวัดจากปลายสุดถึงสวนที่ผูปวยกากบาท ระบุออกมาเปนตัวเลข 

 

แบบที่ 2  

 

 

 

 

 

 ใชในผูปวยทีส่ามารถบอกความปวดเปนตัวเลขได 

 คะแนน 0 หมายถึงไมปวด คะแนน 10 หมายถึงปวดมากที่สดุ 

 วิธกีารประเมิน ผูปวยจะเปนผูบอกระดับความรุนแรงของอาการปวด บอกวามี

ความปวดอยูในระดับใด ระหวาง 0 - 10 

คําอธิบาย ระดับความปวด (คะแนน 0 - 10) 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินอาการปวด 

หนา  6 

0 

ไมปวด 

10 

ปวดมากที่สดุ 
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สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง8
สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

แบบที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 ใหผูปวยดูรูปภาพและช้ี / บอกใหทราบวาขณะนี้รูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด 

 หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย 

 0  หมายถึง  ไมมีอาการปวด 

 2  หมายถึง  ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมีความรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด 

 4  หมายถึง  ปวดเลก็นอย แตเร่ิมรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร 

 6  หมายถึง  ปวดปานกลง  รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความ

กังวลมากข้ึน พักผอนไดไมเพียงพอ เร่ิมมีความรูสกึวาไมสามารถทนได 

 8  หมายถึง  ปวดมากรูสกึทกุขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตก

กังวลมากและไมสามารถนอนหลับพักผอนได 

 10  หมายถึง  ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได 

 

การระบุตําแหนงที่ปวด 

 ใหผูปวยระบุหรือช้ีตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใช

เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart) 
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โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 9

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

 

 

วัน เดือน 

ป/ เวลา 

ท่ีประเมิน 

การประเมินภาวะสุขภาพ 

การดูแล/ชวยเหลือ 

ระดับ

ความสามารถใน

การดูแลตนเอง

ของผูปวย 

(PPSV2) % 

คะแนน 

ระดับ

ความ

ปวด 

ปญหาอ่ืนๆ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

บันทกึการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
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สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง10

สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง  
 

 

วัน เดือน 

ป/ เวลา 

ท่ีประเมิน 

การประเมินภาวะสุขภาพ 

การดูแล/ชวยเหลือ 

ระดับ

ความสามารถใน

การดูแลตนเอง

ของผูปวย 

(PPSV2) % 

คะแนน 

ระดับ

ความ

ปวด 

ปญหาอ่ืนๆ 
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 เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงาน โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธาน ี

เวลาโทร ชื่อหนวยงาน เบอรโทรศัพทติดตอ 

ในเวลาราชการ 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี 045-285610-5  

งานพยาบาลผูปวยนอก 045-285610-5  

ตอ 1136 , 1137 

งานบริการใหคําปรึกษา 045-285610-5 ตอ 1149 

งานโภชนคลินิก 045-285610-5 ตอ 8212 

งานพยาบาลผูปวยออสโตม่ีและบาดแผล 045-285610-5 ตอ 8213 

งานดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน 045-285610-5 ตอ 1157 

ศูนยสงเสริมมิตรภาพบําบัด 045-285610-5 ตอ 8215 

ศูนยประสานงานเครือขายการดูแลรักษา

ผูปวยมะเร็ง 

045-285610 ตอ 1148 

สายดวนงานรังสีรักษา 045-285640 

สายดวนงานเคมีบําบัด 045-285610-5 ตอ 1037 

นอกเวลา

ราชการ 

หอผูปวยบุษบง 045-285610-5 ตอ 1047 

หอผูปวยบุษบัน 045-285610-5 ตอ 1049 

หอผูปวยสโรชา 045-285610-5 ตอ 1052 

หอผูปวยสัตตบงกช 045-285610-5 ตอ 1053 

หอผูปวยปทมา 045-285610-5 ตอ 1082 

หอผูปวยปทุมมาลย 045-285610-5 ตอ 1073 

หอผูปวยหนัก ICU 045-285610-5 ตอ 1054 

 เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานอ่ืนๆ 

เรื่องท่ีตองการติดตอ เบอรโทรศัพท หมายเหต ุ

แพทยฉุกเฉิน 1669  

ศูนยรับอวัยวะ 1666 กรณีบริจาคดวงตาควรแจงภายใน 6 ช่ัวโมง 

สํานักงานเขตทองที/่อําเภอ/กํานัน/  

ผูใหญบาน (ระบุ)...................... 

 

..................... 

 

............................................................... 

สถานตีํารวจ 191  

อ่ืนๆ (ระบุ)...................... ..................... ............................................................... 

อ่ืนๆ (ระบุ)...................... ..................... ............................................................... 
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