การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง การดูแลผูปวย Palliative care
คุณนงครักษ (ตึกผูปวยใน)
สําหรับตัวขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งในองคกรที่ไดดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไมหายจากโรค ซึ่งรวมเรียกวา
การดูแลแบบประคับประคอง( palliative care) ซึ่งสุดทายคือการ “ดูแลในระยะสุดทายของชีวิต” (end of
life) ผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยจาก แพทย เราจะคียในรหัส DRG คือ Z 515 โดย สปสช.จะดึงขอมูลจาก
เราเลย สวนกระบวนการดูแลเปนกระบวนการที่ซับซอน ในระบบของสหสาขาวิชาชีพ โดยทางward(
แผนกผูปวยใน) จะประสานงานกับพี่หมอน(คุณญาณิน) ในการติดตามการเยี่ยมบาน โดยเฉพาะผูปวยที่มี
โอกาสเขาๆ ออกๆ โรงพยาบาลตลอด พยาบาลจะยึดหลัก 10 ขอในการดูแล โดยมีการประเมิน อาการของ
โรค มีการประเมินความเจ็บปวด สวนใหญในระดับ 40 -100 % และความนานสูงสุดในการดูแลและนอน
โรงพยาบาลคือ 63 วันเปนญาติของเจาหนาที่ รพ.สต.จอมพระ ขั้นตอนมีอยู 10 ขั้นตอน คือ 1. การสราง
สัมพันธภาพและประเมินความพรอมของครอบครัว 2. การใหขอมูลการพยากรณโรค 3. การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของผูปวยและญาติ 4. การใหความรูเรื่องแนวทางการรักษา การใชยา 5. การดูแลดานรางกาย
ทั่วไป ความสะอาด 6. การดูแลอาการขางเคียงอื่นๆ เชนความเจ็บปวด หายใจลําบาก 7. การดูแลดานจิต
วิญญาณตามความเชื่อ พิธีกรรมตางๆ 8.การดูแลในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู 9.การดูแลตอเนื่องโดยทีม
สุขภาพ และ10.การดูแลเมื่อผูปวยใกลสิ้นใจ การคารวะศพ รวมทําบุญกุศล ฉะนั้นทางทีมงานจะประสานกับ
ทางทีม Home health care ตัวอยาง case แมศรีแกว มหาวงศ CA ผูปวยอยากอยูทามกลางญาติ ชวงแรก
ผูปวยทําใจได ตอมาอีกระยะปรากฏวาทําใจไมได ซึ่งเราก็ไดทําตามขอ 8- 9 บาง caseในการดูแลผูปวย
ทางจิตวิญญาณก็มีการสืบ เรื่องจิตวิญญาณเราจะทํา 1 สัปดาหกอน discharge เชน สอนเรื่องการทําแผล การ
บดอาหารเพื่อ feed ทางสายยาง สอนเรื่อง hygiene care
ที่ ward ก็มีการทําวัตรเย็นดวย เราจะใหคนงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตรงนี้ โดยประมาณ 2
ทุมหลังทํางานอยางอื่นเสร็จ เราก็จะกลาวกับคนไขวา จะมีการเปดบทสวดมนตใหฟงตรงหองผูปวยรวม
จากผลตอบรับก็ดี มีญาติชมวา หมอก็ชางดีแท เขาใจจิตใจเขาดี สวนหองพิเศษเราก็จะดูเปน caseไป อีกอยาง
หนึ่งเราก็ไดบอกญาติเกี่ยวกับการแลกเหรียญบาท ใหคนไข กําไวในอุงมือ อยางถามี 10 เหรียญเราก็อาจ
เขียนขางถุงวา แสนเหรียญ ตามความเชื่อที่วา หากคนไขจากไป จะไดใชเหรียญในการซื้อ เบิกทางตางๆ ที่
เปนที่มาวาเงินปากผี
คะ ทาง ward เองยังรับบริจาคหนังสือดวยนะคะ ใครมีหนังสือธรรมะ สามารถนํามาบริจาคได แลว
เรายังเปดโอกาสใหนิมนตพระมาทําพิธีที่ญาติหรือคนไขศรัทธาขางเตียงได เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลระยะ
สุดทายครบ 3 ส.คือ สงบ สงา สมปรารถนา

คุณญาณิน(ทีม Home Health Care)
การเยี่ยมบานจะเชื่อมโยงไปยังระยะสุดทายของชีวิต ตามกระบวนการ ตัวอยาง case หญิงไทย 57 ป
underlying HT ปรากฏวากลางป 52 มาดวยอาการปวดศีรษะ มาโรงพยาบาลและขอ refer ไปโรงพยาบาล
นาน สงตัวตอไปพบเลือดออกในสมอง และสงตัวไปเชียงใหม กลับมาบานดวยอาการอัมพาตซีกซาย ทีแรก
ญาติจะฟองโรงพยาบาล แรกๆ ไปเยี่ยมบาน ทาทางญาติและผูปวยแสดงทาทางไมพอใจโรงพยาบาลมาก
ไมมองหนา แตเจาหนาที่ก็พยายามสรางสัมพันธภาพ โดยไมสะทอนกลับ จนเราดูแลไปประมาณ 2 -3
เดือน จนหลังๆประมาณ 4-5 เดือน (case นี้มีญาติเปน อบต.) เคาก็ยังแสดงทาทางไมพอใจแสดงทาทาง
กระทบเราบางเชน ตําหนิทีมที่ดูแล เราก็ไมโตตอบ 2 ปตอมาเคาก็เขาหองน้ําไดเอง นอกจากนี้เรายังดูแล
สามีเคาดวย เนื่องจากเปน HT แรกๆเราก็เอายา HT ไปให จนกระทั่งสุดทายนัดมาเอายาทางโรงพยาบาลเอง
แตกอนถึงจุดนั้น “เราตองใชความอดทนสูง” จนเคาบอกวา ไมฟองแลว ระหวางโรงพักกับโรงพยาบาล ขอ
เลือกทางโรงพยาบาลดีกวา ชางเถอะถือเปนเวรกรรมมากกวา เพราะเคาคิดวาหากอีกหนอยสามีไมสบายก็
ตองมาโรงพยาบาลอยูดี อีก case เปน CA ที่ สายตําบลยม อายุประมาณ 70 -80 ป สภาพบานทุกขยากมาก
มาก เขาหองน้ําลําบาก สภาพใบหนาเปนกอน พูดงายๆคือ อาปากก็เห็นลิ้นไก แตทานได สามีก็เปนโรค
หอบ แรกๆก็เรียกรองเงินจาก เจาหนาที่ ดังนั้นทางเจาหนาที่รพ.สต. ตองชวยประคับประคองจิตใจ

คุณบุษบา
“ที่เคยทําดวยตัวเอง คือ ไดเคยดูแลแม”จากที่ทานเคยปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตัวเองได มาเปน
เราตองทําแทนเองทุกอยาง เชน อาบน้ํา ทานขาว การหลับ การนอน การเดินเหิน และอาการรบกวน เชน
นอนไมหลับ เชน การใชยาทาน การขับถาย ก็เปลี่ยนมาเปนใสสาย cath เพื่อฉี่แทน พอใสไปนานๆ ก็เกิด
ปญหา infect ขึ้น ก็เปลี่ยนมาใส ผาออมสําหรับผูใหญแทน แตก็มีปญหาอับชื้น เปนผื่นแพ แลวนานๆไปเรา
ก็เรียนรูวา ถาจับดูแพมเพิรตนุม ๆ แสดงวาแฉะ เราก็จะรีบเปลี่ยนเลย ก็จะเปลืองบาง “ดวยที่เราไดเรียนมา
ทางนี้ก็พอทําไดแตถาเปนคนไขและญาติที่ดูแลไมมีประสบการณ และปญหาเรื่องเศรษฐานะก็อาจจะมี
ปญหา” อยางเรามีญาติที่แชรคาใชจายกัน และเราก็ชวยดูแลทางนี้เปนสวนใหญ ฉะนั้นถาทางทีมงานเรา มี
การสอน การใหความรู การสอนในการดูแลก็จะยิ่งดี หรือถากรณีมีการ support อาจชวยสนับสนุน เชน
เครื่อง suction อยางตอนแมปวย ตองดูดเสมหะก็ไดยืมเครื่อง suction จากตึกสงฆไป เพราะตึกมี 2 เครื่อง
และ “ระยะสุดทายที่คนใกลจะจากไป จะเห็นคนที่ตายไปแลว เราก็จะชวยโดยนิมนตพระที่แมศรัทธา หรือ
พระที่แมสนิท นับถือ มาใหพร เพื่อใหเคาจากไปอยางสงบ”

อยางเรื่องจิตวิญญาณ เพื่อใหเคาจากไปอยางสงบ เราจะเอาคนใกลชิดมาอยูใกลๆ ดวย อยาง
ลูกหลาน และชวงปวยหนัก เราก็จะถามกอนหนาวา ถาแมหายใจเองไมได จะใหชวยใสทอทางเดินหายใจ
หรือไม ใหเคาตัดสินใจเอง และอยางเอกสารที่ใหเซ็นตวาไมยินยอม อยากใหมีที่ ER ดวยเพราะบาง case
จบลงที่ ER เลย ไมได admit

คุณถนอมศรี
ตัวเองไดดูแลแมที่ชวยเหลือตัวเองไมได ประมาณ 3 ป ตั้งแตแมเริ่มปวย ป 50 -52 ตั้งแตเรื่องการกิน
การขับถาย จากที่เราเคยดูแลแตคนอื่น และคนไข พอมาถึงญาติตัวเอง เราก็สามารถดูแลได อยางพี่จะดูแลแม
ตลอดตั้งแตการกิน การขับถาย ชวงหนักๆ หลังๆ แมพี่มีปญหาการขับถาย ตองชวยควักถายจากกน เราก็จะ
พาไปนั่งบนชักโครก ใสถุงมือควัก ลางกน เสร็จจนชวยอาบน้ํา พามาเช็ดตัว แตงตัว ที่นาภูมิใจคือ 3 ป “ แม
พี่ไมมีปญหา bed sore เลย” จะพูดคุยกับแมตลอด ตกลงกับแมกอนหนาเสียชีวิตใหเรียบรอย อยางตอนที่
อาการหนักๆ 1 สัปดาหกอนแมเสีย พี่จะลาพักยาวเลยภายใน 1 สัปดาหนั้น พี่ก็พูดกับ ผอ.วาจะขอ iv ไปใส
ใหที่บาน ขอยืมออกซิเจนไปใส พี่ไปนิมนตพรมาตักบาตรที่บาน ทํา 2-3 ครั้ง และพี่ก็ไปยืมเทศน 13 กัณฑ
จากพระมาอานใหแมฟง เปลี่ยนกันกับนองบาง แลวก็หารูปพระที่แมนับถือ ศรัทธามาติดบนหัวเตียง บอก
แมวา ทานครูบาศรีวิชัยก็มาอยูกับแมแลวนะ และพี่ก็ไปนิมนตทานพระครูปอง ซึ่งเปนพระที่แมศรัทธา
คุนเคย มาอานธรรม ตรงนี้เปนประสบการณที่ดี วันที่แมจากไป ทานก็จากไปอยางสงบ เหมือนหลับไปเฉยๆ
ตรงนี้พี่อยากใหเราดูแลพอ แม เราอยางดีที่สุด เราเปนพยาบาลไดทําหนาที่อยางดีที่สุดแลว พี่ไมไดเอาแมมา
โรงพยาบาลเลย และเรื่องเงินปากผีก็เหมือนกัน พี่ก็พับสลวย เอาใหแมถือไว เอาดอกไมธูปเทียนใส เอาตังค
เหรียญใส บอกแมวาถาเขาไมใหผานทาง ก็ใหแมเอาตังคซื้อไปเลย แมอยากไดอะไรก็ขอซื้อเลย
ดวยอารมณตอนนั้น ตอนที่แมจะจากไป เราตองอดทน เขมแข็ง และก็ตองคอยปลอบแมวา แมไม
ตองกลัวนะ เชน ตอนนี้พระครูบาศรีวิชัยก็มาอยูกับแมแลวนะ ทานจะรับแมไป เพื่อใหแมจากไปอยางสงบ
และความเชื่อที่วา การทําสะพานขาม ที่เรียกวา การตานขั๋ว เปนเหมือนการสรางสะพานใหเคาไป
เจอสิ่งที่ดี และทานขาวพระเมืองแกว เปนการทําหาง เปนตน เปนความเชื่อที่วา คนเจ็บปวยนานๆ จะชวยให
เคาพนกรรม สวนใหญจะทําในผูปวย coma เปนเหมือนเปนตัวเสี่ยงทายวา จะอยูหรือไป ถามีโอกาสรอดก็
จะอาการดีขึ้น ถาพนกรรมเคาก็จะอาการทรุดลง เสียชีวิตเลย เปนความเชื่อ

คุณเพ็ญศรี
ประสบการณการดูแลผูปวย คือวาทางบานเรา เดี๋ยวนี้เราดูแลผูปวยกับญาติพอๆกัน บานไหนถาไม
มีลูกผูหญิงจะลําบากมาก การขับถายถือเปนสิ่งสําคัญและการเตรียมพรอมในการกลับไปดูแลก็เหมือนกัน
ประทับใจใจมากที่สุด มีอยู 2 case เปน case บานคัวะ คนดูแลคือลูกเขย ชวยดูแลพอตา จะทําใหทุกอยาง
ปญหานี้ทางบานเรามีมาก เราจะชวยยังไงดี เนื่องจากคนไขประเภทนี้ เปนการดูแลผูปวยระยะยาว สวนการ
ดูแลเรื่องการสวดมนตตางๆนั้น ทางตึกสงฆ จะดูเปน caseไป แลวแตเศรษฐานะ ถาพอ support ได ก็จะ
แนะนําใหทําเปนตน

สรุปประเด็นความรูที่ไดจากการทํา KM
1 กระบวนการดูแลผูปวยpalliative care ของที่ตึกผูปวยในรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. ใหการพยาบาลสรางสัมพันธภาพโดยไมมีการสะทอนกลับและมีการควบคุมอารมณ
3. ประสบการณจากวิชาชีพสามารถนํามาใชดูแลคนใกลชิดและนําประสบการณจากการดูแลคนใกลชิด
ถายทอดสูผูอื่นได
4. เปดโอกาสใหผูปวยสามารถเลือกวาระสุดทายของชีวิตไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
5. ศาสนาชวยกลอมเกลาใหผูปวยวาระสุดทายไดจากไปอยางสงบ
6. คนใกลชิดมาดูแลผูปวยในวาระสุดทายจะทําใหผูปวยหมดหวง และ หมดกังวล
7. เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลคนไขและไมขัดตอความเชื่อทางศาสนาของแตละบุคคล
8. ดูแลผูปวยเปรียบเหมือนญาติที่ใกลชิด

ภาพกิจกรรม

