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การวิจยั เชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสบการณ์การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในผูป้ ว่ ย
ไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์
วิทยา ตามแนวคิดของ Edmund Husserl ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 18 คนแบ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำ�นวน 12 คนและญาติที่ดูแล 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ด้านปัญหา คือ ค่าใช้จ่ายสูงและต้องจ่ายอย่างต่อ
เนือ่ ง ขาดบุคคลทีใ่ ห้ค�ำ ชีแ้ นะการใช้สทิ ธิการรักษา ขาดผูด้ แู ล ผูป้ ว่ ยไม่ควบคุมการรับประทานอาหาร ความทน
ในการทำ�กิจกรรมลดลง 2. ด้านความต้องการ คือ การช่วยเหลือค่าใช้จา่ ย การแนะนำ�วิธกี ารใช้สทิ ธิการรักษา
การให้ความรู้ทางสุขภาพ 3. ด้านการได้รับการดูแลด้านอาหารและยา
ข้อเสนอแนะ หน่วยบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมควรจัดบริการให้การปรึกษาที่เป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิการรักษาของผู้ป่วย การให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ป่วย
และผู้ดูแล
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Abstract
This qualitative research aimed to explore experience of social support in end stage
renal disease patients receiving hemodialysis. Phenomenological method of Edmund Husseri
was applied as the research methodology. The eighteen informants comprised twelve
patients and six caregivers. Data were collected through in-depth interviews, since August
1 to October 31, 2014. Content analysis was used in this study.
The findings consisted of 3 major factors as follows: 1) Problems-highly cost for
hemodialysis and required a continuing heathcare costs, lack of individual guidance for
health insurance rights, lack of caregiver, uncontrol diet, and decreased endurance in activity
2) Demands- supporting healthcare cost, advising health insurance rights, and providing
comprehensive health education 3) Nutrition and medication management
Research suggestions are that the hemodialysis unit should provide counseling
about health insurance rights for end stage renal disease patients, and continuingly support
in formation for patients and caregivers.
Keywords: end stage renal disease, hemodialysis, experience, social support

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
โรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย (End stage
renal disease) เป็นโรคทีเ่ กิดจาการสูญเสียหน้าที่
ของไตไปอย่างช้าๆ และดำ�เนินไปอย่างต่อเนือ่ งจน
เกิดการสูญเสียหน้าทีอ่ ย่างถาวรของไตทัง้ สองข้าง
โดยมีหลักฐานการตรวจการทำ�งานของไตว่ามี
พยาธิสภาพทีไ่ ต โดย Glomerular filtration rate
(GFR) น้อยกว่า 15 มิลลิลติ ร/นาที/1.73 ตาราง
เมตร(1) ทำ�ให้รา่ งกายไม่สามารถขับของเสียออกได้
จึงเกิดการคัง่ ของของเสียและภาวะน้�ำ เกินตามมา
ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายและภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ กับร่างกาย อาทิ เช่น ความดันโลหิตสูง
ตัวบวม หายใจลำ�บาก คลืน่ ไส้อาเจียน เบือ่ อาหาร
จนกระทัง้ เกิดการคัง่ ของๆ เสียอย่างรุนแรง ผูป้ ว่ ย
จะซึม สับสน ชักและหมดสติตามมาได้(2) การรักษา

มั ก เป็ น การรั ก ษาแบบประคั บ ประคองโดยใช้
เทคโนโลยีขน้ั สูงทางการแพทย์
โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขทีส่ �ำ คัญทัว่ โลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การบำ�บัดทดแทนไตจากปี 2000 ซึ่งมีจำ�นวน
340,000 ราย เพิม่ เป็น 817,100รายในปี 2009(3)
ซึ่งจำ�นวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับ
การบำ�บัดทดแทนไตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและ
ยังพบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 9 ของประเทศ
อีกด้วย(1) ในประเทศไทยพบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคไตวาย
เรือ้ รังสะสมอยู่ 8 ล้านคน โดยมีผปู้ ว่ ยรายใหม่
ปีละประมาณ 10,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึน้
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี และในจำ�นวนนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบำ�บัดทดแทนไตจำ�นวน
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40,000 คน แบ่งเป็นรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม 30,000 คน ล้างไตทางหน้าท้อง
7,000 คน และผ่าตัดปลูกถ่ายไต 3,000 คน(4) ซึง่
ค่าใช้จา่ ยในกลุม่ ทีฟ่ อกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมมีคา่
ใช้จ่ายค่อนข้างสูงประมาณ 300,000-350,000
บาทต่อคนต่อปี(5) หรือปีละประมาณ 4-6 พันล้าน
จากผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศ(4) ในปี พ.ศ.2556 สำ�นักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณใน
การดูแลผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย จำ�นวน
4,357 ล้านบาท ซึง่ เป็นจำ�นวนเงินทีส่ งู มาก ข้อมูล
วันที่ 31 มกราคม 2556 มีผ้ปู ่วยไตวายระยะ
สุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำ�นวน 10,737 คน(6) ซึง่
เป็นจำ�นวนทีส่ งู ขึน้ จากสถิตกิ ารเกิดโรคไตเรือ้ รัง
ข้างต้นเป็นทีค่ าดการณ์ได้วา่ ประเทศไทยซึง่ เป็น
ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาต้องประสบกับจำ�นวนผูป้ ว่ ย
โรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายเพิม่ มากขึน้ มีผปู้ ว่ ย
ทีต่ อ้ งฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมมากขึน้ และสูญเสีย
งบประมาณการบริหารประเทศมาจัดสรรการบริการ
สาธารณสุขด้านนีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคผู้ป่วยจำ�เป็น
ต้องได้รบั การบำ�บัดทดแทนไตอย่างรวดเร็วและต่อ
เนือ่ งซึง่ เป้าหมายของการรักษาในระยะนี้ เป็นเพียง
การช่วยปรับสภาพสมดุลน้ำ�ในเซลล์และน้ำ�นอก
เซลล์ทผ่ี ดิ ปกติกลับสูภ่ าวะปกติให้เซลล์ท�ำ หน้าทีไ่ ด้
ตามปกติ และเน้นการแก้ไขความไม่สมดุลของ
เกลือแร่ ระดับของเสียทีส่ ะสมในร่างกาย ในผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การบำ�บัดทดแทนไตไม่เพียงพอจะทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
มีการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึน้ และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ (7)
อย่างไรก็ตามโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นการประคับ
ประคองสภาพการทำ�งานของร่างกายให้เป็นปกติ
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มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการบำ�บัดทดแทนไต
3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Renal replacement therapy: KT) การล้างไตทางหน้าท้อง
(Continuous ambulatory peritoneal dialysis:
CAPD) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis: HD) ซึง่ เป็นวิธที ไ่ี ด้รบั ความนิยม
มากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นวิธแี รกทีอ่ ายุรแพทย์โรคไตเลือก
ใช้ในกรณีท่ผี ้ปู ่วยมีอาการเหนื่อยหอบ บวมมาก
ของเสียคัง่ จนแสดงอาการ คันตามตัว เบือ่ อาหาร
คลืน่ ไส้อาเจียนและนอนไม่หลับ ซึง่ เป็นวิธที ส่ี ะดวก
สำ�หรับผูป้ ว่ ย คิดเป็นร้อยละ 75(4)
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการ
รักษาผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารกรองของเสียออกจากเลือด
โดยใช้เครือ่ งไตเทียมในการดึงน้�ำ และของเสียออก
จากตัวผูป้ ว่ ย(8) เป็นวิธที พ่ี ยาบาลไตเทียมบริการให้
สะดวกในเรือ่ งการรับบริการของผูป้ ว่ ยหลังการฟอก
เลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมจะพบว่าระดับน้�ำ ส่วนเกิน
ในตัวผูป้ ว่ ย ความเป็นกรดของเลือดและเกลือแร่ท่ี
สะสมจะลดลงอย่างชัดเจน แต่การฟอกเลือดใน
ช่วงเวลาหนึ่งจะไม่สามารถควบคุมความเป็นกรด
ของเลือด ความสมดุลของน้ำ�และเกลือแร่ใน
ร่างกายได้ตลอดไปจำ�เป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2- 3 ครัง้ ระบบต่างๆ
จึงจะคงสภาวะปกติและเกิดความเพียงพอในการ
บำ�บัดทดแทนไต(9) การรักษาดังกล่าวช่วยให้คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ผูป้ ว่ ยดีขน้ึ
โรคไตวายเรือ้ รังเป็นภาวะคุกคามทางสุขภาพ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
เศรษฐกิจเป็นโรคทีไ่ ม่มที างรักษาให้หายขาด ต้อง
เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาสูง มีผลกระทบอย่างมาก
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยมักมีร่างกาย
ทรุดโทรมจากภาวะขาดสารอาหาร มีโอกาสเกิด
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ภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ภาวะน้ำ�เกิน การ
ติดเชื้อ และการอุดตันของเส้นเลือดที่ผ่าตัดต่อ
สำ � หรั บ การฟอกเลื อ ด เป็ น ต้ น (10) ผู้ป่ว ยมั ก มี
ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ท้อแท้ สิน้ หวัง
จากการศึกษาของ เกียเซอร์และคณะ(11) พบว่า
ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังทีร่ บั การฟอกเลือดด้วย เครือ่ งไต
เทียมมีความเหนือ่ ยล้าร้อยละ 41 การดำ�เนินชีวติ
การงานเปลีย่ นไป ภาวะของโรคทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดใน
การประกอบอาชีพ ทำ�ให้ขาดรายได้หรือรายได้ลด
ลง บางรายต้องลาออกจากงาน ทำ�ให้มปี ญ
ั หาทาง
ด้านเศรษฐกิจ ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การรักษาสูงประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อ
เดือนและต้องรักษาตลอดไป การคงภาวะสุขภาพ
และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผูป้ ว่ ย
จำ�เป็นต้องดูแลและสนใจสุขภาพของตนเองอย่าง
สม่ำ�เสมอ ต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้องบรรเทา
ความเครียด และมีก�ำ ลังใจในการต่อสูก้ บั ความเจ็บ
ป่วยและปัญหาต่างๆ การได้รบั การสนับสนุนจาก
ครอบครัวและสังคมจึงเป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับผูป้ ว่ ย
ผลการศึกษา พบว่า การได้รบั แรงสนับสนุน
จากครอบครัวมีสว่ นช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีอารมณ์ทม่ี น่ั คง
รู้สึกอบอุ่น เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มี
กำ�ลังใจในการต่อสูก้ บั ปัญหาและการปรับตัวในด้าน
ต่างๆ และลดความตึงเครียดจากปัญหาทีป่ ระสบ
อยู่(12) รวมถึงมีการประเมินปัญหาและหาหนทาง
จัดการกับปัญหาและความต้องการนั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี และยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ
ของผูป้ ว่ ย การศึกษาในประเทศไทยให้ผลสอดคล้องกัน
คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั แรงสนับสนุนจากครอบครัว
ในการดูแลเอาใจใส่ เป็นห่วงเป็นใย ให้ก�ำ ลังใจ ต่อ

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
รูส้ กึ อบอุน่ ปลอดภัย คลายทุกข์ใจ(13) ในหน่วย
ไตเทียมที่ทำ�การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมหลายรูปแบบตามความแตกต่าง
ของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น การได้รับค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการฟอกเลือด การเข้าถึงสิทธิการรักษา
การได้รบั การอำ�นวยความสะดวกจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง การได้รบั ความรูท้ เ่ี ป็นแบบแผน ซึง่ จะ
แตกต่างกันตามประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล
แต่ละคนผนวกกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่ศึกษา
การสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
มีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการ
แพทย์จงึ มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการสนับสนุนทาง
สังคมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ตามการรับรูข้ อง
ผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนปัญหาและความ
ต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
สนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุม่ นีต้ อ่ ไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาประสบการณ์การได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมของผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้
รับการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพตามแนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยาของ Edmund Hesserl(14)
เพราะมีความเหมาะสมกับการศึกษาประสบการณ์
ความเจ็บป่วย ทีม่ ขี อ้ มูลเชิงลึกหลายแง่มมุ รวมทัง้
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เป็นแนวทางการศึกษาที่ทำ�ความเข้าใจความเป็น
จริงจากสิ่งที่ตัวผู้ป่วยให้ความสำ�คัญถ่ายทอดแปล
ความหมายออกให้ได้รบั รู(15)
้

ผู้ให้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ย
ไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม ทีห่ น่วยไตเทียม โรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึง่ จำ�นวน 12 ราย และสมาชิกในครอบครัว
หรือญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย 6 ราย ดำ�เนินการวิจยั ในช่วง
เวลา ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกำ�หนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
1. เป็นผูท้ อ่ี ายุรแพทย์โรคไตวินจิ ฉัยว่าเป็น
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาด้วยการ
ฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มที่ ห น่ ว ยไตเที ย ม
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ มากกว่า 1 ปีขน้ึ ไป ไม่
จำ�กัดเพศและอายุ
2. เป็นสมาชิกของครอบครัวทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโรค
ไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมมากกว่า 1 ปีขน้ึ ไป
3. สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดี ไม่มปี ญ
ั หา
ทางการได้ยนิ สือ่ สารได้ไม่สบั สนอยูส่ ถานภาพทีใ่ ห้
ข้อมูลได้ และไม่มคี วามผิดปกติทางด้านจิตใจมาก่อน
4. ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น
แนวคำ�ถามการสัมภาษณ์ แนวคำ�ถามการสนทนา
กลุ่ม และแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองซึ่งได้
พัฒนาขึ้นจากเอกสารและงานวิจัย และได้ผ่าน
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม
ซึ่งมีรายละเอียดแนวคำ�ถามการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
ไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนตัว ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษา ผูด้ แู ล
ขณะเจ็บป่วย ระยะเวลาทีเ่ จ็บป่วย ระยะเวลาทีไ่ ด้
รับการรักษา ระยะห่างในการมารับการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม และโรคประจำ�ตัว
ส่วนที่ 2 แนวสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีค�ำ ถาม
หลักที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล คือ “ท่านได้รับการ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการฟอกเลือด
อย่างไรบ้าง” คำ�ถามหลักที่สัมภาษณ์ผ้ดู ูแล คือ
“ท่านได้ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ ว
กับการฟอกเลือดแก่ผปู้ ว่ ยอย่างไรบ้าง”

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและการ
พิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ภายหลังได้รบั การพิจารณาจริยธรรมในการ
ศึกษาวิจยั ในมนุษย์ของโรงพยาบาลทีท่ �ำ การศึกษา
เลขที่ ท 05/2557 ผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ให้รายละเอียดในการทำ�วิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูลทราบ
ให้เซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามวันและรอบของการนัดฟอกเลือดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แต่ละราย โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึก
เสี ย งขณะสั ม ภาษณ์ ร่ว มกั บ การสั ง เกต ผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายละ 1-2 ครัง้ ๆ ละ 30-45
นาที การสัมภาษณ์ท้งั หมดเกิดขึ้นในสถานที่สงบ
มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
ดำ�เนินการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมกลุ่มคือผู้ดูแล
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ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอก
เลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม 6 คน โดยจะจัดให้นง่ั
สนทนาในที่ท่ไี ม่มีคนพลุกพล่าน ไม่เป็นที่เร้นลับ
เมือ่ นัง่ ทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นสนทนาโดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ชีแ้ จงประเด็นคำ�ถามทีจ่ ะ
สนทนาในครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งขออนุญาต
บันทึกเสียงขณะสนทนา ในกระบวนการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยถามย้ำ�เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้วิจัย
และผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็นระยะๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การวิเคราะห์ข้อ มูล เบื้อ งต้น เป็น การ
วิเคราะห์ข้อมูลขณะทำ�การสัมภาษณ์เพื่อใช้สร้าง
คำ�ถามต่อเนือ่ งในระหว่างการสนทนา และวิเคราะห์
ความสมบูรณ์ของข้อมูลจากการถอดเทปบันทึก
เสียงทันทีภายหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิน้
2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็นตาม
แนวคิดของ Edmund Husserl ซึง่ มีขน้ั ตอนโดย
สังเขป ดังนี้ จัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของ
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ทำ�ดรรชนีเชิงบรรยาย ดรรชนี
เชิงตีความ และดรรชนีเชิงอธิบาย ในสถานการณ์
ต่างๆ ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนทาง
สังคม ใส่รหัส (code) สำ�หรับอ้างอิง หรือค้นข้อมูล
โดยให้รหัสตามประเภทของข้อมูล ตีความ (interpretation) โดยดึงความหมายออกจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
โดยการตี ค วามแบ่ ง ออกเป็ น การตี ค วามเชิ ง
บรรยายเพื่ออธิบายองค์ประกอบ สถานการณ์
ความเป็นมาของปัญหาของผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และครอบครัว และการตีความแบบสร้างความ
สัมพันธ์ เป็นการให้ภาพของปรากฏการณ์ว่ามี
แบบแผนอย่างไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร และสร้างข้อ
สรุป โดยตีความจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั หาความเชือ่ ม

โยง ตรวจสอบข้อสรุปให้ตรงกับข้อมูลทีส่ มั ภาษณ์

ผลการวิจัย
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม มีอายุอยู่ในช่วง 27-42 ปี
(เฉลีย่ 36.2 ปี) เป็นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 6
คน ระยะเวลาการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมอยู่
ระหว่าง 2-9 ปี ทั้งหมดสัญชาติไทย เชื้อชาติ
ไทยและนับถือศาสนาพุทธ ภูมิลำ�เนาอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 1 ราย อนุปริญญา 5 ราย ปริญญาตรี
6 ราย ส่วนผูด้ แู ลเป็นญาติทด่ี แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีม้ า
ต่อเนือ่ งอายุอยูใ่ นช่วง 25-56 ปี (เฉลีย่ 40.6 ปี)
เป็นผูช้ าย 3 คน ผูห้ ญิง 3 คน มีความสัมพันธ์กบั
ผูป้ ว่ ยทีด่ แู ลในฐานะลูก 2 คน ฐานะภรรยา 3 คน
และฐานะแม่ 1 คน ผูป้ ว่ ยและญาติมกี ารใช้มติ ิ
การสนับสนุนทางสังคมที่ต่อเนื่องอย่างแยกออก
จากกันไม่ได้ ซึ่งผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือจาก
ครอบครัวและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง อาจ
เกิดจากการร้องขอหรือไม่ร้องขอของผู้ป่วยก็ตาม
การดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยและญาติกลุม่ นีจ้ งึ มีความ
สัมพันธ์กนั ในบริบทการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ สามารถ
แบ่งข้อค้นพบออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านปัญหา
ของผูป้ ว่ ย 2. ด้านความต้องการ 3. ด้านการได้รบั
การดูแล ดังนี้
1. ด้านปัญหาของผูป้ ว่ ย
		 1.1 ค่าใช้จ่ายสูงและต้องจ่ายอย่างต่อ
เนื่อง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ค่ายา
ทีใ่ ช้ในการรักษา ค่าเดินทาง ในแต่ละครัง้ ทีม่ าฟอก
ไตต้องจ่ายตลอดและต่อเนือ่ ง ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเห็นว่า
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ค่าใช้จา่ ยค่อนข้างมากและค่อนข้างเป็นปัญหา แต่
ก็ไม่อยากให้ผปู้ ว่ ยรับทราบเพราะจะทำ�ให้เกิดความ
กังวลใจ ดังคำ�กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีว่ า่
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 2: ไหนค่ารถ ไหนค่าล้าง ไหน
ลางานวันๆ นีค่ า่ รถแพงกว่าค่าล้างอีกนะ บ้านอยู่
พระราม 2 ไปกลับก็ 400 บาท ค่าฟอกเลือด 350
บาท/วัน ฟอกเลือด 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เดือนหนึง่ ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยไม่ต�ำ่ กว่า 20,000 ทีฟ่ อกเลือดใกล้ๆ
บ้านก็ไม่มี สถานทีบ่ ริการด้านนีม้ นั น้อยอ่ะ มันไม่มี
คิวฟอก รัฐบาลทุกโรงพยาบาลน่าจะเปิดบริการ มัน
ไม่สะดวกอ่ะ อย่างเดือนนึง่ ๆ 12 ครัง้ 400 เดือน
นึ่งสี่พันห้าพันล้างมา 4 ปี กว่าแล้ว” (P3-250*53)
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 10: ตอนแรกทีเ่ ริม่ ฟอกเลือด
ใหม่ๆ ยังพอทำ�งานได้ แต่พอฟอกมาได้ประมาณ
5 ปี เริม่ รูส้ กึ ว่าร่างกายเหนือ่ ยง่าย จำ�เป็นต้องหยุด
ทำ � งานประจำ � แต่ จ ะหยุ ด ฟอกเลื อ ดคงไม่ ไ หว
ครอบครัวจึงต้องช่วยหาเงินมาเพื่อเป็นค่าฟอก
เลือดของตน” (P12-10-25*28)
“ญาติคนที่ 1..............ปัญหาคือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิด
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและยาวนานจ่ายเพิม่ ครัง้ ละ
500 บาท/ครัง้ ช่วงแรกเหมือนจะสูไ้ หวพักหลังต้อง
ขอเงินจากลูกๆ เพือ่ เป็นค่ารักษา แต่กไ็ ม่อยากจะ
ให้เขา (ผูป้ ว่ ย) ทราบหรอกว่ามีปญ
ั หาเรือ่ งนี้ ไม่
อยากให้กงั วลใจ” (F1-14-407)
“ญาติคนที่ 3...............ค่าใช้จา่ ยเยอะสิทธิทใ่ี ช้
คือประกันสังคม จ่ายให้ 1,500 บาท แต่กต็ อ้ งจ่าย
ส่วนเกินอยูด่ ี บางครัง้ หาเงินไม่ทนั ต้องลดจำ�นวน
ครัง้ ฟอกเลือดลงเอง” (F1-5-102)
“ญาติคนที่ 5..............ค่าใช้จา่ ยคือเรือ่ งใหญ่
เหนือ่ ยใจแต่ตอ้ งสู้ ก็คดิ ว่าจะสูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ ”
(F1-14-411)
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1.2 ขาดบุคคลให้คำ�ชี้แนะการใช้สิทธิ ซึ่ง
เป็นปัญหาด้านการสนับสนุนข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลใน
การให้ความรู้ คำ�แนะนำ�ต่างๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตัวและแนวทางการรับบริการ บางคนกล่าวว่าหาก
มีหน่วยงานหรือมีบุคลากรให้คำ�แนะนำ�ในเรื่อง
เหล่านี้จะช่วยได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง
สิทธิ การเลือกช่องทางในการรับบริการที่ถูกต้อง
บางรายกล่าวว่าบางครัง้ มีค�ำ ถามทีต่ อ้ งขอคำ�แนะนำ�
แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ไม่ว่างจึงไม่อยากรบกวน
ด้วยดังคำ�กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีว่ า่
“ผู้ป่วยคนที่ 1: ไม่มี ไม่มีเจ้าหน้าที่มาให้
ข้อมูล สำ�หรับเรานะหาแหล่งข้อมูลอ่านเอง พอมี
คอลัมน์เกี่ยวกับไตก็จะอ่านเอง เจ้าหน้าที่ก็พ้นื ๆ
คงไม่นน่ั พอถ้าเป็นคนอืน่ ไม่อา่ น เจ้าหน้าทีก่ ็ ก็คง
ไม่มอี ะไร ไม่มอี ะไรพิเศษทีจ่ ะแนะนำ�เป็นพิเศษอ่ะ”
(P3-1-26*30)
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 7 : ......หากมีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแล
ให้ค�ำ แนะนำ�อย่างต่อเนือ่ งคงเลือกรับบริการทีส่ ะดวก
มากขึน้ แต่นไ่ี ม่มี ไม่มเี ลยต้องถามโดยดูอารมณ์
ก่อน จึงจะได้ค�ำ ตอบมา” (P7-7-44*45)
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 5 : บางครัง้ ก็มเี รือ่ งทีอ่ ยากจะ
ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่
ยุง่ ๆจึงไม่กล้าถาม ไม่อยากรบกวนแต่กม็ บี างครัง้ ที่
ตัดสินใจถามเพือ่ ให้ได้ค�ำ ตอบ......อยากให้มหี น่วยให้
คำ�แนะนำ� มีเจ้าหน้าที่ท่ีรู้เรื่องรับผิดชอบให้คำ�
แนะนำ�” (P8-5-36*37)
1.3 ขาดผูด้ แู ล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูล
ว่า ผูด้ แู ล ไม่คอ่ ยมีเวลามาดูแลผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยบาง
รายบอกว่าตนไม่ได้แต่งงานก็จะดูแลตนเองเป็น
หลักและยังมีญาติอกี ส่วนหนึง่ ทีด่ แู ลบ้าง ผูป้ ว่ ยบาง
รายกล่าวว่าหลังฟอกเลือดกลับไปก็เหนือ่ ยต้องดูแล

ประสบการณ์การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
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ตนเองบางครัง้ คิดว่าเป็นเวรกรรมแต่กอ็ ดคิดไม่ได้
ว่าทำ�ไมไม่มีใครมาดูแลด้วย ดังคำ�กล่าวของผู้ให้
ข้อมูลทีว่ า่
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 2..............ลูกไม่คอ่ ยมาดูหรอกเขา
มีงานของเขาไม่คอ่ ยจะว่าง บางครัง้ ก็คดิ นะว่าเรา
น่าจะมีลกู มาดูแลเหมือนคนอืน่ ๆ เวลาเหนือ่ ยล้า
จะได้มคี นอยูใ่ กล้ๆ คิดถึงลูก....” (P2-3-74)
“ผูป้ ว่ ยคนที่ 4 ญาติอยูค่ นละทีไ่ กลกันไม่คอ่ ย
ได้มาดูแล เขาจะมารับ-ส่งเฉพาะวันฟอกเลือด
ส่วนมากอยูค่ นเดียวเคยคิดเหมือนกันว่าอยากให้ลกู
หลานมาอยู่ใกล้ๆ จะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้”
(P4-16-270*273)
“ญาติคนที่ 6..............อย่างบางทีผปู้ ว่ ยทีม่ ารอ
ฟอกเลือดก็พูดว่าอยากตายดีกว่าจะได้ตายๆไป
หมดเวรหมดกรรม ไหนๆก็ไม่มใี ครไม่รจู้ ะฟอกต่อ
เพือ่ อะไร” (F6-18-450*453)
1.4		ผูป้ ว่ ยไม่ควบคุมการรับประทานอาหาร
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าอาหารก็พยายามที่
จะควบคุมตามทีพ่ ยาบาลบอก แต่บางครัง้ ต้องซือ้
รับประทานทีซ่ อยหน้าบ้าน สัง่ ตามสูตรทีไ่ ม่เค็ม ไม่
ใส่ผงชูรสแต่บางครัง้ ก็เค็มอยูด่ แี ต่ตอ้ งรับประทาน
เพือ่ ความอยูร่ อด บางรายให้ขอ้ มูลว่าซือ้ อาหารถุง
ทีว่ างขายราคาถูกดีอาหารทีพ่ ยาบาลแนะนำ�ดูแล้ว
ราคาแพงแต่หากมีโอกาสก็จะซือ้ รับประทาน ดังคำ�
กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีว่ า่
“ผูป้ ว่ ย คุมฟอสเฟตไม่ได้ ชอบกินซอกโกแล็ต”
( P2-7-171)
“ญาติ เราก็เลีย่ งอาหารทีห่ มอห้ามแต่กย็ าก
เพราะแกต้องอยู่บ้านคนเดียว บางวันต้องซื้อรับ
ประทานทีซ่ อยหน้าบ้านสัง่ ตามสูตรทีไ่ ม่เค็ม ไม่ใส่
ผงชูรส แต่เราก็ไม่รวู้ า่ เขาทำ�ยังไงบ้าง ไม่ใส่ตามที่
เราสัง่ รูเ้ ปล่า…”( F1-4-99)

“ญาติ เราคนปกติกก็ นิ ได้หมดเวลาเรากินเขา
ก็บอกขอซิมด้วย ซิมนัน่ ก็ซมิ นิดๆหน่อยๆรูว้ า่ เป็น
อาหารทีห่ า้ ม” (F1-4-101)
“ผูป้ ว่ ย ชอบทานผลไม้ แต่กร็ วู้ า่ มันมีน�ำ้ เยอะ
ก็กนิ เล็กน้อย …..ส่วนอาการถุงทีว่ างขายราคาถูก
ดีอาหารทีพ่ ยาบาลแนะนำ�ดูแล้วราคาแพงแต่หาก
มีโอกาสก็จะซือ้ กินอยูค่ ะ่ ….” (P4-76)
“ญาติ เขาดือ้ นะรูว้ า่ หมอห้ามกิน มันดือ้ กิน
ห้ามอะไรไม่ฟงั ” (F1-9-263)
1.5		ความทนในการทำ�กิจกรรมลดลง ผูป้ ว่ ย
สะท้อนความรู้สึกว่าในการฟอกเลือดบางครั้งก็
เหนือ่ ย กิจกรรมทีเ่ คยทำ�ก็ท�ำ ได้ลดลง ยิง่ ฟอกนาน
ปียง่ิ ทำ�ไม่ไหว แม้แต่ขบั รถก็ไม่ไหวในบางครัง้ การ
หลับการนอนก็หลับๆตื่นๆ ดังคำ�กล่าวของผู้ให้
ข้อมูลทีว่ า่
“ผูป้ ว่ ย เพลีย แขน ขา ไม่มแี รง” ( P7-*-)
“ผู้ป่วย ไม่ได้ทำ� ทำ�ไม่ไหว ทำ�งานไม่ได้
“(P7-*-)
“ผูป้ ว่ ย ไปไหนลำ�บากขับรถได้ไม่เหมือนเดิม”
(P7-*-)
2. ด้านความต้องการ
ผูป้ ว่ ยและญาติกลุม่ นีไ้ ด้กล่าวถึงความต้องการ
ดังนี้
2.1		การช่วยเหลือค่าใช้จา่ ย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้
ข้อมูลว่าการเดินทางมาฟอกไตค่อนข้างบ่อย และ
มีคา่ ใช้จา่ ยมาก ดังคำ�กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีว่ า่
“ผู้ป่วยอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องค่า
ใช้จา่ ยเลยขอพูดกับหมอว่าขอเลือ่ นเป็นวันศุกร์จะ
ได้ลางาน 2 วัน” ( P3-2-50)
“ผูป้ ว่ ย ขอให้นดั ตรงกับวันทีล่ า้ งไต” (P32-50)
“ผูป้ ว่ ย เราพยายามบอกกับหมอว่าของเป็น
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วันทีล่ า้ งไตเพราะไม่อยากเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ” (P32-65-66)
“ผูป้ ว่ ย อยากได้สว่ นลด” (F1-8-216)
“ผูป้ ว่ ย อยากให้หน่วยงานช่วยเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
หน่อย” ( F1-15-441)
2.2		การแนะนำ�วิธกี ารใช้สทิ ธิ ผูป้ ว่ ยและ
ญาติได้สะท้อนความคิดเห็นว่า อยากให้มบี คุ ลากร
หรือหน่วยงานทีแ่ นะนำ�เรือ่ งการใช้สทิ ธิ เพือ่ จะได้
ปรึกษาและหาช่องทางการใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง
เพือ่ จะได้ลดค่าใช้จา่ ย ดังคำ�กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
ว่า
“..............แนะนำ�หน่อยอย่างน้อยก็ชว่ ยลดค่า
ฟอกเลือดถ้ามีช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายก็ช่วย
แนะนำ�หน่อย” (F1-6-178)
2.3		การให้ความรูท้ างสุขภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า ให้พยาบาลและแพทย์แนะนำ�
ผูป้ ว่ ยด้วยเรือ่ งการรับประทานยาและปฏิบตั ติ นได้
ถูกต้องดังคำ�กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีว่ า่
“..............ช่วยแนะนำ�หน่อยบอกอะไรได้กบ็ อก
หน่อย” ( F1-13-312)
“..............อยากให้แนะนำ�เกีย่ วกับการกินยา”
( F1-15-364)
“..............ช่วยแนะนำ�หน่อยมีปัญหาอย่างนี้
ช่วยแนะนำ�หน่อย” ( F1-15-444)
3. ด้านการได้รบั การดูแลด้านอาหารและยา
ญาติสะท้อนว่าต้องช่วยดูแลในเรือ่ งอาหารที่
ต้องเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ และการ
เรียนรู้ในการที่จะลดอาหารต้องห้ามในผู้ป่วยโรค
ไตโดยไม่ให้เกิดการทะเลาะกัน เพราะผูป้ ว่ ยมักจะ
บอกว่ า ญาติ หวงอาหารไม่อ ยากให้รับประทาน
ญาติบางคนบอกว่าต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจน
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จบในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของผูป้ ว่ ย ส่วนการ
รับประทานยาเนือ่ งจากยามีปริมาณมากทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ไม่อยากรับประทานยา ญาติกจ็ ะจัดยาเป็นกล่องๆ
ตามแพทย์สง่ั และจะสังเกตการรับประทานยาตาม
ปริมาณยาที่หายไปในแต่ละกล่อง บ้างก็บอกว่า
ป้อนให้และต้องทานต่อหน้า ดังคำ�กล่าวของผู้ให้
ข้อมูลทีว่ า่
“..............ต้องคอยดูแลกินข้าวแล้วกินยา”
(F1-11-324)
“..............แนะนำ�จัดยาใส่ Box 3 สี” (F111-326)
“..............ผมก็คมุ ทุกอย่าง” (F1-12-331)
“..............อย่างพ่อผมชอบกินแป๊บซีอ่ ย่างบางที
ผมก็ซอ้ื มาให้กนิ ”(F1-12-349)
“..............เขาอยากกินก็จัดให้หมดแต่ต้องลด
ปริมาณ” (F1-12-355)

การอภิปรายผล
1. ด้านปัญหาของผูป้ ว่ ย
1.1		ค่าใช้จา่ ยสูงและต้องจ่ายอย่างต่อเนือ่ ง
ผูป้ ว่ ยบางคนกล่าวว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการ
รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมและค่า
ใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ค่ายาทีใ่ ช้ในการรักษา
ค่าเดินทาง ในแต่ละครัง้ ทีม่ าฟอกไตต้องจ่ายตลอด
และต่อเนือ่ งบ้างก็ฟอก 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ บ้างก็ 3
ครัง้ ต่อสัปดาห์ บ้างบอกว่าฟอกมาหลายปีและต้อง
จ่ายต่อเนื่องยาวนานซึ่งเป็นปัญหาของญาติและ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่สะท้อนความคิดเห็นมากทีส่ ดุ บาง
รายกล่าวว่าสิทธิทใ่ี ช้รกั ษากับค่ารักษาทีโ่ รงพยาบาล
เรียกเก็บไม่สมดุลกัน บางรายกล่าวว่าต้องจ่ายเพิม่
ครัง้ ละ 500 บาท บางเดือนมีการเจาะเลือดตรวจ
ต้องจ่ายครัง้ ละเป็น 1000 บาท บางรายบอกว่า

ประสบการณ์การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
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บางครัง้ ทีห่ าเงินค่าฟอกเลือดไม่ทนั จำ�เป็นต้องหยุด
การฟอกเลือดเองเพราะค่าใช้จา่ ยไม่เพียงพอ ผูด้ แู ล
ผู้ป่วยบางรายบอกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากและ
ค่อนข้างเป็นปัญหาแต่ก็ไม่อยากให้ผ้ปู ่วยรับทราบ
เพราะจะทำ�ให้เกิดความกังวลใจ ผู้ดูแลบางราย
บอกว่าเรือ่ งค่าใช้จา่ ยบางครัง้ ถือเป็นปัญหาครอบครัว
บางรายบอกว่าไม่ได้จ่ายครั้งละมากแต่จ่ายยาว
นานและต่อเนือ่ งมาจะ 10 ปีแล้วเงินเก็บก็ลดลงทุก
ปีๆ ด้วย ซึง่ มีความสอดคล้องกับแนวทางของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีได้รับบริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD)
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผูป้ ว่ ยรายเก่าทีม่ สี ทิ ธิ
หมายถึง ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติและผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นสิทธิจากระบบอืน่ เช่น สิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ เป็นต้น
ซึ่งได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องก่อน 1 ตุลาคม
2551 โดยผู้รับบริการที่ข้นึ ทะเบียนในเขตบริการ
ของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกำ�หนด ให้
ผูป้ ว่ ยต้องร่วมจ่ายเฉพาะค่าฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไต
เทียมครัง้ ละไม่เกิน 500 บาทและ สปสช. ให้การ
สนับสุนครัง้ ละ 1,000 บาทหรือ 1,200 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยไม่จำ�กัด
จำ�นวนครัง้ ต่อสัปดาห์และหลัง 1 ตุลาคม 2551
โดยผู้ป่ว ยไม่ ต้อ งร่ ว มจ่ า ยซึ่ง สปสช. ให้ ก าร
สนับสนุนค่าฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมไม่จ�ำ กัด
จำ�นวนครัง้ ละ 1,500 บาทหรือ 1,700 บาท และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง(16) ส่วนผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้
สิทธิประกันสังคมที่ฟอกเลือดต่อเนื่องด้วยเครื่อง
ไตเทียมจ่ายค่าฟอกเลือดในอัตรา 1,500 บาทต่อ
ครัง้ และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (17) ซึง่ เป็น
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู และยังต้องมีคา่ ใช้จา่ ยส่วนอืน่ อีก

		
1.2 ขาดบุคคลทีใ่ ห้ค�ำ ชีแ้ นะการใช้สทิ ธิ
ผู้ป่วยบางคนกล่าวว่าไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลใน
การให้ความรู้ คำ�แนะนำ�ต่างๆเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตัวและแนวทางการรับบริการ บางคนกล่าวว่าหาก
มีหน่วยงานหรือมีบุคคลากรให้คำ�แนะนำ�ในเรื่อง
เหล่านี้จะช่วยได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง
สิทธิ การเลือกช่องทางในการรับบริการที่ถูกต้อง
บางรายกล่าวว่าบางครัง้ มีค�ำ ถามทีต่ อ้ งขอคำ�แนะนำ�
แต่ดเู หมือนเจ้าหน้าทีไ่ ม่วา่ งจึงไม่อยากรบกวน ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ ชูวงศ์และ
เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์(18) พบว่าผูป้ ว่ ยโรคไตวาย
เรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมหลัง
ได้รับความรู้และคำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพผู้ป่วยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีขน้ึ
		 1.3 ผู้ป่วยไม่ควบคุมการรับประทาน
อาหาร ผูป้ ว่ ยบางรายให้ขอ้ มูลว่าอาหารก็พยายาม
ทีจ่ ะควบคุมตามทีพ่ ยาบาลบอกแต่บางครัง้ ต้องซือ้
รับประทานทีซ่ อยหน้าบ้านสัง่ ตามสูตรทีไ่ ม่เค็ม ไม่
ใส่ผงชูรสแต่บางครัง้ ก็เค็มอยูด่ แี ต่ตอ้ งรับประทาน
เพือ่ ความอยูร่ อด บางรายให้ขอ้ มูลว่าซือ้ อาการถุง
ทีว่ างขายราคาถูกดีอาหารทีพ่ ยาบาลแนะนำ�ดูแล้ว
ราคาแพงแต่ ห ากมี โ อกาสก็ จ ะซื้ อ รั บ ประทาน
สอดคล้องกับคำ�กล่าวของโคลีชซ์ (19)
ี ทีก่ ล่าวว่าการ
ควบคุมโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ดีน้ันต้อง
อาศัยการปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องและต่อเนือ่ งของผูป้ ว่ ย
ได้แก่ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การ
ควบคุมปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดโรค การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็นอันตรายต่างๆ และการรับ
ประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
1.4 ความทนในการทำ � กิ จ กรรมลดลง
ผู้ป่วยสะท้อนความรู้สึกว่าในการฟอกเลือดบาง
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ละครัง้ ก็เหนือ่ ยกิจกรรมทีเ่ คยทำ�ก็ท�ำ ได้ลดลง ยิง่ ฟอก
นานปียง่ิ ทำ�ไม่ไหว แม้แต่ขบั รถก็ไม่ไหวในบางครัง้
การหลั บ การนอนก็ ห ลั บ ๆ ตื่น ๆ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ McCann & Boore(20) พบว่าความ
อ่อนล้าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่
สำ�คัญในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย ทีไ่ ด้รบั
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม และมีการศึกษา
พบว่าผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด ด้วย
เครือ่ งไตเทียมมีความอ่อนล้าร้อยละ 41-100 และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบรรลือศักดิ์ ธรรม
นิตยางกูร(21)พบว่าผู้ป่วยหลังการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมส่วนใหญ่มรี ะดับความอ่อนหล้าปาน
กลาง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
2. ด้านความต้องการ
ผู้ป่วยและญาติกลุ่มนี้ได้สะท้อนความต้อง
การไว้ในหลายๆ อย่าง ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้จับ
ประเด็นและแบ่งความต้องการทีส่ อดคล้องกับแนว
ความคิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ ดังนี้ การช่วยเหลือค่าใช้
จ่าย ญาติและผูป้ ว่ ยได้สะท้อนความคิดเห็นว่ าการ
เดินทางมาฟอกไต 2-3 ครัง้ /สัปดาห์ ถือว่าค่อน
ข้างบ่อยค่าใช้จา่ ยแต่ละครัง้ ค่อนข้างเยอะ หากเป็น
ไปได้ผ้ปู ่วยและญาติอยากให้วันนัดมาฟอกไตและ
นัดแพทย์ทร่ี กั ษาร่วมให้เป็นวันเดียวกันจะได้ไม่ตอ้ ง
มาหลายครัง้ และอยากจะได้สว่ นลดบางรายอยากให้
โรงพยาบาลลดค่าใช้จา่ ยในการฟอกไตด้วย สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของบรรลือศักดิ์ ธรรมนิตยางกูร(21)
พบว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดมีความถี่ใน
การฟอกเลือดที่ 2-3 ครัง้ /สัปดาห์ นอกจากนีย้ งั
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พบว่าผูป้ ว่ ยต้องมารับการฟอกเลือดมีความถีส่ งู สุด
6 วัน/สัปดาห์ ซึง่ เป็นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการฟอก
เลือดค่าเดินทางและค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมา
ด้วย(22)
3. ด้านการได้รบั การดูแลด้านอาหารและยา
ญาติสะท้อนว่าต้องช่วยดูแลในเรือ่ งอาหารที่
ต้องเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ และการ
เรียนรูใ้ นการทีจ่ ะลดอาหารต้องห้ามในผูป้ ว่ ยโรคไต
ญาติบางคนบอกว่าต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจน
จบในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของผูป้ ว่ ย ส่วนการ
รับประทานยาเนือ่ งจากยามีปริมาณมาก ผูป้ ว่ ยเบือ่
และบางครั้งไม่อยากรับประทาน ญาติก็จะจัดยา
เป็นกล่องๆ ตามแพทย์สง่ั และจะสังเกตการรับประทาน
ยาตามปริมาณยาทีห่ ายไปในแต่ละกล่อง บ้างก็บอก
ว่าป้อนให้และต้องทานต่อหน้า สอดคล้องกับการ
ศึกษาของชัชวาล วงค์สารี(22) พบว่าความรูจ้ �ำ เป็น
สำ � หรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อ รังที่ฟ อกเลือ ดด้ วย
เครือ่ งไตเทียมทีพ่ ยาบาลและญาติตอ้ งร่วมกันดูแล
มี 5 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหารเฉพาะ
โรค ด้านการควบคุมน้ำ� ด้านการออกกำ�ลังกาย
ด้านการบริหารจิตใจและการมาตรวจรักษาตามนัด

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
หน่วยบริการการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
ควรจัดบริการให้การปรึกษาทีเ่ ป็นรูปแบบเกีย่ วกับ
การเข้าถึงสิทธิของผูป้ ว่ ยและการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ย
และผูด้ แู ลอย่างต่อเนือ่ ง

ประสบการณ์การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
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