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ความทุกขยากบนรอยตอการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาปญหาในการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไต
ทางชองทอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสบการณของบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลและประสบการณ
ความทุกขของผูปวยและครอบครัวที่เกิดจากระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไต
ทางชองทอง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ทั้งการสังเกต    
แบบมีสวนรวม การสัมภาษณเจาะลึกอายุรแพทยโรคไต จํานวน 1 ทาน พยาบาลโรคไต จํานวน 2 ทาน และ
ผูปวยและผูดูแล จํานวน 5 ครอบครัว รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของตาง  ๆ  และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  

ผลจากการศึกษา พบวา กระบวนการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนบนรอยตอของระบบการ
บําบัดโรคไตวายระยะสุดทายดวยวิธีลางไตทางชองทอง สงผลใหผูปวยตองปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดําเนินชีวิตและสรางภาวะพึ่งพิงผูอ่ืนไดกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผูปวยและครอบครัว  
รอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีการลางไตทาง        
ชองทองไดสรางความทุกขซํ้าซอนตอผูปวยและครอบครัว การรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวย จะ
นําไปสูกระบวนการชวยเหลือเยียวยาผูปวยดวยหัวใจแหงความเปนมนุษยรวมกันและการสรางระบบบริการ
สุขภาพที่  ไรรอยตออาจเปนความหวังในการบรรเทาความทุกขในระบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่ลางไตทางชองทองได  

การวิจัยครั้งนี้จึงตองการแสดงใหเห็นวา  การรับรูความทุกขยากของผูปวย ชวยทําใหเกิดการลด
รอยตอในระบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทองลงได  หากแพทย บุคลากรทาง
การแพทยและผูมีสวนเกี่ยวของในสังคมไดรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวยรวมกัน นํามาสู
กระบวนการชวยเหลือเยียวยาที่เกิดจากการประสานความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคม และการเชื่อมตอ
ระบบบริการสาธารณสุข จนเกิดระบบสุขภาพที่ไรรอยตอดวยหัวใจแหงความเปนมนุษยอยางแทจริง 

 
Keywords : ลางไตในรถ, ทุกขของผูปวย, ลางไตทางชองทอง , ระบบสุขภาพที่ไรรอยตอ  
 

 
 
 
 
 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

2 
 

บทนํา 
 

โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ดวย
อุบัติการณของโรคที่สูงขึ้น และเปนโรคที่มีคาใชจายในการรักษาสูงถึง 200,000-300,000  บาทตอ
คนตอป ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจาก 1.34 ตอประชากรแสนคนในป 2540 
เปน 6.08 ตอประชากรแสนคนในป 2551 ปจจุบัน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข 2551)  

ปจจุบันการลางไตทางชองทองแบบถาวรเปนวิธีการรักษาบําบัดทดแทนไตที่นโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหการสนับสนุน 
อยางไรก็ตามผูปวยเหลานี้จะตองประสบกับภาวการณติดเชื้อทางชองทองและมีผลใหเกิดความ
ยุงยากในการรักษา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองเปลี่ยนวิธีการรักษาและการเสียชีวิต (สมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย  2551) ผูปวยโรคไตวายระยะสุดทาย ตองไดรับการเยียวยาตลอดชีวิต 
สงผลใหตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต บางรายตองออกจากงาน ขาดรายได ทําใหผูปวยและ
ครอบครัวมีความทุกขและตองเผชิญกับปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี โรคไตเรื้อรังเปนสาเหตุการปวยดวยโรคไมติดตอเปนอันดับ 5 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 2551) โรคไตวายเปนสาเหตุการเสียชีวิตสูงเปนอันดับ 
7 และพบผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีแนวโนมของเพ่ิมสูงขึ้นจาก 118 ราย ในป พ.ศ.
2549 เปน 407 รายใน พ.ศ.2552 ทําใหจํานวนผูปวยที่ตองเขารับบริการบําบัดทดแทนไตเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป (โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 2552)  

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จึงไดขยายการใหบริการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีลางไตทาง
ชองทองเพ่ิมขึ้น จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวามีอัตราการติดเชื้อทางชองทองเฉลี่ย 0.2 ครั้ง
ตอคนตอป (วนิดา 2551) การติดเชื้อเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุหลัก คือ การไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของกระบวนการดูแลรักษาที่มีความยุงยากซับซอนจนเกิดภาวะแทรกซอน และบาง
รายตองเสียชีวิตไป  กอใหเกิดความยุงยากในกระบวนการดูแลรักษา  ความทุกขยากแกผูปวยและ
ครอบครัวเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก อีกทั้งบุคลากรทางการแพทยเกิดความเครียดจากภาระงานที่
เพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปนในสถานการณที่มีบุคลากรไมเพียงพออยูแลว  

การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับความทุกขยากของผูปวยโรคไตวายระยะสุดทายที่ตองเขารับ
บริการลางไตทางชองทองของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการศึกษา
ความทุกขของผูปวยและครอบครัวที่เกิดจากระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทาย และ  
ประสบการณของบุคลากรทางการแพทยในการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีลาง
ไตทางชองทอง  เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธี
ลางไตทางชองทอง  ที่จะนําไปสูการดูแลรักษาใหเปนไปตามมาตรฐาน ดวยหัวใจแหงความเปน
มนุษยและกอใหเกิดการดูแลผูปวยแบบองครวมอยางแทจริง  
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วัตถุประสงคทั่วไป 
ศึกษาความทุกขในระบบการดูแลรักษาผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไต

ทางชองทองของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงควิจัย 

1. ศึกษาประสบการณของบุคลากรทางการแพทยในการดูแลผูปวยไตวายระยะ
สุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทอง 

2. ความทุกขของผูปวยและครอบครัวที่เกิดจากระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะ
สุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทอง 

3. ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาในระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษา
ดวยวิธีลางไตทางชองทอง 

 
คําถามวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดคําถามการวิจัยที่สอดคลองกับวตัถุประสงคการวิจัยดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

1. บุคลากรทางการแพทยผูทําการดูแลรักษามีมุมมอง การใหความหมายตอโรค  
วิธีการรักษาและตอผูปวยอยางไร และประสบปญหาในระบบการรักษาผูปวยไตวายระยะสุดทาย
ที่รักษาดวยวธิีลางไตทางชองทองอยางไรบาง 

2. ผูปวยและครอบครัวมีมุมมองและการใหความหมายของตอโรคไตวายเรื้อรัง 
ระยะสุดทายที่ไดรับการลางไตทางชองทองอยางไร  มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตและมี
กระบวนการดูแลตนเองในการบําบัดการลางไตทางชองทองเปนอยางไร ที่ผานมามีปญหาและ
ผลกระทบจากการเจ็บปวยอยางไรบาง 

3. ปญหาในระบบการดูแลผูปวยไตวายระยะสุดทายที่รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทอง 
เปนอยางไร แนวทางการแกไขปญหาควรเปนอยางไร  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดวย
วิธีการสัมภาษณเจาะลึกผูปวยที่มารับบริการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการลางไตทางชองทองและ
ผูดูแล จํานวน 5 ครอบครัว อายุรแพทยโรคไต  พยาบาลโรคไต รวมทั้งสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ 
ไดแก พยาบาลประจําหอผูปวย เจาหนาที่สถานีอนามัย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู 
อาสาสมัครชมรมเพื่อนโรคไต  จํานวน 6 ราย และสังเกตแบบมีสวนรวมในกระบวนการดูแลรักษา
ในคลินิกโรคไต ในหอผูปวยและการออกเยี่ยมบานผูปวยรวมกับทีมผูใหการรักษา จํานวน 6 ครั้ง 
และในศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) แลว
นําเสนอโดยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา 
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บริบทชุมชน  
สุพรรณบุรีเปนเมืองเกษตรกรรม ถือเปนเมืองอูขาวอู นํ้า อาหารการกินสมบูรณ 

ชาวบานทั่วไปชอบรับประทานอาหารรสจัด แตในปจจุบันสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู
สังคมเมือง  ดังจะเห็นไดวามีถนนหนทางที่สะดวกสบาย มีหางสรรพสินคาขนาดใหญมาตั้งอยู
ในพ้ืนที่หลายแหง มีรานสะดวกซื้อมากมาย มีอาหารสําเร็จรูปวางขายอยูตามทองตลาดทั่วไป 
ผูคนทั้งในเมืองและชนบทใชชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม มีการใชชีวิตที่เรงรีบ รับประทานอาหาร
สําเร็จรูป หรืออาหารปรุงสําเร็จที่มีวางขายอยูอยางดาษดื่น มีการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
ทําใหในรอบ 10 ป ที่ผานมามีผูปวยโรคเรื้อรังทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงทั้ง 2 โรคดังกลาวถือไดวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมีจํานวนผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี กอตั้งเม่ือ 84 ปกอน (พ.ศ. 2469) โดย
เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ยกระดับเปนโรงพยาบาลศูนยเ ม่ือป 2539 ปจจุบันเปน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 602 เตียง  เปนหนวยรับสงตอเพ่ือการดูแลรักษาผูปวยใน
ระดับตติยภูมิ โดยมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง และโรงพยาบาลชุมชน 8 แหง และโรงพยาบาล
เอกชน 5 แหง เปนเครือขาย และยังเปนแมขายระบบบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอเมืองโดยมี
ศูนยสุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวม 29 แหง เปนเครือขาย 

ในดานการรักษาโรคไตนั้น โรงพยาบาลไดเปดบริการหนวยไตเทียม ใน พ.ศ.2531 และ
เริ่มเปดบริการหนวยลางไตทางชองทอง ใน  พ.ศ. 2545 โดยผูปวยทั้งหมดเปนผูปวยในกองทุน
สวัสดิการขาราชการและผูปวยที่ชําระเงินเอง  สวนผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติยังไมสามารถเขาถึงสิทธิการบําบัดทดแทนไตได หากไมมีเงินรักษา 
ก็จะเสียชีวิตทุกราย ซ่ึงในเรื่องน้ีปาชม วัย 56 ป ผูปวยลางไตทางชองทองรายหนึ่ง ไดเลาให
ผูวิจัยฟงถึงโรคไตวายวา สมัยกอนตอนปาชมยังเด็ก ๆ ก็เคยมีคนในหมูบานที่อายุมากแลวมี
อาการบวม ผิวคล้ําแลวก็เสียชีวิต ตอนนั้นก็ไมมีใครรูวาเปนอะไร แตเม่ือ 10 กวาปกอน แมของ
ปาชมปวยเปนเบาหวาน ตอมามีอาการตัวบวม ผิวคล้ําลง ออนเพลียเหน่ือยนอนราบไมไดเลย 
หมอบอกไตวายตองฟอกเลือด ใหเขาคิวลางไตที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช แตยังไมทันได
คิวฟอกเลือดก็มาเสียชีวิตเสียกอน “ชาวบานเขาก็บอกวา เปนโรคไตวายยังไงก็ตองตาย” 
เชนเดียวกับพ่ีไพรัตน ชายวัยกลางคน ผูปวยอีกราย เลาวา ญาติที่อยูขางบานก็เปนไตวาย 
ไมไดรักษา อยูไดไมนานก็เสียชีวิต “สมัยกอนเปนไตวายตองฟอกเลือดอยางเดียว ถาเงินหมด 
ไมมีเงินไปฟอกเลือด ก็ตาย...” พ่ีไพรัตนเองปวยเปนไตวายเมื่อ 4 ปกอน หลังจากรักษาโดยการ
ฟอกเลือดจนเงินหมด จึงฟอกเลือดไดเพียงสัปดาหละครั้ง แมจะพยายามคุมอาหารแบบสุดๆ 
แตก็ยังมีอาการทรมานจากของเสียคั่ง จนหมดสติไป 3 ครั้ง 

ใน พ.ศ.2551 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช เปนโรงพยาบาลเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีความพรอมในการเปดใหบริการรักษาดวยวิธีลางไตทางชองทอง เน่ืองจากมีอายุรแพทยโรค
ไต  ศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะและมีพยาบาลเฉพาะทางการลางไตทางชองทอง จึงได



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

5 
 

สมัครเขารวมโครงการนํารอง “การพัฒนาตนแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรัง และระบบการ
บําบัดทดแทนไต ดวยการลางไตทางชองทองสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ” ปจจุบันมีผูปวยเขารวมโครงการ  รวมทั้ งสิ้น  84 ราย     
(พฤษภาคม 2553) และยังมีผูปวยรอเขาสูระบบบริการอีกจํานวนหนึ่ง จากสถิติของโรงพยาบาล  
พบวา มีจํานวนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปนไตวายเรื้อรังระยะสุดทายเพิ่มสูงขึ้นทุกป (ชัชรินทร 
2553) 

หมอมะลิ อายุรแพทยโรคไต เลาใหผูวิจัยฟงวา แมวาโรงพยาบาลไดใชระบบบริหาร
จัดการเฉพาะโรค โดยมี CAPD Nurse Case Manager เปนผูประสานงานรวมทั้งใหบริการ
ปรึกษาปญหาการลางไตทางชองทองแกผูปวยโดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง แตการติดเชื้อที่เยื่อบุ
ชองทอง ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของการรักษาโดยวิธีการลางไตทางชองทอง เพ่ือ
ปองกันปญหาน้ีหมอมะลิจึงริเร่ิมดําเนินโครงการพัฒนาตนแบบการดูแลผูปวยลางไตทางชอง
ทอง เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อทางชองทอง ควบคูกันไป โดยใหเหตุผลวา เร่ืองแบบน้ีปองกันได 
ถาผูปวยดูแลตัวเองดี ๆ ก็จะไมเกิดการติดเชื้อ  

“การติดเชื้อหนาทองจะทําใหผนังหนาทองเสีย อาจจะทําใหไมสามารถรักษาดวยวิธีอีกนี้
เลยก็ได ผูปวยก็เสียโอกาส หมอเลยคิดวายอมเหนื่อยตอนนี้ ดีกวามาตามรักษาทีหลัง เพราะมัน
มีแตเสียกับเสีย หมอก็เสียเวลามารักษาภาวะแทรกซอน แทนที่จะเอาเวลาไปรักษาผูปวยอ่ืน ๆ 
ที่เขายังรออยูไดอีกมาก... ” ดวยเหตุผลนี้หมอมะลิ จึงนําทีมสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวย
พยาบาลลางไตทางชองทอง เภสัชกร โภชนากร นักสุขศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปวยซึ่งอยูกัน
อยางกระจัดกระจายทั้งจังหวัดดวยตนเองทุกราย ไปในทุกอําเภอที่มีผูปวยโดยประสานงาน
รวมกับโรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในปจจุบัน 
และองคการปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบผูปวยโดยตรง ใหเปนทีมเยี่ยมบานดวย 
พรอมกันน้ันไดจัดตั้งชมรมเพื่อนโรคไต (ใจแข็งแรง) เพ่ือดําเนินกิจกรรมฟนฟูสุขภาพกายใจ
ผูปวยและครอบครัว โดยมีอาสาสมัครเพื่อนโรคไต เปนจิตอาสาผูสูงอายุเปนแกนหลัก ผูปวย
โรคไต ญาติผูปวย และบุคลากรของโรงพยาบาล  

นุน พยาบาลลางไตทางชองทองเลาถึงคลินิกโรคไตและคลินิกลางไตทางชองทองวา 
เปดบริการอยูที่แผนกผูปวยนอก อาคารอํานวยการชั้น 2 ในทุกวันจันทร โดยมีอาสาสมัครเพื่อน
โรคไต (ใจแข็งแรง) มารวมใหบริการผูปวยดวยทุกครั้ง ในแตละครั้งจะมีผูปวยมารับการรักษา
วันละประมาณ 30-40 คน ผูปวยเดินทางมาจากทุกอําเภอ ซ่ึงตางตองออกจากบานกันมาแตเชา
มืดเพื่อมาตรวจเลือด ตรวจปสสาวะในชวงเชา หลังจากนั้นจะมานั่งรอผลการตรวจและ
รับประทานอาหารเชากันที่บริเวณหนาหองตรวจ เวลาประมาณสิบโมงเชาจะไดเขารวมกิจกรรม
กลุมแลกเปลี่ยนประสบการณกับชมรมเพื่อนโรคไตจนถึงเที่ยง โดยมีหมอมะลิ (อายุรแพทยโรค
ไต)นองนํ้าและนองจัน (เภสัชกร) และคุณประพันธ (นักสุขศึกษา)ผลัดกันเปนผูนํากลุม โดยมีพ่ี      
ไพรัตน (ผูปวยลางไตทางชองทอง) เปนผูชวย ผูปวยบางรายตองเตรียมนํ้ายามาลางไตในเวลา
กลางวันดวย ผูปวยสวนใหญจะเตรียมอาหารมารับประทานมื้อกลางวัน แพทยจะเร่ิมตรวจ



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

6 
 

ประมาณเที่ยงครึ่งไปจนถึงประมาณหาโมงเย็นจึงจะตรวจไดครบทุกคน  บางครั้งก็เลยเวลาไป
จนถึงหาโมงครึ่ง  หลังแพทยตรวจเสร็จแลวผูปวยตองรอรับยาและกวาจะไดเดินทางกลับถึงบาน
ก็มืดค่ํา เปนเชนน้ีทุกครั้งไป 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “ความทุกขยากบนรอยตอการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง”      
มีขอคนพบที่สําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนบนรอยตอของ
ระบบการบําบัดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยวิธีลางไตทางชองทองสงผลใหผูปวยตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตและสรางภาวะพึ่งพิงผูอ่ืนไดกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผูปวย
และครอบครัว  2) รอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
ที่รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทองไดสรางความทุกขซํ้าซอนตอผูปวยและครอบครัว  3) การรับรู
และเขาใจความทุกขยากของผูปวย นําไปสูการชวยเหลือเยียวยาผูปวยดวยหัวใจแหงความเปน
มนุษย  ซ่ึงรายละเอียดของทั้ง 3 ประเด็น มีดังน้ี 

 
1. กระบวนการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนบนรอยตอของระบบการบําบัดโรค  

ไตวายระยะสุดทายดวยวิธีลางไตทางชองทอง สงผลใหผูปวยตองปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดําเนินชีวิตและสรางภาวะพึ่งพิงผูอ่ืนไดกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผูปวยและ
ครอบครัว   

แมวาการบําบัดทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทอง จะถูกมองวาเปนวิธีสะดวก 
ผูปวยหรือญาติสามารถปฏิบัติเองที่บานได เปนวิธีบําบัดทดแทนไตที่ทําใหผูปวยโรคไตวาย
ระยะสุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเขาถึงบริการไดมากขึ้นก็ตาม แตในทาง
ปฏิบัติแลวพบวาผูปวยโรคไตวายระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทองรวมทั้งครอบครัว ก็ยังไดรับ
ผลกระทบจากการเจ็บปวย จนเกิดเปนความทุกขที่ตองเผชิญรวมกับครอบครัวอยูทุกเม่ือเชื่อวัน 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และเศรษฐกิจ  

กระบวนการบําบัดทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทองที่บานนั้น แมวาจะไมตองใช
เครื่องมืออุปกรณมากมายนัก แตขั้นตอนการปฏิบัติที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการ  
ติดเชื้ออยางเครงครัด การที่ตองมีหองลางไตที่บาน รวมทั้งการที่ตองลางไตหลายๆ รอบใน   
แตละวัน การที่ตองมีผูดูแลลางไตทางชองทองสําหรับผูที่ไมสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดน้ัน 
เปนเรื่องยุงยากและเปนเรื่องที่กอใหเกิดความทุกข ความเครียดสําหรับผูปวยและผูดูแลเปน
อยางยิ่ง และแมผูปวยจะไมบอกตามตรงแตผูวิจัยก็สังเกตไดจากสีหนา แววตาและคําพูดวาสิ่งที่
ผูปวยทุกคนกลัว คือ กลัวความตาย โดยผูปวยทุกคนจะบอกวากลัวการติดเชื้อทางชองทอง 
ผูปวยบางคนกลัวมากจนถึงขั้นไมยอมปฏิบัติในการลางไตทางชองทองดวยตนเองเลยทีเดียว 
ดังเชน ตั้ม ชายหนุมอายุ 26 ป ที่ตองใหแมลางไตทางชองทองให โดยใหเหตุผลวา “ไมม่ันใจใน



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

7 
 

ตัวเอง ใหแมทําใหดีกวา” และลุงสําลี ที่ปฏิเสธการรักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทอง เพราะ
คิดวา “ขั้นตอนมันยุงยาก กลัวทําไมถูกวิธีแลวจะติดเชื้อ ...กลัวตาย”  

การลางไตทางชองทอง ยังเปนวิธีการบําบัดทดแทนไตที่ใหมสําหรับวงการสาธารณสุขไทย    
ทวี (2550) กลาวถึงการบําบัดทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทองวาตองมีบุคลากรเชี่ยวชาญ
ทางดานนี้เทานั้น ตองมีแพทยเฉพาะทางโรคไต พยาบาลเฉพาะทางการลางไตทางชองทอง 
และที่สําคัญอีกอยางคือ ผูปวยหรือผูดูแลผูปวยตองไดรับฝกทักษะการลางไตทางชองทองจนทํา
ไดอยางชํานาญแลวจึงจะสามารถทําการรักษาโดยวิธีน้ีได มิฉะน้ันอาจเกิดการติดเชื้อทางชองทอง 
รวมทั้ง สายลางไตทางชองทองอาจหลุดได ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความยุงยากในกระบวนการ
รักษา  

สําหรับกระบวนการและขั้นตอนการบําบัดโดยวิธีการลางไตทางชองทองของโรงพยาบาล
เจาพระยายมราชนั้น หมอมะลิ  อายุรแพทยโรคไต  ไดสรุปใหผูวิจัยฟงวา กอนการรักษาโดยการลาง
ไตทางชองทอง ทีมผูใหการรักษา ซ่ึงไดแก อายุรแพทยโรคไตและพยาบาลผูเชี่ยวชาญการลางไต
ทางชองทองจะตองประเมินความพรอมของผูปวยและครอบครัววายอมรับการรักษาดวยวิธีน้ี
หรือไม หากยอมรับการรักษา ทีมผูรักษาจะออกไปเยี่ยมบานเพื่อเตรียมหองลางไตที่บาน แลวจึงนัด
ผูปวยมาทําการผาตัดการวางสายลางไตทางชองทองซ่ึงอาจทําโดยอายุรแพทยโรคไตหรือ
ศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะก็ได ขึ้นกับความยากงายของผูปวยแตละราย ในขั้นตอนนี้ผูปวย
ตองมานอนโรงพยาบาล หลังจากนั้นทีมผูรักษาตองออกไปการเยี่ยมบานอีกครั้งเพ่ือดูหองลางไต 
เครื่องมือ อุปกรณวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม เม่ือทุกอยางพรอมจึงเริ่มกระบวนการฝกอบรม 
(Training) การลางไตทางชองทองและการทําแผลหนาทองใหแกผูที่จะปฏิบัติการลางไตทาง      
ชองทองที่บานซึ่งอาจเปนตัวผูปวยเองหรือญาติ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามหลักการปลอดเชื้อได
อยางถูกตอง ซ่ึงขั้นตอนนี้ถือวามีความสําคัญมาก และเม่ือทําไดถูกตอง แมนยําแลวจึงอนุญาตให
ผูปวยหรือญาติ ลางไตทางชองทองเองที่บาน โดยเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ จะชวย
ติดตามเยี่ยมเพ่ือการดูแลตอเน่ืองที่บาน และแพทยจะนัดตรวจติดตามที่โรงพยาบาล ทุก 1-2 เดือน 
เพ่ือดูความกาวหนาในการรักษา และมีระบบใหคําปรึกษาแกผูปวยและเครือขายบริการ ตลอด      
24 ชั่วโมง โดยพยาบาลผูประสานงานการลางไตทางชองทอง (CAPD Nurse Case Manager)  

หมอมะลิ กลาววา “การรักษาผูปวยโรคไต ไมเหมือนกับการรักษาโรคอื่น ๆ เพราะเราตอง
ดูแลเขาตั้งแตเกิดเปนโรค ไปจนถึงเขาตายเลย จึงตองมีการเตรียมความพรอมทั้งดานรางกายและ
จิตใจ ของผูปวยและครอบครัวทั้งกอนและหลังการรักษา” ดวยเหตุน้ีโรงพยาบาลเจาพระยามราช    
จึงไดวางแนวทางในการเยี่ยมดูแลผูปวยตอเน่ืองบานสําหรับผูปวยลางไตทางชองทองไว โดยใหมีทีม
สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขารวมเปนทีมเยี่ยมบานดวยทุกครั้ง เพ่ือรวมเรียนรูแนวทางในการดูแลผูปวย
ลางไตทางชองทองที่บานรวมกัน แตในทางปฏิบัติกลับมีปญหาและอุปสรรคหลายอยางที่ทําใหทีม
สุขภาพชุมชนไมสามารถไปรวมเยี่ยมบานดวยได  โดยนุนซ่ึงเปนพยาบาลผูประสานงานการลางไต
ทางชองทองเลาวา ที่ผานมาในการออกเยี่ยมบานผูปวยทุกครั้ง นุนจะประสานงานไปยังทีมสุขภาพ
ชุมชนของโรงพยาบาล   ทีมอาสาสมัครเพื่อนโรคไต เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนโดยใหชวยแจง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเขารวมเปนทีมเยี่ยมบานผูปวยดวยและในกรณีที่ผูปวยอยูตาง
อําเภอ นุนจะประสานงานไปยังทีมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน แตที่ผานมาทีมโรงพยาบาล
ชุมชนมักไมคอยไดมารวมเยี่ยมบาน แมแตเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่เองก็มีหลาย ๆ ครั้ง
ที่ไมสามารถสงเจาหนาที่มารวมทีมไดเน่ืองจากติดภารกิจตาง ๆ ทั้งการใหบริการในหนวยบริการ
และการประชุม  

นุนบอกวาในการเยี่ยมบานทุกครั้ง หมอมะลิและทีมจะสงตอขอมูลการเจ็บปวยและปญหาใน
การดูแลผูปวยแตละราย รวมทั้งถายทอดใหองคความรูทางวิชาการในการดูแลผูปวยลางไตทาง    
ชองทองใหแกทีมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ดังนั้นการที่ไมไดออกไปเยี่ยมบานผูปวยรวมกัน ทําใหไมได
รับการสงตอขอมูลการดูแลผูปวย ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ขาดองค
ความรู ไมทราบถึงปญหาและแนวทางการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองรวมกันกับโรงพยาบาลศูนย 
เม่ือเกิดปญหาในการดูแลหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการลางไตทางชองทอง ก็มีชองทางสะดวกที่
ผูปวยสามารถโทรศัพทปรึกษากับพยาบาลผูประสานงานการลางไตทางชองทองโดยตรงได
ตลอดเวลา สวนเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ไมสามารถใหความชวยเหลือได จึงทําใหผูปวยไมเกิด
ความศรัทธาตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่  

ในทางปฏิบัติก็ยังพบปญหาวา องคความรูในการดูแลผูปวยโรคไตและบําบัดดวยการลางไต
ทางชองทองถูกจํากัดอยูเพียงกับผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนยเพียงไมกี่คน ซ่ึงในโรงพยาบาล
เจาพระยามราช มีเพียงอายุรแพทยโรคไต 2 คน ศัลยแพทยระบบทางเดินปสสาวะ 1 คน กับ 
พยาบาลเฉพาะทางลางไตทางชองทองอีก 2 คน เทานั้นที่รูเร่ืองนี้ดี สวนแพทย พยาบาล รวมทั้ง
เจาหนาที่สาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานอยูทั้งในโรงพยาบาลเจาพระยามราชเอง ในโรงพยาบาล
ชุมชนเครือขาย ในศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ยังมีองคความรูเหลานี้นอยมากถึงไมมีเลย 

จากปญหาการรับรูและองคความรูที่แตกตางกันน้ีเองที่ทําใหเกิดความไมเปนเนื้อเดียวกัน
ของระบบการสงตอเพ่ือการดูแลรักษาตอเน่ืองระหวางสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และระบบ
สุขภาพชุมชน ทั้งจากโรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนํา
ชุมชน ยังเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยนอยมาก ทําใหผูปวยไตวายระยะสุดทายที่ลางไตทาง
ชองทองไดรับการดูแลตอเน่ืองไมครบทุกมิติของสุขภาพ   

เดือนและฝายแมของเธอ อาศัยอยูในบริเวณชั้นลางของบานไม 2 ชั้น หลังคามุงดวยสังกะสี 
เกาครําคราเนื่องจากผานแดดผานฝนมานานหลายสิบป ในพ้ืนที่บานหนองแขม ตําบลเขาดิน อําเภอ
เดิมบางนางบวช ซ่ึงอยูหางจากตัวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ 60 
กิโลเมตร เปนเขตติดตอกับจังหวัดอางทอง บานหลังนี้ตั้งอยูริมถนนลาดยางสายเล็ก ๆ ที่ตัดผาน
เลือกสวนไรนาเขียวขจีเพ่ือเปนเสนทางคมนาคมไปยังหมูบานตาง ๆ ในชนบทที่หางไกลเชนนี้  

เดือน เด็กหญิงวัย 14 ป แตหากดูจากสรีระภายนอกเหมือนเด็กอายุ 8 ป รูปราง      
แคระแกรน ผิวคล้ําแหง ตาเหลือง พุงปอง หนาเรียบเฉย ไมมีรอยย้ิม แววตาแหงผากไมมี
ประกายดูเปนเด็กอมทุกข ใบหนาของเดือนอูมกวาคนทั่วไป เดือนอาศัยอยูกับฝายแมของเธอ 
ฝายเปนหญิงสาวรูปรางสูงโปรง หนาตาที่มีเคาสวยแตในปจจุบันดูกรานแดด แมใบหนาจะยิ้ม
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แยมแตแววตาดูหมนเศรา ในวันแรกที่ผูวิจัยไปพบนั้นฝายอยูในชุดเสื้อ กางเกงที่ดูเกาคร่ําครา 
กําลังขุดขาอยูกลางสวนแหงหน่ึงในเขตอําเภอศรีประจันต ผิวดูคล้ําเกรียมจากการตองทํางาน
หนักอยูกลางแดดมาเปนเวลานาน  

ฝายเลาใหผูวิจัยฟงวา เดือนปวยเปนโรคไตตั้งแตอายุ 4 ป ฝายและสามีก็พาเดือนไป
รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึงหมอตรวจแลวไดบอกกับเธอวาเดือนเปนโรคไต เกินขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนจะรักษาได ตองสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลจังหวัดและ
หมอที่โรงพยาบาลจังหวัดก็ไดสงตัวเดือนไปรักษาตอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอีก เธอและสามีจึง
ตองพาเดือนเดินทางไปรักษาตอที่กรุงเทพฯ ปละหลายหนตามที่หมอนัด ซ่ึงทุกครั้งเธอจะตอง
เดินทางไปขอใบสงตัวจากโรงพยาบาลชุมชนไปใหโรงพยาบาลในกรุงเทพดวย และการเดินทาง
พาลูกไปรักษาตัวในกรุงเทพมหานครแตละครั้งก็แสนจะยากลําบาก ตองพากันไปทั้งครอบครัว 
ตองขึ้นรถหลายตอและทําใหตองเสียเวลาทํามาหากิน ดวยเหตุผลนี้ทําใหชวงหลังๆ เธอจึงเริ่ม
ไมพาเดือนไปตามแพทยนัด  

“กินยามาตั้งนานก็ไมหายสักที  โรงพยาบาลที่น่ีเขาก็เขียนใบสงตัวใหแตเขาบอก เขา
รักษาไมได...เดินทางไปกรุงเทพฯ ก็ลําบาก...ตอนหลัง ๆ ก็ใหหยุดกินยาบาง ถาบวมมากๆ ถึง
จะไดพาไปหาหมอทีหน่ึง”  

ฝายเลาตอวาหลังการเจ็บปวยดวยโรคไต เดือนก็ไมแข็งแรง มีอาการบวม ๆ ยุบ ๆ อยู
อยางนี้ บางครั้งความดันโลหิตก็สูงมาก รางกายดูผิดปกติจากเด็กทั่วไป “เขาไมโต แลวก็     
ปวยงาย บางทีก็บนเหน่ือย ก็ตองขาดโรงเรียนบอย ๆ...”  จนเมื่อประมาณ 4 ปที่แลว หมอก็
บอกเธอวาไตของเดือนไมทํางานแลว ตองไดรับการรักษาโดยการฟอกเลือด ทางโรงพยาบาล
พระมงกุฏจึงไดสงตัวเดือนกลับมารับการบําบัดทดแทนไตที่โรงพยาบาลใกลบาน  

ฝายเลาวา “รักษามานานแตอาการก็ทรุดลงเรื่อย ๆ ตอนหลังเขาบอกไตวายแลวเขาก็
สงตัวมารักษาใกลบาน” เดือนจึงไดรับการสงตัวมารักษาตอที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชอีก
ครั้ง โดยไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดอยูประมาณ 1 ป จึงมีโครงการรักษาฟรี
โดยการลางไตทางชองทอง ซ่ึงฝายตัดสินใจเขารวมโครงการทันที 

ชวงที่ เ ดือนรักษาดวยการฟอกเลือดฝายและสามีตองพาเดือนไปฟอกเลือดที่
โรงพยาบาลในตัวจังหวัด สัปดาหละ 2 ครั้ง เดือนถูกสงตัวไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเอกชน
เน่ืองจากคิวลางไตที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราชเต็ม ฝายเลาตอวา “ไมฟอกก็ไมไดเพราะ
เดือนจะมีอาการบวมมาก เหน่ือยงาย ความดันสูง จนชักหมดสติตองพามานอนโรงพยาบาลตั้ง
หลายครั้ง”  

การฟอกเลือดของเดือนทําใหตองเสียคาใชจายไปมาก เงินที่พอมีอยูบางก็หมดไป ฝาย
และสามี จึงตัดสินใจขายรถปกอัพ ไป 1 คัน เพ่ือนําเงินมารักษาลูกแตก็ยังไมเพียงพอ ตองกูหน้ี
ยืมสินมาใชจาย ญาติพ่ีนองเร่ิมแสดงความรังเกียจ และในที่สุดครอบครัวก็แตกแยกเม่ือพอของ
เดือนเกิดความเบื่อหนายแยกไปมีครอบครัวใหม ตั้งแตเม่ือ 3 ป ที่แลว ทิ้งภาระเรื่องการดูแล
เดือนไวใหเปนภาระของฝายเพียงลําพัง เดือน พ่ีชาย วัย 17 ปของเดือนและฝายไดขออาศัยอยู
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กับบานของตายายที่อําเภอเดิมบางนางบวชตอไป สวนนองชายวัย 10 ป ยายไปอาศัยอยูกับ
ปูยาที่จังหวัดอางทอง ชีวิตครอบครัวของฝายไดพังทะลายลงอยางสิ้นเชิง  

ความทุกขนอกจากจะเกิดจากความเจ็บปวดทางกายภาพแลว ยังเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการรังเกียจเดียฉันทที่สังคมรอบขางแสดงตอผูปวยและญาติอีกดวย    
(โกมาตร และประชาธิป 2552) การตีตราทางสังคม (Stigma) เปนการประทับตราใหบุคคลดวย
ลักษณะตางๆ ซ่ึงทําใหบุคคลไมเปนที่ตองการหรือมีภาพตายตัวที่สังคมรังเกียจ (Goffman 
1963 อางใน ประชาธิป 2550) ผูปวยบางคนก็ถูกญาติมองวาเปนตัวผลาญเงิน ซ่ึงเปนสิ่งที่    
ทํารายความรูสึกตอผูปวยเปนอยางยิ่ง (พิมพวัลย และคณะ 2545) การเจ็บปวยของเดือนก็ทํา
ใหยายแทๆ ที่เคยรักและเอ็นดูเดือน เกิดความรังเกียจ ทั้งยังเกิดความขัดแยงในครอบครัวขึ้น
มากมาย  ยายไมอยากใหเดือนอยูดวยเพราะเห็นวาเปนตัวซวย ดวยยายเห็นวาการเจ็บปวย
ของเดือนทําใหฝายตองคอยดูแลและไปทํามาหากินไมได แตฝายก็ไดขอรองขอใหเธอและลูกได
อาศัยอยูตอจนกวาเดือนจะไดเปลี่ยนถายไต เม่ือถึงเวลานั้นแลวเธอจะพาลูกไปหาที่อยูใหมเอง 
เพราะเธอก็ไมมีปญญาจะพาลูกไปอยูที่ไหนแลวเพราะไมมีเงิน บานแมของเธอจึงเปนเหมือนที่
พ่ึงสุดทาย ยายจึงยินยอมใหสรางหองลางไตเล็กๆ ไวที่ชั้นลางของบาน ใหสองแมลูกไดพอ
อาศัยอยู โดยหองน้ีเปนหองสารพัดประโยชน เปนทั้งหองนอนและหองเก็บของตางๆ ไวภายใน
หองลางไตนี้ดวย  

ฝายเลาไปน้ําตาคลอไป ดวยความคับแคนใจวา “พอเขาก็ทิ้งไปตอนที่เราลําบาก ...แม
หนู (ยาย) เขาก็แชงชักหักกระดูกใหเดือนตายทุกวัน ...บางทีเขาก็พูดเปรย ๆ วา เม่ือไรบานนี้จะ
มีการตายเกิดขึ้นเสียที หาวาเดือนเปนตัวซวยตั้งแตเดือนเกิดมามีแตทําใหครอบครัวสูญเสีย
ทรัพยสินเงินทองไป เปนโรคกินเงิน ... แมบอกใหหนูปลอยใหเดือนตายไปเสีย รักษาอยางไรก็
ไมมีทางหาย หนูไมเขาใจแมหนูเลย เขาก็มีลูกทําไมเขาไมเขาใจหัวอกคนเปนแมบาง เขาใจดํา
เกินไป ในสมองเขาคิดแตเรื่องเงิน” เม่ือฝายเลาถึงตรงนี้เดือนหนาสลดลงกวาเดิม และลุกเดิน
หนีไป เดือนดูเสียใจมากแตฝายบอกวายายพูดทุกวัน เดือนไดยินทุกวันอยูแลว “บางทีเดือนก็
พูดกับหนูวา ใครไมเปนแบบเดือนบาง ก็ไมรูหรอกวามันเปนอยางไร” 

จากภาวะบีบคั้นที่เกิดจากการสูญเสียเงินทอง ไดกอใหเกิดความเครียดในครอบครัวและ
ในที่สุดก็กลายเปนความขัดแยงระหวางพอแมลูกเพิ่มขึ้นทุกวัน “พอแมหนูเขาแชงลูกหนู เขา
แชงหนูใหทํามาหากินไมขึ้น ใหพากันฉิบหาย หนูก็บอกวาหนูไมรับหรอกที่เขาแชงหนูกับลูก 
หนูไมรับใหทุกอยางยอนกลับไป” และ “กรรมก็ทันตาเห็นนะพี่ แมหนูเขาใหเพ่ือนๆ พ่ีสาวหนูกู
เงินไปหลายแสนบาท ตอนนี้ใบสัญญาถูกปลวกกินหมดแลว เงินก็ยังไมไดคืน ...เร่ืองน้ีตอนนี้แม
หนูเขาทุกขใจมากเลย หนูวากรรมตามสนองเขา แตเขากลับมาโทษวาเปนเพราะเดือนเปน     
ตัวซวย พ่ีวาเขาใจดําม้ัยละ เขาเสียเงินใหคนอ่ืนได แตเขาไมยอมชวยเหลือเดือนเลย”  

ภาพการเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองสูญเสียเงินทองจํานวนมากไมมีที่สิ้นสุดของเดือน รวมกับ
การที่ฝายตองเอาเวลาเกือบทั้งหมดของเธอมาทุมเทใหกับการดูแลเดือน จนแทบจะไมมีเวลาทํามา
หากิน นอกจากจะไมสามารถใหความชวยเหลือดูแลพอแม ของตัวเอง (ตา ยาย ของเดือน) ไดแลว  
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ฝายยังตองรองขอความชวยเหลือจากตายายของเดือนซึ่งอายุมาก ทํางานการก็ไมคอยไหวแลว
ตองอาศัยแรงกายจากพี่ชายของเดือนชวยทํางานให จากปญหาเศรษฐกิจดังกลาวทําใหเกิดเปน
ความเครียดในครอบครัว ยายแท ๆ ของเดือนจึงสรางภาพตายตัวใหกับการเจ็บปวยของเดือน ให
เปนตัวซวย เปนโรคกินเงิน โรคที่รักษาไมหาย ในความคิดของยายไมอยากจะเสียเงินรักษาแลว
สุดทายก็จะตองตายอยูดี และไดแสดงความรังเกียจเดียจฉันทโดยการไมเหลียวแล ไมใหความ
ชวยเหลือ จนถึงแชงใหตายไปเสีย จึงเกิดการกระทํารุนแรงตอจิตใจของเดือนและฝายทุกเมื่อ
เชื่อวัน ซ่ึงกรณีน้ีแสดงใหเห็นถึงการตีตราทางสังคมและการรังเกียจเดียจฉันทเปนสาเหตุใหญที่นํา
ทุกขซํ้าสองมาสูคนไขอยางมหาศาล และสัมพันธกับประสบการณของบุคคลที่ถูกกีดกัน ปฏิเสธ 
ประณามกลาวโทษหรือถูกลดคุณคาของความเปนมนุษย (ประชาธิป 2550) โดยเฉพาะเมื่อการ
กระทํานั้นเกิดจากบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อานุภาพความรุนแรงตอจิตใจมันจึงมากเปนเทา
ทวีคูณ  

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตประกอบดวยกาย จิต สังคม (Biopsychosocial being) เปนระบบ
การทํางานที่ประสานเปนหนวยเดียว และเปนระบบเปดซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกจะสงผลกระทบตอบุคคล ทําให
มีการปรับตัวมากกวาหนึ่งดาน กลาวคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอกาย 
ยอมสงผลกระทบตอจิตสังคมดวย ในทํานองเดียวกัน สิ่งที่มีผลกระทบตอกาย ยอมมีผลกระทบ
ตอจิตและสังคมดวย (Roy 1999 อางใน ศรินยา 2541) เม่ือเดือนเขารับการรักษาดวยการลาง
ไตทางชองทอง แมไมตองเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลบอยเหมือนเดิมแลว แตทั้งฝายและ
เดือนก็ตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตไปจากเดิมเปนอยางมาก เน่ืองจากเดือนยังเด็กไม
สามารถลางไตทางชองทองดวยตัวเองได ฝายจึงตองคอยลางไตใหเดือนวันละ 4 ครั้ง ในเวลา  
6 โมงเชา เที่ยง หกโมงเย็นและสี่ทุม ทําใหไปทํางานไดไมเต็มที่ เธอจึงตองตรากตําทํางานหนัก
มากกวาเดิม  

ทุกวันนี้หลังจากที่พาเดือนไปสงโรงเรียนแลวฝายจะขับรถปคอัพเกา ๆ ไปตระเวนไป
ตามสวนชาวบานเพื่อเหมาขุดขาบาง ตัดใบเตยบาง ขุดหนอกลวยบางเพ่ือนําไปขายหาเงินมา
ประทังชีวิต สําหรับตัวเธอและเดือน แตดวยที่ตองมีภาระไปรับเดือนกลับจากโรงเรียนและไป
ลางไตทางหนาทองที่หองลางไตที่บานในตอนเที่ยงทุกวัน และเม่ือถึงเวลาเลิกเรียนก็ตองไปรับ
ลูกกลับจากโรงเรียน เตรียมอาหารเย็นและลางไตในเวลาหกโมงเย็น เปนเชนนี้ทุกวัน ทําใหใน
แตละเดือนฝายหาเงินไดไมพอกับคาใชจาย    

เดือนเองไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยอันยาวนานนี้มาโดยตลอด ในครั้งแรกที่ตอง
รักษาโดยวิธีการลางไตทางชองทองเดือนไดบรรยายความรูสึกของเธอไวในเรียงความเรื่อง 
“ชีวิตฉัน กับเพ่ือนใหมการลางไตทางชองทอง” ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนัดพบผูปวย 
CAPD วา “...หนูดีใจที่ไดพบคุณหมอพยาบาลทุกคนใจดีคะ หนูถึงไดรอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้ 
เปรียบเสมือนที่ใหชีวิตใหมแกหนู...ใหม ๆ หนูคิดวาวิธีน้ี เปนวิธีสุดทาย คือสงมาตายบานเสีย
แลว แตผลกลับดีเกินคาดไมนาเชื่อวาทุกอยางดีไปหมด ทุนคาใชจาย กินอาหารไดมากกวาเดิม 
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รางกายแข็งแรงขึ้น สามารถชวยงานบางสวนได หนูสามารถไปโรงเรียนและเลนกับเพ่ือนได” 
เดือนรูสึกพอใจตอการรักษาดวยวีธีน้ีมากกวาการฟอกเลือด “ตอนฟอกเลือดเสียแตเงินความดัน
สูงไปต่ําไป อาหารก็กินไดนอย ไปโรงเรียนก็ไมได อยากเลนกับเพ่ือนก็ไดแตดู ...ครอบครัวเริ่มมี
ปญหา ญาติเริ่มเหินหาง แถมเปนหนี้…” 

จากขอเขียนแสดงใหเห็นวา เดือนเองถึงแมจะเปนเด็กก็รับรูความทุกขยากตาง ๆ ไดใน
ทุกมิติทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม ที่เธอตองเผชิญอยูรวมกับแมของเธอ ผลกระทบจากการ
เจ็บปวยเรื้อรังทําใหรางกายของเดือนไมเจริญเติบโตไปตามวัย เดือนมีรูปรางผิดปกติไปจาก
เพ่ือน ๆ ทําใหบางครั้งเดือนไมอยากไปโรงเรียนเพราะถูกเพื่อนลอและบางครั้งก็โดนแกลง ตอน
เที่ยงของทุกวันเดือนตองรอแมมารับไปลางไตที่บาน บางวันที่แมตองออกตระเวนขุดขา เก็บผัก
ในที่ไกลๆ เพ่ือมาขายหาเงินมาเลี้ยงปากทอง ทําใหมารับเดือนไมตรงเวลา เดือนก็จะตองอด
ขาวรอจนกวาแมจะมา และกวาจะลางไตเสร็จกลับมาเขาเรียนอีกทีก็บายมาก 

การเจ็บปวย มีผลกระทบตอการเรียนของเดือนเปนอยางมาก การที่ตองเขา ๆ ออก ๆ
โรงพยาบาลทําใหเดือนไดเรียนบางไมไดเรียนบาง เวลาเรียนไมพอ สอบตกเกือบทุกวิชา แตก็
ยังโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือจากบรรดาครูใหเลื่อนชั้นได จนปจจุบันเดือนเรียนอยู ชั้น
มัธยมศึกษา  ปที่ 2 แลว หลังเลิกเรียนแมจะมารับเดือนและพากันไปทํางานตอ กวาจะกลับเขา
บานก็มืดค่ํา ที่หองพักในบานยายไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน พัดลม
หรือตูเย็น ทําใหสองแมลูกไมมีโอกาสไดรับสิ่งบันเทิงในชีวิตเลย ฝายเลาวา ยายไมอนุญาตให
เดือนไปดูโทรทัศนในหองยาย บางครั้งถาเดือนอยากดูก็ตองไปแอบดูจากรูที่ฝาบาน 

ในวันหยุด จะเปนวันที่ฝายไมตองไปรับไปสงเดือนไปโรงเรียน ฝายจะออกตระเวนไป
ตามอําเภอตาง ๆ หาขุดขา ตัดใบเตยทั้งวัน ไมไดกลับบาน เพราะฝากเดือนไวกับยายไมไดฝาย
จึงตองพาเดือนไปดวยทุกที่ ทุกเสารอาทิตยเดือนจึงตองลางไตทางหนาทองในรถปกอัพเกาๆ 
สกปรกของแม ฝายรูดีวาการลางไตในรถเปนสิ่งที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ แตเธอเองก็ไมมีทางเลือก
อ่ืน ดวยเธอตองด้ินรนทํางานเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของเธอกับลูกไดมีชีวิตรอดตอไป           
และเธอเองก็ไดพยายามปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้ออยูตามวิธีที่เธอคิดวาจะปลอดภัย ซ่ึง
เรื่องน้ีทั้งหมอมะลิและนุนพยาบาลที่ดูแลเดือนอยูไมเคยไดรับรูเร่ืองราวเหลานี้เลย เพราะเมื่อ
หมอนัดเยี่ยมบานฝายจะพาไปดูหองลางไตที่บาน ฝายไมกลาบอกหมอและนุนเรื่องการลางไต
ในรถ 

ฝายเลาวาทําการลางไตในรถใหเดือนมา 3 ปแลว โดยเตรียมอุปกรณทุกอยางมาพรอม 
กอนลางไตทั้งเธอและเดือนจะลางมือตามขั้นตอนที่ไดเรียนรูมา นํ้าที่ใชลางก็ขอจากเจาของบาน 
ถาไมมีจริง ๆ ก็ใชนํ้าตามลําหวย แลวใชนํ้ายาลางฆาเชื้ออีกครั้งหน่ึง โดยใหเดือนเปดและปด
ประตูรถให การลางไตในรถไมมีโตะวางแทนขอตอ ใชผาเช็ดมือมารองแทน มีการเตรียมกิโลมาชั่ง
นํ้าเขาน้ําออกและขณะทําจะวางถุงน้ํายาลางไตไวบนพวงมาลัยรถ เดือนยังชวยถือของถืออุปกรณ
ตาง ๆ ดวย  
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ผูวิจัยไดขอสังเกตดูการลางไตทางชองทองใหเดือนในรถ โดยฝายนั่งที่เบาะนั่งของ
คนขับ เดือนนั่งที่เบาะแถบซาย ฝายหยิบนํ้ายาฆาเชื้อมาลางมืออีกครั้งพรอมเดือน แลวปูฝาเช็ด
มือที่เตรียมมาจากบานลงตรงระหวางเบาะนั่งทั้งสอง เสร็จแลวหยิบอุปกรณตาง ๆ มาวางลงบน
ผาเช็ดมือน้ัน รวมทั้งกรรไกรและกิโลชั่งนํ้าหนัก วางอยูรวม ๆ กันระหวางของสะอาดกับของไม
สะอาด แลวหยิบแทนสําหรับใสขอตอลางไตมาเช็ดดวยแอลกอฮอลทําความสะอาดแลววางบน
ผาเช็ดมือผืนเดิม สองคนแมลูกก็ชวยกันทําไป ฝายพยายามที่จะทําตามหลักการปลอดเชื้อที่ได
ฝกฝนมา แตสภาพในรถ และอุปกรณที่มีไมเอ้ืออํานวย และภายในรถของฝายซึ่งใชสําหรับทํา
การเกษตรนั้นสกปรกมาก บริเวณที่วางของหนารถมีผลไมเนาๆ และของวางไวระเกะระกะ มี
ฝุนละอองเต็มไปหมด ขณะทําการลางไตเดือนกับฝายตองนั่งอยูในรถนานประมาณ 30 นาที ทํา
ใหตองเปดกระจกรถแงมไว เม่ือลมพัดมาที่ก็จะพัดเอาฝุนกระจายเขาไปในรถดวย ผูวิจัย
สังเกตเห็นแมลงวันบินเขาไปเกาะตามอุปกรณตาง ๆ และเห็นมดไตไปตามอุปกรณลางไต 
กระบวนการลางไตยังไมทันเสร็จดี เดือนก็หลับคาเบาะรถดานหนาที่น่ังอยู 

หมอมะลิซ่ึงเพ่ิงไดทราบเรื่องการลางไตในรถจากผูวิจัยก็แสดงความกังวลมาก บอกวา
เดือนเคยติดเชื้อที่แผลหนาทองมาแลวครั้งหน่ึงและหมอมะลิไดเคยกําชับฝายใหชวยดูแลเรื่อง
ความสะอาดใหดีไปแลว ในวันน้ันหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูวิจัยไดพูดคุยกับฝายถึงสิ่งที่เห็นและ
ความกังวลใจตอการติดเชื้อ และไดบอกถึงความหวงกังวลของหมอมะลิที่มีตอเดือน ซ่ึงหมอมะลิได
แนะนําวาสามารถงดการลางไตไดหากไมสะดวกจะปลอดภัยตอเดือนมากกวามาเสี่ยงทําการลาง
ไตในสภาพแวดลอมที่ควบคุมไมไดแบบน้ี ซ่ึงที่ผานมาเดือนเคยติดเชื้อที่แผลภายนอกไปจนตอง
ขูดเอาที่กั้นเชื้อโรคออกไปแลวชั้นหนึ่ง และนี่ก็เปนอีกสาเหตุที่ทําใหหมอมะลิเปนกังวลใจตอผูปวย
รายนี้มาก 

เน่ืองจากบานเดือนอยูตางอําเภอที่หางไกลมากและทีมเยี่ยมบานเคยไปเยี่ยมเดือนที่บาน
เพียงครั้งเดียว ตั้งแตเร่ิมลางไตใหม ๆ และทีมจากโรงพยาบาลชุมชนไมไดออกไปเยี่ยมบานดวยมี
แตทีมจากศูนยสุขภาพชุมชนไป หลังจากนั้นยังไมมีโอกาสไดออกไปเยี่ยมอีกเลย เน่ืองจากระยะ
หลังจํานวนผูปวยที่หมอมะลิและนุนตองดูแลก็มีเพ่ิมมากขึ้น จนงานลนมือ ทําใหการเยี่ยมบาน
ผูปวยทําไมไดตามที่กําหนดไว หลายครั้งที่ตองใหผูปวยเตรียมบานและถายรูปมาใหดูแทน 
เจาหนาที่สถานีอนามัยเคยมาเยี่ยมเดือนบานนาน ๆ ครั้ง แตมักไมเคยเจอสองแมลูกที่บาน
เน่ืองจากฝายตองออกไปทํางานและเดือนก็ไปเรียนหนังสือทุกวัน วันเสารอาทิตยฝายจะพาเดือน
ออกไปดวยทั้งวัน เจาหนาที่สถานีอนามัยเองไมมีความรูเกี่ยวกับการลางไตทางชองทอง และ
แผนการรักษาของแพทย จึงไดแตคอยใหบริการเมื่อฝายพาเดือนไปฉีดยาเพิ่มเลือดที่สถานีอนามัย 
ฝายบอกวาเม่ือมีปญหาเรื่องการลางไตทางชองทอง เธอสามารถติดตอพยาบาลนุนไดตลอดเวลา  
เธอจึงไมเคยขอความชวยเหลือหรือคําปรึกษาใด ๆ จากเจาหนาที่สถานีอนามัยในพื้นที่ 

คุณจําปา เจาหนาที่เทศบาลตําบลเขาดิน ซ่ึงไดมารวมทีมเยี่ยมบานเดือนกับหมอมะลิ
ดวย บอกกับผูวิจัยวา หลังจากเทศบาลตําบลเขาดินไดรับรูความยากลําบากของเดือนและฝาย
จากทีมหมอมะลิ ก็ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลเดือน โดยใหการชวยเหลือในฐานะเปน
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ผูดอยโอกาส โดยใหเงินชวยเหลือคาเดินทางไปรักษาพยาบาล ยังโรงพยาบาลศูนยครั้งละ 500 
บาท โรงพยาบาลพระมงกุฎครั้ง 1,000 บาท และบางครั้งก็จัดรถรับสงพาเดือนไปโรงพยาบาล
ดวย นอกจากนี้ยังไดมอบส่ิงของชวยเหลือในชีวิตประจําวันดวย แตการชวยเหลือเหลานี้ก็ยังไม
เพียงพอสําหรับการเยียวยาความทุกขยากของเดือนและฝายได ฝายบอกวาทุกวันนี้แมเธอ
ทํางานอยางหนัก แตก็มีรายได ไมเพียงพอตอคาใชจายทั้งคาอาหาร คาใชจายอ่ืน ๆ ที่ตองใชใน
การเดินทางพาเดือนไปรักษา ทําใหระยะหลังฝายตองพาเดือนไปตระเวณขุดขาไกลออกไปจาก
บานยายมากขึ้นเรื่อย ๆ และเดือนตองหยุดเรียนนานเปนแรมเดือนแลว  

ความผิดปกติของสุขภาพยังผลใหชีวิตของผูปวยและคนใกลชิดเกิดภาวะของความทุกข
(Suffering) อันเปนปญหาความบีบคั้นและความทุขเวทนาในชีวิตที่เกิดจากการประสบกับภาวะ
ความเจ็บปวยที่ทําใหไมสามารถทําหนาที่ทางสังคมไดเปนปกติ บางครั้งความทุกขอาจจะเกิด
กับครอบครัวหรือคนใกลชิดนอกเหนือจากตัวผูปวยเองดวย (โกมาตร และประชาธิป 2552) เปน
ทุกขจากการเผชิญปญหาที่หนักหนวงเกินกําลัง ตองแบกรับภาระตาง ๆ เกินกําลังและ
ความสามารถที่ตัวเองจะทําได และตองทนทุกขจากความรูสึกโดดเดี่ยว ขาดที่พ่ึง ตองเผชิญ
ปญหาตามลําพัง นําไปสูภาวะเครียด ทอแท สิ้นหวังและหาทางออกหรือหนีปญหาโดยวิธีตาง
เทาที่จะคิดได (พิมพวัลย และคณะ 2545) ดังกรณีของเดือนที่เกิดการเจ็บปวยเปนโรคไตตั้งแต
วัยอนุบาล การเจ็บปวยเรื้อรังที่ยาวนาน สงผลใหทั้งเดือนและฝายผูเปนแม รวมทั้งคนใน
ครอบครัว ตองเผชิญกับความทุกขยากและผลกระทบตาง ๆ ทั้งตอตัวเดือนเองและครอบครัว
ดวยความยากลําบาก ในขณะที่ระบบริการสุขภาพชุมชนในปจจุบันยังไมมีขีดความสามารถใน
การดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายแบบองครวมไดครบทุกมิติ 

ความทุกขทรมาน (Suffering) เปนสิ่งคุกคามความเปนตัวตนของบุคคล จะเกิดในบุคคลที่มี
ภาวะซึมเศราและหมดหวังจากการสูญเสีย (Brain&Smith 1998 อางใน วนิดา 2546) ซ่ึงการสูญเสีย
พลังอํานาจ (Powerlessness) จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไมสามารถควบคุมหรือดูแลตนเองใหตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานไดอยางอิสระ เกิดความคับของใจจากการที่ไรความสามารถและตองอยูในภาวะ
พ่ึงพาผูอ่ืน (Richmond&Metcalf 1986 อางใน วนิดา 2546) ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมี
ความรูสึกวาอนาคตดับมืดไมม่ันคงในชีวิต เน่ืองจากเปนโรคที่รักษาไมหาย สุขภาพมีแตจะทรุด
โทรมลงเรื่อย ๆ หนาที่การทํางานก็ลดลง บางรายไมสามารถทํางานเหมือนเดิมไดจึงกระทบตอ
ภาวะเศรษฐกิจบางรายมีบทบาทหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว และเมื่อรูวาอาจจะตองตายกอน
เวลาอันควร โดยที่ยังไมไดทําสิ่งตาง ๆ ที่คิด ที่ตั้งเปาหมายในชีวิตเอาไว จึงรูสึกหดหูใจ ทอแท 
บางรายมีความรูสึกวาตัวเองไรคุณคา เพราะไมสามารถชวยทํางานได คิดวาตนเองไมมี
ประโยชน ไมมีบทบาทที่สําคัญในครอบครัว ไรคุณคา และเปนภาระของผูอ่ืน ดวยความคิดและ
ความรูสึกดังกลาวเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหขาดกําลังใจและขาดความเขมแข็งในการที่จะตอสูชีวิต
ตอไปขางหนาเพื่อใหชีวิตของตนเองดําเนินอยางปกติสุข (สุพิน 2547) และความทุกทรมานจาก
อาการของโรค ที่ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายทุกคนตองเผชิญ คือ อาการตัวบวม เหน่ือย
งาย ออนเพลีย ซีด ถูกจํากัดอาหารและน้ําดื่ม (พิมพวัลย และคณะ  2545)  ผูปวยโรคไตวายระยะ
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สุดทายที่รักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทองแบบถาวร มีการปรับตัวโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
กลาวคือ ดานรางกาย ดานบทบาทหนาที่ ดานการพึ่งพาระหวางกันและดานอัตมโนทัศน อยูใน
ระดับที่ปรับตัวไมได (ศรินยา 2541)  

ดังกรณีของลุงสําลี วัย 50 ปเศษ ที่ตองทนทุกขทรมานจาการปวยเปนไตวายระยะสุดทาย
และการบําบัดดวยการลางไตทางชองทองซึ่งเปนวิธีที่ลุงสําลีจําใจยอมรับดวยวาไมมีเงินมากพอที่จะ
เขารับการรักษาดวยการฟอกเลือดและตองเปลี่ยนสถานะตัวเองจากผูนําครอบครัวเปนผูอยูใน
ภาวะพึ่งพิงภรรยาซึ่งขาพิการ ทําใหรูสึกหงุดหงิดมากเพราะการเจ็บปวยทําใหขาทั้งสองขางบวม
มากไมมีแรง เดินไมได ตองนอนรอความชวยเหลือจากขวัญ ผูเปนภรรยา ทุกวันลุงสําลีตองถูกทิ้งไว
คนเดียวเปนพักๆ เพราะขวัญตองไปดูแลลูกสาววัย 9 ป และรอวาขวัญจะกลับมาพรอมนํ้าอัดลมบาง 
ขาวแกงบางแลวแตลุงสําลีจะสั่ง  

ลุงสําลีบอกกับผูวิจัยว า “หมอใหกินแตของจืด ๆ  มันกินไมลง หมอบอกวาลางทางชองทอง
แลวจะกินไดมากขึ้น ก็ไมเห็นเปนอยางหมอวาเลย” ซ่ึงเรื่องน้ี พ่ีโต พยาบาลประจําหอผูปวยเลาวา 
หลังจากลางไตทางหนาทองนานเปนเดือน ๆ แลว แตลุงสําลียังคงมีอาการบวม ออนเพลียและบน
แนนหนาอก บนเหนื่อยทุกวัน พ่ีโตคิดวาเกิดจากการที่ลุงสําลีควบคุมอาหารไมได เทาที่เคยดูแล
ผูปวยมาไมเคยมีใครเหมือนลุงสําลีเลย พี่โตคิดวา “เขายังปรับตัวไมได เขาจะกินอาหารทุกอยาง
เหมือนที่เขาเคยกิน เขาบังคับใหแฟนเขาไปซื้อมาให ถาไมไดกินเขาก็จะดาวา...บางทีก็ทะเลาะกัน
เสียงดังลั่นเลย”   

แสดงใหเห็นวาลุงสําลียังปรับตัวกับการเจ็บปวยที่ตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งนี้ไมไดจริง ๆ 
สําหรับขวัญบอกวาเธอไมเห็นดวยกับวิธีการของสามี และรูสึกเห็นใจหมอมากแตเธอเองก็ถูกลุง
สําลีบังคับใหไปซ้ืออาหารนอกโรงพยาบาลมาใหกิน ถาเธอไมทําตามลุงสําลีก็จะเอะอะอาละวาด 
เธออายและรูสึกเหนื่อยกับการที่ตองทะเลาะกับลุงสําลีเต็มที แตพอเธอไปซื้อมาใหลุงกิน ก็ถูก
หมอและพยาบาลตอวา ซ่ึงเธอไมเคยสบายใจเลย และทุกครั้งที่กินเธอก็เห็นวาลุงสําลีก็บวมขึ้น
อยางที่หมอบอกจริงๆ 

วันที่ผูวิจัยไปเยี่ยมบานลุงสําลีก็พบวา ลุงสําลียังมีอาการบวม และเดินไมคอยไหวตองอาศัย
ขวัญผูภรรยาชวยทํากิจวัตรตาง ๆ ให “รูสึกทรมานเหลือเกิน ทุกวันนี้ ยังมีอาการเหนื่อย แนน
หนาอกทั้งวัน” นอกจากความทุกขทรมานทางกายแลว ลุงสําลียังไดบอกเลาความทุกขใจ ที่ตองตก
เปนภาระของภรรยาอีก  “อยากตาย อยูไปก็เปนภาระ ทําอะไรก็ไมได”  ใบหนาที่เศราหมอง ตาเหมอ
มองไปขางหนา นํ้าตาของลูกผูชายอาบแกมทั้งสองขาง บอกใหรูวาลุงสําลีคงรูสึกทอแท สิ้นหวัง  
“โรคนี้มันรักษาไมหาย ไมรูจะอยูไดอีกนานเทาไร อยากตายก็ยังตายไมได ถาตายไปลูกจะอยูยังไง”  

เม่ือเสาหลักของครอบครัวทํางานไมได ครอบครัวน้ีจึงมีเพียงรายไดจากขวัญเพียงวันละ 100 
บาท และเบี้ยยังชีพอีกเพียง 500 บาท ตอเดือน ซ่ึงไมพอใชจาย “ทุกวันน้ี หมอเขาใหกินไขขาววันละ 
6 ฟอง ก็ไมมีเงินจะซ้ือกิน”  ลุงสําลีบอกวาที่หมอแนะนํามาก็อยากจะทําตามแตทําไมได “ยังตองกิน
ขาวกนบาตรอยูอยางนี้ จะกินตามที่หมอบอกไดอยางไร” แตขวัญผูภรรยาและเพื่อนบานบอกวาก็มี
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บางที่ลุงสําลีไปซ้ือ นํ้าอัดลม   ของทอดหรืออาหารสําเร็จรูป มากิน ทําใหตัวบวมขึ้นมา แสดงใหเห็น
วาลุงสําลีเองยังปรับตัวกับความเจ็บปวยที่ตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตไมไดจริง ๆ  

กระบวนการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนของการลางไตทางชองทอง ไดสรางความทุกขยาก
ทั้งตอผูปวยและครอบครัว ดวยปญหาทางดานเทคนิกการแพทยที่มีความซับซอนไปตามการแบง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําใหศัพทและเทคโนโลยีทางการแพทยเปนเรื่องที่คนธรรมดาไม
สามารถเขาใจไดงายนัก (โกมาตร และประชาธิป 2552) สําหรับผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระบบ
บริการการลางไตทางชองทองเปนการนําบริการทางการแพทยที่มีความซับซอนลงสูการปฏิบัติ
โดยผูปวยและครอบครัวโดยตองมีแพทยและพยาบาลเฉพาะทางการลางไตทางชองทองเปนพ่ี
เลี้ยงคอยกํากับดูแลซ่ึงอาจตอบโจทยในการแกปญหาเยียวยาความทุกขที่เกิดจากโรคและการ
เจ็บปวยเรื้อรังโดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัว แตจากการลงเก็บขอมูลในพื้นที่พบวาองค
ความรูใหมเหลานี้ดูเหมือนเปนที่รูกันเฉพาะแพทยพยาบาลเฉพาะทางการลางไตทางชองทอง
กับผูปวยและผูดูแลเทานั้น ทําใหบุคลากรทางการแพทยอ่ืนที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาล 
รวมทั้งบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย ยังมีองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค 
และวิธีการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง รวมถึงความทุกขที่ผูปวยตองเผชิญไมเพียงพอที่จะ
เยียวยาความทุกขยากของผูปวยและครอบครัวไดอยางครบองครวม และนี่เปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหผูปวยลางไตทางชองทองยังคงตองเผชิญกับความทุกขยากอยูบนรอยตอของระบบการ
บําบัดผูปวยโรคไตวายที่ลางไตทางชองทองในปจจุบัน 

 
2. รอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

ที่รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทองไดสรางความทุกขซ้ําซอนตอผูปวยและครอบครัว   
ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดรอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายระยะ

สุดทาย คือ คาใชจายที่ระบบสุขภาพครอบคลุมไมถึง ไมวาจะเปน คาเดินทาง คาอาหาร การ
เสียเวลาทํามาหากินทําใหขาดรายได สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอกระบวนการบําบัดรักษาตั้งแตระยะ
กอนปวยเปนไตวาย จนถึงเม่ือเขาสูกระบวนการบําบัดทดแทนไตแลว คาทําหองปลอดเชื้อและ
อุปกรณ การลางไตที่บาน ก็ยังไดสรางภาระและกลายเปนความทุกขซํ้าซอนแกผูปวยและครอบครัว
เปนอยางมาก  

การไดรับการรักษาไมตอเน่ืองของเดือน ทําใหมีการดําเนินโรคเปลี่ยนแปลงสูไตวายระยะ
สุดทาย ภายหลังจากเริ่มปวยเปน Nephrotic Syndrome ไดเพียง 6 ป ซ่ึงหากเดือนไดรับการดูแล
รักษาอยางตอเน่ืองการดําเนินโรคจะไมเร็วเชนนี้ ฝายเลาวา ชวงที่เดือนปวยใหมๆเธอและสามีตอง
พาเดือนเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพเกือบทุกเดือน ยิ่งถาชวงไหนเดือนปวยหนักตองนอน
โรงพยาบาล เธอและสามีก็ไมเปนอันไดทํามาหากินเพราะตองพากันไปเฝาดูแลเดือน และยังตอง
เลี้ยงดูลูกอีก 2 คน ซ่ึงเปนพ่ีและนองของเดือน แตละครั้งที่เดินทางไปกรุงเทพ ตองเสียคาใชจายไม
ต่ํากวา 1,000 บาท ทั้งคาอาหาร คารถสําหรับตัวเธอ สามีและเดือน ทําใหชวงหลัง ๆ หากถึงกําหนด
นัดหมาย ถาเดือนไมมีอาการบวมเธอก็เลือกที่จะเลื่อนนัดหรือไมพาเดือนไปรักษาตามแพทยนัด หาก
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มีอาการบวมจึงจะพาไปหาหมอทีหน่ึง โดยที่เธอเองก็ไมรูเลยวาการขาดยาของเดือนจะเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเดือนกลายเปนโรคไตวาย  

ทุกวันนี้ที่เดือนรับการรักษาดวยการลางไตทางชองทอง นุนเลาวาเดือนขาดนัดเปนประจํา 
โทรไปตามก็ไมมาตามนัด แตฝายบอกวาที่ไมมาเพราะไมมีเงิน แมจะไดรับเงินชวยเหลือในการ
เดินทางมารักษาจากเทศบาลตําบลเขาดิน แตการพาเดือนมาตรวจตามแพทยนัดทําใหเธอตอง
สูญเสียรายได ซ่ึงแมจะหาไดเพียงนอยนิดแตก็มีความสําคัญสําหรับสองแมลูกมาก และดวยสาเหตุน้ี
อีกเชนกันที่ทําใหเธอตัดสินใจไมไปตรวจตามที่แพทยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนัด  

แมวาเธอจะไดแจงความจํานงคในการบริจาคไตใหลูกมานานถึง 3 ป แลว เดือนจึงยังไมได
รับการปลูกถายไต ซ่ึงฝายบนใหผูวิจัยฟงวา  “ไมรูวา ทําไมเขาไมเปลี่ยนใหเสียที น่ีก็ 3 ป แลว เขา
บอกวายังตรวจไมเสร็จ ยังเปลี่ยนไมได” เม่ือสอบถามไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎจึงทําใหทราบวา 
ฝายไมไปตรวจตามนัด ทําใหยังตรวจความเขากันไดของอวัยวะไมแลวเสร็จและฝายเองก็ยังไมไดรับ
การตรวจความพรอมของสภาพจิตในการบริจาคอวัยวะเลย ซ่ึงก็ตรงกับที่ฝายเลาใหฟงวา “...เขาจะ
นัดใหไปตรวจทุกเดือน เขาบอกตองตรวจเลือด ตรวจสภาพจิต แตหนูไมพรอม ไมมีเงินไปบอย ๆ  ก็
เลยขอเขาวาขอไปพรอมลูกทุก 3 เดือน...”  

ครั้งสุดทายที่ฝายพาเดือนไปตรวจ หมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไดนัดใหเดือนไปตรวจ
สภาพจิตในวันรุงขึ้นแตเดือนปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวา ไปไมไดเพราะตองทํางาน  

“พ่ีวา ถาหนูบริจาคไตใหลูกแลวน่ี หนูจะยังแข็งแรงเหมือนเดิมไหม”  เม่ือคุนเคยกันมากขึ้น
ฝายเริ่มเปดเผยความกังวลใจกับผูวิจัย เม่ือไดพูดคุยตอมาฝายก็สารภาพความในใจออกมาวา “ที่หนู
ยอมบริจาคไตใหลูกเพราะหนูกลัววาถาหนูไมให คนเขาจะวาหนูไมรักลูก แตในใจหนูก็ไมแนใจ...หนู
ก็กลัววาถาตัดไตไปแลว เกิดหนูเปนอะไรไป (ปวย หรือตาย) กอนลูก แลวลูกหนูจะอยูยังไง”  

ในอดีตภาระคาใชจายตางๆ ที่ระบบสุขภาพครอบคลุมไมถึง การสูญเสียรายไดของพอแม 
รวมถึงความไมเปนเนื้อเดียวกัน ความไมเทาเทียมกันขององคความรูในระบบบริการดูแลรักษา
ระหวางสถานบริการ ไดเปนอุปสรรคสําคัญของการเขาถึงบริการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองจนทําให
เดือนตองกลายเปนโรคไตวายระยะสุดทายตั้งแตอายุเพียง 10 ป ในปจจุบันความไมรูทําใหฝายเกิด
ความไมแนใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริจาคไต และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเดือนเขาไม
ถึงบริการปลูกถายไตเสียที เกิดเปนความทุกขทรมานซ้ําซอนใหแกทั้งฝายและเดือนอยูทุกเม่ือ
เชื่อวัน  

ความทุกขทรมาน (Suffering) เปนมากกวาความเจ็บปวดทางรางกาย แตเปนรูปแบบของ
ความรูสึกผิด ความละอาย การถูกปฏิเสธ หรือเปนอารมณที่ตอบสนองความสูญเสีย (Morse&Carter 
1995 อางใน วนิดา  2546) ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
หากไมมีขอบงชี้ หรือขอหาม ตองเขารับการรักษาดวยวิธีลางไตทางชองทองเทานั้น จึงจะไดรับสิทธิ
ในการบําบัดทดแทนไตฟรี หากผูปวยตองการฟอกเลือดตองรับผิดชอบคาใชจายเองดวยขอกําหนด
น้ีทําใหแพทยจําตองปฏิเสธการใหการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือด กลายเปนความรูสึกดานลบที่เปน
ผลมาจากการรับรูความไมสุขสบายทางกายหรือความทุกขทางจิตใจ (Benedict 1989 อางใน วนิดา  
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2546) และจะเกิดความรูสึกวาความมีคุณคาในตนเองลดลง ไมสามารถควบคุมตนเองได จะแสดง
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน กาวราว ซึมเศรา วิตกกังวล ซ่ึงเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจ (ธัญพร  
2543 อางใน วนิดา  2546)  ซ่ึงมีผลตอการปรับตัวของผูปวยและไดกอใหเกิดเปนความทุกข ความ
ขัดแยงระหวางหมอกับผูปวย รวมไปถึงผูดูแลผูปวยดวย 

ลุงสําลีหลังจากถูกปฏิเสธที่จะใหการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือดดวยขอกฎหมายกําหนดไว
และลุงสําลีเองก็ไมยินยอมรับการรักษาโดยการลางไตทางชองทองทําใหเกิดเปนความทุกขทรมานทั้ง
รางกายและจิตใจทั้งตอตัวเองและคนในครอบครัวเปนอยางมาก ลุงสําลีบอกวาตองทนทุกขทรมาน
กับอาการของเสียคั่งที่เปนหนักขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา  6 เดือน ตัวบวมมากขึ้น ผิวดําคล้ํา ไมมี
แรง กินไมได คลื่นใสอาเจียน นอนราบไมคอยได แนนหนาอก ชวงหลังๆ มีอาการเหนื่อยหอบ และ
ไปทํางานไมไหว   

ขวัญผูเปนภรรยาและนองมินลูกสาววัย 9 ขวบของลุงสําลีกลัววาพอจะตายจึงเลาใหครูคน
หน่ึงฟง ครูไดแนะนําใหนองมินเขียนหนังสือถวายฎีกา เพ่ือขอรักษาดวยวิธีการฟอกเลือด จากการ
ถวายฎีกาจึงมีหนวยงานราชการหลายแหง อาทิ กาชาดจังหวัด พัฒนาสังคม สถานีอนามัย และ 
องคการบริหารสวนตําบลไดเขามาดูแลและพาลุงสําลีสงโรงพยาบาลอีกครั้ง ซ่ึงตอนนั้นลุงสําลีมี
อาการหนักมาก ตัวบวมมาก แนนหนาอก หายใจไมอ่ิม เหน่ือยหอบ ออนเพลีย และชวยเหลือตัวเอง
ไมไดแลว หมอมะลิจึงตองใหการรักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉินโดยการแทงเสนที่คอและฟอกเลือด
ใหแกลุงสําลี เม่ืออาการดีขึ้นจึงเปลี่ยนวิธีบําบัดเปนการลางไตทางชองทอง 

ลุงสําลีไมมีบานและที่ดินเปนของตนเองจึงไดมาขออาศัยอยูภายในวัดพระลอย ซ่ึงเจาอาวาส
ไดมีเมตตาใหลุงสําลีปรับปรุงโรงครัวเกาของวัดเปนบานปูนชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ พอไดอาศัยอยูอยาง
สบาย กอนการเจ็บปวยลุงสําลี มีรายไดจากการขับรถสามลอประมาณ 300-500 บาทตอวัน โดยขวัญ 
ภรรยาที่ขาพิการ ยังมีรายไดจากการชวยงานวัดอีกวันละ 100 บาท และไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการที่
ทาง อบต. พิหารแดงจายใหอีกเดือนละ 500 บาท ก็พอเลี้ยงลูกสาววัย 9 ป ได แตหลังจากปวยลุง
สําลีทํางานไมได ซํ้ารายยังตองเปนหนี้สิน จากการไปกูยืมเพ่ือนบานมาทําหองลางไตที่บาน “ตอนน้ี
เปนหนี้อยูหม่ืนกวาบาท ไปกูเงินเขามาทําหองลางไต สวนเครื่องมืออ่ืน ๆ หลวงพอที่วัดทานบริจาค
มาให” 

นอกจากคาใชจายในชีวิตประจําวันที่แรนแคนแลว ทุกวันน้ีขวัญตองหาทางไปหยิบยืมเงิน
จากเพื่อนบานบาง หลวงพอที่วัดบริจาคมาใหบางเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปตรวจตาม
แพทยนัดที่โรงพยาบาลกอใหเกิดเปนความทุกขซํ้าซอนแกลุงสําลีและครอบครัวเปนอยางยิ่ง “เวลา
ไปโรงพยาบาลเดินไมไหวตองจางรถรับจางไป เสียเงินคารถ คากิน คาชุดทําแผลรวม ๆ  กันแลวก็ 
ครั้งละ 1,000 บาท …ก็ไมรูจะเอาเงินที่ไหน ไปกูยืมใครเขาก็ไมให” ลุงสําลีพูดไปน้ําตาคลอไป ดวย
ความทดทอใจเปนอยางยิ่ง ขวัญเลาเสริมดวยสีหนาหมนเศราตอวา “เขาทุกขใจมาก ฉันก็ทุกข แตไม
รูจะทําอยางไร บางทีเขาก็บนอยากตาย ทุกวันน้ีหาไดไมพอใช  เงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. เขาใหมาก็ตอง
เก็บเอาไปใชหน้ีใหเขาหมด ”  
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3. การรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวย นําไปสูกระบวนการชวยเหลือ
เยียวยาผูปวยที่ไรรอยตอดวยหัวใจแหงความเปนมนุษย   

หากเรามองวาสุขภาวะหรือการมีสุขภาพดีของทุกคนเปนพ้ืนฐานของสังคม เราก็จะ
มองเห็นมิติทางมนุษยธรรมทางการแพทยไดอยางชัดเจนวา การแพทยกับเรื่องศิลธรรมเปน
เร่ืองเดียวกัน การแพทยที่มีหัวใจแหงความเปนมนุษย คือ การแพทยที่มีความละเอียดออน 
เขาอกเขาใจชีวิตและทุกขสุขของมนุษย เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เปน
สวนหนึ่งของการดูแลมนุษยอยางที่มนุษยควรไดรับการดูแล (โกมาตร  2550)นอกเหนือจาก
การรักษาดวยมิติทางเทคโนโลยีซ่ึงเราจะใชตรวจ แตคนไขน่ีเปนคน เรากําลังรักษาคน รักษา
มนุษย ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางทางดานจิตใจ เพราะฉะนั้นการเยียวยารักษาตองมีมิติของ
ความเปนคนดวย (ประเวศ 2551)  

หากสุขภาวะ หมายถึงความสมบูรณของรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแลว การ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังก็ไดนํามาซึ่งการสูญเสียตัวตน (Self) อัตลักษณ (Identity) ของผูปวย
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจและความสัมพันธทางสังคม ผูเจ็บปวยเรื้อรังจึงไม
เพียงสวมบทบาทผูปวย หากยังกลายสภาพเปนผูทุกขทรมานอีกดวย การเจ็บปวยเรื้อรังของ
บุคคลยังไดคุกคามไปสูครอบครัวละชุมชน ทําใหตองกลายเปนผูทนทุกขรวมกับไปผูปวยดวย   
(โกมาตร 2551) ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย เปนกลุมผูปวยที่ไดรับความทุกขทรมานทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และตองการการเยียวยาความทุกขไปตลอดชีวิต   

แมวาลุงสําลีจะไมคอยใหความรวมมือในการรักษาแตหมอมะลิยังคงแสดงความเปนหวง
ลุงสําลีอยูตลอดเวลา โดยฝากใหคนโนน คนนี้ไปชวยดูแล แลววันหน่ึงหมอมะลิก็นัดแนะทีม
เยี่ยมบานออกไปเยี่ยมบานลุงสําลีหลังจากที่ลุงสําลีออกจากโรงพยาบาลไปไดไมนาน กอนการ
ไปเยี่ยมบานครั้งนี้หมอมะลิไดเชิญทีมศูนยสุขภาพชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลพิหาร
แดงมาพูดคุยบอกเลาขอมูลปญหาการเจ็บปวย และแนวทางการดูแลรักษา และปรึกษาหารือถึง
แนวทางการชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

เม่ือไดรับรูถึงความทุกขยากของลุงสําลี คุณนน ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบล
พิหารแดง ก็ยินดีใหความชวยเหลือโดยจะดําเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพใหแกลุงสําลี ในฐานะ
ผูดอยโอกาส สวนพ่ีพัน หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน บอกวาไมรูมากอนเลยวาลุงสําลีจะตองลาง
ไตไปตลอดชีวิต คิดวาทําไปสักระยะแลวก็จะหาย ไมรูวาโรคนี้รักษาไมหายและบอกวาจะเขาไป
เยี่ยมใหกําลังใจลุงสําลีใหบอยขึ้น  

พ่ีพันไดแนะนําวาตอไปหากผูปวยยากไรที่ไมสามารถสรางหองลางไตได ใหประสานมา
ทางศูนยสุขภาพชุมชน ทางทีมชุมชนมีชองทางในการใหความชวยเหลือผูปวยได หากไมมี
งบประมาณจริงๆ ก็สามารถขอความรวมมือจากชาวบานใหชวยเหลือกันได และไดแจงความ
จํานงคตอหมอมะลิวาตองการใหพยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนไดเขารวมเรียนรูการลางไต
ทางชองทองในโรงพยาบาลดวย พ่ีพันยังมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมรณรงครักษไตโดยชวนลุงสําลี
มาชวยเผยแพรประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูจักและปองกันไมใหปวยเปนโรคไต  
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สวนเดือนน้ัน ภายหลังจากไดรับทราบขาวการลางไตในรถ ประมาณ 1 เดือน หมอมะลิ
ก็ไดหาโอกาสมาเยี่ยมเดือนและฝาย ถึงที่บาน กอนเขาเยี่ยมบานเดือนคร้ังน้ี พยาบาลนุนได
ประสานงานไปที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานหนองแขมและเทศบาลตําบลเขาดินที่รับผิดชอบดูแล
ครอบครัวเดือน หมอมะลิไดแวะไปที่ศูนยสุขภาพชุมชนกอน เพ่ือเขาไปพูดคุยกับเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชนโดยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการดูแลเดือนในพื้นที่ ก็ไดรับ
คําตอบวา ฝายพาเดือนมาฉีดยาเพิ่มเลือดที่สถานีอนามัยสัปดาหละ 2 ครั้ง แตบอยครั้งที่แมลูก
ทะเลาะกัน และเดือนไมยอมลงมาจากรถ และบางครั้งก็รองไห โดยปกติเดือนจะไมพูดคุยหรือ
ยิ้มกับเจาหนาที่ แตฝายแมของเดือนน้ันปกติก็ยิ้มแยมดี แตก็มีบางที่ดูกังวลและคอยถามวา
อาการของลูกจะมีทางรักษาหายหรือไม สวนเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนก็มีไปเยี่ยมที่บานบาง
นาน ๆ ครั้ง แตมักไมเจอกับผูปวยเพราะเดือนไปโรงเรียน  

จากการพูดคุยกันทําใหหมอมะลิประเมินไดวาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนยังไมทราบ
วาควรจะชวยเหลือดูแลผูปวยอยางไร กอนจะออกไปเยี่ยมบานเดือน หมอมะลิจึงไดขอความ
รวมมือใหศูนยสุขภาพชุมชนชวยไปเยี่ยมดูแลเดือนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของหองลางไต 
การชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิตใหเปนระยะๆ ใหสังเกตอาการบวม และคอยสอบถามเรื่อง
อาหารการกินของเดือน รวมทั้งคอยใหกําลังใจและชวยจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการลางไตของ
เดือนเพ่ือสื่อสารใหหมอไดทราบดวย  

บานยายที่เดือนอาศัยอยูเปนบานไม 2 ชั้น เกาโกโรโกโส บริเวณรอบๆ บานดูสกปรก 
รกรุงรัง มีกองขยะอยูตรงริมร้ัวขาง ๆ หองลางไต ซ่ึงอยูที่ชั้นลางของบาน เม่ือหมอมะลิไปถึงก็
พบวาฝายกับเดือนกําลังชวยกันทําความสะอาดบาน ฝายฉีดน้ําจากสายยางจนเปยกไปทั่วตาม
พ้ืนทั้งในหองลางไตและบริเวณหนาบาน กลองใสนํ้ายาลางไตถูกวางกองรวมกันไวที่พ้ืนปูนหนา
หองลางไต ซ่ึงตอนนี้กลองดานลางไดเปยกน้ําไปหมดแลว หองลางไตของเดือนดูจะเปนหองที่ดี
ที่สุดในบานหลังนี้เพราะปูพ้ืนดวยกระเบื้อง มีอางลางมือ และเตียงนอน ซ่ึงสองแมลูกใชอาศัย
เปนหองนอนไปในตัวดวย หองลางไตของเดือนจึงเต็มไปดวยขาวของตูเสื้อผา ขอบประตู 
หนาตางเต็มไปดวยคราบฝุน ดวยฝายตองด้ินรนทํามาหากินจนไมมีเวลาทําความสะอาด ฝาย
เลาวาโดยปกติเธอตองนําอุปกรณการเกษตรตาง ๆ มาเก็บรวมกันไวในหองน้ีดวย แตวันนี้หมอ
มาเยี่ยมเธอจึงเก็บขาวของสวนหนึ่งไปเก็บไวในบานแม และกําลังรีบทําความสะอาดหองลางไต
เพ่ือรอใหหมอมาดูแตดวยงานยุงเธอจึงยังไมทันไดจัดการใหเรียบรอย หมอก็มาถึงเสียกอน  

บริเวณหนาบานเปนพ้ืนดินเละ ๆ ที่เจ่ิงนองไปดวยน้ํา มีรถปคอัพเกา ๆ ที่มีใบมะพราว
วางเต็มทายกะบะจอดอยู หมอมะลิเดินไปสํารวจดูรอบ ๆ รถ แลวมาพูดคุยถามสารทุกขสุขดิบ
ของเดือนและฝาย ก็ทําใหทราบวาปจจุบันแมฝายจะตองทํางานอยางหนักก็หาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวไดเพียงเดือนละ 2,000-3,000 บาท เทานั้น ไมเพียงพอตอการใชจาย ฝายบอกวา 
“ตอนนี้เดือนไมไดไปโรงเรียนมา ประมาณเดือนหน่ึงแลว เพราะตองพาเดือนไปทํางานดวย เด็ก
คนนี้  (หมายถึงเดือน) อนาคตคงไปไมไกล ถาสูไมไหวจริง ๆ ก็จะพากันไปตระเวนหาขุดขา ตัด
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ใบเตยไปตามจังหวัดใกลเคียง เพราะแถวใกล ๆ น้ี ก็ไปขุดมาหมดแลว จะพากันไปแบบค่ําไหน
นอนน่ัน นอนในรถ ลางไตในรถไป” 

 ฝายบอกวาสาเหตุอีกอยางที่อยากพาลูกไปทํามาหากินที่อื่น ก็เนื่องมาจากตองการ
ยายออกไปใหพนจากบานที่อาศัยอยู เพราะไมอยากทนอยูกับเสียงสาปแชง และขับไลใสสง
ที่ยายพูดกรอกหูอยูทุกวัน ฝายบอกดวยสีหนาปลง ๆ การที่ตองรับภาระในการดูแลเดือนที่
เจ็บปวยเรื้อรังมาอยางตอเน่ืองยาวนานเพียงลําพัง ทําใหฝายรูสึกเหน็ดเหนื่อยทอแท สิ้นหวัง 
“...ก็แลวแตเวรแตกรรมของเดือน..” จึงเปนคําตอบที่ผูวิจัยไดรับจากฝายในวันนั้น  

จากการไปเยี่ยมบานเดือน เม่ือหมอมะลิไดเห็นสภาพความเปนอยูของเดือนก็ยิ่งเกิด
ความกังวลมากขึ้น ดวยเกรงวาจะติดเชื้อ แมทางตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาเยี่ยม
บานเดือนดวยในวันน้ันจะบอกวาเดือนถือเปนกลุมผูดอยโอกาสที่ทางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหการชวยเหลือเปนพิเศษอยูแลว โดยเดือนจะไดรับขาวสาร อาหารแหง เครื่องใชตางๆ 
เปนครั้งคราว และเงินชวยเหลือเปนคาเดินทางไปรักษาพยาบาล แตจากสภาพที่เห็นทําให
ทราบไดวาการชวยเหลือเหลานั้น ยังไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต ที่จะทําใหฝายและเดือน
สามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทยได 

กรณีความทุกขยากที่เกิดขึ้นกับเดือนและฝายแมของเดือน จากการที่ตองดูแลเดือนที่
เจ็บปวยเรื้อรังมานานถึง 10 ปแลว ฝายตองเผชิญอยูกับความทุกขทรมานของลูก เกิดเปน
ความเครียด ทอแท ไมแนใจ ไมมีความหวัง ซ่ึงจากการวิจัยของเสาวภา (2547) พบวา ผูดูแลผู
ที่เปนโรคไตวายเรื้อรัง มีภาวะซึมเศราตั้งแตระดับเล็กนอยถึงรุนแรงมากถึงรอยละ 42.16 ซ่ึงใน
จํานวนนี้มีถึง รอยละ 13.72 ที่มีภาวะซึมเศราในระดับรุนแรง จากการพูดคุยและศึกษาชีวิตของ
เดือนและฝายในครั้งน้ีผูวิจัยประเมินไดวาทั้งสองแมลูกกําลังตกอยูในภาวะซึมเศรารุนแรง ที่เกิด
จากความบีบคั้นและตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการเยียวยา
ดานจิตใจ  

หมอมะลิพยายามหาทางชวยเหลือเดือน และดวยความรวมมือกันจากหลาย ๆ ฝายทําให
มีผูมีใจเมตตาซ่ึงเปนอาสาสมัครเพื่อนโรคไต ของชมรมเพื่อนโรคไตไดเสนอความชวยเหลือเดือน
กับฝายโดยเปดโอกาสใหฝายไดไปทํางานดวย รวมทั้งใหที่พักอาศัย ทําหองลางไตใหในที่อยูใหม 
ปจจุบันเดือนและฝายไดยายมาทํางานเปนพนักงานขายและพักอาศัยเปนหลักแหลงอยูในอาคาร
พานิชยแหงหน่ึงใกลโรงพยาบาลที่หมอมะลิทํางานอยู มีรายไดเดือนละประมาณ 6,000-7,000 
บาทตอเดือน หมอมะลิรวมทั้งอาสาสมัครชมรมเพื่อนโรคไต ไดมีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและ
ใหกําลังใจฝายในการดูแลเดือนตอไป ผูมีอุปการะคุณทานนั้นยังไดเปนธุระชวยเหลือในเรื่องตางๆ 
ของเดือนและฝาย เชน ติดตอใหเดือนไดเขาเรียนที่โรงเรียนแหงใหม ชวยเหลือดูแลเม่ือเจ็บปวย
ทําใหทั้งเดือนและฝายมีชีวิตที่ดีขึ้น  

วันหนึ่งหลังจากเดือนยายมาที่อยูใหมไดเกือบ 2 เดือน หมอมะลิก็เดินหนายิ้มมาบอก
ผูวิจัยวา “วันน้ีหมอไปเจอเดือนกับฝาย ดูดีขึ้นมากนะ เดือนยิ้มไดแลว ฝายหนาตาแจมใสขึ้นมาก
เลย”ผูวิจัยไดสังเกตเห็นแววตาที่ฉายแววแหงความสุขอยูในรอยยิ้มน้ันดวย 
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การแพทยที่มีหัวใจของความเปนมนุษย จะตองไมมองความเปนมนุษยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับผูปวยเทานั้น ควรมองเรื่องความเปนมนุษยของบุคลากรทางการแพทยดวย การได
เรียนรู ไดเห็นและเขาใจความเปนมนุษยที่มีอยูทั้งในตัวเขาและในตัวผูปวยที่เขาดูแล เขาจะเปน
แพทยที่ออนโยนตอชีวิต และจะเกิดบริการที่มีหัวใจแหงความเปนมนุษยขึ้นมาได (โกมาตร
,2550) ดังเชนที่หมอมะลิไดดูแลเดือนและฝาย ไดแสดงใหเห็นวาในการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง
ที่รักษาโดยการลางไตทางชองทอง ซ่ึงกอใหเกิดความทุกขตลอดชีวิตแกผูปวยและผูดูแล หาก
แพทย บุคลากรทางการแพทยและผูมีสวนเกี่ยวของในสังคมไดรับรูและเขาใจความทุกขยากของ
ผูปวยรวมกัน ก็จะนํามาสูกระบวนการชวยเหลือเยียวยาผูปวยที่เกิดจากการประสานความ
รวมมือกันของทุกภาคสวนในสังคมและการเชื่อมตอการดูแลของเครือขายบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ จนเกิดเปนระบบสุขภาพที่ไรรอยตอดวยหัวใจแหงความเปนมนุษยได  

ระบบบริการสุขภาพที่ไรรอยตอ จึงเปนความหวังในการบรรเทาความทุกขในระบบการ
ดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทอง Seamless Healthcare หมายถึงระบบ
บริการสุขภาพที่บูรณาการหรือเชื่อมตอกันแนบสนิท เปนระบบบริการที่เปนเสมือนหนึ่งเดียว แมวา
จะมีบริการหลายระดับ หลายภาคสวนกระจายอยูตามพื้นที่ตาง ๆ แนวคิดเรื่อง Seamless 
Healthcare เปนแนวคิดที่ตอเน่ืองมาจาก Integrated Healthcare เปนการกระตุนใหพยายามสรรหา
แนวคิดใหม ๆ เขามาแกปญหาที่ระบบยังคงเผชิญอยูและกาวไปใหไกลกวาการแกปญหาเรื่องการสง
ตอผูปวย เพ่ือใหระบบการดูแลสุขภาพมีความตอเน่ือง ลดความเสี่ยง ความสูญเปลาและดอย
ประสิทธิภาพ มีการดูแลแบบองครวมผสมผสาน มีการเชื่อมโยงระหวางคนกับงาน เชื่อมโยงการสราง
ความรูกับการใชความรู เชื่อมโยงการใชและการผลิตบุคลากร และเชื่อมโยงการทํางานระหวางภาค
สวนตาง ๆ ไดอยางแนบสนิท (อนุวัฒน 2552) เพ่ือไปสูเปาหมายการมีสุขภาวะ รอยตะเข็บที่ทําให
เกิดปญหา มีหลายอยาง เชน การสื่อสาร ตะเข็บใหญอีกอยางคือ รอยตอระหวางโรงพยาบาลดวย
กันเอง ทําอยางไรจะใหการทํางานเปนเนื้อเดียวกัน การทํางานเปนทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ตะเข็บ
ระหวางบริการกับวิชาการ ระหวางคนในชนบทกับในเมือง ตะเข็บระหวางผูใหและผูรับบริการ รอย
ตะเข็บระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน การจะลดรอยตะเข็บเหลานี้เราตองสรางเครือขายของ
โรงพยาบาลรวมกัน การเรียนรูรวมกัน ความตั้งใจ การบริการดวยหัวใจแหงความปนมนุษย จะลด
รอยตะเข็บตาง ๆ ลงได (จรัส  2552)  

จากการดําเนินงานที่ผานมาแมวาการดูแลผูปวยทุกขั้นตอนจะมีการประสานความรวมมือ
ระหวางเครือขายการดูแลจากทีมโรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราชกับทีมดูแลรักษาในชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหมีการดูแลผูปวยและครอบครัวรวมกัน แตก็ยังพบวา รอยตอหรือ
ตะเข็บในระบบการบําบัดผูปวยไตวายที่ลางไตทางชองทองยังมีปญหาอีกหลายอยางที่กอใหเกิดทั้ง
ทุกขและสุขรวมกันของทั้งผูใหการรักษา ผูปวยและผูดูแล    

เม่ือพูดถึงนโยบายการขยายเครือขายการลางไตทางชองทองสูโรงพยาบาลชุมชน 
เพ่ือใหสามารถใหการรักษาโดยการลางไตทางชองทองไดมากขึ้น ในทัศนะของหมอมะลิน้ัน มี
แนวคิดที่แตกตางออกไป  
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“หมอวา ถาเรารีบทําอะไรโดยที่ระบบยังไมพรอมแบบนี้ อันตรายมาก เสี่ยงตอการติด
เชื้อมาก สําหรับหมอคิดวาเราคอย ๆ กาวไปดีกวา พยายามดูแลใหไดตามมาตรฐานใหมากที่สุด
ดีกวา ทําไมทุกวันนี้หมอถึงตองไปดูคนไขที่บานเอง หมอตองไปถาไมอยางนั่นคนไขจะติดเชื้อ 
หมอยอมเหนื่อยตอนนี้ดีกวา เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน หรือโรงพยาบาลชุมชนเขายังชวย
อะไรเรามากไมไดหรอก คนจะทําไดตองมีความรูและตองไดปฏิบัติบอย ๆ นาน ๆ ทําทีจําไมได
หรอก แลวถาติดเชื้อนะ ปญหามันจะตามมาอยางไมมีที่สิ้นสุด เสียหลายอยางผูปวยก็ตองมา
นอนโรงพยาบาล หนาทองก็จะเสียหนาที่ ถาหนาทองเสียจะเปลี่ยนไปฟอกเลือดก็ไมได ไมมีคิว
แลว เสียทั้งงบประมาณ เสียทั้งเวลา เสียทุกอยาง หมอคิดวาถาเราดูแลเขาดี ๆ ใหคนไขปฏิบัติ
ตัวดี ๆ ก็ไมมีภาวะแทรกซอน เราก็ไมตองมามีภาระงานเพิ่มโดยไมจําเปน เพราะทุกวันนี้ก็
ทํางานกันไมทันอยูแลว ถาตองมาตามรักษาภาวะแทรกซอนกันอีก ก็ไมไหวแลว ”  

แตจากประสบการณการดูแลผูปวยโรคไตวายที่ลางไตทางชองทองมาตลอดเวลา 3 ป
เต็ม กับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดเผชิญในการดูแลผูปวยแตละคน ไมวาจะเปนลุงสําลี 
เดือนและฝาย รวมทั้งผูปวยรายอื่น ๆ ทําใหทีมของหมอมะลิเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา
ไดอยางเปนระบบและมองเห็นความเปนองครวมในการดูแลผูปวยมากขึ้น จึงมีความพยายามใน
การเชื่อมรอยตอในการดูแลผูปวย ไดมีการประสานงานกับหลายภาคสวน มีการดึงทุนทางสังคม
มาใชในการชวยเหลือดูแลผูปวยรวมกัน มีกิจกรรมเสริมสรางกําลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวย โดยหวังวาระบบบริการสุขภาพที่ไรรอยตอ จะเปนความหวังในการบรรเทาความทุกขใน
ระบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทองลงได 
 ยังมีความพยายามในการเชื่อมรอยตอในเรื่องความแตกตางของการรับรูและองคความรู
ในระบบการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองโดยการจัดอบรมองคความรูทางวิชาการในการลางไต
ทางชองทองใหกับแพทยและพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในเครือขายและพยาบาลประจําศูนย
สุขภาพชุมชนทุกแหงในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือเดือนกันยายน 2553 เปนความรวมมือ
กันของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ในงานนี้หมอมะลิไดนํา
ทีมอาสาสมัครเพื่อนโรคไต (ใจแข็งแรง) ทั้งที่เปนพยาบาล อาสาสมัครผูสูงอายุและผูปวยโรคไต 
มาเปนวิทยากรรวมในการใหความรูแกผูที่มารับการอบรม ซ่ึงไดสรางความแปลกใจตอแกผูเขา
รับการอบรมเปนอยางมาก 
 เม่ือประมาณ 2 เดือนกอน ผูวิจัยไดติดตามหมอมะลิไปเยี่ยมบานผูปวยรายหนึ่ง ที่มี
ฐานะยากจน เปนการเยี่ยมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนลางไต ผูปวยรายนี้ไดรับการวางสายลาง
ไตทางหนาทองแลว แตยังไมสามารถทําการลางไตทางหนาทองไดเน่ืองจากยังไมมีหองลางไต 
สภาพบานที่ผูปวยอาศัยอยู เปนบานไมเยเยหลังคามุงสังกะสี ฝาบานก็ทําดวยสังกะสีเชนกัน 
ทรุดโทรมผุพังมาก จะพังมิพังแหล และไมมีตรงไหนของบานที่ไมมีรอยร่ัว  

ในวันนั้นมีเจาหนาที่สถานีอนามัย ผูใหญบานและตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล 
ไดรับการประสานงานใหมาเย่ียมบานผูปวยรวมกับทีมหมอมะลิดวย พ่ีชมพู พยาบาลประจํา
ศูนยสุขภาพชุมชนแหงนี้ไดเปนผูประสานการดูแลตอเน่ืองในชุมชนให โดยตัวแทนองคการ
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บริหารสวนตําบล ไดรับปากกับหมอมะลิวาจะนําเรื่องราวของผูปวยรายนี้เขาคณะกรรมการเพื่อ
ของบประมาณซอมแซมบานและทําหองลางไตให   

แตเวลาผานไป 1 เดือนแลว ยังไมคืบหนา หมอมะลิจึงประสานงานไปยังกลุมงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาลอีกครั้งใหชวยหาทางชวยเหลือทางสังคม
ใหกับผูปวย จากการวินิจฉัยทางสังคมทําใหทราบวา ยังติดปญหาเรื่องบานที่ผูปวยอาศัยอยูเปน
สมบัติรวมกันของพี่นองหลายคน การจะซอมแซมหรือตอเติมบานตองไดรับความยินยอมจากพ่ี
นองคนอ่ืน ๆ ดวย เจาหนาที่สังคมสงเคราะหจึงประสานกับทางญาติใหทําหนังสือลงนาม
ยินยอมใหตอเติมบานเพื่อทําหองลางไตใหผูปวย หลังจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลได
ประสานงานขอความชวยเหลือในเรื่องงบประมาณจากสโมสรโรตารี่ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสราง
หองลางไตใหผูปวยไดสําเร็จ ในการเยี่ยมบานครั้งตอมา ทีมเยี่ยมบานของหมอมะลิจึงมีสมาชิก
เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 คน คือ นักสังคมสงเคราะหที่มาชวยวินิจฉัยและประสานความชวยเหลือทาง
สังคมใหผูปวย  

พ่ีชมพู พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชน ซ่ึงเปนหนึ่งในพยาบาลที่เขารวมอบรม
ความรูในการดูแลผูปวยโรคไตที่ลางไตทางชองทองที่โรงพยาบาลจัดขึ้นเม่ือ 1 เดือนกอน ไดเขา
รวมทีมเยี่ยมบานเพื่อเรียนรูวิธีการดูแลผูปวยตอเน่ืองดวยความสนใจ พ่ีชมพูไดเอยปากขอเขา
รับการฝกการลางไตทางหนาทองที่โรงพยาบาลรวมกับผูปวยดวย เพ่ือจะไดเรียนรูและสามารถ
ใหการดูแลผูปวยตอเน่ืองที่บานไดอยางถูกตอง พ่ีชมพูบอกกับผูวิจัยวาการที่ไดไปอบรมรวมกับ
โรงพยาบาลแลวมีผูปวยมาเปนวิทยากรใหความรูเร่ืองการลางไตทางชองทองน้ัน ไดทําใหพ่ี
ชมพูรูสึกวาตนเองเปนพยาบาลแตกลับมีความรูนอยกวาผูปวยเสียอีก เม่ือมีผูปวยที่ตองดูแลจึง
อยากจะไดเรียนรูอยางนอยก็ใหเทากับที่ผูปวยรูก็ยังดี หมอมะลิยินดีใหพ่ีชมพูเขามาฝกการลาง
ทางชองทองไดเพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงใหผูปวยในชุมชน แตก็เกรงใจอยูมากวาจะเปนภาระงานที่เพ่ิมขึ้น
ตอพยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนที่หมอมะลิทราบวามีภาระงานเยอะอยูแลว แตพ่ีชมพูได
ยืนยันกับหมอมะลิวา “เปนหนาที่ของพยาบาลชุมชนอยูแลวที่จะตองดูแลสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ใหดีที่สุด”  

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็รับปากวาจะดูแลเรื่องการตอนํ้าประปาไปยังหอง
ลางไตใหผูปวย รวมทั้งจะคอยดูเรื่องการประกอบอาชีพของผูปวยดวย ปจจุบันผูปวยรายนี้ไป
รับจางหอขนมอยูที่โรงขนมภายในหมูบาน และสามีประกอบอาชีพรับจาง การรวมมือกัน
ชวยเหลือผูปวยในครั้งน้ีทําใหหมอมะลิสามารถปฏิบัติตามแผนการรักษาขั้นตอไปได  

และเนื่องจากบานผูปวยรายนี้อยูหางจากบานพี่ไพรัตนผูปวยตัวอยางของหมอมะลิเพียง 
2 กิโลเมตร แมวาผูปวยทั้งสองจะอยูกันคนละเขตพื้นที่ของศูนยสุขภาพชุมชนและองคการ
บริหารสวนตําบล แตพ่ีชมพูและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ตางเห็นรวมกันวาอยากให
พ่ีไพรัตนมาเปนพ่ีเลี้ยงชวยใหคําแนะนําในการดูแลผูปวยรายนี้ดวย นุนและหมอมะลิจึง
โทรศัพทประสานไปยังพ่ีไพรัตน ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับดวยความยินดี เพราะพี่ไพรัตนเปน
อาสาสมัครเพ่ือนโรคไตที่ไดรับความไววางใจจากหมอมะลิใหชวยเหลือการฝกลางไตทางชอง
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ทอง รวมกับนุนอยูแลว การดูแลผูปวยรายนี้ทําใหเกิดเครือขายการชวยเหลือดูแลผูปวยใน
ชุมชนรวมกันไดครบทุกมิติมากขึ้น  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ผูปวยสวนใหญก็คิดวาการลางไตทางชองทอง เปน
การรักษาที่ดี เพราะไมตองเดินทางไปโรงพยาบาลบอย ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แตพบวา 
ผูปวยทั้งหมดมีปญหาในการดูแลตนเองตอเน่ืองที่บาน โดยมีปญหาดานการรับประทานอาหาร
และยา และปญหาดานจิตใจมากที่สุด (รุงทิพย 2546) พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ตองปรับปรุง 
คือ การออกกําลังกายการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือ ไขมันและโคเลสเตอรอลสูง (อรทัย 2547) ซ่ึง
ปญหา รวมทั้งการเยียวยาความทุกขที่เกิดจากโรคและความเจ็บปวยนั้น บอยครั้งตองการ      
การดูแลและความรวมมือจากครอบครัว ระบบบริการจึงจําเปนตองทํางานรวมกับครอบครัว 
บริการระดับปฐมภูมิเปนระดับบริการที่ใกลชิดกับครอบครัวมากที่สุด ระบบบริการสุขภาพ     
ปฐมภูมิจึงเปนระบบที่สามารถใหการดูแลสุขภาพในลักษณะที่เปนองครวมไดดี การดูแลสุขภาพ
แบบองครวมที่บูรณาการมิติทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ และเชื่อมโยงทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม (โกมาตร และประชาธิป 2552)  

จากการศึกษาพบวา ผูปวยและครอบครัวตองดูแลตนเองมาโดยตลอด ไมปรากฎชัดเจนวา
ชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลอยางไร ความเปนไปไดในการชวยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน จึงนาจะอยูที่
การใชศักยภาพของชุมชนในการหนุนเสริมการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวและการ
จัดหาสวัสดิการและการชวยเหลืออ่ืนเพ่ือใหไดรับการรักษาตามความเหมาะสม (กลาเผชิญ 
2551) การดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาตนแบบการดูแลเพ่ือลดภาวะการติดเชื้อทางชองทอง รวมกับ
การดําเนินงานชมรมเพ่ือนโรคไต (ใจแข็งแรง) การใหอาสาสมัครเพ่ือนโรคไต ผูปวยและครอบครัวลง
พ้ืนที่ทีมเยี่ยมบานผูปวยดวยกัน รวมทั้งการพยายามประสานเครือขายสุขภาพปฐมภูมิและ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมการดูแลผูปวยของหมอมะลิ จึงเปนเหมือนกุลโลบายที่หมอ
มะลิไดเรียนรูและพยายามดึงทุนหลาย ๆ อยางในสังคมใหเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยรวมกัน 
ใหเกิดเปนการดูแลที่ไรรอยตอโดยหวังวา วิธีนี้อาจจะชวยลดความทุกขยากในระบบการดูแลผูปวย
ไตวายเรื้อรังที่รักษาโดยวิธีการลางไตทางชองทองลงไดบาง 

 
บทสรุป 

จากจุดเริ่มตนที่ตองการศึกษาความทุกขของผูปวยที่อยูระบบการดูแลรักษาผูปวย      
ไตวายระยะสุดทายที่บําบัดดวยวิธีลางไตทางชองทองของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี แตจากการศึกษากลับพบวามีความทุกขยากอยูมากมายในระบบนี้ โดยมีขอคนพบที่
สําคัญคือ   

กระบวนการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนบนรอยตอของระบบการบําบัดโรค      
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยวิธีลางไตทางชองทองสงผลใหผูปวยตองปรับเปลี่ยนวิถี
การดําเนินชีวิตและสรางภาวะพึ่งพิงผูอ่ืนไดกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผูปวยและ
ครอบครัว  ผูปวยบางรายจํายอมเขารับการรักษาโดยไมเต็มใจและไมศรัทธาตอการรักษาดวย
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วิธีการลางไตทางหนาทอง ทําใหปรับตัวไมไดตอขั้นตอนการรักษาที่ยุงยาก บางรายตองเปลี่ยน
บทบาทจากเสาหลักของครอบครัวมาเปนผูอยูในภาวะพึ่งพิง เกิดปญหาทางเศรษฐกิจสังคม 
ผูปวยเด็กบางรายมีการปรับตัวมากมายเพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูรอดถึงกับตองลางไตในรถ ดวย
ความจําเปนที่มารดาตองด้ินรนหาเงินมาเลี้ยงชีพ มารดาเองก็มีความทุกขใจไมแพกันจากการที่
ตองคอยดูแล รับภาระอันหนักหนวงเกินกําลังน้ีเพียงคนเดียวโดยไมมีใครมาเหลียวแลแมแตพอ
แท ๆ ก็ยังเกิดความเบื่อหนายและทอดทิ้งไป นอกจากนี้ยายที่เคยรักและเอ็นดูผูปวยเม่ือเกิด
การเจ็บปวยเรื้อรังเปนเวลานาน ตองใชเงินทองในการรักษามากมาย ก็เกิดความรังเกียจและได
ตีตราใหหลานที่เคยรักใครเปนตัวซวย เปนโรคกินเงิน ความรังเกียจเดียดฉันทน้ันมีความรุนแรง
ถึงขั้นแชงใหตายไป ผูปวยตองถูกกระทํารุนแรงตอจิตใจอยูทุกเม่ือเชื่อวัน กลายเปนความทุกข
ทรมานทั้งทางกาย ทางใจและสังคม ที่ยังไมรูวาความทุกขเหลานี้จะสิ้นสุดไดอยางไร  

รอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่
รักษาดวยวิธีลางไตทางชองทองไดสรางความทุกขซ้ําซอนตอผูปวยและครอบครัว  
ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดรอยตอของการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในผูปวยไตวายระยะสุดทาย 
คือ คาใชจายที่ระบบสุขภาพครอบคลุมไมถึง ไมวาจะเปน คาเดินทาง คาอาหาร การเสียเวลาทํามา
หากินทําใหขาดรายได สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอกระบวนการบําบัดรักษาตั้งแตระยะกอนปวยเปน  
ไตวาย จนถึงเม่ือเขาสูกระบวนการบําบัดทดแทนไตแลว คาทําหองปลอดเชื้อและอุปกรณ การลางไต
ที่บาน ก็ยังไดสรางภาระและกลายเปนความทุกขซํ้าซอนแกผูปวยและครอบครัวเปนอยางมาก  

การรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวย นําไปสูการชวยเหลือเยียวยาผูปวย
ดวยหัวใจแหงความเปนมนุษย ระบบบริการสุขภาพที่ไรรอยตอ จึงเปนความหวังในการ
บรรเทาความทุกขในระบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทองลงได 
แตทั้งหมดทั้งมวลตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัว
ของผูปวยเอง หนวยบริการสุขภาพชุมชน อาทิ โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพขชุมชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงอยูใกลครอบครัวผูปวยมากที่สุด จึงเปนความหวังวาจะเปนกําลัง
สําคัญในการดูแลสุขภาพผูปวยแบบองครวมไดครบทุกมิติทั้งการสงเสริม ปองกัน รักษาและ
ฟนฟู โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีผลกระทบตอสุขภาพชุมชน หากชุมชนมีระบบชวยเหลือที่
ชัดเจนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการเขาถึงบริการและการสนับสนุนการ
สรางงาน สรางอาชีพที่เหมาะสมกับผูปวยก็จะสงผลใหผูปวยมีรายได รูสึกมีคุณคา ลด
ภาวะแทรกซอนและมีชีวิตที่ยืนยาว รวมทั้งสามารถบรรเทาความทุกขทางสังคมลงได  

การวิจัยครั้งน้ีจึงตองการแสดงใหเห็นวา  การสงเสริมใหไดมองเห็นความทุกขยากของผูปวย ชวย
ทําใหเกิดการลดรอยตอในระบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ลางไตทางชองทองลงได  หาก
แพทย บุคลากรทางการแพทยและผูมีสวนเกี่ยวของในสังคมไดรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวยรวมกัน 
นํามาสูกระบวนการชวยเหลือเยียวยาที่เกิดจากการประสานความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคม และการ
เชื่อมตอระบบบริการสาธารณสุข จนเกิดระบบสุขภาพที่ไรรอยตอดวยหัวใจแหงความเปนมนุษยอยางแทจริง 
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อภิปรายและขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหการวิจัยเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะ    

แนวทางการแกไขปญหาความทุกขยากบนรอยตอของระบบการบําบัดผูปวยไตวายระยะสุดทายดวย
วิธีการลางไตทางชองทองไว ดังนี้ 

การรับรูและเขาใจความทุกขยากของผูปวยไตวายระยะสุดทายนําไปสูกระบวนการ
ดูแลรักษาที่มุงสูปองกันการเกิดโรค 

ผูปวยไตวายระยะสุดทายตองไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง ตั้งแตเกิดเปนโรคไตจนถึงตาย การ
ออกนอกรั้วโรงพยาบาลไปเยี่ยมบานผูปวยดวยตนเอง ทําใหอายุรแพทยโรคไตและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ไดสัมผัสกับวิถีการเจ็บปวย จนเกิดเปนการรับรูและเขาใจถึงสัจธรรมและความทุกขยากของผูปวย
รวมทั้งครอบครัว ที่ตองเผชิญกับทุกขทรมานจากความเจ็บปวยทั้งทางกาย ความทุกขทางใจ ไดเห็น
การดิ้นรนตอสูเพ่ือการมีชีวิตรอดของผูปวย เห็นความทุกขทางสังคมและปญหาทางเศรษฐกิจที่ผูปวย
และครอบครัวตองแบกรับอยูและปญหาเหลานั้นก็เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูปวยไมสามารถปฏิบัติ
ตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาได จนเกิดเปนภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทั้งการติดเชื้อ 
ภาวะน้ําเกิน ตามมาซ้ําเติมความทุกขของผูปวยและครอบครัวเพ่ิมขึ้นไปอีก กลายเปนวงจรความทุกข
ที่ไมมีที่สิ้นสุด ตอเน่ืองยาวนานไปจนกวาผูปวยจะเสียชีวิต จึงไดเกิดการพัฒนาตนแบบการดูแล
ผูปวยลางไตทางชองทองเพ่ือการปองกันการติดเชื้อทางชองทอง ภายใตแนวคิด SMART Kidney  
ผูปวยโรคไตวายตองอยูอยางมีคุณคาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดกอตั้งชมรมเพื่อนโรคไต           
(ใจแข็งแรง) ขึ้นมาเปนแรงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมฟนฟูสุขภาพกายใจใหแก
ผูปวยและครอบครัว รวมทั้งการรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับโรคไตวาย การปองกัน
โรค ความรุนแรงของโรคและผลกระทบที่จะไดรับจากการปวยเปนโรคไตวายใหผูปวยกลุมเสี่ยงและ
ชุมชนไดรับรูและเกิดความตระหนักถึงภัยรายใกลตัวนี้ นอกจากนี้ในคลินิกโรคไต อายุรแพทยโรคไต
ยังไดนําทีมสหสาขาวิชาชีพจัดกิจกรรมกลุมใหผูปวยไตวายระยะสุดทายไดมาบอกเลาถึงประสบการณ
การเจ็บปวยใหกับผูปวยโรคไตเรื้อรัง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตระหนักวาเม่ือปวยเปนโรค
ไตเรื้อรังแลวควรปฏิบัติตัวอยางไรไมใหกลายเปนไตวายระยะสุดทายซึ่งจะทําใหไดรับความยุงยากใน
การรักษามากยิ่งขึ้น ปจจัยแหงความสําเร็จในเรื่องน้ีเกิดจากการที่แพทยไดมองเห็นความทุกขยากของ
ผูปวยและไมละเลยตอคุณคาความเปนมนุษยของผูปวย การมองภาพการดูแลผูปวยแบบองครวม     
ทําใหแพทยมองเห็นความสําคัญของการรักษาเชิงปองกันไมใหเกิดโรค (ไตวายและภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ) วาเปนหนทางในการลดปญหาความเจ็บปวยที่ทุกขทรมานนี้ได 

การสงเสริมใหสังคมไดรับรูและไดมองเห็นความทุกขยากของผูปวยไตวายระยะ
สุดทาย ทําใหเกิดการลดรอยตอในระบบการบําบัดผูปวยไตวายระยะสุดทายที่ลางไตทาง
ชองทองลงได 

โรคไตวายและการลางไตทางชองทอง ยังเปนเรื่องใหมสําหรับระบบบริการสุขภาพในชนบท
อยางเชนจังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรในเครือขายบริการสาธารณสุขทุกระดับยังรูจักโรคนี้แตเพียง     
ผิวเผิน มีเพียงอายุรแพทยโรคไตและพยาบาลเฉพาะทางการลางไตทางชองทองเทานั้นที่รูจักโรคนี้ดี   
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ทําอยางไรจึงจะใหการดูแลรักษาผูปวยลางไตทางชองทองที่มีอยูอยางกระจัดกระจายทั่วทั้งจังหวัด
โดยไมเกิดการติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซอนได อายุรแพทยโรคไตจึงใชวิธีจัดทีมสหสาขาวิชาชีพลง
พ้ืนที่ไปเยี่ยมผูปวยถึงที่บาน ทุกบานและทุกครั้งจะตองประสานงานใหพยาบาลจากโรงพยาบาล
ชุมชน เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลผูปวย และเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เขารวมเรียนรูปญหาและวิธีการดูแลผูปวยไตวายที่รักษาโดยวิธีลางไต
ทางชองทองที่บาน แตก็ยังประสบกับปญหาในเรื่องการขาดองคความรูในการดูแลผูปวย ทําใหทีม
สุขภาพชุมชนไมรูวาจะแสดงบทบาทอยางไรในการดูแลผูปวย และตองการเขามาเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองเพ่ือกลับไปดูแลผูปวยไดถูกตองมากขึ้น 

โรงพยาบาลจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับแพทย พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและศูนย
สุขภาพชุมชนทุกแหงทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการประสานงานรวมกับทีมสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นอกจากนี้ยังมีกุศโลบายที่ใชวิธีใหผูปวยโรคไตที่บําบัดดวย
วิธีลางไตทางชองทอง ไดมาบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ของตัวเอง อาทิ วิธีการลางไตทางชองทองที่บาน 
การลางมือ การทําแผลหนาทอง การรับประทานยาและอาหาร ความยากลําบากเมื่อปวยเปนไตวาย
ใหบุคลากรทางการแพทยที่มาเขารับการอบรมไดรับรู ทําใหปจจุบันทีมโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงซ่ึง
มีหนวยการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังเกิดความเขาใจและรวมเปนแกนนําในการดูแลผูปวยไตวายในพื้นที่
ความรับผิดชอบของตนเองในลักษณะ Pallative Care สวนพยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนก็มี
ความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยไตวายมากขึ้นกวาเดิม  

โรงพยาบาลเจาพระยายมราชยังไดริเร่ิมพัฒนาตนแบบศูนยการเรียนรูการดูแลผูปวยลางไต
ทางชองทองในโรงพยาบาลเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูปวย ญาติและบุคลากรทางการแพทย และ
กําลังดําเนินการจัดทําจัดทําคูมือการเตรียมหองลางไตที่บาน รวมทั้งคูมือการดูแลผูปวยลางไตทาง  
ชองทองสําหรับโรงพยาบาลชุมชน คูมือการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน 
และคูมือทางการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และเริ่มดําเนินงาน
ขยายเครือขายมิตรภาพบําบัดในการดูแลผูปวยไตวายไปยังโรงพยาบาลชุมชนและระบบสุขภาพ
ชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานไดแก การที่ผูบริหารก็มองเห็นถึงความทุกข
ยากของผูปวย ครอบครัวและบุคลากรที่ตองทํางานหนักจึงใหการสนับสนุนการดําเนินงานมา
โดยตลอด การที่อายุรแพทยโรคไตซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้ ไดเปนแกนนําในการ
บอกกลาวเรื่องราวความทุกขยากตาง ๆ เหลานี้ดวยตนเอง ทําใหไดรับความเชื่อถือและสามารถ
ดึงความรวมมือทางสังคมไดเปนอยางดี  

การสนับสนุนและสงเสริมใหระบบสุขภาพชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย     
ชวยใหผูปวยไดรับการดูแลแบบองครวมครบทุกมิติไดอยางยั่งยืน 

โดยการเปดโอกาสใหทีมสุขภาพชุมชนไดรวมคิดในการแกปญหาตาง ๆ ใหผูปวย เชน กรณี
ผูปวยยากไร ไมมีเงินทําหองลางไต จะตองทําอยางไร จะตองดึงความรวมมือจากใครเขามา
ชวยเหลือไดบาง การดึงทุนทางสังคมมาชวยเหลือดูแลผูปวย การชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ การ
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สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกผูปวย การชวยเหลือทางการศึกษา เหลานี้เปนตน ทําใหในปจจุบัน
สามารถสรางความเขาใจใหกับชุมชนไดมากขึ้น ทั้งหนวยงานสาธารณสุข หนวยราชการอื่น ๆ 
รวมทั้งผูนําชุมชน ปจจุบันมีหลายหนวยงานในพื้นที่ ที่เริ่มยื่นมือเขามาชวยเหลือผูปวยโดยไมตอง
รองขอ แมจะมีติดปญหาในเรื่องการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบาง แตก็
สามารถแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ไดดวยพลังชุมชน ตัวอยางความเสียสละของอาสาสมัครตางๆ 
โดยเฉพาะอาสาสมัครเพ่ือนโรคไต (ใจแข็งแรง) ถือเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในการดูแลผูปวยใหครบทุกมิติทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทีมของ
โรงพยาบาลเองก็ไดเรียนรูวิธีการทํางานกับชุมชนเกิดเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดูแลผูปวย
รวมกันดวยความเปนกัลยาณมิตร 

 
การนําผลการวิจัยไปใช 

การวิจัยเรื่อง “ความทุกขยากบนรอยตอการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง”      ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัย พรอมๆ กับคืนขอมูลทีไ่ดจากการวิจัยเปนระยะๆ แกทีมผูใหการรักษาและ
ผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาล รวมทั้งไดสะทอนขอมูลผลการวิจัย ในที่ประชุมเครือขาย
มิตรภาพบําบดัของจังหวัดสุพรรณบุรี ทาํใหเกิดผลกระทบและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ระบบบริการดูแลผูปวยไตวายที่ลางไตทางชองทอง ทั้งในเชิงบริหารและบริการ ดังน้ี 

1. ผูบริหารสูงสุดชี้นําองคกรโดยไดกําหนดใหการดูแลผูปวยไตวายเปนนโยบายสําคัญ  

และใหการสนบัสนุนการดําเนินงานอยางชัดเจน ในการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตวาย

แบบองครวม (ดูแลทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) อยางครบวงจรทุกมิติ (สรางเสริม ปองกัน 

รักษา ฟนฟู) จากโรงพยาบาลศูนยผานเครือขายบริการสาธารณสุขสูบานผูปวย  

2. เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองไปจนถึง Pallative Care  

และ End of Life Care และอยูในระหวางการดําเนินงานผลักดันใหเกิดเครือขายมิตรภาพบําบัด

การดูแลผูปวยลางไตทางชองทองของจังหวัดสุพรรณบรีุ 

3. มีการนํารูปแบบการเยียวยาความทุกขยากของผูปวยลางไตทางชองทอง มาเปน 

ตนแบบการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล เชน เครือขายการ

ดูแลผูปวยมะเร็งเตานม เครอืขายการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เปนตน 

4. เกิดการปรับกระบวนทัศนในการทํางาน ที่มุงสรางความเขมแข็งของเครือขายการ 

ดูแลผูปวยไตวายทีล่างไตทางชองทอง โดยการมีสวนรวมของทีมสขุภาพชุมชนและเครือขาย

สุขภาพภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น เชน มีจัดอบรม มีแผนในการพัฒนาองคความรูและทักษะ

ของทีมแพทย พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัคร

สาธารณสุข รวมทั้งผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมและสามารถดูแล

ผูปวยลางไตทางชองทองไดตามศักยภาพของตนเอง 
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5. อยูในระหวางดําเนินการจัดทําคูมือการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง สําหรับแพทย  

พยาบาลและเจาหนาที่ โรงพยาบาลชุมชน คูมือการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองสําหรับ

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คูมือการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองอาสาสมัคร

สาธารณสุข เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

6. มีทีมนักสังคมสงเคราะหเขามารวมทีมการดูแล โดยใหการวินิจฉัยและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหการชวยเหลือทางสังคม รวมทั้งการสรางเสริม

อาชีพและรายไดเพ่ือบรรเทาความทุกขแกผูปวยและครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

31 
 

บรรณานุกรม 
 
กลาเผชิญ โชคบํารุง. (2551). รูปแบบการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ. (2551).วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา แนวคิดทาง 

สังคมและมานุษยวทิยาการแพทย. พิมพครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : สํานักวิจัย
สังคมและสุขภาพ. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและประชาธิป กะทา. (2551).สุขภาพปฐมภมิู บริการปฐมภูมิ จาก 
ปรัชญาสูปฏบิัติการสขุภาพมิติใหม. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : สํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. (2550) .ปาฐกถา แพทยศาสตรศึกษากับการแพทยที่มีหัว 
ใจความเปนมนุษย. เวทีเครือขายการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีหัวใจความเปนมนุษย 
เรื่อง HHC ใสหัวใจใหระบบสุขภาพ. วันที ่5 มิถุนายน 2550. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.  

จรัส  สุวรรณเวลา. (2552). การบริการสุขภาพที่ไรตะเขบ็. ถอดคําบรรยายจากการประชุม 
วิชาการประจําป การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 10 “Lean and 
Seamless Healthcare” 10-13 มีนาคม 2552 ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 

ชัชรินทร  ปนสุวรรณ. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เครือขายสุขภาพตติยภูมิสูปฐมภูมิ  :  กรณีศึกษาผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 
โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช   จังหวัดสุพรรณบุรี”. อัดสําเนา. 

ทวี ศิริวงศ. (2550). แนวปฏิบัตใินการดูแลรักษาผูปวยลางไตทางชองทอง พ.ศ.2550.  สมาคม 
โรคไตแหงประเทศไทย. นนทบุรี. 

ประชาธิป กะทา. (2550). การตีตราและรังเกียจเดียจฉันท. หมออนามัย.17(3) ; 25-28 
ประเวศ  วะสี. (2551). คุยกับนายแพทยประเวศ วะสี. นนทบรีุ : สํานักงานหลักประกัน 

สุขภาพแหงชาติ. 
พิมพวัลย  บุญมงคล, ปรารถนา  จันทรุพันธุ, จุรีรัตน กิตสมพร และลือชัย  ศรีเงินยวง.   
          (2545). ทุกขและการเผชิญทุกขคนไทยในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบ 
          สาธารณสุข.  
รุงทิพย  ศรีนวลแล. (2546). การติดตามการดูแลสุขภาพที่บานของผูปวยไตวายระยะ 

สุดทายที่รักษาดวยวธิีการลางไตทางชองทองชนิดถาวร. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ.  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช. (2552). สถิติผูปวยโรคไต ป 2549-2552. สุพรรณบุรี.  
 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

32 
 

วนิดา ไวกิตติพงษ. (2546). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความทุกขทรมานในผูปวยอัมพาต 
ทอนลาง. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

วนิดา  สมบูรณศิลป. (2550). รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตนแบบเพื่อลดการเกิดเยื่อบุ      
ชองทองอักเสบในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รักษาโดยวิธีการลางไตทาง    
ชองทอง” อัดสําเนา. 

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย. (2551). รายงาน Thailand Renal Replacement ประจําป  
2551. 

สุพิน พริกบุญจันทร. (2547). ประสบการณดานจิตวิญญาณของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะ 
สุดทาย. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร.  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

เสาวภา  ศรภสูิตโต. (2547). ภาวะซึมเศราในผูดูแลผูที่เปนโรคไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ 
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. (2551). รายงานประจําป “สถิติการปวยและการตาย 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี” อัดสําเนา  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (2552). สถิติสาธารณสุข ป 2552. 
www.moph.go.th. 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2551). แนวทางการใหบริการผูปวยไตวายเรื้อรัง 
ระยะสุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาดวยวิธีการลางไตทาง 
ชองทอง. www.nhso.go.th. 

อนุวัฒน  ศุภชุติกุล. (2552). HA Update 2009. พิมพครั้งที่ 1.นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและ 
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 

อภิชนา โฆวนิทะ. จริยธรรมทางการแพทย. เอกสารประกอบคําบรรยาย.ภาควิชา 
เวชศาสตรฟนฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มปพ.อัดสําเนา. 

อรทัย  วันทา. (2547). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังที่รักษาดวยการ 
ลางไตทางชองทองแบบถาวร.  วิทยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
การพยาบาลผูใหญ, มหาวิทยาลยัขอนแกน.  

 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

33 
 

 
 


