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 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการเรียนรู้เพือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต       
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ซึงเก็บขอ้มูลจากผูสู้งอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์    
ในพืนทีจงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบวา่                                                                                                                                    
   1.  ผูสู้งอาย ุกวา่ครึงกลวัการเจบ็ป่วยหนกั ส่วนใหญ่ไม่กลวัการเผชิญความตาย เชือวา่ความ
ตายเป็นเรืองธรรมชาติ ทงัหมดเชือว่าการเตรียมตวัก่อนตายเป็นสิงทีดี กว่าครึงมีการเตรียมตวัก่อนตาย 
ดา้นการจดัการทรัพยสิ์น มีการทาํฌาปนกิจสงเคราะห์เนืองจากเป็นสิงทีกงัวล โดยเรียนรู้จากประสบการณ์
ทีผ่านมา หากป่วยหนักและเสียชีวิตผู ้สูงอายุทังหมดต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบุตรหลาน         
ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการทุกข์ทรมานจากอุปกรณ์การแพทย ์ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานเสียเวลา เสียทรัพยสิ์น 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดแ้จง้ความตอ้งการใหบุ้ตรหลานทราบ และเกือบทงัหมดไม่มีความรู้ดา้นการแสดงเจตนา
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต  
 2.  ญาติผูดู้แลเกือบทงัหมดเป็นบุตรหลานของผูสู้งอาย ุญาติกว่าครึงพบปัญหาจากการดูแล
ดา้นความเครียด วิตกกงัวล ส่วนใหญ่รับรู้การเตรียมตวัก่อนตายเกียวกบัสิงทีผูสู้งอายุวิตกกงัวล แต่ไม่รู้
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต และเกือบทงัหมดไม่มีความรู้เกียวกบัการแสดงเจตนาความตอ้งการ 
ครังสุดท้ายของชีวิต เมือผูสู้งอายุป่วยหนักและเสียชีวิต ญาติทงัหมดต้องการได้รับการช่วยเหลือการ
จดัการจากบุตรหลานดว้ยกนั บางส่วนตอ้งการรับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงานสนบัสนุน
อืนๆ  
 3.  โรงพยาบาลทุกระดบั มีนโยบายการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต พบปัญหาเกียวกบั 
สมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ การไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผูป่้วยและญาติ และ
ขอ้จาํกดัในระบบบริการ บุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความ
ตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต และมีการเรียนรู้จากปัญหาทีพบในการปฏิบติังานแลว้นาํมาพฒันาระบบ
บริการและพฒันาตนเอง  

 แนวทางการจดัการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ควรส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 
เพือให้ทุกกลุ่มมีความรู้ ตระหนกัและปฏิบติัในบทบาทของตนเอง และส่งเสริมให้หน่วยงานสนบัสนุน
ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอาย ุเพือการตายดีและมีสุข 
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 The purpose of this research was to study the learning to manage the end of life. In-depth 

interview and focus group were used to collect data from the elderly, care givers, and health care 

providers in Ratchaburi province. The results of this research showed that;          

 .  More than half of the elderly were afraid of suffering from severe illness.  Most of 

them were not afraid to face death as they believed that death was  natural.  All of them believed that 

death preparation was good. More than half of them managed their assets and death pension from 

experience. All elderly wanted their lineages to help and take care of them when they met severe illness 

and death. Most of them did not want to suffer from any medical instruments and to make their lineages 

waste their time and money, and did not inform their lineages. Almost all of them did not know about 

the living will. 

 .   Almost all of the elderly’s lineages were their caregivers. More than half of them felt 

stressed and anxious. Most of them perceived the anxiety of the elderly’s death preparation, but almost 

all of them had no knowledge of living will.  All of them wanted help from their relatives when their 

elderly were severe ill and dead.  Some of them wanted help from hospital or other support 

organizations. 

 .  The hospitals at all level had the End of Life Care Program. Problems found in this 

study were the inadequate competency of medical staff, the unknown about patients and their relatives’ 

real needs and the limitation of service system . Majority of the medical staff had no knowledge of 

living will. 

 Learning to manage the end of life should be promoted to all groups of people, especially, 

the elderly group in order to raise their knowledge, to change their attitude as well as to prepare their 

death.   Community and any other related agencies should be participated in the management of the 

elderly’s good death. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก                   
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ประธานผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์         
สมประสงค์ น่วมบุญลือ และอาจารย์ ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์          
ทีกรุณาให้ค ําแนะนํา  ช่วยเหลือ  แก้ไขงานวิจัยฉบับนีจนสมบูรณ์  ขอกราบขอบพระคุณ               
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย ์       
ร้อยเอก นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํแนะนําและตรวจแก้ไขงาน
วทิยานิพนธ์ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทงั 5 ท่านทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า
ยิงของท่านในการเสนอแนะแนวคิด ขอ้วิพากษ ์และตรวจสอบเพือปรับปรุงคุณภาพเครืองมือวิจยั
ในการวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหารและคณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์
ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบางแพ  ผูสู้งอายแุละญาติในจงัหวดัราชบุรีทุกท่าน ทีให้
ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบคาํถามในครังนีเป็นอยา่งดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ศากุล ช่างไม ้อาจารย  ์ดร.ภทัรพล มหาขนัธ์ 
และอาจารยปิ์ยะพงษ์ ด้วงเฮียม (พีเจียบ) ทีเป็นดังแรงบนัดาลใจ เป็นกาํลังใจให้ผูว้ิจยัมีกาํลงัใจ     
ในการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน แพทย ์พยาบาล พีน้องบุคลากรหน่วยอืน 
ของโรงพยาบาลโพธาราม และพีน้องครอบครัวสินประเสริฐทุกท่าน ทีช่วยเหลืออาํนวยความ
สะดวก ด้านเวลา ภาระงาน เพือให้การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงด้วยดี และขอบคุณ แพทย์หญิง      
จิตอมัพร เฟืองแกว้ (นอ้งกุง้) อาจารยนิ์ศากร เยาวรัตน์ (พีกุง้) ทีเป็นกาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา  
 ผลแห่งคุณประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี  ผู ้วิจ ัยขอมอบแด่  เตียเสน่ห์  ไอ๊ยสวิง           
สินประเสริฐ และครูอาจารยทุ์กท่าน ผูเ้ปรียบประดุจประทีปแห่งปัญญาประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้แก่ผูว้จิยัจนประสบความสาํเร็จดว้ยดี 
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