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53251808: สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์                                                                                        
คาํสาํคญั: การเรียนรู้/การจดัการ/วาระสุดทา้ยของชีวิต 

 ธนวรรณ สินประเสริฐ: การเรียนรู้เพือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต. อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์ รศ. สมประสงค ์น่วมบุญลือ และดร.นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์ 292 หนา้.                      
 

 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 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                                              บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร                              
ลายมือชือนกัศึกษา.............................................                                                                 ปีการศึกษา 2556                              
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1……………………2…………….………3……………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 

53251808:  MAJOR: LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 

KEY WORD:  LEARNING/ MANAGE/ THE END OF LIFE. 
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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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 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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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 . ความเป็นมา 
  สังคมไทยย่างเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีแนวโน้มจาํนวนผูสู้งอายุเพิมมากขึนอย่าง
ต่อเนือง จากสถิติขอ้มูลจากการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็นวา่ ในปี พ.ศ.  ประชากรสูงอายุ
เพิมเป็น .  ลา้นคนหรือร้อยละ .5 ในปีพ.ศ.  เพิมเป็น 8.0 ลา้นคนหรือร้อยละ .9 ของประชากร
ทงัหมด ปีพ.ศ. 2563 เพิมเป็น 12.2 ลา้น หรือร้อยละ 17.5 และปี 2573 เพิมเป็น 17.7 ลา้นคน หรือร้อยละ 
25.1 (สํามะโนประชากรของประเทศไทย 2503-2533 สํานักงานสถิติแห่งชาติ , 2553 และการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย 4 - 7  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 50) จงัหวดัราชบุรีมีประชากรทังสิน 839,250 คน และในจาํนวนนีมีประชากรผูสู้งอาย ุ
จาํนวน 123,515 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรทงัหมด และมีแนวโน้มสูงขึนเหมือนกบัสถิติ
ของประเทศเช่นกนั (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มิถุนายน 2554) และเนืองจากอายุขยัเฉลีย    
ทีเพิมสูงขึนผลทีตามมาคือปัญหาสุขภาพ ผูสู้งอายุทีเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝัง จึงมกัเผชิญกับโรคที
เกียวกบัความเสือมของร่างกาย และปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือรัง โดยจากการสํารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยทางดา้นปัญหาสุขภาพปี 2550 พบวา่ ผูสู้งอายุมีปัญหาสุขภาพทีเกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวาน ร้อยละ 13.3 โรคหัวใจ ร้อยละ 7.0 

อมัพาต/อมัพฤกษ ์ร้อยละ 2.5 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 1.6 และโรคมะเร็งร้อยละ 0.5 (มูลนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย 2553; สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย, 2553) และจากการสํารวจภาวะ
สุขภาพของผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุจงัหวดัราชบุรีปี 2553 พบอตัราป่วยของผูป่้วยในทีมารับบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรีพบขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ ผูสู้งอายุมีโรคประจาํตวัถึงร้อยละ 
45.5 โรคประจาํตวัส่วนใหญ่ทีเป็นคือ ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 24.4 เบาหวาน ร้อยละ 10.92 โรคหลอด
เลือดสมอง ร้อยละ 2.23 โรคหัวใจ ร้อยละ 1.86  และโรคติดเชือทางเดินหายใจส่วนล่าง ร้อยละ 1.83 

(สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซึงจะเห็นได้ว่าโรคเรือรังเหล่านี
สามารถทีจะทาํให้ผูสู้งอายุเสียชีวิตไดต้ลอดเวลา ดงันนัการเสียชีวิตหรือการตายจึงเป็นเรืองทีเกิดขึนได้
ทุกขณะไม่มีใครหนีพน้ และไม่ใช่เรืองไกลตวัอีกต่อไป 
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 2. ความสําคัญของปัญหา 
  สัจธรรมแห่งวาระสุดท้ายของชีวติ  
  ความตายถือเป็นสัจธรรมทีมนุษย์ทุกคนหนีไม่พน้ไม่ช้า ก็เร็ว ชีวิตและความตาย     
จึงเป็นของคู่กนั การตายเป็นเรืองของธรรมชาติโดยเฉพาะผูสู้งอายุซึงถือว่ามีช่วงอายุทีอยู่ในบนัปลาย
ของชีวิต ประกอบกบัการมีโรคประจาํตวัรุมเร้า โดยจากอดีตทีผ่านมา ความเชือและความศรัทธาใน
ศาสนาร่วมกบัเทคโนโลยทีางการแพทยย์งัไม่พฒันา ทาํใหม้นุษยย์อมรับการตายไดโ้ดยง่ายและมองการ
ตายเป็นเรืองของธรรมชาติ จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนตายอย่างดี ไม่มีการยือชีวิตดว้ยเทคโนโลยี
ทางการแพทยที์ทาํให้ผูป่้วยเกิดความทุกข์ทรมาน เช่น ผูป่้วยมุสลิมจะยึดหลกัศาสนา คุณค่า ความเชือ 
และวฒันธรรม ในการดาํรงชีวิตทงัในภาวะปกติและยามเจบ็ป่วย อิทธิพลทางศาสนาจึงเป็นปัจจยัสาํคญั
ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิต (กรแก้ว กาํพลศิริ, ) นอกจาก
อิทธิพลทางดา้นศาสนาแลว้ ชาติพนัธ์ุทีแตกต่างยงัส่งผลต่อทศันคติและความเชือในดา้นต่างๆ ทงัในแง่
ของประเพณี และการปฏิบติั และรวมถึงการกล่าวถึงและแนวคิดการเตรียมตวัก่อนตายของบุคคล  
  เพราะมนุษย์มองและเชือว่า ความตายเป็นเรืองทีลึกลับ ความตายเป็นอัปมงคล            
มีทัศนคติทางลบต่อความตาย กลัว เช่น กลัวบางสิงบางอย่างทีไม่ รู้เกียวกับความตาย กลัวความ           
ไม่แน่นอน กงัวลว่าจะเกิดความทุกข์ทรมานก่อนตาย ตอ้งใช้อุปกรณ์ทางการแพทยที์ไม่พึงปรารถนา  
และเป็นภาระแก่ผูอื้น  บางรายกลวัวา่จะตอ้งพลดัพรากจากคนและสิงทีรัก ทีหวงแหน หรือกลวัต่อสิงที
จะเกิดขึนหลงัความตาย  ทาํให้ไม่สมควรกล่าวถึง จึงทาํให้ไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจ ส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่าง
ขาดความระมดัระวงั ประมาท ขาดการเตรียมความพร้อมก่อนตาย ถา้ความกลวัและความวิตกกงัวลของ
บุคคลมีอยู่ในระดบัปานกลางอาจส่งผลดี เพราะจะทาํให้มีการเตรียมตวัไม่ประมาทในการใช้ชีวิต แต่
บางคนอาจเก็บกดความวิตกกงัวลนีไวห้รือคิดวา่การตายคงจะไม่เกิดกบัตนเองในระยะใกลนี้ จึงทาํให้
เกิดความประมาท ส่วนผูที้มีทศันคติความเชือเกียวกบัความตายในดา้นบวก จะมีการเตรียมตวัก่อนตาย
เพือให้ตายอย่างสมศกัดิศรี ผลจากการศึกษาของ (Eliopoulos,2001; Komaromy& Hockey, 2001; Kalish, 

1987; อ้างในลดารัตน์  สาภินันท์, 2545) พบว่าผู ้สูงอายุบางรายสามารถยอมรับความตาย และกลัว
เกียวกบัความตายของตนนอ้ยลง เพราะตอ้งเผชิญกบัความเสือมลงของสภาพร่างกาย เจบ็ป่วยเรือรัง ตอ้ง
พึงพาผูอื้น จึงไดต้ระหนกัถึงปัญหา และการมองเห็นความตายของบุคคลแวดลอ้มทีมีมากขึน และมอง
ว่าภารกิจทีสําคัญของตนได้เสร็จสินลงแล้ว คุณค่าตนเองจึงลดลงกว่าตอนวยัหนุ่มสาว  แต่ก็ยงัมี
ผูสู้งอายุบางรายทีมองขา้มเรืองนี หรือทาํใจยอมรับไม่ได ้เนืองจากความเชือ ความกลวั หรือภาระทียงั
คา้งคา ทาํให้สถานการณ์นนัมกัเป็นความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและทุกขท์รมานอยา่งมากต่อการสูญเสียที
จะมาถึง (Davis, Cowley and Ryland, 1996) ส่วนการศึกษาของ Atchley, 1997; Cavanaugh, 1997; Risen, 

1999; Thorson, 1995 พบว่า ผูสู้งอายุบางรายยงัไม่สามารถทาํใจยอมรับต่อความตายของตนได้ เพราะ
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ยงัคงยึดติดกบัหนุ้าทีการงาน มีความกลวัทีจะตอ้งพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นทีรัก หรือมีบุคคลใน
ครอบครัว (คาํสัมภาษณ์อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช:นิตยสารหมอชาวบา้น เล่ม : / ) จากเหตุผล
ความกลัวตายต่างๆ ประกอบกบัสัญชาตญาณลึกๆ ของมนุษยน์ันต่างแสวงหาความอมตะและความ
สืบเนืองนีเอง และเมือวิทยาศาสตร์บอกว่าความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตมนุษย  ์มนุษยจึ์งดินรน
เพือทีจะหนีความตายไปให้พน้” (พระไพศาล วิสาโล, 2547) แมน้กระทงัขณะนนัจะอยูใ่นภาวะใกลต้าย
หรือระยะสุดท้ายของชีวิตก็ตาม โดยมองความตายว่าสามารถจดัการ ควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยี เงิน 
สามารถเอาชนะได ้โดยต่างแสวงหาและพึงความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีทางการแพทย ์พยายามต่อสู้
ดินรนเพือเอาชนะความตาย เมือความคิดเป็นเช่นนีจึงขาดความตระหนัก ขาดการศึกษาหาความรู้ ขาด
ความรู้ความเขา้ใจ คิดว่าความตายเป็นเรืองไกลตวั พยายามผลกัความตายออกห่างตวัมากทีสุด ดงันัน
การเรียนรู้เรืองความตาย การเตรียมตวัก่อนตายจึงไม่มีใครพูดถึง และไม่ค่อยมีปรากฏใหเ้ห็นในหนงัสือ  
ตาํรา  หรือเอกสารทางวิชาการในสังคมไทยมากนกั  การเผยแพร่ขอ้มูลตามสือต่างๆ  เกียวกบัความตาย
จึงมีอยา่งจาํกดั 

  ทัศนะทางการแพทย์ต่อความตาย 
  จากความเจริญทางดา้นเทคโนโลยทีางการแพทย ์ทศันะของการแพทยส์มยัใหม่มองวา่
ความตายสามารถจดัการและควบคุมไดด้ว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ เพือยืดอายขุองผูป่้วยระยะสุดทา้ย และดว้ย
ความลืมตายจึงทาํให้ทงัผูป่้วย ญาติ รวมถึงผูใ้ห้การรักษา พยายามต่างๆ นานา เพือเอาชนะและยืดชีวิต
ผูป่้วยออกไปให้นานทีสุด (บุญญสิกขา, ) ญาติผูใ้กลชิ้ดก็ตอ้งการให้ผูเ้ป็นทีรักอยูใ่ห้นานทีสุด มกั
แสดงความจาํนงให้แพทยใ์ห้การช่วยเหลือหรือรักษาผูป่้วยจนถึงทีสุด ไม่ว่าคุณภาพชีวิตผูป่้วยจะเป็น
อยา่งไร ผูป่้วยจะไดรั้บความทุกขท์รมานจากการช่วยเหลือมากแค่ไหน  มีการรักษา มีอุปกรณ์ทีสามารถ
ทาํหนา้ทีทดแทนการทาํงานของอวยัวะทีสูญเสียการทาํงาน และสามารถทาํให้ผูป่้วยมีชีวิตยาวนาน แต่
ผลคือทาํให้ค่าใชจ่้ายทางการแพทยเ์พิมสูงขึนอยา่งมาก ขณะทีผูป่้วยระยะสุดทา้ยกลบัมีคุณภาพชีวิตที
ตาํลง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์ )  ประเด็นของจริยธรรมทีใช้เป็นสิงพิจารณาตดัสินแนวทางการ
รักษาบางครังจึงถูกละเลย เพราะเมือผูป่้วยถึงระยะสุดท้ายของโรคแล้วนําหนักความสําคญัในเรือง
เป้าหมายการรักษาให้หายจากโรคย่อมมีความสําคัญน้อยกว่าเป้าหมายเพือให้พ้นทุกข์ทรมานอัน
เนืองมาจากโรคหรือการเจ็บป่วย จนบางครังก็เกิดขอ้โตแ้ยง้กนัเองในหมู่ญาติหรือกบัผูป่้วยถึงความ
คิดเห็นไม่ตรงกนั ทาํให้เกิดปัญหาต่างๆขึนมา ซึงลว้นเกิดจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัภาวะ
ใกลต้ายและความตายทงัสิน แต่ถา้ทุกคนตระหนกัถึงสัจธรรมวา่ความตายเป็นเรืองธรรมชาติ จะทาํให้มี
การเตรียมความพร้อมดว้ยสติทีจะเลือกได้ว่า ก่อนตายจะทาํอะไร อย่างไร ถ้าจะตายอยากตายอย่างไร 
(Yalom ID., 1980)  และสามารถเผชิญกบัการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ยของชีวิตไดดี้กวา่ผูที้ไม่ไดเ้รียนรู้และ
เตรียมตวัก่อนตาย เนืองจากประโยชน์ของการเรียนรู้และการทาํความเขา้ใจนนัไม่เพียงแต่จะทาํให้เรา
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ไม่ประมาทและมีการเตรียมความพร้อมในตนเองทงัดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และดา้นจิตวิญญาณแลว้
นัน ยงัจะช่วยให้ผูที้เกียวข้องกับความตายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต เช่น ญาติผูป่้วย บุคลากรทาง
การแพทย ์บุคคลทวัๆไปไดดู้แลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตไดดี้ขึนอีกดว้ย  
  การเตรียมตัวก่อนตายและสิทธิการตาย 
  การเตรียมตวัก่อนตายจึงเป็นสิงสําคญั เพือทีจะจดัทาํสิงทีตนปรารถนาหรือมุ่งหวงัให้
บรรลุผลสําเร็จ เพือเป็นการปรับตัวทีเหมาะสมต่อภาวะใกล้ตาย ( Corr,  1992 cited in Corr,  

Nabe and Corr,  1997)  ความพยายามทีจะจดัทาํสิงทีตนปรารถนา ซึงในทีนียงัรวมถึง การจดัทาํ
เอกสารทางกฎหมายทีระบุความปรารถนาของตนไวล่้วงหน้าเกียวกบัวิธีการดูแลรักษาในภาวะสุดทา้ย
ของชีวิตว่าต้องการหรือไม่ต้องการให้ใช้วิธีการรักษาแบบใด (Rosenbaum and  et .al . ,  2001 )  
การวางแผนจัดการกับร่างกายของตนหลังการตาย ( Total l ife Planning Resource Centre,  

2001)  การดูแลทีตนปรารถนาในเดือนสุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายของชีวิต (Medical Network 

Inc. ,  2001) รวมถึงการตดัสินใจเลือกบุคคลทีตนไวว้างใจให้เป็นผูแ้ทนในการอธิบายแก่ผูอื้นให้ทราบ
ถึงวิธีการรักษาทางการแพทยใ์นระยะสุดทา้ยของชีวิตทีตนตอ้งการในวาระทีตนเองไม่สามารถสือสาร
ให้ผูอื้นทราบไดไ้วล่้วงหน้า (Price, 2001) ดงันนัเมืออยูใ่นสภาวะสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ ผูป่้วยจึงควร
หารือกบัคนในครอบครัว ญาติสนิท คนใกล้ชิดทีไวว้างใจหรือแพทยใ์นการทาํหนังสือแสดงเจตนา
ปฏิเสธการรักษาทีเกินความจาํเป็น และวางแผนการดูแลรักษาเมือตนเองป่วยหนกัหรืออยูภ่าวะใกลต้าย
ได ้ว่าตอ้งการให้ญาติ ทีมแพทยที์รักษาทาํอย่างไรกบัตนเองโดยเฉพาะประเด็นความประสงค์หรือไม่
ประสงค์ให้ทาํ CPR (Cardio Pulmonary  Resuscitation )  และการรักษาเพือยืดชีวิต การตอ้งการ
กลบัไปตายทีบา้นท่ามกลางคนทีรักอยูข่า้งๆ หรือตอ้งการให้พระสงฆ์มาสวดมนตร์วมถึงผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัการเกียวกบัร่างกายตนหลงัจากเสียชีวิต เช่นการจดัการศพ การบริจาคอวยัวะ การผ่าชนัสูตร 
เป็นต้น ( Allender and Rector,  1998; Christensen and Kockrow, 1999; Corr,  Nabe 

and Corr,  1997; Cavanaugh, 1997; Resin,  1999; Ringsven and  Bond, 1997; 

Tusen, 2001; Barkauskas,  Baumann, Darling -Fisher and  Stoltenberg-Allen, 

1994; Bee,  1998 และพระไพศาล วิสาโล, 2554) ซึงทงัหมดหมายถึงการเตรียมตวัก่อนตาย ทีมีการ
วางแผนหรือดาํเนินการไวล่้วงหน้าเกียวกบัสถานการณ์ในภาวะใกลต้าย และการตาย ซึงครอบคลุมทงั
ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ  และสั งคม  ( Corr,  1992 cited in Corr,  Nabe and  Corr,  

1997)  ซึงสิทธิการตาย ปัจจุบันถูกนําไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางซึงแพทยสมาคมโลก ( World 

Medical Association )และในหลายประเทศให้การยอมรับในเรืองนีว่าชอบด้วยกฎหมาย และ      
ไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยผูป่้วยทีทาํหนงัสือแสดงเจตนาเมือวาระสุดทา้ย ยงัคงไดรั้บการดูแล
ตามความจําเป็น มิได้ถูกทอดทิงจากแพทย์ พยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการดูแลให้ผู ้ป่วยรู้สึกสบาย             
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การบรรเทาอาการปวด หรือทีเรียกวา่การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative care )  (บุญญสิกขา, 
) เช่น รัฐบาลเบลเยียม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย       

เฉพาะ Northern Territory  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก สิงคโปร์ เป็นต้น โดยข้อพิจารณา         
3 ประการ (The World Medical Association) คือเมืออยู่ในภาวะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส      
สิทธิส่วนบุคคลทีจะยุติชีวิตลงและบุคคลไม่ควรจะถูกบงัคบัให้ยืดชีวิตออกไปในสภาพทีช่วยตนเอง
ไม่ไดแ้ละไร้การรับรู้    ทางสมอง ทางออกทีมีอยู่ในปัจจุบนั คือการให้สิทธิผูป่้วยวาระสุดทา้ย อยู่ใน
สภาพทีพร้อมตายอยา่งมีศกัดิศรี สงบ และมีสติโดยมีคนรักรอบขา้งทียอมรับการจากไปอยา่งมีสติและ
เห็นความตายเป็นธรรมชาติ ให้เตรียมตวัตายอย่างมีศกัดิศรี และตายอย่างมีสติปราศจากการยืดชีวิต     
ไวด้ว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ” (อมรา สุนทรธาดาและหทยัรัตน์ เสียงดงั, ) 
  ประเทศไทยไดมี้กฎหมายรับรองทีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัประกอบดว้ย ประเด็นของ 
จริยศาสตร์ตามสิทธิผูป่้วย (Patients Bill of Right) ทีออกประกาศรับรองโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล 
สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทยสภา และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ในสิทธิผูป่้วยขอ้ที 3 

ทีกล่าววา่ ผูป่้วยทีขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิทีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และเขา้ใจชดัเจน 
จากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเพือให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให ้
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาํเป็น และหนงัสือ
แสดงเจตนาตามพระราชบญัญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  มาตราที 12 ทีได้มีการอนุญาตให้มีการ
แสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) ไวไ้ด ้ในประเด็นการตายอย่างสงบตามวิถี
ธรรมชาติ โดยเนือหาของพ.ร.บ.ระบุไวช้ดัเจนวา่ ตอ้งเป็นการแสดงความจาํนงจากตวัผูป่้วยเองว่าเลือก
ทีรับการรักษา หรือยุติการรักษาทีเป็นเพียงการยืดชีวิตในวาระสุดทา้ยของชีวิต ดงันนัในเรืองการเตรียม
ตวัก่อนตาย พินัยกรรมชีวิตจึงเป็นอีกเรืองทีสําคญัทีผูป่้วยไม่ควรละเลยโดยเป็นการแสดงเจตจาํนง       
ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Living will หรือ Advance Directives) ไวล่้วงหน้า และยงัสามารถใช้มลัติมีเดีย
อยา่งอืนเป็นหลกัฐานได ้เช่น วซีีดี หรือวิดีโอคลิปหรือดว้ยวาจาเพือยืนยนัความตอ้งการของผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย (คมชัดลึก วนัพฤหัสบดีที 10 กนัยายน 2552) เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามเจตจาํนง เมือ
ตนเองอยู่ในภาวะใกล้ตายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต ทีไม่อยู่ในฐานะทีแสดงเจตจาํนง หรือยืนยนั
เจตจาํนงไดน้อกเหนือจากการเตรียมทางดา้นจิตใจ ซึงสามารถปฏิบติัไดจ้ริงไม่ผิดกฎหมาย และให้เก็บ
รักษาหลักฐานไว  ้ถ้าไม่มีการกระทาํ หรือมีแต่ระบุไวไ้ม่ชัดเจน ให้ใช้ Common sense และให้ญาติ       
ทีใกล้ชิดทีสุดเป็นผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วย (Emanuel LL atc,1999 อา้งใน ดุสิต สถาวร, 2550) เพือไม่ให้
เป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว บุตรหลาน และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลาํบากใจต่อการตดัสินใจ    
ในดา้นการรักษาตนเองเมือถึงวาระใกลต้าย ทงัครอบครัว บุตรหลาน และทีมแพทยผ์ูรั้กษา เพือให้ผูป่้วย
ไดต้ายดีทงัตายดีทางกาย จิตสังคม และตายดีทางจิตวิญญาณ แต่ทุกวนันีบุคลากรทางการแพทยที์เป็น   
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ผูท้าํงานเกียวข้องใกล้ชิดกบัความตายมากทีสุด กลบัมีเรืองราวความรู้ความเขา้ใจเกียวกับความตาย     
ให้ได้เรียนรู้น้อยทีสุด (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์ 2550) และเมือการแพทยแ์ผนใหม่มองเห็นความตาย
เป็นปฏิปักษต่์อวชิาชีพแพทย ์ความตายของผูป่้วยหมายถึงความลม้เหลวของแพทย ์(พระไพศาล วิสาโล, 

) ข้อโต้แยง้เรืองสิทธิการตายจึงได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ (ธนาและคณะ, 2546; สุมาลี นิมมานนิตย์, 
2550)  เช่น รักษาหรือไม่รักษา ให้การรักษาอยา่งไรจึงจะเหมาะสม หยุดรักษาจะผิดไหม เช่น กรณีผูป่้วย
ทีอยูใ่นภาวะหมดสติไม่รู้สึกตวัเป็นเวลานาน ใส่เครืองช่วยหายใจแลว้อาการไม่ดีขึน ไม่ตอบสนองและ
ไม่รับรู้สิงใดๆ กรณีนีแพทยค์วรจะถอดเครืองช่วยหายใจ หรือจะให้ยานอนหลบัเพือให้ผูป่้วยตายอย่าง
สงบหรือควรจะยืดชีวิตผูป่้วยไว ้ซึงเรืองดงักล่าวยงัไม่มีความกระจ่างชดัเจนและยงัไม่มีแนวทางทีเป็น
หลกัเกณฑ์ชดัเจนทีแพทยจ์ะนาํไปปฏิบติัเช่นกนั (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์2550) ซึงถา้แพทย ์พยาบาล
หรือแมก้ระทงัญาติ เปลียนมุมมองใหม่ โดยไม่ถือว่าความสําเร็จอยู่ทีการช่วยหรือยืดชีวิตของผูป่้วย    
ให้ไดน้านทีสุด แต่อยู่ทีการช่วยให้เขาเผชิญความตายอย่างสงบ มีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไป
ได้ก่อนตาย ขอ้โตแ้ยง้เรืองสิทธิการตายทีพบเห็นอยู่บ่อยๆ ก็จะไม่เกิดขึน โดยยึดหลกัการดูแลรักษา
ผูป่้วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เพือให้ผูป่้วยได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ตามหลักของ
จริยธรรมทางการแพทย ์(Ethical principle) ทีสรุปไวโ้ดยองค์การอนามยัโลกในปีค.ศ.1990 (Beauchamp 

TL, Childress JF, 1994 and Gilligan T, Raffin TA., 1997 ) ที มุ่ งประเด็นให้การเกือกูล ไม่ ก่อให้ เกิด
ผลร้าย ให้ความเคารพถึงความเป็นอิสระและเสรีภาพส่วนบุคคลและมีความยุติธรรม โดยครอบคลุมใน
มิติดา้นชีวการแพทย ์มิติดา้นกาย-จิต-สังคม และมิติดา้นจิตวิญญาณ (อมรา สุนทรธาดา  และหทยัรัตน์ 
เสียงดงั, ) โดยยึดผูป่้วยและครอบครัวเป็นศูนยก์ลางของแนวคิดการดูแลทงัหมด ซึงนโยบายของ
รัฐบาลได้มีการพยายามทีจะผลักดันรูปแบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย (End of life care) ให้เกิดขึน     
ในทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งไดต้ระหนกัและให้ความสนใจในการเรียนรู้และวางรูปแบบ  
ทีเป็นรูปธรรมเกียวการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติอยา่งจริงจงั  
  เพราะผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการทุกข์ทรมาน แต่เมือไม่รู้สึกตวัการตดัสินใจในการ
รักษาพยาบาลมกัขึนอยูก่บัการตดัสินใจของแพทยก์บัญาติ จึงทาํให้สวนทางกบัความตอ้งการ ก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ห้บริการและญาติผูป่้วย  ประกอบกบับุคคลมกัขาดการวางแผนหรือการเตรียม
ตัวก่อนตายมาตังแต่ต้น และแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของแต่ละ
โรงพยาบาลทีดาํเนินการในรูปแบบของตน ซึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามบริบท “ขณะนี
ลกัษณะการดูแลผูป่้วยยงัเป็นแบบต่างคนต่างทาํ ให้การดูแลผูป่้วยเป็นระบบตามอวยัวะของร่างกาย 
ไม่ได้มีการวางแผนการทาํงานกันเป็นทีม ยงัไม่ได้เอาผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง” (คาํสัมภาษณ์:อุมาภรณ์ 
ไพศาลสุทธิเดช,นิตยสารหมอชาวบา้น เล่ม :  : ) ขาดการจดัการความรู้ ทียงัไม่ไดรั้บความสนใจ 
และขาดแนวทางและรูปแบบทีเป็นสหวิทยาการทีเป็นสหสาขาวิชาชีพเชือมโยงหลายมิติ เช่น แพทย ์
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พยาบาล นักกายภาพบาํบดั บุคลากรสนับสนุน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา 
ตวัแทนชุมชน อาสาสมคัร นกับวช ทีตอ้งทาํความเขา้ใจมิติทางสังคม วฒันธรรม โดยบางแห่งให้การ
ดูแลเฉพาะในโรงพยาบาล บางแห่งให้การดูแลครอบคลุมไปถึงทีบา้นหรือชุมชน มีอาสาสมคัรเยียวยา
และให้กาํลังใจผูป่้วย พาผูป่้วยนังสมาธิ การนิมนต์พระมาเทศน์ การรับบิณฑบาต ข้างเตียงผูป่้วย 
ตลอดจนความเชือ พิธีกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดการปฏิบติัทีแตกต่างหลากหลาย และหนงัสือแสดงเจตนา
ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตราที  (ความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต (Living will)) 
ค่อนขา้งเป็นเรืองใหม่และยงัไม่แพร่หลาย รวมถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวิธีคิด การปฏิบติั 
มุมมองเกียวกบัความตายของบุคคลากรทางการแพทย ์ทาํให้แพทยไ์ดใ้ช้ความรู้และเทคโนโลยีเขา้มา
ควบคุมจดัการต่อสู้กบัความตาย และทาํทุกวธีิตามกระบวนการทางการแพทยที์จะยืดลมหายใจคนไขใ้ห้
นาน (พระไพศาล วิสาโล, 2547) และอีกดา้นหนึงการเตรียมความพร้อมก่อนตายของผูสู้งอายุและผูป่้วย
โรคเรือรังตามพืนฐานทศันคติ ความเชือ วฒันธรรม หรือศาสนา ทีแตกต่าง รวมถึงมุมมองของญาติ
เกียวกบัเรืองดงักล่าวจึงทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างแนวทางการดูแลแบบประคบัประคองกบัการเตรียม
ตวัก่อนตายรวมถึงความคาดหวงัของผูป่้วยและญาติทีตอ้งการไดรั้บ การสร้างองคค์วามรู้เกียวกบัเรืองนี
จึงมีความสําคญัมาก ซึงการสร้างองคค์วามรู้ในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต นนัตอ้งสร้างควบคู่
ระหวา่งหลกัการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองเพือตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆของผูป่้วยที
ครอบคลุมทงัองค์รวมนันเพือช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
(Brant, 1998) กบัการเตรียมตวัก่อนตายและการวางแผนชีวิตเพือเผชิญความตายของผูป่้วยทงัทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทีขึนอยู่กับความเชือของบุคคล หรือขึนอยู่กับประสบการณ์ 
วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ หรือหลกัศาสนาทีตนศรัทธา (Angelucci and  Lawrence, 1995; 

Cavanangh, 1997;  Risen,  1999 )  
  จงัหวดัราชบุรี เป็นจงัหวดัหนึงทีอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศไทย มีความแตกต่าง
หลากหลายของชนชาติทางพืนฐานทศันคติ ความเชือ วฒันธรรม ผูศึ้กษาวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวา่ใน
ขณะทีการแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will )  เป็นเรืองใหม่ทียงัไม่เป็นที
แพร่หลาย รับรู้ และยอมรับในสังคมไทยเมือเปรียบเทียบกบับางประเทศในวฒันธรรมตะวนัตก รวมถึง
บริบทสังคมไทยมีความหลากหลายทางดา้นมิติ มุมมอง ทีอยูภ่ายใตพ้ืนฐานความแตกต่างของทางดา้น
ศาสนา ความเชือ ความศรัทธา สังคม วฒันธรรมทีเกียวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตาย  และรวมถึง
โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลในจงัหวดัราชบุรี มีแนวทางการปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวิตทีแตกต่างกนัในบางประเด็น จึงเป็นประเด็นเพือการศึกษาในครังนีว่าเราควรจะมีแนว
ทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตอยา่งไร เพือช่วยเหลือดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ย
ของชีวติทีเหมาะสมกบับริบทมากทีสุดเพือการตายดี มีสุข สมศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
 . วตัถุประสงค์การวจัิยหลัก 
  เพือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต 

 . วตัถุประสงค์การวจัิยรอง 
  .  เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกับความตายและ
การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี  

  .  เพือศึกษาการเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุในเขต
จงัหวดัราชบุรี 

  .  เพือศึกษาสภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ย
ของชีวติและหลงัการตาย 

  .  เพือศึกษาสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลในเขต
จงัหวดัราชบุรี 

  .  เพือหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ของ
ผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี 
 

คําถามการวจัิย 
 1. ขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อน
ตายของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งไร 

 . การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี 

เป็นอยา่งไร  
 . สภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและ
หลงัการตาย เป็นอยา่งไร 

 . สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งไร 

 . แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ของผูสู้งอายุใน
เขตจงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งไร 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัครังนีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลทงั
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพือศึกษาการ
เรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาความเชือ ความรู้
และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย และความตอ้งการส่วนบุคคลของผูสู้งอายใุนเขต
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จงัหวดัราชบุรี สภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและ
หลงัการตาย สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี เพือหา
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี 
โดยศึกษาผา่นกระบวนการเรียนรู้ มุมมอง ภายใตค้วามแตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม ศาสนา ความเชือ 
ชาติพนัธ์ุ ทีมีการปรับเปลียนไปตาม ยุคสมยั ทีส่งผลถึงการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตของบุคคล 
รวมถึงสภาพการดูแลแบบประคบัประคองผูป่้วยวาระสุดทา้ยของโรงพยาบาลทีมีทงัความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
 

การดําเนินการวจัิย 
 การดาํเนินการวจิยัครังนีไดด้าํเนินการวจิยั ดงันี 
 . ศึกษา สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเกียวกบัแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการจดัการวาระ
สุดทา้ยของชีวติของต่างประเทศและประเทศไทย เพือสรุปเป็นแนวทางเพือการศึกษาขนัต่อไป   
 2.  ศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี  
  .  ศึกษาผูสู้งอาย ุในประเด็น   
   . .   ขอ้มูลพืนฐาน  
   . .   ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย 

   . .   การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการได้รับการดูแลขณะป่วยหรือในช่วง
วาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตายจากญาติและบุคลากรทางการแพทย ์

                    2.2 ศึกษาญาติ ในประเด็น   
   2.2.1  สภาพการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิต 

   2.2.2  ความตอ้งการในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการ
ตายจากบุคลากรทางการแพทย ์

            2.3 ศึกษาบุคลากรทางการแพทย ์ในประเด็น 
   2.3.1  สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต   
 . จดัทาํร่างแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตจาก
ขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และจากการศึกษาสภาพการดูแลผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวิตจากญาติและโรงพยาบาลต่างๆ ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 
 . จดัสัมมนาเสนอข้อมูลทีคน้พบ โดยเชิญวิทยากรผูเ้กียวข้องในการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติ เพือวพิากษ ์
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 . สรุปแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต ในบริบท
จงัหวดัราชบุรี 
 . นาํเสนอขอ้มูล การส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ในบริบท
จงัหวดัราชบุรี ในลกัษณะของการพรรณนาความ  
 

ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตงานวิจยัเพือศึกษา แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของ
ชีวิตของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี ครังนีประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นเนือหา ขอบเขตพืนที  ขอบเขต
ดา้นประชากร และขอบเขตดา้นตวัแปร ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 . ขอบเขตดา้นเนือหา  ประกอบดว้ยเนือหาหลกัๆ คือ 

  .  ความเชือ ความรู้และวิธีการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตาย 
รวมถึงความรู้เกียวกบัสิทธิผูป่้วยและหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living 

will) ตามหนงังสือแสดงเจตนาตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  มาตรา 12 

  .  วธีิการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ 

   . .  การเตรียมตวัก่อนตายดา้นต่างๆ 

   . .  ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือขณะป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติและหลงั
การตาย  
  .  แนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต 

 2. ขอบเขตพืนที การศึกษาวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัได้เลือกศึกษาในพืนทีของจงัหวดัราชบุรี 
เนืองจาก จงัหวดัราชบุรีไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและจากการสํารวจอตัราป่วยของผูป่้วยในทีมารับบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรีช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2555 พบข้อมูลสอดคล้องกันว่า 
ผูสู้งอายุมีโรคประจาํตวัถึงร้อยละ 45.5 โรคประจาํตวัส่วนใหญ่ทีเป็นคือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.4 

เบาหวาน ร้อยละ 10.92 โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 2.23 โรคหวัใจ ร้อยละ 1.86  และโรคติดเชือทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง ร้อยละ 1.83 (สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555)  ประกอบกบัจงัหวดั
ราชบุรี มีความหลากหลายความเชือ ความคิดภายใตพ้ืนฐานของความแตกต่างทางศาสนา ชาติพนัธ์ุ ทีส่งผลต่อ
ทศันคติ ในการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต และสิงทีสําคญัคือ ผูว้ิจยัเป็นหนึงในทีมสุขภาพ ปฏิบติังานอยู่
ในจงัหวดัราชบุรี จึงต้องการศึกษาวิจยัเพือนําผลการวิจยัทีได้ศึกษาผ่านมุมมองของผูสู้งอายุ ญาติ และ
มุมมองของทีมบุคลากรทางการแพทย ์ทีคน้พบมาพฒันาเป็นแนวทางการส่งเสริมเพือจดัการเรียนรู้เกียวกบั
การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ทีเหมาะสมกบับริบทพืนทีจงัหวดัราชบุรี ต่อไป  
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 3. ขอบเขตประชากร 

  การศึกษาเกียวกบั การเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตครังนี ศึกษาในกลุ่ม
ของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี ญาติ และบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี   
ทีมีแนวทางการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative care) ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เพือหาแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติทีสอดคลอ้ง เหมาะสมตามบริบทจงัหวดัราชบุรี โดย 

  .  ประชากรเป้าหมาย การเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ครังนีสามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ 4 กลุ่มคือ 1) ผูสู้งอายุ 60 ปีขึนไป 2) ญาติของผูสู้งอายุ 3) บุคลากรทางการแพทย ์   

4) ผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

  .  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

   . .  ผูสู้งอายุตังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีอยู่ในสมัชชาชมรมผูสู้งอายุของ     
แต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี (ตวัแทนในชมรมผูสู้งอายขุองแต่ละตาํบลรวมเป็นสมชัชาผูสู้งอายุอาํเภอ) 
   . .  ญาติของผูสู้งอายทีุป่วยและเขา้รับการรักษาอยูที่โรงพยาบาลในเขตจงัหวดั
ราชบุรี โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มญาติผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตทีมารับการ
รักษาทีโรงพยาบาล เช่น หอผูป่้วยหนัก หอผูป่้วยอายุรกรรม หรือตึกอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน และญาติของ
ผูป่้วยสูงอายทีุบา้น โดยการลงเยยีมบา้นพร้อมกลุ่มงานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาล 

   . .  บุคลากรทางการแพทยป์ระกอบด้วยแพทย ์พยาบาลทีให้การดูแลผูป่้วย 
โดยเนน้หน่วยงานทีมีผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เช่น หอผูป่้วยหนกั หอผูป่้วยอายรุกรรม  เป็นตน้  

   . .  กลุ่มผูเ้ชียวชาญของทุกฝ่ายประกอบด้วย ตวัแทนผูสู้งอายุ ตวัแทนญาติ 
และตวัแทนบุคลากรทางการแพทยที์ทาํงานเกียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ 

 4. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

  ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ครังนีประกอบดว้ย 
  .  ขอ้มูลพืนฐานของผูสู้งอาย ุ

   . .  ขอ้มูลพืนฐานทวัไป  ไดแ้ก่ 
     เพศ 

     อาย ุ

     ระดบัการศึกษา 
     ศาสนา 
     ชาติพนัธ์ุ 

     อาชีพ 

     สถานภาพการอยูอ่าศยั 
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     โรคประจาํตวั 

     ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

     ประสบการณ์ในอดีตเกียวกับภาวะใกล้ตายและการตายของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือผูอื้น 

     ประสบการณ์ในการดูแลผูที้เจ็บป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต 

   . .  มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนสุขภาพ และการเผชิญการเจ็บป่วย 
  .  ความเชือ ความรู้ และการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตาย  
   . .  ความเชือเกียวกบัความตาย  คาํสอนทางศาสนา ชีวิตหลงัความตาย และการ
เตรียมตวัก่อนตาย 

   4.2.2 ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย  
     1.  ความรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตายดา้นต่างๆ และความ
ตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตตามหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will)) 

     .  การเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย ไดแ้ก่ วิธีการ
เรียนรู้ และช่องทางการเรียนรู้ 

     .  การเตรียมตวัก่อนตาย 

     .  ความตอ้งการไดรั้บการดูแล  

       .  ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 
         . ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติ  

         . ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือหลงัการตาย 

       .  ญาติ ไดแ้ก่ 

         . ขอ้มูลส่วนบุคคล  
         . สภาพการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต ได้แก่ 
สถานภาพความสัมพนัธ์ ภาวะสุขภาพผูสู้งอายุทีดูแล การดูแลทีตอบสนองทุกมิติ ปัญหา/อุปสรรคการ
ดูแลผูสู้งอายุ การรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตาย  ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครัง
สุดทา้ยของชีวติ (Living will) และการเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช ้   

         3.  ความตอ้งการในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิต
และหลงัการตาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการได้รับการดูแลเมือผูสู้งอายุเจ็บป่วย ความตอ้งการไดรั้บการดูแล
เมือผูสู้งอายปุ่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตาย 

      4.3 บุคลากรทางการแพทย ์

        .  สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต 
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        .  ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
และญาติไดค้รอบคลุม 

        .  ปัญหา/อุปสรรคการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต 

        .  ความรู้เกียวกบัหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดทา้ย
ของชีวติ (Living will) 
        .  การเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช ้
 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 . ไดข้อ้มูลเกียวกบัขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้ และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย
และการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี 

 . ได้ข้อมูลเกียวกับการเตรียมตัวก่อนตายและความต้องการได้รับการดูแลของ
ผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี 

 . ไดข้อ้มูลเกียวกบัสภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติและหลงัการตาย 

 . ไดข้อ้มูลเกียวกบัสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของโรงพยาบาลในเขต
จงัหวดัราชบุรี 

 . ไดแ้นวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุใน
เขตจงัหวดัราชบุรี 
 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทีมีอายตุงัแต่  ปี  ขึนไปทงัชายและหญิง  
 ผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต หมายถึง ผูป่้วยทีป่วยหนกั จากการบาดเจ็บหรือโรคทีไม่อาจ
รักษาให้หายได้และแพทย์ผูรั้บผิดชอบการรักษาได้วินิจฉัยจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทาง
การแพทยว์า่ ภาวะนนันาํไปสู่การตายอยา่งหลีกเลียงไม่ไดใ้นระยะเวลาอนัใกลจ้ะถึงและให้หมายความ
รวมถึงภาวะทีมีการสูญเสียหนา้ทีอยา่งถาวรของเปลือกสมองใหญ่ทีทาํให้ขาดความสามารถในการรับรู้
และติดต่อสือสารอย่างถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใดๆ ทีแสดงถึงการรับรู้ได้ จะมี
เพียงปฏิกิริยาสนองตอบอตัโนมติัเท่านนั  
 ญาติ หมายถึง บุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายตรง คือ บิดา มารดา พีนอ้ง บุตร หรือบุคคล
ทีมีความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย คือ คู่สมรส หรือบุคคลทีมีความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติทีมีความผกูพนั
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยและมีส่วนในการตดัสินใจเกียวกบัผูป่้วย 
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 บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง แพทย ์พยาบาล หรือบุคลากรสายการแพทยที์ปฏิบติังาน
เกียวขอ้งกบัผูป่้วยในโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 ความรู้ เกียวกับความตาย หมายถึง ผลจากประสบการณ์เรืองความตายและรับรู้ดา้นการ
มองความตายของบุคคลทีมีทงัทางดา้นบวกและดา้นลบ และบนัทึกไวใ้นกระบวนการคิด การจาํ และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัดา้นการเตรียมตวัก่อนตาย 

 ความเชือเกียวกับความตาย หมายถึง การยอมรับอนัเกิดอยูใ่นจิตสํานึกของมนุษยต่์อพลงั
อาํนาจเหนือธรรมชาติเกียวกบัความตาย และมีการถ่ายทอด โดยอาศยัสิงแวดลอ้มและการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น และเป็นพืนฐานให้เกิดการกระทาํต่างๆเกียวกบัการเตรียมและการไม่เตรียมตวัก่อนตาย  
 การเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมทีทาํให้บุคคลเกิดการเปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมเดิมสู่
พฤติกรรมใหม่ทีค่อนขา้งถาวร เนืองจากการไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ หรือการฝึกฝน 

 การเรียนรู้เกียวกับความตายและการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต หมายถึง การศึกษา
แสวงหาความรู้เกียวกบัความตาย การวางแผนการดาํเนินชีวิต การวางแผนเรืองการตาย การจดัพิธีศพ 
การประเมินความรู้สึกว่าสิงใดทีจะช่วยให้สามารถยอมรับความตายของตนได ้เพือให้บุคคลลดความ
วติกกงัวลเรืองความตาย และมีการปฏิบติัตามแผนทีตนเองวางไวเ้พือการตายดี 

 การจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต หมายถึง การเตรียมตวัก่อนตาย ทีมีการวางแผนหรือ
ดาํเนินการไวล่้วงหน้าเกียวกบัสถานการณ์ในภาวะใกลต้าย และการตาย อย่างมีร่องรอย หลกัฐานหรือ
ลายลกัษณ์อกัษรทีแสดงถึงการเตรียมตวั ซึงครอบคลุมทงัครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม   
 การเตรียมตัวก่อนตาย หมายถึง การเตรียมตวัทีครอบคลุม 

 1. ดา้นร่างกาย โดยเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living 

will) การเลือกวิธีการรักษาทางการแพทย ์การเลือกสถานทีสําหรับพกัรักษาตวัเมืออยู่ในภาวะใกลต้าย 

การเลือกสถานทีตาย การบริจาคอวยัวะ การวางแผนเกียวกบัการจดัการงานศพ  
 . ด้านจิตใจ โดยเกียวข้องกับการยอมรับความตาย การวางแผนจดัการเกียวกับชีวิต
ตนเองในเวลาทีเหลือและปฏิบติัตามสิงทีตนศรัทธา ตามความเชือ และเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิตใจ  
 . ด้านสังคม โดยเกียวข้องกบัการสนทนาถึงปัญหาสุขภาพของตนและความตายกับ
สมาชิกในครอบครัว ญาติ การปรับความเขา้ใจ การขออโหสิกรรม การจดัการธุรกิจทีคงัคา้ง การจดัการ
ดา้นการเงิน การทาํพินยักรรม ประกนัชีวติ การจดัการงานศพตน เป็นตน้ 

 การดูแลทีตอบสนองทุกมิติ หมายถึง การดูแลโดยให้ความสําคญักบัการดูแลดา้นร่างกาย 
การรักษาทางการแพทย ์ให้ความสําคญัดา้นจิตใจผูป่้วยและครอบครัว ให้โอกาสผูป่้วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ทงัดา้นการรักษา การให้ขอ้มูลข่าวสาร, ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ
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,ความปลอดภยั, การช่วยเหลือครอบครัวเพือจดัการกบัความทุกขท์รมานของผูป่้วย อาํนวยความสะดวก
ใหไ้ดป้ฏิบติัตามความเชือ/ศาสนา  
 การตายดี หมายถึง การเสียชีวิตโดยใจสงบ มีสติ ใจเกิดปัญญารู้แจง้เห็นในสัจธรรม ไม่
เจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์ ทรมาน ท่ามกลางคนรัก ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน มีคนดูแลจนวินาที
สุดทา้ย โดยทีคนรอบขา้งทาํใจได ้ไม่ฟูมฟาย เศร้าโศกเสียใจ ไม่มีความขดัแยง้ และมีการจดัการภาระที
วติกกงัวลไวเ้รียบร้อยก่อนตาย 

 มุมมองสุขภาพและการวางแผนสุขภาพ หมายถึง ความคิดเกียวกับตนเองในการให้
ความสาํคญัของสุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพเพือคน้หาและป้องกนัโรคและการเจ็บป่วย 

 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care): หมายถึง การจัดการผูป่้วยทีกาํลังเผชิญ
ปัญหาทีเกียวเนืองกับความเจ็บป่วยทีคุกคามถึงชีวิตและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน โดยการ
ป้องกนัและบรรเทาความทุกขท์รมานต่างๆ ดว้ยการวินิจฉยัแต่เนินๆ การประเมินอยา่งแม่นยาํ และการ
รักษาความปวดและปัญหาอืนๆให้ครบถว้นทงัดา้น ร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีหัวใจหลกัของการ
ดูแล คือ ให้ความสําคญักบัตวัผูป่้วยและครอบครัวเป็นหลกั ครอบคลุมความตอ้งการทุกดา้น เป็นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ ญาติและตัวผู ้ป่วย และมีความต่อเนืองและการ
ประเมินผลอยา่งสมาํเสมอ 

 หนังสือแสดงเจตนาตามความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต (Living will) หมายถึง หนงัสือ
แสดงความตอ้งการของบุคคลเพือให้บุคคลทีเกียวขอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการของตนเอง โดยรวมถึง
ความตอ้งการทีไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยืดการตายในวาระสุดทา้ยของ
ชีวติ หรือเพือยติุความทรมานจากการเจ็บป่วย 

 ศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษยมี์ศกัยภาพในการนาํตนเอง มีสิทธิทีจะเลือก
แนวทางตามทีตนปรารถนา ทงัในการดาํรงชีวิต มีชีวิต พฒันาตนเอง โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผูอื้น และเลือกทีจะตายอย่างสมศกัดิศรี เป็นการตายทีปราศจากเครืองมือทางการแพทย ์หลีกเลียงความ
ทุกขท์รมาน จากกระบวนการของภาวะใกลต้ายทียาวนานดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆได ้ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 งานศึกษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ในบริบทของจงัหวดัราชบุรี โดยงานศึกษาครังนีไดพ้ิจารณา
ทีองคป์ระกอบ 4 ส่วนหลกัๆ คือ แนวคิดมุมมองของผูสู้งอาย ุญาติ บุคลากรทางการแพทย ์และแนวทาง
การดูแลแบบประคบัประคองผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
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เพือเป็นแนวทางการส่งเสริมการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติในบุคคลทีเกียวขอ้ง คือ ผูสู้งอายุ ญาติ และ
บุคลากรทางการแพทย ์โดยมีแนวคิดและความเชือวา่ 
 ผูใ้หญ่เป็นผูมี้วุฒิภาวะ มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยการชีนําตนเอง โดยเมือพบ
ปัญหาจะแสวงหาข้อมูล ทงัด้านตนเอง ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม และขอ้มูลทางหลัก
วิชาการ นํามาคิดวิเคราะห์ประกอบกันเพือหาทางเลือกในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทีเหมาะสมมี
อิสรภาพ มีความพอดีระหวา่งตนเองสภาพแวดลอ้มและสังคม และมีความคิดรวบยอดสร้างองคค์วามรู้
ของตนเองเพือเป้าหมาย คือ “ความสุข” จนกระทังวาระสุดท้ายของชีวิต และ “ตายดี” โดยเป็นการ
เสียชีวิตโดยใจสงบ มีสติ เกิดปัญญารู้แจง้เห็นในสัจธรรม ไม่เจ็บปวด ไม่ทนทุกข ์ทรมาน อยูท่่ามกลาง
คนรัก ไม่เป็นภาระให้กบัลูกหลาน มีคนดูแลจนวินาทีสุดท้าย โดยทีคนรอบขา้งทาํใจได้ ไม่ฟูมฟาย 
เศร้าโศกเสียใจ ไม่มีความขดัแยง้ และมีการจดัการภาระทีวติกกงัวลไวเ้รียบร้อยก่อนตาย  
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

ผู้สูงอายุ

ข้อมูลพืนฐาน

ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกับ
ความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย

การเตรียมตัวก่อนตาย

ความต้องการส่วนบุคคล

ญาติ

บุคลากรทาง
การแพทย์

ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุที
ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต         

และหลังการตาย

สภาพการดูแลผู้สูงอายุทีป่วยวาระ
สุดท้ายของชีวิต

แนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้เพือการจัดการ
วาระสุดท้ายของชีวิต

แนวทางการส่งเสริม

 
 

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



 
 

บทท ี  
 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

 การศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติครังนีผูศึ้กษา ไดศึ้กษาคน้ควา้ 
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้ เพือการจดัการวาระสุดทา้ย
ของชีวิต ของผูสู้งอายุ โดยรวมถึงรูปแบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของโรงพยาบาลต่างๆ เพือใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา ซึงมีหวัขอ้ ดงันี 

 . การเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ 

  .  ความหมายของการเรียนรู้ 

  .  ทฤษฎีการเรียนรู้ 

  1.3 แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 2. ความรู้ ความเชือ และการเรียนรู้แนวคิดเกียวกบัความตายและภาวะใกลต้ายหรือ
วาระสุดทา้ยของชีวติ 
  2.1 ความหมายและความสาํคญัของความตายและภาวะใกลต้ายหรือวาระสุดทา้ยของชีวติ 

  2.2 ทศันคติและความเชือเกียวกบัความตาย  
  2.3 สิทธิผูป่้วย 

  .  หนงัสือแสดงเจตนาตามความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will) 
 . วธีิการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ 
  .  แนวคิดเรืองการเตรียมตวัเกียวกบัความตาย 

  .  รูปแบบการจดัการเผชิญความตายหรือการเตรียมตวัก่อนตาย 

  .  ความตอ้งการและความคาดหวงัทีตอ้งการไดรั้บขณะป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิต  
  .  ความตอ้งการและความคาดหวงัของสมาชิกในครอบครัว  
 4.  แนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 

  .  แนวคิดทีเกียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

  .  หลกัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

  .  การประเมินผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

  .  หลกัการดูแลแบบประคบัประคอง 

  .  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและรูปแบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
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  .  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบองคร์วม 

  .  การดูแลผูป่้วยในมรณวถีิตามแนวทางของ hospice care 
 

1.  การเรียนรู้และทฤษฎกีารเรียนรู้ 
 

 1.1  ความหมายของการเรียนรู้ 

  การเรียนรู้คือ กระบวนการทีทาํให้พฤติกรรมปลียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผล
จากการฝึกประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่นสัญชาตญาณหรือวุฒิ
ภาวะ หรือจากการเปลียนแปลงชวัคราวของร่างกาย (Hilgard and Bower, 1981) หรือการเรียนรู้เป็น
กระบวนการของประสบการณ์ทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนขา้งถาวร ซึงการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมนีไม่ไดม้าจากภาวะชวัคราว วฒิุภาวะ หรือสัญชาตญาณ (Klein, 1991) หรือ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีบุคคลไดพ้ยายามปรับพฤติกรรมของตน เพือเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ตามสถานการณ์ต่างๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามทีแต่ละบุคคลตงัไว ้(Pressy, Robinson & 

Horrock, 1959)  หรือการเรียนรู้ตามความหมายของ (Mednick, 1962) คือ 1. การเรียนรู้ทาํให้เกิด
การเปลียนแปลงพฤติกรรม 2. การเรียนรู้เป็นผลจากการฝึกฝน 3. การเรียนรู้เป็นการเปลียนแปลง
พฤติกรรมทีค่อนขา้งถาวรจนเป็นนิสัย มิใช่การเปลียนแปลงพฤติกรรมชวัคราว และ 4. การเรียนรู้
ไม่อาจสังเกตไดโ้ดยตรง แต่ทราบจากการกระทาํทีเป็นผลจากการเรียนรู้  
  เพราะฉะนนัเราสามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลง
พฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ทีค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นีเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือ
ความบังเอิญ พฤติกรรมทีเปลียนไปจะต้องเปลียนไปอย่างค่อนข้างถาวร จนสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายทีตงัไว ้ 
  ผลของการเรียน รู้  เมือบุคคลเกิดการเรียน รู้ในแต่ละครัง  จะต้องเกิดการ
เปลียนแปลงขึน 3 ประการ ดงันี (Bloom, 1976) 

  1.  การเปลียนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ  และความคิด  ( Cognitive 

Domain) หมายถึง การเรียนรู้เกียวกับเนือหาสาระใหม่ ก็จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
สิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดม้ากขึน เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสมอง 

  2. การเปลียนแปลงทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม  (Affective 

Domain) หมายถึง เมือบุคคลไดเ้รียนรู้สิงใหม่ ก็ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเชือ 
ความสนใจ 
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  3.  ความเปลียนแปลงทางด้านทักษะ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที
บุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ทงัในดา้นความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสมใจ
ดว้ยแลว้ ไดน้าํเอาสิงทีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติั จึงทาํใหเ้กิดความชาํนาญมากขึน เช่น การใชมื้อ เป็นตน้ 

  องค์ประกอบของการรียนรู้ ประกอบด้วย (Cronbach, 1959) 
  1.  จุดมุ่งหมายของผูเ้รียน (Goal) หมายถึงสิงทีผูเ้รียนต้องการหรือสิงทีผูเ้รียน
มุ่งหวงั การเรียนอยา่งไม่มีจุดมุ่งหมาย คือไม่ทราบว่าจะเรียนไปทาํไม ย่อมจะไม่บงัเกิดผลดีขึนได ้
ครูควรชีใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนวชิาต่าง ๆ วา่คืออะไร เพืออะไร 

  2.  ความพร้อม (Readiness) เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเรียนหรือผูเ้รียนแต่ละ
คนหมายรวมถึงวุฒิภาวะของผู ้ เรียนด้วย คนทีมีความพร้อมจะเรียนได้ดีกว่าทัง ๆ  ทีอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกนั จึงควรสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึนกบันกัเรียนเพือใหเ้ขาพร้อมทีจะเรียนได ้

  3.  สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิงแวดลอ้มหรือสิงเร้าต่าง ๆ ทีมากระทาํต่อ
ผูเ้รียน เช่น การเรียนการสอน สถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คนหรือสัตวจ์ะเรียนรู้ได้ดีเมือได้เขา้ไปมี
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง 

  4.  การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการศึกษาหาลู่ทางในสถานการณ์ที
กาํลงัเผชิญอยู่เพือเขา้ไปสู่จุดมุ่ง หมาย หรือการวางแผนการกระทาํเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดย
พิจารณานาํสิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรรลุจุดมุ่งหมายนนัอาจมี
หลายวธีิ และอาจจะมีวธีิหนึงทีดีทีสุด การทีคนจะเลือกวธีิใดนนัขึนอยูก่บัความสามารถในการแปล
ความหมายเป็นสาํคญั 

  5.  ลงมือกระทาํ (Action) เมือแปลสถานการณ์แล้ว ผูเ้รียนจะลงมือตอบสนอง
สถานการณ์หรือสิงเร้าในทนัที การกระทาํนนัผูเ้รียนยอ่มจะคาดหวงัวา่จะเป็นวธีิทีดีทีสุดทีจะทาํให้
เขา บรรลุจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้

  6.  ผลทีตามมา (Consequence) หลงัจากตอบสนองสิงเร้าหรือสถานการณ์แล้ว 
ผลทีตามมาคือ อาจจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะเกิดความพอใจ (Confirm) ถา้ไม่ประสบ
ผลสําเร็จย่อมไม่พอใจ ผิดหวงั (Contradict) ถ้าประสบผลสําเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทาํกิจกรรม
อยา่งเดิมอีก ถา้ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอาจหมดกาํลงัใจ ทอ้แทที้จะตอบสนองหรือทาํพฤติกรรมต่อไป 

  7.  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Contradict) ซึงจะกระทาํใน 2 ลกัษณะคือ ปรับปรุง
การกระทาํของตนใหม่เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยยอ้นไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ์หรือสิง
เร้าใหม่ แลว้หาวิธีกระทาํพฤติกรรมทีเหมาะสมเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายปลายทางใหไ้ด ้อีกประการ
หนึง อาจเลิกไม่ทาํกิจกรรมนนัอีก หรืออาจจะกระทาํซาํ ๆ อยา่งเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได ้
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 1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ด้วยตนเองกับแนวคิดเรือง 
“คิดเป็น” 

  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) โดย นักคิดกลุ่มมนุษยนิยมให้
ความสําคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความ
ตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในทีจะพฒันาศกัยภาพของตน ทฤษฎีและแนวคิดทีสําคญัๆในกลุ่มนีมี 
2 ทฤษฎี คือ    
  1. ทฤษฏีการเรียนรู้ของมาสโลว์ แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้ของทฤษฎีนีคือ 
มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพืนฐานตามธรรมชาติเป็นลาํดบัขนั และตอ้งการทีจะรู้จกัและพฒันา
ตนเอง 

  2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฎีนีคือ มนุษย์
สามารถพฒันาตนเองไดดี้ หากอยู่ในสภาวะทีผ่อนคลายและเอือต่อการเรียนรู้และเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

  ดงันนันกัทฤษฎีในกลุ่มนีจึงมีความเชือว่ามนุษยมี์ศกัยภาพทีจะนาํตนเอง เรียนรู้
ด้วยตนเองได้และมีความคิดสร้างสรรค์ซึงตวัแปรทีสําคญัของการเรียนรู้ คือ ความตอ้งการรู้จกั
ตนเองตามสภาพทีแทจ้ริงของตน (Self-Actualization) มีความกลา้ทีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของ
ชีวิต และรู้จกัค่านิยมตนเอง โน้มเอียงตามธรรมชาติทีจะพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น โดยผูเ้รียนจะ
เป็นผูที้กาํหนดควบคุมและเลือกเป้าหมายทีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองในทุกๆ ดา้น  
  ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวต่้างๆ กนั 
ดงันี 

  Knowles (1980) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเองวา่เป็นกระบวนการที
บุคคลใช้ในการสร้างความตอ้งการในการเรียนรู้ การตงัจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การทาํกิจกรรม
เพือคน้หาความรู้ เช่น การคน้ควา้เอกสารและแหล่งความรู้ต่างๆ การพบปะบุคคล การเลือกเสริม
และกาํหนดแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึนดว้ยตนเอง จะโดย
ไดรั้บหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้นก็ตาม เนืองจากผูใ้หญ่มีลกัษณะทีเติบโตทงัดา้นร่างกาย 
จิตใจ มีวฒิุภาวะและมโนทศัน์ต่อตนเอง พฒันาจากการพึงพาเป็นการนาํตวัเองได ้

  Skager (1978) ไดอ้ธิบายเสริมว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการพฒันาการเรียนรู้
และประสบการณ์การเรียน ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบติั และการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนทงัในลกัษณะทีเป็นเฉพาะบุคคล และในฐานะทีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนที
ร่วมมือกนั 
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  Brookfield (1984) ไดใ้ห้ความหมายทีกระชบัขึนวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง 
การเป็นตวัของตวัเอง ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง     มีความเป็นอิสระ โดยอาศยัความช่วยเหลือ
จากแหล่งภายนอกนอ้ยทีสุด 

  ประเภทของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  การเรียนรู้ของบุคคลนัน ไม่ไดเ้กิดจากการจดัการเรียนการสอนในระบบเท่านัน 
หากแต่การเรียนรู้สามารถเกิดไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ (Brockett and Heimstra, 1991) ดงัต่อไปนี 

  . การเรียนรู้โดยบงัเอิญ (Ramdom or Incidental Learning) เป็นผลพลอยไดจ้าก
เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง ซึงบุคคลเขา้ไปสัมผสัและรับรู้โดยมิไดเ้จตนา 

  . การเรียนรู้จากกลุ่ม (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้จากสังคม   กลุ่ม
เพือน เช่น การพบปะพูดคุย การถ่ายทอดทางความคิด และประสบการณ์จากกลุ่ม เพือนทีไดส้ัมผสั
และถ่ายทอดมา 
  . การเรียนรู้ตามระบบการจัดการศึกษา (Provider Sponsored) คือ  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา ซึงมีกลุ่มบุคคลจดักาํกบัดูแล มีการประเมินผล และใหก้าร
รับรองคุณวฒิุ 

  . การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นการเรียนทีเกิดจากความ
อยากรู้ อยากเรียน ซึงผูเ้รียนจะวางแผนการเรียนนนัดว้ยตนเอง 

  สาํหรับในประเทศไทย ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการเรียนดว้ยตนเอง ดงันี 

  สุวรรณา  ยหะกร( ) ได้ให้ค ํานิยามของการเรียน รู้ด้วยตนเองว่าเป็น
กระบวนการ ซึงผูเ้รียนแต่ละคนมีความคิดริเริมด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากผู ้อืน         
โดยผูเ้รียนวิเคราะห์ความตอ้งการทีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ 
แจกแจง แหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ ทงัทีเป็นคนและอุปกรณ์คดัเลือก วิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียน รู้นัน  คือ  การรู้จัก ศึกษาค้นคว้าและเลือกเรียนสิงต่างๆ  ด้วยตนเอง 
นอกเหนือไปจากการเรียนในหอ้งเรียน 

  สิริรัตน์  สัมพนัธยุทธ (2540) ได้ให้ความหมายไวว้่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการศึกษาของบุคคล โดยบุคคลนนั มีความคิดริเริมดว้ยตนเอง มีความตงัใจ มีจุดมุ่งหมาย 
มีการวางแผนการเรียน  เลือกแหล่งข้อมูล  เลือกวิธีการเรียนรู้ที เหมาะสมและมีการวดัและ
ประเมินผลตนเอง 

  พิทกัษ์  อกัษร ( ) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการศึกษาและ
วิธีการเรียนรู้ ซึงผูเ้รียนแต่ละคนสามารถคิดริเริมด้วยตนเอง วิเคราะห์ความต้องการทีจะเรียน 
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กาํหนดวิธีการทีจะใชใ้นการเรียนรู้ กาํหนดเป้าหมายทีชดัเจนเหมาะสมกบัความสามารถ รวมทงัหา
เกณฑใ์นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่านนัดว้ย การอาศยัความช่วยเหลือจากผูอื้น 

  สมคิด อิสระวฒัน์ ( 4 ) กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่จาํเป็นต้องเกิดขึนในสถาบัน 
การศึกษาเสมอไป และอาจเกิดขึนจากการเรียนรู้โดยบงัเอิญ หรือจากกลุ่ม ซึงประกอบขึนภายใต้
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง อนัเป็นกระบวนการทีเกิดขึนในอาํนาจความนึกคิด (Conscious Act) อนัเป็น
สิงทีเกิดขึนภายในตวับุคคลนนั และการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองนนั นบัวา่เป็นวธีิการเรียนรู้ทีสาํคญั
สําหรับยุคปัจจุบนัทีสังคมกาํลังมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึงการเรียนรู้จึงเป็นการพฒันา
ตนเองเพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงของสังคม 

  ดังนัน  จึงพอสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง  คือ  ความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการศึกษาของบุคคล โดยเริมจากความตงัใจทีอยากจะเรียนรู้ อนัเกิดจากแรงขบัภายในของ
แต่ละบุคคลให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง อนัไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมาย วิธีการเรียนรู้ 
เลือกแหล่งขอ้มูลทีจะศึกษา รวมทงัการวดัและประเมินผลดว้ยตนเอง 

  ความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง การปฏิบติัใน
เรืองนีไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ในอดีตมีบุคคลสําคญั โดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทีเป็น
ตวัอยา่งทีเกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองทีชาวพุทธทราบกนัดี โดยเฉพาะคาํสอนของพระพุทธองค ์ที
เนน้การเรียนดว้ยตนเอง หรือการพึงตนเองเป็นสาํคญั นอกจากนี โสเครตีส และ อบัราฮมั ลินคอล์น 
ก็ยงัเป็นบุคคลทีเป็นทียอมรับทวัไปวา่ เป็นบุคคลทีประสบความสําเร็จมาจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
การเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย 

  Tough (1979) กล่าวถึงความสําคญัเกียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไวว้่า กิจกรรม
การเรียนรู้ หรือ โครงการทีผูเ้รียนเกียวขอ้ง (Learning Project) มาจากการวางแผนดว้ยตนเอง และ
เน้นวา่กิจกรรมการเรียนเป็นแรงผลกัดนัทีทาํให้เกิดความสนใจ เกียวกบัการเป็นตวัของตวัเองและ
นาํตนเองในการเรียนรู้ 

  Knowles (1975) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไวด้งันี 

  . คนทีเรียนรู้ดว้ยการริเริมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า ดีกว่า คนทีเป็นเพียง
ผู ้รับ  หรือรอให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ เท่านัน  คนทีเรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตังใจ               
มีจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจ สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่ และยาวนานกวา่บุคคลที
รอรับคาํสอนแต่อยา่งเดียว 

  . การเรียนรู้ดว้ยตนเองสอดคล้องกบัพฒันาการทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกว่า คือ เมือตอนเล็กๆ เป็นธรรมชาติทีจะต้องพึงพิงผูอื้น ต้องการผูป้กครอง
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ปกป้องเลียงดู และตดัสินใจแทนให ้เมือเติบโตมีพฒันาการขึนก็ค่อยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็น
อิสระ ไม่ตอ้งพึงพิงผูป้กครอง ครู และผูอื้น การพฒันาเป็นไปในสภาพทีเพิมความเป็นตวัของตวัเอง 
และชีนาํตนเองไดม้ากขึน 

  . พฒันาการใหม่ๆ ทางการศึกษา มีหลกัสูตรใหม่ หอ้งเรียนแบบเปิดศูนยบ์ริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยา่งอิสระ โปรแกรมการเรียนทีจดัแก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัเปิด และ
อืนๆ อีก รูปแบบของการศึกษาเหล่านีลว้นใหเ้ป็นผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

  . การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นความอยู่รอดของชีวิตในฐานะทีเป็นบุคคลและ
เผา่พนัธ์ุมนุษย ์เนืองจากโลกปัจจุบนัเป็นโลกใหม่ทีแปลกไปกวา่เดิม ซึงมีความเปลียนแปลงใหม่ๆ 
เกิดขึนเสมอและขอ้เท็จจริงเช่นนีเป็นเหตุผลไปสู่ความจาํเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนืองตลอดชีวิต 

  ดงันันจึงสามารถสรุปความสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดว้่า เป็นการเรียนที
เกิดจากจุดหมายความตอ้งการ ความคงัใจ ความมุ่งมนั แรงจูงใจของตนเอง ต่อการเรียนรู้ทีต่อเนือง 
โดยสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและธรรมชาติของการแสวงหาความรู้ เพือทีตนเอง
สามารถทีจะดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีศกัยภาพ และมี
ความสุข 

  หลกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  Gibbons and Hopkins (1980) ไดศึ้กษาชีวประวติัของผูเ้ชียวชาญทีมีชือเสียงทางดา้น 
การแสดง นักประดิษฐ์ นักสํารวจ นักอกัษรศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ และผูบ้ริหาร จาํนวน  คน  
ซึงไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนตามชันเรียนปกติสูงกว่าระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษา
ลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคคลดงักล่าว แลว้นาํมาประมวลเป็นหลกัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ดงันี 

  . ในการศึกษาดว้ยตนเอง ผูศึ้กษาเป็นผูค้วบคุมตนเอง ในขณะทีการศึกษาอยา่ง
เป็นทางการ (Formal Education) สถาบันการศึกษาจะเป็นผู ้ควบคุม  หรือ กํากับการสอน  ซึง
การศึกษาดว้ยตนเอง จะช่วยนกัศึกษาใหรู้้จกัควบคุมสิงทีอยูภ่ายในตวัเอง เพือการเรียนรู้ของตน 

  . การศึกษาดว้ยตนเอง มกัจะเป็นความมุ่งมนัพยายาม ในความรู้เฉพาะดา้นอยา่ง
ใดอยา่งหนึงมากกว่าการศึกษาหลายๆ แขนงวิชา การสอนให้รู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ช่วยให้
นกัศึกษาสามารถแยกแยะ และมีความชาํนาญในกิจกรรมบางอยา่ง หรือหลายอยา่งทีจาํเป็นต่อชีวติ 

  . การศึกษาดว้ยตนเอง มกัจะเป็นการประยุกต์การศึกษา คือการเรียนรู้เพือการ
นาํไปใช้กบังาน ซึงการสอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกียวขอ้งกบัการศึกษาทางทฤษฏีทีสัมพนัธ์กบั
การฝึกฝนทางทกัษะ และการนาํไปดดัแปลงใชอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเรียนรู้เพือประโยชน์ปัจจุบนั 
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  . ผูศึ้กษาด้วยตนเอง เป็นคนทีเรียนรู้ด้วยแรงจูงใจของตนเอง กบัเนือหาวิชาที
ตนเลือก แมจ้ะพบวา่มีอุปสรรคก็ตาม การศึกษาดว้ยตนเองช่วยใหผู้เ้รียนรู้ตระหนกัถึงความตอ้งการ
ของตน และมีเป้าหมายของตนเองมากกวา่ทีจะใหผู้อื้นมาวางเป้าหมายให้ 
  . สิงจูงใจสําหรับการศึกษาดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ ความสําเร็จ ซึงเป็นสิงทีประเมิน
คุณค่าไดโ้ดยตนเอง การสอนเพือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเป็นการให้ประสบการณ์เพือดาํเนิน
ไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ รู้จกัวางแผน และการเลือกใชว้ธีิการทีมีประสิทธิภาพ ในการทีจะทาํใหง้าน
นนัสาํเร็จ 

  . ผูศึ้กษาดว้ยตนเอง มกัจะตดัสินใจในรูปแบบต่างๆ ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็น 
ทางการด้วยวิธีการเฉพาะตน ซึงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างดีทีสุด ซึงข้อสรุปอาจจะได้จาก
การศึกษา การสังเกต ประสบการณ์ การเขา้เรียนในบางวิชา การฝึกอบรม การสนทนา การฝึกหัด 
การลองผดิลองถูก การฝึกหดักิจกรรมใหผ้ลดี การประสานระหวา่งกลุ่ม เหตุการณ์และโครงการ 

  . การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกียวข้องกับการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล ความมี
ระเบียบวนิยัในตนเอง ความขยนั ความไม่เห็นแก่ตวั รู้สึกเกรงใจผูอื้น 

  . ผูที้เรียนรู้ดว้ยตนเอง จะมีแรงขบั (Drive) มีความคิดอิสระ มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีความกระตือรือร้น โดยมีความคิดอิสระไม่ขึนกับบุคคลใดบุคคลหนึง ความคิดริเริม
สร้างสรรค ์มกัทาํอะไรเป็นแบบของตนเอง มากกวา่ทาํคลา้ยๆ ผูอื้น 

  . ผูที้เรียนรู้ดว้ยตนเอง มกัจะใช้การอ่าน และกระบวนการทกัษะอืนๆ ในการ
เขา้ถึงขอ้มูลและคาํแนะนาํทีเขาตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยงิขอ้มูลสารสนเทศ 

  . การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากประสบการณ์สําคัญหลาย
ประการ ตงัแต่วยัเด็ก และพฒันาจนกระทงักลายเป็นจุดของการเลือกในชีวิตของบุคคล การสอน
เพือการศึกษาด้วยตนเอง จึงเป็นการช่วยเหลือผูเ้รียน ทีจะจาํแนกแนวทางทีเกิดขึนในชีวิต เพือ
กาํหนดวถีิทางทีตนเลือกและสร้างวถีิทางใหม่ทีตนปรารถนา 
  . การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเกิดขึนได้ดีทีสุดในสิงแวดล้อมของการทาํงานที
อบอุ่น บรรยากาศเอืออาํนวยใกลชิ้ด เป็นกนัเอง บุคคลมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั มีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้ การสอนให้เกิดการศึกษาด้วยตนเอง จึงเกียวข้องกับการสร้างบรรยากาศ  และ
สัมพนัธภาพทีดีใหเ้กิดขึน 

  . ผูที้เรียนรู้ด้วยตนเอง มักจะพึงใจผูอื้นพอๆ กับทาํให้ผูอื้นพึงใจตน บุคคล
เหล่านีจึงมีสุขภาพจิตทีดี การสอนให้ศึกษาด้วยตนเองจึงสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ โดยทีผูเ้รียน       
ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้วิชาการหรือทกัษะเหล่านนั แต่เขายงัสามารถพฒันาจิตใจของตนเองและผูอื้น
อีกดว้ย 
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  กล่าวโดยสรุป หลักการเรียนรู้ด้วยตนเองนัน บุคคลจะเป็นผูชีนาํตนเองในการ
เรียนรู้เรืองใดเรืองหนึง ตามแรงจูงใจของตนเองในการนาํความรู้เพือนาํไปพฒันาตนเอง หรือการ
แกปั้ญหา โดยการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพือเป้าหมายทีตนตงัไว ้ตามหลกัการ “คิดเป็น”  
  การเรียนรู้ด้วยตนเองกบัแนวคิดเรืองการ “คิดเป็น” 

  แนวคิดเรืองการคิดเป็นแนวคิดเชิงปรัชญามนุษยนิยม ซึงโกวิท  วรพิพฒัน์ (2544) 
อา้งถึงใน ชิดชงค์ ส.นนัทนาเนตร (2549) กล่าววา่ การคิดเป็น หมายถึง การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล
หรือขอ้จาํกดัของตนเองมาประกอบกบัความรู้ทางวชิาการและสภาพสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยนาํ
ขอ้มูลทงัจาก 3 องคป์ระกอบนีมาหาขอ้สรุปเพือการตดัสินใจ และคาํตอบของทุกคนไม่จาํเป็นตอ้ง
เหมือนกนั แต่คาํตอบจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพการณ์และขอ้จาํกดัส่วนบุคคล ซึงถา้คนเราคิดเป็น
และตดัสินใจอย่างเหมาะสมแล้ว จะนาํไปสู่ความสุขและความสมดุล อย่างผสมผสานกลมกลืน 
ส่วน อุ่นตา นพคุณ(2528) ไดส้ังเคราะห์ความเชือพืนฐานของแนวคิดเรืองการคิดเป็น วา่ มนุษยทุ์ก
คนตอ้งการความสุข และ มนุษยจ์ะใช้ขอ้มูล 3 ประเภท คือ ขอ้มูลประเภทตนเอง ขอ้มูลประเภท
สังคมและสิงแวดลอ้ม และขอ้มูลประเภทวิชาการ ประกอบการคิดเพือแกปั้ญหา อย่างมีอิสรภาพ
และการตดัสินใจกาํหนดชะตาชีวติตนเอง 

  ดงันันการคิดเป็น คือ การทีบุคคลใช้กระบวนการทางปัญญา รู้จกัตนเองและมี
ความพยายามทีจะหาทางแกไ้ขปัญหา หรือพยายามทีจะปรับตวัเองให้มีความสมดุลกบัสภาพสังคม
สิงแวดลอ้มในวถีิทางทีเหมาะสมอยา่งมีอิสรภาพ เพือเป็นการเปลียนแปลงตนเอง และสังคมในทาง
ทีสร้างสรรค ์ผูคิ้ดเป็นตอ้งมีความสามารถในการใชก้ระบวนการในการตดัสินใจ โดยนาํเอาขอ้มูล
ทงั  ดา้น คือ ขอ้มูลเกียวกบัตวัเอง ขอ้มูลเกียวกบัสังคมและสิงแวดลอ้ม และขอ้มูลทางวิชาการมา
ใช้ในการประกอบการตดัสินใจ โดยยึดหลกัการเรียนรู้และการชีนาํตนเอง (Self-Direction) หรือ
การพึงพาตนเอง (Self-Reliance) และเป็นข้อสรุปทีเหมาะสมกับปัจเจกบุคคลมากทีสุด โดย
เป้าหมายคือ ความสุข ทีเปรียบเสมือนเป้าหมายสุดทา้ย (Ultimate Goal) ของมนุษยทุ์กคนตลอดช่วง
ชีวติทีดาํเนินอยู ่ซึงอาจถือไดว้า่ ความสุขเป็นจริงสูงสุด หรือ Ultimate Reality  

  โดยขนัตอนของการคิดเป็นนนั สามารถจาํแนกแต่ละขนัตอนออกเป็นพฤติกรรม
ของบุคคลได ้ดงันี (สุนทร สุนนัทช์ยั, 2544 อา้งใน ชิดชงค ์ส.นนัทนาเนตร, 2549) 
  ขันที  การกําหนด (ระบุ) ปัญหา บุคคล สํารวจปัญหาทีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั หรือ
คิดคาดการณ์ปัญหาในอนาคต และจาํแนกและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา และปัญหาทีจะตอ้ง
แกไ้ขตามลาํดบัก่อนหลงั 

  ขันที  หามูลเหตุของปัญหา บุคคล แสวงหาขอ้มูลทีเกียวขอ้งและเป็นสาเหตุของ
ปัญหาหลายๆ ดา้นโดยการคิด การคน้ควา้ การสนทนาแลกเปลียนทศันะกบัผูอื้น 
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  ขันที  หาวิธีหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา  บุคคล จาํแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่
วเิคราะห์เปรียบเทียบส่วนทีคลา้ยกนั เหมือนกนั สนบัสนุนกนั ขดัแยง้กนั เพือหาความสัมพนัธ์แลว้
สรุปเป็นหลักหรือแนวคิดแนวปฏิบติัหลายๆ วิธี โดยแสวงหาข้อมูลทังด้านตนเอง ด้านสังคม
สิงแวดลอ้ม และดา้นวชิาการ มาประกอบทางเลือกในการแกปั้ญหา 
  ขันที  ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา บุคคล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวิธีการ
แกปั้ญหาแต่ละวิธี และตดัสินใจเลือกวิธีทีดีทีสุด และเหมาะสมทีสุด ตามแนวคิดของแต่ละปัจเจก
บุคคล หลงัจากไดคิ้ดวเิคราะห์รวบยอด แต่ละวธีิแลว้ 

  ขนัท ี  การลงมือปฏิบัติ บุคคล มีการวางแผนปฏิบติั กาํหนดขนัตอนการแกปั้ญหา 
และลงมือปฏิบติัตามแผนหรือวธีิทีเลือกไว ้

  ขันที 6 ประเมินผล บุคคลประเมินผลสําเร็จของการปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรค
ทุกขนัตอน และวางแผนแกไ้ขกรณีการแกปั้ญหานนัไม่สาํเร็จผล  
  กล่าวโดยสรุป คิดเป็น จึงเป็นแนวคิดเชิงปรัชญามนุษยนิยมทีมีความสําคญัต่อ
สังคมไทยในปัจจุบนั เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน้นการฝึกให้บุคคลรู้จกัคิด รู้จกัตดัสินปัญหาบท
พืนฐานของตนเอง นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดยมี
เป้าหมายคือความสุขตลอดช่วงการดาํเนินชีวิต และความสุขสุดทา้ยของมนุษยคื์อการตายดี ซึงใน
การวิจยัครังนี การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการคิดเป็นนนั เป็นกระบวนการเรียนรู้ดา้นแนวคิดเกียวกบั
กบัความตาย การเตรียมตวัตายของบุคคล โดยมีสัจธรรมชีวติเป็นแรงจูงใจเพือทีตนเองสามารถทีจะ
มีความรู้ ทาํความเขา้ใจ เกียวกบัประเด็นดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพือการจดัการวาระสุดทา้ย
ของชีวติตนเองได ้
 

2.  ความรู้ ความเชือ และการเรียนรู้แนวคิดเกยีวกบัความตายและ 
         ภาวะใกล้ตายหรือวาระสุดท้ายของชีวติ 
 

 2.  ความหมายและความสําคัญของวาระสุดท้ายของชีวติและความตาย 

  ซึงแนวคิดเกียวกับเรืองดังกล่าวนีเป็นการสรุปความคิดเห็นของบุคคล ตาม
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีมีความเหมือนและแตกต่างกนั ซึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม
ไวด้งันี 

  ความหมายของวาระสุดท้ายของชีวติ 

  เคคและวอล์เทอร์ (Keck& Walther, 1977) ให้ความหมายของวาระสุดท้ายของ
ชีวติวา่ เป็นภาวะทีผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคในระยะสุดทา้ย มีการแพร่กระจายของเชือโรค
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ไปสู่อวยัวะอืน รักษาไม่ไดห้รือแพทยร์ายงานการวินิจฉยัโรควา่ การดาํเนินชองโรคแยล่ง ร้ายแรง
และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ไม่สามารถผา่ตดัหรือใหย้ารักษาได ้

  เกลเซอร์และสเตราสส์ (Glaser& Strauss, 2010 ) ให้ความหมายของวาระสุดทา้ย
ของชีวิต ว่า เป็นภาวะของผูป่้วยทีหมดหวงัในการรักษาชีวิตให้ยืนยาวด้วยการรักษาด้วยวิธีการ
ต่างๆ 

  สมิทและ โบชเน็ต (Smith&Bohnet, 1983) ให้ความหมายของวาระสุดท้ายของ
ชีวิต ว่าเป็นผูที้มีอาการเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดทา้ย เป็นภาวะเจ็บป่วยในอาทิตยสุ์ดทา้ย หรือเดือน
สุดทา้ยทีไม่สามารถรักษาให้หายได ้ช่วงนีผูป่้วยจะมีอาการทรุดลงเรือยๆ อย่างสมาํเสมอ ซึงการ
ดูแลในระยะนีจะเป็นการดูแลเพือประคบัประคอง (Palliative care) เท่านนั 

  สันต์ หัตถีรัตน์ ( ) ให้ความหมายผูป่้วยระยะสุดทา้ยว่า คือผูป่้วยทีเจ็บหนัก
และหรือ ผูป่้วยทีหมดหวงั โดยใหค้วามหมายไว ้  ประการดงันี  
  . ผูป่้วยทีเจบ็หนกั คือ ผูป่้วยทีอยูส่ภาพซึงอวยัวะทีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวติกาํลงั
ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ระบบไหลเวียนและระบบ
หายใจ 

  . ผูป่้วยทีหมดหวงั คือผูป่้วยดว้ยโรคทางกาย และ/หรือ ทางใจทีไม่มีโอกาสที
จะพน้ทุกข์ทรมาน และไม่มีโอกาสทีจะใช้เวลาทีเหลือในชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และแก่ผูอื้นอีกได ้เป็นผูที้หมดหวงัในทรรศนะของแพทยแ์ผนปัจจุบนัเท่านนั แต่ในทรรศนะของ
ผูป่้วยและญาติ อาจจะยงัไม่รู้สึกหมดหวงั หรือในทรรศนะของแพทยแ์ผนโบราณหรือแผนอืน
อาจจะยงัไม่เห็นวา่ผูป่้วยหมดหวงัก็ได ้

  . ผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือผูป่้วยทีมีอาการแสดงต่างๆ ทีเป็นการบ่งชีให้เห็นวา่จะ
เป็นการมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่นาน 

  รสพร ประทุมวนั ( ) ให้ความหมายผูป่้วยระยะสุดทา้ยว่า เป็นผูป่้วยทีมีการ
พยากรณ์โรควา่ อยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิต ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่ไม่สามารถรักษาให้หาย
ได ้ผูป่้วยจะไดรั้บประโยชน์จากการใหก้ารพยาบาลมากกวา่การรักษาทางการแพทย ์

  สุภาพร ดาวดี ( ) ให้ความหมายวา่ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย หมายถึง ผูป่้วยเรือรังที
ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์่าไม่สามารถรักษาให้หายได ้ผูป่้วยจะไดรั้บประโยชน์จากการให้การ
พยาบาลมากกวา่การรักษาทางการแพทย ์

  วิลาวณัย ์ บุญมานุช ( ) ให้ความหมายวา่ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือ บุคคลทีตอ้ง
ทรมานในโรคดว้ยความกลวั ผูป่้วยส่วนใหญ่จะตอ้งทนทรมานทงัดา้น ร่างกาย จิตใจ และ/หรือจิต
วิญญาณ บุคคลทีอยู่ในการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย จะมีกระบวนการเปลียนแปลงทียาวนาน เริมจาก
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ความขดัแยง้ การบรรเทา ชยัชนะชวัคราว ความพ่ายแพ ้และขาดความมนัใจ สิงเหล่านีจะเพิมมาก
ขึนเรือยๆ เป็นกระบวนการ 

  ดงันนัผูป่้วยระยะสุดทา้ย หมายถึง เป็นผูป่้วยทีมีการพยากรณ์โรควา่ อยูใ่นระยะ
สุดทา้ยของชีวติ เป็นโรคทีไม่สามารถรักษาให้หายได ้มีอาการต่างๆ บ่งชีถึงการมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่นาน 
ตอ้งทนทรมานต่อความเจบ็ปวด และกระบวนการเปลียนแปลงทางร่างกายจิตใจ และจิตวญิญาณ 

  สําหรับการศึกษาครังนี ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต หมายถึง ผูป่้วยทีป่วยหนัก     
มีอาการรุนแรง ร้ายแรง หมดหวงัการรักษา อยูใ่นระยะสุดทา้ยของโรค ไม่สามารถรักษาให้หายได ้
มีอาการแสดงต่างๆทีบ่งชีใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยทรุดลงเรือยๆ และจะมีชีวติอยูไ่ดอี้กไม่นาน  
  ความหมายของความตาย 

  . ความหมายของความตายทางการแพทย ์เป็นความหมายทีเป็นสากล คือ เป็นที
ยอมรับตรงกนัว่า ความตาย หมายถึง การสินสุดของชีวิต เป็นภาวะทีมีการหยุดการทาํงานของ
ระบบหายใจ ขณะบุคคลถึงแก่ความตายจะไม่หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจหยุดเต้น           
ไม่ทาํงาน และระบบประสาทและสมองจะค่อยๆหมดความรู้สึก ไม่มีการเคลือนไหวใดๆ อนัเป็น
ระยะสุดทา้ยของชีวติ (สันต ์หตัถีรัตน์, ; นิภา ปวณีเกียรติคุณ, ; สิวลี ศิริไล, 3) 
  . ความหมายของความตายทางสังคม ความเชือ และศาสนา เป็นความหมาย  
ตามการรับรู้ของบุคคลซึงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม ตามความเชือ ศาสนา และค่านิยมใน
สังคมนนัๆ เช่น  
   .  ศาสนาพุทธ ผูที้นับถือศาสนาพุทธได้ให้ความหมายของความตายว่า   
เป็นการสินสุดของชีวิตทีไม่สามารถฟืนกลบัมาได้อีก เป็นการจากไปอย่างถาวร ทุกคนตอ้งตาย   
ไม่สามารถหลีกเลียงความตายได ้(อุทยัวรรณ พุทธรัตน์, ) และความตายจะเกิดขึนตอ้งมีเหตุ
ปัจจยั ชีวิตและความตายมิได้สินสุดเฉพาะภพนี ยงัคงดาํเนินสืบต่อไปตามกฎแห่งกรรมจนกว่า    
จะถึงนิพพาน (พชัรียา ไชยลงักา, ) นอกจากนีการจุติ การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ 
การแตกแห่งขนัธ์ทังหลาย การทอดทิงร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวจิตจากสัตว์นิกายนันๆ 
เรียกวา่ ความตาย (พุทธทาสภิกข,ุ ) โดยพุทธปรัชญาเนน้การสอนให้มองทุกอยา่งทางโลกเป็น
ความจริง เพราะทุกสิงลว้นเป็น อนิจจ ํทุกข ํอนตฺตา เปลียนแปลง ไม่คงทน และไม่มีตวัตนให้ติดยึด 
ทุกข ์สุข เป็น ของคู่กนัหมุนเวยีนกนัเขา้มาในชีวิต ชีวิตและความตายเชิงพุทธปรัชญาถือวา่เกิด แก่ 
เจ็บ ตายเป็นเรืองธรรมดา ให้เผชิญกบัความตายอย่างไม่หวนัไหวและยอมรับสภาพ คือการเตรียม
ตวัตายอยา่งมีสตินนัเอง ภาวะการตายคือ การละสังขาร สิทธิทีจะ “ถูกฆ่าให้ตาย” หรือ “สิทธิทีจะ
ฆ่าตวัตาย” (จะดว้ยมีผูอื้นช่วยเหลือหรือไม่ก็ตาม) เป็นการละเมิดวฒันธรรมวา่ดว้ยชีวติตามกฎแห่ง
ธรรมชาติของคนไทยหรือไม่เพราะพุทธศาสนาให้ความสําคญัการละสังขาร คือ การตายอยา่งสงบ 
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อยา่งมีสติ ดงัทีท่านพุทธทาสไดก้ล่าวไวว้า่ ถา้เราฝืนความตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตก็เสมือนว่า
เรายอมรับ “ตายดี – ตายเป็น” ให้เป็น “ตายลาํบาก – ตายทรมาน - ตายโหง”  (นันทน อินทนนท์, 
2545) 
   .  คริสตศ์าสนาแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความเชือแบบดงัเดิม 
(Orthodox) คาธอลิก (Catholic) และโปรเตสแตน้ท์ (Protestant) มีหลกัคาํสอนสําคญัทีสําคญัคือ
ความรักซึงแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนหนึงเป็นความรักและเชือถือในพระเจา้อีกส่วนหนึงเป็นการ
ปฏิบติัต่อเพือนมนุษยด์ว้ยความรัก เมตตา และให้อภยั ชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูเป็นพระเจา้ผูส้ถิต 
ในสวรรค์เสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยเ์พือชาํระความผิดบาปของมนุษยทุ์กคน โดยการสินพระชนม์
บนไมก้างเขนในบ่ายสามโมงวนัศุกร์และเป็นขึนมาจากตายในเขา้วนัอาทิตยเ์มือประมาณสองพนัปี
ทีผา่นมา 
    ชาวคริสต์เชือว่ามนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกายทีเป็นเนือหนัง (Body) และ
จิตวิญญาณ(spirit) ซึงเป็นแก่นของชีวิตทีพระเจา้ประทานให้เป็นทีตงัของความคิด จิตใจ (soul or 

Mind)ความรู้สึก และควบคุมความรู้สึกผิดชอบชัวดี จิตวิญญาณมีความเป็นนิรันดร เมือมนุษย ์     
ถึงแก่ความตายก็หมายถึงว่าจิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากร่างกายซึงเป็นเรือนดินทีเน่าเปือย 
ไป ฉะนนัชาวคริสตชนทีมีความศรัทธาเชือมนัในคาํสอนและทุ่มเทชีวิตอุทิศต่อพระเยซูคริสต์ จะ
มองว่าความตายเป็นสิงดีทีเปลียนชีวิตชวัคราวในโลกนี เพือกลบัไปสู่พระเจา้ตลอดนิรันดร และ   
ยงัเชือว่าเมือคริสตชนสินชีวิตลง จิตวิญญาณของเขาจะถูกรับไปอยู่รวมกัน ณ  ทีหนึงเรียกว่า      
เมืองบรมสุขเกษม ทีนนัไม่มีการเวียนวา่ยตายเกิดจนกวา่จะถึงวนัสุดทา้ยหรือวนัพิพากษาในวนันนั
พระเยซูจะเสด็จกลบัมาโลกนีเป็นครังทีสองเพือพิพากษาชาวโลกทงัมวล ผูที้ตายก่อนหน้านัน      
จะฟืนกลบัมาทงัหมดและผูที้ยงัมีชีวิตอยู่ในขณะนนัจะมารวมกนัทีบลัลงัก์ของพระเยซูคริสต์ ผูที้
เชือถือในพระเยซูคริสต์ซึงไดรั้บการชาํระบาปโดยพระโลหิตแลว้จะถูกรับไปอยู่เมืองสวรรค์กบั
พระองคเ์ป็นนิตย ์ส่วนผูที้ไม่ไดรั้บการชาํระบาปจะถูกพิพากษาลงโทษในบึงไฟนรก 

    ชาวคริสต์จะรวมกลุ่มกันปฏิบัติศาสนกิจภายในโบสถ์  มีความรัก         
เอืออาทรต่อเพือนมนุษย ์และเชือว่าพระเจา้จะคอยช่วยเหลือและชีนาํการใช้ชีวิตทีถูกตอ้งแก่เขา 
ดงันันเมือเจ็บป่วย ผูป่้วยและคนอืนๆ ในครอบครัวจะปรารถนาให้ผูป้กครองโบสถ์ เพือสมาชิก 
ของโบสถ์ บาทหลวงหรือศาสนาจารยม์าเยียม ซึงเขาเหล่านีจะอธิษฐาน อ่านคมัภีร์ หรือร้องเพลง   
ทีมีเนือหาให้ความหวงั พระพรของพระเจา้ความเจ็บปวด ความป่วยไข ้ความตายจะไม่มีอีกต่อไป
เมือพระเยซูเสด็จกลบัมาอีกครัง ความตายไม่น่ากลวัเป็นการนอนหลบั ซึงเป็นการให้กาํลงัใจแก่
ผูป่้วยทีจะยอมรับสภาพความเจ็บป่วยอย่างมีหวงั คริสตชนเชือวา่หากพระเจา้ทรงประสงค์ให้เขา
หายป่วย ความเจ็บป่วยก็จะหายไปไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว แต่ถ้าพระเจา้ไม่ประสงค์ให้เขาหายป่วย
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ในทนัที ภาวะนนัอาจจะมีความหมายบางอยา่งทีเขาไม่รู้ในปัจจุบนั แต่ถา้หากเป็นผูป่้วยหนกัจนจะ
เสียชีวิตเขาจะระลึกถึงความรักของพระเจา้ทีทรงมีต่อเขา ทาํให้การละจากโลกนีไปมิใช่เป็นการ
โดดเดียวอา้งวา้ง แต่เป็นการเดินทางไปสู่พระเจา้และเป็นการกลบัไปสู่ความรักและสันติสุขนิรันดร 

    โดยศาสนาคริสต ์ให้ความหมายของความตายวา่ เป็นการหยุดชีวิตทีเป็น
ผลมาจากการกระทาํบาป (Hardt, 1979) โดยวญิญาณนนัจะคงสภาพชีวติ ซึงตอ้งรับคาํตดัสินให้รับ
รางวลัหรือถูกลงโทษ  ตามผลสะสมแห่งการกระทาํทีทาํดว้ย ความรัก และ การให้อภยั ตามคาํสัง
สอนของพระคริสต ์   เมือตายไปแลว้ก็จะไดไ้ปพบกบัพระเจา้ ณ ดินแดนของพระองค ์โดยศาสนา
คริสต์เน้นแนวคิดเรืองชีวิต 2 ระดับ คือ ระดับดิน  (กายภาพ  – ชีวภาพ) และระดับลมหายใจ 
คริสตศาสนิกชนเชือว่าชีวิตมิได้สินสภาพเพราะสภาวะธรรมชาติ (เกิด พฒันา ชรา ป่วยไข ้และ
สินสุด) แต่ชีวิตมีสภาวะนิรันดร์ ซึงหมายถึง เมือมนุษยสิ์นสุดสภาวะทางกายทีเป็นธรรมชาติก็จะ
เปลียนผา่นไปสู่ “จิตวิญญาณ” คือการไดใ้กลชิ้ดกบัพระเจา้ คริสตศาสนิกชนจึงฝังศพเพือคืนร่างสู่
ดินในฐานะทีมาแห่งชีวิต และส่งผา่น “จิตวิญญาณ” สู่พระเจา้ความเชือในจุดเปลียนผา่นจากชีวิต
กายสู่ชีวิตจิตวิญญาณมีพลังต่อวิธีคิดของการมองชีวิตและให้คุณค่าชีวิตต่อการดาํเนินชีวิตของ
มนุษยต์ามนยัแห่งคริสต ์(สุวรรณา สถาอานนัท,์ 2539) 
   .  ศาสนาอิสลาม ให้ความหมายของความตายว่า เป็นวาระทีวิญญาณและ
ร่างกายถูกแยกออกจากกนั ร่างกายจะหมดหนา้ทีลงและแปรเปลียนเป็นดินในทีสุด ส่วนวญิญาณจะ
ดาํเนินต่อไปในโลกสุสานเพือรอการฟืนคืนชีพใหม่ในวนัปรโลก (พชัรียา ไชยลงักา, ) โดย
ความเชือของศาสนาอิสลามในเรืองกาํเนิดและการสินสุดชีวิต กล่าวไวว้่าความตายตามบญัญัติ
ศาสนาจะยงัไม่เกิดขึนจริงจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างกายและสิงทีจะเกิดตามมาก็คือ อวยัวะ
ต่างๆ ในร่างกายหยุดทาํงาน สิงทีแสดงว่าชีวิตสินสุดแลว้นนัถือตามเงือนไขวา่ ให้ใช้เครืองหมาย
และสัญลกัษณ์ต่างๆของความตายทีผูค้นรู้จกั หรืออาศยัการตรวจภายนอกโดยคณะแพทยใ์นกรณีที
ไม่ปรากฏเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ทีจะใช้แยกคนเป็นออกจากคนตายได้แนวคิดทีพิจารณา
อาการสมองตายมาเป็นหลกัตามศาสนา มีขอ้ร่วมพิจารณา 2 ประการ คือคณะแพทยล์งความเห็นวา่
กา้นสมองตายทงัหมด ใหถื้อวา่เป็นคนตาย โดยมีขอ้พิจารณายอ่ยๆอีก 5 เงือนไขคือ 

    . หมดความ รู้สึกอย่างสมบู รณ์ โดยไม่อาจหายจากอาการหมด
ความรู้สึกนนัไดอี้กต่อไป 

    . ประสบอุบติัเหตุเลือดตกในสมอง สมองบวม 

    3. ไม่สามารถหายใจไดเ้องตอ้งอาศยัเครืองช่วยหายใจ 

    4. หมดความรู้สึกโดยไม่ไดเ้กิดจากสิงมึนเมายาเสพติด ดืมยาพิษ อาการ
ไตวาย 
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    . ไม่มีอาการตอบสนองจากกา้นสมองรวมทงัการวดัคลืนสมอง เพือให้
แน่ใจว่าไม่มีคลืนใดๆ และไม่มีการหมุนเวียนโลหิตในสมองด้วยการถ่ายภาพเอ็กซเรยเ์ส้นเลือด
สมอง 

    ดงันนัศาสนาอิสลามใชเ้กณฑ์ทีวา่ผูป่้วยทีสมองตายเป็นคนตายแลว้ตาม
บญัญติัศาสนาไม่วา่จะยงัหายใจไดโ้ดยเครืองช่วยหายใจหรือเซลล์บางตวัในร่างกายยงัมีชีวิตอยู่ก็
ตาม (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2548.) 
  นอกจากนี เบคเคอร์, แฮนนอน, และรัสเซลล์ (Backer, Hannon& Russell, 1982) 
ไดใ้ห้ความหมายของความตายในมุมมองทางการแพทยแ์ละทางสังคมวา่ ความตายเป็นการสูญเสีย
ลกัษณะของการมีชีวิตโดยสินเชิง ได้แก่ หยุดการเคลือนไหวของสิงทีช่วยให้มีชีวิต สูญเสียการ
ควบคุมการทาํงานของร่างกาย วิญญาณไดอ้อกจากร่างกายไปโดยไม่หวนกลบัมาอีกสูญเสียการรู้
สติ และความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม 

  ซึงโดยสรุปคือ ความตายหมายถึง สภาวะการหยุดทาํงานโดยสมบูรณ์ของหัวใจ 
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทสมอง ไม่มีการเคลือนไหวใดๆ ถือว่าเป็นการ
สินสุดของชีวติทงัดา้นร่างกาย จิตใจ จิตวญิญาณ และสังคม 
 

 .2 ทศันคติและความเชือเกยีวกบัความตาย 

  ชีวิตเริมต้นด้วยการเกิดและสินสุดลงด้วยความตายโดยทีไม่มีใครสามารถ
หลีกเลียงได ้ซึงความรู้และความเขา้ใจของบุคคลเกียวกบัความตายมีความแตกต่างกนั โดยขึนอยู่
กบัค่านิยมและหลกัปรัชญาในการดาํเนินชีวติของบุคคลนนัๆ (Kalish, 1985 cited in Atchley, 1997; 

Kalish, 1976 cited in Hayslip& Panek, 1989) บางคนมีทศันคติในทางลบต่อความตายโดยมองว่า
ความตายเป็นการสูญเสียสิงต่างๆ เช่น ความเป็นตวัตน ความสามารถในการคาดการณ์หลงัจาก
ความตาย สูญเสียร่างกายโดยกลวัสิงทีจะเกิดขึนกบัร่างกายของตน การสูญเสียความสามารถในการ
ดูแลผู ้ทีต้องพึงพาตน  การสูญเสียความมีชีวิต การสูญเสียทีสมาชิกของครอบครัวและเพือน         
ตอ้งประสบ การสูญเสียโอกาสทีจะทาํแผนการหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนคนทีมี
ทศันคติในทางบวกต่อความตาย จะมองว่าความตายเป็นการสินสุดของการดาํรงชีวิตทีเจ็บปวด  
เป็นความประสงค์ของพระเจา้ เป็นรางวลัทีสวยงามทีจะเริมตน้เขา้สู่ชีวิตใหม่ทีดีกวา่เดิม เป็นการ
ลงโทษบาปทีตนทําไว้ ซึงมีผลต่อชีวิตหลังความตาย  เป็นการเสร็จสินอย่างสมบูรณ์ของ
กระบวนการชีวิต (Life process) ส่วนผูที้มีความทุกขท์รมานในภาวะใกลต้ายมีทศันคติวา่ความตาย
เป็นการหลุดพน้จากความเจ็บปวด หรือเป็นการหลุดพน้จากภยัพิบติัในโลกมนุษย ์โดยเป็นการ 
หลุดพน้จากสังคมทีเต็มไปด้วยความวุ่นวายและวตัถุนิยม ดังนันความตายจึงเป็นเรืองทีน่ายินดี 
(Atchley, 1997; Mahon, 1993; Varcarolis, 1998)  



 32 

  การคิดถึงเรืองความตาย อาจทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกลวั วิตกกังวล (Fear of 

death) ซึงถือเป็นเรืองปกติในชีวิตมนุษย์ ทังนีความกลัวตายเป็นความหวาดหวนัทีมีสาเหตุ
เฉพาะเจาะจง บางคนกลวัความตายเพราะเป็นสิงทีลึกลบัไม่ทราบวา่ชีวิตหลงัความตายเป็นอยา่งไร 
กลวัการสูญเสียร่างกาย กลวัภาวะใกลต้ายซึงบุคคลไม่สามารถควบคุมชีวิตของตนได้ให้เป็นไป
ตามทีตนปรารถนาในภาวะนี  เช่น กลวัความเจ็บปวด กลวัถูกปล่อยทิงให้อยูล่าํพงั กลวัจะตอ้งเป็น
ภาระพึงพาผูอื้น กลวัการพลดัพรากจากบุคคลทีเป็นทีรัก กลวัตายอยา่งไม่มีศกัดิศรี กลวัจะตอ้งตาย
ในโรงพยาบาล ซึงถา้บุคคลมีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัความตายทีดีพอ จะมีความกลวัลดน้อยลง 
ส่วนความวิตกกังวลเกียวกบัความตาย (Death anxiety) เป็นความรู้สึกหวาดหวนัต่อความไม่สุข
สบายทีไม่สามารถระบุสาเหตุทีแทจ้ริงได ้เช่น ความเจบ็ปวด ความผดิปกติของร่างกายทีเปลียนเป็น
ไม่มีชีวิต การพยายามทีจะต่อตา้นความตาย ผลกระทบทีมีต่อสมาชิกในครอบครัว โดยบุคคลทีมี
ความวติกกงัวลเกียวกบัความตายมกัจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการเลียงทีทาํให้นึกถึงเรืองความ
ตายหรืออาจทา้ทาย เช่น การไม่ไปร่วมพิธีศพของผูอื้นเพราะรู้สึกเศร้าใจ การไม่ไปเยยีมผูที้เจบ็ป่วย
อยูใ่นภาวะใกลต้าย การเล่นกีฬาผาดโผน บางรายหลีกเลียงดว้ยการทุ่มเทให้กบัหน้าทีการงานโดย
ทาํงานทีเกียวข้องกบัความตาย (Kastenbaum, 1975 cited in Cavanaugh, 1997; Kalish, 1984 cited 

in Cavanaugh, 1997; Risen, 1999) ซึงวิธีทีจะช่วยลดความวิตกกงัวลเรืองความตายได ้คือการศึกษา
หาความรู้เกียวกบัความตาย (Kastenbaum, 1976 cited in Cavanaugh, 1997) การวางแผนการดาํเนิน
ชีวิตทีคุม้ค่า การวางแผนเรืองการตายของตน การจดัพิธีศพ การประเมินความรู้สึกของตนวา่สิงใด 
ทีจะช่วยให้สามารถยอมรับความตายของตนได ้การประเมินความรู้สึกของตนวา่ความตายเป็นสิงที
สามารถเกิดขึนกับตนในขณะนีได้หรือไม่ ซึงผูที้สามารถยอมรับความตายได้ว่าเป็นกฎแห่ง
ธรรมชาติและเป็นสิงทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ บุคคลจะสามรถดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิต       
ไม่ประมาท มีความสุข (Actley, 1997; Cavanaugh, 1997; Risen, 1999) 
  ผูสู้งอายุคือผูที้อยู่ในช่วงบนัปลายของชีวิต บางรายมีโรคเรือรังประจาํตวั ต้อง
พึงพาผูอื้นมากขึนในการใช้ชีวิตประจาํวนั ตระหนกัถึงความเสือมของสภาพร่างกายและยอมรับ  
ในสภาพร่างกายและสุขภาพของตน  รวมทังพบเห็นการตายของบุคคลรอบข้าง สมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ เพือนบ้าน จึงมีการครุ่นคิดเรืองความตายและอาจมีความกลวัเกียวกบัความตาย    
ลดน้อยลงกว่าว ัย อืนๆ  (Eliopoulos, 2001; Komaromy & Hockey, 2001; Kalish, 1987 cited in 

Cavanaugh, 1997) ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Thorson & powell, 1988 cited in Lueckenotte, 

1996 ทีพบวา่ ผูสู้งอายุมีความกลวัตายน้อยกวา่วยัหนุ่มสาว โดยผูสู้งอายุจะให้ความสนใจเกียวกบั
การจดัการชีวิตในช่วงทีเหลือของตนและความสามารถในการควบคุมชีวิตของตนและให้ความ
สนใจเกียวกบัชีวติหลงัความตายมากขึน (Life after death) นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
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Kohn& Menon, 1988 cited in Lueckenotte, 1996 ทีพบว่าความกงัวลใจเกียวกบัภาวะใกลต้ายของ
ผูสู้งอายุทีสําคญัทีสุด คือ ความกลวัเกียวกบัการสร้างภาระในการดูแลต่อสมาชิกในครอบครัว กลวั
ความทุกข์ทรมาน  กลัวการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการทําให้ชีวิตยาวนานขึน  (Life 

prolonging technology)  
  ดงันันทศันคติเกียวกบัความตายจึงมีหลายแง่มุมแต่ทีให้ความสําคญัคือการตาย
อยา่งสมศกัดิศรี สามารถควบคุมชีวติของตนเองไดแ้ละไม่ทุกขท์รมานจากเทคโนโลยีทางการแพทย ์
ซึง Bohannan, 1994 cited in Hogstel, 1994 กล่าวว่า ชาวอเมริกนัส่วนใหญ่ให้ความหมายของการ
ตายอยา่งสมศกัดิศรีวา่ เป็นการตายโดยปราศจากเครืองมือทางการแพทย ์(Death without machines) 
ซึงได้แก่ เครืองช่วยหายใจ การให้สารนําทางหลอดเลือดดํา เครืองตรวจสอบทางการแพทย ์
(monitors) ส่วน  Humphrey, 1991 cited in Whitbourne, 2001 กล่าวว่า  การตายอย่างมีศัก ดิศ รี     
เป็นการทีบุคคลกาํหนดหรือควบคุมการตายของตนให้เป็นไปตามทีตนหรือสมาชิกในครอบครัว
ปรารถนา เพือหลีกเลียงกระบวนการของภาวะใกลต้ายทียาวนานดว้ยเทคโนโลยีต่างๆ ซึงปัจจุบนั
ได้มีกฎหมายทีอนุญาตให้ผู ้ป่วยเลือกตายทีปรารถนา (Euthanasia) (Emanuel, Fairclough & 

Emanuel, 2000; Risen, 1999) ซึงประเทศไทย พระไพศาล วิสาโล ,  ไดก้ล่าวถึงการตายอยา่ง
สมศกัดิศรีคือการตายดี โดย ตายดีทางกายภาพ คือไม่เจ็บปวด ไม่ตอ้งทนทุกข์ทรมาน มีอวยัวะ
ครบถว้น ศพสวย ตายดีทางสัมพนัธภาพ คือ ตายท่ามกลางคนรัก มีคนรักอยูข่า้งๆ ตายโดยไม่เป็น
ภาระใหก้บัลูกหลาน มีคนดูแลจนวนิาทีสุดทา้ย ตายโดยทีคนรอบขา้งทาํใจได ้ไม่ฟูมฟาย เศร้าโศรก
เสียใจ ไม่ทะเลาะกนั รวมทงัตายแบบมีคุณค่าต่อสังคม และตายดีทางจิตใจ จิตวิญญาณ คือ ตายดว้ย
ใจสงบ มีสติ ใจเกิดปัญญารู้แจง้เห็นจริงในสัจธรรม คือเห็นไตรลกัษณ์ เห็นว่า สังขารนีไม่เทียง  
เตม็ไปดว้ยความทุกข ์ไม่อาจยดึมนัถือมนัได ้จนปล่อยวางอยา่งสินเชิง 

  ทศันคติและความเชือเกียวกบัความตายจึงส่งผลให้บุคคลมีการเตรียมตวัเกียวกบั
ความตายต่างกนั บุคคลทีมีทศันคติในทางบวกจะมองว่าความตายเป็นสิงทีดี เป็นการสินสุดของ 
การดาํรงชีวิตทีทุกข์ทรมาน เป็นรางวลัของชีวิตโดยเป็นการกา้วเขา้สู่ชีวิตใหม่ทีดีกวา่เดิม เป็นการ
หลุดพน้จากสังคมทีเต็มไปดว้ยความวุน่วายและวตัถุนิยม เป็นการยอมรับการลงโทษของพระเจา้
เพือเป็นการไถ่บาปทีตนไดท้าํไวแ้ละตนสมควรไดรั้บ จึงส่งผลให้เกิดความกลวัตายและวิตกกงัวล
นอ้ยลง สามารถยอมรับความตายได ้ซึง Ming- lin& Lang, 1998 ทีไดศึ้กษาเกียวกบัทศันคติทีมีต่อ
ความตายของผูสู้งอายุชาวจีนทีมีอายุระหวา่ง -  ปี จาํนวน  คน พบว่า ผูสู้งอายุทงัหมดไม่มี
ความกลวัเกียวกับความตาย เนืองจากยอมรับได้ว่าความตายเป็นสิงทีตอ้งเกิดขึนตามธรรมชาติ   
เป็นความจริงทีตอ้งเกิดขึนในชีวิต เป็นสิงทีเกิดขึนตามความเชือทางศาสนา และเป็นสิงทีสมควร
ตอ้งเกิดในวยัผูสู้งอายุ แต่ผูที้มีทศันคติทางลบต่อความตาย โดยมองว่าความตายเป็นการสูญเสีย 
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ตวัตน ความสามารถทงัการดูแลตนเองและผูอื้น สูญเสียโอกาส ในการดาํเนินการตามแผนต่างๆ    
ทีวางไว  ้จะมีความรู้สึกกลัวต่อความตาย วิตกกังวล ไม่สามารถยอมรับความตายของตนได ้
(Atchley, 1997; Kalish, 1976 cited in Hayslip& Panek, 1989; Kalish, 1985 cited in Atchley, 1997; 

Mahon, 1993)  จึงมองว่าความตายเป็นเรืองอปัมงคล ไม่สมควรกล่าวถึงหรือนึกถึง จึงขาดการ
เตรียมความพร้อมและการเตรียมตวัก่อนตาย ดงันนัทศันคติเกียวกบัความตายจึงมีหลายแง่มุมแต่ที
ให้ความสําคญัคือการตายอย่างสมศกัดิศรี สามารถควบคุมชีวิตของตนเองไดแ้ละไม่ทุกข์ทรมาน
จากเทคโนโลยีทางการแพทย ์เมือเขา้รับการรักษา ณ สถานพยาบาลซึงเป็นสิทธิของผูป่้วยทีพึง
ไดรั้บ 
 

 2.3 สิทธิผู้ป่วย 

  คําว่า สิทธิ  หมาย ถึง ความชอบธรรมทีบุคคลพึงกระทําได้ กําหนดได้ตาม
สถานภาพ และใช้ยืนยนักับผูอื้นเพือคุ้มครอง หรือรักษาผลประโยชน์อนัเป็นส่วนทีพึงได้ของ
บุคคลนัน สิทธิผูป่้วย จึงหมายถึงความชอบธรรมทีผูป่้วยซึงรวมถึงผูที้ไปรับบริการด้านสุขภาพ
สาขา ต่างๆจะพึงไดรั้บ เพือคุม้ครองหรือรักษาผลประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องตนเอง โดยไม่ละเมิด
สิทธิของผูอื้นแมว้่าทีผ่านมาความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยและ ผูใ้ช้บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ
ตงัอยู่บนพืนฐานของความเกือกูล นําใจ และไวว้างใจซึงกันและกนั แต่ความสลบัซับซ้อนทาง
สังคม และกระแสของวฒันธรรม ทางธุรกิจไดเ้พิมขยายความขดัแยง้ทางจริยธรรมมากขึน ทาํให้
ตอ้งมีบทบญัญติัทงัในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งฯ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และขอ้บงัคบัทาง
จริยธรรมแห่งวิชาชีพสาขาต่าง เพือจดัระเบียบการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยและผูป้ระกอบวชิาชีพ
เวชกรรม และบริการดา้นสุขภาพต่างๆ ใหเ้ขา้ใจชดัเจนยงิขึน 

  ในหลายประเทศไดมี้การประกาศสิทธิผูป่้วยหรือกฎบตัรผูป่้วยขึน เพือรับรองให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบติั สําหรับประเทศไทยองค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ทีจะรวบรวมสิทธิขนัพืนฐานของผูป่้วยตลอดจนธรรมเนียม ปฏิบัติทีสอดคล้องกับ       
วิถีไทย จดัทาํเป็นประกาศเพือให้รู้ทวักนัทงั ประชาชน ผูป่้วยและผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพสาขา
ต่างๆ ทงั แพทย ์ พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสัชกร และผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ โดยมุ่งหวงัที
จะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดี ลดความขดัแยง้ และนาํไปสู่ความไวว้างใจซึงเป็นพืนฐานทีนาํไปสู่
ผลการรักษาพยาบาลทีดี โดยมีรายละเอียดดงันี 

  คําประกาศสิทธิผู้ป่วย 
  1.  ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพืนฐานทีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพ   ตามทีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 
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   คําอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีมาตรสําคัญที
เกียวขอ้งกบัสุขภาพคนไทยโดยตรงอยูส่องมาตรา  
   หมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

    “มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขทีได้
มาตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่
เสียค่าใชจ่้าย ทงันีตามกฎหมายบญัญติั ” 

   การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ    

โดยจะตอ้งส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และเอกชนมีส่วนร่วมดว้ยเท่าทีจะ กระทาํได ้

   การป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตราย รัฐตอ้งจดัให้แก่ประชาชนโดยไม่คิด
มูลค่า และทนัต่อเหตุการณ์ ทงันีตามทีกฎหมายบญัญติั  

   หมวด 5 แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ 

   “มาตรา 82 รัฐตอ้งจดัและส่งเสริมการสาธารณสุขใหป้ระชาชนไดรั้บบริการที
ไดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพอยา่งทวัถึง” 

   จะเห็นไดว้่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ กาํหนดให้รัฐบญัญติักฎหมายเพือคุม้ครอง
ประชาชนทุกคนในด้านการป้องกันและขจัด  โรคติดต่ออันตราย และจัดให้มีสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐใหก้ารบริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผูย้ากไร้เท่านนั สําหรับผูที้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ทีสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองไดก้็จะตอ้งมี ส่วนร่วมในการรับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายในดา้น
การดูแลสุขภาพของตนเอง โดยอาจเลือกใชบ้ริการไดท้งัในภาครัฐและเอกชน ตามแต่ความสามารถ
ทางการเงินและความตอ้งการของตนเอง 

   ข้อควรตระหนัก 

   1. ใหก้ารดูแลผูใ้ชบ้ริการทุกรายเป็นอยา่งดี อยา่งสมเหตุผล และตดัสินใจให้
การดูแลเป็นราย ๆ  ตามความเหมาะสมกบัอาการหรือโรคทีเป็น ด้วยวิจารณญาณและความรู้ใน
วชิาชีพ 

   2.  รู้สิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องผูใ้ช้บริการ เช่น ผูย้ากไร้ ผูสู้งอายุ เด็กอายุ 0-12 

ปี หรือผูมี้สิทธิทีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสีย ค่าใชจ่้าย 

  2.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั เนืองจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ลทัธิ การเมือง เพศ อาย ุและ
ลกัษณะของความเจบ็ป่วย 

   คําอธิบาย  หลักการข้อนี เป็นหลักการทีแพทย์ทัวโลกยอมรับและถือ
ปฏิบัติ  แพทยสมาคมโลก  ได้ประชุมและรวมไว้ในปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวา (Declaration of 
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Geneva) ไวต้งัแต่ปี ค.ศ.2948 ซึงข้อบังคบัแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2526 หมวด 1 ขอ้ 3 ระบุวา่ 
   “ขอ้ 3 ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่
คาํนึงถึงฐานะ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม และลทัธิการเมือง” 

   และในหมวด 3 ขอ้ 1 ระบุวา่ 
    “ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมในระดบัทีดีทีสุด” 

   ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบุไวใ้นมาตรา 30 วา่  
   “มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั” 

   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง        
ในเรือง ถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั
ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทาํไม่ได ้  

   ดังนันผูป่้วยทุกคนมีสิทธิทีจะได้บริการสุขภาพในมาตรฐานทีดีทีสุดตาม 
ฐานานุรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทังนีมิได้หมายความรวมถึงสิทธิอืน  ๆ  ทีอยู่นอกเหนือ
บทบญัญติัของกฎหมาย เช่น การไม่ตอ้งชําระค่ารักษาพยาบาล การพกัในห้องพิเศษต่าง ๆ และ
บริการพิเศษอืน ๆ เป็นตน้ 

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  ปฏิบัติการพยาบาลต่อผูใ้ช้บริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ        
เอืออาทร มีนําใจ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เห็นอกเห็นใจ ให้ความเป็นกันเองบนพืนฐานของความ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
   2.  ปฏิบัติต่อผูใ้ช้บริการทุกรายด้วยความสุภาพ  อ่อนโยน ปราศจากการ
บงัคบัขู่เขญ็ ล่วงเกิน ดูหมิน 

   3.  ละเว้นการปฏิบัติทีมีอคติ การใช้อํานาจหน้าทีและข้อได้เปรียบเพือ
ประโยชน์ส่วนตวั 

   4.  เคารพในความเชือเกียวกบัศาสนา หรือพิธีกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

  3.  ผูป่้วยทีขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิทีจะรับทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอและ 
ชดัเจน จากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเพือให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการ ยินยอม หรือไม่
ยนิยอมใหป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วย เหลือรีบด่วนหรือจาํเป็น 
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   คําอธิบาย  สิทธิทีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและตดัสินใจในการทาํการบาํบดัรักษา
โรคภยัทีเกิดขึนนบัเป็นสิทธิพืนฐานของผูป่้วย ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพมีหนา้ทีตอ้งอธิบายให้
ผูป่้วยทราบถึงอาการ การ ดําเนินโรค วิธีการรักษา ความยินยอมของผูป่้วยนันจึงจะมีผลตาม
กฎหมาย ซึงเรียกว่า ความยินยอมทีไดรั้บการบอกกล่าว (Informed Consent) ยกเวน้การช่วยเหลือ
ในกรณีรีบด่วนฉุกเฉิน ซึงจาํเป็นตอ้งกระทาํเพือช่วยชีวติผูป่้วยตามขอ้ 4  

   ข้อควรตระหนัก 

   1. ใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการและญาติเพือประกอบการตดัสินใจวา่จะใชบ้ริการ 
หรือไม่เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือกรณีรีบด่วนหรือจาํเป็น 

   2.  ให้ ขอ้มูลเกียวกบัการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค วิธีการบาํบดัรักษา การ
เสียงต่ออนัตรายจากการรักษาพยาบาลหรือไม่รับการรักษา ดว้ยภาวะทีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใจได้
และอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะรับฟัง โดยคาํนึงถึงประเด็นจริยธรรมเกียวกบัการบอกความจริง (Truth 

telling)  

   3.  รับ ฟังความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดว้ยใจทีเป็น
กลาง ไม่วา่จะเห็นดว้ยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการปฏิเสธการรักษาพยาบาลทีผูใ้ช ้บริการไม่ปรารถนา 
   4.  อธิบาย ให้ผูใ้ช้บริการทราบทุกครังก่อนปฏิบติัการพยาบาลว่าจะทาํอะไร 

ผลเป็นอยา่ง ไร บอกวธีิสังเกตความผดิปกติหรือความไม่สุขสบายทีอาจเกิดขึน 

   5.  ให้ขอ้มูลเกียวกบัระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน / โรงพยาบาลที
ผูใ้ชบ้ริการพึงปฏิบติัในขณะทีมาใชบ้ริการดา้นสุขภาพ 

   6.  ก่อนให้ขอ้มูลควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ขอ้มูลเกียวกบั
การเจ็บป่วยเรืองใดไปบา้งและมีความเขา้ใจมากน้อยเพียงใด โดยขอ้มูลทีให้ตอ้งใชภ้าษาทีให้ตอ้ง
ใช ้ภาษาทีเขา้ใจง่าย 

   7.  ชีแจงและอธิบายให้ผูใ้ชบ้ริการทราบถึงความจาํเป็นทีตอ้งยา้ย หรือส่งต่อ
ผูใ้ชบ้ริการไปยงัสถานบริการอืน ๆ   เพือการตดัสินใจยนิยอมหรือไม่ยนิยอม 

  4.  ผู ้ป่วยทีอยู่ในภาวะฉุกเฉินเสียงอันตรายถึงชีวิต  มีสิทธิทีจะได้รับความ 
ช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัทีตามความจาํเป็นแก่ กรณี โดยไม่คาํนึง
วา่ผูป่้วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
   คําอธิบาย การ ช่วยเหลือผูป่้วยทีอยู่ในภาวะเสียงอันตรายถึงชีวิตถือเป็น
จริยธรรมแห่ง วิชาชีพขนัพืนฐาน ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพจะตอ้งรีบดาํเนินการโดยทนัที 
เมือตนอยู่ในฐานะทีจะให้ความช่วยเหลือได ้การช่วยเหลือในลกัษณะเช่นนีนับเป็นความจาํเป็น   
ในการช่วยชีวิต แมว้่าจะไม่ไดรั้บการร้องขอจากผูป่้วย ซึงบ่อยครังก็ไม่อยู่ในสภาพมีสติพอทีจะ 
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ร้องขอได ้ถือว่าเป็นการกระทาํโดยความจาํเป็นไม่มีความผิด การปฏิเสธให้ความช่วยเหลือนบัว่า
เป็นการละเมิดขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ย การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 
3 ขอ้ 10 และอาจผดิกฎหมายอาญา มาตรา 374 ดว้ย 

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  ตดัสิน ใจให้การช่วยเหลือผูที้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เสียงอนัตรายถึงชีวิต
ทันทีบนหลักการ ปรัชญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงความเชือในความมีคุณค่าของ 
มนุษย ์ยอมรับวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัดิศรี มีความแตกต่าง และตอ้งการมีชีวติ ทีดี 

   2.  ตอ้งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูที้อยูใ่นระยะอนัตรายจากการเจ็บป่วย เมือ
ไดรั้บคาํขอร้องและตนอยูใ่นฐานะทีจะช่วยได ้

  5.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะไดรั้บทราบชือ สกุลและประเภทของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สุขภาพทีเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตน 

   คําอธิบาย ในสถานพยาบาลต่างๆ จะมีผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ 
หลายสาขา ปฏิบติังานร่วมกนัในการช่วยเหลือผูป่้วยร่วมกบับุคลากรผูช่้วยต่างๆ หลายประเภท    

ซึงบ่อยครังก่อให้เกิด ความไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผูป่้วยและประชาชนทวัไป  ดังนัน       
การกาํหนด ใหผู้ป่้วยมีสิทธิทีจะสอบถามชือ และโดยเฉพาะอยา่งยงิประเภทของผูป้ระกอบ วชิาชีพ
ทีให้บริการแก่ตน จึงช่วยผูป่้วยในฐานะผูบ้ริโภคกล้าทีจะสอบถามข้อมูลทีจะช่วยให้เกิดความ 
เข้าใจและสามารถตัดสินใจเพือคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิงจาก               
ผูใ้หบ้ริการซึงไม่มีคุณภาพเพียงพอ  

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  ให้ข้อมูล  ชือ  สกุล  ตําแหน่ง คุณวุฒิของผู ้ทีจะรับผิดชอบดูแลรักษา 
พยาบาลผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการ 

   2.  ควรติดป้ายชือ หรือสัญลกัษณ์ทีบ่งชีถึง ชือ สกุล ตาํแหน่ง ของบุคลากร
ทางการพยาบาล 

  6.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอืน ๆ ทีมิได้
เป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลียนผูใ้หบ้ริการและสถานบริการได ้

   คําอธิบาย สิทธิทีจะไดรั้บความปลอดภยั (The right to safety) สิทธิทีจะไดรั้บ
ข่าวสาร ( The Right to be Informed) สิทธิทีจะเลือก (The Right to Choose) นับเป็นสิทธิทีสําคญั
ของผูบ้ริโภคสินค้า ซึงรวมทงัสินคา้ สุขภาพ ในวฒันธรรมปัจจุบนัผูป่้วยยงัมีความเกรงใจและ     
ไม่ตระหนกัถึงสิทธินี ทาํให้เกิดความไม่เขา้ใจและความขดัแยง้ ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบวิชาชีพ
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ดา้นสุขภาพจาํนวนมากก็ยงัมีความรู้สึกไม่พอใจ เมือผูป่้วยขอความเห็นจากผูใ้ห้บริการ สุขภาพ
ผูอื้น หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการทีผูป่้วยจะเปลียนผูใ้หบ้ริการหรือสถานบริการ 

   การกาํหนดสิทธิผูป่้วยในประเด็นนีให้ชัดแจง้ จึงมีประโยชน์ทีจะลดความ
ขดัแยง้และเป็นการรับรองสิทธิผูป่้วยทีจะเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง 

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  ให้โอกาส ช่วยเหลือและประสานงานเมือผูใ้ช้บริการแจง้ความจาํนงขอ
เปลียนผูใ้หบ้ริการและสถานบริการ 

   2.  ให้ขอ้มูลหรือการช่วยเหลือทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการแก่บุคคลหรือ
สถานบริการทีรับดูแลรักษาพยาบาลต่อ 

  7.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเกียวกบัตนเอง จากผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เวน้แต่จะได้รับความยินยอมจากผู ้ป่วยหรือการปฏิบัติ หน้าทีตาม
กฎหมาย 

   คําอธิบาย สิทธิส่วนบุคคลทีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเกียวกบัการเจ็บป่วยนี 
ถือเป็นสิทธิผูป่้วยทีไดรั้บการรับรองมาตงัแต่คาํสาบานของ Hippocratis และ ประเทศต่างๆ ก็ได้
รับรองสิทธินีในกฎหมายอาญา ดงัเช่นทีปรากฏในมาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทย นอกจากนียงัระบุใน พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ขอ้บงัคบัแพทยสภาพว่าด้วย 
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  พ .ศ .2526 หมวด  3 ข้อ 9 ซึงถือได้ว่าสังคมได้ให้
ความสําคญักบัสิทธิผูป่้วยในขอ้นีมาก เพราะถือ วา่เป็นรากฐานทีผูป่้วยให้ความไวว้างใจต่อแพทย ์
เพือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลตนเอง  

   อยา่งไรก็ตามก็มีขอ้ยกเวน้ ในกรณีทีมีเหตุผลและความจาํเป็นทีเหนือกวา่ เช่น 
การปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมาย หรือการคุม้ครองประโยชน์สาธารณเพือความสงบเรียบร้อยและ
ความมนัคงของประชาชน หรือในกรณีทีคุม้ครองอนัตรายร้ายแรงของบุคคลอืน  การเปิดเผยขอ้มูล
ต่อศาล การแจง้ขอ้มูลต่อบุคคลทีสาม เพือคุม้ครองอนัตราย ร้ายแรงของบุคคลอืน เป็นตน้ 

   ข้อควรตระหนัก 

   1. ไม่ เปิดเผยความลับของผูป่้วยหรือผูใ้ช้บริการ ซึงได้ทราบมาจากการ
ประกอบวิชาชีพ  เวน้แต่ด้วยความยินยอมของผูป่้วย / ผูใ้ช้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าทีตาม
กฎหมาย 

   2.  จดัเก็บรายงานไวเ้ป็นสัดส่วน ไม่เปิดโอกาสให้ผูอื้นทีไม่ใช่ทีมสุขภาพหรือ
ผูที้ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากผูป่้วยไดเ้ห็นขอ้มูลทางสุขภาพของผูป่้วย 
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   3.  ไม่นําเรืองของผูป่้วยหรือผูใ้ช้บริการมาเป็นหัวข้อในการสนทนา โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากผูป่้วย ยกเวน้ตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที 

  8.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ   
ถอนตวัจากการเป็นผูถู้กทดลองในการทาํวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ 

   คําอธิบาย ในปัจจุบนัความจาํเป็นในการทดลองในมนุษยเ์พือความกา้วหน้า
ทางการแพทย์มีมากขึน  ประเทศไทยยงัไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเกียวกับการทดลองใน
มนุษย์ โดยเฉพาะข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  พ .ศ.
2526 หมวด 1 ขอ้ 6 ระบุวา่ 
   “ขอ้ 6 ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูท้าํการทดลองในมนุษยต์อ้งได้รับความ
ยินยอมจากผูถู้กทดลอง และตอ้งพร้อมทีจะป้องกนัผูถู้กทดลองจากอนัตรายทีอาจเกิดขึนจากการ
ทดลองนนัๆ” 

   การรับรองสิทธิผูป่้วยในด้านนีเป็นการขยายความขอ้บงัคบัแพทยสภาฯ ให้
ชัดเจนขึน เพือเป็นแนวทางปฏิบัติว่าความยินยอมจะต้องเป็นความยินยอมภาย หลังจากทีได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ( Informed Consent) เช่นเดียวกับความยินยอมในการ     
รับการรักษาพยาบาล และแมว้า่จะตดัสินใจยนิยอมแลว้ก็มีสิทธิทีจะเลิกได ้เพือคุม้ครองผูถู้กทดลอง
ใหไ้ดรั้บความปลอดภยั 

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  กาํหนด ระเบียบการหรือขนัตอนการปฏิบติั เพือให้ผูใ้ช้บริการเขา้ร่วม
การวจิยัหรือทดลองไวอ้ยา่งชดัเจน และมีความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบการหรือขนัตอนดงักล่าว 

   2.  ให้ขอ้มูลอยา่งครบถว้นแก่ผูใ้ชบ้ริการและให้เซ็นชือยินยอมเมือตอ้งการ
เป็นผูถู้กทดลองในการวจิยัของผูป้ระกอบ วชิาชีพดา้นสุขภาพ 

   3.  วเิคราะห์วา่การวิจยั การทดสอบ การบนัทึกภาพ เสียงหรืออืนๆ จะเสือมเสีย 
ต่อผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ หากเสียงต่อการเสือมเสียตอ้งปกป้อง ผูใ้ชบ้ริการจากเหตุการณ์นนั ๆ 

  9.  ผูป่้วยมีสิทธิทีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน   
ทีปรากฏในเวชระเบียนเมือร้องขอ ทังนีข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของ 
บุคคลอืน  

   คําอธิบาย การทีแพทยบ์นัทึกประวติัการเจ็บป่วยและรักษาต่างๆ ของผูป่้วย 
ในเวชระเบียนอย่างละเอียด นับเป็นเครืองมือทีสําคัญในการให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยอย่าง
ต่อเนืองและมีคุณภาพ นับเป็นมาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากล  อย่างไรก็ตามขอ้มูลที
ปรากฏ ในเวชระเบียนถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงเจา้ของประวติัมีสิทธิทีจะไดรั้บ ทราบขอ้มูลนนั
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ได ้ซึงสิทธินีไดรั้บการรับรองตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าว สาร พ.ศ. 2540 อยา่งไรก็ตาม เนืองจาก
ขอ้มูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วนซึงเป็นการแสดงความเห็นของแพทยใ์น การรักษาพยาบาล และ
อาจกระทบต่อบุคคลอืนๆ ได ้ดงันนั การเปิดเผยขอ้มูลให้ผูป่้วยทราบจะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนตวัของบุคคลอืน ทงันีรวมถึงกรณีผูป่้วยยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลของตนต่อบุคคลทีสาม เช่น 
ในกรณีทีมีการประกนัชีวติ หรือสุขภาพ  

   ข้อควรตระหนัก 

   1.  กาํหนดระเบียบการ หรือขนัตอนการปฏิบติัเกียวกบัการขอดูเวชระเบียน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

   2.  รู้และเขา้ใจขนัตอนการปฏิบติัเกียวกบัการขอดูเวชระเบียนของผูป่้วยภาย 
ในหน่วยงานของตน    เพือใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยไดถู้กตอ้งและสามารถปฏิบติัไดต้ามขึนตอน 

  10. บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยทีเป็นเด็กอายุยงั
ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้

   คําอธิบาย  การกําหนดให้บิดา มารดา ใช้สิทธิแทนผู้ป่วยทีเป็นเด็กอายุ          
ยงัไม่เกิน 18 ปี นนั เนืองจากใบอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กไดก้าํหนดไวว้่า เด็ก หมายถึง มนุษยทุ์ก
คน ทีมีอายุตาํกว่า 18 ปี เวน้แต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านันตามกฎหมายทีใช้บงัคบัแก่เด็กนัน 
ดงันนัจึงไดก้าํหนดไวใ้หบิ้ดามารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจใชสิ้ทธิแทนผู ้ป่วยทีเด็กทีอายไุม่
เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 

   สําหรับผูบ้กพร่องทางกายหรือทางจิตนนั ตอ้งถึงขนาดไม่สามารถเขา้ใจหรือ 
ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น ผูป่้วยทีอยู่ในภาวะพืชผกั (Persistent vegetative state) วิกลจริตหรือ    
มีจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมทีเป็น ผูดู้แลผูป่้วยหรือมีอาํนาจปกครองผูป่้วย 
เช่น บิดา มารดา กรณีผูป่้วยไม่มีบิดา มารดา ผูดู้แล หรือผูป้กครองอาจเป็นญาติ พี น้อง  ย่อม
สามารถใชสิ้ทธิต่างๆ แทนผูป่้วยได ้

   ข้อควรตระหนัก           
   วเิคราะห์ และตดัสินใจไดถู้กตอ้งวา่ ใครเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูป่้วยที
ตนให้การดูแลนนั ทงัในกรณีทีเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์หรือผูบ้กพร่องทางกาย และ
จิต เพือทีจะปฏิบติัการพยาบาลโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูป่้วย 

   สิทธิผูป่้วยจึงเป็นสิทธิอนัชอบธรรมทีผูป่้วยพึงไดรั้บซึงรวมถึงการตดัสินใจ
ยินยอมหรือไม่ยินยอมในการรับการรักษาตามความประสงค์ของผูป่้วยทีได้แสดงความจาํนงไว้
ก่อนหนา้ หรือตามพินยักรรมชีวิตตามสิทธิผูป่้วยขอ้ที  “ผูป่้วยทีขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิที
จะรับทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอและ ชดัเจน จากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเพือใหผู้ป่้วยสามารถ
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เลือกตดัสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่
เป็นการช่วย เหลือรีบด่วนหรือจาํเป็น” 
 

 2.  พินัยกรรมชีวิต หนังสือแสดงเจตนาตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 12 (ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will)) (เอกสารประกอบการเรียบเรียง
แก่นพุทธศาสน์. ปัจฉิมอาพาธพุทธทาสมหาเถระ.The Hour of Our Death.Western Attitude toward 

Death. “Living Will and Will to Die” in Euthanasia: death with dignity and law.,  ส .  ศิ ว รั ก ษ์ , 
“ความตาย และการปฏิบัติต่อผู ้ทีกําลังสินใจ” ใน เสขิยธรรม ฉบับที  ๕๙ มกราคม - มีนาคม 
๒๕๔๗., เอกสารประกอบการสัมนาเรือง “พินัยกรรมชีวิต” วนัที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ห้อง
ประชุมฉลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกลัยาณิวฒันา โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร จดัโดย สถาบนั
เวชศาสตร์ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข.) 
  แนวคิดในเรืองพินัยกรรมชีวิต หรือหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของ
ผูป่้วยทีอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) มีผลในทางกฎหมายเป็นครังแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเนืองมาจากกฎหมายการตายตามธรรมชาติ (Natural Death Act) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) เพือรับรองสิทธิของผูป่้วยในการยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนการ
ทางการแพทย์ทีเป็นไปเพือยืดชีวิต (หรืออีกความหมายหนึงคือยืดความตายออกไป)  ก่อนจะ
แพร่หลายไปยงัรัฐและประเทศอืนๆ  

  กาํเนิดกฎหมายการตายตามธรรมชาติ  
  นับตงัแต่ปลายศตวรรษที ๑๙ เป็นตน้มา สังคมอเมริกนัมีปัญหาเรืองการพูดถึง
ความตายอย่างเปิดเผย ดงั อาร์โนลด์ ทอยน์บี (Arnold J. Toynbee) นักประวติัศาสตร์ชาวองักฤษ  
ได้กล่าวไวว้่า “สําหรับชาวอเมริกนั ความตายไม่ได้เป็นส่วนหนึงของพวกเขา แต่เป็นประหนึง     
คาํสบประมาทต่อสิทธิในการมีชีวิตอยู ่เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขอนัไม่สามารถตดัขาดได้
ของพลเมืองอเมริกาทุกคน”  ถอ้ยคาํดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงเป้าหมายในการดาํรงชีวติอยูข่องคน
อเมริกันได้อย่างชัดเจน เมือความตายเป็นสิงตรงข้ามกับชีวิต จึงถูกเบียดขับออกไปจากสังคม       
ไม่สามารถพูดถึงไดอ้ยา่งเปิดเผย เพราะเป็นเรืองลามก ไม่สุภาพ เหมือนกบัทีครังหนึงเรืองเพศเคย
เป็นสิงตอ้งหา้มในสังคม โดยเฉพาะในวงการแพทยซึ์งนอกเหนือไปจากการทีไม่สามารถพดูถึงแลว้ 
การตายทีเกิดขึนกบัผูป่้วยยงัถือเป็นความล้มเหลวในการทาํงานของวิชาชีพแพทยอี์กด้วย เพราะ
แพทยถู์กสอนใหเ้ป็นผูรั้กษาชีวติอยา่งถึงทีสุด 

  ประกอบกบัความกา้วหน้าในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย ์ทาํให้วงการแพทย์
สามารถต่อรองกบัความตายไดม้ากขึน (ยืดการตายออกไป) อาทิ การพฒันาปอดเหล็ก (Iron Lung) 

เพือช่วยผูป่้วยโปลิโอในการหายใจในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ ซึงพฒันาต่อมาเป็นเครืองช่วยหายใจ 
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การใส่ท่ออาหาร (NG Tube) เพือนาํสารอาหารไปเลียงผูป่้วยทีไม่สามารถกินอาหารไดต้ามปกติ 
ฯลฯ ลว้นแต่ช่วยเพิมความสามารถของแพทยใ์นการยืดชีวิตของผูป่้วยทีตอ้งตายออกไปไดอี้กนบั
ชวัโมง เป็นวนั เป็นเดือน เป็นปี แล้วแต่สภาพของผูป่้วย แมใ้นหลายกรณี ผูป่้วยเหล่านันจะไม่มี
โอกาสฟืนคืนกลบัมาใชชี้วติไดเ้หมือนเดิมอีก  

  ความสามารถในการยดืชีวติออกไปเป็นเวลายาวนาน เป็นผลใหก้ารตายเป็นเรืองที
ตอ้งนิยามอย่างซับซ้อนมากขึน การกาํหนดความตายอย่างง่ายๆ ทีเคยเป็นมาแต่เดิม ดว้ยการเตน้
ของหวัใจหรือการหายใจ จะใชไ้ม่ไดส้ําหรับผูป่้วยทีสวมเครืองช่วยชีวิตเหล่านนัเขา้ไป จึงเกิดการ
กาํหนดความตายอยา่งใหม่โดยไปวดัทีการตายของสมอง เป็นตน้ ซึงตอ้งใช้เทคโนโลยีทีซับซ้อน
ในการวดั  
  ปัญหาของการยดืความตายออกไป  
  พร้อมๆ กบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการยืดชีวิตออกไป ในช่วงทศวรรษ 
๑๙๖๐-๗๐ สังคมอเมริกนัไดเ้กิดค่านิยมหรืออุดมการณ์ใหม่ขึนมาหลายอยา่ง ภายใตบ้ริบทการต่อสู้
เพือสิทธิมนุษยชนของคนผิวสี การต่อตา้นสงคราม และกระบวนการแสวงหาทางออกของหนุ่ม
สาวชาวบุปผาชน นาํไปสู่การแสวงหาคุณค่าใหม่ๆ ค่านิยมเรืองสิทธิในการกาํหนดชีวิตของตนเอง 
หรือศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ถูกหล่อหลอมขึนจากบริบทดงักล่าว  
  จึงเกิดการตังคําถามถึงการต้องนอนอยู่บนเตียงโดยช่วยตนเองไม่ได้ แม้จะยังมี
ชีวติอยู่ ว่าเป็นการอยู่แบบมีศักดิศรีหรือไม่  
  ทาํให้เกิดการถกเถียงเรืองดงักล่าวในสังคมอเมริกนัเป็นระลอกๆ จนกระทงัเกิด
กรณีของ คาเรน แอนน์ ควินแลน (Karen Ann Quinlan) ในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) เมือหญิงสาว
วยั 22 ปี ทีป่วยอยูใ่นภาวะโคม่า และมีอาการพฒันาไปเป็น “ภาวะเป็นผกัเรือรัง” นอนอยูก่บัท่อช่วย
หายใจและท่ออาหารนานกว่า ๑๓ เดือน ทางครอบครัวจึงตดัสินใจขออาํนาจจากศาลเพือถอดท่อ
เหล่านนัออก แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถทาํได ้โดยอา้งเหตุจากการทีเธอไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะสมอง
ตาย (หรืออีกนัยหนึง ไม่ได้อยู่ในเงือนไขทีกฎหมายกาํหนดว่าเธอตายแล้ว) กรณีดังกล่าวทาํให้
วงการกฎหมายของอเมริกาเกิดการทบทวนกรอบทีจะใช้ในการตดัสินใจหากมีกรณีทีคล้ายกัน
เกิดขึนอีก จนนาํมาสู่การออกกฎหมายการตายตามธรรมชาติ (Nature Death Act) ของรัฐคาลิฟอร์
เนีย รับรองสิทธิของผูป่้วยในการยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนการทางการแพทยที์เป็นไปเพือยืด
ชีวิต  เพือลดความขัดแย้งระหว่างญาติผู ้ป่วยและผู ้ให้บริการทางการแพทย์ (บุคลากรและ
โรงพยาบาล) ก่อนจะคลีคลายขยายตวัมาเป็นกฎหมายสิทธิผูป่้วย ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2533) โดยระบุ
ให้โรงพยาบาลทีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐทุกแห่ง ตอ้งแนะนาํให้ผูป่้วยทราบวา่ตนเองมีสิทธิทีจะ
ทาํหนงัสือแสดงเจตนาตามความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ  
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  พนัิยกรรมชีวติในสังคมไทย 

  ในสังคมไทย กรณีทีทําให้การแสดงเจตนาฯ ทีจะไม่รับการรักษาเพือยืดชีวิต    
เป็นทีรับรู้และเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวาง คือ กรณีของพุทธทาสภิกขุ เมือครังทีท่านอาพาธ
ใหญ่ดว้ยอาการของโรคหัวใจเมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 มีหลายคนตอ้งการให้ท่านไดเ้ขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล เนืองจากเชือว่ามีความพร้อมในการดูแลรักษา แต่ท่านพุทธทาสได้ปฏิเสธ 
โดยยืนยนัว่า “ขอให้แผ่นดินนีเป็นโรงพยาบาล และไม่หอบสังขารหนีความตาย” จนกระทงัท่าน
อาพาธอีกครังหนึงดว้ยอาการเส้นเลือดในสมองแตก เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 อนัทาํให้ท่าน
มรณภาพในเวลาต่อมา แมท้่านจะเคยแสดงเจตนาไวแ้ลว้ในการอาพาธครังก่อนแลว้ และยาํกบัผูที้
ใกลชิ้ดอยูเ่สมอวา่ ไม่ให้ช่วยชีวิตท่านอยา่งผิดธรรมชาติ และตอ้งการมรณภาพโดยไม่มีเครืองช่วย
ชีวิตใดๆ ติดตวั แต่เมือท่านไม่สามารถสือสารได้แลว้ ทาํให้ทา้ยทีสุด ท่านจึงถูกส่งเขา้มารักษาที
โรงพยาบาลศิริราช และมี “ชีวิต” โดยตอ้งอยูก่บัเครืองช่วยชีวิตสารพดัอยา่งไปอีก 40 กวา่วนั ก่อน
จะมรณภาพในวนัที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536  

  ในกรณีดงักล่าว ความขดัแยง้ทีเป็นหัวใจสําคญั คือ ทศันะเกียวกบัชีวิตและความ
ตายทีแตกต่างกนั ของท่านพุทธทาสภิกขุและผูที้ตอ้งการเห็นท่านมีชีวิตต่อไป รวมทงัทศันคติของ
การแพทยส์มยัใหม่ทียดึถือมิติทางกาย คือ การรักษาสัญญาณชีพต่างๆ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของการมี
ชีวิตให้คงอยู่จนถึงทีสุด มากกวา่มิติดา้นอืนๆ เช่น มิติทางดา้นจิตวิญญาณ จึงนาํไปสู่การตดัสินใจ
ยดืความตายของท่านออกไป และไดจุ้ดประกายให้กบัสังคมไทยเริมมีการพดูคุยกนัถึงเรืองสิทธิของ
ผูป่้วยในการแสดงเจตนาทีจะไม่รับการรักษาอยา่งเป็นจริงเป็นจงันบัแต่นนัมา  

  จนต่อมาในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 54 ให้มีการออกกฎหมาย
เพือดูแลคุม้ครองผูสู้งอาย ุคณะทาํงานในเรืองดงักล่าวจึงไดพ้ิจารณาประเด็นต่างๆ เพือใชใ้นการร่าง
กฎหมาย ซึงมี เรืองพินัยกรรมชีวิต (ชือในขณะนัน) อยู่ด้วย สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ กรมการ
แพทย ์ซึงเป็นเจา้ภาพในการจดัทาํกฎหมาย จึงไดจ้ดัสัมนาเพือพิจารณาในดา้นศาสนา การแพทย ์
และกฎหมาย แลกเปลียนความคิดเห็นกันว่า ประเทศไทยสมควรมีกฎหมายในลักษณะของ
พินยักรรมชีวติหรือไม่ 
  การตายทดีีในสังคมไทย 

  สังคมไทยแต่เดิม ความตายไม่ใช่เรืองทีแปลกแยกออกไปจากชีวติ ก่อนทีความคิด
แบบสมยัใหม่ของตะวนัตกจะมาครอบงาํความคิดของสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง วฒันธรรมดงัเดิม
ทีผูกพนักบัความเชือและภูมิปัญญาทางศาสนา รวมกบัสภาพความเป็นอยู่ทีใกล้ชิดกบัธรรมชาติ   
ทาํให้คนในสังคมรับรู้กนัไดว้า่ความตายเป็นส่วนหนึงของชีวติ ผา่นทงัคาํสอน ประเพณี และความ
จริงธรรมชาติ ทีเห็นไดทุ้กวนัของชีวิต หรือท่านพุทธทาสภิกขุไดเ้คยเล่าถึงวธีิการเตรียมตวัตายของ
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คนในสมยัพุทธกาลว่า หากเขารู้ตวัว่าจะตายก็จะทาํการอดหาร อดนาํ ถึงทีสุดแมย้าก็ไม่รับ เพือ
รักษาสติสัมปชญัญะไวใ้หไ้ดต้ายอยา่งสงบ  
             การสืบทอดวฒันธรรมการเตรียมตวัตายในรูปแบบดงักล่าว ยงัคงมีให้เห็นอยูบ่า้ง     
ในสังคมไทยร่วมสมยั ดงัเช่น สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์เคยเล่าถึงการเตรียมตวัตายของญาติผูใ้หญ่ท่านหนึง 
เมือรู้ตวัวา่จะตายก็เรียกลูกหลานมาสังเสีย แลว้เจริญอานาปานสติภาวนาไปจนสินลม หรือ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี ไดเ้ล่าถึงเรืองคุณยายของท่านทีอายุ 85 ปี พอวนัหนึงคุณยายก็บอกวา่พอแลว้ จากนนั
จึงหยดุกินขา้วกินนาํและตายอยูท่่ามกลางลูกหลานดว้ยความสงบและมีสติ  

             ทงัหมดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความตายว่าเป็นสัจธรรมอนัหลีกหนีไม่ได ้
และไม่จาํเป็นตอ้งหนี หากตอ้งเผชิญหน้าอย่างมีสติรู้ตวัดว้ยความสงบ ดว้ยถือกนัว่าหากทาํไดจ้ะ
เป็นการตายทีดีและนาํไปสู่สุคติ ต่างจากในปัจจุบนัทีคนส่วนใหญ่พากนัคิดไปวา่ การตายไปอยา่ง
ไม่รู้สึกตวั ไม่มีความเจบ็ปวดหรือวิตกกงัวลใดๆ เช่น การนอนหลบัแลว้ตายไป เป็นการตายทีดีและ
พึงปรารถนา  
   พนัิยกรรรมชีวติสู่การจากไปด้วยใจสงบ 

  ในช่วงตน้ทีแนวคิดเรือง หนังสือแสดงเจตนาตามความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวิต เขา้มาในประเทศไทย จะถูกเรียกว่า “พินยักรรมชีวิต” ก่อนเปลียนเป็น “หนงัสือแสดงเจตนา
ในการรับบริการหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย”์ เพือให้ไม่สร้างความสับสนกบักฎหมาย
อืนๆ เช่น กฎหมายพินัยกรรมอนัเป็นเรืองของการจดัการทรัพยสิ์นเมือเสียชีวิตไปแล้ว แต่ คาํว่า 
พินัยกรรมชีวิต นันมีความหมายทีกวา้งกว่าการทาํหนังสือแสดงเจตนาฯ เนืองจากในปัจจุบัน
ยอมรับกนัวา่ กระบวนการในการทาํหนงัสือแสดงเจตนาตามความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตได้
เปิดโอกาสให้คนในครอบครัวไดม้าสนทนาแลกเปลียนทศันะในเรืองความตายระหว่างกนั และ
สามารถนาํมาพดูจากนัอยา่งเปิดเผยไดอี้กครังในโลกตะวนัตก 

             สําหรับสังคมไทย หลงัจากการสัมมนาเพือพิจารณากฎหมายดูแลผูสู้งอายุดงัได้
กล่าวไวแ้ลว้ แมพ้ินยักรรมชีวิตจะยงัไม่มีผลในทางปฏิบติั แต่เรืองดงักล่าวไดถู้กนาํมาพิจารณาอยา่ง
ต่อเนืองเป็นส่วนหนึงของการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา        
ได้เสนอประเด็น “สิทธิการตายอย่างมีศักดิศรี” เข้าไปอยู่ในร่างกรอบความคิดระบบสุขภาพ
แห่งชาติ หมวดวา่ดว้ยสิทธิหนา้ที ความเสมอภาค และหลกัประกนัความมนัคงดา้นสุขภาพ ทีต่อมา
ไดก้ลายมาเป็น พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มาตรา 12 “บุคคลมีสิทธิทาํหนงัสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือ   
เพือยุติความทรมานจากการเจบ็ป่วยได”้ จนเกิดกระบวนการจดัทาํ (ร่าง) กฎกระทรวงดงักล่าว โดย
ผา่นการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้กียวขอ้งไม่วา่จะเป็นแพทย ์พยาบาล ผูป่้วย ญาติ นกักฎหมาย เพือ
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ร่วมกนักาํหนดแนวทางปฏิบติัทีเหมาะสมกบัสังคมไทย ในการให้สิทธิหรืออาํนาจในการตดัสินใจ
ในการจดัการ และกาํหนดขอบเขตการกระทาํอยา่งชดัเจนหรือเปิดกวา้งไว ้ซึงการทาํหนงัสือแสดง
เจตนาฯ มิไดมี้มิติในเรืองสิทธิเพียงอย่างเดียว หากยงัเป็นเรืองของการทบทวนและใคร่ครวญถึง
ชีวิตทีผ่านมาว่า มีสิงทีติดคา้งอยู่ในใจซึงอาจทาํให้ตายไม่สงบหรือไม่ ในความหมายอย่างกวา้ง 
หนังสือแสดงเจตนาฯ จึงอาจเป็นการช่วยให้เราสามารถปลดเปลืองสิงค้างคาใจต่างๆ ทงัในแง่
ความสัมพนัธ์ ทรัพยสิ์น การงาน รวมถึงการรักษาพยาบาล และการจดัการเกียวกบัร่างกายของเรา
ในวาระสุดทา้ยดว้ย เพราะเมืออยูใ่นภาวะทีป่วยหนกั โดยเฉพาะในวาระสุดทา้ยของชีวติ ผูป่้วยส่วน
ใหญ่มกัอยูใ่นสภาพทีไม่รู้สึกตวั การตดัสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมกัขึนอยูก่บัการตดัสินใจของ
แพทยก์บัญาติ ซึงอาจสวนทางกบัความตอ้งการของผูป่้วย หรืออาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่ง  
ผูใ้หบ้ริการกบัญาติผูป่้วยได ้

  ซึงเราทุกคนรวมถึงผูป่้วยทียงัมีสติสัมปชัญญะดีอยู่จึงสามารถหารือกับบุคคล    
ในครอบครัว ญาติสนิท คนใกลชิ้ดทีไวว้างใจหรือแพทย  ์เพือทาํหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการ
รักษาทีเกินจาํเป็น และวางแผนการดูแลรักษาเมือตนเองป่วยหนกัหรืออยูใ่นภาวะใกลต้าย 

             แมว้่ารูปแบบโดยรวมของหนงัสือแสดงเจตนาฯ อาจจะเน้นทีการปฏิเสธบริการ
สาธารณสุขทีเป็นไปเพือยืดชีวิต ซึงเป็นมิติทางร่างกาย แต่หากผูเ้กียวขอ้งในกระบวนการรักษา
เขา้ใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยว่า ยงัมีมิติอืนๆ ทีเขาตอ้งการอยู่ดว้ย โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของผูป่้วย
เป็นสําคญั จะทาํให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นองคร์วมมากขึน และมาตรา 12 อาจเป็นช่องทาง
ทีช่วยให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลอย่างมีศกัดิศรี ซึงมิไดห้มายความว่า เมือผูป่้วยปฏิเสธการรักษาทาง
การแพทย ์(ทีเป็นไปเพือยืดความตาย) แลว้ ผูป่้วยจะไม่ไดรั้บการดูแลในดา้นอืนๆ อีก ดงันนั เรือง
ดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจทงัในฝ่ายบุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนว่า มาตรา 12 
เป็นเงือนไขเพือเปิดพืนทีให้ผูป่้วย ญาติ และผูใ้ห้การรักษาได้สือสารกนัว่า แต่ละคนมีความคิด
อยา่งไร มีทางออกร่วมกนัอยา่งไร โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและคุณภาพชีวติของผูป่้วยเป็นสาํคญั  

            ในการทาํหนงัสือแสดงเจตนาฯ ดงักล่าว กระบวนการจะมีความสําคญัมากกวา่ผลลพัธ์
ทีเกิดขึน เพราะหากเริมตน้ในขณะทียงัมีชีวิตอยูเ่ป็นปกติ โดยการเปิดพืนทีพูดคุยกนัในครอบครัว
และผูใ้กลชิ้ด เพือให้ทุกฝ่ายตระหนกัถึงสิงทีผูท้าํหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้คุณค่าและเขา้ใจวิธีคิด   
ทีอยู่เบืองหลังตวัหนังสือ นอกจากจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้ว ยงัเป็นการทบทวน
ความสัมพนัธ์ของผูท้าํหนงัสือแสดงเจตนาฯ ทีมีต่อสิงต่างๆ ในชีวิต ช่วยให้จดัวางความสัมพนัธ์ 
ต่อสิงต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จนเมือวาระสุดทา้ยมาถึง หนงัสือแสดงเจตนาฯ อาจไม่มีความจาํเป็น 
อีกต่อไป ดงัคาํสัมภาษณ์ของบุคคลจากบทความต่างๆ (อา้งใน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ,  “ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living Will)”) (ภาคผนวก) 
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  ประโยชน์ในการทาํหนังสือแสดงเจตนา ในด้านผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้ชิด 
  . ทาํให้ผูท้าํหนงัสือ (ผูป่้วย) สามารถแจง้ความประสงคข์องตนให้แพทย ์ญาติ 
คนใกลชิ้ดทราบและช่วยลดขอ้ขดัแยง้ระหว่างแพทยแ์ละหมู่ญาติในการวางแผนการรักษาผูป่้วย 
เมือผูป่้วยไม่อยูใ่นสภาวะทีจะแสดงเจตนาไดด้ว้ยตนเอง 
  . ทาํให้ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไม่ตอ้งทุกข์ทรมานจากการใช้เครืองกูชี้พต่างๆ เช่น 
การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การปัมหัวใจ หรือการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ทีช่วยยืดการตายออกไป 
ซึงไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ทาํใหคุ้ณภาพชีวติผูป่้วยดีขึน 
  . ทาํให้ผูป่้วย ญาติ คนในครอบครัว ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีสูงมากในการรักษาที
ไม่จาํเป็น จนทาํให้ผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยบางรายถึงขนัหมดเนือหมดตวั ตอ้งขายทรัพยสิ์นเงินทอง
มาเป็นค่ารักษา 
  . ทําให้ผู ้ป่วยมีโอกาสสือสาร รําลาคนในครอบครัว ญาติมิตรขณะมีสติ            
สัมปชญัญะ ไดรั้บการเยยีวยาช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผูใ้กลต้าย 
  รูปแบบการทาํหนงัสือแสดงเจตนา ประกอบดว้ย  รูปแบบคือ 
  .  ผูท้าํหนังสือแสดงเจตนาหรือผูป่้วยเขียนหรือพิมพ์หนังสือแสดงเจตนาด้วย
ตนเอง 
  .  การแสดงเจตนาดว้ยวาจาต่อแพทย ์พยาบาลทีให้การรักษา ญาติหรือผูใ้กลชิ้ด
ในกรณีทีผูป่้วยไม่รู้หนังสือ หรืออยู่ในภาวะทีไม่สามารถเขียนหนังสือได้เอง หรือหากตอ้งการ    
ให้ผูอื้นช่วยเขียนแทนหรือพิมพข์อ้ความ ก็สามารถทาํได ้และควรมีชือผูเ้ขียนหรือผูพ้ิมพห์นงัสือ
แสดงเจตนารือพยานกาํกบัไวด้ว้ย 
  หนังสือแสดงเจตนาสามารถแกไ้ขเปลียนแปลง ระงบัใช้ชวัคราว หรือยกเลิกได้
ตลอดเวลาตามทีผูท้าํหนังสือตอ้งการ แต่ควรแจง้ให้แพทย ์ญาติผูป่้วยทีเคยได้รับหนังสือแสดง
เจตนาไปก่อนหนา้นีทราบโดยเร็ว 
  ผูที้สามารถทาํหนงัสือแสดงเจตนาไดคื้อ  
  ผูที้มีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์ทุกคน สามารถทาํหนงัสือแสดงเจตนาได ้คือเป็นผูที้มี
สุขภาพแข็งแรง ผูสู้งอายุ หรือเป็นผูป่้วยทีตดัสินใจดว้ยตนเองได ้ผูที้ทาํหนงัสือควรมีอายคุรบ  ปี
ขึนไป 
  กรณีผูป่้วยเด็กหรือเยาวชนอายุตาํกว่า  ปี ทีเจ็บป่วยดว้ยโรคหรือการบาดเจ็บที
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้จนกลายเป็นผูป่้วยระยะสุดทา้ยในทีสุด เช่น ผูป่้วยเด็กทีเป็นมะเร็ง 
โรตไต โรคหัวใจหรือโรคเรือรังอืนๆ อาจไม่เหมาะสมทีจะทาํหนังสือแสดงเจตนาด้วยตนเอง       
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จึงควรใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง หรือญาติทีดูแลปกครองเด็กตดัสินใจแทนในการดูแลรักษาเหมือนกรณี
ทวัไป และถามความตอ้งการของเด็กหรือเยาชนเท่าทีจะทาํได ้
  ถา้ผูป่้วยสนใจทีจะทาํหนงัสือแสดงเจตนา ควรขอคาํปรึกษาจากใคร และควรเก็บ
รักษาหนงัสืออยา่งไร 
  ผูป่้วยทีสนใจควรแจง้ให้ทางโรงพยาบาลและแพทยเ์จา้ของไขท้ราบ เพือขอทราบ
ขอ้มูลภาวะความเจบ็ป่วยและคาํแนะนาํในการทาํหนงัสือแสดงเจตนา 
  เมือมีการทาํหนงัสือแสดงเจตนาไวแ้ลว้ ผูท้าํหนงัสือแสดงเจตนา (ผูป่้วย) ควรเก็บ
รักษาหนังสือไวเ้อง รวมถึงมอบสําเนาหนังสือดังกล่าวทีรับรองความถูกต้องแล้วให้แก่แพทย์
เจา้ของไข ้คนในครอบครัว หรือญาติใกลชิ้ด พยาน และบุคคลใกลชิ้ดทีไวว้างใจ 
  เมือผูป่้วยเขา้รับการรักษาตวัทีโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข ผูที้เก็บ
รักษาหนังสือหรือสําเนาหนงัสือไว ้ควรมอบเอกสารดงักล่าวให้แก่แพทย ์พยาบาลหรือเจา้หน้าที
ของโรงพยาบาลทีเกียวขอ้งทนัที 
 

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง หนา้ 13 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
เรือง แนวทางการปฏิบติังานของสถานบริการสาธารณสุข ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุข 

และเจา้หนา้ทีของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยดืการ

ตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพือยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เพือให้การดาํเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที
เป็นไปเพียงเพือยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ของ
สถานบริการสาธารณสุข ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีของสถานบริการ
สาธารณสุข เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติัตามหนงัสือแสดงเจตนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสม
ดงัเจตนาของผูท้าํหนังสือแสดงเจตนาอาศยัอาํนาจตามความในข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกาํหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที
เป็นไปเพียงเพือยืดการตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 

๒๕๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไวด้งันี 
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 ขอ้ ๑ แนวทางการปฏิบติังานของสถานบริการสาธารณสุข ผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขและเจา้หน้าทีของสถานบริการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และ
วธีิการดาํเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยืด
การตายในวาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ .ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไป
ตามแนบทา้ยประกาศนี 

 ขอ้ ๒ ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัที ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัที ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อาํพล จินดาวฒันะ 

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 

.  วธีิการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ 
 

 3.  แนวคิดเรืองการเตรียมตัวเกยีวกบัความตาย 
  การยอมรับความตายคือเหตุการณ์ทีสิงมีชีวิตทุกชีวิตตอ้งเผชิญ และเป็นการสร้าง
ความตระหนกัวา่ความตายเป็นโอกาสสุดทา้ยทีสาํคญัทีจะทาํใหบุ้คคลดาํเนินชีวิตอยา่งมีความหมาย
และบรรลุผลสําเร็จตามทีตนพอใจในเวลาทีเหลือ เพือให้มีการเตรียมตวัสําหรับตนเอง ผูอื้น บุคคล
รอบขา้งให้มีความพร้อมในการเผชิญกบัภาวะใกลต้ายและความตายเพือให้เป็นการตายดี ซึงจะช่วย
ลดความเครียด ภาวะด้านเศรษฐกิจของบุคคลอนัเป็นทีรัก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว (Douglas& Brown, 2002; Jung, 1930 cited in Mahon, 1993; Kozier, 

Erb, Blais& Wilkison, 1995; Kagawa-Singer, 1998; Martin, Emanuel& Singer, 2000; Potter& 

Perry, 1999; Whitbourne, 2001) ซึงการศึกษาของ Caswick, 1998 ทีศึกษาเกียวกบัทศันคติและการ
รับรู้ของผูสู้งอายุต่อความตายและภาวะใกล้ตายในผูสู้งอายุเพศหญิงชาวยุโรป-อเมริกันทีมีอายุ
ระหวา่ง -  ปีจาํนวน  ราย พบวา่ ผูสู้งอายุมีการยอมรับและเต็มใจทีจะสนทนาเรืองความตาย
ของตน โดยส่วนใหญ่มีความกลวัต่อกระบวนการของภาวะใกลต้ายมากกวา่เหตุการณ์ของความตาย
ทีเกิดขึน โดยผูสู้งอายุใหค้วามสาํคญัต่อการไม่สร้างภาระใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว จึงมีการเตรียม
ตวัเกียวกบัความตาย โดยมีการจดัการเรืองราวต่างๆให้เรียบร้อย ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเรืองการ
เลือกทีจะตายทีบา้น และตอ้งการสังเสียเกียวกบัวิธีการดูแลรักษาตนเองในระยะสุดทา้ยของชีวิต   
ไวล่้วงหน้า ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิมพพ์รรณ ศิลปะสุวรรณและ สุลี ทองวิเชียร,  ที
ศึกษาเกียวกบัทศันคติทีมีต่อการตายและการเลือกสถานทีตายของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทีมีอายุ  ปีขึนไป จาํนวน ,  คน พบวา่ ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นวา่การเกิดแก่ เจ็บ ตายเป็นเรือง
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ธรรมดาของชีวิตทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ และมีการระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจาํ มีความ
ตอ้งการทีจะตายอยา่งสมศกัดิศรี ตอ้งการไดรั้บการบรรเทาความทุกขท์รมานในภาวะใกลต้าย และ
ตอ้งการไดรั้บความเห็นใจจากญาติพีนอ้งหรือผูใ้กลชิ้ดก่อนตาย มีการเลือกสถานทีตาย โดยบา้นคือ
สถานทีๆผูสู้งอายเุลือกมากทีสุด 
 

 3.2 รูปแบบการจัดการเผชิญความตายหรือการเตรียมตัวก่อนตาย การเผชิญกบัภาวะ
ใกลต้าย หมายถึงบุคคลมีความพยายามทีจะจดัทาํสิงทีตนปรารถนาหรือมุ่งหวงัให้บรรลุผลสําเร็จ 
เพือเป็นการปรับตัวทีเหมาะสมต่อภาวะใกล้ตาย (Corr, 1992 cited in Corr, Nabe& Corr, 1997) 
นอกจากนียงัพบว่า ความพยายามทีจะจดัทาํสิงทีตนปรารถนา ยงัรวมถึง การจดัทาํเอกสารทาง
กฎหมายทีระบุความปรารถนาของตนไวล่้วงหนา้เกียวกบัวธีิการดูแลรักษาในภาวะสุดทา้ยของชีวิต
ว่าต้องการหรือไม่ต้องการให้ใช้วิธีการรักษาแบบใด (Rosenbaum& et.al., 2001) การวางแผน
จดัการกบัร่างกายของตนหลงัการตาย (Total life Planning Resource Centre, 2001) การระบุอย่าง
ชัดเจนเกียวกับการดูแลทีตนปรารถนาในเดือนสุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายของชีวิต (Medical 

Network Inc., 2001) รวมถึงการตดัสินใจเลือกบุคคลทีตนไวว้างใจให้เป็นผูแ้ทนในการอธิบายแก่
ผูอื้นให้ทราบถึงวิธีการรักษาทางการแพทยใ์นระยะสุดทา้ยของชีวิตทีตนตอ้งการในวาระทีตนเอง
ไม่สามารถสือสารให้ผูอื้นทราบได ้โดยการแจง้ผลการตดัสินใจดงักล่าวให้สมาชิกของครอบครัว 
เพือนและเจา้หน้าทีในทีมสุขภาพไดรั้บทราบไวล่้วงหน้า (Price, 2001) ดงันันรูปแบบการจดัการ
เผชิญความตายหรือวาระสุดทา้ยของชีวิต จึงหมายถึงการเตรียมตวัก่อนตาย ทีมีการวางแผนหรือ
ดาํเนินการไวล่้วงหนา้เกียวกบัสถานการณ์ในภาวะใกลต้าย และการตาย ซึงครอบคลุมทงัครอบคลุม
ดา้นร่างกาย จิตใจ จิตวญิญาณ และสังคม (Corr, 1992 cited in Corr, Nabe& Corr, 1997) ดงันี 

  . การเตรียมตวัด้านร่างกาย (Physical preparation) หมายถึง การวางแผนและ
การจดัการเกียวกบัสุขภาพและร่างกายของตนไวล่้วงหน้าสําหรับการเผชิญกบัภาวะใกลต้ายและ
ความตายของตน รวมทงัการจดัการเกียวกบัร่างกายของตนหลงัจากทีตายไปแลว้ตามค่านิยมและ
ความเชือของแต่ละบุคคล เพือก่อให้เกิดความพึงพอใจในความตอ้งการด้านร่างกายและบรรเทา
ความทุกขท์รมานของร่างกาย (Physical distress) ไดแ้ก่ 

   1.1 การเลือกวิธีการรักษาทางการแพทย ์โดยการทาํขอ้ตกลงในการตดัสินใจ
เลือกวิธีการรักษาไวต้งัแต่ยงัไม่เขา้สู่ภาวะใกล้ตาย โดยเป็นการวางแผนไวล่้วงหน้าสําหรับเวลา     
ทีบุคคลอยูใ่นสภาพทีไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง (Advance care planning) ซึงช่วยให้บุคคล
สามารถควบคุมชีวิตของตนเองใหเ้ป็นไปตามทีตนปรารถนา (Self of control) และช่วยลดภาระของ
บุคคลอนัเป็นทีรัก (Relieving the burden) ด้านความวิตกกงัวล ความเครียดเมือระยะเวลาในการ  
ยืดชีวิตของผูป่้วยในภาวะใกลต้ายนนัสันลงตามความประสงคข์องผูป่้วย หรือวา่ช่วยลดความรู้สึก
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ผิดของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ด เมือการตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาในระยะสุดทา้ย
ของชีวิตนันเป็นไปตามทีผูต้ายปรารถนา เช่น มีการปรึกษาหารือระหว่างแพทยแ์ละสมาชิกใน
ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ดเกียวกบัการเลือกวิธีการรักษาทางการแพทยส์ําหรับภาวะใกลต้ายไว้
ล่วงหน้า และแจง้ให้แพทยแ์ละสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดได้ทราบถึงวิธีการรักษา
ทางการแพทย์ทีตนได้ตดัสินใจเลือก มีการทาํพินัยกรรมชีวิต (Living will) ซึงเป็นเอกสารทาง
กฎหมายทีจดัทาํขึนวา่ตอ้งการใหใ้ชรั้กษาทางการแพทยอ์ยา่งไรแก่ตนเอง เมือเขา้สู่วาระสุดทา้ยของ
ชีวิตทีแพทยไ์ม่สามารถรักษาให้หายได ้และสามารถมีชีวิตอยู่ไดไ้ม่เกิน  เดือน หรือไม่ตอ้งการ
วธีิการรักษาแบบใด เช่น การผา่ตดัเพือยดืชีวิต การใส่ท่อช่วยหายใจ การใหส้ารนาํทางสายยาง และ
หลอดเลือดดาํ  ซึงเป็นการตายทีปรารถนา (Euthanasia) นอกจากนียงัสามารถทาํเอกสารมอบหมาย
ใหญ้าติหรือบุคคลทีไวว้างใจซึงมีอายุ  ปี ขึนไปเป็นผูต้ดัสินใจแทนไดอี้กดว้ยในกรณีทีตนเองไม่
ส ามารถ สื อสารและตัด สิน ใจได้ด้วยตน เอง  (Durable power of autonomy for health care) 
( Allender& Rector, 1998; Christensen& Kockrow, 1999; Douglas& Brown, 2002; Emanuel, 

Fairclough& Emanuel, 2000; Ringsven& Bond, 1997; Tuten, 2001; Valente, 2001; Whitbourne, 

2001) และการศึกษาของ Hopp, 2000 เกียวกับการเลือกผูอื้นเป็นผูแ้ทนในการตดัสินใจเกียวกับ
วิธีการดูแลรักษา การสือสารอยา่งไม่เป็นทางการในการเลือกวิธีการรักษา และการทาํเอกสารทาง
กฎหมายทีระบุวิธีการรักษาทีตอ้งการไวล่้วงหน้าสําหรับเวลาทีตนเองไม่สามารถสือสารได ้โดย
ศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุทีมีอายุตังแต่  ปีขึนไป จาํนวน  ราย พบว่าผูสู้งอายุร้อยละ  ได้
กาํหนดบุคคลทีตนเองไวว้างใจให้เป็นตวัแทนในการตดัสินใจเกียวกบัวิธีการดูแลรักษาสําหรับเวลา
ทีตนอยูใ่นสภาพทีไม่สามารถตดัสินใจดว้ยตนเองได ้ร้อยละ .  ไม่ไดท้าํเอกสารทางกฎหมายที
ระบุวธีิการดูแลรักษาทีตอ้งการไวล่้วงหนา้สาํหรับเวลาทีตนไม่สามารถสือสารได ้ร้อยละ .  ไดมี้
การสนทนากบับุคคลทีตนไดก้าํหนดให้เป็นผูแ้ทนในการตดัสินใจเกียวกบัวิธีการดูแลรักษาวา่ตน
ชอบวิธีการดูแลรักษาแบบใดในสถานการณ์ทีตนไม่สามารถสือสารได้ ร้อยละ .  ได้ทาํทัง
พินยักรรมชีวติและเอกสารทางกฎหมายทีระบุบุคคลทีตนเองไวว้างใจใหเ้ป็นผูแ้ทนในการตดัสินใจ
เกียวกบัวิธีการดูแลรักษาสําหรับเวลาทีตนอยู่ในสภาพทีไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ร้อยละ 

. ไดท้าํพินยักรรมชีวติเพียงอยา่งเดียวไวแ้ลว้ โดยระบุวิธีการรักษาทางการแพทยที์ตนเองตอ้งการ
ไวล่้วงหน้า และร้อยละ .  ไดท้าํเอกสารทางกฎหมายทีระบุบุคคลทีตนเองไวว้างใจให้เป็นผูแ้ทน
ในการตดัสินใจเกียวกบัวิธีการดูแลรักษาตนเองเมืออยู่ในสภาพทีไม่สามารถตดัสินใจไดไ้วอ้ย่าง
เดียว 

    วอล์กเกอร์, ชอนเวทเทอร์, เครเมอร์และโรบินสัน (Walker, Schonwetter, 

Kramer& Robinson, 1995) ไดศึ้กษาเรืองการทาํพินยักรรมชีวิตและการเลือกวิธีการช่วยฟืนคืนชีพ
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ของผู ้สูงอายุ (Living wills and resuscitation preferences in an elderly population) โดยศึกษาใน
ผูสู้งอายทีุมีอายมุากกวา่  ปีขึนไปจาํนวน  ราย พบวา่ ผูสู้งอายุร้อยละ  ไดท้าํพินยักรรมชีวิต
ไวแ้ลว้ ร้อยละ  ไดป้รึกษากบัสมาชิกของครอบครัวเกียวกบัการเลือกวธีิช่วยฟืนคืนชีพ ร้อยละ  
ไดป้รึกษากบัคู่สมรสเกียวกบัการเลือกวิธีช่วยฟืนคืนชีพ ร้อยละ  ได้ปรึกษากบัแพทยเ์กียวกบั  
การเลือกวธีิช่วยฟืนคืนชีพ และขอ้มูลสําคญัคือ ผูสู้งอายรุ้อยละ  ตอ้งการใหแ้พทยเ์ป็นผูต้ดัสินใจ 
ในกรณีทีตนอยู่ในสถานการณ์ทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยฟืนคืนชีพ โดยทีตนมีอาการป่วยหนัก   
ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจได ้

    ซิซิเรลลี, แมคลีนและค็อก (Cicirelli, MacLean& Cox, 2000) ได้ศึกษา
เรืองการเร่งให้ตายโดยการเปรียบเทียบระหวา่งวิธีการทีทาํให้ชีวิตสินสุด  วิธี (Hastening death: a 

comparison of two end of life decisions) คือ ) การฆ่าตวัตายโดยไดรั้บการช่วยเหลือจากแพทย ์ ) 
การปฏิเสธการรักษา หรือการหยุดให้การรักษา หรือการไม่ให้การรักษา โดยศึกษาในผูสู้งอายุทีมี
อายุระหว่าง  ถึง  ปี จาํนวน  ราย โดยสมมติสถานการณ์ว่าถ้าผูสู้งอายุเจ็บป่วยในระยะ
สุดทา้ยของชีวติ  ชนิด ไดแ้ก่ ) การเจบ็ป่วยดว้ยโรคมะเร็งกระดูกระยะสุดทา้ยซึงรับการรักษาดว้ย
เคมีบาํบดัแลว้อาการไม่ดีขึน ) การเจ็บป่วยดว้ยโรคหวัใจกาํเริบหลายครัง ซึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
ช่วยฟืนคืนชีพทุกครัง และไม่สามารถรักษาให้หายได้ ถ้ามีอาการกาํเริบอีกครังจะตอ้งเสียชีวิต
แน่นอน ) การเจบ็ป่วยดว้ยโรคถุงลมโป่งพองอยา่งรุนแรง มีอาการหายใจลาํบาก สามารถมีชีวิตอยู่
ไดเ้พียง -  เดือน ) การเจ็บป่วยดว้ยโรคเนืองอกในสมองทีไม่สามารถรักษาได ้สามารถมีชีวิตอยู่
ไดเ้พียง  เดือน ) การเจ็บป่วยดว้ยโรคความเสือมพิการของระบบประสาทอยา่งรุนแรง (Advance 

multiple sclerosis) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีความทุกข์ทรมานอย่างมาก ผลการศึกษา
พบวา่ ผูสู้งอายุร้อยละ  ถึง  เลือกปฏิเสธการรักษาทีช่วยยดืชีวติ หรือร้องขอให้ระงบัการรักษา 
ทีช่วยในการยืดชีวิต ร้อยละ .  ถึง .  เลือกทีจะขอให้แพทยช่์วยเหลือตนเองในการฆ่าตวัตาย 
และมีเพียงร้อยละ  ถึง .  เลือกทีจะยอมรับการรักษาทางการแพทยที์ช่วยยดืชีวติ 

   .  การเลือกสถานทีสาํหรับพกัรักษาตวัเมืออยูใ่นภาวะใกลต้าย ซึงผูป่้วยบาง
รายอาจเลือกทีจะพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล เพราะวา่ตอ้งการทีจะไดรั้บการดูแลรักษาจากทีม
แพทยแ์ละบุคลากรทีมสุขภาพ  แต่บางรายอาจเลือกทีจะพกัรักษาตวัอยู่ทีบ้าน ถึงแมน้จะมีความ
เจบ็ปวดทุกขท์รมาน ไม่สุขสบาย แต่เพราะเป็นสิงแวดลอ้มทีคุน้เคยและไดอ้ยูใ่กลชิ้ดหอ้มลอ้มดว้ย
บุคคลอนัเป็นทีรัก บุตรหลาน สมาชิกครอบครัว โดยให้มีเจา้หนา้ทีทีมสุขภาพมาให้การดูแลทีบา้น 
หรือมีผู ้ดูแลทีบ้านโดยเป็นสมาชิกในครอบครัวทีมีความเต็มใจทีจะรับผิดชอบให้การดูแล 
(Atchley, 1997; Cavanaugh, 1997; Corr, 1993 cited in Corr, Nabe& Corr, 1997) ซึงการศึกษาของ 
Fried, Doom, O’Leary, Tinetti& Drickamer, 1999 เกียวกับการเลือกสถานทีของผูสู้งอายุสําหรับ
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การดูแลในระยะสุดทา้ยของชีวิต (Older persons’ preferences for site of terminal care) โดยศึกษา
ในผูสู้งอายุทีอาศยัอยูใ่นชุมชนและเป็นผูที้เพิงออกจากโรงพยาบาล หลงัเขา้รับการรักษาเนืองจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคหัวใจวาย โรคปอดอุดกลนัเรือรังและโรคปอดอกัเสบ จาํนวน  ราย พบว่า 
ผูสู้งอายรุ้อยละ  เลือกทีจะรับการดูแลระยะสุดทา้ยของชีวิตทีโรงพยาบาล และร้อยละ  เลือกที
จะรับการดูแลระยะสุดทา้ยทีบา้น มีเพียงร้อยละ  ทีไม่ทราบวา่จะเลือกสถานทีใด 

   .  การเลือกสถานทีตาย คนส่วนใหญ่เลือกทีจะตายทีบา้น เพือจะไดต้ายโดย
มีสมาชิกในครอบครัว บุคคลอนัเป็นทีรักอยูเ่คียงขา้งตน ดงัการศึกษาของ Hays, Galanos, Palmer, 

McQuoid& Flint, 2001 เรืองการเลือกสถานทีตายของผูสู้งอายุทีอาศยัอยูใ่นชุมชนของผูที้เกษียณที
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือง (Preference for place of death in a continuing care retirement 

community) โดยศึกษาในผูสู้งอายุทีมีอายุตงัแต่  ปีขึนไป จาํนวน  ราย พบวา่ ร้อยละ  มีการ
เลือกสถานทีตายของตนอยา่งนอ้ย  แห่ง ร้อยละ  ยงัไม่ตดัสินใจเลือก และร้อยละ  ยงัไม่ไดคิ้ด
เรืองนี โดยผูสู้งอายุ  ใน  ของกลุ่มตวัอย่าง เลือกสถานทีตายให้อยู่ในบริเวณชุมชนทีไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือง โดยทีร้อยละ  เลือกบา้นหรือห้องเช่าของตน ร้อยละ  เลือกสถาน
บริการสุขภาพของชุมชนทีใหก้ารดูแลโดยผูที้มีทกัษะทางการพยาบาล ร้อยละ  เลือกบา้นหอ้งเช่า
หรือสถานบริการสุขภาพของชุมชนทีให้การดูแลโดยผูที้มีทกัษะทางการพยาบาล ร้อยละ  เลือก
สถานทีโรงพยาบาลอยา่งเดียวและร้อยละ  เลือกโรงพยาบาลและสถานทีอืนๆ 

   .  การบริจาคอวยัวะของร่างกาย โดยทีตามกฎหมายนันบุคคลมีสิทธิและ
เสรีภาพทีจะบริจาคร่างกายหรืออวยัวะต่างๆเพือเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ (Christensen& 

Kockrow, 1999; Craven& Hirnle, 2000) เช่น อุทิศร่างกายให้กบัโรงเรียนแพทย ์หวัใจ ไต ปอด ตบั 
ตบัอ่อน กระจกตาดาํ กระดูกอ่อนชนิดยาว (Long bones) ผิวหนัง กระดูกของหูชนักลาง (Middle 

ear bones)  
   .  การวางแผนเกียวกบัการจดังานศพของตนเพือช่วยลดความเครียดของ
สมาชิกในครอบครัว และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาในการปลอบโยนซึงกันและกัน
หลงัจากการตายของตน เช่น ตอ้งการให้ฉีดยาศพเพือรักษาสภาพ การตดัสินใจให้เผาหรือฝังศพ 
การเตรียมซือทีดินไวเ้ป็นสุสานสําหรับฝังศพ การเลือกสถานทีสําหรับการเก็บศพเพือรอการเผา
หรือฝัง การเลือกสถานทีฌาปนกิจศพ การผา่ชนัสูตรศพถา้มีความจาํเป็นตอ้งคน้หาสาเหตุการตาย 
การจดัการกบัเถา้กระดูกทีเผาแลว้ วา่ตอ้งการให้นาํไปทิงทะเล นาํไปไวบ้นยอดเขา หรือนาํไปโปรย 
ณ ทีใดทีหนึงทีตอ้งการ เช่นสวนดอกไมข้องตนเอง หรือนาํไปใส่โกศแลว้ฝังไวที้สุสาน หรือนาํไป
ใส่ภาชนะบรรจุแล้วส่งออกไปนอกโลกทางดาวเทียมเพือให้วิญญาณของผูต้ายได้ไปถึงสวรรค ์
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(Christensen& Kockrow, 1999; Cavanaugh, 1997; Craven& Hirnle, 2000; Gore, 2001; Total Life 

Planning Resource Centre, 2001) 
  . การเตรียมตวัดา้นจิตใจ (Psychological preparation) หมายถึงการวางแผนและ
จดัการเกียวกบัอารมณ์และความรู้สึกของตนไวล่้วงหน้าสําหรับการเผชิญกบัภาวะใกล้ตายและ
ความตายของตน เพือให้สามารถตายอย่างสงบและสมศกัดิศรี ได้แก่ การตระหนักว่าความตาย
สามารถเกิดขึนได้ทุกขณะ การประเมินความรู้สึกของตนเองว่ากลวัตายหรือไม่ และประเมินว่า
ตนเองไดใ้ห้ความหมายของความตายวา่เป็นอยา่งไร การเลือกผูใ้ห้การดูแลตนเองในภาวะใกลต้าย 
เช่น บุตร หลาน ทีมสุขภาพ เป็นตน้ การพร้อมทีจะรับทราบความจริงจากแพทยถ์้าตนเองอยู่ใน
ภาวะใกลต้าย การไปเยียมเยียนและปลอบโยนผูที้อยู่ในภาวะใกลต้ายและสนทนาถึงปรัชญาและ
ความพร้อมในการเผชิญความตาย การพูดคุยกบัญาติหรือเพือนของผูที้อยู่ในภาวะใกล้ตาย การ    
เขา้ร่วมพิธีศพของผูอื้นด้วยตระหนักรู้อยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมชาติของชีวิตทีไม่สามารถ
หลีกเลียงได้ การปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูที้มีความเศร้าโศรกเนืองจากการสูญเสียบุคคล     
อั น เ ป็ น ที รั ก  ( Atchley, 1997; Hoffman, Paris, Hall& Schell, 1988; Hayslip& Panek, 1989; 

Kagawa-Singer, 1998; Lueckenotte, 1996; Thorson, 1995; Wilson, 2000)  
  .  การเตรียมตวัด้านจิตวิญญาณ (Spiritual preparation) หมายถึงการวางแผน
และจดัการเกียวกบัการดาํรงชีวิตในเวลาทีเหลืออยู่อย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย มีความหวงั
และกาํลงัใจโดยมีสิงยึดเหนียวของจิตใจ ได้แก่ การอ่านหนังสือเกียวกบัชีวิตหลงัความตายตาม
ความเชือทางศาสนา หรืออ่านหนงัสือเกียวกบัความตายและภาวะใกลต้าย การเดินทางไปยงัสถานที
ทีมีความสําคญัต่อตน การตงัความหวงัไวว้า่ตนจะพบกบัความตายทีปราศจากความเจ็บปวด ทุกข์
ทรมาน การตงัความหวงัไวว้่าตนจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานตามทีตนปรารถนา การปฏิบติัตาม
ความเชือทางศาสนาหรือสิงศกัดิสิทธิตามความศรัทธาของแต่ละบุคคล เช่น การสวดมนต ์การอ่าน
คัมภีร์ไบเบิล การเข้าโบสถ์ การเล่าเรืองราวในอดีตให้คนอืนฟัง การเขียนอัตชีวประวติั เพือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของตนเองให้ผูอื้น การจดัทาํวิดีทศัน์หรือเทปบนัทึกเสียง หรือเขียน
จดหมายเกียวกับการกล่าวคาํอาํลาแก่บุคคลอนัเป็นทีรัก การสนทนากับสมาชิกในครอบครัว
เกียวกบัการจดัพิธีศพทีตนเองตอ้งการ การมอบสิงของทีเป็นของรักของตนให้ผูอื้น เช่น ผลงาน
หนงัสือ ศิลปะ เป็นตน้ มีการระลึกถึงความหลงัและทบทวนชีวิตทีผ่านมา ซึงก่อให้เกิดความสงบ
ทางจิตใจ (Bee, 1998; Brant, 1998; Christensen& Kockrow, 1999; Hoffman, Paris, Hall& Schell, 

1988; Hermann, 2001; Lueckenotte, 1996; Monahan, Drake& Neighbors, 1994; Risen, 1999; 

Taylor, 1997)  
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  .  การเตรียมตัวด้านสังคม (Social preparation) หมายถึงการวางแผนจัดการ
เกียวกบัสัมพนัธภาพทีมีต่อผูอื้นในขณะทีตนมีชีวิตอยูแ่ละการดาํเนินชีวิตของผูอื้นหลงัจากการตาย
ของตน ได้แก่ การสนทนาเรืองสุขภาพของตนและความตายของตนทีตอ้งเกิดขึนในอนาคตกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดอย่างเปิดเผย การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว
เกียวกบัผูรั้บผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในภาวะใกล้ตาย การเสริมสร้างสัมพนัธภาพของตนและ
ครอบครัวหรือบุคคลอนัเป็นทีรักใหมี้ความแน่นแฟ้นยงิขึน โดยมีการปรับความเขา้ใจซึงกนัและกนั 
หรือให้อภยัต่อกนัในความขดัแยง้ทีเกิดขึนในอดีต การสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวเรืองชีวิต
และความหมายของความตาย การพบปะสังสรรค์กบัสมาชิกในครอบครัวและเพือน การจดัการ
ธุรกิจทีคงัคา้งให้เสร็จเรียบร้อยและการมอบหมายงานให้ผูอื้นเป็นผูรั้บผิดชอบ การทาํพินยักรรม 
การทาํประกนัชีวิต การจดัการเรืองการเงิน การไตร่ตรองเรืองผลกระทบของการตายของตนต่อ 
บุตรหลาน การวางแผนร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเรืองค่าใช้จ่ายในงานศพ 
(Barkauskas, Baumann, Darling-Fisher& Stoltenberg- Allen, 1994; Bee, 1998; Martin, Emanuel& 

Singer, 2000; Wilson, 2000) ซึ งผลการรายงานของ  Kalish& Reynolds, 1981 cited in Atchley, 

1997) พบวา่ การเตรียมตวัเกียวกบัความตายของบุคคลทีมีอายุมากกวา่  ปี ร้อยละ  เกียวกบัการ
ทาํประกันชีวิต ร้อยละ  เกียวกบัการมอบหมายให้ผูอื้นเป็นตวัแทนในการจดัการธุรกิจต่างๆ 
หลงัจากทีตนถึงแก่กรรม 

   ปัจจัยทีเกียวข้องกับการเตรียมตัวเกียวกับความตาย ซึงจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา่มีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมตวัก่อนตาย ดงันี 

   . ทศันคติเกียวกบัความตาย 

   . ค่านิยมเกียวกบัความตายในแต่ละวฒันธรรม 

   . ความเชือทางศาสนาเกียวกบัความตายและชีวติหลงัความตาย 

   . การยดึมนัศรัทธาในหลกัคาํสอนทางศาสนา 
   . เพศ ซึงเพศหญิงและเพศชายจะมีทศันคติต่อความตายและการเตรียมตวั
เกียวกบัความตายแตกต่างกนั 

   . อาย ุ

   . สถานภาพสมรส 

   . ระดบัการศึกษา 
   . ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกล้ตายและการตายของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือผูอื้น 

   . ประสบการณ์ในการดูแลผูที้เจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ 
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   . ภาวะสุขภาพ 

   ซึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีผลต่อการเตรียมตวัเกียวกบัความตาย และส่งผลต่อ
การเตรียมตวัก่อนตายในลกัษณะทีแตกต่างกนั โดยขึนอยูก่บัทศันคติทีมีต่อความตาย ค่านิยมเรือง
ความตายในแต่ละวฒันธรรม ความเชือเรืองความตายและชีวิตหลงัความตาย ประสบการณ์ในชีวิต
ทีเกียวข้องกับความตาย นอกจากนียงัมีปัจจยัอืนๆ เช่น ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพ ภาวะ
สุขภาพ เป็นตน้ 
 

 3.3 ความต้องการและความคาดหวงัทต้ีองการได้รับของผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวติ 
  การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจ และอารมณ์ป่วยระยะสุดทา้ย เป็นสิงสาํคญั
ยงิทีจะช่วยให้ผูป่้วยรู้สึกวา่ตนเองยงัมีคุณค่าสามารถดาํรงไวซึ้งความเป็นตวัของตวัเอง และมีความ
ปลอดภยั ในขณะเดียวกนัแมจ้ะอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิตก็ตามผูป่้วยก็ยงัคงผกูพนัและตอ้งการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอื้น โดยเฉพาะกบัครอบครัวของตน ซึงพยาบาลตอ้งตะหนักไวเ้สมอว่าผูป่้วยยงั
เป็นส่วนหนึงของครอบครัวอยู ่การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยจะไม่ครบสมบูรณ์ถา้ไม่ให้
การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ย 
  ดงันันการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้ถึงซึงคุณภาพทีดี มีความผาสุก(well-being) 
ไดน้นัพยาบาลจึงควร ประคบัประคองให้การดูแลช่วยเหลือ เพือตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
ทงัทางดา้นร่างกาย จิตสังคม และจิตวญิญาณ ดงันี 

  3.3.1  ความตอ้งการดา้นร่างกาย ผูป่้วยทีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของโรค ร่างกายจะเริม
มีการเปลียนแปลงไปในทางทีทรุดลง การทาํงานของอวยัวะในระบบต่างๆ จะไม่เป็นไปตามปกติ 
ความรู้สึกและความทรงจาํของผูป่้วยจะค่อยๆลดลงดว้ย ผูป่้วยมีความตอ้งการช่วยเหลือเนืองจาก
การเปลียนแปลงของร่างกายดงันี(Kozier & Erb, 1988 อา้งถึงใน รสพร ประทุมวนั,2534) 
    1.  ต้องการได้รับการดูแล เกียวกับสุขภาพอนามัยทัวไป ได้แก่ ความ
สะอาดของผิวหนงั ผม และภายในช่องปาก ความสะอาดของร่างกาย จากอุณหภูมิของร่างกายอาจ
สูงขึนแต่การไหลเวียนของโลหิตช้าลง ผิวหนงัจะเยน็และมีเหงือออกมาก ผูป่้วยตอ้งการความสุข
สบาย 

    2.  ตอ้งการพน้จากความเจ็บปวด เมือผูป่้วยเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของโรคจะ
เจ็บปวดมาก การให้ยาบรรเทาความเจ็บปวด เมือผูป่้วยเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของโรค จะเจ็บปวดมาก
การให้ยาบรรเทาความเจ็บปวดเป็นครังคราวตามความรุนแรง ปัจจุบนัไม่นิยมใชเ้พราะไม่ไดช่้วย
บรรเทาความเจ็บปวด แต่กลบัเป็นการสร้างปะสบการณ์ทีไม่พึงประสงค์ให้กบัผูป่้วยและบุคคล
รอบขา้ง จึงควรให้ยาควบคุมความเจ็บปวดอยา่งต่อเนือง โดยไม่ให้ผูป่้วยรู้สึกเจ็บปวดเลย หรือให้
เจบ็ปวดนอ้ยทีสุด 
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    3.  ตอ้งการได้รับการดูแลเกียวกบัระบบทางเดินหายใจ การดูแลในเรือง
การคงัคา้งของเสมหะ การให้ออกซิเจน การจดัท่านอน เพือให้ระบบทางเดินหายใจโล่ง และไดรั้บ
ออกซิเจนเพียงพอ 

    4.  ตอ้งการได้รับความช่วยเหลือเรืองการเคลือนไหว จากการตึงตวัของ
กลา้มเนือเริมเสีย การทาํงานของระบบประสาทเริมเสือม ผูป่้วยตอ้งการช่วยเหลือในการทาํกิจกรรม
ต่างๆและในการเคลือนไหว 

    5.  ต้องการดูแลเรืองอาหาร และนํา ผูป่้วยระยะสุดท้ายมักจะมีอาการ
คลืนไส้ เบืออาหาร เนืองจากการทาํงานของลาํไส้ลดลง อาจขาดนาํและอาหาร เกิดโรคแทรกซ้อน
และแผลกดทบัไดง่้าย 

    6.  ต้องการการดูแลในเรืองระบบขับถ่าย  เนืองจากความตึงตัวของ
กล้ามเนือเสียไป อาจมีอาการท้องผูก หรือกลันปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ หรือปัสสาวะคงัได้ง่าย 
ผูป่้วยต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือและทําความสะอาด เพือก่อให้เกิดความสุขสบายและ
ปราศจากกลินรบกวน 

    7.  ต้องการการได้รับการดูแลเรืองการนอนหลับ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย        
มักนอนไม่หลับเนืองจากความปวด การหายใจไม่อิม การไอ การหอบเหนือย ผูป่้วยต้องการ       
การดูแลทีจะช่วยขจดัสาเหตุแห่งปัญหา และช่วยลดความรุนแรง 

    8.  ตอ้งการการไดรั้บการดูแลเกียวกบัสิงแวดลอ้ม และป้องกนัอนัตรายที
อาจเกิดขึนกบัผูป่้วย 

    9.  ตอ้งการไดรั้บการประเมินการเปลียนแปลง เกียวกบัความรู้สึกตวัของ
ผูป่้วยเมือความตายใกลเ้ขา้มา การมองเห็นของผูป่้วยจะไม่ชดั ความรู้สึกเกียวกบัการสัมผสัจะลดลง 

  3.3.2  ความตอ้งการดา้นสังคม 

    1.  ตอ้งการได้รับขอ้มูลข่าวสาร ผูป่้วยระยะสุดท้ายต้องการทราบขอ้มูล
เกียวกบัชีวิตและการเจ็บป่วยของเขา จากการศึกษาของ Larson และ Richter (อา้งใน ธัสมน นาม
วงษ,์ 2540) พบวา่การรับรู้ของพยาบาลเกียวกบัพฤติกรรมการใหข้อ้มูลข่าวสารเกียวกบัโรคและการ
รักษาเป็นสิงสําคญั การให้ขอ้มูลข่าวสารความเจ็บป่วยมีความสําคญัยิง และการปิดบงัเกียวกบัโรค
และการรักษาพยาบาลในระยะสุดทา้ย ไม่เป็นผลดีทงัต่อผูป่้วยและครอบครัว และอาจก่อให้เกิด
สัมพนัธภาพทีไม่ไวว้างใจแพทยแ์ละพยาบาลได ้

    2.  ตอ้งการคงไวซึ้งความเป็นอิสระ ในผูป่้วยระยะสุดทา้ยจะรู้สึกวา่ตนเอง
อยูใ่นสถานการณ์ทีตอ้งพึงพาผูอื้นอยา่งมาก  ความสมดุลระหวา่งความเป็นอิสระและการพึงพาตอ้ง
คงไวส้าํหรับผูป่้วยนานเท่าทีผูป่้วยจะสามารถปฏิบติัได ้โดยเฉพาะในเรืองทีเกียวกบัการดูแลตนเอง 
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และการตดัสินใจ การให้ผูป่้วยรู้สึกมีอาํนาจ และสามารถควบคุมตวัเองได้ เช่น การให้ผูป่้วย
ตดัสินใจเกียวกบัการดูแลของเขา การให้ผูป่้วยมีอาํนาจควบคุมสิงแวดลอ้ม การไม่ชอบสถานทีใด 
ตอ้งการให้ใครมาเยียมบา้ง ตอ้งการรับประทานอาหารชนิดใดแลว้เวลาใด เป็นตน้ พยาบาลควร
สนบัสนุนใหผู้ป้ฎิบติัตามสิทธิทีผูป่้วยพึงมีและช่วยประคบัประคองจิตใจซึงกนัและกนั 

    3.  ตอ้งการความปลอดภยั การทอดทิงผูป่้วยหรือแยกให้อยูอ่ย่างโดดเดียว
จะทาํให้ผูป่้วยรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัทงัด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีโอกาสให้แสดงความรู้สึกและ
ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมทกัษะในการเรียนรู้สึกและไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมทกัษะในการ
เรียนรู้ทีตอ้งเผชิญความตาย 

    4.  ตอ้งการเป็นบุคคลสําคญั บ่อยครังมกัจะพบโรคของผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
เตม็ไปดว้ยความโดดเดียว อา้งวา้ง ถูกแยกและรู้สึกถูกปฏิเสธ สิงเหล่านีทาํให้ผูป่้วยรู้สึกหมดคุณค่า
ในการมีส่วนร่วมกบัผูอื้น 

    5.  ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือและพฒันาการทางอารมณ์ เมือผูป่้วยอยูใ่น 
ระยะต่างๆ ของการเผชิญความตาย โดยเฉพาะในระยะปฏิเสธ โกรธ และซึมเศร้า 
    6.  ตอ้งการให้ช่วยเหลือครอบครัว ญาติ และบุคคลทีรัก สิงทีเกิดขึนกับ
บุคคลทีรัก สิงทีเกิดขึนกบัครอบครัวผูป่้วยคือ ความสูญเสียและความเศร้าโศก ญาติจะเจ็บปวด และ
วิตกกงัวล ทอ้แท ้และอาจกา้วร้าวกบัพยาบาล พยาบาลจึงตอ้งคาํจุนช่วยเหลือญาติและครอบครัว 
สือสารกบัญาติผูป่้วยอย่างสมาํเสมอ เปิดโอกาสให้ญาติไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ดูแล เข้าใจและยอมรับปฏิกิริยาเศร้าโศกของครอบครัว และเมือผูป่้วยเสียชีวิตแล้ว สมาชิกใน
ครอบครัวควรไดรั้บการช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจใหส้ามารถดาํเนินชีวติต่อไปได ้

  3.3.3 ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ ผูป่้วยวาระสุดทา้ยนอกจากจะมีความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายแลว้ ยงัมีความตอ้งการในส่วนทีเป็นนามธรรม คือจิตใจ/อารมณ์ และความตอ้งการ
ดา้นจิตวิญญาณเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกถึง การมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทีให้ความรู้สึกทีติดตรึง
ฝังอยูภ่ายในส่วนลึกๆของจิตใจภายในบุคคล บุคคลจึงวางแผนการดาํเนินชีวติ เพือใหส้อดคลอ้งกบั
ปัจจยัทีมุ่งหวงันนั (บุบผา ชอบใช,้2536) และให้เกิดความสงบสุข ยอมรับการตายไดอ้ยา่งกลา้หาญ
มีศกัดิศรี แต่ถา้หากบุคคลตอ้งประสบกบัความเจ็บปวดในระยะสุดทา้ย ปัจจยัทีฝังแน่นภายในอาจ
ถูกกระทบไดเ้ปลียนไป 

    1.  ความตอ้งการคน้หาความหมายของชีวิตและการเจ็บป่วย (meaning of 

life and illness) มนุษยไ์ม่สามารถอยู่อย่างโดดเดียวได ้ทุกคนตอ้งการมีความหมายหรืออยู่อย่างมี
คุณค่าต่อบุคคลทีตนรัก หรือทาํประโยชน์ให้ตนเองและสังคมทีตนดาํรงอยู่ จากการเจ็บป่วยและ
ความทุกขท์รมานทีผูป่้วยประสบมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ทาํใหผู้ป่้วยตะเกียกตะกายทีจะคน้หา
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ความหมายและคุณค่าของชีวิต หากผูป่้วยไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือไม่พบความหมายของชีวิต 
ผูป่้วยจะประสบความทุกขท์รมาน สับสน คบัแคน้ใจ คิดวา่ทาํไมโรคภยัจึงเกิดขึนกบัตน ตลอดชีวิต
ทีผ่านมาทาํดีเพืออะไร เกิดมาทาํไม เกิดมาแลว้ก็ตอ้งตาย ตายแลว้ไปไหน อะไรเป็นเป้าหมายของ
ชีวิต และใครเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของผูป่้วย หากผูป่้วยไม่สามารถหาคาํตอบได้ ผูป่้วย      
ก็ไม่ทราบวา่จะมีชีวิตอยูไ่ปทาํไม ปัญหาทีพบมากทีสุด คือการฆ่าตวัตายหรือการปฏิเสธความตาย
จนถึงวนิาทีสุดทา้ยของชีวติ 

    2.  ตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ (love and connectedness) ความรัก
ทียิงใหญ่ทีสุดคือการรักตนเอง (Hall, 1997) ดงันนัการจะเขา้ใจจิตวิญญาณของบุคคลไดดี้ จะตอ้ง
เขา้ใจวา่บุคคลนนัมีความรัก ยอมรับ และให้คุณค่าแก่ตนเองมากนอ้ยเพียงใด ความรู้สึกดงักล่าวจะ
ช่วยให้บุคคลพึงตนเอง มีความพยายามทีจะต่อสู้ดินรนเพือให้ความเป็นตวัตนดาํรงอยู ่ซึงมาสโลว ์
กล่าววา่ความรักเป็นความตอ้งการพืนฐานของมนุษยทุ์กคน โดยมีอิทธิพลต่อพฒันาการของบุคคล
ในหลายๆด้าน ทงัด้านความคิด ความรู้สึก ความรักผูกพนักบัสมาชิกในครอบครัว สิงแวดล้อม 
ธรรมชาติ (Hall, 1997) ความรักทีผูป่้วยระยะสุดทา้ยตอ้งการคือ ความรักแบบไม่มีเงือนไข เพราะ
ในสภาพความเจ็บป่วยประสบนัน ทาํให้ผูป่้วยไม่สามารถตอบสนองความรักตอบแทนผูอื้นได ้
ผูป่้วยเป็นฝ่ายได้รับความรัก และต้องการแสดงออกถึงความรักทีตนมีต่อผูอื้นตามสภาวะทีพึง
ปฏิบติัได ้

    3.  ตอ้งการไดรั้บการอโหสิกรรม ให้อภยั (Forgiveness) บุคคลทีเจ็บป่วย
และเขา้ระบบสู้ระยะสุดทา้ยของชีวิต จะตอ้งตะหนักว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นาน ผูป่้วยมกัจะคิดถึง
ชีวติทีผา่นมาในอดีตทีมีทงัประสบความสาํเร็จและไม่สมหวงัและลม้เหลว มีทงัการประพฤติปฏิบติั
สิงทีดี และสิงทีไม่เหมาะสม ผูป่้วยบางรายอาจมีความรู้สึกผิดเกิดขึนและคิดวา่การเจ็บป่วยครังนี
อาจมีผลมาจากตนเองทีไม่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนอย่างดี หรือเป็นเพราะเคราะห์กรรมทีเคย
กระทําแต่ปางก่อน  สิงทังหลายเหล่านีก่อให้ผู ้ป่วยเกิดการทุกข์ทรมานใจและเศร้าหมอง ซึง
ความรู้สึกเหล่านีผูป่้วยตอ้งการไดรั้บการอภยัจากบุคคลอืน จากตนเอง และจากสิงศกัดิสิทธิทีตน
นับถือในวฒันธรรมไทยมกัใช้คาํว่าอโหสิกรรมหรือขออโหสิกรรมต่อกนั หรือกล่าวคาํขอโทษ 
กล่าวคาํอาํลา ซึงพระไพศาล วิสาโล ( ) ใช้คาํวา่ช่วยปลดเปลืองสิงคา้งคาใจ ผูที้นบัถือศาสนา
คริสต์มกัเชิญนกับวชหรือผูส้อนศาสนามาพบผูป่้วยเพือให้มีการสารภาพบาปก่อนจะเสียชีวิต ซึง
มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะนบัถือศาสนาใด ลว้นตอ้งการกาํลงัใจจากคนรักและญาติมิตรก่อนตาย 

    4.  ตอ้งการมีความหวงั (Hope) ความหวงัเป็นความคาดหวงัหรือเป้าหมาย
ทีสําคญัในทางบวกของชีวิต การมีความหวงัทาํให้ชีวิตมีความสุข ผูป่้วยระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่
ระหว่างความเป็นและความตาย ความหวงัเป็นสิงเดียวทีมีความสําคญัทีสุด ต่อการมีชีวิตอยู่ของ
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ผูป่้วยระยะสุดทา้ยเพราะความหวงัเปรียบเสมือนอาํนาจ ทีแฝงอยูใ่นตวัผูป่้วยช่วยใหผู้ป่้วยมีกาํลงัใจ 
และมีความแข็งแกร่งทีจะเผชิญกบัความทุกขท์รมานและความตายได ้ดงันนัในผูป่้วยระยะสุดทา้ย
จะตอ้งคงไวซึ้งความหวงัในชีวิตตลอดเวลา ซึงส่วนใหญ่หวงัว่าอาการจะไม่ทรุดลงมากไปกว่านี 
หวงัวา่จะช่วยตวัเองได ้หวงัวา่อาการจะดีขึนจะไดก้ลบับา้น และไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบับุตรหลาน หวงัวา่
จะไดท้าํบุญ หรือดาํเนินภารกิจสําคญัๆให้เสร็จสินก่อนเสียชีวิต นอกจากนียงัหวงัทีจะได้รับการ
ดูแลอยา่งดี หวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หวงัจะบรรลุเป้าหมายชีวติตามที
คาดหวงัไว ้และในผูป่้วยทีมีความศรัทธาในศาสนาของตน ก็ตอ้งมีความหวงัจะไดบ้รรลุธรรม หวงั
ในโลกหนา้ โดยหวงัวา่ เมือตายไปแลว้จะมีชีวติทีมีความสุขในสวรรคห์รือภพหนา้ 
    5.  การปฏิบติัตามความเชือ/ศาสนา (Religious practice) ซึงการเตรียมตวั
เพือเผชิญกบัความตายนันมีความสําคญัต่อบุคคลในทุกวฒันธรรม เช่น ชาวไทยพุทธ ทีตอ้งการมี
สติรู้ตวัก่อนตาย เพือจะไดรํ้าลึกถึงคุณความดี/บุญกุศลทีเคยทาํมา หรือไดส้วดมนตภ์าวนาเพือใหจิ้ต
สงบ เพือตอ้งการไดรั้บการนาํเขา้สู้ระยะสุดทา้ยของชีวิตอยา่งสงบก่อนจะสินใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย
ทุกคน ตอ้งการไดลิ้มรสความสงบภายใน ไม่มีการวุ่นวายใดๆ ทีกระทาํกบัผูป่้วย ก่อนวิญญาณจะ
จากร่างกายไป เพราะในระยะนีผูป่้วยสามารถไดย้ินเสียงทุกระดบัไม่วา่จะเป็นเสียงดงัหรือเสียงแผว่
เบา ผูป่้วยจะมีความรู้สึกวา่จิตกาํลงัแยกออกจากร่างกาย ความรู้สึกนีไม่ขึนกบัประสาทสัมผสัทาง
กายอีกแลว้ แต่เป็นความรู้สึกสงบสุขกบัประสบการณ์ใหม่ และจะไม่มีความรู้สึกเจบ็ปวดอีกเลย ซึง
การปฏิบติัตามหลกัศาสนา เช่น  
      การทาํบุญและประกอบพิธีกรรม เพือต่ออายุ เพือบูชาพระรัตนตรัย 
หรือตอ้งการสิงทีเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอืนๆ เช่น ลูกประคาํ เพือระลึกถึงสิงทีตนเคารพศรัทธา 
ผูป่้วยชาวจีนอาจตอ้งการสวมเสือผา้ชุดใหม่ ซึงพิธีกรรมต่างๆจะทาํให้ผูป่้วยเกิดกาํลงัใจ เขม้แข็ง 
กลา้หาญทีจะเผชิญกบัการพลดัพราก 

      การสวดมนต ์ผูป่้วยบางรายอาจตอ้งการสวดมนต์ บางรายญาติจะสวด
มนตใ์ห้ หรือตอ้งการนิมนตพ์ระสงฆห์รือบาทหลวงทีเคารพนบัถือมาเป็นผูน้าํในการสวดมนต ์ใน
ผูป่้วยทีไม่รู้สึกตวัหรือระดบัความรู้สึกตวันอ้ยลง ญาติอาจจะขอใหน้าํเทปบนัทึกเสียงการสวดมนต์
มาเปิดใหผู้ป่้วยฟัง 

      การทาํสมาธิ คือการทาํจิตใจให้สงบจากกิเลสหรืออกุศล เป็นการสร้าง
กุศลจิตหรือทาํความดีขนัสูง 

   จากความตอ้งการดงักล่าวสรุปไดว้่า ผูป่้วยระยะสุดทา้ย มีความตอ้งการดูแล
แบบองค์รวมในฐานะมนุษยที์ประกอบไปด้วยความต้องการด้านร่างกาย สังคม จิตใตและจิต
วิญญาณ ซึงไม่สามารถแยกองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึงออกจากกนัได ้แมผู้ร้ะยะสุดทา้ยจะ
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อยู่ในสภาพหมดหวงัจากการรักษาให้มีชีวิตรอดได้แต่ความหวงัด้านจิตใจและจิตวิญญาณของ
ผูป่้วยยงัคงมีอยู่ โดยมองขา้มสภาพความเป็นบุคคลของผูป่้วย และความคิดว่าผูป่้วยระยะสุดทา้ย
เป็นเครืองหมายแสดงถึงความลม้เหลวในการดูแลรักษาพยาบาล จนทาํให้ละเลยต่อการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยไป 
 

 3.   ความต้องการและความคาดหวงัของสมาชิกในครอบครัว 

  ความตอ้งการเป็นสิงทีเกิดขนัตามกระบวนการธรรมชาติของบุคคล ตงัแต่เกิดจน
ตาย ซึงความตอ้งการสมารถเกิดขึนไดท้งัในช่วงปกติและยามเจ็บป่วย ซึงความตอ้งการพืนฐานใน
การดาํรงชีวิตคือ ความต้องการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และสังคม ซึงความต้องการดังกล่าวจะ
เกิดขึนเมือบุคคลขาดความสมดุล (สุชา จนัทร์เอม, ) ถ้าความต้องการเหล่านีไม่ได้รับการ
ตอบสนอง โดยเฉพาะเมือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวอาจแสดงออกในรูป
ของความวิตกกงัวล เสียใจ ซึงอาการต่างๆ อาจแสดงออกในรูปของการบอกเล่า พฤติกรรม หรือ
บางครังอาจซ่อนเร้น (Johnson& Johnson, 1976) และในขณะทีบุคคลเผชิญกบัความเศร้าโศกขาด
สมดุลของชีวิตจากการเจ็บป่วยของญาติ บุคลากรทางการแพทยห์รือผูมี้ส่วนเกียวขอ้งควรให้การ
ช่วยเหลือ ซึงการช่วยเหลือนนัผูที้ให้ความช่วยเหลือจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในความตอ้งการ
ของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วย เพือทีจะใหก้ารช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Orlando, 1982)  
  จากการศึกษาความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยใกลต้ายของแฮมพ ์
(Hampe, 1975) ทีศึกษาความตอ้งการของคู่สมรสผูป่้วยระยะสุดทา้ยของชีวิต สามารถสรุปความ
ตอ้งการไดเ้ป็น  ลกัษณะ คือ ความตอ้งการเกียวกบัตวัผูป่้วย และความตอ้งการเกียวกบัตวัคู่สมรส
เอง ประกอบด้วย  ด้าน คือ ) ต้องการอยู่ใกล้ชิดผูป่้วย ) ต้องการให้การช่วยเหลือผูป่้วย ) 
ตอ้งการความมนัใจวา่ผูป่้วยไดรั้บความสุขสบาย ) ตอ้งการขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัผูป่้วย ) ตอ้งการ
ไดรั้บแจง้เกียวกบัการตายของผูป่้วยทีจะเกิดขึน ) ตอ้งการระบายความรู้สึก ) ตอ้งการความสุข
สบาย และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคนอืนๆ ในครอบครัว ) ต้องการการยอมรับและ
สนบัสนุนจากเจา้หนา้ทีทีมสุขภาพ และจากการศึกษาของ ดราคุบและบรู (Dracup&Breu, 1978) ที
ได้นําผลการศึกษาของแฮมพ์ (Hampe, 1975) ไปทดลองใช้ในการดูแลสมาชิกครอบครัวผูป่้วย
โรคหัวใจทีมีอาการรุนแรง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการดูแลตามปกติ 
กลุ่มสอง ได้รับการดูแลตามผลการศึกษาของแฮมพ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างกลุ่มทีสอง     
มีความพึงพอใจต่อบริการทีได้รับมากกว่ากลุ่มแรก ซึงจากผลการศึกษาดังกล่าวได้สรุปความ
ตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวออกมาเป็น  ดา้น คือ 

  . ด้านความตอ้งการบรรเทาความวิตกกงัวล เป็นความตอ้งการทีจะพูดคุยกับ
ผูอื้น เช่นกับพยาบาล หรือบุคคลทีมีความคุ้นเคยเกียวกับความรู้สึกและความกลัวต่างๆ โดยมี



 62 

สถานทีทีเป็นส่วนตวัขณะพูดคุยและระบายความรู้สึก มีผูแ้นะนาํวิธีการลดวติกกงัวล และสามารถ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆใหก้บัผูป่้วยตามความเชือ 

  . ดา้นความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร โดยไดรั้บคาํอธิบาย ชีแจงและแนะนาํจาก
ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย ดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย ชดัเจน ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงเกียวกบัอาการและ
การเปลียนแปลงของผูป่้วย กิจกรรมการรักษาพยาบาลและการดูแลทีให้กบัผูป่้วยพร้อมเหตุผลการ
กระทาํ และ/หรือกฎระเบียบการปฏิบติัของสถานพยาบาล 

  . ดา้นความตอ้งการอยูก่บัผูป่้วย ซึงเป็นความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว
ทีตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัผูป่้วย ไดพู้ดคุย ติดต่อสือสารกบัผูป่้วย ไดเ้ขา้เยียมอาการของผูป่้วยอย่าง
ใกลชิ้ด หรืออยูใ่กลที้สุดในบริเวณทีสถานพยาบาลจดัไวใ้ห ้เมือผูป่้วยอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติ  
  . ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป่้วย เป็นการทีสมาชิกใน
ครอบครัวทีเป็นแหล่งสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมในการดูแลความสุขสบายและบรรเทาความทุกข์
ทรมานให้กบัผูป่้วยร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ไดพู้ดคุยให้กาํลงัใจและปลอบใจผูป่้วยเกียวกบั
อาการและการรักษาทีผูป่้วยเผชิญ  
  . ดา้นความตอ้งการทีจะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือ เป็นความตอ้งการเพือ
ตนเองของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วย เช่น การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เกียวกบัสุขภาพร่างกาย 
ความสะดวกสบาย การมีคนคอยให้กาํลงัใจ คอยให้ความช่วยเหลือ ช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆและ
มีแหล่งช่วยเหลือเมือมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจและอืนๆ 

  นอกจากนีการศึกษาของมอลเตอร์ (Molter, 1979) ซึงสํารวจความต้องการของ
สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยวิกฤติทีคุกคามต่อชีวิต พบว่าความตอ้งการทีสมาชิกในครอบครัวให้
ความสําคญัมาก  อนัดบัแรก คือ ) ตอ้งการมีความหวงั ) ตอ้งการให้เจา้หน้าทีสนใจดูแล ) 
ต้องการมีทีพักรอเยียมใกล้หอผู ้ป่วย ) ต้องการได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เมือผู ้ ป่วยมีอาการ
เปลียนแปลง ) ตอ้งการทราบพยากรณ์โรคของผูป่้วย ) ตอ้งการการตอบคาํถามทีตรงกบัความเป็น
จริง ) ตอ้งการทราบขอ้เท็จจริงทีเกียวกบัอาการของผูป่้วย ) ตอ้งการไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบั
ผูป่้วยอย่างน้อยวนัละครัง ) ตอ้งการไดรั้บคาํอธิบายดว้ยคาํพูดทีเขา้ใจง่าย และ ) ตอ้งการเขา้
เยยีมผูป่้วยไดบ้่อยๆ  
  สาํหรับการศึกษาของมาทิส (Mathis, ) ทีศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการของ
สมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยภาวะวิกฤติทีมีการบาดเจ็บทางสมองอย่างเฉียบพลัน กับความ
ตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยภาวะวกิฤติทีไม่มีการบาดเจบ็ทางสมองอยา่งเฉียบพลนั 
พบวา่ ความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยภาวะวิกฤติทีมีการบาดเจ็บทางสมองอย่าง
เฉียบพลนั มีความเหมือนและแตกต่างกนักบัความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยภาวะ
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วิกฤติทีไม่มีการบาดเจ็บทางสมองอยา่งเฉียบพลนัดา้น โดยความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว 
ทีเหมือนกนัของทงัสองกลุ่มคือ ตอ้งการในด้าน ) ตอ้งการให้โทรศพัท์แจง้ไปทีบา้นเมือผูป่้วย      
มีอาการเปลียนแปลง ) ตอ้งการทราบแผนการรักษาผูป่้วย และ ) ตอ้งการไดรั้บคาํอธิบายทีตรง
ตามความเป็นจริง ส่วนความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวทีแตกต่างกนัโดยความตอ้งการของ
สมาชิกครอบครัวของผูป่้วยภาวะวิกฤติทีมีการบาดเจ็บทางสมองอยา่งเฉียบพลนัคือ ) ตอ้งการให้
เจา้หนา้ทีดูแลเอาใจใส่ผูป่้วย ) ตอ้งการความมนัใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลทีดีทีสุด ส่วนมีความ
ตอ้งการของสมาชิกครอบครัวของผูป่้วยภาวะวิกฤติทีไม่มีการบาดเจ็บทางสมองอยา่งเฉียบพลนัที
แตกต่างคือ ในด้าน ) ตอ้งการความรู้สึกว่ายงัมีความหวงั ) ตอ้งการทราบความจริงว่าผูป่้วยมี
อาการดีขึนหรือเลวลง  
  ส่วนการศึกษาของเคลียนเพล และพาวเวอร์ส (Kleinpell& Powers, 1992) เรือง
ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยทีเข้ารับการรักษาในหอผูป่้วยหนัก พบว่า ความ
ต้องการทีสําคัญของสมาชิกในครอบครัว  อันดับแรก คือ ) ต้องการได้รับการตอบคาํถาม
ตรงไปตรงมา ) การไดรั้บโทรศพัท์แจง้เมือผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง ) ไดรั้บการบอกเหตุผล
ของการรักษาพยาบาลทีให้แก่ผูป่้วย ) ไดรั้บการบอกพยากรณ์โรคของผูป่้วย และ ) บอกเกียวกบั
แผนการรักษาทีจะใหผู้ป่้วยต่อไป 

  การศึกษาของอิงลี และไครสิวาลิ- ฟาร์เมอร์ (Engli&Kirsivali- Farmer, 1993) ที
ศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู ้ป่วยภาวะวิกฤตทีมีการบาดเจ็บทีสมองอย่าง
เฉียบพลนัเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤตทีมีการบาดเจ็บที
ไม่มีการบาดเจบ็ทีสมองอยา่งเฉียบพลนั พบวา่ สิงทีทงัสองกลุ่มตอ้งการเหมือนกนัคือ ดา้นตอ้งการ
ได้รับโทรศพัท์ไปแจ้งทีบ้านเมือผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง ส่วนทีต่างกันของกลุ่มสมาชิกใน
ครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤตทีมีการบาดเจ็บทีสมองอย่างเฉียบพลนั คือ ) ตอ้งการทราบพยากรณ์
โรค ) ตอ้งการไดรั้บคาํตอบทีตรงตามความเป็นจริง ) ตอ้งการความมนัใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการ
ดูแลทีดีทีสุด และ ) ตอ้งการมีความรู้สึกวา่เจา้หนา้ทีให้การดูแลเอาใจใส่ผูป่้วย ส่วนขอ้ทีแตกต่าง
ของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤตทีมีการบาดเจ็บทีไม่มีการบาดเจ็บทีสมองอย่าง
เฉียบพลนั คือ ต้องการทราบแผนรักษาพยาบาลของผูป่้วย ) ต้องการมีคนสนใจเกียวกบัภาวะ
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วย ) ตอ้งการไดรั้บคาํอธิบายทีเขา้ใจง่าย และ ) ตอ้งการทราบ
ความจริงเกียวกบัอาการผูป่้วยว่าดีขึนหรือเลวลง ซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับการศึกษาของ 
มาลาคริดา และคณะ (Malacrida, et al., 1998) ทีไดศึ้กษาถึงสิงทีทาํให้สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยที
ผูป่้วยเสียชีวิตในหอผูป่้วยหนักไม่พอใจในขณะทีเขา้รับการรักษา ในช่วงปีที -  พบว่า 
สมาชิกในครอบครัวไม่พึงพอใจต่อการไดรั้บขอ้มูลทีไม่ละเอียดชดัเจนเกียวกบัอาการผูป่้วยเมืออยู่
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ในวาระใกล้ตาย สอดคล้องกับการศึกษาของเบิร์นและ โคลวิน (Berns& Colvin, 1998) ทีศึกษา
ความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยขณะให้การดูแลผูป่้วยในภาวะใกลต้าย พบว่าสมาชิก
ในครอบครัวตอ้งการไดรั้บขอ้มูลของผูป่้วยอยา่งตรงไปตรงมา 
  ส่วนการศึกษาของอุไรพร พงศ์พฒันาวุฒิ, ( ) ทีศึกษาเกียวกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยหนัก และศึกษาบุคคลทีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกใน
ครอบครัว หอผูป่้วยหนักอายุรกรรมและศลัยกรรม โรงพยาบาลแพร่ พบว่า ความต้องการทีมี
ความสําคญัมากทีสุดสําหรับสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยหนกั คือ ความตอ้งการลดความวิตกกงัวล 
ซึงเป็นความตอ้งการมีความรู้สึกวา่เจา้หนา้ทีให้ความสนใจในการดูแลผูป่้วย และไดรั้บความมนัใจ
ว่าผูป่้วยจะได้รับการดูแลทีดีทีสุด รองลงมาคือ ความต้องการมีส่วนช่วยเหลือผูป่้วย และความ
ตอ้งการขอ้มูล  
  การศึกษาของธิติมา วทานียเวช, ( ) ทีไดศึ้กษาเปรียบเทียบความตอ้งการของ
สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยวกิฤติหอผูป่้วยหนกั โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของ
ตนเองและของพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยวิกฤติมีความตอ้งการดา้น
ขอ้มูลข่าวสารมากทีสุด และพยาบาลรับรู้วา่สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยมีความตอ้งการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารมากทีสุดเช่นกนั  

  การศึกษาของอุบลวรรณ กิติรัตน์ตระการ, ( ) ซึงศึกษาเกียวกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤติจากการบาดเจ็บทีสมองอยา่งเฉียบพลนัตามการรับรู้ของ
สมาชิกในครอบครัวและการรับรู้ของพยาบาลในหอผูป่้วยวิกฤติศลัยกรรม โรงพยาบาลตาํรวจ 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปินเกลา้ 
และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี พบวา่ สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยมีความตอ้งการมากทีสุดคือใน
เรืองของการลดความวิตกกงัวล ละความตอ้งการอนัดบัทา้ยสุดคือ ความตอ้งการกาํลงัใจและการ
ระบายความรู้สึก ส่วนทางดา้นพยาบาลรับรู้วา่สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยมีความตอ้งการอนัดบัแรก
คือ ความตอ้งการลดความวติกกงัวล และอนัดบัสุดทา้ยคือ ความตอ้งการอยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วย และยงั
พบว่าความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยตามการรับรู้ของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยสูง
กวา่การรับรู้ของพยาบาล 

  ซึงจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัต่างๆ จะพบวา่ วาระสุดทา้ยของชีวติผูป่้วย 
ไดส่้งผลกระทบและห่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยให้ขาดสมดุลในการ
ดาํเนินชีวิต และต้องการได้รับการตอบสนองจากผูที้ให้ความช่วยเหลือเพือลดความวิตกกังวล 
เสียใจ ซึงความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยจากการทบทวนนนัสามารถทีจะสรุปไดว้่า
สมาชิกในครอบครัวตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความตอ้งการบรรเทาความ
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วติกกงัวล โดยมีบุคคลหรือเจา้หนา้ทีรับฟัง แนะนาํในสิงทีระบายความรู้สึก และสามารถประกอบ
พิธีกรรมต่างๆให้กับผูป่้วยตามความเชือตอ้งการข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
เกียวกบัขอ้มูลการรักษา การพยากรณ์โรค และการเปลียนแปลงของผูป่้วย ตอ้งการอยูก่บัผูป่้วยอยา่ง
ใกลชิ้ด เมือผูป่้วยอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิต ตอ้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป่้วย ในการดูแล
ความสุขสบายและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ไดพู้ดคุยให้กาํลงัใจและปลอบใจผูป่้วย ตอ้งการทีจะ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ของสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยและคนสนใจเกียวกบัสุขภาพ
ร่างกาย ความสะดวกสบาย คนคอยใหก้าํลงัใจ คอยใหค้วามช่วยเหลือ  
 

4.  แนวทางการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวติ  
 

 4.  แนวคิดทเีกยีวกบัการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  ความตายเป็นสัจธรรมของชีวิต ทีไม่มีใครหลีกเลียงพน้ ความตาย (death) และ
ภาวะใกลต้าย (dying) มีความหมายต่างกนั ความตาย เกียวขอ้งกบัการทาํหนา้ทีของอวยัวะภายในที
สาํคญั หยดุลงอยา่งสมบูรณ์ ในขณะที ภาวะใกลต้าย เป็นกระบวนการของการสูญเสียการทาํหนา้ที
ของอวยัวะภายในทีสาํคญัของร่างกาย กล่าวไดว้า่ภาวะใกลต้ายเป็นพฒันาการทีดาํเนินการควบคู่กนั
มากับการมีชีวิต จึงเป็นกระบวนการทีต่อเนืองตังแต่เกิดจนกระทังตาย ปัจจุบันความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละเทคนิควิชาการใหม่ๆมีความเจริญกา้วหน้าอยา่งมากและไดน้าํมาใชใ้น
การยืดชีวิตผูป่้วยให้ยาวนานออกไป เป็นผลให้มีผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือผูป่้วยทีมีภาวะใกล้ตาย
เพิมขึน 

  การปรับตัวต่อความตายของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
เมือเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชีวิต บุคคลจะมีการปรับตวั และปรับพฤติกรรมเพือทีจะเผชิญความตายที
แตกต่างกนั และจะแสดงปฏิกิริยาต่อความตายทีแตกต่างกนั ดงันี 

  สันต์ หัตถีรัตน์ ( ) ไดแ้บ่งปฏิกิริยาการปรับตวั ของผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็น  
ระยะดงันี 

  ระยะที  ระยะตกใจ เมือมนุษยเ์ราไดรั้บข่าวร้ายเกือบทุกคนก็จะรู้สึกตกใจทนัที 
ระยะนีจะมีความรุนแรงนอ้ย และจะคงอยูช่วัครู่สาํหรับคนมีสติ แต่อาจจะรุนแรงมากและคงอยูน่าน
สําหรับคนทีไม่มีสติ อาจยืดเยือออกเป็นเวลาหลายวนั หลายสัปดาห์ ทาํให้กลายเป็นคนเลือนลอย 
หลงๆ ลืมๆ 

  ระยะที  ระยะปฏิเสธ ระยะนีมกัเกิดตามหลงัระยะตกใจ หรืออาจเกิดพร้อม หรือ
เกิดก่อนก็ได ้ผูที้ไดรั้บข่าวร้ายมกัจะไม่เชือ ระยะนีอาจเป็นระยะสันหรือยาว ขึนกบัหลกัฐานและ
ศรัทธาทีมีต่อผูใ้หก้ารรักษา อนัไดแ้ก่แพทย ์พยาบาล 
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  ระยะที  ระยะทียอมรับข่าว และเกิดความเสียใจหรือโกรธ เป็นระยะทียอมรับว่า
ข่าวร้ายทีเกิดขึนนันเป็นสิงทีเกิดขึนจริง จะเกิดความเสียใจ เสียดาย โกรธ ระยะนีมกัจะมีอาการ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว ระแวง อารมณ์เปลียนแปลงง่าย ระยะนีจะสันหรือยาวขึนอยู่กบัความสามารถ  
ในการเขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละคน 

  ระยะที  ระยะต่อรอง อาจเกิดพร้อมกบัระยะที  หรืออาจเกิดก่อนก็ได ้เป็นระยะ
ทีผูป่้วยซึงไดรั้บข่าวร้าย พยายามต่อรองเพือใหข้่าวร้ายนนั ไม่เกิดขึน หรือไม่รุนแรง อาจจะโดยการ
บนบานศาลกล่าว หนีไปหาหมออืน หรือขอร้องให้ตรวจซาํใหม่ให้แน่ใจ ซึงระยะนีจะสันหรือยาว 
ขึนกบัหลกัฐานและศรัทธาทีมีต่อผูใ้หก้ารรักษา 
  ระยะที  ระยะทียอมรับความหมดหวงัและเกิดอาการเศร้าซึม มกัเกิดตามหลัง
ระยะที .  หรือระยะที  เป็นระยะทีเริมยอมรับวา่ ข่าวร้ายนนัไม่สามารถดูแลแกไ้ข หรือดูแลรักษา
ได้ดีขึนเท่าทีต้องการ เกิดอาการเศร้าซึม ไม่พูดหรือพูดน้อยลง รับประทานอาหารน้อยลง นอน    
ไม่หลับ เหม่อลอย ระยะนีจะสันหรือยาว ขึนอยู่กับความเข้าใจในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ
ความสามารถในการปรับระดบัจิตของตน ขึนไปสู่ระยะสุดทา้ยหรือระยะเวลาปลงตกได ้

  ระยะที  ระยะทีปลงตก ระยะนีจะเกิดหลังระยะที  เป็นระยะทียอมรับความ
สูญเสียทีเกิดขึน เป็นการยอมรับด้วยความเขา้ใจในธรรมชาติของชีวิต เป็นการยอมรับความตาย
หรือการสูญเสียโดยสมบูรณ์ ผูป่้วยทีสามารถปลงตกได ้จะกลายเป็นคนมีความสุข ยิมแยม้แจ่มใส 
รับประทานอาหารได ้นอนหลบั 

  คูเบลอร์รอส (Kubler-Ross อ้างในมานิต ศรีสุรภานนท์, ) ได้แบ่งปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความตายของผูป่้วย ทีเจ็บป่วยในระยะสุดทา้ย เป็น  ระยะ ซึงในแต่ละระยะ อาจจะ
ไม่เรียงตามลาํดบัเสมอไป อาจกลบัไปกลบัมาได ้

  ระยะที  ระยะปฏิเสธหรือแยกตัว (Stage of denial and isolation) ทนัทีทีผูป่้วย
ทราบวา่ตวัเองนนัตอ้งตาย ผูป่้วยจะมีอาการตกใจ ช๊อค เนืองจากเตรียมใจไม่ทนั อาจรวบรวมสติได ้
จะปฏิเสธไม่ยอมรับความเป็นจริง 

  ระยะที  ระยะโกรธ (Stage of anger) เมือไม่สามารถปฏิเสธต่อไปไดแ้ลว้ ผูป่้วย
จะมีความรู้สึกโกรธ อารมณ์เสีย หงุดหงิด ไม่ถูกใจคนรอบขา้ง ปฏิเสธการช่วยเหลือ ปฏิเสธยาและ
อาหาร ในระยะนีผูป่้วยจะมีแต่การตาํหนิ ติเตียนครอบครัว แพทย ์พยาบาล และทีมสุขภาพ 

  ระยะที  ระยะต่อรอง (Stage of bargaining) ผูป่้วยจะเริมยอมรับและต่อรองดว้ย
ความหวงั มกัคิดหรือพูดทาํนองวา่”ใช่ฉนั แต่...” เพือจะยดืเวลาต่อไปอีกระยะหนึง การต่อรองของ
ผูป่้วยมกัจะออกมาในรูปของศาสนา ความเชือ และค่านิยมของเขา 



 67 

  ระยะที   ระยะซึมเศร้า (Stage of depression) ผู ้ป่วยระยะนีจะแสดงออกของ
อาการซึมเศร้า เสียใจอยา่งรุนแรง ไม่พูดจา รับประทานอาหารน้อยลง นอนไม่หลบั รู้สึกหมดหวงั
และอาจฆ่าตวัตายได ้

  ระยะที  ระยะยอมรับ (Stage of acceptance) เป็นระยะทีผูป่้วยยอมรับการสูญเสีย
ของตน มกัคิดรําพึงว่า “ฉันพร้อมทีจะตาย” จะไม่ต่อรองกบัความหวงัใดๆ อีก การต่อสู้สินสุดลง 
เป็นระยะทีผูป่้วยรู้สึกเหนือย อ่อนเพลีย และตอ้งการการพกัผ่อนเป็นครังสุดทา้ย ตอ้งการเพียงคน
เดียวทีให้การดูแลดว้ยความรัก เขา้ใจ และอยู่เป็นเพือนตลอดเวลา การติดต่อสือสารกบัผูป่้วยใน
ระยะนี ควรใชส้ายตา กิริยาท่าทาง และการสัมผสัมากกวา่พดู 

  จากการปรับตวัต่อความตายของผูป่้วยระยะสุดท้ายตามแนวความคิดของ สันต ์
หตัถีรัตน์ และคูเบลอร์-รอส จะเห็นไดว้า่ในแต่ละระยะของการปรับตวัของผูป่้วยระยะสุดทา้ยจะมี
อารมณ์ทีแตกต่างกัน แต่ยงัมีความคาบเกียวเชือต่อกันในแต่ละระยะ ในแต่ละระยะจะใช้เวลา
แตกต่างกนั ขึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวัของผูป่้วยแต่ละคน รวมทงัการไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัว บุคคลรอบขา้ง และทีมสุขภาพ 
 

 4.  หลกัการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
  อุดมการณ์ของการแพทยก์ารพยาบาลนนัมุ่งประโยชน์ทีเกิดขึนโดยตรงต่อผูป่้วย
อยา่งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์บบองค์รวม โดยใช้หลกัการดูแลแบบประคบัประคองPalliative 

care ซึงองค์การอนามยัโลก(WHO) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวห้มายถึง การจดัการผูป่้วยทีกาํลงัเผชิญ
ปัญหาทีเกียวเนืองกบัความเจ็บป่วยทีคุกคามถึงชีวิตและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน โดยการ
ป้องกนัและบรรเทาความทุกขท์รมานต่างๆ ดว้ยการวินิจฉยัแต่เนินๆ การประเมินอยา่งแม่นยาํ และ
การรักษาความปวดและปัญหาอืนๆให้ครบถว้นทงัดา้นร่างกาย จิตสังคมและจิตวญิญาณ โดยหวัใจ
หรือหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี(เตม็ศกัดิ พึงรัศมี, ) 
  1. Centered at patient and family: ให้ความสาํคญักบัตวัผูป่้วยและครอบครัวเป็น
หลัก ความพึงพอใจ ความสบายของผูป่้วยเป็นเป้าหมายสูงสุด การดูแลรักษา การตรวจวินิจฉัย
หัตถการหรือกิจกรรมใดๆ จะกระทาํเมือเห็นประโยชน์ต่อผูป่้วยเท่านัน ควรเปิดโอกาสให้ผูป่้วย
และครอบครัวไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากทีสุด เช่น การใส่ท่อให้อาหาร การให้สารนาํทาง
หลอดเลือดดาํหรือใตผ้วิหนงั รวมไปถึงการปฏิบติัการกูชี้วติ เป็นตน้ 
  2. Comprehensive: ครอบคลุมความตอ้งการทุกดา้น ทงัร่างกาย จิตใจ สังคม จิต
วิญญาณ ซึงนอกจากการบรรเทาอาการทุกข์ทรมานทางร่างกายแล้ว ยงัต้องให้ความสําคญักับ
ปฏิกิริยาทางจิตใจของผูป่้วยต่อโรค การรักษาและความตาย ควรรับฟังและหาโอกาสให้ผูป่้วยได้
แสดงความรู้สึก อารมณ์ ปมขดัแยง้ เจตคติส่วนตวั การให้คุณค่าต่อสิงต่างๆหรือความเชือศรัทธา
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ทางศาสนาทีสังสมมาตลอดอายขุยั ซึงอาจแตกต่างไปจากผูดู้แลรักษา เช่น ความกลวัการไดรั้บเลือด
ผูอื้น การไดป้รนนิบติับิดามารดาดว้ยตนเองของบุตร หรือความตอ้งการเสียชีวิตอยา่งธรรมชาติที
บา้นของตนเองโดยไม่ใช้เครืองช่วยชีวิต พึงระลึกเสมอว่า มิติและมุมมองทางการแพทยเ์ป็นเพียง
ส่วนหนึงของมิติทางสังคม ไม่สามารถอธิบายหรือแกปั้ญหาทงัหมดไดเ้พียงลาํพงั มีบางครังเท่านนั
ทีจาํเป็นตอ้งอธิบายใหค้วามรู้ แกไ้ขความเชือทีไม่ถูกตอ้งเพราะความไม่รู้ของผูป่้วย 

  3.  Coordinated: เป็นการป ฏิบั ติ งาน ร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย ์
ครอบครัว สังคม  ซึงงานหลายด้านต้องอาศัยความเชียวชาญของแพทย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์ นกัจิตวิทยาทีเขา้มามีส่วนร่วม ในช่วงใดช่วงหนึง โดยประสานงานและเขา้ใจบทบาท
ของกนัและกนัเป็นอย่างดี องค์ประกอบทีสําคญัไม่น้อยไปกว่าบุคลากรทางการแพทย ์คือ ผูที้อยู่
ใกล้ชิดในครอบครัวและเพือนฝูงทีร่วมดูแล สนับสนุน เป็นกาํลังใจให้ผูป่้วยด้วยความผูกพนั 
รวมถึงความช่วยเหลือสนับสนุนจากสังคมภายนอก เช่น ผูน้ําศาสนา สมาคม อาสาสมคัรต่างๆ   
เป็นตน้ 

  4.  Continuous: มีความต่อเนืองและการประเมินผลอยา่งสมาํเสมอ การดูแลควรมี
ต่อเนืองตลอดช่วงทีผูป่้วยยงัมีชีวติอยู ่ขณะเสียชีวติ และสาํหรับครอบครัวเมือผูป่้วยเสียชีวิตไปแลว้ 
ไม่มีสูตรสําเร็จทีเป็นตาํตอบทีดีทีสุดเสมอสําหรับผูป่้วยทุกคนในทุกสถานการณ์ การพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ ดูแลรักษา จึงขึนอยู่กับสถานการณ์นันๆ ทีต้องอาศัยการประเมินเป็นระยะๆ 
เนืองจากสภาพของผูป่้วยแตกต่างกนัและมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 
  บทบาทของแพทย์ ในฐานะของผูใ้ห้การรักษาและในฐานะเพือนมนุษย์ทีพึง
ปฏิบติัต่อกนั ในฐานะผูใ้ห้การรักษาผูป่้วย ความรับผิดชอบโดยตรงของแพทย ์คือ การวินิจฉัยที
ถูกตอ้ง การใหข้อ้มูลทีครบถว้นสามารถเขา้ใจง่าย และการดูและรักษาทีเหมาะสม สาํหรับทุกอาการ
ทุกขท์รมานของผูป่้วยทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะทีพบไดบ้่อย เช่น ความปวด หายใจ
ลาํบาก เบืออาหาร ปากแห้งและ กระหายนาํ คลืนไสอาเจียน ทอ้งผกู วิตกกงัวล หรือนอนไม่หลบั 
อาการเหล่านีส่วนหนึงถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลรักษาทีถูกตอ้ง เพราะบุคลากรทีเกียวขอ้งขาด
ความสนใจ ขาดความรู้ความชาํนาญ และยงัไม่มีระบบจดัการทีดีพอ ดงันนันอกจากแพทยจ์ะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถทีทนัสมยัในการดูแลอาการต่างๆแลว้ ยงัตอ้งใหค้วามสนใจ ใหค้วามสาํคญักบั
คาํพดูทีผูป่้วยบรรยาย ลกัษณะท่าทางและอาการแสดงของผูป่้วย และควรสอบถามผูป่้วยถึงอาการที
สร้างความทุกข์ทรมานให้มากทีสุด และสนใจดูแลรักษาอาการเหล่านันอย่างครบถ้วน ในฐานะ
เพือนมนุษย ์แพทยค์วรใหค้วามสนใจ ใหโ้อกาส รับฟังความคิดเห็นและมุมมองของผูป่้วย ผูใ้กลชิ้ด 
ครอบครัวหรือจากสังคม ซึงอาจต่างไปจากของตนเอง ซึงจะทาํให้การดูแลรักษาอาการต่างๆ มี
ความสมบูรณ์ครบถว้น ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณของผูป่้วย เกิดความ
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ขดัแยง้นอ้ยทีสุด และยงัเป็นโอกาสให้ไดส้ํารวจตนเอง เรียนรู้และสะสมประสบการณ์อีกดว้ย และ
ในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของระบบการดูแลรักษาผูป่้วย แพทยค์วรดาํรงตนในฐานะผูเ้ชียวชาญใน
วชิาชีพแสดงองคค์วามรู้ในวชิาชีพใหป้ระจกัษ ์และรับฟังความคิดเห็นจากมุมมองอืนๆดว้ย 

  บทบาทของพยาบาล การปฏิบัติของพยาบาลนับเป็นแกนหลักสําคญัของงาน 
Palliative care เนืองจากลกัษณะงานมีความใกลชิ้ดกบัผูป่้วย และโดยวิชาชีพทีให้ความสําคญักบั
การดูแล (Care) ทีมีความหมายมากกว่าผลจากการรักษา (Cure) พยาบาลสามารถช่วยเหลือผูป่้วย
ระยะสุดท้ายและครอบครัว ทงัในด้านการตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์ โดยนาํแนวคิดทีสําคญัทีให้ความสําคญักบัตวัผูป่้วยและครอบครัวเป็นหลกัมาใช้ในการ
ประเมิน วางแผนการให้การพยาบาล และติดตามผลอย่างต่อเนือง โดยมีเป้าหมายคือการบรรเทา
อาการเพือหยุดยงัความทุกขท์รมานโดยพิจารณาตามลาํดบัความสาํคญั ความรุนแรงของอาการและ
ความตอ้งการของผูป่้วย 

  พยาบาลสามารถดูแลและให้คาํแนะนาํแก่ผูใ้กลชิ้ดในครอบครัวของผูป่้วยในการ
ดูแลเพือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายของผูป่้วยในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การให้อาหารและ
นาํ การดูแลความสะอาดของร่างกาย การขบัถ่าย การพกัผ่อนนอนหลบั การป้องกนัอนัตราย การ
ช่วยเหลือใหมี้ความสุขสบาย รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

  การดูแลเพือตอบสนองดา้นจิตใจและอารมณ์ มีความสําคญัอย่างมากทีจะช่วยให้
ผูป่้วยรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและสามารถดาํรงไวซึ้งความเป็นตวัของตวัเอง โดยพยาบาลตอ้งเริมจาก
การสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วย เขา้ใจปฏิกิริยาของผูป่้วยต่อความเจ็บปวดและความตาย ตอ้งไว 
อดทนและสังเกตด้วยความระมดัระวงัจากการเป็นผูฟั้งทีดี แสดงกิริยาตอบรับตามสมควร เปิด
โอกาสและให้ความร่วมมือกับผูใ้กล้ชิดในครอบครัวของผูป่้วยได้แสดงความคิดเห็นและทํา
กิจกรรมตามความเชือ ประเพณี วฒันธรรมและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทงัช่วยเตรียมผูใ้กลชิ้ด
ในครอบครัวก่อนจะเขา้หาผูป่้วยในวาระสุดทา้ย และให้กาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตต่อไปหลงัจาก
ผูป่้วยจากไปแลว้ 

  บทบาทของเภสัชกรเภสัชกรมีบทบาทสาํคญัในการจดัเตรียมยาทีจาํเป็นใหพ้ียงพอ 
เช่น ยาระงบัปวด ซึงจะช่วยใหก้ารดูแลผูป่้วยของแพทยมี์ประสิทธิภาพมากขึน 

  บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์มีส่วนสาํคญัในการช่วยเหลือผูป่้วยและครอบครัว
ทังด้านการเงิน และการสนับสนุนให้สมารถดํารงชีวิตในสังคมต่อไปได้  ซึงในประเทศไทย
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ถึงแมจ้ะมีระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้าก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายใน
การดาํรงชีวติ การเดินทางของสมาชิกในครอบครัว ยงัคงเป็นปัญหาทีผูป่้วยแลครอบครัววิตกกงัวล
และให้ความสําคญัมาก ไม่ว่าขณะรักษาในสถานพยาบาลหรือขณะรักษาตนเองทีบา้น นักสังคม
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สงเคราะห์จึงควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของผูป่้วย ส่วนทางดา้นความ
ช่วยเหลือทางสังคมโดยให้คาํปรึกษาสนบัสนุนผูป่้วยและครอบครัวทีมีปัญหาซบัซ้อน การทความ
เขา้ใจหลกัการ Palliative care การประสานการเขา้ออกจากโรงพยาบาล การเยียมบา้น การติดต่อ
ประสานงานเป็นแหล่งขอ้มูลเกียวกบัผูเ้ชียวชาญสาขาต่างๆ หรือองค์กรให้ความช่วยเหลือผูป่้วย 
เช่น การฝึกทกัษะหารายได้ การติดตามญาติพีน้องหรือเพือนทีขาดการติดต่อ การปรับตัวของ
ครอบครัวผู ้ป่วยก่อนและหลังการเสียชีวิต แสะการจัดกิจกรรมทางสังคม เพือให้ผูป่้วยและ
ครอบครัวสามารถกลบัไปดาํรงชีวติในสังคมของตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  บทบาทของผู้นําทางศาสนาและความเชือ ซึงรวมถึงผูมี้วฒิุภาวะทีสามารถชีนาํการ
ดาํเนินชีวิตของผูอื้นไดด้ว้ยคาํสอน หลกัธรรมทางศาสนา ความเชือ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวิถีชีวิต อาจจะเป็นพระ นกับวช ผูสู้งอายุในชุมชน ครู หรือผูที้ผูป่้วยให้ความเคารพ
นบัถือ ซึงบุคคลกลุ่มนีสามารถช่วยเหลือผูป่้วยและครอบครัวในการเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิตจาก
ความเจ็บป่วยและความตายได้โดยความต้องการและสมคัรใจของผูป่้วย ด้วยการให้คาํปรึกษา 
ชีแนะแนวทางในการดาํรงชีวิต หรือสวดมนต ์ให้พร สาํหรับผูป่้วยเองก็จะไดรี้บการตอบสนองทาง
จิตวญิญาณ จากการไดท้าํบุญหรือร่วมในพิธีกรรมตามความเชือ การไดพ้บพระหรือผูน้าํทางศาสนา 
เพือปลดเปลืองความขดัแยง้ทางจิตวญิญาณหรือบาปทีฝังอยูใ่นใจก่อนเสียชีวติ 

  บทบาทของอาสาสมัครอาสาสมัครทีป ฏิบัติงาน ช่วย เห ลือผู ้ป่ วยทังใน
สถานพยาบาลและในชุมชย มีบทบาทสําคญัในการเติมช่องวา่งทีเกิดจากการขาดแคลนผูดู้แลรักษา
หลกั เช่น แพทยห์รือพยาบาลมีภาระงานมากไม่สามารถให้เวลากบัผูป่้วยไดเ้ต็มที หรือในกรณีที
ผูป่้วยขาดญาติพีน้องเฝ้าดูแลเอาใจใส่ อาสาสมคัรทีไดรั้บการอบรมเกียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพ 
ความเป็นเพือน การเป็นผูฟั้งทีดี และความรู้เกียวกบัปฏิกิริยาของผูป่้วยต่อความเจ็บป่วยและความ
ตาย จะสามารถให้ความช่วยเหลือผูป่้วยไดโ้ดยการใชเ้วลาอยูก่บัผูป่้วย รับฟังเรืองทีผูป่้วยอยากพูด 
รับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู ้ป่วยทีอยากเปิดเผยโดยไม่ตัดสิน  หรือให้ความช่วยเหลือ
เล็กๆน้อยๆ  ทีผู ้ป่วยต้องการ โดยขึนอยู่กับความสมัครใจของผู ้ป่วยเอง ซึงการปฏิบัติของ
อาสาสมคัรนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผูป่้วยทางดา้นจิตใจและสังคมแลว้ ยงัทาํใหรั้บทราบขอ้มูล
เพือใชพ้ิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยดา้นอืนๆ มากขึน และยงัเป็นการแบ่งเบาภาระงานส่วนหนึง
ของผูดู้แลรักษาผูป่้วยประจาํ เช่น ญาติพีนอ้งผูใ้กลชิ้ด เพือให้บุคคลเหล่านนัไดมี้เวลาพกั มีเวลาเป็น
ของตนเองบา้ง สําหรับตวัอาสาสมคัรเอง ก็เป็นการคน้พบคุณค่าของตนเอง มีความเขา้ใจชีวิตและ
เพือนมนุษยม์ากขึน 

  บทบาทของผู้ใกล้ชิดในครอบครัวและเพือนฝูง ญาติพีน้องผูใ้กล้ชิด เพือนฝูงที
สนิท เพือนบา้น เพือนสมาชิกในกลุ่มเดียวกนัหรือแมแ้ต่สัตวเ์ลียงของผูป่้วยเอง ต่างมีบทบาทสาํคญั
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ต่อผู ้ป่วย ทังในเรืองความช่วยเหลือดูแลเป็นกําลังใจสนับสนุน  ชีแนะแนวทาง หรือแม้แต่
ผลกระทบในดา้นลบ ดังนนัจึงควรทราบความสัมพนัธ์ของผูป่้วยกบับุคคลต่างๆ กิจกรรมทีผูป่้วย
ปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ เพือใชพ้ิจารณาดาํเนินการตามความประสงคข์องผูป่้วย เช่น การไดพ้บบุตรที
อยูห่่างไกลเพือกล่าวลาํลา การพบปะกลุ่มผูป่้วยกลุ่มเดียวกนั เป็นตน้ 

  ผูใ้กลชิ้ดผูป่้วยควรไดรั้บความรู้เกียวกบัการดูแล อาการสําคญัต่างๆ เพือจะไดใ้ห้
ความช่วยเหลือผูป่้วยได้อย่างถูกต้องและมันใจขณะรักษาตัวอยู่ทีบ้าน  สําหรับผูป่้วยทีอยู่ใน
โรงพยาบาลนนั ก็ควรสนบัสนุนให้ผูใ้กลชิ้ดในครอบครัวหรือเพือนฝงูไดช่้วยเหลือดูแลตามความ
ตอ้งการของผูป่้วยและความเต็มใจของผูช่้วยเหลือ ซึงนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากร
ประจาํแลว้ ยงัช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งผูป่้วยและบุคคลดงักล่าวในช่วงเวลาทีสําคญั
ทีสุดช่วงหนึงของชีวิต โดยอํานวยความสะดวกและผ่อนปรนระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ของ
โรงพยาบาลให ้

  ผูใ้กล้ชิดในครอบครัวควรได้รับทราบขอ้มูลเกียวกบัการวินิจฉัย การรักษาและ
พยากรณ์โรคและมีโอกาสในการร่วมตดัสินใจเรืองการดูแลรักษามากทีสุด โดยเฉพาะในประเด็นที
มีทงัผลดีและผลเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ในอนาคตได ้เช่น การปฏิบติัการกูชี้วติ การใส่ท่องหรือ
สายต่างๆในร่างกาย หรือแมแ้ต่สถานทีให้ผูป่้วยเสียชีวิต หากมีความขดัแยง้เกิดขึนระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัว ควรมีการพูดคุยกนั ร่วมกบัแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้หก้ารดูแลรักษา หรือแมแ้ต่ตวัผูป่้วย
เองถา้มีความพร้อม 

  นอกจากบทบาทของครอบครัวต่อผูป่้วยแล้ว ในทางกลับกนั สภาพและความ
เจ็บป่วยของผูป่้วยเองก็มีผลกระทบต่อผูใ้กลชิ้ดในครอบครัวไม่มากก็น้อย ผูดู้แลใกลชิ้ดทีสําคญั
ทีสุด ซึงอาจเป็นสามี ภรรยา บิดามารดา หรือบุตรคนใดคนหนึง นอกจากจะต้องรับภาระด้วย
แรงกายแลว้ ยงัเป็นผูรั้บรู้ปฏิกิริยาของผูป่้วยมากทีสุดอีกดว้ย ในบางครังผูดู้แลใกลชิ้ดกลุ่มนีอาจให้
ความสําคญัต่อการประเมินสภาพร่างกายผูป่้วย การบรรเทาอาการ และผลของความวิตกกังวล 
มากกว่าตวัผูป่้วยเองเสียอีก จึงควรให้ความสําคญั กาํลงัใจ และสนับสนุนบุคคลดงักล่าวให้ได้มี
โอกาสแสดงความรู้สึก และหาทางผอ่นคลายความรับผิดชอบในบางโอกาส ให้ผูน้นัไดพ้กัผอ่นทงั
ทางดา้นร่างกายและจิตใจตนเองบา้ง 
 

 4.   การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
  การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การระงบัหรือลดความทุกข์
ทรมาน (Suffering) ของผูป่้วย ซึงการทีจะทราบถึงปัญหาความทุกข์ทรมานของผูป่้วยได้นัน 
จาํเป็นตอ้งมีการประเมินผูป่้วยรอบดา้นทงัทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึงประกอบดว้ย 
การประเมินประวติัของโรค อาการไม่สบายทางกาย อาการไม่สบายทางจิตใจ ความสามารถในการ
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ตดัสินใจ การแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร สภาพทางสังคม ความต้องการทางจิตวิญญาณ ความ
ตอ้งการของผูป่้วยทีเป็นไปได ้และการเตรียมตวัต่อการเสียชีวติ 

  การสือสารกบัผูป่้วยและการประเมินสภาพของผูป่้วยเป็นขอ้มูลสําคญัเอนาํไปสู้
การดูแลทีเหมาะสม สาํหรับผูป่้วยแต่ละคน การประเมินอยา่งครบถว้นในทุกดา้นอาจตอ้งเป็นความ
ร่วมมือของบุคลากรทางการแพทยห์ลายฝ่าย และบุคคลอืนๆ เช่น นกัสังคมสงเคราะห์ นกับวช ซึงมี
ความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลในการประเมินให้ไดม้าซึงขอ้มูลในดา้นอืนๆของผูป่้วยและ
ครอบครัว อยา่งครบถว้น 

  ขันตอนการประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

  การประเมินผูป่้วยระยะสุดทา้ยเริมจากการสรุปความเจ็บป่วยของผูป่้วยและการ
รักษา ทงัทางดา้นอาการทางกาย และสภาพทางจิตใจ ซึงมีผลช่วยการประเมินความสามารถในการ
ตดัสินใจของผูป่้วย ความหมายของการเจบ็ป่วยทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ตามดว้ยการประเมิน
ทางดา้นจิตวญิญาณ และการประเมินการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป่้วยเท่าทีเป็นไปได ้และการเตรียม
ตวัของผูป่้วยและญาติในการเผชิญกบัความตาย (สุปราณี นิรุตติศาสน์, ) 
  โดยสรุปการประเมินอย่างละเอียดครังแรกประกอบด้วย (Kaye P. Notes on 

Symptom Control in Hospice& Palliative Care, 2003 อา้งในสุปราณี นิรุตติศาสน์, ) 
  . ประวติัความเจบ็ป่วย 

  . ชือของแพทยที์เกียวขอ้ง 

  . การสอบถามถึงอาการในปัจจุบนั 

  . การซกัถามเกียวกบัยาทีใช ้

  . คาํถามเกียวกบัความกงัวลใจดา้นการเงิน, พินยักรรม 

  . สายของครอบครัว (Family tree) 
  . เขียนรายขือ เหตุการณ์ทีคาดวา่จะเกิด เช่น การรับปริญญา การแต่งงาน 

  . ผูดู้แลผูป่้วยหลกั 

  . การใชชี้วติประจาํวนั 

  . สภาพของครอบครัว 

  . ความเชือทางศาสนา 
  12. Insight 

  . การลาํดบัความสาํคญั 

  . การวางแผนและการรักษา 
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  ซึงการประเมินอย่างครอบคลุมจะช่วยทาํให้ทราบขอ้มูลของผูป่้วยโดยรวมและ
สร้างความไวว้างใจต่อแพทย ์ส่วนการจดัลาํดบัความสาํคญัควรเป็นจากความตอ้งการของผูป่้วยเอง 

  การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางกาย 
  ผูป่้วยระยะสุดท้าย มักมีประวติัความเจ็บป่วยและการรักษาด้วยวิธีต่างๆ มา
ยาวนาน รวมทงัอาจมีรายละเอียดซบัซอ้นในแง่ผลของความเจบ็ป่วย ผลขา้งเคียงของการรักษา และ
การมีโรคอยา่งอืนร่วมดว้ย ซึงควรบนัทึกไวใ้นประวติัผูป่้วย 

  โดยทวัไปการประเมินผูป่้วยทางกายจะกระทาํตามระบบกายวิภาคของร่างกาย   
แต่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยควรประเมินทีแตกต่างไปโดยพิจารณาจากอาการไม่สบาย และความสามารถ
ในการทาํกิจกรรมของผูป่้วยเป็นหลกัแลว้จึงค่อยประเมินตรวจร่างกาย ซึงการตรวจร่างกายนีเพือ
สนบัสนุนวา่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยมีอาการไม่สบายต่างๆ เกิดขึน ในขณะเดียวกนัสามารถทาํให้ผูป่้วย
เกิดความรู้สึกดีๆ ถึงความเอวใจใส่ และสร้างความสัมพนัธ์ทีดีให้เกิดขึนระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย 
การตรวจร่างกายอาจนําไปสู่การตรวจเพือวินิจฉัยโรคเพิมเติมและวางแผนการรักษา โดยต้อง
คาํนึงถึงความสุขสบายของผูป่้วย และรบกวนผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหน้อ้ยทีสุด 

  อาการไม่สบายของผูป่้วยระยะสุดทา้ยทีพบบ่อย คือ 

  . ความปวด 

  . อ่อนแรง/อ่อนเพลีย 

  . หายใจลาํบาก 

  . นอนไม่หลบั 

  . นาํหนกัลด 

  . มีอาการสับสน 

  . ทอ้งผกู 

  . คลืนไส้อาเจียน 

  ผูป่้วยบางคนอาจมีปัญหาทางกายหลายอย่างร่วมกนั อาการทงัหมดอาจมาจาก
หลายๆสาเหตุโดยเป็นผลของโรคโดยตรงหรือผลของการรักษา ทงันีมีปัจจยัทางดา้นจิตใจ สังคม 
วฒันธรรมและจิตวิญญาณของผูป่้วย เป็นส่วนให้เกิดอาการทางกายดงักล่าว และเนืองจากความ
ปวดเป็นสิงทีพบบ่อยในช่วงสุดทา้ยของชีวิตทีทาํให้ผูป่้วยทุกข์ทรมาน ทาํให้การรักษาความปวด
สําหรับผูป่้วยใกล้เสียชีวิตเป็นเรืองทีสําคัญอย่างมากทังทางกาย ทางธรรม ทางกฎหมาย การ
ประเมินความปวดจึงเป็นการประเมินอาการทางกายดา้นอืนๆของผูป่้วยระยะสุดทา้ยและนาํไปสู่
การประเมิน ความเจบ็ป่วยอืนๆ ทางกาย ทางจิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ  
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  ลกัษณะของความปวดทีควรทราบ คือ 

  . ตาํแหน่ง 

  . ลกัษณะของความปวด 

  . ความรุนแรงของความปวด  
  . ปัจจยัทีทาํใหเ้พิมหรือลดความปวด 

  . ผลต่อความสามารถในการทาํงาน 

  . ผลของการรักษาต่อความปวด 

  . ความเห็นของผูป่้วยต่อความปวด 

  การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางสุขภาพจิต 
  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมีเป้าหมายทีแตกต่างกบัการดูแลผูป่้วยรูปแบบอืน ทีมุ่ง
การอยู่ร่วมกบัโรคทีรักษาไม่หายอย่างมีคุณภาพชีวิต (Breitbart W.,Chochinov HM., Passik S. in 

Dolye D.,Hanks,G (Eds)., 2003) ซึงเป็นสิงทีผู ้ป่วยรู้สึกจากภายในตนเอง (Subjective) ที เป็น
ความรู้สึกต่อองค์รวม ทงัสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัจจยัพืนฐานต่างๆ ครอบครัว สิงแวดล้อม ใน
ปัจจุบนัมีการพูดถึงด้านจิตวิญญาณทีมีคุณค่าและความหมายทีชัดเจนในผูป่้วยระยะสุดทา้ยเมือ
เทียบกบัผูป่้วยอืนๆและเป็นดา้นทีสําคญัทีสุดทีจะส่งผลถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย ซึงสุขภาพจิต ตามนิยามองคก์ารอนามยัโลก (WHO)(World Health Report, ) คือ 
“ภาวะปกติสุข ทีบุคคลมีความเข้าใจในศักยภาพต่างๆ ของคนเอง สามารถจัดการกับปัญหา
ความเครียดโดยทวัไปไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกิจการต่างๆ ไดมี้ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม” ดงันนัปัญหาใหญ่สุดของผูป่้วยทีตอ้งเผชิญคือ ตวัโรคทีรักษาไม่หายขาด ตอ้ง
เจบ็ปวดทรมาน และปัญหาชีวติทีไม่มนัคง ทีอาจจบลงในเวลาอนัใกล ้(ภุชงค ์เหล่ารุจิสวสัดิ, ) 
  ปัญหาสุขภาพจิตทพีบได้บ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  จากงานวิจัยต่างๆพบความชุกของปัญหาสุขภาพจิตในผู ้ป่วยระยะสุดท้าย             
ที ใกล้ เคียงกัน  (Breitbart W., Chochinov HM.,2000., EmaneulLL., Von Gunten CF, Ferris FD., 

1999., Durkin I., Kearney M., O’Siorain L., 2003. อา้งใน ภุชงค ์เหล่ารุจิสวสัดิ, )  มีดงันี 

  . ผูป่้วยครึงหนึงจะสามารถปรับตัวได้ตามปกติ แต่อีกครึงหนึงจะมีปัญหา
สุขภาพจิต 

  . ในกลุ่มผูที้มีปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ประมาณสองในสาม จะเป็นภาวการณ์
ปรับตวัทีผิดปกติ โดยแสดงออกมาเป็นอาการซึมเศร้าหรือวิตกกงัวล (Adjustment Disorder with 

Depressed or Anxious Mood) 
  . พบโรคซึมเศร้า ประมาณ - % ของผูป่้วยระยะสุดทา้ยทงัหมด 
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  . มีภาวะ Organic mental disorder (Delirium) อีกประมาณ - % แต่ภาวะนี
อาจจดัอยู่ในกลุ่มอาการทางกาย เพราะพฤติกรรมหรือความคิดทีผิดปกตินนั เกิดจากปัญหาความ
ผิดปกติทางสมอง และในอาการช่วงสุดทา้ยก่อนจะเสียชีวิต อาจพบสูงขึนเป็น - % ซึงเรียกว่า  
Terminal Delirium 

  . ตวัแปรทีพบว่ามีความสัมพนัธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในผูป่้วยกลุ่มนีอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติคือ อาการปวดและจาํนวนวนัทีรักษาอยูใ่นโรงพยาบาล  
   ปัญหาสุขภาพจิตของผูป่้วยระยะสุดท้ายทีพบมาก  ชนิดหลัก คือ (ภุชงค ์         
เหล่ารุจิสวสัดิ, ) 
   . ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นปัญหาสุขภาพจิตทีพบบ่อยทีสุดในกลุ่ม
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Massie MJ, Holland JC., 1990) แต่ทีพบในบทความต่างๆทีจดัเป็นองคค์วามรู้
ทางดา้น  Palliative care มีความหมายครอบคลุม ตงัแต่ 

    Adjustment Disorder with Depressed Mood ภาวการณ์ปรับตวักบัปัญหา
ทีผดิปกติแบบซึมเศร้า ซึงเป็นแบบทีพบมากทีสุด 

    Major Depressive Disorder เรียกกันทัวไปว่า โรคซึมเศร้า ซึงอาการจะ
รุนแรงกวา่Adjustment Disorder 

    Mood disorder due to General Medical Condition โรคซึมเศร้าทีเป็นผล
มาจากปัจจยัทางสรีระทีเป็นโรคทางกาย 

    Drug or Substance induced Mood Disorder โรคซึมเศร้าทีเป็นผลจากยา
หรือสารบางอยา่งทีออกฤทธิในสมอง 

    ซึงผูป่้วยในระยะสุดทา้ยเราสามารถพบผูป่้วยภาวะซึมเศร้าไดท้งั  แบบ 

    ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า ในผูป่้วยระยะสุดทา้ยสามารถเกิดได้
จากหลายปัจจยั คือ 

    . อาการทุกข์ทรมานทางกาย โดยเฉพาะอาการปวดทียงัควบคุมไม่ได ้
การนอนไม่หลบั 

    . การพกัอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ขาดการสนบัสนุนทางสังคม 

    . มีความพิการ เช่น เป็นอมัพาต ตอ้งตดัแขนหรือขา 
    . ผลจากตวัโรค เช่น โรคมะเร็งบางชนิด  
    . ผลจากยารักษา เช่นยาเคมีบาํบดัทีอาจทาํให้เกิดภาวะซึมเศร้าละยา
อืนๆ ทีใชรั้กษาร่วม เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด ์ยาลดความดนับางชนิด เป็นตน้ 
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    . ปัจจยับางชนิด เช่น การเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน มีประวติับุคคล
ในครอบครัวทีเกียวขอ้งกบัโรคซึมเศร้า (เป็นโรคซึมเศร้า ติดสุราหรือยาเสพติดอืนๆ การฆ่าตวัตาย) 
ผูป่้วยเคยใช้สารเสพติด เป็นตน้ ซึงปัจจยัเหล่านีจะเพิมความเสียงในการจะเกิดโรคซึมเศร้าเมือมี
ความเครียดรุนแรง 

ลกัษณะอาการของภาวะซึมเศร้า 

เกณฑอ์าการทางร่างกายของโรคซึมเศร้า 
ทวัไป 

เกณฑอ์าการทดแทนของโรคซึมเศร้าใน
ผูป่้วยโรคทางกาย 

เบืออาหาร นาํหนกัลด ท่าทางเศร้าสร้อย ร้องไหบ้่อยๆ 

นอนไม่หลบั ถอนตวัจากสังคม ไม่ค่อยพดูจากบัใคร 

มีอาการอ่อนเพลีย มองโลกแง่ลบ เอาแต่ตาํหนิตนเอง 

คิดอะไรไม่ค่อยออก ตดัสินอะไรยาก ดูเฉือยชา ไม่ค่อยตอบสนองต่อสิงรอบตวั 

 

   พฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงทีสุดในผูป่้วยทีมีภาวะซึมเศร้าคือ การฆ่าตวัตาย ใน
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยเกือบทุกราย (Chochinov HM., Breitbart W., Passik S., 2003) เคยคิดอยากตาย
และอยากฆ่าตวัตาย (Suicidal thought and wish) เพราะการตายทีกาํหนดเองได้น่าจะทรมานน้อย
กวา่ในความเขา้ใจของผูป่้วย หรือไม่ก็รับไม่ไดก้บัการเป็นภาระ อยากใหชี้วิตจบสินโดยเร็ว ซึงจาก
งานวิจยัพบวา่ผูป่้วยมะเร็งจะมีสถิติฆ่าตวัตายมากกว่าประชากรทวัไปประมาณ  เท่า และมีอตัรา
การฆ่าตวัตายสูงในช่วงปีแรกทีเริมรู้ผลการวินิจฉัยโรค และในผูป่้วยทีไม่มีเจา้ของไขป้ระจาํ หรือ
ผูป่้วยทีไม่ไดม้ารับการรักษาตามทีนดั (FDA PUBLIC HEALTH ADVISORY., 2000) 
   ปัจจยัเสียงสาํหรับการฆ่าตวัตายในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Breitbart W., 1987.) 
   . สินหวงัอยา่งชดัเจน มองไม่เห็นหนทางทีใชชี้วติต่อ 

   . อาการทางกายทุกขท์รมานมาก เช่น ปวดมากอาการไม่บรรเทา 
   . เคยทีประวติักระทาํการฆ่าตวัตายมาก่อน 

   . ขาดการสนบัสนุนทางสังคม เช่น ไม่มีญาติ เป็นคนแปลกถิน 

   . ภาวะวติกกงัวล 

   ซึงภาวะวิตกกงัวลหมายถึง มีความเครียดมากทีจดัการไม่ไดใ้นทางความคิด 
เช่น คิดกังวลไปทุกเรืองรอบตวั แม้รู้ตวัว่าเป็นเรืองเล็กน้อยก็ยงัต้องคิด รู้สึกจดัการอะไรไม่ได ้           
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรในชีวิตได ้รวมอาการทางร่างกาย คือ อาการกระวนกระวาย   
ไม่มีสมาธิ ไม่สบายตวัหรืออ่อนเพลีย และอาการของระบบประสาทอตัโนมติัทีทาํงานเกิน เช่น    
ใจสัน มือสัน หายใจไม่สะดวก หน้ามืด มึนงง กลืนลาํบาก ทอ้งอืดเฟ้อหรือทอ้งผกู เป็นตน้ อาการ
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เหล่านีในผูป่้วยระยะสุดท้ายบางรายมีความตึงเครียดเกิดขึนมาแบบเฉียบพลัน เช่น ใจคอไม่ดี
เหมือนหัวใจจะวาย หรือหายใจไม่ออกกะทนัหัน หวิว หรือรู้สึกใจเสียคลา้ยจะเป็นบา้ถา้ควบคุม
ไม่ได ้อาการเป็นช่วงประมาณ -  นาที ซึงความวติกกงัวลในผูป่้วยระยะสุดทา้ยมีหลายรูปแบบ 
(Breitbart W., Chochinov HM., Passik S., 2003) คือ 

  6. Situational Anxiety การกลวักงัวลไปล่วงหน้าถึงสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจจะ
เกิดขึน โดยทียงัไม่รู้จะเกิดขึนหรือไม่ ยิงคิดยิงกังวล กลัวไปล่วงหน้าจนไม่เป็นอันใช้ชีวิตได้
ตามปกติ และไม่สามารถปลอบตวัเองให้สงบลงได ้เช่น กลวัจะเจ็บปวดทรมาน กลวัหายใจไม่ออก 
กลัวจะเดินไม่ได้ และกลัวทีจะตายไปทันทีทันใดไม่ได้เตรียมตัว  ซึงการคิดเช่นนีมีทังความ         
ไม่เขา้ใจในโรคทีเป็น ซึงอาจชีแจงใหผ้อ่นคลายลงได ้และผูป่้วยทีมีความรู้ดีแต่กลวัเพราะไม่มนัใจ 
ซึงมกัไม่ดีขึนจากการชีแจงเพียงอยา่งเดียว เช่น เคยให้ยาเคมีบาํบดัแลว้ทรมานภายหลงัแค่เห็นเสา
นําเกลือเห็นหลอดยาก็เริมใจคอไม่ดี หรือพอนําหนักลดก็เริมมีอาการวิตกกังวล เพราะแปล
สถานการณ์ไปทนัทีวา่มะเร็งคงกาํเริบ 

  7. Existential Anxiety เป็นความวิตกกงัวลเมือพิจารณาถึงคุณค่าและความหมาย
ทีลึกซึงของชีวิต ในขณะทียงัไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อยา่งใด คนเราอาจใชชี้วติหาความสุขไปเรือยๆ 
แต่เมือมีอาการป่วยหนัก มีเวลาเหลือจาํกดั อาจทาํให้เรากงัวลเพราะยงัไม่ได้ทาํสิงทีควรทาํ รู้สึก
ชีวิตไร้คุณค่า วา่งเปล่า ไม่มีความหมาย  ซึงความเป็นจริงของชีวิต  เรืองทีกระตุน้ความวิตกกงัวล
เมือตอ้งพิจารณากบัชีวตินนัYalomจิตแพทยช์าวอเมริกนั (Yalom ID., 1980)  ไดอ้ธิบายไว ้คือ 

   7.1  Death มนุษยทุ์กคนตอ้งตายในวนัใดวนัหนึง ทุกวนันีทีใชชี้วิตกนัอยูส่่วน
หนึงก็อยูใ่นแบบทีพยายามจะลืมวา่สักวนัจะตอ้งตายจากทุกอยา่งทีมี จะไม่ไดเ้ป็นในทุกอยา่งทีเป็น
อีกต่อไป แต่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยกาํลงัเผชิญความตายต่อหนา้อยา่งชดัเจน หนีไม่ได ้

   7.2  Freedom ชีวิตมนุษยมี์เสรีภาพทีจะเลือกว่าอยากทาํอะไรและอยากเป็น
อะไร แมค้วามตายอนัเป็นสิงทีเลือกไม่ไดแ้ละกาํลงัคุกคาม หากเรามีสติพอ ก็สามารถเลือกได้ว่า 
ก่อนตายจะทาํอะไร อยา่งไร ถา้จะตายอยากตายอยา่งไร 

   7.3  Isolation ขณะมีชีวิต เราอาจมีญาติสนิทมากมาย แต่เมือจะตาย เราตอ้งไป
คนเดียว ผูป่้วยหลายรายอาจรู้สึกถูกทอดทิงตงัแต่เริมป่วย นอนนิงไปพบปะใครไม่ได ้เมืออาการ
ของโรครุนแรงขึนก็ยงิจะรู้สึกห่างจากบุคคลอืนๆมากยงิขึน 

   7.4 Meaninglessness ความหมายของชีวิตแต่ละคน  มีวิธีวดัและประเมิน
แตกต่างไปตามความเชือ นกัปราชญ์ในแขนง Existential เชือวา่ความหมายของชีวติมนุษย ์ไม่มีอยู่
จริง” ในขณะทีชีวิตเริมต้น แต่ทุกคนพยายามให้ความหมายของชีวิตตน ผ่านข้อมูลจากตวัเอง 
ครอบครัว ศาสนา และสังคม สะท้อนเขา้มาสู่ตวัเรา ในเวลาทีใกล้จะตาย ถ้าเราไม่ตระหนักใน



 78 

คุณค่าของชีวิตตนเองก็จะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตทีผ่านมาทงัหมดล้มเหลว ยงัไม่ดีพอ ซึงบ่อยครังที
ผูป่้วยอาจคิดไปถึงชีวิตหลงัความตาย กลวัจะตกนรก กลวัในความไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึน หรือตาย
แลว้จะไปทีใด ความคิดเหล่านีส่งผลถึงความวติกกงัวลอยา่งรุนแรง 

   ในศาสนาพุทธมีแนวคิดเรืองสัจธรรมของชีวิตทีเรียกวา่ “กฎแห่งไตรลกัษณ์” 
นนัคือ ความจริงทีสุดแลว้ชีวิตเป็นสิงไม่เทียง แปรเปลียน เสือมโทรมได ้ไม่มีตวัตนทีแทจ้ริงให้ยึด
มนั “อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา” 

   Organic anxiety เป็ นภาวะท างร่างกายที ต ามปก ติตอบสนองต่อ เห ตุ
ความเครียดภายในร่างกาย (Physical stress) เช่น อาการปวดมาก ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ทาํให้
ระบบประสาทาอตัโนมติัทาํงานมากขึน หรืออาจเกิดจากปัญหาทาง metabolic เช่น Hypercalcemia, 

Hypoglycemia เป็นตน้ หรือการได้รับยาบางชนิด เช่น ยาขยายหลอดลม ยาทีมีส่วนผสมคาเฟอีน 
(Lipman AG, ei al., 2000) ซึงสาเหตุเหล่านีพบไดบ้่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย เพราะฉะนนัควรมีการ
ประเมินสภาวะทางร่างกายของผูป่้วยทีก่อใหเ้กิดอาการวติกกงัวลดว้ยเสมอ 
 

  การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางสังคม 
  การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายนันต้องคาํนึงถึงหลักการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมที
ครอบคลุมทงัทางดา้น ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ซึง Ned Cassem, 2004 กล่าวว่า การดูแล
ผูป่้วยแบบองคร์วมตอ้งคาํนึงถึงหลกั  ประการเหล่านี คือ 

  1. Concern ความห่วงใยของแพทยแ์ละบุคลากรการแพทยท์าํให้เกิดความเขา้ใจ
และเห็นใจผูป่้วยระหวา่งการดูแลรักษา มองผูป่้วยอยา่งเพือนมนุษย ์ซึงจะสะทอ้นให้ผูป่้วยรู้สึกถึง
คุณค่าภายในตน 

  2. Competence แพทย์และผูดู้แลผูป่้วยต้องมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ตนเองในการดูแลผูป่้วย เนืองจากปัญหาผูป่้วยในระยะสุดทา้ยมกัมีความซับซ้อน ทงัปัญหาด้าน
ร่างกาย จิตใจ 

  3. Communication การสือสารให้เข้าใจตรงกันมีความจาํเป็นมาก โดยเฉพาะ
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยทีมีประเด็นทางจิตใจ สังคม หรือจิตวญิญาณเขา้มาเกียวขอ้ง 

  4. Comfort การให้การดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความสุขสบายของผูป่้วยเป็นหลกั 
เน้นบรรเทาอาการปวดและอาการไม่สุขสบายตวั ไม่ทาํหัตถาการทีทาํให้ผูป่้วยเจ็บตวั และดูแล
สภาพแวดลอ้มใหผู้ป่้วยอยูส่บาย การปลอบโยนเพือใหผู้ป่้วยคลายความวติกกงัวล 

  5. Children  ผูป่้วยมกัมีความสุข รู้สึกดี เมือมีบุตรหลานเล็กๆ เขา้เยียม เพราะ
บุตรหลานเป็นช่วงต่อของชีวิตของผูป่้วย และการพาเด็กเข้าเยียมพบญาติทีใกล้ตายทาํให้เด็ก        
ไดเ้รียนรู้ความจริงของชีวติมากขึน จึงไม่ควรวติกกงัวลในการพาเด็กเขา้เยยีม 
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  6. Cohesion การที มี บุตรหลาน  ญาติมาเยียมพร้อมหน้าจะทําให้ผู ้ป่ วยมี
ความรู้สึกถึงความรักและผูกพนัทีครอบครัวมีให้อย่างเต็มที ความผูกพนัปรองดองในครอบครัว
ช่วยใหผู้ป่้วยคลายความห่วงวติกกงัวลและความไม่สบายใจเมือคนไม่อยู ่
  7. Cheerfulness แพทย์ พยาบาล  ผู้ดูแล  ญาติควรวางตัวให้อารมณ์ดี  สีหน้า
แจ่มใส มากกวา่ทีทีกงัวลหรือซึมเศร้า เพราะจะทาํให้ผูป่้วยรู้สึกผดิทีเป็นตน้เหตุของความเศร้า และ
ความเครียดของคนอืนๆ รอบขา้ง 

  8. Consistency ความสมําเสมอของการมาเยียมหรือมาดูแล  ความมาอย่าง
สมาํเสมอ เพราะผูป่้วยระยะสุดทา้ยมกัรู้สึกถูกทอดทิงง่ายจากความตายทีกาํลงัจะเกิดขึนกบัตนคน
เดียว ดงันันจึงควรมาเยียมสมาํเสมอ เวลาเล็กน้อยของผูม้าเยียมหรือมาดูแลนันมีค่ามากสําหรับ
ผูป่้วยทีเวลาในชีวติกาํลงัจะหมดลง 

  9. Equanimity หมายถึงความสงบสุขทางจิตใจอย่างลึกซึงทางด้านจิตวิญญาณ
ของผูป่้วยทีต้องการเติมเต็ม ซึงจิตสุดท้ายก่อนจะลาโลกนีเป็นสิงสําคญัมากในเกือบทุกศาสนา 
ผูดู้แลจึงควรประเมินมิติทางจิตวิญญาณนี โดยเฉพาะสิงทีผูป่้วยศรัทธา สิงทีผูป่้วยยงัคา้งคาวิตก
กงัวลเฝ้าห่วงอยู ่หรือสิงทีผูป่้วยตอ้งการเพือความสงบสุข โดยใหผู้ป่้วยสามารถพิจารณาชีวิตทีผา่น
มาทงัหมดแลว้รู้สึกพึงพอใจ ถา้ผูป่้วยไม่มีสิงใดคา้งคาใจ หรือไม่ยึดมนัถือมนักบัสิงใดๆแมก้ระทงั
ตนเองแลว้ยอ่มไดรั้บความสงบสุข 
 

 4.4 หลกัการดูแลแบบประคับประคอง 
  ผูป่้วยระยะสุดทา้ยการรักษาพยาบาลไม่สามารถทาํให้ผูป่้วย มีอาการดีขึน หรือ
หายจากโรคได ้การรักษาจึงมุ่งเนน้การดูแลแบบประคบัประคอง ใหค้วามสะดวกสบาย ลดความต่อ
ความทรมานจากความเจ็บปวด ให้การรักษาเท่าทีจาํเป็น ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 
และใหค้วามสาํคญัต่อความมีศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

  4.4.1 ความหมายของการดูแลแบบประคบัประคอง  
   การดูแลแบบประคบัประคอง ตามคาํนิยามขององคก์ารอนามยัโลก(WHO , 

2002) หมายถึง การดูแลเพือเพิมคุณภาพชีวติของผูป่้วย และครอบครัวทีเผชิญกบัการเจ็บป่วยทีเป็น
อนัตรายต่อชีวติ โดยป้องกนัและบรรเทาความทุกขท์รมาน โดยการประเมินและใหก้ารรักษาอาการ
ปวดหรือปัญหาอืนๆทีเกิดขึนทงัทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ(WHO, 2002 อา้งใน จอนผะจง 
เพง็จาด,2547) 
   International association for hospice and palliative 2002 (อา้งในจอนผะจง 
เพง็จาด,2547)นิยามการดูแลแบบประคบัประคอง หมายถึง การดูแลผูป่้วยทีมีการเจบ็ป่วยในระยะที
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มีอาการของโรค มีการดาํเนินของโรคทีรุนแรงขึนเรือยๆ และมีการลุกลามสู่ระยะรุนแรงทีผูป่้วย
สามารถมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่นาน โดยการดูแลมุ่งเนน้ป้องกนัและลดความทุกขท์รมานและมีคุณภาพชีวติ 

  4.4.2 หลกัการดูแลแบบประคบัประคอง 

   เต็มศัก ดิ  พึ ง รัศ มี  (2542) ได้ก ล่ าวถึ งหลักสํ าคัญ ในการดูแลแบบ
ประคบัประคอง คือ มุ่งประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยเป็นหลกั มิใช่ตวัโรค มุ่งช่วยลดอาการเจ็บปวดและ
ทุกข์ทรมาน เพือให้ผูป่้วยได้รับความสะดวกสบายทงัร่างกายและจิตใจในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
เป็นการดูแลครอบคลุมถึงการตอบสนองทางดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย ดูแลช่วยเหลือผูป่้วยตงัแต่
เริมตน้จนวาระสุดทา้ย เพือเตรียมตวัเผชิญกบัความตายอยา่งสงบและพึงพอใจ ดูแลครอบคลุมถึง   
ผูใ้กลชิ้ดในครอบรัวของผูป่้วย ทงัในระยะทีผูป่้วยยงัมีชีวิตอยูแ่ละหลงัเสียชีวติแลว้ โดยถือวา่ความ
ตายเป็นสัจธรรม เป็นกระบวนการปกติ เป็นธรรมชาติของชีวิตซึงอาจเกียวข้องกบัการเจ็บป่วย
หรือไม่ก็ได ้และไม่ควรพยายามเร่งรัดหรือเหนียวรังความตายจนเกินกวา่เหตุ 

   จอนผะจง เพ็งจาด(2547) กล่าวว่า การดูแลแบบประคบัประคองเป็นการ
ดูแลทีใหก้บัผูป่้วยดว้ย โรคทีไม่สามารถรักษาให้หายขาดไดต้ลอดระยะของการเจบ็ป่วยจนถึงวาระ
สุดทา้ยของชีวิต โดยการดูแลครอบคลุมการรักษาพยาบาลเพือการควบคุมอาการทางกาย ให้การ
ดูแลและสนับสนุนด้านจิตใจ สังคมวฒันธรรม และจิตวิญญาณ หลกัการดูแลประกอบด้วย ส่วน
สาํคญั 2 ส่วน คือ ทศันคติเกียวกบัการดูแล และการใหก้ารดูแล 

   ทศันคติ (attitude) พยาบาลทีให้การดูแลแบบประคบัประคองตอ้งรับรู้และ
ไวต่อความรู้สึกของผูอื้น สนใจและพยายามเขา้ใจในความทุกข์ทรมานในทุกดา้น ให้การยอมรับ
และนบัถือการเป็นบุคคล ให้การดูแลบุคคลไม่ใช่ดูแลโรค ยอมรับในสังคม วฒันธรรม ศาสนาของ
บุคคล 

   การใหก้ารดูแล(the care) ประกอบดว้ย 

   . การสือสารทีดี เพือทาํให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างพยาบาลผูดู้แล 
ผูป่้วย และครอบครัว 

   . ให้การดูแลทีเหมาะสมกบัโรคและการดาํเนินโรค หลีกเลียงการตรวจ
วนิิจฉยัทีไม่ไดรั้บรองความปลอดภยั หรือกระทบต่อสุขภาพชีวติของผูป่้วย 

   . ใหก้ารดูแลทีมีประสิทธิภาพ คาํนึงถึงการตอบสนองความตอ้งการ และ
ความพึงพอใจของผูป่้วยและครอบครัว 

   . เป็นการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ และมีการติดต่อประสานงานในทีม
การดูแล 

   . มีแผนการรักษาทีแน่นอน โดยบอกใหผู้ป่้วยและครอบครัวทราบ 
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   . ให้การดูแลครอบครัวโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านจิตสังคมและจิต
วญิญาณ 

   . มีการวางแผนป้องกนัภาวะฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน 

   . มีการประเมินผลการรักษาและการดาํเนินโรคอยา่งต่อเนือง 

   จากการดูแลแบบประคบัประคอง จะเห็นไดว้า่การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
เป็นการจัดการให้ผู ้ป่วยทีกําลังเผชิญปัญหาความเจ็บป่วยทีคุกคามชีวิต และครอบครัวให้มี
ประสิทธิภาพชีวิตทีดีขึน โดยการป้องกนัและบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ โดยเน้นการดูแลให้
ครอบคลุมทงัดา้นร่างกาย จิตสังคม และจิตวญิญาณ 
 

 4.5  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
  4.5.1 การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

   ผูป่้วยระยะสุดท้ายหมายถึงผูป่้วยทีได้รับการพยากรณ์โรคว่าอยู่ในระยะ
สุดทา้ยของชีวติ เป็นโรคทีแพทยว์ินิจฉยัวา่ไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้มีอาการบ่งชีวา่อยูไ่ดไ้ม่นาน 
ตอ้งทนทรมานต่อความเจ็บปวดและกระบวนการทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ดงันันการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหค้รอบคลุมทงัดา้นร่างกายและจิตสังคม ดา้นจิตวญิญาณ ประกอบดว้ยการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยดา้นร่างกาย การดูแลผูป่้วยดา้นจิตสังคม และจิตวญิญาณ และการดูแลครอบครัว
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ทาํใหผู้ป่้วยและญาติมีความพึงพอใจในดา้นความสุขสบาย ดว้นการไดรั้บขอ้มูล 
ดา้นการปฏิบติัตามความเชือทางศาสนาและวฒันธรรมและดา้นการมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย 

   1.  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยดา้นร่างกาย (เตม็ศกัดิ พึงรัศมี,2542) 
    การดูแลจดัการอาการปัญหาดา้นร่างกาย ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
เป็นการดูแลทีสาํคญัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วย พยาบาลควรใหค้วามสําคญัและใสใจกบัการ
จดัการดูแลอาการทีเกิดขึนเพือช่วยเหลือในการบรรเทาทุกขท์รมานในระยะสุดทา้ยของชีวิต ปัญหา
ดา้นร่างกายทีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือ การดูแลสภาพในช่องปาก(ไดแ้ก่ ปากแห้ง เจ็บใน
ปาก กลืนลาํบาก) เบืออาหาร อาการคลืนไส้อาเจียน ภาวะขาดนาํ อาการอ่อนลา้ ภาวะหายใจลาํบาก
ในผูป่้วยระยะสุดทา้ย ความปวด และการดูแลแผลกดทบั 

    1.1 การดูแลสุขภาพในช่องปาก ผูป่้วยระยะสุดทา้ยควรไดรั้บการดูแล
สุขภาพช่องปากเพือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้เกิดความสุขสบายปัญหาในช่องปากที
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกบัผูป่้วยทีสําคญัคือ ภาวะปากแห้ง เจ็บในปาก กลืนเจ็บ กลืนลาํบาก 
ปากแหง้สาเหตุและปัจจยัเสียงของอาการปากแหง้อาจจะมาจาก 

     . .  สภาพผูป่้วยซึงอายุมาก ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ หรือหายใจ
ทางปาก จากภาวะหรือโรคทีผูป่้วยเป็น เช่น อาเจียนมาก แผลในปาก ขาดนาํ ขาดวิตามิน เบาหวาน 
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ติดเชือ  หรือวิตกกังวล  และจากการรักษา เช่นการฉายรังสีบริเวณช่องปาก  การใช้ยากลุ่ม 
anticholinergics antispasmodics,tricylic antidepressants,antihistamines,opiods หรือยาขบัปัสสาวะ 

      การดูแลรักษา ป้องกนัด้วยการดูแลอนามยัในช่องปากเป็น
เรืองสําคญัทีสุด ควรให้ผูป่้วยบ่วนปากเป็นประจาํทุก 2ชวัโมง ดว้ยนาํเกลือ (0.9% normal saline) 
แปรงฟันด้วยแปรงขนอ่อนและบ่วนด้วยยาสีฟันออกให้หมด อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง ทาํความ
สะอาดลินทีเป็นฝ่าหนาดว้ยสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เจือจาง 1.5% ทาริมฝีปากด้วยวา
สลีน แนะนาํผูป่้วยให้จิบนาํบ่อยๆและรับประทานอาหารทีให้ความชุ่มชืนในช่องปากหรือกระตุน้
นาํลาย เช่น สับปะรด แตงโม นาํผลไม ้เครืองดืมอืนๆ หรือนาํแข็งกอ้น แต่ควรงดอาหารหวานจดั 
ร้อนหรือแหง้ เครืองดืมหรือนาํยาบ่วนปากทีมีแอลกอฮอลผ์สม 

     1.1.2 เจบ็ในปาก กลืนเจบ็ กลืนลาํบาก สาเหตุและปัจจยัทีเสียงจาก
สภาพผูป่้วย เช่น ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้หรือฟันปลอมไม่พอ จากภาวะหรือโรคทีผูป่้วยเป็น เช่น 
เจ็บในปากเกิดจากปากแห้ง อนามยัในช่องปากไม่ดี แผลในปาก โรคเหงือก ฟันผุ ขาดอาหาร ขาด
วติามิน กอ้นมะเร็ง การอกัเสบหรือการติดเชือจากเชือราหรือไวรัสซึงพบบ่อยในผูป่้วยปากแห้งภูมิ
คุ่มกนับกพร่องหรือการใชย้ากลุ่ม corticosteroid 

      กลืนเจ็บ กลืนลาํบาก เกิดจากกอ้นมะเร็ง การอกัเสบหรือติด
เชือไดเ้ช่นกนั และยงัเกิดจาก esophageal reflux ระบบประสาททาํงานผิดปกติจากเส้นประสาทถูก
ทาํลายหรือเนืองอกในสมอง การรักษา เช่น การฉายรังสีบริเวณช่องปากหรือหลอดอาหาร การใชย้า
กลุ่ม NSAIDs หรือเคมีบาํบดั นอกจากนนักลืนลาํบากยงัอาจเป็นอาการของ extrapyramidal effect 

จากยากลุ่ม anticholinergicsหลอดอาหารตึงตวัขึนจาก metoclopramide หรือ domperidone และการ
ผา่ตดับริเวณลาํคอหรือหลอดอาหาร 

      การดูแลรักษาผูป่้วย ดูแลช่องปากเช่นเดียวกับอาการปาก
แหง้ และรักษาโรคโดยการใหย้ารักษาตามสาเหตุทีสามารถแกไ้ขไดก่้อน เช่น 

      การติดเชือรา candiasis ให้  nystatin oral snspension 2 มล . 

อมกลวัในปากนาน 2 นาที แลว้กลืนทุก 4 ชวัโมง เป็นเวลา 5 วนั หรือ fluconazole 150 มก.ครังเดียว 

      การติด เชือไว รัส  herpes simplex ให้  acyclovir 200 มล .      
วนัละ5ครัง เป็นเวลา 5 วนั 

      การอกัเสบของเยือบุในช่องปาก ให้ benzydamine 10 มล. บ่
วนปากทุก 2 ชม. หรือ sucralfate suspension 10 มล. อมกลวัในปากแลว้กลืนทุก 4 ชม. 

      แผลอักเสบตืนๆ ให้ triamcinolone oral base ป้าย หรือใช ้
tetracycline 250 มล. ละลายนาํ 5-10 มล. อมกลวัในปากแลว้กลืนทุก 8 ชม. 
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    1.2  เบืออาหาร เบืออาหารพบไดบ้่อยมาก และเป็นอาการหนึงทีผูป่้วย
ทุกขท์รมานมากทีสุด 

     สาเหตุ และปัจจยัเสือม สาเหตุเฉพาะทีทาํให้การรับรสผิดปกติ เช่น 
ปากแห้ง การอกัเสบหรือแผลในปาก การฉายรังสีบริเวณช่องปาก หรือการใช้ยา metronidazole 

สาเหตุทีมีผลทงัร่างกาย เช่น โรคมะเร็ง เคมีบาํบดั วิตกกงัวลซึมเศร้า หรือ แคลเซียมในเลือดสูง 
ภาวะบางอยา่งทาํให้อาการดีขึน เช่น คลืนไส้อาเจียน ทอ้งผกู กลินเหม็น และความปวด นอกจากนี 
ลกัษณะอาหาร นิสัย และประสบการณ์ในอดีตของผูป่้วยเอง ก็มีผลต่ออาการนีได ้

     การดูแลรักษาผูป่้วย ควรให้ผูป่้วยรับประทานอาหารปริมาณนอ้ยๆ 
แต่บ่อยครัง พยายามปรับเปลียนชนิดรูปแบบ รสชาติอาหารตามความพึงพอใจของผูป่้วย และจดั
สภาพแวดล้อมให้ผูป่้วยรู้สึกสบายผ่อนคลายและไม่มีกลินรบกวน ไม่ควรขดัจงัหวะเพือตรวจ
ร่างกายหรือทาํหัตถการ ในขณะทีผูป่้วยกาํลงัรับประทานอาหารอยู่ การให้ยา รักษาตามสาเหตุที 
สามารถแก้ไขได้ก่อน  ได้แก่ การอักเสบหรือแผลในปากคลืนไส้อาเจียน  แน่นท้อง ท้องผูก 
แคลเซียมในเลือดสูง และความปวด หยุดใช้ยาทีทาํให้เกิดอาการให้ยากระตุน้การรับประทาน
อาหาร ถ้าไม่สามารถหาสาเหตุแน่นชัดได้ ยาทีใช้คือ dexamethazone วนัละ 4 มล. เป็นเวลา 1 
สัปดาห์แลว้ลดวนัละ 2 มก.ถา้ไม่ไดผ้ลใน 2สัปดาห์ ควรหยุดใช้ หรืออาจให้ megestrolacetate วนั
ละ 160-480 มก. แต่ยามีราคาแพง 

    1.3  คลืนไส้อาเจียน อาการคลืนไส้อาเจียนเป็นอาการทีก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานในผู ้ป่วยระยะสุดท้าย และยงัส่งผลให้เกิดปัญหาอืนๆตามมาอีกเช่น  ภาวะขาด
สารอาหาร ภาวะไม่สมดุลของอิเลคโทรลยัท ์

     สาเหตุ และปัจจยัเสียง ทางเดินอาหารตีนตนั จากกอ้นมะเร็งหรือ
ท้องผูกทางเดินอาหารบีบตวัลดลง (stasis) จากก้อนมะเร็งหรืออวยัวะอืนเบียด ทางเดินอาหาร
ระคายเคือง จากกระเพาะอาหารหรือลาํไส้อกัเสบ 

     การดูแลรักษาผูป่้วย ควรให้ผูป่้วยรักประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
ปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครัง หลีกเหลียงอาหารทีกลินแรงรสจดั ของมนัหรือทอด จดัทาํให้ผูป่้วยนงั
หรือพิง อย่างสบายขณะรับประทานอาหารไม่นอนลงทนัทีหลงัจากนนั ใช้วิธีบาํบดัดว้ยการผ่อน
คลาย หรือสร้างบรรยากาศให้ผูป่้วยรู้สึกผอ่นคลายตวัดว้ยเสียงดนตรีหรือภาพทีสวยงาม ผูป่้วยทีมี
อาการจากการเคลือนไหวตอ้งระมดัระวงัในการเปลียนท่า 
    1.4 ภาวะขาดนาํ (dehydration)  ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะทีเป็น
ผูป่้วยเรือรัง มกัมีปัญหาเรืองภาวะขาดนาํก่อนทีจะเสียชีวิต เนืองจากรับประทานอาหารไดน้้อยลง 
ปฏิเสธอาหาร คลืนไส้อาเจียน หรือมีภาวะไม่รู้ตวั การดูแลภาวะนาํควรปฏิบติัดงันี 
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     . .  หากผูป่้วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากไดเ้อง หรือ
ความอยากอาหารลดลง อาจพิจารณาใส่สายยางให้อาหาร (nasograstic tube) ดูแลให้ไดรั้บนาํ อยา่ง
เพียงพอ 

     . .  หากผูป่้วยทุกข์ทรมานจากการขาดนาํ ไดแ้ก่ อ่อนเพลียมาก 
สับสนกระวนกระวาย กระหายนาํปากแห้ง อาจให้สารละลายทางหลอดเลือดดาํ โดยตอ้งประเมิน
อาการทางคลินิก ไม่ใหเ้กิดภาวะนาํเกิน 

     . .  การให้สารละลายทางหลอดเลือดดาํ อาจให้ในกรณีผูป่้วย
และญาติยงัไม่สามารถยอมรับการตายได้ ญาติร้องขอ หรือเพือช่วยให้ญาติเกิดความรู้สึกทีดี 
สามารถปรับตวัยอมรับกบัความตายทีกาํลงัจะเกิดขึน 

    1.5  อาการอ่อนลา้(fatique)  อาการอ่อนลา้เป็นการรับรู้ของบุคคล ทีเกิด
จากการรับรู้ความรู้สึกหมดแรง ลา้หรือเหนือยลา้ อาการอ่อนลา้ทีเกิดขึนในผูป่้วยระยะสุดทา้ยอาจ
เกิดจากพยาธิสัมพนัธ์กับอาการอืนๆ เช่น จากอาการคลืนไส้ อาเจียน อาการท้องเสีย อาการไข ้
อาการเหนือยหอบ หรืออาการนอนไม่หลบั อาการอ่อนลา้เป็นอาการสําคญั หากไม่ไดรั้บการดูแล 
และควบคุม อาการทีดียอ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วย จากจดัการควรปฏิบติัดงันี  

     . .  การค้นหาปัจจัยทีเกียวข้องทังด้านร่างกายจิตใจ และการ
รักษาทีไดรั้บ  
     . .  การสนบัสนุนทางกา้นขอ้มูล (preparatory information) การ
เตรียมตวัผูป่้วยก่อนเกิดอาการ ไดรั้บการรักษาทีทาํให้เกิดอาการอ่อนลา้ การให้ขอ้มูลแก่ญาติและ
ผูป่้วยทีเกียวกับสาเหตุของอาการอ่อนล้าทีเกิดขึน การสังเกตและการและประเมินอาการ การ
รายงานอาการ การให้ผูป่้วยได้รับขอ้มูลเหล่านีช่วยให้ผูป่้วยปรับตวัและสามารถเผชิญกบัอาการ
อ่อนลา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพชีวติ 

     . .  การรักษาอาการผิดปกติทีเกิดจากการเจ็บป่วย หรือโรคที
เป็นอยู ่เช่น การรักษาภาวะโลหิตจางจากเคมีบาํบดั และจากพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง 

     . .  การรักษาสมดุลของการทาํกิจกรรมและการพกัผ่อนทาํได้
โดยการจดัลาํดบัความสําคญัของกิจกรรมทีทาํ เลือกทาํกิจกรรมทีสําคญั การหาวิธีการผอ่นแรง ใน
หารทาํกิจกรรมเพือใหส้ามารถมีพลงังานในการทาํกิจกรรมไดท้งัหมด 

     . .  การจดัการอาการอืนทีเกิดร่วมกบัอาการอ่อนลา้ เช่น อาการ
ปวด อาการนอนไม่หลบั คลืนไส้ อาเจียน การใชว้ธีิรักษาทางเลือก เช่น การฝึกผอ่นคลายกลา้มเนือ 
(progressive relaxation) การทาํ biofeedback การทาํสมาธิเป็นตน้ 
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    1.6 ภาวะหายใจลาํบากในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (dyspnea and deathrattle) 

     อาการหายใจลาํบากมกัพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยเฉพาะ
ผูป่้วยมะเร็ง และผูป่้วยโรคเอดส์ อาการหายใจลาํบากมีคลา้ยเสียงครือคราดในผูป่้วยใกลเ้สียชีวิต
เกิดจากการมีเสมหะอยู่ในทางเดินหายใจและปอดในผูป่้วยทีระดับความรู้สึกตวัลดลง หรือไม่
รู้สึกตวั ไม่สามารถขบัเสมหะออกมาได้ เป็นอาการทีพบได้ในผูป่้วยระยะสุดทา้ย พบว่า อาการ
หายใจลําบาก  จนกระทัง  เสียชีวิตนานประมาณ  48 ชัวโมง  เป็นอาการทีทําให้ผู ้ป่วยกลัว
กระสับกระส่าย และทุกขท์รมานมาก การดูแลมีดงันี 

     . .  การให้ยาลดอาการหายใจลําบาก กลุ่ม opiooidds ช่วยลด
อาการหายใจ ลําบากโดยการลดการรับรู้ภาวะ breathlessness ทําให้หายใจช้าลง โดยลดการ
ตอบสนองภาวะ 

     . .  การใชย้าเพือลดการวติกกงัวล 

     . .  การจัดท่านอนศีรษะสูงและนอนตะแคง เพือให้เสมหะ
สามารถไหลออกมาทางปากได ้และเปลียนท่าผูป่้วยบ่อยๆ เพือลดการอุดกนัของทางเดินหายใจ 

     . .  จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งใหมี้การระบายอากาศทีดี 

     . .  ดูแลดูดเสมหะเมือจาํเป็น และควรทาํอย่างนุ่มนวล เพราะ
การดูดเสมหะทาํใหเ้จบ็ปวดและไม่สุขสบาย 

     . .  ให้ออกซิเจนเมือมีภาวะขาดออกซิเจน ควรให้ทาง nasal 

canular เพราะไม่รบกวนผูป่้วยมากนกัการใช ้mask ในผูป่้วยบางรายทาํให้ผูป่้วยไม่สุขสบายพูดคุย
ไม่สะดวก 

     . .  ดูแลความสะอาดของช่องปาก เนืองจากการเหนือยหอบทาํ
ใหเ้กิดปากแหง้และเกิดการติดเชือไดง่้าย 

     . .  การให้การดูแลแบบผสมผสาน เช่นการทาํสมาธิโดยการฝึก
การหายใจ การใชจิ้นตนาการบาํบดัใหผู้ป่้วยรู้สึกผอ่นคลาย ลดความทุกขท์รมาน 

     . .  อธิบายให้ผูป่้วยและครอบครัวทราบสาเหตุของอาการที
เกิดขึนการรักษาเพือลดความวติกกงัวล 

    1.7  แผลกดทบั (เตม็ศกัดิ  พึงรัศมี,2542) 
     ผู้ป่ วยระยะสุดท้ ายที มีการเจ็บ ป่วยเรือ รัง  มี ระดับการรู้ส ติ
เปลียนแปลง หรือไม่สามารถเคลือนไหวร่างกายไดเ้อง มีโอกาสผวิหนงัถูกทาํลายเกิดจากแรงกดทบั 
และแรงเสียดสี ทาํใหข้าดเลือดไปเลียงผวิหนงับริเวณนนั ถา้ไม่มีการรักษาหรือดูแลอยา่งดี จะทาํให้
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แผลถลอกทีเกิดขึนกลายเป็นแผลเนือตายและก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแก่ผูป่้วย เป็น
อยา่งยงิ 

     การดูแลรักษาผูป่้วย การป้องกนัผิวหนังเป็นเรืองสําคญัทีสุด ควร
ดูแลให้แห้งไม่เปียกชืน ทาํความสะอาดไม่ให้อุจจาระปัสสาวะเปรอะเปือน ลดการเสียดสีถูหรือรัด
แน่น ไม่ลากผูป่้วยขณะเคลือนยา้ย เลียงและระวงัการสัมผสัของร้อน วสัดุแข็งๆ รอยพบัย่นของ
เสือผา้ หรือผา้ปูเตียง นวดบริเวณปุ่มกระดูกหรือบริเวณทีเสียงต่อการเกิดแผล ใช้เตียงนาํ เตียงลม 
หรือใชข้นแกะรองถา้สามารถหาได ้หากหาไม่ได ้หากหาไม่ไดใ้ห้ใชถุ้งมือยางหรือถูกโป่งบรรจุนาํ
รองแทนแนะนาํให้เปลียนท่าเองบ่อยๆ หรือพลิกตะแคงตวัให้ทุก  ชม. ถา้ไม่สร้างความทรมานให้
ผูป่้วยควรฝึกผูใ้กลชิ้ดในครอบครัวใหส้ามารถช่วยเหลือผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     การทาํความสะอาดและเปิดแผล ทาํความสะอาดแผลเบาๆ ด้วย
นาํเกลือธรรมดาโดยใชว้ธีิฉีดนาํดว้ยความดนัตาํไม่ตอ้งใชย้าฆ่าเชือเฉพาะทีหรือยาปฏิชีวนะ เพราะ
จะระคายเคืองเนือเยือทีเกิดใหม่  ใช้นํายาฆ่าเชือจากการปนเปือน  และให้ยาปฏิชีวนะ ชนิด
รับประทานถา้การติดเชือไปถึงเนือเยอืรอบแผล  เนืองจากการดูดซึมของยาใส่แผลสกปรกมีเนือตาย
มาก ตอ้งกาํจดัเศษเนือตายโดยการ debridement 

     การปิดแผลมีหลกัการสาํคญั คือ ตอ้งรักษาพืนผวิของแผลใหชุ่้มชืน
เพือป้องกนัเซลลแ์ห้ง ช่วยกาํจดัเศษเนือตาย ทาํให้เมด็เลือดขาวและเอนไซมที์จาํเป็นต่อการหายของ
แผลเขา้ถึงบริเวณนนั ซึมซบัของเสียและสารคดัหลงัทีมากเกินไปเนืองจากจะยบัยงัการหายของแผล 
และดูแลไม่ให้มีช่องหรือโพรงใต้ผิวหนังทีง่ายต่อการติดเชือ นอกจากนันควรให้สารนําอย่าง
เพียงพอและรักษาอุณหภูมิใหพ้อเหมาะเพือช่วยการไหลเวยีนของเลือดบริเวณแผล 

     ถ้าแผลสะอาดและตืนใช้ semipermeable adhesive film dressings 
ปิดแผลแผลลึกหรือมีขนาดใหญ่ อาจตอ้งเลือกใชว้สัดุสําหรับปิดแผล โดยเฉพาะตามลกัษณะของ
แผลซึงจะมีคุณสมบติัให้ความชุ่มชืน ควบคุมอุณหภูมิ ป้องกนัเชือโรค ซึมซบัของเสีย และสามารถ
เปลียนได้โดยไม่ทาํให้เจ็บปวดหรือทาํลายผิวหนังเพิมเติม ถ้าแผลไม่มีโอกาสหายแล้ว สภาพ
ร่างกายผูป่้วยทรุดลงทุกวนัและการพยากรณ์โรคไม่ดี ใชผ้า้พนัแผลใส่ไวห้ลวมๆดูแล เรืองกลินและ
ใหย้าระงบัปวดหรือยาชาเฉพาะที 

    1.8  ความปวด (ลกัษมี ชาญเวชช์,2547) 
     ความปวดเป็นอาการทีสร้างความทุกข์ทรมาน และเป็นอาการที
สาํคญัอาการหนึงทีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยีตอ้งการการดูแลแบประคบัประคอง ดงันนั เพือให้
ผูป่้วยมีความสุขสบาย และพน้จากความทุกข์ทรมานจากความปวด พยาบาลควรมีการจดัการกบั
ความปวดทีมีประสิทธิภาพ 
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     สาเหตุ ปัจจยัเสียงและพยาธิสภาพกาํเนิดความปวดในผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง ในผูป่้วยมะเร็งพบความปวดจากโรคโดยตรงถึงร้อยละ 
70 โดยพบจากการลุกลามไปกระดูกบ่อยทีสุด ทาํให้เกิดความปวดจากการทาํลายกระดูกเฉพาะที
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ หรือมะเร็งลุกลามไปเนือเยือรอบๆจดัเป็น nociceptive pain ส่วนการ
ลุกลามของโรคมะเร็งไปอวยัวะภายในทําให้เกิดความปวดทียากจะชีตาํแหน่งได้แน่นอนคือ 
visceral nociceptive pain นอกจากนีอาจปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือ neuropathic 

pain เช่นเมือมีการกดทบัเส้นประสาทหรือไขสันหลงั ซึงทาํให้ปวดแบบตือๆ ตลอดเวลา อาจมี
อาการชาและปวดแสบร่วมด้วย ประการที2จากการรักษา ในผูป่้วยมะเร็งพบความปวดจากการ
รักษาร้อยละ20เช่น neuropathic pain จากการผ่าตดัผา่นหนา้อกหรือเตา้นม ความปวดปลายแขนขา
ทีถูกตดัออกไปแลว้ (stump pain หรือ phantom limb pain) อาการเยือบุในช่องปากหรือหลอดเลือด
ดาํอกัเสบจากเคมีบาํบดั หรือความปวดจากเส้นประสาทถูกทาํลายภายหลงัรังสีรักษาความเจ็บปวด
เรือรัง เช่น ทอ้งผกู แผลกดทบัหรือความปวดจากกลา้มเนือและพงัผดืใน myofascial pain 

     การดูแลรักษาผูป่้วย หลกัการบรรเทาความปวด ตอ้งคาํนึงวา่จะลด
ความปวดโดยผูป่้วยมีผลไม่พึงประสงคห์รือภาวะแทรกซ้อนจากวธีิต่างๆนอ้ยทีสุด ผูป่้วยดาํรงชีวิต
อยูอ่ยา่งไม่ทรมานยงัคงมีกิจวตัรประจาํวนัได ้และมีอตัราการรอดชีวตินานขึน 

     การบรรเทาความปวด ประกอบดว้ย 

     . การรักษาตามสาเหตุ ไดแ้ก่การรักษามะเร็งเบืองตน้ เช่น รังสี
รักษาเมือมะเร็งลุกลามไปทีกระดูก เคมีบาํบดัช่วยลดขนาดของกอ้นมะเร็ง การผา่ตดัเมือมีลาํไส้ตีบ
ตนัจากก่อนมะเร็ง หรือการใหย้าปฎิชีวนะเมือมีการติดเชือทีเป็นสาเหตุของความปวด 

     . การให้ยาระงบัปวด แบ่งเป็น ยากลุ่ม non opioids, opiods  และ
ยาเสริม (adjuvant) 
     . การทาํหตัถการพิเศษเพือให้ยาหรือบรรเทาความปวด เช่น การ
ทาํsympathetic block หรือการให ้opiods ภายในไขสันหลงั 

     . การผ่าตดัทางศลัยกรรมประสาท เช่น การทาํ cordotomy หรือ 
dorsal root entry zone (DREZ) lesions 

     . วธีิการทางจิตบาํบดั 

     . วิธีการทางกายภาพบาํบดั และการกระตุน้เส้นประสาท เช่น 
การใชค้วามร้อนหรือความเยน็ หรือ Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 
   2.  การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ  (นิตยา       
สมบติัแกว้, 2541) 
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    การพยาบาลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย มี
วตัถุประสงคใ์หผู้ป่้วยตายอยา่งมีความสุขและสมศกัดิศรี มีการดูแลดงันี 

    2.1 การป้องกนัความวา้เหวแ่ละการแยกตวั ดูแลโดยจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้มีประสภาพทีเหมาะสม มีสิงกระตุน้อยา่งเพียงพอ ให้ผูป่้วยไดรั้บการเยียมจากญาติและบุคคล
ใกลชิ้ด รวมทงัการตรวจเยียมของพยาบาล อนุญาตให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยและเยียม
ผูป่้วยไดต้ามความตอ้งการ 

    2.2 คงไวซึ้งความเป็นอิสระ สนับสนุนให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเกียวกบัการรักษาและการไดรั้บการดูแล กระตุน้ใหญ้าติมีส่วนร่วม
ในการดูแล เพราะการดูแลจากบุคคลทีตนรักจะช่วยให้ผูป่้วยสามารถรับรู้และควบคุมตวัเองไดดี้ขึน 
เปิดโอกาสให้ผูป่้วยเลือกสถานทีสําหรับตนเองในระยะสุดทา้ยของชีวิต ทงันีขึนอยูก่บัสภาพการ
เจ็บป่วยของผูป่้วยด้วย หากผูป่้วยอยู่ในภาวะฉุกเฉินอาจจะตอ้งรักษาในโรงพยาบาลหรือผูป่้วย
เรือรังทีตอ้งการการประคบัประคองจากครอบครัวอาจตอ้งการอยู่ทีบา้น สนบัสนุนให้ผูป่้วยมีการ
ปฏิบติัตนตามปกติ เช่น การทาํความสะอาดร่างกาย การใส่แว่นตา การใส่ฟันปลอม ทงันีเพือให้
ผูป่้วยรู้สึกว่าตนเองมีศกัดิศรี มีคุณค่า และให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือรับรู้เกียวกบั
กิจกรรมการพยาบาลทีพยาบาลหรือญาติจะเป็นผูก้ระทาํ 
    2.3 การคงไวซึ้งการมีคุณค่าในตนเอง การคงไวซึ้งความหวงั และพลงั
อาํนาจได้แก่การส่งเสริมความเชือมนั ยอมรับผูป่้วยคาํนึงถึงฐานะทางสังคม บทบาทหน้าทีและ
ศกัดิศรีของผูป่้วย เคารพในความเป็นบุคคล รับฟังและสนองความตอ้งการ รวมทงัการดูแลความสุข
สบายและให้การสนบัสนุนให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองในระยะเวลาทีเหลืออยูใ่หมี้คุณค่า
มากทีสุดใหก้าํลงัใจผูป่้วย และใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ด ดูแลสภาพร่างกายผูป่้วยใหส้ะอาด ไม่มีกลิน 
สวมเสือผา้ทีเรียบร้อยเพือใหค้วามรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผูป่้วย 

    2.4  การช่วยเหลือความโศกเศร้าของผูป่้วยและครอบครัว เพือเตรียมใจ
ญาติในการยอมรับสิงทีจะเกิดขึน โดยการรายงานอาการเป็นระยะตามความเป็นจริงดว้ยท่าทีทีสงบ 
การให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแล เพือให้รู้สึกว่าตนได้ปฏิบติัหน้าทีหรือตอบแทนบุญคุณมิได้
ทอดทิงผูป่้วย การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นจิตวญิญาณ เช่น 

     . .  ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้ใชห้นงัสือธรรมะ คมัภีร์ 
หรือหนงัสือทีเกียวขอ้งกบัศาสนาทีผูป่้วยนบัถือ 

     . .  เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยใชว้ตัถุมงคลต่างๆตามความตอ้งการและ
อยา่งเหมาะสม 
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     . .  อาํนวยความสะดวกให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในพิธีทางศาสนา 
และตามความเหมาะสม 

     . .  เปิดโอกาสใหพ้ระสงฆห์รือบุคคลทางศาสนาไดม้าเยียมสอน 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในหอผูป่้วย 

   3.  การดูแลครอบครัวผูป่้วยระยะสุดทา้ย มีรายละเอียดดงันี 

    3.1 อธิบายให้ญาติและครอบครัวผูป่้วยได้รับรู้ข้อมูลเกียวกับความ
เจบ็ป่วย 

    3.2  เปิดโอกาสให้ซักถาม พูดคุย และระบายความสงสัย ทีมีต่อการ
รักษาพยาบาลผูป่้วย 

    3.3 ใหเ้กียรติและคาํถามดว้ยสีหนา้ ท่าทางสุภาพ และเป็นมิตร 

    3.4  อนุญาตให้ครอบครัว ไดเ้ขา้เยียมผูป่้วยตามความตอ้งการของผูป่้วย 
และครอบครัวตามความเหมาะสม 

    3.5  เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินอาการผูป่้วย 
และมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยตามความเหมาะสม 

    3.6 อาํนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้พบปะพูดคุยกบัแพทยผ์ูดู้แล
รักษาผูป่้วย 

    3.7  ประชุมปรึกษากับแพทย์ ในการบอกความจริงเกียวกับการ
พยากรณ์โรคของผูป่้วย 

    3.8 แสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ครอบครัวในกรณีผูป่้วยถึงแก่กรรม
และอธิบายการดาํเนินของโรค ผลของการรักษาพยาบาล ตลอดจนการแสดงให้เห็นวา่ไดช่้วยเหลือ
อยา่งเตม็ทีแลว้ 

    3.9  อาํนวยความสะดวกในการจดับริการทางศาสนาความเชือ และ
บริการดา้นสังคมอยา่งเตม็ที 

    การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นการดูแลทงัทางด้านร่างกาย จิตสังคม 
และจิตวิญญาณ การดูแลผูป่้วยให้ครอบคลุมพยาบาลตอ้งประเมินความตอ้งการของผูป่้วย และให้
การพยาบาลตามความตอ้งการของผูป่้วย โดยให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกแนว
ทางการรักษานนัๆเพือคงไวซึ้งคุณค่าในตนเอง และพลงัอาํนาจของผูป่้วย พร้อมทงัให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลเพือให้ผูป่้วยไดรั้บความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและบุคคลอนัเป็นทีรัก
มากทีสุด 
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   4.  รูปแบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

    การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย เน้นการดูแลเพือบรรเทาอาการต่างๆที
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความไม่สุขสบาย และเมืออาการของโรคกาํเริบมากขึนจนถึงระยะ
สุดทา้ยของชีวิตผูป่้วยและครอบครัวมีความตอ้งการการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ ครอบครัว 
และสังคมครอบคลุมทงัทางดา้นร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ โดนมีเป้าหมายในการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย คือการช่วยให้การตายทีหลีกเลียงไม่ไดเ้ป็นไปดว้ยความสงบและเคารพในความเป็น
มนุษย(์dying with peace and dignily) สําหรับความสงบนนัควรเกิดทงัในระดบัของผูป่้วย คนรอบ
ขา้งไดแ้ก่ครอบครัวและทีมผูดู้แล และสังคม 

    รูปแบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย หมายถึง รูปแบบให้การพยาบาล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ตามความตอ้งการดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นจิตวิญญาณ โดยใชแ้นวปฏิบติั
ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย เพือให้ผูป่้วยระยะสุดทา้ยบรรเทา หรือพน้จากความทุกทรมานทงั
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และจิตวญิญาณ 
 

 4.   การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม 

  หลกัการสําคญัของการให้ความดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบองคร์วม มีดงันี (สิวลี  
ศิริไล, ) 
  .  การมุ่งกระทาํเพือตวัผูป่้วย(doing “things” for the patient) ในช่วงของภาวะ
วิกฤติทีผูป่้วยกาํลังจะจากไป สิงทีเป็นสิงทีดีมีคุณค่าแก่ผูป่้วย  เป็นสิงทีผูดู้แลพึงเมตตากระทาํ 
เป้าหมายของการกระทาํ จึงมุ่งเนน้ประโยชน์สุข ทีเกิดแก่ผูป่้วยเหนือสิงอืนใดทงัสิน 

  .  การช่ วย เห ลื อให้ เกิ ดภ าวะ สุ ข ใจ  (psychological well-being) เป็ น ก าร
ตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ และจิตวิญญาณของผูป่้วย ซึงเป็นเรืองทีมีความละเอียดอ่อน 
ลึกซึง  

  .  การอธิบายข้อมูลเพือให้ผูป่้วยเข้าใจ (comprehensive information) คือการ
พูดคุยอธิบาย เกียวกบัอาการของผูป่้วย หรือพูดคุยในเรืองทีผูป่้วยมีความวิตกกงัวล จะไม่พูดใน
เรืองทีทาํใหผู้ป่้วยเกิดความทุกขใ์จ 

  .  การดํารงสภาพชีวิตทีมีคุณภาพ  (maintain quality of life) ได้แก่การดูแล
ทางดา้นร่างกาย การบรรเทาทุกขท์รมาน การไดสื้อสารกบับุคคลรอบขา้ง 

  .  การให้ครอบครัวได้มี ส่วนร่วมในการดูแล  (integrated family into care) 
ความรู้สึกผูกพนักบัครอบครัว เป็นจิตวิญญาณประการหนึงของบุคคล การมีบุคคลทีตนรักผูกพนั 
มาอยู่ใกล้ชิดดูแลในยามทีชีวิต อยู่ในช่วงวิกฤติใกล้จะจากไป เป็นการตอบสนองต่อจิตวิญญาณ 
และทําให้ เกิดความรู้สึกอบอุ่นทางจิตใจ  การมีส่วนร่วมในการดูแลผู ้ป่วย  (involvement in 
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caregiving activities) ควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย การกระทาํด้วย
ความรัก ส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีความอบอุ่น และรู้สึกถึงความมีคุณค่า ซึงการเยยีมและร่วมดูแลเป็นการ
ช่วยเหลือดา้นจิตใจสําคญัสําหรับผูป่้วย ในระยะสุดทา้ยผูป่้วยมกัรู้สึกถึงความกลวัการถูกทอดทิง 
ผูป่้วยตอ้งการไดอ้ยูท่่ามกลางคนทีรักในสานทีมีความเป็นส่วนตวั ดงันนัเราจึงควรยดืหยุน่เรืองเวลา 
และจาํนวนคนในครอบครัวใกลชิ้ดใกลชิ้ดใหเ้ขาเยยีมไดโ้ดยสะดวก 

  . การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีสะดวกสบาย สงบเงียบ  (quiet, comfortable 

environment) ควรจดัให้ผูป่้วยอยูใ่นสภาพทีสะอาดสะอา้น ควรลดการกระตุน้ ทีรบกวนผูป่้วย เช่น 
การเปิดแสงไฟจา้เกินไป การใชเ้ครืองเฝ้าระวงัทีมากเกินไปในกรณีทีผูป่้วยและครอบครัวจาํกดัการ
รักษาทีทาํไปเพียงเพือการยืดชีวิต ควรงดเจาะเลือด งดการทดสอบต่างๆ ปละวดัสัญญาณชีพเท่าที
จาํเป็น โดยอาจคงไวแ้ต่เพียงสายใหย้าเพือความสุขสบายของผูป่้วย 

  .  ให้ มีโอกาสได้สั งเสี ยลําลาผู ้เป็นที รัก  (providing the opportunity to say 

goodbye) การไดท้าํสิงสุดทา้ยทีมีความหมายสาํหรับผูป่้วยและญาติ รวมถึงการไดมี้โอกาสดูใจ เป็น
สิงทีมีค่าของผูป่้วยและครอบครัว 

  .  การช่วยทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดี (make time as pleasant as possible) 
ช่วยบรรเทาความทุกขโ์ศกของครอบครัว และช่วยใหบ้รรยากาศไม่เศร้าหมองหดหู่ เพือใหผู้ป่้วยได้
อยูใ่นบรรยากาศทีดี เอืออาทร และอบอุ่น 

  .  ให้ผูป่้วยมีโอกาสร่วมตดัสินใจ การดูแลในช่วงสุดท้าย ควรให้ผูป่้วยได้มี
โอกาสตดัสินใจในวิธีการรักษา โดยอธิบายบอกขอ้มูลให้รู้ เพือให้ผูป่้วยมีโอกาสตดัสินใจยินยอม
ดว้ยตนเอง (informed consent) การให้และแลกเปลียนขอ้มูล  (information and support)  ควรมีการ
สือสารและให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูป่้วย และครอบครัวเป็นระยะ การทราบขอ้มูลอย่างเหมาะสมทาํ
ให้ครอบครัวปรับตวัและวางแผนอนาคตไดดี้ขึน ทงัส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจการดูแลทีสูงขึน
การสือสารทีดีควรเป็นสองทาง 

  10. การบรรเทาทุกข์ทรมานอยา่งมีประสิทธิผล (effective symptom relief) ความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานทางกายดว้ยอาการของโรค เป็นสิงทีตอ้งไดรั้บการบรรเทาให้เบาบางอยา่งมี
ประสิทธิผลควบคู่กบัการปลอบโยนบรรเทาทุกขท์างใจ ควรใหค้วามสาํคญัต่อการทาํใหผู้ป่้วยคลาย
ความทรมานอย่างเต็มทีมากกว่าการมุ่งหยุดการใช้เครืองช่วยพยุงชีวิต โดยการดูแลทางกายทีไม่
เพียงพอจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผูป่้วยไม่สามารถเขา้สู่วาระสุดทา้ย
อยา่งสงบได ้อย่างไรก็ตามการรักษาทางกายเพียงอย่างเดียวอาจมีผลไม่เต็มที เนืองจากฐานะของ
ปัญหาอาจเป็นเรืองของจิตใจสังคม และจิตวิญญาณ หรือมีการเปลียนแปลงธรรมชาติของโรคที
ซบัซอ้นขึน 
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  11. เคารพในความประสงค์ของผูป่้วย (respect patient’s wishes) การรับฟังความ
ปรารถนาของผูป่้วยทีแสดงออก และตอบสนองตามทีตอ้งการเป็นการตอบสนองทางจิตวิญญาณที
สําคญั โดยการดูแลดา้นจิตวิญญาณ ผูป่้วยหนกัระยะสุดทา้ยและครอบครัว (spiritual care) หลกัใน
การดูแลคือการช่วยเหลือผูป่้วยและครอบครัวในการค้นหาสิงทีเป็นพลังชีวิตของผูป่้วย และ
สนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัในสิงทีเหมาะสมของแต่ละคน โดยมีแนวทางดงันี 

   .  ประเมินและบนัทึกความตอ้งการทางจิตวญิญาณ ในระหวา่งให้การดูแล
เป็นระยะ 

   .  สนับสนุนให้มีสถานทีหรือกิจกรรมทีส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เช่น มี
หอ้งพระหอ้งละหมาด มีการทาํบุญตกับาตรเป็นระยะ 

  จะเห็นไดว้า่เมือการเจ็บป่วยและความตายคุกคามผูป่้วย จะมีผลกระทบรุนแรงทงั
ทางกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ ทงัจากตวัโรคและจากการดูแลรักษาทีนอ้ยหรือมากเกินไป
ไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินไปตามธรรมชาติของชีวติ ซึงจากหลกัการให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
แบบองค์รวม จะเห็นไดว้า่เป็นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยทีเน้นทงัทางดา้นร่างกาย จิตสังคมและ
วิญญาณ ของผูป่้วย โดยให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการดูแลรักษาในระยะสุดทา้ยของ
ชีวิต เพือบรรเทาความทุกขท์รมานจึงจาํเป็นตอ้งทาํให้ครอบคลุมทุกดา้น โดยความร่วมมือกนัของ
ทีมบุคลากรและครอบครัว มีการดูแลผสมผสานทงัการรักษาให้หายและการดูแลเพือบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานไปพร้อมกนัตงัแต่เริมมีความเสียงทีจะเสียชีวิต ซึงจะทาํให้ผูป่้วยมีความทุกข์ทรมาน
นอ้ยทีสุด และอยูใ่นระยะสุดทา้ยอยา่งสมศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์
 

 4.   การดูแลผู้ป่วยในมรณวถิีตามแนวทางของ hospice care 

  หลกัการทีสําคญัของการดูแลผูป่้วยในมรณวิถีตามแนวทางของ hospice care คือ
การให้ผูป่้วยไดพ้บกบัระยะสุดทา้ยอยา่งสงบสมศกัดิศรี โดยมุ่งสาระสาํคญัดงัต่อไปนี (สิวลี  ศิริไล, 

) 
  .  การบรรเทาทุกข์ทรมานทางกายของผูป่้วย โดยเฉพาะอย่างยิงความเจ็บปวด
ทางกายทีเกิดจากอาการของโรค เช่นอาการปวดจากมะเร็ง 

  .  ใหก้ารดูแลสภาพทวัไปทางร่างกายให้เกิดความสะดวกสบาย เช่นการทาํความ
สะอาดร่างกาย การดูแลแผลกดทบั 

  .  การจดัให้ผูป่้วยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีทาํให้เกิดความอบอุ่น และสงบ
ตามทีผูป่้วยประสงค ์ไม่แยกผูป่้วยไวต้ามลาํพงั ใหเ้กิดความรู้สึกโดดเดียว และวา้เหว ่เงียบเหงา 
  . ให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือง ในรูปแบบของการรักษาตามอาการของ
โรค (symptomatic treatment) เช่นการให้ยาแกป้วด การให้นาํเกลือ แต่จะยุติการพยายามรักษาดว้ย
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เทคโนโลย ีหรือวิธีการรักษาอยา่งเขม้งวด (aggressive therapy) ทีจะเป็นการเพิมทุกขท์รมานให้กบั
ผูป่้วย 

  .  กฎระเบียบต่างๆ ของสถานพยาบาลพึงยืดหยุ่น และผ่อนปรน ในกรณีของ
ผูป่้วยใกลต้าย เช่นการใหญ้าติสนิทไดดู้แลตามทีผูป่้วยประสงค ์ไดก้ล่าวลากนัเป็นครังสุดทา้ย 

  .  ตอบสนองทางดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual healing) แก่ผูป่้วยตามความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล บางรายอาจตอ้งการการพบพระสงฆ์ ตามศาสนาทีตนเองนบถือ บางรายตอ้งการ
ปฏิบติัศาสนกิจตามความเชือ บางรายตอ้งการพบบุคคลทีตนรัก 

  .  การให้ผูป่้วยได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเมตตา และความอ่อนโยน 
(tender loving care) เป็นเป้าหมายสาํคญัทีบุคคลทุกฝ่าย ทีเกียวขอ้งพึงยดึถือปฏิบติั โดยมุ่งความตอ้
การของผูป่้วยเป็นสาํคญั 

  .  ปลอบโยนความทุกขใ์จของครอบครัวผูป่้วย 

  จากหลกัการดูแลผูป่้วยในมรณวถีิตามแนวทางของ hospice care จะเห็นไดว้า่หลกั
ในการดูแลผูป่้วย คือการตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยดา้นจิตวิญญาณ รวมทงัดูแลให้ผูป่้วย
พน้จากความทุกขท์รมาน จากอาการทางร่างกายและไดอ้ยูใ่กลชิ้ดบุคคลในครอบครัว และบุคคลอนั
เป็นทีรักในระยะสุดทา้ย 

  จากหลกัการให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบองคร์วมนี โรงพยาบาลต่างๆ ไดมี้
การประยุกต์รูปแบบการดูแลผูป่้วยเพือให้ครอบคลุมแบบองค์รวมทีเน้นทงัทางด้านร่างกาย จิต
สังคมและวิญญาณ ของผูป่้วย โดยให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการดูแลรักษาในระยะ
สุดทา้ยของชีวติ  
  ดงันันจากขอ้มูลต่างๆทงัด้านความรู้ ความเชือทีเกียวขอ้งกับความตายและการ
เตรียมตวัก่อนตายของบุคคลทีแตกต่างกนัตามชาติพนัธ์ุ ศาสนา ความเชือต่างๆ และสภาพการดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของโรงพยาบาลทีมีความแตกต่างกนั ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ ทีจะศึกษา
ถึงความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุในเขต
จงัหวดัราชบุรี และศึกษาถึงสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลในเขต
จงัหวดัราชบุรี เพือเป็นการเรียนรู้เกียวกบัการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตทีเหมาะสมตามบริบท
ของจงัหวดัราชบุรี พร้อมสรุปและนาํเสนอขอ้มูลทีคน้พบเกียวกบัวิธีการจดัการวาระสุดทา้ยของ
ชีวิตในเขตจงัหวดัราชบุรี ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน เพือเป็นการเรียนรู้ในการจดัการทงัดา้นการเตรียมตวัก่อนตาย การใหบ้ริการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยทีสอดคลอ้ง เหมาะสมตามบริบท เพือเป็นการตายดีอยา่งสมศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์
 



 
 

บทท ี  
 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 
 

 ความจริงขอ้หนึงทีถูกคน้พบมานานและเป็นสัจธรรมของมนุษยคื์อ การเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย นนัคือเมือมนุษยไ์ดก้าํเนิดขึนมาแลว้ สักวนัตอ้งกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ ปัจจุบนัสังคมโลกรวมถึง
สังคมไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และผูสู้งอายุคือผูที้อยู่ในช่วงบนัปลายของชีวิตร่างกายที
เปลียนแปลงไป ถดถอยตามสังขาร พร้อมกบัปัญหาสุขภาพดา้นอืนๆ เช่น โรคเรือรัง ทาํให้สามารถ
เสียชีวติไดต้ลอดเวลา และทีผา่นมาไดมี้การศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุและทีเกียวขอ้งกบัการ
ดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต การดูแลแบบประคบัประคองซึงเป็นประเด็นทีกาํลงักล่าวถึงในวง
กวา้งทงัในต่างประเทศและประเทศไทย ซึงสถานพยาบาลไดมี้การดาํเนินการศึกษารูปแบบการดูแล
ผูป่้วยแบบประคบัประคอง การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เป็นจาํนวนมากหลากหลาย มิติ 
และประเด็น ซึงงานวิจยัต่างๆเหล่านนัไดมี้การนาํเสนอผลการวิจยัทีเป็นประโยชน์ สู่สังคม องคก์ร 
หน่วยงาน ดว้ยความคาดหวงัในการดูแลผูสู้งอายใุนสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที
ดีขึน แต่สิงทียงัไม่เพียงพอคือประเด็นในการเตรียมตวัก่อนตายในมุมของผูสู้งอายุเอง โดยเฉพาะ
ประเด็นสิทธิผูป่้วยและพินยักรรมชีวิต ซึงถือเป็นเรืองใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนตาย เพือ
การตายดี สมศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
 การศึกษาครังนีได้ใช้รูปแบบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงเป็น
งานวจิยัเพือคน้หาขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวั
ก่อนตายการเตรียมตวัก่อนตายและความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดั
ราชบุรี ความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิต และสภาพการดูแล
ผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตทงัของญาติและของโรงพยาบาล เพือนาํมาเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติในบริบทของจงัหวดัราชบุรี 
 

รูปแบบการวจัิย 
 

 ในการศึกษาวิจยั เรือง การเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตครังนีผูว้ิจยัได้
เลือกระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative research )โดยศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้
ความแตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม ศาสนา ความเชือ ชาติพนัธ์ุ ทีมีการปรับเปลียนไปตาม ยคุสมยั 
ทีส่งผลถึงการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของบุคคล รวมถึงแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ย
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ของโรงพยาบาลทีมีทงัความเหมือนและความแตกต่าง  และนาํมาสรุปและนาํเสนอขอ้มูลทีคน้พบ
เกียวกบัวิธีการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ในบริบทจงัหวดัราชบุรี ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น 
สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในการให้บริการทีสอดคลอ้ง เหมาะสมตามบริบท 
นอกจากนียงัเปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัเพิมเติมรายละเอียดของข้อความได้ตลอดเวลา โดยผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการวจิยัดว้ยการเขา้ไปศึกษาชุมชนดว้ยตนเอง และเขา้ไปเป็นระยะๆ เพือการเก็บขอ้มูลใหไ้ด้
ครอบคลุมและสมบูรณ์ทีสุด อีกทงัเป็นการตรวจสอบขอ้มูลทีได้มาในระยะแรกๆ ซึงการศึกษา
จาํเป็นตอ้งศึกษาหลายดา้น เพือให้ไดภ้าพรวมของปรากฏการณ์ ผูว้จิยัจึงไดใ้ชเ้ทคนิคของการศึกษา
หลากหลายวิธีทงัการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตบริบทต่างๆ 
รวมถึงการศึกษารายละเอียดจากเอกสารทางวิชาการ พร้องทงัการบนัทึก การบันทึกเสียง การ
บนัทึกภาพ ในการดาํเนินวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นลาํดบัขนัตอนดงันี 
 

ขอบเขตการวจัิย  
 

 ขอบเขตการวิจยันีไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาเป็นขอบเขตดา้นเนือหา ขอบเขตดา้นพืนที 
ขอบเขตดา้นประชากร และขอบเขตตวัแปร ดงัรายละเอียดต่อไปนี    
 . ขอบเขตด้านเนือหา ประกอบดว้ยเนือหาหลกัๆ ดงันี 
  1.1 ความเชือ ความรู้และวิธีการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อน
ตาย รวมถึงความรู้เกียวกบัสิทธิผูป่้วยและหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต 
(Living will) 
  .  วธีิการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ คือ การเตรียมตวัก่อนตายดา้นต่างๆ 
  .  ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือขณะป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการ
ตาย  
  1.4 แนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 
 2. ขอบเขตพืนที การศึกษาวิจยัเกียวกบัการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของ
ชีวิต ในครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาในพืนทีของจงัหวดัราชบุรี เนืองจาก จงัหวดัราชบุรีไดก้า้วเขา้สู่
สังคมผู ้สูงอายุ และจากการสํารวจในชมรมผู ้สูงอายุจังหวดัราชบุรีพบว่าผู ้สูงอายุเกือบ  50 
เปอร์เซ็นต ์มีโรคเรือรังประจาํตวัทีสามารถทาํใหเ้สียชีวติไดต้ลอดเวลา ประกอบกบัจงัหวดัราชบุรีมี
ความเชือ ความคิดภายใตพ้ืนฐานของความแตกต่างทีหลากหลายของทางศาสนา ชาติพนัธ์ุ ทีส่งผล
ต่อทศันคติ ในการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต และสิงทีสําคญัคือ ผูว้ิจยัเป็นหนึงในทีมสุขภาพ 
ปฏิบติังานอยู่ในจงัหวดัราชบุรี จึงตอ้งการศึกษาวิจยัเพือนาํผลการวิจยัทีไดศึ้กษาผ่านมุมมองของ
ผูสู้งอายุ ญาติ และมุมมองของทีมบุคลากรทางการแพทย ์ทีคน้พบมาพฒันาเป็นแนวทางในการ
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จดัการเรียนรู้เกียวกบัการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ทีเหมาะสมกบับริบทพืนทีจงัหวดัราชบุรี 
ต่อไป  
 3. ขอบเขตประชากร: การศึกษาเกียวกบั การเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของ
ชีวิตครังนี ศึกษาในกลุ่มของ ผูสู้งอายุ โดยเกียวเนืองกบัขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้ และการ
เรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการส่วนบุคคลขณะป่วยวาระสุดทา้ยของ
ชีวติ กลุ่มของญาติโดยเกียวเนืองกบัความตอ้งการในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ สภาพการ
ดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต และ ศึกษากลุ่มของบุคลากรทางการแพทยแ์ละโรงพยาบาลระดบั
ต่างๆ ตงัแต่โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทวัไป และโรงพยาบาลชุมชนในเขตจงัหวดัราชบุรี ทีมี
แนวทางการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative care) ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยเกียวเนือง
กบัสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เพือหาแนวทางการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ที
สอดคลอ้ง เหมาะสมตามบริบทจงัหวดัราชบุรี โดย 
  .  ประชากรเป้าหมาย การเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต ครังนี
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ 4 กลุ่มคือ 1. ผูสู้งอายุ 60 ปีขึนไป 2. ญาติของผูสู้งอายุ 3. บุคลากรทาง
การแพทย ์ของแต่ละโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี 4. กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
  .  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 
   . ผูสู้งอายุผูที้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปจาํนวน 50 ราย โดยเป็นผูสู้งอายุที
อยูใ่นสมชัชาชมรมผูสู้งอายุของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี (ตวัแทนในชมรมผูสู้งอายุของแต่ละ
ตาํบลรวมเป็นสมชัชาผูสู้งอายุอาํเภอ) ซึงมีทงัหมด 10 อาํเภอโดยการสุ่มตวัอย่างอาศยัหลกัความ
น่าจะเป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเพือสุ่มตัวอย่างมา
จาํนวน 5 อาํเภอ และคดัเลือกผูสู้งอายุเพือเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพือสนทนากลุ่ม อาํเภอละ 10 ราย โดย
ทาํการสุ่มตัวอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) ตามรายชือ และต้องเป็นผูสู้งอายุที
พร้อมจะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม นอกจากนีเลือกผูสู้งอายุแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
และพร้อมใหข้อ้มูลอาํเภอละ  รายเพือทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ตารางที 1 สมชัชาชมรมผูสู้งอายขุองแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี 
 

ที สมชัชาอาํเภอ จาํนวนชมรมผูสู้งอายุ 
1. เมืองราชบุรี 27 
2. บา้นโป่ง 25 
3. โพธาราม 49 
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ตารางที 1 สมชัชาชมรมผูสู้งอายขุองแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

ที สมชัชาอาํเภอ จาํนวนชมรมผูสู้งอายุ 
4. ดาํเนินสะดวก 26 
5. บางแพ 22 
6. ปากท่อ 16 
7. วดัเพลง 6 
8. จอมบึง 14 
9. สวนผงึ 4 

10. บา้นคา 5 
รวม 194 

 
ตารางที 2 ชาติพนัธ์ุประชากรจงัหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั อาํเภอ/ชาติพนัธ์ุ 
ไทย 

ภาคกลาง 
พืนถิน 

ไทย 
จีน 

ไทย 
ยวน 

ไทย 
มอญ 

ไทย 
กะเหรียง 

ไทย 
ลาวโซ่ง 
(ทรงดาํ) 

ไทย 
ลาวเวยีง 
(ลาวตี) 

ไทยเขมร 
(ลาวเดิม) 

. เมืองราชบุรี  / /    / / 

. โพธาราม  / / /  / /  

. บา้นโป่ง  / / /   /  

. ดาํเนินสะดวก  /    /   

. บางแพ /  /   /  / 

. จอมบึง   /   /   

. ปากท่อ   /  / /  / 

. วดัเพลง        / 

. สวนผึง   /  /    
. บา้นคา     /    

 

   . ญาติของผู ้สูงอายุทีป่วยและเข้ารับการรักษาอยู่ทีโรงพยาบาลในเขต
จงัหวดัราชบุรี โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มญาติ
ผูสู้งอายุป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตทีมารับการรักษาทีโรงพยาบาล เช่น หอผูป่้วยหนัก หอผูป่้วย   
อายุรกรรม จาํนวน  ราย และญาติของผูสู้งอายุทีบ้าน โดยการลงเยียมบา้นพร้อมกลุ่มงานเวช
กรรมสังคมของโรงพยาบาล จาํนวน 15 ราย 



 

 

98 

   . บุคลากรทางการแพทยป์ระกอบดว้ยแพทย ์พยาบาลทีให้การดูแลผูป่้วย 
จาํนวน 15 ราย โดยเนน้หน่วยงานทีมีผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เช่น หอผูป่้วยหนกั หอผูป่้วยอายุ
รกรรม  ตึกอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นตน้ และแนวทางการดูแลแบบประคบัประคองผูป่้วยวาระสุดทา้ย
ของชีวิตของโรงพยาบาลนนัๆ โดยเลือกศึกษาจากบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศูนย ์1 แห่ง 
โรงพยาบาลทวัไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ซึงโรงพยาบาลศูนยส์ามารถระบุเฉพาะเจา
จง (Purposive Sampling) ไดเ้นืองจากจงัหวดัราชบุรีมีโรงพยาบาลศูนยเ์พียง 1 แห่ง และทาํการสุ่ม
ตัวอย่างโรงพยาบาลทัวไป และโรงพยาบาลชุมชนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยอาศยัหลักความน่าจะเป็นด้วยวิธีการจบัสลากมาทีละ 1 แห่ง และคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลจากหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แห่งละ  

 รายในการใหข้อ้มูล  
 

ตารางที 3 แสดงรายชือระดบัโรงพยาบาลในเขตพืนทีจงัหวดัราชบุรี 
 

รายชืออาํเภอในจงัหวดัราชบุรี 
ระดบัโรงพยาบาลในพืนที 

โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลชุมชน 
จอมบึง   1 
ดาํเนินสะดวก  1  
บางแพ   1 
บา้นคา - - - 
บา้นโป่ง  1  
ปากท่อ   1 
โพธาราม  1 1 
เมืองราชบุรี    
วดัเพลง   1 
สวนผงึ   1 
 

ซึงโรงพยาบาลแต่ละระดบัทีไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี คือ 
 ระดบัโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งคือ โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
 ระดบัโรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งคือ โรงพยาบาลโพธาราม 
 ระดบัโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งคือ โรงพยาบาลบางแพ 
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   . กลุ่มผูเ้ชียวชาญของทุกฝ่ายประกอบด้วย ตวัแทนผูสู้งอายุ ตวัแทนญาติ 
และตวัแทนบุคลากรทางการแพทยที์ทาํงานเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ กลุ่มละจาํนวน 10 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพือเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการสนทนากลุ่มในการหา
แนวทางการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปร: 
 

ตารางที 4  ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ ครังนี 
                ประกอบดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ ประเด็นทีศึกษา ผู้ให้ข้อมูล เครืองมือ 

1. เพอืศึกษาข้อมูล
พนืฐาน ความเชือ ความรู้ 
และการเรียนรู้เกยีวกบั
ความตาย การเตรียมตวั
ก่อนตายของผู้สูงอายุใน
เขตจงัหวดัราชบุรี 

1. ขอ้มูลพืนฐานของผูสู้งอาย ุ
1.1 ขอ้มูลพืนฐานทวัไป : เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ศาสนา ชาติพนัธ์ุ อาชีพ 
สถานภาพการอยูอ่าศยั โรคประจาํตวั 
ความสามารถในการทาํกิจวตัร
ประจาํวนั ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบั
ความตาย 
1.2 มุมมองดา้นสุขภาพ: ดา้นสุขภาพ 
การวางแผนสุขภาพ  การเผชิญการ
เจ็บป่วย 

ผูสู้งอาย ุ 1. นกัวจิยั 
2. แบบสอบถาม 
3. แนวคาํถามในการ 
สนทนากลุ่ม แนว 
สมัภาษณ์ในการ 
สมัภาษณ์เชิงลึก 
4. การสงัเกตการปฏิบติั  
จดบันทึกและทําดัชนี
ขอ้มูล 

2. ความเชือ เกียวกบัความตายและการ
เตรียมตวัก่อนตาย: ความตาย คาํสอน
ศาสนา ชีวติหลงัความตาย การเตรียม
ตวัก่อนตาย 
3. ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความ
ตายและการเตรียมตวัก่อนตาย 

2. เพอืศึกษาการเตรียมตวั
ก่อนตาย ความต้องการ
ได้รับการดูแลของ
ผู้สูงอายุในเขตจงัหวดั
ราชบุรี 

4. การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย:ุ    
การเตรียมตวัก่อนตาย 
5. ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของ
ผูสู้งอาย:ุ ความตอ้งการไดรั้บการ
ช่วยเหลือเมือป่วยหนกั ความตอ้งการ
ครังสุดทา้ยของชีวติ ความตอ้งการรู้
ความจริง ความตอ้งการไดรั้บการ
ช่วยเหลือเมือเสียชีวติ 
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ตารางที 4 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ประเด็นทีศึกษา ผู้ให้ข้อมูล เครืองมือ 
3. เพื อศึกษาสภาพและ
ความต้องการของญาติใน
การดูแลผู้สูงอายุที ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวิตและ
หลงัการตาย 
 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของญาตผู้ิสูงอายุ: 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
โรคประจาํตวั ประสบการณ์เกียวกบั
การดูแลผูสู้งอายทีุเจบ็ป่วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติและการตาย 
2. สภาพการดูแลผู้สูงอายุทป่ีวยวาระ
สุดท้ายของชีวติของญาต:ิ สถานภาพ
ความสมัพนัธ์ ภาวะสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุการดูแลทีตอบสนองทุกมิติ 
ปัญหา/อุปสรรคการดูแลผูสู้งอาย ุการ
รับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของ
ผูสู้งอาย ุความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดง
เจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวติ (Living will) การเรียนรู้และการ
นาํผลการเรียนรู้ไปใช ้
3. ความต้องการของญาตใินการดูแล
ผู้สูงอายุทป่ีวยวาระสุดท้ายของชีวติ
และหลงัการตาย: ความตอ้งการไดรั้บ
การดูแลของญาติเมือผูสู้งอายเุจบ็ป่วย 
ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของญาติ
เมือผูสู้งอายปุ่วยวาระสุดทา้ยของชีวติ
และเสียชีวติ 

ญาติ 1. นกัวจิยั 
2. แบบสอบถาม 
3. แนวคําถามในการ
สมัภาษณ์เชิงลึก 
4. การสังเกตการปฏิบติั 
จดบันทึกและทําดัชนี
ขอ้มูล 

4. เพอืศึกษาสภาพการ
ดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย
ของชีวติของโรงพยาบาล
ในเขตจงัหวดัราชบุรี 

1. สภาพการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย
ของชีวติของบุคลากรทางการแพทย์: 
สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของ
ชีวติของโรงพยาบาล ความสามารถใน
การดูแลทีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป่้วยและญาติไดค้รอบคลุม 
ปัญหา/อุปสรรคการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติ ความรู้เกียวกบั
หนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการ 

บุคลากรทาง 
การแพทย ์

1. นกัวจิยั                      
2. แบบสอบถาม            
3.  กรอบประเด็นใน
การเก็บขอ้มูล 
4. แนวคาํถามในการ
สมัภาษณ์เชิงลึก  
5. การสงัเกตการปฏิบติั 

. จดบนัทึกและทาํ
ดชันีขอ้มูล  
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ตารางที 4 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ประเด็นทีศึกษา ผู้ให้ข้อมูล เครืองมือ 
4. เพอืศึกษาสภาพการ
ดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย
ของชีวติของโรงพยาบาล
ในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 

ครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will) การ
เรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ ไปใช ้
2. แนวทางการดูแลแบบประคบั 
ประคองผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ
ของแต่ละโรงพยาบาล 

  

5. เพอืหาแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพอื
การจดัการวาระสุดท้าย
ของชีวติของผู้สูงอายุใน
เขตจงัหวดัราชบุรี 

1. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ
การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติใน
บริบทจงัหวดัราชบุรี 
 

1. ผูสู้งอาย ุ
2. ญาติ 
3. บุคลากรทาง
การแพทย ์
4. ผูเ้ชียวชาญ 

1. นกัวจิยั 
2. แบบสอบถาม 
3. แนวคาํถามในการ
สนทนากลุ่ม  
4. การสงัเกตการปฏิบติั 
จดบนัทึกและทาํดชันี
ขอ้มูล  
 

 
ขนัตอนการวจัิย  
         การดาํเนินการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
เก็บขอ้มูลทงัขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)โดย 
 ขนัตอนท ี    
 1.  การทบทวนเอกสาร เช่น ตาํรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ เอกสาร
ประชุมสัมมนา และรายงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงการวิจยัครังนีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้เพือการจดัการ
วาระสุดทา้ยของชีวิต เป็นการวิจยัทีเกียวเนืองกบัความเชือความรู้ และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย 
การเตรียมตวัก่อนตายและวิธีการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
รวมถึงแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตในโรงพยาบาลเขตจงัหวดัราชบุรี ทีมีความ
แตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม ชาติพนัธ์ุ ความเชือ และศาสนา ดงันนัผูว้ิจยัจึงศึกษาหาขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ของจังหวดัราชบุรี รวมถึงแนวทางการดูแลผู ้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของ
โรงพยาบาลต่างๆในเขตจงัหวดัราชบุรี และแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตของ
โรงพยาบาลอืนๆทีได้มีการดาํเนินการดูแลผูป่้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเป็นขอ้มูลพืนฐาน 
พร้อมทงัเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูลเพิมเติม และเป็นการตรวจสอบขอ้มูลทีไดศึ้กษาจากเอกสาร 
ให้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ชดัเจนยิงขึน เอกสารทีใช้ในการคน้ควา้ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์ทงั
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จากบุคคลทีมีเอกสาร และจากห้องสมุดต่างๆ รวมถึงพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติจงัหวดัราชบุรี เพือ
เป็นการวางแนวทาง โครงสร้าง ตงัคาํถามในการสัมภาษณ์ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทุกส่วนครบถว้น 
 2.  วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของต่างประเทศ
และประเทศไทยจากการศึกษาเอกสารขา้งตน้ 
 ขนัตอนท ี  
 .  ศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี  
  .  ศึกษาผูสู้งอาย ุโดยศึกษาในประเด็น 
   . ขอ้มูลพืนฐาน  
   . ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย 
   . การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการไดรั้บการดูแลขณะป่วยหรือในช่วง
วาระสุดทา้ยของชีวติและหลงัการตายจากญาติและบุคลากรทางการแพทย ์
  1.2 ศึกษาญาติในประเด็น 
   1. สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 
   2. ความตอ้งการในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติและหลงัการ
ตายจากบุคลากรทางการแพทย ์
  1.3 ศึกษาบุคลากรทางการแพทย ์    
   1. สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ   
 ขนัตอนท ี3  
 จดัทาํร่างแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติจากขอ้มูล
ทีได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และจากการศึกษาสภาพการดูแลผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวติจากญาติและโรงพยาบาลต่างๆ ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 
 ขนัตอนท ี4  
 จดัสัมมนาเสนอขอ้มูลทีค้นพบ โดยเชิญวิทยากรผูเ้กียวข้องในการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติ เพือวิพากษ ์
 ขนัตอนท ี5 
 สรุปแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต ในบริบท
จงัหวดัราชบุรี 
 ขนัตอนท ี6  
 การนาํเสนอขอ้มูล แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต 
ในบริบทจงัหวดัราชบุรี ในลกัษณะของการพรรณนาความ  
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 

 . เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือทีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลแนวการสัมภาษณ์  (interview guide) โดยโดยใช้คาํถามปลายเปิด(open-ended)  ส่วนการ
บนัทึกขอ้มูลใช้วิธีการจดบนัทึก (field notes) จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(non-participant observation) การใช้เทปบนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายรูปก็เป็นอีกเครืองมือหนึงทีจะ
ช่วยในการบนัทึก เป็นตน้ 
  นอกจากนียงัใช้การสนทนากลุ่ม (focus group interview) โดยแนวคําถามการ
สนทนากลุ่ม (focus group interview guide)  เพือเป็นการยืนยนัขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
และตรวจสอบความตรงและความเทียง (validity and reliability) ความน่าเชือถือข้อมูลแบบสาม 
โดยแนวคาํถามทีใช้ทงัในการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มนนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ตามกรอบทีจะครอบคลุมไปถึงขอ้มูลทวัไป ความรู้ ความคิดความเชือและการเรียนรู้เกียวกบัความ
ตาย การเตรียมตวัก่อนตายและวิธีการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขตจงัหวดั
ราชบุรี รวมถึงแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตในโรงพยาบาลเขตจงัหวดัราชบุรี ทีมี
ความแตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม ชาติพนัธ์ุ ความเชือ และศาสนา ซึงคาํถามทีใชเ้ป็นคาํถามใน
ลกัษณะปลายเปิด เพือใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที  
 2. วธีิการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
  ในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาและการเก็บขอ้มูล โดยมีรายละเอียด
ของขนัตอนการเก็บขอ้มูลดงันี 
  2.1 แนะนาํตวัผูว้ิจยักบัชุมชนและบุคคลกลุ่มเป้าหมาย เพือทาํความรู้จกัและแจง้
ความประสงค์ของการเขา้สู่ชุมชนเพือการเก็บขอ้มูลเพือศึกษาวิจยัในครังนี หลงัจากนันพยายาม  
เข้าสู่ชุมชนอย่างสมําเสมอพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพือสร้างความสนิทสนมความ
ไวว้างใจให้มากยิงขึนจนทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าผูว้ิจยัเป็นส่วนหนึงของชุมชน และไวว้างใจ  
ในการใหข้อ้มูลทงัการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การบนัทึกภาพ การบนัทึกเทป เป็นตน้ 
  2.2 การสังเกตขอ้มูลทางกายภาพ และปรากฏการณ์ทางสังคมทีเกิดขึนดว้ยวิธีการ
สังเกตขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ การตงับา้นเรือน ความเป็นอยู่ ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน พร้อม
บนัทึกภาพและรายละเอียดต่างๆ และทาํการจดบนัทึกขอ้มูลทีได ้ตรวจสอบขอ้มูลทีไดใ้นดา้นต่างๆ 
ของแต่ละครังเพือเตรียมการเก็บเพิมเติมในครังต่อไปจนได้รับข้อมูลครบถ้วนตามโครงสร้าง
ขอบเขตของเนือหาทีวางไว ้
  2.3 สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มกบั
กลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะๆ เพือซักถามรายละเอียดของขอ้มูลตามกรอบทีจะศึกษา เพือศึกษาขอ้มูล 
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ความรู้ ความเชือและการเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตายและ วิธีการจดัการวาระ
สุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี รวมถึงแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของ
ชีวติในโรงพยาบาลเขตจงัหวดัราชบุรี ซึงขอ้มูลทีไดจ้ากหลากหลายวิธีจะทาํให้ผูว้จิยัไดศึ้กษาเรียนรู้
รายละเอียดต่างๆจากกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้ไดท้ราบขอ้มูลทีหลากหลายและเป็นกาตรวจสอบขอ้มูล
ใหช้ดัเจนยงิขึน 
  2.4 การจดบนัทึกขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
ทุกครัง โดยทาํการบนัทึกทุกครังเป็นประจาํหลงัการเขา้ไปพืนที พร้อมทงัถอดเทปการสัมภาษณ์
ทนัที และนาํขอ้มูลทีไดม้าจดั ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น บริบทของชุมชน ความรู้ ความเชือ การเรียนรู้
เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย วีการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต แนวทางการดูแลผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวติ เพือเป็นการเตรียมการนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ในขนัตอนต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
 

 ในการศึกษาวิจยัครังนีผูว้ิจยัแบ่งขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตมาวิเคราะห์ พร้อมทงับรรยายรายละเอียด โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารใช้วิธีการสังเคราะห์และจดักลุ่มเนือหาทีไดต้ามประเด็นทีกาํหนด (content analysis) และ
ตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชือถือ (credibility) ขอ้มูลทีได้ในเชิงแนวคิด ทฤษฎี 
โดยการพิจารณาเอกสารในเรืองเดียวกนัหลายๆ แหล่ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการหาค่าเฉลีย ร้อย
ละ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และข้อมูลภาคสนาม ใช้แบบการสังเคราะห์เชิง
คุณลกัษณะหรือเชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) เป็นการรวบรวมเรืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและสรุป 
โดยใชก้ารวิเคราะห์เนือหา ทีจาํแนกหมวดหมู่ขอ้มูลตามประเด็นทีศึกษา (content analysis) รวมทงั
ตรวจสอบความน่าเชือถือขอ้มูลแบบสามเส้า (data triangulation) หลงัจากนันรวบรวม เรียบเรียง
เป็นผลการวเิคราะห์ แลว้สรุปผลเป็นรายงานการวจิยัต่อไป 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
 

 . ตรวจสอบข้อมูลในขณะเก็บข้อมูลภาคสนามตลอดเวลา  โดยใช้กรอบ
วตัถุประสงค์ของการวิจยัและขอบเขตเนือหาเป็นเกณฑ์ โดยการสํารวจดูเพือให้เนือหาครอบคลุม
และสามารถตองปัญหาการวิจยัได ้ซึงถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้น สมบูรณ์ เพียงพอ ผูว้ิจยัจะดาํเนินการ
เก็บขอ้มูลเพิมเติมต่อไปจนกระทงัได้ขอ้มูลทีชัดเจน สมบูรณ์และนําขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ และ
นาํไปวเิคราะห์เพือเขียนเป็นรายงานการวจิยั 
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 . ตรวจสอบขอ้มูล กรณีทีขอ้มูลไม่สอดคลอ้ง ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลที
ไดก้บับุคคลทีมีความรู้เกียวกบัเรืองนนัๆทีมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนนัเป็นอยา่งดี และเชือถือได ้
จนกระทงัไดข้อ้มูลทีถูกตอ้ง และใช้วิธีการตรวจสอบกบัชาวบา้นในชุมชนซึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
หลกัทีใหข้อ้มูล เกียวกบัขอ้มูลทีไม่สอดคลอ้งนนัๆ 
 

การนําเสนอผลการวจัิย 
 

 การนําเสนอข้อมูลผลการวิจยัในลักษณะของการพรรณนาความ (Narration) ตาม
วตัถุประสงคที์ระบุไว ้เพือนาํเสนอ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของ
ชีวิตของผูสู้งอายุ ในบริบทจงัหวดัราชบุรี ทีเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม 
ระหว่างวิธีการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูป่้วยตามแนวความรู้ ความเชือ การเรียนรู้ ภายใต้
ความแตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ศาสนา ชาติพนัธ์ุ  กบัแนวทางการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติของโรงพยาบาล  

 
 



 
 

บทท ี  
 

ผลการวจัิย 
 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือศึกษาการเรียนรู้เพือ
การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ความ
เชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตาย การเตรียมตวัก่อนตายและ
ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี สภาพการและความตอ้งการของญาติ
ในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตาย นอกจากนียงัศึกษาสภาพการดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี เพือหาแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต ของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ มุมมอง ภายใตค้วามแตกต่างของบุคคล สิงแวดลอ้ม ศาสนา ความเชือ ชาติพนัธ์ุ 
ทีมีการปรับเปลียนไปตาม ยุคสมยั และส่งผลถึงการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของบุคคล รวมถึง
สภาพการดูแลแบบประคบัประคองผูป่้วยวาระสุดทา้ยของโรงพยาบาลทีมีทงัความเหมือนและ
ความแตกต่าง ซึงในบทนีไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวจิยัเป็น ขนัตอนตามวตัถุประสงค ์ดงันี 
 วัตถุประสงค์ที   เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความ
ตายและการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี  
 วัตถุประสงค์ที  เพือศึกษาการเตรียมตัวก่อนตาย ความต้องการได้รับการดูแลของ
ผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี 
 วัตถุประสงค์ที   เพือศึกษาสภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วย
วาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตาย 
 วัตถุประสงค์ที   เพือศึกษาสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาลใน
เขตจงัหวดัราชบุรี 
 วัตถุประสงค์ที  เพือหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของ
ชีวติ ของผูสู้งอายุในเขตจงัหวดัราชบุรี 
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วตัถุประสงค์ท ี1 เพอืศึกษาข้อมูลพนืฐาน ความเชือ ความรู้ 
 และการเรียนรู้เกยีวกบัความตาย การเตรียมตัว 
 ก่อนตายของผู้สูงอายุในเขตจังหวดัราชบุรี  
 

 ซึงการศึกษานีไดเ้ก็บขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งของผูสู้งอายุทีอยูใ่นสมชัชาชมรมผูสู้งอายุ
ของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรีโดยการสนทนากลุ่ม และผูสู้งอายุในแต่ละอาํเภอ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
 ตอนท ี  ประกอบดว้ย 
 . ขอ้มูลพืนฐานของผูสู้งอาย ุ
  1.1 ขอ้มูลพืนฐานทวัไป 
  1.2 มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนสุขภาพ และการเผชิญการเจบ็ป่วย 
 . ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย 
  .  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวิตหลงัความตาย และการ
เตรียมตวัก่อนตาย 
  .  ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย  
 

 1.  ข้อมูลพนืฐานของผู้สูงอายุ 
  1.1 ขอ้มูลทวัไป  
   1.1.1 ผูสู้งอายุจากการสนทนากลุ่ม เป็นผูสู้งอายุตงัแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป    
ทีอยู่ในสมชัชาชมรมผูสู้งอายุของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรีโดยการสุ่มตวัอย่างมาทังหมด         
5 อาํเภอ และมีกลุ่มตวัอยา่งทีสนใจและสมคัรใจเขา้มาร่วมเป็นกลุ่มตวัอยา่งอีก 2 อาํเภอ* ดงันี 
 

ตารางที 5 ขอ้มูลพืนฐานสมชัชาชมรมผูสู้งอายอุาํเภอ 
 

ลาํดบั รหสัพืนที พืนฐานชาติพนัธ์ุ วนัทีสนทนากลุ่ม 
1.  FG 01 ไทย-จีน-มอญ-ลาวเวยีง 6 มิถุนายน 2556 
2. FG 02 ไทย 7 มิถุนายน 2556 
3. *FG 03 ไทย-จีน-มอญ 11 มิถุนายน 2556 
4. *FG 04 ไทย-จีน 18 มิถุนายน 2556 
5. FG 05 ไทย 18 มิถุนายน 2556 
6. FG 06 ไทย-กระเหรียง 20 มิถุนายน 2556 
7. FG 07 ไทย-จีน กรกฎาคม 2556 
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   1.1.2 ผูสู้งอายุจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 15 คน โดยเป็นผูสู้งอายุตงัแต่ 
60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีเป็นตวัแทนผูสู้งอายุของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัราชบุรี อาํเภอละ 3 คน ซึงมี
ขอ้มูลพืนฐานดงันี 
 

ตารางที 6 ขอ้มูลพืนฐานผูสู้งอายจุากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) 
เพศ  
 ชาย  
 หญิง  
อาย ุ  
  –   
  –   
  ปีขึนไป  
ระดบัการศึกษา  
 นอ้ยกวา่ประถมศึกษา   
 ประถมศึกษาปีที -   
 มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส.  
ศาสนา  
 พุทธ  
ชาติพนัธ์ุ  
 ไทยพืนถิน  
 ไทยจีน  
 ไทยญวน  
 ไทยกระเหรียง  
 ไทยลาวโซ่ง (ไทยทรงดาํ)  
 ไทยลาวเวยีง (ลาวตี)  
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ตารางที 6 ขอ้มูลพืนฐานผูสู้งอายจุากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) 
อาชีพ  
 ไม่ไดท้าํงานประจาํ  
 รับจา้ง  
 ขา้ราชการบาํนาญ  
 เกษตรกร  
 คา้ขาย  
สถานภาพการอยูอ่าศยั  
 อยูต่ามลาํพงั  
 อยูก่บัครอบครัวบุตรหลาน  
 อยูก่บัญาติ  
โรคประจาํตวั  
 ไม่มีโรคประจาํตวั  
 มีโรคประจาํตวั*  
ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  
 ช่วยเหลือตนเองไดท้งัหมด  
 ช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วน**  
ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกลต้าย  
 ปฏิบติังานใกลชิ้ดความตาย  
 เคยไปเยยีมผูป่้วยใกลต้าย  
 เคยไปร่วมงานศพ  
ประสบการณ์ในการดูแลผูที้เจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ  
 ไม่เคย  
 เคยดูแลสมาชิก ญาติพีนอ้งในครอบครัว  
 

หมายเหตุ  *   มีโรคประจาํตวั เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง หวัใจ อมัพาตครึงซีก  
                     ปวดตามขอ้ มะเร็งไต 
                ** ช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วนจาก อมัพาตครึงซีก สูงอายมุาก มะเร็งไตร่วมกบักลา้มเนือ 
                     ขาอ่อนแรง 
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 จากตารางที 6 พบว่า ผูสู้งอายุทีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 
-  ปีจํานวน   คน  รองลงมาคือ  -  ปี  จํานวน   คน  มีระดับการศึกษาในระดับชัน

ประถมศึกษาปีที  จาํนวน  คน รองลงมาคือน้อยกว่าประถมศึกษา  และระดบัมธัยมศึกษา/
ปวช./ปวส.กลุ่มละ จาํนวน  คน  ทงัหมดนบัถือศาสนาพุทธ มีชาติพนัธ์ุไทยพืนถิน จาํนวน  คน  
ที เหลือเป็นไทยกระเหรียง จํานวน   คน  ไทยจีน  ไทยวน  ไทยลาวโซ่ง (ไทยทรงดํา) และ            
ไทยลาวเวยีง (ลาวตี) ชาติพนัธ์ุละ  คน ไม่ไดท้าํงานประจาํเพียงแต่ทาํงานบา้นเล็กๆ นอ้ยๆ จาํนวน 

 คน รองลงมาคือ รับจา้งและขา้ราชการบาํนาญ อาชีพละ  คน อาศยัอยู่กบัครอบครัวบุตรหลาน 
โดยผูสู้งอายุส่วนใหญ่จาํนวน  คนมีโรคประจาํตวั เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่
สามารถช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนัได ้มีเพียง 3 คนทีช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วน
เนืองจาก หนึงคนมีอายุมาก หนึงคนป่วยเป็นอมัพาตครึงซีก และอีกหนึงคนป่วยเป็นมะเร็ง และ
กลา้มเนือขาอ่อนแรง สําหรับประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกลต้ายและการตายของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือผูอื้น ผูสู้งอาย ุ  คน เคยปฏิบติังานใกลชิ้ดความตาย จากการดูแลสมาชิกญาติพีนอ้ง
ในครอบครัว เคยไปเยียมผูป่้วยใกลต้าย จาํนวน  คน แต่ผูสู้งอายุทงัหมดเคยไปร่วมงานศพของ
ญาติหรือของคนในชุมชน 
  .  มุมมองด้านสุขภาพ การวางแผนสุขภาพ และการเผชิญการเจ็บป่วย เป็น
การศึกษาถึงมุมมองของผูสู้งอายุทีมองถึงภาวะสุขภาพตนเอง การวางแผนสุขภาพเมือตนเอง
เจ็บป่วยและการเผชิญการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมือป่วยหนกั ซึงมุมมองเหล่านีมีผลต่อการเตรียมตวั
ก่อนตายของผูสู้งอายโุดยผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 7 มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนเมือเจ็บป่วยและการเผชิญการเจบ็ป่วย 
มุมมอง ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

ด้านสุขภาพ ผูสู้งอายปุระเมินดา้นสุขภาพตนเองแบ่งเป็น  กลุ่ม คือ  
1.) ประเมินว่าตนเองสุขภาพแข็งแรงดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนัไดถึ้งแมบ้างคนจะมีโรคประจาํตวั เช่น หวัใจ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
แต่โรคประจาํตวั ไม่มีผลต่อความแขง็แรงของสุขภาพ เนืองจากมองวา่ตนเองยงัสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้เขา้ร่วมกิจกรรมสังคมได ้และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
ดาํรงชีวิตแต่อยา่งใด “ส่วนใหญ่ก็มีโรคประจาํตวักนัทงันนั เบาหวาน ความดนัสูง 
เกาทบ์า้ง ไตบา้ง แต่กย็งัไม่เห็นเป็นอะไร ไปไหนมาไหนได”้ (FG 03) หรือ  “ป้าเป็น
โรคหวัใจ รักษามาหลายปี ก็ไม่เห็นเป็นอะไร” (E 10 เป็นโรคหวัใจ และรับการรักษา
มาหลายปี) หรือ “ฉนัวา่ฉนัแข็งแรงดีนะ ขายของทุกวนั” (E 08 เป็นโรคความดนัตาํ)    
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ตารางที 7 มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนเมือเจบ็ป่วยและการเผชิญการเจบ็ป่วย (ต่อ) 
มุมมอง ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

ด้านสุขภาพ  
(ต่อ) 

2.) ประเมินว่าสุขภาพตนเองไม่แข็งแรงเนืองจากมีโรคประจาํตวัและอยูใ่นภาวะ
พึงพิง โดยกลุ่มนีแยกเป็น2 กลุ่มยอ่ย คือ                                                                    
     .  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้แต่ไม่ค่อย
สะดวก “ป้าสุขภาพไม่ค่อยดี เป็นความดนัสูง ” (E 07 เป็นความดนัโลหิตสูง) 
หรือ “ ป้าดูแลกิจการคา้ขา้ว ปุ๋ย อยูที่เราทงัหมด ตีสีตืนหุงขา้ว ใส่บาตร รดนาํ
ตน้ไม ้แต่ก็ชกัจะลืมๆ บา้งแลว้ ปวดเข่า ปวดขา”  (E 09)  
     .  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวตัรประจําวนัได้บางส่วน“ป้ารู้วา่
ป้าเป็นอะไร รู้วา่แย”่ (E 12 เป็นมะเร็งท่อไต) “สุขภาพแยล่ง เริมหลง ตอ้งช่วย 
อาบนาํให ้ดูแลเรืองอาหารการกิน” (E 15 เป็นโรคชรา) “แขน ขาไม่มีแรง เป็นอมั
พฤกษท์าํอะไรไม่ไดม้าก ถึงเวลากินก็กิน นอนก็นอน” (E 11 เป็นเบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสูง อมัพฤกษ)์ 

การวางแผน 
สุขภาพ 

ผูสู้งอายมีุการวางแผนสุขภาพแบ่งเป็น  กลุ่ม คือ 
.) ไม่มีการวางแผนสุขภาพ โดยผูสู้งอายจุะมีการตรวจสุขภาพประจาํปีเฉพาะผูที้
อยูใ่นชมรมผูสู้งอาย ุแต่ผูที้ไม่อยูใ่นชมรมจะการตรวจสุขภาพบา้งไม่ตรวจบา้งแต่
ส่วนใหญ่ไม่ไดต้รวจ ยกเวน้ผูที้มีโรคประจาํตวัจะตรวจสุขภาพตามทีแพทยน์ดั 
นอกนนัจะไปพบแพทยเ์พือตรวจสุขภาพเมือมีอาการเจบ็ป่วยเท่านนั “มีการตรวจ
สุขภาพประจาํปีในชมรมผูสู้งอาย ุแต่ทวัๆไป ถา้ใครไม่อยูใ่นชมรมก็ตรวจบา้งไม่
ตรวจบา้งแต่ส่วนใหญ่ไม่ไดต้รวจ เจบ็ป่วยเมือไหร่ก็ไปหาหมอ มีโรคประจาํตวั  
ก็ตรวจตามหมอนดัดูแลสุขภาพตามทีหมอสัง บางทีก็ฟังวิทย ุดูโทรทศัน์ เขา้
อินเตอร์เน็ต” (FG 01,07)  เนืองจาก 
      1.1 ประเมินสุขภาพตนเองว่าแข็งแรง ถึงแมบ้างคนจะมีโรคประจาํตวั เมือ
เจบ็ป่วยทุกคนดูแลสุขภาพโดยรักษาตามอาการ ไปพบแพทยต์รวจรักษาเป็น
ครังๆ หรือตรวจตามนดั “ทุกวนันีเป็นอะไร ก็ซือยากินเอง โรงพยาบาลใหค้น
หนุ่มๆ สาวๆ เขาไปกนั ผมแก่อยา่งนีแลว้ไม่มีประโยชน์ ป่วยก็อยากอยูบ่า้น แต่
ถา้ลูกจะพาไปโรงพยาบาลก็เรืองของเขา” (E 01 ทีประเมินวา่ตนเองแขง็แรง ไม่มี
โรคประจาํตวั) หรือ “ป่วยก็ไปหาหมอทีโรงพยาบาล ถา้เจ็บหนกั ก็ปล่อยสบายๆ 
อยา่ใหล้าํบากลูกหลาน เรืองใส่ท่อ ใส่ก็ตาย ไม่ใส่ก็ตาย ไม่ใส่ดีกวา่ ลาํบากเขา
ตอ้งมานงัเฝ้า แต่ถา้ช่วยไม่ใหเ้หนือยก็เอา ตอ้งการอยา่งนี แต่ตอนนีไม่ไดป่้วย  
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ตารางที 7 มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนเมือเจบ็ป่วยและการเผชิญการเจบ็ป่วย (ต่อ) 
 

มุมมอง ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
การวางแผน 
สุขภาพ (ต่อ) 

อะไร เลยไม่ไดคิ้ดไม่ไดบ้อก”  (E 14 ทีประเมินวา่ตนเองแขง็แรง มีโรคประจาํตวั 
ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง เกาท ์                  
     1.2 วางใจทมีีบุตรหลานดูแล “ไม่ไดคิ้ดอะไร ลูกทาํใหอ้ยูแ่ลว้ ถึงเวลาหมอนดั
เขาก็พาไป” (E 11 ป่วยเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงอมัพฤกษ)์                            
     1.3 ต้องหาเลยีงชีพรายวนัจึงไม่ไดคิ้ดถึงปัญหาสุขภาพมากกวา่ปัญหาดา้น 
ปากทอ้งของตนเอง “ไม่ไดคิ้ดอะไร ไม่รู้เรืองอะไรหรอก เชา้มาก็คา้ขาย เยน็ก็เขา้
นอน หยุดก็เขา้สวน” (E 08 ป่วยเป็นความดนัตาํ)   
2.) เริมมีการวางแผนสุขภาพ เมือรู้วา่ตนเองมีอาการป่วยหนกัและคิดวา่เป็นโรค
ร้ายแรง“หลงัจากรู้วา่เป็นอะไร ก็อยู่ๆ ไป มีอะไรก็กินไป รักษาไปตามสภาพ 
อาการ ถา้ป่วยหนกับอกลูกไวแ้ลว้วา่ไม่ตอ้งช่วยอะไร จะผา่ จะใส่ท่อไม่ตอ้ง
ทงันนั ใหไ้ป สบายๆ” (E12 ป่วยเป็นมะเร็งท่อไต) “ทุกวนันีป้าไปรับยาที
โรงพยาบาลเอกชน  เขา้เอกชนไม่ตอ้งรอนาน ถา้ไม่ควรตายก็ไม่ตาย ยาหมดก็รับ
ยาทีคลินิก ถา้เจบ็หนกั ป้าคิดไวว้า่เลือกไม่ใส่ท่อ ขอกลบัมาตายทีบา้นดีกวา่ แต่ก็
ยงัไม่ไดบ้อกใครหรอก คิดวา่ยงัมีเวลา ถึงวนันนัก็บอกได”้ (E 02 ป่วยเป็นเนือ
งอกทีตบั) 

การเผชิญการ
เจ็บป่วย 

ผูสู้งอายมีุมุมมองดา้นการเผชิญการเจบ็ป่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
.) กลุ่มทไีม่กลวัการเจ็บป่วยหนักและการเผชิญความตาย เนืองจาก                   

     1.1. ยอมรับสภาพร่างกายการเจ็บป่วย “ยอมรับสภาพ ไม่ทุกข ์ไม่ห่วง ถึงเวลา
ก็ตอ้งไป ถา้เจบ็หนกัไม่ตอ้งมาใส่ท่อ ใส่สาย เจบ็หนกัแลว้อยา่ยอืเลย ทรมาน 
ยงัไงก็ไม่รอด” (E 02) “คิดอยากตายใหพ้น้ๆทรมานวนัละสิบกวา่ครังอยากตาย
เร็วๆเจบ็หนกัถา้จะตายไม่ตอ้งใส่ท่อไม่อยากสร้างความลาํบากใหก้บัคนอยู”่      
(E 11)   
     1.2 ปลงเป็นเรืองของเวรกรรม เป็นเรืองของวฏัจกัรชีวิต เป็นเรืองธรรมชาติ 
หรือ  “ไม่กลวั ไม่ไดคิ้ดอะไร ปล่อยไปตามยถากรรม” (E 08)  “ตวัผมเองไม่ไดคิ้ด
อะไรแลว้ คิดไปก็ไม่ไดเ้รือง แก่แลว้ ตายก็ตายไป โรงพยาบาลเอาไวใ้หห้นุ่มๆ
สาวๆเขาไปกนั” (E 01)                                                                                               
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ตารางที 7 มุมมองดา้นสุขภาพ การวางแผนเมือเจบ็ป่วยและการเผชิญการเจบ็ป่วย (ต่อ) 
 

มุมมอง ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
การเผชิญการ
เจ็บป่วย (ต่อ) 

1.3 หมดห่วงและวางใจใหทุ้กอยา่งเป็นความรับผดิชอบของบุตรหลาน ”ความตาย 
เป็นเรืองของธรรมชาติ เจบ็ป่วยก็รักษา ก็แลว้แต่ลูกหลานจะจดัการ หมดห่วงแลว้ 
ไม่กลวัอะไรแลว้ จะอยูบ่า้นหรืออยูโ่รงพยาบาล เราไม่สามารถทาํอะไรไดแ้ลว้ 
แต่จริงๆอยากอยูบ่า้น การใส่ท่อ การกูชี้พก็แลว้แต่ลูกๆ ตามสะดวกของเขา”  (E 
05) 

.) กลุ่มทกีลวัการเจ็บป่วยหนักแต่ไม่กลวัการเผชิญความตาย เนืองจากการ
เจบ็ป่วยเป็นการทรมานทงัต่อตนเอง บุคคลรอบขา้ง และเป็นภาระแก่บุตรหลาน 
“การเจบ็ป่วยเป็นเรืองธรรมดาทีตอ้งเจอ กลวัเจบ็แต่ไม่กลวัตาย” (FG 05) หรือ 
“กลวัมากเรืองเจบ็ป่วย กลวัเจบ็ทรมาน ไม่อยากทรมานไม่อยากเป็นภาระ 
ลูกหลาน” (FG 06) หรือ “กลวัเจบ็ป่วยแลว้ทรมาน ถา้วนันึงลุงป่วยเป็นอมัพฤกษ ์
อมัพาตนะ ลุงจะกินเหลา้ สูบบุหรี ลุงจะขอตาย ไม่มีเหตุผลอะไร มนัจะไดต้าย
เร็วๆ ไม่ทรมาน เห็นคนแถวบา้น เจบ็อยูน่านช่วยเหลือตวัเองก็ไม่ได ้นอนเป็น
แผล ทรมาน” (E 03) หรือ “ตายไม่กลวั แต่กลวัเจบ็ ตายๆไป มนัชินแลว้เรืองตาย 
เดียวคนโนน้ตาย คนนีตาย แต่เวลาเห็นเขาตายก็ใจห่อเหียวเหมือนกนั ตงัใจไวว้า่
ถา้จะตายก็อยา่รังฉนัไว ้สงสารเถอะ ปล่อยไปไม่อยากทรมาน” (E 07) 
3.)  กลุ่มทกีลวัการเจ็บป่วยหนักและกลวัการเผชิญความตาย เนืองจากคิดวา่การ
เจบ็ป่วยสามารถยอืไดด้ว้ยวทิยาการทางการแพทย ์มีห่วงกงัวล “รับไม่ไดห้รอก
เจบ็หนกัก็ไปหาหมอกลวัตาย ไปโรงพยาบาลก็อยากรักษาใหห้าย ถา้หายใจไม่
ออกใส่ท่อ ยงัไงก็ตอ้งใส่ ไม่หายก็แลว้แต่เวรกรรม ” (E 10) หรือ “กลวั ไม่อยาก
เจบ็ไม่อยากตาย ทุกขร้์อนกะทนัหนัก็ไปโรงพยาบาล ยงัมีห่วงอยูม่าก นอนไม่
หลบันึกถึงคนนนั คนนี”  (E 09) 

 

 จากตารางที 7 เกียวกับมุมมองด้านสุขภาพ การวางแผนสุขภาพและการเผชิญการ
เจบ็ป่วยของผูสู้งอายุ พบวา่  
 มุมมองด้านสุขภาพ ผูสู้งอายุมีมุมมองด้านสุขภาพแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) มีสุขภาพ
แข็งแรงดี และ 2) มีสุขภาพไม่แข็งแรง โดยร้อยละ 60 มองว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงดี ถึงแม ้    
บางคนจะมีโรคประจาํตวัอยู่บา้ง เช่น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน เกาท์ ไตวาย เป็นตน้ แต่โรค
ประจาํตวั ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของสุขภาพ เนืองจากตนเองยงัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้     
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เขา้ร่วมกิจกรรมสังคมได ้และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตแต่อยา่งใด และอีกร้อยละ 40 
มองว่าตนเองมีสุขภาพไม่แข็งแรงเนืองจากมีโรคประจาํตวัและอยู่ในภาวะพึงพิง โดยผูสู้งอาย ุ   
บางรายช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วน เช่น ป่วยเป็นมะเร็ง อมัพฤกษ ์หรือบางรายเป็นโรคชราตอ้งอยู่
ในภาวะพึงพิง 
 มุมมองการวางแผนสุขภาพ ผูสู้งอายุมีมุมมองเกียวกบัการวางแผนสุขภาพแยกเป็น     
2 กลุ่ม คือ 1) ไม่มีการวางแผนสุขภาพเมือเจ็บป่วย และ 2) เริมมีการวางแผนสุขภาพ โดยผูสู้งอายุ
มากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีการวางแผนสุขภาพของตนเองแต่อย่างใด มีการตรวจสุขภาพประจาํปี
เฉพาะผูที้อยู่ในชมรมผูสู้งอายุเท่านัน แต่ผูที้ไม่อยู่ในชมรมจะการตรวจสุขภาพบา้งไม่ตรวจบ้าง   
แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดต้รวจ ยกเวน้ผูที้มีโรคประจาํตวัจะตรวจสุขภาพตามทีแพทยน์ัด นอกนนัจะไป
พบแพทยเ์พือตรวจสุขภาพเมือมีอาการเจ็บป่วย และมีผูสู้งอายุเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ทีเริมมีการ
วางแผนสุขภาพ เมือรู้วา่ตนเองมีอาการป่วยหนกัและคิดวา่เป็นโรคร้ายแรง  
 มุมมองเกียวกับการเผชิญการเจ็บป่วย ผูสู้งอายุมีมุมมองเกียวกบัการเผชิญการเจบ็ป่วย
แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ไม่กลวัการเจ็บป่วยหนักและการเผชิญความตาย 2) กลวัการเจ็บป่วยหนัก  
แต่ไม่กลวัเผชิญความตาย และ 3)กลวัการเจ็บป่วยหนกัและกลวัการเผชิญความตาย  โดยผูสู้งอายุ
กลุ่มแรกร้อยละ 41 มีมุมมองวา่ไม่กลวัการเจ็บป่วยหนกัและการเผชิญความตาย เนืองจากยอมรับ
สภาพร่างกายการเจ็บป่วยไม่ตอ้งการทนทุกขท์รมานทงัต่อตนเองและบุคคลรอบขา้งบางคนยอมรับ
และปลงเพราะมองเป็นเรืองของเวรกรรม เป็นเรืองของวฏัจกัรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตายหมดห่วงกงัวล
และไวว้างใจให้ทุกอยา่งเป็นความรับผิดชอบของบุตรหลาน ส่วนผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง ร้อยละ 45.46 
มีมุมมองกลวัการเจ็บป่วยหนกัแต่ไม่กลวัเผชิญความตาย เนืองจากการเจ็บป่วยเป็นการทรมานทงั 
ต่อตนเองและบุคคลรอบขา้ง และผูสู้งอายุกลุ่มสุดทา้ย ร้อยละ 13.64 มีมมุมมองเกียวกบัการเผชิญ
การเจ็บป่วยว่า กลวัการเจ็บป่วยหนกัและกลวัการเผชิญความตาย เนืองจากยงัมีความห่วงกงัวลต่อ
งานและภาระทีคงัคา้งอยู ่
 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้จึงพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ประเมินวา่ตนเองมีสุขภาพร่างกาย
ทีแข็งแรงถึงแมบ้างคนจะมีโรคประจาํตวัแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต ผูสู้งอายเุกือบทงัหมด
จึงไม่มีใครคิดวางแผนการดูแลสุขภาพ ยกเวน้ผูที้มีอาการป่วยหนกั ทงัๆทีส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการ
เผชิญความเจบ็ป่วยวา่กลวัการเจบ็ป่วยหนกัแต่ไม่กลวัเผชิญความตาย 
 

 2.  ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกยีวกบัความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย 
  .  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวิตหลงัความตาย และการ
เตรียมตวัก่อนตาย เป็นการศึกษาถึงความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวิตหลงัความ
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ตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย ซึงประเด็นดงักล่าวนีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ และการ
เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายโุดยผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 8  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวติหลงัความตาย และการเตรียมตวั 
                 ก่อนตาย 
 

ความเชือ ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
ความตาย ผูสู้งอายมีุความเชือต่อความตายแยกเป็น  4 กลุ่ม คือ                                                  

1.) ความตายเป็นเรืองธรรมชาติ ธรรมดา สามารถพดูคุยกบับุตรหลานและคนใน
ครอบครัวได ้“ทุกคนมองความตายเป็นเรืองธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีการพูดคุยกนั
ในครอบครัวบอกลูกบอกหลานไวว้า่ถา้เป็นอะไรไปใหท้าํอะไรอยา่งไร”  
(FG02,06) “ตายเป็นเรืองธรรมชาติพดูคุยกนัได ้เพราะไม่รู้จะตายเมือไหร่เลือกที
เกิดได ้แต่เลือกทีตายไม่ได”้ (FG 07) หรือ“ตายเป็นเรืองธรรมชาติ เราไม่กลวั เรา
ตงัใจเราเตรียมพร้อมอยูแ่ลว้”(E 02) หรือ “ไม่กลวัอะไรแลว้ หมดห่วงแลว้ ปล่อย
วางทุกอยา่ง ทุกอยา่งความ ตายธรรมดาไปแลว้ ตายกนัแทบทุกวนั วดัประกาศ 
กนัแทบทุกวนั บอกเลยลูกหลานถึงเวลาก็ไปกนัหมด ไม่ตอ้งมากงัวล ไม่ตอ้งมา
ยดึติดวา่พอ่จะเป็นนนั เป็นนี ปล่อยไป ไม่ตอ้งมานงัเครียดเรืองความตาย” (E 05)  
หรือ “ตายเป็นเรืองธรรมดา เกิดมาก็ตอ้งตาย” (E 15)                                                 
2.) ความตายเป็นเรืองของเวรกรรม “ความตายนึกไดเ้รือยๆ ใจไม่ค่อยดีวา่จะตาย
วนัไหน แลว้แต่เวรกรรม ตายเร็วก็เป็นเวรกรรม ความตายหนีไม่พน้หรอก” (E 10)    
3.) ความตายเป็นเรืองของการพ้นทุกข์ “ตายเพือจะพน้ทุกขท์รมาน จากโลกนี คิด
อยาก ตายวนัละสิบกวา่ครัง อยากตายเร็วๆ” (E 11)       
4.) ความตายเป็นสิงทน่ีากลวั “ฉนักลวั ถา้คิดแลว้ไม่อยากตาย ห่วงโน่น ห่วงนี ลูก
ก็ไม่เก่ง ยงัตอ้งทาํตามเรา ถา้เราทาํใจไดว้า่ความตายหลีกหนีไม่ไดเ้ราก็จะไม่กลวั
ตาย แต่นียงัทาํใจไม่ได”้ (E 09)       
ผู้สูงอายุเชือว่าคนในสังคมเชือต่อความตาย แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ                                
1.) ไม่แน่ใจเนืองจากคนทวัไปไม่ค่อยคุยกนัถึงเรืองความตาย ส่วนมากคุยกนัเรือง
ทวัๆไป “ไม่เคยถาม ไม่ค่อยคุยกนัในวงนอก” (E 03) หรือ “ไม่ค่อยคุยกนัเรืองนี 
จะมีก็คุยกนัเล่นๆในชมรมสูงอาย ุวา่ถา้ตายไปชอบดอกไมอ้ะไร สวดกีคืน ขอ
อาหารอะไร อยา่งนนัอยา่งนี แค่คุยเล่น แต่เมือเขาตายเราก็ทาํใหน้ะ” (E 06)   
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ตารางที 8  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวติหลงัความตาย และการเตรียมตวั 
                 ก่อนตาย (ต่อ) 
 

ความเชือ ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
ความตาย  
(ต่อ) 

2.) ความตายเป็นเรืองธรรมชาติ หนีไม่พน้สามารถพดูคุยกนัไดป้กติเหมือนกนัแต่
ส่วนมากจะพดูคุยกนัในครอบครัวมากกวา่ทีจะพดูในวงนอก “พดูคุยกนัไดท้วัไป
ไม่ถือ ถึงเวลาก็ตอ้งไปใครก็กาํหนดไม่ได ้คิดวา่ทุกเชือชาติใครก็พดูกนัได ้แต่
ทวัๆไปก็ไม่ค่อยคุยกนั ไม่มีวาระตอ้งคุย เวน้แต่คุยเล่นๆกบัเพือนฝงู” (FG 01)
หรือ“เกิดแก่เจบ็ตายเป็นเรืองธรรมชาติ พูดถึงไดเ้ป็นเรืองปกติทวัไป ไม่ถือวา่พดู
ถึงแลว้จะเป็นลางร้ายอะไร ถา้แต่ก่อนบางคนไม่พดูถึงเลย แต่ก่อนไม่มีพระสอน 
คนกลวั ไม่มีการเขา้ถึงสัจธรรม” (FG 07)    
3.) ความตายเป็นสิงทน่ีากลวั“ความตายเป็นเรืองธรรมดา ธรรมชาติ พูดได ้แต่บาง
คนก็ยงัถืออยูไ่ม่ค่อยพดูถา้เป็นสมยัก่อนพดูไม่ไดเ้ลยเกิดตายขึนมาจริงเขาจะ
สมนาํหนา้เอา” (FG 06) หรือ“ความตายหนีไม่พน้หรอก ทุกคนก็คิดเช่นนนั ทุก
คนรับไม่ไดห้รอก แค่เจบ็หนกัก็ไปหาหมอแลว้ ทุกคนกลวัตาย แต่ไปหาหมอช่วย
ไดเ้ปล่าไม่รู้ ถา้ไม่ไดก้็เวรกรรมเขา” (E 10) หรือ “จะวา่ไปคนเราก็กลวัตายกนัทุก
คน” (E 02)                                                                                                                  

คําสอนศาสนา ผูสู้งอายมีุความเชือคาํสอนทางศาสนา แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ                                        
1.) หลกัคําสอนมีส่วนเกยีวข้องกบัเรืองความตาย“เขา้วดัทาํบุญพระเทศน์ พระ
สอนก็พดูถึงเรืองเกิด แก่ เจบ็ ตาย” (FG 02) หรือ“พระพุทธเจา้สอนไวว้า่ความตาย
เป็นสัจธรรม คือทีสุด เกิด แก่ เจบ็ ตาย ธรรมชาติ” (FG 07) หรือ“พระท่านสอนมา
อยา่งนนั ฉนัชอบฟังพระเทศน์ อ่านหนงัสือมนตพ์ิธี หนงัสือกฎแห่งกรรม” (E 09) 
หรือ“ฟังเทศน์ พระก็สอนเรืองเกิด แก่ เจบ็ตาย คนเขาก็เล่ากนั เลยทาํบุญทุกวนั”
(E13)                                 
2.) เชือว่าศาสนาเป็นแค่กุศโลบายให้คนทาํดี “ศาสนา เขาสอนเรืองทาํดี ไดดี้ทาํชวั
ไดช้วั เรืองบาปบุญ” (FG 04) “พระพุทธเจา้สอนใหค้นทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั ยงังยั
พระพุทธเจา้ก็คงไม่หลอกเราหรอก หลกัคาํสอนท่านเกียวกบัการวางแผนบนั
ปลายชีวติดว้ย” (FG 05) หรือ“สัมผสัธรรมะ ก็เพือปล่อยวาง ลดละเลิก ทาํสมาธิ 
ทาํใจใหโ้ล่ง ทาํปัจจุบนัใหดี้ทีสุด เท่านนั”(E 06) หรือ“ไม่ไดห้วงัวา่คาํสอนอะไร
จะพึง จะไปเป็นอะไรในชาติหนา้ ไม่ไดไ้ปวดั ทาํบุญอะไร แต่เชือเป็นกุศโลบาย
ไวใ้ชส้อนเด็กๆใหท้าํดี”(E 11)  
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ตารางที 8  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวติหลงัความตาย และการเตรียมตวั 
                 ก่อนตาย (ต่อ) 
 

ความ
เชือ 

ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

คํ าส อน
ศาสนา 
(ต่อ) 

3.) ไม่แน่ใจว่าหลกัคําสอนมีส่วนเกยีวข้องกบัเรืองความตาย“เชือบา้ง ไม่เชือบา้ง” แต่ก็
ทาํบุญ กรวดนาํไวม้ากๆ” (E 07)                                                                                          
4.) ไม่เชือหลกัคําสอนมีส่วนเกยีวข้องกบัเรืองความตาย “ไม่เชือ แต่ก็ฟังไดไ้ม่ขดั”  
(E 04) หรือ “ตายแลว้ขึนสวรรคจ์ะเป็นจริงไดอ้ยา่งไร บางศาสนาบอกวา่ตายแลว้ไดเ้กิด บาง
ศาสนาบอกตายแลว้ไม่ไดเ้กิด ยงัแยง้กนัอยูเ่ลย เขาสอนใหท้าํดี เวน้ทาํชวั (E 14)                              

ชีวิตหลัง
ค ว า ม
ตาย 

ผูสู้งอายมีุความเชือเกียวกบัชีวติหลงัความตายแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ                                
1.) เชือว่าชีวติหลงัความตายชาติหน้ามีจริง“คนเรานบัถือพุทธศาสนา บอกอยูแ่ลว้เรือง
การเวยีนวา่ยตายเกิด เรืองบาปบุญ ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั” (FG 01) หรือ“เชือวา่โลกหนา้
มีจริง ทุกวนันีก็เขา้วดัทาํบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกนั บุญช่วยได”้ (FG 02) หรือ “เชือ
วา่ถา้ทาํไม่ดีจะส่งผลต่อบาปกรรมในชาติหนา้ เวลาเราไปเยยีมคนเจบ็ บางครังเขาไม่มี
ลูกหลาน ผมยงันึกถึงเวรกรรมเลยทาํเวรทาํกรรมอไรไว ้หนอ เลยยอ้นกลบัมาคิดถึง
ตวัเองวา่ถา้เราทาํไม่ดี เราตอ้งเป็นอยา่งเขา” (FG 06) หรือ “หลงัป่วยป้าทาํบุญ เชือชาติ
หนา้ตอ้งเก็บสะสมบุญ ทาํบุญเรือยๆ ฟังเทศน์ คนเรา บนัปลายชีวติทาํบุญทาํทานไว ้
งานบุญมาบอกเถอะตอ้งไป” (E02) “ฉนัเชือวา่โลกหนา้มีจริง มีคนฝันเห็น ฉนัเลยให้
ทานทาํบุญไวเ้ยอะ อธิษฐานเรือยวา่ถา้จะตายขอใหไ้ปง่ายๆ กงัวลวา่ กตูายไปจะเกิดเป็น
อะไรวา๊? เลยทาํบุญทุกวนั” (E 13) หรือ“ป้านึกถึงกุศลผลบุญ ทาํไม่ดีตกนรก ป้าทาํ
ความดีทงันนั สร้างระฆงั หล่อพระประธานสร้างตูพ้ระธรรม ม่าน โตะ๊หมู่บูชา สร้างไว ้
ตายไปจะไดข้องเรา กุศลผลบุญจะไดไ้ปพบ ทาํบุญขา้วสาร นาํ นาํปลา จะมีทรัพย์
สมบติัมงัคงั ฉนัทาํบุญ ก็คิดวา่กุศลผลบุญตอ้งช่วยฉนั จะไดห้รือไม่ไดเ้ราก็มองไม่เห็น 
แต่เขาบอกๆกนัมาก็แปลวา่ดี” (E 09) 
2.) ไม่แน่ใจว่าชีวติหลงัความตาย ชาติหน้ามีจริง“ไม่แน่ใจ จะวา่เชือก็เชือ จะวา่ไม่เชือก็
ไม่เชือ สังคมเขาทาํกนัมายงังยัเราก็ทาํตามไป” (FG 04) หรือ “ไม่รู้วา่มีจริงเปล่า หลงั
ตายไม่คิดเลยวา่จะเป็นอะไรต่ออะไร ใส่บาตรก็ใส่ไปงนั ตายก็คือตาย” (E 08) หรือ 
“เชือบา้ง ไม่เชือบา้ง” แต่ก็ทาํบุญ กรวดนาํไวม้ากๆ” (E 07) หรือ “จะเชือก็ไม่เชือ จะวา่
ไม่เชือก็ไม่ใช่ เพราะโบราณบอกต่อๆกนัมา แต่ก็เห็นตายพอเผาก็จบ” (E 01)                     

ตารางที 8  ความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวติหลงัความตาย และการเตรียมตวั 
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                ก่อนตาย (ต่อ) 
 

ความเชือ ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
ชีวิตหลังความ
ตาย (ต่อ) 

3.) ไม่เชือว่าชีวติหลงัความตายว่าชาติหน้ามีจริง“ไม่เชือ ไม่เคยเห็นวา่มีใคร
กลบัมา” (FG 03) “ไม่เชือหรอก วา่จะมีจริง บางคนบอกอุทิศอวยัวะ ร่างกายแลว้
ชาติหนา้จะเกิดมาไม่ครบ ผมไม่สนใจ ผมอุทิศดวงตาไป ก็มีคนมาต่อวา่มาเตือน
ผม แต่ผมวา่เป็นการทาํบุญ ตายไปอวยัวะอะไรของผมทีใชไ้ดใ้หเ้อาไปใช”้ (FG 
04) หรือ “ไม่เคยเชือเลยเรืองนี ตายแลว้ เผาแลว้ก็ไปกนัหมด ไม่เห็นมีใครกลบัมา 
สักคน เผาไปหมดไป คนทีนีไม่เชือเรืองผกีนัหรอก” (E 05) หรือ“ชีวติหลงัความ
ตาย ตกนรก ขึนสวรรคเ์ป็นแค่ขอ้เตือนใจ ตระหนกัเพือให้ทาํดีไดดี้ ทาํเป็น
ตวัอยา่งใหค้นรุ่นหลงั คิดแต่ทาํดี” (E 06)   

การเตรียมตัว   
ก่อนตาย 

ผูสู้งอายมุีความเชือว่าการเตรียมตัวตายเป็นสิงทดีี เป็นการวางแผน ไม่สร้าง
ปัญหาความเดือดร้อนและเป็นภาระแก่บุตรหลาน ป้องกนัความขดัแยง้ทีจะ
เกิดขึน“การวางแผนชีวติใครก็ไม่อยากตาย แต่ยงังยัก็ตอ้งตาย ต่างประเทศเขายงั
ทาํกนัเลย ขณะยงัมีชีวติอยูเ่ราก็ตอ้งเตรียมตวัไว ้ตอ้งแจงไวต้งัแต่ช่วงดีๆ พอ
เจบ็ป่วยพดูอะไรไม่ไดแ้ลว้” (FG 01) หรือ “เตรียมตวัตายเป็นสิงดีจะไดไ้ม่อยูบ่น
ความประมาทป่วยหนกัไปถึงโรงพยาบาลจะทาํอะไรก็ทาํ จะตายก็ตาย แต่ถา้ไม่
เตรียมไว ้เคยเจอวา่ลูกๆทะเลาะกนั” (FG 02) หรือ “เตรียมตวัก่อนตายไวเ้ป็นสิงที
ดี สมยันีไม่เตรียมก็เหมือนเตรียมคิดวา่ทาํยงังยัไม่ใหเ้ป็นภาระลูกหลาน” (FG 07) 
หรือ “คิดวา่ควรเตรียมตวัไว ้เพราะเป็นผลดีภายภาคหนา้ คนขา้งหลงั ไม่
เดือดร้อน (E 03) “การเตรียมตวัก่อนตายเป็นเรืองทีดีแก่ลูกหลาน ไม่เป็นภาระ” 
(E14) “เป็นสิงสาํคญัเลย ไดส้งัเสียใหห้มดกงัวล แต่เขาจะทาํตามหรือไม่นนัอีก
เรือง ควรตอ้งทาํทุกคน มีเล็กมีนอ้ยก็ตอ้งเตรียม เพือลดภาระ” (E 06) “ควรตอ้ง
เตรียม จะไดบ้อกกล่าวสิงทีตวัเองตอ้งการ เตรียมทงัตวั ทงัใจ เตรียมเงินไวไ้ม่ให้
คนขา้งหลงัเดือดร้อน ไม่ตอ้งแยง่กนั” (E 12) “เตรียมตวัไวดี้ คนขา้งหลงัไม่ตอ้ง
ลาํบาก แต่ฉนัไม่มี  อะไรจะเตรียม” (E 04) “ฉนัวา่เตรียมมนัดี แต่บางคนเขาไม่
เตรียมเพราะไม่มีอะไรจะใหเ้ตรียม” (E 09) 

 

 จากตารางที 8 เกียวกบัความเชือเกียวกบัความตาย คาํสอนทางศาสนา ชีวิตหลงัความ
ตาย และการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุพบวา่  
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 ความเชือเกียวกับความตาย ผูสู้งอายุมีความเชือเกียวกบัความตายแยกออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ  
 1. ความตายเป็นเรืองธรรมชาติ ธรรมดาเป็นวฏัจกัรของชีวิต  
 2. ความตายเป็นเรืองของ เวรกรรม  
 3. ความตายเป็นเรืองของการพน้ทุกข ์ปลง  
 . ความตายเป็นสิงทีน่ากลวั  
 โดยผูสู้งอายุส่วนใหญ่ เกือบร้อยละ 90 เชือว่าความตายเป็นเรืองธรรมชาติ เป็นวฏัจกัร
ชีวิตดา้นเกิด แก่ เจบ็ ตาย เนืองจากมีประสบการณ์และเห็นบุคคลรอบขา้งตายอยูบ่่อยๆ ทาํให้ปลงและ
ปล่อยวางได้ สามารถพูดคุยกบับุตรหลานและคนในครอบครัวได้มากกว่าจะพูดในวงนอก เพือเป็น
การวางแผนและแจง้ บุตรหลานเพือให้ปฏิบติัตามความประสงค ์ส่วนผูสู้งอายุกลุ่มทีเหลือเชือวา่ความ
ตาย เป็นเรืองของ  เวรกรรมเนืองจากเป็นสิงทีทุกคนตอ้งประสบ และไม่มีบุตรหลาน ใช้ชีวิตโดยที  
ไม่มีภาระใดๆ หรือผูสู้งอายุบางรายเชือว่าความตายเป็นเรืองของการพน้ทุกข์ ปลง เนืองจากมีโรค
ประจาํตวัทีรุมเร้าได้รับความทุกข์ทรมาน และคิดว่าตนเองเป็นภาระแก่บุตรหลาน และบางรายยงัมี
ความเชือว่าความตายเป็นสิงทีน่ากลัว เนืองจากยงัมีภาระ ห่วงกังวล แต่โดยทวัไปคนในสังคมมกั     
ไม่ค่อยพูดถึงความตาย ในวงนอกเนืองจากไม่มีวาระทีตอ้งพูดคุย ยกเวน้การพูดเล่นๆ และบางราย     
ยงัมองความตายเป็นสิงที น่ากลวัจึงไม่พูดถึง ซึงอาจสืบเนืองจากความเชือทีมีอยู ่แต่ปัจจุบนัความเชือ
นันเริมลดลง สามารถพูดถึงได้มากขึนเนืองจากวฒันธรรมเริมเลือนรางและศาสนาเขา้มามีอิทธิพล   
ต่อความคิดมากขึน 
 ความเชือเกียวกับคําสอนทางศาสนา ผูสู้งอายุมีความเชือเกียวกับหลักคาํสอนทาง
ศาสนาเกียวขอ้งกบัความตาย แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
 1. หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้งกบัความตาย  
 . หลกัคาํสอนมีส่วนเกียวขอ้งดา้นกุศโลบายใหค้นทาํดี  
 3. กลุ่มไม่แน่ใจวา่หลกัคาํสอนมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองความตาย  
 4. กลุ่มทีไม่เชือหลกัคาํสอนมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองความตาย  
 โดยผู ้สูงอายุร้อยละ 45.45 เชือว่าหลักคําสอนทางศาสนาเกียวข้องกับความตาย 
เนืองจากมีคาํสอนเกียวกบัเรืองสัจธรรมชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง ร้อยละ 31.81 
เชือวา่หลกัคาํสอนทางศาสนาเป็นแค่กุศโลบายใหค้นทาํดีละเวน้ความชวั และการวางแผนบนัปลาย
ชีวิตดว้ย ส่วนผูสู้งอายุกลุ่มทีสาม ร้อยละ 4.45 ไม่แน่ใจวา่หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้ง
กบัเรืองความตายแต่ได้มีการปฏิบติัตามความเชือของสังคมและสืบทอดต่อๆกนัมา และผูสู้งอายุ
กลุ่มสุดทา้ย ร้อยละ 18.18 ไม่เชือหลกัคาํสอนมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองความตาย 
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 ความเชือเกียวกับชีวิตหลังความตาย ผูสู้งอายุมีความเชือเกียวกบัชีวิตหลงัความตาย 
แยกเป็น3 กลุ่มคือ   
 1. เชือวา่ชีวติหลงัความตายชาติหนา้มีจริง  
 2. ไม่แน่ใจวา่ชีวติหลงัความตายชาติหนา้มีจริง 
 . ไม่เชือวา่ชีวติหลงัความตายวา่ชาติหนา้มีจริง  
 โดยผูสู้งอายุร้อยละ 54.54 เชือว่าชีวิตหลงัความตายชาติหน้ามีจริง เนืองจากคาํสอน
ของศาสนาทีได้รับจากการฟังพระสอน จากการอ่านหนังสือ หรือจากประเพณีทีปฏิบติัหรือการ
บอกกล่าวทีสืบทอดกนัมาตงัแต่สมยับรรพบุรุษเชือมโยงกบัคาํสอนทางศาสนาทีถ่ายทอดมาถึง
ปัจจุบนัเกียวกบัเรืองการเวียน ว่าย ตายเกิด ผูสู้งอายุกลุ่มทีสองร้อยละ 27.27 ไม่แน่ใจว่าชีวิตหลงั
ความตายชาติหน้ามีจริง เนืองจากเริมมีการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลมากขึน แต่ยงัปฏิบติัตาม
ประเพณีทีสืบทอดกนัมา และผูสู้งอายุกลุ่มสุดทา้ยร้อยละ 18.18 ไม่เชือวา่ชีวิตหลงัความตายวา่ชาติ
หนา้มีจริง เนืองจากมีการคิดวิเคราะห์ตามหลกัการและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ทีมากขึน และคิดว่า
คาํสอนทางศาสนาเป็นกุศโลบายขอ้เตือนใจใหค้นตระหนกัและประพฤติปฏิบติัดี 
 ความเชือเกียวกับการเตรียมตัวก่อนตาย  โดยผูสู้งอายุทงัหมดคิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเชือเกียวกบัการเตรียมตวัก่อนตายวา่เป็นสิงทีดี เป็นการวางแผนเพือความไม่ประมาทก่อนการ
เจ็บป่วย ไม่สร้างปัญหาเป็นภาระและสร้างความลาํบาก เดือดร้อนแก่บุตรหลานและป้องกนัความ
ขดัแยง้ทีอาจเกิดขึน 
 ดังนันจากข้อมูลข้างต้นจึงพบว่า ผูสู้งอายุเกือบทังหมด เชือว่าความตายเป็นเรือง
ธรรมชาติ เป็นวฏัจกัรชีวิต และส่วนใหญ่เชือวา่หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้งกบัความตาย 
ซึงบางส่วนเชือวา่หลกัคาํสอนทางศาสนาเป็นกุศบายให้คนทาํดีละเวน้ความชวั และผลของการเชือ
ว่าหลกัคาํสอนมีส่วนเกียวขอ้งกบัความตายจึงทาํให้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เชือว่าชีวิตหลงัความตาย  
ชาติหน้ามีจริงจากหลักคาํสอนเกียวกับการเวียน ว่าย ตาย เกิด และผลของความเชือจากปัจจยั
ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้สู้งอายเุชือวา่การเตรียมตวัก่อนตายนาดา้นต่างๆ เป็นสิงทีดี เป็นการวางแผน
เพือความไม่ประมาทไม่สร้างปัญหาเป็นภาระและสร้างความลาํบาก เดือดร้อนแก่บุตรหลานและ
ป้องกนัความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึน 
  .  ความรู้และการเรียนรู้เกียวกับความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย เป็น
การศึกษาถึงความรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย และวธีิการเรียนรู้ของผูสู้งอายุเกียวกบั
เรืองดงักล่าว ความรู้และวิธีการเรียนรู้เพือให้ไดม้าซึงความรู้นนัจะส่งผลต่อความตระหนกัและการ
เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายเุองโดยผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 9 ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย  
 

ความรู้และ      
การเรียนรู้ 

ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

ความรู้เกียวกับ
ความตายและ       
การเตรียมตัว 
ก่อนตาย 

ผูสู้งอาย ุมีความรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย แยกเป็น 3 กลุ่มคือ   
1.) สัจธรรมชีวติตามหลกัคําสอนศาสนาเพอืทาํความเข้าใจในธรรมชาติและ
ยอมรับสัจธรรมของชีวติเกียวกบัการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย “คนเรานบัถือพุทธศาสนา 
บอกอยูแ่ลว้เรืองการเวยีนวา่ยตายเกิด เรืองบาปบุญ ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั (FG 01)
หรือ“เกิด แก่ เจบ็ ตาย พระก็สอนอยูแ่ลว้ ฟัง วทิย ุฟังพระเขาก็บอกก็สอน”  
(E 02) หรือ “ฟังเทศน์ พระก็สอนเรืองเกิด แก่ เจบ็ตาย คนเขา ก็เล่ากนั เลย
ทาํบุญทุกวนั” (E 13)             
2.) การเตรียมตัวก่อนตายในด้านต่าง  ๆเพือป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึน และเป็นการ
อาํนวยความสะดวกแก่บุตรหลานดา้นการจดัการศพ “การเตรียมตวัก่อนตาย 
ส่วนใหญ่ในครอบครัวจะเตรียมกนัไวอ้ยูแ่ลว้เป็นธรรมเนียมเดิมๆทีทาํกนัมาแต่
โบราณ ปู่ ยา่ตายายทาํมา เราก็ทาํตามกนัไป” (FG 01) หรือ  “ผูสู้งอาย ุส่วนใหญ่เขามี
การจดัการใหลู้กหลานรู้อยูแ่ลว้ ถา้เขามีมรดกกนันะ ฌาปนกิจสงเคราะห์ผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ก็ทาํกนัไว”้ (FG03) หรือ “ทาํมรดกทรัพยสิ์น โดยการจดัการแจกแจงฌาปนกิจ
กนั สมคัรใจทาํ ทาํเพือลูกหลานไม่อยากใหลู้กหลานลาํบาก ห่วงเขาวา่จะไม่มีเงิน 
ทาํศพ” (FG06) หรือ “ฉนัเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ ตายไปลูกไดมี้เงินทาํศพใหเ้รา  
ลูกไดไ้ม่เดือดร้อน ถา้ไปยมืเงินเขามาทาํศพเราก็ยงัมีเงินตรงนีไปใชห้นีเขา ตอนทีจะ
ทาํตอนแรกพีสาวเขาเป็นคนชวนวา่ทาํไปเถอะ ลูกเราไดไ้ม่เดือดร้อน ฉนัก็เลยทาํไว ้
ส่วนทรัพยสิ์นเงินทองอืนแลว้แต่เขาจดัการกนั สองพี นอ้ง” (E 07) “ป้าเขา้วดัทาํบุญ 
ของคาว ของหวาน นาํ ไม่ขาด ความตายนึกถึงไดเ้รือย  ๆแต่ก็ใจไม่ค่อยดี” (E 10)              
3.) หนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของ ชีวติ (Living will)               
     3.1 ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครัง
สุดทา้ยของชีวติ เพราะไม่เคยไดย้นิเรืองนีมาก่อน“ไม่เคยรู้เรืองนีมาก่อน แต่ถึง
ไม่รู้เราก็มีการวางแผนดา้นสุขภาพกนัไวบ้า้งวา่ถา้เป็นอะไรหนกัๆใหป้ล่อยไป
สบายๆ อยา่ยอืใหท้รมาน”(FG 03) หรือ“ไม่รู้ขอ้มูลเลยวา่เกียวกบัอะไร วนัๆอยู่
แต่กบับา้น” (E 05) “ไม่รู้ เรืองอะไรหรอก ไม่เคย ไดย้นิ เชา้ขึนมาก็คา้ขาย เยน็ก็
นอน หยุดก็เขา้สวน ใครมาคุยอะไรก็ไม่รู้เรืองกะเขา” (E 8) 
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ตารางที 9 ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย (ต่อ) 
 

ความรู้และ        
การเรียนรู้ 

ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

ความรู้เกยีวกบั 
ความตายและ  
การเตรียมตัว 
ก่อนตาย (ต่อ) 

     3.2 มีความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต 
จากการอบรมความรู้ในชมรมสูงอาย ุ“รู้เรืองพรบ. จากอ่านหนงัสือ และเขา้
ประชุมของชมรมสูงอายมุา” (FG 05) หรือ “รู้เรืองพ.ร.บ.เรืองนี เพราะเคยมี
วทิยากรเขามาแนะนาํใหฟั้งในกลุ่มชมรมผูสู้งอาย ุแต่ก็ไม่ไดป้ระเมินวา่เขาทาํ
ไดก้นัหรือไม่ ไม่เคยถามกนั” (E 06)     

การเรียนรู้ 
เกียวกับความตาย 
และการเตรียมตัว
ก่อนตาย 

ผูสู้งอายมีุการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตายจากบุคคล
หลายๆฝ่าย เช่น ผูน้าํทางศาสนา พระภิกษุ นกัวชิาการ ครู บุคลากรทาง
การแพทย ์เป็นตน้ เรียนรู้โดยผา่นช่องทางดงันี                                                     
1.) จากประเพณทีีปฏิบัติหรือการบอกกล่าวทสืีบทอดกนัมาตงัแต่สมัยบรรพ
บุรุษ “ผูสู้งอาย ุเขามีการแจกแจงเรียบร้อยแลว้ก่อนทีจะพดูไม่ได ้เขาเตรียมกนัมา
ก่อนหนา้นีแลว้ เตรียมกนัมาตงัแต่รุ่นปู่ ยา่ตายายทาํตามกนัมา ผมสังไวเ้ลยวา่พอ่แม่
ไม่อยูอ่ยา่รบกนัเนอ้” (FG 05) หรือ “การเตรียมตวัก่อนตายส่วนใหญ่ในครอบครัวจะ
เตรียมกนัไวอ้ยูแ่ลว้เป็นธรรมเนียมเดิมๆทีทาํกนัมาแต่โบราณ ปู่ ยา่ตายายทาํมา เราก็
ทาํตามกนัไป” (FG 01) หรือ “ตอนจะตาย พอ่เคยสังไวว้า่เอากระดูก 
ไปไวว้ดัทีอยากฟังพระสวด แต่ฉนัไม่ทาํอยากใหพ้อ่แม่อบอุ่นอยูบ่า้น วดัก็ไม่ดี
เจดียเ์งาโบสถท์บั คนจีนสร้างฮวงจุย้อยูที่ดีก็ดีลูกหลานรวย” (E 09)       
2.) จากการฟังพระเทศน์ทงัจากทีวดั ฟังวทิย ุเสียงตามสายวดั“บาปบุญและ
โลกหนา้ พอ่แม่ปู่ ยา่ตายายเขาสอนไว ้โตหน่อยก็ไปวดัพระก็เทศน์ก็สอนอีก 
เลยเชือ” (FG 04) หรือ “พระท่านสอนมาอยา่งนนั ฉนัชอบฟังพระเทศน์ อ่าน
หนงัสือ มนตพ์ิธี หนงัสือกฎแห่งกรรม” (E 09)                               
3.) จากประสบการณ์ทีพบเห็น“ป้าเคยใหส้ามีใส่ท่อช่วยหายใจเพือยอืชีวิตเขา
ไว ้ตอนใส่เลือดกบปากเลยเลย แลว้เขาก็ไม่ฟืน สือสารก็ไม่ได ้ไดแ้ต่นอนดิน
นาํตาไหลแลว้เขาก็ตาย ถา้ยอ้นเวลากลบัไดป้้าจะไม่ใส่ใหเ้ขาทรมาน ป้าเองเลย
สังลูกไวว้า่อยา่ทาํ” (FG 07) หรือ“ส่วนใหญ่ผูสู้งอายมีุการพดูคุยเกียวกบัเรือง
การเตรียมตวัก่อนตายดา้นการจดัการทรัพยสิ์น ทีดิน ใหก้บับุตรหลานและทาํ
ฌาปนกิจไวแ้ลว้ แต่มีบางส่วนทีไม่ไดพ้ดูถึงเพราะไม่มีสมบติัใหจ้ดัการอะไร”  
(FG 04) หรือ “ผมเคยเห็นเขาเตรียมเรืองเงินทาํศพไว ้คิดวา่เขาทาํถูก ลูกหลาน 
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ตารางที 9 ความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อนตาย (ต่อ) 
 

ความรู้และ        
การเรียนรู้ 

ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 

การเรียนรู้ 
เกียวกับความตาย 
และการเตรียมตัว 
ก่อนตาย (ต่อ) 

ไดไ้ม่เดือดร้อน” ( E 03) หรือ “ป้าเคยเห็นคนเขาสังไวว้า่ถา้จะตาย ขอกลบัมา
ตายทีบา้น ป้าวา่เตรียมไวก้็ดี สามารถสร้างสุขสุดทา้ยก่อนเราตายได”้ (E 09) 
หรือ “คน”ทวัไปในหมู่บา้น มีการเตรียมตวัโดยเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ  
ฉนัก็วา่คิดไดถู้ก คิดไดดี้” (E 07)                                                                           
4.) จากสือ อนิเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ทีสามารถเขา้ถึงได ้“ดูแลสุขภาพตามที
หมอสัง บางทีเรียนรู้การดูแลสุขภาพผา่นสือ อินเตอร์เน็ต วิทย ุโทรทศัน์” (FG 07) 
หรือ “เกิด แก่ เจบ็ ตาย พระก็ สอนอยูแ่ลว้ ฟังวิทย ุฟังพระเขาก็บอกก็สอน” (E 02)   
5.) จากการอ่านหนังสือ ประชุม “รู้เรืองพรบ. จากอ่านหนงัสือ และเขา้ประชุมของ
ชมรมสูงอายุมา คนทีเขา้ประชุมผูสู้งอายุจะรู้จกัการเตรียมตวัก่อนตาย” (FG 05) 
หรือ “พระเขาก็เทศน์ ก็สอน ถือศีลอยูเ่ขาก็บอก หนงัสือฉนัก็อ่าน” (E 10) “รู้เรือง
พ.ร.บ.เรืองนี เพราะเคยมีวิทยากรเขามาแนะนาํใหฟั้งในกลุ่มชมรมผูสู้งอายุ แต่ก็
ไม่ไดป้ระเมินวา่เขาทาํไดก้นัหรือไม่ ไม่เคยถามกนั” (E 06)                                          

 

 จากตารางที 9 เกียวกบัความรู้และการเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตวัก่อน
ตายของผูสู้งอาย ุพบวา่ 
 ความรู้เกียวกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย ผูสู้งอายุมีความรู้แยกออกเป็น      
3 ดา้น คือ  
 1. ความรู้ดา้นสัจธรรมชีวิตตามหลกัคาํสอนศาสนาเพือทาํความเขา้ใจในธรรมชาติ
และยอมรับสัจธรรมของชีวติเกียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย  
 2. ความรู้ดา้นการเตรียมตวัก่อนตายในดา้นต่างๆ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ตายของตนเอง แต่จากการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุเกือบทงัหมด มีความรู้ในการเตรียมตวัก่อนตายโดย
เน้นไปทีการจัดการทางด้านทรัพย์สินและการเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ 
มากกวา่การเตรียมตวัดา้นอืนๆ  
 . ความรู้ดา้นหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will)  
 โดยมีผูสู้งอายุไม่ถึงร้อยละ10 ทีมีความรู้เกียวกับด้านนี นอกนันเกือบทงัหมดหรือ 
มากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีความรู้ หรือเพียงแค่เคยได้ยินแต่ไม่ทราบรายละเอียด เนืองจากความไม่
แพร่หลายของขอ้มูลในทุกๆด้านของช่องทางสือ และถึงแมจ้ะมีการผลิตสือความรู้ด้านนีอยู่บา้ง 
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เช่น ในรูปของเอกสาร แต่ผูสู้งอายุไม่สามารถเขา้ถึง หรือได้รับขอ้มูลได้ ยกเวน้ผูที้อยู่ในชมรม
สูงอายทีุไดรั้บการอบรมจากวทิยากร และรับแจกเอกสารเท่านนั 
 การเรียนรู้เกียวกับความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย ผูสู้งอายุมีการเรียนรู้เกียวกบั
ความตาย และการเตรียมตวัก่อนตายโดยเป็นการเรียนรู้จากวทิยากรทีเป็น ครู อาจารย ์นกัการศึกษา 
บุคลกรทางการแพทย ์และพระภิกษุสงฆ ์หรือผูน้าํทางศาสนา โดยแยกช่องทางการเรียนรู้ออกเป็น 
5 ช่องทาง คือ  
 1. จากประเพณีปฏิบติัทีสืบทอดหรือการบอกกล่าวต่อกนัมาตงัแต่สมยับรรพบุรุษ 
เป็นช่องทางการเรียนรู้ทีถ่ายทอดจากรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ โดยเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั   
จากประสบการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมตวัก่อนตายดา้นการจดัการสมบติัทรัพยสิ์น ดา้นจิตวิญญาณ 
ความเชือ ศรัทธา  
 2. จากการฟังพระเทศน์ทงัจากทีวดั ฟังวทิยุ หรือจากเสียงตามสายของวดั โดยเฉพาะ
ความรู้เกียวกบัสัจธรรมชีวิต การเรียนรู้จากช่องทางนีเป็นช่องทางทีมีประโยชน์ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้เพือเตรียมตวัก่อนตายดา้นจิตใจ เนืองจากผูสู้งอายเุป็นช่วงวยัชราทีเริมปล่อยวางและแสวงหา
ความสงบ ส่วนใหญ่จึงเขา้วดั ฟังธรรม และสนใจฟังพระเทศน์ โดยเฉพาะการเทศน์ ให้ความรู้ผา่น
เสียงตามสายของวดั ทีผูสู้งอาย ุสามารถเขา้ถึง ไดย้นิ ไดฟั้งอยา่งสะดวกแมก้ระทงัอยูก่บับา้น   
 3. จากประสบการณ์ทีพบเห็น เป็นช่องทางการเรียนรู้เกียวกับความตายและการ
เตรียมตวัก่อนตายจากประสบการณ์ตรงของผูสู้งอายเุอง จากบุคคลใกลชิ้ด หรือบุคคลรอบขา้ง หรือ
การเตีรยมตวัก่อนตายดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจเพือมีเงินให้บุตรหลานไวเ้ป็นค่าทาํศพ ซึง
การเรียนรู้ของผูสู้งอายุในทุกๆช่องทางสามารถส่งผลต่อทศันคติ ความตระหนกัต่อการเตรียมตวั
ก่อนตายของผูสู้งอาย ุและนาํมาซึงการเตรียมตวัก่อนตายส่วนบุคคลได ้ 
 4. จากสือ อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทศัน์ ซึงปัจจุบนัสือดงักล่าวสามารถเขา้ถึงและคน้หา
ข้อมูลได้ง่าย แต่มีข้อจาํกัดเกียวกับความสามารถในการเข้าถึง และใช้งาน เช่น อินเตอร์เน็ตทีไม่มี        
ทุกบา้น และผูสู้งอายุไม่มีความรู้ในการใช้ ส่วนสือทางวิทยุและโทรทศัน์ มีความสะดวกในการเขา้ถึง
แต่ไม่ค่อยมีรายการทีเกียวกบัขอ้มูลความรู้และพดูถึงความตายและการเตรียมตวัก่อนตายมากนกั  
 . จากการอ่านหนังสือ ประชุม ผูสู้งอายุสามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ ซึง
ปัจจุบนัมีผูเ้ขียนหนังสือเกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตายออกมาเผยแพร่ความรู้เป็น
จาํนวนมาก โดยเฉพาะการเตรียมตัวก่อนตายทางด้านจิตใจ หรือทางธรรม แต่ผูสู้งอายุอาจมี
ขอ้จาํกดัเรืองการอ่านออกเขียนได ้ปัญหาทางสายตา หรือการจดัหาหนงัสือมาอ่าน ส่วนการเรียนรู้
จากการประชุม ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุทีสามารถเข้าประชุมได้คือผูสู้งอายุกลุ่มทีเป็นสมาชิกชมรม
สูงอาย ุผูสู้งอายนุอกชมรมจึงไม่ไดมี้การเรียนรู้จากช่องทางนี  
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 ดังนันจากข้อมูลข้างต้นจึงพบว่า ผูสู้งอายุเกือบทงัหมดมีความรู้เกียวกับสัจธรรมชีวิต   
โดยเรียนรู้จากการฟังพระเทศน์ตามช่องทางสือต่างๆ หรือการอ่านหนังสือ และการเตรียมตวัก่อนตาย
ในด้านการจดัการสมบัติทรัพย์สิน การเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจต่างๆเพือให้บุตรหลานมีเงิน         
ค่าทาํศพ และการปฏิบติัตามความเชือและศรัทธา ซึงความรู้ในการเตรียมตวัดา้นนีเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การปฏิบติัทีสืบทอดกนัมาตงัแต่บรรพบุรุษ ประสบการณ์ทีพบเห็นจากบุคคลรอบขา้ง 
และเกือบทงัหมดไม่มีความรู้เกียวกบัหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดท้ายของชีวิต (Living 
will) มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีมีความรู้ดา้นนีจากการประชุม อบรมในชมรมผูสู้งอาย ุ
 

วตัถุประสงค์ท ี2 เพอืศึกษาการเตรียมตัวก่อนตาย และความต้องการ 
      ได้รับการดูแลของผู้สูงอายุในเขตจังหวดัราชบุรี 
 

 ตอนที 2 เป็นการนาํเสนอขอ้มูลทีคน้พบทงัจากการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูสู้งอายใุนแง่มุมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ดงันี 
 . การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ
  .  การเตรียมตวัก่อนตาย 
 . ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุ 
  .  ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือป่วยหนกั 
  .  ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ 
  .  ความตอ้งการรู้ความจริง 
  .  ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือเสียชีวติ 
  ซึงในทุกประเด็นทีศึกษาเกียวกบั การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการได้รับการดูแล 
ไดรั้บการช่วยเหลือเมือป่วยหนกั ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต ความตอ้งการรู้ความจริง และความ
ตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือเสียชีวิต ผลของการคน้พบสามารถนาํมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้  
แก่ตนเองและบุคคลอืนๆ เพือการวางแผนการเตรียมตวัก่อนตาย และสามารถเป็นแนวทางในการวางแผน 
การดูแลไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งต่อการเตรียมตวัและความตอ้งการส่วนบุคคลในดา้นต่างๆนนัอีกดว้ย  
 

 1.  การเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ 
  1.1 การเตรียมตวัก่อนตาย เป็นการศึกษาถึงการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายทีุได้
มีการวางแผนชีวิต และเตรียมความพร้อมก่อนตาย ซึงผลของการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ
นอกจากจะเป็นแนวทางในการปฏิบติัของตวัผูสู้งอายุเอง แลว้ยงัเป็นแนวทางใหบุ้ตรหลาน บุคคลที
เกียวขอ้ง บุคลากรทางการแพทยส์ามารถปฏิบติัตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้
โดยผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 



 126 

ตารางที 10  การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ
 

ประเด็น ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
การเตรียมตัว 
ก่อนตาย 

การเตรียมตวัก่อนตายส่วนบุคคล ผูสู้งอายมีุการเตรียมตวัก่อนตายแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ                                                                                                                    
1.) มีการเตรียมตัวก่อนตาย และแจง้บุตรหลานทราบ เนืองจาก เป็นการวางแผน
และตงัตนบนความไม่ประมาทโดยมีการจดัการดา้นต่างๆ เช่นการทาํฌาปนกิจ
ต่างๆ หรือเก็บเงินฝากธนาคาร เพือใหบุ้ตรหลานมีเงินทาํศพ หรือการจดัการดา้น
สมบติัทรัพยสิ์นทีมี และแจง้บุตรหลานใหท้ราบในรายละเอียดต่างๆ เพือไม่ให้
บุตรหลานเดือดร้อนบางรายไดแ้จง้ถึงความตอ้งการวาระสุดทา้ยของชีวติ บาง
รายไดแ้จง้ถึงความประสงคด์า้นการจดังานศพ  บางรายแจง้ แต่ยงัไม่ไดจ้ดัการ
เรืองเอกสาร นอกจากนียงัมีการเตรียมดา้นจิตใจ จิตวิญญาณเพือยอมรับสัจธรรม
ชีวติโดย ใส่บาตร ทาํบุญ ฟังเทศน์  เป็นตน้“ขณะมีชีวิตเราตอ้งเตรียมตวัไวแ้ลว้ 
คนเราตอ้งจดัแจงตอ้งเตรียมตวัไวต้งัแต่ช่วงดีๆ พอเจบ็ป่วยพดูอะไรไม่ไดแ้ลว้ 
ลูกหลานทาํประกนัไวใ้หแ้ลว้ บางคนก็ทาํเอง แต่เรืองฌาปนกิจทาํกนัเกือบ ร้อย
เปอร์เซ็นต ์ทีทาํเพราะจะมีเงินทาํศพ ส่วนเรืองอืนๆก็แลว้แต่ลูกหลานจดัการ” 
(FG 01) หรือ “ผมทาํฌาปนกิจและแจง้ภรรยาไวแ้ลว้เรืองการเงินก็บอกหมด ส่วน
เรืองการรักษาผมใหสิ้ทธิหมอและภรรยาตดัสินใจ ชีวิตทีเหลือผมอุทิศใหส้ังคม
ชีวติดา้นอืนๆไม่คิดอะไร กินสบายอยูส่บายมีความสุขในครอบครัวพอแลว้ ตาย
ไปผมบอกภรรยาวา่ไม่ตอ้งไปซือโลงดีๆมาใส่ใหไ้ปขอโลงวดัไม่ตอ้งสวดนาน 
ฟุ่มเฟือย ส่วนใหญ่จดังานรักษาหนา้ตวัเองกนัทงันนั” (FG 02) หรือ “มีสวสัดิการ
อะไรลงไวต้ลอด เมือตายก็มีเงินทาํศพ ร่างกายบริจาคไวก้บัโรงพยาบาลศิริราช 
บอกลูกๆไวแ้ลว้” (FG 02)  หรือ “ผมบอกไวแ้ลว้วา่ ถา้พอ่ตายอะไรต่ออะไรทีลูก
ตอ้งทาํ ถา้ตายเก็บไวส้ามวนัแลว้เผาเลย ไม่ตอ้งเก็บซอง และตอ้งเลียงแขกให้
เตม็ที” (FG 03) หรือ“ทาํไวแ้ลว้ ฌาปนกิจหน่ะ เก็บไวใ้ห้ลูก มนัจะไดมี้เงินทาํศพ
ใหเ้รา ตายไปแลว้จะปล่อยใหศ้พเน่าก็ช่างมนั ไดเ้งินไปแลว้นี” (FG 06) “ผมได้
คุยกบัลูกหลานแลว้เรืองทรัพยส์มบติั แต่ยงัไม่ไดโ้อน ผมมองวา่เด็กสมยันีถา้รีบ
โอนใหจ้ะละลายหมด” ( FG 06) หรือ “ใหลู้กดูแล ตดัสินใจดา้นกิจการมาสิบกวา่
ปีแลว้ รับภาระไปเลย ทรัพยส์มบติั ทีนาบอกให ้ลูกๆไปลงชือกนั ช่วงแม่แขง็แรง
ไปออกรังวดั ถา้แม่แก่ก็จะลาํบากไปซะตอนนีทีแม่แขง็แรงดี แต่ลูกก็ยงัปฏิเสธอยู่
ฉนัก็ไม่ไดถ้ามเหตุผลเขาวา่ทาํไม ฉนัอยากจะแบ่งไปใหห้มด ไม่อยากใหเ้ป็น  
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ตารางที 10  การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
 

ประเด็น ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
การเตรียมตัว 
ก่ อ น ต า ย 
(ต่อ) 

ภาระ ต่อไปจะไดไ้ม่รบกนั ฉนัเตรียมพร้อมอยูแ่ลว้ ไปวดัทาํบุญ ฟังพระ ฟังวทิย”ุ 
(E 02) หรือ “ฉนัเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ ตายไปลูกไดมี้เงินทาํศพใหเ้รา ลูกไดไ้ม่
เดือดร้อน ถา้ไปยมืเงินเขามาทาํศพเราก็ยงัมีเงินตรงนีไปใชห้นีเขา ตอนทีจะทาํตอน
แรกพีสาวเขาเป็นคนชวนวา่ทาํไปเถอะ ลูกเราไดไ้ม่เดือดร้อน ฉนัก็เลยทาํไว”้ (E 
07) หรือ “เป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจไว ้เมือตายไดมี้เงินทาํศพ ถา้ไม่อยา่งนนัฉนั
ไม่มาทาํสมาชิกหรอก บางคนยากจนเมือตายไม่มีเงินทาํศพ พอเขา้สมาชิกไดไ้ม่
ตอ้งรบกวนลูกหลาน เรืองอืนก็แลว้แต่ลูกหลาน ป้ามีลูก 2 คนเอง ให้เขาจดัการ
กนัเอง เมือถึงตอนนนัเขาตอ้งจดัการกนัได ้สังไว ้เรืองบา้นวา่ไม่ใหข้าย ใคร อยาก
อยู ่ใครเดือดร้อนไม่มีที อยูใ่หม้าอยู ่แต่อยา่ขาย ป้าเองก็เขา้วดัทาํบุญ ของคาว ของ
หวาน นาํ ไม่ขาด ความตายนึกถึงไดเ้รือยๆ แต่ก็ใจไม่ค่อยดี” (E 10)                            
2.) ไม่มีการเตรียมตัวก่อนตาย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ                                                
     2.1 เตรียมตัวก่อนตายโดยการวางแผนด้านการจัดการทรัพย์สินไว้ แต่ยังไม่ได้
แจ้งบุตรหลานทราบ เนืองจาก ไม่มีห่วง ไม่มีสมบติั  เกรงวา่จะเกิดปัญหาดา้นความ
ลาํเอียงและลูกหลานไม่ดูแลหลงัไดรั้บส่วนแบ่งสมบติัไปแลว้ และผูสู้งอายบุางราย
ยงัไม่ไวว้างใจบุตรหลาน “คุยกบัลูกหลานแต่สมบติัยงัไม่ไดแ้บ่ง กลวัวา่จะลาํเอียง 
เคยเจอมาเยอะ ยกมรดกใหห้มดแลว้ลูกหลานไม่เลียง แต่ถา้ถึงวนันนั จะเผาไม่เผาก็
เรืองของเขาเถอะ” (FG 05) หรือ “ฉนัไม่เคยวางแผนชีวิตอะไรไว ้แลว้แต่ลูกๆ ลูก
โตกนัหมด ไม่ห่วง ไม่มีอะไรจะห่วง ไม่มีสมบติั ฉนัแค่สมคัรสมาชิกฌาปนกิจ
หมู่บา้นไว ้เมือตายลูกจะไดมี้เงินทาํศพ เรืองอืนๆไม่เคยคุย ไดแ้ต่คิด ถา้เป็นอะไรก็
จะบอกลูก แต่ตอนนียงัไม่ไดบ้อก ยงัไม่รู้เหมือนกนัวา่จะบอกเมือไหร่” (E 04) 
หรือ“คิดไว ้วางแผนไวนึ้กถึงทรัพยส์มบติัแต่ยงัตดัใจไม่ลง กลวัวา่เขาจะทาํ
ลม้ละลาย ฌาปนกิจไม่ไดท้าํ เคยทาํAIA ขาดทุนตงัหลายแสน หลงัจากนนัฉนัถอน
หมดมาหมุนเอง เคยสอนอบรมลูก เรืองการออม แต่จะเชือเปล่าไม่รู้ เราพดูไป
เหมือนกบัเขาไม่ตงัใจฟังเรา เลยคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา เราเก็บเงินทองเตรียมตวัเราไว ้
ไม่หวงัพึงลูก แบ่งไวเ้ผอืกิน เผอืเจบ็ เผือตาย เตรียมไวแ้ต่ไม่ไดบ้อก ทุกวนันีฉนัทาํ
เองหมดทุกเรือง ฉนัลุกใส่บาตรบางทีเขายงัไม่ตืนกนัเลย เรา ทาํเองดีกวา่ บางคน
ไม่ได ้เตรียมตวั เพราะไม่มีตวัจะ เตรียม ถา้คิดแลว้ 

ตารางที 10  การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
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ประเด็น ผลการคน้พบจากผูสู้งอายุ 
การเตรียมตัว
ก่อนตาย (ต่อ) 

ไม่อยากตาย ห่วงโน่น ห่วงนี ลูกก็ไม่เก่ง สามีก็ทาํตามเรา ฉนัใส่บาตรทุกวนั 
เขา้วดัฟังเทศน์ ทาํบุญ ถา้จะตายขอใหไ้ปทางทีดี นึกวา่ทาํดีก็ขอใหไ้ดดี้” (E 09)       
     2.2 ไม่ได้เตรียมตัวก่อนตายเนืองจากไม่มีทรัพย์สินให้จัดการ หรือวางใจใน
บุตรหลานทีสามารถดูแลได ้บางรายคิดวา่ตนเองสุขภาพยงัแขง็แรงยงัไม่ถึงเวลา
เตรียม  และบางรายไวว้างใจบุตรหลานตนเองวา่สามารถจดัการได ้“ผมไม่ไดท้าํ
อะไรเลย มองวา่ตวัเองยงัแขง็แรงปกป้องตวัเองได ้แต่ผมก็เป็นโรคความดนัสูงอยู่
นะ” (FG 03) หรือ “ยงัไม่ถึงเวลา คิดวา่ตวัเองสุขภาพยงัดี ควบคุมอาการได ้มีสือ 
อินเตอร์เน็ตให้เราเขา้ถึงคน้หาขอ้มูลมาดูแลสุขภาพ เลยยงัไม่คิด อะไร” (FG 07) 
หรือ “ไม่ไดบ้อกเพราะ ไม่บอกเขาก็รู้วา่อะไรต่ออะไรทรัพยส์มบติัใหแ้บ่งกนัเอง
ในลูกๆ 4 คน” (FG 06) “ลูกจดัการได ้เพราะถึงตอนนนั ไม่รู้เรืองแลว้ทุกอยา่ง
โอนใหลู้กจดัการ คิดวา่ลูกมีปัญญาจดัการให้เราได”้ “ลูกบอกแม่ไม่ตอ้งจดัการ
อะไรทงันนั ลูกรับปากจะจดัการใหเ้อง”  (FG 04) “ตวัผมเองไม่ไดคิ้ดอะไรแลว้ 
คิดไปก็ไม่ไดเ้รือง แก่แลว้ ไม่มีอะไรใหจ้ดัการ ทรัพยสิ์นไม่มี แต่อยากใหลู้ก
สบาย อยูดี่กินดีมีความสุข อยา่ใหจ้นเกินไป อยา่ให้รวยเกินไป อยา่ใหมี้โรคภยั”   
( E 01) หรือ “ฉนัไม่ไดคิ้ด ไดว้างแผนอะไรไว ้แลว้แต่เวรกรรม ไม่ไดเ้ก็บเงิน
อะไรไว ้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนอะไรหรอกใหห้ลานดูแล ฉนัไม่รู้เรืองอะไร
หรอก เชา้มาก็คา้ขาย เยน็ก็นอน หยดุก็เขา้สวน” (E 08) หรือ “ไม่มีอะไรจะเตรียม 
ไม่มีอะไรจะวางแผน สมบติัก็ไม่มีอะไรจะวาง มีลูกคนเดียว บา้นก็เป็นของเขาอยู่
แลว้ ลูกทาํอะไรต่ออะไรให้อยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเดือดร้อน ตายเขาก็ทาํใหอ้ยูแ่ลว้” ( E 
11) หรือ “ไม่ไดว้างแผนอะไร มีลูกๆทาํ เราก็อยูบ่า้นเฉยๆ สมบติั มรดกจะยกให้
ใครเป็นผูจ้ดัการ คิดไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดบ้อกตอนนีไม่ไดป่้วย แขง็แรงดีอยู ่มี
ฌาปนกิจหมู่บา้น กองทุนผูสู้งอาย ุมีไวห้ลายๆกองทุนเตรียมไวท้าํศพเรา ส่วน
เรืองอืนๆก็แลว้แต่เขา ยงัไงเกิดมาก็ตอ้งตาย แต่ตอนนีเรายงัแขง็แรงอยู ่พดูเรือง
ตายแลว้ใจไม่ดี เสียกาํลงัใจ” (E 14)     

 

          จากตารางที 10 เกียวกับการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุพบว่า ผูสู้งอายุในเขตจงัหวดั
ราชบุรีมีการเตรียมตวัก่อนตายแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
 1. ผูสู้งอายมีุการเตรียมตวัก่อนตาย  
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 . ผูสู้งอายุไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย ซึงในทีนีรวมถึงผูสู้งอายุทีคิดไวแ้ต่ยงัไม่ได้
แจง้บุตรหลานดว้ย  
 โดยผูสู้งอายกุลุ่มแรก ร้อยละ 59 15 มีการเตรียมตวัก่อนตาย เนืองจากเป็นการวางแผน
และตงัตนบนความไม่ประมาทโดยมีการจดัการดา้นต่างๆ เช่นการทาํฌาปนกิจต่างๆ หรือเก็บเงิน
ฝากธนาคาร เพือให้บุตรหลานมีเงินทาํศพไม่สร้างความเดือดร้อน หรือการแจกแจงและจดัการ
สมบติัทรัพยสิ์นทีมี และแจง้บุตรหลานทราบในรายละเอียดต่างๆ บางรายไดแ้จง้ถึงความตอ้งการ
วาระสุดทา้ยของชีวิต บางรายไดแ้จง้ถึงความประสงคด์า้นการจดังานศพ และร้อยละ 53.33 มีการ
เตรียมด้านจิตใจ เพือยอมรับสัจธรรมชีวิตโดยการ ทาํบุญ ฟังพระเทศน์ ใส่บาตร อุทิศส่วนกุศล  
เป็นตน้  และผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง ร้อยละ 40.85 เป็นกลุ่มทีไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย โดยร้อยละ 
10.02 มีการเตรียมตวัก่อนตายดา้นการทาํฌาปนกิจ การวางแผนแจกแจงทรัพยสิ์น แต่ยงัไม่แจง้ให้
บุตรหลาน เนืองจากเกรงวา่จะเกิดปัญหาดา้นความคิดลาํเอียง ลูกหลานไม่ดูแลหลงัไดรั้บสมบติัไป
แลว้ หรือไม่มีห่วง ไม่มีสมบติั จึงยงัไม่บอกบุตรหลาน และผูสู้งอายรุ้อยละ 30.83 ไม่ไดมี้การเตรียม
ตวัก่อนตาย เนืองจากไม่มีทรัพยสิ์นให้จดัการ หรือบางรายคิดวา่ตนเองสุขภาพยงัแข็งแรง ยงัไม่ถึง
เวลาทีจะเตรียมตวั และบางรายไวว้างใจบุตรหลานตนเองวา่สามารถจดัการได ้
 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้จึงพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนมากมีการเตรียมตวัก่อนตายในดา้นต่างๆ 
และมีการแจง้ให้บุตรหลานทราบถึงสิงทีตนเองเตรียมไว ้รวมถึงความประสงค์ทีตนเองตอ้งการ     
มีการปฏิบติัตนในการเตรียมดา้นจิตใจ เป็นการตงัตนอยู่บนความไม่ประมาท และความสบายใจ 
ส่วนผูสู้งอายุทีไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย หรือมีการเตรียมแต่ยงัไม่แจง้บุตรหลานทราบเนืองจาก  
มีความเห็นวา่ตนเองยงัแข็งแรง ยงัไม่ถึงเวลา ผูสู้งอายบุางรายวางใจวา่บุตรหลานสามารถจดัการได ้
และยงัมีผูสู้งอายุบางรายยงัไม่ไวว้างใจบุตรหลานในการจดัการ หรือเกรงว่าบุตรหลานจะคิดว่า
ลาํเอียงในการจดัการทรัพยส์มบติัและบางรายกลวัวา่บุตรหลานจะไม่ดูแลเมือไดรั้บสมบติัส่วนแบ่ง
ไปแลว้ 
                                          

 2. ความต้องการได้รับการดูแลของผู้สูงอายุ 
  เป็นการศึกษาความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุเพือรับความช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ ทงัจากญาติและบุคลากรทางการแพทย  ์เพือเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแล และ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเป็นการศึกษาเกียวกบัเรือง ความตอ้งการไดรั้บการ
ช่วยเหลือเมือป่วยหนกั ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต ความตอ้งการรู้ความจริง ความตอ้งการ
ไดรั้บช่วยเหลือเมือเสียชีวติโดยผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 11 ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอายุ 
 

ความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแล 

ขอ้คน้พบจากผูสู้งอายุ 

ความต้องการ 
ได้รับการ 
ช่วยเหลอืเมือ 
ป่วยหนัก 

ผูสู้งอายจุากการสัมภาษณ์มีความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือป่วยหนกัแยก
เป็น 2 กลุ่มคือ                                                                                                          
1.  จากโรงพยาบาล แยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ                                                     
     1.1 ไม่ต้องการรับความช่วยเหลอืนอกเหนือจากทีโรงพยาบาลจัดบริการให้
เนืองจากมีความเห็นวา่การบริการทีไดรั้บดีอยูแ่ลว้ เขา้ใจถึงภาระงานของ
เจา้หนา้ทีและบางรายไม่ทราบเนืองจากไม่มีขอ้มูล “ทีโรงพยาบาลบริการให ้มี
ความเห็นวา่ทีทาํก็ดีอยูแ่ลว้” (FG 05)  หรือ “เจา้หนา้ทีเขาทาํงานกนัเตม็ที เขา้ใจ
การทาํงานเลย” (E 06) “ทีเขาทาํก็ดีอยูแ่ลว้” ( E 12)  และผูสู้งอายสุ่วนหนึงไม่
ทราบวา่ตอ้งการอะไรเพิมเติม “คิดไม่ออกวา่จะใหช่้วยเหลือดา้นไหน” (E 03) 
หรือ“ไม่รู้จะใหช่้วยอะไร” (E 09)                                                                            
     1.2. ต้องการรับความช่วยเหลอืจากโรงพยาบาลด้านดูแลรักษาเนืองจาก
ตอ้งการรักษาใหห้าย ดา้นการอาํนวยความสะดวก เช่น ความรวดเร็ว ทีพกั
สาํหรับญาติ ความยดืหยุน่ในการเขา้เยยีมผูป่้วย เป็นตน้ “อยากใหดู้แลดีๆ 
สะดวก รวดเร็ว ระบบไม่ซบัซอ้น” ( FG 02) หรือ “ไปเฝ้าไขที้พกัญาติไม่พอ 
บางทีก็ไม่มี บางคนก็พดูจาไม่ดี อยากจะฟ้อง แต่ถา้ ฟ้องไปเขาก็โดน เวลาป่วย
ไม่ค่อยอยากไป โรงพยาบาล แต่ลูกๆเขาพาไป”หรือ “ป้าฉนัไปเยยีมลูกที
โรงพยาบาล แต่เขาใหอ้อกไปรอขา้งนอก คนเป็นแม่ยงังยัก็ตอ้งห่วงลูก อยากอยู่
ใกล ้แต่ทาํไม่ได ้อยากใหเ้ขาเขา้ใจ” (FG 05) “ไปโรงพยาบาลก็อยากรักษาให้
หาย ถา้รักษาไม่ไดก้็แลว้แต่เวรกรรม” (E 10) หรือ  “เวลาป่วยถา้ไปหาหมอได ้ก็
อยากไปหา อยากไดห้มอดีๆ ยา ดีๆ รักษาใหห้าย” (E 14)                      
2.) ความต้องการได้รับการช่วยเหลอืจากบุตรหลานแยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ    
     2.1 ยกให้เป็นการตัดสินใจของบุตรหลาน แล้วแต่บุตรหลานจัดการให้ 
เนืองจากความไวว้างใจบุตรหลาน ไม่ทราบสถานการณ์อนาคต “ไม่ไดบ้อก
ไม่ไดค้าดหวงัอะไรกบัลูกหลาน เพราะถา้ลูกรู้วา่พอ่แม่ป่วย ยงังยัเขาก็ตอ้งพาไป
โรงพยาบาล” (FG 04) หรือ “ป่วยอยากอยูบ่า้นใหลู้กดูแล แต่ถา้ลูกจะเอาไป
โรงพยาบาลก็เรืองของเขา แต่ใจไม่อยากไป ทุกวนันีเป็นอะไรยงัซือยากินเอง
เลย โรงพยาบาลใหค้นหนุ่มๆ สาวๆ เขาไปกนัเราแก่แลว้ไม่มีประโยชน์” (E 01)  
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หรือ“การรักษาจะอยูบ่า้น อยูโ่รงพยาบาลก็แลว้แต่ลูก เราไม่สามารถ ทาํอะไรไดแ้ลว้    
แต่ใจจริงแลว้ก็อยากอยูบ่า้น ตอนนีนะถา้ไม่แยจ่ริงๆ ไม่อยากไปโรงพยาบาล
เลย ส่วนเรืองเจบ็หนกัจะใส่หรือไม่ใส่ท่อ แลว้แต่ลูกแลว้ ถา้สังก่อนก็ พดูไม่ได้
อีก เพราะตอนนนัยงัมาไม่ถึง ตอบไม่ได ้แต่ตอนแม่อยูโ่รงพยาบาล 2-3 เดือนจะ
ใส่ท่อ ใส่สายยางก็แยแ่ลว้ ลุงเลยบอกวา่ไม่ตอ้งมนัแย ่ดงันนั ลุงก็อยูที่ลูก เพราะ
เราไม่สามารถสังได ้ถา้เราบอกไปถึงตอนนนัญาติไม่ยอม หมอก็ตอ้งทาํตาม
ญาติอยูดี่ เพราะฉะนนัตามสะดวกของลูกหลานเลย แลว้แต่อยากทาํอะไรกบัลุง
ก็ทาํ” (E 05)                                                                                                             
     2.2 ต้องการให้บุตรหลานให้ความสนใจและทาํตามความประสงค์ เช่น ดูแล
ช่วยเหลือเตม็ทีเมืออยูที่บา้น ตอ้งการกลบัไปอยูบ่า้น  อาํนวยความสะดวกใหต้น
ไดป้ฏิบติัตามความเชือ และมีผูรั้บผดิชอบสืบสานงานทีคา้งต่อไป“ป่วยหนกัก็
อยากอยูใ่กลลู้กใกลห้ลาน” “คนมอญถา้เจบ็หนกัอยากกลบับา้น อยากทาํบุญ
นิมนตพ์ระมาเทศน์ใหส้ติ บางคนก็เชือวา่ถา้เสียชีวตินอกบา้น เอาศพเขา้บา้น
ไม่ได ้ทุกคนเลยอยากกลบัไปตายทีบา้นถา้เป็นไปได”้ (FG 01) หรือ“คิดหวงัก็
แค่ใหพ้ีนอ้งช่วยดูแล” (E 03)  “มีลูกหลานช่วยก็พอแลว้” (E 13) โดยผูสู้งอายุ
บางรายไดแ้จง้ความประสงคข์องตนเองไวแ้ลว้ เช่น “ถา้พ่อจะตาย อยา่ให้ร่าง
ทรมาน ใหเ้อามาตายทีบา้น อยา่ทรมานดว้ยการใส่ท่อ ใส่ อะไรเลย” (FG 02) 
หรือ “ป้าดูแลพิพิธภณัฑท์อ้งถินมอญเอง อยากจะถ่ายโอนงานแต่ไม่มีใครรับ
ช่วง เคยบอกใหค้รูคนนึงลา ออกจากราชการก่อนเกษียณมา รับช่วง แต่ก็ยงัไม่
มาเลย ไม่รู้จะทาํยงังยัต่อดี” (FG 03) หรือ “ตอ้งการใหบุ้ตรหลานช่วยเหลือ เพือ
ทาํพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา อาบนาํมนตต์ามความเชือ” (FG 05) หรือ   “เคย
เปรยกบัลูกๆไวว้า่ถา้เจบ็หนกัแลว้อยูใ่นสภาพแย่ๆ ใหลู้กจา้งคนเฝ้า เพราะลูกๆ
ทาํงานกนัหมด” (FG 06) “ฉนัอยากตายทีบา้นบอกไวแ้ลว้ เป็นอะไรขึนมาใหเ้อา
กลบัมาบา้น หลงัจากนนัก็แลว้แต่เขา แต่เรืองใส่ท่อ ถา้หายใจไม่ออกยงัไงก็ตอ้ง
ใส่” (E 10)  หรือ“ ถา้ป่วยหนกับอกลูกวา่ไม่ตอ้งช่วยอะไร จะผา่ จะใส่ท่อก็ไม่
ตอ้ง ใหไ้ปสบายๆ ขอมาตายทีบา้นอยูที่บา้น ญาติๆรอบขา้งก็ผลดักนัมาเฝ้าดู 
กลางคืนลูกสะใภม้าเฝ้า ลูกๆทาํงานก็มาหาเดือนละครัง แต่บอกวา่ไม่ใหท้าํ  
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อะไร ก็ไม่แน่ใจวา่ลูกจะทาํตามหรือเปล่า ” (E 12) แต่บางรายยงัไม่แจง้บุตร
หลานทราบโดยใหเ้หตุผลวา่ ยงัไม่ถึงเวลา ยงัแขง็แรงอยู ่“เจบ็หนกัเลือกไม่ใส่
ท่อดีกวา่ ขอกลบัมาตายทีบา้น ป้าคิดไวแ้ต่ยงัไม่ไดพ้ดูกบัใคร คิดวา่ยงัมีเวลา ถึง
วนันนัก็บอกได ้หรือไม่ก็แลว้แต่ลูก” ( E 02) หรือ  “ถา้เจ็บหนกัอยากอยูบ่า้น 
ตายไม่กลวั ๆทรมาน ลูกชายฉนัตาย เขาไม่ไดส้งัอะไรไว ้ไปง่าย ฉนับอกเขาเอง
วา่ไม่ใหปั้มส์ ฉนัเองก็ตงัใจไวว้า่อยา่รังฉนั สงสารฉนัเถอะ ปล่อยไปไม่อยาก
ทรมาน ยอืไวลู้กเตา้ก็เปลืองไปอีก จะอยูไ่ปทาํไม แต่ฉนัก็ยงัไม่ไดบ้อกลูกหรอก 
ยงัไม่ถึงวนันนั” (E 07) หรือ “ทุกขเ์ดือดร้อนกะทนัหนัก็ไปโรงพยาบาล แต่ถา้
ไม่รอดก็อยากอยูบ่า้นเรา ไดเ้ห็นหนา้พ่อแม่พีนอ้ง ถึงจะตายก็ตาย อยา่งมี
ความสุข ตายโรงพยาบาลทุลกัทุเล เหลียวไปทางไหนก็ไม่เห็นใคร ถา้จะตายฉนั
ขอตายทีบา้นดีกวา่ แต่ถา้มีโอกาสจะช่วยตอ้งช่วยก่อนถา้เสียงก็ตอ้งเสียง แต่ถา้
ถึงทีสุดก็ปล่อยไป ฉนัไม่อยากใหย้อืถา้หมอช่วยไม่ไดก้็ปล่อยไปเลยอยา่ทรมาน 
บางคนนอนแผลกดทบั นอนกระแหมบๆ หวัใจเตน้ตึกๆ ลุกมานงัพดูคุยก็ไม่ได ้
แต่ก็ยงัไม่ไดบ้อกใครเพราะทุกวนันีฉนัทาํเองหมด คิดเหมือนกนัวา่จะบอก
ทนัมยั พีนอ้งก็ไม่ไดค้าดหวงัวา่จะมาช่วยดูแล” (E 09) หรือ “ถา้ป่วยใหม่ๆก็ตอ้ง
อยูโ่รงพยาบาล ถา้จาํเป็นตอ้งใส่ท่อลุงวา่ไม่ใส่ดีกวา่ แต่ถา้ใส่แลว้ช่วยใหไ้ม่
เหนือยก็เอาถา้รอดนะ แต่ถา้ไม่ไหวจริงๆก็กลบับา้น ขอตายทีบา้นดีกวา่ ปล่อย
สบายๆคือตอ้งการอยา่งนี ไม่ตอ้งลาํบากเขา ลาํบากลูกหลานตอ้งมานงัเฝ้า ตาย
ดีกวา่ ป่วยแย่ๆ ไม่อยากไดอ้ะไรแลว้ คิดแต่วา่ กจูะตายเมือไหร่ คนจะตายไม่เคย
สัง ไม่ค่อยสัง คิดแต่วา่กจูะตาย ตอนพอ่กบัแม่ลุงก็ไม่ไดส้งัอะไรไว ้ ถา้ลุงจะสัง
ก็จะสังใหรั้กกนัไวพ้ีนอ้ง แต่ตอนนีก็คิดไวเ้ฉยๆ ไม่ไดบ้อกใคร ยงัแขง็แรงอยู ่
ยงัไม่ตาย” (E 14)                                                                      

ความต้องการ
ครังสุดท้ายของ
ชีวติ 

ผูสู้งอายมีุความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติแยกออกเป็น 4 กลุ่มคือ                       
1.) ไม่ต้องการยอืชีวติจากอุปกรณ์การแพทย์เนืองจาก ไม่ตอ้งการทรมาน ไม่
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานเดือดร้อน เพราะเป็นวาระสุดทา้ยของชีวติของตนเองแลว้
และจากประสบการณ์ทีพบเห็นผูที้ถูกยอืชีวติมาก่อนหนา้นีมีความทุกขท์รมาน 
ก่อนเสียชีวติ หรือบางคนรอดมาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้และเป็นความ 
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ลาํบากแก่บุตรหลาน เป็นตน้“ไม่ตอ้งการทรมานถา้มนัจะหนกัไม่ไหว อยา่
ทรมานเลย ดูจากคนอืนๆแลว้ทรมาน ไม่อยากเจาะคอ ใส่ท่อ อยากไปสบายๆ” 
(FG 01) หรือ “อยูไ่ปก็ลาํบากลูกหลาน ลาํบากตอ้งมานงัเฝ้าปรนนิบติั ลาํบาก
หมอ ลาํบากพยาบาล” (FG 04) หรือ “ไม่ตอ้งทรมาน ไม่ตอ้งมาใส่ มนัถึงเวลา
แลว้” “เคยเจอคนเป็นอมัพาตอยูต่งัสีปี เป็นแผลกดทบั ลูกหลานลาํบากดูแล ถา้
เป็นอะไรขึนมาไม่รอดก็ไป อยูย่งังยัก็ไม่รอด” (FG 06) หรือ  “ป้าเคยใหส้ามีใส่
ท่อช่วยหายใจเพือยือชีวติเขาไว ้ตอนใส่ท่อเลือดกบปากเลย แลว้เขาก็ไม่ฟืน 
สือสารก็ไม่ได ้ไดแ้ต่นอนดินนาํตาไหลแลว้เขาก็ตาย ถา้ยอ้นเวลากลบัไดป้้าจะ
ไม่ใส่เขาใหท้รมาน” (FG 07) หรือ  “ไม่ตอ้งการทรมานนอนติดทีไม่อยากอยู่
อยา่งนนั ไม่มีประโยชน์ ทาํอะไรก็ไม่ได”้ ( E 01) “ไม่อยากทรมาน ไม่ตอ้งใส่ 
ท่อหรอก เคยเห็นคนทีรอดมาก็ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้นอนกน้เป็นแผล ทรมาน” 
(E 03) “ไม่ตอ้งทาํอะไรทงันนัถา้ไม่ไหวจริงๆ ทรมาน” (E 06)  “ใส่นนั ใส่นีมนั
ทรมาน ไม่เอาหล่ะ ตอนลูกชายฉนัๆบอกหมอเขาเองวา่ไม่ใหใ้ส่ ไม่ใหปั้มส์ เขา
ไปง่าย เมือนอ้งชายฉนัก็เคยเห็นจะหมดลมก็ไม่หมด มนัทุเรศตอนพ่อฉนั นอน
โรงพยาบาลร้องไหเ้ลย ขอกลบับา้น ฉนัไม่อยากทรมาน ฉนัเห็นเขากระแทก
สายอะไรไม่รู้ลงคอพอ่ฉนั แค่ฉนันึกก็กลวัแลว้ เมือตอนอาก็ช่วยไวอ้ยา่งนี ก็
ช่วยไดแ้ค่ 2-3 คืนก็ตาย เพราะเราจะยอืไวว้า่มนัเร็วเกินไปฉนัเองก็ตงัใจไวว้า่
อยา่รังฉนั สงสารฉนัเถอะ ปล่อยไป ไม่อยากทรมาน ยอืไว ้ลูกเตา้ก็เปลืองไปอีก 
จะอยูไ่ปทาํไม บางคนยอืไวน้อนเป็นปีจนกน้เน่าก็มี ” ( E 07)  
2.) ให้บุตรหลานเป็นผู้ตัดสินใจการยอืชีวติจากอุปกรณ์การแพทย ์เนืองจาก
ไวว้างใจโดยมีความเห็นวา่ ณ ขณะนนัตนเองไม่สามารถพดูโตต้อบได ้หรือไม่
ทราบถึงสถานการณ์ขณะนนัจึงใหบุ้ตรหลานเป็นผูต้ดัสินใจแทน “การรักษาผม
ใหสิ้ทธิหมอ และภรรยาตดัสินใจ ส่วนตวัผมไม่สังอะไรไว”้ “การรักษาผมให้
เป็นหนา้ทีของลูกและภรรยาแลว้กนั ผมไม่ตดัสินใจ” (FG 02) หรือ “จะกูไ้ม่กู้
จะใส่ไม่ใส่ท่อแลว้แต่ลูกแลว้ตอนนนั ถา้จะสังไวก้็พดูไม่ไดอี้กเพราะตอนนนัยงั
มาไม่ถึง ตอบไม่ได ้แต่ตอนแม่ อยูโ่รงพยาบาล 2-3 เดือน เห็นใส่ท่อใส่สายยางก็
แยแ่ลว้ ลุงเลยบอกหมอวา่ไม่ตอ้งมนัแย”่ (E 05) หรือ “ทุกอยา่งแลว้แต่ลูกหลาน  
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จะช่วยไม่ช่วย จะใส่ท่อไม่ใส่ ถา้หายใจไม่ออกยงังยัก็ตอ้งใส่ ถา้ไม่ไหวเป็นรัย
ขึนมาใหเ้อากลบัมาบา้น” (E 10) หรือ “แลว้แต่ลูกหลานจดัการตามสะดวก” (E 
15)                                                    
3.) ต้องการให้ช่วยเหลอืเต็มทีเนืองจากมีความคิดเห็นวา่เทคโนโลยกีารแพทยมี์
ความทนัสมยัสามารถช่วยเหลือได ้และการไม่ยอืเป็นการทาํใหเ้สียชีวติและเป็น
บาป “ถา้ป่วยเตม็ทีขอตายทีโรงพยาบาลดีกวา่เพราะมีเครืองมือทางการแพทย์
พร้อมทีจะช่วยเหลือได ้แต่ยงัไม่ไดบ้อกลูก ก็ขึนอยูก่บัลูกจดัการ” (FG 03) หรือ
“ทีใหย้อืเพราะไม่อยากฆ่าเขา มนัเป็นบาป” (FG 07)                                               
4.) ไม่มีความคิดเห็นเกยีวกบัการยือชีวติด้วยอุปกรณ์การแพทย์  โดยมีความเห็นวา่
ทุกอยา่งอยูที่เวรกรรมของตนเอง “ตายก็คือตาย แลว้แต่เวรกรรม” (E 08)                       
ความคิดเห็นผู้สูงอายุเกียวกบัการแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ ว่า
เป็นสิงทดีี  เนืองจากเป็นสิทธิของบุคคลในการลือกวาระสุดทา้ยของชีวิต ไม่ตอ้ง
ทนทุกขท์รมาน ทงัต่อตนเองและบุคคลรอบขา้ง และตนเองสามารถทีจะระบุความ
ตอ้งการของตนเองเพือใหบุ้ตรหลานทาํตามความตอ้งการของตนเองได ้“พ.ร.บ.ก็ดี 
ถา้สมมติเราเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย ลูกยอมปล่อย แต่ถา้ลูกคนใดคนหนึงไม่ยอมจะ
มีปัญหา คนตดัสินใจตอ้งเป็นเรา” (FG 01) หรือ “มีพ.ร.บ. ก็ดีเป็นประโยชน์ต่อตวั
เราเอง ตอ้งทาํขณะเรามีสติเพือใหลู้กหลานทาํตามเราเมือเราไม่รู้ตวั ถา้เราพูดปาก
เปล่าก็จะไม่มีหลกัฐาน” (FG 03) หรือ “สังไว ้ทาํไวดี้ไม่ตอ้งทาํให้ญาติหนกัใจ 
ถึงแมจ้ะไม่มีสติคนไขเ้ลือกไดเ้องวา่จะอยูห่รือจะไป” “แม่ฉนัเป็นมะเร็ง เคยสังไว้
วา่ถา้แม่แยไ่ม่ตอ้งทรมานแม่ไม่ตอ้งปัมส์ไม่ตอ้งใส่ท่อ สังไวเ้ลยวา่ถา้เป็นอะไรไป
ใหเ้อารูปแม่ทีเตรียมไวต้งัหนา้ศพ เราก็ทาํตามทีแม่บอก” “เคยเจอบางคนพอรู้วา่พ่อ
จะอยูไ่ม่นาน พ่ออยากไปเทียวไหนก็พาไป มีคนแก่บางคนบอกวา่ถา้ตายอยา่เอาไป
ไวว้ดัเพราะกลวัผ ีลูกหลานเขาก็ทาํตาม” (FG 05) หรือ “ดีทีสุดเลยถา้มี ถา้ทาํได ้ไม่
ทรมานตวัเอง ไม่ทรมานลูกหลาน เขาไดไ้ม่เสียเวลาทาํมาหากิน” (E 03) หรือ “ฉนั
วา่ดีมากเลย คนไขส้งัเอาไวจ้ะไดห้มดปัญหาไป” (E 07) หรือ “ก็ดี สาํหรับคนใจบุญ
ใจกุศลเผือเขาจะอุทิศ ร่างกาย” (E 11) หรือ “ถา้ทาํไดก้็ดีมากเลย เลือกทีจะตายได ้
ไม่อยากทรมานใส่ท่อเจบ็ เห็นคนขา้งบา้นแลว้ทรมาน” (E 13)                                
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ผู้สูงอายุบางรายไม่แน่ใจว่าบุตรหลานจะทาํตามหรือไม่ โดยแยกความคิดเห็น
เป็น 3 กลุ่ม คือ                                                                                                          
1.) ไว้วางใจในการตัดสินใจของบุตรหลาน  “ลุงวา่พ.ร.บ. ไม่ตอ้งหรอก เมือถึงวนั
นนัลูกก็จดัการให้อยูแ่ลว้ ไม่วา่กฎหมายจะออกมายงังยั ตวัเราเองทาํอะไรไม่ได ้
แลว้จะเอาไปทาํอะไร เพราะถึงวนันนัก็ตอ้งขึนกบัลูกหลาน สุดทา้ยใชก้บัคนที
ตอ้งการและเขา้ใจไม่เหนือการตดัสินใจเหนือเหตุและผล กฎหมายนีสุดทา้ยแลว้ 
ร้อยคนอาจใชไ้ม่ไดส้ักคนดว้ยซาํ เพราะตวัเองทาํอะไรไม่ไดแ้ลว้พูดไปก็เหมือน
เป็นลางร้าย สังแลว้ลูกไม่ทาํ แลว้เราจะไปทาํอะไร ยงังนัก็แลว้แต่ลูกจะทาํอะไร 
ก็ทาํ บางทีเราสังไวแ้ต่ลูกไม่ยอม บอกกบัหมอใหช่้วยเต็มทีอยา่งนี หมอก็ตอ้งทาํ
ตามญาติอยูดี่ ตามสะดวกของลูกหลานเลยแลว้กนั” (E 5) หรือ “ก็คิดวา่เป็นเรืองทีดี 
เพือลดปัญหาลดภาระ แต่เขาจะทาํตามหรือไม่นนัอีกเรือง เราก็ไม่รู้วา่เขาจะทาํ
หรือไม่ แต่ส่วนตวัเองก็ไม่เคยคุยถึงขนาดนนั” (E 06 ) หรือ “ถา้มีก็ดี ทาํตามใจ
ตวัเองได ้อยูน่านไปก็ทรมาน อยูก่็ไม่มีคนดูแล ลูกก็อยูไ่กล แต่สิงทีบอกวา่ไม่ให้
ทาํอะไรก็ไม่แน่ใจวา่ลูกจะทาํตามหรือไม่”    (E 12)             
2.) เนืองจากประเพณ ีวฒันธรรมไทยทบุีตรต้องดูแลบิดามารดาให้ดีทสุีด “คิดวา่
พรบ.ดี แต่ถา้ทางจิตใจคิดวา่ลาํบาก ไม่มนัใจวา่พรบ.ออกมาจะดีมยั ส่วนใหญ่
ในครอบครัวก็เตรียมๆกนัไวแ้ลว้” “ถึงพรบ.ออกมาแลว้ก็แลว้ไป แต่วฒันธรรม
ไทย พอ่แม่ใครๆก็ตอ้งปรนนิบติัดูแลใหดี้ทีสุด” (FG 01) หรือ “เราสังไวจ้ริง แต่
วาระสุดทา้ยก็แลว้แต่ลูก ภรรยา และหมอแลว้กนั” หรือ “ผมเห็นตวัอยา่งตอนที
ผมป่วยนอนโรงพยาบาล ผมมองลูกของคนไขข้า้งเตียงเขาทาํตามทีแม่สังไว ้ผม
รู้สึกวา่ลูกโง่ ก็ไม่รู้หมอ จะทาํอะไรใหดี้ทาํไมไม่ทาํ ทาํไมไปเชือแม่สังทาํไมโง่
ก็ไม่รู้ ถา้แม่เรามีชีวิตอยูต่่ออีกหลายๆปีเราเลือกอะไร เราก็ตอ้งเลือกแม่เรา 
หลงัจากเขาเชือแม่ๆเขาตายใน 2 วนั” (FG 02) หรือ “ถามวา่มีพรบ.ดีมยั ยงังยั
ตอ้งบอกดีไวก่้อน เพราะถา้บอกวา่ไม่ดีเท่ากบัปิดประตูตายคือไม่รับขอ้มูลอะไร
เลย มนัเป็นเรืองละเอียดอ่อนนะทุกคนป่วยทรมานไม่อยากอยู ่แต่ความคิดของ
ลูกหลานก็อีกเรือง ประเพณีวฒันธรรมบางทีลูกหลานทาํตามทีเราสังก็จะถูก 
สังคมวา่มองวา่ปล่อยปะละเลย อยากใหพ้อ่ใหแ้ม่ตายหรือเปล่า เป็นลูกทรพีหรือ   
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เปล่า” (FG 03) หรือ “ถา้เราสังไวลู้กหลานจะหนกัใจในการตดัสินใจ เพราะพ่อ
แม่ใหชี้วติเรา แต่พอถึงวนันนัเรากลบัดูแลพอ่แม่ไม่ดี เหมือนวา่ชีวิตพอ่แม่อยูใ่น
กาํมือเราอยากใหอ้ยูก่็อยู ่อยากใหต้ายก็ตายอยา่งนนั” (FG 05)                                
3.) การปฏิบัติตาม เป็นสิงทบีาป เพราะคิดวา่เป็นการทาํให้ผูป่้วยตาย “มีคนไข้
คนนึงนอนใส่เครืองช่วยหายใจมาหลายปี แต่ญาติจะขอใหถ้อดเครืองช่วยหายใจ
ออก เท่ากบัฆ่าเขา สงัใหเ้ขาตาย ศีลของปานาฯ สัตวม์นัมีชีวติ สังฆ่าหรือฆ่าดว้ย
ตวัเองถือวา่บาป” (FG 07)                                                                                        
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการนําไปปฏิบัติ หลงัทราบขอ้มูลแยกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ   1.ยงัไม่คิดถึงปัญหาเกยีวกบัสุขภาพและนําไปปฏิบัติ เนืองจากประเมิน
ตนเองวา่สุขภาพแขง็แรง ยงัไม่ถึงเวลา กลวับุตรหลานรับไม่ได ้“ไม่มีใครคิด
วางแผนจดัการเรืองนีหรอก ไม่ไดนึ้กเพราะยงัแขง็แรง ยงัไม่ถึงเวลา ใหเ้ป็น
หนา้ทีของลูกหลาน” (FG 03) หรือ “ เรืองมรดกทรัพยสิ์น ส่วนใหญ่ทาํกนัไว้
แลว้ แต่เรืองสุขภาพคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา ยงัแขง็แรงกนัอยู ่บางทีตงัใจจะบอก แต่
ยงัไม่ไดบ้อก กลวัลูกรับไม่ได”้ (FG 05) หรือ “ยงัไม่คิด ตอนนีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย
ก็ไปหาหมออนามยั กลวัมากเรืองเจบ็ป่วย เป็นห่วงวา่ถา้ตายไปลูกหลานจะอยู่
กนัยงังยั แต่ทุกอยา่งคิดจะบอกเมือถึงเวลาใกล้ๆ  แต่ตอนนียงัไม่ไดบ้อกเพราะยงั
แขง็แรง” (FG 06) หรือ “คิดวา่ตวัเองสุขภาพยงัดี ควบคุมอาการได ้และผูสู้งอายุ
ก็มีการเตรียมตวัก่อนตายกนัในดา้นทรัพยสิ์นอยูแ่ลว้ อยูที่วา่บอกหรือยงัไม่บอก
ลูกหลานเท่านนั” (FG 07) หรือ “ก็เป็นเรืองทีดีแก่ลูกหลาน แต่ส่วนใหญ่เขาคิด
แต่ยงัไม่ไดบ้อกลุงเองตอนนียงัแขง็แรงอยูเ่ลยยงัไม่ไดบ้อก” (E 14) หรือ “คิดวา่
ดีนะ คนไขส้งัได ้แต่ฉนัยงัไม่ไดคิ้ดเรืองนีเลย แลว้แต่ลูก” ( E 02) หรือ “ก็คิดวา่
เป็นเรืองทีดี เพือลดปัญหาลดภาระ แต่เขาจะทาํตามหรือไม่นนัอีกเรือง เราก็ไม่รู้
วา่เขาจะทาํหรือไม่ แต่ส่วนตวัเองก็ไม่เคยคุยถึงขนาดนนั” (E 06 )        
2.) คิดว่าจะนําไปเตรียมตนเองหลงัทราบข้อมูล “ถา้รู้อยา่งนีแลว้กลบัไปตอ้งไป
บอกลูกบา้ง และถา้มีสติก่อนตายจะบอกลูกวา่ เงินส่วนค่านาํประปาหมู่บา้นเก็บ
ไวต้รงไหน” (FG 05)                                                                                             
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ความต้องการรู้
ความจริง 

ผูสู้งอายมีุความตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัภาวะสุขภาพดงันี                                  
ความต้องการรู้ความจริง ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ               
1.1. ต้องการรู้ความจริง เนืองจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง ตอ้งการทราบวา่
ตนเองป่วยเป็นอะไรเพือเตรียมตวัเตรียมใจ เพือการรักษา และปฏิบติัตนถูกตอ้ง 
วางแผนจดัการภาระทีคงัคา้ง และลดความวติกกงัวล “อยากรู้วา่เป็นอะไรจะไดรั้กษา” 
(FG 01) หรือ “อยากรู้เพราะจะไดท้าํตวัถูกวา่ตอ้งทาํอยา่งไร เป็นการเตรียมตวัทีดี 
อะไรทียงัไม่ไดท้าํจะไดท้าํๆซะ อะไรทียงัไมไ่ดส้งัจะไดส้งั ไม่งนัเหมือนคนเดินปิด
ตาตกหลุมตกร่อง รู้จะไดว้างแผนถูกวา่จะทาํอยา่งไร” (FG 03) หรือ “รู้แลว้จะไดท้าํใจ
เป็นกุศลในทางทีดี กลวัตายก็จะไดไ้ปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา อาบนาํมนต ์ จะได้
บอกกบัลูกกบัหลานเลยวา่ถา้ตายอยา่เอาไวห้ลายคืน มรณานุสติไวต้ายแน่  ๆอยากทาํ
อะไรก็ทาํ” (FG 05) หรือ “ป้าๆอยากรู้นะ บอกกบัลูกวา่ไม่ตอ้งทุกขไ์ม่ตอ้งห่วงถึง
เวลาก็ตอ้งไป ป่วยครังนีก็บอกวา่จะปิดแม่ทาํไมวา่แม่มีเนืองอกในตบั ไม่ตอ้งปิดบงั
ถึงเวลานีแม่เตรียมตวัเตรียมใจ อยากรู้วา่เป็นอะไร จะไดไ้ม่ตอ้งไปรักษาโน่นนี รู้อยู่
แลว้วา่โรคนียงังยัก็ไปไม่รอด ไม่กลวัทีจะรู้หรอก คนเราระดบัไหน รวยจนมหา
เศรษฐีก็ตอ้งตาย เขายงัไม่รอดแลว้เราเป็นอะไรถึงจะรอดอยูค่าํดินคาํฟ้า  เอด็ลูกจน
ตอนหลงัเขาตอ้งบอก” (E 02) หรือ “ป้าๆอยากรู้วา่เป็นอะไร จะไดท้าํตวัถูก” (E 04) 
หรือ “ลุงๆอยากรู้วา่เป็นอะไร ทาํใหเ้ราไม่กงัวล ไม่งนัเราจะนอนกงัวลวา่”กเูป็น
อะไรวา๊” (E 05) “ฉนัอยากรู้ อยากใหบ้อกตรง  ๆจะไดส้งัเสียเตรียมตวัไดท้นั ถา้เขาไม่
บอกเราจะไม่ไดส้งัเสีย ถา้เราทาํใจไดว้า่ความตายหลีกหนีไม่พน้เราก็จะไม่กลวัตาย 
แต่ความจริงบางทีก็เชือถือขอ้มูลไม่ได ้เคยมีหมอบอกวา่เป็นมะเร็งอยูไ่ดไ้ม่นาน 
อยากกินอะไรก็กิน อยากทาํอะไรก็ทาํ ปรากฏวา่เขาอยูต่่อไดเ้ป็นสิบปีไม่ตาย” (E 09)  
1.2. ไม่ต้องการรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเองเนืองจากกลวั และทาํใจไม่ได ้
และคิดวา่อยา่งไรก็ตอ้งตาย หรือคิดวา่ผูป่้วยเองมกัรู้ดว้ยอาการของตนเองอยู่
แลว้ “ผมกลวั ไม่กลา้ตรวจสุขภาพเลยทุกวนันี” (FG 01) หรือ “ไม่อยากรู้วา่เป็น
อะไร จริงๆแลว้เราจะรู้ดว้ยตวัของเราเองอยูแ่ลว้จากอาการของเรา เราวิเคราะห์
ตวัเราเองได ้เราทาํใจไวแ้ลว้วา่เราจะสู้หรือไม่สู้กบัมนั เพราะฉะนนัไม่รับรู้
ดีกวา่” (FG 03) หรือ “เราเองก็ไม่อยากรู้ กลวัทาํใจไม่ไดเ้หมือนกนั” (E 13) 
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ตารางที 11 ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
 

ความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแล 

ขอ้คน้พบจากผูสู้งอายุ 

ความต้องการรู้
จริง (ต่อ) 

หรือ “ผม ไม่อยากรู้ จะรักษาหรือไม่รักษาก็ตามนนั ไม่มีประโยชน์ อะไรทีจะรู้ 
ยงังยัก็ตอ้งตายอยูดี่” (E 01)                                                                                     

ความต้องการ
ได้รับการ
ช่วยเหลอืเมือ
เสียชีวติ 

ผูสู้งอายมีุความตอ้งการไดรั้บช่วยเหลือเมือเสียชีวติ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ         
1.) ไม่ได้คาดหวงัหรือต้องการอะไรแล้วแต่ บุตรหลานจัดการ เนืองจากวางใจ
บุตรหลาน ไม่ตอ้งการใหบุ้ตรหลานลาํบากใจ “ถึงวนันนัลูกๆก็ตอ้งคุยกนัอยู่
แลว้ วา่จะตอ้งทาํอยา่งไร ก็ตอ้งเป็นสิทธิของลูกๆตดัสินใจ ศพเขา้บา้นหรือไว้
วดั แลว้แต่ แต่เดียวนีส่วนใหญ่นาํเขา้บา้นกนัทงันนั ตอ้งการความสะดวก ลด
ค่าใชจ่้าย และยงัมีอีกหลายปัจจยั เช่น จา้งศพไวเ้ล่นบา้งอะไรบา้ง ถา้ไวว้ดัจะ
เล่นไม่ได”้ (FG 01) หรือ “แลว้แต่ลูกหลาน ส่วนใหญ่ตายแลว้ลูกหลานก็เอาไว้
วดัหมดเพราะสะดวกจดังาน ทีจอดรถก็กวา้ง ถว้ยชามก็มีหมด” (FG 03) หรือ
“เรืองงานศพ ก็แลว้แต่เขาสะดวก แลว้แต่เขาเชือ บางคนเขาเชือเรืองตายโหงไม่
เอาศพเขา้บา้น แต่ถา้ป่วยตายทีโรงพยาบาลเอาเขา้บา้นได ้บางคนไวบ้า้นเพราะ
บา้นเขากวา้งขวาง บางคนไวว้ดัเพราะสะดวก เขาทาํกนัมาอยา่งไร เราก็ทาํตาม
สังคมทีทาํกนัมาอยา่งนนั” (FG 04) หรือ “ตายไปแลว้ ลูกจะปล่อยใหศ้พเน่าก็
ช่างเขา” (FG 06) หรือ “งานศพเราแลว้แต่ลูกๆ ตามสะดวกเขา สมมติเราไปสัง
ไว ้ถา้เขามีตงัคน์อ้ย แต่เราสังไว ้7 วนั ลูกไม่มีตงัคจ์ะทาํยงัไง ก็เลยคิดตาม
สะดวกเขาแลว้กนั” (E 02) หรือ “เราจะระบุบงัคบัลูกไม่ไดว้า่จะตอ้งทาํอยา่ง
นนัอยา่งนี อะไรก็ไดที้จะสบายใจทงัสองฝ่าย จะเผาไม่เผาเรืองของเขา จะมี
หนงัมีลิเกก็เรืองของเขา จะไวกี้วนัก็ไม่เคยบอก แต่ถา้หลายวนัค่าใชจ่้ายก็ไม่
นอ้ย” (E 05) “ทุกอยา่งแลว้แต่ลูกหลาน เผาใหไ้ฟไหมแ้ลว้กนั” (E 10) “ทาํเรือง
ฌาปนกิจไวเ้พือเตรียมไวง้านศพเรา ส่วนเรืองอืนๆก็แลว้แต่เขา ไม่ตอ้ง          
ระบุ เรืองศพใหเ้ขาจดัการ รู้วา่ยงัไงเขาก็ตอ้งเผาเราแน่ๆ”  (E 14)                          
2.) ต้องการให้บุตรหลานทาํตามความประสงค์ โดยผูสู้งอายบุางรายแจง้ความ
ประสงคแ์ก่บุตรหลานแลว้แต่บางรายยงัไม่ไดแ้จง้                                                 
     2.1 แจ้งบุตรหลานทราบแล้ว “หลงัพอ่ตายเอาศพไว ้3 คืนพอ” หรือ“ถา้ผม
ตายไม่ตอ้งไปซือโลงดีๆมาใส่ ใหไ้ปขอโลงวดั ไม่ตอ้งสวดนาน ฟุ่มเฟือย จดั
งานเพือรักษาหนา้เราเองทงันนั” (FG 02) หรือ “ผมบอกกบัลูกเลยวา่ถา้พอ่ตาย 
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ตารางที 11 ความตอ้งการไดรั้บการดูแลของผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
 

ความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแล 

ขอ้คน้พบจากผูสู้งอายุ 

ความต้องการ
ได้รับการ
ช่วยเหลอืเมือ
เสียชีวติ 

 เก็บไว ้3 คืนแลว้ เผา ไม่ตอ้ง รับซอง จดัเลียงเตม็ที” (FG 03) หรือ  “ตายโหง
หา้มเอาศพขึนบา้น แต่อยูใ่นบริเวณบา้นได ้ดูสิสมยันีตายกนัเยอะแยะเพราะไม่
เชือโบราณ” (FG 06) หรือ “บริจาคอวยัวะไว ้อยากใหเ้ขาแจง้ไปทีโรงพยาบาล
เมือเราเสียชีวติ บริจาคร่างกาย 1 คนสามารถใชอ้วยัวะไดห้ลายส่วน ไดบุ้ญ
มากกวา่ 1 คนอีก” (FG 07) หรือ “บอกแม่ตายตอ้งเลียงพระเชา้ทุกวนันะ กลวั
อด ไม่เชือหรอกเรืองตายนอกบา้นในบา้น ส่วนใหญ่ตายก็เก็บศพไว ้7  วนั” (E 
07) หรือ “เคยพดูกบัลูกไวแ้ลว้ บอกไวไ้ม่ตอ้งไวห้ลายคืน ทาํพอควรไม่ให้
เดือดร้อน ไม่ตอ้งเชือใคร ถา้ไม่ทาํเลยเขาจะวา่ลูกไม่สาํนึกบุญคุณพอ่แม่ ใจ
จริงๆอยากใหง้ดพวงหรีดไปเลย ไม่มีประโยชน์” (E 11) หรือ “บอกลูกไวว้า่
แม่ตายแลว้ไม่ตอ้งเอาแม่ ไปไวว้ดั ตายทีบา้นไวที้บา้น ญาติเยอะดี” (E 12)            
2.2 ยงัไม่ได้แจ้งบุตรหลาน “ตายแลว้ไม่ตอ้งไวน้านใหจ้ดัการโดยเร็ว  เสียเวลา
จดังาน เสียเวลาคนมาร่วมงานแต่ผมก็ยงัไม่ไดคุ้ยกบัเขาหรอก” ( E 03) “ศพฉนั
ไม่ตอ้งใหญ่โต ไม่ตอ้งไปกูห้นียมืสินมา โบราณบอกคนตายจะขายคนเป็น มี
เท่าไหร่ทาํไปเท่านนั ตอนจะตาย พอ่เคยสังไวว้า่เอากระดูกไปไวว้ดัที อยากฟัง
พระสวด แต่ฉนัไม่ทาํอยากใหพ้อ่แม่อบอุ่นอยูบ่า้น วดัก็ไม่ดีเจดียเ์งาโบสถท์บั 
คนจีนสร้างฮวงจุย้อยูที่ดีก็ดีลูกหลานรวย แต่ถา้ไม่ดีก็ไม่มีความสุข แต่ก็ยงั
ไม่ไดบ้อกใคร” (E 09) หรือ “อยากใหท้าํศพเร็วๆ ไม่ตอ้งเก็บไวน้าน ยงัไม่เคย
บอกใหใ้ครฟังคิดวา่จะบอกตอนใกล้ๆ ” (E 13)  

 
 จากตารางที 11 เกียวกับความต้องการได้รับการดูแลของผูสู้งอายุในด้านต่างๆ ซึง
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเมือป่วยหนกั ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต 
ความตอ้งการรู้ความจริง และความตอ้งการไดรั้บช่วยเหลือเมือเสียชีวติ พบวา่ 
 ความต้องการได้รับการช่วยเหลือเมือป่วยหนัก ผูสู้งอายุตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ
เมือป่วยหนกัโดยสรุปแยกเป็น 2 กลุ่มคือ  
 1. ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล แยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ  
  1.1 ไม่ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทีนอกเหนือจากทีทางโรงพยาบาลจดับริการให ้ 
  1.2 ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล  
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 2. ตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือจากบุตรหลานแยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ  
  2.1 ไม่ไดต้อ้งการอะไรยกใหเ้ป็นการตดัสินใจของบุตรหลาน แลว้แต่บุตรหลานจดัการให ้ 
  2.2  ตอ้งการใหบุ้ตรหลานใหค้วามสนใจและทาํตามความประสงค ์ 
 โดยดา้นความตอ้งการรับการช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาล ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.03 
ไม่ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทีนอกเหนือจากทีทางโรงพยาบาลจดับริการให้ เนืองจากมีความเห็นว่า
การบริการทีไดรั้บนนัดีอยูแ่ลว้ เขา้ใจถึงภาระงานของเจา้หน้าทีและบางรายไม่ทราบเนืองจากไม่มีขอ้มูล 
จึงไม่มีความเห็นวา่ตอ้งการอะไรเพิมเติม แต่มีผูสู้งอายุ อีกร้อยละ 20.97 ทีตอ้งการรับความช่วยเหลือจาก
โรงพยาบาล ดา้นการอาํนวยความสะดวก เช่น ความรวดเร็ว ทีพกัสําหรับญาติ ความยืดหยุ่นใน และดา้น
การดูแลรักษาเนืองจากตอ้งการรักษาใหห้าย ส่วนความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือจากบุตรหลาน ผูสู้งอายุ
กลุ่มแรกร้อยละ 40 ไม่ไดต้อ้งการอะไรยกใหเ้ป็นการตดัสินใจของบุตรหลาน แลว้แต่บุตรหลานจดัการให ้
เนืองจากความไวว้างใจบุตรหลานไม่ทราบสถานการณ์อนาคต และผูสู้งอายุ ร้อยละ 60 ตอ้งการให้บุตร
หลานให้ความสนใจและทาํตามความประสงค์และดูแลช่วยเหลือเต็มที เช่น ต้องการกลับไปอยู่บ้าน  
อาํนวยความสะดวกให้ตนไดป้ฏิบติัตามความเชือ และมีผูรั้บผิดชอบสืบสานงานทีคา้งต่อไป  แต่ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 ทีไม่ได้แจ้งความประสงค์ของตนเองแก่บุตรหลานทราบโดยให้เหตุผลว่า           
ยงัไม่ถึงเวลา และสุขภาพยงัแข็งแรง มีเพียงส่วนน้อยทีไดแ้จง้ความประสงค์ของตนเองแก่บุตรหลานไว้
แลว้แต่บางรายยงัไม่ไดแ้จง้  
 ความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต ผูสู้งอายุมีความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตโดย
สรุปแยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. ไม่ตอ้งการยอืชีวติจากอุปกรณ์การแพทย ์ 
 2. ใหบุ้ตรหลานเป็นผูต้ดัสินใจการยอืชีวติจากอุปกรณ์การแพทย ์ 
 3. ตอ้งการใหช่้วยเหลือเตม็ที  
 4. ไม่มีความคิดเห็นเกียวกบัการยอืชีวติดว้ยอุปกรณ์การแพทย ์เนืองจากความไวว้างใจ  
 โดยผูสู้งอายุกลุ่มแรกส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 ไม่ตอ้งการทรมาน ไม่ตอ้งการให้บุตร
หลานเดือดร้อน เพราะเป็นวาระสุดทา้ยของชีวิตของตนเองแล้ว และจากประสบการณ์ทีพบเห็น    
ผูที้ถูกยือชีวิตมาก่อนหน้านีมีความทุกข์ทรมาน ก่อนเสียชีวิต หรือบางคนรอดมาก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้และเป็นความลาํบากแก่บุตรหลาน ผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง ร้อยละ 13.64 ตอ้งการ
ให้บุตรหลานเป็นผูต้ดัสินใจ การยือชีวิตจากอุปกรณ์การแพทย์ เนืองจากความไวว้างใจ และมี
ความเห็นว่า ณ ขณะนันตนเองไม่สามารถ  พูดโตต้อบได้ หรือไม่ทราบถึงสถานการณ์ขณะนัน     
จึงให้บุตรหลานเป็นผูต้ดัสินใจแทน ผูสู้งอายุกลุ่มทีสาม ร้อยละ 6.65 ตอ้งการให้ช่วยเหลือเต็มที 
เนืองจากมีความคิดเห็นวา่เทคโนโลยีการแพทยมี์ความทนัสมยัสามารถช่วยเหลือได ้และการไม่ยือ
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เป็นการทาํให้เสียชีวิตและเป็นบาป และผูสู้งอายกุลุ่มสุดทา้ย ร้อยละ 6.65ไม่มีความคิดเห็นเกียวกบั
การยอืชีวติดว้ยอุปกรณ์การแพทยโ์ดยมีความเห็นวา่ทุกอยา่งอยูที่เวรกรรมของตนเอง  
 ความคิดเห็นผู้สูงอายุเกียวกับการแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต 
ผูสู้งอายุทงัหมด คิดเห็นวา่การแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตเป็นสิงทีดี เนืองจาก
เป็นสิทธิของบุคคลในการเลือกวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ตอ้งทนทุกข์ทรมานทงัต่อตนเอง และ
บุคคลรอบขา้ง ตนเองสามารถทีจะระบุความตอ้งการ และให้บุตรหลานได้ทาํตามประสงค์ของ
ตนเองได ้แต่มีผูสู้งอายถึุงร้อยละ 86.64 ทีไม่แน่ใจวา่บุตรหลานจะทาํตามหรือไม่ เนืองจาก  
 . ไวว้างใจในการตดัสินใจของบุตรหลาน 
 2. ประเพณี วฒันธรรมไทยทีบุตรตอ้งดูแลบิดามารดาให้ดีทีสุด และกงัวลว่าบุตร
หลานจะถูกสังคมติเตียน  
 3. การปฏิบติัตาม เป็นสิงทีบาป เพราะคิดวา่เป็นการทาํใหผู้ป่้วยตาย  
 4. ความสะดวกในการปฏิบติัตามของบุตรหลาน 
 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการนําไปปฏิบัติ หลงัทราบขอ้มูลเกียวกบัการแสดงเจตนา
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) แลว้ ผูสู้งอายุเกือบทุกคน มากกวา่ร้อยละ 95 แสดง
ความเห็นวา่ยงัไม่คิดถึงปัญหาเกียวกบัสุขภาพและนาํไปปฏิบติั เนืองจากประเมินตนเองวา่สุขภาพ
แข็งแรง ยงัไม่ถึงเวลา กลวับุตรหลานรับไม่ได ้มีผูสู้งอายุเพียงบางคนทีคิดวา่ตนเองจะกลบัไปแจง้
ความประสงคแ์ก่บุตรหลาน 
 ความต้องการรู้ความจริง ผูสู้งอายมีุความตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัภาวะสุขภาพแยก
ออกเป็น  กลุ่ม คือ 
 . ตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเอง  
 . ไม่ตอ้งการรู้ความจริง  
 โดยผูสู้งอายรุ้อยละ 79.52 ตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเอง เนืองจากเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลของตนเอง ตอ้งการทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไรเพือการรักษา และเพือการวางแผน
จดัการภาระและสิงต่างๆ ทีคา้งคาอยู ่เป็นการเตรียมตวัเตรียมใจ และปฏิบติัตนถูกตอ้ง และลดความ
วติกกงัวล ส่วนผูสู้งอายุอีกร้อยละ 20.48 ไม่ตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเองเนืองจากกลวั 
และทาํใจไม่ได ้และคิดวา่อยา่งไรก็ตอ้งตาย และคิดวา่ผูป่้วยมกัรู้ดว้ยอาการของตนเองอยูแ่ลว้  
 ความต้องการได้รับช่วยเหลือเมือเสียชีวิต ผูสู้งอายุมีความตอ้งการไดรั้บช่วยเหลือเมือ
เสียชีวติ โดยสรุปแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1. ไม่ไดค้าดหวงัหรือตอ้งการอะไรแลว้แต่บุตรหลานจดัการ  
 . ตอ้งการใหบุ้ตรหลานทาํตามความประสงค ์  
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 โดยผูสู้งอายุกลุ่มแรก ร้อยละ 62.38 ไม่ได้คาดหวงัหรือต้องการอะไรแล้วแต่บุตร
หลานจดัการให้ เนืองจากวางใจบุตรหลาน ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานลาํบากใจ และผูสู้งอายุกลุ่มที
สอง ร้อยละ 37.62 ต้องการให้บุตรหลานทาํตามความประสงค์ โดยผูสู้งอายุบางรายแจ้งความ
ประสงคแ์ก่บุตรหลานแลว้แต่บางรายยงัไม่ไดแ้จง้เนืองจากคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลาแจง้ 
 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้จึงพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เมือเจ็บป่วยหนกัอยูที่โรงพยาบาล 
มีความพึงพอใจต่อบริการทีไดรั้บจากโรงพยาบาล ไม่ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทีนอกเหนือจาก
ทีทางโรงพยาบาลจดับริการให้ เนืองจากมีความเห็นว่าการบริการทีได้รับนันดีอยู่แล้ว เขา้ใจถึง
ภาระงานของเจา้หน้าที มีเพียงบางส่วนทีตอ้งการรับความช่วยเหลือ ดา้นการอาํนวยความสะดวก 
เช่น ความรวดเร็ว ทีพกัสําหรับญาติ ความยืดหยุน่ในเขา้เยียม การรักษาให้หาย แต่ผูสู้งอายุตอ้งการ
ให้บุตรหลานให้ความสนใจ และทาํตามความประสงค์ และดูแลช่วยเหลือเต็มที เช่น ต้องการ
กลบัไปอยู่บา้น  อาํนวยความสะดวกให้ตนไดป้ฏิบติัตามความเชือ และมีผูรั้บผิดชอบสืบสานงาน  
ทีคา้งต่อไป แต่บางรายไดย้กให้เป็นการตดัสินใจของบุตรหลาน แลว้แต่บุตรหลานจดัการเนืองจาก
ความไวว้างใจ และเมือวาระสุดทา้ยของชีวิตมาถึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่อีกเช่นกนัไม่ตอ้งการยือชีวิต
จากอุปกรณ์การแพทยเ์พราะไม่ตอ้งการทรมาน ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานเดือดร้อน เพราะเป็นวาระ
สุดทา้ยของชีวิตของตนเองแล้ว และเมือเสียชีวิตก็วางใจให้บุตรหลานเป็นผูจ้ดัการให้ เพราะไม่
ตอ้งการให้บุตรหลานลาํบากใจทีจะปฏิบติัตามความตอ้งการของตน และผูสู้งอายุทงัหมดเห็นว่า
การไดแ้สดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติไวน้นัเป็นสิงทีดี เนืองจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของตนในการเลือกวาระสุดทา้ยของตนได ้แต่ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจวา่เมือแจง้เจตนาความตอ้งการของ
ตนแลว้บุตรหลานจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่เนืองจากเป็นห่วงกงัวลในปัญหาทีจะเกิดแก่บุตรหลาน
ในเรืองต่างๆ และผูสู้งอายุเกือบทงัหมดแจง้ว่ายงัไม่คิดถึงประเด็นนี ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เหล่านีจึง
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ของตนเองแก่บุตรหลานทราบเพราะคิดว่ายงัไม่ถึงเวลา และสุขภาพ         
ยงัแข็งแรง ยงัไม่ถึงเวลา ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเอง เนืองจาก
ตอ้งการทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไรเพือการรักษา การวางแผนจดัการภาระและสิงต่างๆ ทีคา้งคา
อยู ่เป็นการเตรียมตวัเตรียมใจ และปฏิบติัตนถูกตอ้ง และลดความวติกกงัวล 
 

วตัถุประสงค์ท ี3 เพอืศึกษาสภาพและความต้องการของญาติในการ 
      ดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวติและหลงัการตาย 
 

 ซึงการศึกษานีไดเ้ก็บขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งญาติของผูสู้งอายใุนจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 
30 คน โดยเป็นญาติผูสู้งอายุทีบา้น จาํนวน 15 คน และญาติของผูสู้งอายุทีป่วยอยู่ทีโรงพยาบาล 
จาํนวน 15 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 ตอนท ี3 ประกอบดว้ย 
 . ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูสู้งอาย ุ
 . สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ ประกอบดว้ย 
  .  สถานภาพความสัมพนัธ์ ภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุการดูแลทีตอบสนองทุกมิติ                                 
  .  ปัญหา/อุปสรรคการดูแลผูสู้งอายุ 
  .  การรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตาย  
  2.4  ความรู้ เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต     
  2.5 การเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช้ 
 . ความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติและหลงัการตาย 
  .  ความตอ้งการไดรั้บการดูแลเมือผูสู้งอายเุจบ็ป่วย 
  . ความตอ้งการไดรั้บการดูแลเมือผูสู้งอายปุ่วยวาระสุดทา้ยของชีวติและเสียชีวติ 
 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้สูงอายุ โดยเป็นการนาํเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลในประเด็น
ต่างๆของญาติผูสู้งอายทุงัทีบา้นและญาติของผูสู้งอายทีุป่วยอยูที่โรงพยาบาลตามตารางที 12 ดงันี 
 

ตารางที 12  ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูสู้งอาย ุ
 

ลาํดบั ขอ้มูลกลุ่ม 
ญาติผูสู้งอายุ 

ทีบา้น 
ญาติผูสู้งอายุ 
ทีโรงพยาบาล 

. เพศ 
 -  ชาย 
  - หญิง 

 
 
 

 
3 

12 
. อาย ุ

  - -  ปี 
  - -  ปี 
  - -  ปี 
  -  ปีขึนไป 

 
 

7 
4 
- 

 
2 
4 
6 
3 

. ระดบัการศึกษา 
  - ประถมศึกษา 
  - มธัยมศึกษา/ปวช. 
  - อนุปริญญา/ปวส. 
 

 
3 
5 
- 

 
8 
3 
1 
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ตารางที 12  ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
 

ลาํดบั ขอ้มูลกลุ่ม 
ญาติผูสู้งอายุ 

ทีบา้น 
ญาติผูสู้งอายุ 
ทีโรงพยาบาล 

3. ระดบัการศึกษา (ต่อ) 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
4 
3 

 
3 
- 

. อาชีพ  
  - วา่งงาน/งานบา้น 
  - รับจา้ง 
  - รับราชการ 
  - เกษตรกร/คา้ขาย 
  - อืนๆ 

 
3 
3 
7 
1 
1 

 
2 

 
 
 

- 
. รายได ้

  - ตาํกวา่  บาท 
  - -  บาท 
  -  บาทขึนไป   

 
6 
1 
8 

 
 

- 
 

. โรคประจาํตวั 
  - ไม่มีโรคประจาํตวั 
  - มีโรคประจาํตวั 

 
12 
3 

 
10 
5 

. ประสบการณ์เกียวกบัการดูแลผูสู้งอายุที
เจ็บป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต และ
ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับภาวะใกล้
ตายหรือการตาย  
  - ไม่เคยดูแลผูสู้งอายทีุเจบ็ป่วย 
  - เคยดูแลผูสู้งอายุ สมาชิก ญาติพีน้อง
ในครอบครัวและผูสู้งอายอืุนๆ 
  - เคยเยยีมผูป่้วยใกลต้าย 
  - เคยไปร่วมงานศพ  

 
 
 
 
3 
12 

 
12 
15 

 
 
 
 
4 
11 

 
7 

15 
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 จากตารางที 12  เกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติทงัสองกลุ่ม คือ กลุ่มทีดูแลผูสู้งอายุ
ทีบา้นและกลุ่มทีดูแลผูสู้งอายุทีป่วยอยู่โรงพยาบาลกลุ่มละ  คน รวมเป็น  คน พบว่า ญาติที
ดูแลผูสู้งอายทีุบา้นมีเพศชายจาํนวน  คน และเพศหญิง จาํนวน  คน ญาติทีดูแลผูสู้งอายทีุป่วยอยู่
โรงพยาบาล มีเพศชาย จาํนวน  คน และเพศหญิง จาํนวน  คน โดยญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบา้น     
มีอายุอยูใ่นช่วง -  ปีมากทีสุด จาํนวน  คน และอายอุยูใ่นช่วง -  ปี และ  –  ปี จาํนวน 
ช่วงละ  คน ส่วนญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีโรงพยาบาลมีอายุอยูใ่นช่วง  –  ปีมากทีสุด คือ จาํนวน 

 คน นอกนนัมีอายุอยู่ในช่วง -  ปี -  ปี และ  ปีขึนไป จาํนวน  คน,  คน, และ  คน 
ตามลาํดบัทางด้านการประกอบอาชีพพบว่า ญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ     
รับราชการซึงมีจาํนวน  คน รองลงมาคือทาํงานบา้นและรับจา้ง อย่างละ  คน ส่วนญาติทีดูแล
ผูสู้งอายุทีป่วยอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ค้าขาย มากทีสุดจาํนวน  คน 
นอกนนัประกอบอาชีพรับราชการและรับจา้งอยา่งละ  คน และญาติผูสู้งอายุทงัสองกลุ่มส่วนใหญ่
มีรายไดต่้อเดือนทีใกลเ้คียงกนัระหว่างกลุ่มรายได ้ตาํกวา่ ,  บาท กบัมากกว่า ,  บาทต่อ
เดือน โดยญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบา้นมีรายไดต้าํกวา่ ,  บาท มีจาํนวน  คน และมากกวา่ ,  
บาท มีจาํนวน  คน ส่วนญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีป่วยอยู่โรงพยาบาลมีรายได้ตาํกว่า ,  บาท          
มีจาํนวน  คน และมากกวา่ ,  บาทมีจาํนวน  คน ญาติทีดูแลผูสู้งอายุทงัสองกลุ่มส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจาํตวั โดยญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบา้นไม่มีโรคประจาํตวัจาํนวน  คน และญาติทีดูแล
ผูสู้งอายุทีป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่มีโรคประจาํตวั จาํนวน  คน โดยผูที้มีโรคประจาํตวัส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคเรือรังคือ บาหวานและความดันโลหิตสูงทางด้านประสบการณ์เกียวกับการดูแล
ผูสู้งอายุทีเจ็บป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต และประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัภาวะใกลต้ายหรือการ
ตายนัน ญาติทีดูแลผูส้งอายุทงัสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายุ สมาชิก ญาติพีน้อง     
ในครอบครัวและผูสู้งอายุอืนๆ โดยญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบา้นมีประสบการณ์จาํนวน  คน และ
ญาติที ดูแลผู ้สู งอายุที ป่วยอยู่โรงพยาบาลมีประสบการณ์  จํานวน   คน  นอกจากนีย ังมี
ประสบการณ์ในการไปเยียมผูป่้วยใกล้ตายโดยญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีบา้นมีประสบการณ์จาํนวน    

 คน  และญาติทีดูแลผูสู้งอายุทีป่วยอยูโ่รงพยาบาลมีประสบการณ์ จาํนวน 7 คน และญาติผูดู้แล
ผูสู้งอายทุุกคนของทงัสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการเคยไปร่วมงานศพ 
 

 2. สภาพการดูแลผู้สูงอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของญาติ  ศึกษาเกียวกับ
สถานภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติกบัผูสู้งอาย ุภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุการดูแลทีตอบสนองทุกมิติ 
ปัญหา/อุปสรรคการดูแล การรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ รวมถึงความรู้เกียวกับ
หนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต  การเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช ้ 
ซึงผลการศึกษาสามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี     
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

สถานภาพ 
ความสัมพนัธ์/ภาวะ 
สุขภาพผู้สูงอายุ/ 
การดูแลทตีอบสนอง 
ทุกมิติ 

 
 

สถานภาพความสัมพันธ์ ญาติทีดูแลผู ้สูงอายุส่วนใหญ่คือบุตรของ
ผูสู้งอาย ุรองลงมาคือหลานทีดูแลปู่  ยา่ ตา ยาย และภรรยาดูแลสามี   
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ทงัทีบา้นและทีโรงพยาบาล ทีญาติดูแลแยก
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ                                                                                         
1.) แข็งแรงช่วยเหลอืตนเองได้ดี ซึงเป็นกลุ่มผูสู้งอายทีุบา้น“พอ่กบัแม่
แขง็แรงดี ช่วยเหลือตวัเองได ้ก็มีปวดเมือยบา้ง” (C 08) “แม่แขง็แรง ทาํ
อะไรต่ออะไรไดเ้องหมดทุกอยา่ง” (C )                                                    
2.) ไม่แข็งแรงแต่ช่วยเหลอืตนเองได้ดีและช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน
“แม่ปกติดีทางกาย มีปวดเข่านิดหน่อยเดินไม่ค่อยถนดั แต่เป็นคนเครียด
ง่าย ซึมเศร้าบา้งเวลาเครียด” (C ) หรือ“พอ่ป่วยเป็นอมัพาต พิการ    
ครึงซีกช่วยเหลือตวัเองไดเ้ล็กๆนอ้ยๆ บนเตียงเท่านนั” (C ) หรือ“เขา
ลุกเดินไปไหนมาไหน ทาํอะไรเองไดป้กติ เขาเป็นคนแขง็แรงแต่นี
บงัเอิญเขาอุบติัเหตุมีแผลทีเทา้เลยตอ้งมานอนโรงพยาบาลทาํแผล ให้
นาํเกลือ ใหย้า” (CH 2) หรือ“พอ่เป็นอมัพฤกษต์งัแต่อาย ุ  แขนขาขวา
ไม่มีแรง แต่แกช่วยเหลือตวัเองตลอด” (CH 5) หรือ “แม่แกเป็นโรคปวด
เข่า เบาหวาน อยูบ่า้นก็ช่วยเหลือตวัเองได ้แต่เดินมากไม่ได ้มานอน
โรงพยาบาลครังนี เพราะแกไอมาก” (CH 10)                                 

.)ไม่แข็งแรงช่วยเหลอืตนเองไม่ได้“พอ่กบัแม่แกแก่มากแลว้ ช่วยเหลือ
ตวัเองไดน้อ้ยมาก” (C ) หรือ “ตาป่วยเป็นอมัพาต ช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดเ้ลย” (C )  หรือ “แกป่วยเป็นอมัพาต นอนไม่รู้เรือง ช่วยเหลือ
ตวัเองไม่ไดม้า  ปีแลว้” (CH 3) หรือ “แม่มีหลายโรคทงัความดนั 
เบาหวาน ตอ้หิน กระดูกทบัเส้น หาหมอกนัไม่ไดห้ยดุ แต่เขาก็ช่วยเหลือ
ตวัเองได ้อยูบ่า้นก็ช่วยขายของไม่ชอบไปไหน ครังนีแกเหนือยมา นอน
โรงพยาบาล หมอสงสัยแกเป็นมะเร็งปอด ใส่ท่อช่วยหายใจอยู”่ (CH 9)
หรือ “พอ่เป็นเบาหวาน โรคไต โรคตบั ก่อนนอนโรงพยาบาล แกก็ไม่
ค่อยแขง็แรงเพลียๆ เดินไม่ค่อยไหว ช่วงนอนโรงพยาบาลนีนอนเหนือย 
ไม่ค่อยรู้สึกตวัมาหลายวนั วนันีอาการไม่ค่อยดีเลย” (CH 11)โดยมีญาติ
ผูสู้งอายทีุบา้นบางรายดูแลตอ้งรับผิดชอบดูแลผูสู้งอาย ุ2 คนทีมีภาวะ  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

สถานภาพ 
ความสัมพนัธ์/ภาวะ 
สุขภาพผู้สูงอายุ/ 
การดูแลทตีอบสนอง 
ทุกมิติ (ต่อ) 

 สุขภาพทีต่างกนั เช่น“ดูแลทงัแม่และพอ่ แม่เป็นเบาหวานแต่แก แขง็แรง
ดี ช่วยเหลือตวัเองไดห้มด ดูแลบา้น ดูแลอาหารการกินของทุกคนในบา้น   
ดูแลพอ่ดว้ย พอ่มีโรคประจาํตวัไม่ค่อย แขง็แรงช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย
มากเลย” (C 14) หรือ “เตียมีโรคประจาํตวัเป็นอมัพฤกษ ์แขนขาขวาอ่อน
แรง เดินไดเ้องโดยใชไ้มเ้ทา้ แม่มีโรคประจาํตวัเหมือนกนั แต่ยงัดูแล
ช่วยเหลือตวัเองไดดี้” (C ) หรือ“เตียช่วยเหลือตวัเองไม่ไดต้อ้งมีผูดู้แล 
ส่วนแม่ช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง นงัไดร้ะยะเวลาสันๆ ตอ้งนอนเป็นส่วน
ใหญ่” (C ) 
การดูแลทตีอบสนองทุกมิติ โดยญาติดูแลผูสู้งอายทุงัทีบา้นและที
โรงพยาบาลมีการดูแลผูสู้งอายทีุตอบสนองทุกมิติแยกออก เป็น 4 
ประเด็น คือ .) ช่วยเหลอืสนับสนุนเมือผู้สูงอายุร้องขอ เช่น ดา้นการ
ปฏิบติักิจวตัร การรับประทานอาหาร การช่วยเช็ดตวั หรือการพาผูสู้งอายุ
ไปพบแพทยเ์มือมีอาการเจ็บป่วย เป็นตน้“ปกติแกช่วยเหลือตวัเองได ้ผม
จะพาไปเวลาแกอยากไปไหนไกลๆ หรือไปหาหมอเวลาไม่สบาย” (C ) 
หรือ “แม่ทาํไดเ้องหมด ดูแลเรืองอาหารของคนในบา้นดว้ย ดูแลทวัๆไป
พดูคุย พาแม่ไปวดับา้ง บางทีดูทีวแีลว้เจอวดัโนน้วดันีแลว้อยากไปก็พา
ไป” (C ) หรือ “อยูบ่า้นแม่ก็ขายของเล็กๆนอ้ยๆ ดูแลบา้น ไม่ตอ้ง
ช่วยเหลืออะไร                                                                            นอกจาก
แม่ขอใหช่้วยทาํธุระบางอยา่งให ้แม่ชอบเทียวพวกเราก็พาไป” (C 13) 
หรือ “พอ่ช่วงแขง็แรงแกชอบไปเทียวคุยกบัเพือนบา้น แกเ้หงา ชอบเทียว 
อยากไปไหนบอกเราๆก็พาไป แกอยากทาํบุญ ถวายสังฆทานอะไรเราก็
ทาํใหห้มดตามทีแกอยากได ้อยากทาํจะไดส้บายใจ” (C 14) หรือ“ปกติ
เขาเป็นคนแขง็แรง นีบงัเอิญเขาอุบติัเหตุมีแผลทีเทา้เลยตอ้งมานอน
โรงพยาบาลทาํแผล ใหน้าํเกลือ ใหย้า อยูนี่ก็แค่พาเขาเขา้หอ้งนาํ ถา้ดีๆอยู่
บา้นเขาแขง็แรง ทาํอะไรไดเ้องหมด ไม่ตอ้งดูแลช่วยเหลืออะไร” (CH 

2)                                                                                         
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

สถานภาพ
ความสัมพนัธ์/ ภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ/      
การดูแลทตีอบสนอง
ทุกมิติ (ต่อ) 

.)  พูดคุยให้กาํลงัใจ“แม่ปกติดีทางกาย แต่เป็นคนเครียดง่าย ซึมเศร้าบา้ง
เวลาเครียดก็ไต่ถามสารทุกขสุ์กดิบ ถามอาการ พดูคุยใหก้าํลงัใจ” (C ) 
หรือ “พดูคุยใหก้าํลงัใจ พยายามอธิบายใหแ้กรู้และยอมรับกบัสภาพ
ร่างกายทีอ่อนแอและไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้ญาติๆ เพือนบา้นก็มา
เยยีมกนับ่อยพดูคุยใหก้าํลงัใจ เราก็พยายามนอ้มนาํใหท้่านระลึกถึงสิง
ศกัดิสิทธิใหย้ดึเหนียวไวบ้่อยๆ” (C 05) หรือ “ช่วงแขง็แรงแกชอบไป
เทียวคุยกบัเพือนบา้น แกเ้หงา ชอบเทียว อยากไปไหนบอกเราๆก็พาไป 
พอป่วยก็ไม่ไดไ้ป แต่เพือนบา้นลูกหลานก็มาเยยีมมาคุยกบัแกนะก็มีพี
นอ้งช่วยกนัดูแล แกติดลูกมากตอ้งอยูด่ว้ยตลอด ทุกเวลาตอ้งมีอยา่งนอ้ย
คนนึงหล่ะทีแกตอ้งเห็นหนา้ ไม่อยา่งนนัแกเรียกหาลนับา้น” (C 14) หรือ 
“ก็พดูคุยใหก้าํลงัใจกนัไป ป่วยครังนีจริงๆแกไม่อยากมาโรงพยาบาลพอ 
รู้วา่พามาแกยดึรถไวแ้น่นไม่ยอมลงจากรถ ก็ขดัใจแกแหล่ะ แต่พยายาม
อธิบายใหเ้ขา้ใจวา่พามารักษา” (CH 5) หรือ “เรามาเยยีม คุย ใหก้าํลงัใจ
แก แกอยากออกไปอยูข่า้งนอก บอกขา้งในเหงา อยากเห็นหนา้ลูกหลาน 
อยากกินเตา้ตาลอ่อน บอกให้บดใส่ทางสายยางก็ได ้เรา ก็บอกแก ผลดัไว้
พรุ่งนี หมอบอกวา่แม่จะอยูก่บัเราไดอี้กเดือนถึงสองเดือน เราอยากมา
ดูแลมากขึน ไปถวายสังฆทานให ้แต่ก่อนแขง็แรงแกชอบไปเทียวบา้ง 
ชอบไปกินอาหาร ก็ไปกนั แกไม่ชอบไปทาํบุญบอกคนเยอะวุน่วาย 
ยกเวน้งานเทศกาลทีแกจะไป เงินสูงอายไุดม้าแกก็บริจาควดัหมด เราก็
ไม่ไดว้า่อะไร แกสบายใจของแกอยา่งนนั แกห่วงคนในบา้นมากกวา่
ตวัเอง ทงัๆทีมีลูกแค่  คน เราก็ช่วยกนัดูแลแม่” (CH 9) หรือ “ผมก็คุย
กบัพอ่ บอกกบัพอ่ใหอ้ดทน แต่แกเหนือย ผมสงสาร นีแม่ก็เฝ้าจนจะป่วย
ไปอีกคน ผมใหก้ลบัไปนอนพกัทีบา้น ช่วยแกดีๆแม่เขาดูแล เพราะผม
ตอ้งไปทาํงาน แกก็อยูบ่า้นปลูกตน้ไมท้าํของเล่นใหห้ลาน แกอยากใหผ้ม
เรียนจบปริญญาโทไวๆ ผมยงัไม่จบเลย” (CH 11)                            
.) ดูแลการปฏิบัติกจิวตัรประจําวนั“พอ่ฉนัช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อยได้
ตอ้งประคองลุกนงั ป้อนนาํ ป้อนขา้ว เช็ดตวั ก็ทาํกนัไป” (C ) หรือ 
“เตียนีช่วยเหลือตวัเองไม่ไดต้อ้งมีผูดู้แลทาํใหท้งัหมด ทาํความสะอาด  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

สถานภาพ
ความสัมพนัธ์/ ภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ/      
การดูแลทตีอบสนอง
ทุกมิติ (ต่อ) 

ร่างกาย ป้อนขา้วป้อนนาํ ส่วนแม่ก็ช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง ตอ้งช่วย             
ประคอง เวลาลุกนงั แต่แกนงันานๆไม่ได ้ตอ้งนอนซะส่วนใหญ่ เดิน
ใกล้ๆ ได ้พาไปอาบนาํ เองได”้ (C ) หรือ “ผมดูแลแม่ยายเอง ตงัแต่เช็ด
ตวั พลิกตวั ใหอ้าหารทางสายยาง เช็ดอึเช็ดฉี ซกัผา้เปือน เราทาํใหดี้ทีสุด
ถึงแมจ้ะไม่ใช่แม่ก็เหมือนแม่ ดูเตม็ทีตามหนา้ที ภรรยาผมเขาก็ช่วยบา้ง
แต่เขาตอ้งทาํงาน” (CH 1) หรือ “ลุงแกป่วยเป็นอมัพาต นอนไม่รู้เรือง 
ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดม้า  ปีแลว้ ดูแลเช็ดตวั พลิกตวั ให้อาหารทางสาย
ยาง เช็ดอึเช็ดฉี ซกัผา้ เปือน ทาํเองคนเดียว ลูกเขาก็อยูไ่กลทาํงานกนัหมด 
ไม่ค่อยไดม้าเยยีม ฉนัก็ดูแลไปสองตายาย ” (CH 3) หรือ “ฉนัดูแลพอ่
เอง ไม่มีญาติคอยดู ดูแลทงัหมดแหล่ะ เช็ดตวั ป้อนขา้วให้ แต่บางทีเรือง
ยก เรืองอุม้ก็ลาํบาก ฉนัตวัเล็กแต่ พอ่ฉนัตวัใหญ่” (CH 5) หรือ “ป่วย
ครังนีหนกัหน่อยหมอบอกวา่แกติดเชือนอนใหน้าํเกลือ ให้ยา ใส่สายให้
อาหาร สายฉี มีแผลทีกน้ดว้ย ฉนัก็ตอ้งคอยเช็ดตวั พลิกตวัให ้ใหอ้าหาร
ทางสายยางเอง ทาํไม่ไดพ้ยาบาลเขาก็สอน” (CH 6) “ครังนีพอ่ปอดติด
เชือนอนไอซีย ูกลบัไปบา้นไดแ้ค่  วนั ตอ้งกลบัมานอนใหม่ยาวเลยทีนี 
แกหลงไม่ค่อยรู้เรือง ช่วยตวัเองไม่ค่อยได ้ตอ้งดูแลหมดทุกอยา่ง อาหาร
การกิน ป้อนขา้วป้อนนาํ เช็ดตวั เช็ดอึ เช็ดฉี ก็มีหลานๆช่วยดูแล ฉนัเองก็
ปวดหลงัเคยผา่ตดัหลงัมาเหมือนกนั” (CH 07)หรือ “พ่อช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ได ้นอนติดเตียงมาหลายปีแลว้ เราดูแลทงัหมด ตงัแต่เช็ดตวั เช็ดอึเช็ด
ฉี ใหอ้าหารทางสายยาง ทาํแผล แกนอนนานมีแผลกดทบัทีกน้ทีหลงั
หลายจุด พลิกตวัใหคื้อทาํทงัหมดนนัแหล่ะ ก่อนทีแกแขง็แรงดีแกก็ไป
ทาํงานทงัวนั ไม่ค่อยไดอ้ยูบ่า้นหรอกไปนามงั เหลาไมก้วาดมงั พอแกลม้
ป่วยเลยเลิกหมดเลย” (CH 15)                                                                       

.) สนับสนุนการทาํกจิกรรม เช่น การพาไปทาํบุญไหวพ้ระ การพาไป
ท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ การปฏิบติัตามความเชือ เป็นตน้“แม่อยากไป
ไหน ทาํบุญ ไปเทียวงานบุญ เทียวพกัผอ่น ทาํบุญอะไรก็ใหไ้ป บางทีก็พา
ไปเอง” (C ) หรือ “แกชอบไปทาํบุญทุกวนัพระ เดียวนีไม่อยากไปไหน 
ไปทีตอ้งมีคนจูง ไม่สะดวก วนัพระใหญ่ก็จะนิมนตพ์ระมาเทศน์ใหย้าย  
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ตารางที13 สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
การดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

ฟังทีบา้น ลูกหลาน เพือนบา้นก็จะมารวมกนั มาเจอหนา้กนั” (C 12) 
หรือ “แม่ชอบไปวดัทาํบุญไปร่วมกิจกรรมชมรมสูงอาย ุกลุ่มแม่บา้น เรา
ไม่เคยหา้มใหไ้ปหมด แต่บางทีไปไกลๆ ไปทอดผา้ป่า กฐินกบักลุ่ม
เพือนบา้น ไปรถทวัร์ รถตูก้็มีห่วงแกบา้ง ก็ไม่หา้มนะ” (C 14) หรือ 
“ช่วงเห็นท่าแกไม่ดีฉนัก็ทาํถวายสังฆทานให ้ฉนัทาํใหเ้อง แกไม่ไดบ้อก
หรอก เห็นแกไม่ดี อะไรทีทาํได ้ทาํใหส้บายใจก็ทาํ” (CH 6) หรือ “เปิด
โทรทศัน์ดูกีฬาววัชน เปิดวทิยฟัุงเพลงลูกทุ่ง แกชอบ ก็เปิดกนัทุกวนั 
กลางคืนแกนอนไม่ค่อยหลบั ชอบเห็นโน่น เห็นนี แกบอกใหห้นัหวั
เตียงให ้ก็ไม่รู้จะหนัไปทางไหน เขาจดัเตียงไวอ้ยา่งนี ก็ชวนแกสวดมนต์
ไหวพ้ระ เชา้ก็ซือพวงมาลยัมาใหแ้กไหว ้เราก็ไปไหวศ้าลพระภูมิเจา้ที
เจา้ทาง ขอขมาอภยัใหแ้ก ช่วงก่อนป่วยก็ไม่ตอ้งอะไรมาก แกช่วยเหลือ
ตวัเองได ้มีแต่เดินไม่ค่อยถนดั ก็ดูแลระวงัแกลม้ ชอบเทียวก็พากนัเทียว 
ประมาณนี” (CH 13)                                                                                    
ญาติผูสู้งอายทุงัทีบา้นและทีโรงพยาบาลมีความคิดเห็นดา้นปัญหา/
อุปสรรค 
การดูแลผูสู้งอายแุยกเป็น  กลุ่ม คือ                                                            

.) ไม่มีปัญหาในการดูแล สามารถดูแลเองได้ เนืองจากมีพีนอ้ง บุตร
หลานช่วยสนบัสนุนการดูแลและผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลือตนเองได ้
“ปู่ ช่วยเหลือตวัเองได”้ (C ) หรือ “ไม่มีปัญหาอะไร ดูแลดี ลูกหลาน
ช่วยกนัดูแลดี” (C 12) หรือ “ไม่มีปัญหาอะไร แม่แขง็แรงดี ช่วยเหลือ
ตวัเองได”้ (C 13) หรือ “ไม่มีปัญหาการดูแล ดู อยา่งนีมานานแลว้ 
ลูกหลานก็อยูไ่กลทาํงานกนัหมด ถา้จะมีก็เรืองเงิน เงิน 1,900 บาท ก็ซือ
ไม่พอใชแ้บบประหยดัๆ ค่าไฟค่านาํเดือนละประมาณ 600 เหลือ 1,300 
ใชจ่้ายทงัเดือน” (CH 03) หรือ “ดูแลกนัไดส้บาย พอ่แม่เรา ปู่ ยา่ตายายเรา 
ลูกหลานเยอะแยะ ช่วยกนัดูไป” (CH 08) หรือ “ไม่มีปัญหาอะไร พีๆ
นอ้งๆผลดักนัมาเฝ้าดู อยา่งกลางวนันีก็พีสาว สีโมงถึงสีทุ่มก็เป็นเราเฝ้า 
หลงัสีทุ่มถึงเชา้ก็เป็นพีสะใภม้าเฝ้า ” (CH 15)                                             
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ตารางที13 สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

ปัญหา/อุปสรรคการ
ดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

.) มีปัญหาในการดูแล ประกอบดว้ย                                                           
     2.1 ความเครียด วติกกงัวล เกียวกบั                                                        
          2.1.1 ขาดผู้ช่วยดูแล ขาดคนช่วยเฝ้า เนืองจากบุตรหลานตอ้ง
ทาํงาน ทาํใหก้งัวลกบัปัญหาทีจะเกิดกบัผูสู้งอาย ุเช่น ผูสู้งอายหุลงลืม 
เสียงเกิดอุบติัเหตุ  หรือการจา้งเฝ้า บางครังผูรั้บจา้งเฝ้าทาํไม่ถูกใจ และ
คนรับจา้งเฝ้าไขห้ายาก ญาติบางรายไม่สามารถอุม้ยกผูสู้งอายคุนเดียว
ไหว บางรายมีปัญหาสุขภาพ เป็นตน้ “ปัญหาใหญ่เลยคือคนดูแล 
เพราะเตียช่วยเหลือตวัเองไม่ไดต้อ้งดูแลทุกอยา่ง แม่ก็ช่วยไดบ้า้งตอ้งมี
คนพยงุลุกนงั ขา้วก็ลูกๆเตรียมไวใ้หก้็ผูดู้แลหาใหกิ้น ลูกๆทาํงานกนัทุก
คน ตอ้งหาคนดูแลแทน บางครังไม่ตอบสนองความ ตอ้งการของ
ผูสู้งอาย ุขดัใจ บางทีผูสู้งอายุเขาอยากไปไหน คนดูแลไม่อยากใหไ้ป 
บ่อยๆเขา้ แม่เขาเลยทาํใจแลว้” (C ) หรือ “ปัญหาเรืองคนช่วยดูแลนีห
ล่ะ เราทาํงานพีนอ้งทาํงานหมด แม่ ช่วยเหลือตวัเองไดก้็ จริง แต่พอ่ช่วย
ตวัเอง ไม่ได ้แม่ก็แก่แลว้ตวัก็เล็ก พอ่ตวัโต จะพลิกตวัจะยกตวัก็ไม่ไหว 
ไหนจะตอ้งทาํงานบา้นอยา่งอืน อีกอยา่งถา้เขาอยูก่นัสองคน เกิดมีอะไร
ขึนมาไม่มีใครพาไปหาหมออีก คนรับจา้งเฝ้าไขก้็หายาก ไม่ค่อยมีใคร
เขารับจา้งดูหรอก ” (C ) หรือ “ปัญหาเรืองคนดูแลแกนีหล่ะ แกอยูค่น
เดียวบางทีเป็นอะไรขึนมาเราก็ไม่รู้เราก็ทาํงาน เลียงกุง้วนัๆก็ ไม่มีเวลา
แวะเขา้มาดูแกบา้ง ใหลู้กแวะมาบา้งใหแ้กไปอยูก่บัลูกแกก็ไม่ไป ติด
บา้นเราก็ไม่รู้จะทาํยงังยั” (C ) หรือ “มนัเป็นปัญหาการหลงๆลืมๆของ
คน อายมุาก กลวัเกิดอุบติัเหตุ มีคนช่วยดูแล    ก็ดีหน่อย” (C ) หรือ 
“พีมีปัญหาการดูแล ลูกๆทาํงานกนัหมด ก็ดูแลกนัไม่เตม็ที คนดูแลก็
เครียดวา่จะทาํยงังยัดี ตอนอยูบ่า้นแกก็อยูค่นเดียว เจอหนา้กนัก็ตอนเยน็
โน่น” (CH 10) หรือ “เวลาเช็ดตวั เช็ดคนเดียว หรือตอนพลิกตวัคนไขท้าํ
คนเดียวไม่ได ้ถา้อยูโ่รงพยาบาลก็มีญาติขา้งเตียงช่วยเหลือ แต่เราก็ทาํให้
ดีทีสุด” (CH 01) หรือ “มีปัญหาแน่ๆเรืองดูแลพอ่นี พ่อเขาตวัใหญ่ ฉนั
ตวัเล็ก จะอุม้จะยกก็ไม่ค่อยไหว” (CH 05) หรือ “มีสิเรืองการดูแล ฉนัผา่
กระดูกหลงัไว ้เวลายกตวั พลิกตวัพอ่ทาํไม่ค่อยไหว ปวดหลงั ไม่กลา้  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

ปัญหา/อุปสรรคการ
ดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

เรียกพยาบาล เกรงใจเขา เห็นเขายุง่ งานเยอะ เราก็ทาํเอง บางทีเขาเห็น
เขาก็รีบมาช่วย” (CH 07)                                                                              
          2.1.2 การตัดสินใจแจ้งข้อมูลปัญหาบางอย่างเกยีวกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุทีญาติคิดว่าร้ายแรง ซึงญาติทงัสองกลุ่มมีการตดัสินใจแยกเป็น 
2 กลุ่ม คือ                              
                  1. ญาติส่วนใหญ่ ตัดสินใจไม่แจ้ง เนืองจากกลวัผูสู้งอายรัุบ
ไม่ได ้กลวัเสียกาํลงัใจและมีอาการทรุดหนกั และคิดวา่ผูสู้งอายอุยูอี่กไม่
นาน ไม่ตอ้งการใหไ้ม่สบายใจ “ไม่บอกหรอกเพราะคิดวา่ไม่อยากใหไ้ม่
สบายใจ คิดวา่อยูอี่กไม่นาน อยากใหอ้ยูส่บายๆ ส่วนการรักษา ถา้จาํเป็น
ก็เลียงๆ บอก หาทางออกเฉพาะหนา้เอา” (C ) หรือ “ไม่บอก เพราะ
กลวัรับไม่ไดก้บัขอ้มูล กลวัร่างกายจะแยล่งลงเร็วกวา่เดิม” (C ) หรือ 
“ไม่บอกดีกวา่ บอกไปก็ไม่มีผลดีอะไร บอกไปทาํใจไม่ไดก้็เอียงเลย อายุ
เยอะมากแลว้ใหอ้ยูส่บายๆดีกวา่ เคยเจอมาพอรู้วา่ตวัเองเป็นอะไร กิน
ไม่ได ้ผอมลงเลย เสียเงินเสียทองไม่เป็นรัย แต่นีเสียชีวตินะพี” (C ) 
หรือ “ไม่บอกหรอกเพราะคิดวา่ไม่อยากใหไ้ม่สบายใจ เดียวอาการจะ
ทรุด” (CH 04) หรือ “ไม่ตอ้งบอกหรอก จะบอกทาํไมใหเ้ขาทรุด ดูแล
เขาไปนนัแหล่ะ ดูใหดี้ทีสุด มีอะไรก็รักษากนัใหเ้ตม็ทีไปก่อน” (CH 08) 
หรือ “ไม่บอก บอกไม่ได ้แม่แกกลวัตายมาก ป่วยครังนีหมอ สงสัย
มะเร็งปอด พอ่ พีนอ้งรู้หมด แต่แม่ไม่รู้ เราก็คุยกนัแลว้วา่ยงังยัก็ไม่บอก” 
(CH 09) หรือ “ไม่บอกดีกวา่ แต่ก็ตอ้งดูก่อน อยา่งถา้โรคทีแกเป็นตอ้ง
รักษาต่อก็บอก แต่ถา้ไม่ตอ้งรักษาหรือรักษาไม่ไดแ้ลว้ ไม่บอกดีกวา่
เพราะประเมินแลว้วา่รับไม่ได”้ (CH 14)                                                      
                   2. แจ้งข้อมูล โดยญาติบางรายตดัสินใจแจง้ขอ้มูลตรงๆ 
เนืองจากผูสู้งอายมีุกาํลงัใจดี เพือประโยชน์ดา้นการรักษาและการปฏิบติั
ตวัทีถูกตอ้ง“ฉนับอกตรงๆ อยากใหป้ฏิบติัตวัใหถู้ก” (C ) หรือ “ฉนั
บอกตรงๆ ไม่อยากปิดบงัเพือเขาจะไดรู้้ อยากใหป้ฏิบติัตวัใหถู้ก” (CH 
02) หรือ “ป้ากลา้ บอกตรงๆนะ เพราะลุงเขากาํลงัใจดี แต่ตอนนีนอนไม่
รู้เรืองแลว้ ไม่รู้จะบอกยงังยั” (CH 03) หรือ “บอกตรงๆนนัแหล่ะ แกจะ  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

ปัญหา/อุปสรรคการ
ดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

ไดห้มดห่วง ไปสบาย” (CH 07)                                                                   
ญาติบางรายแจ้งข้อมูลโดยมีการประเมินระดับการยอมรับข้อมูลของ
ผูสู้งอายแุละแจง้เท่าทีสามารถยอมรับขอ้มูล หรือถา้จาํเป็นตอ้งรักษาจะ
ใชว้ธีิเลียงๆบอก เนืองจากเหตุผลเพือความจาํเป็นและความร่วมมืในการ
รักษา เพือไม่ใหผู้สู้งอายเุสียกาํลงัใจ และเพือใหมี้เวลาในการวางแผน
แกไ้ขปัญหา จดัการภาระทีคา้งและความตอ้งการทีมีอยู ่“แจง้ แต่ตอ้งดู
ท่าทีก่อน ถา้ดูกงัวลก็จะคุยใหค้ลายกงัวล ค่อยอธิบายโรค ภาวะของโรค
ทีเกิดขึน ความจาํเป็นในการ รักษา แจง้เองและใหแ้พทยแ์จง้ซาํ เพราะ
คิดวา่ผูป่้วยควรทราบวา่เป็นอะไร เพือการรักษาต่อเนืองและความ
ร่วมมือในการรักษา” (C ) หรือ”บอกคงตอ้งบอก แต่ตอ้งประเมินการ
ยอมรับเขาก่อนวา่รับไดแ้ค่ไหน อยา่งพอ่นีเตม็สิบบอกไดแ้ค่สามถึงสี
เท่านนัเพราะแกรับไม่ได ้ถา้เราบอกหมดมีหวงัแกอายสุันแน่ ส่วนแม่ก็
คงเหมือนกนั แต่คิดวา่แม่น่าจะยอมรับไดม้ากกวา่ เพราะแกเขา้วดัฟัง
เทศน์ ฟังธรรมอยูบ่่อยๆ แต่ก็ไม่แน่วา่เอาเขา้จริงๆแลว้เขาจะยอมรับได้
จริงเปล่า กงัวลอยู”่ (C )  “บอกหน่ะบอก แต่ตอ้งประเมินคนไขก่้อน
วา่รับไดห้รือไม่ได ้ถา้ไดถึ้งบอก ถา้ไม่ไดบ้อกไปตรงๆ ช๊อคพอดี 
เหมือนทีเขาเล่าวา่คนถูกล๊อตเตอรี  ลา้น บอกไปตรงๆ ตกใจ ช๊อคตาย
เงินก็ไม่ไดใ้ช”้ (C 01)  “ผมคิดวา่ตอ้งบอกแต่คงตอ้งประเมินคนไขก่้อน
วา่จะรับไดม้ยั ตอ้งดูสถานการณ์ของคนไข”้ (CH 01) หรือ “บอก แต่ตอ้ง
ประเมินก่อนวา่เขารับไดแ้ค่ไหน ก็ค่อยๆบอกไปเรือยๆ แต่ตอนนีแก
เหนือยมาก แทบไม่รู้สึกตวั คงไม่ตอ้งบอกอะไรแลว้” (CH 11) หรือ “พี
ประเมินพอ่แลว้วา่บอกไม่ไดเ้ด็ดขาด แกกลวัตาย เป็นอะไรนิดอะไร
หน่อย ถา้ใหเ้ป็นคะแนน เป็น แค่หนึงแค่สอง แกจะเหมือนเป็นแปดเป็น
เกา้ เหมือนกนั ถา้แกเป็นสิบ คงบอกไดแ้ค่สองแค่สามเท่านนั บอกหมด
ไม่ได ้ทรุดแน่ ทุกวนันีก็ไม่ไดบ้อก แกบ่น แกกงัวล เราก็คอยปลอบวา่
ไม่เป็น” (CH 13)                                                                                          
นอกจากนียงัมีความวิตกกงัวลของญาติทีแตกต่างกนัระหวา่งญาติของ
ผูสู้งอายทีุบา้นและทีโรงพยาบาลในบางประเด็น เช่น ญาติผูสู้งอายทีุ  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

ปัญหา/อปุสรรคการ
ดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

บา้นมีความเครียดวติกกงัวลเนืองจากปัญหาดา้นการสือสาร ผูสู้งอายเุป็น
บุพการี ญาติเป็นทีคาดหวงัของครอบครัว                                                    
           . .3 ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการสือสาร เช่นหูตึง พูดไม่ชดั ทาํให้
ไม่ทราบความตอ้งการ “พ่อไม่สามารถสือสารไดต้ามปกติ ประสาท สัง
การพดูเสียหาย พดูไม่ชดั ความจาํสัน ทาํใหก้ารสือสารลาํบาก ไม่รู้เขา
อยากไดอ้ะไร” (C )                       
           . .4 ผู้สูงอายุเป็นบุพการี เป็นผูป้กครองจากความสัมพนัธืที
ใกลชิ้ดทาํใหผู้สู้งอายไุม่ทาํตามคาํแนะนาํ “ก็มีบา้ง เครียดบา้งจาก
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว บางครังความใกลชิ้ดทาํใหแ้ม่ดือ ไม่ทาํตาม 
ทงัทีทราบเหตุผล ตอ้ง วางแผนในการพดู การบอกใหดี้ บางทีตอ้งให้
เพือนแก หรือคนรอบตวัอืนๆพดูเสริม แกถึงจะคลอ้ยตามมากขึน”  
(C )                                                                 
          . .5 ญาติเป็นทีคาดหวังของคนในครอบครัว ทาํให้ตอ้งเขม้แข็ง 
“มีปัญหาเหมือนกันแต่เป็นปัญหาทีใจตวัเอง ต้องใช้ความตงัมนัและ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจอย่างสูง เพราะหากเราอ่อนแอ ทุกคนจะเสีย
กาํลงัใจทงัครอบครัว ก็รู้วา่ทาํยากมาก แต่ก็ตอ้งทาํ” (C )                         
ส่วนญาติผูสู้งอายุทีโรงพยาบาลมีความเครียดวิตกกงัวลในประเด็นที
เกียวกบั                                                  
          2.1.6 กลวัผู้สูงอายุทป่ีวยติดเชือโรค “ กลวั กงัวลเรืองแม่จะติดเชือ 
แกอยากออกไปอยูข่า้งนอก บอกขา้งในเหงา อยากเห็นหนา้หลายๆคน 
เราก็กลวัจะทาํใหเ้ขาติดเชือ อีกอยา่งเวลาญาติเยยีมเยอะๆ แกจะไม่ได้
พกัผอ่น แกคุยตลอดเวลา มีสองเรืองนีแหล่ะ เรืองอืนก็ไม่มี พยาบาลเขา
ก็ดูใหอ้ยา่งดี” (CH 09)                                                                                 
         2.1.7 พกัผ่อนไม่เพยีงพอ“ไม่มีคนมาช่วยเฝ้า ทาํงานกนัหมด อยาก
ใหลู้กหลานมาช่วยดู มาเปลียนกนับา้ง มีอสม.เขาก็มาช่วยดู มาเยยีมบา้ง
นานๆครัง แต่เราตอ้งเฝ้าอยูทุ่กวนั” (CH 06) หรือ “แม่ดูพ่อ เฝ้าพ่อคน
เดียว แกเองก็มีโรคประจาํตวั อดนอนมากๆก็ไม่ไหว ผมก็ตอ้งทาํงาน นีก็
ลามาเฝ้า มาเปลียนแม่ ช่วงนีพอ่อาการไม่ค่อยดีดว้ย” (CH 11) “ทุกวนันี  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

 แม่ดูแลเวลาพวกเราไปทาํงาน แกไม่ค่อยไดพ้กัเลย แม่ก็ไม่ค่อยไหว ตวั
แกเล็ก ก็ตอ้งหาจา้งคนมาช่วยเฝ้า ผอ่นแรงแม่ แรงเรา ” (CH 13)                

การรับรู้ต่อการเตรียม
ตัวก่อนตายของ
ผู้สูงอายุ (ต่อ) 

สภาพการรับรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตาย โดยญาติของผูสู้งอายทุงัทีบา้น
และทีโรงพยาบาลมีการรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายแุยก
ออกเป็น  กลุ่ม  คือ                                                                                     

.) ผู้สูงอายุไม่มีการเตรียมตัวก่อนตายโดยญาติแสดงความคิดเห็นวา่
เนืองจาก ไม่เคยไดรั้บการบอกหรือแจง้จากผูสู้งอายทีุตนดูแล “พอ่ไม่ได้
เตรียมอะไร ไม่เคยบอกไม่เคยพดู บอกแค่วา่ตามใจลูกๆ” (C 02) หรือ 
“พอ่กบัแม่ไม่ไดเ้ตรียมอะไรไวเ้ลย” (C 09) หรือ “แม่ไม่ไดเ้ตรียมอะไร
ไวเ้ลย ไม่บอกไม่สัง อยา่งตอนนีแกเจบ็หนกั ถา้แกขอใหป้ล่อย ตาม
ความคิดผมคือปล่อยถา้ยายไม่ไหวคนอืนทีไม่มาดูแลก็ปล่อยเขาไป ทีดีๆ 
ทาํไมไม่มาดู แต่ก็จะถามยายก่อนวา่จะ รอมยั ถา้รอก็จะยอื ถา้ไม่รอก็จะ
ปล่อย คนตดัสินใจแทนหนกัใจมากนะ ในการจะตดัสินใจวา่จะทาํยงังยั 
ทาํตามใจใคร ผมมองวา่การตายเป็นการทิงภาระใหค้นขา้งหลงั ผมคิด
อยา่งนนั” (CH 01) หรือ “ลุงเขาไม่ไดเ้ตรียมอะไรไว ้ไม่ไดคิ้ดอะไร รู้สึก
เฉยๆจะไปก็ไป แกอยูม่านานแลว้ เจบ็มา 8 ปีแลว้ ปลงแลว้ จะไปก็ไป
ดีๆเพราะแกก็อายเุยอะแลว้ ถา้จะเจาะคอก็วุน่วายกนัใหญ่ ใส่จมูกใส่
นอนแหงกนัอยูน่นัเห็นมยั เงินก็มีอยูแ่ค่นนัจะอาเงินมาจากไหนดูแล คุย
กบัลูกๆเขาแลว้ เป็นอะไรขึนมาก็ปล่อย ไม่ยอืใหท้รมาน” (CH 03)            
2.) ผู้สูงอายุมีการเตรียมตัวก่อนตาย เนืองจากผูสู้งอายมีุการจดัการดา้น
ต่างๆ . .) จัดการเรืองทรัพย์สินและแจ้งให้บุตรหลานทราบ “ เตรียม 
เพราะพอ่เป็นคนชอบวางแผน ชอบคิด เอกสารส่วนตวั เอกสารทีดิน 
เอกสารประกนัภยั เก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ในชนัวางเอกสาร และบอกไว้
ก่อนล่วงหนา้นานแลว้ รวมถึงเรืองถา้ตายไม่ตอ้งเก็บไว ้  วนั -  วนั
เผาไดเ้ลย ส่วนกระดูกจะเก็บหรือไม่แลว้แต่ลูก” (C 03) หรือ “เตียกบัแม่
มีการเตรียมตวัก่อนตาย เพราะมีการจดัการเรืองทรัพยสิ์นไวพ้ร้อม บอก
สังการเรืองต่างๆไวห้มดแลว้แมก้ระทงัเรืองจะใหส้วดศพกีวนั แต่เรือง
วา่ถา้ป่วยหนกัจะใหท้าํอะไร ยงังยัไม่ไดบ้อก เราเองพีนอ้งก็ไม่ไดคุ้ยกนั 
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

การรับรู้ต่อการเตรียม
ตัวก่อนตายของ
ผู้สูงอายุ (ต่อ) 

คุยกนัดว้ยวา่จะยงัไง” (C 04) หรือ “พอ่เขาแจกแจงมรดกทรัพยสิ์นไวใ้ห้
ลูกทงัหมดแลว้ อยา่งอืนไม่ไดบ้อกอะไรอีก บอกแค่วา่ถา้เป็นอะไรอยาก
กลบัไปตายทีบา้น ฉนัก็ไม่รู้วา่อนันีเป็นการเตรียมตวัก่อนตาย ก็คิดวา่
การเตรียมตวัไวส้ังไวบ้อกไวเ้ป็นเรืองทีดี” (CH 04) หรือ “พอ่เขากนัเงิน
ขายนาเก็บไวส่้วนนึงบอกไวท้าํศพ ไม่ไดเ้ขา้กองทุนฌาปนกิจกบัเขา
หรอก เก็บเงินเอง บอกไวเ้ลยวา่ถา้ตายเก็บศพไวว้นัเดียวพอ ถา้เจบ็แยไ่ม่
ตอ้งพามาโรงพยาบาลเปลืองเงิน เปลืองเวลา แต่เราคิดวา่ แยย่งังยัตอ้งพา
มาก่อน ถา้หมอบอกวา่ไม่ไหวค่อยพากลบับา้น” (CH 06) หรือ “พอ่เขา
เตรียมไวเ้รืองเงินเผาผกีนัไวส่้วนนึงเวลาทาํศพ ถา้ลูกๆมีก็แลว้แต่จะ
สมทบ แลว้ก็ทาํฌกส.ไว ้แกบอกไวแ้ลว้วา่ทาํอะไรไวบ้า้ง เงินกอ้นแบ่ง
ใหแ้ลว้ ส่วนทีดินแกบอกไวแ้ต่ยงัไม่ไดแ้บ่ง แต่พีๆนอ้งๆรู้กนัวา่ของใคร
ตรงไหน แกบอกเองวา่ถา้มีสมบติัอะไรก็แบ่งๆกนัไป แต่แกไม่แจงวา่
อะไรใหใ้คร เรืองเจบ็นีก็บ่นๆวา่อยูก่็ลาํบากลูกหลาน จะตายก็ตายไป ไม่
เคยสังถึงขนันนัวา่จะใหปั้มส์ไม่ปัมส์ หมอเคย บอกวา่ถา้ใส่ท่อเกินสอง
อาทิตยจ์ะตอ้งเจาะคอ ก็ตดัสินใจวา่ ถา้ถึงตอนนนัตอ้งดูก่อน ถา้ไหวก็
เจาะ ถา้ไม่ไหวก็ไม่ตอ้ง ถา้เห็นพอ่ทรมาน งยัลูกก็ทนไม่ได ้รับไม่ได้
หรอก ถึงพอ่จะสงัไวก้็เถอะ” (CH 07)  
. .) เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเงินสมทบฌาปนกิจ ทาํประกนัชีวติ “มีการ
เตรียมตวั ปู่ เขาเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มผูสู้งอาย ุคิดวา่โอเคนะ ถา้ตาย เงิน
แสนกวา่บาทก็พอเลยในการใชจ่้าย มนัก็เหมือนการทาํประกนัตวัเอง คิด
วา่ดีทีมีการเตรียมไว ้ส่วนเรืองอืนไม่รู้ไม่ไดบ้อก ถา้เป็นเราถา้ทรมานก็
ไม่อยากอยู ่แต่ส่วนใหญ่ลูกหลานก็เลือกทีจะใหอ้ยูน่านทีสุด” (C 01) 
หรือ “แม่มีการเตรียมตวัไวต้งัแต่แกดีๆแลว้ มีทรัพยสิ์นทีดินอะไรแก
จดัแจงไวห้มด โอนใหลู้กๆเรียบร้อย ทาํกองทุนฌาปนกิจไว ้มีเงินทาํศพ
เวลาตายลูกไม่เดือดร้อน แต่เรืองเจบ็นีแกไม่เคยสัง เพิงมาบอกตอนเจบ็
หนกัทีนอนโรงพยาบาลนีแหล่ะวา่ อยากกลบับา้น ถา้ไม่ไหวขอไปตาย
บา้น” (CH 08) หรือ “แม่ทาํฌาปนกิจไวห้ลายกลุ่ม อยากทาํ AIA เราบอก
วา่ไม่ตอ้งหรอกถา้ตายก็มีเงินจดัการให ้ฌกส.ก็จะทาํ แต่เราหา้มไว ้            
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บอกแกวา่เดินทางลาํบาก เคยบอกเรืองทีดินจะโอนให ้แต่เราบอกวา่ไม่
ตอ้งก็ดูกนัไปนีหล่ะ แต่ไม่คิดหรอกวา่ สิงทีแม่จะทาํคือการ                        
เตรียมตวัก่อนตาย แต่เรืองอืนๆแม่ไม่ไดเ้ตรียมไดบ้อกอะไรไวเ้พราะแก
กลวัตายมาก ไม่พดูไม่บอก” (CH 09) หรือ “พ่อทาํแค่ฌาปนกิจหมู่บา้น
ไว ้แกทาํของแกเอง เรืองอืนไม่ไดท้าํไดเ้ตรียมอะไรไว ้ทรัพยสิ์นทีดิน
อะไรไม่ไดแ้บ่ง แต่ก็คิดวา่พีนอ้งคุยกนัได ้เรืองเจบ็หนกั เรืองงานศพงาน
อะไรก็ไม่ไดคุ้ย แกบอกแต่วา่แกจะอยูใ่หถึ้ง 100 ปี นีแกก็ลม้เจบ็เดินไม่
ไดม้า 4 ปีแลว้ ปีนีแกก็ 99 ปี พีนอ้งคุยกนัแลว้วา่ถา้แกเป็นอะไรขึนมา ก็
ปล่อยใหแ้กไปสบาย     ไม่ปัมส์ ไม่ใส่ท่อ” (CH 15)                                   

. .) สังการเรืองจัดงานศพตนเอง“แม่เตรียมทุกอยา่งและบอกไวทุ้ก
อยา่งแลว้วา่ใหท้าํอะไรยงังยั แมก้ระทงัเรืองงานศพสังไวว้า่เก็บวนัเดียว
แลว้เผา เราก็ต่อรองกบัแม่ จนแม่โอเควา่หลายวนัไดแ้ต่อยา่เยอะเพราะ
ไม่มีคนช่วย ค่าใชจ่้ายก็เยอะ ไหนจะจา้งแม่ครัวคนละ  บาทต่อคืน 
ไหนจะคนช่วย  บาทต่อคืน แลว้ยงัจะคนลา้งถว้ยลา้งชามอีกต่างหาก 
ส่วนเตียจดัการเรืองทีโอนชือใหเ้ป็นของเราไว ้หนีสินมีทีไหนบอกไว้
หมดแลว้ แจง้เปลียนชือเจา้บา้นแลว้ แกบอกวา่สุขภาพไม่ค่อยดี ทาํไว้
ก่อนตอนยงัไปไหว ถา้ไปไม่ไหวจะยุง่ยาก แต่เรืองงานศพอะไรแกไม่
พดูถึง” (C 06) หรือ “ พอ่กบัแม่มีการเตรียมตวัไวแ้ลว้ตงัแต่เขาฌาปนกิจ
เก็บเงินไวท้าํศพ ดา้นทรัพยสิ์นก็บอกหมดวา่มีอะไรบา้ง ใหลู้กๆไป
เขา้ชือบญัชีธนาคารไว ้เผอืเสียชีวติจะไดไ้ม่มีปัญหาเบิกจ่าย เตรียมช่อง
บรรจุกระดูกตวัเองไวที้วดั บอกเลยวา่อยูต่รงไหน บอกแมก้ระทงังานศพ
ไม่ใหเ้ก็บซอง เกรงวา่ลูกจะตามใชห้นีงานไม่ถูก เรืองอืน อยา่งใส่ท่อไม่
ใส่ แกไม่พดูถึง บอกอยูที่ลูกๆจดัการ เราเองก็ยงัไม่ไดคุ้ยกนัพีนอ้ง วา่ถา้
ถึงวนันนัเราจะทาํอะไร ยงังยั แค่คิดถึงก็เศร้าแลว้ แต่เมือตอนตากบัยาย 
ก็ไม่ไดส้ังอะไรไวน้ะ แต่พอถึงวนัทีป่วยหนกั ลูกๆแกก็ร่วมกนัตดัสินใจ 
ใหแ้กไปสบายๆ ไม่ไดท้าํอะไรเหมือนกนั” ( C 14) “แม่แบ่งมรดก
ทรัพยสิ์นเรียบร้อยแลว้ ทาํธกส. กองทุนฌาปนกิจแกก็ทาํไว ้ลูกๆช่วยกนั
ส่งใหบ้า้ง ตอนดีๆแกเคยบอกไวว้า่ถา้แกตายไม่ตอ้งจดังานใหญ่โต             
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ผู้สูงอายุ (ต่อ) 

แต่ขอพิธีสงฆดี์ๆ อยา่ใหข้าดตกบกพร่อง แกบ่นเรืองห่วงลูกชายคนเล็ก
ทีกินเหลา้ เราก็บอกแม่วา่ไม่ตอ้งห่วง” (CH 10) หรือ “พอ่บอกหมดวา่
สมบติัแกอยูต่รงไหน แต่ไม่ไดแ้ยกไดโ้อนเป็นเอกสาร ไม่ไดท้าํประกนั
อะไรไวห้รอก แกบอกแกไวใ้จวา่ลูกๆจดัการได ้ อีกอยา่งทีแกห่วงแลว้
พดูประจาํคือ ห่วงลูกชายกบัหลานชายทีกินเหลา้ เราก็ไม่รู้จะทาํยงังยั อีก
อยา่งแกเคยพดูเล่นๆวา่ถา้เจบ็หนกัไม่ตอ้งใส่ท่อ ไม่ตอ้งปัมส์หวัใจ แลว้ก็
สังเรืองจดังานศพวา่ให้จดัทีบา้นไม่ใหไ้ปไวว้ดั แต่ถา้ วนันนัมาถึงเราก็
ตอ้งดูสถานการณ์ก่อนวา่จะทาํไดเ้ปล่า” (CH 14)                                       
2.4) สังการเรืองการสืบทอดประเพณี “คิดวา่มีการเตรียมตวัก่อนตาย 
เพราะมีการจดัการงานบางอยา่ง สงัเสียไวว้า่ใหเ้ราทาํอะไรหากเขาตาย
ลง อยา่งทีเขาสังไวว้า่ถา้เป็นอะไรมากไม่ตอ้งช่วยไม่ตอ้งใส่ท่อ ใหพ้า
กลบัมาตายทีบา้น ก็จะทาํตามทีเขาขอไวก่้อนถึงเวลาสุดทา้ยของชีวติ 
เพราะยอืไวก้็ทรมาน ตอนพ่อคุณจะตายฝากใหดู้พ่อแก่ลิเก ฉากลิเก ให้
สืบทอดต่อไปก็ทาํ  คนสามเรือนเขาเตรียมตวัก่อนตาย ดว้ยการทาํบุญ 
สร้างกุฏิ ทาํบุญทอดผา้ป่า ให้ทาน”  
(C 10)                                                                                                           

.5) การกล่าวขออโหสิกรรม บุตรหลาน“มีการสังเสียเรืองงานศพ มีการ
ขออโหสิกรรมต่อลูกหลานและครอบครัว ก็รู้สึกสะเทือนใจในครัง
แรกๆนะเพราะคิดวา่เป็นการยากทีคนเราจะยอมรับความตายได ้แต่เมือ
ถึงวนัสุดทา้ย เมือท่านจากไปอยา่งสงบ เราก็ไม่ห่วงกงัวล” (C 05) 

.6) เข้าวดัฟังธรรม ทาํบุญ  “แม่แกจดัการไวน้านแลว้ทรัพยส์มบติั ทีนา 
แบ่งๆใหลู้กแลว้ เขา้วดัทาํบุญ ฟังเทศน์ ส่วนเรืองอืนๆ ไม่เคยพดูเคยคุย” 
(C 12) หรือ  “แม่ชอบทาํบุญ บอกเตรียมเสบียงไว ้จดัการแบ่งแยกมรดก
ทรัพยสิ์นไวเ้รียบร้อย บอกเราเรียบร้อย” (CH 12)                     
2.7) แจ้งความประสงค์ความต้องการครังสุดท้ายของชีวติไว ้“แม่เขา
เตรียมตวัของเขาแลว้ แจกแจงบอกไวห้มดแลว้   บอกถึงวา่ถา้เป็นอะไร
หนกัไม่ใหใ้ส่ท่อช่วยหายใจ” (C 13)                                                            
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  ความคิดเห็นต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ ญาติทงัสองกลุ่ม
คิดวา่เป็นสิงทดีีโดย                                                                                      
.) เป็นการลดภาระด้านการเงิน ในการจัดงาน “คิดวา่โอเคนะ ถา้ตาย 
เงินแสนกวา่บาทก็พอเลยในการใชจ่้าย มนัก็เหมือนการทาํประกนัตวัเอง 
คิดวา่ดีทีมีการเตรียมไว”้ (C 01)                                                                   
2.) ไม่สร้างภาระให้บุตรหลานลาํบากหรือก่อให้เกดิปัญหาก่อให้เกดิ
ปัญหา “ เตรียมไวก้็ดี จะไดไ้ม่สร้างภาระใหก้บัคนขา้งหลงั” (C 02) หรือ
“ผมคิดวา่การเตรียมตวัก่อนตายมนัดีทงัต่อตวัเราและคนรอบขา้ง ดงันนั
ช่วงทีอยูต่อ้งเตรียมเอาไวใ้ห้พร้อมไดไ้ม่เป็นภาระ” (CH 01) หรือ  “ก็คิด
วา่การเตรียมตวัก่อนตายทีพอ่ทาํไวเ้ป็นสิงทีพอ่ทาํถูก เพราะกลวัลูกๆจะ
ลาํบาก ยุง่ เลยเตรียมพร้อมไวต้งัแต่แกดีๆ พอป่วยก็ไม่ตอ้งพดูกนัแลว้” 
(CH 07) หรือ “คิดวา่การเตรียมตวัก่อนตายเป็นสิงทีดี ทาํไวค้นขา้งหลงั
ไดไ้ม่เดือดร้อน ลูกหลานไดไ้ม่ยุง่ยาก” (CH 08) “คิดวา่การเตรียมตวัเป็น
สิงทีดี เป็นการเตรียมพร้อม ไม่ใหลู้กหลานเดือดร้อน” (CH 11) หรือ “ก็
คิดวา่ดีนะทีพอ่จดัการบอกไวเ้ราจะไดรู้้อะไรตรงไหน ก็คิดวา่พีนอ้ง
จดัการกนัไดไ้ม่มีปัญหา” (CH 14)                                                         

.) มองการตายเป็นเรืองปกติ เป็นการเตรียมความพร้อมทีดี ทาํใหสุ้ขสงบ
เป็นการตายดีสมบูรณ์แบบงดงาม “ทาํใหรู้้สึกวา่ เพราะท่านเตรียมตวัมาดี 
จึงทาํใหท้่านจากไปดี เลยเชือวา่ การเตรียมตวัก่อนตายเป็นสิงทีดี จะทาํให้
จากไปอยา่งสงบ และเป็นการตายทีสมบูรณ์แบบ งดงาม” (C 05)   

.) เป็นตัวอย่างการปฏิบัติให้แก่บุตรหลาน“ก็คิดวา่การเตรียมตวัเป็นสิง
ทีดีเพือไม่ใหเ้ป็นภาระแก่คนขา้งหลงั เป็นตวัอยา่งใหเ้ราดว้ย” (C 14)         
สภาพการได้รับทราบข้อมูลปรึกษาปัญหา ญาติทีดูแลผูสู้งอายทุงัสอง
กลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นโดยแยกออกเป็น  กลุ่ม คือ   
1.) ไม่เคยรับทราบข้อมูลและได้รับการปรึกษาปัญหา เนืองจากก่อนหนา้
นีแขง็แรงดี ช่วยเหลือตนเองได ้วางใจมีบุตรเป็นธุระจดัการให ้หลงลืม 
หรือคาดหวงัจะมีอายยุนืยาว บารายคิดวา่ผูสู้งอายไุม่เรืองห่วงกงัวล            
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เป็นตน้“ไม่เคยพดูเคยคุยอะไรเลย แต่ก็ไม่มีปัญหา ไม่มีภาระอะไรให้
สานต่อ” (C ) หรือ “พอ่ไม่เคยพดูคุยอะไรเลย ก่อนหนา้นีแกแขง็แรง
ดี” (C 11) หรือ “ไม่ไดพู้ดคุย วางแผนอะไรในอนาคตหรอก ไม่เคยคุย
กนัเลย ลูกจดัการใหห้มด ไม่เคยคุยกบัลูกวา่จะอยา่งไร ลูกๆพีนอ้งเขา
ปรึกษากนัเองวา่พ่อแม่แก่แลว้ อยากทาํอะไรก็ทาํใหพ้อ่แม่” (CH 2) 
หรือ “ไม่เคยคุยกนัเลย สมยัแกแขง็แรงก็ไม่ได ้และพดู ตอนนีแกก็ นอน
ไม่รู้เรืองเจบ็มา 8 ปีแลว้ อยูม่านานแลว้ ปลง ถา้จะไปก็ไปดีๆ ” (CH 3) 
หรือ “แม่ไม่เคยคุยอะไรเรืองสุขภาพเขา คุยก็คุยเรืองทวัๆไป หลงัๆมานี
แกหลงๆ ลืมๆ เจบ็ขึนมาทีเราลูกๆก็พาไปหาหมอก็แค่นนั” (CH 8) 
หรือ “พอ่ไม่เคยพดูอะไรเลยตงัแต่ช่วงทีแกแขง็แรงช่วยเหลือตวัเองได ้
บอกแต่วา่จะอยูใ่หถึ้ง 100 ปี ตอนนีก็ 99 แลว้ นีก็นอนอยา่งนีมาสีปีแลว้ 
ไม่พดูไม่อะไรแลว้ เราก็พยายามดูแลแกใหดี้ใหอ้ยูถึ่งร้อยใหไ้ด ้เขา้ๆ
ออกๆโรงพยาบาลหลายรอบแลว้” (CH 15)                                                 
2.) ได้รับทราบข้อมูลและได้การปรึกษา  โดยประเด็นทีพูดคุย คือ 
2.1 ความกงัวลใจในเรืองต่างๆ  ได้แก่                                                           
1. ความกงัวลเรืองปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยของตนเอง“แม่แกจะปวด
หลงับ่อย ขาไม่ค่อยมีแรง ปวดไม่หาย แกก็คุยบอกกงัวลกลวัจะไม่มีแรง
เดิน เราก็พดูปลอบใจ พาไปตรวจรับยาจากโรงพยาบาลไปใหต่้อเนือง 
บีบนวดใหทุ้กวนัใหค้ลายกงัวล” (C ) หรือ “เคย เตียเคยถามวา่แกป่วย
เป็นโรคอะไร จะรักษาหายมยั เราก็อธิบายใหรู้้พยาธิสภาพของโรควา่มี
อาการมาก พยายามพดูใหแ้กเขา้ใจวา่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดไดต้อ้ง
ประคบัประคองอาการไว”้ (C ) หรือ “แม่คุยหมด แกเป็นมะเร็งปาก
มดลูกรักษาอยู ่แกสังไวเ้ลย ถา้แม่ใหปั้มส์ (C 06) หรือ “แม่คุยตลอดเรือง
โรคของแก ทงัเบาหวาน ความดนัสูง ทอ้งเสียเรือรัง กงัวลเรืองยา กลวั
มาก กลวัตาย ไม่พดูถึงเลย พกี็พาไปหาหมอตรวจรักษา ดูให ้แกกินยา
ตลอด” (CH 9) หรือ “พ่อเขาก็คุยๆ บ่นๆ เรืองทีแกเจบ็อยูเ่รือยๆวา่ทาํ
ใหลู้กหลานเดือดร้อนเพราะตวัเอง บอกถา้จะตายอยากตายทีบา้นไม่ตอ้ง    
ใหลู้กหลานลาํบากพาไปโรงพยาบาล” (CH 6)                              



 161 

ตารางที13 สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูสู้งอายุ ผลการคน้พบจากญาติ 

การรับรู้ต่อการเตรียม
ตัวก่อนตายของ
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เป็นอีกไม่รักษาแลว้ ทรมานแกทอ้จากรังสี ใหป้ล่อยถา้จะตาย ก็ตาย ไม่ 
2.  ความกงัวลเกยีวกบัการวางแผนจัดการด้านทรัพย์สิน และความ
ต้องการให้บุตรหลานทาํตามความประสงค์ของตนเอง  “แม่สังไวเ้ลยวา่
ใหไ้ปซือผา้ขาวมาเตรียมไว ้งานศพจดั  วนัแลว้เผา แต่ลูกๆก็ฟังเฉยๆยงั
ไม่ยอมรับ” (C ) หรือ  “เตียเป็นอมัพฤกษ ์แกหวงัวา่จะหาย แรกๆก็
ดูแลตวัเองดี แต่พอรู้วา่ไม่หายแกก็เริมยอมรับ เริมไม่ดูแลสุขภาพ ปล่อย
ปะละเลยอยูเ่ฉยไปวนัๆเพราะคิดวา่ไม่ดีขึน กงัวลเรืองไปก่อหนี ก็บอก
ใหเ้รารู้ใหจ้ดัการให ้แกสังไวน้ะวา่ถา้เตียตายอยา่เอาเตียไปไวว้ดั ดึกๆอยู่
คนเดียวกลวัผใีหเ้อาแกไวบ้า้น ส่วนแม่บอกถา้ตายเอาไว ้ -  วนั แต่ถา้
นอ้งแกทีอยูป่ราณบุรีมาทนัก็ใหเ้อาไวว้นัเดียวแลว้เผาเลย แกบอกลูกคน
เดียวกลวัไม่มีคนช่วย พิธีการก็สังวา่ไม่ตอ้งอะไรมาก พระจูงศพมีแค่
ไหนเอาแค่นนันิมนตว์ดัเดียวพอ แกบอกพระเยอะก็ไม่ไดจู้งเราขึน
สวรรคห์รอก แกเตรียมแยกเงินไวท้าํศพแกแลว้ บอกไวว้า่ตงัคซ่์อนเตีย
ไวต้รงไหน เรืองกระดูกก็บอกไม่ตอ้งเก็บไวบ้า้นเป็นภาระ ใหเ้อาไปทิง
แม่นาํเลย” (C )                                                                                         
3. ความกงัวลเกยีวกบัการสืบทอดประเพณ ีความเชือ “เคยคุย ตาเขา
กงัวลใจเรืองการตาย บาปบุญ กรรมเวรนรกสวรรคมี์จริงมยั แม่ก็นิมนต์
พระมาทาํบุญถวายสังฆทานให ้อีกเรืองก็ไหวค้รูลิเก ฉากลิเก กลวัไม่มี
คนสานต่อ เราก็รับปากสานต่อสืบทอดกนัมา เรืองอืนก็ไม่มีอะไร”  
(C ) หรือ “พอ่เคยพดูเรืองไหวเ้จา้ บรรพบุรุษ ตรุษจีน สารทจีน แก
กลวัลูกๆทาํกนัไม่เป็น บ่นอยูเ่รือยๆ ทงัพอ่ทงัแม่วา่ อีกหน่อยตายไปจะมี
ใครไหวใ้หกิ้นเปล่าไม่รู้ ลูกๆก็บอกแกนะ วา่ไหวห้น่ะไหว ้แต่ขนมคง
ตอ้งซือไหว ้เพราะทาํไม่เป็น พดูติดตลกกลบัไป” (C )  
4. ความกงัวลเกยีวกบับุตรหลาน “แม่บ่นเรืองเดียวเลย ห่วงลูกชายคน
เล็ก อาย ุ50 กวา่แลว้ยงัไม่เลิกเหลา้เราก็ไปปรามๆนอ้งวา่ ใหเ้พลาๆลง
บา้งแม่เป็นห่วง ส่วนเรืองสุขภาพแกๆไม่เคยพดูเคยบ่นให้ไดย้นิเลย แม่
เป็นคนอดทนมากป่วยจะมาโรงพยาบาลยงัไม่บอก แกเกรงใจลูก ครังนี
คงไม่ไหว เลยยอมมา”  (CH 1 )                                                                  
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2.2 ความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ “พอ่เคยพดูเรืองการป่วยของแก 
แต่เป็นประเภทพูดทีเล่นทีจริง ปกติแกเป็นคนอารมณ์ดี ไม่ ค่อยบ่นอะไร 
อยา่งแกเป็นมะเร็งทีคอนี แกก็ บอกวา่ถา้เป็นอะไรอยา่ใส่ท่อแกนะ แค่นี 
เราก็ตอ้งดูเหตุการณ์ก่อนวา่จะทาํอยา่งทีแกบอกไดแ้ค่ไหน” (CH 14)         
2.3 ความต้องการเมือตนเองเสียชีวติ“เคยพอ่คุยเรืองปัญหาสุขภาพของ
แก แกเจบ็ออดๆแอดๆ บอกไปถึงวา่หากตายใหเ้อามาไวที้บา้น อยา่ไวว้ดั
เลย แขกจะไดม้าบา้น หากเจ็บอยูโ่รงพยาบาลดูแลว้วา่ตายแน่ๆใหเ้อามา
ตายบา้น” (CH 4)                                                                                        

ความรู้เกยีวกบัหนังสือ
แสดงเจตนาความ
ต้องการครังสุดท้าย  
ของชีวติ   

สภาพความรู้เกยีวกบัสิทธิความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ ของญาติ
เกียวกบัประเด็นนี คือญาติของผู้สูงอายุทโีรงพยาบาลทุกคน ไม่มีความรู้
เกยีวกบัสิทธิแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิตตามหนังสือ
แสดงเจตนาตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 นีมาก่อน
เลย “ไม่เคยไดย้นิเกียวกบัพรบ.สุขภาพมาตรา 12 มาก่อนเลย ไม่รู้จกั ไม่
รู้วา่มีพรบ.ตวันี” (CH01-CH 15) หรือ “ไม่รู้วา่เรามีสิทธิร้องขอเกียวกบั
พินยักรรมชีวิต รู้แต่สิทธิทีญาติตดัสินใจวา่จะใหท้าํอะไรใหก้บัคนไข ้ใส่
ท่อไม่ใส่ท่อ ปัมส์ไม่ปัมส์ พยาบาลเขามาถามแลว้ใหเ้ราเซนต”์ (CH 01)  
ส่วนญาติของผู้สูงอายุทบ้ีานเกอืบทงัหมดเช่นกนัไม่มีความรู้เรืองนีมา
ก่อน บางคนเคยไดย้นิแต่ไม่รู้ รายละเอียด “ไม่เคยรู้เกียวกบัพรบ.นีมา
ก่อนวา่คืออะไร” (C 01, 02, 07, 08, 09,10, 12,13,15) หรือ “รู้วา่เป็น
พรบ.เกียวกบัอะไรแต่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดวา่คืออะไรบา้ง” (C 03,04,11) 
และมีบางส่วนมีความรู้จากการอ่านหนงัสือ อบรม และประชุม    “รู้วา่
คือพินยักรรมชีวติของเรา หรือความตอ้งการสุดทา้ยของชีวติทงัเรือง สิง
คา้งคาใจ ภาระหนา้ทีต่างๆทีเป็นห่วงกงัวล และ ความตอ้งการยอืหรือไม่
ยอืชีวติดว้ยอุปกรณ์การแพทย ์รวมถึงการจดังานศพของตนเอง และ
มอบหมายใหค้นทีไวว้างใจช่วยจดัการใหเ้มือถึงวนันนั ทราบจากการ
อ่านหนงัสือ ประชุม อบรม” (C 05, 06,14)                   
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ความรู้เกยีวกบัหนังสือ
แสดงเจตนาความ
ต้องการครังสุดท้าย  
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ความคิดเห็นเกยีวกบัหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ  
ญาติผูสู้งอายทุงัสองกลุ่มมีความคิดเห็นแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ                  
1.) คิดว่าพรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทดีี เพราะเป็นสิทธิของตนเอง 
ป้องกนัการฟ้องร้องได ้เราสามารถเลือกไดไ้ม่ตอ้งทนทุกขท์รมานทงัตนเอง 
และญาติ มีประโยชน์ทงัต่อตนเองและผูอื้น ไม่เป็นภาระและสร้างความ
ลาํบากใจแก่บุตรหลาน  ประหยดัทรัพยากร และสามารถช่วยผูอื้นทีมี
โอกาสรอดชีวิตได ้“คิดวา่พรบ.เป็นสิงทีดี เป็นสิทธิของเจา้ตวัทีตอ้งการให้
ทาํอะไร เมือถึงวาระสุดทา้ยแลว้ยงัช่วยลดความขดัแยง้ของลูกหลานดว้ยกนั
เองกรณีจะยือหรือไม่ยอื ลดความขดัแยง้กบัหมอ พยาบาล ลดภาระ
ค่าใชจ่้าย ต่างๆ ลูกหลานไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางเฝ้าไข ้ลดค่าใชจ่้าย
ทรัพยากรต่างๆทีจะเอามาใชก้บัเรา แถมยงัช่วยคนทีเขามีโอกาสรอดชีวิต
มากกวา่เราทงัเวลาของหมอแทนทีจะมาดูเราทีไม่มีโอกาสรอด ก็เอาไปดูไป
ช่วยคนทีเขามีโอกาสรอด ทงัเตียง ทงัยาทีจะเอาไปช่วยเขา ตวัพีเองสังไว้
หมดแลว้ ของรักของหวงแต่ละชินจะยกให้ใคร บอกไวเ้ลยถา้ไม่รอดแน่ๆ
ไม่ตอ้งช่วย ปล่อยใหพ้ีไปสบายๆ” (C 11) หรือ “คิดวา่ดี เราสามารถทาํ
ตามทีเราตอ้งการไดจ้นถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตเรา ไดไ้ม่ตอ้งลาํบากใจกนั
ทุกๆฝ่าย ไม่ตอ้งขดัแยง้กนัวา่จะยือไม่ยือ ” (C 03, 05, 06, 07,09,12,13,15) 
หรือ  “พรบ.เหมือนดาบสองคม บางทีบาดตวัเขา บางทีก็บาดตวัเรา แต่
ส่วนตวัผมคิดวา่ดี ถือวา่เป็นสิทธิของเราดีทีสุด เป็นสิทธิของผมคนอืนจะ
ไดไ้ม่ตอ้งมาละเมิด คุม้ครองทงัสองฝ่าย ทงัเราทงัหมอ จะไดไ้ม่ตอ้งมา
ฟ้องร้องกนั บางทีคนตดัสินใจแทนหนกัมากในการตดัสินใจแทน ถา้เราสัง
ไวอ้ยา่งนีก็จบ” (CH 01) หรือ “ป้าไม่รู้เรืองพรบ. แต่คิดวา่ดี ป้าตดัสินใจ
แลว้วา่ไม่ยือใหทุ้กขท์รมาน ไม่งนัถา้ไม่ตายตอ้งนอนไม่รู้เรือง โน่นงยันอน
แหงบๆอยูก่็ทุกข ์ตกลงกบัลูกๆไวแ้ลว้” (CH 03) หรือ “มีพรบ.ดี เราสังไว้
ได ้ไม่ตอ้งทรมานตวัเอง ทรมานญาติ อยา่ยือให้เจท๊รมานเลย พีบอกนอ้งไว้
อยา่งนี อีกอยา่งหมอ พยาบาลก็ไม่ตอ้งมาดูแลเรา ไม่ตอ้งเบิกยามาใชก้บัเรา 
มีเตียงใหค้นไขอื้นทีเขามีโอกาสรอดดีกวา่”  (CH 09) หรือ “ดีมากเลยทีมี
พรบ.ตวันี เราไดบ้อกความตอ้งการของเราไดว้า่จะใหท้าํอะไร แต่ก่อนทีพี  
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จะรู้วา่มีพรบ.ออกมา พีก็ไดบ้อกลูกไวแ้ลว้วา่พีอยากบริจาคอวยัวะ ลูกพีก็
บอกวา่อยากทาํเหมือนกนั บอกเรืองจดังานศพ พินยักรรมต่างๆบอกหมด 
บอกแมก้ระทงัวา่ถา้ป่วยใหพ้าไปรักษาทีไหน แต่เรืองเจบ็ใกลต้ายอยากได้
อะไร ใหท้าํยงังยัยงัไม่ไดบ้อก ยงัไม่ไดคิ้ดเรืองนี” (CH 10)                                
2.) คิดว่าพรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทดีีแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้จริง
หรือไม่ เพราะบุตรหลานเป็นผูจ้ดัการทงัหมดให้และไม่มนัใจวา่บุตรหลาน
จะทาํตามทีเราตอ้งการหรือไม่ ขึนอยูก่บัการตดัสินใจของบุตรหลานและ
สถานการณ์เฉพาะหนา้ ดงันนัจึงให้ความไวว้างใจแก่บุตรหลานในการ
ตดัสินใจ “เรืองสมบติัอะไรต่ออะไรถา้เขามีเขาก็จดัการแลว้ตงัแต่เขา
แขง็แรงนนัแหล่ะ แต่เรืองสุดทา้ยยือไม่ยือนีสิ เราเองก็ไม่อยากทรมาน ไม่
อยากอยู ่การเตรียมตวัไวก้็โอเค แต่พอถึงเวลานนัส่วนใหญ่ลูกหลานก็เลือก
ทีจะให้อยูน่านทีสุด เลยไม่รู้วา่เราสังไว ้เขาจะทาํตามเรามยั ก็แลว้แต่เขาแห
ล่ะ แต่ก็คิดวา่พรบ.นีมนัดีทีเรามีสิทธิเลือกของเราเอง” (C 01) หรือ “พรบ.
ถา้จะใหบ้อกวา่ดีก็ดี แต่เราก็ไม่แน่ใจวา่จะทาํตามไดม้ากแค่ไหน ถา้เป็น
เรืองทรัพยส์มบติั สิงทีพ่อกบัแม่มอบหมายใหท้าํคงไม่มีปัญหา บอกปาก
เปล่าไม่ตอ้งมีลายลกัษณ์อกัษรยงัไดเ้ลย แต่เรืองชีวิตเขานีสิเขาบอกวา่จะไม่
โน่นไม่นี พอถึงเวลาจริงๆก็ตอ้งขึนอยู ่กบัสถานการณ์ อยา่งรู้ทงัรู้วา่ใส่ท่อ
ยงังยัก็ไม่รอด แลว้ถา้เขาเหนือยทรมานมากหล่ะใส่แลว้จะทาํใหเ้ขาทรมาน
นอ้ยลงหล่ะ เราเป็นลูกก็ตอ้งเลือกสิงทีพ่อแม่ทรมานนอ้ยทีสุดใช่มยั ส่วน
เรืองงานศพทีเขาสังไว ้เราคิดวา่ไม่น่าเป็นปัญหาหรอกก็ขึนอยูก่บั
สถานการณ์อีกนนัแหล่ะ พ่อเคยบอกวา่ถา้แกตายให้เอาศพไวว้ดั แต่เรามา
นึกดูวา่ถา้อยูว่ดัใครจะจุดธูปจุดเทียนให้ เกิดเรายุง่ๆอยูก่บับา้นแลว้ใครจะ
ไปดู แต่ถา้เอาศพไวบ้า้นสิ คนโนน้บา้งคนนีบา้งยงัไดช่้วยกนัดู สรุปคือเรา
กาํลงัจะ ขดัใจแกใช่มยันี ขนาดเรายงัคิดขดัใจ แลว้ถา้เราสังไวลู้กหลานคง
จะขดัใจเราเหมือนกนั งนัก็แลว้แต่เขาสะดวกดีกวา่” (C 14) หรือ “พรบ.มีก็
ดี แต่ถึงไม่มีเราก็สังกนัไวแ้ลว้ แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ตอ้งแลว้แต่ลูกหลาน
อีกนนัแหล่ะ อยา่งพ่อนีเขาสังไวเ้ลยวา่ถา้เขาตายให้เก็บไวท้าํบุญใหว้นัเดียว
พอ แต่ก็ตอ้งขดัใจเรืองนี วนัเดียวคงไม่ไดคิ้ดวา่สัก 3 วนั ถา้ไม่ติดศุกร์  
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ   ผลการคน้พบจากญาติ 

ความรู้เกยีวกบัหนังสือ
แสดงเจตนาความ
ต้องการครังสุดท้าย  
ของชีวติ  (ต่อ) 

เสาร์ โบราณเขาวา่ศุกร์ห้ามเผา เสาร์หา้มฝัง หรือวนัพระหา้มเผา ถา้มนัติด
หรือชนวนัพวกนีเราก็ตอ้งเก็บไวม้ากกวา่ อยา่งเมือตอนยายเสีย แกก็สังไว้
วา่หา้มจุดพลุ แกกลวัพลุ เราก็เลยสังดอกไมไ้ฟให้ พอถึงเรา ถึงเราสังไว ้
ลูกหลานก็คงเป็นแบบเรานีแหล่ะ ตอ้งดูตอนนนัวา่เป็นยงังยั” (CH 06) หรือ 
“คิดวา่พรบ.เป็นสิงทีดี ทีเราสามารถทาํตามความตอ้งการได ้แต่ลูกหลานจะ
ทาํตามเราหรือเปล่านีสิ พีเองในส่วนเรืองทรัพยสิ์นแลว้พีทาํประกนัไวทุ้ก
อยา่งบอกลูกหลานไวแ้ลว้ แต่เรืองวาระสุดทา้ยตวัเองอยากใหเ้ขาทาํอยา่งไร
พียงัไม่เคยคุย ยงัไม่ถึงวาระ ใหลู้กเป็นคนตดัสินใจแลว้กนั มนัตอ้งดูตอน
นนัดว้ยนะวา่เป็นยงังยั อยา่งพ่อเนียไม่เคยบอกเรืองใส่ไม่ใส่ท่ออะไรกบัเรา
ไวเ้ลย เขาไม่รู้หรอกวา่ใส่ไม่ใส่มนัเป็นยงังยั ครังนีพ่อใส่ท่อช่วยหายใจ พีก็
ตดัสินใจวา่ถา้เป็นอะไรจะไม่ปัมส์ ทีนีหมอบอกวา่ถา้ใส่ท่อเกิน 2 อาทิตย์
เขาตอ้งเจาะคอ ให้เราตดัสินใจ ก็ตดัสินใจวา่ ถา้ถึงตอนนนัตอ้งดูก่อน ถา้
ไหวก็เจาะ ถา้ไม่ไหวก็ไม่ตอ้ง นีแหล่ะคือสิงทีไม่แน่ใจวา่พรบ.จะดีหรือ
เปล่า เพราะสุดทา้ยก็อยูที่ลูกตดัสินใจ” (CH 07) หรือ “ก็คิดวา่ดีนะทีมีพรบ. 
เราบอกความตอ้งการเราได ้แต่ก็ตอ้งดูอีกวา่ลูกจะทาํตามทีเราตอ้งการหรือ
เปล่า อยา่งทีพ่อป่วยนี พอ่ก็สังวา่อยา่ทรมานแก แต่พอแกเป็นอะไรขึนมา 
สมองเราสังอยา่งเดียวเลยวา่ยงังยัตอ้งช่วยพ่อไวก่้อน ลูกอาจจะคิดเหมือน
เราก็ได ้ก็แลว้แต่ลูก” (CH 14)                                                   
3.) คิดว่าพรบสุขภาพมาตรา 12 ไม่มีประโยชน์ เพราะทุกอยา่งมีการปฏิบติั
สืบทอดกนัมา ใหบุ้ตรและแพทยเ์ป็นผูต้ดัสินใจ “คิดวา่เป็นไปไม่ได ้ไม่
ไดผ้ลหรอก บอกไปเกิดเขาไม่เชือเราหล่ะ สิงทีทาํก็ทาํๆตามประเพณีสืบ
ทอดกนัมา เกิดเราไม่อยากได ้แลว้สังลูกไวว้า่เราจะใหท้าํอยา่งนนัอยา่งนี  
เขาก็ทาํไม่ไดอี้ก แลว้แต่เขาจะจดัการเถอะ” (C 08) หรือ “พรบ. ไม่ตอ้งหรอก 
เขาก็ทาํตามๆกนัมาอยูแ่ลว้ เรืองใส่ไม่ใส่ท่อ ไวใ้หลู้กๆตดัสินใจ ไม่ตอ้ง 
สังไวห้รอก ไหวไมไ่หว หมอเขาก็บอกเอง ไมไ่หวก็ตายเท่านนั” (CH 08)  
การเรียนรู้จากการดูแลผู้สูงอายุ และการนําผลการเรียนรู้ไปใช้ ญาติทงั
สองกลุ่มมีการเรียนรู้ต่อการเตรียม/ไม่เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ
และนาํผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ แยกเป็น  กลุ่มคือ 
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ตารางที13 สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูสู้งอายุ   ผลการคน้พบจากญาติ 

การเรียนรู้และการนํา
ผลการเรียนรู้ไปใช้  
 

.)ไม่ได้เรียนรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ เนืองจากการเตรียม
หรือไม่เตรียมตวัของผูสู้งอายไุม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัใด  ๆ“รู้วา่พอ่
ไม่ไดท้าํอะไรไวย้กใหลู้กจดัการ ก็ไม่เห็นมีปัญหา ไม่ไดคิ้ด ไม่ไดเ้รียนรู้
อะไรจากการไม่เตรียมตวัของพอ่” (C 02) “ไม่ไดเ้รียนรู้อะไรหรอก เพราะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบอะไรจากการไม่ไดเ้ตรียมตวัของพ่อกบัแม่” (C 09)                 

.) รับรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ แต่ยงัไม่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ เนืองจากคิดวา่                                                                             
2.1 ตนเองยงัแข็งแรง และยงัตอ้งทาํงาน  หาเลียงชีพ “รู้วา่แม่เตรียมไว้
นานแลว้ แต่สามีไม่ไดเ้ตรียม รู้วา่ดี แต่แค่คิดๆไว ้ไม่ไดเ้ตรียมอะไร 
เพราะยงัแขง็แรง” (C 12) หรือ“รู้วา่เขาเตรียมไว ้รู้วา่ดี แต่เรายงัไม่คิด
อะไร ยงัตอ้งทาํมาหากินอยูทุ่กวนั” (C 15)                                                   
2.2 ยงัไม่ถึงเวลา มีภาระต้องจัดการ “คิด เๆตรียมไวอ้ยู ่แต่ยงัไม่ไดท้าํอะไร
ช่วง นี ยงัไม่ถึงเวลา ยงัอีกนาน” (CH 08) หรือ “ รู้วา่พอ่เตรียมไว ้แต่เรายงัไม่
คิดอะไร ยงัตอ้งทาํงานอยู ่ยงัไม่ถึงเวลา ยงัไม่มีอะไรทีตอ้งเตรียม” (CH 13)         
2.3  ยงัไม่พร้อมตาย “ก็เรียนรู้ไปกลายๆดว้ยกนัเวลาทีแม่เตรียม หรือเตีย
เตรียม เราก็คิดเตรียมไวบ้า้งแต่ไม่คิดถึงวา่เราจะตาย ยงัไม่พร้อมขนาด
นนั” (C 06) หรือ”รู้วา่ยายทาํแบบนีดี คิดถึงความลาํบากของคนขา้งหลงั 
ไม่ใหเ้ขาเดือดร้อน แต่ยงัไม่ไดคิ้ดหรือทาํอะไร” (C 07) หรือ“ส่วนตวัก็
ยงัไม่ไดเ้ตรียมอะไร คิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา เรายงัอยูอี่กนาน” (C 04) “พีเองก็
ไม่มีสมบติัอะไรมีบา้นใหลู้กคนละหลงั ส่วนเรืองอืนไม่ไดคิ้ดไม่ได้
เตรียมอะไรเลย เพราะพีคิดวา่เราไม่น่าจะไปเร็วขนาดนนั” (CH 15) 
2.4  มีบุตรหลานจัดการให้ “รู้วา่เขาเตรียมไม่เตรียมอะไรไวแ้ค่ไหน ก็
เฉยๆนะ เพราะคิดวา่ลูกๆจดัการได”้ (CH 15)         

.) เรียนรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ และมีการนํามาไปใช้
ประโยชน์โดยการเตรียมตนเอง                                                                    
3.  ทาํจิตใจให้สงบ ทาํความดี “ไดเ้รียนรู้ถึงความไม่กลวัตาย การเตรียม 
พร้อมก่อนตายของพ่อแม่ ทาํใหเ้ราเขม้แข็ง มีสติและสอนให้เราไดท้าํ            
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สภาพการดูแลผูสู้งอายุ   ผลการคน้พบจากญาติ 

การเรียนรู้และการนํา
ผลการเรียนรู้ไปใช้ (ต่อ) 
 

ทุกอยา่งใหดี้ ทีสุดใหง่้ายขึนมาก พร้อมในการดูแลท่านทงัก่อนตายและ
หลงัตาย ใชฝึ้กจิตใหส้งบ ยอมรับในสัจธรรม ทาํความดี สะสมความดี 
ก่อนตาย ไม่มีห่วงเมือตาย นาํมาวางแผนการเงินใหลู้กหลาน วางแผน 
ก่อนตายดูแลตวัเองใหม้ากทีสุด เมือถึงวาระสุดทา้ยตายไดอ้ยา่งไม่มีห่วง
เพราะถือวา่ทาํมาดีแลว้” (C 03) หรือ “เรียนรู้วา่การเตรียมตวัมาดี จึงทาํให้
จากไปดี เลยเชือวา่ การเตรียมตวัก่อนตายเป็นสิงทีดี จะทาํใหจ้ากไปอยา่ง
สงบ และเป็นการตายทีสมบูรณ์แบบ งดงาม ทุกวนันีก็หมนัฝึกปฏิบติัธรรม 
ฝึกใจ ทาํสมาธิอยูต่ลอด” (C 05)                                                                 
3.2 วางแผนการจัดการชีวติวาระสุดท้าย “เรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคที
ตามมาจากการไม่ไดเ้ตรียมตวัครบทุกดา้นของพ่อ เพราะเราตอ้งมาแก ้
ปัญหา และเรียนรู้จากการเผชิญปัญหาอุปสรรคทีตอ้งจดัการ”  (C 11)  หรือ 
“เอาไปคิดวางแผนของตวัเอง อยากใหลู้กมีชีวิตทีดี พดู บอกกบัลูกไวว้า่   
ถา้แม่เป็นอะไรไป ใหลู้กจดัการอะไรยงัไง” (C 08) หรือ “ก็จากทีแม่ทาํไว ้ 
ก็เคยคุยกบันอ้งวา่ให้ทรมานนอ้ยทีสุด ไม่กลวัตาย แต่กลวัทรมาน” (CH 09 
หรือ “พีมีลูกคนเดียวอายุ  ปีแลว้ พีบอกลูกหมดวา่แม่อยากบริจาคร่างกาย 
ลูกเองก็บอกวา่อยากทาํเหมือนกนั บอกลูกถึงเรืองการจดังานศพ พินยักรรม
ต่างๆก็บอกหมด บอกดว้ยวา่ถา้ไม่สบายใหพ้าไปโรงพยาบาลไหน แต่ยงัไม่
เคยบอกวา่ถา้เจบ็จนใกลต้ายอยากใหท้าํยงังยั” (CH 10)                                       
3.3 วางแผนด้านการเงิน และจัดการทรัพย์สมบัติ การทําประกนัชีวติ เป็น
สมาชิกกองทุนฌาปนกจิต่างๆ “ รู้เลยวา่ทุกอยา่งไม่แน่นอน เราเองก็ตอ้งไม่ 
ประมาท เรียนรู้จากการดูแลแกทุกๆวนั วา่เราตอ้งมีการเตรียมตวัตอ้งวางแผน 
ตอ้งเตรียมพร้อม ก็เตรียมๆไวบ้า้ง อยา่งทาํประกนัชีวติ ลงชือไวว้า่ใหใ้คร 
บา้นจะใหใ้คร คุยๆกบัหลานๆไวแ้ลว้” (C 14) หรือ “ใชป้ระโยชน์ดา้นการ
เตรียมตวั ก่อนตายในทุกๆดา้นทีคิดวา่จะตอ้งจดัการทุกๆดา้นทีเป็นความ
ตอ้งการของตวัเอง ทุกๆดา้นทียงัเป็นห่วง บอกหมดวา่ของรักของหวงสิงทีมี
จะใหก้บัใคร” (C 11) “ฉนัเขา้กองทุนวนัละบาทมา 2 ปีกวา่ไดไ้ม่กีตงัคก์็ยงัดี 
การเตรียมตวัเนียเราไม่มี อยา่งอืนก็ไม่มี มีแค่นีแหล่ะ ถา้อีกหน่อยลุงไม่อยู ่
ฉนัก็อยูค่นเดียวก็อกแก็กไปเรือยกบับา้น คนเขาก็วา่จะอยูย่งัไงลาํบาก 
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ตารางที13 สภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติ (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูสู้งอายุ   ผลการคน้พบจากญาติ 

การเรียนรู้และการนํา
ผลการเรียนรู้ไปใช้ (ต่อ) 
 

แต่ก็ไม่ได ้คิดวางแผนดูแลตวัเองไวห้รอก ชีวิตคนจนก็อยา่งนี กองทุนหมู่บา้น 
มีแต่ไม่ไดเ้ล่น เพราะเดียวคนโนน้ คนนีตาย เราจะเอาเงินทีไหนใหเ้ขา แลว้
เราจะเอาอะไรกินเดือนๆ นึงบางทีตายตงัหลายศพ” (CH 03) หรือ“ผมบอก
เลยวา่ผมมีอะไรตรงไหน มรดกทีดินอยูต่รงไหน ทาํฌาปนกิจ 20 บาทไวเ้มือ
เราตายจะไดมี้เงิน อยา่งนอ้ยกห็มืนนึงซือโลงใส่ศพผม แต่เรืองสุขภาพการ
เจบ็ป่วยผมๆเองยงัไม่ไดคิ้ดถึงตรงนนั ไม่ไดคิ้ดไกล ไม่ไดว้างแผนอะไรไว ้
เราก็ไม่รู้จะถึงจุดตรงนนัเมือไหร่ แลว้แต่สถานการณ์แลว้กนั ก็รอไวถึ้งจุด
วกิฤตก่อนแลว้ค่อยวา่กนั คิดแต่ปัญหาเฉพาะหนา้ก่อนทุกวนันี” (CH 01) 
หรือ “รู้วา่การเตรียมไวก่้อนแต่เนินๆหนะดี พีเองก็เตรียมไวแ้ลว้เหมือนกนั 
พีทาํประกนัไว ้บอกลูกหลานไวว้า่พีทาํอะไรไวบ้า้ง ทุกอยา่งทาํเอง เพราะ
เห็นพอ่ทาํ ก็ทาํต่อๆกนัมา ไมอ่ยากใหลู้กหลานเดือดร้อน ถา้เกิดวกิฤติ อยา่ง
นอ้ยก็ช่วยได ้ส่วนเรืองอืนๆเกียวกบัเรืองเจบ็หนกัของตวัเองไม่เคยคุยไว ้
เพราะคิดวา่ยงัไมถึ่งวาระ ยงัไม่ถึงเวลานนั ทุกอยา่งใหลู้กตดัสินใจ” (CH 07)    
3.4  การแจ้งบุตรหลานตนเองไว้ถึงมรดกทรัพย์สินต่างๆ เพือมีเงินค่า 
ทาํศพ บุตรหลานจะไดไ้ม่เดือดร้อน หรือเรียนรู้จากปัญหาของการไม่
เตรียมตวัก่อนตายไวว้า่เป็นอยา่งไร “เรียนรู้วา่การเตรียมตวัเป็นเรืองทีดี 
ลูกหลานจะไดไ้ม่เดือดร้อน” (CH 04) “ฉนัมีลูกคนเดียว บอกลูกไวว้า่ให้
ตงัใจเรียน เผือแม่เป็นอะไรไปไดดู้แลตวัเองได ้ทีของแม่อยูต่รงไหน 
ของพอ่อยูต่รงไหน บอกลูกไวห้มด ลูกไดไ้ม่เดือดร้อน แต่ไม่เคยบอกวา่
ถา้แม่เจบ็หนกัจะใหลู้กทาํยงังยัไม่ไดคิ้ดถึงตรงนนั” (CH 06)       
3.5 วางแผนด้านการบันทึกชีวประวตัิ การจดังานศพตนเอง “ตอนนีสังคน
รอบขา้งไวเ้ลยวา่ถา้ป่วยหนกัจะตาย หา้มช่วยชีวติ สังเรืองจดังานศพ จดบนัทึก 
ผลประโยชน์และพินยักรรมต่างๆไว ้และกาํลงัจะเขียนประวติั ตวัเองเอาไวใ้ห้
อ่านวนัเผา ญาติจะไดไ้ม่ตอ้งไปหาใหเ้สียเวลา” (C 05)  “เตรียมๆไวบ้า้ง อยา่ง
ทาํประกนัชีวติ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ลงชือไวว้า่ใหใ้คร บา้นจะใหใ้คร คุยๆกบั
หลานๆไวแ้ลว้ คิดไวว้า่จะเขียนประวติัตวัเองไว ้จะเลือกรูปไวต้งัหนา้โลงศพ 
เคยคิดนะ วา่เอ ๊เราจะเอารูปไหนดีนะไวข้า้งหนา้ จะอดัเสียงบอกลาไวดี้มยั 
จะ บอกแขกใส่เสือผา้สีสดใสมางานจะไดไ้ม่เศร้า ประมาณนี” (C )                      
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 จากตารางที 13  เกียวกบัสภาพการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของญาติ 
โดยศึกษาในประเด็นดา้นสถานภาพความสัมพนัธ์ระหว่างญาติกบัผูสู้งอายุ ภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ
การดูแลทีตอบสนองทุกมิติ ปัญหา/อุปสรรคการดูแล การรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ
รวมถึงความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิค  การเรียนรู้และการนาํ
ผลการเรียนรู้ไปใช ้พบวา่ 
 สถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างญาติกับผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพผู้ สูงอายุ การดูแลที
ตอบสนองทุกมิติ 
 สถานภาพความสัมพนัธ์ พบวา่ ญาติทีดูแลผูสู้งอายุร้อยละ 83.33 เป็นบุตรของผูสู้งอายุเอง 
รองลงมา ร้อยละ 10 เป็นหลานทีดูแลปู่  ยา่ ตา ยาย และร้อยละ 6.67 เป็นคู่สมรสทีดูแลคู่สมรสดว้ยกนั  
 ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ ทีญาติดูแลแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. ผูสู้งอายแุขง็แรงช่วยเหลือตนเองไดดี้  
 . ผูสู้งอายุไม่แข็งแรง โดยรวมทังผูที้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือ
ตนเองไดบ้างส่วน  
 . ผูสู้งอายไุม่แขง็แรงช่วยเหลือตนเองไม่ได ้  
 โดยภาวะผูสู้งอายุทีญาติดูแลกลุ่มแรก ร้อยละ 20 เป็นผูสู้งอายุทีแข็งแรงช่วยเหลือ
ตนเองไดดี้ เป็นกลุ่มของผูสู้งอายุทีติดสังคม คือสามารถดูแลตนเอง ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและ
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมได ้ส่วนภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุทีญาติดูแลกลุ่มที 2 ร้อยละ 
42.85 เป็นกลุ่มผูสู้งอายุทีไม่แข็งแรง โดยรวมทงัผูที้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือ
ตนเองได้บางส่วน ซึง เป็นกลุ่มของผูสู้งอายุทีติดบ้าน มีภาวะพึงพิงเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น
ผูสู้งอายุมีภาวะอมัพฤกษ์ ชรา หรือเจ็บป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล และภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุที
ญาติดูแลกลุ่มสุดทา้ย ร้อยละ 37.14 คือ ผูสู้งอายุไม่แข็งแรงช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ซึงเป็นกลุ่มของ
ผูสู้งอายทีุมีภาวะเจบ็ป่วยติดเตียง มีภาวะพึงพิงมาก เช่น อมัพฤกษ ์อมัพาต หรือป่วยหนกัอยูใ่นวาระ
สุดทา้ยของชีวติ 
 การดูแลทีตอบสนองทุกมิติ ญาติทงัหมดให้การดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูสู้งอายตุามสภาพและบริบทของผูสู้งอายโุดยสรุป เป็น 4 ประด็น คือ  
 . ช่วยเหลือสนบัสนุนเมือผูสู้งอายุร้องขอ เช่น การจดัหาสิงทีผูสู้งอายุตอ้งการอยาก
ได ้การช่วยปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั ดูแลความสะอาดร่างกายบางส่วน ดูแลเรืองรับประทานอาหาร 
เมือผูสู้งอายุอยูเ่จบ็ป่วยหรือไม่สามารถปฏิบติัเองได ้หรือการพาผูสู้งอายุเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ไปพบแพทย ์เมือมีอาการเจบ็ป่วย เป็นตน้  
 . พดูคุยใหก้าํลงัใจ ไต่ถามสารทุกขสุ์กดิบ  
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 . ดูแลการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั กรณีทีผูสู้งอายชุ่วยเหลือตนเองไม่ได ้  
 4. สนับสนุนการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ
การพาไปทาํบุญไหวพ้ระ การพาไปท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ การปฏิบติัตามความเชือ เป็นตน้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุ ญาติมีความคิดเห็นด้านปัญหา/อุปสรรคการดูแล
ผูสู้งอายแุยกเป็น  กลุ่ม คือ  
 . ไม่มีปัญหาในการดูแล  
 . มีปัญหาในการดูแล  
 โดยญาติร้อยละ 43.33 ไม่มีปัญหาในการดูแลผูสู้งอายุ เนืองจากผูสู้งอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้โดยบุตรหลาน และญาติพีน้องสามารถดูแลผูสู้งอายุได้เอง และญาติ ร้อยละ 
56.67 มีปัญหาในการดูแล โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้คือ ความเครียดวติกกงัวล เนืองจาก  
 . ผูสู้งอายมีุปัญหาดา้นการสือสาร เช่นหูตึง พดูไม่ชดั ทาํใหไ้ม่ทราบความตอ้งการ  
 . ผูสู้งอายเุป็นบุพการี เป็นผูป้กครองจากความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดทาํให้ผูสู้งอายไุม่ทาํ
ตามคาํแนะนาํ  
 . ญาติเป็นทีคาดหวงัของคนในครอบครัว ทาํให้ตอ้งเขม้แข็ง และเป็นทีพึงให้กบั
บุคคลอืนในครอบครัว  
 4. ขาดผูดู้แล ผูเ้ฝ้าดูแล กรณีผูสู้งอายุอยู่ในภาวะพึงพิง ช่วยเหลือตวัเองไดบ้างส่วน
หรือช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้หรือป่วยหนกัอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิต เนืองจากบุตรหลานตอ้งทาํงาน 
ญาติทีเป็นผูเ้ฝ้าหลกัพกัผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนียงักงัวลกบัปัญหาทีอาจจะเกิดกบัผูสู้งอายุ เช่น 
ผูสู้งอายุหลงลืม เสียงเกิดอุบติัเหตุ กลวัผูสู้งอายุทีป่วยติดเชือโรคเนืองจากสุขภาพไม่แข็งแรง ความ
ขดัแยง้ระหวา่งผูสู้งอายกุบัผูรั้บจา้งเฝ้าทีทาํไม่ถูกใจบางครัง และคนรับจา้งเฝ้าไขห้ายาก 
 . การตดัสินใจแจง้ขอ้มูลปัญหาบางอย่างเกียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุทีญาติคิดว่า
ร้ายแรง ซึงญาติส่วนใหญ่ ตดัสินใจไม่แจง้ เนืองจากกลวัผูสู้งอายรัุบไม่ได ้มีอาการทรุดหนกัและคิด
ว่าผูสู้งอายุอยู่อีกไม่นาน ไม่อยากให้ไม่สบายใจ แต่ญาติบางรายตดัสินใจแจง้ขอ้มูล โดยบางราย
ตดัสินใจแจง้ขอ้มูลตรงๆ เนืองจากผูสู้งอายุมีกาํลงัใจดี เพือประโยชน์ดา้นการรักษาและการปฏิบติั
ตวัทีถูกตอ้ง  และญาติบางรายแจง้ขอ้มูลโดยมีการประเมินระดบัการยอมรับขอ้มูลของผูสู้งอายุก่อน
และค่อยๆแจง้ตามระดบัความสามารถการยอมรับขอ้มูลได ้เนืองจากเหตุผลเพือความจาํเป็นและ
ความร่วมมือในการรักษา เพือไม่ให้ผูสู้งอายุเสียกาํลงัใจ และเพือให้มีเวลาในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาภาระและความตอ้งการทีมีอยู ่ 
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 การรับรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผู้สูงอายุ  
 การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุญาติมีรับรู้ดา้นการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุที
ตนดูแลโดยสรุปแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 . ผูสู้งอายไุม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย  
 . ผูสู้งอายุ  มีการเตรียมตวัก่อนตาย โดยญาติกลุ่มแรก ร้อยละ 16.66 รับรู้วา่ผูสู้งอายุ
ทีตนดูแลไม่มีการเตรียมตวัก่อนตายเนืองจาก ไม่เคยไดรั้บการบอกหรือแจง้จากผูสู้งอายุทีตนดูแล
เกียวกบัเรืองดงักล่าว และญาติอีกร้อยละ 83.34 รับรู้ว่าผูสู้งอายุทีตนดูแลมีการเตรียมตวัก่อนตาย 
เนืองจากผูสู้งอายุมีการจดัการด้านต่างๆ และญาติรับรู้จากเห็นการปฏิบัติ และรับการแจ้งจาก
ผูสู้งอาย ุเกียวกบั  
  .  จดัการเรืองทรัพยสิ์นและแจง้ใหบุ้ตรหลานทราบ  
  .  เขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเงินสมทบฌาปนกิจ ทาํประกนัชีวติ เพือมีเงินค่าทาํศพของ
ตนเอง เป็นตน้  
  .  สังการเรืองจดังานศพตนเอง  
  2.4 สังการเรืองการสืบทอดประเพณี  
  .  การกล่าวขออโหสิกรรม บุตรหลาน  
  2.6 เขา้วดั ทาํบุญ ฟังเทศน์ ใส่บาตร เป็นตน้  
  แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 ทีญาติรับทราบความประสงค์ความตอ้งการครังสุดท้ายของ
ชีวิตของผูสู้งอายุว่าตอ้งการและไม่ตอ้งการให้บุตรหลานปฏิบติัอย่างไรกบัตน เช่น ไม่ใส่ท่อช่วย
หายใจขอกลบัมาตายทีบา้น เป็นตน้ โดยญาติมีความคิดเห็นต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ
ญาติ  คิดวา่เป็นสิงทีดี เป็นการลดภาระดา้นการเงินในการจดังาน ไม่สร้างภาระใหบุ้ตรหลานลาํบาก 
หรือก่อให้เกิดปัญหา เป็นตวัอยา่งให้มองการตายเป็นเรืองปกติ เป็นการเตรียมความพร้อมทีดี ทาํให ้   
สุขสงบเป็นการตายดีสมบูรณ์แบบงดงาม และเป็นตวัอยา่งการปฏิบติัใหแ้ก่บุตรหลานได ้
 การไดรั้บทราบขอ้มูลปรึกษาปัญหา ญาติทีดูแลผูสู้งอายไุด้แสดงความคิดเห็นโดยแยก
ออกเป็น  กลุ่ม คือ  
 . ไม่เคยรับทราบขอ้มูลและไดรั้บการปรึกษาปัญหา  
 . ไดรั้บทราบขอ้มูลและไดรั้บการปรึกษาปัญหา  
 โดยญาติร้อยละ 30 ไม่เคยรับทราบขอ้มูลและไดรั้บการปรึกษาปัญหาจากผูสู้งอายทีุตน
ดูแล เนืองจากผูสู้งอายุช่วยเหลือตวัเองได ้แข็งแรงดี และคิดวา่ผูสู้งอายุไม่มีเรืองห่วงกงัวล วางใจมี
บุตรเป็นธุระจดัการให้ ผูสู้งอายุบางรายเป็นโรคหลงลืม หรือบางรายคาดหวงัจะมีอายุยืนยาวจึงยงั
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ไม่พูดถึง เป็นตน้ และญาติร้อยละ 70 ไดรั้บทราบขอ้มูลและไดรั้บการปรึกษาปัญหาจากผูสู้งอายุที
ตนดูแล โดยมีประเด็นทีพดูคุยคือ  
 1. ความกงัวลในเรืองต่างๆ เกียวกบั 
  .  ปัญหาสุขภาพการเจบ็ป่วยของตนเอง  
  1.2 ความกงัวลเกียวกบัการวางแผนจดัการด้านทรัพยสิ์น และความตอ้งการให้
บุตรหลานทาํตามความประสงคข์องตนเอง  
  .  ความกงัวลเกียวกบัการสืบทอดประเพณี ความเชือ  
  1.4 สิงกงัวลใจต่างๆ เช่น ความกงัวลเกียวกบับุตรหลาน เป็นตน้  
 2. ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ  
 3. ความตอ้งการใหบุ้ตรหลานปฏิบติัเมือตนเองเสียชีวติ  
 

 ความรู้เกยีวกบัหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ (Living will)  
 ความรู้เกียวกบัสิทธิความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ ของญาติแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1) ญาติเกือบทงัหมดคือ ร้อยละ90 ไม่มีความรู้เกียวกบั สิทธิความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต ตาม
หนงัสือแสดงเจตนาตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มาตรา 12นีมาก่อน บางคนเคยไดย้นิแต่ไม่
รู้รายละเอียด และ 2) มีญาติเพียงร้อยละ 10 ทีมีความรู้เกียวกบั สิทธิความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวิตตามหนังสือแสดงเจตนาตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มาตรา 12 จากการอ่านหนังสือ 
อบรม และประชุม     
 ความคิดเห็นเกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มาตรา 
12  ญาติมีความคิดเห็นแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
 1. คิดวา่พรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทีดี    
 2. คิดวา่พรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทีดี แต่ไม่แน่ใจวา่จะใชไ้ดจ้ริงหรือไม่  
 .  คิดวา่ พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12 ไม่มีประโยชน์  
 โดยญาติกลุ่มแรกร้อยละ 70 คิดว่าพรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทีดี เพราะเป็นสิทธิ
ของตนเองได้ทาํในสิงทีตนเองต้องการ ลดความขดัแยง้ของบุคคล ป้องกันการฟ้องร้องได้ เรา
สามารถเลือกไดไ้ม่ตอ้งทนทุกข์ทรมานทงัตนเอง และญาติ และมีประโยชน์ทงัต่อตนเองและผูอื้น 
ประหยดัทรัพยากรและสามารถช่วยผูอื้นทีมีโอกาสรอดชีวิตไดม้ากกวา่ ลดค่าใชจ่้าย ส่วนญาติกลุ่ม
ทีสองร้อยละ 23.33 คิดว่าพรบ.สุขภาพมาตรา 12 เป็นสิงทีดี แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ 
เพราะไม่มนัใจวา่เมือถึงวาระสุดทา้ยบุตรหลานจะทาํตามทีตนเองตอ้งการหรือไม่ ทุกอยา่งขึนอยูก่บั
การตดัสินใจของบุตรหลานเพราะให้ความไวว้างใจแก่บุตรหลานในการตดัสินใจและเป็นผูจ้ดัการ
ให้ทงัหมด นอกจากนียงัขึนอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะหนา้ ณ ขณะนนั และญาติกลุ่มสุดทา้ยร้อยละ 
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6.67 คิดว่า พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12 ไม่มีประโยชน์ เพราะทุกอย่างมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาให้
บุตรหลานและแพทยเ์ป็นผูต้ดัสินใจ 
 การเรียนรู้จากการดูแลผู้สูงอายุ และการนําผลการเรียนรู้ไปใช้ ญาติมีการเรียนรู้ต่อการ
เตรียม/ไม่เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุและนาํผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์แยกเป็น  กลุ่มคือ  
 . ไม่ไดเ้รียนรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ 
 2.  รับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุแต่ยงัไม่ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์  
 3.  เรียนรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ 
 โดยญาติกลุ่มแรกร้อยละ 6.67 ไม่ไดเ้รียนรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุทีตน
ดูแล เนืองจากการเตรียมหรือไม่เตรียมตวัของผูสู้งอายุไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัใดๆ ส่วนญาติ
ผูสู้งอายุกลุ่มทีสองร้อยละ 36.67 รับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ แต่ยงัไม่ได้นาํไปใช้
ประโยชน์เนืองจากคิดวา่ ยงัไม่ถึงเวลา มีภาระตอ้งจดัการ ตนเองยงัมีสุขภาพแข็งแรงและไม่พร้อม
ตาย และญาติของผูสู้งอายุกลุ่มสุดท้ายร้อยละ 56.66 มีการ เรียนรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของ
ผูสู้งอายุ ญาติบางรายเรียนรู้จากปัญหาของการไม่เตรียมตวัก่อนตายไวล่้วงหน้าของผูสู้งอายุ และ   
มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ โดยนาํแนวทางมาวางแผนจดัการของตนเอง เช่น การทาํประกนัชีวิต เขา้
เป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ การเตรียมด้านจิตใจ ให้สงบ  ทําความดี  วางแผนด้านการเงิน           
การจดัการดา้นสมบติัทรัพยสิ์น การแจง้บุตรหลานตนเองไวถึ้งมรดกทรัพยสิ์นต่างๆ เพือมีเงินค่า   
ทาํศพ บุตรหลานจะได้ไม่เดือดร้อน และวางแผนการจดัการวางแผนวาระสุดทา้ยของชีวิต เช่น    
การทาํพินยักรรมชีวติวางแผนการจดังานศพตนเอง เป็นตน้  
 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้เกียวกบัสภาพการดูแลผูสู้งอายทีุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติของ
ญาติในดา้นต่างๆจึงพบวา่ ญาติเกือบทงัหมดเป็นบุตรหลานของผูสู้งอายเุองและดูแลผูสู้งอายทีุส่วน
ใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้และผูสู้งอายุบางรายช่วยเหลือตวัเองได้
บางส่วน และญาติจาํนวนเกินครึงมีปัญหาความเครียด วิตกกงัวลในการดูแลผูสู้งอายดุา้นต่างๆ เช่น 
ดา้นการสือสาร การขาดผูช่้วยดูแล การตดัสินใจแจง้ขอ้มูลสุขภาพของผูสู้งอายุทีญาติคิดวา่เป็นเรือง
ร้ายแรง เป็นตน้ ส่วนดา้นการรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ ญาติส่วนใหญ่รับรู้ต่อการ
เตรียมตวัก่อนตาย รับทราบข้อมูลและปรึกษาปัญหาของผูสู้งอายุในด้านต่างๆ โดยเห็นจากการ
ปฏิบติั  การพูดคุยและแจง้ให้ทราบ ส่วนด้านสภาพของความรู้เกียวกบัความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวติ ญาติเกือบทงัหมดไม่มีความรู้แต่มีความเห็นวา่การแสดงความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต
ของผูสู้งอายุไวเ้ป็นสิงทีดี แต่มีเพียงบางส่วนทีไม่แน่ใจว่าบุตรหลานจะปฏิบัติตามได้หรือไม่
เนืองจากเหตุผลและปัจจยับางอยา่ง และญาติเกินครึงทีมีการเรียนรู้จากการเตรียมตวัก่อนตายของ
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ผูสู้งอายโุดยการนาํไปปฏิบติัตาม มีเพียงบางส่วนทีรับรู้แต่คิดวา่ยงัไม่ถึงเวลาทีตนเองจะปฏิบติัตาม
เนืองจากยงัแขง็แรงและไม่ถึงเวลา 
 

 3. ความต้องการของญาติในการดูแลผู้สูงอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตและหลังการ
ตาย เป็นการนาํเสนอความความตอ้งการของญาติผูสู้งอายุทีตอ้งการรับความช่วยเหลือในการดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตาย ทงัทีรับการรักษาอยูที่โรงพยาบาล และทีบา้น เพือให้
ทราบความตอ้งการการดูแลของญาติและสามารถนาํขอ้มูลมาวางแผนการดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสม
และตอบสนองต่อความต้องการทังของผูสู้งอายุและญาติได้ตรงตามบริบท โดยผลการศึกษา
สามารถแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 14  ความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายปุ่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและ 
                  หลงัการตาย 
 

ความตอ้งการ
ของญาติในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ผลการคน้พบจากญาติ 

ผู้สูงอายุเจ็บป่วย ขณะผู้สูงอายุเจ็บป่วยทบ้ีาน ญาติผูสู้งอายทุงัทีบา้นและทีโรงพยาบาลมีความ
ตอ้งการไดรั้บการดูแลแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ                                                       

.) ต้องการให้ญาติพน้ีองและบุตรหลานช่วยกนัดูแล เนืองจากสามารถดูแล
กนัเองได้เองโดยไม่ขอพึงพาใคร เนืองจากคิดวา่การดูแลบุพการีเป็นหนา้ทีของ
บุตรหลาน“อยูบ่า้นก็ดูแลกนัเองแค่อยากใหลู้กหลานช่วยกนัดูแล” (C ) หรือ 
“อยูบ่า้นขาดคนช่วยดูแล บางทีไปทาํงานกนัหมดไม่มีคน ช่วย อยากใหลู้กเขามา
ช่วยดู เปลียนกนั บา้ง ไม่ไดอ้ยากใหใ้ครมาช่วยดู แต่ก็มี อ.ส.ม.ไปช่วยดูแลบา้ง” 
(C ) หรือ  “อยูบ่า้นก็ใหพ้ีนอ้งช่วยกนัดูแล แม่แกขีกลวั แกกลวัตาย เตีย ลูกๆ
ตอ้งคอยใหก้าํลงัใจ” (C ) หรือ “ถา้อยูบ่า้นก็อยากใหลู้กหลานช่วยกนัดูแล พีมี
ปัญหา คนดูแลทุกคนทาํงานหมดเลย มีหลานคนนึงทอ้งอยูก่็ดูแลไม่เตม็ที คน
ดูแลกเ็ครียดวา่จะทาํยงังยัดี แกอยูบ่า้นคนเดียว”   (C ) หรือ “ถา้ป่วยอยูบ่า้นก็ให้
แค่ พีนอ้งลูกหลานช่วยกนัดูก็พอบางทีดูคนเดียวนานๆก็เครียด อดนอน สุขภาพ
เราก็ไม่ไหว นีก็ยกตวัจนยอกหลงัไปหมดแลว้” (C ) หรือ “ไม่ไดคิ้ดพึงพาขอ
ใคร เพราะผูป่้วยคือพ่อแม่ทีอยูก่บัเรา หากใครจะช่วยเขาก็มาเอง เราตอ้ง
รับผิดชอบเพราะเป็นหนา้ทีของเราเอง” (CH ) หรือ “ถา้ป่วยอยูบ่า้น ยงังยัก็ตอ้ง
ช่วยเหลือตวัเองก่อน จะหวงัไปพึงอสม. อยา่ไปหวงัเลยเขามีหนา้ทีเขา ตวัคนไข ้ 
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ญาติ และชุมชนตอ้งช่วยกนัดู ไม่ไดอ้ยากใหใ้ครมาดูแล ลูกหลานก็พอแลว้” (CH 
) หรือ “ถา้อยูบ่า้น ก็อยากใหพ้ีนอ้งช่วยกนัดูแล ผลดักนัเฝ้า” (CH )                    

2.) ต้องการให้มีญาติมาเยยีมพูดคุยให้กาํลงัใจ ไม่พดูในทางลบใหผู้ป่้วย 
ไมส่บายใจ เป็นตน้ “ถา้อยูบ่า้น แค่ตอ้งการใหมี้ญาติมาเยยีมบา้งตามสมควร  
ไม่มากเกินไป เปิดเพลงเบาๆใหค้นไขฟั้ง หรือเปิดสิงทีคนไขต้อ้งการไดดู้ ฟัง 
เวลามาเยยีมไม่พดูในทางลบ หรือบอกโรคอืนมาใส่ใหค้นไขฟั้ง” (CH ) หรือ 
“ไม่สบายทีบา้นก็ช่วยกนัดูแลในหมู่ญาติพีนอ้ง และเพือนบา้น ทีนีเวลาใครป่วย
ก็พากนัไปเยยีม ไปเฝ้าใหก้าํลงักนั” (CH ) หรือ “อยูที่บา้นอยากใหมี้ญาติมา
ช่วยทาํงาน ช่วยดูแล ขอแค่ญาติเท่านนัแหล่ะมาช่วยกนัดู” (CH )                       

.) ต้องการให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจเยยีม และ ต้องการรับการ
สนับสนุนด้านการแพทย์ทจํีาเป็น เช่น เตียงลม ถงัออกซิเจน  สายด่วนปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ เป็นตน้“ส่วนทีบา้น การช่วยเหลือจะใหเ้ขาช่วยทุกอยา่งก็ไม่ไหว 
เราตอ้งช่วยตวัเอง แต่ก็อยากให ้อ.ส.ม. หมออนามยัมาช่วยดูบา้ง มาดูหน่อย 
จดัการสถานทีหน่อยก็ยงัดี” (C 01)  “ถา้ไปป่วยทีบา้น อยากใหอ้.ส.ม. อนามยั 
เขา้ไปดูแลเยยีมบา้ง” (C ) หรือ “อยากใหมี้เจา้หนา้ทีสาธารณสุขเขา้ไปดูแล
เยยีมบา้ง” (CH ) หรือ “อยูบ่า้นก็อยากใหเ้จา้หนา้ทีสาธารณสุขแวะเวยีนมาดู 
สอบถาม ตรวจเยยีมบา้ง” (CH ) หรือ  “ถา้อยูบ่า้นอยากใหมี้อุปกรณ์ เช่นถงั
ออกซิเจน สายออกซิเจน เตียงลมทีสามารถขอยมืไดไ้ปใช ้เพราะเป็นการใชใ้น
ระยะเวลาสันๆ หากซือก็ใชไ้ดไ้ม่นานผูป่้วยก็จากไป” (CH ) หรือ “มีช่องทาง
หรือสายด่วนสาํหรับให้ญาติปรึกษาปัญหาสุขภาพของคนไขไ้ด ้และมีหมอ
อนามยัลงเยยีมคนไขที้บา้นบา้งเพือใหค้าํแนะนาํ”  (CH ) 
ขณะผู้สูงอายุเจ็บป่วยทีโรงพยาบาล ญาติผูสู้งอายทุงัสองกลุ่มมีความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแลเมือเจบ็ป่วยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ                                                 
1.) ไม่ต้องการสิงใดเพมิเติม เพราะการบริการทีโรงพยาบาลจดัใหดี้อยูแ่ลว้“ที
โรงพยาบาลจดัใหก้็สะดวกสบายดีแลว้ ถา้ป่วยอยูบ่า้นก็ดูแลเองแลว้ก็ลูกๆดูแล ทุก  
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วนันีลูกไปทาํงาน เราก็ดูกนัเองสองตายาย เป็นอะไรลูกก็จดัการใหห้มด”  (C ) หรือ  
“โรงพยาบาลอยา่งนีก็ดีอยูแ่ลว้ เขาก็ทาํงานกนัเหนือยอยูแ่ลว้ เกรงใจพยาบาล เขา
ทาํงานเหนือย เขาช่วยเตม็ทีดูแลใหเ้วลาเราไม่อยู ่เราไม่รู้เขาก็จะสอนใหเ้ราทาํอยา่ง
เรืองใหอ้าหาร ทาํแผล ขอ้มูลคนไขเ้ขาก็บอกตลอด ถา้เรายงัสงสัยเขาก็จะนดัหมอให้
มาคุยกบัเรา” (C ) หรือ “ไม่ไดอ้ยากใหช่้วยอะไร มากกวา่นี ก็ดีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลอะไร
เขาก็บอก ถา้ไม่บอกก็สังเกตเอา สงสัยก็ไปถาม จริงๆอยากไปอยูน่อก ขา้งในเหงา 
อยากเห็นหนา้หลายๆคน แต่เราก็กลวัจะเอาเชือมาให้ผูป่้วย อีกอยา่งอยากใหพ้กัผอ่น 
ไม่อยา่งนนัคุยตลอดเวลาไม่ไดพ้กั” (C ) หรือ “ทีทาํอยูทุ่กวนันีดีอยูแ่ลว้ไม่มี
ความเห็นอืน” (CH 07) “ทีทาํอยูก่็ดีอยูแ่ลว้ และเราก็มีญาติๆช่วยกนัดูแล” (CH )         
2.) ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆจากโรงพยาบาล เช่น                              
2.1 การบริการทีดี การอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์การแพทย ์รถรับส่งผูป่้วย
จากบ้านมาโรงพยาบาล“ทีโรงพยาบาลผมประทับใจเรืองการอาํนวยความ
สะดวกสถานทีดีทุกอย่าง ผมไม่ได้คาดหวงัอะไรจากใคร เพราะบอกให้ใคร
ช่วยไม่ได ้แต่ทีโรงพยาบาลนีผมประทบัใจ เช็ดตวัคนไขค้นเดียวทาํไม่ได ้ญาติ
ข้างๆเตียงก็มาช่วยกัน  สิงทีอยากให้ ช่วยเหลือก็อย่างเรืองอยากให้มีรถ
โรงพยาบาลหรือประสานรถมูลนิ ธิ  รถ  อ .บ .ต .รับส่งผู ้ป่วยจากบ้านมา
โรงพยาบาลให้อยา่งรวดเร็ว อีกอยา่งก็เรืองอุปกรณ์การแพทยที์สามารถยืมไป
ใช้ทีบา้นได ้แลว้ก็เรืองขอ้มูลเพือการวางแผนล่วงหน้า แผนการดูแลว่าจะทาํ
อะไรต่อไปอยากให้บอกตามหลกัความจริง ไม่ตอ้งบอกวา่จะหายหรืออะไร แต่
ทีโรงพยาบาลนีเขาก็บอกตามหลกัความจริงนะ” (C )                                         
2.2 การแจ้งข้อมูลเพือการวางแผนตามหลักความเป็นจริง  “อยากรู้ขอ้มูลการ 
เจบ็ป่วย การรักษาวา่เป็นยงังยั เขาก็บอกนะ แต่ถา้ไม่บอกเราก็ถาม อยากใหมี้รถ
โรงพยาบาลไปรับเวลาฉุกเฉินทีบา้น อยา่งอืนก็ดูแลกนัไป ลูกก็อยูไ่กลไม่ค่อย
ไดม้า นานๆมาที” (C )             
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2.3 การรักษาทต่ีอเนือง ความรวดเร็วในการตรวจรักษา “พอ่ผมป่วยเปลียน
หมอดูแลบ่อย เปลียนทีรัยเหมือนตอ้งเริมรักษาใหม่อยูเ่รือย เจาะเลือดใหม่ ดูผล
กนัใหม่ คน้หาโรคกนัใหม่ ทาํไมหมอเขาจึงไม่ดูผลของครังทีแลว้ อาการพ่อก็
ไม่รู้จะถามกบัใครเห็นพยาบาลเขายุง่ตลอดเวลา กวา่หมอจะมาดูกวา่พอ่จะไดย้า 
กวา่จะมาถึงคิวเรา ผมวา่ชา้ อีกอยา่งเรืองคนเฝ้า ผมตอ้งทาํงาน แม่เฝ้าคนเดียว
ไม่มีใคร แม่ผมก็แย ่แกเป็นความดนัสูง เกิดเป็นอะไรขึนมาอีกคน ผมไม่รู้จะทาํ
ยงังยั คนไขเ้ขาเยอะฝากใหเ้ขาช่วยดูก็ไม่ได”้  (C ) 
2.4 ความเป็นส่วนตัว “อยูโ่รงพยาบาลอยากใหมี้ห้องพิเศษเพิมมากกวา่นี นอนห้อง
สามญัไม่สะดวกจริงๆทงัคนไข ้อยา่งจะเขา้ห้องนาํอยา่งนี ห้องนาํรวมไม่สะดวก
เลย คนเฝ้าเองก็ไม่รู้จะนอนยงังยั ไม่สะดวก จะไอทีนึงยงัเกรงใจ” (C )                     
2.5 มีเจ้าหน้าทช่ีวยดูแลผู้ป่วย “ฉนัปวดหลงัเคยผา่ตดัหลงัมาแต่ตอ้งพลิก
ตะแคงตวัพ่อ เขาบอกใหพ้ลิกทุกสองชวัโมง พอ่ตวัใหญ่ ไม่กลา้เรียกพยาบาล 
เกรงใจเขา เขาก็ยุง่ สงสารเขา บางทีขา้งเตียงก็มาช่วยกนัดูก็มีหลานอีกคน
ช่วยกนัดูแลแต่เขาก็ทาํงาน อยา่ง ICU นีดีมากดูแลดีสนใจคนไข ้ๆเป็นอะไรนิด
หน่อยวงิมาดูแลว้ แจง้ขอ้มูลทุกเรือง บอกทุกวนั” (C )                                       
2.6 ช่วยอาํนวยความสะดวกด้านการเข้าเยียม การจัดสรรเวลาให้การพยาบาล
หรือกจิกรรมให้ดี “แม่ป่วยหนกัก็อยากใหไ้ดเ้ขา้เยยีมบ่อยๆไม่ตอ้งจาํกดัเวลา 
ใหลู้กไดไ้ปอยูก่บัแก แลว้ก็เวลาพดูกบัเรา อยา่ดุนกั บางทีเราก็ไม่รู้หรอก 
ชาวบา้นเงอะๆ งะๆ จะเอาอะไรมากมาย โมโหกนัขึนมาก็จะเป็นเรืองกนัอีก” 
(C ) หรือ“ทีทาํใหก้็ดีอยูแ่ลว้ เพียงแต่ช่วงญาติไม่อยูอ่ยากใหเ้ขาเดินดูคนไข้
ใหถี้นิดนึง อีกอยา่งการเขา้ออกหอ้งคนไขอ้ยากใหจ้ดัสรรเวลาใหดี้ๆ ไม่งนั
คนไขไ้ม่ไดพ้กัเลย อยา่งพอ่นีวดัไขว้ดัความดนัทุกสีชวัโมง สลบัใหย้า เชา้
ขึนมาตีหา้ก็ปลุกแลว้เช็ดตวัมงั วดัไขม้งั พอจะไดน้อนก็แม่บา้นมาทาํความ
สะอาด พยาบาลเขา้ออกดูอาการ ใหย้า วดัไข ้อยา่งนีทงัวนัทงัคืน คนไขเ้ลยได้
พกันิดเดียว” (C )                                                                                                 
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2.7 อาหารสําหรับผู้ป่วย “ทีโรงพยาบาลก็บริการ ดูแลรักษาดี ใส่ใจคนไข ้แต่
เรืองอาหารขอนิดนึงนะ อาหารบางมือดูแลว้ซาํๆกนั ไม่มีสีสันหรือรสชาดชวน
ใหค้นไขกิ้นเลย คนไขก้็เบืออาหารอยูแ่ลว้มาเจอแบบจืดชืดอีกเลยไปกนัใหญ่ 
บางทีกบัขา้วก็ซาํๆ คนไขกิ้นไม่ได ้พอไปซือขา้งนอกมาใหก้็ถูกตาํหนิอีกวา่
อาหารไม่ตรงโรค”  (C )    
2.8 การให้กาํลงัใจ และผูสู้งอายไุดป้ฏิบติัในสิงทีชอบ เช่น การเปิดวทิย ุ
โทรทศัน์ฟังเพลง ฟังรายการทีผูป่้วยชอบหรือตอ้งการได ้มีการแนะนาํการ
ปฏิบติัสมาธิเพือจิตสงบ“ตอ้งการใหดู้แลใหก้าํลงัใจ ไดเ้ปิดวทิยฟัุงเพลงฟังสิงที
อยากฟังเมือตอ้งการ มีนกัจิตฯสอนทาํสมาธิ” (CH )              
2.9 การได้รับความสะดวก รวดเร็ว รักษาทีถูกตอ้ง มีผูดู้แลต่อเนืองและไดรั้บ
ความร่วมมือในการดูแลผูป่้วยขณะญาติไม่อยูเ่ฝ้าในบางช่วง“เจบ็อยู่
โรงพยาบาลตอ้งการใหดู้แลเตม็ที สะดวกเร็วไม่ใช่คนจะแยอ่ยูแ่ลว้ยงัตอ้งเข็น
กนัไปทาํบตัร รอบตัรแลว้ค่อยตรวจ มนัสมควรมยั คนจะตายแลว้นะ” (CH )    
2.10 ได้อยู่กบัผู้ป่วยทุกขณะ ทุกสถานท ีเพราะไม่ตอ้งการใหผู้ป่้วยอยูต่ามลาํพงั
“อยากอยูดู่แลผูป่้วยไดทุ้กๆที ไม่อยากให ้ผูป่้วยอยูล่าํพงัไม่วา่จะอยูใ่น ICU 
หรือหอ้งผา่ตดั หรือทีต่างๆ” (CH )                                                                     
2.11 ได้รับข้อมูลผู้ป่วยเกยีวกบัอาการและการรักษาอย่างต่อเนือง“อยู่
โรงพยาบาลก็อยากไดก้ารรักษาทีถูกตอ้ง อยากใหมี้ผูดู้แลต่อเนือง” (CH )        
2.12 มีทพีกัสําหรับญาติบา้นไกลหรือสาํหรับญาติของผูป่้วยใกลเ้สียชีวติ
“บริการทีโรงพยาบาลจดัให้ก็ดีอยูแ่ลว้ แต่ถา้เราติดธุระจริงๆอยากฝากเจา้หนา้ที
ดูแลคนไขใ้หเ้ราได ้อยากให้โทรบอกเวลามีอาการเปลียนแปลง ถา้โรงพยาบาล
ไกลๆ อยากใหมี้ทีพกัชวัคราวในโรงพยาบาลหรือใกลเ้คียงใหพ้กัได”้ (CH )     
2.13 การได้ประกอบพธีิกรรมตามความเชือและศรัทธา“อยากใหห้มอดูแล
ใกลชิ้ดเตม็ที บอกขอ้มูลการรักษา มีทีพกัของญาติบา้นไกล บางทีไปเยยีมไป
เฝ้าแลว้กลบับา้นไม่ได ้คนไขอ้าการหนกักลบัไปไม่สบายใจ อยากไดท้าํพิธีตาม 
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                   และหลงัการตาย (ต่อ) 
ความตอ้งการ
ของญาติในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ผลการคน้พบจากญาติ 

ผู้สูงอายุเจ็บป่วย 
(ต่อ) 

ความเชือของเรา” (CH )                                                                                      
2.14 การบริหารเวลาเข้าออกห้องผู้ป่วย“อยูโ่รงพยาบาลอยากใหห้มอ พยาบาล
ดูแลดีๆ มีเวลาใหค้นไขจ้ดัสรรเวลาการเขา้ออกหอ้งคนไขใ้หเ้ป็นเวลา เพือ
คนไขไ้ดพ้กัผอ่นใหข้อ้มูลคนไขที้ต่อเนืองมีหอ้งพิเศษเพือเป็นส่วนตวัสะดวก
ทงัผูป่้วยและญาติ” (CH14) 

ผู้สูงอายุป่วย
วาระสุดท้ายของ
ชีวติ 

ญาติทีดูแลผูป่้วยทงัสองกลุ่มตอ้งการไดรั้บการดูแล แยกออกเป็น  กลุ่ม คือ         
.) ไม่ต้องการรับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลอืจากใคร“ไม่ตอ้งการ เนืองจาก
เราเองจะเป็นคนรู้วา่คนไขต้อ้งการอะไร หากไม่รู้ก็ถามจากตวัคนไข ้แต่ส่วนใหญ่
มกัใหค้นไขไ้ปอยา่งสงบ ใหนึ้กถึงบุญ ความดีทีเคยทาํไว ้ทาํใหจิ้ตสงบไปพร้อม
บุญทีทาํ” (C ) หรือ “ไม่ตอ้งการอะไร เราตอ้งดูแลของเราเอง” (C ) หรือ “เรา
ตอ้งช่วยตวัเองก่อน ไม่ไดค้าดหวงัอะไรจากใคร จะให้เขาช่วยทุกอยา่งก็ไม่ไหว” 
(CH ) หรือ “ไม่ขอใหใ้ครช่วย คนอืนเขาก็ตอ้งทาํมาคา้ขาย ถา้ให้เขามาช่วยมาดู
ก็ไม่ไดท้าํงาน ไม่มีเงินใชก้นัอีก” (CH ) หรือ “ไม่ไดอ้ยากให้โรงพยาบาล หรือ
ใครช่วยอะไร ดูแลได ้แค่ญาติๆดูแลก็พอ” (CH )     
2.) ต้องการรับความช่วยเหลือจากญาติพน้ีอง เมือป่วยหนกัตอ้งการใหบุ้ตร
หลานอยูด่ว้ยตลอดเวลา และเมือเสียชีวติใหช่้วยจดังานศพ “เราไม่อยากใหใ้ครมา
ดูแล ลูกหลานพอแลว้” (C ) หรือ “อยากใหญ้าติมาดูแลช่วยเหลือกนัมากกวา่ เพราะ
งานจะไดด้าํเนินไปดว้ยดี ลดความวุน่วายในการทาํงาน” (C ) หรือ “ถา้ป่วยหนกั
อยากใหญ้าติบุตรหลานไดเ้ขา้ไปอยูด่ว้ยใกลชิ้ดดว้ยตลอดเวลา นงัอยูเ่งียบๆไม่ตอ้ง
แตะตวั   ถา้เสียชีวติตอ้งการไดรั้บความช่วย     เหลือจากพีนอ้งดา้นการจดังานศพ”  
(C 04) “ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใครอืน แต่อยากใหญ้าติๆมาช่วยกนัดูแล
จดัการ” (C ) หรือ  “ไม่ตอ้งการอะไรหรอกไดรั้บความสะดวกทุกอยา่งอยูแ่ลว้ อยู่
บา้นก็ลูกหลานช่วยๆกนั” (CH ) หรือ  “ไม่ตอ้งการอะไรจากใคร พีๆนอ้งๆ
ลูกหลาน ดูแลกนัเอง” (CH ) หรือ  “ลาํพงัพีนอ้ง ญาติๆก็พอแลว้ คนอืนเขาก็มี
ภาระมีงานตอ้งทาํ แค่นานๆมาเยยีมกนัทีก็พอ” (CH )  
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ผู้สูงอายุป่วย
วาระสุดท้ายของ
ชีวติ (ต่อ) 

3.) ต้องการรับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล เช่น การอาํนวยความสะดวกใน
การขออนุญาตพาผูป่้วยกลบับา้นเมือมีอาการหนกั รถรับส่งคนไข ้อาํนวยความ
สะดวกในการประกอบพิธีกรรมตามความเชือและศรัทธา การมีพืนทีส่วนตวั
ในการอยูก่บัผูสู้งอายทีุป่วยหนกัใกลเ้สียชีวติ การอาํนวยความสะดวกดา้น
กระบวนการหลงัผูสู้งอายุเสียชีวติ เป็นตน้ “เวลาทีป่วยหนกั อยากใหค้นไขไ้ด ้
ทาํในสิงทีชอบ อยากรู้ขอ้มูลต่อเนืองเกียวกบัอาการคนไข”้ (C ) หรือ “ถา้เตีย 
แม่ป่วยหนกัอยูโ่รงพยาบาลไม่ตอ้งปัมส์ ออกซิเจน นาํเกลือไม่เอา ใหไ้ปเงียบๆ 
เพราะบอกไวแ้ลว้  เตียชอบดูโทรทศัน์คุยกบัเพือน แม่ชอบสวดมนต ์แต่ ไม่
ตอ้งเอาเทปธรรมะมาเปิดให้ฟัง ไม่ชอบ แค่อยากใหมี้คนมานงัขา้งๆพอ” (C ) 
หรือ “อยากใหอ้าํนวยความสะดวกประกอบพิธีกรรมตามทีเราเชือ ไหวพ้ระ 
สวดมนต ์ฟังวทิย ุใหลู้กหลานเขา้เยยีม มีหอ้งพกัหรือสถานทีสาํหรับญาติกลุ่ม
นีไดพ้กั หรือการเปลียนเสือผา้ใหค้นไขก่้อนสินลม เมือเสียชีวติแลว้ อยากให้
ดูแลศพอยา่งดี อาํนวยความสะดวกดา้นการจดัทาํเอกสาร มรณบตัร การแจง้
ตาย บางทีญาติเขายงัทาํใจไม่ได ้งงๆ ทาํอะไรไม่ถูกหรอก อีกอยา่ง อยากใหมี้
บริการรถส่งศพกลบับา้นดว้ย เมือถึงบา้นแลว้ก็อยากใหญ้าติพีนอ้งช่วยกนัจดั
งาน” (C ) หรือ “ป่วยหนกัลูกหลานอยากใหพ้อ่กลบัไปตายทีบา้น เรืองอืนๆ
ก็ช่วยกนัเองในบรรดาญาติๆลูกหลาน” (CH ) หรือ “แม่สังเอาไวว้า่อยากกลบั
บา้น เวลาแกเป็นหนกัขอกลบับา้น ขอใหไ้ดก้ลบั อีกอยา่งขอใหห้มอบอกตรงๆ
วา่แกจะอยูไ่ดอี้กนานแค่ไหน ขอกลบัไม่ใหก้ลบั เกิดเขาถือขึนมาวา่ตายนอก
บา้นเอาศพเขา้บา้นไม่ไดจ้ะยุง่” (CH ) หรือ “รถรับส่งคนไข ้บริการไดก้็ดี 
บางทีเราไม่มีรถไม่รู้จะหาใคร อยูบ่า้นพีๆนอ้งๆลูกหลานก็ดูกนัไป” (CH )       
.) ต้องการรับความช่วยเหลือจากเพอืนร่วมงาน และองค์กรปกครองท้องถิน

“ถึงแมว้า่คนป่วยหนกัหรือเสียชีวติจะไม่ใช่ญาติสายตรง แต่หากผูป่้วยเป็นคนทีมี
ความสาํคญักบัเรา ก็อยากใหที้ทาํงานช่วยหาคนมาทาํงานแทนให ้เพราะการทาํงาน
ขณะทียงัมีความเศร้าเสียใจจะทาํใหล้ดสมาธิและสติในการทาํงานได”้ (C ) หรือ  
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ผู้สูงอายุป่วย
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ชีวติ (ต่อ) 

“ถา้ลุงเขาเสียแค่อยากใหเ้ทศบาลมาช่วยดูแล เพราะฉนัไม่มีใครไม่มี ญาติในหมู่บา้น 
ไม่มีทุน ฌาปนกิจหมู่บา้นก็ไมไ่ดเ้ขา้ไวไ้ม่มีเงินส่ง เวลามีใครตายเขามาเก็บตงัค ์
ก็ไม่มีจ่ายเขา ทาํแต่กองทุนวนัละบาทมา  ปีกวา่ ไดไ้ม่กีตงัคแ์ต่ก็ยงัดี ทุกวนันี 
ไดเ้งินสูงอายสุองคนรวมกนั ,  บาทกซื็อไม่พอ ใชแ้บบประหยดั อาหารโดยมาก
ซือไม่ทาํกิน เราอะไรก็ได ้ซือมาใหแ้กกิน ชีวติคนจนก็อยา่งนี” (CH 03)      

 
 จากตารางที 14 เกียวกบัความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ย
ของชีวติและหลงัการตาย  พบวา่  
 ด้านความต้องการได้รับการดูแลของญาติเมือผู้สูงอายุเจ็บป่วย แยกเป็นความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแลเมือผูสู้งอายปุ่วยอยูที่บา้น และเมือผูสู้งอายปุ่วยอยูที่โรงพยาบาล โดยสรุปไดด้งันีคือ  
 1. ความต้องการได้รับการดูแลของญาติเมือผู้สูงอายุป่วยอยู่ทีบ้าน โดยญาติผูสู้งอายุ  
มีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนการดูแลแยกออกเป็น  กลุ่ม คือ  
  .1  ตอ้งการใหญ้าติพีนอ้งมาช่วยกนัดูแล  
  1.2  ตอ้งการใหมี้ญาติมาเยยีมพดูคุย   
  1.3 ต้องการได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ญาติ
ผูสู้งอายุกลุ่มแรก ร้อยละ 60 ต้องการเพียงแค่ บุตรหลานร่วมกันดูแลผูสู้งอายุและคิดว่าบุตรหลาน
สามารถดูแลกนัเองได ้ส่วนญาติผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง ร้อยละ 20 ตอ้งการให้มีญาติคนอืนๆ มาเยียมพูดคุย
เพือให้กําลังใจผูสู้งอายุในขณะเจ็บป่วยบ้าง และญาติผูสู้งอายุกลุ่มสุดท้าย ร้อยละ 20 ต้องการให้
หน่วยงานสาธารณสุขเขา้ตรวจเยียม ให้คาํแนะนาํการปฏิบติัดูแลผูสู้งอายุขณะเจ็บป่วย  และตอ้งการรับ
การสนบัสนุนดา้นการแพทยที์จาํเป็น เช่น เตียงลม ถงัออกซิเจน  สายด่วนปรึกษาปัญหาสุขภาพ เป็นตน้   
 2. ความต้องการได้รับการดูแลเมือผู้สูงอายุป่วยอยู่ทีโรงพยาบาล โดยญาติผูสู้งอายุมี
ความตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนการดูแลผูสู้งอายกุารแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  2.  ไม่ตอ้งการสิงใดเพิมเติม  
  2.2 ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน จากโรงพยาบาลในดา้นต่างๆ โดยญาติผูสู้งอายุ
กลุ่มแรก ร้อยละ 43.33 ไม่ตอ้งการรับการสนบัสนุนช่วยเหลือเพิมเติมจากทีโรงพยาบาลจดับริการ
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ให้ เนืองจากมีความเห็นว่าการบริการทีโรงพยาบาลจดัให้ดีอยู่แล้ว และญาติผูสู้งอายุกลุ่มทีสอง   
ร้อยละ 56.67 มีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน จากโรงพยาบาลในดา้นต่างๆ คือ  
   2.2.1 การบริการที ดี  การอํานวยความสะดวก  และสนับสนุนอุปกรณ์
การแพทย์ทีจาํเป็น และมีรถรับส่งผูป่้วยจากบ้านมาโรงพยาบาลกรณีทีผูป่้วยไม่มีรถ เช่นการ
ประสานรถจากองคก์รปกครองทอ้งถิน หรือรถมูลนิธิต่างๆ   
   2.2.2  การแจง้ขอ้มูลเพือการวางแผนตามหลกัความเป็นจริง เกียวกบัอาการ
และการรักษาอยา่งต่อเนือง   
   2.2.3  การรักษาทีถูกตอ้ง ต่อเนือง มีความรวดเร็ว ในการตรวจรักษา  
   2.2.4  ความเป็นส่วนตัวและได้รับความร่วมมือในการดูแลผูป่้วย ได้อยู่กับ
ผูป่้วยทุกขณะ ทุกสถานที เพราะไม่ตอ้งการใหผู้ป่้วยอยูต่ามลาํพงั เพือความสะดวกทงัผูป่้วยและญาติ   
   2.2.5  มีเจา้หน้าทีช่วยดูแลผูป่้วยต่อเนือง เนืองจากญาติบางคนมีปัญหาดา้น
สุขภาพ หรือญาติไม่อยูเ่ฝ้าในบางช่วง  
   2.2.6  ช่วยอาํนวยความสะดวกดา้นการเขา้เยียม การบริหารเวลาเขา้ออกห้อง
ผูป่้วย หรือการจดัสรรเวลาใหก้ารพยาบาลหรือกิจกรรมใหดี้  
   2.2.7  อาหารสาํหรับผูป่้วยทีน่ารับประทาน  
   2.2.8  การให้กาํลงัใจ การเปิดวิทยุ โทรทศัน์ฟังเพลง ฟังรายการทีผูป่้วยชอบ
หรือตอ้งการได ้มีการแนะนาํการปฏิบติัสมาธิเพือจิตสงบ  
   2.2.9  ทีพกัสาํหรับญาติบา้นไกลหรือสาํหรับญาติของผูป่้วยใกลเ้สียชีวติ  
   2.2.10 การประกอบพิธีกรรมตามความเชือและศรัทธา เป็นตน้  
 ด้านความต้องการได้รับการดูแลของญาติเมือผู้สูงอายุป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตและ
เสียชีวิต โดยญาติของผูสู้งอายุทีดูแลผูสู้งอายุป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและเสียชีวิตต้องการไดรั้บ
การดูแล แยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
 1. ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนจากญาติในการดูแลจดัการดา้นต่างๆ  
 2. ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล  
 3. ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากองคก์รปกครองทอ้งถิน  
 . คาดหวงัไดรั้บการสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน  
 ซึงญาติของผูสู้งอายุทงัหมดตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากลูกหลานและญาติ
ดว้ยกนัเองในการจดัการดา้นต่างๆ เช่น ขณะป่วยหนกัตอ้งการให้ บุตรหลานอยูด่ว้ยตลอดเวลา และเมือ
เสียชีวิตให้ช่วยกนัจดังานศพ ญาติของผูสู้งอายุร้อยละ 16.67 ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล 
เช่นการอาํนวยความสะดวกในการขออนุญาตพาผูป่้วยกลบับา้นเมือมีอาการหนกั มีรถรับส่งคนไขก้รณี
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จาํเป็น การอาํนวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมตามความเชือและศรัทธา พืนทีส่วนตวัในการ
อยู่กับผูสู้งอายุทีป่วยหนักใกล้เสียชีวิต การอาํนวยความสะดวกด้านกระบวนการดําเนินการหลัง
ผูสู้งอายุเสียชีวิต เช่นงานเอกสารมรณบตัร เป็นตน้ และมีญาติของผูสู้งอายุร้อยละ 3.33 ตอ้งการรับความ
ช่วยเหลือจากองคก์รปกครองทอ้งถิน เช่น ดา้นการแกปั้ญหาเกียวกบัการจดังานศพ เป็นตน้ และตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูร่้วมงานในการปฏิบติังานแทนกรณีผูสู้งอายุเสียชีวิต 
 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้จึงพบวา่ ญาติของผูสู้งอายุทีดูแลผูสู้งอายุขณะเจ็บป่วยทีบา้นส่วน
ใหญ่ตอ้งการให้บุตรหลานช่วยกนัดูแล มีบางรายทีตอ้งการให้มีญาติหรือคนทีรู้จกัมาพูดคุยให้กาํลงัใจ 
และบางรายตอ้งการให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มูล  
การดูแลและการลงตรวจเยยีมผูสู้งอายทีุบา้น ส่วนขณะป่วยอยูที่โรงพยาบาลญาติส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บ
การอาํนวยความสะดวกด้านข้อมูลการรักษา ความเป็นส่วนตวัและการได้อยู่ใกล้ชิดผูสู้งอายุ รวมถึง       
การช่วยเหลือในการดูแล แต่เมือผูสู้งอายุป่วยหนกัและเสียชีวิต ญาติของผูสู้งอายุทงัหมดตอ้งการไดรั้บ
การสนบัสนุนช่วยเหลือการจดัการดา้นต่างๆจากบุตรหลานและญาติๆดว้ยกนัเอง และมีบางส่วนตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลในการอาํนวยความสะดวก เช่นดา้นการปฏิบติัตามความ
เชือและศรัทธา ดา้นขอ้มูลต่างๆ และการบริการส่งผูป่้วย หรือศพกลบับา้น มีบางส่วนตอ้งการไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์รปกครองทอ้งถินในการจดังานศพ และการสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน 
 

วตัถุประสงค์ท ี4  เพอืศึกษาสภาพการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย 
       ของชีวติของโรงพยาบาลในเขตจังหวดัราชบุรี 
 

 ซึงการศึกษานีเป็นการศึกษาเกียวกบัสภาพการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของ
บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี ซึงขอ้มูลทีคน้พบจากการศึกษาสามารถนาํมา
เป็นขอ้มูลพืนฐาน และเปรียบเทียบกบัการเตรียมตวัก่อนตาย และความตอ้งการการดูแล ช่วยเหลือของ
ผูสู้งอาย ุเพือการพฒันาแนวทางการดูแลใหเ้หมาะสม และตอบสนองต่อความตอ้งการไดต้รงประเด็น 
 ตอนท ี4 ประกอบดว้ย 
 1.  สภาพการดูแลผู ้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี 
  1.1  สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของโรงพยาบาล 
  1.2 ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติไดค้รอบคลุม 
  1.3 ปัญหา อุปสรรคการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 
  1.4 ความรู้ เกียวกบัหนงัสือแสดงความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will) 
  1.5 การเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช้ 
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 1. สภาพการดูแลผู้ ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในเขตจังหวดัราชบุรี  
  โดยเป็นการศึกษาเกียวกบัสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาล 
ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ ปัญหาอุปสรรคการดูแลผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวิต ความรู้ เกียวกบัหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living 
will) และการเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช้ โดยผลการคน้พบสามารถนาํเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการรับการช่วยเหลือของผูสู้งอายุ และความตอ้งการของญาติ
ในการดูแลผูสู้งอายุ และปรับใช้ได้เหมาะสม และตอบสนองตรงตามบริบททงัของผูสู้งอายุและญาติ   
ซึงผลการศึกษาสามารถแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 
 

ตารางที 15 สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของบุคลากรทางการแพทยข์อง 
                 โรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวติ
ของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทุกระดบัมีนโยบายเกียวกบัการดูแลแบบประคบัประคองและผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวติโดยแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบการปฏิบติังานทีสามารถ
ยดืหยุน่ไดต้ามบริบทโดยรูปแบบการดูแลครอบคลุมทงัดา้นการดูแลรักษา 
1.) มีการประเมินผูป่้วยดา้นอาการ การรับรู้ การยอมรับความจริง                  
2.) มีการแจง้ขอ้มูลผูป่้วยโดยแพทยพ์ยาบาลอยา่งต่อเนือง และเมือผูป่้วย 
มีอาการเปลียนแปลง                                                                                       
3.) มีการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งทีมรักษาและญาติ                                      
4.) มีการลงนามตดัสินใจเกียวกบัการยนิยอมช่วยฟืนคืนชีพ การใส่ท่อช่วย
หายใจ การนวดหวัใจเมือผูป่้วยมีอาการทรุดหนกั 
และครอบคลุมทงัมิติดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณ โดย               
ด้านร่างกาย มีการดูแลร่วมกบัญาติมีส่วนร่วม                                                
ด้านจิตใจ ส่วนใหญ่ผูป่้วยอยูใ่นภาวะไม่รู้สึกตวั ไม่สามารถสือสารได ้ 
มีอาการเหนือย การแจง้ขอ้มูลเกียวกบัความเจบ็ป่วยหรือขอ้มูลเกียวกบัโรค
จึงแจง้กบัญาติและญาติจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะแจง้หรือไม่แจง้ใหผู้ป่้วยทราบ  
ด้านสังคม หน่วยงานเปิดโอกาสใหบุ้ตรหลาน ญาติสามารถเขา้เยยีมผูป่้วย
ไดต้ลอดเวลาเมือมีภาวะทรุดหนกั โดยอยูใ่นเงือนไขและขอ้จาํกดัของ 
แต่ละโรงพยาบาล และมีการแจง้อาการใหญ้าติทราบทางโทรศพัท ์               
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ตารางที 15 สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของบุคลากรทางการแพทย ์
                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวติ
ของโรงพยาบาล (ต่อ) 

ด้านจิตวญิญาณ หน่วยงานเปิดโอกาสใหผู้ป่้วย ญาติสามารถประกอบ
พิธีกรรมตามความเชือส่วนบุคคล และประกอบพิธีสงฆไ์ด ้และรวมถึง
การพาผูป่้วยกลบัไปเสียชีวติทีบา้น                                                                 
สภาพการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวติโรงพยาบาลชุมชน  เช่น
“โรงพยาบาลเรามีนโยบายมีแนวทางการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 
และแต่ละหน่วยงานก็จะนาํไปปฏิบติับริหารจดัการเอง หมอเขาจะคุยเรือง
โรค พยาบาลก็จะบอกแนวโนม้ของการดาํเนินของโรคและแนวทางการ
ดูแลรักษา การใหข้อ้มูล เราจะใหข้อ้มูลตรงๆวา่ถา้มีการช่วยฟืนคืนชีพ 
ผลดีคืออะไร เสียคืออะไร อยา่งถา้คนไขคื้นมาจะตอ้งอยูส่ภาพไหน 
จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เช่น ซือทีนอนลม ใส่ท่อช่วยหายใจ ใหย้า พาไปทาํ
กายภาพบาํบดั ญาติตอ้งสละเวลามาดูแล ค่าใชจ่้ายทีเพิมขึน แลว้ใหเ้ขา 
ตดัสินใจ ถา้เขาตดัสินใจใหปั้มส์ก็คือปัมส์ แลว้แต่เขา เราดูแลทุกๆ ดา้น
ไม่มีขอ้หา้ม สามารถประกอบพิธีไดต้ามความเชือศาสนา ประเพณี ทาํได้
หมด” (N 1) หรือ “เรามีระบบบริหารจดัการ ดา้นการแพทยเ์ราก็ทาํตาม
ขนัตอนการรักษา ขณะใหก้ารช่วยเหลือเราจะแจง้ให้ญาติทราบตลอด มีที
นงัใหญ้าติ ใหค้วามสะดวกกบัญาติในการร้องขอ ถา้คนไขเ้สียชีวติทีเราๆ
ก็จะส่งพวงหรีดไปให ้ไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ” (N 2) หรือ “เราจะมี
แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลการดาํเนินการ เซนตย์นิยอมการรักษา การช่วยชีวติ 
มีระบบตามดูแลถึงทีบา้น การดูแลจะแบ่งออกตามลกัษณะอาการคนไข ้
เราจะดูแลครอบคลุมทุกๆดา้น ดา้นร่างกายนีเป็นกิจวตัรทีเราดูแลอยูแ่ลว้ 
ดา้นอืนๆก็ตอ้งดูตามทีคนไขเ้ขาตอ้งการ เช่นวา่คนไขบ้างคนตอ้งการ
ความรักจากลูกมาก ลูกไม่จาํเป็นตอ้งไปเช็ดตวัใหแ้ค่ขออยูใ่กล้ๆ ก็พอ เรา
ก็ตอ้งทาํตามทีคนไขต้อ้งการไปเป็นการดูแลจิตใจเขา แถมตอ้งดูแลไปถึง
ความรู้สึกของญาติดว้ยเพราะญาติเองเวลาทีดูแลคนไขน้านๆ ก็เริมเครียด 
ไม่ไหว ช่วงแรกๆก็ดูแลผูป่้วยทดแทนบุญคุณ ทนเครียดไดช่้วงนึง แต่
หลงัๆเริมไม่ไหว เครียด เราก็ตอ้งดูแลทงัคนไข ้ทงัญาติ  เรามีการส่ง
พยาบาลไปอบรมการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองคนละดา้นเมือ  
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สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวติ
ของโรงพยาบาล (ต่อ) 

กลบัมาใครถนดัเรืองไหนก็ทาํเรืองนนัไปเรืองการตอบสนองดา้นต่างๆ
เช่นความเชือ ศาสนานี ทีตึกเราจะ นิมนตพ์ระมารับบาตรทุกวนัพุธ หรือ
ถา้คนไขจ้ะถวายสังฆทานนี เราจะไปนิมนต ์พระและใหร้ถโรงพยาบาล
ไปรับพระมาใหเ้ลย คนไขร้ะยะสุดทา้ยของชีวติ เราจะจดัหอ้งแยกใหเ้ลย 
เขาจะไดมี้ความเป็นส่วนตวักบัญาติ หรือถา้ขอกลบับา้นเราก็จะใหก้ลบั ถา้
คนไขใ้ส่ท่อเราก็ใหไ้ปพร้อมท่อ แลว้ประสานกบัเจา้หนา้ทีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลเป็นคนถอดท่อให้เมือผูป่้วยเสียชีวติ ก็ไดรั้บความ
ร่วมมืออยา่งดี เพราะบางทีอยา่งลาวโซ่งนีเขาถือเรืองตายนอกบา้นไม่ได ้
ตอ้งในบา้นเท่านนั เราก็ตอ้งประเมินใหไ้ด ้ตอ้งส่งเขาถึงบา้นใหท้นัก่อน
ตาย ถา้ไม่ทนัเขาเชือวา่พีนอ้งคนติดกนัตอ้งตายตามอยา่งนี เคยมียายคนนึง
แกเป็นไทยทรงดาํ เลียงผ ีนอนป่วยอยูน่าน แกห่วงบา้นมาก อยากกลบั
บา้น เราก็พาไปส่ง แกกลบัไปทาํพิธีตามความเชือแกไดก้็สบายใจ” (N 4)      
สภาพการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวติโรงพยาบาลทวัไป เช่น
“โรงพยาบาลมีนโยบายเกียวกบัการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองอยู่
แลว้ มี Guide line กลาง แต่ละหน่วยงานก็นาํไปปฏิบติักนั แต่รูปแบบไม่
ตายตวัหรอก เมือผูป่้วยถูกประเมินวา่อยูใ่นระยะสุดทา้ย หรือตอ้งรักษา
แบบประคบัประคอง หมอก็จะแจง้ใหญ้าติทราบเกียวกบัโรค พยาบาลก็
จะแจง้เกียวกบัแนวทางการดูแล มีแบบฟอร์มเซ็นตย์นิยอมวาระสุดทา้ย
ของชีวติผูป่้วยเกียวกบัใส่ท่อ ไม่ใส่ท่อ ปัมส์ หรือไม่ปัมส์หน่วยงานเขาจะ
ประเมินเบืองตน้แลว้จะแจง้ขอ้มูลผูป่้วยใหก้บัทีม Palliative care กลาง  
แต่ละหน่วยงานจะมีพยาบาลทีรับผดิชอบงานนีอยูแ่ลว้ทุกคนผา่นการ
อบรมมาหมด เมือทีมกลางทราบเคสก็จะกาํหนดวนัลงเยยีมผูป่้วยประเมิน
อีกรอบจากทีตึกใหข้อ้มูลและเมือผูป่้วยไดก้ลบับา้นก็จะตามลงเยยีม
ประเมินสภาพแวดลอ้ม เยยีมอาการ ช่วยประสานงานกบัชุมชนช่วย
แกปั้ญหาเกียวกบัการดูแลผูป่้วยให ้ดูวา่เขาตอ้งใชอ้ะไร ขาดเหลืออะไร 
เราก็ประสานหาให้” (N1 ) หรือ “ถา้ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไมส่มควรใส่ท่อ 
เราจะคุยกบัญาติ หมออาจจะคุยตามหลงั หรือบางทีหมอก็คุยก่อน ส่วน  
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สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวิต
ของโรงพยาบาล (ต่อ) 

ใหญ่เราจะคุยกบัญาติ แต่ถา้จะบอกคนไข ้เราตอ้งประเมินคนไขก่้อนวา่รับ
ไดม้ยั และปรึกษากบัญาติก่อนวา่จะอยา่งไร ถา้ญาติไม่ให้บอก เราก็จะ
อธิบายวา่ชีวติผูป่้วยทีเหลือเผือเขาจะไดต้ดัสินใจ ถา้ญาติยืนยนัวา่ไม่บอกก็
ไม่บอก บางทีจนตายก็ยงัไม่รู้เลยวา่เป็นอะไร แต่ก็คิดวา่เขาสงสัย เขาถาม
เราก็เลียงๆตอบไป แต่ถา้ญาติตกลงจะใหบ้อกส่วนใหญ่ถา้ญาติไม่บอกเอง
ก็ใหห้มอเป็นคนบอก ผูป่้วยบางรายมีแนวโนม้วา่เสียชีวติแน่ๆ ญาติขอ
นาํกลบับา้นก็มี ตามความเชือเขา เราก็ใหก้ลบัแต่ขอใหเ้ซนตไ์ม่สมคัรใจ
รับการ รักษาไว ้เพราะถือวา่เป็นการปฏิเสธการรักษา ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูสู้งอาย ุบางรายญาติขอนาํกลบัไปเสียชีวติทีบา้นตอ้งให้ออกซิเจน
กลบัไปเราก็ใหไ้ป มีนิมนตพ์ระมาทาํสังฆทาน มาสวดเราก็เปิดใหห้มด 
แต่ส่วนใหญ่เรามกัเป็นคนเสนอให ้ผูป่้วยเองไม่ค่อยขอเพราะส่วนใหญ่
อาการหนกัซึมหลบั” (N3) หรือ “ถา้ผูป่้วยแย่ๆ  สัญญาณชีพแยล่ง เราจะ
บอกกบัญาติทงัโทรบอกถา้ญาติกลบัไปแลว้ หรือบอกกบัญาติทีนงัหนา้ตึก
ใหม้าอยูก่บัผูป่้วย มีบา้งทีเขาไปขอขมากนั เราจะแจง้ญาติใหท้ราบวา่วา่
สามารถทาํบุญถวายสังฆทานได ้ก็แลว้แต่เขาจะทาํหรือไม่ ก็จะมีทาํบา้ง 
ไม่ทาํบา้ง บางคนก็มาทาํโยเล บางคนก็มา เคาะเรียกผีแต่ถา้ขดักบัการรักษาก็
ไม่ได ้บางคนนบัถือคริสตก์็มาสวดมนตใ์ห้ บางคนรับไม่ไดก้็มี คนไขใ้กล้
เสียเราก็มีเทปธรรมะใหฟั้ง มีสวดชินบญัชรวางไวข้า้งๆหู 80% เป็นญาติร้อง
ขอ เพราะคนไขไ้ม่เคยสังไม่เคยบอกไว ้แมก้ระทงัใส่ไม่ใส่ท่อ”( N4)                
สภาพการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวติโรงพยาบาลศูนย์ เช่น “มี
นโยบายการดูแลดา้นนีของโรงพยาบาล แต่ของแต่ละตึกก็มีเป็นแนวทาง
ของตวัเอง อยา่งทีตึกนีใหดู้แลผูป่้วยวา่เป็นผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติทุก
ราย เรืองการใหข้อ้มูล เราตอ้งประเมินญาติก่อนวา่รับไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
แลว้ค่อยๆบอก เราจะคุยกบัคนทีรับไดก่้อน แต่ขอ้มูลทีให้ตอ้งดูวา่
ประมาณไหน เพราะญาติทีรับไดอ้าจไม่ใช่คนใกลชิ้ดคนไขห้รือญาติสาย
ตรง พยาบาลเจา้ของไขจ้ะเป็นคนพดูคุยตามสายบงัคบับญัชาในเวรนนัๆ 
ถา้ประเมินแลว้วา่การคุยนนัยากเราก็จะปรึกษาพีทีมีประสบการณ์ช่วยคุย 
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                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวติ
ของโรงพยาบาล (ต่อ) 

ให ้เราจะมีการส่งเวรต่อกนัวา่ เราใหข้อ้มูลอะไรกบัญาติไปแลว้บา้ง ขอ้มูล
ตอ้งเป็นจริง บอกตรงๆ เพราะญาติเขาตอ้งตดัสินใจ คนไขอ้าการหนกัถา้
ญาติขอนาํกลบับา้น เราจะอธิบายขอ้ดีขอ้เสียใหญ้าติฟังก่อนถา้ญาติยงั
ยนืยนัจะพากลบั เราจะใหเ้ซนตไ์ม่สมคัรใจรักษาไว ้อยา่งคนไขใ้ส่ท่อไว ้
เราไม่ถอดให้เพราะจะกลายเป็นเราทาํใหค้นไขเ้สียชีวติ ขอกลบับา้นเราให้
ไปพร้อมท่อและใหญ้าติถอดท่อเอง เราสอนวธีิให ้เราอาํนวยความสะดวก
เรืองรถจากภายนอก ใหเ้บอร์โทรศพัทใ์ห้เขาติดต่อ เช่น โรงพยาบาล
เอกชน หรือรถมูลนิธิ แต่ส่วนใหญ่พอเราอธิบายเหตุผลใหฟั้งเขาก็เปลียน
ใจไม่พากลบั” (N 1) หรือ “โรงพยาบาลมีนโยบายเรืองนีอยูแ่ลว้ หน่วยงาน
ก็มีรูปแบบการทาํงาน ใชก้ารดูแลองคร์วม ดูทุกดา้นทงัผูป่้วยและญาติ เรา
ไม่มีขอ้กาํหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เราใชว้ธีิการพดูคุย ใครรู้
อะไรมาก็มาคุยกนัในทีประชุมหน่วยงาน มีปัญหาก็มาคุยมาแกม้าปรับ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ทีเราทาํงานนีหล่ะ คนไขอ้าการหนกัแลว้ญาติขอ
กลบับา้นก็มี เราก็จะอธิบายผลดีผลเสียก่อนถา้ยงัยนืยนัจะกลบัเราก็ให้
กลบั เซนตใ์บไม่ยนิยอมรับการรักษาไว ้ถา้มีท่อเราก็สอนวธีิถอดท่อให ้
เราไม่ถอดให้เขาเดียวกลายเป็นเราทาํคนไขต้าย ส่วนรถรับส่งเขาก็ติดต่อ
รถจากขา้งนอกมารับเราบริการเบอร์โทรศพัทใ์ห ้ส่วนดา้นอืนๆเราก็
อนุญาตนะ อยา่งคนไขอ้าการหนกัเราก็เปิดโอกาสใหเ้ขา้เยยีมได้
ตลอดเวลาสลบักนัเขา้มา ญาติเขาทาํตามความเชือไดน้ะ อยา่งถวาย
สังฆทานนี เราก็เปิดโอกาสให ้มีนิมนตพ์ระมารับบิณฑบาต คนไขไ้ม่ไหว
ก็ใหญ้าติไปใส่บาตรให”้ (N 2) “โรงพยาบาลมีนโยบายและแนวทางการ
ดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง ส่วนทีตึกก็จะมีรูปแบบแนวทางของทีตึก
เองโดยปรับใชใ้หเ้หมาะสม กรณีคนไขว้าระสุดทา้ย เราจะคุยใหข้อ้มูล
และใหญ้าติเซนตไ์วเ้ลยวา่จะใส่ท่อไม่ใส่ท่อ นวดหวัใจหรือไม่นวด ทีเคย
แจง้ญาติไวว้า่ถา้เป็นอะไรไม่ขอใส่ท่อ ไม่นวดหวัใจ ญาติมาบอกพยาบาล 
พยาบาลก็จะแจง้แพทยเ์จา้ของไข ้และแพทยจ์ะลงในแผนการรักษาวา่ No 
CPR เพือทาํตามความประสงคข์องคนไข ้หรือคนไขอ้าการหนกัญาติขอ  
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                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
สภาพการดูแลผู้ป่วย
วาระสุดท้ายของชีวติ
ของโรงพยาบาล (ต่อ) 

พากลบับา้นสามารถพากลบัได ้แต่เราจะใหเ้ซนตไ์ม่สมคัรใจรับการรักษา
ไว ้ถา้มีท่อก็ใหญ้าติไปถอดท่อเอง เราจะสอนวธีิให ้แต่ส่วนใหญ่พอเรา
อธิบายเหตุผลใหเ้ขาฟัง ตอ้งคุยลึกเลย ระหวา่งเรา หมอ และญาติ เพือ
ป้องกนัความขดัแยง้ทีจะเกิด เช่นวา่ถา้ผูป่้วยบา้นไกลขอพากลบั เกิดไป
เสียชีวติระหวา่งทางจะมีปัญหาเรืองการออกเอกสารรับรองความตายนะ 
พอเราอธิบายดว้ยเหตุผลสุดทา้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่กลบัแลว้ยอมนอนต่อ 
เคยถามคนไขใ้ส่ท่อตรงๆเลยวา่ถา้หยดุหายใจไปอีกจะให้ช่วยหรือไม่ 
คนไขส่้ายหวั ตอนหลงัเราก็ทาํตามเขาส่วนถา้คนไขไ้ม่รู้ตวัเราก็จะให้
ขอ้มูลญาติให้ญาติเป็นคนตดัสินใจ ช่วงแรกๆญาติก็จะทาํใจรับยาก แต่พอ
เวลาผา่นไปก็รับได ้คนไขอ้ายเุยอะใหปั้มส์ก็ไม่ไหว ทีตึกนีนิมนตพ์ระมา
สวดมาเทศน์ใหฟั้ง มาพรมนาํมนตใ์หค้นไขต้ามเตียงทุกเดือน ถา้เดือน
ไหนตรงกบัวนัเกิดเจา้หนา้ทีคนไหน คนนนัจะเป็นเจา้ภาพในการนิมนต์
พระมาเองเลย ตอนนีก็มีหลายหน่วยงานเริมทาํมากขึนแลว้” (N 4) 

ความสามารถในการ
ดูแลทตีอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติได้
ครอบคลุม 

โรงพยาบาลทุกระดบัประเมินความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป่้วยและญาติวา่สามารถดูแลไดค้รอบคลุมในทุกๆดา้น และ 
ในส่วนของ โรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลศูนยมี์ความเห็นวา่มีบางดา้นที
สามารถพฒันาไดอี้ก เช่น ระบบการดูแลผูป่้วยทีเชือมโยงถึงชุมชน สถานที
ความเป็นส่วนตวัของผูป่้วยและญาติ การมีเวลาใหข้อ้มูล การใหก้ารดูแลทีตอบ 
สนองตรงตามความตอ้งการของผูป่้วย เช่น ดา้นความเชือและศรัทธา เป็นตน้ 
ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้
ครอบคลุม ของโรงพยาบาลชุมชน “ตอบสนองได้ดีจากเสียงตอบรับของ
ผูป่้วยและญาติ ในรูปแบบและวิธีการปฏิบติัของเรา ญาติทุกรายทีอยู่ในขณะ
เราช่วยเหลือผูป่้วยและเห็นการดาํเนินการช่วยเหลือคนไขเ้ป็นระยะๆ” (N 2) 
หรือ “ตอบสนองไดดี้ อาจเพราะเราเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ผูป่้วย ญาติเชือ
ใจในการดูแล ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นชนบท (N 4) 
ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้
ครอบคลุม ของโรงพยาบาลทวัไป สามารถใหก้ารดูแลทีตอบสนองความ 
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สภาพการดูแลผูป่้วย ผลการคน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
ความสามารถในการ
ดูแลทตีอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติได้
ครอบคลุม (ต่อ) 

ตอ้งการไดค้รอบคลุม แต่มีบางส่วนทีสามารถพฒันาไดอี้ก “คิดวา่ทีทาํอยูก่็ดี
อยูแ่ลว้ เราเปิดโอกาสใหเ้ตม็ที ไม่ไดปิ้ดกนัอะไร ไม่วา่จะดา้นการเยยีม การทาํ
พิธีตามความเชือ หรือการเขา้เยียม การตามไปเยยีมทีบา้น แกปั้ญหาให ้แต่เรือง
ระบบการประสานงานในการดูแลผูป่้วยในชุมชนน่าจะพฒันา ขึนไดเ้พราะ
ตอนนีการประสานงานในชุมชนยงัไม่ชดัเจน Case discharge เราส่งต่อทีม 
Home health care แต่เราไม่ไดต้าม case ต่อเลยไม่รู้วา่เขาเป็นยงังยับา้ง” (N 1) 
หรือ “คิดวา่ตอบสนองไดดี้และบางเรืองน่าจะปรับไดต้ามเหมาะสม เราไม่ปิด
กนัการทาํพิธีต่าง  ๆเราจะเป็น คนบอกใหเ้ขาทาํดว้ยซาํ ก่อนเสียชีวติเราก็เปิด
เทปธรรมะใหฟั้ง อีกอยา่งญาติก็ ไม่ไดร้้องขอ อะไรเพิมเติม แต่เรือง สถานทีพกั
ของญาติเราไม่มีเป็นสัดส่วน ส่วนใหญ่เขาก็นงัอยูห่นา้ตึกนีแหล่ะ เวลาเยยีมเรา
ก็ใหผ้ลดักนัเขา้เยยีมทีละ 4-5 คนใชก้นัม่านป้องกนัรบกวนเตียงอืนเอาเราไม่มี
หอ้งทีเป็นสัดส่วนสาํหรับคนไขว้าระสุดทา้ยของชีวติ” (N 2) หรือ “ก็คิดวา่มี
ส่วนทงัทีดีและบางส่วนก็น่าจะยงัตอ้งพฒันาได ้อยา่งเรืองสถานทีสาํหรับญาติ
ทีเราไม่ไดจ้ดัไวเ้ป็นสัดส่วน หรือการเอาเทปธรรมะใหค้นไขฟั้งบางทีคนไขก้็
ปฏิเสธ บางทีญาติก็ปฏิเสธใหเ้พราะปกติผูป่้วยไม่เคยสวดมนต ์เราเขา้ไม่ถึง
คนไขใ้นส่วนนี” (N 3) หรือ “คิดวา่ตอบสนองไดดี้ ส่วนใหญ่คนไขที้มาทีเราจะ
ฉุกเฉิน กลุ่มทีเราจะดูแลเลยตอ้งเป็นกลุ่มญาติมากกวา่ บางรายญาติรับการ
สูญเสียกะทนัหนัไม่ได ้ใหเ้ราช่วยนวดหวัใจคนไขเ้ป็นชวัโมงเราก็ตอ้งทาํ ปกติ
เราช่วยแค่ 30-45 นาทีถา้ไม่คืนก็หยดุแลว้” (N 5) 
ความสามารถในการดูแลทตีอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้
ครอบคลุม ของโรงพยาบาลศูนย์ “คิดวา่ตอบสนองไดดี้ เราดูแลทุกๆ ดา้น ทงั
ผูป่้วยและญาติ ไม่มีปัญหาขอ้ร้องเรียนใดๆ เมือเวลาผา่นไป ญาติก็แวะเวยีน
มาหา มาทาํบุญร่วมดว้ย” (N 2) หรือ “คิดวา่น่าจะมีเวลาใหก้บัญาติในการให้
คาํปรึกษามากกวา่นี บางทีมนัเร็วมากจนญาติยงัไม่ไดท้าํใจ คนไขก้็เสียชีวิต 
แลว้” (N4) “ตอบสนองไดดี้ เราให้ญาติเขา้มาอยูใ่นห้องก็ให้คาํปรึกษา  เราให ้
ขอ้มูลตลอด และญาติจะเห็นขณะเราใหก้ารช่วยเหลือกูชี้พผูป่้วยเป็นระยะๆ 
ญาติร้องขอให้เรา CPR ต่อเราก็ทาํเพือ Support จิตใจญาติ” (N5) 
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สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
ปัญหาอุปสรรคการ
ดูแลผู้ป่วยวาระ
สุดท้ายของชีวติ 

โรงพยาบาลทุกระดับพบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูป่้วย   
วาระสุดทา้ยของชีวติแยกเป็น6 ประเด็น คือ                                                   
1.) สมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบติังานและการสือสารใหข้อ้มูลผูป่้วย
และญาติไม่เท่ากนั หน่วยงานแกไ้ขโดยการส่งเขา้รับการอบรมเพือให้เขา้ใจ
ในแนวคิดการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยและมอบหมายงานให้ดูแลผูป่้วยเป็น
รายกรณี เพือให้เรียนรู้จากประสบการณ์ แลว้ค่อยๆพฒันาขึนมา “พยาบาล
บางคนมีความไม่เขา้ใจในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย อีกอยา่งรูปแบบการ
ทาํงานดา้นนียงัไม่ไดรั้บการตอบรับจากบุคลากรทุกๆคนสักเท่าไหร่ บางทียงั
ไม่ไปในแนวทางเดียวกนั บางทีก็ไม่มีเวทีใหชี้แจงหรือแกปั้ญหา ยากกบั
บุคลากรการแพทยรุ่์นใหม่ทีตอ้งการรักษาเต็มที ถึงแมบ้างครังเราจะคุยขอ้มูล
กบัญาติไปแลว้ ในส่วนเราก็ส่งไปอบรมทงัหมดให้เขา้ใจในแนวคิดการดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยให้เขา้ใจและมอบหมายใหน้อ้งๆเป็นเจา้ภาพในการดูแล
ผูป่้วยเป็นรายๆไป ” (N 1 รพช.) “การใหข้อ้มูลเกียวกบัผูป่้วย ประสบการณ์
ของผูใ้ห้แต่ละ คนไม่เหมือนกนั บางคนพูดเขา้ใจง่าย ความน่าเชือถือของผูใ้ห้
ขอ้มูลก็สาํคญัเพราะเป็นเรืองความเป็นความตายทีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ญาติทีเป็นผูเ้ซ็นต ์คนเซ็นตแ์ทนผูป่้วยเขากลวัตดัสินใจผดิ หนูเคยตดัสินใจ
ไม่ใส่ tube ก๋ง แต่ก๋งเหนือยหายใจ air hunger เป็นอาทิตย ์ก๋งทรมานมาก เลย
ตดัสินใจใหม่อีกครังใหใ้ส่ tube หนูรู้สึกผิดวา่ทาํไมไม่ใส่แต่แรก ปล่อยใหก๋้ง
ทรมานทาํไม พอถึงอาม่า หนูตดัสินใจให้ใส่แกจะไดไ้ม่ทรมาน” (N 4 รพท.)     
2.) ความพงึพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการดูแลรักษา การสือสารขอ้มูล 
ทีบางครังญาติมองวา่เราช่วยไม่เตม็ที หน่วยงานแกไ้ขโดยการอธิบาย
ขอ้มูลใหญ้าติรับรู้ขนัตอนการดาํเนินของโรค การรักษา และการร่วมกนั
ใหก้ารดูแลผูป่้วย “บางทีลาํบากใจเรืองความพึงพอใจของญาติต่อการดูแล
รักษาของเจา้หนา้ที เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวใส่ ญาติตอ้งการๆดูแลมากกวา่ที
ทาํอยู ่แต่เราก็บอกวา่ญาติตอ้งช่วยกนัดูแลดว้ย เลยต่างเกียงกนัวา่เป็น
หนา้ทีใคร ญาติบางคนไม่ทาํอะไรเลย คนไขลุ้กไม่ได ้คนไขร้้องปวด ญาติ
ก็ฉุนเฉียวเพราะเขามองวา่เป็นหนา้ทีเรา เราก็ดูก็ทาํใหแ้ต่ก็อธิบายขอ้มูล 



 192 

ตารางที 15 สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของบุคลากรทางการแพทย ์
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สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
ปัญหาอุปสรรคการ
ดูแลผู้ป่วยวาระ
สุดท้ายของชีวติ (ต่อ) 

ให้ญาติรับรู้ขนัตอนการดาํเนินของโรค การรักษา และการใหก้ารดูแลและ
บางอยา่งตอ้งช่วยกนั” (N 3 รพช.) หรือ “บางทีมีปัญหาเรืองการสือสารพูดคุย
กนัระหวา่งคนไขก้บัเจา้หนา้ทีทีบางครังญาติมองวา่เราช่วยไม่เต็มที เพราะเขา
อยูไ่กลไม่ค่อยไดม้าดูเลยอยากยอืไวน้านๆ เราก็ตอ้งอธิบาย” (N 1 รพศ.)             
3.) ความลําบากใจด้านการบอกความจริงทีทาํใหผู้ป่้วยอาการแยล่ง หรือล่าชา้
ทาํใหผู้ป่้วยไม่ไดเ้ตรียมตวัก่อนตาย หน่วยงานแกไ้ขโดยการพดูคุยและ
ปรึกษากบัญาติและเพือการตดัสินใจทุกครังและเคารพการตดัสินใจของญาติ
ถึงสิงทีจะบอกกบัคนไข ้วา่จะบอกหรือไม่ “การบอกความจริงวฒันธรรมของ
คนบางแพ นอ้ยคนทีจะให้คนไขรู้้ เราเคยบอกไป ปรากฏวา่หลงัจากบอกแลว้
ถูกญาติมาตาํหนิวา่เราทาํให้คนไขแ้ย ่ตอนหลงัเราตอ้งถามญาติทุกครังวา่จะ
ใหบ้อกหรือเปล่า ถา้ญาติไม่เราก็ไม่ ถึงแมค้นไขเ้ขาจะรู้ตวั คะยนัคะยอถามก็
ตาม” (N 1 รพช.) หรือ “เวลาดีๆผูป่้วยไม่ไดต้ดัสินใจ หรือสังเสียอะไรไวเ้ลย 
เราเองก็ไม่เคยคุยกบัเขานะ พอถึงเวลาทีอาการหนกั คนเซ็นตย์นิยอมเกือบ
ทงัหมดเป็นญาติตดัสินใจ แต่ก็มีเปลียนไปเปลียนมา อยา่งเคยมีคนไขไ้ตวาย
และมีการติดเชือ ญาติเปลียนความคิด ไปมาวา่จะใส่หรือไม่ใส่ท่อ ส่วนใหญ่
คนไม่เอาคือคนทีดูแล คนทีจา้งดูไม่ใช่ลูก ส่วนลูกไม่ค่อยไดม้าดูก็จะยือให้
นานทีสุด การอนุญาตใหท้าํหตัถการบางทีญาติอยู ่ไกลก็ตอ้งรอ ตอ้งคุยกนั
ทางโทรศพัท”์ หรือ “คนไขไ้ม่รู้วา่ตวัเองเป็นอะไร ญาติก็ไม่ยอมบอก เขาก็มี
ความหวงัก็ไปรักษาตระเวนไปเรือย หรือบางทีคนไขเ้ขาก็รู้ทงัรู้วา่ไม่ดี แต่
ญาติยงัมีความหวงัพาไปรักษาทางเลือก ยงัไม่ยอมแพอ้ยูน่นั การรักษาส่วน
ใหญ่จึงขึนอยูก่บัญาติตดัสินใจเลย” (N 2 รพท.) “คนไขไ้ม่รู้วา่ตวัเองเป็น
อะไร ญาติก็จะระแวงเราเวลาเขา้ไปคุยกบัคนไข ้เขาจะถามเราเลยวา่ เขา้มาคุย
อะไรจะพดูอะไร กลวัเราจะหลุดพดูออกไป เราก็ตอ้งบอกญาติวา่เราเคารพ
การตดัสินใจของญาติสิงทีจะบอกกบัคนไขเ้ราตอ้งบอกญาติวา่เราจะบอก
หรือคุยอะไรกบัคนไข ้ เวลาบอกคนไขเ้ราตอ้งระวงั บางทีคนไขรู้้แลว้ก็มี
แต่ญาติคิดวา่ไม่รู้ ต่างคนต่างปิด บางทีหมอไม่บอก และคนไขก้บัญาติเอง
ก็ไม่รู้วา่ตวัเองป่วยระยะสุดทา้ย แต่หมอมาบอกอีกทีเมือสู้เตม็ทีแลว้ ไม่ได ้
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อะไรขึนมาแลว้ ให้เราไปบอกแลว้จะไดอ้ะไรขึนมา คนไขต้ายแลว้ก็ไดแ้ต่ 
Support ญาติ” (N 1 รพท.)                                                                              
4.) ความยากลาํบากในการ ตัดสินใจเซนต์ยนิยอมทําหัตการของญาติ และ
ความลาํบาก ใจของเจา้หนา้ทีต่อการ ตดัสินใจของญาติ กรณีตดัสินใจต่อ
ชีวติผูป่้วยและพาผูป่้วยกลบับา้นเมือวาระสุดทา้ยของชีวิต หน่วยงาน
แกไ้ขโดยใหก้าร ช่วยเหลือผูป่้วยก่อนขณะรอญาติตดัสินใจ พร้อมให้
ขอ้มูลและเวลาทีพียงพอแก่ญาติเพือปรึกษาหารือและร่วมกนัตดัสินใจ 
“ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจอยูแ่ต่รู้ตวัดี สามีจะใหก้ลบับา้นเราก็อธิบาย
แลว้แต่สามีก็ ยนืยนัจะพากลบัใหไ้ด ้เลยให ้สามี off tube เอง ผูป่้วยรู้ตวั 
ตอนไปส่งกลบับา้น ยายนอนจบัมือเราแน่น นาํตา ไหล ยายยงัไม่อยากตาย 
ยายรู้ตวัดี แต่สามีตดัสินใจไม่เอา หนูรู้สึกเอาคนไขไ้ปตาย อีกรายคนไขม้า
จากทางภาคอิสานมาตดัออ้ย แลว้มีอาการเหนือย ใส่ท่อช่วยหายใจ รายนี
คนไขก้็รู้ตวัดี ลูกอยากพากลบับา้น หมอพยาบาลก็ยงัไม่อยากใหก้ลบั
เพราะผูป่้วยยงัรักษาได ้ไม่สมควรตายในวนันีบอกแลว้เรืองผลเสีย ของ
การเอาท่อช่วยหายใจออกแลว้วา่จะเป็นยงังยั แต่ลูกก็ตดัสินใจยนืยนัเอาแม่
กลบัใหไ้ด ้พยาบาลถามคนไข ้ๆร้องไหไ้ม่อยากกลบั แต่ก็บอกเราให้
ตามใจลูก ลูกขอใบเซ็นตย์นิยอมไม่สมคัรใจรักษาและไปติดต่อรถมูลนิธิ
เองเลยมารับเอาแม่กลบั เจา้หนา้ทีมูลนิธิเองยงัไม่อยากพากลบัเลย หนูรู้สึก
วา่ ใจร้ายมากเลย คนไขร้ายนีติดตาหนูมาก ดูแลว้ปลง คนไขเ้ขาไม่อยาก
ตายนะพี แต่แก เกรงใจลูก ทงัๆทีรู้วา่ออกไป แลว้ตาย แต่ก็ตามใจลูก แม่
คนเดียวเลียงลูกได ้แต่ลูกเลียงแม่คนเดียวไม่ได”้ (N 4 รพท.) “บางทีคนไข้
สังไวเ้องเลยวา่ไม่ใส่ท่อ ไม่ปัมส์ แต่พอเอาเขา้จริงๆ คนไขเ้หนือยทรมาน 
ญาติทนไม่ไดก้็มาบอกเปลียนใจขอใส่ท่อ หรือบางทีตวัคน ไขเ้องเลยเป็น
คนขอ เขาทนไม่ไดก้บัการเหนือยหรอกตอนนนั เซนตไ์ว ้  แลว้วา่ไม่ใส่
นะ ทนไม่ไดม้ายกเลิกแลว้ใหใ้ส่อยา่งนีก็มี” “ญาติเยอะ บางทีก็ตกลงกนั
ไม่ได ้ตดัสินใจไม่ได ้เราก็ให้เขาไปคุยกนัแลว้มาบอก เวลาจะคุยกบัญาติ
เราก็ตอ้งดูญาติดว้ยญาติบาง คนคุยไม่รู้เรือง ถา้ญาติตกลงกนัไม่ไดญ้าติยงั    
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ไม่เซ็นต ์เราจะใส่ท่อทุกราย” (N 3 รพท.) หรือ “บางทีเรามีปัญหาเรืองญาติตก
ลงกนัไม่ไดว้า่จะใหช่้วยเหลือแบบไหน จะปล่อย จะใส่ท่อ จะปัมส์ไม่ปัมส์ 
หมอก็ตดัสินใจช่วยเหลือไปก่อนแลว้รอขอ้สรุปจากญาติ แต่สุดทา้ยเมือใส่
ท่อไปแลว้ก็จะไม่ถอดจนกวา่ผูป่้วยจะเสียชีวิตถึงแมว้า่ญาติจะมาสรุปไดที้
หลงัวา่ไม่ใส่ ถา้ญาติขอกลบับา้นเราก็จะให้กลบัแต่จะใหเ้ซนตไ์ม่สมคัรใจ
รักษาไว ้แต่เราก็เป็นห่วงแหล่ะวา่กลบัไปถา้คนไขย้งัไม่ตายเขาจะอยูย่งังยั เรา
ก็อธิบายขอ้ดีขอ้เสียให้เขาฟัง แต่บางทีมนัเป็นความประสงคข์องคนไขที้สงั
ไว ้ญาติก็ตอ้งการทาํตามความประสงค ์ส่วนท่อช่วยหายใจก็สอนให้ญาติไป
ถอดออกเองถา้เขายืนยนัจะกลบันะ เราไม่ถอดให ้เพราะจะกลายเป็นวา่เราทาํ
ใหค้นไขเ้สียชีวิต แต่ส่วนใหญ่พอเราใหข้อ้มูลแลว้ญาติก็จะตดัสินใจให้
ผูป่้วยเสียชีวิตทีโรงพยาบาล” (N 2 รพศ.)                                                                 
5.)  ไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานแกไ้ข
โดยการสือสารซกัถามถึงความตอ้งการของผูป่้วยและญาติใหม้ากขึน หรือ
ใหค้าํแนะนาํเพือเป็นแนวทางใหผู้ป่้วยและญาติไดป้ฏิบติัตามความเชือ
และศรัทธา“เอาเทปธรรมะไปใหบ้างทีคนไขป้ฏิเสธ ไม่กญ็าติปฏิเสธ 
เพราะปกติคนไขไ้ม่เคยสวดมนต ์ปัญหาคือ เราเขา้ไม่ถึงเขา อยา่วา่แต่เรา
เลย บางทีญาติเองก็เขา้ไม่ถึงคนไข ้เลยไม่รู้กนั จริงๆแลว้เราไม่รู้วา่คนไข้
และญาติตอ้งการแค่ไหน เราก็ไม่ไดซ้กัถาม เราทาํตาม Guide lineไม่ได้
นึกถึงมากกวา่นี เราไม่ไดบ้ริการเหนือความคาดหมาย เราทาํตาม Guide 
line ก็จะซกัถามใหม้ากขึน ถา้ผูป่้วยมาอาการไม่ดี เราจะไม่คุยกบัเขาอยู่
แลว้ เราจะไปคุยกบัญาติแทน เลยทาํใหเ้ขา้ไม่ถึง แต่ถา้ผูป่้วยอยากไดอ้ะไร
เขาจะบอก เอง เราทาํใหไ้ดก้็จะทาํใหห้มด" (N 3 รพท.) หรือ “การทาํพิธี
ตามความเชือส่วนมากเราตอ้งเป็นผูแ้นะนาํใหญ้าติทาํ บอกเคา้วา่สามารถ
ทาํได ้และเราจะมีเทปธรรมมะให ้ญาติบางรายก็ปฏิเสธ เพราะญาติมองวา่
ผูป่้วยจะกลายเป็นจุดสนใจของเตียงอืน เขาไม่ตอ้งการ” (N 2 รพท.)  
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6.) รูปแบบการให้บริการทตีอบสนองความต้องการผู้ป่วยและญาติได้ไม่
เต็มท ีเช่นดา้นการใหข้อ้มูล การใหค้าํปรึกษา การเยียมผูป่้วยโดยทีม การดูแล
ประคบัประคองญาติผูป่้วยวาระสุดทา้ยทีไม่ครอบคลุม หน่วยงานแกไ้ขโดย
แกไ้ขโดยการประชุมปรึกษาและปรับกระบวนการทาํงาน เช่น ดา้นขอ้มูล 
มอบหมายใหพ้ยาบาลทีรับผิดชอบเป็นผูดู้และแจง้ขอ้มูลอยูเ่รือยๆ  และให้
เวลาญาติทีเพียงพอใน การคุยกนัเพือการตดัสินใจ กรณีผูป่้วย ป่วยอยูบ่า้น 
ดูแลแกไ้ขปัญหาเบืองตน้และประสานงานผูเ้กียวขอ้ง เป็นตน้ “ญาติคนไข้
วกิฤติ รับขอ้มูลปัจจุบนัทนัด่วนไม่ได ้บางทีมาเห็นสภาพคนไขค้รังแรก รับ
ไม่ได ้ร้องไห้เป็นลมเลย เราก็ดูแลไดแ้ค่ Support ไปแต่บางครังเราก็ดูไดไ้ม่
เต็มที หรอก เพราะภาระงาน ชีวติคนไขต้รงหนา้ทีตอ้งช่วย เราตอ้งให้ญาติที
เขม้แข็งกวา่ช่วยดูต่อ หรือไม่ก็ใหเ้ขาไปพกัออกห่างจากคนไข ้ไปก่อน 
หรือไม่ก็พยาบาลหวัหนา้เวรทีรับผิดชอบจะเป็นผูดู้และแจง้ขอ้มูลอยูเ่รือยๆ” 
(N 5 รพท.) “ทาํตามใจคนไขก้็มีปัญหา คนไขอ้ยากกลบับา้นแต่ญาติไม่อยาก
ใหก้ลบั แต่ก็ตอ้งพากลบั กลบัไปบา้นเตียงก็ไม่มี อาหารทางสายยางก็ไม่มี ผา้
เปือนอึเปือนฉีตอ้งเปลียนตอ้งซกับ่อย คนไขอ้าการเปลียนแปลงจะทาํยงังยั 
รถก็ตอ้งเช่ามา ถา้ไม่มีรถหล่ะ คนไขก้็มีแต่ทรุดลงๆ ญาติเลยคิดวา่อยู่
โรงพยาบาลดีกวา่อยูบ่า้น บางทีเราก็ลืมนึกถึงประเด็นนีไป บางทีเราก็ไม่ได้
ใหค้วามสาํคญักบัมนั เจอคนไขอ้ยา่งนีเราก็ตอ้งหมนัลงเยยีมลงใหก้าํลงัใจเขา 
ช่วยแกปั้ญหาเบืองตน้ให้ คนไขที้กลบัไปอยูบ่า้น เราส่งขอ้มูลใหที้มเยยีม
บา้นดูแลต่อ แต่ทีมเราไม่ไดติ้ดตามต่อเลยไม่รู้วา่คนไขเ้ป็นอยา่งไรบา้ง อีก
ประเด็นอยา่งคนไขม้ะเร็งถา้เราไม่ไดแ้จง้ทีม Palliative care ทราบทีมก็จะไม่
รู้ไม่ไดเ้ยยีม ก็ตอ้งประสานกนัให้ดี” ( N1 รพท.) 

ความรู้ เกยีวกบั
หนังสือแสดงเจตนา
ความต้องการครัง
สุดท้ายของชีวติ 

ความรู้เกียวกับหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต 
บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัมีความรู้แยกเป็น 2 กลุ่มคือ    
1.) ไม่มีความรู้เกียวกับหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของ
ชีวิต ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550มาตรา 12 หรือเคยไดย้ินแต่
ไม่รู้รายละเอียด “ประเด็นพรบ. ไม่เคยเห็น ไม่แพร่หลาย แต่เวลาคนไขม้า 
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                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
ความรู้ เกยีวกบั
หนังสือแสดงเจตนา
ความต้องการครัง
สุดท้ายของชีวติ (ต่อ) 

ทีเราๆก็มีใบของโรงพยาบาลใหเ้ซนตย์นิยอมการรักษาอยูแ่ลว้” (N 4 
รพท.) หรือ “เคยรับรู้มาบา้งแต่ไม่ละเอียด แต่การใส่ท่อปัมส์ไม่ปัมส์ ส่วน
ใหญ่ก็อยูก่บัญาติเป็นคนตดัสินใจ ก็มีบา้งทีคนไข ้บางคนสังไวก้บัญาติ
ก่อนแลว้” (N 5 รพท.) หรือ “เคยไดย้นิมาบา้ง แต่ไม่รู้รายละเอียด ไม่รู้เลย
จริงๆ แต่เราก็มีใบเซนตย์นิยอมดา้นการรักษา เราก็ดูแลตามสิทธิผูป่้วยอยู่
แลว้” (N1,2,3,5 รพศ.)                                                                                     
2.) มีความรู้เกยีวกบัหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของ
ชีวติ จากการประชุม อบรม Palliative care มา “เรียนรู้ จากการไปอบรมมา 
แต่ไม่ไดใ้ช ้เพราะเรามีแนวทางของโรงพยาบาลอยูแ่ลว้” (N 5 รพช.) “รู้ 
ไปอบรม Palliative care มา มีพระ มีนกักฎหมาย ก็เรียนรู้จากการอบรม 
แลว้นาํแนวทางมาใช”้ (N 1 รพช.) หรือ “ทราบจากการอบรม Palliative 
care มา” (N 4 รพศ.)                                                                                       
ความคิดเห็นเกียวกับหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของ
ชีวติ  โรงพยาบาลทุกระดบัมีความคิดเห็นแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.) หนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ  เป็นสิงทดีี “ดี 
คิดวา่โอเค เป็นการสือสารเตรียมพร้อม ดีกรณีญาติตกลงกนัไม่ได ้จะ
ปล่อยหรือจะยอื เราตดัสินใจเองเลย ญาติก็ตดัสินใจตามเราไดเ้ลย
เหมือนกนั” (N 5 รพช.) หรือ “พรบ.มีก็ดี แต่ตอ้งเป็นในกลุ่มคนทีมีความรู้ 
ลดความขดัแยง้ในหมู่ญาติ บุคลากร ลดค่าใชจ่้าย การดูแล” (N 4 รพช.) 
หรือ “ส่วนใหญ่ก็เห็นญาติยือกนัอยู ่ก็มีบา้งทีขอพากลบับา้น เราก็ใหก้ลบั 
บางคนเขามีความเชือกนัอยู ่ก็ใหเ้ขาไดท้าํตามประสงคข์องตวัเองในชีวิต
วาระสุดทา้ย แต่ก็คิดวา่มีพรบ.ดีมากเลย คนไขก้็ไดท้าํตามความประสงค์
ตวัเอง ประหยดัทรัพยากรหลายๆดา้น แต่ก็ขึนอยูก่บัญาติวา่จะทาํตามเรา
หรือไม”่ (N 1 รพศ.) 
2.) ไม่แน่ใจว่าหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ จะดี
หรือไม่เนืองจากสุดทา้ยการตดัสินใจต่างๆอยูที่ญาติ “ตวัพรบ.เหมือนดาบ 
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สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
ความรู้ เกยีวกบั
หนังสือแสดงเจตนา
ความต้องการครัง
สุดท้ายของชีวติ (ต่อ) 

สองคม ทีเมือถึงระยะสุดทา้ยแลว้ตอ้งตดัสินใจรักษาไม่รักษา แต่เรืองการ
เตรียมขนัพืนฐาน ฌาปนกิจอะไรอยา่งนีชาวบา้น เขาเตรียมกนัอยูแ่ลว้ แต่
เรืองรักษาไม่รักษา ไม่ค่อยเห็นมีใครเตรียมและสังไว”้ (N 1 รพช.) หรือ
“ไม่แน่ใจวา่จะดีหรือไม่ เพราะอาจมีผลกระทบ ถา้ผูป่้วยบอกไวแ้ลว้ญาติ
ไม่ทาํตาม ก็เลยขดัแยง้กนั” (N 3 รพช.) หรือ “พรบ.จะมีประโยชน์อะไร
ในเมือตอนนนัเราไม่รู้สึกตวั ญาติทาํตามเราเปล่าไม่รู้ ถา้เราสังไวว้า่ถา้ตาย
เก็บศพไวปี้นึง และตอ้งทาํบุญทุกๆเท่านนัเท่านี กลายเป็นวา่ญาติต้อง
ทาํงานซาํซอ้น ดูแลว้ทาํยาก เขียนหน่ะเขียนได ้แต่ไม่รู้จะทาํตามไดเ้ปล่า 
อยา่งเซนตไ์ม่ใส่ท่อ ไม่ปัมส์ เซนตห์น่ะเซนตไ์ด ้แต่เมือถึงตอนนนัก็อยูที่
ญาติอีก บางคนใกลจ้ะตาย ญาติคนใกลบ้อกใหป้ล่อย แต่คนไกลบอกให้
รังไวท้าํใจไม่ไดอ้ยา่งนี ตอนป้าก็สังไวว้า่ถา้ตายอยา่เพิงเผาเลย เดียวร้อน ก็
อยูที่ญาติอีกวา่จะเชือหรือไม่เชือ” (N 1 รพท.) หรือ “เรืองพวกนีมนัขึนอยู่
กบัญาติจริงๆ ตอนทาํพินยักรรมวา่ใส่ไม่ใส่ท่อ แลว้เขาจะรู้มยัวา่มนัไม่
เป็นอยา่งทีเขาคิด เขาตดัสินใจแลว้ถึงตอนนนัเขาจะทาํยงังยั มีบางคนที
เรียกใหเ้ราช่วยใส่ท่อใหใ้หม่ หลงัจากทีเขาดึงท่อออก บางคนญาติ
ตดัสินใจพาคนไขก้ลบัไปบา้น แต่ปรากฏวา่คนไขเ้หนือยทรมาน คนไขย้งั
ไม่ตาย คนไขย้งัไม่อยากตาย สรุปญาติก็ตอ้งพาคนไขก้ลบัมาโรงพยาบาล
อีกรอบ หนูมองวา่อนันีแหล่ะทีเป็นปัญหา สิงทีคิดกบัความเป็นจริงบางที
มนัก็ไม่ไดไ้ปดว้ยกนันะพี” (N 4 รพท.) “ไม่แน่ใจวา่จะดีมยั ตามความเห็น
คือเราดูแลเหมือนกนัหมด พรบ.ไม่สาํคญัหรือจาํเป็น เพราะอยา่งไรเราก็
เตม็ทีในการดูแล ถึงแมมี้พรบ.แต่พอเอาเขา้จริงๆ ลูกหลานก็จะมาขดัแยง้
กนั เพราะวฒันธรรมจริงๆของไทยไม่เหมือนกบัคนอืน เราเชือเรืองบาป
บุญคุณโทษ อกตญั ู ถา้เกิดอะไรขึนมาแลว้เราไม่ช่วย อนาคตอาจจะ
ใชไ้ด ้เพราะคนโสดมากขึน ไม่เป็นภาระใหลู้กหลาน ให้คนอืน แต่ก็คิดวา่
น่าทาํ เพราะมนัเป็นสิทธิของเขาทีจะทาํ ทีจะเลือกชีวิตวาระสุดทา้ยของ
เขาเอง” (N 2 รพศ.) หรือ “ไม่แน่ใจวา่จะใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ เพราะสุดทา้ย
ขึนอยูก่บัญาติตดัสินใจและอาการคนไข ้ณ ตอนนนั ซึงเราก็ทาํตามสิทธิ 
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                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
 ผูป่้วยอยูแ่ลว้ อยา่งเคยมีคนไขส้งัญาติวา่ถา้จะตายขอใหพ้ากลบัไป ตายที

บา้น ญาติก็ยนืยนัจะพา กลบัไปตายทีบา้นใหไ้ด ้เราก็คุยให้ขอ้มูลเชิงลึก
ระหวา่งญาติ เรา และหมอวา่พากลบัไปจะดูไดม้ยั ถา้คนไขเ้หนือยแลว้เขายงั
ไม่ตาย แลว้ญาติก็เป็นคนตดัสินใจพากลบัหรือไม่พากลบัอยูดี่” (N 4 รพศ.) 

การเรียนรู้และการนํา
ผลการเรียนรู้ไปใช้  

โรงพยาบาลทุกระดบัมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความหลากหลาย
ปัญหาต่างๆทีพบ ทาํใหเ้รียนรู้ สร้างแนวทางแกไ้ขและปฏิบติั และนาํผล
การเรียนรู้การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติไปใชโ้รงพยาบาลทุกระดบั
มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความหลากหลายปัญหาต่างๆทีพบ ทาํ
ใหเ้รียนรู้ สร้างแนวทางแกไ้ขและปฏิบติั และนาํผลการเรียนรู้การดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตไปใช ้                                                                   
1. ด้านการให้บริการ                                                                                        
1.1) การพฒันารูปแบบการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น                                            
1.1.1) การพฒันาบุคลากร โดยนาํประสบการณ์ ปัญหาการดูแลผูป่้วย มา
พดูคุยกนั ปรับใช ้ลงมือทาํเลย ใชร้ะบบพีสอนนอ้ง มีการประเมินและ
ปรับรูปแบบการปฏิบติังานไปเรือยๆ “เรียนรู้วา่ปัญหาต่างๆทีเกิดขึน สร้าง
ใหเ้กิดแนวทางแกไ้ข ความหลากหลายของปัญหาทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เพือ
หาวธีิจดัการ ใชป้ระสบการณ์การดูแลและการฝึกอบรมดา้นจิตใจพร้อม
การพยาบาลทางเลือก เช่น ธรรมะอบรมดา้นจิต การใชธ้รรมชาติบาํบดั มา
ใชใ้นการดูแลผูป่้วย” (N 5 รพช.)  “เรียนรู้จาก ประสบการณ์การทาํงานที
เจอคนไขห้ลากหลาย ก็นาํมาพดูคุยกนั ปรับใช ้ลงมือทาํเลย ใชร้ะบบพี
สอนนอ้ง มีการประเมินไปเรือยๆ ปรับไปเรือยๆ ทาํไปเรือยๆ อยา่งนี เรา
ทาํงานดว้ยจิตวญิญาณความเขา้ใจในชีวติ” (N 2 รพศ.)                                  
1.1.2) การตดัสินใจและความเหมาะสมใหญ้าติมีส่วนร่วมรู้เห็น หรืออยู่
ดว้ย ขณะทีมทาํการกูชี้วติผูป่้วย, การรักษาความปลอดภยัในทรัพยส์มบติั
ของผูป่้วยเพือป้องกนัความเสียหายและลดความขดัแยง้ระหวา่งผูป่้วยและ
ผูใ้หบ้ริการ “การใหญ้าติอยูด่ว้ยขณะ CPR ถา้ญาติเขา้ใจจะไม่มีปัญหา แต่
ถา้ญาติไม่เขา้ใจปัญหาเกิดทนัที เช่น เวลาเราปัมส์ เราตอ้งมีการใหย้า  
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                 ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 
 

สภาพการดูแลผูป่้วย ขอ้คน้พบจากบุคลากรทางการแพทย ์
การเรียนรู้และการนํา
ผลการเรียนรู้ไปใช้ 
(ต่อ) 

กระตุน้หวัใจ ถา้มีคลืนหวัใจขึนมา ญาติก็จะมีความหวงัวา่คนไขย้งัไม่ตาย 
แต่พอหมดฤทธิยาหวัใจหยุดเตน้ ญาติก็จะบอกวา่เมือกีหวัใจยงัเตน้อยูเ่ลย 
กลายเป็นญาติไม่ยอมรับความจริง เลยช่วงหลงัเราจะปัมส์ไปก่อนช่วงหนึง
เมือเริมปล่อยแลว้จึงไปเรียกญาติเขา้มา เราจะยงัไม่เอาท่อช่วยหายใจ เอา
สายนาํเกลือออก เพือใหญ้าติรู้วา่เราช่วยเตม็ทีแลว้” (N 5 รพท.)                    
1.1.3) การให้เวลากับญาติให้เพียงพอเพือการ พูดคุย ปลอบใจ และให้
ข้อมูลเพือตัดสินใจ เพราะความยากลําบากในการตัดสินใจของญาติ
เกียวกับวาระสุดท้ายของชีวิตผูป่้วยในด้านการยือชีวิตหรือไม่ยือเป็น
ความเครียดและความลําบากใจ “เรียนรู้ว่าการตัดสินใจเซนต์ชือแทน
ผูป่้วย ปัมส์ไม่ปัมส์ มนัยาก ถา้เราตดัสินใจผิดจะกลายเป็นปมในใจทนัที 
ญาติคนอืนๆจะมีปัญหากบัเราหรือเปล่า เพราะฉะนนัตอ้งใช้เวลาและให้
เวลาญาติตดัสินใจ” (N 4 รพท.) 
1.2 ด้านการให้ข้อมูล                                                                                       
1.2.1) ทกัษะและเทคนิคการใหข้อ้มูลทีดี การใหข้อ้มูลทีเป็นจริง และ
เพียงพอเกียวกบัการยอืชีวิตผูป่้วย เนืองจากขอ้มูลเป็นสิงสําคญั เพือ
ประโยชน์ของการตดัสินใจของญาติ เพือการเตรียมตวัและวางแผนชีวติ 
และการปรับกระบวนการให้ขอ้มูล เพือลดความขดัแยง้โดยพฒันาจาก
ประสบการณ์การปฏิบติังานและการฝึกอบรม เพือนาํมาพฒันาการให้
ขอ้มูลของตนเองและหน่วยงาน “เรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลแลว้เอา
มาปรับใช ้มีอะไรจะใหข้อ้มูลกบัญาติตรงๆวา่ถา้ช่วยคนไขก้ลบัคืนมา 
คนไขจ้ะตอ้งอยูส่ภาพไหน เราจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เช่น ตอ้งซือทีนอนลม 
คนไขต้อ้งใส่ท่อช่วยหายใจ ใหย้า เราตอ้งดูแลได ้ตอ้งพาไปกายภาพบาํบดั 
ญาติตอ้งสละเวลามาดูแล ค่าใชจ่้ายทีจะเพิมขึนทุกวนั บอกเขาไปตรงๆ
แบบนี แลว้ใหเ้ขาตดัสินใจ ถา้เขาตอ้งการยอื ตอ้งการปัมส์ ก็คือปัมส์
แลว้แต่เขา” (N 1 รพช.) หรือ “ถา้เราเป็นคนไขเ้ราก็อยากรู้ขอ้มูลวา่เราเป็น
อะไร เลยเรียนรู้วา่เราอยากไดอ้ะไร คนไขก้็คงอยากไดอ้ยา่งนนั ICU จน
ใจดว้ยอาการคนไขว้กิฤติ ก็รู้วา่สิงทีญาติตดัสินใจอาจไม่ตรงตามความ         
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 ตอ้งการของคนไข ้อยา่งคนไขอ้ยากกลบับา้น สุดทา้ยก็ไม่ได้กลบัเพราะ

ติด tube การตดัสินใจพาคนไข ้กลบับา้นของญาติบางครังก็เหมือนขดัแยง้
กับอาการคนไข้เอง หนูรู้สึก เอาคนไข้ไปตาย เลยรู้สึกปลงชีวิต การ
ตดัสินใจครังสุดทา้ยอยู่ทีญาติ เพราะฉะนนัการตดัสินใจของญาติตอ้งดี” 
(N 4 รพท.) หรือ “การให้ขอ้มูลคนไข ้ญาติตอ้งให้ขอ้มูลทีเป็นจริง กลวั
เรืองฟ้องร้องมากทีสุด เพราะทุกวนันี Internet เขา้ถึงได้ง่าย ทุกบา้น เรา
ต้องให้ข้อมูลเป็นจริง ปิดไม่ได้ ไม่อย่างนัน เกิดญาติเขาไปอ่านข้อมูล
มาแลว้ไม่ใช่เหมือนทีเราบอก เขาก็ฟ้องเรา ๆตอ้งระวงัตรงนี” (N 2 รพศ.)  
1.2.2) การให้ขอ้มูลความจริงมีความจาํเป็นช่วยปลดเปลืองสิงคา้งคาใจ แต่
ตอ้งมีการประเมินระดบัการยอมรับของผูป่้วยและญาติก่อน “เรียนรู้วา่ตอ้ง
มีทกัษะการพูดทีดี ท่วงที ท่าทาง ตอนแรกๆ เคยพูดแลว้ญาติคนไขเ้ป็นลม
ตรงนันเลย และเรียนรู้ว่าบุคลิกของญาติแต่ละคนนันสามารถเปิดเผย
ขอ้มูลได้แค่ไหน บุคลิกแบบนีตอ้งพูดอย่างไร เรียนรู้จากประสบการณ์
การทาํงาน การเจอคนไข้ เจอญาติบ่อยๆ  นีหล่ะ ทาํให้เรานํามาพฒันา
ทกัษะการพูดการให้ข้อมูล เก็บส่วนดี ส่วนด้อยทังของตวัเองและของ
เพือนๆแต่ละคนมาเป็นประสบการณ์ ต้องเจอคนไข้บ่อยๆ ตวัเราจะมี
ประสบการณ์และนาํมาปรับไดเ้องอยา่งอตัโนมติั” (N 5 รพท.) “เรียนรู้ว่า
ส่วนใหญ่คนไขย้งัไม่พร้อมตาย ยงัรักษากนัอยูเ่ต็มทีทงัญาติและคนไขเ้ลย
ไม่มีใครเตรียมตวัก่อนตาย และ 99% ของทีนีเลย คนไขไ้ม่รู้ว่าเป็นอะไร 
บางทีไปถึงสถาบันมะเร็งยงัไม่ รู้เลย หรือว่ารู้ก็ไม่ รู้ว่าระยะไหนยงัมี
ความหวงัว่าจะรักษาหาย รับไม่ได้ทงัๆทีเป็นระยะสุดท้าย ก็จะมีการหา
แนวทางการรักษาไม่ยอมรับคุณภาพชีวิตตวัเองไม่ไดว้างแผนต่อวา่จะทาํ
อะไร แต่ถ้าผู ้ป่วยรู้จะคุยง่ายกว่าถึงแม้แรกๆไม่  ยอมรับ  แต่เพือการ
วางแผนชีวิตทีดีจะได้ทําอะไร ต่อได้ เลยคิดว่าการให้ข้อมูลเป็นเรือง
สาํคญั” (N 3 รพท.)   
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(ต่อ) 

1.3 ด้านการดูแลผู้ป่วยและญาติ                                 
1.3.1) การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยใหไ้ดเ้สียชีวติอยา่งสมศกัดิศรี โดยคาํนึงถึง
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ เคารพสิทธิผูป่้วย และ
ตอบสนองตามความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ “เรียนรู้วา่ตอ้งแกป้มสุดทา้ย
ของผูป่้วยใหไ้ดว้า่อยากทาํอะไร จบทีความสุขความตอ้งการของคนไข ้บางคน
ไม่อยากฟังเสียงสวด เราไม่รู้ก็ไปสวด คนไขย้งิฟังยงิทรมาน จิตตก ก็ตอ้งถาม
วา่ตอ้งการอะไร” (N 1 รพช.) หรือ “เคยเจอคนไขอ้าย ุ94 ปี สังไวก่้อนแกจะตาย
วา่ถา้แกจะตายใหใ้ส่เสือสีขาวใหแ้ก ปรากฏวา่ก่อนแกจะตายแกมีไข ้ญาติเลย
ไม่ใส่เพราะตอ้งเช็ดตวัลดไข ้กลวัเสือเปียก แกกไ็ม่ไป ช่วงบ่ายพอญาติเปลียน
เสือใส่ให ้แกไปใน 1 ชวัโมงนนั เรียนรู้เลยวา่ บางทีคนไขเ้ขาสัง ไวถ้า้เราทาํได้
ก็ตอ้งทาํ ไม่งนัติดคา้งในใจ เขาก็ไปไม่สงบ เรียนรู้วา่คุณภาพชีวติทีดีก่อนตาย
สาํคญัมาก กาํลงัใจจากคนทีรักสาํคญัมาก อยากตายอยูก่บัคนทีรัก เจอมาเยอะ
แลว้ทงัคนโดดเดียวและคนทีมีญาติเยอะ ขอแค่คน เๆดียวทีอยูเ่คียงขา้งเมือถึง
เวลานนั เลยพยายามหาคนทีคนไขรั้กมาก ไวใ้จมากใหอ้ยูด่ว้ยเวลาเขาจะ
เสียชีวติ” (N 2 รพท.) 
1.3.2) การสร้างสัมพนัธภาพการเขา้ถึงขอ้มูล และกระบวนการใหค้าํปรึกษา
ผูป่้วยและญาติแต่เนิน  ๆเป็นสิงจาํเป็นเพือการช่วยเหลือดา้นต่าง เๆบืองตน้แก่
ผูป่้วยและญาติ โดยเฉพาะการดูแลจิตใจญาติสาํคญัอยา่งยงิ เพราะญาติอยูใ่น
สภาวะเผชิญกบัความเครียดตลอดเวลา ดงันนั ความรัก ความผกูพนัการดูแลเอา
ใจใส่อยา่งดีจากบุคคลในครอบครัวดว้ยกนั ทาํใหปั้ญหาการดูแลผูป่้วยและ
ผูป่้วยถูกทอดทิงลดลงและช่วยลดความเครียดของญาติผูดู้แลลงได ้  “เรียนรู้วา่
ความรัก ความเขา้ใจ ความผกูพนักนัในครอบครัวจะทาํใหปั้ญหาการดูแลคนไข้
ลดลง นาํผลการเรียนรู้จากปัญหาทีเกิดขึนจากการดูแลมาพฒันาการดูแลคนไข ้
รู้สึกวา่การดูแลเป็นสิงสาํคญัตอ้งดูแลเอาใจใส่อยา่งดี” (N 4 รพช.)  
1.3.3) สิงคา้งคาใจตอ้งไดรั้บการปลอดเปลือง เพือให้ผูป่้วยเสียชีวติอยา่ง
สงบ “การบอกความจริงเราบอกกบัญาติไม่ไดบ้อกกบัผูป่้วยเพราะญาติ
กลวัผูป่้วยรับไม่ได ้แต่ก่อนจะบอกเราก็ตอ้งประเมินญาติก่อนวา่รับได ้
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แค่ไหน และญาติคือใคร สามารถใหข้อ้มูลไดแ้ค่ไหน เคยเจอคนไขค้นนึง 
ช่วงป่วยหนกัแกจะตายอยูแ่ลว้ตาไม่ยอมตายเพราะห่วงลูกสาว แกนอน
ป่วยมา 2 ปี ลูกสาวไม่มาหาเลย แกเคยบอกวา่เห็นมาแต่ไม่ยอมเขา้มาหา
แก ๆก็รอ จนตอนหลงัตอ้งบอกวา่ลูกสาวตายไปแลว้ โดยใหลู้กชายคนที
แกรักมากเป็นคนบอก และพระลูกชายอีกรูปช่วยพดู ช่วยปลอบ แกถึงเชือ
และยอมรับ หลงัจากแกรู้ความจริงหลงัจากนนัชวัโมงนึงแกตายอยา่งสงบ
เลย หนูเลยเรียนรู้วา่การปกปิดความจริงบางทีก็ไม่ใช่เรืองดีนะ เราคิดวา่
เขารับไม่ได ้จริงๆแลว้เขาอาจรับไดก้็ได”้ (N 3 รพศ.)         
 2. ด้านตนเอง                                                                                                 
2.1.) การควบคุมอารมณ์สติขณะปฏิบติังาน เขา้ใจในสัจธรรมของชีวิตเขา้ใจ
ความรู้สึกผูอื้นมากขึน และการเคารพการตดัสินใจของญาติหลงัจากให้
ขอ้มูล เพือนาํมาปรับใชข้ณะปฏิบติังาน ความรู้สึกทีมีต่อการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติ “รู้สึกปลงชีวิต ถา้เราไม่ทาํงานทีนีเราก็จะคิดวา่ การทีคนเรา
สักคนจะตาย ญาติพีนอ้งตอ้งดูแล แต่พอเอาเขา้จริงๆ กลบัพบวา่ถูกทอดทิง 
แมก้ระทงัลูกยงัทิงเลย” (N 4 รพท.) หรือ “การให้ ขอ้มูลผูป่้วย เรียนรู้จาก
การประชุมและเรียนรู้วา่ ไม่ใช่พยาบาลทุกคนทีจะทาํงานประมาณนีไดต้อ้ง
เขา้ใจชีวิต เขา้ใจความรู้สึกคนอืน เลิกเอาตวัเองเป็นตวัตงั” (N 1 รพท.)             
2.2.) การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยตอ้งใช ้ความอดทน ใจเยน็ เพราะเป็นเรือง
ทีละเอียดซบัซ้อน “เรียนรู้วา่ตอ้งใจเยน็ขึน เจอคนไขบ้่อยๆทาํให้คุมสติได ้
บางทีก็ไม่อยากเห็นภาพคนเสียใจ ร้องไห ้แต่ทาํรัยไม่ได”้ (N 2 รพท.)          
2.3.) การดูแลช่วยเหลือ Support ดา้นจิตใจ ทาํใหก้ารทาํงานมีความสุข
สบายใจหลงัจากไดช่้วยเหลือทงัผูป่้วยและญาติ รักการทาํงานดา้นนีมาก
ขึน  “รักในการทาํงานดา้นนี ทาํดว้ยความเอาใจใส่อยา่งเต็มที ปัญหาทีเกิด
ระหวา่งการทาํงาน กลายเป็นประสบการณ์ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้แลว้เราก็
นาํผลการเรียนรู้นนัมาใชใ้นการดูแลผูป่้วยทีเขา้มารับบริการนาํ
ประสบการณ์มาแกไ้ขปรับปรุง เขา้ใจความรู้สึกของผูป่้วยและญาติมาก
ขึน” (N 3 รพช.)   
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 จากตารางที 15 เกียวกบัสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตของบุคลากรทาง
การแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรีทงัโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทวัไป และ
โรงพยาบาลศูนย ์โดยผลการคน้พบสามารถนาํเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการเตรียมตวัก่อน
ตาย ความตอ้งการรับการช่วยเหลือของผูสู้งอายุ และความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอาย ุ
และปรับใชไ้ดเ้หมาะสม และตอบสนองตรงตามบริบททงัของผูสู้งอายแุละญาติ พบวา่ 
 สภาพการดูแลผู้ ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกระดบัมี
นโยบายเกียวกบัการดูแลแบบประคบัประคอง และผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตโดยแต่ละหน่วยงาน
ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติงานทีตายตัว แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบท  โดยรูปแบบการดูแล
ครอบคลุมทงัดา้นการดูแลรักษา โดย  
 1. มีการประเมินผูป่้วยดา้นอาการ การรับรู้ การยอมรับความจริง  
 2. มีการแจ้งข้อมูลผูป่้วยโดยแพทยพ์ยาบาลอย่างต่อเนือง และเมือผูป่้วยมีอาการ
เปลียนแปลง  
 3. มีการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งทีมรักษาและญาติ   
 . มีการลงนามตดัสินใจเกียวกับการยินยอมช่วยฟืนคืนชีพ การใส่ท่อช่วยหายใจ  
การนวดหวัใจเมือผูป่้วยมีอาการทรุดหนกัและครอบคลุมทงัมิติดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม 
 โดย ด้านร่างกายมีการดูแลร่วมกับญาติมีส่วนร่วม ด้านจิตใจส่วนใหญ่ผูป่้วยอยู่ใน
ภาวะไม่รู้สึกตวัไม่สามารถสือสารได ้มีอาการเหนือย การแจง้ขอ้มูลจึงแจง้กบัญาติและญาติจะเป็น 
ผูต้ดัสินใจว่าจะแจง้หรือไม่แจง้ให้ผูป่้วยทราบ และหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูป่้วย ญาติสามารถ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชือส่วนบุคคลได ้และประกอบพิธีสงฆไ์ด ้สามารถขอนาํผูป่้วยกลบัไป
เสียชีวิตทีบา้นได้ ด้านสังคม หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุตรหลาน ญาติสามารถเขา้เยียมผูป่้วยได้
ตลอดเวลาเมือมีภาวะทรุดหนกั โดยอยูใ่นเงือนไขและขอ้จาํกดัของแต่ละโรงพยาบาล และมีการแจง้
อาการใหญ้าติทราบทางโทรศพัท ์  
 ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาล
ทุกระดบัประเมินความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติวา่สามารถ
ดูแลไดค้รอบคลุมในทุกๆดา้น และในส่วนของ โรงพยาบาลทวัไป โรงพยาบาลศูนยมี์ความเห็นวา่ 
มีบางดา้นทีสามารถพฒันาไดอี้ก เช่น ระบบการดูแลผูป่้วยทีเชือมโยงถึงชุมชน สถานทีความเป็น
ส่วนตวัของผูป่้วยและญาติ การมีเวลาให้ขอ้มูล การให้การดูแลทีตอบสนองตรงตามความตอ้งการ
ของผูป่้วย เช่น ดา้นความเชือและศรัทธา เป็นตน้ 
 ปัญหาอุปสรรคการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต โรงพยาบาลทุกระดบัพบสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติแยกเป็น 6 ประเด็น คือ  
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 1. สมรรถนะ ของบุคลากรในการปฏิบติังานและการสือสารใหข้อ้มูลผูป่้วยและญาติ
ไม่เท่ากนั ทาํให้บุคลากรทางการแพทยมี์สมรรถนะและศกัยภาพในการปฏิบติังานดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวิต ทีต่างกนั หน่วยงานแกไ้ขโดยการส่งเขา้รับการอบรมเพือให้เขา้ใจในแนวคิดการ
ดูแลผู ้ป่วยวาระสุดท้ายและมอบหมายงานให้ ดูแลผู ้ป่วยเป็นรายกรณี  เพือให้ เรียน รู้จาก
ประสบการณ์ แลว้ค่อยๆพฒันาขึนมา      
 2. ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติต่อการดูแลรักษา โดยเฉพาะด้านการสือสาร
ขอ้มูล ทีบางครังญาติมองว่าเราช่วยไม่เต็มที หน่วยงานแก้ไขโดยการอธิบายข้อมูลให้ญาติรับรู้
ขนัตอนการดาํเนินของโรค การรักษา และการร่วมกนัใหก้ารดูแลผูป่้วย  
 3. ความลาํบากใจด้านการบอกความจริงทีทาํให้ผูป่้วยอาการแย่ลง หรือการบอก
ความจริงทีล่าชา้ทาํให้ผูป่้วยไม่ไดเ้ตรียมตวัก่อนตาย หน่วยงานแกไ้ขโดยการพูดคุยและปรึกษากบั
ญาติและเพือการตดัสินใจทุกครังและเคารพการตดัสินใจของญาติถึงสิงทีจะบอกกบัคนไขว้่าจะ
บอกหรือไม่  
 4. ความยากลาํบากในการ ตดัสินใจเซนต์ยินยอมทาํหัตการของญาติ เนืองจากญาติ     
ทีตดัสินใจมีความรู้สึกว่าตนเองตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อชีวิตของผูป่้วย และความลาํบากใจของ
เจา้หน้าทีต่อการตดัสินใจของญาติ กรณีตดัสินใจต่อชีวิตผูป่้วยและพาผูป่้วยกลับบ้านเมือวาระ
สุดท้ายของชีวิต เนืองจากเจา้หน้าทีประเมินว่าผูป่้วยบางรายทีญาติตดัสินใจพากลับบ้านยงัไม่
สมควรเสียชีวิตเป็นตน้ ซึงหน่วยงานแกไ้ขโดยให้การช่วยเหลือผูป่้วยก่อนขณะรอญาติตดัสินใจ 
พร้อมใหข้อ้มูลและเวลา ทีพียงพอแก่ญาติเพือปรึกษาหารือและร่วมกนัตดัสินใจ  
 5. ไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผูป่้วยและญาติ ทําให้ปฏิบัติไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของผูป่้วยและญาติ ซึงหน่วยงานแกไ้ขโดยการสือสารซกัถามถึงความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ
ใหม้ากขึน หรือใหค้าํแนะนาํเพือเป็นแนวทางใหผู้ป่้วยและญาติไดป้ฏิบติัตามความเชือและศรัทธา  
 . รูปแบบการให้บริการทีตอบสนองความตอ้งการผูป่้วยและญาติได้ไม่เต็มที เช่น 
ดา้นการใหข้อ้มูล การให้คาํปรึกษา การเยียมผูป่้วยโดยทีม การดูแลประคบัประคองญาติผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยทีไม่ครอบคลุม หน่วยงานแก้ไขโดยแก้ไขโดยการประชุมปรึกษาและปรับกระบวนการ
ทาํงาน เช่น ด้านการให้ขอ้มูล มอบหมายให้พยาบาลทีรับผิดชอบเป็นผูดู้และแจง้ขอ้มูลแก่ญาติ
ต่อเนือง และให้เวลาญาติทีเพียงพอในการคุยปรึกษาเพือการตดัสินใจ ส่วนกรณีผูป่้วย ป่วยอยูบ่า้น 
ดูแลแกไ้ขปัญหาเบืองตน้และประสานงานผูเ้กียวขอ้ง เป็นตน้ 
 ความรู้ เกียวกับหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต ตามพ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัมีความรู้
แยกเป็น 2 กลุ่มคือ  
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 1. ไม่มีความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต หรือ
เคยไดย้นิแต่ไม่รู้รายละเอียด  
 . มีความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ  
 โดยบุคลากรทางการแพทยก์ลุ่มแรก ร้อยละ 86.66 ไม่มีความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดง
เจตนาความตอ้งการครังสุดท้ายของชีวิต หรือเคยได้ยินแต่ไม่รู้รายละเอียด และร้อยละ 13.34 มี
ความรู้เกียวกับหนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต จากการประชุม อบรม 
Palliative care มา ส่วนความคิดเห็นเกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต  
โรงพยาบาลทุกระดบัมีความคิดเห็นแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1. การแสดงเจตนาตามหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ เป็นสิง
ทีดี  
 . ไม่แน่ใจวา่การแสดงเจตนาตามหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวติ จะดีหรือไม่  
 โดยบุคลากรทางการแพทยร้์อยละ 20 มีความคิดเห็นว่าการแสดงเจตนาตามหนังสือ
แสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต เป็นสิงทีดี เพราะ เป็นการสือสารเตรียมความพร้อม
ทีดี ป้องกันความขดัแยง้ระหว่างญาติ และระหว่างญาติกับบุคลากรทางการแพทย  ์ลดค่าใช้จ่าย 
ประหยดัทรัพยากรหลายๆ ดา้น และทีสําคญัผูป่้วยสามารถทาํตามประสงคข์องตวัเองในชีวิตวาระ
สุดทา้ย แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80ไม่แน่ใจวา่การแสดงเจตนาตามหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการ
ครังสุดทา้ยของชีวิต จะดีหรือไม่เนืองจากทา้ยทีสุดแลว้การตดัสินใจต่างๆ อยูที่ญาติเป็นผูต้ดัสินใจ 
และโรงพยาบาลมีการดูแลผูป่้วยตามสิทธิผูป่้วยอยู ่
 การเรียนรู้และการนําผลการเรียนรู้ไปใช้ โรงพยาบาลทุกระดับมีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากความหลากหลายปัญหาต่างๆทีพบ ทาํให้เรียนรู้ สร้างแนวทางแกไ้ขและปฏิบติั 
และนาํผลการเรียนรู้การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติไปใช ้คือ 
 . ดา้นการใหบ้ริการ การพฒันารูปแบบการปฏิบติังานต่างๆ เช่น  
  1.1 การพฒันาบุคลากร โดยนาํประสบการณ์ ปัญหาการดูแลผูป่้วย มาพูดคุยกนั 
ปรับใช ้ลงมือทาํเลย ใชร้ะบบพีสอนนอ้ง มีการประเมินและปรับรูปแบบการปฏิบติังานไปเรือยๆ 1 
  1.2 การตดัสินใจและความเหมาะสมใหญ้าติมีส่วนร่วมรู้เห็น หรืออยูด่ว้ย ขณะทีม
ทาํการกูชี้วติผูป่้วย, การรักษาความปลอดภยัในทรัพยส์มบติัของผูป่้วยเพือป้องกนัความเสียหายและ
ลดความขดัแยง้ระหวา่งผูป่้วยและผูใ้หบ้ริการ  
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  1.3 การให้เวลากับญาติให้เพียงพอเพือการ พูดคุย ปลอบใจ และให้ข้อมูลเพือ
ตดัสินใจ เพราะความยากลาํบากในการตดัสินใจของญาติเกียวกบัวาระสุดทา้ยของชีวิตผูป่้วยใน
ดา้นการยอืชีวติหรือไม่ยอืเป็นความเครียดและความลาํบากใจ  
 2. ดา้นการใหข้อ้มูล  
  2.1 ทักษะและเทคนิคการให้ข้อมูลทีดี การให้ข้อมูลทีเป็นจริง และเพียงพอ
เกียวกบัการยือชีวิตผูป่้วย เนืองจากขอ้มูลเป็นสิงสําคญั เพือประโยชน์ของการตดัสินใจของญาติ 
เพือการเตรียมตวัและวางแผนชีวิต และการปรับกระบวนการให้ขอ้มูล เพือลดความขดัแยง้โดย
พฒันาจากประสบการณ์การปฏิบติังานและการฝึกอบรม เพือนาํมาพฒันาการให้ขอ้มูลของตนเอง
และหน่วยงาน  
  2.2 การใหข้อ้มูลความจริงมีความจาํเป็นช่วยปลดเปลืองสิงคา้งคาใจ แต่ตอ้งมีการ
ประเมินระดบัการยอมรับของผูป่้วยและญาติก่อนวา่สามารถรับขอ้มูลไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  
 3. ดา้นการดูแลผูป่้วยและญาติ  
  3.1 การดูแลผู ้ป่วยวาระสุดท้ายให้ได้เสียชีวิตอย่างสมศักดิศรี โดยคํานึงถึง
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ เคารพสิทธิผูป่้วย และตอบสนองตามความตอ้งการ
ของผูป่้วยและญาติ  
  3.2 การสร้างสัมพนัธภาพการเขา้ถึงขอ้มูล และกระบวนการให้คาํปรึกษาผูป่้วย
และญาติแต่เนินๆ เป็นสิงจาํเป็นเพือการช่วยเหลือดา้นต่างๆเบืองตน้แก่ผูป่้วยและญาติ โดยเฉพาะ
การดูแลจิตใจญาติสําคญัอย่างยิง เพราะญาติอยู่ในสภาวะเผชิญกบัความเครียดตลอดเวลา ดงันัน 
ความรัก ความผกูพนัการดูแลเอาใจใส่อยา่งดีจากบุคคลในครอบครัวดว้ยกนัทาํให้ปัญหาการดูแล
ผูป่้วยและผูป่้วยถูกทอดทิงลดลง และช่วยลดความเครียดของญาติผูดู้แลลงได ้   
  3.3 สิงคา้งคาใจผูป่้วยตอ้งไดรั้บการปลอดเปลือง เพือใหผู้ป่้วยเสียชีวติอยา่งสงบ  
 . ดา้นตนเอง  
  4.1 การควบคุมอารมณ์สติขณะปฏิบัติงาน  เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเข้าใจ
ความรู้สึกผูอื้นมากขึน และการเคารพการตดัสินใจของญาติหลงัจากให้ขอ้มูล เพือนาํมาปรับใช้
ขณะปฏิบติังาน ความรู้สึกทีมีต่อการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ  
  4.2 การดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายต้องใช้ ความอดทน ใจเย็น  เพราะเป็นเรืองที
ละเอียดซบัซอ้น  
  4.3 การดูแลช่วยเหลือ Support ด้านจิตใจ ทาํให้การทาํงานมีความสุขสบายใจ
หลงัจากไดช่้วยเหลือทงัผูป่้วยและญาติ รักการทาํงานดา้นนีมากขึน 
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 จากข้อมูลข้างต้นเกียวกับสภาพการดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของ
บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี พบวา่ ทุกโรงพยาบาลมีนโยบายดา้น
การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตโดยครอบคลุมการดูแล
ทงั 4 มิติ ปรับใช้ตามบริบทของโรงพยาบาล ซึงทุกโรงพยาบาลประเมินว่าสามารถให้การดูแลที
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติได ้แต่มีปัญหาอุปสรรคอยูบ่า้งเช่น  ดา้นสมรรถนะของ
บุคลากร รูปแบบการดูแลทีอาจไม่ตอบสนองตรงตามความตอ้งการทีแทจ้ริง หรือปัญหาดา้นการ
สือสารการให้ขอ้มูล หรือการบอกความจริงแก่ผูป่้วย เป็นตน้ ส่วนความรู้เกียวกบัหนังสือแสดง
เจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือรู้แต่ไม่ทราบรายละเอียด แต่คิดว่าการแสดงเจตนาตามหนังสือแสดง
เจตนาความตอ้งการครังสุดท้ายของชีวิต เป็นสิงดี และมีการปฏิบติัตามสิทธิผูป่้วยอยู่แล้ว โดย
บุคลากรมีการเรียนรู้และนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นการนาํไปพฒันาการบริการและการพฒันาตนเอง 
 ซึงจากผลการคน้พบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทงัสามกลุ่ม คือ ผูสู้งอายุ ญาติ และบุคลากร
ทางการแพทย ์พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงถึงแมบ้างรายจะมีโรค
ประจาํตวั จึงไม่มีใครคิดวางแผนการดูแลสุขภาพทงัทีมีความกลวัการเจ็บป่วยหนกัแต่ไม่กลวัเผชิญ
ความตายเพราะเชือวา่ความตายเป็นเรืองธรรมชาติและหลกัคาํสอนทางศาสนาเกียวขอ้งกบัความตาย
และเชือในชีวติหลงัความตายและเชือวา่การเตรียมตวัก่อนตายดา้นต่างๆเป็นสิงทีดี โดยผูสู้งอายุเกือบ
ทงัหมดมีความรู้ด้านการเตรียมตวัก่อนตายทีเน้นไปทีการจดัการด้านทรัพยสิ์น การทาํฌาปนกิจ
สงเคราะห์มากกว่าดา้นอืนๆ และเกือบทงัหมดไม่มีความรู้ดา้นการแสดงความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวิต โดยการเรียนรู้เกิดจากประเพณีปฏิบัติทีสืบทอด การฟังพระเทศน์ การอบรม การอ่าน
หนังสือ หรือจากประสบการณ์ทีพบเห็น ผูสู้งอายุมากกว่าครึงมีการเตรียมตวัก่อนตายด้านต่างๆ
ตามทีตนเองห่วงกงัวล บางส่วนไม่มีการเตรียม หรือเตรียมแต่ไม่ไดแ้จง้บุตรหลานทราบ เมืออยู่ใน
ภาวะป่วยหนักผูสู้งอายุตอ้งการให้บุตรหลานช่วยเหลือดูแล  ไม่ตอ้งการทุกข์ทรมาน และให้บุตร
หลานเดือดร้อน เมือเสียชีวิต ไม่ไดค้าดหวงัหรือตอ้งการสิงใดนอกจากให้บุตรหลานจดัการศพให ้
ผูสู้งอายุทงัหมดมีความเห็นว่าการแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตเป็นสิงทีดีแต่ส่วน
ใหญ่ไม่แน่ใจว่าเมือแจง้ความต้องการของตนแล้วบุตรหลานจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ และเกือบ
ทงัหมดคิดว่ายงัไม่ถึงเวลาและตนเองสุขภาพยงัแข็งแรงจึงยงัไม่ได้แจง้บุตรหลานทราบถึงความ
ตอ้งการของตนเอง ดงันันประเด็นทีตอ้งพฒันา ดา้นหลกัคือ ดา้นความรู้ คือ ความรู้และการจดัการ
ตามขนัตอนต่างๆ เกียวกับพินัยกรรมชีวิต และความรู้เกียวกบัหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการ   
ครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) การเตรียมความพร้อมก่อนตายครอบคลุมทุกมิติ และความสําคญัของ
การสือสารรวมถึงช่องทางการสือสาร โดยเฉพาะการแจง้ความตอ้งการของตนเองใหบุ้ตรหลานทราบ  
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 ญาติของผูสู้งอายุทีดูแลผูสู้งอายุขณะเจ็บป่วยทีบา้นส่วนใหญ่ตอ้งการให้บุตรหลาน
ช่วยกนัดูแล มีบางรายทีตอ้งการให้มีญาติหรือคนทีรู้จกัมาพูดคุยให้กาํลงัใจ ตอ้งการให้โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานสาธารณสุขสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มูลการดูแลและการลงตรวจเยียม
ผูสู้งอายุทีบา้น ส่วนขณะป่วยอยูที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกดา้น
ขอ้มูลการรักษา ความเป็นส่วนตวัและการไดอ้ยูใ่กลชิ้ดผูสู้งอาย ุรวมถึงการช่วยเหลือในการดูแล แต่
เมือผูสู้งอายุป่วยหนักและเสียชีวิต ญาติทงัหมดตอ้งการไดรั้บการสนับสนุนช่วยเหลือการจดัการ
ดา้นต่างๆจากบุตรหลานและญาติๆดว้ยกนัเอง บางส่วนตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก
ทางโรงพยาบาลในการอาํนวยความสะดวก เช่นด้านการปฏิบติัตามความเชือและศรัทธา ขอ้มูล
ต่างๆ และการบริการส่งผูป่้วย หรือศพกลบับา้น บางส่วนตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร
ปกครองทอ้งถินในการจดังานศพ และจากผูร่้วมงานในการปฏิบติังานแทน ส่วนสภาพการดูแล
ผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตในดา้นต่างๆ ญาติเกือบทงัหมดเป็นบุตรหลานของผูสู้งอายุเอง 
จาํนวนเกินครึงมีปัญหาความเครียด วิตกกงัวลในการดูแลผูสู้งอายุดา้นต่างๆ เช่น การสือสาร การ
ขาดผูช่้วยดูแล การตดัสินใจแจง้ขอ้มูลสุขภาพของผูสู้งอายุทีญาติคิดว่าเป็นเรืองร้ายแรง เป็นตน้ 
ส่วนการรับรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตายของผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่รับรู้ต่อการเตรียมตัวก่อนตาย 
รับทราบขอ้มูลและปรึกษาปัญหาของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ โดยเห็นจากการปฏิบติั การพูดคุยและ
แจง้ให้ทราบ ส่วนมากเป็นการจดัการทรัพยสิ์น และการทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ ส่วนสภาพของ
ความรู้เกียวกบัความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต ญาติเกือบทงัหมดไม่มีความรู้ แต่มีความเห็นว่า
การแสดงความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตไวเ้ป็นสิงทีดี แต่มีเพียงบางส่วนทีไม่แน่ใจวา่บุตรหลาน
จะปฏิบติัตามไดห้รือไม่เนืองจากเหตุผลและปัจจยับางอย่าง และญาติเกินครึงมีการเรียนรู้จากการ
เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุโดยการนาํไปปฏิบติัตาม มีเพียงบางส่วนทีรับรู้แต่คิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา
ทีจะปฏิบติัตามเนืองจากยงัแข็งแรง ดงันนัประเด็นทีตอ้งพฒันา คือ ความรู้ในการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวิต (ฉบบัญาติ) ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต 
(Living will)  การเตรียมตวัก่อนตายด้านต่างๆ และความสําคญัของการสือสารและช่องทางการ
สือสาร โดยเฉพาะการพูดคุยเพือทราบถึงความประสงค์ของผูสู้งอายุ และการแจง้ความตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากโรงพยาบาลหรือจากองคก์รอืนๆ 
 บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี พบว่า ทุกโรงพยาบาล   
มีนโยบายด้านการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตโดย
ครอบคลุมการดูแลทงั 4 มิติ ปรับใช้ตามบริบทของโรงพยาบาล ซึงทุกโรงพยาบาลประเมินว่า
สามารถให้การดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติได ้แต่มีปัญหาอุปสรรคอยู่บา้ง
เช่น  ด้านสมรรถนะของบุคลากร รูปแบบการดูแลทีอาจไม่ตอบสนองตรงตามความต้องการที
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แท้จริง หรือปัญหาด้านการสือสารการให้ข้อมูล หรือการบอกความจริงแก่ผูป่้วย เป็นต้น ส่วน
ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้หรือรู้แต่ไม่ทราบรายละเอียด แต่คิดวา่การแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวิตเป็นสิงดี และมีการปฏิบติัตามสิทธิผูป่้วยอยูแ่ลว้ ส่วนความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่แน่ใจวา่จะ
ดีหรือไม่เนืองจากการตดัสินใจอยู่ทีญาติ และบุคลากรทางการแพทยมี์การเรียนรู้และนําไปใช้
ประโยชน์ดา้นการนาํไปพฒันาการบริการและการพฒันาตนเอง ประเด็นทีตอ้งพฒันา คือ ความรู้ใน
การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวิต (Living will)  ความสําคญัของการสือสารและช่องทางการสือสาร โดยเฉพาะขอ้มูลดา้น
การดูแลรักษาขอ้มูลดา้นบริการ และการทราบถึงความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูป่้วยและญาติ 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิต ควรส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ เพือให้ทุกกลุ่มมีความรู้ ตระหนักและปฏิบติัในบทบาทของตนเอง และส่งเสริมให้หน่วยงาน
สนบัสนุน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุ เพือการตายดี โดยนอกจากประเด็นทีพฒันาดา้นต่างๆ
เฉพาะกลุ่มแล้วจะเห็นได้ว่าประเด็นด้านการสือสารเป็นสิงทีสําคัญ เนืองจากการสือสารจะเป็น
ช่องทางทีเชือมโยงให้ทุกกลุ่มไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆ และสามารถปฏิบติัไดต้รงตามความตอ้งการที
แทจ้ริง  เช่น บุตรหลานทราบ ขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ความตอ้งการให้
บุตรหลานหรือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตามความประสงค์ โดยเฉพาะวาระสุดทา้ยของชีวิต เพือ
การตายดี หรือบุคลากรทางการแพทยท์ราบความตอ้งการของผูสู้งอายุ ญาติ หรือ การสือสารขอ้งมูล
ดา้นการรักษาเพือให้ญาติทราบเพือการตดัสินใจเป็นตน้ โดยประเด็นการพฒันาความรู้ต่างๆนันได้
นาํมาซึงกระบวนการจดัการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ท ี5 เพอืหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ ของผู้สูงอายุ 
 ในเขตจังหวดัราชบุรี  
 

 จากการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต ในกลุ่มของผูสู้งอายุ รวม
ไปถึงผูที้เกียวขอ้งในการดูแลผูสู้งอาย ุคือกลุ่มญาติ และบุคลากรทางการแพทยใ์นเขตจงัหวดัราชบุรี 
โดยกลุ่มผูสู้งอายุศึกษาถึงขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัความเชือ ความรู้ การเรียนรู้เกียวกบัความตาย การ
เตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการไดรั้บการดูแล กลุ่มญาติศึกษาเกียวกบัสภาพและความตอ้งการใน
การดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตและหลงัการตาย และศึกษาเกียวกบัสภาพการดูแล
ผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ ของกลุ่มบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลต่างๆ พบวา่ 
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 . ผลการค้นพบจากการศึกษาสภาพทีเกียวข้องกับการเรียนรู้เพือการจัดการวาระ
สุดท้ายของชีวติ  
  สภาพผู้สูงอายุ ผลจากการศึกษาเกียวกบัขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัความเชือ ความรู้ 
การเรียนรู้เกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย ความตอ้งการไดรั้บการดูแล พบวา่ 
  ขอ้มูลพืนฐาน ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบติังานใกลชิ้ดความตายโดย
การดูแลสมาชิก  ญาติพีน้องในครอบครัว  หรือเคยไปเยียมผู ้ป่วยใกล้ตาย  และทังหมดมี
ประสบการณ์เคยไปร่วมงานศพของญาติ และบุคคลทีรู้จกั ทางด้านสุขภาพ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่
ประเมินสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ถึงแม้บางรายจะมีโรคประจาํตัวแต่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตและสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้มีเพียงบางส่วนทีประเมินว่ามี
สุขภาพไม่แข็งแรงเนืองจาก  มีโรคประจาํตวัและอยู่ในภาวะพึงพิงเนืองจากช่วยเหลือตนเองได้
บางส่วน และเกือบทงัหมด จึงไม่ไดคิ้ดวางแผนการดูแลสุขภาพ ยกเวน้ผูที้มีอาการป่วยหนกั ทงัๆที
ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเผชิญความเจ็บป่วยว่ากลวัการเจ็บป่วยหนัก ทรมาน แต่ไม่กลัวเผชิญ
ความตาย  
  ความเชือของผูสู้งอายุ ในประเด็นต่างๆ  เกียวกบัความตายผูสู้งอายุเกือบทงัหมด
เชือวา่ความตายเป็นเรืองธรรมชาติเป็นวฏัจกัรชีวิตทีพบเห็นอยูบ่่อย พูดคุยกนัไดป้กติ แต่ส่วนมาก
จะพูดคุยกนัในครอบครัวมากกว่าจะพูดในวงนอกเพือเป็นการวางแผนและแจง้บุตรหลานทราบ         
มีเพียงส่วนน้อยทีเชือว่าความตายเป็นสิงทีน่ากลัวเนืองจากความห่วงกังวล และบางรายเชือว่า    
เป็นเรืองของเวรกรรม หรือการพน้ทุกข์ทรมานจากโรคทีเผชิญ และส่วนใหญ่เชือว่าหลกัคาํสอน
ทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้งกบัความตาย บางส่วนเชือว่าเป็นเพียงแค่กุศโลบายให้คนทาํดีละเวน้
ความชวั มีเพียงส่วนน้อยทีไม่แน่ใจและไม่เชือว่าคาํสอนทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้งกบัความตาย 
และส่วนใหญ่มีความเชือวา่ชีวิตหลงัความตายชาติหนา้มีจริง มีเพียงส่วนนอ้ยทีไม่แน่ใจและไม่เชือ 
แต่ผูสู้งอายุทงัหมดเชือว่าการเตรียมตวัก่อนตายทุกๆดา้นเป็นสิงทีดี เป็นการวางแผนเพือความไม่
ประมาทก่อนการเจ็บป่วย และไม่สร้างปัญหา ภาระความเดือดร้อนแก่บุตรหลาน ป้องกนัความ
ขดัแยง้ทีอาจเกิดขึน  
  ความรู้เกียวกบัความตายและการเตรียมตวัก่อนตาย ผูสู้งอายเุกือบทงัหมดมีความรู้
เกียวกบัสัจธรรมชีวิต และความรู้เกียวกบัการเตรียมตวัก่อนตายโดยเน้นไปทีการจดัการทางด้าน
ทรัพยสิ์นและการเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆมากกวา่การเตรียมตวัดา้นอืนๆ และ
ผูสู้งอายุเกือบทงัหมดเช่นกนั ไม่มีความรู้ด้านพินัยกรรมชีวิต และความตอ้งครังสุดทา้ยของชีวิต 
ตามหนังสือแสดงเจตนาตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 (ความต้องการครัง
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สุดท้ายของชีวิต (Living will)) ซึงเป็นสิทธิส่วนบุคคลทีตนเองมีสิทธิทีจะแสดงเจตนาความ
ประสงคข์องตนเองไวไ้ด ้ มีเพียงบางรายเท่านนัทีทราบแต่ไม่ละเอียดนกั  
  การเรียนรู้เกียวกบัความเชือ ความรู้เกียวกบัความตาย ในด้านต่างๆทงัด้านการ
เตรียมตวัก่อนตาย  เช่น การจดัการด้านมรดกทรัพยสิ์น การทาํฌาปนกิจสงเคราะห์เพือมีเงินให้
ลูกหลานทาํศพ ผูสู้งอายุมีการเรียนรู้จากการเห็นตวัอย่างการปฏิบติัจากรุ่นพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายายทีสืบ
ทอดกนัมา  การบอกต่อหรือการชกัชวนกนัในกลุ่มของผูสู้งอายุดว้ยกนัเอง  หรือการเขา้กลุ่มอบรม
ในชมรมผูสู้งอายุ ส่วนการเตรียมดา้นจิตใจเพือการยอมรับความตายอย่างสงบนันผูสู้งอายุเรียนรู้
จากการฟังพระเทศน์ ทงัจากทีวดั จากการฟังวิทยุ และการอ่านหนังสือ ส่วนความรู้ตามหนังสือ
แสดงเจตนาตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 (ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต 
(Living will)) นนัผูที้มีความรู้ไดเ้รียนรู้จากการประชุมอบรมในชมรมผูสู้งอายุ และมีบางคนเรียนรู้
จากการอ่านหนงัสือ    
  การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่และคนทวัๆไปมีการเตรียม
ตวัก่อนตายโดยเตรียมตวัดา้นสมบติัทรัพยสิ์นเป็นประเด็นหลกั คือ การทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ
ไว ้เพือไม่ให้เป็นภาระ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่บุตรหลานในด้านเงินค่าทาํศพ ผูที้มีสมบติั
ทรัพยสิ์นจะมีการจดัการและแจง้ให้บุตรหลานทราบ และบางรายไดแ้จง้รวมถึงการจดัการงานศพ
ของตนเองดว้ย แต่ผูสู้งอายุบางส่วนไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย เพราะไม่มีสมบติัทรัพยสิ์น  บางคน
ไม่มีความห่วงกงัวลเพราะวางใจวา่บุตรหลานจดัการได ้บางคนคิดว่ายงัไม่ถึงเวลาเนืองจากตนเอง
ยงัแข็งแรง หรือบางคนคิดวางแผนไวแ้ต่ยงัไม่ไดแ้จง้บุตรหลาน เพราะยงัไม่ไวว้างใจวา่บุตรหลาน
จะดูแลจดัการงานต่างๆได ้หรือเกรงว่าบุตรหลานจะคิดว่าลาํเอียงในการจดัการทรัพยส์มบติัและ
บางรายกลวัวา่บุตรหลานจะไม่ดูแลเมือไดรั้บสมบติัส่วนแบ่งไปแลว้  
  ความตอ้งการส่วนบุคคลเมือป่วยหนกัและเสียชีวิต ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการ
ไดรั้บความช่วยเหลือทีนอกเหนือจากทีโรงพยาบาลจดับริการให้ ยกเวน้บางรายทีตอ้งการรับความ
ช่วยเหลือดา้นการอาํนวยความสะดวก เช่น ความรวดเร็ว ทีพกัสําหรับญาติญาติเพือใหไ้ดอ้ยูใ่กลเ้มือ
ตนเองป่วยหนกั และตอ้งการไดป้ฏิบติัตามความเชือ ศรัทธาของตนเอง รวมถึงกลบัไปตายทีบา้น 
แต่ตอ้งการได้รับความช่วยเหลือดูแลจากบุตรหลานในการจดัการด้านต่างๆ ความต้องการครัง
สุดท้ายของชีวิต ส่วนใหญ่ไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจเพราะไม่ต้องการทุกข์ทรมาน และไม่
ตอ้งการให้บุตรหลานเสียเวลา เสียทรัพยสิ์น ผูสู้งอายุทงัหมดมีความคิดเห็นว่าการแสดงความ
ตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตรวมถึงการรับรู้ความจริงเกียวกบัสุขภาพตนเองเป็นสิงทีดี เพือเป็นการ
ไดแ้จง้ความประสงคข์องตนเอง และวางแผนจดัการภาระทีคงัคา้งอยู ่ แต่ผูสู้งอายุเกือบทงัหมดยงั
ไม่คิดแจง้ความประสงค์เหล่านีให้แก่บุตรหลานทราบ โดยมีความคิดเห็นวา่ตนเองยงัแข็งแรง และ
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ยงัไม่ถึงเวลาทีจะต้องแจ้ง และบางรายไม่แน่ใจว่าเมือแจ้งแล้วบุตรหลานจะปฏิบัติตามความ
ประสงคข์องตนเองหรือไม่  ส่วนใหญ่จึงไดย้กภาระการตดัสินใจ การจดัการต่างๆให้กบับุตรหลาน 
และมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีมีประสบการณ์ตรงจากความทุกขท์รมาน และเห็นบุคคลใกลชิ้ดทุกข์
ทรมานจึงไดแ้จง้ความประสงคข์องตนเองแก่บุตรหลานทราบ 
  ปัญหาสภาพของผู้สูงอายุ 
  . ผูสู้งอายุได้รับบริการตามรูปแบบการให้บริการทงัในส่วนของโรงพยาบาล 
เช่น ทีพกัสําหรับญาติ ระบบบริการ และการอาํนวยความสะดวกให้ผูป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือ 
ศรัทธาของตนเอง การขอกลับไปตายทีบ้าน และได้รับการดูแลตามสภาพเมือกลับไปอยู่บ้าน       
ซึงอาจไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความตอ้งการ 
  . ขาดความตระหนักหรือประมาทในการวางแผนการใช้ชีวิต โดยส่วนใหญ่     
มีการเตรียมความพร้อมก่อนตายในดา้นทรัพยสิ์น หรือการทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยการสมคัร
เป็นสมาชิกชมรม หรือกองทุนต่างๆ เช่นชมรมผูสู้งอายุ กองทุนวนัละบาท เป็นตน้ ซึงเป็นสิงทีใกล้
ตวั ทีตอ้งปฏิบติั และเป็นเรืองทีตนเองกงัวล และขาดความตระหนกัในดา้นการสือสาร โดยบางราย
มีการคิดวางแผนจดัการแต่ยงัไม่มีการแจ้งให้บุตรหลานหรือบุคคลใกล้ชิดได้ทราบเนืองจาก
ความคิดวา่ตนเองยงัแข็งแรง ยงัไม่ถึงเวลาจดัการ หรือความไวว้างใจและความไม่ไวว้างใจในบุตร
หลาน โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านสุขภาพหรือการวางแผนความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต 
ผูสู้งอายุไม่มีความรู้และไม่ได้คิดถึง และไม่มีการเตรียมตัว หรือแจ้งความต้องการหรือความ
ประสงคข์องตนเองไวเ้ลย ทงัๆทีกลวัการเจบ็ป่วยทรมาน หรือไม่ตอ้งการใส่ท่อช่วยหายใจเมือวาระ
สุดท้ายของชีวิต ยกเวน้เฉพาะผูสู้งอายุทีมีประสบการณ์ตรงกับตนเอง หรือเคยเห็นความทุกข์
ทรมานจากบุคคลใกลชิ้ดเท่านนัทีไดแ้จง้บุตรหลานแลว้ ส่วนทางดา้นอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการเตรียม
ใจพร้อมยอมรับความตาย เป็นการเตรียมตามรายบุคคล เช่น การฟังเทศน์ อ่านหนงัสือธรรมะ 
  . ขาดความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคลของตนเอง ในการแสดงความตอ้งการตาม
หนังสือแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต (Living will) ว่าตนเองสามารถแสดง
เจตจาํนงให้บุตรหลานหรือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตามความประสงค์ของตนเองได ้เพือลด
ความทุกข์ทรมาน ลดความขดัแยง้ ลดภาระแก่บุตรหลานตามทีตนเองตอ้งการได ้รวมถึงแนวทาง
การจดัการตามขนัตอนต่างๆ ในการเตรียมตวัก่อนตาย รวมถึงการทาํพินยักรรมชีวติ  
   ขาดความรู้ด้านการสือสารและช่องทางการสือสารเกียวกบัเจตนารมณ์ของ
ตนเองใหญ้าติ บุตรหลานทราบ 
  สภาพญาติ ผลจากศึกษาเกียวกบัสภาพและความตอ้งการในการดูแลผูสู้งอายุที
ป่วยวาระสุดทา้ยของชีวติและหลงัการตาย พบวา่ 
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  สภาพการดูแลผูสู้งอายุและผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต ญาติเกือบทงัหมดเป็นบุตร
หลานของผูสู้งอายุเองและดูแลผูสู้งอายทีุส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได้และผูสู้งอายุบางรายช่วยเหลือตวัเองได้บางส่วนและอยู่ในภาวะพึงพิง โดยการดูแลผูสู้งอายุ
ครอบคลุมทุกมิติตามบริบทและสภาพความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยสภาพปัญหาทีเกิดขึนจากการ
ดูแลนนัญาติส่วนใหญ่มีความเครียด วิตกกงัวลในการดูแลผูสู้งอายุดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการสือสาร 
การขาดผูช่้วยดูแล การตดัสินใจแจง้ขอ้มูลสุขภาพของผูสู้งอายุทีญาติคิดวา่เป็นเรืองร้ายแรง เป็นตน้ 
ส่วนดา้นการรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุญาติส่วนใหญ่รับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตาย 
รับทราบขอ้มูลและปรึกษาปัญหาของผูสู้งอายุในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจดัการดา้นทรัพยสิ์น  
การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเห็นจากการปฏิบติั  การพูดคุยและแจง้ให้ทราบ ส่วนดา้น
สภาพของความรู้เกียวกับความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต ญาติเกือบทงัหมดไม่มีความรู้แต่มี
ความเห็นว่าการแสดงความต้องการครังสุดท้ายของชีวิตของผูสู้งอายุไวเ้ป็นสิงทีดี แต่มีเพียง
บางส่วนทีไม่แน่ใจวา่บุตรหลานจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่เนืองจากเหตุผลและปัจจยับางอยา่ง และ
ญาติเกินครึงทีมีการเรียนรู้จากการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุโดยการนาํไปปฏิบติัตาม มีเพียง
บางส่วนทีรับรู้แต่คิดวา่ยงัไม่ถึงเวลาทีตนเองจะปฏิบติัตามเนืองจากยงัแขง็แรงและไม่ถึงเวลา 
  ความต้องการของญาติในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตและหลงัการตาย  
ญาติของผูสู้งอายุทีดูแลผูสู้งอายุขณะเจ็บป่วยทีบา้นส่วนใหญ่ตอ้งการให้บุตรหลานช่วยกนัดูแล มี
บางรายทีตอ้งการให้มีญาติหรือคนทีรู้จกัมาพูดคุยให้กาํลงัใจ และบางรายตอ้งการให้โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานสาธารณสุขสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มูล คาํแนะนาํการดูแลและการลง
ตรวจเยียมผู ้สูงอายุทีบ้าน หรือการสนับสนุนรถรับส่งผูป่้วยจากบ้านไปโรงพยาบาล โดยรถ
โรงพยาบาล หรือมูลนิธิ ส่วนขณะป่วยอยู่ทีโรงพยาบาลญาติส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการอาํนวย
ความสะดวกด้านข้อมูลการรักษา ความเป็นส่วนตัวและการได้อยู่ใกล้ชิดผูสู้งอายุ รวมถึงการ
ช่วยเหลือในการดูแล แต่เมือผูสู้งอายุป่วยหนกัและเสียชีวิต ญาติของผูสู้งอายทุงัหมดตอ้งการไดรั้บ
การสนบัสนุนช่วยเหลือการจดัการดา้นต่างๆจากบุตรหลานและญาติๆดว้ยกนัเอง และมีบางส่วน
ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลในการอาํนวยความสะดวก เช่นดา้นการ
ปฏิบัติตามความเชือและศรัทธา ด้านข้อมูลต่างๆ และการบริการส่งผูป่้วย หรือศพกลับบ้าน มี
บางส่วนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถินในการจัดงานศพ และการ
สนบัสนุนจากผูร่้วมงาน  
  ปัญหาสภาพของญาติ 
  1.   ญาติทีดูแลผูสู้งอายุได้รับบริการตามรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาล 
เช่น ทีพกัสําหรับญาติ ระบบบริการ การให้ขอ้มูล และการอาํนวยความสะดวกให้ผูป่้วยไดป้ฏิบติั
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ตามความเชือ ศรัทธาของตนเอง และขณะผูสู้งอายุป่วยอยู่บา้น ญาติสามารถดูแลผูสู้งอายุได้ตาม
สภาพ  ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข  เช่น อุปกรณ์ทางการแพทยที์จาํเป็นตอ้งใช้
ขณะป่วย เช่นถังออกซิเจน  ทีนอนลม  เครืองดูดเสมหะ การได้รับตรวจเยียมของเจ้าหน้าที
สาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และการช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจขององคก์ร
ปกครองทอ้งถิน ซึงบางครังไม่เพียงพอหรือตรงตามความตอ้งการ  
  2.   ขาดการสือสารพูดคุยกับผูสู้งอายุเกียวกับการเตรียมตวัก่อนตาย ทาํให้ไม่
ทราบขอ้มูลและความตอ้งการของผูสู้งอายุทีแทจ้ริง ขาดการสือสารกบับุคคลรอบขา้งเพือทราบ 
และแจง้ความประสงคห์รือความตอ้งการรับการสนบัสนุนช่วยเหลือ ดา้นต่างๆรวมถึงขอ้มูล ความรู้
เกียวกบัแนวทางการจดัการตามขนัตอนต่างๆ  
  3.   ขาดความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคคลในการทาํพินยักรรมชีวติ และแสดงเจตนา
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) วา่ผูสู้งอายุและตนเองสามารถแสดงเจตนาให้บุตร
หลานหรือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตามความตอ้งการของตนเองได ้เพือลดความทุกขท์รมาน 
ลดความขดัแยง้ ลดภาระแก่บุตรหลานตามทีตนเองตอ้งการได ้
  4. เครียด  วิตกกังวลเกียวกับ  ไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผู ้สูงอาย ุ
ผูสู้งอายุบางคนมีปัญหาดา้นการสือสารเช่น บางคนหูตึง พูดไม่ชดัทาํให้ หรือจากความสัมพนัธ์ที
ใกลชิ้ดผูสู้งอายุไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ หรือผูดู้แลเป็นผูรั้บจา้งเฝ้าจึงปฏิบติัไม่ถูกใจผูสู้งอายุ การ
กลวัเกิดอุบติัเหตุพลดัตกหกลม้ ขาดผูที้มาช่วยดูแลเนืองจากบุตรหลานตอ้งทาํงาน และเครียด วติก
กงัวลเกียวกบัการตดัสินใจแจง้ขอ้มูลปัญหาสุขภาพทีคิดวา่ร้ายแรงแก่ผูสู้งอายทุราบ  
  5.  ขาดความตระหนกัและขาดการเรียนรู้ในการวางแผนการใชชี้วิต เนืองจากคิด
วา่ตนเองยงัแขง็แรง ยงัไม่ถึงเวลาจดัการ ไวว้างใจ หรือไม่ไวว้างใจในบุตรหลาน  
  สภาพบุคลากรทางการแพทย  ์ผลจากการศึกษาเกียวกบัสภาพการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลต่างๆในเขตจงัหวดัราชบุรี พบว่า โรงพยาบาลทุกระดับ ตงัแต่
โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทวัไป และโรงพยาบาลชุมชน มีสภาพการดูแลจาํแนกเป็น 
  สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทุกระดบั       
มีนโยบายเกียวกับการดูแลแบบประคับประคอง และผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตโดยแต่ละ
หน่วยงานไม่มีรูปแบบการปฏิบัติงานทีตายตัว แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบท โดยรูปแบบ      
การดูแลครอบคลุมทงัดา้นการดูแลรักษา เช่นการประเมินผูป่้วยดา้นอาการ การรับรู้ การยอมรับ
ความจริง การแจง้ขอ้มูลผูป่้วยโดยแพทยพ์ยาบาลอยา่งต่อเนือง และเมือผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง  
การตดัสินใจร่วมกนัระหว่างทีมรักษาและญาติ  และการลงนามตดัสินใจเกียวกบัการยินยอมช่วย
ฟืนคืนชีพ และครอบคลุมทงัมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เช่น การเปิดโอกาสให้
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บุตรหลาน ญาติสามารถเขา้เยยีมผูป่้วยไดต้ลอดเวลาเมือมีภาวะทรุดหนกั และการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชือส่วนบุคคลได ้และประกอบพิธีสงฆไ์ด ้สามารถขอนาํผูป่้วยกลบัไปเสียชีวติทีบา้นได ้ 
  ความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความต้องการของผู ้ป่วยและญาติ  
โรงพยาบาลทุกระดบัประเมินความสามารถในการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและ
ญาติว่าสามารถดูแลได้ครอบคลุมในทุกๆด้าน และบางดา้นสามารถพฒันาได้อีก เช่น ระบบการ
ดูแลผูป่้วยทีเชือมโยงถึงชุมชน สถานทีความเป็นส่วนตวัของผูป่้วยและญาติ การมีเวลาให้ขอ้มูล 
การให้การดูแลทีตอบสนองตรงตามความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูป่้วย เช่น ดา้นความเชือและศรัทธา 
เป็นตน้ 
  ปัญหาอุปสรรคการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิต  โรงพยาบาลทุกระดับพบ
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เช่น ดา้นสมรรถนะของบุคลากร
ในการปฏิบติังานและการสือสารให้ขอ้มูลผูป่้วยและญาติ การสือสารขอ้มูล การบอกความจริง 
เพือให้ญาติตดัสินใจต่อชีวิตผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต การไม่ทราบความตอ้งการทีแทจ้ริงของ
ผูป่้วยและญาติ ทําให้ปฏิบัติไม่ตรงตามความต้องการของผู ้ป่วยและญาติ  และ รูปแบบการ
ให้บริการทีตอบสนองความตอ้งการผูป่้วยและญาติไดไ้ม่เต็มที เช่น ดา้นเวลา การให้ขอ้มูล การให้
คาํปรึกษา การเยียมผูป่้วยโดยทีม การดูแลประคบัประคองญาติผูป่้วยวาระสุดทา้ยทีไม่ครอบคลุม 
เป็นตน้ 
  ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 
12 บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกียวกบัหนังสือแสดง
เจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550มาตรา 12 หรือเคยได้ยินแต่ไม่รู้รายละเอียด มีเพียง
ส่วนน้อยทีมีความรู้เกียวกบัหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550มาตรา 12 
จากการประชุม อบรม Palliative care มา ส่วนความคิดเห็นเกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12  และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจว่าพรบ.สุขภาพ
มาตรา 12 จะดีหรือไม่เนืองจากท้ายทีสุดแล้วการตดัสินใจต่างๆ อยู่ทีญาติเป็นผูต้ ัดสินใจ และ
โรงพยาบาลมีการดูแลผูป่้วยตามสิทธิผูป่้วยอยูแ่ลว้ มีเพียงส่วนน้อยทีคิดวา่ พรบ.สุขภาพมาตรา 12 
เป็นสิงทีดี เพราะ เป็นการสือสารเตรียมความพร้อมทีดี ป้องกันความขดัแยง้ระหว่างญาติ และ
ระหว่างญาติกบับุคลากรทางการแพทย ์ลดค่าใช้จ่าย ประหยดัทรัพยากรหลายๆ ดา้น และทีสําคญั
ผูป่้วยสามารถทาํตามประสงคข์องตวัเองในชีวติวาระสุดทา้ย    
  การเรียนรู้และการนาํผลการเรียนรู้ไปใช้ โดยโรงพยาบาลทุกระดบัมีการเรียนรู้
จากประสบการณ์จากความหลากหลายปัญหาต่างๆทีพบ ทาํให้เรียนรู้ สร้างแนวทางแก้ไขและ
ปฏิบติั และนาํผลการเรียนรู้การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตไปพฒันาดา้นการให้บริการ เช่น 
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การพฒันารูปแบบการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ด้านกระบวนการให้
คาํปรึกษา การให้ข้อมูล  การดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายให้ได้เสียชีวิตอย่างสมศกัดิศรี และพฒันา
ตนเองเช่น การควบคุมอารมณ์สติขณะปฏิบติังาน เขา้ใจในสัจธรรมของชีวิตเขา้ใจความรู้สึกผูอื้น
มากขึน และการเคารพการตดัสินใจของญาติหลงัจากให้ขอ้มูล เพือนาํมาปรับใช้ขณะปฏิบติังาน 
ความรู้สึกทีมีต่อการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ  
  ปัญหาสภาพของบุคลากรทางการแพทย์ 
  . ขอ้จาํกัดของโรงพยาบาลทีมีความจาํกัดต่อการตอบสนองความต้องการที
เพียงพอของผูป่้วยและญาติ เช่น ทีพกัญาติ การปฏิบติัตามความเชือและศรัทธาในบางประการ 
หอพกัผูป่้วย  เป็นตน้ 
  . เข้าไม่ถึงจิตใจหรือความต้องการทีแท้จริงของผู ้ป่วยและญาติ  เพือการ         
วางแผนการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการทีครอบคลุม การให้ขอ้มูล การใหค้าํปรึกษา การสือสาร
ขอ้มูล การใหเ้วลา ทีไม่เพียงพอแก่ญาติเพือการตดัสินใจเกียวกบัผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 
  . สมรรถนะดา้นการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต และสมรรถนะด้านการ
สือสารของบุคลากรทางการแพทยมี์ไม่เท่ากนั 
  . ขาดความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคลตามหนงัสือแสดงเจตนา ความตอ้งการครัง
สุดท้ายของชีวิต (Living will) ว่าผูสู้งอายุสามารถแสดงเจตนาให้บุตรหลานหรือบุคลากรทาง
การแพทยป์ฏิบติัตามความตอ้งการของตนเองได ้เพือลดความทุกขท์รมาน ลดความขดัแยง้ และลด
ภาระแก่บุตรหลาน  
  

 . แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ  
        

  จากการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยใชรู้ปแบบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในกลุ่มผูสู้งอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลต่างๆในเขตจงัหวดัราชบุรี พบว่า สภาพและประเด็นต่างๆทีพบจากกลุ่มผูสู้งอาย ุ   
กลุ่มญาติ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทยมี์ความแตกต่างหลากหลายตามบริบท และทีเหมือนกนั
ในประเด็นทีเกียวกบั ความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living 
will) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12  และดา้นการสือสาร ทีทุกกลุ่มจาํเป็นจะตอ้ง
มีการเรียนรู้และพฒันาความรู้เพือสร้างความตระหนักและนาํสู่การปฏิบติัในบทบาทของตนเอง 
และนาํมาสู่แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยผูว้ิจยัไดส้รุป
สภาพปัญหาของกลุ่มตวัอย่าง และนาํแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ย
ของชีวติของแต่ละกลุ่ม คือ ผูสู้งอาย ุญาติ และบุคลากรทางการแพทยไ์ปตรวจสอบเพือรับรอง  ดา้น
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สภาพข้อมูลทีค้นพบ  รูปแบบการให้บริการและการจัดการเรียนรู้ เงือนไขการจัดการเรียนรู้ 
สาระสําคญั และ วิธีการดาํเนินงาน โดยผลจากการตรวจสอบ สามารถสรุปผลและยืนยนัแนวทาง   
ทีไดน้าํเสนอไปวา่มีความถูกตอ้งเหมาะสม โดยมี 
  แนวคิดและความเชือในการเรียนรู้เพือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตว่า การ
เตรียมตวัก่อนตายเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตายดี ซึงการตายดีเกิดจากการเตรียมตวัก่อนตายที
พร้อมในทุกๆดา้นเพือการยอมรับในความตายทีสามารถเกิดขึนได้ทุกขณะ เป็นการจดัการวาระ
สุดทา้ยของชีวติแบบองคร์วม โดยเป็นการตายอยา่งทีตนเองตอ้งการ ไม่ทุกขท์รมาน และเตรียมการ
ทุกอย่างไวพ้ร้อมแล้ว ตนเองได้ทาํตามความตอ้งการ บุตรหลานไดท้าํตามสิงทีตนเองแจง้ความ
ตอ้งการไว ้จากไปไม่มีความวิตกกงัวล ไม่เกิดปัญหาเมือตนเองจากไปแลว้ เช่น ความขดัแยง้ การ
สร้างภาระแก่ บุตรหลาน หากผูป่้วยหรือญาติไม่ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ทีสําคญัคือการเตรียมตวั
ก่อนตายทีกาํลงัจะมาถึงอยู่ก่อนแลว้ อุปสรรคสําคญัทีจะเกิดขึนคือ การไม่ยอมรับความตาย การ
ดูแลเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เกิดความขดัแยง้ การเตรียมตวัก่อนตายทีพร้อมเกิดจากกการเรียนรู้
เพือจะไดเ้ขา้ใจตนเองมีองคค์วามรู้เพียงพอทีจะนาํความรู้มาจดักรเตรียมตวัเองวา่ตอ้งเตรียม อะไร 
อย่างไร เช่น การทาํพินัยกรรมชีวิต ซึงเชือว่าถ้ามีการเรียนรู้จะทาํให้มีความรู้เพือนํามาเตรียมตวั  
เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติทีพร้อม อยา่งเป็นระบบ รอบคอบ ครอบคลุมทุกๆดา้น เพือการ
ตายดีมีความสุข ทีเชือว่าสุขสุดทา้ยคือการไดท้าํตามสิงทีตนเองตอ้งการในวาระสุดทา้ยของชีวิต
และตายอย่างทีตนเองตอ้งการ ดงันันเป้าหมายการเรียนรู้คือการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ตาม
บริบทของตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการตายดี  โดยให้ทุกๆคนทีเกียวข้องตระหนักถึง
ความสําคัญต่อการเตรียมตัวก่อนตาย หรือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตในทุกช่วงเวลา 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายุ และมีความรู้ สามารถนาํความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมตวัก่อนตายดา้น
ต่างๆไปเตรียมตวัเองได ้เพือลดปัญหาต่างๆทีเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมของผูที้อยูช่่วง
วาระสุดทา้ยของชีวิต เป็นการลดภาระแก่บุตรหลาน นอกจากนีผูที้เกียวขอ้งต่อการจดัการวาระ
สุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุไดต้ระหนกั และรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลและมีการดูแลทีสอดคลอ้งและ
เหมาะสม เคารพในศกัดิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูที้อยู่ในวาระสุดทา้ยของชีวิตดว้ยการปฏิบติั
ตามความตอ้งการของผูเ้ตรียม ทีไดเ้ลือกวาระสุดทา้ยของชีวติของตนเองไวแ้ลว้  
  เงือนไขการจัดการเรียนรู้ 
  . ส่งเสริมและให้ความรู้ผูสู้งอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย  ์เรืองความ
ตระหนกัในการวางแผนการใช้ชีวิต การจดัการตามขนัตอนต่างๆ ของการเตรียมความพร้อมก่อน
ตาย ความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคลการแสดงเจตนา ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) 
การทาํพินัยกรรมชีวิต การเตรียมดา้นจิตใจ การพฒันาสมรรถนะดา้นการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ย
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ของชีวิต รวมถึงความสําคญัของการสือสารความตอ้งการของตนให้ผูอื้นไดท้ราบ  หรือการสือสาร
ขอ้มูลให้ความรู้แก่ผูป่้วยและญาติ  : โดยการให้ความรู้เสริมพลงัอาํนาจ ใช้การบรรยายกระบวน 
การกลุ่มทดลองปฏิบติั 
  . ลกัษณะกิจกรรมต่างๆ เนน้การมีส่วนร่วมในการนาํเสนอความคิดเห็นเพิมเติม 
เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรในการมีส่วนร่วมดูแลผูสู้งอายุ เพือนาํขอ้มูลมา
ปรับ พฒันาระบบบริการ สอดคลอ้งกบับริบทสังคม วฒันธรรม ความเชือ ของชุมชนทอ้งถินนนัๆ 
  . นาํเสนอแนวทางทีเกิดความสําเร็จ เพือการเผยแพร่ความรู้ในการจดัการวาระ
สุดทา้ยของชีวติ : โดยการใหค้วามรู้ บรรยาย สนทนาแลกเปลียน 
  สาระสําคัญ 
  . ความตระหนักในการวางแผนการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมก่อนตาย 
สิทธิส่วนบุคคลและการสือสารให้ญาติ บุตรหลานทราบ เป็นวิธีของการดาํรงตนบนความไม่
ประมาท 
  . สิทธิส่วนบุคคลในการทาํหนงัสือแสดงเจตนา ความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวติ (Living will)) เป็นสิทธิทีทุกคนตอ้งทราบ 
  . ความคิดเห็นทีเกียวกับบริบททางสังคม วฒันธรรม ความเชือของชุมชน
ทอ้งถิน ทีเกิดจากการระดมสมองร่วมคิดจะทาํใหไ้ดแ้นวคิดทีครอบคลุมและรอบดา้น 
  . การสือสารเป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพและมีความสําคญัต่อมนุษยใ์นสังคม
เพือความเขา้ใจ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
  . ทกัษะ ความสามารถในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ และการสือสารที
ดี เกิดจากการพฒันาสมรรถนะ 
  . การจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตทีถูกต้องเหมาะสมตามบริบท  สามารถ
สนองตอบความต้องการส่วนบุคคลและป้องกันปัญหาความขดัแยง้ระหว่างตนเอง บุตรหลาน 
บุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคคลรอบขา้งได ้
  . ระบบบริการทีดี มีประสิทธิภาพมาจากการคน้หา เพือแกไ้ขปัญหาทีถูกตอ้ง
ตรงตามบริบทจริง 
  แนวทางการให้บริการและการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ  มีลกัษณะดงันี 
  . ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายุ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบล ชุมชน องค์กรปกครองทอ้งถิน กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของ
มนุษย์ มีส่วนร่วมในการดูแล และสํารวจเพือทราบถึงความต้องการทีแท้จริงของผูสู้งอายุ เช่น   
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ความต้องการการดูแล ความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ  ตามสภาพของผู ้สูงอาย ุ      
ความตอ้งการปฏิบติัตามความเชือ ศรัทธา เป็นตน้ 
  . ส่งเสริมและให้ความรู้โดยให้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาล วดั สถานศึกษา ชุมชน หน่วยจดัอบรมการเผชิญความตายอยา่งสงบ ใหค้วามสาํคญั ใน
การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพือสร้างความตระหนกัในการวางแผนการใชชี้วตินาํสู่การปฏิบติัใน
การเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุในด้านต่างๆและสือสารให้บุตรหลานและบุคคลทีเกียวขอ้ง
ทราบถึงความประสงคข์องตนเอง  
   .  การทาํพินยักรรมชีวติและการจดัการตามขนัตอนต่างๆ  
   .  ความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคลของตนเองในการแสดงเจตนาความตอ้งการ
ครังสุดท้ายของชีวิต (Living will) ตามหนังสือแสดงเจตนาพ .ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มาตรา 12  
   .  การเตรียมความพร้อมก่อนตายครอบคลุมทุกมิติ  
   .  ความสาํคญัของการสือสารและช่องทางการสือสาร 
  . ให้ญาติ ผูที้เกียวขอ้ง และบุคลากรทางการแพทยมี์ส่วนร่วมรับรู้ต่อการเตรียม
ตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ รวมถึงความตอ้งการวาระสุดทา้ยของชีวติ 
  แนวทางการให้บริการและการจัดการเรียนรู้สําหรับญาติ มีลกัษณะดงันี 
  1.  ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายุ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบล ชุมชน องค์กรปกครองทอ้งถิน กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของ
มนุษย ์มีนโยบายและมีรูปแบบร่วมสนบัสนุนการดูแลดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการการดูแลผูสู้งอายุ
เมือเจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติของญาติตามบริบทและสภาพปัญหารายบุคคล 
  2.  ส่งเสริมและให้ความรู้โดยให้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาล วดั สถานศึกษา ชุมชน หน่วยจดัอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ ให้ความสําคญั  
ในการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพือสร้างความตระหนักแก่ญาติในการดูแลผูสู้งอายุ นาํสู่การ
ปฏิบติั และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผูสู้งอายุโดยสอดคลอ้งกบัเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอาย ุ
และเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตของตนเองนาํสู่การปฏิบติัในการเตรียมตวัก่อนตายของตนเองใน
ด้านต่างๆ และตระหนักในความสําคญัของการสือสารระหว่างตนเองกับผูสู้งอายุและบุคคลที
เกียวขอ้ง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยเ์มือผูสู้งอายุเจ็บป่วยเพือทราบถึงความประสงค์ของ
ผูสู้งอายแุละตนเอง  
  3. ความรู้ในการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติสาํหรับญาติ 
   .  การทาํพินยักรรมชีวติและการจดัการตามขนัตอนต่างๆ 
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   .  ความรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคลของตนเองในการแสดงเจตนาความตอ้งการ
ครังสุดท้ายของชีวิต (Living will) ตามหนังสือแสดงเจตนาพ .ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มาตรา 12  
   .  การเตรียมความพร้อมก่อนตายครอบคลุมทุกมิติ  
   .  ความสาํคญัของการสือสารและช่องทางการสือสาร 
  . ให้ญาติ ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทยมี์ส่วนร่วมดูแลและรับรู้ต่อการ
เตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ รวมถึงความตอ้งการวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยมีการ
สือสาร ปรึกษา วางแผนการดูแล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความประสงค์ และความต้องการวาระ
สุดทา้ยของชีวติของผูสู้งอายุ 
  แนวทางการให้บริการและการจัดการเรียนรู้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์           
มีลกัษณะดงันี 
  . โรงพยาบาลควรมีนโยบายดา้นการดูแลและหน่วยงานเฉพาะทีรับผดิชอบดา้น
การดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตโดยบูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพ องค์กรและหน่วยงานที
เกียวขอ้งรวมถึงชุมชน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดูแลและรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุน
ดา้นต่างๆ รวมถึงความตอ้งการวาระสุดท้ายของชีวิตโดยเน้นการทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง
ผูป่้วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทยห์รือผูที้เกียวข้อง เพือการวางแผนการดูแลทีเหมาะสม
สอดคลอ้งตามบริบทและตอบสนองความตอ้งการทีครอบคลุม เช่น ดา้นขอ้มูล การให้คาํปรึกษา 
การสือสาร และเวลา ทีเพียงพอแก่ญาติเพือการตดัสินใจเกียวกบัผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต รวมถึง
การแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการดูแล 
  . โรงพยาบาลควรมีนโยบายในการจดัอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง
ทุกระดบั เพือเป็นการเพิมความรู้ พฒันาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างต่อเนือง เพือนาํสู่
การปฏิบติัทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ รวมถึงความ
ต้องการวาระสุดท้ายของชีวิต รวมถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูสู้งอายุ โดยเป็นความรู้
เกียวกบั 
   .  การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ  
   .  หนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will)) ตาม
หนงัสือเจตนาพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12  
   .  การทาํพินยักรรมชีวติและการจดัการตามขนัตอนต่างๆ 
   .  การเตรียมความพร้อมก่อนตายครอบคลุมทุกมิติ  
   .  ความสาํคญัของการสือสารและช่องทางการสือสาร 
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  วธีิการดําเนินงาน 
  วิธีการดาํเนินงาน เป็นการพฒันากระบวนการและขอ้มูลร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั 
ผูสู้งอาย ุญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์โดย 
  . รวบรวมและศึกษาเอกสารขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เช่น  
   .  การจดัทาํพินยักรรมชีวิต ตามแนวทางของเสมสิกขาลยั (การเผชิญความ
ตายอยา่งสงบ) 
   .  การจดัทําหนังสือแสดงเจตนาตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มาตรา 12 (ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will ))  
   .  ขอ้มูลหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่ม ในชุมชน ทีสามารถให้การสนับสนุนให้
การร่วมดูแลสุขภาพผูสู้งอายุได้ เช่น องค์กรปกครองทอ้งถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบั
ตาํบล โรงพยาบาลใกลเ้คียง มูลนิธิ โรงเรียน วดั เป็นตน้ 
   .  ขอ้มูลระบบการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเมือเจบ็ป่วย 
   .  ขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนตายดา้นต่างๆของผูสู้งอายุเพือใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนการดูแล 
   .  ขอ้มูลความตอ้งการการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติทงัในส่วนของตวั
ผูสู้งอาย ุและจากญาติผูสู้งอายุ 
   .  รูปแบบการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติในดา้นต่างๆ 
   วธีิการ ศึกษาเอกสาร สอบถาม  สัมภาษณ์ สรุปรวบรวมจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล 
  2. จดัอบรม บรรยาย ทดลองปฏิบติั 
   .  ให้ความรู้ เรือง การจดัการตามขนัตอนต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อน
ตาย เช่น การทาํพินัยกรรมชีวิต ตามแนวทางของเสมสิกขาลัย (การเผชิญความตายอย่างสงบ)     
การเตรียมดา้นจิตใจ รวมถึงความสําคญัของการสือสารในการแจง้ความประสงค์ของตนให้ผูอื้น   
ไดท้ราบใหค้วามรู้/เอกสารแนะนาํวธีิการ ลาํดบัขนัตอนการจดัการ และการทาํพินยักรรมชีวติ  
   .  ให้ความรู้เรืองสิทธิตาม พ ร บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 
(ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will)) และเอกสารแบบฟอร์มแสดงเจตนา ซึงระบุไวว้า่
บุคคลมีสิทธิทาํหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยืดการ
ตายในวาระสุดทา้ยของชีวิตตน หรือเพือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได ้ซึงเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ในชีวิตและร่างกายอยา่งสมศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์และขอ้ปัญหาในช่วงวาระสุดทา้ยของชีวิต
เพือความตระหนกัและสามารถนาํไปปฏิบติัในการวางแผนการใชชี้วติ 
   .  ใหค้วามรู้เรืองการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติทีครอบคลุมทุกมิติ 
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   .  ศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆร่วมกนั โดยเฉพาะขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนตาย 
และความตอ้งการดูแลของผูสู้งอายุเพือปรับหลกัคิดในการให้การดูแลผูสู้งอายุได้เหมาะสมตาม
บริบท และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องคก์รต่างๆ กรณีมีปัญหาดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ
   .  ทดลองลงมือทาํกิจกรรม เช่น การเขียนพินยักรรมชีวิต ตามแนวทางของ
เสมสิกขาลยั (การเผชิญความตายอย่างสงบ) การทาํหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวติ (Living will) เป็นตน้ 
   .  เชือมโยงกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น ผูสู้งอายุ บุคลากรทางการแพทย ์
เพือปรับเป็นแนวทางเดียวกนั 
   .  จดัทาํเอกสารขอ้มูลเผยแพร่ความรู้กบัผูสู้งอายกุลุ่มอืนๆ ต่อไป 
   วิธีการ จดัประชุม อบรมความรู้โดยการบรรยาย สนทนากลุ่ม พูดคุย เสวนา 
ระดมสมอง นาํเสนอขอ้มูลเอกสารการสอน, เอกสารแผน่พบั, เอกสารประกอบการเรียนรู้ นาํเสนอ
แบบโปรเจค็เตอร์,วดีีโอ สาธิตและลงมือปฏิบติั  
  . การติดตามประเมินผล  
   .  สรุปผลการจดัอบรมให้ความรู้ และบทเรียนของการจดักิจกรรม เพือนาํ
ผลมาปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาต่อเนือง 
  .  กําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมในการขยายให้ความรู้เพือให้เกิดความ
ครอบคลุมแก่กลุ่มอืนๆ 
  วิธีการ  สรุปประเมินผล และประสานงานเครือข่าย ชมรมเพือจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท ี  
 

สรุปผลการวจัิยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติทีไดศึ้กษาในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์ในเขตจงัหวดัราชบุรี ผลมีดงันี 
 

สรุปผลการศึกษาสภาพ ผู้สูงอายุ ญาติ และ บุคลากรทางการแพทย์  
 

 วัตถุประสงค์ที 1 เพือศึกษาข้อมูลพืนฐาน ความเชือ ความรู้และการเรียนรู้เกียวกับ
ความตายและการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี พบวา่ 
 ข้อมูลพืนฐาน มุมมองด้านสุขภาพ การวางแผนสุขภาพและการเผชิญการเจ็บป่วย 
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลสมาชิก ญาติพีน้องในครอบครัว หรือเคยไปเยียม
ผูป่้วยใกลต้าย และไปร่วมงานศพของญาติ หรือบุคคลทีรู้จกั ทางด้านสุขภาพ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่
ประเมินสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ถึงแม้บางรายจะมีโรคประจาํตัวแต่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตและสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้มีเพียงบางส่วนทีประเมินว่ามี
สุขภาพไม่แข็งแรงเนืองจากมีโรคประจาํตวัและอยู่ในภาวะพึงพิง เนืองจากช่วยเหลือตนเองได้
บางส่วน และเกือบทงัหมดจึงไม่ไดคิ้ดวางแผนการดูแลสุขภาพ ยกเวน้ผูที้มีอาการป่วยหนกั ทงัที
ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเผชิญความเจ็บป่วยว่ากลวัการเจ็บป่วยหนัก ทรมาน แต่ไม่กลัวเผชิญ
ความตาย  
 ความเชือเกียวกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย ผูสู้งอายุเกือบทงัหมดเชือว่า
ความตายเป็นเรืองธรรมชาติเป็นวฏัจกัรชีวิตทีพบเห็นอยู่บ่อย พูดคุยกนัได้ปกติ แต่ส่วนมากจะ
พูดคุยกนัในครอบครัวมากกวา่จะพูดในวงนอก มีเพียงส่วนนอ้ยทีเชือวา่ความตายเป็นสิงทีน่ากลวั
เนืองจากความห่วงกงัวล และบางรายเชือวา่เป็นเรืองของเวรกรรม หรือการพน้ทุกขท์รมานจากโรค
ทีเผชิญ และส่วนใหญ่เชือว่าหลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้งกบัความตาย บางส่วนเชือว่า
เป็นเพียงแค่กุศโลบายให้คนทาํดีละเวน้ความชัว มีเพียงส่วนน้อยทีไม่แน่ใจและไม่เชือว่าคาํสอน
ทางศาสนามีส่วนเกียวขอ้ง และส่วนใหญ่มีความเชือว่าชีวิตหลงัความตายชาติหน้ามีจริง มีเพียง
ส่วนนอ้ยทีไม่แน่ใจและไม่เชือเนืองจากความคิดเชิงหลกัการและเหตุผล แต่ผูสู้งอายุทงัหมดเชือวา่
การเตรียมตวัก่อนตายทุกๆดา้นเป็นสิงทีดี เป็นการวางแผนเพือความไม่ประมาทก่อนการเจ็บป่วย 
และไม่สร้างปัญหา ภาระความเดือดร้อนแก่บุตรหลาน ป้องกนัความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึน  

 



  

 ความรู้และการเรียนรู้เกียวกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย ผูสู้งอายุเกือบ
ทงัหมดมีความรู้เกียวกบัสัจธรรมชีวิต โดยเรียนรู้จากการฟังพระเทศน์ตามช่องทางสือต่างๆ หรือ
การอ่านหนังสือ และการเตรียมตวัก่อนตายในด้านการจดัการสมบติัทรัพยสิ์น การเป็นสมาชิก
กองทุนฌาปนกิจต่างๆเพือให้บุตรหลานมีเงินค่าทาํศพ และการปฏิบติัตามความเชือและศรัทธา    
ซึงความรู้ในการเตรียมตวัดา้นนีเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบติัทีสืบทอดกนัมาตงัแต่
บรรพบุรุษ ประสบการณ์ทีพบเห็นจากบุคคลรอบขา้ง และเกือบทงัหมดไม่มีความรู้เกียวกบัหนงัสือ
แสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต (Living will) มีเพียงส่วนน้อยเท่านันทีมีความรู้   
ดา้นนีจากการประชุม อบรมในชมรมผูสู้งอายุ 
 

 วตัถุประสงค์ท ี2 เพือศึกษาการเตรียมตวัก่อนตาย และความตอ้งการไดรั้บการดูแลของ
ผูสู้งอายใุนเขตจงัหวดัราชบุรี พบวา่ 
 การเตรียมตัวก่อนตาย ผูสู้งอายุส่วนมากมีการเตรียมตวัก่อนตายในด้านต่างๆ โดย
เตรียมด้านสมบติัทรัพยสิ์นเป็นประเด็นหลกั เนืองจากเป็นสิงใกล้ตวัและเป็นสิงทีห่วงกงัวล คือ  
การทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆไว ้เพือไม่ให้เป็นภาระ สร้างความเดือดร้อนแก่บุตรหลานในดา้น
เงินค่าทาํศพ ผูที้มีสมบติัทรัพยสิ์นจะมีการจดัการและแจง้ใหบุ้ตรหลานทราบถึงสิงทีตนเอเตรียมไว ้
และบางรายไดแ้จง้รวมถึงการจดัการงานศพของตนเองดว้ย รวมถึงความประสงคที์ตนเองตอ้งการ 
นอกจากนียงัมีการเตรียมดา้นจิตใจ จิตวิญญาณ ฟังเทศน์ ธรรม ปฏิบติัตามสิงทีตนเชือและศรัทธา 
เป็นการตงัตนอยูบ่นความไม่ประมาทและความสบายใจ ส่วนผูสู้งอายทีุไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย 
เพราะไม่มีสมบติัทรัพยสิ์น ไม่มีความห่วงกงัวลเพราะวางใจว่าบุตรหลานจดัการได ้บางรายคิดว่า  
ยงัไม่ถึงเวลาเนืองจากตนเองยงัแข็งแรง หรือคิดวางแผนไวแ้ต่ยงัไม่ไดแ้จง้บุตรหลาน เพราะยงัไม่
ไวว้างใจว่าจะดูแลจดัการงานต่างๆได ้หรือเกรงว่าบุตรหลานจะคิดว่าลาํเอียงในการจดัการทรัพย์
สมบติัและบางรายกลวัวา่บุตรหลานจะไม่ดูแลเมือไดรั้บสมบติัส่วนแบ่งไปแลว้  
 ความต้องการได้รับการดูแล ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เมือเจ็บป่วยหนักอยู่ทีโรงพยาบาลมี
ความพึงพอใจต่อบริการทีไดรั้บจากโรงพยาบาล ไม่ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทีนอกเหนือจากที
ทางโรงพยาบาลจดับริการให้ เนืองจากมีความเห็นวา่การบริการทีไดรั้บนนัดีอยูแ่ลว้ เขา้ใจถึงภาระ
งานของเจา้หน้าที มีเพียงบางส่วนทีตอ้งการรับความช่วยเหลือ ดา้นการอาํนวยความสะดวก เช่น 
ความรวดเร็ว ทีพกัสําหรับญาติ ความยืดหยุน่ในเขา้เยียม การรักษาให้หาย แต่ผูสู้งอายุตอ้งการให้
บุตรหลานให้ความสนใจ และทาํตามความประสงค ์และดูแลช่วยเหลือเต็มที เช่น ตอ้งการกลบัไป
อยู่บา้น  อาํนวยความสะดวกให้ตนได้ปฏิบติัตามความเชือ และมีผูรั้บผิดชอบสืบสานงานทีคา้ง
ต่อไป แต่บางรายไดย้กให้เป็นการตดัสินใจของบุตรหลาน แลว้แต่บุตรหลานจดัการเนืองจากความ
ไวว้างใจ  



  

 เมือวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่อีกเช่นกนัไม่ต้องการยือชีวิตจาก
อุปกรณ์การแพทยเ์พราะไม่ตอ้งการทรมาน ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานเดือดร้อน เพราะเป็นวาระ
สุดท้ายของชีวิตของตนเองแล้ว และเมือเสียชีวิตก็วางใจให้บุตรหลานเป็นผูจ้ ัดการให้ เพราะ        
ไม่ตอ้งการให้บุตรหลานลาํบากใจทีจะปฏิบติัตามความตอ้งการของตน และผูสู้งอายุทงัหมดเห็นวา่
การไดแ้สดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติไวน้นัเป็นสิงทีดี เนืองจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของตนในการเลือกวาระสุดทา้ยของตนได ้แต่ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจวา่เมือแจง้เจตนาความตอ้งการของ
ตนแลว้บุตรหลานจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่เนืองจากเป็นห่วงกงัวลในปัญหาทีจะเกิดแก่บุตรหลาน
ในเรืองต่างๆ และผูสู้งอายุเกือบทังหมดแจ้งว่ายงัไม่คิดถึงประเด็นนี ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เหล่านี        
จึงไม่ไดแ้จง้ความประสงค์ของตนเองแก่บุตรหลานทราบเพราะคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา และสุขภาพยงั
แข็งแรง ยงัไม่ถึงเวลา ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ต้องการรู้ความจริงเกียวกับสุขภาพตนเอง เนืองจาก
ตอ้งการทราบว่าตนเองป่วยเป็นอะไรเพือการรักษา การวางแผนจดัการภาระและสิงต่างๆ ทีคา้งคา
อยู ่เป็นการเตรียมตวัเตรียมใจ และปฏิบติัตนถูกตอ้ง และลดความวติกกงัวล 
 

 วตัถุประสงค์ท ี3 เพือศึกษาสภาพและความตอ้งการของญาติในการดูแลผูสู้งอายทีุป่วย
วาระสุดทา้ยของชีวติและหลงัการตาย 
 สภาพของญาติในการดูแลผู้สูงอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตและหลังการตาย ญาติ
เกือบทงัหมดเป็นบุตรหลานของผูสู้งอายุเองและดูแลผูสู้งอายุทีส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรง      
แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และบางรายช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนและอยู่ในภาวะพึงพิง       
โดยเป็นการดูแลผูสู้งอายุครอบคลุมทุกมิติตามบริบทและสภาพความตอ้งการของผูสู้งอายุ  เช่น   
การดูแล ด้านปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนั  ทาํความสะอาดร่างกาย ป้อนข้าว การพูดคุยให้กาํลังใจ     
การเขา้เยียม หรือการสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุไดท้าํกิจกรรมทางสังคมดา้นต่างๆ และการปฏิบติัตาม
สิงทีผูสู้งอายุร้องขอ การปฏิบติัตามความเชือและศรัทธา เป็นตน้ ปัญหาทีเกิดจากการดูแลนนัญาติ
จาํนวนกว่าครึงมีปัญหาความเครียด วิตกกงัวลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสือสาร การขาดผูดู้แล  
การไม่ทราบความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูสู้งอายุ  ญาติบางรายมีปัญหาดา้นสุขภาพ นอกจากนียงัมี
ความวิตกกงัวลเกียวกบัการตดัสินใจแจง้ขอ้มูลสุขภาพทีญาติคิดวา่เป็นเรืองร้ายแรงให้แก่ผูสู้งอายุ
ทราบ เป็นต้น ซึงญาติส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่แจ้งเนืองจากกลัวผูสู้งอายุทาํใจไม่ได้ เกิดอาการ      
ทรุดหนกั แต่มีบางรายทีตดัสินใจแจง้โดยมีทงัการประเมินระดบัการยอมรับแลว้ค่อยๆแจง้เท่าทีรับ
ได้ หรือแจง้ขอ้มูลตรงๆ เพือประโยชน์การรักษาและผูสู้งอายุมีเวลาในการจดัการภาระทีคงัคา้ง 
และไดป้ฏิบติัตามความตอ้งการของผูสู้งอายเุอง  
 ญาติส่วนใหญ่รับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตาย รับทราบขอ้มูลและการปรึกษาปัญหาของ
ผูสู้งอายุในด้านต่างๆ จากการปฏิบติั พูดคุย และแจง้ให้ทราบ ส่วนใหญ่เป็นเรืองเกียวกับสิงที



  

ผูสู้งอายุมีความวิตกกงัวล โดยเฉพาะดา้นสมบติัทรัพยสิ์น เงินกองทุนฌาปนกิจต่างๆ การสืบทอด
ประเพณี ความเชือทีตอ้งการให้บุตรหลานปฏิบติัต่อจากตน บางรายแจง้ถึงความประสงค์ในวาระ
สุดทา้ยของชีวิต และการจดังานศพไว ้แต่ยงัมีญาติบางรายทีไม่เคยไดรั้บคาํปรึกษาพูดคุย และไม่
ทราบเกียวกบัการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายเุลย โดยญาติคิดเห็นวา่การไดรั้บการปรึกษาพูดคุย
และรับรู้ต่อการเตรียมตวัของผูสู้งอายแุลว้นนัเป็นสิงทีดี ลดภาระ ป้องกนัปัญหาดา้นต่างๆได ้ 
 ความรู้เกียวกบัการแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต ญาติเกือบทงัหมด 
ไม่มีความรู้แต่มีความเห็นวา่การแสดงความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติของผูสู้งอายไุวน้นัเป็นสิงที
ดี สามารถแสดงเจตจาํนงของตนเองได้ เพือป้องกนัความขดัแยง้ ลดความทุกข์ทรมานในวาระ
สุดทา้ยของชีวติ แต่มีเพียงบางส่วนทีไม่แน่ใจวา่บุตรหลานจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่ เนืองจากเหตุผล
และปัจจยับางประการ และบางรายคิดว่าไม่มีประโยชน์เนืองจากสุดท้ายแล้วบุตรหลานเป็นผู ้
ตดัสินใจ  
 ญาติเกินครึงทีมีการเรียนรู้จากการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุโดยการนาํไปปฏิบติั
ตาม มีเพียงบางส่วนทีรับรู้แต่คิดวา่ยงัไม่ถึงเวลาทีตนเองจะปฏิบติัตามเนืองจากยงัแข็งแรงและไม่ถึง
เวลา  
 ความต้องการของญาติในการดูแลผู้สูงอายุทีป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตและหลังการ
ตาย ญาติของผูสู้งอายุทีดูแลผูสู้งอายุขณะเจ็บป่วยทีบา้นเกือบทงัหมดตอ้งการให้บุตรหลานดูแล
ช่วยกนัเพราะคิดว่าบุตรหลานสามารถดูแลและให้กาํลงัใจ มีบางรายทีตอ้งการให้มีญาติหรือคนที
รู้จกัมาพูดคุยให้กาํลงัใจ และบางรายตอ้งการให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขสนบัสนุน
ดา้นอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มูลการดูแล และการลงตรวจเยียมผูสู้งอายุทีบา้น หรือการสนบัสนุนรถ
รับส่งผูป่้วยจากบา้นไปโรงพยาบาล โดยรถโรงพยาบาล หรือมูลนิธิ ส่วนขณะป่วยอยูที่โรงพยาบาล
ญาติส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูลการรักษา ความเป็นส่วนตวัและการ
ได้อยู่ใกล้ชิดผูสู้งอายุ รวมถึงการช่วยเหลือในการดูแล การประกอบพิธีกรรมตามความเชือและ
ศรัทธา แต่เมือผูสู้งอายุป่วยหนกัและเสียชีวติ ญาติของผูสู้งอายทุงัหมดตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน
ช่วยเหลือการจดัการดา้นต่างๆจากบุตรหลานและญาติๆดว้ยกนัเอง และมีบางส่วนตอ้งการได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลในการอาํนวยความสะดวก เช่นด้านการปฏิบติัตาม
ความเชือและศรัทธา ดา้นขอ้มูลต่างๆ และการบริการส่งผูป่้วย หรือศพกลบับา้น มีบางส่วนตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองทอ้งถินในการจดังานศพ และการสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน 
 
 



  

 วตัถุประสงค์ที 4 เพือศึกษาสภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตของโรงพยาบาล
ในเขตจงัหวดัราชบุรี 
 สภาพการดูแลผู้ ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี 
โรงพยาบาลทุกระดบั ตงัแต่โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทวัไป และโรงพยาบาลชุมชน มีนโยบาย
ในการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิต โดยครอบคลุม     
ทุกมิติทงัด้านร่างกาย จิตใจจิตวิญญาณ และสังคม ของผูป่้วยโดยมีการปรับกระบวนการดูแลที
ยืดหยุ่นและเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน ซึงทุกโรงพยาบาลประเมินวา่สามารถให้การดูแล  
ทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยและญาติได้ แต่การดูแลนันพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บา้ง 
เกียวกบั สมรรถนะของบุคลากรด้านความรู้ในการดูแลผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิต สมรรถนะ    
ด้านการสือสาร การให้ขอ้มูล การให้คาํปรึกษา การสือสารข้อมูลทีมีไม่เท่ากนั การให้เวลาและ
ขอ้มูลแก่ญาติเพือการตดัสินใจเกียวกับผูป่้วยวาระสุดท้ายของชีวิตทีบางครังไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ การไม่ทราบความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูป่้วยและญาติ การบอกความจริงแก่ผูป่้วยและ
ขอ้จาํกดัในระบบบริการ เช่น สถานทีพกัสําหรับญาติทีใกล้เสียชีวิต สถานทีเป็นส่วนตวัสําหรับ
ผูป่้วยใกลเ้สียชีวติ เป็นตน้  
 ทางดา้นความรู้เกียวกบัหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living 
will) บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ หรือรู้แต่ไม่ทราบ
รายละเอียด และโรงพยาบาลมีการปฏิบติัเกียวกบัการตดัสินใจในวาระสุดทา้ยของชีวิต ตามสิทธิ
ผูป่้วยอยู่แล้ว แต่มีความเห็นว่าการแสดงเจตนาความต้องการครังสุดท้ายของชีวิต เป็นสิงทีดี 
สามารถลดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแพทยแ์ละญาติในดา้นการรักษาได ้ผูป่้วยไม่ตอ้งทนทุกขท์รมาน แต่
ไม่มนัใจวา่จะใชไ้ดดี้หรือไม่เพราะคิดวา่การตดัสินใจสุดทา้ยขึนอยูก่บัญาติเป็นสาํคญั   
  จากการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ ไดเ้รียนรู้จากความหลากหลายของปัญหาทีพบ
ในการปฏิบติังานนาํมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานระบบบริการให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
ผูป่้วยและญาติมากขึน พฒันาสมรรถนะบุคลากร กระบวนการสือสารให้ขอ้มูล เป็นตน้ นอกจากนี
ยงัไกนาํประสบการณ์มาพฒันาตนเองทงัดา้นมุมมองและการดาํเนินชีวิต 
 

 วัตถุประสงค์ที 5 เพือหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ย
ของชีวติ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต ควรส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มทีเกียวขอ้ง เพือให้ทุกกลุ่มมีความรู้และพฒันาความรู้เพือสร้างความตระหนกัและ
นาํสู่การปฏิบติัในบทบาทของตนเอง โดยบุคคลสําคญัทีเป็นตวัเชือมระหวา่งผูสู้งอายุและบุคลากร
ทางการแพทยคื์อญาติ ดงันนันอกจากผูสู้งอายุ บุคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งมีการเรียนรู้ในบริบท



  

ของตนเองแลว้ ญาติผูดู้แลยงัเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญั ทีจาํเป็นจะตอ้งมีการเรียนรู้ในดา้นการจดัการ
วาระสุดทา้ยของชีวติทีมากขึน นอกจากจะตอ้งนาํมาดูแลกลุ่มของผูสู้งอายแุลว้ ยงัตอ้งเป็นสือกลาง
ของการตดัสินใจเมือผูสู้งอายอุยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวติกบับุคคลากรทางการแพทย ์ซึงญาติจะตอ้ง
เรียนรู้ ตระหนกัและเคารพถึงสิทธิ ความตอ้งการส่วนบุคคล โดยเฉพาะความประสงคข์องผูสู้งอายุ
ทีตนดูแล นอกจากการดูแลและการตดัสินใจเฉพาะหน้าแล้ว ญาติยงัจาํเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงวิถี   
แนวทางการปฏิบติัตงัแต่การเตรียมตวัก่อนตาย ดา้นต่างๆ การแสดงความประสงค์ความตอ้งการ
ครังสุดทา้ยของชีวิตเพือปฏิบติัเป็นตวัอย่างและเป็นแนวทางให้แก่บุตรหลานสืบต่อไป นอกจากนี
ยงัตอ้งส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุ เพือการตายดี โดย
นอกจากประเด็นทีพฒันาดา้นต่างๆเฉพาะกลุ่มแล้วจะเห็นไดว้่าประเด็นดา้นการสือสารเป็นสิงที
สําคญั เนืองจากการสือสารจะเป็นช่องทางทีเชือมโยงให้ทุกกลุ่มได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ และ
สามารถปฏิบติัไดต้รงตามความตอ้งการทีแทจ้ริง  เช่น บุตรหลานทราบ ขอ้มูลการเตรียมตวัก่อน
ตายของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ความตอ้งการให้บุตรหลานหรือบุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตาม
ความประสงค์ โดยเฉพาะวาระสุดทา้ยของชีวิต เพือการตายดี หรือบุคลากรทางการแพทยท์ราบ
ความตอ้งการของผูสู้งอายุ ญาติ หรือ การสือสารขอ้งมูลดา้นการรักษาเพือให้ญาติทราบเพือการ
ตดัสินใจเป็นตน้ โดยประเด็นการพฒันาความรู้ต่างๆนนัไดน้าํมาซึงกระบวนการจดัการเรียนรู้เพือ
การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ 
 

อภิปรายผล 
 

 สัจธรรมของชีวิตมนุษยที์ถูกค้นพบว่าเมือกาํเนิดมาแล้ววนัหนึงจะต้องก้าวเขา้สู่วยั
ผูสู้งอายุและถึงความตายในทีสุด การเตรียมตวั เตรียมความพร้อมก่อนตายในทุกๆด้านเป็นสิง
สาํคญัทีจะตอ้งคาํนึงถึงและไม่ควรปล่อยเวลาผา่นไปเปล่าประโยชน์โดยทีไม่มีการบริหารจดัการที
ดี และเมือถึงวาระสุดทา้ยของชีวติ ความตายจะมาพลดัพรากถึงตอนนนัอาจนึกเสียดายทีไม่ไดท้าํใน
สิงทีหวงัหรือตงัใจหลายๆอย่าง  ซึงการเตรียมตวัก่อนตายไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถ
เผชิญความตายไดด้้วยความสงบเท่านัน หากยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเอง และยงัลด
ภาระ ปัญหาต่างๆทีจะตามมา ซึงก่อเกิดความยุง่ยากลาํบากใจทงัต่อบุตรหลาน บุคคลใกลชิ้ด และ
บุคลากรทางการแพทยใ์นการตดัสินใจช่วยเหลือเมือเขา้สู่วาระสุดทา้ยของชีวิตได้ ซึงจากขอ้มูล
พืนฐานทีพบผูสู้งอายุส่วนใหญ่ประเมินสุขภาพของตนเองวา่มีสุขภาพแข็งแรงดี ถึงแมบ้างรายจะมี
โรคประจาํตวัและเกือบทงัหมดไม่ไดคิ้ดวางแผนการดูแลสุขภาพ ยกเวน้ผูที้มีอาการป่วยหนกั ทงัที
ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเผชิญความเจ็บป่วยว่ากลวัการเจ็บป่วยหนัก ทรมาน แต่ไม่กลัวเผชิญ
ความตายความ และเกือบทงัหมดเชือว่าความตายเป็นเรืองธรรมชาติเป็นวฏัจกัรชีวิตทีพบเห็นอยู่



  

บ่อย พูดคุยกนัไดป้กติ แต่ส่วนมากจะพูดคุยกนัในครอบครัวมากกวา่จะพูดในวงนอก มีเพียงส่วน
นอ้ยทีเชือวา่ความตายเป็นสิงทีน่ากลวัเนืองจากความห่วงกงัวล และบางรายเชือวา่เป็นเรืองของเวร
กรรม หรือการพน้ทุกข์ทรมานจากโรคทีเผชิญ และส่วนใหญ่มีความเชือวา่ชีวิตหลงัความตายชาติ
หนา้มีจริง แต่ผูสู้งอายทุงัหมดเชือวา่การเตรียมตวัก่อนตายทุกๆดา้นเป็นสิงทีดี เป็นการวางแผนเพือ
ความไม่ประมาทก่อนการเจ็บป่วย และไม่สร้างปัญหา ภาระความเดือดร้อนแก่บุตรหลาน ป้องกนั
ความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึน  
 การศึกษาของ Caswick, 1998 ทีศึกษาเกียวกบัทศันคติและการรับรู้ของผูสู้งอายุต่อ
ความตายและภาวะใกลต้ายในผูสู้งอายุเพศหญิงชาวยโุรป-อเมริกนัทีมีอายรุะหวา่ง -  ปีจาํนวน 

 ราย พบวา่ ผูสู้งอายุมีการยอมรับและเต็มใจทีจะสนทนาเรืองความตายของตน โดยส่วนใหญ่มี
ความกลวัต่อกระบวนการของภาวะใกลต้ายมากกวา่เหตุการณ์ของความตายทีเกิดขึน โดยผูสู้งอายุ
ให้ความสําคญัต่อการไม่สร้างภาระให้แก่สมาชิกในครอบครัว จึงมีการเตรียมตวัเกียวกบัความตาย 
โดยมีการจดัการเรืองราวต่างๆให้เรียบร้อย ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเรืองการเลือกทีจะตายทีบา้น 
และต้องการสังเสียเกียวกับวิธีการดูแลรักษาตนเองในระยะสุดท้ายของชีวิตไวล่้วงหน้า และ
การศึกษาของพิมพพ์รรณ ศิลปะสุวรรณและ สุลี ทองวิเชียร,  ทีศึกษาเกียวกบัทศันคติทีมีต่อ
การตายและการเลือกสถานทีตายของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีอายุ  ปีขึนไป จาํนวน 

,  คน พบว่า ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าการเกิดแก่ เจ็บ ตายเป็นเรืองธรรมดาของชีวิตทีไม่
สามารถหลีกเลียงได้ และมีการระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจาํ มีความต้องการทีจะตายอย่าง
สมศักดิศรี ต้องการได้รับการบรรเทาความทุกข์ทรมานในภาวะใกล้ตาย และต้องการได้รับ
ความเห็นใจจากญาติพีน้องหรือผูใ้กล้ชิดก่อนตาย มีการเลือกสถานทีตาย โดยบา้นคือสถานทีๆ
ผูสู้งอายุเลือกมากทีสุด นอกจากนีจากการศึกษาของ Kohn& Menon, 1988 cited in Lueckenotte, 
1996 ยงัพบวา่ความกงัวลใจเกียวกบัภาวะใกลต้ายของผูสู้งอายุทีสําคญัทีสุด คือ ความกลวัเกียวกบั
การสร้างภาระในการดูแลต่อสมาชิกในครอบครัว กลวัความทุกขท์รมาน กลวัการใชเ้ทคโนโลยทีาง
การแพทยใ์นการทาํใหชี้วติยาวนานขึน (Life prolonging technology)  
 ดา้นการเตรียมตวัก่อนตาย ผูสู้งอายุส่วนมากมีการเตรียมตวัก่อนตายในดา้นต่างๆ โดย
เตรียมดา้นสมบติัทรัพยสิ์นเป็นประเด็นหลกั เนืองจากเป็นสิงใกลต้วัและเป็นสิงทีห่วงกงัวล คือ การ
ทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆไว ้เพือไม่ให้เป็นภาระ สร้างความเดือดร้อนแก่บุตรหลานในดา้นเงิน
ค่าทาํศพ ผูที้มีสมบติัทรัพยสิ์นจะมีการจดัการและแจง้ให้บุตรหลานทราบถึงสิงทีตนเอเตรียมไว ้
และบางรายไดแ้จง้รวมถึงการจดัการงานศพของตนเองดว้ย รวมถึงความประสงคที์ตนเองตอ้งการ 
นอกจากนียงัมีการ ฟังเทศน์ ธรรม ปฏิบติัตามสิงทีตนเชือและศรัทธา เพือเป็นการตงัตนอยูบ่นความ
ไม่ประมาทและความสบายใจ แต่มีผูสู้งอายุบางส่วนไม่มีการเตรียมตวัก่อนตาย เพราะไม่มีสมบติั



  

ทรัพย์สิน ไม่มีความห่วงกังวลเพราะวางใจว่าบุตรหลานจดัการได้ บางรายคิดว่ายงัไม่ถึงเวลา
เนืองจากตนเองยงัแข็งแรง หรือคิดวางแผนไวแ้ต่ยงัไม่ไดแ้จง้บุตรหลาน เพราะยงัไม่ไวว้างใจวา่จะ
ดูแลจดัการงานต่างๆได ้หรือเกรงว่าบุตรหลานจะคิดวา่ลาํเอียงในการจดัการทรัพยส์มบติัและบาง
รายกลวัวา่บุตรหลานจะไม่ดูแลเมือไดรั้บสมบติัส่วนแบ่งไปแลว้ ทาํให้เกิดความประมาทในความ
ตาย ขาดการเตรียมความพร้อม เมือความตายมาถึงจึงอาจทาํให้ตนเองไม่พร้อมตาย เนืองจากไม่ได้
จดัการภาระทีคงัคา้ง บุตรหลานไม่ทราบความประสงคข์องตนเอง ปฏิบติัไม่ตรงตามความตอ้งการ 
เกิดความขดัแยง้ขึนระหว่างบุตรหลาน หรือระหว่างบุตรหลานกบับุคลากรทางการแพทยไ์ด ้ซึง
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของกองสารณียกรอาทิตยอ์สัดง จากบทความเรืองความตายพดูได ้ในอาทิตย์
อสัดง ฉบบัที 20 ทีกล่าวว่า “การมีท่าทีและทศันคติต่อชีวิตและความตายทีไม่ถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็น
ความประมาทในความตาย ความเกลียดกลวัความตาย เป็นสาเหตุสาํคญัประการหนึงของความทุกข ์
และความเครียดของผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ยิงคิดถึงความตายยิงกลวัตาย จึงพยายามหลีกเลียง
ละเลยทีจะคิดถึง หลีกหนีและไม่สนใจทีจะเรียนรู้เพือเตรียพร้อมรับมือกบัความตายทีตอ้งมาถึง
อยา่งแน่นอน แต่เลือกทีจะไปเผชิญความตายเอาดาบหนา้เมือหมดทางเลียงแลว้ ทาํให้เมือถึงเวลาที
ตนเองตอ้งตายจริงจึงทาํอะไรไม่ถูก เพราะไม่มีความรู้และไม่เคยตระเตรียมตวัอะไรไวเ้ลย  
 จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า สาเหตุสําคญัอย่างหนึงทีทาํให้คุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วยระยะทา้ยไม่ดี ผูป่้วย ญาติ ตลอดจนแพทยพ์ยาบาลจดัการต่อการตายไดอ้ยา่งยากลาํบาก คือ
ทศันคติทีปฏิเสธความตายมาโดยตลอดนันเอง” และเมือวาระสุดทา้ยของชีวิตมาถึงผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่ไม่ตอ้งการยือชีวิตจากอุปกรณ์การแพทยเ์พราะไม่ตอ้งการทรมาน ไม่ตอ้งการให้บุตรหลาน
เดือดร้อน เพราะเป็นวาระสุดทา้ยของชีวิตของตนเองแลว้ และเมือเสียชีวิตก็วางใจให้บุตรหลาน
เป็นผูจ้ดัการให้ เพราะไม่ตอ้งการให้บุตรหลานลาํบากใจทีจะปฏิบติัตามความตอ้งการของตน ซึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cicirelli, MacLean& Cox, 2000 เกียวกับการเร่งให้ตายโดยการ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการทีทาํให้ชีวิตสินสุด  วิธี (Hastening death: a comparison of two end of 
life decisions) คือ ) การฆ่าตวัตายโดยไดรั้บการช่วยเหลือจากแพทย ์ ) การปฏิเสธการรักษา หรือ
การหยดุใหก้ารรักษา หรือการไม่ใหก้ารรักษา  
 การศึกษาในผู ้สูงอายุที มีอายุระหว่าง  ถึง  ปี  จํานวน   ราย โดยสมมติ
สถานการณ์ว่าถ้าผูสู้งอายุเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุร้อยละ       

 ถึง  เลือกปฏิเสธการรักษาทีช่วยยืดชีวิต หรือร้องขอให้ระงบัการรักษาทีช่วยในการยืดชีวิต 
ร้อยละ .  ถึง .  เลือกทีจะขอให้แพทยช่์วยเหลือตนเองในการฆ่าตวัตาย และมีเพียงร้อยละ    

 ถึง .  เลือกทีจะยอมรับการรักษาทางการแพทยที์ช่วยยืดชีวิต โดยผูสู้งอายุทงัหมดเห็นวา่การ



  

ไดแ้สดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตไวน้นัเป็นสิงทีดี เนืองจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของตนในการเลือกวาระสุดทา้ยของตนได ้ 
 ส่วนความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตเกือบทุกคนคิดไวใ้นใจวา่ตนตอ้งการแบบไหน
แต่กลบัไม่มีใครพูดถึง บางคนมองเป็นเรืองไกลตวั คิดว่ายงัไม่ถึงเวลา และสุขภาพยงัแข็งแรง แต่
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจวา่เมือแจง้เจตนาความตอ้งการของตนแลว้บุตรหลานจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่ จึง
ยกหนา้ทีการจดัการต่างๆให้แก่บุตรหลานทงัๆทีตนเองมีคาํตอบอยูแ่ลว้ในใจวา่ตอ้งการสิงใด ถึงแม้
จะทราบแลว้วา่ตนเองสามารถแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติไวไ้ดต้ามหนงัสือแสดง
เจตนาตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ก็ตาม อาจเป็นค่านิยมของสังคมไทยทีมีมา 
ชา้นานเกียวกบัคาํว่า “ฝากผีฝากไข”้ หรือดงัคาํกลอนความหวงัของพ่อแม่ทีเลียงลูกทุกคนมาไม่เคย
ตอ้งการอะไรจากลูก เป็นหัวใจทีบริสุทธิ เสียสละ และมีแต่ให้ เพียงตอ้งการเห็นลูกไดดี้มีความสุข
เท่านนั และเมือลูกๆโตแลว้ พอ่แม่เริมแก่ชรา ในช่วงนีพอ่แม่แอบหวงัลึกๆไวใ้นใจ คือ  
 

 “ ยามแก่เฒ่า หวงัเจา้ เฝ้ารับใช ้
   ยามป่วยไข ้หวงัเจา้ เฝ้ารักษา 
       เมือถึงยาม ตอ้งตาย วายชีวา 
   หวงัลูกช่วย ปิดตา เมือสินใจ” 
       (คติธรรมคาํกลอน สาํนกัวปัิสสนาพระธาติสันติวนั)  
 

 ดงันนัเมือป่วยหนกั บุตรหลานจึงไม่ทราบความประสงค์ของผูสู้งอายุ เกิดการยือชีวิต
เพียงเพือใหบุ้คคลทีตนรักอยูใ่หน้านทีสุด จึงอาจสวนทางกบัความตอ้งการของผูป่้วย หรืออาจทาํให้
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัญาติผูป่้วยได ้การตายดีจึงไม่สามารถจะบงัเกิดครบสมบูรณ์
ได ้และผนวกกบับริบทการดูแลรักษาของบุคลากรทางการแพทยเ์มือชีวติผูป่้วยดาํเนินมาอยูใ่นวาระ
สุดทา้ยของชีวิตไม่สามารถฟืนคืนได ้การรักษาหลายกรณีไม่เกิดประโยชน์ ตรงกนัขา้มอาจทาํให้
ผูป่้วยไดรั้บความทุกข์ทรมานจากการใช้เครืองมือทางการแพทยต่์างๆ เช่นการเจาะคอ การใส่ท่อ
ช่วยหายใจ หรือการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆทีช่วยยืดการตายออกไปถึงแมจ้ะไม่ทาํให้คุณภาพชีวติผูป่้วยดี
ขึน แต่ทีมดูแลรักษาหลังอธิบายแนวทางการรักษาแล้ว มักจะสอบถามและปฏิบัติตามความ
ประสงค์ของญาติเป็นหลัก ภาระการตดัสินใจต่างๆจึงตกมาอยู่ทีญาติโดยปริยาย รวมถึงความ
ตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติทีตนเองจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะทาํตามความประสงคข์องผูสู้งอายุที
สังเสียไว ้หรือตามความประสงคข์องตนเองเพียงเพือยอืชีวิตบุคคลทีเป็นทีรักเอาไว ้   
 ซึงญาติเกือบทังหมดเป็นบุตรหลานของผูสู้งอายุเองและดูแลผูสู้งอายุทีส่วนใหญ่         
มีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้และบางรายช่วยเหลือตวัเองได้บางส่วนและ     



  

อยูใ่นภาวะพึงพิง โดยเป็นการดูแลผูสู้งอายคุรอบคลุมทุกมิติตามบริบทและสภาพความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุ เช่น การดูแลดา้นปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  ทาํความสะอาดร่างกาย ป้อนขา้ว การพูดคุยให้
กาํลงัใจ การเขา้เยียม หรือการสนับสนุนให้ผูสู้งอายุได้ทาํกิจกรรมทางสังคมด้านต่างๆ และการ
ปฏิบติัตามสิงทีผูสู้งอายุร้องขอ การปฏิบติัตามความเชือและศรัทธา เป็นตน้ ปัญหาทีเกิดจากการ
ดูแลนนัญาติจาํนวนกวา่ครึงมีปัญหาความเครียด วิตกกงัวลในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการสือสาร การ
ขาดผูดู้แล การไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผูสู้งอายุ  ญาติบางรายมีปัญหาด้านสุขภาพ 
นอกจากนียงัมีความวิตกกงัวลเกียวกบัการตดัสินใจแจง้ขอ้มูลสุขภาพทีญาติคิดวา่เป็นเรืองร้ายแรง
ใหแ้ก่ผูสู้งอายทุราบ เป็นตน้  
 ญาติของผูสู้งอายทีุดูแลผูสู้งอายุขณะเจบ็ป่วยทีบา้นเกือบทงัหมดตอ้งการใหบุ้ตรหลาน
ดูแลช่วยกนัเพราะคิดวา่บุตรหลานสามารถดูแลและให้กาํลงัใจ มีบางรายทีตอ้งการใหมี้ญาติหรือคน
ทีรู้จกัมาพดูคุยให้กาํลงัใจ และบางรายตอ้งการใหโ้รงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขสนบัสนุน
ดา้นอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มูลการดูแล และการลงตรวจเยียมผูสู้งอายุทีบา้น หรือการสนบัสนุนรถ
รับส่งผูป่้วยจากบา้นไปโรงพยาบาล โดยรถโรงพยาบาล หรือมูลนิธิ ส่วนขณะป่วยอยูที่โรงพยาบาล
ญาติส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูลการรักษา ความเป็นส่วนตวัและการ
ได้อยู่ใกล้ชิดผูสู้งอายุ รวมถึงการช่วยเหลือในการดูแล การประกอบพิธีกรรมตามความเชือและ
ศรัทธา แต่เมือผูสู้งอายุป่วยหนกัและเสียชีวติ ญาติของผูสู้งอายทุงัหมดตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน
ช่วยเหลือการจดัการดา้นต่างๆจากบุตรหลานและญาติๆดว้ยกนัเอง และมีบางส่วนตอ้งการได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลในการอาํนวยความสะดวก เช่นด้านการปฏิบติัตาม
ความเชือและศรัทธา ดา้นขอ้มูลต่างๆ และการบริการส่งผูป่้วย หรือศพกลบับา้น มีบางส่วนตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองทอ้งถินในการจดังานศพ และการสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Molter, 1979 ซึงสํารวจความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วย
วกิฤติทีคุกคามต่อชีวติ พบวา่ความตอ้งการทีสมาชิกในครอบครัวใหค้วามสําคญัมาก  อนัดบัแรก 
คือ ) ต้องการมีความหวงั ) ตอ้งการให้เจา้หน้าทีสนใจดูแล ) ต้องการมีทีพกัรอเยียมใกล้หอ
ผูป่้วย ) ตอ้งการไดรั้บแจง้ทางโทรศพัทเ์มือผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง ) ตอ้งการทราบพยากรณ์
โรคของผูป่้วย ) ต้องการการตอบคาํถามทีตรงกับความเป็นจริง ) ตอ้งการทราบข้อเท็จจริงที
เกียวกบัอาการของผูป่้วย ) ตอ้งการไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบัผูป่้วยอยา่งนอ้ยวนัละครัง ) ตอ้งการ
ไดรั้บคาํอธิบายดว้ยคาํพดูทีเขา้ใจง่าย และ ) ตอ้งการเขา้เยยีมผูป่้วยไดบ้่อยๆ  
 การศึกษาของKleinpell& Powers, 1992 เรืองความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว
ผูป่้วยทีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกั พบวา่ ความตอ้งการทีสําคญัของสมาชิกในครอบครัว  
อนัดบัแรก คือ ) ตอ้งการไดรั้บการตอบคาํถามตรงไปตรงมา ) การไดรั้บโทรศพัท์แจง้เมือผูป่้วย  



  

มีอาการเปลียนแปลง ) ไดรั้บการบอกเหตุผลของการรักษาพยาบาลทีให้แก่ผูป่้วย ) ได้รับการ
บอกพยากรณ์โรคของผูป่้วย และ ) บอกเกียวกบัแผนการรักษาทีจะใหผู้ป่้วยต่อไป  
 นอกจากนีจากการศึกษาของอิงลี และไครสิวาลิ- ฟาร์เมอร์ (Engli&Kirsivali- Farmer, 
1993) ทีศึกษาความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวกิฤตทีมีการบาดเจ็บทีสมองอยา่ง
เฉียบพลนัเปรียบเทียบกบัความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤตทีมีการบาดเจ็บ   
ทีไม่มีการบาดเจ็บทีสมองอย่างเฉียบพลนั ยงัพบว่า สิงทีทงัสองกลุ่มตอ้งการเหมือนกนัคือ ดา้น
ตอ้งการไดรั้บโทรศพัทไ์ปแจง้ทีบา้นเมือผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง ส่วนทีต่างกนัของกลุ่มสมาชิก
ในครอบครัวผูป่้วยภาวะวกิฤตทีมีการบาดเจ็บทีสมองอยา่งเฉียบพลนั คือ ) ตอ้งการทราบพยากรณ์
โรค ) ตอ้งการไดรั้บคาํตอบทีตรงตามความเป็นจริง ) ตอ้งการความมนัใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการ
ดูแลทีดีทีสุด และ ) ตอ้งการมีความรู้สึกวา่เจา้หนา้ทีใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูป่้วย  
 ส่วนขอ้ทีแตกต่างของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวกิฤตทีมีการบาดเจบ็ทีไม่มี
การบาดเจบ็ทีสมองอยา่งเฉียบพลนั คือ ) ตอ้งการทราบแผนรักษาพยาบาลของผูป่้วย ) ตอ้งการมี
คนสนใจเกียวกบัภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วย ) ตอ้งการไดรั้บคาํอธิบายทีเขา้ใจ
ง่าย และ ) ตอ้งการทราบความจริงเกียวกบัอาการผูป่้วยวา่ดีขึนหรือเลวลง  
 ซึงผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุไรพร พงศ์พฒันาวุฒิ, ( ) ทีศึกษา
เกียวกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยหนัก และศึกษาบุคคลทีตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว หอผูป่้วยหนกัอายุรกรรมและศลัยกรรม โรงพยาบาลแพร่ พบว่า 
ความตอ้งการทีมีความสําคญัมากทีสุดสําหรับสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยหนกั คือ ความตอ้งการลด
ความวิตกกงัวล ซึงเป็นความตอ้งการมีความรู้สึกวา่เจา้หนา้ทีให้ความสนใจในการดูแลผูป่้วย และ
ได้รับความมนัใจว่าผูป่้วยจะได้รับการดูแลทีดีทีสุด รองลงมาคือ ความตอ้งการมีส่วนช่วยเหลือ
ผูป่้วย และความตอ้งการขอ้มูล และสอดคล้องกับการศึกษาของธิติมา วทานียเวช, ( ) ทีได้
ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยวิกฤติหอผูป่้วยหนกั โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกใน
ครอบครัวผูป่้วยวิกฤติมีความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารมากทีสุด และพยาบาลรับรู้ว่าสมาชิกใน
ครอบครัวผูป่้วยมีความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารมากทีสุดเช่นกนั ซึงจะพบวา่ ในวาระสุดทา้ยของ
ชีวิตผูป่้วย ไดส่้งผลกระทบและก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสมาชิกในครอบครัวของผูป่้วยให้ขาด
สมดุลในการดาํเนินชีวิต และตอ้งการไดรั้บการตอบสนองจากผูที้ให้ความช่วยเหลือเพือลดความ
วติกกงัวล เสียใจ ซึงสมาชิกในครอบครัวตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความ
ตอ้งการบรรเทาความวิตกกงัวล โดยมีบุคคลหรือเจา้หนา้ทีรับฟัง แนะนาํในสิงทีระบายความรู้สึก 
และสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กบัผูป่้วยตามความเชือตอ้งการขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งตรง



  

ตามความเป็นจริง เกียวกับข้อมูลการรักษา การพยากรณ์โรค และการเปลียนแปลงของผูป่้วย 
ตอ้งการอยู่กบัผูป่้วยอย่างใกลชิ้ด เมือผูป่้วยอยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิต ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผูป่้วย ในการดูแลความสุขสบายและบรรเทาความทุกขท์รมาน ไดพู้ดคุยให้กาํลงัใจและ
ปลอบใจผูป่้วย ตอ้งการทีจะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือ และมีคนคอยให้กาํลงัใจ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ  
 บุคลากรทางการแพทย์ พบว่า โรงพยาบาลทุกระดับ  ตังแต่โรงพยาบาลศูนย ์
โรงพยาบาลทวัไป และโรงพยาบาลชุมชนในเขตจงัหวดัราชบุรี มีนโยบายในการดูแลผูป่้วยแบบ
ประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต ครอบคลุมทุกมิติทงัดา้นร่างกาย จิตใจจิต
วิญญาณ และสังคม ของผูป่้วยโดยมีการปรับกระบวนการดูแลทียืดหยุน่และเหมาะสมตามบริบท
ของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ของการแพทยก์ารพยาบาล ทีมุ่งประโยชน์ทีเกิดขึนโดยตรง
ต่อผูป่้วยอย่างเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์บบองค์รวม ด้วยหลักการดูแลแบบประคบัประคอง
Palliative care  ซึงเต็มศกัดิ พึงรัศมี,  ได้สรุปหัวใจหรือหลกัการสําคญัในการดูแลไวว้่า “ให้
ความสําคญักบัตวัผูป่้วยและครอบครัวเป็นหลกั ความพึงพอใจ ความสบายของผูป่้วยเป็นเป้าหมาย
สูงสุด การดูแลรักษา การตรวจวินิจฉัยหัตถการหรือกิจกรรมใดๆ จะกระทาํเมือเห็นประโยชน์ต่อ
ผูป่้วยเท่านัน ควรเปิดโอกาสให้ผูป่้วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากทีสุดโดย
ครอบคลุมความตอ้งการทุกดา้น ทงัร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ซึงนอกจากการบรรเทาอาการ
ทุกข์ทรมานทางร่างกายแล้ว ยงัตอ้งให้ความสําคญักบัปฏิกิริยาทางจิตใจของผูป่้วย ต่อโรค การ
รักษาและความตาย ควรรับฟังและหาโอกาสใหผู้ป่้วยไดแ้สดงความรู้สึก อารมณ์ ปมขดัแยง้ เจตคติ
ส่วนตวั การให้คุณค่าต่อสิงต่างๆหรือความเชือศรัทธาทางศาสนาทีสังสมมาตลอดอายุขยั ซึงอาจ
แตกต่างไปจากผูดู้แลรักษา เช่น การไดป้รนนิบติับิดามารดาดว้ยตนเองของบุตร หรือความตอ้งการ
เสียชีวิตอยา่งธรรมชาติทีบา้นของตนเองโดยไม่ใชเ้ครืองช่วยชีวิต พึงระลึกเสมอวา่ มิติและมุมมอง
ทางการแพทยเ์ป็นเพียงส่วนหนึงของมิติทางสังคม ไม่สามารถอธิบายหรือแกปั้ญหาทงัหมดไดเ้พียง
ลาํพงั มีบางครังเท่านนัทีจาํเป็นตอ้งอธิบายให้ความรู้ แกไ้ขความเชือทีไม่ถูกตอ้งเพราะความไม่รู้
ของผูป่้วย และการดูแลเป็นการปฏิบติังานร่วมกนัของบุคลากรทางการแพทย ์ครอบครัว สังคม    
ซึงงานหลายดา้นตอ้งอาศยัความเชียวชาญของแพทย ์พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาที  
เขา้มามีส่วนร่วม ในช่วงใดช่วงหนึง โดยประสานงานและเขา้ใจบทบาทของกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
องค์ประกอบทีสําคญัไม่น้อยไปกว่าบุคลากรทางการแพทย ์คือ ผูที้อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวและ
เพือนฝูงทีร่วมดูแล สนับสนุน เป็นกําลังใจให้ผูป่้วยด้วยความผูกพัน รวมถึงความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากสังคมภายนอก เช่น ผูน้าํศาสนา สมาคม อาสาสมคัรต่างๆ เป็นตน้ มีความต่อเนือง
และการประเมินผลอย่างสมําเสมอ  การดูแลควรมีต่อเนืองตลอดช่วงทีผู ้ป่วยย ังมี ชีวิตอยู ่            



  

ขณะเสียชีวิต และสําหรับครอบครัวเมือผูป่้วยเสียชีวิตไปแลว้ ไม่มีสูตรสาํเร็จทีเป็นตาํตอบทีดีทีสุด
เสมอสําหรับผูป่้วยทุกคนในทุกสถานการณ์ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดูแลรักษา จึงขึนอยูก่บั
สถานการณ์นันๆ ทีตอ้งอาศยัการประเมินเป็นระยะๆ เนืองจากสภาพของผูป่้วยแตกต่างกนัและ      
มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา  
 ซึงทุกโรงพยาบาลประเมินวา่สามารถให้การดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
และญาติได ้ถึงแม ้บุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลทุกระดบัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกียวกบั
หนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will) หรือรู้แต่ไม่ทราบรายละเอียด 
แต่โรงพยาบาลมีการปฏิบติัเกียวกบัการตดัสินใจในวาระสุดทา้ยของชีวติ ตามสิทธิผูป่้วยอยูแ่ลว้ ซึง
สิทธิผูป่้วยขอ้ที 3 มีเนือความวา่ “ผูป่้วยทีขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิทีจะรับทราบขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอและ ชดัเจน จากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเพือให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการ 
ยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วย เหลือ
รีบด่วนหรือจาํเป็น” ส่วนสิทธิผูป่้วยขอ้ที 4 มีเนือความวา่ “ผูป่้วยทีอยูใ่นภาวะฉุกเฉินเสียงอนัตราย
ถึงชีวิต มีสิทธิทีจะไดรั้บความ ช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัทีตาม
ความจําเป็นแก่  กรณี  โดยไม่ค ํานึงว่าผู ้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่” บุคลากรทาง
การแพทยเ์พียงส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่าการแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตของ
ผูป่้วยเป็นสิงทีดี สามารถลดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแพทยแ์ละญาติในดา้นการรักษาได ้ผูป่้วยไม่ตอ้งทน
ทุกข์ทรมาน ซึงสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ของหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวิต ตามหนงัสือแสดงเจตนาตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มาตรา 12 ทีกล่าววา่ “บุคคลมี
สิทธิทาํหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพียงเพือยืดการตายใน
วาระสุดทา้ยของชีวิต หรือเพือยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้” แต่บุคลากรทางการแพทยส่์วน
ใหญ่ไม่มนัใจว่าหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยจะจะใช้ไดดี้หรือไม่เพราะคิดวา่การ
ตดัสินใจสุดทา้ยขึนอยู่กบัญาติเป็นสําคญั ซึงถา้บุคลากรทางการแพทยส่์วนใหญ่นีมีความรู้และมี
การพิจารณาเนือหาของหนังสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตอย่างถีถว้นแลว้จะ
พบวา่การทาํหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตมิไดมี้มิติในเรืองสิทธิเพียงอยา่ง
เดียว หากยงัเป็นเรืองของการทบทวนและใคร่ครวญถึงชีวิตทีผ่านมาว่า มีสิงทีติดคา้งอยู่ในใจซึง
อาจทาํให้ตายไม่สงบหรือไม่ ในความหมายอย่างกวา้ง หนังสือแสดงเจตนาความต้องการครัง
สุดท้ายของชีวิต จึงอาจเป็นการช่วยให้ เราสามารถปลดเปลืองสิงค้างคาใจต่างๆ  ทังในแง่
ความสัมพนัธ์ ทรัพยสิ์น การงาน รวมถึงการรักษาพยาบาล และการจดัการเกียวกบัร่างกายของเรา
ในวาระสุดทา้ยดว้ย เพราะเมืออยูใ่นภาวะทีป่วยหนกั โดยเฉพาะในวาระสุดทา้ยของชีวติ ผูป่้วยส่วน
ใหญ่มกัอยูใ่นสภาพทีไม่รู้สึกตวั การตดัสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมกัขึนอยูก่บัการตดัสินใจของ



  

แพทยก์บัญาติ ซึงอาจสวนทางกบัความตอ้งการของผูป่้วย หรืออาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผู ้
ให้บริการกบัญาติผูป่้วยได้ ซึงทุกคนรวมถึงผูป่้วยทียงัมีสติสัมปชัญญะดีอยู่จึงสามารถหารือกบั
บุคคลในครอบครัว ญาติสนิท คนใกลชิ้ดทีไวว้างใจหรือแพทย ์เพือทาํหนงัสือแสดงเจตนาปฏิเสธ
การรักษาทีเกินจาํเป็น และวางแผนการดูแลรักษาเมือตนเองป่วยหนกัหรืออยูใ่นภาวะใกลต้าย แมว้า่
รูปแบบโดยรวมของหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยขงอชีวติ อาจจะเนน้ทีการปฏิเสธ
บริการสาธารณสุขทีเป็นไปเพือยืดชีวิต ซึงเป็นมิติทางร่างกาย แต่หากผูเ้กียวขอ้งในกระบวนการ
รักษาเขา้ใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยว่า ยงัมีมิติอืนๆ ทีเขาตอ้งการอยูด่้วย โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วยเป็นสําคญั จะทาํให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นองคร์วมมากขึน และหนงัสือแสดงเจตนา
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวตินีอาจเป็นช่องทางทีช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งมีศกัดิศรี  
 นอกจากนีการทาํหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตยงัมีประโยชน์
ในดา้นผูป่้วย ญาติ และคนใกลชิ้ด ในประเด็นของผูท้าํหนงัสือ สามารถแจง้ความประสงค์ของตน
ให้แพทย ์ญาติ คนใกลชิ้ดทราบและช่วยลดขอ้ขดัแยง้ระหว่างแพทยแ์ละหมู่ญาติในการวางแผน 
การรักษาผูป่้วย เมือไม่อยูใ่นสภาวะทีจะแสดงเจตนาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งทุกข์ทรมานจากการใช้
เครืองกูชี้พต่างๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การปัมหัวใจ หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที
ช่วยยืดการตายออกไป ซึงไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ทาํให้คุณภาพชีวิตผูป่้วยดีขึน ทาํให้ตนเอง บุตร
หลานไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีสูงมากในการรักษาทีไม่จาํเป็น จนทาํใหบ้างรายถึงขนัหมดเนือหมดตวั 
ตอ้งขายทรัพยสิ์นเงินทองมาเป็นค่ารักษาและ ทาํใหมี้โอกาสสือสาร รําลาคนในครอบครัว ญาติมิตร
ขณะมีสติสัมปชัญญะ ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผูใ้กล้ตาย ซึงผูที้ทาํหนังสือแสดง
เจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตไวมิ้ไดห้มายความว่า เมือปฏิเสธการรักษาทางการแพทย ์  
ทีเป็นไปเพือยดืความตายแลว้ จะไม่ไดรั้บการดูแลในดา้นอืนๆ อีก  
 ดงันนั เรืองดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจทงัในฝ่ายบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
ประชาชนวา่ การทาํหนงัสือแสดงเจตนาความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตนนั เป็นเงือนไขเพือเปิด
พืนทีให้ผูป่้วย ญาติ และผูใ้ห้การรักษาได้สือสารกันว่า แต่ละคนมีความคิดอย่างไรมีทางออก
ร่วมกนัอยา่งไร โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและคุณภาพชีวติของผูป่้วยเป็นสําคญั นอกจากนีการดูแล
นนัพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บา้ง เกียวกบั สมรรถนะของบุคลากรดา้นความรู้ในการดูแลผูป่้วย
วาระสุดทา้ยของชีวิต สมรรถนะดา้นการสือสาร การให้ขอ้มูล การให้คาํปรึกษา การสือสารขอ้มูล  
ทีมีไม่เท่ากนั การให้เวลา และขอ้มูลแก่ญาติเพือการตดัสินใจเกียวกบัผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิต   
ทีบางครังไม่เพียงพอ ต่อการตดัสินใจ การไม่ทราบความต้องการทีแท้จริงของผูป่้วยและญาติ     
การบอกความจริงแก่ผูป่้วยและขอ้จาํกดัในระบบบริการ เช่น สถานทีพกัสําหรับญาติทีใกลเ้สียชีวิต 
สถานทีเป็นส่วนตวัสําหรับผูป่้วยใกลเ้สียชีวิต เป็นตน้ ซึงจากความหลากหลายของปัญหาทีพบใน



  

การปฏิบติังานบุคลากรทางการแพทยไ์ดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานระบบบริการให้สอดคลอ้ง
ต่อความต้องการของผูป่้วยและญาติมากขึน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร กระบวนการสือสาร          
ให้ขอ้มูล เป็นตน้ นอกจากนียงัไกนาํประสบการณ์มาพฒันาตนเองทงัดา้นมุมมองและการดาํเนิน
ชีวิต สอดคล้องกับคาํกล่าวของกองสารณียกรอาทิตย์อสัดง จากบทความเรืองความตายพูดได ้     
ในอาทิตยอ์สัดง ฉบบัที 20 ทีกล่าววา่ “ในช่วงหลายปีทีผา่นมา สังคมไทยมีการตืนตวัและสนใจใน
เรืองการเตรียมตวัก่อนตายอยา่งมากมีองค์กรภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะองคก์รพุทธศาสนาทีมีการ
จดักระบวนการเรียนรู้เรืองความตายให้กบัผูที้สนใจ ซึงทางดา้นการแพทยมี์การจดัอบรมในเรือง
การดูแลแบบประคบัประคองและนาํไปใช้ดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาลอย่างกวา้งขวางทวัประเทศ    
จนนาํไปสู่การขบัเคลือนเชิงนโยบายและผลกัดนัการใช้กฎหมายเกียวกบัความไม่ประสงค์จะรับ
บริการทางการแพทย์เพียงเพือการยืดชีวิตและทุกข์ทรมาน  เช่น  หนังสือแสดงเจตนาตาม
พระราชบญัญติัสุขภาพพ.ศ. 2550 มาตรา 12 (ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวติ (Living will))” 
 บทสรุป การจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของผูสู้งอายุเพือการตายดี คือการได้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนตายในทุกๆดา้น ทงัสิงทีติดคา้งอยู่ในใจซึงอาจทาํให้ตายไม่สงบ ทงัในแง่
ความสัมพนัธ์ ทรัพยสิ์น การงาน รวมถึงการรักษาพยาบาล และการจดัการเกียวกบัร่างกายของเรา
ในวาระสุดทา้ยดว้ย มิใช่แค่การเตรียมตวัดา้นใดดา้นหนึง รวมถึงการแจง้ความตอ้งการครังสุดทา้ย
ของชีวิตของตนเองให้บุตรหลาน ทราบเพราะเมืออยูใ่นภาวะทีป่วยหนกั ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัอยูใ่น
สภาพทีไม่รู้สึกตวั การตดัสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมกัขึนอยูก่บัการตดัสินใจของแพทยก์บัญาติ 
แต่ผูสู้งอายุในจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่โดยทวัไปมีการเตรียมตวัในดา้นทีตนเองเป็นห่วงวิตกกงัวล 
เช่น การจดัการสมบติัทรัพยสิ์น การเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือไม่ให้เกิดภาระหรือ
สร้างความลาํบากแก่บุตรหลานตนเองในอนาคต ซึงไม่ครอบคลุมทุกดา้น ถึงแมว้า่ในช่วงหลายปี  
ทีผ่านมา สังคมไทยมีการตืนตวัและสนใจในเรืองการเตรียมตวัก่อนตายอย่างมาก มีองคก์รภาครัฐ 
เอกชน โดยเฉพาะองค์กรพุทธศาสนาทีมีการจดักระบวนการเรียนรู้เรืองความตาย การเตรียมตวั
ก่อนตายให้กบัผูที้สนใจ ซึงทางดา้นการแพทยมี์การจดัอบรมในเรืองการดูแลแบบประคบัประคอง
และนําไปใช้ดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาลอย่างกวา้งขวางทวัประเทศ จนนําไปสู่การขบัเคลือนเชิง
นโยบายและผลกัดนัการใชก้ฎหมายเกียวกบัความไม่ประสงคจ์ะรับบริการทางการแพทยเ์พียงเพือ
การยดืชีวิตและทุกขท์รมาน เช่น หนงัสือแสดงเจตนาตามพระราชบญัญติัสุขภาพพ.ศ. 2550 มาตรา 
12 (ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิต (Living will))” รวมถึงการเผยแพร่ในรูปของหนงัสือ ตาํรา 
แต่ในทางกลบักนั ถึงแมห้ลายฝ่ายได้มีการเรียนรู้เพือขบัเคลือนงานการดูแลเพือการตายดีอยู่นัน 
หากผูป่้วยและญาติไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นการเตรียมตวัก่อนตาย ไม่มีการสือสารเพือแจง้
ความต้องการของตนเองแล้วนัน  ย่อมทําให้ไม่ เพียงพอต่อกระบวนการตายดีของผู ้ป่วยได ้



  

นอกจากนียงัทาํให้เกิดความยากลาํบากในการดูแลเพือตอบสนองความตอ้งการทีแทจ้ริง เกิดปัญหา
ความขดัแยง้ขึนได ้ทงัระหวา่งผูป่้วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์ 
 ดงันนัเพือส่งเสริมการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติ เป้าหมายเพือการตาย
ดี แลว้นนั ผูค้นในสังคม ทงัผูสู้งอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ์จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลียน
ทศันคติให้ยอมรับ ไม่เกลียดกลวัหรือปฏิเสธความตาย โดยยอมรับว่าความตายเป็นสัจธรรมของ
ชีวิตให้ได ้เพือการเรียนรู้ในการเตรียมตวัก่อนตาย โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้คือการนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ตามบริบทของตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการตายดี โดยให้ทุกๆคนทีเกียวข้อง
ตระหนักถึงความสําคัญต่อการเตรียมตัวก่อนตาย หรือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตในทุก
ช่วงเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายุ และมีความรู้ สามารถนาํความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการเตรียมตวั
ก่อนตายด้านต่างๆไปเตรียมตวัเองไดแ้ละลงมือเตรียมตวัแต่เนินๆ เพือตายดีอย่างทีมนุษยทุ์กคน
ตอ้งการ เพือลดปัญหาต่างๆทีเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมของผูที้อยูช่่วงวาระสุดทา้ยของ
ชีวติ เป็นการลดภาระแก่บุตรหลาน นอกจากนีผูที้เกียวขอ้งต่อการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตของ
ผูสู้งอายุไดต้ระหนกั และรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลและมีการดูแลทีสอดคลอ้งและเหมาะสม เคารพใน
ศกัดิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูที้อยูใ่นวาระสุดทา้ยของชีวิตดว้ยการปฏิบติัตามความตอ้งการของ
ผูเ้ตรียม ทีได้เลือกวาระสุดท้ายของชีวิตของตนเองไวแ้ล้ว และเมือมีการเตรียมตวัก่อนตายด้าน
ต่างๆไวแ้ลว้ จาํเป็นจะตอ้งมีการสือสารใหบุ้ตรหลานทราบ  
 ซึงประเด็นดา้นการสือสารเป็นสิงทีสําคญั เนืองจากเป็นช่องทางทีโยงให้ทุกกลุ่มได้
ทราบถึงขอ้มูลต่างๆของตนเอง เพือให้สามารถปฏิบติัไดต้รงตามความตอ้งการทีแทจ้ริง เช่น บุตร
หลานทราบข้อมูลการเตรียมตัวก่อนตายของผูสู้งอายุด้านต่างๆ ความต้องการให้บุตรหลาน 
บุคลากรทางการแพทยป์ฏิบติัตามความตอ้งการโดยเฉพาะวาระสุดทา้ยของชีวิตเพือการตายดี หรือ
อาจเป็นการช่วยใหเ้ราสามารถปลดเปลืองสิงคา้งคาใจต่างๆ หรือบุคลากรทางการแพทยท์ราบความ
ต้องการของ ผูสู้งอายุ ญาติ หรือผูสู้งอายุ ญาติ ทราบข้อมูลด้านการรักษาเพือการตดัสินใจจาก
บุคลากรทางการแพทย ์เป็นตน้ เพราะเมืออยูใ่นภาวะทีป่วยหนกั โดยเฉพาะในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัอยูใ่นสภาพทีไม่รู้สึกตวั การตดัสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมกัขึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจของแพทยก์บัญาติ ซึงอาจสวนทางกบัความตอ้งการของผูป่้วย หรืออาจทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัญาติผูป่้วยได้ ซึงทุกคนรวมถึงผูป่้วยทียงัมีสติสัมปชัญญะดีอยู่จึง
สามารถหารือกบับุคคลในครอบครัว ญาติสนิท คนใกล้ชิดทีไวว้างใจหรือแพทย ์เพือสือสารถึง
ความตอ้งการครังสุดทา้ยของชีวิตดงักล่าว เพือแจง้ความประสงคข์องตนให้แพทย ์ญาติ คนใกลชิ้ด
ทราบและช่วยลดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแพทยแ์ละหมู่ญาติในการวางแผนการรักษา เมือไม่อยูใ่นสภาวะ
ทีจะแสดงเจตนาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งทุกข์ทรมานจากการใช้เครืองกูชี้พต่างๆ ทาํให้ตนเอง บุตร



  

หลานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีสูงมากในการรักษาทีไม่จาํเป็น ทาํให้มีโอกาสสือสาร รําลาคนใน
ครอบครัว ญาติมิตรขณะมีสติสัมปชัญญะ เป็นต้น นอกจากนีหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดูแล
ผูสู้งอายุต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิน 
กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ควรมีส่วนร่วมในการดูแลและสํารวจเพือทราบ
ถึงความต้องการทีแท้จริงของผู ้สูงอายุ เช่น  ความต้องการการดูแล ความต้องการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นต่างๆ ตามสภาพของผูสู้งอาย ุความตอ้งการปฏิบติัตามความเชือ ศรัทธา เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ในช่วงหลายสิบปีทีผา่นมาสังคมไทยมีการตืนตวัเกียวกบัเรืองการเรียนรู้เรืองความตาย 
การเตรียมตวัก่อนตาย และการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตเป็นอย่างมาก ซึงการเตรียมตวัก่อน
ตายนนั ควรมีการเตรียมการณ์ไวแ้ต่เนินๆ ก่อนป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิต เพือการตายดี แต่ปัจจุบนั
ในประเด็นดังกล่าวยงัไม่มีนโยบายและรูปแบบทีชัดเจน รวมถึงโครงสร้างการบริหารจดัการที
รองรับอย่างเป็นระบบ ถึงแม้จะมีหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลต่างๆ องค์กรทางศาสนา 
องค์กรเอกชนและสถาบันทางการศึกษาได้พยายามจัดให้มีการให้ความรู้ ประชุมวิชาการ 
จดัรูปแบบการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองอยู่บา้งก็ตามแต่เป็นการปฏิบติัทีเป็นไปตามบริบท
ของหน่วยงาน ซึงหากขาดการพฒันาระบบเพือรองรับทงัระบบบริการสุขภาพ ระบบการสนบัสนุน
ทางสังคมเพือร่วมดูแลผูสู้งอายุทีป่วยวาระสุดทา้ยของชีวิตแลว้ คุณภาพชีวิตในวาระสุดทา้ย และ
ระบบการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองยอ่มมีคุณภาพไปไม่ได ้ดงันนัจากผลการคน้พบของการ
วิจยัการเรียนรู้เพือการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตครังนี ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพือการวิจัยใน
ประเด็นต่างๆ ดงันี 
 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
 . ระดับนโยบาย รัฐควรมีนโยบายเกียวกับผูสู้งอายุโดยเฉพาะการจัดการวาระ
สุดทา้ยของชีวิต เนืองจากในขณะนีสังคมไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุดงันนัการสร้างเสริมสุข
ภาวะในระยะทา้ยของชีวติ จึงเป็นเรืองสาํคญัของระบบสุขภาพ เพือคุณภาพชีวติทีดีของผูสู้งอายุ 
 . ระดบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ 
  .  กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ชุมชน 
องค์กรปกครองท้องถิน กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย  ์กระทรวงมหาดไทย 
องคก์รปกครองทอ้งถิน ควรใหค้วามสําคญัและมีส่วนร่วมสนบัสนุนและพฒันาระบบการดูแลแบบ
ประคบัประคองในผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตทงัในสถานพยาบาล ชุมชน และทีบา้นดว้ยรูปแบบ
และวิธีการทีเหมาะสม บูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการสํารวจเพือทราบถึงความต้องการ          



  

ทีแทจ้ริงของผูสู้งอายุ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดูแลและรับรู้ต่อการเตรียมตวัก่อนตายของผูสู้งอายุใน
ด้านต่างๆ  รวมถึงความต้องการวาระสุดท้ายของชีวิต เพือการวางแผนการดูแลทีเหมาะสม
สอดคลอ้งตามบริบทและตอบสนองความตอ้งการทีครอบคลุม  
   .  องค์กรต่างๆ ทงัทีสังกดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
ทางศาสนา ควรให้ความสําคญักบัการพฒันา ส่งเสริมองค์ความรู้และการจดัทาํแนวปฏิบติัทงัดา้น
วิชาชีพ ด้านบุคคล รวมถึงการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในการเตรียมตัวก่อนตาย ความรู้ด้าน
กฎหมายหรือพ.ร.บ.ทีเกียวขอ้ง เพือนาํสู่การปฏิบติัทีเหมาะสม นอกจากนียงัตอ้งพฒันาบุคคลที
เกียวข้องในระบบการดูแลแบบประคับประคอง เช่น  บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
  .  องค์กรต่างๆ ทงัทีสังกดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
ทางศาสนา หน่วยจดัอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ องค์กรภาคเอกชน และกระทรวงต่างๆที
เกียวขอ้ง ควรให้ความสําคญักบัการสือสารเพือสร้างและส่งเสริมและให้ความรู้ และการจดัการ
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพือการวางแผนการใช้ชีวิตนาํสู่การปฏิบติัในการเตรียมตวัก่อนตายของ
ผูสู้งอายุในด้านต่างๆ เพือวาระสุดทา้ยของชีวิตคือการตายดี และควรมีการจดัทาํขอ้มูลสือสารที
จาํเป็นแก่บุคคลทวัไป ผูป่้วยและญาติ เช่น ขอ้มูลระบบบริการของโรงพยาบาล  ขอ้มูลความรู้แก่
ผูป่้วยและญาติดา้นสิทธิส่วนบุคคล ขอ้กฎหมาย หนงัสือแสดงเจตนา ความตอ้งการครังสุดทา้ยของ
ชีวิต (Living will) ขอ้มูลการเตรียมตวัในวาระสุดทา้ยของชีวิตด้านต่างๆทีครอบคลุมครบทุกมิติ 
ขอ้มูลการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ (ฉบบัญาติ) เป็นตน้ 
  .  กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองทอ้งถิน ควรมีนโยบายเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ รวมถึงการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน โดยเฉพาะผูสู้งอายุวาระ
สุดทา้ยของชีวิตทีอยูใ่นชุมชน และมีการบรรจุวาระการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิต
ไวใ้นแผนการใหค้วามรู้ 
 3. ระดบัชุมชนตอ้งรับรู้สถานการณ์การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุและรับรู้สถานการณ์ของ
สมาชิกทีป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยการแจง้ช่วงระหว่างสมาชิกในชุมชนดว้ยกนัเอง และ
เรียนรู้ถึงการเตรียมตวัก่อนตายวา่ตอ้งเตรียมอะไร อยา่งไร 
 4.  ระดบัครอบครัว สมาชิกครอบครัวตอ้งรับรู้เกียวกบัการเตรียมตวัก่อนตายของ
ผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ โดยการสือสาร พูดคุยกนัในครอบครัว และตอ้งเรียนรู้เรืองการเตรียมตวัก่อน
ตายดว้ย 
 5.  ระดับบุคคล ต้องมีการเรียนรู้การเตรียมตัวก่อนตาย เพือความเข้าใจและปรับ
ทศันคติทีดีต่อสัจธรรมชีวติและมีการเตรียมตวัก่อนตาย ซึงเป็นการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวติเพือ



  

การตายดี และ เรียนรู้เกียวกบัสิทธิส่วนบุคคล ขอ้กฎหมาย หนงัสือแสดงเจตนา ความตอ้งการครัง
สุดทา้ยของชีวิต (Living will)  และตอ้งสือสารความตอ้งการของตนเองให้บุตรหลาน คนรอบขา้ง
ไดรั้บทราบถึงความประสงคข์องตนเอง ดา้นบุคลากรทางการแพทยค์วรจดัให้มีการนาํประเด็นการ
วิจัยที เกียวข้องกับการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตมาแลกเปลียนเรียน รู้  พูดคุย  หรือจัด
ประชุมสัมมนาทางวชิาการเพือเป็นการพฒันาทางดา้นวิชาการ ดา้นผูน้าํทางศาสนาควรมีการเรียนรู้
เกียวกบัการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตและนาํไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลทวัๆไปในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเทศนาหนา้ศพ เป็นตน้ 
     ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิย 
 ขอ้เสนอในการวจิยัในการวจิยัครังต่อไป หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรมีการศึกษา คือ 
 . ควรมีการศึกษาวจิยัเรืองรูปแบบของการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวิตโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน 
 . ควรมีการนาํผลการวิจยัไปขยายผลศึกษาถึงการเรียนรู้เพือจดัการวาระสุดทา้ยของ
ชีวติในกลุ่มผูสู้งอายทีุกวา้งขวางขึนโดยครอบคลุมระดบัภาค ถึงประเทศ 
 . ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการวาระสุดทา้ยของชีวิตในสังคมไทยแต่ละ
ภาค 
 . ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้เพือจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตระหว่าง
กลุ่มผูสู้งอายทีุไม่มีโรคประจาํตวักบัผูสู้งอายทีุมีโรคเรือรัง 
 . ควรมีการศึกษาวิจยัถึงการเรียนรู้เพือการจดัการวาระสุดท้ายของชีวิตในกลุ่ม
ประชากรวยัอืน 
 . ควรมีการศึกษารูปแบบการใหค้วามรู้ทีเหมาะสมในกลุ่มผูสู้งอาย ุ 
 . ควรมีการศึกษาวิจยัในกลุ่มญาติผูดู้แลถึงผลกระทบของการจดัการวาระสุดทา้ย
ของชีวติของผูสู้งอายุ 
 . ควรมีการศึกษาเรืองการทาํพินยักรรมชีวติในบริบทสังคมไทย 
 . การศึกษากรณีเฉพาะในคนไทยต่างเชือสายชาติพนัธ์ุ เรืองการเตรียมตวัก่อนตาย 
 . ควรมีการศึกษาเรืองความเชือในการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลแดผูล่้วงลบั 
 . ควรมีการศึกษาเรืองความเชือในพิธีกรรมงานศพ 
 . ควรมีการศึกษาเรืองความเชือของเด็กรุ่นใหม่ต่อพิธีกรรมความเชือในวาระสุดทา้ย
ของชีวติและหลงัการตาย 
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ข้อมูลจังหวดัราชบุรี 
 

 
 
แผนภูมิที 3 พนืทีจงัหวดัราชบุรี 

 จังหวัดราชบุ รี  เป็นจังหวัดทีตังอยู่ทางภาคตะวันตก  โดยเป็นศูนย์กลางในด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร และการปศุสัตวข์องประเทศ รวมทงัเป็นศูนยก์ลางในด้านพลงังาน
ของประเทศในปัจจุบนัโดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคม  
ในภูมิภาค ทิศเหนือติดต่อจงัหวดักาญจนบุรี ทิศใตติ้ดต่อจงัหวดัเพชรบุรี ทิศตะวนัออก ติดต่อจงัหวดั
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดันครปฐม และทิศตะวนัตกติดต่อประเทศพม่า มีพืนที 
5,196,462 ตร.กม (ศูนย์สารสนเทศเพือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวง 
มหาดไทย. "ขอ้มูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad / 
jungwad .htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น  เมษายน . (อ้างใน วิกิพี เดีย สารานุกรมเสรี, เข้าถึงเมือ            
8 เมษายน )) และมีประชากร 850,162 คน  (ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรือง 
จานวนราษฎรทวัราชอาณาจกัร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ ตามหลกัฐานการทะเบียน
ราษฎร ณ วนัที  ธนัวาคม .(อา้งใน วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเมือ 8 เมษายน )) 



  

 คําขวญัประจําจังหวดั “คนสวยโพธาราม คนงามบา้นโป่ง เมืองโอ่งมงักร วดัขนอน
หนงัใหญ่ ตืนใจถาํงาม ตลาดนาํดาํเนิน เพลินคา้งคาวร้อยลา้น ยา่นยสีกปลาดี” 
 สัญลกัษณ์ประจําจังหวดั คือดอกกลัปพฤกษ ์ 
 

 
 
แผนภูมิที 4 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัราชบุรี 
 

ตราสัญลกัษณ์ประจําจังหวดั 
 

 
 
แผนภูมิที 5 ตราสัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัราชบุรี 
 
 ความหมายของตราประจาํจงัหวดั เครืองราชกกุธภณัฑ์ 2 อยา่งคือ ภาพฉลองพระบาท
อยู่บนพานทอง และภาพพระแสงขรรค์ชัยศรี ซึงวางอยู่บนพระที ทงันีก็เพราะชือจงัหวดัราชบุรี
แปลวา่ เมืองของพระราชา 



  

ประวตัิราชบุรี  
 ดินแดนวฒันธรรมลุ่มนาํแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจงัหวดัหนึง
ในภาคกลางดา้นตะวนัตกทีมีภูมิประเทศหลากหลาย จากพืนทีทีราบตาํ ลุ่มแม่นาํแม่กลองอนัอุดม 
แหล่งเพาะปลูกพืชผกัผลไมเ้ศรษฐกิจนานาชนิด สู่พืนทีสูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตวัยาวทางทิศ
ตะวนัตกจรดชายแดนไทย-พม่า 
 จากตาํนานและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่ ราชบุรีเป็นหวัเมือง
ทีเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึงของแควน้สุวรรณภูมิมาตงัแต่สมยัทีพระเจา้อโศกมหาราชแห่งอินเดีย
ได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี เมือราวปี พ.ศ.  โดยแควน้สุวรรณภูมินีมี
ศูนยก์ลางการปกครองอยู่ทีนครปฐมหรือทีสมยันันเรียกกันว่า "ทวารวดี” ราชบุรียงัเป็นแหล่ง
พบปะของพอ่คา้วาณิชแต่ครังโบราณ ทงัยงัเป็นเมืองหนา้ด่านทีติดต่อกบัพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดน
ทีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุทีสุดแห่งหนึง 
 ห่างจากกรุงเทพมหานครเบืองทิศตะวนัตกราว  กิโลเมตร เป็นทีตงัของจงัหวดั
ราชบุรี ดินแดนอนัเป็นทีมาของโอ่งเคลือบลายมงักรและผา้ทอบ้านไร่หรือผา้ขาวม้าอนัลือชือ 
สําหรับผูไ้ม่ใช่ชาวบา้นพืนถินน้อยคนนกัจะเขา้ใจว่าอุตสาหกรรมเครืองปันดินเผาและหัตถกรรม
ทอผา้พืนเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนทีสะทอ้นความหลากหลายของราชบุรีทีฝากร่องรอย
ทางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 
 แทจ้ริงแลว้ดินแดนแห่งนีมิไดมี้แค่เพียงสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติเท่านนั โอ่งลาย
มงักรและผา้ตีนจกยงัเป็นตวัแทนทีให้ภาพเคลือนไหวของวิวฒันาการและความเปลียนแปลงใน
สังคมราชบุรีดว้ยในมุมมองหนึง 
 ในพืนทีอนักวา้งขวางใหญ่ประมาณ ,  ตารางกิโลเมตรของลุ่มแม่นําเจา้พระยา
ตอนล่างนีมีแม่นาํแม่กลองตดัผ่าน เป็นสายใยเชือมโยงพืนทีด้านตะวนัออกซึงติดกบัเขตจงัหวดั
สมุทรสงคราม ต่อแดนฝังสมุทรอ่าวไทยเขา้กบัพืนทีตอนในอนัเป็นตน้แหล่งของสายนาํแม่กลอง 
 ราชบุรีเป็นเมืองในเครือข่ายสัมพันธ์ของอารยธรรมชายฝังทะเลสยามโดยมีเมือง
โบราณคูบัวเป็นเมืองท่าติดต่อทะเลด้วย เช่นเดียวกับนครปฐมหรือเมืองนครชัยศรีโบราณ 
โดยเฉพาะอยา่งยิงตงัแต่พุทธศตวรรษที  ลงมา กล่าวไดว้า่ คูบวัโดดเด่นยิงกวา่นครชยัศรีโบราณ
เสียอีก เพราะมีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกับเมืองเพชรบุรี (หรือพริบพรี) เลย ตลอดไปถึงเขตชะอาํ   
(ในปัจจุบนั) อู่ทอง นครปฐม คูบวั เป็นเครือข่ายของเมืองท่าโบราณแต่ครังสมยัวฒันธรรมทวารวดี
เฟืองฟู และเมืองคูบวันนันบัเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนามหายานทีสาํคญัแห่งหนึงในภาค 
 เมือยา่งเขา้สมยัทีอาณาจกัรขอมเรืองอาํนาจและปรากฏศิลปะแบบลพบุรีในลุ่มแม่นาํ
เจา้พระยา ประมาณพุทธศตวรรษที  เป็นตน้ไป ตวัเมืองไดโ้ยกยา้ยศูนยก์ลางจากคูบวัมาตงัใหม่ที



  

ราชบุรีซึงอยูไ่ม่ห่างกนัมากนกั แต่สามารถตอบรับเงือนไขใหม่ในการปรับเปลียนวิถีชีวิตของผูค้น
ได้เหมาะสมและดีกว่า อย่างน้อยทีสุดเมืองราชบุรีต้องเกิดขึนและกลายเป็นเมืองท่าชายทะเลที
สําคญัก่อนพุทธศตวรรษที -  สันนิษฐานวา่คงเป็นประมาณพุทธศตวรรษที -  เครืองปันดิน
เผาห้าราชวงศ์และสมยัซ้องทีพบในทอ้งแม่นาํแม่กลองและแหล่งชุมชนโบราณบางแห่ง ถือไดว้่า
เป็นโบราณวตัถุทีเป็นสินคา้จากสังคมภายนอกภูมิภาค แต่บรรดาเครืองปันดินเผาผลิตจากภายใน
พืนภูมิภาคก็มีอยูไ่ม่น้อย เช่น หมอ้ดินเผาคอสูง ซึงผูบ้างท่านว่าเป็นศิลปกรรมทวารวดีตอนปลาย
ประมาณพุทธศตวรรษที - 8 (จากหนงัสือสารคดี เพือความเขา้ใจในแผ่นดิน ราชบุรี หน้า -  
พิมพค์รังแรก มิถุนายน 1.(อา้งใน วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเมือ 8 เมษายน )) 
 ภูมิประเทศพืนทีภูเขาสูง อยูบ่ริเวณชายแดนดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศพม่า และดา้น
ใตติ้ดกบัจงัหวดัเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมไปดว้ยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
และป่าไผ่ ในระดบัความสูง ตงัแต่  เมตร ถึง ,  เมตร ในเขตอาํเภอสวนผึง อาํเภอบา้นคา 
และอาํเภอปากท่อดา้นตะวนัตก 
 พนืทีราบสูง ไดแ้ก่บริเวณถดัจากเทือกเขามาทางดา้นตะวนัออก กลางของพืนทีจงัหวดั
เป็นทีราบสูงและทีเนินลอนลาด มีแม่นาํภาชี และลาํห้วยสาขา เป็นสายนาํหลกั สภาพเนือดิน เป็น
ดินปนทรายมีการชะล้างพงัทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอาํเภอสวนผึง 
อาํเภอบ้านคา อาํเภอจอมบึง และด้านตะวนัตกของอาํเภอปากท่อ อาํเภอเมืองราชบุรี อาํเภอโพ
ธาราม และอาํเภอบา้นโป่ง 
 ทีราบลุ่ม ไดแ้ก่บริเวณสองฝังแม่นาํแม่กลอง และดา้นตะวนัออกของพืนทีจงัหวดั เนือ
ดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลอง ทีเป็น
ระบบชลประทานขนาดใหญ่มากดว้ย 
 ทีราบลุ่มตาํ ได้แก่ตอนปลายของแม่นําแม่กลองทีติดต่อกับจงัหวดัสมุทรสงคราม      
อยู่สูงจากระดบันาํทะเลกลางเพียง -  เมตร ดินจะมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาํสวนผกัผลไม ้
(จากหนังสือสารคดีเพือความเข้าใจในแผ่นดิน ราชบุรี หน้า  พิมพ์ครังแรก มิถุนายน .  
(อา้งใน วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเมือ 8 เมษายน ))  
 

ถินอาศัยของคน  ชาติพนัธ์ราชบุรี 
 ชาวไทยทีเป็นประชากรของราชบุรีตามกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ มีอยูเ่ป็นหยอ่มยา่น ถา้มี
การรวมกลุ่มกนัอย่างหนาแน่น ทาํให้เกิดการแสดงออกทางประเพณี วฒันธรรม และความเชือ     
ถา้ชุมชนทีมีกลุ่มคนตามวฒันธรรมนนัอยู่เบาบาง ก็ไม่สามารถแสดงออกทางวฒันธรรมไดอ้ย่าง



  

เต็มที บางครังก็ถูกกลุ่มวฒันธรรมหลกัชกันาํหรือถูกกลืนกลายให้เสือมสูญไปจากสังคมก็มี ขอ้มูล
ต่อไปนีแสดงถึงพืนทีอยูอ่าศยัของผูค้นตามวฒันธรรมต่างๆ 
 . ไทยพืนถินราชบุรีชาวไทยภาคกลางพืนถินหรือคนไทยทีตงัหลกัแหล่งทีอยูอ่าศยั
ทางตอนกลาของประเทศไทยซึงปัจจุบนัหาไดย้าก เพราะการผสมทางสายเผ่าพนัธ์ุ สําหรับจงัหวดั
ราชบุรีคงเหลือใหเ้ห็นเด่นชดัคือทีชุมชนบา้นโพหกั อาํเภอบางแพ ซึงเป็นชุมชนกรณีศึกษาของชาติ
พนัธ์ุกลุ่มนี 
 . จีนราชบุรีแหล่งทีตงัถินฐานของชาวจีนในจงัหวดัราชบุรีไดแ้ก่ อาํเภอเมืองราชบุรี 
อาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอโพธาราม และอาํเภอดาํเนินสะดวก 
  ชาวจีนเหล่านีมกัระจายอยู่ทุกชุมชนในฐานะพ่อค้า เมือการคา้ขยายตวัมากขึน      
ก็กระจุกตวักนัอยู่บริเวณทีเป็นย่านแลกเปลียนสินคา้ทีค่อยพฒันาเป็น “ตลาด” ขึนมา เช่น ในเขต
อาํเภอบ้านโป่ง บริเวณฝังตะวนัตกของแม่นาํแม่กลองมีชาวจีนทีบริเวณบา้นเบิกไพร และตลาด    
คุง้พะยอม บริเวณฝังตะวนัออกของแม่นําแม่กลองมีชุมชนชาวจีนอยู่ทีบริเวณห้วยลึกและดอน
กระเบือง 
  ในปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที 5 ทรงโปรด
เกล้าให้สร้างทางรถไฟสายใต ้จากกรุงเทพฯ ผ่านนครปฐม ราชบุรีถึงเพชรบุรี ยิงทาํให้ชุมชนที
รถไฟผ่านสะดวกต่อการคมนาคมและการคา้ยิงขึน ในจงัหวดัราชบุรีสถานีทีสําคญัทีพฒันาเป็น
ตลาดขึนมาคือ สถานีอาํเภอเมืองราชบุรี เป็นตลาดเมืองราชบุรี สถานีโพธาราม เป็นตลาดโพธาราม 
และสถานีบา้นโป่ง เป็นตลาดบา้นโป่ง 
  เมือทงัสามตลาดพฒันามาจากแหล่งชุมทางการคา้ ชาวจีนซึงเดิมมีอยูแ่ลว้ยิงมีเพิม
จาํนวนมากขึน ชาวจีนบริเวณฝังบา้นเบิกไพรและตอนล่างเริมอพยพมาอยูต่ลาดบา้นโป่ง นอกจากนี
ยงัมีชาวจีนจากห้วยลึก จากดอนกระเบืองอพยพมาอยูแ่ละดาํเนินกิจการทีตลาดบา้นโป่ง ส่วนตลาด
โพธารามนนัชาวจีนทงัจากกรุงเทพฯ นครปฐม และบา้นดอนกระเบืองเขา้มาตงัหลกัแหล่งทาํการคา้ 
ส่วนชาวจีนทีอาํเภอดาํเนินสะดวก ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทีเป็นแรงงานหลกัในการขุดคลองดาํเนิน
สะดวกเพือเชือมการติดต่อระหวา่งเมืองสมุทรสาคร สมุทรสงครามและราชบุรีในช่วงปีพ.ศ. 2409 
รัชสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว นอกจากนียงัมีชาวจีนทีอพยพเขา้มาอยู่ภายหลงัจากการขุด
คลองแลว้เสร็จ เช่นจากนครชยัศรี ซึงชาวจีนเหล่านียดึอาชีพทาํสวนผกั ระยะหลงัจึงทาํสวนผลไม ้
 . ไทยยวนราชบุรี,*ไทยวนซึงมาจากไทยโยนกในอาํเภอเชียงแสน และอพยพจาก
อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายชาวเมืองเชียงแสนหรือเรียกอีกอยา่งวา่ชาวยวนส่วนทีมาตงัถินฐาน
อยู่ทีเมืองราชบุรีนนัได้ตงับา้นเรือนอยู่ทีบริเวณริมแม่นําแม่กลองฝังขวา ห่างจากตวัเมืองราชบุรี
ปัจจุบนัไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 2 กิโลเมตรเรียกวา่ บา้นไร่นที ต่อมาเมือชุมชนขยายมากขึน 



  

บา้นไร่นทีมีพืนทีไม่เพียงพอทงัต่อการเพาะปลูก และการอยูอ่าศยั จึงไดข้ยายครัวเรือนออกไปจาก 
ทีเดิมหลายพืนที เช่น อาํเภอเมืองราชบุรีทีตาํบลคูบวั ตาํบลดอนตะโก ตาํบลอ่างทอง ตาํบลดอนแร่ 
ตาํบลห้วยไผ่ ตาํบลเจดีย์หัก ตาํบลหินกอง อาํเภอโพธารามทีตาํบลหนองโพ ตาํบลบางกะโด    
อาํเภอบา้นโป่งทีตาํบลหนองปลาหมอ ตาํบลปากท่อทีตาํบลอ่างหิน ตาํบลทุ่งหลวง ตาํบลบ่อกระดาน 
อาํเภอบางแพทีตาํบลวดัแกว้ บา้นหลวง อาํเภอจอมบึงทีตาํบลรางบวั หนองนกกระเรียน บา้นชฏัใหญ่ 
ทุ่งกว้าง ราวอาว อําเภอสวนผึงทีตําบลท่าเคย นาขุนแสน ทุ่งแหลม หนองขาม บ้านป่าหวาย             
บา้นชฏัหนองหมี บา้นนาไฮ่เดียว บา้นหนองกลางเนิน เป็นตน้ 
 . มอญราชบุรีชาวมอญทีอพยพเขามาในประเทศไทยนนั มีบางส่วนทีทรงโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้งัหลกัแหล่งทีอยูต่ามตาํบลหนา้ด่านต่างๆ ซึงเวลานนัยงัมิไดต้งัเป็นเมือง ต่อมาเมือมีมอญอพยพ
เขา้มามากขึนจึงไดย้กตาํบลเหล่านนัขึนเป็นหัวเมือง มีกรมการรักษาเมือง มีหัวหน้าเป็นชาวมอญ
ปกครอง มีทังหมด 7 หัวเมือง เรียกว่า รามญั 7 เมืองได้แก่ เมืองสิงห์ (สมิงขะบุรี) เมืองลุ่มสุ่ม    
เมืองไทรโยค เมืองทองผาภูมิ เมืองท่าตะกัว เมืองท่าขนุน และเมืองท่ากระดาน ทงัหมดขึนกับ  
เมืองกาญจนบุรี พลเมืองมอญมีฐานะเป็นไพร่หลวงมีหน้าทีต้องส่งส่วยแก่รัฐบาลทุกปี หน้าที        
ทีสาํคญัอีกหนา้ทีหนึงคือ ตอ้งลาดตระเวนรักษาด่าน โดยเฉพาะในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพุทธ
เลิศหลา้นภาลยั และรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่ัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทงันี
เพือป้องกนัมิให้พม่าเล็ดลอดเขา้มาสืบข่าวคราวความเคลือนไหวของฝ่ายไทย ขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
คอยสืบข่าวราชการฝ่ายพม่าด้วย และในบางครังเมือมีคนในพระราชอาณาจกัรหลบหนีออกนอก
พระราชอาณาเขต บรรดาเจา้เมืองรามญัทงั 7 จะไดรั้บคาํสังให้นายด่านทุกแห่งให้กวดขนับริเวณ
ปลายด่านพิเศษ และออกสกดัจบัผูที้หลบหนีเพือส่งกลบัไปกรุงเทพฯ และยงัมีงานจรซึงแลว้แต่จะ
ไดรั้บคาํสังมาเป็นคราวๆไป 
  อย่างไรก็ดี หัวเมืองรามญัทงั 7 เมืองนนัก็ไม่มีผูค้นอาศยัอยู่มากนัก ดว้ยลกัษณะ
ภูมิประเทศไม่เอืออาํนวย เพราะพืนทีส่วนใหญ่เป็นทีสูงและป่าทึบไม่สามารถทาํไร่ทาํนาให้ไดผ้ล
เพียงพอสําหรับผูค้นจาํนวนมากได ้ชาวมอญจึงได้พากนัยา้ยถินฐานโดยล่องตามแม่นาํแม่กลอง
มาถึงแขวงเมืองราชบุรี แลว้ตงับา้นเรือนอยูน่ครชุมน์ บา้นบางเลา บา้นโพธาราม ชาวมอญเหล่านีคง
ทยอยกนัเขา้มาตงัถินฐานบริเวณสองฝังลาํนาํแม่กลองในแขวงเมืองราชบุรีมาก่อนหนา้นีแลว้ จนใน
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจา้อยู่หัว จึงได้เริมขยายตวัขึนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ดงั
ปรากฏในเอกสารของชาวตะวนัตกทีเข้ามาอยู่ในต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้า
เจา้อยูห่วั มีมอญถึง 3000 คน อยูใ่นหมูบา้นระหวา่งปากแม่นาํแม่กลองและแม่นาํเจา้พระยาและทาง
ตอนเหนือของแม่นาํแม่กลองเหนือเมืองราชบุรีก็มีหมู่บา้นมอญตงัอยูเ่ป็นหยอ่มๆ 



  

ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในปี พ.ศ. 2438 ไดมี้การจดัระเบียบ
การปกครองทอ้งทีขึนใหม่ และไดมี้การยกเลิกรามญั 7 เมือง โดยยุบไปสังกดัขึนแก่เมืองกาญจนบุรี
ฐานะของเมืองและบทบาทของบรรดาเจา้เมืองเหล่านีก็เปลียนไป ปัจจุบนัยงัคงปรากฏผูสื้บเชือสาย
ของเจา้เมืองมอญทงั 7 ตงัถินฐานบา้นเรือนทงัสองฝังของแม่นาํแม่กลองในเขตตาํบลต่างๆของ
อาํเภอโพธาราม โดยเฉพาะทีตาํบลคลองตาคต นอกจากนียงัมีการกระจายอยูใ่นเขตอาํเภอบา้นโป่ง 
และบริเวณตอนล่างของอาํเภอท่ามะกาในจงัหวดักาญจนบุรี 
 . เขมรราชบุรี 
 . ลาวเวียงราชบุรี ไดป้รากฏการเขา้มาตงัหลกัแหล่งของชาวลาวเวียงทีบริเวณริมฝัง
ขวาของแม่นาํแม่กลองใกล้วดัพญาไม ้ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอเมืองราชบุรี เมือมีผูค้นเพิมมากขึน 
ชาวลาวเวียงจึงขยายบา้นเรือนออกไปตามริมแม่นาํแม่กลองทางทิศตะวนัตกเขาวงัสะดึงส์ หนอง
หอย นางแกว้ และบา้นฆอ้ง กระทงัเมือชาวมอญทีมีฐานะทางชนชนัสูงกวา่ไดเ้ขา้มา ทาํให้ชาวลาว
เวียงต้องถอยร่นเข้าไปตอนในของแม่นําคือถัดจากฝังแม่นําทางด้านทิศตะวนัออกหรือฝังซ้าย
ออกไปราว 2 กิโลเมตร จะเป็นกลุ่มลาวเวยีงในบริเวณบา้นฆอ้ง บา้นบ่อมะกรูด บา้นเลือก บา้นสิงห์ 
บ้านกาํแพงเหนือ บ้านกาํแพงใต้ บ้านดอนทราย บ้านบางลาน อาํเภอโพธาราม บ้านดอนเสลา    
บา้นหนองปลาดุก บา้นหนองออ้ อาํเภอบา้นโป่ง เป็นตน้ 
 . กะเหรียงราชบุรีชาวไทยกะเหรียงในจงัหวดัราชบุรีตงัถินฐานอยู่บริเวณชายแดน
ใกลเ้ทือกเขาตะนาวศรี มีผูส้ันนิษฐานวา่ กะเหรียงกลุ่มราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ น่าจะ
อพยพมาจากเมืองทวายในประเทศพม่า ชาวกะเหรียงรุ่นเก่าทีอยู่ในตาํบลสวนผึงเล่าต่อกนัมาว่า  
ราว 200 ปีเศษถูกพม่ารุกรานจึงพากันอพยพข้ามเทือกเขาตะนาวศรีเข้าชายแดนไทยทางอาํเภอ   
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แลว้แยกยา้ยกนัไปอยูที่จงัหวดัราชบุรี อพยพมาอยู่ทีบา้นเก่ากะเหรียง
และบา้นหนองกะเหรียง (บา้นหนองนกกะเรียน) แลว้โยกยา้ยต่อมาทางตะวนัตกจนถึงลาํนาํภาชี  
ตงับา้นเรือนอยู่ในเขตอาํเภอสวนผึง และกิงอาํเภอบา้นคา ส่วนอีกส่วนหนึงแยกไปทางใตจ้นถึง  
ตน้นําเพชรบุรี กะเหรียงทีอยู่ในอาํเภอสวนผึงและกิงอาํเภอบ้านคา กระจายกนัอยู่ในเขตตาํบล  
สวนผงึ ตาํบลบา้นบึง ตาํบลบา้นคา ตาํบลตะนาวศรี นอกจากนียงัมีอยูที่ตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ   
อีกดว้ย 
 . โส้งราชบุรีสําหรับการตงัถินฐานอยูอ่าศยัในประเทศไทยนนัตงัแต่สมยักรุงธนบุรี 
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯให้ไปตงับา้นเรือนอยู่ทีจงัหวดัเพชรบุรีทีบา้นท่าแร้ง 
อาํเภอบ้านแหลม แต่บริเวณดังกล่าวเป็นทีลุ่มใกล้ทะเล มีสภาพภูมิประเทศทีไม่เหมาะต่อการ
ดาํรงชีวิตของลาวโซ่ง จึงได้อพยพมาอยู่บริเวณสะพานยีหน อาํเภอเมืองเพชรบุรี จนในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจา้อยู่หัวจึงโปรดฯ ให้ชาวลาวโซ่งทีอพยพมาใหม่ตงับา้นเรือนอยู่ที



  

หนองปรง อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยทรงพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศทีเป็นป่าเขา เป็นที
ราบสลบัทีสูง มีลาํหว้ยหลายแห่ง เหมาะต่อการดาํรงชีวติ 
 ในระยะเวลา 100 กว่าปีทีผ่านมา ชาวลาวโซ่งพากนัอพยพออกมาจากบริเวณจงัหวดั
เพชรบุรี ไปตงัหลกัแหล่งในจงัหวดัใกลเ้คียงและขยายพืนทีไกลออกไป เหตุผลสาํคญัทีชาวลาวโซ่ง
ออกไปตงัหลกัแหล่งในพืนทีต่างๆ เพราะชาวลาวโซ่งรุ่นเก่ามีความปรารถนาจะกลบัไปยงัถินฐาน
เดิมของตนทีเมืองแถงแควน้สิบสองจุไท จึงพยายามทีจะเดินทางขึนไปทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย กระทงัถึงฤดูฝนก็จะหยุดพกั ณ ทีใดทีหนึงเพือเพาะปลูกหาเสบียงเก็บไวส้ําหรับการเดินทาง 
จนกระทงัคนเฒ่าคนแก่ตายไประหวา่งการเดินทาง ลูกหลานทีเหลือจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้
จึงตงัหลกัแหล่งตามทางนันเป็นแห่งๆไป ไกลสุดคือจงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก นอกจากนีแล้ว  
ยงัมีเหตุผลอืนคือการอพยพเพือไปหาหลกัแหล่งทีอยู่อาศยัทีสมบูรณ์กว่า หรือยา้ยถินเพราะไดรั้บ
ความลําบากจากการถูกบังคับ ต่างๆ  ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทีทรงมีมาถึงสมเด็จฯกรมหมืนดาํรงราชานุภาพเมือพ.ศ. 2438 ทีทรง
กล่าวถึงชาวลาวทรงดาํยา้ยจากเมืองเพชรบุรีมาอยู่ทีบ้านโพหักและโคกคลงั แขวงเมืองราชบุรี
ประมาณ 700 คนเศษ สาเหตุเพราะเดือดร้อนต้องเสียเงินค่าราชการและถูกเกณฑ์ทาํนาหลวง      
เป็นตน้ 
 สําหรับจงัหวดัราชบุรีมีชุมชนลาวโซ่งทีบา้นตลาดควาย อาํเภอจอมบึง บา้นดอนคลงั 
บา้นบวังาม บา้นโคกตบัเป็ด อาํเภอดาํเนินสะดวก บา้นดอนทราย บา้นดอนคา บา้นตากแดด อาํเภอ
บางแพ และทีบา้นภูเขาทอง อาํเภอปากท่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
 

. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศากุล ช่างไม ้ ประธานสาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ หลกัสูตร 
  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
  มหาวทิยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม 

. ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย ์ หวัหนา้งานศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการและ 
  วเิทศสัมพนัธ์และอาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐาน 
  และการพยาบาลทุกช่วงวยั (ดา้นการพยาบาล 
  ผูสู้งอาย)ุ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
  จกัรีรัช จงัหวดัราชบุรี 

. ดร.สนธยา มณีรัตน์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการดา้นจิตวทิยาผูสู้งอาย ุ 
  หวัหนา้คลินิกจิตเวชสูงอาย ุกลุ่มการพยาบาล ฃ 
  โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

. ร้อยเอก นายแพทยพ์ชัรพล พงษภ์กัดี  นายแพทยเ์ชียวชาญกลุ่มงานวสิัญญีวทิยา  
  โรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม จงัหวดันครปฐม 

. อาจารย ์นายแพทยสุ์ภคั ปิติภากร  นายแพทยเ์ชียวชาญดา้นศลัยกรรม  
  อดีตผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโพธาราม  
  จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครืองมือวจัิย 
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 ผู้สูงอายุ 
แบบสัมภาษณ์ งานวจัิย เรือง 

การเรียนรู้เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ 
ส่วนท ี   ข้อมูลส่วนบุคคล 

. รหสั          พืนที....  ……. ……. ……. ……. …….  
2.  เพศ   ชาย    หญิง 
3.   อาย.ุ...............ปี 
4.  ทีอยู.่................................................................................................................................. 
5.   สถานภาพสมรส     
        โสด    สมรส        แยกกนัอยู ่     
        หมา้ย        หยา่    อืนๆ..................................................... 
6.   สถานภาพการอยูอ่าศยั 
        อยูต่ามลาํพงั   อยูก่บัคู่สมรส       อยูก่บัครอบครัว / บุตร / หลาน  
   อยูก่บัญาติ   อืนๆ............................................................................... 
7. การศึกษาสูงสุด 
   ไม่ไดเ้รียน      นอ้ยกวา่ประถม 4       ประถม 4 – 6     มธัยมศึกษา         
   ปวช. / ปวส.        ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี 
8.  อาชีพ 
    งานบา้น    รับจา้ง       ขา้ราชการบาํนาญ      
  เกษตรกร   วา่งงาน       อืนๆ……………………………………….. 
9.  รายได.้.......................ต่อเดือน รายไดจ้าก..........................ใชจ่้ายเพียงพอไหม................... 
10.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว.......................................คน 
11.  บทบาทในครอบครัว 
        หวัหนา้ครอบครัว    สมาชิกครอบครัว 
12.  บทบาทในชุมชน  
        ผูน้าํชุมชน ระบุ..............................................   สมาชิกชุมชน 
13.  ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและทาํกิจวตัรประจาํวนั 
  ช่วยเหลือตนเองไดท้งัหมด  
   ช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วน  สิงทีทาํได/้ทาํไม่ไดคื้อ........................................................... 
  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 
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14 โรคประจาํตวั  
       ไม่มี             
        มี ระบุ.............. 
15.  ศาสนา 
       พุทธ   คริสต ์       อิสลาม        อืนๆ…………………………. 
16. ชาติพนัธ์ุ   
      ไทยพืนถิน   ไทยจีน   ไทยวน  
  ไทยมอญ   ไทยกะเหรียง  ไทยลาวโซ่ง (ไทยทรงดาํ)    
   ไทยลาวเวยีง (ลาวตี)    ไทยเขมรลาวเดิม 
      อืนๆ ระบุ.............................................................................. 
17. ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกลต้ายและการตายของสมาชิกในครอบครัวหรือผูอื้น 
      ปฏิบติังานใกลชิ้ดความตาย  
  เคยไปเยยีมผูป่้วยใกลต้าย    
  เคยไปร่วมงานศพ 
18. ประสบการณ์ในการดูแลผูที้เจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ 
      ไม่เคย  
   เคยดูแลสมาชิก ญาติพีนอ้งในครอบครัว  
   อืนๆ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 267 

ส่วนท ี   แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
 .  ความเขา้ใจ ความเชือ ความรู้ ส่วนบุคคลเกียวกบัความตาย การเตรียมตวัก่อนตาย    
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ท่านคิดวา่สุขภาพตอนนีของท่านเป็นอยา่งไร 
ถา้เจบ็ป่วยมีการวางแผนเกียวกบัการดาํเนินชีวติ
ไวอ้ยา่งไร 

      

2.  ถา้วนัหนึงทีท่านเจบ็ป่วยหนกัและตอ้งตาย
ในระยะเวลาอนัใกล ้ท่านรู้สึกอยา่งไรทีตอ้ง
เผชิญ 

 

3.  ความตายตามความคิดเห็นของท่านหมายถึง
อะไร 

 

4.  ท่านมีความเชือเรืองความตายและชีวติหลงั
ความตาย หรือไม่ อยา่งไรบา้ง ท่านเชือเช่นนนั
เพราะอะไร 

 

5.  ท่านคิดวา่คนส่วนใหญ่ในสังคมรู้สึกอยา่งไร
ต่อความตาย 

 

6.  ท่านคิดวา่หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วน
เกียวขอ้ง หรือไม่ อยา่งไร กบัเรืองดงักล่าว   
ท่านเชือตามหลกัคาํสอนเหล่านนัหรือไม่เพราะ
เหตุใด อยา่งไร 

 

7..ท่านมีความเชือเรืองการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ คิดวา่คนเราตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ เพราะอะไร และควรตอ้งเตรียมตวั
อยา่งไร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 268 

 2. การเตรียมตวัก่อนตายส่วนบุคคล   
    

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ทีผา่นมาเคยเห็นใครมีการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ เตรียมอยา่งไร ท่านคิดอยา่งไรต่อการ
เตรียมตวัก่อนตายของบุคคลนนัๆ 

 

2.  ส่วนตวัท่านไดมี้การเตรียมตวัสาํหรับเรืองนี
หรือไม่ ดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 

 

3.  จากประสบการณ์ผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยูใ่น
สภาพอยา่งไรไดรั้บการดูแลและปฏิบติัอยา่งไร 

 

4.  ถา้ท่านป่วยท่านคาดหวงัและตอ้งการไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลืออะไรบา้ง อยา่งไร 

 

5.  ถา้ตอ้งตาย ท่านอยากตายอยา่งไร เมือตาย
แลว้อยากใหจ้ดัการกบัร่างกายอวยัวะอยา่งไร 
อยากใหจ้ดังานศพแบบไหน ใครเป็นคนทีเรา
ไวว้างใจใหช่้วยจดัการ 

 

6.  ท่านรู้เรืองสิทธิผูป่้วยและพินยักรรมชีวิต 
(พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12) หรือไม่ รู้จากไหน 
และเขา้ใจวา่อยา่งไร 
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 ญาติ 
แบบสัมภาษณ์ งานวจัิย เรือง 

การเรียนรู้เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ 
 
ส่วนท ี   ข้อมูลส่วนบุคคล 

.  รหสั   พนืที....  …..    …. ……  …… …….  
2.  เพศ   ชาย    หญิง 
3.    อาย.ุ...............ปี 
4.  ทีอยู.่.................................................................................................................................... 
5.   สถานภาพสมรส     
         โสด    สมรส        แยกกนัอยู ่     
         หมา้ย        หยา่    อืนๆ....................................... 
6.  การศึกษาสูงสุด 
   ไม่ไดเ้รียน      นอ้ยกวา่ประถม 4      ประถม 4 – 6             มธัยมศึกษา    
   ปวช. / ปวส.        ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี 
7.  อาชีพ 
  วา่งงาน    รับจา้ง       รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ ระบุ.............................    

 เกษตรกร   อืนๆ………………………………………….. 
8.  รายได.้.............................ต่อเดือน 
9. โรคประจาํตวั  
  ไม่มี               มี ระบุ.......................................................... 
10.  ศาสนา 
      พุทธ         คริสต ์         อิสลาม           อืนๆ…………………………........... 
11. ชาติพนัธ์ุ   
      ไทยพืนถิน  ไทยจีน  ไทยวน  ไทยมอญ 
     ไทยกะเหรียง  ไทยลาวโซ่ง (ไทยทรงดาํ)         ไทยลาวเวยีง (ลาวตี)  
       ไทยเขมรลาวเดิม  อืนๆ ระบุ................................................................................ 
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12. ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกลต้ายและการตายของญาติหรือสมาชิกในครอบครัวหรือ 
 ผูอื้น 
      ปฏิบติังานใกลชิ้ดความตาย  
  เคยไปเยยีมผูป่้วยใกลต้าย    
  เคยไปร่วมงานศพ 
13. ประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายทีุเจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ 
      ไม่เคย  
  เคยดูแลสมาชิก ญาติพีนอ้งในครอบครัว  
  อืนๆ.................................................................................. 
 
ส่วนท ี   แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
   1. หมวดสภาพการดูแลผูสู้งอาย/ุผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติ 
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ท่านมีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัผูสู้งอายทีุ
ท่านดูแล และสุขภาพของผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร 

 

2.  ท่านตอ้งดูแลผูสู้งอาย ุอยา่งไรบา้ง มีญาติคน
อืนๆ ช่วยดูแลหรือไม่ อยา่งไร 

 

3.  ท่านเคยไดรั้บการปรึกษาพดูคุยเกียวกบั
ปัญหาสุขภาพ หรือสิงกงัวลใจของผูสู้งอายทีุ
ท่านดูแลหรือไม่ สิงเหล่านนัคืออะไรบา้ง ท่าน
ใหก้ารตอบสนองต่อสิงเหล่านนัอยา่งไร 

     

4.  ถา้มีขอ้มูลบางอยา่งเกียวกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายทีุท่านคิดวา่ร้ายแรง และผูสู้งอายยุงัไม่
ทราบ ท่านคิดวา่ท่านจะแจง้ หรือให้แพทยแ์จง้
ผูสู้งอายใุหท้ราบหรือไม่ เพราะอะไร  

 

5.  ท่านมีปัญหาในการดูแลผูสู้งอายหุรือไม่ 
อะไรบา้ง ปัญหาดงักล่าวเกิดจากอะไร 

 

6.  ท่านคิดวา่ผูสู้งอายทีุท่านดูแลมีการเตรียมตวั
ก่อนตายไวห้รือไม่ เพราะอะไร เตรียมอยา่งไร 
และท่านทราบไดอ้ยา่งไร ท่านคิดอยา่งไร 
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คําถามหลกั คําตอบ 
7.  ท่านไดเ้รียนรู้อะไร ต่อการเตรียมหรือไม่
เตรียมตวัก่อนตายและการเจ็บป่วยของผูสู้งอายุ
ทีท่านดูแล เรียนรู้อยา่งไร และนาํผลจากการ
เรียนรู้มาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองบา้งหรือไม่ 
อยา่งไร ดา้นไหนบา้ง 

 

8.  ท่านรู้เรืองสิทธิผูป่้วยและพินยักรรมชีวิต 
(พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12) หรือไม่ รู้จากไหน 
และเขา้ใจวา่อยา่งไร 

 

 
   . หมวดความตอ้งการการไดรั้บการดูแล 
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ถา้ผูสู้งอายทีุท่านดูแลเจบ็ป่วยท่านตอ้งการ
และคาดหวงัทีจะไดรั้บการดูแลช่วยเหลือดา้น
ต่างๆอะไรบา้ง อยา่งไร จากใคร 

 

2.  และถา้กรณีทีผูสู้งอายปุ่วยหนกัและเสียชีวติ
ลง ท่านคาดหวงัและตอ้งการจะไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ อยา่งไรจากใคร เพราะอะไร 
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 บุคลากรทางการแพทย์ 
แบบสัมภาษณ์ งานวจัิย เรือง 

การเรียนรู้เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ 
 
ส่วนท ี   ข้อมูลส่วนบุคคล 

.  โรงพยาบาล....   ศูนย ์     ทวัไป      ชุมชน  
2.  เพศ   ชาย    หญิง 
3.   อาย.ุ...............ปี 
4.  บุคลากรทางการแพทยส์าขา 
  แพทย ์     พยาบาล     บุคลกรการแพทยส์าขาอืน ระบุ........................................... 
. หน่วยงานทีปฏิบติังานระบุ........................................................................................................... 
. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย.....................ปี 
. โรคประจาํตวั  

       ไม่มี              มี ระบุ................................................................. 
8.  ศาสนา 
      พุทธ  คริสต ์ อิสลาม อืนๆ……………………………………….. 
9. ชาติพนัธ์ุ   
      ไทยภาคกลางพืนถิน  ไทยจีน  ไทยวน  ไทยมอญ 
      ไทยกะเหรียง   ไทยลาวโซ่ง (ไทยทรงดาํ)         ไทยลาวเวยีง (ลาวตี)  
  ไทยเขมรลาวเดิม      อืนๆ ระบุ…............................................................... 
10. ประสบการณ์ในอดีตเกียวกบัภาวะใกลต้ายและการตายของญาติหรือสมาชิกในครอบครัว 
 หรือผูอื้น 
      เคยดูแลใกลชิ้ดความตายของบุคคลใกลชิ้ดในครอบครัว       
  เคยไปเยยีมญาติใกลต้าย    
      เคยไปร่วมงานศพ 
11. ประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายทีุเจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ 
      ไม่เคย  เคยดูแลสมาชิก ญาติพีนอ้งในครอบครัว   อืนๆ....................................... 
 หากมีประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายทีุเจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของชีวตินนั ท่านมีส่วนร่วม
อยา่งไรในการดูแล………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท ี   แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
   . สภาพการดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติของโรงพยาบาล 
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  หน่วยงานมีรูปแบบการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติเพือตอบสนองความตอ้งการใน
ดา้นต่างๆ ของผูป่้วย อยา่งไร 
       - นโยบาย ระบบการบริหารจดัการ  
          (สถานที,ระเบียบการเยยีม ฯลฯ) 
       - การดูแลทีครอบคลุมทงั 4  มิติ  
ตอบสนองความแตกต่างความเป็นปัจเจกบุคคล 
       - การประเมินผล 

 

2.  ท่านคิดวา่รูปแบบการดูแลสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตสังคม 
จิตวิญญาณ ของผูป่้วยและญาติ หรือไม่ อยา่งไร  
เพราะเหตุใด 

 

3.  การดูแลผูป่้วยวาระสุดทา้ยของชีวติท่านพบ
ปัญหา อุปสรรค หรือสิงทีลาํบากใจหรือไม่  
สิงนนัคืออะไร และคิดวา่ควรมีแนวทางแกไ้ข
อยา่งไร 

 

4.  ท่านเรียนรู้อะไรจากการดูแลผูป่้วยวาระ
สุดทา้ยของชีวติ เรียนรู้อยา่งไร 

 

5.  ท่านไดน้าํผลการเรียนรู้มาใช ้หรือไม่ 
อยา่งไร 

 

6.ท่านรู้เรืองสิทธิผูป่้วยและพนิยักรรมชีวิต 
(พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12) หรือไม่ รู้จากไหน 
และเขา้ใจวา่อยา่งไร 
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แบบสนทนากลุ่มงานวจัิย 
เรืองการเรียนรู้เพอืการจัดการวาระสุดท้ายของชีวติ 

 

.  ความเชือ ความรู้ การเรียนรู้เกียวกบัความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย   
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ท่านคิดวา่สุขภาพตอนนีของท่านเป็นอยา่งไร 
ถา้เจบ็ป่วยมีการวางแผนเกียวกบัการดาํเนินชีวติ
ไวอ้ยา่งไร 

      

2.  ถา้วนัหนึงทีท่านเจบ็ป่วยหนกัและตอ้งตายใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ท่านรู้สึกอยา่งไรทีตอ้งเผชิญ 

 

3.  ความตายตามความคิดเห็นของท่านหมายถึง
อะไร 

 

4.  ท่านมีความเชือเรืองความตายและชีวติหลงั
ความตาย หรือไม่ อยา่งไรบา้ง ท่านเชือเช่นนนั
เพราะอะไร 

 

5.  ท่านคิดวา่คนส่วนใหญ่ในสังคมรู้สึกอยา่งไร
ต่อความตาย 

 

6.  ท่านคิดวา่หลกัคาํสอนทางศาสนามีส่วน
เกียวขอ้ง หรือไม่ อยา่งไร กบัเรืองดงักล่าว   ท่าน
เชือตามหลกัคาํสอนเหล่านนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
อยา่งไร 

 

7..ท่านมีความเชือเรืองการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ คิดวา่คนเราตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ เพราะอะไร และควรตอ้งเตรียมตวั
อยา่งไร 
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2.  การเตรียมตัวก่อนตายส่วนบุคคล           
 

คาํถามหลกั คาํตอบ 
1.  ทีผา่นมาเคยเห็นใครมีการเตรียมตวัก่อนตาย
หรือไม่ เตรียมอยา่งไร ท่านคิดอยา่งไรต่อการ
เตรียมตวัก่อนตายของบุคคลนนัๆ 

 

2.  ส่วนตวัท่านไดมี้การเตรียมตวัสาํหรับเรืองนี
หรือไม่ ดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 

 

3.  จากประสบการณ์ผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยูใ่น
สภาพอยา่งไร ไดรั้บการดูแลและปฏิบติัอยา่งไร 

 

4.  ถา้ท่านป่วยท่านคาดหวงัและตอ้งการไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลืออะไรบา้ง อยา่งไร 

 

5.  ถา้ตอ้งตาย ท่านอยากตายอยา่งไร เมือตาย
แลว้อยากใหจ้ดัการกบัร่างกายอวยัวะอยา่งไร 
อยากใหจ้ดังานศพแบบไหน ใครเป็นคนทีเรา
ไวว้างใจใหช่้วยจดัการ 

 

6.ท่านรู้เรืองสิทธิผูป่้วยและพนิยักรรมชีวิต 
(พ.ร.บ.สุขภาพมาตรา 12) หรือไม่ รู้จากไหน 
และเขา้ใจวา่อยา่งไร 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  มาตรา   

(ความต้องการครังสุดท้ายของชีวติ Living will) 
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